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غير مخصص للبيع

«املالية»: تعديل الرواتب وخفض استقطاع القرض احلسن.. أولوية
اللجنة حددت القضايا املهمة تشريعياًخالل املرحلة املقبلة ومنها حتسني البيئة االقتصادية

سلطان العبدان 

حددت جلنة الشؤون املالية واالقتصادية خالل اجتماعها امس 
أولوياتها للفترة املقبلة، لتشمل التشريعات اخلاصة بخفض نسبة 
استقطاع القرض احلسن وتعديل سلم الرواتب واألجور وتسويق 
املنتجات الزراعية والتشريعات اخلاصة بالتنمية وحتسني البيئة 
االقتصادية. وقال رئيس اللجنــة النائب أحمد احلمد، إن اللجنة 

أعادت ترتيب أولوياتها بعد االنقطاع في الفترة املاضية.
وبــني أنــه مت االتفاق على أن يكون فــي مقدمة جدول األعمال 
مناقشــة االقتراحات بقوانني بشــأن تعديل املــادة ١١٢ من قانون 
التأمينــات االجتماعية فيما يخص خفض نســبة ســداد القرض 
احلسن. وأضاف احلمد  أنه من األولويات االقتراح بقانون بشأن 
تعديل ســلم الرواتب واألجور. ونــوه بأن اللجنة وضعت ضمن 
أولوياتها االقتراح بقانون بشأن شركة مساهمة لتسويق احملاصيل 

الزراعية نظرا الرتباط املوضوع باألمن الغذائي.
وأكــد أن اللجنة وضعت ضمــن أولوياتها مناقشــة القوانني 
املتعلقة بالتنمية وحتسني البيئة االقتصادية ومن ضمنها تطوير 

املنطقة االقتصادية الشمالية.
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«اخلطوط الكويتية»: إقرار بدل طبيعة 
عمل للكويتيني بأثر رجعي من يناير

مرمي بندق

وافــق مجلس إدارة شــركة اخلطوط 
اجلوية الكويتية على صرف بدل طبيعة 
عمل بقيمة ٩٥ دينارا شهريا وبأثر رجعي 
من يناير املاضي، للكويتيني العاملني في 
٥ دوائر هي اخلدمات األرضية، الشحن، 

األمن، املبيعات وخدمة العمالء.

هذا، وعلمت «األنباء» أنه متت املوافقة 
على أنه يجوز حتويل تذاكر السفر املجانية 
من رصيد املوظف أو املتقاعد ألحد أفراد 
األسرة «الزوجة واألبناء والوالدين» دون 
اشتراط العمر وبحد أقصى ٣ تذاكر سنويا، 
على أن يســري ذلك على غير الكويتيني 
بشرط أن يحمل من يتم حتويل التذكرة 

له إقامة صاحلة في البالد.

يشمل العاملني في اخلدمات األرضية والشحن واألمن واملبيعات وخدمة العمالء

فوائض بامليزانية.. والتوظيف باحلكومة مستمر 
علي إبراهيم 

فــي الوقــت الذي ينتهــي اليــوم العمل 
مبيزانية الكويت ٢٠٢٢ /٢٠٢٣، كشفت مصادر 
لـ «األنباء»، عن أن مؤشرات امليزانية تتجه 
لتحقيــق فوائض مالية للمــرة األولى بعد 
ســنوات العجز املالــي، تزامنا مــع ارتفاع 
اإليرادات وانخفاض املصروفات، وأشــارت 
املصادر إلى أن مؤشــرات احلساب اخلتامي 
تتجه نحو الفوائض، وأنه من بداية األسبوع 
املقبل سيبدأ العمل على جتميع احلسابات، 
خصوصــا أن هناك الكثيــر من املصروفات 

يتم إدخالها حاليا على نظم مالية احلكومة 
«GFMIS» بعدما تأخــر إقرار ميزانية العام 
املالي املاضي، وهو ما سبب نوعا من الضغط 
اإلضافي على اجلهات إلمتام إجراءاتها وإغالق 
حساباتها نظراً لضيق الوقت املتاح أمامها.

من جهة ثانية، أكدت املصادر أن تعيينات 
املواطنني في اجلهات احلكومية مستمرة من 
دون التأثــر بعدم إقــرار امليزانية اجلديدة 
التعيــني مســتمر،  ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وقالــت: 
والدرجــات موجــودة، والعمليــة منتظمة، 

والقرار عند اجلهات احلكومية.

التفاصيل ص١٤

التفاصيل ص ٢٢
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السعود: نستهدف رفع إنتاجنا النفطي إلى ٤ ماليني برميل يوميًا بـ ٢٠٣٥

أسامة أبوالسعود

التنفيذي  الرئيس  أعلن 
الكويتية  البترول  ملؤسسة 
الشــيخ نواف الســعود ان 
الكويــت تســتهدف رفــع 
انتاجها النفطي الى ٤ ماليني 
برميل نفــط يوميا بحلول 

عام ٢٠٣٥.
فــي  الصبــاح  وتابــع 
تصريحات للصحافيني عقب 
غبقة احتــاد عمال البترول 
مســاء امس االول بحضور 
قيــادات املؤسســة وبعض 
النفطية ورؤساء  الشركات 
النقابات والعاملني في القطاع 
النفطي «نغتنم حاليا الفرص 
املتاحة في االسواق العاملية 
فيما يخص مبيعات الديزل 
واملشتقات الوسطى خاصة 
في االسواق االوروبية نتيجة 
احلرب الروسية - األوكرانية 
التي فتحت لنا فرصة لزيادة 
مشتقاتنا النفطية وحتقيق 
اربــاح اضافيــة ملؤسســة 

البترول والكويت».
واضــاف الســعود انــه 
مع تشــغيل مصفــاة الزور 
ستنخفض الكميات املصدرة 
التكريــر  مبقــدار كميــات 
املســتخدمة فــي مصفــاة 
الزور، مشيرا إلى ان حصة 
الكويت فــي «أوپيك بلس» 
٢٫٧٦ مليــون برميل يوميا 
وارتفاع الصادرات سيكون 
مرتبطا بزيادة حصة الكويت 

في «أوپيك بلس».
ولفت الســعود إلى قرار 
«أوپيــك بلــس» بتثبيــت 
احلصص خالل ٢٠٢٣ وفيما 
بعد سترتفع طاقة الكويت 
االنتاجية وخططنا الوصول 
إلــى ٢٫٩ مليــون ثــم إلى ٣

وجميع النقابات ألننا جميعا 
نسعى الى حتقيق مصالح 
العامل الكويتي في القطاع 
النفطي». وفيما يخص صرف 
مكافأة الصفوف األمامية، قال 
«مكافــأة الصفوف االمامية 
النفــط وفــي  انتهــت مــن 
عهــدة احلكومــة وان شــاء 
اهللا تنتهــي قريبــا». وعن 
اعالنــات التوظيف، أوضح 
الشــيخ نواف الســعود ان 
هناك اعالنات توظيف جديدة 
وفرصــا جديــدة للشــباب 
الكويتــي، مشــيرا الــى ان 
النفطية  القيــادات  تواجــد 
فــي غبقــة احتــاد البترول 
إميانا من اإلدارة التنفيذية 
في مؤسسة البترول بأهمية 
التالحــم واملشــاركة مــع 
العاملني في هذه املناســبة 

الدينية واالجتماعية.
خطة عمل واضحة

من جهتــه، هنأ رئيس 

البتــرول  عمــال  احتــاد 
والبتروكيماويــات محمد 
مشــعان العتيبــي جموع 
العاملني في القطاع النفطي 
مبناســبة شــهر رمضــان 
املبارك، مؤكــدا في الوقت 
ذاته أن هناك تنسيقا تاما 
مــع اإلدارة التنفيذيــة في 
البترول ولدينا  مؤسســة 
خطة عمل واضحة ومحددة 
فيمــا يخــص املطالبــات 
العماليــة وهذه اخلطة لها 

أولوياتنا.
وقال العتيبي ان هناك 
ملفــات مت اجنازها وهناك 
مطالــب مازالت فــي طور 
البحــث والدراســة ونأمل 
التعاون في هذه امللفات، كما 
امللفات السابقة خصوصا مع 
تسكني العديد من القيادات 
النفطية للصف الثاني حتى 
يكون هناك تطبيق خلطة 
العمل سواء مطالبات العمال 

أو خطة عمل املؤسسة.

وردا على سؤال عن ملف 
التوظيــف، توقــع العتيبي 
وجود إعالنات مقبلة، كما مت 
خالل الفترة السابقة مع ازالة 
الكثير من الشروط خصوصا 
أن اعالنات التوظيف الفترة 
بشــكل  تســير  الســابقة 
معقول مقارنة بالفترة التي 
ســبقتها خصوصــا حلملة 
البكالوريــوس أو الدبلــوم 
النفطيــة  التخصصــات  او 
والبتروليــة التــي ال مكان 
لها اليوم إال القطاع النفطي.

ندعم التكويت

مــن جانبه، أكــد رئيس 
نقابــة عمال نفــط الكويت 
عبــاس عــوض دعــم خطة 
التكويت الفعلية سواء في 
القطاع النفطي احلكومي أو 
النفطي اخلاص، معتبرا أن 
نســبة التكويت احلالية ال 

تصل إلى ٣٠٪.
وتابع قائال: «هناك توافق 

القيادات التنفيذية للمؤسسة 
وشــركاتها في غبقة احتاد 
عمــال البترول أكبــر دليل 
على أهمية العمال ودورهم 
وتقدير اإلدارة التنفيذية لهم، 
مؤكدا أن التوافق بني احتاد 
البترول ونقاباته والقيادات 
بالفائدة  التنفيذية سيعود 
على العمال بشــكل ايجابي 
وهو ما سينعكس على اداء 
العمال اإلنتاجي وهو ما يصل 
بينا الى رؤية مشتركة بني 
التنفيذيــة والعمال  اإلدارة 
وهو اجناز لم يحدث من قبل.

جسر للتواصل

أما رئيس نقابة العاملني 
النفــط  ناقــالت  بشــركة 
الكويتية نادر احلربي فقدم 
التهانــي الى عمــال القطاع 
النفطي، مقدما الشــكر الى 
احتــاد عمال البتــرول على 
هــذه املبــادرة الطيبة وهي 
عادة كويتية أصيلة وجسر 

بيننا وبني اإلدارة التنفيذية 
احلالية في مؤسسة البترول 
وشــركة نفط الكويت حول 
امللــف لزيادة نســبة  هــذا 
التكويت حلل ازمة توظيف 
الوطنية خصوصا  الكوادر 
انــه ال يوجد بيت كويتي ال 
يوجد به شخص متعطل عن 

العمل».
وشــدد عوض علــى أن 
احلفاظ على حقوق العمال 
ومستحقاتهم هو اساس عمل 
النقابــات واحتــاد البترول 
هللا  احلمــد  اآلن  وحتــى 
حققنا العديد من اإلجنازات 
واملكتسبات اجلديدة وهناك 
ملفات في الطريق يتم حاليا 
العمل عليها بشكل محترم مع 
اإلدارة التنفيذية في القطاع 
النفطــي، متمنيــا ان تكون 
املقبلــة معتمدة  املشــاريع 
على العمالة الوطنية لتنمية 

الكويت.
وأكد عوض ان مشــاركة 

تواصل بني العمال والقيادات 
النفطية.

وأكــد احلربي ان حقوق 
العمــال تأتــي علــى رأس 
األولويــات، مشــددا علــى 
ان احتــاد عمــال البتــرول 
والنقابــات تعمــل بكل جد 
احلقــول  جميــع  الجنــاز 

العمالية املستحقة.
إجناز احلقوق

مــن جانبه، هنــأ رئيس 
نقابة العاملني بشركة ايكويت 
محمد حسن العجمي جميع 
العاملني بالقطاعني النفطي 
اخلــاص واحلكومي، مؤكدا 
ان حضور رئيس مؤسسة 
البترول والقيادات النفطية 
يخلق اجواء مــن التواصل 
املميز بني القيادات وممثلي 
العمال، وهو ما يســاهم في 
اجناز حقــوق العمال وهو 
الرئيــس للقيادات  الهــدف 

النقابية.

الرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول شدد خالل غبقة احتاد عمال البترول على أن جميع مطالب االحتاد والنقابات حتت نظر واهتمام املؤسسة

من احلضور في الغبقةالشيخ نواف السعود مع أعضاء احتاد عمال البترول

ماليني برميل بحلول العام 
املقبل وصوال إلى ٤ ماليني 
برميل ٢٠٣٥ وفي هذه احلالة 
سيتم توزيع احلصص وفقا 
ملا تراه «أوپيك»، مشيرا إلى 
انــه خالل التوزيــع األخير 
للحصــص روعــي قــدرة 
الكويت على زيادة انتاجها.
الشــيخ نــواف  ووجــه 
سعود ناصر الصباح الشكر 
إلى احتــاد عمــال البترول 
وعلى رأسه رئيس االحتاد 
محمد مشعان العتيبي على 
هذه الدعوة الكرمية، متمنيا 
العاملــني بالقطاع  جلميــع 
النفطــي صوما مقبوال وكل 
عام وهم بخيــر. وردا على 
سؤال لـ «األنباء» عن مطالب 
العاملني بالقطــاع النفطي، 
قال الشــيخ نواف السعود 
«جميع مطالبهم حتت النظر 
واالهتمــام مــن قبــل ادارة 
البترول، وهناك  مؤسســة 
توافق تام مع احتاد البترول 

نغتنم الفرص املتاحة في األسواق العاملية فيما يخص مبيعات الديزل واملشتقات الوسطىمكافأة الصفوف األمامية انتهت من «النفط» وفي عهدة احلكومة وإعالنات توظيف جديدة للشباب

العتيبي: لدينا خطة عمل واضحة ومحددة فيما يخص املطالبات العمالية وهذه اخلطة لها أولوياتنااحلرب الروسية - األوكرانية فتحت لنا فرصة لزيادة مشتقاتنا النفطية وحتقيق أرباح إضافية 

إطالق التيار ألول مبنى خدماتي في «املطالع»

اطالق التيار الكهربائي ملسجد وأول مبنى عام في مدينة املطالع

عاطف رمضان

 أعلنــت املؤسســة العامــة للرعاية 
الســكنية عن اطــالق التيــار الكهربائي 
ألول مبنــى عام في مدينة املطالع، وهو 
مســجد محلــي بالضاحيــة N١١. وأثنت 
املؤسسة في بيان لها، على جهود وزارة 
الكهربــاء واملاء والطاقــة املتجددة لدعم 
إيصال التيار الكهربائي للمباني العامة 
والقسائم السكنية وفق جدول زمني جرى 
ترتيبه لضمان التشغيل على عدة مراحل.
وذكرت أن ايصــال التيار الكهربائي 
إلى املباني العامة اجلاهزة سيطلق تباعا 
ضمن الضاحية N١١، على أن يتم تشغيلها 
من خالل اجلهات احلكومية ذات العالقة.

«الكهرباء» تضبط حاالت سرقة مياه وتيار
في «الشويخ» وتقطع اخلدمة عن املخالفني

دارين العلي

نفــذت فــرق الضبطية 
التابعة لوزارة  القضائيــة 
الكهربــاء واملاء في املنطقة 
الشمالية بالتعاون مع وزارة 
الداخليــة وبلديــة الكويت 
والقوى العاملة امس حملة 
واســعة على منطقة الري 
والشويخ تخللها تنفيذ عدة 
محاضر ضبط وإثبات حالة 
الشــبكتني  للتعديات على 
الكهربائيــة واملائية. وقال 
نائب رئيــس الفريق أحمد 
الشمري انه مت خالل احلملة 
رصد حاالت عبث باملصهرات 
وتالعب بالعداد وسرقة مياه 

وأكد الشمري انه ال تهاون 
مع أي مخالفة، مشددا على 
أن الفريــق ســيتابع عمله 
خالل شــهر رمضان لوقف 

علــى  التعديــات  جميــع 
الشبكة. وأشار الى استمرار 
العمل على وضع امللصقات 
واإلنــذارات علــى بيــوت 
الصفيح إلزالة املخالفات في 
منطقتي الفروانية واجلهراء 
ملا لهــذه الظاهرة من تأثير 
على الشبكة، خصوصا مع 
اقتراب موسم الذروة. ولفت 
إلى أن جلنة مواجهة ظاهرة 
العزاب جتهز حلمالت وفقا 
للبالغات الواردة للحد من 
هذه الظاهرة التي تســبب 
إزعاجا في السكن اخلاص 
وتشكل خطرا على القاطنني 
بســبب  الشــبكة  وعلــى 

التمديدات غير القانونية.

أحمد الشمري خالل احلملة

مت التعامل معها مبا يتناسب 
مــع القوانني املنظمة، الفتا 
إلى أن حصيلــة املخالفات 
لهذا الشهر بلغت ٣٣ مخالفة. 

«األشغال»: صرف ٦٣٫٧ مليون دينار بدًال نقديًا إلجازات ٨٥٠٦ موظفني
عاطف رمضان

قالت مصادر مطلعة لـ «األنباء» إن 
وزارة االشغال العامة أصدرت قرارا 
النقدي  يقضي بصرف بدل الرصيد 
لالجازات جلميع موظفي الوزارة وذلك 
حتى شــهر مارس ٢٠٢٣. وأضافت 
املصــادر أن إجمالي قيمة مبالغ بدل 
الرصيد النقدي إلجازات املوظفني ٦٣٫٧

مليون دينار تقريبا، وأن عدد املوظفني 
الذين مت صرف بدل الرصيد النقدي 

الجازاتهم ٨٥٠٦ موظفني، مشيرة الى ان 
وزارة االشغال تعتبر من أولى الوزارات 
التي قامت بصرف بدل الرصيد النقدي 
إلجازات كل من تقــدم من موظفيها 
خالل فترة وجيزة. ولفتت املصادر الى 
ان سرعة اجناز صرف بدل الرصيد 
النقدي إلجازات موظفي «االشــغال» 
نتيجة جهود ادارة شــؤون املوظفني 
واالدارة املالية قسم الرواتب، وبتعاون 
كبير من قبل مراقبي شؤون التوظف 
واملراقبني املاليني. وقالت املصادر ان 

الوزارة عادة تتسلم الطلبات املقدمة من 
موظفي الوزارة بشأن طلب صرف البدل 
النقدي عن رصيد اإلجازات الدورية أثناء 
اخلدمة، وتتأكد «األشغال» من تطابق 
الشروط الواردة بقرار مجلس اخلدمة 
املدنية رقم ٢ لسنة ٢٠٢٢ على الطلبات 
املقدمة وإعداد مشروع القرارات اإلدارية 
بشأن صرف البدل النقدي عن رصيد 
اإلجازات، ويتم اعداد كشف تفصيلي 
بكل الطلبــات املقدمة وإجمالي املبالغ 

املستحقة عن هذه الطلبات.
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وزير الصحة: تطوير جودة اخلدمات الصحية أولوية

عبدالكرمي العبداهللا

أقامت اجلمعيــة الطبية 
الكويتية غبقتها الرمضانية 
الســنوية بحضــور وزيــر 
الصحة د.أحمد العوضي وعدد 
من مديري املناطق الصحية 
واملستشــفيات  واالدارات 

وجموع من األطباء.
وشــدد وزيــر الصحــة 
د.أحمد العوضي، في كلمته 
خالل الغبقة، على أهمية دور 
الكوادر الطبية في االرتقاء 
باخلدمــات الصحية وفتح 
آفــاق أوســع مــن التطــور 
والتميز فــي املجال الطبي، 
مؤكدا حــرص الوزارة على 
تقــدمي كل الدعــم للكــوادر 
الطبية، األمر الذي يسهم في 
االرتقاء باخلدمة الصحية.

وأشــار الــى أن الدولــة 
تضع ملف تطوير وحتسني 
جــودة اخلدمــات الصحية 
املقدمة للمواطنني على رأس 
أولوياتها، مشيدا باملستوى 
املتميــز للكــوادر الطبيــة، 
منوهــا باألهميــة الكبيــرة 
التــي توليها الوزارة بهدف 
احملافظة على حقوق األطباء 
وتوفير البيئة املناسبة لهم 
والتشــجيع علــى التطوير 
مثمنــا  املســتمر،  املهنــي 
التعاون البناء بني الوزارة 
واجلمعية الطبية الكويتية 
وكل الزمــالء فــي جمعيات 

املهن الطبية.
من جانبــه، ثمن رئيس 
اجلمعيــة الطبية الكويتية 
د.ابراهيــم الطوالــة جهود 
وزير الصحــة ودعمه غير 

املميزات، فضــال عن إعادة 
النظــر في تســعيرة العمل 
اإلضافــي لألطبــاء والتــي 
وضعت بناء على كادر ١٩٩٣

وليس كادر ٢٠١٠، مشيرا الى 
ان اجلمعيــة قدمت مقترحا 
فنيــا وقانونيــا تبــني فيه 
استحقاق الطبيب الكويتي 
العــدوى واخلطــر  بــدالت 

والشاشة والتلوث.
وضــع  مت  انــه  وبــني 
مقترحات مبميزات وبدالت 
جلــذب الطبيــب الكويتــي 
للعمل فــي املناطق النائية، 
الفتــا الى تعــاون اجلمعية 
مــع نــواب مجلــس األمــة 
فيمــا يخــص تثبيــت بدل 
االختصــاص والتخصــص 
بــني  النــادر عنــد اجلمــع 
القطاعني احلكومي واخلاص 
اسوة باألطباء العاملني في 
قطاعات حكومية مختلفة، 
فضــال عن مناقشــة اضافة 

تخصصــات جديــدة لبدل 
التخصص النادر، الفتا الى 
ان كل طبيب كويتي حاصل 
على التخصص الطبي العالي 
يجــب ان يعامل كتخصص 

نادر.
من ناحيته، أشــاد وزير 
الصحــة األســبق د.محمــد 
اجلاراهللا فــي كلمة رئيس 
الطبيــة والتــي  اجلمعيــة 
احتوت على شكر من األطباء 
القطاعــني احلكومــي  فــي 
واألهلــي لوزيــر الصحــة 
الــذي  د.أحمــد العوضــي 
ســعى خــالل فتــرة توليه 
حقيبة الوزارة إلى النهوض 
مســتوى  فــي  واالرتقــاء 
اخلدمــات الصحيــة، مثمنا 
تواصل الوزير العوضي مع 
جموع األطباء، والذي يبعث 
علــى الراحــة والطمأنينــة 
والدعم والتشجيع للكوادر 

الطبية.

أشاد خالل غبقة اجلمعية الطبية الرمضانية باملستوى املتميز لكوادرها

د.أحمد العوضي ود.محمد اجلاراهللا مع احلضور في الغبقة

احملدود لزيادة مقاعد القبول 
فــي برامج البورد في معهد 
لالختصاصــات  الكويــت 
الطبية ودعمه لرفع مكافأة 
التدريــب لألطبــاء املدربني 
في البوردات، مشيرا الى ان 
املكافأة حاليا تتراوح بني ٣٠٠

و٥٠٠ دينار شهريا.
وأوضــح د.الطوالــة ان 
مجلــس ادارة اجلمعية بذل 
الى  جهودا كبيرة للســعي 
حتقيق مكاســب ملموســة 
جلميــع االطبــاء، الفتا الى 
ان اجلهــود بدأت بالســعي 
من خالل التعاون مع نواب 
مجلــس األمة للعمــل على 
تطبيق املادة ٨٠ من قانون 
مزاولة مهنة الطب وهو ما مت 
بالفعل وعلى أثره مت تثبيت 
بدل اخلفارة وتدريب األطباء 

عند اإلجازات الدورية.
وأوضــح ان اجلمعيــة 
دائما ما تسعى لتحسني تلك 

الطوالة: رفع مكافأة التدريب لألطباء املدربني في البوردات من ٣٠٠ إلى ٥٠٠ دينار شهريًا
اجلاراهللا: تواصل الوزير مع جموع األطباء يبعث على الراحة والطمأنينة والدعم والتشجيع للكوادر الطبية

املطيري لـ «األنباء»: ٦ ماليني دينار لتركيب مظالت 
باملدارس ومناقصة لتوريد ١٦ ألفًا و٨٠٠ وحدة تكييف

عبدالعزيز الفضلي

أعلــن الوكيل املســاعد 
لقطاع املنشــآت التربوية 
بالتكليــف بوزارة التربية 
م.سعد املطيري عن طرح 
ممارســة عامــة لتوريــد 
وتركيــب مظــالت خاصة 
لســاحات العلــم جلميــع 
املــدارس مببلــغ إجمالــي 
مقــداره ٦ ماليــني دينــار 
أنها  الــى  تقريبا، مشــيرا 
ســتغطي جميع مــدارس 
الكويت باستثناء مدارس 
منطقة اجلهراء التعليمية 
التي مت تنفيذها في السنوات 

املاضية.
فــي  املطيــري  وقــال 
تصريح خاص لـ «األنباء» 
انه منذ تكليفه وكيال لقطاع 
املنشآت منذ ٦ اشهر، وهو 
يعمل إلنهاء جميع األمور 
العالقــة بدعــم ومســاندة 
مــن وزير التربيــة د.حمد 
العدواني، الفتا الى انه مت 
االنتهاء من طرح مناقصة 
لتوريــد وتركيــب ١٦ ألفا 
و٨٠٠ وحدة تكييف جلميع 

املدارس.
انه  وأضاف املطيــري 
مت أيضــا البــدء مبعاجلة 
ملــف الفصــول املتعثرة 
والتي لم يستكمل بناؤها 
وإجنازها، موضحا انه مت 
االنتهاء من طرح مناقصة 

روضة وابتدائية ومتوسطة 
وثانوية، ولكنها لم تستغل 
في ذلك الوقت لعدم وجود 

سكان في املنطقة.
وأشار الى أنها تعرضت 
للتكسير والتلف والسرقة 
خــالل تلك الفتــرة، حيث 
قامت وزارة التربية بإعادة 
التيار  تأهيلهــا وإيصــال 
الكهربائي لعدد ٣ مدارس، 
وجار التنســيق مع وزارة 
الكهرباء واملاء الســتكمال 
الرابعــة لتكون  املدرســة 

جاهزة.
وأضاف املطيري انه قام 
بتشــكيل جلنة تتكون من 
١٠ مهندســني من كل إدارة 
شؤون هندسية وعددها ٧

إدارات ليصبح إجمالي عدد 
أعضاء اللجان ٧٠ مهندسا، 
ومن مهام اللجنة الكشــف 
عن حالة وجاهزية املدارس 

الدارسي  اســتعدادا للعام 
املقبل حتى نضع يدنا على 

أي خلل أو تقصير.
وفي ختــام تصريحه، 
تقدم وكيل املنشآت سعد 
املطيري بالشكر والتقدير 
لوزيــر التربيــة ووزيــر 
العالــي والبحث  التعليم 
العدواني  العلمي د.حمــد 
كتــاب  علــى  ملوافقتــه 
اســتقالته، مثمنــا إصرار 
الوزيــر العدوانــي علــى 
ثنيه عن االستقالة، ولكن 
ظروفه الصحية ال تسمح 
له باالســتمرار في العمل، 
معربــا عــن بالغ شــكره 
العاملني  وتقديره جلميع 
فــي وزارة التربيــة مــن 
قياديني وموظفني، ومتمنيا 
لهــم التوفيــق والنجــاح 
فــي النهــوض باملنظومة 

التربوية.

أعلن عن طرح ٥ ممارسات خاصة لتصميم ٥٠ مدرسة جديدة من أصل ١٠٠

م.سعد املطيري

استكمال األعمال املتوقفة 
للفصول اإلنشائية املتعثرة 
ملدارس منطقــــة اجلهراء 
التعليمية وجار استكمال 
إجــراءات باقــي املناطــق 

التعلمية.
وذكر انه مت أيضا طرح 
عــدد ٥ ممارســات خاصة 
لتصميم ٥٠ مدرسة جديدة 
من اصل ١٠٠ مدرسة، مبينا 
ان الـــ ٥٠ األخــرى ننتظر 
موافقة بلدية الكويت على 
تسلم احلدود لكل مدرسة 
للبدء باستكمال اإلجراءات 

املتبعة.
وتطــرق املطيــري إلى 
مــدارس منطقــة اخليران 
٤ وعددهــا  الســكنية 

مدارس، حيث أوضح انه 
مت تســلمها عام ٢٠١٥ من 
املؤسســة العامة للرعاية 
الســكنية وهي عبارة عن 

«التربية»: تقدمي تظلمات
«املمتازة» حتى ٢٨ مايو

عبدالعزيز الفضلي

أعلنــت وزارة التربيــة عن بدء الســماح بتقدمي 
تظلمــات األعمــال املمتازة للعــام ٢٠٢٢، على موقع 
وزارة التربية اإللكتروني، وذلك حتى ٢٨ مايو املقبل.

وإجنازهـا بناؤهـا  يسـتكمل  لـم  والتـي  املتعثـرة  الفصـول  ملـف  مبعاجلـة  البـدء 
إعـادة تأهيـل وإيصـال التيـار الكهربائـي لــ ٣ مدارس فـي منطقـة اخليران السـكنية

وزير اخلارجية تسلَّم أوراق اعتماد سفير الفلبني
تســلَّم وزير اخلارجية 
الشــيخ ســالم العبــداهللا 
نســخة مــن أوراق اعتماد 
سفير جمهورية الفلبني لدى 
الكويت هوزيــه أملودوفار 
كابريرا الثالث وذلك خالل 
اللقاء الذي مت أمس اخلميس 

في ديوان عام الوزارة.
ومتنى وزير اخلارجية 
للســفير اجلديــد التوفيق 
في مهــام عمله وللعالقات 
الثنائية الوثيقة التي جتمع 
البلديــن الصديقــني املزيد 
من التقــدم واالزدهار، كما 
تناول اللقاء املستجدات على 

الساحة الفلبينية.
من جانــب آخر، أعربت 
وزارة اخلارجية عن إدانة 
واستنكار الكويت القتحام 
عــدد مـــــن املســتوطنني 
اإلسرائيليني لباحات املسجد 
األقصى الشــريف بحماية 
قوات االحتالل اإلسرائيلي.

وأكدت الوزارة في بيان 
لها على أن اســتمرار هذه 

وجددت موقف الكويت 
الثابت الداعي إلى ضرورة 
حترك األمم املتحدة ممثلة 
في مجلس األمن املسؤول 
عن صيانة الســلم واألمن 
الدولي  الدوليني واملجتمع 

لوقــف هــذه االنتهــاكات 
املتكــــــررة  اإلســرائيلية 
واحتــرام حرمة األماكـــن 
املقدســة وتوفير احلماية 
الكاملة للشعب الفلسطيني 
الشقيق ومقدسات املسلمني.

الكويت تدين وتستنكر اقتحام عدد من املستوطنني لباحات املسجد األقصى

الشيخ سالم العبداهللا يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الفلبني هوزيه أملودوفار كابريرا الثالث

املمارســات غير القانونية 
يشــكل اســتفزازا ملشاعر 
املسلمني وانتهاكا صارخا 
الدولــي وقرارات  للقانون 
ذات  الدوليــة  الشــرعية 

الصلة.

أ منصور بن زايد بتعيينه نائب رئيس مجلس  األمير هنَّ
الوزراء ووزير ديوان الرئاسة ونائب رئيس الدولة

ولي العهد هّنأ منصور بن زايد بتعيينه نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير ديوان الرئاسة ونائب رئيس الدولة

بعث صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمــد ببرقية 
تهنئة إلى سمو الشيخ منصور 
بــن زايد آل نهيان نائب رئيس 
مجلس الــوزراء ووزير ديوان 
الرئاسة ونائب رئيس الدولة، 
أعرب فيها ســموه عن خالص 
تهانيه مبناســبة صــدور قرار 
مــن لدن أخيه صاحب الســمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
رئيس دولة اإلمــارات العربية 
املتحدة ومبوافقة املجلس األعلى 
لالحتــاد بتعيينه نائب رئيس 
مجلس الــوزراء ووزير ديوان 
الرئاســة ونائب رئيس الدولة 
إلى جانب صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيــس الدولــة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكــم دبــي، متمنيا 
لســموه كل التوفيق والســداد 
وموفور الصحة ومتام العافية 
ولدولة اإلمارات العربية املتحدة 
الشــقيقة وشــعبها الكرمي كل 
التطور والنماء في ظل القيادة 
احلكيمة ألخيه صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
رئيس دولة اإلمــارات العربية 

املتحدة الشقيقة.
وبعث صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمــد ببرقية 
تهنئة إلى ســمو الشــيخ خالد 
بــن محمد بــن زايــد آل نهيان 
ولي عهد إمارة أبوظبي، أعرب 

بعث ســمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمــد 
ببرقية تهنئة إلى ســمو 
الشــيخ منصور بن زايد 
آل نهيــان نائــب رئيــس 
مجلــس الــوزراء ووزير 
الرئاســة ونائب  ديــوان 
الدولــة، ضمنها  رئيــس 
ســموه خالــص تهانيــه 
مبناســبة صــدور قــرار 
مــن لــدن أخيــه صاحب 
السمو الشــيخ محمد بن 
زايــد آل نهيــان رئيــس 
العربية  اإلمــارات  دولــة 
ومبوافقـــــــة  املتحــدة 
املجلــس األعلى لالحتاد 
بتعيينــه نائــب رئيــس 
مجلــس الــوزراء ووزير 
الرئاســة ونائب  ديــوان 
رئيــس الدولة إلى جانب 
الشــيخ  الســمو  صاحب 
محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، 
راجيا لسموه كل التوفيق 
والســداد ودوام الصحــة 

والعافية.
وبعث سمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمــد 
ببرقية تهنئة إلى ســمو 
الشيخ خالد بن محمد بن 
زايــد آل نهيــان ولي عهد 
إمــارة أبوظبــي ضمنهــا 

محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
دولة اإلمارات العربية املتحدة 
الشــقيقة، راجيا لســموه وافر 

الصحة ومتام العافية.
كما بعث صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمــد ببرقية 
تهنئة إلى سمو الشيخ هزاع بن 
زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي 
أعــرب فيها ســموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة صدور املرسوم 
األميري مــن لدن أخيه صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن زايد 
آل نهيــان رئيس دولة اإلمارات 
العربية املتحدة الشقيقة بتعيينه 

بتعيينه وليــا للعهد في 
إمـــــــارة أبوظبي، راجيا 
التوفيـــــق  لســموه كل 
والســداد ودوام الصحــة 

والعافية.
كمــا بعث ســمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد 

نائبا حلاكم إمارة أبوظبي، متمنيا 
لســموه كل التوفيق والســداد 
ألداء متطلبــات منصبه الرفيع 
واإلسهام في حتقيق املزيد مما 
يتطلــع إليه البلد الشــقيق من 
تقــدم وازدهار في ظــل القيادة 
احلكيمة ألخيه صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
رئيس دولة اإلمــارات العربية 
املتحدة الشقيقة، وراجيا لسموه 

وافر الصحة ومتام العافية.
وبعث صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمــد ببرقية 
تهنئة إلى سمو الشيخ طحنون 
بن زايد آل نهيــان نائب حاكم 
إمارة أبوظبي أعرب فيها سموه 
عن خالــص تهانيه مبناســبة 
صــدور املرســوم األميري من 
الســمو  لــدن أخيــه صاحــب 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
رئيس دولة اإلمــارات العربية 
املتحدة الشقيقة بتعيينه نائبا 
حلاكم إمارة أبوظبــي، متمنيا 
لســموه كل التوفيق والســداد 
الرفيع  ألداء متطلبات منصبه 
واإلسهام في حتقيق املزيد مما 
يتطلع إليه البلد الشــقيق من 
تقدم وازدهار فــي ظل القيادة 
احلكيمة ألخيه صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
رئيس دولة اإلمــارات العربية 
املتحدة الشقيقة، وراجيا لسموه 

وافر الصحة ومتام العافية.

ببرقية تهنئة إلى ســمو 
الشــيخ هزاع بن زايد آل 
نهيان نائــب حاكم إمارة 
أبوظبــي ضمنها ســموه 
خالص تهانيه مبناســبة 
صدور املرســوم األميري 
مــن لــدن أخيــه صاحب 
السمو الشــيخ محمد بن 
زايد آل نهيان رئيس دولة 
العربية املتحدة  اإلمارات 
بتعيينــه نائبــا حلاكــم 
أبوظبــي، متمنيا  إمــارة 
سموه له كل التوفيــــــق 
والسداد وموفور الصحة 

والعافيــــة.
ولــي  ســمو  وبعــث 
العهــد الشــيخ مشــعل 
األحمد ببرقية تهنئة إلى 
سمو الشيخ طحنون بن 
زايــد آل نهيــــــان نائب 
حاكـــــــم إمــارة أبوظبي 
ضمنهــا ســموه خالــص 
تهانيه مبناســبة صدور 
املرســوم األميــري مــن 
لدن أخيه صاحب السمو 
الشيخ محمــــــد بن زايد 
آل نهيـــــان رئيس دولة 
املتحدة  العربية  اإلمارات 
بتعيينــه نائبــا حلاكــم 
أبوظبــي، متمنيا  إمــارة 
ســموه لــه كل التوفيــق 
والسداد وموفور الصحة 

والعافيــــة.

سموه هنأ هزاع بن زايد وطحنون بن زايد مبنصبيهما اجلديدينصاحب السمو هنأ خالد بن محمد بن زايد وهزاع بن زايد وطحنون بن زايد مبناصبهم اجلديدة

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة صدور املرسوم األميري 
مــن لدن أخيه صاحب الســمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
رئيس دولة اإلمــارات العربية 
املتحدة الشقيقة بتعيينه وليا 
للعهد في إمارة أبوظبي، متمنيا 
لسموه كل التوفيق والسداد لكل 
مــا فيه خدمة وطنه والشــعب 
اإلماراتي الشقيق واإلسهام في 
حتقيق املزيد ممــا يتطلع إليه 
البلد الشــقيق مــن منو وتقدم 
وازدهار في ظل القيادة احلكيمة 
ألخيه صاحب الســمو الشيخ 

ســموه خالــص تهانيــه 
مبناسبة صــــدور املرسوم 
األميــري مــن لــدن أخيه 
الشــيخ  الســمو  صاحب 
محمد بن زايد آل نهيــــان 
اإلمــــــارات  رئيس دولة 
العربية املتحدة الشقيقة 

ولي العهد هنأ خالد بن محمد بن زايد 

بتعيينه وليًا للعهد في أبوظبي

أ منصور بن زايد بتعيينه نائب رئيس  رئيس الوزراء هنَّ
مجلس الوزراء ووزير ديوان الرئاسة ونائب رئيس الدولة

بعث رئيس مجلس الوزراء ســمو 
الشــيخ أحمد نواف األحمــد الصباح 
ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ منصور 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير ديوان الرئاسة ونائب 
رئيس الدولة، أعرب فيها ســموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة صدور قرار من 
لدن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية 
املتحدة ومبوافقة املجلس األعلى لالحتاد 
بتعيينه نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير ديوان الرئاســة ونائب رئيس 
الدولة إلى جانب صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وبعث رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشــيخ أحمد نواف األحمــد الصباح 
ببرقية تهنئة إلى ســمو الشيخ هزاع 
بن زايــد آل نهيان نائــب حاكم إمارة 
أبوظبي ضمنها سموه خالص تهانيه 

مبناسبة صدور املرسوم األميري من 
لدن صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
زايــد آل نهيان رئيــس دولة اإلمارات 
العربية املتحدة بتعيينه نائبا حلاكم 

إمارة أبوظبي.

كمــا بعث رئيس مجلــس الوزراء 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح 
ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ خالد بن 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة 
أبوظبي أعرب فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة صدور املرسوم األميري 
من لدن صاحب الســمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات 
العربية املتحدة الشقيقة بتعيينه وليا 

للعهد في إمارة أبوظبي.
وبعث رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشــيخ أحمد نواف األحمــد الصباح 
ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ طحنون 
بن زايــد آل نهيان نائــب حاكم إمارة 
أبوظبي ضمنها سموه خالص تهانيه 
مبناسبة صدور املرسوم األميري من 
لدن صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
زايــد آل نهيان رئيــس دولة اإلمارات 
العربية املتحدة بتعيينه نائبا حلاكم 

إمارة أبوظبي.

سموه هنأ خالد بن محمد بن زايد وهزاع بن زايد وطحنون بن زايد مبناصبهم اجلديدة

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح
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محافظ األحمدي استقبل املهنئني بالشهر الفضيل
استقبل محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد املهنئني 
بحلول شهر رمضان املبارك مساء امس األول، في قصر 
الضيافة مبدينة األحمدي، وسط حضور رسمي وشعبي 
الفت للشــيوخ واحملافظني والنواب ورؤســاء وأعضاء 
السلك الديبلوماسي واملختارين وكبار مسؤولي القطاع 
النفطي، وعدد كبير من قيادات ومنتسبي أجهزة الدولة 
الرسمية واألهلية والتطوعية ومؤسسات املجتمع املدني 
ووســائل اإلعالم واألهالي وجاليات املقيمني والزوار من 

داخل احملافظة وعلى امتداد الكويت.
وحرص عــدد كبير مــن املواطنــني واملواطنات على 
احلضور وتقدمي التهانــي والتبريكات حملافظ األحمدي 
الشــيخ فواز اخلالد ومنتســبي احملافظة، متمنني دوام 
االزدهار لكويتنا احلبيبة، في ظل قيادة صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد، وســمو ولــي عهده األمني 

الشيخ مشعل األحمد.

سمو الشيخ صباح اخلالد يهنئ الشيخ فواز اخلالد

محافظ األحمدي يتوسط أعضاء فريق الطيبني الكويتي للتراثالنائب السابق حمود احلمدان ود.جاسم احلمدان وعدد من املهنئني

الشيخ محمد اخلالد يبارك بالشهر الفضيل

األنبا بيجول يقدم التهنئة

سفير اململكة املغربية علي بن عيسى مهنئا

الشيخ إبراهيم الدعيج مقدما التهاني

سفير خادم احلرمني سمو األمير خالد بن سعد يقدم التهاني بالشهر املبارك

عدد من القيادات األمنية باحملافظة

الشيخ حمد اخلالد وعمر بورقبة العتيبي

السفير اإليراني محمد إيراني مباركا

احملافظ يستقبل وفد البهرة

الشيخ حمد جابر العلي مهنئا



محليات
اجلمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣

05

د.حسن كمال استقبل املهنئني بالشهر الفضيلديوان أبوالغنامي استقبل املهنئني بالشهر الكرمي

استقبل ديوان أبوالغنامي املهنئني 
بالشهر الكرمي، حيث تبادل احلضور 
من الشيوخ والشخصيات والسفراء 
واملواطنني الذين توافدوا على الديوان 

التهاني واملباركة بشهر رمضان.
وبعــد الترحيب باجلميــع توجه 

أبوالغنــامي ووزيــر اإلعــالم  كليــب 
والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب 
عبدالرحمــن املطيــري بالتهنئــة إلى 
صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد، وإلى سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد، وإلــى رئيس مجلس 

الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصبــاح، وإلى جميع أبناء الشــعب 
الكويتي واملقيمني على أرضها ولألمتني 
العربية واإلسالمية، داعيا اهللا تعالى 
أن يعيده على اجلميع باخلير واليمن 

والبركات.

استقبل عضو املجلس 
البلــدي د.حســن كمــال 
املهنئني مبناســبة شــهر 
رمضان املبارك، وذلك في 

ديوانه مبنطقة الدعية.
وبهذه املناســبة، رفع 
د.كمــال التهاني إلى مقام 
صاحــب الســمو األميــر 
الشــيخ نــواف األحمــد، 
وســمو ولي عهده األمني 
الشــيخ مشــعل األحمــد 
الرشــيدة  واحلـكـومـــة 
والشعب الكويتي واملقيمني 
على أرض الكويت، متمنيا 
أن يعيــد املولى عز وجل 
هذه املناسبة على اجلميع 

باخلير والبركات. (زين عالم)مبارك الهيفي ودهيران أبا اخليل يهنئان كليب أبوالغنامي وعبدالرحمن املطيري د. حسن كمال مستقبال د. أميرة احلسن والسفيرة التركية طوبى نور سومنز 

د. حسن كمال يتلقى التهاني من إسماعيل بهبهاني ومشعل احلمضان ود. بدر اخلضريالشيخ أحمد جابر العبداهللا مهنئا كليب أبوالغنامي املطيري وعبدالرحمن املطيري  (قاسم باشا)

هدية تذكارية إلى وزير اإلعالم والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن املطيري

مجموعة من أعضاء السلك الديبلوماسي يهنئون بشهر اخلير

عبدالرحمن املطيري يتلقى التهاني بالشهر الفضيل

جانب من املهنئني بالشهر الفضيل حديث بني عبدالرحمن املطيري وأحد املهنئني

د. حسن كمال مع د. يعقوب الرفاعي وعدد من املهنئنيكليب أبوالغنامي وفتحي كميل وعبدالرحمن املطيري وعبدالعزيز العنبري خالل االستقبال للتهنئة بالشهر الفضيل

تهنئة بالشهر الفضيل

مهنئان بالشهر الكرمي

سيلفي مع عبدالعزيز املسلم

د. حسن كمال متوسطا عددا من املباركني

هاني شمس والشيخ أحمد حسني وعدد من املهنئني مع د. حسن كمال
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القائم باألعمال األميركي: لم نفقد اهتمامنا باملنطقة
ومتواجدون من أجل أمن الشركاء في الكويت وخارجها

أسامة دياب

أكــد القائــم باألعمال في الســفارة 
األميركيــة جيمــس هولتســنايدر أن 
افتتاح ٥مستودعات جديدة في معسكر 
عريفجان يعكس التزام بالده وشراكتها 
مع الكويت واالســتثمار في املنشــآت 
التي تعزز من قدرات القوات واملعدات 
لتكــون باجلاهزية املطلوبة ملســاعدة 
الشركاء في الكويت أو املنطقة، موضحا 
أهمية هذه املستودعات كجزء من شراكة 

طويلة املدى.
فــي  ـ  هولتســنايدر  وأوضــح 
تصريحــات للصحافيــني على هامش 
افتتاح ٥مستودعات جديدة في معسكر 
عريفجانـ  أنه مت إنشاء هذه املستودعات 
بتمويل أميركي ـ كويتي مشترك لدعم 
القدرات الدفاعية في الكويت وبتنفيذ 
املهندســني العســكريني األميركيــني 
بالتعاون مع املقاولني احملليني، الفتا إلى 
أن املستودعات اخلمس اجلديدة مكيفة 
وتستوعب ٥٠٠ من املعدات العسكرية 
وحمايتها واحلفاظ على جاهزيتها ألي 

طارئ.
ولفــت إلى أن تطوير املنشــآت في 
معسكر عريفجان يعكس حرص بالده 
على االســتثمار فــي املنطقة، حيث إن 
افتتاح ٥ مستودعات جديدة باإلضافة 
إلى مستودعات جديدة سيتم افتتاحها 
ستســتخدم ألعوام طويلــة، وهذا في 
حد ذاته رســالة فحواهــا أن الواليات 
املتحدة األميركية مازالت مهتمة باملنطقة 
ومتواجدة فيها من أجل أمن الشــركاء 

في الكويت واملنطقة.
وبخصوص تقييمه للوضع األمني 
فــي املنطقة، أوضح أن املنطقة مازالت 
حتفل بالعديد من التحديات األمنية في 
عدد من املناطق، وهذا يســتلزم العمل 
مع الشركاء مبا فيها الكويت من خالل 
التمارين والتدريبات املشتركة في البر 
والبحر واجلو للحفــاظ على جاهزية 
القــوات في املنطقة ملواجهة أي طارئ، 
موضحا التزام بالده بتدريب الشركاء 
واحللفاء في املنطقة، باإلضافة إلى أن 
بالده تهتم كثيرا بجهود اإلغاثة اإلنسانية 

مع الشركاء في الكويت.
وحول زيارة سفيرتنا لدى واشنطن 
الشــيخة الزين الصباح الى معســكر 
عريفجــان، أشــاد هولتســنايدر بقوة 
الشــراكة االســتراتيجية األميركيــة ـ 
الكويتيــة، موضحــا أن العالقات على 
الصعيــد الدفاعي والعســكري تعتبر 
أحد أبرز مكونات هذه الشراكة، متطلعا 

إلــى التحاق الســفيرة الزيــن بعملها 
بواشنطن وإجراء مباحثات من شأنها 
دعم وتعزيز العالقات الثنائية والبناء 
عليها وتطويرها واستشراف آفاق جديدة 
لها تعود بالنفع على الشعبني الصديقني.

وأشــار هولتســنايدر الى ان زيارة 
الشــيخة الزين الصباح الى املعســكر 
كانت فرصة لالطالع على عمل القوات 

علــى ارض الواقــع ومتابعــة التطور 
الواضــح والفعال فــي مختلف أرجائه 
بصورة تنعكس على كيفية عمل القوات 

األميركية في الكويت.
وردا على سؤال حول ما إذا مت االنتهاء 
من إجراءات اعتماد السفيرة األميركية 
اجلديدة املعينة لــدى الكويت وموعد 
وصولهــا الى البالد، قال إنها على بعد 

خطوتني مــن االعتمــاد واملوافقة على 
التعيني، حيث ســيعقد اجتماع للجنة 
العالقات اخلارجية مبجلس الشــيوخ 
للتصويــت عليهــا، وإذا اجتــازت هذا 
التصويت فستذهب إلى التصويت الكامل 
في مجلس الشيوخ، وإذا مت التصويت 
لصاحلها فسيتم اعتماد تعيينها، الفتا 
إلــى أن هذا األمر قد يســتغرق بضعة 

أســابيع أو رمبا شــهور، حيث يعتمد 
كليا على جدول اعمال مجلس الشيوخ.

ووصف هولتسنايدر أجواء رمضان 
في الكويت بالرائعة جدا، مشيدا بتقليد 
زيارة الدواوين والتي تعتبر فرصة للقاء 
واحلوار وهي جزء ال يتجزأ من ثقافة 
املجتمع الكويتي، معربا عن ســعادته 
لعــودة هذه اللقــاءات بعــد عامني من 

التوقف بســبب تفشي جائحة كورونا 
والتي تســببت في ابتعــاد الناس عن 
بعضها البعــض، مضيفا من اجليد أن 
نرى عــودة احليــاة الطبيعية وعودة 
الدواوين في استقبال روادها في شهر 
رمضــان خصوصا مع طقــس رائع ال 
يخلو من املطر في هذا الشهر، موضحا 
أنه سيستمر في زيارة باقي الدواوين 
األخرى واالتقاء باألصدقاء واالستمتاع 

بأجواء رمضان اجلميلة.
مــن جهته، اكد العقيــد ركن بحري 
وليــد عبــداهللا الــزواوي، مــن هيئــة 
العمليات املشتركة في اجليش الكويتي، 
أن مشــاركته في افتتاح املســتودعات 
اجلديدة في معسكر عريفجان، فرصة 
جيدة للجيش الكويتي ملشاركة اجليش 
األميركي لالطالع على هذا االجناز بعد 
انتهاء املشــروع، مضيفــا: وكلنا فخر 
بتمثيــل اجليــش الكويتــي فــي هذه 
املناســبات واالحتفــاالت، خاصــة في 
أجواء شــهر رمضان املبــارك، ونطمح 

دائما الى األفضل.
وعن كيفية التعاون بني اجليشــني 
األميركي والكويتي في بناء املستودعات، 
وهل مت ذلك بإشراف ومتويل كويتي، قال: 
نعم هناك متويل من الطرفني واملشاركة 
حسب اتفاقية DCA، وهذا ليس بشيء 
يحدث ألول مرة، هناك مشاريع اخرى 

كانت على السياق نفسه.
وفي رده على سؤال حول التكلفة، 
أجاب: أنا غير مصرح لي باالفصاح عن 
املبالغ، لكن هناك جهات ممكن اللجوء 

اليها لإلجابة عن هذا السؤال.
وحول وجود تدريبات بني اجليشني 
في املستقبل القريب، أشار إلى تنسيق 
مشترك دائم ملواسم تدريبية كل سنة، 
بجدول متفق عليه من الطرفني، واملواسم 
التدريبية تكون من شهر سبتمبر الى 
شهر أبريل كل سنة، وآخر تدريب كان 
تدريب التحرير، مبشاركة القوات البرية 
مع اجليش األميركي، وســتكون هناك 

تدريبات مستقبلية بني الطرفني.
وأضاف: احلمد اهللا نحن دائما نتواجد 
ونشارك بجهود العسكريني الكويتيني من 
ضباط وضباط صف وأفراد، وجاهزون 

في كل التمارين.
وحــول جاهزيــة اجليــش الكويتي 
ملواجهة األخطار او التحديات في املنطقة، 
اكد أن اجليش الكويتي دائما على أهبة 
االستعداد في متابعة جميع األحداث وعلى 
اطالع دائم على جميع املجريات العسكرية 
في املنطقة، وجاهزون ألي حتديات، سواء 

على املستوى االقليمي او العاملي.

هولتسنايدر أوضح خالل افتتاح ٥ مستودعات جديدة في معسكر عريفجان أنها تتسع لـ ٥٠٠ معدة عسكرية

القائم باألعمال في السفارة األميركية جيمس هولتسنايدر والعقيد ركن بحري وليد عبداهللا الزواوي والكولونيل ريك تشايلدرز والعقيد مارتن ووجليموت وعدد من احلضور لدى قص شريط االفتتاح

جيمس هولتسنايدر والعقيد ركن بحري وليد عبداهللا الزواوي والعقيد مارتن ووجليموت خالل اجلولةآلية عسكرية أميركية في أحد املستودعات اجلديدة

(فريال حماد) عدد من اآلليات في املستودعات اجلديدة مبعسكر عريفجان 

قائد فيلق املهندسني باجليش األميركي: املستودعات اخلمسة
«رمز لألمن» ونتاج تعاون وثيق بني مهندسينا والقوات املسلحة الكويتية

شدد قائد فيلق املهندسني باجليش 
األميركــي في معســكر عريفجان 
اللفتنانت كولونيل ريك تشــايلدرز 
على أهمية التحوط ضد أولئك الذين 
يهددون صداقتنا ويعززون االستقرار 

الدائم لألجيال القادمة.
وأضاف تشايلدرز، في تصريح 
افتتاح ٥ للصحافيني على هامــش 

مستودعات لتخزين اآلليات العسكرية 
في عريفجان، أن ســالح املهندسني 
في اجليش األميركي قام مع شركائه 
ببناء هذه املســتودعات،  الكويتيني 
حلماية حالة اآلليــات لتكون جاهزة 
إليها مــن قبل حلفائنا  عند احلاجة 

وأصدقائنا في املنطقة.
وأكد أن هذه املستودعات اخلمسة 
(APS) هــي أكثر مــن مجرد مرافق 
تخزيــن، «إنها رمــز لألمن» وتبرز 
التكامل العسكري الذي ميكن حتقيقه 
والتعاون األمني الثنائي بني الكويت 
والواليات املتحدة، مضيفا أنها نتاج 
تعــاون وثيق بني القوات املســلحة 
الكويتيــة ووزارة الدفــاع وجيش 
املهندسني األميركيني، «عندما تختار 
هيئات الهندسة األميركية كوكالء لبناء 
التصميم اخلاص بك، فأنت تعلم أنك 
حتصل على اجلــودة.. أنت حتصل 
على بنية حتتية مستدامة مت تصميمها 
وبناؤها من قبل فريق من املهنيني.. أنت 

حتصل على شريك مخلص وموثوق 
به ملتزم بتقدمي احللول الهندســية 
الفائزة»، وتابع «يضمن خبراؤنا أننا 
نخطط ونصمم ونبني ونقدم نتائج 
اســتثنائية.. في إطار جدول زمني 

وبأمان وفي حدود امليزانية».
وقال: «نحن نعتمد بشــدة على 

شركائنا والعالقات التي نبنيها على 
كل املســتويات إلجنــاز مهمتنا مع 
شــركائنا في مجموعة دعم املنطقة، 
ولــواء الدعم امليدانــي للجيش ٤٠١

وحلفائنا فــي الكويت»، الفتا إلى أن 
هذه املستودعات ستضمن أن اجلنود 
ســيحصلون على ما يحتاجون إليه 

في الوقت املناسب، كما ستوفر هذه 
املســتودعات حماية بيئية ضرورية 
للقيام مبزيد من  الالزمــة  للمعدات 
التدريبات املتوسطة والواسعة النطاق 
مع شركائنا اإلقليميني، لبعث رسالة 
ال ميكن إنكارها إلى كل من أصدقائنا 

وخصومنا في املنطقة.

الكولونيل ريك تشايلدرز متحدثا

املنطقة حتفل بالعديد من التحديات األمنية ونعمل مع الشركاء من خالل التمارين املشتركة برًا وبحرًا وجوًا للحفاظ على جاهزية القوات

الزواوي: اجليش الكويتي يتابع دائمًا املجريات العسكرية باملنطقة وعلى أهبة االستعداد وجاهزون ملواجهة أي حتديات إقليمية وعاملية
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«البلدي» يبحث إضافة فندق ومكاتب إدارية
ملشروع املركز الترفيهي بشارع عبداهللا األحمد

«البلدية»: موقع جديد لبيع اخليام
ضمن سوق اجلمعة بديًال للسوق القدمي

حترير ١٦ مخالفة للباعة اجلائلني
في املهبولة واملنقف والفحيحيل

بداح العنزي

يبحث املجلس البلدي في جلسته 
العادية االثنني املقبل برئاسة عبداهللا 
احملــري تعديل قرار املجلس بشــأن 
مشــروع املركــز التعليمــي الثقافي 
الترفيهي بشارع عبداهللا األحمد، وذلك 
ليشمل االستعماالت التعليمية الثقافية 
الترفيهية والتجارية ونشاط الفندق 
بتصنيف ال يقل عن ٤ جنوم أو نشاط 
مكاتب إدارية أو مزيج من النشاطني 

الفندق واملكاتب اإلدارية.
ويتضمــن جدول األعمــال الرد على 
ســؤال العضو م.شريفة الشلفان بشأن 
األراضــي املخصصة لتنفيذ املشــاريع 
احلكوميــة التي تعدت مدة التخصيص 

احملددة لها.

أعلنــت «البلديــة» عن 
توفيــر موقــع جديد لبيع 
اخليــام إثر إزالة الســوق 
احلالــي في منطقــة الري 
بعد انتهاء موسم التخييم 

لهذا العام.
وأوضحت أن املوقع مت 
اقتطاعه من مساحة سوق 
اجلمعــة الســتغالله لبيع 
البر  اخليام ومســتلزمات 
بشكل مؤقت بديال عن سوق 

اخليام السابق.
وبينت أن املوقع البديل 
مت اختيــاره ليكــون قريبا 
مــن موقــع ســوق اخليام 
الســابق انطالقــا مــن دعم 
بلدية الكويت لهذا النشاط 
وحفاظــا علــى مصلحــة 
مزاولي نشــاط بيع اخليام 
واحلــرف الوطنية وتوفير 
هذه اخلدمة للمواطنني طوال 
العام وتلبيه احتياجاتهم من 
منتجات اخليام ومستلزمات 

محمد دشيش

أعلنــت إدارة العالقــات 
العامة في البلدية عن قيام 
فريــق الطــوارئ والتدخل 
بلديــة  بفــرع  الســريع 
محافظــة األحمــدي بتنفيذ 
جولة ميدانية ضمن حملة 
التــي  #ديرتنا_تســتاهل 
العالقــات  إدارة  أطلقتهــا 
العامــة لرفع كل ما يشــوه 
املنظر اجلمالي ويعمل على 
إشــغال الطريــق ويشــوه 
املنظر احلضاري للمحافظة 
بالتعاون مع وزارة الداخلية 
العامــة للقــوى  والهيئــة 

العاملة.
وفي هذا السياق، أوضح 
الطــوارئ  رئيــس فريــق 
والتدخل السريع بفرع بلدية 
احملافظــة م.خالــد الفضلي 
أن اجلولة امليدانية التي مت 
تنفيذهــا مبنطقة املهبولة، 

مؤقتا حلني انتهاء البلدية 
مــن كل اجــراءات طــرح 
مشروع موقع سوق اخليام 
السابق لالستثمار وضمان 
حسن إدارة املشروع اجلديد 

وحترير املخالفات لهم.
تواصــل  إلــى  وأشــار 
املفتشني باحملافظة جلوالتهم 
امليدانيــة لرصــد ومتابعة 

اإللكترونية. 
ويبحــث املجلــس توصيــات جلنة 
األحمدي املتضمنة طلب وزارة الداخلية 
اســتحداث شارع بربط الشــارع رقم ٣

بشــارع رقم ٥٠ مبنطقة هدية قطعة ٤، 
وطلب وزارة املالية تخصيص ممشــى 
مع مواقف للســيارات مبنطقــة بنيدر، 
كذلك طلب الهيئة العامة للطرق والنقل 
البري تخصيص جورة ومســار بطول 
mm) بصفة مؤقتة  ١٩٥٠م وبقطر (٢٠٠

مبنطقة صباح األحمد السكنية.
ويتضمن جدول األعمــال توصيات 
جلنة محافظة اجلهراء والتي تشمل طلب 
الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات 
بتخصيص ثالثة مواقع مقترحة ملراكز 
البيانــات في الصليبية وجنوب ســعد 

العبداهللا ومدينة املطالع.

وفق نظام املزايدة بشكل 
تتوافر فيه اخلدمة ومرافق 
اســتثمارية واشــتراطات 
االمــن والســالمة لقــوة 

االطفاء العام.

املخالفني لألنظمة واللوائح 
املعمــول بهــا فــي البلدية 
واتخاذ اإلجراءات القانونية 

حيالهم.

يناقش في جلسته العادية االثنني املقبل تخصيص ٣ مواقع لـ «االتصاالت»

خالل جولة ميدانية من قبل اللجنة الثالثيةتوفير اخلدمة مؤقتاً حلني طرح املشروع لالستثمار بنظام املزايدة

عبداهللا احملري

بيع اخليام في سوق اجلمعة سيكون مؤقتا
جانب من احلملة

إضافة إلى الرد على ســؤال العضو 
عبداللطيــف الدعي بشــأن آلية الرقابة 

البر وسيكون افتتاح السوق 
اجلديد قبل موسم التخييم 

املقبل.
الــى أن توفير  ولفتت 
اخلدمة في املوقع اجلديد 

املنقف، الفحيحيل قد أسفرت 
عن حترير ١٦ مخالفة للباعة 
اجلائلني واتخاذ الهيئة العامة 
للقــوى العاملــة إجراءاتها 

٦ سنوات املدة الزمنية لتنفيذ املشاريع احلكومية

الالزمة للمشروع من اجلهة املخصص 
لها املوقع يتم تقدميها للبلدية للدراسة 
واستخراج التراخيص الالزمة حيث 
يتم التدقيق بقرار التخصيص وتاريخ 
تسلم املوقع فإن كانت املدة احملددة 
للبــدء بالتنفيــذ قد انتهــت فال يتم 

أوضح مدير عام البلدية م. أحمد 
املنفوحــي ان املدة الزمنيــة لتنفيذ 
املشــاريع احلكومية ٦ ســنوات من 

تاريخ تسلم املوقع.
وقــال م. املنفوحــي في رده على 
سؤال العضوة م. شــريفة الشلفان 
بشــأن األراضي املخصصــة لتنفيذ 
املشاريع احلكومية التي تعدت مدة 
التخصــص احملــدد لهــا، ان االدارة 
القانونيــة تفيد بأن «القرار املشــار 
اليه وفق ما نــص عليه من أن املدة 
الزمنية املخصصة لتنفيذ املشاريع 
احلكومية (٦) ســنوات مــن تاريخ 
تســلم املوقع بدال من (٤) ســنوات 
ينسحب على املشــاريع احلكومية، 
وال يحــول مع صدور قرارات الحقة 
عليه من املجلس البلدي بتخصيص 
مدة زمنية مغايرة للمدة املنصوص 

عليها بالقرار املذكور».
وقال انه بعد تسلم املوقع املقرر 
واعداد التصاميم واملخططات املعمارية 

الترخيص وتخطر اجلهة املعنية بذلك.
وذكر ان األمانة العامة للمجلس 
البلــدي هــي اجلهة املعنيــة بجميع 
القرارات الصادرة عن املجلس البلدي 
بالتخصيــص أو اإللغــاء مــن خالل 

االرشيف اخلاص بها.

م. شريفة الشلفان م. أحمد املنفوحي 
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ديوان الدعيج استقبل املهنئني بالشهر الكرمي
استقبل ديوان الدعيج 
املهنئني بشــهر رمضان 
املبــارك، حيــث تبــادل 
احلضــور مــن املهنئني 
املباركة  الديوان  ورواد 
والتهانــي بقدوم شــهر 
الكــرمي، داعني  رمضان 
اهللا تعالى أن يكون شهر 
خير وبركة على اجلميع 
وأن يحفظ الكويت قيادة 
وشــعبا ويــدمي عليها 

نعمتي األمن واألمان.

مهلهل املضف مع املهنئني في ديوان الدعيج

(ريليش كومار) مهنئون باركوا بقدوم الشهر الفضيل 

جانب من احلضور في ديوان الدعيج

جمع من املهنئني برمضان في ديوان الدعيج

د.يعقوب الرفاعي يبارك للمستشار محمد الدعيج بالشهر الكرمي

من احلضور في ديوان الدعيج

عبدالوهاب النقي مع احلضور

ترحيب بالضيوف

املستشار محمد الدعيج مع بعض املهنئني

السفارة اإلماراتية أقامت امللتقى الرمضاني
عدد من األطفال املشاركني في امللتقى

جانب من احلضور

(زين عالم) السفير اإلماراتي د.مطر النيادي متحدثا في امللتقى 

أسامة دياب

أقامت سفارة دولة االمارات العربية املتحدة لدى الكويت 
«امللتقى الرمضاني» للمواطنني اإلماراتيني املقيمني في دولة 
الكويت، بحضور الســفير د.مطر حامــد النيادي وحرمه 

وأعضاء البعثة الديبلوماسية. 
وفي بداية امللتقى، رحب الســفير باحلضور وعبر عن 
حرص البعثة على تعزيز التواصل مع أبناء اإلمارات، وذلك 

من خالل اقامة مثل هذه الفعاليات.
وخالل اللقاء عقد عدد من الفعاليات لألطفال واشغال فنية 

وسرد قصة لالطفال وتقدمي محاضرة عن التسامح.
كما عبر أبناء اإلمارات املقيمني في بلدهم الثاني الكويت عن 

سعادتهم ملثل هذا التواصل وتطلعهم لفعاليات اخرى.
وفي نهاية الفعالية تناول السفير مع احلضور وجبة العشاء 

التي اشتملت على أطباق رمضانية إماراتية وكويتية.

٥٠ متسابقًا ومتسابقة في مسابقة القرآن الثانية عشرة
نظمت جمعية املهندســني 
الكــرمي  القــرآن  مســابقة 
الرمضانية الثانية عشرة في 
مسجد الدولة الكبير وبالتعاون 
املســجد ووزارة  إدارة  مــع 
األوقاف والشؤون االسالمية، 
حيــث شــارك فــي املســابقة 
نحو ٥٠ من أبناء املهندســني 
واملهندسات لثالث فئات، األولى 
للمرحلة االبتدائية وتســميع 
الثانيــة  الذاريــات،  ســورة 
للمرحلة املتوسطة وتسميع 
ســورة األحقــاف والثالثــة 
للثانويــة وتســميع ســورة 
الزمر. وقام بتحكيم املسابقة 
نخبة من أساتذة القرآن الكرمي 
واملشــايخ من وزارة األوقاف 
والشؤون االســالمية وإدارة 
املســجد الكبيــر. وفــي ختام 
البطولــة، قــام عضو مجلس 
الفضلــي  جــالل  م.  اإلدارة 
ومدير عــام اجلمعية م.وليد 
املطوع ورئيس جلنة املعارض 
م.حسن جمعة وأعضاء اللجنة 
املنظمــة بتوزيــع اجلوائــز 
وإعالن الفائزيــن والفائزات، 
وهم، املرحلــة االبتدائية فاز 
باملركز األول للبنني املتسابق 
جعفر فراس احلبال وباملركز 
الثانــي حــل شــقيقه عمــر 

للبنني باملرحلة الثانوية.
وفــي فئــة املتســابقات 
للمرحلــة االبتدائيــة فــازت 
باملركز األول املتسابقة رهف 
أشــرف كامــل وفــي املركــز 
الثانــي كوكب محمــد مناور 
هيثــم وفــي املركــز الثالــث 
بانــا خلــدون العباينة، وفي 
املرحلة املتوسطة فازت باملركز 
األول املتســابقة مداد فراس 
احلبال تلتهــا باملركز الثاني 
شقيقتها ركاز فراس احلبال 
وحجبــت اجلائــزة الثالثــة 
لفئــة املتســابقات للمرحلة 
املتوســطة، وفــي املرحلــة 

الثانويــة فازت باملركز األول 
املتســابقة رغد أشرف كامل 
وفي املركز الثاني املتســابقة 
لينــا محمد خليــل وحجبت 
ايضــا اجلائــزة الثالثة لفئة 
املتسابقات للمرحلة الثانوية. 
ولقيت املسابقة اهتماما كبيرا 
من فرق عمل األوقاف واملسجد 
الكبير، وأعرب مراقب مسجد 
الدولة الكبير األســتاذ وليد 
الشطي عن سعادتهم بتنظيم 
املســابقة في ربوع املســجد، 
مشــيدا بالتنظيم الرائع من 
قبــل املتطوعني واملتطوعات 

للعمل باجلمعية.

أقيمت مبسجد الدولة الكبير ألول مرة

م. جالل الفضلي وم. وليد املطوع وم.حسن جمعة يتوسطون الفائزين والفائزات

الفــاروق فــراس احلبال وفي 
املركــز الثالث فاز املتســابق 
محمد خلدون العباينة. وفي 
فئة املرحلة املتوسطة للبنني 
فاز باملركــز األول مهند عادل 
عبدالدامي ابراهيم صالح وفي 
املركز الثاني شقيقه زياد عادل 
ابراهيــم صالــح وفــي املركز 
الثالــث حــل املتســابق عمر 
محمــد حنفي محمــود، وفي 
املرحلــة الثانوية فاز باملركز 
األول املتســابق رفعت حسام 
الدين وفــي املركز الثاني فاز 
املتسابق حمزة يونس حمزة 
وحجبت جائزة املركز الثالث 

تعاون بني «األوقاف» و«الزراعة» لتنفيذ «العالج بالعمل»
محمد راتب

أعلــن مديــر عــام الهيئة 
الزراعــة  لشــؤون  العامــة 
الســمكية م.مشعل  والثروة 
القريفة عن توقيع بروتوكول 
تعــاون مــع وزارة األوقــاف 
والشــؤون اإلسالمية لتنفيذ 
مشروع العالج بالعمل، وذلك 
ضمــن التعــاون الثنائي بني 
الهيئة والوزارة في املجاالت 
االجتماعية والثقافية وحتقيق 
األمن االجتماعي واحلفاظ على 
أبناء الوطــن من االنحرافات 

السلوكية.
ووقع م.القريفة ممثال عن 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية، فيما حضر 
ممثــل عــن األوقــاف الوكيل 
املســاعد لقطاع الثقافة طراد 

بالتعاون مــع الهيئة العامة 
لشــؤون الزراعــة والثــروة 
الســمكية وبدعم من األمانة 
العامــة لألوقــاف مــن خالل 
توفير الزراعة أرضا صاحلة 

إلقامة املشروع عليه.
وذكر أن اإلشراف اإلداري 

واللوجســتي وإقامــة برامج 
التوعية املجتمعية للمشروع 
سيكون من قبل إدارة التأهيل 
والتقــومي، واإلشــراف على 
برامــج اســتمرارية التعافي 
من قبل مركز عــالج اإلدمان 

بوزارة الصحة.

للحفاظ على أبناء الوطن من االنحرافات السلوكية

م.مشعل القريفة وطراد العنزي ود.ناصر العجمي خالل توقيع البروتوكول

العنزي، ومدير إدارة التأهيل 
العجمي،  والتقومي د.ناصــر 
وستكون مدة البروتوكول ٥

ســنوات من تاريخ التوقيع 
عليه. وأوضح أن البروتوكول 
تضمن قيــام الوزارة بتنفيذ 
بالعمــل  العــالج  مشــروع 
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ديوان أبناء فالح الدويش استقبل املهنئني برمضان
استقبل فهد فالح الدويش املهنئني 
بشــهر رمضان الفضيل في ديوان 
أبنــاء فــالح الدويش فــي منطقة 
إشبيلية، حيث بارك احلضور بحلول 
الشــهر الكرمي وتبادلوا األحاديث 
الودية والتهاني بالشهر الفضيل. 
ارتيــاد  املباركــون أن   وأكــد 
الدواويــن وتبادل التهاني بشــهر 
الصوم مــن العــادات الطيبة التي 
جبل عليها الكويتيون، مشــيرين 
إلــى أن األجــواء اإلميانية في هذه 
األيام املباركة تزيد من احلرص على 
التواصل والتواد في شــهر القرآن 
واخليــر الذي يجتمــع فيه الناس 
على األعمال الصاحلــة والطاعات 

وفعل اخليرات.

أجواء تعمها البهجة في شهر اخلير

لقطة تذكارية خالل حفل االستقبال

التهاني بشهر اخلير

(احمد علي) فهد فالح الدويش وعدد من املهنئني برمضان في ديوان أبناء فالح الدويش  

فهد الدويش مستقبال املباركني بالشهر الفضيل

.. ومع مبارك بالشهر الفضيل

تهنئة رمضانية

فهد الدويش وأحد املهنئني

الدويش في استقبال املهنئني

ديوان الفضالة استقبل املهنئني بالشهر الفضيل 
اســتقبل ديــوان الفضالــة 
املهنئني بشهر رمضان املبارك، 
الفضالــة  أبنــاء  وقــد رحــب 
باحلضــور وتبادلــوا معهــم 
املباركة بالشــهر الفضيل، في 
تأكيد على روح املودة واأللفة 

التي جتمع أبناء الكويت. 
وجمع الديــوان العديد من 
الشخصيات والضيوف واألهل 
ورواد الديوان الذين متنوا أن 
يكون شهر رمضان شهر خير 
وبركة على اجلميع، وأن يعيده 
باخلير واليمــن والبركة على 
الكويت وقيادتها وشعبها، وعلى 

عبداهللا الرومي وبدر الفضالة وحمود العمر وسند الفضالة وأحمد الفضالة           (قاسم باشا)األمتني العربية واإلسالمية.

بدر الفضالة وحمود الفضالة وعلي الراشد وعلي الفضالة في ديوان الفضالة

تبادل التهاني بالشهر الفضيل في ديوان الفضالة

حضور شبابي في ديوان الفضالة

فيصل احلليلة مباركا

جانب من االستقبال

من احلضور

محمد املجرن الرومي مهنئا

تهنئة بالشهر الكرمي 

عدد من احلضور يقدمون التهاني 
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اجلمعية الكويتية الختالفات التعلم ُتكّرم «الوطني» «حتدي زين الرمضاني» في حديقة الشهيد
انطلق للعام الثاني على التوالي

«األهلي الكويتي» يطلق عرضًا رمضانيًا ألصحاب 
«بيتك» يطلق أكبر مسابقة «حتدي املشي» في الكويتبطاقاته االئتمانية ومسبقة الدفع على «طلبات»

كّرمت اجلمعية الكويتية 
الختالفات التعلم بنك الكويت 
الوطنــي تقديرا ملســاهماته 
الكبيرة في مجال املسؤولية 
املجتمعية، السيما االهتمام 
بالتعليم والطلبة واملواهب 
الشــابة، ويأتي هذا التكرمي 
ليبرهن على بصمة الوطني 
الواضحة في خدمة املجتمع 
الكويتــي، وذلك اســتمرارا 
لنهجــه وثقافتــه املتأصلــة 
التزامــه باملســؤولية  فــي 

االجتماعية.
جــاء ذلــك علــى هامش 
KALD «مســرح  فعاليــة 

للمواهب احلادي عشر»، التي 
أقامتهــا اجلمعيــة الكويتية 
الختالفات التعلم في اجلامعة 
األميركية، مبشــاركة أســر 
الطلبة من عدة مدارس وذلك 
لالحتفال مبواهــب وقدرات 
أبنائهــم مــن خــالل تقــدمي 
الطلبة عروضا على املسرح 
تتضمن إلقاء الشعر والغناء 
والتمثيل والعزف. وتســلم 
التكــرمي نيابــة عــن البنك، 
مسؤول أول بإدارة العالقات 
العامــة فــي بنــك الكويــت 
الوطني جوان العبداجلليل، 
التــي قامت بدورهــا بتكرمي 
املدارس املشاركة والفائزين 
في الفعالية مبشاركة جلنة 
التحكيــم املؤلفة من الفنانة 
إلهــام الفضالــة،  القديــرة 
واملخرج يوســف احلشاش 

املــزود  أعلنــت «زيــن» 
الرائد للخدمــات الرقمية في 
الكويت عــن انطالق «حتدي 
زين الرمضانــي» في حديقة 
الشــهيد للعــام الثانــي على 
تنظمــه  والــذي  التوالــي، 
شركة Suffix الرائدة في إدارة 
األنشطة الرياضية في الكويت 
واملنطقة، بهدف تشجيع أفراد 
املجتمع من كل الفئات العمرية 
على اتخاذ منط حياة صحي 
ونشط خالل الشهر الفضيل.

ويأتــي دعم «زيــن» لهذا 
البرنامج الرياضي الفريد من 
نوعه انطالقا من استراتيجيتها 
املتوازنة لدعم قطاعي الصحة 
والرياضة، حيث تقوم الشركة 
بتكثيــف  دوري  وبشــكل 
جهودها لنشر الثقافة الصحية 
في املجتمع بأحدث الوسائل 
املبتكــرة، باإلضافة إلى عقد 
الشــراكات االستراتيجية مع 
القطاعني  مختلف مؤسسات 
الكويت  العام واخلاص فــي 
بهــدف املســاهمة فــي رفــع 
الوعــي الصحــي والرياضي 
في املجتمع، وباألخص خالل 

الشهر الفضيل.
ويســتمر «حتــدي زين 
الرمضاني» مــن ٢٩ مارس 
إلــى ١٠ أبريل فــي املرحلة 
األولى من حديقة الشــهيد، 
ويقدم فرصة مميزة للجميع 
من جميع الفئــات العمرية 
للمشاركة باملشي أو الركض 
بحديقة الشــهيد في الوقت 
والســرعة التي تناسب كل 

وأضافت: «يلتزم الوطني 
بأداء مسؤولياته االجتماعية 
بصفته أكبر مؤسسات القطاع 
اخلــاص ويشــارك بفعالية 
فــي العديــد مــن املبــادرات 
والفعاليات التي تســهم في 

تنمية املجتمع».
العبداجلليل أن  وأكــدت 
مساهمات البنك االجتماعية 
تشــمل العديد مــن املجاالت 
الصحية والثقافية والتعليمية 
والعمل اخليري والتي تهدف 
جميعها إلى حتقيق املساواة 
بني كافة فئات املجتمع ومتنح 
الفرصــة الكافيــة ملشــاركة 
اجلميــع في مســار حتقيق 
التنمية املستدامة ملجتمعنا.

التحــدي، يقوم املشــاركون 
بتســلم شــريحة إلكترونية 
بإمكانهــا تتبــع حتديد عدد 
الكيلومتــرات التــي يقطعها 
كل مشترك، وذلك عند مروره 
على األقواس الذكية العاملة 
بالطاقــة الشمســية، ويتــم 
عرض الترتيب العام بشــكل 

وأخذ بنك الكويت الوطني 
على عاتقه منذ التأســيس 
تكريــس ثقافة املســؤولية 
أهــم  كأحــد  االجتماعيــة 
أولوياته الهادفة إلى خدمة 
املجتمع بكل فئاته، كما ساهم 
في استثمارات كبيرة ملساندة 
ودعم املجتمــع في مجاالت 
مختلفــة وأطلق العديد من 
البرامج املهمة التي شــملت 
مجــاالت عدة مثــل التعليم 
والصـحـــــة والتـوظـيــف 
الكوادر  والتدريــب ودعــم 
الوطنيــة وبرامــج الرعاية 
والدعم االجتماعي، باإلضافة 
الــى املبــادرات الرياضيــة 

واألنشطة البيئية.

حي عبر شاشــة فــي حديقة 
الشــهيد ليتمكن اجلميع من 

االطالع عليها.
ويســتهدف حتــدي زين 
الرمضاني في حديقة الشهيد 
جميــع الفئــات العمرية من 
أهميــة  إلبــراز  اجلنســني 
احلركــة والنشــاط البدنــي 
جلسم اإلنسان خالل الصيام، 
وحتفيز املشــاركني للتمسك 
بنمط احلياة الصحي والنشط 
حتى بعد انتهاء شهر رمضان 

املبارك.
«زيــن  حملــة  وتقــدم 
الشهور» الرمضانية السنوية 
مجموعة متكاملة من البرامج 
الصحية والتطوعية والثقافية 
واإلنسانــيـــــة والـديـنـيــة 
والترفيـهـيــــة والـرياضية، 
والتي تشارك من خاللها جميع 
أطياف املجتمع بركة الشــهر 
الفضيل على مختلف األصعدة.

منوها بأن املبادرة عبارة عن أسلوب 
حيــاة لتشــجيع منط حياة ســريعة 
وصحية، ويأتي ضمن إطار املسؤولية 
االجتماعيــة، مؤكــدا أن «بيتك» داعم 
رئيسي للمجتمع على مختلفة األصعدة 
في استراتيجية واضحة تهتم باملجتمع 

والفرد والقيم اإلنسانية.
ولفــت إلــى أن «V-Thru» تتخــذ 
خطوات بشكل مستمر بغرض تكوين 
تطبيق متكامل، للتزامن مع أســاليب 
 ،«V-Fit» احلياة احلديثة، ومنها خاصية
وخاصيــة حاســبة القيــم الغذائيــة 
لتشــجيع النمط الصحــي، وخاصية 
«walk-thru» لتسلم الطلبات عن طريق 
املشي وغيرها من التطويرات املستمرة 

لتسهيل حياة العمالء.

ومنذ انطالق املبادرة، ساهم «بيتك» 
فــي زراعة أكثر من ٣٠٠٠ شــجرة مع 
العناية بها ملدة ٣ سنوات وهو متوسط 
مدة منو الشجرة. وال شك أن مثل هذه 
املســاهمات لها أثر كبير على تطوير 
البيئة واحملافظة عليها، ونشر الوعي 

بأهمية التخضير والتشجير.
 «V-Thru» وتندرج الشــراكة مــع
ضمن إطار املسؤولية االجتماعية التي 
يحرص من خاللها «بيتك» على تسليط 
الضوء على التجارب الريادية للشباب 
الكويتي، ودعم املبادرين ورواد األعمال 
واملشــروعات الصغيرة واملتوسطة، 
انطالقا من ريادة «بيتك» في هذا املجال.

 «V-Thru» وثمن الرئيس التنفيذي لـ
عبداهللا الشلبي، الشراكة مع «بيتك»، 

أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك» 
أكبر مســابقة حتدي املشي للجمهور 
املســتمرة طوال شهر رمضان املبارك 
بالتعاون مع الشــريك االســتراتيجي 

.«V-Thru» للبنك، تطبيق
وتأتي هذه املســابقة التي ينظمها 
«بيتــك» للعــام الثالث علــى التولي، 
ضمن برنامــج «تواصــل باخلير في 
شــهر اخليــر»، واســتمرارا لبرنامج 
«صحة أفضل حلياة أفضل»، وفي إطار 
املسؤولية االجتماعية للبنك، واحلرص 
علــى تشــجيع األنشــطة الشــبابية 
والرياضية لنشر الوعي بأهمية ممارسة 
الرياضة، الســيما رياضة املشي التي 
باتت اخليار األول للجمهور في الشهر 

الفضيل.
ويشــمل التحدي موقعي األڤنيوز 
وحديقة الشــهيد، بهدف تغطية أكبر 

عدد ممكن من اجلمهور.
وينظم «بيتك» مسابقة حتدي املشي 
االفتراضي يوميا للجمهور بالتعاون 
مــع تطبيــق «V-Thru» عبر خاصية 
«V-FIT»، قبــل وبعــد اإلفطار، حيث 
تتيح املسابقة احلصول على رصيد في 
التطبيق ميكن استخدامه في الطلبات 
الشرائية من ٦٠٠ مشروع مشارك في 
التطبيق، معظمهم من شريحة املشاريع 
الشبابية الكويتية أو املساهمة باملبلغ 
لتخضير وتشجير الكويت دعما ملبادرة 
«بيتــك» Keep It Green، بواقع دينار 

واحد عن كل كيلومتر مشي.
وســاهم املشــاركون فــي التحدي 
بزراعة أكثر من ١٠٠٠ شجرة في محمية 
العبدلــي من خالل حتدي املشــي في 
النســختني الســابقتني، حيث عن كل 
اجتياز لتحدي املشــي، يقوم «بيتك» 
بزراعة شجرة بالنيابة عن املتسابق.

تقديراً ملساهماته الكبيرة في مجال املسؤولية املجتمعية بالتعاون مع «Suffix» للتشجيع على احلركة والنشاط خالل الشهر الفضيل

«V-Thru» في «األڤنيوز» وحديقة الشهيد بالتعاون مع تطبيق

جوان العبداجلليل تتسلم درع التكرمي من رئيسة اجلمعية آمال الساير

Suffixوليد اخلشتي وأحمد املاجد يتوسطان فريقي «زين» و

«زين» حترص على تعزيز منط احلياة الصحي خالل الشهر الفضيل

حتدي املشي االفتراضي

واملخــرج يعــرب بورحمــه 
ود.يعقوب اخلبيزي.

وشارك في الفعالية طلبة 
من ٨ مدارس، هي: مدرســة 
دسمان ثنائية اللغة، مدرسة 
النموذجية، مدرسة  املعرفة 
أم هاني لــذوي االحتياجات 
اخلاصــة، مدرســة الســدمي 
النموذجية، مدرسة أكادميية 
العاملية، مدرسة  احلضارات 
منارات، مدرسة جون الكويت 
ومدرسة الكويت اإلجنليزية.

وقالت العبداجلليل: «نفخر 
مبشــاركتنا في كافة أنشطة 
املجتمع املدني وخاصة التي 
تقدم الرعاية ألبنائنا وتسهم 

في إسعادهم وعائالتهم».

مشترك، وذلك جلمع املسافات 
وتصــدر الترتيب العام من 
بــني جميع املشــاركني، كما 
ميكن للمشاركني جمع نقاط 
إضافية من خالل املشاركة 
فــي التمارين اخلاصة التي 

تقام في احلديقة.
فــي  التســجيل  وبعــد 

العبداجلليل: نفخر مبشاركتنا في أنشطة املجتمع املدني خاصة التي تهتم بالتعليم واملواهب الشابة

السـابقتني النسـختني  فـي  شـجرة   ١٠٠٠ بزراعـة  سـاهموا  املشـاركون 

نلتزم بأداء مسؤولياتنا االجتماعية لنقدم منوذجًا ملساهمة مؤسسات القطاع اخلاص في التنمية

خيمة «سانت ريجيس الكويت» الرمضانية جتربة فريدة

بأجواء الفرح، استقبلت 
اخليمة املاسية لفندق سانت 
ريجيــس الشــهر الفضيل 
ليضفي البهجة على لقاءات 
األهل واألصدقاء والسرور 
على جمعة األحباء، حيث 
ازداد وهــج تألــق اخليمة 
الرمضانية بحضور روادها 
وفرحتهــم بطابعها الفريد 
الزاهية وخدمات  وألوانها 
الضيافة املميزة والتقاليد 
العربيــة األصيلــة، حيث 
يبدع فريق العمل من كبار 
الطهاة واحلائزين جوائز 
عامليــة فــي فندق ســانت 

واملعجنـــــات واالطبـــاق 
االيطالية كالباستا والبيتزا، 
اضافة الى املأكوالت العربية 
والكويتية التقليدية بالشهر 
الكرمي مع مجموعة واسعة 
البحريــة  املأكــوالت  مــن 
الربيــان  انــواع  وأجــود 

احملضر امامكم.
وحملـبـــــي احللـــــوى 
سيجدون الكثير لالستمتاع 
بــه في بوفيــه احللويات، 
والــذي يتضمن تشــكيلة 
العربيــة  مــن احللويــات 
التي حتضر امام الضيوف 
الــى  كالقطايــف، اضافــة 

الرمضانيــة  املشــروبات 
التقليدية كاجلالب والتمر 

هندي والعرق سوس.
وحملبــي قضــاء اوقات 
مميزة على الغبقة والسحور 
تستقبلكم اخليمة املاسية 
أو اجللسات اخلارجية على 
املسبح من الساعة ١٠ مساء 
حتى ساعة متأخرة لتقدم 
افضــل اخليارات وأشــهر 
الرمضانية مع  املأكــوالت 
انغام العزف الشرقي على 
العود الذي يجعل هذه االيام 
املميزة أكثر ألفة جتمع من 

خاللها االهل واالصدقاء.

ريجيس الكويت بتقدمي كل 
ما لذ وطاب ملوائد اإلفطار 
والغبقة والسحور وقوائم 
الطعام التي حتاكي جميع 
أنواع متعددة  األذواق من 
مــن احلســاء وأصنــاف 
املازة الباردة والســاخنة، 
إلى جانب ركني الســلطة 
واألطبــاق  والسوشــي 
التــي تتنــوع  الرئيســية 
خــالل أيام الشــهر الكرمي 
من البوفيه العامر بأطايب 
الطعــام ومحطــات الطهي 
احلي املخصصة واملتنوعة 
بأصنــاف مــن الشــاورما 

أطلق البنك األهلي الكويتي 
عرضــا جديدا علــى تطبيق 
«طلبــات»، ضمــن حرصــه 
الدائم على مكافأة عمالئه عند 
اســتخدام بطاقاته املصرفية 
إلجــراء عمليات الدفع، يتيح 
مبوجبــه لـــ٥٨ عميــال مــن 
أصحاب بطاقات «فيزا إنفينيت 
بريفيليج»، و«بطاقة األهلي 
االئتمانية فيزا انفينت طيران 
اإلمــارات»، و«بطاقة األهلي 
االئتمانيــة فيزا سيغنتشــر 
طيران اإلمــارات»، وبطاقتي 
مســبقة الدفع «ماســتركارد 
بالتينيوم» والبطاقة متعددة 
الفرصــة للفــوز  العمــالت، 
برصيــد بـــ ١٠٠ دينــار فــي 
محفظة «طلبــات باي» على 

تطبيق «طلبات».
وقالــت مديــر عــام إدارة 
اخلدمــات املصريــة لألفــراد 
باإلنابــة فــي البنــك، جهير 
البنــك األهلــي  إن  معرفــي: 
الكويتي حريص على ابتكار 
العــروض واحلمــالت فــي 
جميع املناســبات، الفتة إلى 

تســهيل العمليات املصرفية 
باســتخدام بطاقاته مســبقة 

الدفع واالئتمانية.
الكويتي»  وأفاد «األهلي 
بــأن كل دينــار يتــم إنفاقه 
محليا خالل احلملة باستخدام 
البطاقات املشمولة بالعرض 
العميــل فرصتــني  مينــح 
لدخول السحب، وكل دينار 
يتــم إنفاقــه دوليــا مينحه 
٤ فــرص لدخول الســحب، 
والفوز برصيــد بقيمة ١٠٠

دينار، ميكن استخدامه الحقا 

للطلب عبر تطبيق «طلبات». 
ويتعني على العمالء إنفاق ١٥
دينارا كحد أدنى خالل شهر 
رمضــان الكرمي باســتخدام 
بطاقاتـهــــم االئتمانـيـــــة 
ومسبقة الدفع داخل الكويت 
وخارجهــا، وفــي عمليــات 
الشــراء املباشــرة أو عبــر 
تطبيــق «طلبات»، للدخول 
في السحب األسبوعي، والذي 
يشهد تتويج عميلني عن كل 
يوم من أيام شــهر رمضان 

الكرمي.

صورة طلباتجهير معرفي

أنه يعقد لهذه الغاية العديد 
من الشــراكات لتقدمي جتربة 
تسوق مميزة ترفع مستوى 
رضــا العمالء عــن اخلدمات 

واملنتجات التي يقدمها لهم.
وأكدت حرص البنك على 
طــرح العديد مــن العروض 
املجزيــة، التي متنــح جميع 
عمالئه مزايا حصرية وجوائز 
قيمة، ضمن ســعيه املستمر 
ملواكبة احتياجاتهم اليومية، 
وفي إطار إستراتيجية «بنك 
إلــى  التــي تهــدف  أســهل» 

«التجاري» يوّزع سالًال غذائية على األسر املتعففة
انطالقًا مــن حرصه على 
تعزيــز التواصــل مــع فئات 
املجتمع كافة، وفي إطار حملة 
«ضاعف أجرك مع التجاري» 
املوجهة لعمالء البنك والهادفة 
إلى حتقيق التكافل االجتماعي 
عن طريق قيام البنك بالتبرع 
مببلغ مماثــل ملا يقوم به أي 
متبــرع للجمعيات واجلهات 
اخليرية املشاركة في احلملة 
مــن خــالل حســاباتها لــدى 
البنــك التجاري، قــام البنك، 
بالتعاون مــع جمعية الهالل 
األحمر، بترتيب زيارات األسر 
املتعففــة وتوزيــع الســالل 

الغذائية عليهم.
وعــن ترتيبــات توزيــع 
السالل الغذائية، قالت نائب 
املديــر العام، قطاع التواصل 

إميانا من البنك بضرورة مد 
يد العون واملســاعدة لألسر 
املتعففة واملساهمة في توفير 
مســتلزمات شــهر رمضــان 
املبارك لهذه األسر والتخفيف 
من أعبائهم املعيشية وإدخال 
الفرحة والسرور إلى قلوبهم.

وأكــدت الــورع أن البنك 
يحرص على تكريس مفهوم 
العمل االجتماعــي التطوعي 
واملســاهمة فــي العديــد من 
الفعاليات اإلنسانية واخليرية 
فــي شــهر رمضــان الفضيل 
ضمــن برنامــج اجتماعــي 
املبــادرات اخليريــة  يدعــم 
واإلنســانية املوجهة للفئات 

األكثر احتياجا.
وعن آلية التبرع واملشاركة 
في حملة «ضاعف أجرك مع 
التجاري»، أوضحت الورع أنه 
ميكن لعمالء التجاري الدخول 
إلى حساباتهم من خالل تطبيق 
التجــاري وخدمــة األونالين 
والتبرع بحد أدنى ٥ دنانير، 
حيث ســيقوم البنــك بإيداع 

مبلغ مماثل.

متطوعو «التجاري» والهالل األحمر

املؤسسي في البنك التجاري 
أمانــي الــورع: جــاءت فكرة 
توزيع السالل الغذائية على 
األســر املتعففة متزامنة مع 
شــهر رمضان الفضيل الذي 
تتجســد فيــه روح التكافــل 
والتــآزر االجتماعــي؛ وذلك 

انطالق معرض «أوت لت» مبشاركة ٦٠ شركة
املعــارض  شــهدت أرض 
الدوليــة في منطقة مشــرف 
افتتاح دورة جديدة من معرض 
«أوت لت» الذي تقيمه وتنظمه 
شركة أرض املعارض الدولية 
مبشــاركة أكثر من ٦٠ شركة 
محلية وعاملية في صالة رقم ٥
ويستمر حتى ١٠ ابريل املقبل.

وقالت املديــرة التنفيذية 
لقطاع التســويق واملبيعات 
بشركة معرض الكويت الدولي 
باســمة الدهيــم: ان فعاليات 
املعــرض تتضمــن عروضــا 
تشمل بيع تشكيلة واسعة من 
املنتجات املخزنة في مخازن 
الشركات، إضافة الى العطور 

املاركات العاملية املعروفة.
وأوضحــت الدهيم أهمية 
املعرض خاصة مع قرب حلول 
عيد الفطر حيث تزداد أنشطة 
األفراد بعمليات الشراء القتناء 
املالبس اجلديــدة، مؤكدة أن 
املعرض يعد فرصة للجميع 
ملا له من عروض وخصومات 
كبيــرة تصــل إلــى ٧٠٪ من 
مالبــس للنســاء والرجــال 
واالكسســوارات واحلقائــب 

واألحذية.
وأشارت إلى أن زيادة عدد 
الشــركات في دورة املعرض 
اجلديــدة داللــة علــى أهمية 
احلدث لألفراد سواء املواطنون 

واملالبس والنظارات والساعات 
ومســتحضرات  وأدوات 
التجميل واالكسسوارات من 

أو املقيمــون وســط حماس 
وتشجيع من كبرى الشركات 
احمللية ووكالء كبرى املاركات 
العاملية للمشاركة حتت سقف 
واحــد والتنافس فــي تقدمي 
املنتجات واألســعار  أفضــل 

التي تناسب جميع األذواق.
وأكدت حرص مســؤولي 
الدولــي  الكويــت  معــرض 
على تقــدمي معــارض عالية 
اجلــودة وتزويــد العارضني 
مبنصة فعالة مبعايير عالية 
لتمكني الشركات املشاركة من 
الوصول الى غايتهم وحتقيق 
أهدافهم مع تلبية االحتياجات 

الرئيسية للجماهير.

باسمة الدهيم
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محمد احلويلة استقبل املهنئني برمضان 
أقام النائب د.محمد احلويلة 
حفل استقبال للمهنئني مبناسبة 

حلول شهر رمضان املبارك.
وتبــادل احلضــور خــالل 
االســتقبال التهاني مبناســبة 
الشهر الفضيل، مجسدين عادات 
وتقاليــد املجتمع الكويتي في 
التواصل واحلرص على الوحدة 
الوطنية وروح األسرة الواحدة 
التي جبل عليها أهل الكويت، 
داعني اهللا أن يعيد شهر رمضان 
علــى الكويت وأهلهــا باخلير 
واليمن والبركات، وأن يحفظها 
وشعبها وقيادتها من كل سوء. 
وهنأ احلويلة احلضور بالشهر 
الفضيل، مشيدا بالروح الطيبة 
التي جتمع أهل الكويت في مثل 

هذه املناسبات

جانب من املباركني 

د.محمد احلويلة ود.عبداحملسن احلويلة أثناء حفل االستقبال

تهنئة رمضانية 

جمع من املباركني 

د. محمد احلويلة يتلقى التهاني 

د. محمد احلويلة خالل استقباله املهنئني 

مباركة رمضانية 

الصيفي الصيفي متوسطا احلضور 

حضور كثيف في ديوان احلويلة 

(احمد علي) الشيخ حمد خالد املالك مباركا خالل استقبال د. محمد احلويلة ويبدو د.عبداحملسن احلويلة  

د. محمد احلويلة ود.عبداحملسن احلويلة وراكان العجمي 

الصيفي الصيفي مع بعض احلضور 

الصيفي الصيفي أقام حفل استقبال للمباركني برمضان 
أقــام النائــب الصيفــي 
الصيفــي حفــل اســتقبال 
مبناسبة حلول شهر رمضان 
املبارك. وخالل احلفل تضرع 
احلضور إلى اهللا أن يحفظ 
الكويت وأهلها من كل سوء، 
وان تبقى املودة السمة التي 

متيز الشعب الكويتي. 
وخــالل االستقبـــــــال 
تبــادل احلضــور التهانــي 
والتبريكات بالشهر الفضيل، 
مستذكرين العادات والتقاليد 
التواصل  الكويتيـــــة فــي 
مبثل هذه املناسبــــات التي 
جتســــــد احملبــة واإلخاء، 
داعــني اهللا أن يعيــده على 
الكويــت وأهلهــا باخليــر 

والبركات.

الصيفي يتلقى التهاني 

مباركة بالشهر الفضيل

الصيفي الصيفي خالل استقباله احلضور 

(احمد علي) الصيفي الصيفي متوسطا املباركني بشهر رمضان  

جانب من استقبال الصيفي الصيفي

الصيفي الصيفي مع املهنئني بالشهر الفضيل

تهنئة برمضان 
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جانب من حفل االستقبال

(هاني الشمري) عبداهللا املعيوف مستقبالً حمد العبيد 

عبداهللا املعيوف متوسطاً بعض املباركني

عبداهللا املعيوف استقبل املباركني برمضان 
الســابق  النائــب  أقــام 
عبداهللا املعيوف في ديوانه 
مبنطقة كيفان حفل استقبال 
مبناسبة حلول شهر رمضان 
املبارك. وخالل احلفل تضرع 
احلضور إلى اهللا أن يحفظ 
الكويت وأهلها من كل سوء 
ويدمي عليها اخلير واألمن 
واألمــان وان تبقــى املودة 
الســمة التي متيز الشعب 

الكويتي.
وخــــالل االستقبــــال 
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 
شايع الشايع مباركاً  لعبداهللا املعيوفباخلير واليمن والبركات.

مباركة بالشهر الفضيل

أحمد الفضل مهنئا عبداهللا املعيوف خالل استقباله املباركني

تهنئة برمضان

جانب آخر من احلضور

الشيخ حمد جابر العلي والسفيرة التركية طوبى نور سومنز يهنئان

(ريليش كومار) الشيخ مبارك اجلابر مهنئاً د.يعقوب الصانع 

املهنئون خالل استقبال د.يعقوب الصانع

يعقوب الصانع: زيارة الدواوين عادة مميزة
أسامة أبوالسعود

استقبل وزير العدل ووزير 
األوقــاف والنائــب الســابق 
د.يعقــوب الصانــع املهنئني 
مبناســبة شــهر رمضــان. 
ورفع الصانــع خالل حديثه 
لـ «األنباء» اسمى آيات التهاني 
والتبريكات الى مقام صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد وســمو ولــي عهده 
الشــيخ مشــعل األحمد والى 
احلكومة والشــعب الكويتي 
الكرمي والــى العاملني العربي 
واالســالمي مبناســبة شهر 
املبــارك. ورحــب  رمضــان 
الصانع بجميع املهنئني، مؤكدا 
ان الكويت تنفرد بعادة زيارة 
الدواوين والتي تدل على مدى 
الترابــط والتعاضد بني اهل 

الكويت.

أنس الصالح يقدم التهاني

الشيخ محمد اخلالد وجنله الشيخ خالد يباركان ليعقوب الصانع

الشيخ دعيج اخلليفة املالك والشيخ فيصل املالك وعجيل العجران يباركون ً الشيخ فهد جابر العلي مباركا

مباركة بالشهر الفضيل

ً د.بدر العيسى مباركا

احلضور في ديوان د.يعقوب الصانع
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املهنئون بالشهر الفضيل في ديوان اخلضير

حمود اخلضير: التواصل من عادات أهل الكويت 
أقام النائب السابق د.حمود 
اخلضيــر حفــل اســتقبال 
مبناسبة حلول شهر رمضان 
املبــارك، متضرعــا إلى اهللا 
أن يحفــظ الكويــت وأهلهــا 
من كل ســوء، ويــدمي عليها 
اخلير واألمــن واألمان، وأن 
متر مثل هذه املناسبات على 
أهــل الكويت باخلير واليمن 
والبركات. وخالل االستقبال 
التهانــي  تبــادل احلضــور 
والتبريكات بالشهر الفضيل، 
مستذكرين عادات أهل الكويت 
وتقاليدهم في التواصل مبثل 
املناســبات االجتماعية  هذه 
التي جتسد اإلخاء واحملبة بني 
الشعب. وهنأ اخلضير عموم 
أهل الكويت بهذه املناســبة، 
مؤكدا أن التواصل من السمات 

د.حمود اخلضير مع بعض احلضورالتي متيز أهل الكويت.

تهنئة بالشهر الفضيل

جانب من استقبال اخلضير

جانب آخر من احلضور

د.حمود اخلضير خالل استقباله املهنئني

احلضور في ديوان اخلضير

(ريليش كومار) د.حمود اخلضير خالل استقباله املهنئني بالشهر الفضيل 

د.حمود اخلضير مع أحد املهنئني

مباركة رمضانية

جانب من املباركني

جانب من احلضور خالل استقبال احلجرف

مبارك احلجرف أقام حفل استقبال للمباركني
مبــارك  النائــب  أقــام 
احلجرف في ديوانه مبنطقة 
اجلهــراء حفــل اســتقبال 
مبناسبة حلول شهر رمضان 
املبــارك. وخــالل احلفــل 
تضرع احلضــور إلى اهللا 
أن يحفظ الكويــت وأهلها 
من كل ســوء ويدمي عليها 
اخليــر، وان تبقــى املودة 
الســمة التي متيز الشعب 
الكويتي. وخالل االستقبال 
التهاني  تبــادل احلضــور 
والتبريكات بالشهر الفضيل، 
مستذكرين العادات والتقاليد 
الكويتية في التواصل مبثل 
هــذه املناســبات الدينيــة 
التي جتســد  واالجتماعية 
احملبة واإلخاء، داعني اهللا أن 
يعيده على الكويت وأهلها 

مبارك احلجرف يتلقى التهانيباخلير والبركات.

.. ويتلقى تهنئة

مبارك احلجرف مرحبا بأحد املباركني

.. ويتلقى تهاني املباركني

.. ويتوسط املباركني

مبارك احلجرف مع أحد احلضور

جمع من احلضور في ديوان احلجرف

(زين عالم) مبارك احلجرف ود.محمد املهان مع بعض املهنئني 

احلجرف متوسطاً بعض احلضور

مبارك احلجرف بني أبناء الدائرة
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نواب: مجلس ٢٠٢٢ كان متميزًا ومن أفضل املجالس شكًال وموضوعًا

٢٠٢٢ املبطل د.فالح الهاجري 
«إن عمــر مجلس ٢٠٢٢، هو 
شــهران و٢٠ يومــا، وبدأت 
االنتقادات كلها بأن املجلس 
لم يفعل شيئا، على الرغم من 
أنه في هذه الفترة أقرت فيه 
القوانــني التي لم تقر في ١٠

سنوات مثل تضارب املصالح 
وعافية والالئحة الداخلية».
وأضــاف «آخــر ظهــور 
للحكومة كان في جلسة ١٠
يناير، وخالل شــهرين و٢٠

يوما جاءت ٣ حكومات مبعدل 
كل شهر وأســبوع حكومة، 
والشعب أحسن االختيار».

وبني أن «مجلس ٢٠٢٢ مد 
يد التعاون». 

من ناحيتــه، قال عضو 
مجلس ٢٠٢٢ املبطل أسامة 
الزيــد «أن الوضــع العاملي 
انهيــارات  ســيئ، وهنــاك 
العــام  اقتصاديــة ونهايــة 
اجلــاري وبدايــة املقبــل قد 
تكــون االنهيــارات أكبر من 

عام ٢٠٠٨».
وقال عضو مجلس ٢٠٢٢

املبطــل حمد املدلــج «أصبح 
هنــاك خلل في النظــام العام 
الدســتوري بإسقاط مجالس 
وإعــادة مجالــس وأصبحت 
هنــاك تراتبية منعكســة في 
السياســي». وبــني  الوضــع 
أن «النظام الدســتوري قائم 
على فصل الســلطات واألمة 
مصدر الســلطات، وبعد ذلك 
تبطل إرادة األمة في انتخابات 
٢٠٢٢، فبرملان تعطله حكومة 
وتبطله محكمة ال يسمن وال 
يغنــي مــن جــوع ويجب أن 
يتغير هذا األمر». وتســاءل: 
هل نقد احلكم مخالف للقانون 
أم التشكيك والطعن في تزوير 
االنتخابات التي تشرف عليها 

اجلهات القضائية بالكامل؟

فتحت في هذا املجلس وكانت 
هذه أسباب حقيقية أن هذا 

املجلس ال يكمل انعقاده».
من ناحيتــه، قال عضو 
مجلس ٢٠٢٢ املبطل شعيب 
شعبان إن «مجلس ٢٠٢٢ مت 
ظلمه، ففي واقع احلال عمل 
٥٠ يوما فقط والشعب كان 

مرتاحا فيها».
مــن جهتــه، قــال عضو 
املبطــل،   ٢٠٢٢ مجلــس 
ان  العيســى  عبدالوهــاب 
املشهد السياسي كان مستقرا، 
واألعضاء قدموا عمال نيابيا 
راقيــا والعالقة بني املجلس 
واحلكومة كانت طيبة ولكن 
كانت تتفجر املشــاكل خلف 

الكواليس. 
وشدد على أن «املطلوب 
اصالحات سياسية جوهرية 
العــام  يتبناهــا اخلطــاب 
القوى السياسية  وتتبناها 
بحيــث يكون اإلطــار العام 
واألهداف العامة عدم اجنراف 
الصراعــات علــى معيشــة 

املواطنني اليومية».
بدوره، قال عضو مجلس 

الكويتــي بإبطــال املجلس، 
وكان على جدول األعمال ولم 
يكمل املجلس مدته للتحقيق 
في كل قضايا الفســاد التي 

السابق وعضو مجلس ٢٠٢٢
املبطل عبداهللا فهاد العنزي 
«تفاجــأ اجلميع بهذا احلكم 
الــذي كان صادما للشــعب 

بســبب الغياب، مثنيا على 
أداء النواب في ذلك وأنه كان 

عمال وطنيا.
من جهتــه، قــال النائب 

وقدم العصفــور عرضا 
مرئيا إلجنازات أعمال اللجان، 
مشــيرا إلى التزامهــا بعدم 
فقــدان أي اجتماع للنصاب 

أطراف كثيرة انه اســتمر ٦
أشهر، ولكن هذا غير صحيح 

فهو عقد ٥ جلسات فقط».
وأضاف أنه «لم يتم سحب 
أي قانون كما قام النواب في 
اللجــان بواجبهم على أكمل 
وجــه، ولكــن كل األطــراف 
تعاونــت لتشــويه ســمعة 
هذا املجلس وإفشال أعماله، 
فخالل هذه الفترة كانت هناك 
مطالبــة مهمة من الشــعب 
الكويتي بضرب مكامن الفساد 
وقــام هــذا املجلــس بعمله 
وشكل جلان حتقيق في عدة 
قضايا ووصلت هذه اللجان 

إلى مراحل التوصيات».
بدوره، قال عضو مجلس 
٢٠٢٢ املبطل سعود العصفور 
إن الظرف السياسي الذي منر 
بــه ليس بجديــد إذ إنه أمر 

مستمر منذ سنوات.
وذكر «دخلنــا للمجلس 
حتت حالة من التفاؤل بسبب 
اإلجــراءات التي متــت بعد 
خطاب ٢٢ يونيو وحالة من 
التفاؤل بأننا دخلنا مرحلة 
جديدة وبدأنا بعهد جديد». 

أكــد عــدد مــن النــواب 
احلاليني والسابقني ونواب 
مجلــس ٢٠٢٢ املبطل بحكم 
أن  الدســتورية،  احملكمــة 
مجلــس ٢٠٢٢ كان متميــزا 
ومن أفضل املجالس شــكال 
وموضوعــا، الفتــني إلى أن 
نوابه اخلمسني قدموا عمال 
برملانيــا وطنيــا رائعا، من 
اللجان  حيث املشــاركة في 
وعــدم فقــدان نصابها ومن 
حيث القوانني التي قدموها.

جاء ذلك خالل ندوة أقيمت 
أول من أمس في ديوان حمد 
املدلج حتت عنوان (إرادة أمة) 
السابقني  النائبني  مبشاركة 
مــرزوق احلبيني وعبداهللا 
فهاد والنائب شعيب املويزري 
ونواب املجلس املبطل ٢٠٢٢
ســعود العصفور وأســامة 
الهاجــري  الزيــد ود.فــالح 
العيســى  وعبدالوهــاب 
وشعيب شعبان وحمد املدلج.
وفي البداية، قال النائب 
السابق وعضو مجلس ٢٠٢٢
املبطــل مــرزوق احلبينــي 
«اجلميــع يتســاءل إلى أين 
املشــكلة  وأيــن  ذاهبــون 

وحلها؟».
وأضاف أن هذه التساؤالت 
لن جتدوا لها جوابا واضحا 
بل إن الضبابية املســيطرة 
علــى كل شــيء، مضيفا أن 
«بلدا منذ ٤ سنوات مشلول 
ورجع االحتقان واخلالفات 
التي حذر منها صاحب السمو 
في خطابه ٢٢ يونيو املاضي.. 
واآلن نعيش نفس املشهد».
مــن جانبه، قــال النائب 
شعيب املويزري «ال أحتاج 
ألن أدافــع عن مجلس ٢٠٢٢
فكل أعمالــه موثقة واحلمد 
هللا، وليس دفاعــا لكن هذا 
املجلس مثلما يثار من قبل 

خالل ندوة أقيمت أمس األول في ديوان حمد املدلج حتت عنوان «إرادة أمة»

شعيب املويزري خالل الندوة

حمد املدلج متحدثا د.فالح الهاجري وعبدالوهاب العيسى

متابعة

شعيب املويزري وأسامة الزيد وسعود العصفور وعبداهللا فهاد خالل الندوة  (ريليش كومار)

مرزوق احلبيني مخاطبا احلضور

احلضور خالل الندوة

جانب من احلضور

عبداهللا فهاد وشعيب شعبان ود.فالح الهاجري

اللجنة املالية: تعديل سلم الرواتب وخفض استقطاع 
القرض احلسن وحتسني البيئة االقتصادية أولويات تشريعية

سلطان العبدان

حددت جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 
خالل اجتماعها امس أولوياتها للفترة املقبلة، 
لتشمل التشــريعات اخلاصة بخفض نسبة 
اســتقطاع القــرض احلســن وتعديل ســلم 
الرواتب واألجور وتسويق املنتجات الزراعية 
والتشريعات اخلاصة بالتنمية وحتسني البيئة 

االقتصادية.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد احلمد في 
تصريح باملركز اإلعالمي في مجلس األمة، إن 

اللجنة أعادت ترتيب أولوياتها بعد االنقطاع 
في الفترة املاضية.

املاليــة  الشــؤون  وبــني رئيــس جلنــة 
واالقتصاديــة البرملانية النائب أحمد احلمد 
أنــه مت االتفــاق علــى أن يكــون فــي مقدمة 
جدول األعمال مناقشــة االقتراحات بقوانني 
بشــأن تعديل املادة ١١٢ من قانون التأمينات 
االجتماعية فيما يخص خفض نســبة سداد 

القرض احلسن.
وأضاف احلمد  أنه من األولويات االقتراح 
بقانون بشأن تعديل سلم الرواتب واألجور، 

مؤكدا أهمية هذا االقتراح لكونه ميس شريحة 
كبيرة من أغلب املوظفني ويحقق نســبة من 
العدالــة بــني املوظفني حســب التخصصات 

وطبيعة العمل.
ونوه بأن اللجنة وضعت ضمن أولوياتها 
االقتراح بقانون بشأن شركة مساهمة لتسويق 
احملاصيل الزراعية نظرا الرتباط املوضوع 

باألمن الغذائي.
املاليــة  الشــؤون  وأكــد رئيــس جلنــة 
واالقتصاديــة البرملانية النائب أحمد احلمد 
أن اللجنة وضعت ضمن أولوياتها مناقشــة 

القوانني املتعلقة بالتنمية وحتســني البيئة 
االقتصاديــة ومــن ضمنها تطويــر املنطقة 

االقتصادية الشمالية.
وذكر رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 
البرملانية النائب أحمد احلمد إن بند ما يستجد من 
أعمال ناقش وجود ٧ تقارير للجنة املالية مدرجة 
على جدول أعمال املجلس، وأهمها التقرير رقم 
١٥ اخلاص برفع احلد األدنى للمعاش التقاعدي.

وأكد أن اللجنة ستنسق مع احلكومة وتخاطب 
املجلس لالستعجال في إقرار القانون لينعكس 

إيجابا على احلياة املعيشية للمتقاعدين.

أحمد احلمد أكد أن اللجنة ستنسق مع احلكومة الستعجال قانون رفع احلد األدنى للمعاش التقاعدي

م.أحمد احلمد
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الشيخ حمد جابر العلي مهنئا م.أحمد احلمد

م.أحمد احلمد مع بعض املهنئني

م.احلمد يتوسط املهنئني

لقطة جماعية للحضور في ديوان احلمد

أحمد احلمد احتفل بحلول شهر رمضان 
النائب م.أحمد  احتفل 
احلمد مبناسبة حلول شهر 
رمضان املبارك بإقامة حفل 
استقبال للمهنئني بحلول 
الشهر الفضيل، حيث تبادل 
احلضور التهاني باملناسبة. 
وخاطــب احلمد احلضور 
مقدمــا للجميــع التهاني، 
سائال اهللا أن يعيده على 
الكويت وشعبها باخلير، 
ومباركا للجميع حلول شهر 
رمضان املبارك. واستذكر 
اجلميع عادات أهل الكويت 
والتراحــم والتواصل بني 
أهلها وعوائلها وعاداتهم 
التي  االجتماعية األصيلة 
م.أحمد احلمد متوسطا املهنئني بشهر رمضانتقوم على املودة واحملبة.

م.أحمد احلمد يتلقى التهاني

م.أحمد احلمد يتلقى التهاني ويبدو السفير اإليراني

م.أحمد احلمد محاطا برجال الدين

تهنئة برمضان

م.أحمد احلمد مع بعض املباركني

جانب من استقبال احلمد

هاني شمس يقدم التهاني

جانب من احلضور

مباركة بالشهر الفضيل

م.أحمد احلمد خالل استقبال ابناء الدائرة

أسامة الشاهني استقبل املباركني بالشهر الفضيل
النائــب أســامة  اســتقبل 
الشاهني املهنئني بحلول شهر 
رمضان املبارك خالل حفل أقامه 
بهذه املناســبة، حيــث تبادل 
الودية  احلضــور األحاديــث 
والتهاني والتبريكات مبناسبة 

حلول الشهر الفضيل.
أكــد  وخــالل االســتقبال، 
املجتمــع  متيــز  احلضــور 
الكويتــي في أجــواء رمضان 
ونعــم األمن واألمــان واخلير 
الوفيــر والتواصل الذي جبل 
عليــه املجتمــع، مســتذكرين 
ان شــهر رمضان شهر اخلير 
يجتمع فيه الناس على طاعة 
اهللا ســبحانه وتعالى، داعني 
اهللا أن يدمي األمن واألمان على 

الكويت وشعبها الكرمي.

خالد العبداجلادر مباركا ألسامة الشاهني

شعيب املويزري مباركا ألسامة الشاهني

م.عبدالعزيز الشايجي مهنئا أسامة الشاهني

أسامة الشاهني مرحبا بالعم سيد بدر الرفاعي

أسامة الشاهني يتلقى تهنئة من إبراهيم الشاهني

أسامة الشاهني يتلقى التهنئة من د.عبدالعزيز الصقعبي

معاذ مبارك الدويلة يقدم التهاني

أسامة الشاهني ود.جمعان احلربش

د.محمد العوضي مباركا

ابراهيم البدر ونصار اخلالدي يهنئان

أسامة الشاهني وعبداهللا الكندري



دروس نبوية

القرآن

بقلم: د.عمر الشايجي

نزل فيهم قرآن

هل على أمي أن تفدي؟

الوالدة كانت حامال في الشهر السابع بشهر 
رمضان املاضي، وفي الوقت نفسه كانت تعاني 

من السكري، حيث إنها كانت تأخذ االنسولني 
مرتني في اليوم، السابعة صباحا، والسابعة 

مساء، لذا نصحتها الطبيبة بعدم الصوم، وذلك 
من اجل صحتها وصحة اجلنني، فأفطرت 

رمضان كله، واآلن اريد ان اسأل هل فرض 
عليها ان تعيد صوم رمضان مرة اخرى؟ مع 

العلم انني سمعت السؤال نفسه عند احد العلماء 
حيث نصح األخت بعدم الصوم، ألنه ليس 

مفروضا عليها، وقال: يجب عليها ان تتصدق 
مبالها بعدد أيام الفطر، اي إطعام ثالثني مسكينا، 

فهل هذا صحيح؟ وماذا يجب ان تفعل الوالدة 
في هذه احلالة؟

٭ اذا كانت والدتك قد حتسنت صحتها واصبحت 
قادرة على الصــوم فعليها القضاء، بصيام ما 
قد أفطرته من أيام رمضان الفائت، أما إذا كانت 
صحتها ال متكنها من الصوم واالطباء ينصحونها 
بعدم الصوم، فإن الشريعة االسالمية شريعة 
ســمحة، ولم توجب على العاجــز صياما، بل 
عليهــا ان تفدي، وذلــك بأن تطعم عن كل يوم 
افطرته في رمضان مسكينا، مقدار ٢٫٥ كيلو من 
قوت البلد، من االرز، او احلنطة، ونحو ذلك.

االغتسال صباحًا

ما حكم صحة الصيام اذا عاشر الرجل زوجته 
ليال ولكنه لم يغتسل اال في اليوم التالي 

صباحا؟
٭ الصياح صحيح، وذلك ألنه ليس من شروط 
صحة الصوم الطهارة من اجلنابة قبل الفجر.

كم ركعة للتراويح؟

هل صالة التراويح في رمضان عشرون ركعة 
أم ثماني ركعات؟

٭ الثابت عن رسول اهللا ژ انه كان يصلي في 
الليل وال يزيد في رمضان وال غيره عن احدى 
عشــرة ركعة يعني ثمانــي ركعات ثم ركعتي 
الشفع وركعة الوتر، وكان املسلمون في زمن 
عمر بن اخلطاب ے يصلون في رمضان ثالثا 

وعشرين ركعة.
صالة التراويح في رمضان مناجاة هللا سبحانه 
وتعالــى وهي من اعمال اخليــر غير الواجبة، 
وليس هناك ما مينع من صالتها عشرين ركعة 

او اقل.

د.خالد املذكور

اإلخالص في العمل
يقول الرسول ژ: «إن اهللا يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه»، وهذا حض على إتقان 
العمل واجلدية واإلخالص فيه، وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال: «سئل رسول اهللا ژ: 
أي الكسب أفضل؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور». وقد روي عن عائشة رضي اهللا 

عنها قالت: «قال رسول اهللا ژ من أمسى كاال من عمل يده أمسى مغفورا له».
ولقد قدس اإلسالم العمل فاعتبر العامل الذي ينفق على ولده أو أبويه كأنه مجاهد في 

سبيل اهللا.
ومما يدل على أهمية العمل وضرورة استمراره ما رواه أنس بن مالك أن رسول اهللا ژ 
قال: «إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن ال تقوم حتى يغرسها فليفعل».
وعن املقدام ے عن رســول اهللا ژ قال: «ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من 

عمل يده وان نبي اهللا داود گ كان يأكل من عمل يده».

أبو بكر الصديق ے
أنفق أبو بكر الصديق ے معظم ماله في عتق من أسلم من العبيد 
ليحررهم من العبودية ويخلصهم من العذاب الذي كان يلحقه بهم 
ساداتهم من مشركي قريش، فأعتق بالل بن رباح وستة آخرين من 
بينهم عامر بن فهيرة وأم عبيس، فنزل فيه قوله تعالى (وسيجنبها 

األتقى الذي يؤتي ماله يتزكى ـ الليل: ١٧ ـ ٢١).
وقد ســجل القرآن الكرمي شرف الصحبة ألبي بكر الصديق ے
مع رســول اهللا ژ أثنــاء الهجرة إلى املدينة املنــورة، فقال تعالى 
(ثاني اثنني إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه ال حتزن إن اهللا معنا 

ـ التوبة: ٤٠).
ولقــد جاء وصف أبــي بكر في قوله تعالى (والذي جاء بالصدق 
وصــدق به أولئك هم املتقون لهم ما يشــاءون عند ربهم ذلك جزاء 

احملسنني - الزمر: ٣٣ - ٣٤).
ونزلت فيه أيضا (فأما من أعطى واتقى وصدق باحلسنى فسنيسره 

لليسرى - الليل: ٥ - ٧).

من توكل على اهللا كفاه
(ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه).

التوكل على اهللا أيها احلبيب معناه 
االعتماد بالقلب على اهللا وحده ألنه 
سبحانه خالق كل شيء، فال ضار وال 

نافع اال اهللا.
أيسرك ان يكفيك اهللا كل ما أهمك؟ 
ال تترك أخي الغالي واجبا مهما كان 
وال تأت معصية مهما كانت صغيرة 
او كبيرة وال تخــش في ذلك تغير 
الزمان بل توكل على اهللا فهو كافيك.

فإذا اعتقدت ايها العبد ذلك ووطنت 
قلبك عليه وأدمت ذكره وكان اعتمادك 
على اهللا في امور الرزق والسالمة من 
املضار واجتنبت اللجوء الى املعصية 
السيما عند الضيق فأبشر باخلير، 

فاهللا كافيك.
فقد قال رسول اهللا ژ «لو أنكم 
توكلتم على اهللا حق توكله لرزقكم كما 
يرزق الطير تغدو خماصا (اي تخرج 
في اول النهار وليس في بطونها أكل) 
وتروح بطانا (أي وترجع إلى أعشاشها 

وقد امتألت بطونها)».

د وليد الربيع

د. الربيع: العلم باهللا أهم مقصد من مقاصد د. الربيع: العلم باهللا أهم مقصد من مقاصد 
الشريعة ومطلب من مطالب القرآنالشريعة ومطلب من مطالب القرآن

يحدثنــا د وليد الربيع عن 
فضل القرآن ومقاصده في حياة 

املسلم فيقول:
(إن هذا القرآن يهدي للتي 
هي أقوم ويبشر املؤمنني الذين 
يعملون الصاحلات أن لهم أجراً 

كبيراً).
مــن اهــم مطالــب اهللا عز 
وجل، كما قال ابن رجب: افضل 
العلم: العلم باهللا، وهو العلم 
بأسمائه وصفاته وأفعاله التي 
توجــب لصاحبها معرفة اهللا 
وخشــيته ومحبتــه وهيبته 
وإجالله وعظمته والتبتل إليه 
والتوكل عليه والصبر عليه، 
والرضا عنه واالنشغال به دون 
خلقه، وشــهر رمضان فرصة 
للتعرف على اهللا تعالى، وهذا 
ما يوضحه لنا د.وليد الربيعة 
اســتاذ الفقه بكلية الشريعة 

والدراسات االسالمية.
الربيعة: بني  يقول د.وليد 
ايدينا كالم رب العاملني سبحانه، 
وهو ملك السماوات واالرض 
ومالكها، خالق كل شيء وربه 
ومالكه، انزل لنا رسالة خالدة، 
وشرع لنا شريعة عادلة، وسن 
لنا دينا قيما، رحمة بنا وهو 
غني عنا، كمــا قال تعالى (يا 
أيهــا الناس أنتــم الفقراء إلى 
اهللا واهللا هو الغني احلميد ـ 
فاطر: ١٥)، وقد اشــتملت هذه 
الرسالة الربانية على مقاصد 
عظيمة، وحكم جليلة، جتمعها 
هداية الناس الى ربهم العظيم، 
وإلههم الكرمي، قال ســبحانه 
(ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى 
للمتقــني ـ البقــرة: ٢)، وقال 
تعالى (إن هــذا القرآن يهدي 

للتي هي أقوم ـ اإلسراء: ٩).

جتمع كمــال حبه وكمال الذل 
له، األصل الثالث: تعريفهم ما 
لهم بعد الوصول إليه في دار 
كرامته من النعيم، الذي افضله 
واجله رضاه عنهم وجتليه لهم 
ورؤيتهم وجهه االعلى وسالمه 

عليهم وتكليمه إياهم».
ويبني ان القلب محتاج الى 
معرفــة ربه ســبحانه، وبذلك 
يطمئن ويتغذى ويفرح، كما قال 
سبحانه (الذين آمنوا وتطمئن 
قلوبهــم بذكر اهللا أال بذكر اهللا 
تطمئن القلوبـ  الرعد: ٢٨)، قال 
ابن القيم «ليست حاجة األرواح 
قط الى شــيء اعظــم منها الى 
معرفة بارئها وفاطرها ومحبته 
وذكــره واالبتهاج بــه، وطلب 
الوســيلة إليه والزلفى عنده، 
وال ســبيل الى هذا اال مبعرفة 
أوصافه وأســمائه، فكلما كان 
العبد بها اعلم كان باهللا اعرف 
وله اطلب وإليــه اقرب، وكلما 
كان لهــا انكــر كان باهللا اجهل 

واليه اكره ومنه ابعد».

وبني تعالى انه خلق الكون 
ليعرفه عباده بعظمته وقدرته، 
فقال جال وعال (اهللا الذي خلق 
ســبع ســموات ومــن األرض 
مثلهــن يتنــزل األمــر بينهن 
لتعلموا أن اهللا على كل شيء 
قديــر وأن اهللا قــد أحاط بكل 

شيء علما ـ الطالق: ١٢).
واضــاف: وبــني انه ســن 
االحكام الدينيــة لنعلم كمال 
علمــه وعدله، فقال ســبحانه 
(جعل اهللا الكعبة البيت احلرام 
قيامًا للناس والشــهر احلرام 
والهدي والقالئد ذلك لتعلموا 
أن اهللا يعلم ما في السماوات 
وما فــي األرض وأن اهللا بكل 

شيء عليم ـ املائدة: ٩٧).
مقصد عظيم

واهم غايات املسلمني دخول 
اجلنة والنجاة من النار، وتلك 
غاية شــريفة، ومقصد عظيم 
بال شك، ولو تأمل املسلم ذكر 
اجلنة في القرآن الكرمي لوجد 

ومن اهم املقاصد القرآنية 
ان يعرف الناس ربهم وإلههم، 
واذا تأملت اآليات الكرمية جتد 
ذلك ظاهرا بينا، فمن ذلك قوله 
تعالى (وما خلقت اجلن واإلنس 
إال ليعبــدونـ  الذاريات: ٥٦)، 
ومن اقوال السلف في تفسير 
(إال ليعبدون) قول مجاهد وابن 

جريج «أال ليعرفوني».
وجــاء االمــر الصريح في 
آيــات كثيــرة كقولــه تعالى 
(فاعلموا أن اهللا عزيز حكيم 
ـ البقرة: ٢٠٩)، وقوله سبحانه 
(واعلموا أن اهللا شديد العقاب 
وأن اهللا غفور رحيم ـ املائدة: 
٩٨)، وقولــه تعالى (واعلموا 
أن اهللا غنــي حميــد ـ البقرة: 
٢٦٧)، وقوله سبحانه (فاعلم 
أنه ال إله إال اهللا ـ محمد: ١٩)، 
وامر نبيه الكرمي ژ ان يعرف 
الناس بربهم، فقال ســبحانه 
(نبئ عبادي أنــي أنا الغفور 
الرحيم وأن عذابي هو العذاب 

األليم ـ احلجر: ٤٩ و٥٠).

انها ذكرت بأسمائها وصفاتها 
قريبا من مائة وسبع وأربعني 
مــرة، وذكرت النار في القرآن 
قريبا من مائة وخمس وأربعني 
مرة، في حني ان لفظ اجلاللة 
(اهللا) ورد في القــرآن قريبا 
مــن ٢٦٩٩ مرة، ولفظ (الرب) 
ورد في القرآن الكرمي في ٩٧٨

موضعــا، وهــذا على ســبيل 
املثــال، ولو تتبع املرء القرآن 
لوجد ان معظــم آيات القرآن 
ختمت بذكر اسماء اهللا تعالى 
وصفاته، مما يؤكد ان القرآن 
يعتني بالعلم باهللا تعالى اكثر 
من اجلنة والنار، وذلك ان العلم 
باهللا تعالى هو اهم مقصد من 
مقاصد الرسالة، واهم مطلب 
من مطالــب القــرآن، قال ابن 
القيم «ان دعوة الرســل تدور 
على ثالثة امور: تعريف الرب 
املدعو إليه بأسمائه وصفاته 
وافعاله، االصل الثاني: معرفة 
الطريقــة املوصلة إليه، وهي 
ذكره وشــكره وعبادته التي 

د.عثمان اخلميس

رسالة

إلى قائدي 
السيارات

يوجه الشيخ د.عثمان اخلميس رسالة الى 
كل من يقود ســيارة، فيقــول: اقول إلخواني 
وأخواتي وابنائي وبناتي خاصة الذين يقودون 
السيارات نحتاج الى آداب في القيادة، فأسمع 
كثيــرا من الناس يتحدثــون عمن جتاوز في 
القيادة وخاصة اذا كان الناس واقفني في دورهم 
صافني سياراتهم ثم يفاجأون بأحدهم يأتي من 
اجلانب اآلخر ويدخل بني السيارات ليتجاوزها 
وهــذا ال يجوز ابــدا، وبغض النظــر عن انها 
مخالفة مروريــة اال ان القيادة آداب واخالق، 
فــال يصح ابدا ان اتعــدى على دور آخر، فهل 

ترضى ان يأخذ احد دورك ويتعداك؟ 
ولو كان هناك ظرف طارئ يحدث مرة في 
السنة او كل ثالثة اشهر ولكن ليس كل يوم، 
فاتق اهللا عز وجل وتأدب في قيادتك حتى ال 
يدعو الناس عليك ويسبوك ويلعنوك، فالطريق 
ليس لك وحدك ويجب احترام األنظمة وااللتزام 
بها، وباآلداب االسالمية واألخالق الرفيعة التي 
حث عليها االسالم وامر بها بعدم االساءة في 
الطريق بأي شكل من االشكال، ومنها جتاوز 
من له حق املرور، او بتشغيل االغاني بصوت 
عــال دون مراعاة لآلخرين مــن االنزعاج من 

هذا السلوك.
 باالضافــة الى إلقاء القمامــة والقاذورات 
واالطعمة الزائدة عن احلاجة في الطريق مما 
يؤدي الى ايذاء املارة، فيعتبر كل ذلك من األذى 

الذي نبذه وكرهه االسالم.

تأمالت رمضانية

قال اإلعالمي والكاتب وليد األحمد إن ما يحّز في 
النفس اليوم ونحن نعيش هذه األيام املباركة من 
شهر رمضان أن نرى أجيالنا احلالية من الشباب 
وصغار الســن وقد انهمكوا في متابعة تطبيقات 
السوشيال ميديا وألعابه املتنوعة بصورة جنونية 
واللهــث وراء ما يبثه لنا العالم الغربي من برامج 
وتطبيقــات هدامة وألعاب تــؤدي الى التهلكة مع 
نشــر العنف واملخدرات وثقافة جنسية منحرفة، 
وكأنها امور اجتماعية اعتيادية ليست غريبة عن 
مجتمعاتنــا، حيث يختلط فــي عقل وذهن الطفل 
والشاب صور سلبية ومفاهيم مغلوطة جتعلهم ال 
يعبأون باحترام الوالدين أو كبار السن وال يحترمون 

معلميهم أو قيمهم الدينية، لذلك انتشرت حاالت الضرب 
والشتائم وكثرت املشكالت في مجتمعاتنا احملافظة.

واضاف االعالمي وليد األحمد: لذلك، على أســرنا 
ثم حكوماتنا اليوم مسؤولية كبرى في احلفاظ على 
هذا اجليل بتوعيته ومراقبته وتصحيـــــــح العديد 
من املفاهـــــيم اخلاطئة التي أبعدت الكثير منهم عن 

دينه وقيمه وعاداته وتقاليـــده.
واختتم حديثه بضــرورة ان تكون هذه التوعية 
ألجيالنا احلالية تتماشى مع وسائل التواصل العصرية 
وعالم االنترنت والقرية الصغيرة حتى يتم استيعابها 
ويتقبلهــا هذا اجليل برحابة صــدر وتؤدي الغرض 

التوعوي منها. وليد االحمد

السوشيال ميديا ورمضان
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إعداد/ ليلي الشافعي
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إعداد/  چيهان داوود

املغربية باللحماملغربية باللحم

طريقة التحضير:   

٭ باســتخدام الهون، نقــوم بطحن فصوص 
الثــوم الكاملة مــع ملعقتي ملــح، ثم نضيف 
الزعتر مع زيت زيتون و٢ ملعقة صغيرة من 
خليط البهارات حتى متتزج املكونات وتصبح 

ناعمة، ثم ندلك بها حلم الغنم.
٭ يســخن الفرن على درجة حرارة ١٥٠ درجة 
مئويــة، ثم نضع في مقالة زيت الزيتون على 
درجة حرارة متوســطة ويقلى حلم الغنم مع 

التقليب حتى يصبح ذهبي اللون.

٭ تضــاف رقائــق الفلفل احلــار ونص كمية 
املرق ويطهى على نــار خفيفة ويغطى بورق 
اخلبز والرقائق، ثم يشــوى ملدة ســاعة حتى 

ينضج اللحم.
٭ يضاف البصل ويشــوى حتى يصبح حلم 

الغنم ذهبي اللون ويصبح البصل طريا.
٭ ينقل حلم الغنم إلى وعاء ونقوم بإزالة الدهون 
الذائدة من سائل الطهي املوجود على السطح.
 ٭ في هذه األثناء، يســخن الزيت املتبقي في 
قدر كبير على نار متوسطة ونضيف مكعبات 
البصل والثوم ونقلب حتى ينضج ثم نضيف 

الكمون وبذور الكزبرة ويقلب حتى يلني. 
يضاف الفلفــل احلار وورق الغــار واملغربية 

واملرقة املتبقية وتركها لتغلي.
٭ يتبل حسب الذوق ويغطى مع خفض احلرارة 
ويترك على نار هادئة مع التقليب من حني آلخر 

حتى تصبح طرية.
٭ في مقــالة، نضع احلمــص والطماطم على 
نــار هادئة وتترك حتى متتص مرقتها وتتبل 

حسب الذوق بامللح والفلفل. 
٭ يسحب حلم اخلروف من العظم ويقلب مع 
املغربية ثم يرش زين الزيتون مع الكزبرة وتقدم. 

املقادير:
٦ فصوص ثوم (٢ شرائح والباقي كامل)

٣٠ جم اوريجانو  - ربع فنجان زيت زيتون
٢ كيلو حلم كتف الغنم 

رقائق الفلفل احلار  - لتر مرقة
٢ حبة بصل (حبة مقطعة مكعبات واالخرى كاملة)

ملعقة كمون مطحون مع كزبرة 
فلفل احمر طويل  - ورق غار - ٦٠٠ جم مغربية

٢٠٠ جرام حمص  - ٢٠٠ جرام طماطم
عصير ليمون للتتبيل 

كزبرة طازجة مع زيت زيتون للتقدمي 

خليط البهارات: 
نصف ملعقة من الفلفل احللو 

نصف ملعقة فلفل اسود مطحون ناعما 
ربع ملعقة من البذور املطحونة 

نص ملعقة كزبرة مطحونة 
نصف ملعقة صغيرة من القرفة املطحونة 

نصف ملعقة من القرنفل املطحون 
نصف ملعقة من كل من (الهيل، الينسون النجمي املطحون) 

رشة صغيرة من جوزة الطيب املبشور. 

فـالن باريزيــان 

مقادير الفطيرة: 
٧٥٠ مل من احلليب 
٢٥٠ مل من السكر 

حبة فانيليا مقسمة
٤ مالعق من نشا الذرة 

٢٥٠ مل كرمية 
٤ صفار بيض 

بيضة كاملة

 مقادير احلشوة: 
٣٧٥ جم طحني جلميع األغراض 

١٥ جم سكر 
جرام ملح 

١٨٠ جم زبدة باردة غير مملحة 
٦٠ مل حليب 

طريقة التحضير:   

في قدر على النار نغلي احلليب والسكر وحبة الفانيليا ويغطى ويترك حتى يرتاح. ٭
٭ في وعاء، نقوم بإذابة نشا الذرة في الكرمية مع اخلفق ثم نضيف صفار البيض 

والبيضة الكاملة ببطء.
٭ يدمج في احلليب املنقوع، ويطهى على نار هادئة مع التحريك باســتمرار حتى 

يتكاثف ويغطي ظهر امللعقة. 
٭ يرفــع من على النــار ويصفى، ثم نقوم بتغطيته بغالف بالســتيكي مباشــرة 

ونتركه يبرد في الثالجة. 

طريقة حتضير احلشوة:

٭ فــي محضرة الطعام ميزج الدقيق والســكر وامللح ثــم نضيف الزبدة ونخلطها 
بضع ثوان في املرة الواحدة مع التكرار.

٭ يضاف احلليب وصفار البيض ويخفق املزيج حتى تبدأ تصبح عجينا، نشكل 
باليدين قرصا.

٭ يرش القالب املخصص بالطحني، ويبطن بالعجينة بقطر ٢٠ ســم وعمق ٦ سم 
ونضغط بشدة حتى يأخذ شكل القالب، ثم نضعه في الفريزر ملدة ١٥ دقيقة.

٭ نقوم بتسخني الفرن على درجة حرارة ٢٠٠.
٭ نصب الكاسترد املبرد فوق العجني، ونضعها في الفرن تخبز ملدة ٤٠-٥٠ دقيقة 

حتى يحترق سطح الكاسترد جزئيا.
٭ نخرجه من الفرن ونتركه يبرد في الثالجة ملدة ٦ ساعات.
٭ عند التقدمي، يترك بضع دقائق خارج الثالجة حتى يبرد.

شوربة المب فريك (فريك باللحم)

طريقة التحضير:   

٭ في قدر الضغط، يحمر اللحم في زيت الزيتون.
٭ نضيف الثوم والبصل األخضر والطماطم 
والكرفــس الى اللحم، ثم نضيف نصف من 
الفريك وأوراق الكزبرة ومعجون الطماطم، 
ثم يضاف احلمص ويحرك حتى يقلى على 
نــار خفيفة ويغلــى ملدة خمــس دقائق مع 

التحريك املستمر.
٭ نضيف البهارات وامللح وورق الغار والنعناع 

واملاء الساخن ونزيد درجة احلرارة حتى الغليان، 
ومن ثم نقلل احلرارة إلى املتوسطة.

٭ نغلق حلة الضغط ونطبخ على نار متوسطة 
ملدة ساعة. 

٭ تفتح حلة الضغط ونفحص كمية السائل ثم 
أضيفي املاء املغلي إذا لزم األمر.

٭ نضيف الفريكة في مقالة ونقوم بطهيها ملدة 
١٠-١٥ دقيقة على نار هادئة مع التقليب بانتظام 

حتى ال تلتصق باملقالة.
٭ نطفئ النار ونضيف الكزبرة املتبقية. 

املقادير: 
كيلو من حلم الغنم املقطع الى قطع 

حزمة كزبرة طازجة ومقطعة 
حزمة كرفس مع األوراق

ربع كوب بصل اخضر مقطع 
٣ حبات طماطم 

نص كوب حمص (منقوع طوال الليل)
ملعقة صغيرة بابريكا 

نصف ملعقة قرفة 

ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة 
نصف ملعقة صغيرة زجنبيل مطحون 

ملعقة كبيرة نعناع مجفف 
٢ ملعقة كبيرة من معجون الطماطم 

ملح + فلفل 
كوب فريكة ناعمة مغسولة ومصفاة 

٢ مالعق كبيرة زين زيتون 
٨ أكواب ماء. 

طريقة التحضير:   

٭ في قدر متوسط احلجم، نضع املاء حتى يغلي 
ثم نضيــف الكينوا مع خفــض درجة احلرارة 
ونغطي القــدر ملدة ٢٠ دقيقة، ثــم نطفئ النار 

ونتركه جانبا.
٭ نقوم بسلق الربيان، وفي وعاء آخر منزج زيت 
الزيتون وعصير الليمون والزعتر والبقدونس 
والثوم والفلفــل احلار مع وضع امللح والفلفل 

ثم نضيف الربيان بعد سلقه.
في وعاء التقدمي، أضيفي الكينوا ثم ضعي فوقها  ٭
الربيان واالفوكادو والطماطم واملكونات األخرى. 

للتتبيلة: 

٭ تخلــط مقاديــر الصوص وتقلــب جيدا ثم 
توضع فوق السلطة. 

سلطة الكينوا بالربيان واألڤوكادو 
املقادير: 

عدد من حبات الربيان (حسب الرغبة)
٢ حبة اڤوكادو 

٥٠ جرام كينوا بيضاء (مغســولة جيدا باملاء 
ومصفاة)

٥٠ جرام كينوا سوداء 
٢ جم ميكروجرين 

١ جم ريحان 
١ جم كزبرة طازجة 
١ جم نعنان طازج 

٥ جم من أوراق البلوط
٥ جم من كل من (اخلس االخضر، واخلس االحمر 

(الولو روزا) ، خس الكابوتشا (ايسبيرج)
٥ جم من اجلرجير الهولندي 

٥ جرامــات من كل من (الفــل االحمر والفلفل 
االخضر) 

١٠ جم فلفل أسود 
١٠ جم من الشيري توميتو. 

مقادير الصوص:
ربع كوب صغير من عصير البرتقال 
ربع كوب صغير من عصير الليمون 

٥ جم عسل 
٤ فصوص ثوم 

٣ مالعق زيت الزيتون 
ملعقة صغيرة خردل 

ملعقة صغيرة خل التفاح 
فلفل أسود 

كزبرة طازجة 
ملح

الشيف حميد يونسي - أطباق اليوم  من فندق مارينا
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«سوق احلرير».. أحبه املشاهدون ألحداثه 
البعيدة عن الرتابة وامللل واملشاهد الطويلة

دمشق - هدى العبود 

تدور أحداث مسلســل «ســوق احلريــر» حول قصة شــخصيتني، األولى 
«عمران احلرايري» الذي جســد شــخصيته الفنان بسام كوسا، وهو متزوج 
من ثالث نســاء ويعيش هــو وزوجاته ووالدته وأخته فــي منزل واحد، أما 
القصة الثانية فتتناول قصة أخ عمران «عبداهللا» الذي فقد صغيرا، ويروي 
لنا العمل أن ســبب اختفاء «عبداهللا» هو هربه من احلي ألنه تســبب بقتل 
أحد األشخاص في سن مراهقته، وأثناء هروبه يتعرض حلادث يفقده ذاكرته 
ويعيــش بشــخصية جديدة كليا عليه تدعى «الغريــب»، وبعد أن يتم اتهام 
«الغريب» بقتل زوجته يهرب من مكان سكنه ليجد نفسه في حارته القدمية 
وتتوالى األحداث على خطني ما بعد استرجاع «عبداهللا» لذاكرته وإدراكه أنه 
شــقيق «عمران»، واخلط اآلخر هو «عمــران» وعالقته بزوجاته الثالث بعد 

أن وقع بغرام طبيبة.
يضم املسلسل نخبة من جنوم الدراما السورية نذكر منهم: بسام كوسا، 
ســلوم حداد، أسعد فضة، ميالد يوسف، عبد الهادي الصباغ، كاريس بشار، 
ناديــن حتســني بيك ووفــاء موصللي وغيرهم، وقد عــرض العمل على عدة 
قنوات عربية، وحقق مشــاهدات عالية مبوســميه األول والثاني في الوطن 

العربي خالل عرضه.
ومازال «سوق احلرير» ينتظره الكثيرون الذين احبوه، ابتداء 

من الشارة واملوسيقى إلى تالحق أحداثه البعيدة عن الرتابة وامللل 
واملشــاهد الطويلة، وملا حفل به من تطور طال الشخصيات النسائية 

خاصة، وتكامل مع االنفتاح الذي شــهدته ســورية في تاريخها املعاصر، 
ابتــداء من تأثير نزار قباني ودوره السياســي، إلــى التطور االقتصادي 
وانطالقة الصناعات النسيجية وتصديرها للخارج، وما طرأ أيضا على 
احلارة الشامية القدمية والتغيير االجتماعي بخروج شرائح معينة للسكن 

باألحياء احلديثة، إلى جانب جمالية األداء لشخصيات العمل.
 كما ركز العمل على حاالت مختلفة حلضور األنثى االجتماعي واستقاللها 
املادي، باإلضافة إلى التطور باجلانب التعليمي، ونشر الوعي التربوي بحضور 
أولياء األمور االجتماعات التي تقوم بها املدرسة، والتركيز على صورة بعض 
األساتذة مثل سلوكيات أستاذ التاريخ اإليجابية «وسيم الرحبي» الذي كان 

يرتبط بعالقة عاطفية سابقة مع «قمر».
وامللفــت أن خيوط احلبكة بدأت في التالشــي تاركــة الباب مواربا 
لومضات الح بريقها ضمن األحداث، فإعالن الشركة املنتجة «ميسلون 
فيلم» عن بدء التحضيرات للجزء الثالث بتوقيع املخرج املثنى صبح 

أســعد متابعيه الكثر، وأثار أيضا التســاؤالت: ترى ماذا سيقدم اجلزء 
الثالث من «سوق احلرير» بعد عودة «عبداهللا» إلى أهله؟

خالد خليفة.. 
غزال الكويت و«سهم» آسيا

برشم.. وإنسانية التنافس في الوثب العالي

ويتميز البطل القطري بتواضع كبير دفع به 
ألن يرســخ معنى إنسانيا في التنافس الرياضي 
عندما قبل بتقاســم امليدالية الذهبية مع منافسه 
اإليطالي جامناركو تامبيــري في دورة األلعاب 
األوملبية بطوكيو الصيف املاضي، لتصبح أول ذهبية 
مشتركة في تاريخ الوثب في العالم، في وقت كان 
برشم قادرا على اقتناص الذهبية وحده، غير أنه 
رسخ ملعاني الروح الرياضية والتنافس الشريف.
برشــم، الذي مت جتهيزه وفق برنامج علمي 
وعملي مدروس بأكادميية التفوق الرياضي أسباير، 
يعد منوذجا للبطل صاحب اإلرادة القوية والصبر، 
فقد تعــرض إلصابة في وتر القدم في ٢٠١٧ في 
لقاء هنغاريا الدولــي وهو يحاول حتطيم الرقم 
القياسي وقتها، وكادت تودي تلك اإلصابة مبستقبله 
الرياضي، غيــر أنه واصل العمل والتعافي وعاد 
للتتويج بالذهب في بطولة العالم بالدوحة، في حالة 
من حاالت اإلصرار والتحدي. ورغم بداياته عداء 
في نادي الريان القطري، فإنه اســتجاب لنصح 
مدرب الفئات العمرية وقتها في النادي بأن يتجه 

للوثب بدال من الركض.

الدوحة - فريد عبدالباقي

ميتلك البطل األوملبي القطري معتز برشم (٣١
عاما) محطات مهمة خالل مشواره في منافسات 
الوثب العالي، والتي بدأت في ٢٠١٠، حينما أحرز 
ذهبية بطولة العالم للشباب بكندا بـ (٢٫٣١م)، وهو 
الرقم نفسه الذي توج به في بطولة آسيا للشباب 
في العام ذاته، كما يحمل الرقم القياسي لبطولة 
آسيا داخل الصاالت (٢٫٣٧م) الذي سجله مبدينة 

هانزوا الصينية ٢٠١٤.
إجنازات القطري برشم على مستوى دورات 
األلعاب الرياضية فــي األوملبياد ودورة األلعاب 
العاملية العسكرية ودورة األلعاب اآلسيوية حافلة 
بامليداليات الذهبية وتسجيل األرقام املختلفة، حيث 
سجل أفضل وثبة في تاريخ األلعاب اآلسيوية عام 
٢٠١٤ بكوريا اجلنوبية، ودورة واأللعاب العسكرية 

بالبرازيل ٢٠١١ برقم قدره (٢٫٣١م).
وقد فاز ببرونزية أوملبياد لندن ٢٠١٢ قبل أن 
تتحول لفضيــة الحقا بقرار من اللجنة األوملبية 
الدولية، ثم فضية ريودي جانيرو ٢٠١٦ بالبرازيل، 
ثم ذهبية طوكيو ٢٠٢٠، كما جنح في الفوز بذهبية 
بطولة العالم، ليكون أول العب في التاريخ يحقق 
اللقب ٣ مرات في نسخ، لندن ٢٠١٧، الدوحة ٢٠١٩، 
ويوجني األميركية ٢٠٢٢، ليصبح أسطورة حية 

في تاريخ ألعاب القوى.
البطل  القوى  الدولي أللعاب  وصنف االحتاد 
القطري بأنه األفضــل في تاريخ أم األلعاب منذ 
انطالقة أول مسابقة في الوثب العالي قبل ما يربو 
على ٨٠ عاما، إذ إنه الوحيد الذي نافس نفسه في 
الوثب العالي، وبات أيقونة يقتدي بها عشاق الوثب 

العالي من األجيال القادمة.

وكان الفقيد يعتز مبشاركاته اخلارجية 
وخصوصا اآلســيوية التــي حقق فيها 
امليداليــة الذهبية، حيث كانت امليدالية 
هي البوابة له لتلقي الدعوات للمشاركة 
في دورات وجتمعات بصفته بطال آلسيا 
من كل دول العالم ومنها دورة باكستان 
الدولية عام ١٩٨١، حيث جنح في تأكيد 
جدارته وانتزاع ذهبتيها، كما شارك في 
الــدورة العربية التــي أقيمت في بغداد 
عام ١٩٧٩ وجنح وسط حضور ١٠ آالف 

متفــرج فــي انتزاع الذهبيــة من أبطال 
العرب مــن اجلزائر واملغــرب والعراق 

وغيرهم من اخلليج.
وشــعر الفقيد خليفــة بالندم كثيرا 
خلسارته ميدالية سباق ٨٠٠م في دورة 
األلعاب اآلسيوية في سيئول عام ١٩٨٤
وهو بال شــك شــعور طبيعي وصادق 
لالعب مخلص ومجتهد ويضع شــعار 
بالده وتواجده في منصات التتويج هدفا 

رئيسا ملشاركاته.

مبارك اخلالدي

جتود الرياضة الكويتية بالكثير من 
النجوم الذين صالوا وجالوا في املالعب، 
وتألقوا سواء في أنديتهم أو مع املنتخبات 
الوطنية، وحققوا العديد من اإلجنازات 
التي لن تسقط من ذاكرة التاريخ، ومن 
هؤالء العداء املرحوم خالد خليفة، أحد 
الرواد الرياضيني الذين رفعوا علم واسم 
بــالده الكويت عاليا في احملافل القارية 
والدوليــة، وكان مــن الالعبــني األبــرز 
على مســتوى قــارة آســيا والعرب في 
ألعاب القوى «أم األلعاب»، وحتديدا في 
رياضة العدو وسباقات ٨٠٠م و١٥٠٠م، 
وحقق املرحوم خالد في الســبعينيات 
والثمانينيــات من القرن املاضي العديد 
من البطوالت احمللية واخلليجية لناديه 
خيطان الذي انطلق منه يوم كان لألندية 
دور مهــم وفاعل في اكتشــاف املواهب 
وصقــل مهاراتهم، فنقلته تلــك األرقام 
الفريدة واملميزة تلقائيا لتمثيل وقيادة 

منتخب الكويت أللعاب القوى.
واستطاع النجم خليفة خالل مسيرته 
املمتــدة ألكثــر مــن ١٥ عامــا حتقيق ما 
مجموعه ٣٨ ميدالية منها ١٦ ذهبية في 
سباقات ٨٠٠م و١٥٠٠م وسباق ٤×١٠٠م 
تتابع، كما يضــاف الى رصيده احلافل 
١٧ ميدالية فضية في مختلف البطوالت 
والدورات العربية واآلســيوية، وكذلك 

٥ برونزيات.
ولعل من ابرز مشاركات الراحل خالد 
خليفة دورة األلعاب األوملبية في موسكو 
١٩٨٠ وهي الدورة احللم لكل الرياضيني 
من دول العالــم، وألن األحالم واألماني 
وخصوصا الرياضية منها وسط تنافس 
قاري وعاملي ال تتحقق بسهولة فلم يكن 
الطريق للوصول لتلك اإلجنازات مفروشا 
بالــورود، فالنجم «تغرب» كثيرا ومعه 
عدد من زمالئه في معســكرات أوروبية 
منها أملانيا واملجر واالحتاد السوفييتي 
ســابقا وهي دول شهيرة في أم األلعاب 
وخصوصا سباقات العدو، حيث صقل 
موهبته في االحتكاك مع نخبة من الالعبني 
األبرز على مستوى العالم، كما استفاد 
من التوجيهات الفنية خلبراء اللعبة في 

ذلك الوقت.

القاهرة - محمد صالح

كثيــر مــن الفنانني والفنانات ال يســتطيعون كبح جمــاح تصريحاتهم 
اجلريئة أحيانا والصادمة أحيانا أخرى مما يتسبب في حدوث أزمات واختالق 
خالفات وإثارة املشاكل، ويترك آثارا كبيرة ويخلق حالة من الشد واجلذب 

في الوسط الفني وتردده مواقع التواصل االجتماعي. 
«األنباء» ترصد أكثر التصريحات التي أطلقها جنوم الفن وأشعلت األزمات.

تتســم الفنانة نيللي كرمي بشــخصية صريحة وعفوية وتلقائية، لذلك 
تكون كل حواراتها مثيرة للتعجب وكثيرا من املشاكل وردود الفعل وتقابل 

تصريحاتها بعواصف من الغضب والرفض.
مــن أصعب املواقف التي صادفت نيللي ما كان بســبب تصريحاتها في 
حــوار إعالمــي وما تضمه مــن آراء كانت غريبة وصادمــة حني أجابت عن 
زيجاتها السابقة، فأكدت انها قد فقدت الثقة في الرجال وليس لديها أمل في 
مصادفــة رجل بحق؛ ألنها غير محظوظة مع النصف اآلخر، وكانت تتزوج 
وتصادف رجاال أشــبه بالصرف الصحي والقمامة!! «حسب تصريحاتها».. 

حتى التقت بزوجها هشام عاشور ووجدت حظها اجلميل فيه.
وفي إجابتها عن سر إجادتها شخصيات النكد والدراما السوداء والكآبة، 
ردت انها عاشــت ١١ عاما من النكد مع زوجها خبير التغذية هاني أبوالنجا 
جعلتها متتلك مخزونا من احلزن واالكتئاب أخرجته في املسلســالت، ورد 
عليهــا طليقها ان انفصاله عن زوجته جــاء بعد جناح كبير لها في أعمالها 

وإجناب أوالدها.
كما قالت تصريحا غريبا ألحد البرامج ردا عن ســؤال القبالت الساخنة 
مع هاني سالمة في أحد األفالم والتي حتقق مشاهدة كبيرة مبوقع يوتيوب، 
انهــا ال تهتم بالقبــالت أو اللقطات او التعليقات التي تصاحبها ألنها مجرد 
ثوان على الشاشة أدتها وفقا لطلب املؤلف واملخرج.. وكانت اإلجابة سببا 
فــي نقــد الكثيرين لها وســخريتهم من تصريحها، وطالبوهــا بإعالن عدم 
عودتها للقبالت الفنية مرة أخرى، ولكنها جتاهلت هذه اآلراء ولم ترد عليها.

تعرضت الفنانة ذات األصول الروســية لتعليقات وردود أفعال غاضبة 
من املعلمني بسبب وصفها مدرس عربي بالتخلف، ألنه ضربها على يدها في 
طفولتها عند عودتها من روسيا ملصر، ألنها فشلت في حفظ أحد النصوص 

ألنها كانت ضعيفة باللغة العربية بسبب نشأتها في روسيا.
رفــض عدد كبير من متابعــي نيللي على صفحتها الشــخصية مبواقع 
التواصل االجتماعي تصريحاتها حول انها شرهة في التدخني، وكلما أقلعت 
عنه تعود مرة أخرة ألنه يساعدها في االستعداد لتصوير املشاهد الصعبة، 
مما جعل الكثيرين ينتقدون تصريحها؛ ألنه يشــجع الشــباب والســيدات 
على التدخني باعتباره حال للتعامل مع املواقف الصعبة، وبعد ارتفاع نبرة 
الغصــب ضدهــا أعلنت انها تســعى لإلقالع عن التدخني؛ ألنه عادة ســيئة 

ومضرة وستقلع عنه قريبا.
الغريــب أن نيللي أطلقت تصريحا اعتبره الكثيرون كشــفا لألمور 
األسرية والشخصية اخلاصة بها دون مبرر، فقد أعلنت في أحد البرامج 
منذ شهور انها وزوجها هشام عاشور يفضالن النوم في غرفة االستقبال 
وعلى األريكة ألن شقتها ليست بها غرف كثيرة، وأنها تفضل ان يستقل كل 
زوج في غرفة ألنه أمر صحي، ولم تتوقع نيللي ان تصريحها سيعرضها 
لغضــب الزوجات ورفضهن رأيها واقتراحها الزوجي.. وجاء تعقيبها انها 

تتحدث عن نفسها وال تدعو أحدا لتقليدها.
الغريــب ان صراحــة نيللــي تضعها فــي مواقف حرجــة وتقابل ردود 
فعــل غاضبــة، لذا كان تصريحها أنها هربت مــن منزلها وعمرها ١٦ عاما 
وتزوجت في السر دون علم أسرتها، وحينما عادت أخبرت والدتها، وأن 
غضب وعقاب األم اســتمر فترة ثم مت قبول سياســة األمر الواقع اعترفت 
بزواج نيللي التي أجنبت منه ابنيها كرمي ويوسف.. رفض املشاهدون ورواد 
السوشــيال ميديا تصريحها الذي يدعو الفتيات للزواج دون علم أســرهم 

وأنهم سيرضخون بعد فترة لقرارهن.

نيللي كرمي.. مثيرة للتعجب!
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«اللي ورثناه من أجدادنا» يربط احلاضر باملاضي بشكل جميل
ياسر العيلة

التراث ذاكرة املجتمع واحملافظة 
عليه واجب قومي، من هنا تكمن أهمية 
«أرشفة التراث» ألنها تسهم بشكل 
كبير في ربط احلاضر باملاضي وعدم 
االكتفاء بالتراث الشفاهي، واألعمال 
الفنية املرتبطة بالتراث تلعب دورا 
كبيرا في تعريــف األجيال القادمة 
بتاريخ الوطــن وحضارته وأهمية 
احملافظة على تراث األجداد واآلباء، 
باعتباره ثروة حقيقية للوطن، ومن 
األعمال الفنية التي تســلط الضوء 
على هذا اجلانب وبشكل فني مميز 
برنامــج «اللي ورثناه من أجدادنا» 
الــذي يعرض حاليا على شاشــتي 
«atv» و«فنون»، وهو منوع يتكون 
من ٣٠ حلقة مدة كل منها ما بني ١٧

و٢١ دقيقــة، وكل حلقة تتكون من 
٣ أمثال، ولكل مثل مشــهد متثيلي 
درامــي، ومع نهاية األمثال زهيرية 

للفنان القدير سليمان املوسى، وقام 
بالتعليق علــى البرنامج اإلعالمي 
املتميز بسام اجلزاف، واملقدمة من 
كلمات الشاعر الغنائي سامي العلي، 
أحلان الفنان جاسم اخللف، ويتصدى 
للتقدمي النجم الكبير جاسم النبهان 
في دور الراوي، إعداد عادل الزاهد، 

إخراج حسن سراب.
العمل بشكل عام مت إنتاجه قبل 
عامــني تقريبا، ويتكون من حلقات 
منفصلــة فــي أحداثهــا ومتصلــة 
في تسلســلها، أشــبه بالتمثيليات 
القصيــرة، ويســلط الضــوء على 
املفــردات واألجهــزة واملعدات التي 
كانت متواجدة قدميا، ويشارك في 
بطولة العمل عدد متميز من جنوم 
الدراما احمللية، منهم: جاسم النبهان 
ومحمــد جابــر وعبدالعزيز احلداد 
والراحلة انتصار الشــراح وسمير 
القالف وغرور ونواف جنم وشيماء 

قمبر ومحمد اشكناني وغيرهم.

ً يعرض حالياً عبر شاشتي «atv» و«فنون» ويحتوي على ٩٠ مثالً قدميا

املخرج حسن سراب والفنان سمير القالف

الراحلة انتصار الشراح والفنان محمد جابر جاسم النبهان

«٢٠ ثانية» شكرًا.. و«كل احلكاية» 
مقدموه بحاجه لتدريب!

مفرح الشمري 

اجلهــد املبــذول فــي برنامج 
املسابقات «٢٠ ثانية» الذي يعرض 
يوميــا علــى شاشــة تلفزيــون 
الكويت ويقدمه اإلعالمي بركات 
الوقيان يستحق توجيه الثناء إلى 
جميع فريق عمله ألنهم استطاعوا 
أن يلفتوا انتباه أهل الكويت إلى 
فكرة هــذا البرنامج التي تعتمد 
على املعلومات العامة والسرعة 
في اإلجابة قبل انتهاء الـ٢٠ ثانية.

البرنامج على الرغم من موعد 
عرضــه املتأخر ـ يعــرض ١:٢٠ فجرا ـ  إال 
أنه استطاع ان يصل للجميع، مع انه مثل 
هذه البرامج املسابقاتية اجلماهيرية كانت 
تعــرض في الســابق قبل نشــرة األخبار 
بشهر رمضان وذلك حتى يتسنى للجميع 

مشاهدته، لكن تلفزيون الكويت أعطى هذا 
التوقيت لبرنامج «كل احلكاية» الذي رغم 
متيــز ضيوفه لكن مقدميه يحتاجون الى 
بعض التدريب على تسيير احلوار، وذلك 

حتى يصلوا الى قلوب املشاهدين!

اإلعالمي بركات الوقيان في برنامج «٢٠ ثانية»

نوره احلميضان مع سويد عبيد في برنامج «كل احلكاية»

«مدفع اإلفطار».. البساطة والعفوية سر جناحه
مفرح الشمري 

البساطة والعفوية والتجدد دائما يكتب لها 
النجاح والتميز فأغلب األعمال التي حتظى بنسبة 
مشــاهدة عالية جند وراءها البساطة والعفوية 
واألهم من ذلك االستمرارية لها، برنامج «مدفع 
اإلفطار» هو الذي ينطبق عليه هذا الكالم جملة 
وتفصيال فهو برنامج يجمع بني البساطة والعفوية 
والتجــدد والتنوع وال يوجــد بيت بالكويت اال 
ويتابــع هــذا البرنامج قبل موعــد أذان املغرب 
وامتدت مشاهداته لدول اخلليج والوطن العربي 
فالكل يتابع املسابقات واالجواء وجملة البرنامج 
الشهيرة (جاهز ارمي) مع موعد أذان املغرب. 

ومن يتابع برنامج املسابقات (مدفع اإلفطار) 
يدرك متاما اجلهد الكبير املبذول من فريق البرنامج 
هذه السنة بوجود موقعني مختلفني للبرنامج، 
األول من متحف بيت العثمان الذي يحتوي على 

مواقع تراثية مميزة وادوات كويتية قدمية تضفي 
على البرنامج اجواء جميلة تنقل الصورة القدمية 
للكويت ممتزجة باحلاضر والتطور الذي نعيشه، 
واملوقع الثانــي من قصر نايف حيث تتنقل 
الكاميرات لنقل أجواء القصر واملباني العصرية 
احمليطــة به وصوال إلى شــارع اخلليج العربي 
باستخدام طائرات «الدرون» ملسافات تصل الى 

اكثر من ٥ كيلومترات. 
ومازال البرنامج الذي يقدمه االعالمي املخضرم 
ســعد خلف يسلي صيام املشــاهدين من داخل 
الكويت وخارجها من خالل املســابقات التراثية 
والثقافيــة وتقــدمي جوائز قيمة تشــمل الكاش 
والكوبونــات مــن الشــركات العديــدة املعلنة 

بالبرنامج.
املخرج محمد بولند حتدث لـ«األنباء»، وذكر 
ان البرنامج اســتخدم جميع االمكانيات الفنية 
املتاحــة وأكثر من ١٥ كاميــرا لنقل كل تفاصيل 

متحف بيت العثمان وقصر نايف للمشاهد، مقدرا 
ثقة وزير االعالم والثقافة ووزير الدولة لشؤون 
الشباب عبدالرحمن املطيري ووكيل التلفزيون 
تركي املطيري الذي يتابع ويوجه ويدعم فريق 
البرنامج بشــكل مستمر ويحرص على تطوير 

احملتوى واملضمون معا.
وأكد املشرف العام للبرنامج طالل السبيعي 
أن هذا النجاح الكبير للبرنامج وارتفاع نســبة 
مشاهدته يحملنا مسؤوليات مضاعفة ويجعلنا 
في منافسة يومية مع انفسنا حتى نظهر البرنامج 
بصورة متجددة بأفكار يومية تسعد املشاهدين.

أما املذيع املخضرم سعد خلف فقد اشاد بالدور 
الكبير لفريق البرنامج واملجهود الكبير الذي يقوم 
يوميا حتى يظهر برنامج مدفع االفطار بالشكل 
املطلوب. وذكر ســعد ان الدعــوة مفتوحة امام 
اجلميع للمشاركة في البرنامج من داخل الكويت 

وخارجها من خالل االتصال بالرقم ٢٢٣٢٦٦١١.

اإلعالمي سعد خلف مع املشرف العام للبرنامج طالل السبيعيوكيل التلفزيون تركي املطيري فريق العمل في لقطة جماعية

الفريق الفني لبرنامج «مدفع اإلفطار»

أمل عرفة: أنا بخير وصحتي جيدة
ردت الفنانــة أمــل عرفة على 
إحــدى متابعاتها التي شــاركت 
صــورة لها عبــر حســابها على 
«تويتر»، وتظهر فيه أمل بصورة 
من مسلســل «حــارة القبة»، من 
تأليف أسامة كوكش وإخراج رشا 
شربتجي، وقد تعرضت للضرب 
املبــرح خالل األحــداث، وغردت: 
«صحتــي بخير احلمــدهللا ومن 
قلبي شكرا»، وتفاعل عدد كبير من 
املتابعني مع التغريدة ومتنوا لها 
اخلير والصحة والسعادة الدائمة، 
معبرين عن إعجابهم الكبير بأدائها 
في العمل وتقدميها الشــخصية 

بطريقة مميزة.
وتلقــى أمــل إشــادات نقدية 
وجماهيرية واســعة بحضورها 
في ثالثة مسلسالت بيئة شامية 
ملوســم درامــا رمضــان، حيــث 
حتضر بشخصية «إخالص» في 
«حــارة القبة»، ودور «ملكة» في 
مسلسل «مربى العز» باإلضافة إلى 
حضورها بشخصية «شيماء» في 

مسلسل «زقاق اجلن».

بيروت - بولني فاضل

أكد الفنان ناصيف زيتون أنه يعيش قصة 
حــب جديدة، بعد أن خاض في وقت ســابق 
أربع جتارب حب خالل حياته، مؤكدا أنه يكن 
لهن كامل االحترام والتقدير، رافضا الكشف 
عن اسم أو جنسية أو مهنة حبيبته احلالية.

وأشار ناصيف خالل حوار تلفزيوني إلى 
أنه يفضل أن يبقــى الوضع على حاله هذه 
األيام، وهو سيختار الوقت املناسب للكشف 
عن خطوبته حاملا تتم بشــكل رســمي، كما 

كشف عن غيرته من صوت الفنان اإلماراتي 
حسني اجلسمي، مشددا على أن تلك الغيرة 
إيجابية ومن باب احملبــة للفنان اإلماراتي، 
الفتا إلى أن أغنية اجلسمي «حبيبي بالبنط 
العريــض» هي من أجمــل األغاني التي كان 

يتمنى أن تكون من نصيبه.
وفي ســياق متصل، قــدم زيتون أحدث 
أعمالــه الغنائية التي حملــت عنوان «رابع 
مرة»، كلمات وأحلــان نبيل خوري، توزيع 
موسيقي عمر صباغ، وصورت على طريقة 

الڤيديو كليب من إخراج نضال بكاسيني.

ناصيف زيتون: 
أعيش قصة حب.. 
وأغار من اجلسمي

ياسمني صبري: أنا مولودة للكاميرا
القاهرة - خلود أبواملجد

كشفت الفنانة ياسمني صبري عن سبب عشقها للتصوير، 
قائلــة إنها تشــعر بأنها ولدت من أجل الوقوف أمام عدســات 
الكاميرا، مشــيرة إلى أن طموحها ليس لــه حدود، وقالت في 
مقطع ڤيديو نشرته عبر حسابها في «تويتر»: «أنا بحس إني 
مولــودة للكاميرا وبرتاح معاها وبتديني طاقة مهما كان عدد 
الســاعات اللي بقف قدامها، وبعتبر نفســي لسه مبدأتش وال 
عملت حاجة، ألن طموحي ملهوش ســقف، وأؤمن بأن احلياة 

اختيارات، ومفيش حد بدأ أو اشتغل ولم يواجه انتقادات».
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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 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 اخلالديةاألربعاءيعقوب 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 م٥٥٣ 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

بعد صالة العشاء حتى ١١ ليالالرميثية – ق ٨ – شارع حسن البنا – فيال ١٦الثالثاء ٤ أبريلعبدالرضا عبداهللا خورشيد

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 النوري٣٠ مارس وكل اثننيآل النوري 

من ٨ حتى ١٠٫٣٠ مساًءالعديلية ـ ق٢ ـ مقابل جامع امليلماألثننيامليلم
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 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 م١٤االربعاء ١٤ رمضانوليد محمد بهبهاني واخوانه
٧ – ١١ 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

الجبري م ٧١يوميًاالشريد بعد صالة التراويحخیطان – ق ٥ – ش ناصر
بعد صالة املغرب حتى ١٢ ليًالجابر األحمد – ق ٦ – ش ٦٥٨ – م ٣١٨يوميًاالعواض

بعد صالة العشاءالفردوس – ق ٤ – ش ١ – ج ٨ – م ٢٨اخلميسعبدالهادي ادبيسان
بعد صالة التراويحجابر العلي – ق ٣ – ش ٢٣ – م ٢٧يوميًاآل مسعر الشمري
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نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

السالم سالم

حديث اجلمعة

محمد العويصي

موضوع اإلصالح الصحي يتم التطرق له بني الفينة 
واألخرى، والكل يدلي بدلوه ســواء من السياسيني أو 
االقتصاديني أو الباحثني أو العاملني في املؤسســات 
الصحية احلكومية واخلاصة، وكذلك املواطنون واملقيمون 
واملجتمع بشكل عام. ولكن أقل األشخاص في مجتمعاتنا 
الذين يستمع لصوتهم وآرائهم لألسف هم املتخصصون 
(الكفــاءات احمللية) رغم ندرتهم، لذلك نرى الكثير من 
اخلطــوات العملية التي تصنف كخطوات إصالحية ال 

تصب في تطوير اخلدمات الصحية.
من هذا املنطلق أضرب مثاال واحدا يسهم في عملية 
اإلصالحات الصحية (وهي كثيــرة ويفضل وضعها 
بصورة شمولية) وتوفير خدمات طبية بنتائج وجودة 
أفضل، وهذا املثال هو دمج املستشــفيات العامة مع 
املستشفيات التخصصية، ووجودها مبنظومة تكاملية، 
وذلك يقلل من التكاليف اإلدارية، والتكلفة التشغيلية، 
ويوسع تقدمي اخلدمات التخصصية، ويسهل اإلجراءات 
اليومية، ويرفع الكفاءة حتى من دون احلاجة للتوسع 
بالطاقة السريرية، واألهم من كل ذلك يسهم في توفير 
رعاية صحية متكاملة وخاصة لكبار السن وممن يعانون 

من أمراض صحية متعددة.
فقط لتوضيح كيف يسهم دمج املستشفيات العامة 
مع املستشفيات التخصصية في رفع كفاءة اخلدمات 
الطبية، أضرب مثاال واحدا للقارئ الكرمي. في البداية 
مقدمة بسيطة عن تكوين املنظومة الصحية في كثير 
من الدول العربية، وكمثــال الكويت يتم تنفيذ جميع 
األنشطة الصحية وخاصة الطبية وتنسيقها مع خالل 
املناطق الصحية الست التي متثل محافظات الكويت. 
وتتكون كل منطقة صحية من عدة مراكز للرعاية الصحية 
األولية ومستشفى عام واحد (رعاية ثانوية)، أما املراكز 
التخصصية (رعاية ثالثة) عادة تكون منفصلة جغرافيا 
وموجودة في منطقة واحدة كجراحة األعصاب أو عالج 

السرطان وغيرها.
املثال الذي سأســتخدمه هو مستشــفى الرازي 
(وهو مستشفى عظام تخصصي بسعة تتعدى ٣٠٠

سرير)، يقدم خدماته جلميع فئات املجتمع ومنهم كبار 
السن وهم معرضون للكسور أكثر من غيرهم بسبب 
زيادة احتمالية السقوط وهشاشة العظام وغيرها من 
أســباب. عند دخول املريض كبير السن للقيام بأي 
إجراء جراحي يجــب أن نعلم أن عادة املرضى كبار 
الســن يعانون من أمراض متعددة مزمنة، باإلضافة 
إلى املشكلة الطارئة التي تسببت بدخولهم مستشفى 
الرازي. لذلك وجود تخصص العظام في مستشفى 
عام بشكل متكامل أفضل، وذلك للقدرة على توفير 
اخلدمات الصحيــة للمرضى في باقي التخصصات 
الطبية بشــكل مترابط وسلس ومتكامل. أما املراكز 
التخصصية فيوصى باســتخدامها للحاالت الدقيقة 
والتخصصية والتي يجب أن تطبق عليها سياســات 
وبروتوكوالت عالجية محكمة حلاالت مختارة بناء على 
معايير معينة تضمن سالمة املريض. كذلك تستخدم 
املراكز التخصصية في الدراسات البحثية والتي تسهم 

في تطور اخلدمات الصحية.
من هذا املنطلق أوصي املؤسسات الصحية بالتوسع 
في دمج اخلدمات الثانوية والتخصصية مبكان واحد 
لتوفير رعاية طبية وصحية متكاملة وضمان جودة 
عالية، وباحملصلة احلرص على بناء نظام ذي حوكمة 

منضبطة وبشكل مستدام قائم على القيمة.

مبرور ثلث شــهر رمضان املبــارك، وبعد متابعة 
متواضعة ملسلســالت هذا الشــهر في هذا العام، كنا 
نتمنى أن نرى تغييرا في هذه األعمال عما سبق تقدميه 
خالل هذا الشهر في األعوام السالفة! إال أننا ومع األسف 
شهدنا استمرارا لنفس السيناريوهات السابقة وتكرارا 
لها باستثناء تغييرات للديكورات والشخوص التي تظهر 
فيها، وكالعــادة ال يوجد محتوى أو مضمون أو لنقل 

عدم وجود نص يستحق أن تتم متابعته.
وهنا يبرز السؤال األهم في خضم كل ما يتم إلقاؤه 
من مسلسالت تتزاحم فيما بينها للعرض في هذا الشهر 
الفضيل. والسؤال هو ما الفائدة املنشودة أو املرجوة 
من عرض هذا النوع من املسلسالت في شهر رمضان؟! 
هل املنتج لتلك األعمال هو املســتفيد من خالل شراء 
احملطات الفضائية ملسلسله الذي أنتجه مباشرة أو غير 

مباشرة أم من املستفيد احلقيقي؟
في املقابل، فإن أكبر املتضررين من عرض بعض تلك 
النوعيات من املسلسالت هو املشاهد الذي ينتظر أن يرى 
مسلســال ذي مضمون ونص ويتناول أو ينقل نبض 
الشارع العربي، وهو ما لم نشهده في تلك املسلسالت، 
ال بل قد يصل إلى مراحل يشوه معها صورة املواطن 
العربي واخلليجي، حيث تظهره في كثير من األحيان 
بصورة منافية للواقع احلقيقي أو لنقل ال تنقل جزءا 

يسيرا من واقعه.
وقد شهدنا في كثير من تلك املسلسالت من قبل وحاليا 
تصرفات غير الئقة ظهرت في بعض تلك املسلسالت 
وتشكل خطرا على شريحة صغار السن واملراهقني في 
مجتمعاتنا العربية واخلليجية حتديدا وتعطي االنطباع 
باالجنرار وراء التصرفات البعيدة كل البعد عن عاداتنا 
وتقاليدنا، بل وبعيدة كل البعد عن مبادئنا اإلسالمية، 
وتصل في بعض منها نشر الرذيلة وتعاطي املخدرات 
وغيرها من املمارسات األخرى مثل تطاول األبناء على 
اآلباء، وانتشار الفاحشــة، وتأثر األجيال احلالية في 
شــخصيات بعيدة عن القدوة احلقيقية. وغيرها من 
املمارسات املنافية املشهودة في تلك املسلسالت الهابطة 

ملناسبة الشهر املبارك. 
من هنا نصل إلى ما تبقى من عرض للحلقات القادمة 
من املسلسالت الرمضانية حتى نهاية الشهر الفضيل، 
فإنه ال يوحي بأي تغيير جوهري في مضمون املعروض 
فيها. وبناء عليه فإننا نوجه صرختنا املدوية للمسؤولني 
القائمني في دول اخلليج بالوقوف مليا على أي موافقة 
لعرض مسلسالت ال تليق مبجتمعاتنا العربية واخلليجية. 

واهللا املوفق.

سوالف األجداد واجلدات، عليهم رحمة 
اهللا وغفرانه، قدميا كانــت تعني الكثير 
من أمور احلياة بــال مقررات وال مناهج 
دراســية، وال واجبات منزلية تثقل كاهل 

االبن أو البنية!
وتكــون «احلزاوي» تربيــة وتعليما 
بخبرة احلياة، وقــد تناقل األجيال هذه 
أمثلتها:  احلزاوي وتربينا عليهــا، ومن 
«زور زور يا ابن الزرزور، اللي ذبح بقه، 
وترس سبعة أجدور!». ترجمتها باللهجة 
الكويتية يشرحها ســاحر العصر «العم 
قوقل» بعبارة عابرة للعالم اليوم أنها تعني 
تعليم وتربية األجيال باإلمكانيات. أما اآلن 
فمع تراكم امليزانيات، وتوسع املعلومات عبر 
النقال ووسائل االتصال فلألسف يالزمها 
محدوديــة التحصيل لدى كثير من أبناء 
اجليل احلالي، في ظل غزارة احملبب من 
برامج النقال الذي يحتاج لدراسات لدفع 
فلذات األكباد إلى قراءة عناوين الصحافة 
مثال بطريقة صحيحة، وذلك لطلبة مراحل 
التعليم الثانوية والعالية! لو تابعناها عبر 
مناهجنا الرسمية بعكس املناهج التقليدية 
كالتعليم الدينــي والفني والتخصصات 
النادرة! والتي جربناها بساحتنا الوظيفية 
للتعليم والتربية منذ الستينيات حتى بداية 

األلفية احلالية!
والعودة األشــمل واألســلم كما هو 
حاصل بالبالد املتقدمــة كاليابان وأملانيا 
وشرق آسيا، سنغافورة كمثال لها، تتجه 
الراحة بعد  املناهج، وتكثيــف  لتخفيف 
اليوم املدرسي وربطه بالبرامج الرياضية 
والترفيهيــة وتخفيف أحمــال احلقيبة 
بالنشاطات احملببة  املدرسية، واالهتمام 
لألجيال مبختلف أعمارهم وحذف األجزاء 
غير النافعة للطلبة من املنهج املدرســي، 
كالتاريخ القدمي واجلغرافيا املعنية باألمم 
األخرى، واحلرص على رســم ابتسامة 
املعلم واملتعلم باإليجابي من املقرر واملنهج 
الدراســي الواقعي وتفعيل مواد النشاط 
اليومــي بجوالت بيئية نافعــة للحدائق 
البحار واحلدائق  واألسواق وشــواطئ 
العامة للمراحل املختلفة ووقف الواجبات 
املنزلية غير املرغوبة أو غير احملببة لهم، 
ودراسة ومتابعة نتائجها عليهم قدوتنا في 
ذلك البــالد املتقدمة، وطرح ذلك ألجيالنا 

املنهكة بغير النافع!

التهنئة بحلول شهر رمضان املبارك، 
وفي عيدي الفطر واألضحى واملناسبات 
األخرى، تعتبر من تعاليم شريعتنا الغراء، 
حثنا عليها رســولنا الكرمي عليه أفضل 

الصالة والتسليم.
أســتغرب من تصرف بعض البنات 
عندما يزرن أقاربهن للتهنئة مبناســبة 
حلول شهر رمضان املبارك أو في العيدين، 
فهــن ال يصافحن أعمامهن أو أخوالهن 

باليد.. وال أدري ما السبب في ذلك؟
«قد يُكن نقشن أيديهن باحلناء»!

والبعض منهن ال يصافحن خوفا من 
انتقال ڤيروس كورونا لهن!

تصرف هؤالء البنات ليس من اإلسالم 
في شيء، فقد حث ديننا احلنيف على 
املصافحة وهي إلصــاق صفحة الكف 
بالكف، وإقبال الوجه على الوجه. واإلسالم 
يحثنا دائما على املودة واحملبة والتآلف 
فيما بيننا، لذا أمرنا حبيبنا وشفيعنا محمد 
ژ باملصافحــة عند اللقاء، ألنها تذهب 
احلقد والعداوة والبغضاء بني املسلمني.

قال أنس: «كان أصحاب النبي ژ إذا 
تالقوا تصافحوا، وإذ أقدموا من ســفر 

تعانقوا».
وملا ُسئل أكانت املصافحة في أصحاب 
رسول اهللا ژ  قال: نعم فالسنة املصافحة 

عند اللقاء.
٭ روى أبوداود عــن البراء بن عازب 
قال: قال رسول اهللا ژ: «ما من مسلمني 
يلتقيــان فيتصافحان إال ُغفر لهما قبل 

أن يتفرقا».
٭ وروى الطبراني عن حذيفة بن اليمان 
ے عن النبي ژ  قال: «إن املؤمن إذا 
لقي املؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه 
تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر».

من منا ال يريد املغفرة والرحمة وأن 
تتناثر خطاياه كما يتناثر ورق الشجر، 
كما بني رسولنا الكرمي عليه أفضل الصالة 

والتسليم في احلديثني اآلنفني.
أخي املسلم.. أختي املسلمة ال حترموا 
أنفسكم أجر وثواب ومغفرة املصافحة، 
عليكم بها مع بشاشة الوجه عند اللقاء، 

ألنها سنة من سنن املصطفى ژ.
٭ اقرأ واتعظ:

٭ قال تعالى: (قل لن يصيبنا إال ما كتب 
اهللا لنا هو موالنــا وعلى اهللا فليتوكل 

املؤمنون ـ التوبة: ٥١).
٭ قال ژ: «ال عدوى».

واملعنى ال ينتقل املرض من املريض 
إلى الصحيح إال مبشيئة اهللا سبحانه.

وال تواضعا أكثر من تواضعه، 
كان يخرج في جوف الليل املظلم 
ليطعم اجلائع واملسكني ويفرج 
عن كرب أنني املهموم وميسح 
اليتيم واملظلوم ويعود  دمعة 
املريض ويتفقد أحوال الرعية، 
فقد كان هو النور الذي يخرج 
من كبد احلقيقة ليزيد هذا الكون 
الشاسع إشعاعا ضبابيا مضيئا 
فتمطر علومه وثقافته ے على 

اجلميع خير وبركة.
ما أحلى سمو خلقه وكرم 
نفسه حقا يا يا أمير املؤمنني يا 
عمر إنك معجزة عصرك، مألت 
هذا الزمــان بأعطر الفضائل 
الشــمائل، وفجرت  وأنبــل 
فــي نفوس املســلمني أروع 
التقوى  املثل وزرعت أشجار 
وغرست نسائم اإلميان فهبت 

علينا بأعطر مزاياك.
وحقا ما قاله رسول اهللا ژ 
عنك من وصف فهو خير دليل 
على منزلتك في قلبه، حيث قال 
الرسول عليه أفضل الصالة 
والتسليم «إن اهللا جعل احلق 

على لسان عمر وقلبه».

لذلك جند اغلب املراكز احلكومية 
فيها تكدس موظفني، لكن املكاتب 

فارغة. 
ونحن أمــام حتديات كثيرة 
خاصة مع التحول الرقمي لكثير 
من املعامالت، فموضوع تكدس 
املوظفني لن يستمر مستقبال، 
ولن تعود الوزارات ومراكز العمل 
بحاجة لكل هذه األعداد، مع تزايد 
أعداد اخلريجني والباحثني عن 

العمل. إذن ما احلل؟
النظــام احلالي، ينطبق عليه 
مثل: «ردينا علــى طير ياللي»، 
أعتاب حتقيق رؤية  ونحن على 
حديثــة ومتطورة، بوجود نظام 
قدمي لن يحل املشكلة بل سيزيدها 
ســوءا، يجب البدء أوال بحصر 
اجلهات واحلاجة للتخصصات، 
والعمل على رفع كفاءة املوظفني 
وإنتاجية كل وزارة وهيئة، بوجود 
خطة ســنوية متكاملة وحتقيق 
أهداف ورؤى وتطلعات عصرية 

ومرنة.
بالقلم األحمر: ما يثير التساؤل، 
إذا كانت هذه اآللية خاطئة وغير 
مجدية، فلماذا االســتمرار في 
تطبيقهــا؟! ال ميكــن التطور 
رؤيــة  دون  باخلدمـــــات 

حقيقيــة.

شعبنا، أصبحنا عاجزين عن 
حتقيق أقل املطالب للناس من 

سكن ووظيفة وتعليم مميز.
أصبح حالنــا فقط مجرد 
مراقبني ومتفرجني، قضيتان 
فقط نتداولهما طوال األعوام 
املاضية حتى يومنا هذا هما: حل 
مجلس األمة أو إبطال املجلس، 
هل ســنبقى على هذا الوضع 
كثيرا؟ إلى متى سنظل نعيش 
على حكومات تصريف العاجل 
من األمور؟! إلى متى سنعيش 
مع مجلس من غير إجنازات؟!

هل سنســتطيع أن نعود 
بالكويت كما كانت في املاضي 
وننهض بها مــن جديد لتبهر 
العالم بجمالها مثلما كانت ونخلط 
املاضــي اجلميل باملســتقبل 
األجمل؟ هل ستستطيع سفينتنا 
أن تبحر رافعة أشــرعتها بعز 
وشموخ، أم إن األمواج املتالطمة 
ســتعيقها وجتعلها راســية 
على شــواطئ احلــزن واأللم 

واالنكسار؟!

ے ليست شخصية عادية أو 
عابرة بل إنها أسطورة ميكن 
أن نحكي قصصها ونرويها 

ألجيالنا املتعاقبة.
وإذا أردنا أن نعدد سجايا 
الفاروق ے فإننا سنحتاج إلى 
حزمة من الورق تكفي لكتاب 
كامل، لكننا سنركز باختصار 

على باقة حلوة منها:
كان ے حكيما، متواضعا 
حليما، عطوفا، ورعا تقيا ذكيا 
نقي السريرة، إن النفس تسمو 
لم يعرف  بها،  بخلقه ويسمو 
أكثر من  التاريخ قط رحمــة 
رحمته وال عدال أكثر من عدالته 

بطالة مقنعة بامتياز.
في احلقيقة، لو كانت كل جهة 
حكومية تقيم املوظف على أدائه 
وأعمالــه وإنتاجيته وتطويره، 
وتأخــذ تقارير شــهرية عن 
عمله، وتقيمه بناء على إنتاجه 
الفعلي، دون النظر إلى ساعات 
حضوره وانصرافه، الختلف 
املنافســة  الوضع، وأصبحت 
اإلنتاجية، والتركيز على  على 
النظــر في موعد  العمل دون 
احلضور واالنصراف، وميكن 
وضع شــروط واعتمادات من 
أكثر من مسؤول، حتى ال يظلم 
املوظف أو يظلم املســؤول، أو 
الطرفني، فالنظام  يساء تقدير 
احلالي يعتمد على الكم ال الكيف، 

املجاالت اإلدارية والفنية، وكل ما 
من شأنه أن يسهم في حتقيق 
السعادة ملواطنيهم واستثمار تلك 
املشاريع الضخمة التي تدر على 
الدولة اإليرادات املالية الهائلة.

فاليوم بعد أن كنا في املقدمة 
في كل شيء أصبحنا بال شيء، 
وهذا ما جعلنا نشــعر باليأس 
واإلحباط ورمبــا العجز ألننا 
بالفعــل أصبحنا عاجزين عن 
النهوض فــي بلدنا من جديد 
أصبحنا عاجزين عن إســعاد 

واســمحوا لي بأن أختار لكم 
إحدى هذه الشخصيات العظيمة 
لنغوص معا في بحر علومها 
وحكمها وثقافتها، وبال شــك 
الشــخصية غاصت  أن هذه 
بعمق بأفكار وقلوب معشــر 
املسلمني من ذلك العصر حتى 
يومنا هذا، شخصية الفاروق 
عمر بن اخلطاب ے، إنه بحق 
الشخصية التي بشرها رسول 
اهللا ژ باجلنة، هذه الشخصية 
التــي عندما تعانق  العظيمة 
حروفها شفاه احلقيقة يرتعش 
لها اخلاطر وتطرب لها املسامع، 
فشــخصية عمر بن اخلطاب 

واألعمال املمتازة «والبونصات» 
لغير املستحقني، باإلضافة إلى 

بخس حق بقية العاملني.
ففي السابق كان يتم االلتزام 
بساعات العمل الرسمية من خالل 
نظام التوقيع والذي غالبا يكون 
عند املســؤول املباشــر، يعني 
املوظف مير عند املسؤول للتوقيع 
واثبــات احلضور واالنصراف، 
النظام احلالــي، على  بعكــس 
الرغم من وجود أنظمة كاميرات 
املراقبــة، والتقنيــات احلديثة، 
لكنه أثبت فشله الذريع في رفع 
الكفاءة واإلنتاجية، حتى اصبح 
الهم الوحيد لكثير من املوظفني 
هو الوصول جلهاز البصمة في 
املوعــد واالنصراف في املوعد، 

مفقودة وهذا ما أدى إلى االنتقال 
من مرحلة التذمر والشــكوى 
ومرحلة املقارنة، اليوم جميعنا 
يذهب بأنظــاره إلى من حوله 
ويتحســر ويتألم على حالنا 
إليه عندما نشاهد  وما وصلنا 
أشقاءنا في دول مجلس التعاون 
والتطور والتقدم السريع الذي 
تواكبه دولهم من خالل املشاريع 
الترفيهية اجلبارة التي افتتحوها 
ويزورها البشر من مختلف دول 
العالم إضافة إلى التوسع في كل 

الذي  الســؤال  أن  ال شك 
طرحه علي أحد الزمالء، وهو 
في أي عصــر تود أن تعيش 

وملاذا؟ 
في احلقيقة سؤال صعب 
يحتاج إلــى ترو، وخاصة أن 
هناك عدة عصور مرت، وكل 
عصر بال شك له أهميته، ولو 
اختــرت وما أصعب االختيار 
فإنني أفضل أن أعيش عصر 
الراشدين»، احلكمة  «اخللفاء 
والثقافة، عصر العلماء األفذاذ 
بل القادة من الرجال الذين قل 

تواجدهم في عصرنا هذا.
وبالفعل أنني سأحلق معكم 
في سماء ذلك العصر لنعيش 
عصــرا ذهبيا نتــذوق دفئه 
العلمي، حيث ســطعت عليه 
شــمس اإلسالم واحلرية في 
هذه الفترة فأحدثت دويا معرفيا 
غطى كون هذا العصر في عبق 

من هذه العلوم.
ومما ال شــك فيه أن ذلك 
العصر قد أجنب لنا من رحمه 
الكثيرين من اخللفاء العظماء 
الذيــن يعتز بهم اإلســالم، 

كشف استبيان سابق لديوان 
اخلدمة املدنية، أن إنتاجية العمل 
واملوظف فــي غالبية اجلهات 
احلكومية قد انخفضت بنسبة 
٣٠٪ تقريبــا منذ تطبيق نظام 
البصمة، وهذه النسبة في ارتفاع 
ألن العالقة طردية: ازدياد أعداد 
املوظفني وارتفاع نسبة البطالة 
املقنعة، فقد أثبت نظام البصمة 
فشله من نواٍح عديدة، منها فشله 
في املساواة بني املوظف امللتزم 
واآلخر الكســول، ألن التقييم 
في النهاية عبــارة عن طباعة 
(أوراق احلضور واالنصراف) 
والذي يشكل بني ٨٠ و٩٠٪ من 
نســبة التقييم، وهناك العديد 
من املوظفــني الذين يبصمون 
الباكر، ويعودون  الصباح  في 
للبصمة في نهاية الدوام، وهذا 
النظام ظلم الشريحة املنتجة ـ 
التي فعال تعمل وترغب بالعمل 
- عالوة على عدم قدرة املسؤول 
على تقييم املوظف بشفافية أو 
اعتماد  اإلنتاجية، ألن  بحسب 
التقييــم يكون بناء على جهاز 
البصمــة فقط! مما يتســبب 
فــي تقييم غير عــادل وغير 
امليزانيات  منصف، وهدر في 
وأموال الدولة بسبب االمتيازات 

منذ فترة والناس عندنا في 
الكويت تتذمر من األوضاع كافة 
ألنهم يرون أن كل شيء جميل 
عندنا تالشى وأصبح في عالم 
الذكريات، البعض يرى أن املاضي 
كان جميال رغم بساطته، ونحن 
هنا باملناســبة ال نتحدث عن 
املاضي البعيد وإمنا عما يقارب 
عقدين من الزمن، فاجلميع يرى 
أن تلك الفترة وما سبقها لم يكن 
الفساد فيها بالشكل الذي نراه 

في السنوات احلالية.
كانت تلك املرحلة يصاحبها 
نوع من الهــدوء والرضا عن 
معظم ما تقدمه الدولة ملواطنيها 
ســواء كان علــى مســتوى 
الوظائف ومــدى توافرها، أو 
على مستوى التعليم وجودته، 
ومستوى اخلدمات التي تقدم، 
وكذلك أماكن الترفيه وتنوعها، 
وعلى مستوى الشوارع ومدى 
صالحيتها لالستخدام واخلدمات 
الصحية التي كانت تقدم كثيرا 
من األمور اليوم أصبحت شبه 

ومضات إدارية

دمج 
املستشفيات.. 
فهل من مدكر؟

د.هشام كلندر

من الواقع

ما الفائدة املرجوة 
من مسلسالت 

رمضان؟!
د.عيسى محمد العميري

بالقلم األحمر
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اجلمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ اقتصـاد

ال ترسية أو تعاقد ملشاريع اجلهات املستقلة إال بعد إقرار تقديرات بعض األبواب أو ربط امليزانيةال يجوز تعديل التكاليف الكلية للمشاريع اإلنشائية إال بعد إقرار النفقات الرأسمالية

تعيني املواطنني في احلكومة مستمر.. ولن يتأثر بعدم إقرار امليزانية اجلديدة
علي إبراهيم

أكــدت مصــادر رفيعــة 
املســتوى لـــ «األنبــاء» أن 
تعيينــات املواطنــني فــي 
اجلهات احلكومية مســتمر 
إقــرار  التأثــر بعــدم  دون 

امليزانية حتى اآلن.
وقالــت املصادر «تعيني 
املواطنني كما هو والدرجات 
موجودة والعملية منتظمة 
والقرار عند اجلهات، ومادامت 
الترشــيحات موجودة لدى 
التعيني  اجلهات تســتطيع 
بها، فلم يعــد هناك اعتماد 
تكميلي، وهو أمر يحســب 

لوزارة املالية».
وسجل أمس اخلميس آخر 
يوم عمل وفق ميزانية العام 
املالــي ٢٠٢٣/٢٠٢٢. في هذا 
الصدد، أشارت املصادر إلى 
أن مؤشرات احلساب اخلتامي 
تتجه نحو الفوائض، وأنه 
مــن بداية األســبوع املقبل 
سيبدأ العمل على احلساب 
اخلتامي، خصوصا أن هناك 
الكثير من املصروفات يتم 
إدخالها حاليا على نظم مالية 
احلكومــة «GFMIS» بعدما 
تأخر إقــرار ميزانية العام 
املالي املاضي وهو ما سبب 
نوعــا من الضغط اإلضافي 
على اجلهات إلمتام إجراءاتها 
وإغــالق حســاباتها نظــرا 

«املالية» أن تكون املشاريع 
«معتمدة من األمانة العامة 
للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية»، كما أضافت البدء 
في اتخــاذ إجراءات التنفيذ 
«بعد التنســيق مع اجلهات 
املختصة»، ناهيك عن دفع 
اجلهات املعنيــة والرقابية 
مبنــح األولويــة ملشــاريع 
خطة التنمية بنص جاء فيه 
«على جميع اجلهات املعنية 
والرقابيــة منــح األولويــة 

الالزمــة  اإلجــراءات  كل 
لتنفيذها بعد التنسيق مع 
اعتبارا  اجلهات املختصــة 
مــن بدايــة الســنة املالية 
٢٠٢٤/٢٠٢٣ علــى أن يتــم 
الصرف على هذه املشاريع 
وفقا للتعليمات الواردة في 
هذا التعميم وأي تعليمات 
الحقة تصدرها وزارة املالية 
في هذا الشأن، وعلى جميع 
اجلهــات املعنية والرقابية 
منح األولوية ملشاريع خطة 

ليصبــح نــص البنــد كما 
يلي: «االستمرار في صرف  
العاملني (٢١)  تعويضــات 
وإجراء التعيينات والترقيات 
والنقل والندب واإلعارة في 
الوظائــف املعتمدة  حدود 
في ميزانية الســنة املالية 
٢٠٢٣/٢٠٢٢ أو املقترحــة 
مبشــروع ميزانية الســنة 
املاليــة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ أيهمــا 
أقل مــع االلتزام باألســس 
والضوابــط التــي يحددها 
ديوان اخلدمــة املدنية في 
هذا الشأن ومالحظات وزارة 
املاليــة على البــاب األول ـ 
تعويضات العاملني مبيزانية 

اجلهات احلكومية».
أمــا املشــاريع اجلديدة 
إدراجهــا ضمــن  املقتــرح 
املاليــة  ميزانيــة الســنة 
التعديل  ٢٠٢٤/٢٠٢٣ فكان 
عليها أكثر حتديدا بأال تتم 
إجراءات الترسية والتعاقد 
إال بعــد إقــرار توجيه (٣) 
النفقــات الرأســمالية ٣٢ ـ 
شراء األصول غير املتداولة 
من قبل مجلس األمة، بعدما 
كان نصها في السابق «على 
أال تتم إجراءات الترســية 
والتعاقد إال بعد إقرار بعض 
أبــواب امليزانيــة مــن قبل 

مجلس األمة».
املشــاريع  وجلهــة 
املستمرة، أضافت «املالية» 

التنميــة  ملشــاريع خطــة 
السنوية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وسرعة 
إنهاء اإلجراءات اخلاصة بها».
التعميم  ليصبح نــص 
كامــال «عمــال علــى تنفيذ 
التنميــة  مشــاريع خطــة 
السنوية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وفقا 
ملا هو مخطط له واملعتمدة 
من األمانة العامة للمجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية، 
ينبغي على جميع اجلهات 
احلكوميــة البدء في اتخاذ 

التنمية السنوية ٢٠٢٤/٢٠٢٣
وســرعة إنهــاء اإلجراءات 

اخلاصة بها».
وفــي شــأن تعويضات 
العاملني، فقد ألزمت «املالية» 
اجلهــات احلكومية باألخذ 
مبالحظات وزارة املالية على 
البــاب األول ـ تعويضــات 
العاملني مبيزانية اجلهات 
احلكومية إلى جانب االلتزام 
بالضوابــط التــي يحددها 
املدنيــة،  ديــوان اخلدمــة 

بنــدا جديدا جــاء نصه: ال 
التكاليــف  يجــوز تعديــل 
الكلية للمشاريع اإلنشائية 
إال بعــد إقــرار توجيه (٣) 
النفقات الرأسمالية ٣٢ـ  شراء 
األصول غيــر املتداولة من 
قبل مجلس األمة أو صدور 
قانون ربط ميزانية السنة 

املالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
وحــول املشــاريع فــي 
اجلهات املســتقلة وحتديدا 
املشــاريع اجلديدة لســنة 
واحــدة أو لعدة ســنوات، 
عدل التوجيــه اخلاص بها 
إلى ما نصه «تقوم املؤسسات 
الدراسات  املستقلة بإجراء 
واســتكمال كافة اإلجراءات 
الالزمة لتلك املشاريع على 
أال تتــم إجراءات الترســية 
إقــرار  والتعاقــد إال بعــد 
أبــواب  تقديــرات بعــض 
امليزانيــة أو صدور قانون 
ربط امليزانية للسنة املالية 

.«٢٠٢٤/٢٠٢٣
وذلك بعدمــا كان نصها 
«ال يتــم الصــرف عليها إال 
أبواب  إقــرار بعــض  بعــد 
امليزانيــة أو صدور قانون 
ربط امليزانية للسنة املالية 
٢٠٢٣/٢٠٢٢ علــى أن تقوم 
املؤسسات املستقلة بإجراء 
الدراســات واســتكمال كل 
اإلجــراءات الالزمــة لتلــك 

املشاريع».

«املالية» عّممت قواعد الصرف عن ٢٠٢٤/٢٠٢٣.. ومؤشرات احلساب اخلتامي للسنة املالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢ تتجه نحو الفوائض

لضيق الوقت املتاح أمامها.
في السياق ذاته، أصدرت 
وزارة املالية تعميما، حصلت 
«األنباء» على نســخة منه، 
بشأن الصرف حتى إصدار 
قانون ربط ميزانية الوزارات 
واإلدارات احلكومية وقوانني 
ربــط ميزانيــات الهيئــات 
امللحقة واملؤسسات املستقلة 
للســنة املالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، 
والــذي حذفــت مــن خالله 
النــص املعنــي بـــ «إيقاف 
االعتمــاد  علــى  التعيــني 
التكميلــي األول والثانــي، 
وال يجــوز التعيــني خالف 
األعداد املقترحة في ميزانية 
كل جهة» والــذي أدرج في 

تعميم العام ٢٠٢٣/٢٠٢٢.
وفي هذا الصــدد، أكدت 
املصــادر أن حذف النص ال 
يعني عودة العمل باالعتماد 
التكميلــي، إذ جاءت إضافة 
تلك املــادة في تعميم العام 
املنصرم ألنها كانت خطوة 
تتخذ ألول مرة وجب التنويه 
بها، مبينــة في الوقت ذاته 

إنهاء االعتماد التكميلي.
ووفقا للتعميم الذي حمل 
رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣، فقد شهد 
بعض التغييرات التي ميكن 

سردها وفقا ملا يلي:
مشــاريع  تنفيــذ  أوال: 
الســنوية  التنميــة  خطــة 
٢٠٢٤/٢٠٢٣، حددت خاللها 

العمل ســواء خاصة أو حكومية  جهات 
يجب أن يكون لديها هيكل تنظيمي، يعكس 
ويوضــح البنــاء اإلداري داخلهــا بتوزيع 
اختصاصاتها ومهامها التي من املفترض أن 
حتقق أهدافها ورؤيتها عند إنشائها، وهذه من 
مهام استشاريني تابعني للجهة أو مستعان بهم 

وإجراءاتها كالتالي:
١ - يتم قراءة قانون أو مرسوم إنشاء جهة 
العمل، حيث من املفترض أن يشــمل سبب 

وأهداف واختصاصات اإلنشاء.
٢ - مقابلــة القيادة العليا ملعرفة تفاصيل 
العمل  ومعلومات توضيحية عن إنشاء جهة 

وتوجهاتهم ورؤيتهم.
٣ - يقوم املستشار بتحديد قطاعات تتضمن 
اختصاصات ومهام حسب حجم عمل اجلهة 

وتوزيع تبعيتها للقيادات اإلشرافية عليها.
٤ - إضافة وحــدات تنظيمية من إدارات 
وأقسام حسب حجم عمل القطاع واختصاصاته 

مع مسمى وظيفي لهم.
٥ - كتابــة اختصاصات ومهام كل وحدة 
تنظيمية من إدارة وقسم ومكتب التي حتقق 

أهداف ورؤية جهة العمل.
٦ - تصميم الهيكل التنظيمي املقترح بعد 
التقســيم الداخلي للقطاعات واختصاصاتها 
شــامال الوحدات التنظيمية التابعة مباشرة 

للقيادات العليا.
٧ - عرض الهيكل التنظيمي املقترح على 

القيادات اإلشرافية لشرحه ومناقشته وإذا فيه 
أي مالحظات أو تعديالت مطلوبة وبعدها عرض 
الهيكل التنظيمي على القيادة العليا العتماده.
٨ - بالنســبة للجهــات احلكوميــة يتم 
عرض الهيكل التنظيمي املقترح على مجلس 
اخلدمة املدنية للمناقشة وإبداء أي مالحظات 
مع مسؤولي جهة العمل واذا مت االتفاق على 

الهيكل التنظيمي املقترح يتم اعتماده.
٩ - يتم إحالة الهيكل التنظيمي املعتمد الى 

جهة العمل لتطبيقه رسميا.
١٠ - في حــال أرادت جهة العمل حتديث 
وتغييــر الهيكل التنظيمي بعد ســنوات من 
تطبيقه، وذلك بسبب وجود مهام واختصاصات 
جديدة أو مت إلغاء اختصاصات ومهام قدمية 
أو دمج بعض الوحدات التنظيمية، فإنه يجب 
على جهة العمل أن تقــوم بنفس اإلجراءات 
السابقة من رقم ١ الى ٨ حتى يحال لها للتطبيق.
لدي مالحظة بأن هناك الكثير من اجلهات 
احلكومية تقــوم بتغيير وتعديل في الهيكل 
التنظيمي بدون الرجوع الى مجلس اخلدمة 
املدنية، وخاصة اســتحداث ادارات وأقسام 
وتعيني موظفــني عليها، وهذه تعتبر مخالفة 

لقانون اخلدمة املدنية.
املقالة القادمة، سيتم شرح أعداد وحتديث 
الهيكل الوظيفي والذي يشمل مسميات وظيفية 
القطاعات واألقســام واملكاتب حتى  جلميع 

الوظائف التنفيذية.

املستشار الكويتي

شرح أعداد 
وحتديث الهيكل 

التنظيمي
Abumishari١@yahoo.comد.عبداهللا فهد العبداجلادر

مستشار تطوير إداري وموارد بشرية 

«املالية» تدرب موظفيها على التفاوض 
الدولي وحتليل االتفاقيات

علي إبراهيم

علمت «األنباء» أن وزارة املالية تســتهدف 
صقل مهارات منتســبيها عبر خطة مدروســة 
للبرامج التدريبية الفردية املتخصصة، والتي 
تتضمــن التحفظ على أمــوال احملكوم عليهم، 
والتفاوض في احملافل اإلقليمية والدولية وصوال 
إلى مهــارات حتليــل االتفاقيــات، والتفاوض 
االقتصــادي. وفــي هــذا الصدد، أعلنــت إدارة 
التدريب في الوزارة عن رغبتها في تنفيذ برامج 
تدريب فردية للموســم التدريبي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، 
إذ تضمنت قائمــة البرامج التدريبية نحو ٧٥

برنامجا تدريبيا في ١٦ قطاعا إداريا واقتصاديا 
وماليا وقانونيا وباحلاسب اآللي. وفي القطاع 
اإلداري، تستهدف «املالية» تدريب موظفيها على 
٤ مجاالت رئيسية من خالل ٧ برامج تدريبية 
في مجــال إدارة وتنظيم املؤمترات، و٥ برامج 
تدريبيــة في األرشــفة اإللكترونية، و٥ برامج 
في األسس العلمية إلعداد الدراسات والبحوث، 
و٥ برامج ملهارات توصيف وتقييم الوظائف.

وفي القطاع املالي، تســتهدف وزارة املالية 
تنفيذ برنامجني تدريبيني بشأن نظم التخطيط 
املالي وإعداد املوازنات، باإلضافة إلى ٦ برامج 

تدريبية بشأن إعداد التقارير احملاسبية.

أمــا القطاع االقتصــادي فســتنفذ الوزارة 
برنامجني تدريبيني في مجال املهارات املتقدمة 
للتفاوض في احملافــل اإلقليمية والدولية، و٥

برامــج تدريبية في أســس وقواعــد االتفاقات 
الدولية، و٥ ندوات حول اتفاقيات منظمة التجارة 
العاملية وااللتزامات املنبثقة عنها، و٥ برامج في 
مجال مهارات حتليل االتفاقيات، و٥ برامج ورش 
عمل حول استراتيجيات التفاوض االقتصادي، 
و٥ برامــج تدريبيــة في مجــال حترير جتارة 
اخلدمات وإعــداد جداول االلتزامــات املتعلقة 
بهــا. يأتي ذلــك إلى جانب حاجــة الوزارة إلى 
تنفيذ ٥ برامــج تدريبية في القطاع القانوني، 
تبــدأ ببرنامجني حول تطبيــق أحكام القانون 
رقم ١٩٩٤/٥٠ بشأن تنظيم واستغالل األراضي 
الفضاء، و٣ برامج تدريبية حول التحفظ على 
أموال احملكوم عليه، فيما تستهدف الوزارة عقد 
٨ برامــج تدريبية أخرى فــي القطاع اإلعالمي 
تســتهدف التدريــب على اســتخدام التقنيات 
احلديثة في نشاط العالقات العامة واإلعالم. 

وتضمنــت قائمة البرامــج التدريبية التي 
ستتم بالتعاون مع اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات حاجة الوزارة إلى ٥ برامج تدريبية 
علــى برنامــج االوتــوكاد، ويذكــر أن البرامج 

التدريبية الفردية تتضمن ٤ متدربني وأقل.

التحفظ على أموال احملكوم عليهم

٢٫٦ مليار دينار سيولة «البورصة» بالربع األول من ٢٠٢٣
شريف حمدي

الكويــت  أنهــت بورصــة 
تعامالت الربع األول من العام 
احلالــي على تراجــع جماعي 
للمؤشــرات واملتغيرات على 
حد سواء، وذلك لتضافر عدة 
أسباب ألقت بظاللها السلبية 
على مجريات التداول في أغلب 
اجللســات خاصة في الشــهر 

اجلاري.
ومــن أهــم األســباب التي 
جنحت بسوق األسهم الكويتي 
للتراجع خالل الـ ٣ أشهر األولى 
من ٢٠٢٣، انعكاس التداعيات 
السلبية ألزمة البنوك األميركية 
التي طلت برأسها خالل مارس 
اجلاري ونتج عنها إفالس بنكي 
سيليكون ڤالي وسيغنتشر، 
األمر الذي انعكــس على أداء 
األسواق العاملية ومنها أسواق 
منطقة اخلليج بشــكل سلبي 

وأدى إلى تراجعات الفتة.
ومن األسباب ايضا تراجع 
اسعار النفط بالسوق العاملي 
جراء املخاوف الناجمة عن أزمة 
البنوك األميركية، حيث هوى 
ســعر برميل النفط الكويتي 
ألقل من ٨٠ دوالرا للبرميل وهو 

املتوســطة والصغيــرة التي 
كان أكثر نشاطا خالل فبراير 

املاضي.
وجاءت عمليات التصحيح 
بعد ارتفاعــات الفتة في إطار 
عمليات بيع بهدف جني األرباح 
من األسهم التي حققت مكاسب 
سعرية تزامنا مع فترة الكشف 
عن النتائج املالية املصحوبة 

بتوزيعات نقدية ومنحة.
وعلــى إثر ذلك، انخفضت 

٤٣ مليون دينار، وذلك مقارنة 
بســيولة ٤٫٢ مليــارات دينار 
خــالل تعامالت الربــع األول 
من العام املاضي، وكانت اغلب 
الســيولة من نصيب األسهم 
البنكيــة خاصة بيت التمويل 

الكويتي (بيتك).
وتراجعــت كذلــك أحجام 
التداول بنهاية الـ ٣ أشهر األولى 
من العام احلالي بنسبة ٥٠٪، 
بكميات ٨٫٤ مليارات سهم مقابل 
١٦٫٩ مليارا في تعامالت الربع 

األول من العام املاضي.
وأنهت البورصة تعامالت 
الربع األول على تراجع في أداء 
املؤشــرات، وذلك على النحو 

التالي:
٭ انخفض مؤشر السوق األول 
بنسبة ٣٫٦٪ بتراجع ٢٩٤ نقطة 
ليصل إلى ٧٨٢١ نقطة من ٨١١٥

نقطة نهاية العام املاضي.
الســوق  ٭ تراجــع مؤشــر 
الرئيسي بنسبة ١٫٧٪ بخسائر 
٩٦ نقطة ليصل إلى ٥٥٠٠ نقطة 

انخفاضا من ٥٥٩٦ نقطة.
٭ انخفض املؤشر العام بنسبة 
٣٫٣٪ بخسائر ٢٤٢ نقطة ليصل 
إلــى ٧٠٥٠ نقطــة تراجعا من 

٧٢٩٢ نقطة.

الســوقية للبورصة  القيمــة 
بنهاية الربــع األول من العام 
احلالي بنسبة ٣٫٤٪ بخسارة 
١٫٦ مليار دينار ليصل إجمالي 
القيمة إلى ٤٥٫١٢ مليار دينار 
انخفاضا من ٤٦٫٧٢ مليار دينار 

في نهاية العام املاضي.
الســيولة  كمــا انخفضت 
املتدفقة للسوق بنسبة ٣٨٪، 
مبحصلــة اجمالية بلغت ٢٫٦

مليار دينار مبتوســط يومي 

ً مبعدل يومي ٤٣ مليون دينار.. و١٫٦ مليار انخفاضاً بالقيمة الرأسمالية للسوق لتبلغ ٤٥٫١٢ مليارا

(محمد هاشم) البورصة تنهي أول ٣ أشهر من العام احلالي بأداء متراجع تأثرا باألحداث العاملية 

أقل من سعر التعادل باملوازنة 
التقديريــة، وتتأثر بورصات 
اخلليج عادة بانخفاض اسعار 

النفط بالسوق العاملي.
وسبق هذه األزمة تعرض 
بورصــة الكويــت لعمليــات 
تصحيح بدأت في يناير املاضي 
من خالل عمليات بيع تركزت 
حول األســهم القيادية بشكل 
خاص، وزادت هذه العمليات 
خالل فبراير لتشــمل األسهم 

شركة فرنسية مستشارًا إلدارة «املطالع»
محمود عيسى

ذكــرت مجلة ميد أن الهيئة 
الســكنية  العامــة للرعاية 
الكويتيــة اختارت شــركة 
الفرنســية   Egis ايجيــس
مستشــارا إلدارة املشاريع 
لتطويــر مدينــة املطــالع 
الســكنية، التــي تعتبر من 
أكبر مشاريع البنية التحتية 
التــي طورتهــا  الســكنية 
املتوقــع  احلكومــة، ومــن 
أن تســتوعب ما يصل إلى 

٤٠٠ ألف نســمة. وأضافت املجلة ان الشــركة 
ستوفر مبوجب االتفاقية إدارة خدمات املشروع 
ولوجستيات البناء، واخلدمات اإلدارية األخرى، 
كما يشــمل نطاق العقد أيضــا إدارة التكاليف 
ونظام إدارة البرنامج الرقمي ونظام معلوماتي 

إلدارة املشروع.
ويقع مشــروع مدينــة املطالع الســكنية على 
بعد ٣٨٫٣ كيلومترا شمال غرب مدينة الكويت، 
وســتمتد على مســاحة نحــو ١٠٤ كيلومترات 
مربعة، وسيشمل املشروع املتعدد االستخدامات 
مناطق ســكنية واجتماعية وجتارية ومناطق 
صناعية خفيفة، ويعتبر واحدا من أكبر مشاريع 
البنية التحتية السكنية التي طورتها احلكومة 

انسجاما مع رؤية الكويت ٢٠٣٥.
وفي هذا الســياق، قال املدير العام للمؤسســة 
العامة للرعاية السكنية ناصر خريبط: «تلتزم 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية بتقدمي سكن 
مناسب ومستدام للكويتيني في بيئة اجتماعية 
مالئمــة جلميع أفراد املجتمع الكويتي، مبا في 
ذلك األنشطة االجتماعية والثقافية والترفيهية 

والتجارية واملهنية». وأضاف أن املدينة ستتلقى 
دعما من قبل القطاع اخلاص من خالل االستثمار 
في السوق احمللية والوصول إلى منوذج أعمال 
مستدام مع مزيج مفصل من الوحدات السكنية.

واعتبرت املجلة سوق البناء والنقل في الكويت 
أحد أكثر أســواق دول اخلليج ضعفا في األداء 
منذ ٢٠١٦، الذي شهد ترسيات قيمتها ١١٫٠٩ مليار 
دوالر، واستمدت املشروعات زخما من توقيع عقد 
لبناء احملطة اجلديدة مبطار الكويت، وحتدثت 
ميد بروجكتس التي تتتبع املشاريع اإلقليمية 
عن ضآلة قيم املشروعات التي ارسيت في قطاع 
البناء والنقل بعد العام املذكور، وكانت كالتالي:
في ٢٠١٦ أرسيت عقود بقيمة ١١٫٠٩٥ مليار دوالر.
في ٢٠١٧ أرسيت عقود بقيمة ٣٫٧٥٢ مليارات دوالر.
في ٢٠١٨ أرسيت عقود بقيمة ٤٫٧٥٥ مليارات دوالر.
في ٢٠١٩ أرسيت عقود بقيمة ١٫٤٥٤ مليار دوالر.

في ٢٠٢٠ أرسيت عقود بقيمة ٢٫١٨٤ مليار دوالر. 
في ٢٠٢١ أرسيت عقود بقيمة ٢٫٨٤٩ مليار دوالر.
وأخيرا في ٢٠٢٢ أرســيت عقــود بقيمة ١٫٧٥٧

مليار دوالر.

ستوفر إدارة خدمات املشروع ولوجستيات البناء واخلدمات اإلدارية األخرى

تزويد مرافق الغاز اجلوراسي 
بتكنولوجيا متطورة

محمود عيسى

قالــت مجلة «ميد» إن شــركة نفط الكويت قد 
اختارت شركة فرنسية متخصصة في تكنولوجيا 
مرافق النفط والغاز لتزويدها بتكنولوجيا متطورة 
في مرفقي إنتاج الغاز اجلوراسي رقمي ٤ و٥ اجلاري 
تشييدهما اآلن من قبل املقاولني في منطقة شمال 

الكويت.
 وذكرت املجلة أن شركة اكسينز الفرنسية ستكون 
مطالبة بتزويد محطتي الغاز اجلوراسي رقمي ٤ و٥

بالتكنولوجيا احلديثة عند بدء التشغيل املقرر لهما 
في بداية عام ٢٠٢٤.

وجاء اختيار شركة نفط الكويت للشركة الفرنسية 
املتخصصة في التكنولوجيا بعد جناحها في تزويد 
مشاريع نفطية أخرى في البالد بتلك التكنولوجيا، 
وعلى ســبيل املثال وحدتا إزالة الغازات احلمضية 
ووحدتا استعادة الكبريت وأخيرا وحدتا ثالثي إيثيلني 

جاليكول لتجفيف الغاز.
ووفقا لبيان أصدرته الشــركة الفرنســية فإن 
الوحدات اخلاصة مبحطتي الغاز هي اآلن في مرحلة 
تصميم العملية، وسيتم تشغيل احملطتني في أوائل عام 
٢٠٢٤، وسيكون لكل وحدة إلزالة الغازات احلمضية 
القدرة على معاجلة ١٦٣٫٤ مليون قدم مكعبة يوميا من 
الغاز، وإزالة الغازات احلمضية مبا في ذلك كبريتيد 

الهيدروجني وثاني أكسيد الكربون.
اجلدير بالذكر أن شركة نفط الكويت قد منحت 
العقد الرئيسي للمرفق األول ٤ إلى شركة سبيتكو 
الكويتية في ديسمبر ٢٠٢١، بينما فازت شركة جيره 
الصينية في الشهر نفســه بعقد آخر قيمته ٤٢٦

مليون دوالر يخص املرفق الثاني ٥.
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«أودي الكويت» حتتفل بشهر رمضان املبارك بعروض استثنائية

أعلنت شركة فؤاد الغامن وأوالده للسيارات، 
الوكيل الرسمي لسيارات أودي في الكويت، 
عن أحدث عروضها على الســيارات اجلديدة 
احتفاال بشهر رمضان املبارك. ويتضمن العرض 
اخلاص بشــهر رمضان كفالة إضافية ملدة ٥

سنوات، مع باقة خدمة ملدة ٥ سنوات، وباقة 
صيانة ملدة ٥ ســنوات وخدمة املساعدة على 
الطريق ملدة ٥ سنوات. باإلضافة إلى ذلك، ميكن 
للعمالء اختيار واحدة من القيم املضافة التي 
توفرها أودي من: تأمني شــامل ملدة ســنة أو 
حماية وتظليل حراري أو أعلى قيمة للتثمني.
واحتفــاًال بشــهر رمضــان، ميكــن للعمالء 
االستمتاع بعروض مذهلة على طرازات مختارة 
A٥، Aمن سيارات أودي اجلديدة ومنها أودي ٣

Sportback Qو٣ Q٣، Sportback ،A٦ Aو٥ Coupe
Sportback وQ٧ العائلية. Qو٥ ،Q٥

ويســر أودي الكويــت دعــم العمالء مع 
االســتمرار فــي تقــدمي أفضل مــا ميكن من 
حيث التصميم والنمط الرياضي والفخامة 
واالستخدام العملي جلميع سيارات أودي.

ولالســتمتاع بالعــروض اجلديدة أو حلجز 
جتربــة القيــادة، ميكــن للعمالء زيــارة املوقع 
http://www.audi-kuwait.com/ :اإللكترونــي

Ramadan أو االتصال على ١٨١١١١٨، أو زيارة معرض 
أودي الكويــت فــي منطقة الشــويخ الصناعية 
ـ طريــق اجلهراء (شــارع البيبســي)، من يوم 
السبت إلى اخلميس من الساعة ٩ صباحا حتى 

الساعة ٨:٣٠ مساء.

٦٩٠ ألف دينار أرباح «يوباك» في ٢٠٢٢
أعلنت شــركة املشاريع املتحدة للخدمات 
اجلوية (يوباك) املتخصصة في إدارة املرافق 
والعقارات التجارية، عن نتائجها املالية للسنة 
املنتهية في ٣١ ديســمبر ٢٠٢٢، حيث حققت 
إيرادات بلغت ٩٫٨٩ ماليني دينار، بزيادة نسبتها 
٢٨٫٧٪ مقارنة بالعام ٢٠٢١، وبلغ صافي أرباحها 
٦٩٠ ألــف دينار، مبــا يعادل ربحية للســهم 

مقدارها ١٫٦٧ فلس.
هذا، وقد أوصى مجلس اإلدارة بعدم توزيع 
أرباح عن السنة املالية املنتهية في ٣١ ديسمبر 
٢٠٢٢، وتخضع هذه التوصية ملوافقة اجلمعية 

العمومية للشركة.
وفي هذا السياق، قالت الرئيسة التنفيذية 
لشــركة يوباك نادية عقيل: «ســعداء بنتائج 
وأداء يوباك خالل ٢٠٢٢، ويعزى التحسن في 
األداء بشكل أساسي إلى االستئناف التدريجي 
حلركة املسافرين في مطار الكويت الدولي على 
مدار العام ٢٠٢٢، كما يسعدنا أن نشهد عودة 
إجمالي العمليات وكذلك أعداد الرحالت اجلوية 
إلى املستويات الطبيعية، ونتطلع ألن حتقق 

يوباك االستفادة من زيادة الرحالت اليومية 
وأعداد املسافرين خالل العام ٢٠٢٣ وما يليه».
وأضافت عقيل: «كما يســعدني إبالغكم، 
أن رمي مول قد افتتــح للجمهور في فبراير 
٢٠٢٣، مع ٤٥ وحدة متارس أعمالها وتستقبل 
اجلمهور حتى اآلن، وكان في مقدمتها كارفور 
هايبر ماركت، أحد أهم املتاجر الرئيسية في 
املجمع والذي افتتــح متجره للجمهور منذ 
أوائل عام ٢٠٢٢، حيث باشــرنا باســتقبال 
ســكان أبوظبــي وزوارها منــذ ذلك احلني، 
ما مكن املتســوقني مــن التعرف على موقع 
رمي مول وتصميمه، وتتوقع يوباك افتتاح 
املستأجرين التدريجي لعدد أكبر من الوحدات 

خالل األشهر املقبلة».

١٫٦٧ فلس ربحية السهم.. وتوصية بعدم توزيع أرباح

لؤي مقامس: توعية العمالء ركيزة أساسية 
لدى «األهلي» لتجنب االحتيال املصرفي

يواصــل البنــك األهلي 
فــي  جهــوده  الكويتــي 
التوعية مبخاطر االحتيال 
ونشر محتوى توعوي على 
قنواتــه اإللكترونية كافة، 
وذلك في إطار دعمه املستمر 
حلملة «لنكن على دراية»، 
التــي أطلقها بنــك الكويت 
املركزي بالتعاون مع البنوك 
الكويتية واحتاد مصارف 
الكويت لنشر الثقافة املالية 
في املجتمع، وتعزيز توعية 
العمالء من مختلف الشرائح، 
والتي تستمر للعام الثالث 

على التوالي.
فــي هــذا الســياق، أكد 
التنفيــذي فــي  الرئيــس 
البنك األهلي الكويتي لؤي 
مقامس، أن توعية العمالء 
تشــكل ركيزة أساسية في 
إســتراتيجية البنك األهلي 
الكويتــي، داعيــا اجلميــع 
االلتــزام بالتعليمات  إلــى 
واإلرشــادات الصادرة عن 
البنــك وجميــع اجلهــات 
الرقابيــة لتجنــب عمليات 
االحتيال مبختلف أشكالها 

وأســاليبها. وقال مقامس إن البنك يركز على 
التحذيــر من طرق االحتيال وســرقة بيانات 
العمالء، داعيا إلى عدم الرد على أي اتصاالت 
مشبوهة تنتحل صفة موظفني لدى البنك األهلي 
الكويتي أو أي جهة رسمية. وأكد ضرورة عدم 
الضغط علــى الروابط غيــر املوثوقة، وعدم 
مشاركة رمز OTP مع اآلخرين، واالطالع على 
رسالة رمز OTP للتأكد من قيمة العملية واسم 
املستفيد قبل استخدام الرمز لتفادي الوقوع 
فــي اي عمليات احتيال محتملة، الفتا إلى أن 
البنك األهلي الكويتي يواصل بذل اجلهود كافة 
ملكافحة األســاليب املختلفة التــي يلجأ إليها 

احملتالون الختراق حسابات عمالئه.
وشجع جميع عمالء البنك األهلي الكويتي 
على استخدام القنوات الرقمية اآلمنة، من أجل 
إمتام كل املعامالت املصرفية، بدال من اللجوء إلى 
الشيكات، مؤكدا ضرورة إلغاء تلك التي حتتوي 
على أخطاء وكتابــة زائدة مع ضرورة إتالف 
كل الشيكات التي لم تعد صاحلة لالستخدام. 
وأوضح مقامس أن البنك األهلي الكويتي، ينشر 
عبر صفحاته على مواقع التواصل االجتماعي 
وقنواته اإللكترونية كل محتوى توعوي يسلط 
فيــه الضوء على أســاليب االحتيال املختلفة 
والطرق التي يســتخدمها احملتالــون لتنفيذ 

مخططاتهم وسبل الوقاية منها.

وشــدد على حرص البنك األهلي الكويتي 
علــى حتذير العمالء من كل مخاطر االحتيال، 
سواء باستخدام الرســائل النصية أو البريد 
اإللكترونــي أو حتى املكاملات الهاتفية، مبينا 
أنه ينشر عبر قنواته اإللكترونية مواد تشجع 

على استخدام اخلدمات املصرفية الرقمية.
ودعا العمالء إلى ضرورة تسجيل اخلروج 
من التطبيق أو املوقع اإللكتروني للبنك فور 
االنتهاء من املعاملة التي يجرونها، وحتديث 
برامج مكافحة الڤيروسات وامللفات املرتبطة 
بها، ويأتي ذلك فــي وقت طالب البنك األهلي 
الكويتي جميع العمــالء بتحميل البرامج من 
مصــادر معروفــة وقانونية فقــط، واحلفاظ 
على حتديث جميع أنظمة األمان والتطبيقات 
وأنظمة التشــغيل بشكل دائم. وتعتبر حملة 
«لنكن على دراية» التوعوية املصرفية األضخم 
على مســتوى دول املنطقة، وتهدف إلى رفع 
الوعــي املصرفي واملالي لعمــالء البنوك، كما 
تتبنــى مواضيع توعوية غاية فــي األهمية، 
ومن أبرزها اخلطوات الواجب اتباعها لتجنب 
التعــرض لعمليات االحتيــال، والتوعية من 
مخاطر االحتيال عن طريق الشيكات وغيرها 
من الوســائل، وأفضل الســبل لالستفادة من 
اخلدمــات املصرفية الرقميــة، وتعزيز ثقافة 

االدخار واالستثمار، وغيرها.

أكد أن البنك يضع كل إمكاناته لدعم حملة «لنكن على دراية»

لؤي مقامس

٣٨٫٢ مليون دينار أرباح «اخلليج للتأمني» في ٢٠٢٢
أعلنت مجموعة اخلليج 
للتأمني عــن نتائجها املالية 
للعــام املالــي املنتهي في ٣١
ديسمبر ٢٠٢٢، حيث حققت 
أرباحا صافيــة بقيمة ٣٨٫٢

مليون دينار، ما يعادل ربحية 
١٣٤٫٥٦ فلسا للسهم الواحد، 
باملقارنة مع صافي ربح العام 
السابق «املعاد إدراجه» بقيمة 

٧٢٫٦ مليون دينار.
وأوضحــت، فــي بيــان 
صحافي، أن املجموعة كانت 
حققت أرباحا غير اعتيادية 
بقيمة ٤٩٫٢ مليون دينار في 
٢٠٢١، ناجتة من االستحواذ 
على عمليات شــركة أكســا 
باخلليــج، وباســتثناء تلك 
األربــاح غير االعتيادية عن 
عــام ٢٠٢١، فــإن املجموعــة 
قد حققــت ارتفاعا بأرباحها 
االعتياديــة عن ٢٠٢٢ بقيمة 
١٤٫٨ مليون دينــار، نتيجة 
ارتفاع أرباحها التشــغيلية 

وأرباح االستثمارات.
وقد أوصى مجلس اإلدارة 
بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 
للســهم  فلســا   ٥٤)  ٪٥٤
الواحد) عن السنة املنتهية 
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، حيث 
تخضع هذه التوصية ملوافقة 
اجلمعية العمومية ملساهمي 
املجموعة واجلهات الرقابية 

املجموعة بلغت ٨٠٧ فلوس 
كما في ٣١ ديســمبر ٢٠٢٢، 
باملقارنة مع ٧٥١ فلســا في 

(مصر، اجلزائر، تركيا واألردن 
باإلضافة إلى منطقة اخلليج 
العربــي)، وذلــك بتطويــر 
عمليات التحــول الرقمي في 
مجال قنوات توزيع املنتجات 
الرقمية واملطالبات واخلدمات 

األخرى».
وأضاف الصانع «تزامنا 
مع احتفــال املجموعة بـ ٦٠
عاما مــن التميز مت التركيز 
GIG علــى تطويــر عالمــة

التجارية والكشف عن رؤية 
ترتكــز على تصميــم نظام 
تأمني بيئي قيم ملنطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا».
وتابع: «لقد حتققت هذه 
الدعــم  اإلجنــازات بفضــل 
املســتمر من العمالء الكرام 
بــإدارة املجموعة  وثقتهــم 
وخدماتهــا، وبفضــل دعــم 
املســاهمني، الســيما شركة 
مشاريع الكويت (القابضة) 
وشــركة فيرفاكس الشــرق 
األوســط والســادة أعضاء 
مجلس اإلدارة الكرام، وتفاني 
وإخالص موظفي املجموعة 
أتقــدم لهــم جميعا  الذيــن 
بالشــكر والتقدير والشــكر 
موصول أيضا لكافة اجلهات 
الرقابية بالكويت لتعاونهم 
الدائم لتطوير قطاع التأمني 

الكويتي».

٣١ ديســمبر٢٠٢١ بارتفــاع 
نســبته ٧٪، كمــا ارتفعت 
حقوق املســاهمني بنســبة 
٧٪ مبــا يعادل ١٥٫٨ مليون 
دينار إلى ٢٢٩ مليون دينار 
كما في ٣١ ديســمبر ٢٠٢٢، 
باملقارنة مع ٢١٣ مليون دينار 

في ٢٠٢١.
وحققت املجموعة أقساطا 
مكتتبه بقيمة ٨٣١٫٧ مليون 
دينار وبنسبة ارتفاع ٥٢٪ 
باملقارنة مع العام السابق، 
وبلغ صافي ربح االستثمار 
واإليــرادات األخــرى ٣٨٫٨

مليون دينار، وبلغت صافي 
االحتياطيات الفنية للشركة 
٦٢٣ مليون دينار كما في ٣١

ديسمبر ٢٠٢٢، وبلغ مجموع 
األصول ١٫٣٥ مليار دينار كما 

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
وبهذه املناسبة، قال رئيس 
مجلس إدارة مجموعة اخلليج 
للتأمني فرقد الصانع «تعكس 
نتائج هذا العام قوة املجموعة 
ومنوهــا املتواصــل وقدرتها 
على حتمل املخاطر عن طريق 
تنوع مصادر دخلها وحماية 
أصولها وحقوق مساهميها، 
كما يتماشــى ذلك مع سعينا 
املستمر لتقدمي أفضل اخلدمات 
التأمينية لعمالئنا في جميع 
األســواق التــي نتواجد فيها 

ً ٥٢ ٪ قفزة باألقساط املكتتبة إلى ٨٣١٫٧ مليون دينار.. وتوصية بتوزيع ٥٤٪ نقدا

فرقد الصانع

املعنية.
وأشــار البيــان إلــى أن 
الدفتريــة لســهم  القيمــة 

نيسان ألتيما ٢٠٢٣ بتصميم جديد وتقنيات حصرية اآلن في الكويت
أعلنت شركة عبداحملسن 
عبدالعزيز البابطني، الوكيل 
املعتمد واحلصري لسيارات 
نيســان فــي الكويــت، عن 
وصول سيارة ألتيما ٢٠٢٣

إلى معارضها بالكويت، حيث 
خضعت النسخة األحدث من 
ســيارة الســيدان متوسطة 
الرائجــة لتعديــل  احلجــم 
شامل في التصميم من خالل 
واجهتها األماميــة اجلديدة 
ومجموعــة مزايــا األمــان 
التي  والتقنيــات املوســعة 
زودت بها قياسيا، وتأتي هذه 
اخلطوة لتؤكــد مدى التزام 
الشركة بالتطور التكنولوجي 
وتنمية طرازات السيدان التي 
توفرها لعمالئها في املنطقة.
الواجهــة األمامية  وتعد 
اجلديدة أبرز الســمات التي 
متيز نيســان ألتيما ٢٠٢٣، 
حيث تضم شــبك نيســان 
V-Motion بتصميم رياضي 
محدث ويظهر عليه شــعار 
املعــاد  التجاريــة  العالمــة 
الفئــة  تصميمــه. وزودت 
SR بشعار (Sport) الرياضية
وملســات من الكروم األسود 
اخلاصة على الشبك األمامي 
بتصميمه الفريد الذي مييزها 
عن الفئات األخرى، باإلضافة 
إلى شعارات SR الفريدة على 
اإلطارات املعدنية قياس ١٩

بوصة.
وتتميز املقصورة الداخلية 
في نيسان ألتيما ٢٠٢٣ بطابع 
الفخامة من حيث التصميم 
واملواد املستخدمة، مبا فيها 
ملسات لوحة العدادات املعدلة 
فــي كل الفئــات، وتصميــم 
القماش الداخلي اجلديد ثنائي 
التطريز، وتطعيمات ألياف 
الكربون في الطراز الرياضي. 
كما توفر املقصورة مستويات 

متعدد اللمــس، واالتصال 
الالســلكي بتطبيــق «آبل 
كاربالي» املتوافر قياســيا 
فــي فئتــي SV وSL. كمــا 
الالسلكي  يتوافر االتصال 
بتطبيــق «أندرويد أوتو» 
ألول مرة على اإلطالق ضمن 
مجموعة طرازات نيسان في 
منطقة الشرق األوسط وفي 
D سيارات السيدان من الفئة
في املنطقة ومن بينها فئتا 

SV وSL من ألتيما ٢٠٢٣.
ألتيما  وتتوافر نيســان 
٢٠٢٣ بخيارين من احملركات: 
محــرك بأربــع اســطوانات 
VC- توربو متغير الضغط

Turbo سعة ٢٫٠ لتر ومحرك 

الرياضيــة وفئة SL املزودة 
مبحرك VC-Turbo سعة ٢٫٠

لتر.
ألتيمــا ٢٠٢٣ وتواصــل 
ريادتهــا فــي مجــال أنظمة 
مساعدة السائق حيث زودت 
بنظام ProPILOT املتقدم من 
نيسان والذي يتوافر قياسيا 
في ألتيما SL واختياريا في 
فئة SV. ويســتخدم النظام 
كاميرا وجهاز رادار أماميني، 
وأجهزة استشعار، ووحدة 
حتكــم إلكترونية ملســاعدة 
السائق على البقاء في وسط 
حارة الســير واحلفاظ على 
سرعة السيارة التي يحددها، 
وكذلك احلفاظ على مسافة 
محددة مــن املركبة األمامية 
فــي حــال تناقــص ســرعة 
الســيارة، كما ميكنه إبطاء 
سرعة السيارة ووقفها بشكل 
تام أثناء أوقات االزدحام على 

الطرقات.
فئــات  جميــع  وزودت 
٢٠٢٣ SLو SV نيسان ألتيما

بــدرع الســالمة ٣٦٠ كميزة 
قياســية، والــذي يتضمــن 
تقنيــات مراقبة وتدخل من 
اجلهات األمامية واجلانبية 

واخللفية لضمان السالمة.

حقن مباشر بأربع اسطوانات 
سعة ٢٫٥ لتر.

VC-Turbo يتوافر محرك
رباعي األسطوانات حصريا 
فــي طراز ألتيمــا SL بنظام 
الدفــع األمامي، ويولد طاقة 
تبلــغ ٢٤٨ حصانــا وعــزم 
دوران يصل إلى ٣٨٠ نيوتن/ 
VC- متر. وتعمل تكنولوجيا
Turbo التي تستخدم احلقن 
متعدد النقاط ونظام احلقن 
املباشر للوقود من نيسان، 
على تغيير نسبة انضغاط 
٨:١ احملــرك بسالســة بــني 

(لألداء العالي) و١٤:١ (للكفاءة 
العاليــة)، ويســتمر النظام 
املتطور متعدد الروابط في 
تعديل حركة املكابس لتغيير 

نسبة الضغط.
كما يتوافر في كل طرازات 
ألتيما محــرك متطور من ٤

اسطوانات سعة ٢٫٥ لتر يولد 
طاقة بقوة ١٨٨ حصانا وعزم 
دوران يبلغ ٢٤٤ نيوتن/ متر، 
كمــا زودت جميــع طرازات 
ألتيمــا ٢٠٢٣ بنظــام نقــل 
احلركة Xtronic CVT كميزة 
قياســية، وتتوافــر مفاتيح 
نقل احلركة مع وضع النقل 
Sport اليدوي قياسيا في فئة

عاليــة مــن الراحــة ومزايا 
االتصال مبا في ذلك شاشة 
الســائق املتطورة  مساعدة 
قياس ٧ بوصات، وتصميم 
املقاعــد املــزودة بخاصيــة 
انعدام اجلاذبية واملستوحاة 
من وكالة ناسا واملصنوعة 
من إسفنج مزدوج الكثافة، 
إضافة إلى املقاعد اجللدية، 
ومقعد السائق القابل للتعديل 
كهربائيــا بثمانية اجتاهات 

مختلفة.
التحســينات  وتشــمل 
التــي طــرأت علــى طــراز 
عــام ٢٠٢٣ إضافة شاشــة 
ملونة عاليــة الدقة قياس 
١٢٫٣ بوصــة مــع حتكــم 
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

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

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

منطقة 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

جنوب السرة

سلمان العماري

حيرجلاسموج

قلودبعرسصا

بكناكمياول

للاودسعكلم

يملرطعنبير

ةةمسابوعيا

لاطلممرامك

تللارردطلز

لسححييافاس

ارافحرءسسم

قرلملاحقلا

يةسفقسلااح

١ - حكى قصة - احلسام، ٢ - كشف األعماق - املدى، 
للمساحة - ينوي   - ٣ - خبيث - عكس نهى، ٤ 
العمل، ٥ - للجزم (معكوسة) - رتبة عسكرية، ٦ - 
للحالقة - أبناء، ٧ - حرف هجاء - من علية القوم، 
٨ - دين - عاشق، ٩ - بن - ذكي وفطني، ١٠ - لم 

يكترث به - أقتل بالسم.

املراكز
املطل

عبدول
الساملي

سماح
وصولي
مساكب

مرير

سالح
رداء
مكان

سالحف

مالحق
مريح
سدو
عطر

كلمة
تالقي
عاطف

السقف

اجلريح
السر
قبلية
سريع

الشوكية -  النباتات  ١ - جزآ ووزعا - هيام، ٢ - من 
مختلفة، ٣ - عكس فر (معكوسة) - بستانهم، ٤ - علم 
للنفي - لالستفهام - متشابهة،   - للندبة، ٥   - مؤنث 
٦ - حتية - عكس تذكر، ٧ - وّجه - القمار (معكوسة)، 
٨ - من األوقات - شديد العتمة، ٩ - رقد، ١٠ - عكس 

األصدقاء - في البيضة (معكوسة).

أفقياً: عموديًا:
١ - قص - السيف، ٢ - سبر - املجال، ٣ - ماكر 
- أمر، ٤ - أر - يهم، ٥ - لم (معكوسة) - رائد، ٦ - 
شفرة - نسل، ٧ - واو - سيد، ٨ - قرض - هيمان، 

٩ - قهوة - ملاح، ١٠ - أهمله - أسمم.

١ - قسما - شوق، ٢ - صبار - فارقه، ٣ - كّر (معكوسة) 
- روضهم، ٤ - رمية - وا، ٥ - ال - هل - ه ه ه، ٦ - 
سالم - نسي، ٧ - ميم - امليسر (معكوسة)، ٨ - فجر 

- الدامس، ٩ - نام، ١٠ - األعداد - مح (معكوسة).

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم الصحة

العينان وألزهامير

تشير األبحاث إلى أن عينيك ميكن أن تظهر 
عالمات مرض الزهامير قبل ظهور األعراض. 
وأظهرت دراسة أن العينني ميكن أن حتمل أدلة 
على اإلصابة بألزهامير قبل سنوات من بدء 

ظهور األعراض.
وقالت كبيرة الباحثني مايا كورونيو: «دراستنا 
هي األولى التي تقدم حتليالت متعمقة حملات 
واخللوية  اجلزيئية  والتأثيرات  البروتني 
العني  ألزهامير في شبكية  والهيكلية ملرض 
البشرية وكيف تتوافق مع التغيرات في الدماغ 
والوظيفة املعرفية. وترتبط هذه التغييرات في 
شبكية العني بالتغيرات في أجزاء من الدماغ 
تسمى القشرة الداخلية والصدغية، وهي مركز 
للذاكرة والتنقل وإدراك الوقت». وجمع فريق 
البحث عينات من أنسجة الشبكية والدماغ 
على مدار ١٤ عاما من ٨٦ متبرعا بشريا مصابا 

مبرض ألزهامير وضعف إدراكي خفيف.
النتائج زيادات كبيرة في مادة  وأظهرت 
بيتا أميلويد، وهي عالمة رئيسية ملرض سرقة 
ألزهامير  الذاكرة هذا، لدى املصابني مبرض 

والتدهور املعرفي املبكر.

ما أبرز األطعمة الصحية وماذا تعالج من أمراض؟

كشفت خبيرة التغذية سارة مورتون عن 
مواد غذائية ومشروبات تتوافر في املطابخ 

ميكن أن تقدم لنا عالجات منزلية، وأبرزها:
- السردين لكسر العظام: ميكن لهذه السمكة 
الصغيرة أن تساعد عظامنا على الشفاء بسرعة. 
ويحتوي السردين على بعض من أعلى كميات، 
ألي سمكة، من أوميغا ٣ التي ثبت أنها تقلل 
D من مخاطر الكسر. كما أنها مليئة بڤيتامني

والكالسيوم، وكالهما مثالي لقوة العظام.
- البيض لترقق الشعر: إذا كانت خصالت 
شعرك تبدو أرق قليال هذه األيام، ميكن إيجاد حل 
في البيض. إنه غني بالبروتينات والڤيتامينات، 
لذلك عندما يتم فرك البيض نيئا مباشرة على 
جذور الشعر، فإنه ميكن أن يغذي البصيالت 

بجودتها، ما يشجع على منو أقوى.
- البطاطا احللوة لتشنج الساق: ال يوجد 
شيء أسوأ من االستيقاظ في منتصف الليل 
مع تقلصات عضلية مؤملة، لكن تناول البطاطا 

احللوة ميكن أن مينع حدوث ذلك كثيرا.
زيت الزيتون آلالم الظهر: لنكون أكثر حتديدا، 
زيت الزيتون البكر املمتاز هو األكثر فعالية 
في معاجلة آالم الظهر. ويحتوي الضغط املبكر 
على مركبات تعمل كمسكن طبيعي لأللم. وقد 
ثبت أن زيت الزيتون يقلل االلتهاب في العمود 
الفقري بينما يساعد أيضا في وظيفة املفصل.

- القهوة للصداع: قد يكون كوب من القهوة 
عالجا رائعا للصداع. ويحتوي الكافيني على 
الدموية وبالتالي  خصائص تضيق األوعية 
الذي يحدث  التورم واأللم  تساعد في تقليل 

في الدماغ عندما نصاب بالصداع.
الثوم  الثوم اللتهاب احللق: يعد  - خبز 
«طعاما خارقا» لسبب ما. إنه مليء باخلصائص 
املضادة لاللتهابات التي تساعد على التئام جميع 

األنواع، مبا في ذلك أعراض التهاب احللق.
- الكرنب األجعد للجروح: إذا وجدت نفسك 
تنزف بغزارة جراء خدش صغير، فمن احملتمل 
الكرنب األجعد، أو كما يسمى  أنك لم تأكل 
القنبيط السائب األوراق. ويحتوي النبات ذو 
اللون األخضر املورق على كميات هائلة من 

.K ڤيتامني
- التفاح واملوز ملشاكل األمعاء: ميكن للموز 
النشا  الناضج أن يقاوم اإلسهال بفضل  غير 
املقاوم الذي مير عبر األمعاء الدقيقة غير مهضوم 
ويغذي البكتيريا النافعة في األمعاء الغليظة.

- احلليب اللتهاب امللتحمة: يعد احلليب مثاليا 
للمساعدة في مكافحة عدوى العني السيئة هذه 
بفضل وفرة ڤيتامني A، وهو مضاد لاللتهابات 

ثبت أنه يساعد في صحة العني والرؤية.

املصدر: «ذي صن»

املصدر: «إكسبريس»
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رئيس اإلمارات يتلقى التهاني بالتعيينات القيادية اجلديدة

عواصمـ  وكاالت: توالت التهاني لصاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
رئيس دولــة اإلمارات العربيــة املتحدة، 
مبناسبة إصداره قرارا بتعيني سمو الشيخ 
منصــور بن زايد آل نهيــان نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة نائبا 
لرئيــس الدولة مبوافقــة املجلس األعلى  
لالحتاد،  إلى جانب صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشــد آل مكتــوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
وإصداره مراســيم أميرية بصفته حاكما 
إلمارة أبوظبي بتعيني سمو الشيخ خالد 
بن محمــد بن زايد وليا للعهــد في إمارة 
أبوظبي، وســمو الشــيخ هزاع بن زايد، 
وســمو الشــيخ طحنون بن زايد نائبني 

حلاكم إمارة أبوظبي.
وبعث خادم احلرمني الشــريفني امللك 
ســلمان بــن عبدالعزيــز ببرقيــة تهنئة 
باملناسبة، أعرب فيها عن «أصدق التهاني، 
وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لسموه، 
ولشــعب دولة اإلمارات العربية املتحدة 
املزيد من التقدم واالزدهار، مؤكدا على عمق 
الروابــط األخوية والعالقات الثنائية بني 

البلدين الشــقيقني». وقالت وكالة االنباء 
الســعودية (واس) ان صاحــب الســمو 
امللكي األمير محمد بن سلمان، ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، بعث ببرقية تهنئة 
مماثلة لصاحب الســمو الشيخ محمد بن 
زايد، مبناسبة صدور القرارات واملراسيم 
األميريــة، عبر فيها عــن «أطيب التهاني 
وأجمــل التبريكات لســموه، متمنيا لهم 
التوفيــق والعون خلدمة دولــة اإلمارات 
العربية املتحدة لتحقيق املزيد من التقدم 

والرقي».
كما بعث جاللة امللك حمد بن عيسى آل 
خليفــة، ملك البحرين، ببرقية تهنئة إلى 

الرئيس اإلماراتي مبناسبة التعيينات.
وقالت وكالة االنباء البحرينية الرسمية 
(بنا) إن امللك حمد أعرب عن أخلص تهانيه 
ومتنياته لرئيس االمارات مبوفور الصحة 
والسعادة والعافية ملواصلة قيادة مسيرة 
التقــدم والنماء املباركــة، لتحقيق كل ما 
يتطلع إليه شعب اإلمارات من رفعة وتطور 

في ظل قيادة سموه احلكيمة.
وهنأ عاهل البحرين ولي عهد أبوظبي 
بتعيينه، متمنيا له كل التوفيق خلدمة وطنه 

واإلسهام في تقدمه وازدهاره، وأرسل امللك 
حمد بن عيســى برقيات تهنئة مماثلة إلى 
الشيخ محمد بن زايد، ضمنها أطيب تهانيه 
مبناسبة تعيني الشيخ منصور بن زايد نائبا 
لرئيس الدولة، ومبناســبة تعيني الشيخ 
هزاع بن زايد آل نهيان والشيخ طحنون بن 
زايد آل نهيان نائبني حلاكم إمارة أبوظبي، 
متمنيا لهم دوام التوفيق والســداد خلدمة 

دولة اإلمارات وشعبها الشقيق.
وأجرى صاحب الســمو الشــيخ متيم 
بن حمد آل ثاني أمير قطر اتصاال هاتفيا 
مع الشيخ محمد بن زايد رئيس اإلمارات، 
أعرب خالله عن تهانيه بالتعيينات، متمنيا 

لهم التوفيق والسداد.
مــن جانبه، عبر ســمو رئيــس دولة 
اإلمارات العربية املتحدة عن شكره وتقديره 
لســمو أمير قطر على مشــاعره األخوية 
الصادقــة، وفقا ملــا نقلت وكالــة األنباء 

القطرية (قنا).
وكان الشــيخ محمــد بن زايــد رئيس 
االمــارات أصــدر «بصفته حاكمــا إلمارة 
أبوظبي، مرســوما أميريا بإعادة تشكيل 
املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي برئاسة 

ســمو الشــيخ خالد بن محمد بن زايد آل 
نهيــان ولي العهد» وفقا ملــا نقلت وكالة 

األنباء اإلماراتية (وام).
ونص املرســوم علــى عضوية كل من 
د.أحمــد مبــارك املزروعــي رئيس مكتب 
أبوظبــي التنفيــذي/ مجلــس الشــؤون 
االســتراتيجية، وخلــدون خليفة املبارك 
رئيس جهاز الشــؤون التنفيذية/ مجلس 
الشــؤون االســتراتيجية، وجاسم محمد 
بوعتابة الزعابي رئيس دائرة املالية/ مجلس 
الشؤون االستراتيجية، ود.مغيير خميس 
اخلييلــي رئيــس دائرة تنميــة املجتمع، 
وم.عويضة مرشد املرر رئيس دائرة الطاقة، 
ومحمد خليفة املبارك رئيس دائرة الثقافة 
والسياحة، واللواء ركن طيار فارس خلف 
املزروعــي القائد العام لشــرطة أبوظبي، 
وسارة عوض مسلم رئيس دائرة التعليم 
واملعرفة، ومحمد علي الشــرفاء احلمادي 
رئيس دائرة البلديات والنقل، وأحمد جاسم 
الزعابي رئيس دائرة التنمية االقتصادية، 
ومنصور ابراهيم املنصوري رئيس دائرة 
الصحة وأحمد متيم هشام الكتاب رئيس 

دائرة اإلسناد احلكومي.

قادة اخلليج يهنئون الشيخ محمد بن زايد ويتمنون للمعينني التوفيق والسداد

سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد ولي عهد أبوظبيصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة اإلمارات سمو الشيخ طحنون بن زايد نائب حاكم إمارة أبوظبيسمو الشيخ هزاع بن زايد نائب حاكم إمارة أبوظبيسمو الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس اإلمارات

محمد بن راشد مباركًا:
بكم تستمر املسيرة وتعلو الراية

وكاالت: بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس دولة االمارات العربية املتحدة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، مبناســبة صدور القرارات 
واملراسيم األميرية بتعيني كل من صاحب السمو الشيخ 
منصور بــن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير ديوان الرئاسة نائبا لرئيس الدولة، وصاحب السمو 
الشيخ خالد بن محمد بن زايد وليا للعهد في إمارة أبوظبي، 
وصاحب السمو الشيخ هزاع بن زايد، وصاحب السمو 

الشيخ طحنون بن زايد نائبني حلاكم إمارة أبوظبي.
وكتب الشــيخ محمد بن راشد على حسابه اخلاص 
على «تويتر»: «أبارك ألخي الشيخ هزاع والشيخ طحنون 
والشيخ منصور والشيخ خالد بن محمد ثقة رئيس الدولة.. 
بكم وبإخوانكم القادة من اجليل اجلديد تستمر املسيرة.. 
وتعلو الراية.. ويترسخ املجد.. حفظ اهللا اإلمارات وشعبها 

وأدام عزها وازدهارها».

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس االمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

أنباء سورية

أنباء مصريةأنباء لبنانية

بدأ التوقيت الصيفي في لبنان وغاب اإلنترنت..
والعسكر املتقاعدون يصبون غضبهم على «املركزي»

بيروت - عمر حبنجر 

بدأ العمــل بالتوقيت الصيفي في 
لبنان، اعتبارا من فجر أمس اخلميس، 
فاستقرت عالقة لبنان الوقتية بالعالم، 
بينما استمرت املشكلة األدهى املتعلقة 
بالتواصــل عبر الشــبكة العنكبوتية 
محليا ودوليا، من خالل قطع االتصاالت 
واإلنترنت، بفعل إضراب موظفي هذا 
القطــاع عــن العمــل، طلبا لتحســني 
أوضاعهم املعيشــية، األمر الذي يهدد 
بعــزل لبنان عن اخلــارج، وقد بدأت 
مناطق في جبل لبنان تخرج عن السمع، 
بفعل توقف أعمال الصيانة للمقسمات.

ويقــول وزير االتصــاالت جوني 
القــرم، إن مطالب املوظفــني أكان في 
«أوجيرو» او الفا او تاتش اخلليويتني 
بحاجة للمعاجلة، لكنه كوزير وصاية، 
ال يستطيع أن يفعل شيئا بغياب مجلس 
الــوزراء، واصفــا وضــع االتصاالت 

باخلطير اخلطير.
وأجرى القرم اتصاال هاتفيا برئيس 
احلكومــة جنيــب ميقاتــي، املوجود 
في الســعودية، وطلــب ميقاتي منه، 
االســتعانة باجليــش لتســلم قطاع 
االتصــاالت كامال، األمــر الذي أغضب 
العاملني فــي اوجيــرو املضربني عن 
العمــل، الذيــن ناشــدوا قائد اجليش 

عدم االستجابة.
وتخشــى أوساط سياســية من أن 
يكون وراء أزمة االتصاالت املستجدة، 
واملرتبطة مبرتبات املوظفني، خطة بعيدة 
خلصخصــة هذا القطــاع، الذي يصفه 

البعض «بنفط لبنان غير السائل»!
املتقاعــدون  نفــذ  وبالتزامــن، 
العســكريون واملدنيون العاملون في 
االدارات الرســمية يوم غضب عارم، 
حتت املطر في ســاحة رياض الصلح 
التي تطل عليها السراي احلكومي من 

الغرب.
وقاد التحرك من جانب العسكريني 
املتقاعدين املطالبني باحتساب مرتباتهم 
بالليرة على سعر الصيرفة، او التحول 
نحو الــدوالر، العميد املتقاعد جورج 
نادر والعميد املتقاعد والنائب السابق 

شامل روكز.
وأحيــط مبنى الســراي احلكومي 
بقوات كثيفة من األمن ومكافحة الشغب، 
تقدمتهم االسالك الشائكة، ملنع وصول 
احملتجني الى السراي، وجتنبا لتكرار 
ما حصل خالل األســبوع املاضي من 
أعمال عنف، لكن رغم عدم وجود رئيس 
احلكومــة جنيب ميقاتي، فقد حاولت 
بعض املجموعات القفز فوق حواجز 
األسالك الشائكة، سعيا للوصول الى 

املقر احلكومي.
بعدئذ توجه احملتجون من رياض 
الصلــح الــى شــارع احلمــراء، حيث 

وآخر االهتمامات االقليمية ما اشارت 
اليه املصــادر املتابعة في بيروت عن 
عزم مسؤول قطري زيارة بيروت، وهو 
وزير الدولة القطرية محمد اخلليفة، 
والزيارة منتظرة األسبوع املقبل، وهو 

كان زار طهران مؤخرا.
محلياً، التباعد مستمر بني حزب اهللا 
والتيار احلر بشــأن اخليار الرئاسي، 
مقابل متسك احلزب ومعه حركة أمل 
بترشــيح ســليمان فرجنية، الذي لم 
يقارب هذا امللف بالصورة املباشــرة، 
من باب الرهان على الوقت، وبالتالي لم 
يعلن حتى اآلن ترشحه رسميا وقد أجل 
مؤمتره الصحافي الذي سبق أن حتدث 
عن عقده، كما تقــول قناة «اجلديد»، 
بانتظار أن تسلك التسويات مسارها 
املنتظر في أواخر شهر رمضان املبارك.
وقد تخطى فرجنيــة مؤخرا حقل 

ألغام أزمة التوقيتني الشتوي والصيفي 
التي حولتها بعض االحزاب والتيارات 
املســيحية الــى مندبة على الشــراكة 
الوطنية بخلفيــة طائفية تصعيدية 
غيــر مبررة، وجتنــب ركوب املوجة، 
كما فعل ســواه، مؤثرا الصمت وعدم 
التفاعــل، إدراكا منه بــأن وراء األكمة 
ما وراءها، ولقد كان صمته في محله.

وفي سياق متصل، رد نائب األمني 
العام حلزب اهللا الشــيخ نعيم قاسم، 
علــى اخلطاب األخيــر لرئيس التيار 
احلر جبران باســيل دون أن يسميه، 
رافضا ما جاء على لسانه من ان احلزب 
أبلغه بأنه لن يسمي شخصية لرئاسة 
اجلمهوريــة ال حتظــى بقبوله، وقال 
قاســم: نحن لم نعد أحــدا بأن يكون 
موقفنا مرتبطا مبوقفه او تسميته او 

بآرائه او بقناعاته.

وزير خارجية قطر إلى بيروت بعد طهران.. والتباعد مستمر بني «احلزب» و«التيار»

(محمود الطويل) العسكريون املتقاعدون خالل محاولة اقتحام املصرف املركزي وحرق اإلطارات 

اعتصمــوا أمــام املصــرف املركــزي، 
واســتطاع عدد منهم تخطي األسالك 
الشائكة والوصول الى مداخل املصرف، 
لكــن وجود قــوات كثيفة مــن اللواء 
املجوقل في اجليش ووحدات مكافحة 
الشــغب، حالــت دون وصولهــم الى 
الداخل، حيث جرى رشــقهم بالفلفل 
احلار، عندها اكتفوا بإطالق الهتافات 
اجلارحة ضد حاكم مصرف لبنان رياض 
سالمة، اضافة الى كتابة الشعارات على 

جدران املبنى.
يذكــر أن والية ســالمة تنتهي في 
يوليو املقبل، وقد تقدم اســم الوزير 
الســابق كميل ابوســليمان، املشهود 
لــه بخبرته في حقل املال واالقتصاد، 

للحلول محله.
رئاسيًا، ما زال هذا امللف معلقا على 
نتائج املــداوالت االقليمية والدولية، 

مصر تسجل ٧٥٠ ألف نسمة زيادة 
في عدد سكانها خالل ١٨٠ يومًا

للمرة اخلامسة في مارس.. إسرائيل تشّن 
غارات تصيب أهدافًا في دمشق

القاهرةـ  أ.ش.أ: أعلنت الساعة السكانية 
املوجودة أعلى مبنى اجلهاز املركزي للتعبئة 
العامة واإلحصاء، امس، وصول عدد سكان 
مصر بالداخل إلــى ١٠٤ ماليني و٧٥٠ ألف 
نسمة بزيادة قدرها ٧٥٠ ألف نسمة خالل 
١٨٠ يوما، حيث سجل عدد سكان مصر ١٠٤
ماليني نسمة بالداخل في األول من أكتوبر 

من العام املاضي.
وأوضح جهاز اإلحصاء ـ في بيان ـ أن 
مصر سجلت ربع املليون نسمة األول بعد 
الـ ١٠٤ ماليني بالداخل في يوم ٢٦ نوفمبر 
من العام املاضي أي خالل ٥٦ يوما، ليصبح 
إجمالي عدد سكان مصر ١٠٤ ماليني و٢٥٠

ألف نســمة، ثم زادت ربع مليون نســمة 
ثانــي في يوم ٢٤ ينايــر من العام احلالي 
أي خالل ٥٩ يوما، ثم ســجلت ربع مليون 

نسمة ثالث اليوم أي خالل ٦٥ يوما.
وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة 
أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، 
حيث بلغ عدد سكانها ١٠٫٢ ماليني نسمة، 

ثم اجليزة فــي املرتبة الثانية ٩٫٥ ماليني 
نســمة، ثم الشرقية ٧٫٩ ماليني نسمة، ثم 
الدقهلية ٧ ماليني نسمة، ثم البحيرة ٦٫٩
ماليني نسمة، ثم املنيا ٦٫٣ ماليني نسمة، 
ثم القليوبية ٦٫١ ماليني نسمة، ثم سوهاج 
٥٫٧ ماليني نسمة، ثم اإلسكندرية ٥٫٥ ماليني 

نسمة، ثم الغربية ٥٫٤ ماليني نسمة.
وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط ٥ ماليني 
نسمة، املنوفية ٤٫٧ ماليني نسمة، الفيوم 
٤٫١ ماليني نســمة، كفر الشيخ ٣٫٧ ماليني 
نسمة، قنا ٣٫٦ ماليني نسمة، بني سويف 
٣٫٦ ماليني نسمة، أسوان ١٫٦ مليون نسمة، 
دمياط ١٫٦ مليون نسمة، اإلسماعيلية ١٫٥
مليون نسمة، األقصر ١٫٤ مليون نسمة.

وسجل عدد سكان بورسعيد ٧٩٠٫٧ ألف 
نسمة، السويس ٧٩٠٫٤ ألف نسمة، مرسى 
مطروح ٥٤٢٫٨ ألف نســمة، شمال سيناء 
٤٥٠٫٥ ألف نسمة، البحر األحمر ٤٠١٫٨ ألف 
نســمة، الوادي اجلديد ٢٦٥٫٥ ألف نسمة، 

جنوب سيناء ١١٤٫٨ ألف نسمة.

عواصم - وكاالت: تعرضت عدة مواقع 
في العاصمة الســورية (دمشــق) لقصف 

إسرائيلي هو اخلامس في شهر مارس.
ونقلت وسائل إعالم رسمية سورية في 
ســاعة مبكرة من صبــاح أمس عن مصدر 
عســكري القول إن إسرائيل أطلقت «عددا 
من الصواريخ» من اجتاه هضبة اجلوالن 
احملتلة مستهدفة بعض النقاط في محيط 
العاصمة ما أدى إلى إصابة جنديني و«وقوع 

بعض اخلسائر املادية».
وأضــاف املصــدر أن الدفاعات اجلوية 
الســورية تصدت للصواريخ و«أســقطت 

بعضها».
من جهته، قال املرصد السوري حلقوق 
اإلنسان إن هذا هو القصف األول منذ نصب 
بطاريــات صواريــخ إيرانيــة فــي جنوب 
وجنوب غرب دمشــق ومحيطها. وقال إن 
القصف طاول موكبا بعد دخول السيارات 
الى موقع عند املتحلق اجلنوبي في املنطقة 
الواقعة ما بني كفرسوسة وامليدان «قد يكون 
دخل إليه عناصر أو قيادات من حزب اهللا 
أو احلــرس الثوري اإليرانــي أو ما تعرف 
باملقاومة السورية لتحرير اجلوالن. وأكد 
املرصد وقوع قتلى في هذا القصف، مشيرا 
إلى وقوع إصابات من اجليش باســتهداف 

بطاريات الدفاع اجلوي». 
وقال مصدر من املعارضة إن الضربات 
استهدفت ســيارة كانت تقل أفرادا موالني 
إليران بالقرب من مبنى أمني سوري قريب 

من كفرسوسة.
وتداولت صفحات على مواقع التواصل 
االجتماعي مقطعــا مصورا يظهر تصاعدا 

للدخان في منطقة كفرسوسة - امليدان وسط 
دمشق. وسمعت انفجارات عنيفة في دمشق 
ومحيطها بسبب محاوالت الدفاعات اجلوية 
التصدي للغارات من ثكنات الدفاع اجلوي 
املتمركزة في جبل قاسيون ووادي بردى.

بدوره، نقل موقع «صوت العاصمة»، أن 
الغارة األولى استهدفت قاعدة للدفاع اجلوي 
في محيط دمشق، في حني استهدفت الثانية 
هدفا متحركا على املتحلق اجلنوبي يعتقد 
أنــه موكب إلحدى الشــخصيات األجنبية 
احلليفة حلكومة دمشــق، كان في طريقه 
إلى منطقة املربع األمني في حي كفرسوسة، 
الذي تعرض في ١٩ فبراير لغارة إسرائيلية 
أخرى أصابــت مبنى وأســفرت عن مقتل 
خمسة. وقالت مصادر لرويترز إن الغارة 
أصابت منشأة كان يجتمع فيها مسؤولون 
إيرانيــون بهدف تطويــر برامج تعزز من 

قدرات الطائرات املسيرة أو الصواريخ.
وفــي ٢٢ مارس، أدت غارة إســرائيلية 
بالقرب من مطار حلب في شمال البالد إلى 
خروجه من اخلدمة لفترة وجيزة. وقالت 
مصادر اســتخباراتية إقليمية إن الهجوم 

أصاب مستودع أسلحة إيرانيا.
وأطلقت جماعات مدعومة من إيران بعد 
ذلك صواريخ على قاعدة تستضيف قوات 
أميركية في شمال شرق سورية ما أسفر عن 
مقتل متعاقد أميركي وإصابة آخر وعدد من 
القــوات. وردت الواليات املتحدة بضربات 
جوية على منشــآت في شرق البالد قالت 
إنها تابعة للحرس الثــوري اإليراني يوم 
اجلمعة املاضي، وقال املرصد ان قياديا من 

حزب اهللا قتل خالله.

وزير األشغال يتراجع عن عقد تلزمي توسعة املطار بالتراضي
بيروت ـ أحمد عز الدين

أعلن وزير االشــغال علي حمية 
التراجع عن عقد تلزمي مشروع توسعة 
املطار، الذي أثار الكثير من اجلدل خالل 
االسبوعني املاضيني، وذلك بعد اجتماع 
اللجنة التي وضعت يدها على املوضوع 
وطرحت خالله مواقف متباينة حول 
قانونية املشروع، مما دعا الوزير حمية 
الذي ميثل حزب اهللا في احلكومة الى 

التراجع عن العقد.
النيابية  وعقدت جلنة االشــغال 

النائب سجيع عطية  اجتماعا برئاسة 
وحضور الوزير حمية والنواب، وممثلني 
عن الهيئات الرقابية ملناقشة العقد املثير 
للجدل، وتبني ان اآلراء متباينة حول 
قانونية التلزمي، فأعلن وزير االشغال 

التراجع عن املشروع.
وقال في مؤمتر صحافي مشترك 
مع رئيس جلنة األشغال: رغم اهمية 
املشروع، وعلى اثر اجلدل القانوني، 
حيث تبني ان هناك وجهتي نظر قانونية 
للموضوع، إضافة الى ان املشروع اخذ 
املنحى غير الذي كنا نبتغيه، وبناء على 

طلب من اجلهة التي امثلها في احلكومة 
«حزب اهللا»، وحسما لالختالف واجلدل 
احلاصل، اعلنها وبكل شــجاعة عدم 
السير بالعقد واعتباره كأنه غير موجود.
بدوره، قال رئيس جلنه االشغال 
النائــب عطية: أهنــئ الوزير حمية 
للشجاعة األدبية، وباسم اللجنة اشكر 
هذه احلكمة واعالنها في املجلس النيابي، 
وهذا اكبر احترام للمجلس كســلطة 
رقابية ونحن نفتخــر بوزراء لديهم 
التواضع واحلكمة واستدراك االمور 
خصوصا في هذه الظروف الصعبة.
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دورة «الشحومي» تدخل دور الـ ٣٢ مبباريات قوية
هادي العنزي

تدخــل دورة نائب رئيس 
مجلــس األمــة أحمــد خليفــة 
الشــحومي أدوارها احلاســمة 
بــدءا مــن اليــوم حتــى ختام 
البطولة اخلميس املقبل، وذلك 
بعدما تأهل ٣٠ فريقا إلى الدور 
الثاني في املباريات التي أقيمت 
علــى ملعب أحمد الشــحومي 
في منطقة ســلوى منذ مطلع 
األسبوع اجلاري، اذ ستقام آخر 
مباراتني مؤهلتني إلى الدور الـ 
٣٢ مســاء اليوم وجتمعان في 
الـــ ٨:٤٠ مســاء فريق هويدي 
املاجــدي مــع فريــق املرحوم 
مرزوق مبارك العيســى، تليه 
في الـ ٩:١٠ مساء مباراة جتمع 
«خــال الكلفــس» و«غرينتا»، 
على أن تنطلق بعدهما مباشرة 
مواجهات الدور الـ ٣٢ بإقامة ٤
مباريــات، جتمع األولى في الـ 
٩:٤٠ مساء عيادة ٣٢ وأكادميية 
WF، يعقبها في الـ ١٠:١٠ مساء 
مواجهة مثيرة جتمع املعتصم 
ونظيره الفردان، فيما ستكون 
ثالث املواجهات بني «سانتوس» 
والفحيحيل في الـ ١٠:٤٠ مساء، 
ويختتم اليوم بلقاء املشحني مع 
«بوكاجونيورز». وفي مواجهات 
اليوم الرابع، التي حضر العديد 
منها نائب رئيس مجلس األمة 
أحمد خليفة الشــحومي وعدد 
كبير من اجلماهير الرياضية، 
تغلــب فريــق «بالنكــو» على 
نظيره االحتاد ١-٠ وفي املواجهة 
الثانيــة متكــن فريــق احملرق 
البحريني من دك شباك نظيره 
«الكويت» برباعية نظيفة، بينما 
تأهل فريق ديوانية املســاعيد 
دون لعب، بعدما انسحب نظيره 
فريق «سوكر» لعدم حضوره 
في الوقت احملدد مسبقا، وفي 
رابــع املباريــات تغلــب فريق 
«بوطاهر» على نظيره «عيال 
مشرف» ٢-٠، وفاز فريق أحمد 
عايد على األبطال ٥-٢، وفي آخر 
املواجهات تغلب «السيقا» على 

نظيره «اخلالدية ٤-٠.
أكــد حارس  مــن جانبــه، 
الســابق  الوطنــي  منتخبنــا 
والعــب فريــق «أحمــد عايد» 

مــن جهته، أبــدى العب فريق 
العربي  «بوطاهــر» والنــادي 
ســابقا فهــد فرحان ســعادته 
باملشاركة في دورة الشحومي 
الرمضانيــة اخلامســة. وقال: 
«هذه املشــاركة الثانية لي في 
الدورة، بعد مشاركة أولى العام 
املاضي، والدورة حتقق مزيدا 
من النجاح على املستويني الفني 
والتنظيمــي، وكذلك احلضور 
اجلماهيري الذي أضاف طابعا 

التي تقام في الـ ١٠:١٠ مســاء 
يلتقي «Eagles» مع بوطاهر، 
وفي ١٠:٤٠ مساء يصطدم فريق 
DDR مع فريق دوانية مشاري 
العازمي الــذي يضم عددا من 
الالعبــني الدوليني الســابقني 
من بينهم حسني حاكم، وعلي 
العازمي،  مقصيد، ومشــاري 
فيما تختتم مباريات الســبت 
في الـ ١١:١٠ بلقاء يجمع «فيقور» 

وديوانية النواخذة.

خاصا للبطولة».
ومــن املقــرر أن تتواصل 
منافســات الدور الـ ٣٢ مساء 
غد السبت بإقامة ٦ مباريات، 
مســاء   ٨:٤٠ فــي  فليتقــى 
اجلزيرة مــع الرقــة، يتبعها 
في الـ ٩:١٠ مساء مباراة أبناء 
الصليبخات و«بالنكو»، فيما 
يواجه «هيروز» فريق شباب 
STD في الـ ٩:٤٠ مســاء، وفي 
رابع مواجهات اليوم الســابع 

الدولي السابق شهاب كنكوني 
أن فوز فريقه جاء صعبا على 
«األبطــال»، مضيفــا تغلبنــا 
عليهم بفارق اخلبرة، ونتمنى 
التــي  أن نتجــاوز األخطــاء 
وقعنا فيها في املباراة املقبلة، 
وسعدنا باملشــاركة في دورة 
الشحومي التي متيزت بحسن 
التعامل،  التنظيم، واحترافية 
ولعل الــدورة أصبحت أفضل 
الدورات الرمضانية في الكويت. 

أحمد خليفة الشحومي يتوسط احد الفرق املشاركة في الدورة

(محمد هاشم) متابعة كبيرة ملباريات دورة الشحومي  

«يد» القرين يتمسك بـ «األضواء»
يعقوب العوضي

حافظ القرين على آماله بالبقاء في دوري 
أضــواء كرة اليد بتحقيق فــوز صعب على 
اليرموك ٢٤-٢٣ فــي املباراة التي جمعتهما 
أمــس األول ضمن منافســات اجلولــة الـ ١٧

وقبل األخيرة من الدوري املمتاز لكرة اليد، 
ليرفع رصيده إلــى ٦ نقاط احتل بها املركز 
التاسع وقبل األخير، بينما تراجع اليرموك 

إلى املركز األخير برصيد ٥ نقاط.
وينص نظام البطولة على هبوط صاحب 
املركز األخير، فيما يلعب صاحب املركز التاسع 
مباراة فاصلة مع وصيف دوري الدرجة األولى 

ويتأهل منها الفائز إلى الدوري املمتاز.
وفــي مبــاراة أخــرى، فاز كاظمــة أيضا 
بصعوبة على برقان وبنتيجة ٣٦-٣٥ ليرفع 
رصيده إلى ١٦ نقطة احتل بها املركز السادس، 
فيمــا تراجع برقان للمركز الســابع برصيد 

١٥ نقطة.
هذا، وسيلتقي القرين اليوم مع الساملية 
في ٩:٣٠ مساء في مؤجلة اجلولة الـ ١٦ بسبب 
ســوء األحوال اجلوية. وميلك «الســماوي» 
١٧ نقطة يحتل املركز الرابع وحتمل املباراة 

أهمية كبرى له حيث يتطلع لتحقيق املركز 
الثالث، فيما يسعى القرين لتثبيت أقدامه في 
مركزه احلالي واالبتعاد عن املركز األخير، فيما 
تقام غدا السبت مباراتان ضمن اجلولة الـ ١٨

واألخيرة من البطولة على الصالة نفسها، إذ 
يلتقي اليرموك مع الساملية في ٩ مساء بينما 
يواجه الصليبخات برصيد ١٧ نقطة ويحتل 

املركز اخلامس مع كاظمة في ١١ مساء.

القرين اعتمد على الدفاع الصلب أمام تصويبات اليرموك

منافسات «النخبة الرمضانية» تتواصل اليوم
تأهــل فريــق أســامة 
حسني إلى دور الثمانية من 
بطولة النخبة الرمضانية 
األولى لكــرة القدم مواليد 
التــي  ١٩٧٩ ومــا قبلهــا، 
تنظمها الشــركة الكويتية 
لالســتثمار بالتعــاون مع 
الهيئــة العامــة للرياضة، 
حتت رعايــة وزير اإلعالم 
والثقافــة، ووزيــر الدولة 
لشؤون الشباب عبدالرحمن 
املطيري، وذلك عقب الفوز 
على فريق عبداهللا معيوف 

بركالت الترجيح ٤-٣، كما تأهل لذات الدور 
فريق حمد بوحمد بالفوز على فريق آدم مرجان 

بركالت الترجيح أيضا ٤-٣.
وكان جنم نادي اجلهراء واملنتخب الوطني 
الســابق وائل ســليمان قد اختار إيهاب عبد 
اجليد من فريق املرحوم سمير سعيد، وعماد 
عبد املنعم من فريق أســامة حسني، وحسن 
سالم سعود من فريق آدم مرجان، لنيل جائزة 

أفضل العب في املباريات الثالث.
إلى ذلك، يواصل دور الـ ١٦ منافساته اليوم 
اجلمعة بإقامة ٣ مباريــات يلعب فيها فريق 

مؤيد احلداد مع فريق محبوب جمعة، وفريق 
فيصل الدخيل مع فريق عبداهللا معيوف، وفريق 
املرحوم سمير سعيد مع فريق بشار عبداهللا.

وقام مدير أول العالقات العامة بالشــركة 
الكويتية لالســتثمار طالل الرشــدان بتكرمي 
جنوم األزرق في عصره الذهبي، وليد اجلاسم 
وعبــداهللا معيوف وســعود بوحمد واحلكم 
الدولي السابق فاضل بوفتني، والذين تواجدوا 
مبدرجات صالة اليد مبجمع صاالت الشــيخ 
سعد العبداهللا الرياضي ملتابعة مباريات اليوم 

السابع لبطولة النخبة الرياضية.

جانب من منافسات دورة النخبة الرمضانية

ملشاهدة الڤيديو

«تشاورية األندية» تتفق
على تأجيل انتخابات االحتادات

مبارك اخلالدي

اتفقت األندية الشاملة 
في اجتماعها التشاوري 
الذي عقــده أمس األول 
في نادي الصليبيخات 
انتخابات  على تأجيــل 
مجالس اإلدارات املقبلة 
وفق األنظمة األساسية 
لكل احتاد، وذلك من أجل 
وضــع شــروط معينة 

للترشح لالحتادات.
وفي هذا الصدد، قال 

رئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور، 
إن األندية اتفقت على تأجيل االنتخابات 
من شهر إلى شهرين بعد التأكد من األنظمة 
األساسية لكل احتاد من أجل ضمان سالمة 
االنتخابــات قانونيا، الفتا إلى أن عملية 
التأجيل تأتي لتعديل األنظمة األساسية 
لالحتادات من أجل تغيير شروط الترشح، 
وأن االتفاق على الســير الذاتية ســيتم 
خالل الفتــرة املقبلة عبــر عرضها على 
جميع ممثلي األندية في االجتماعات املقبلة 

املخصصة لهذا الشأن.
بدروه، أشاد أمني السر العام في نادي 
الصليبيخات ناصر منسي بالروح العالية 
وحــرص كل األندية فــي االجتماع على 
النهوض باالحتادات الرياضية وتطويرها 
مبا يخدم املنتخبات الوطنية بشكل خاص 
والرياضة الكويتية بشكل عام، مضيفا: 
«حضور الـ ١٦ ناديا باالجتماع أكبر دليل 
على تعاون األندية وسعيها لتطوير أنظمة 
االحتــادات مبا يخدم الرياضة واالنتقال 

بها ملستقبل أفضل».
ومت خــالل االجتمــاع أيضا مناقشــة 
مقتــرح تقدم به عدد من األندية بشــأن 
وضع شــروط معينة للترشــح ملجلس 
إدارات االحتادات، أبرزها أن يكون الرئيس 
ونائب الرئيس وأمني الســر العام وأمني 
السر املساعد شخصا جامعيا، وأن يحمل 
أمني الصندوق ومساعده دورة محاسبة، 
وأن يكون أعضاء مجلس إدارة كل احتاد 
من أبناء اللعبة أو من ميلك خبرة إدارية. 
وتضمن املقترح أن يستثنى من هذه 
الشــروط من يتقدم بدعم مالي ســنوي 

لالحتادات يكون وفق ضمانات معينة.
كما اتفقت األندية على تشكيل جلنة من 
يوسف بوسكندر وخالد اجلارهللا وخالد 

مناقشة مقترح تقدم به عدد من األندية بشأن وضع شروط معينة للترشح

يوسف بوسكندرعبدالعزيز عاشور

الشريدة ومبارك النزال على وضع هذه 
الشــروط واالتفاق عليها وعرضها على 
االجتماع املقبل لألندية الذي سيكون في 

النادي العربي يوم اإلثنني املقبل.
وهنا، قال أمني الســر العام في نادي 
كاظمــة يوســف بوســكندر، ان األندية 
اقترحت خالل االجتماع أن تكون مجالس 
إدارات االحتــادات املقبلة وفــق معايير 
معينــة تتضمن كفــاءات وطنية تنهض 
بالرياضة الكويتية، مشيرا إلى أن األندية 
هي املسؤول األول واألخير عن مخرجاتها 
في االحتادات، ويجب أن تتحمل املسؤولية، 
مضيفا: «سنعقد اجتماع مصغر غدا السبت 
لالتفاق على شروط الترشيح لعرضه على 

اجتماع األندية اإلثنني املقبل».
ولفت إلى ان وضع املعايير للترشح 
سيتم من خالله مراعاة أن يحقق املرشح ٤

إلى ٥ شروط من الشروط الكاملة للترشح، 
موضحا أن هذه املعايير لن تقتصر على 
األنديــة الكبيرة بل ســيأخذ الكل حقه، 
مؤكدا أن القرار احلاسم لتأجيل انتخابات 
االحتادات ســيتم اتخاذه فــي االجتماع 
املقبل بعد التأكد من األنظمة األساســية 

لالحتادات.
هذا، وقال رئيس نادي التضامن مبارك 
النزال، إن األندية متفقة متاما على وضع 
معايير جديدة لشروط الترشيح، مضيفا 
أن عملية تأجيل االنتخابات ستتم وفق 
األنظمة األساســية وليــس جتاوزا على 

القانون.
كما أكد رئيس نادي خيطان عبداهللا 
مزعل، أن االجتماع جاء مثمرا من خالل 
حضــور اجلميع وتقــدمي مقترحات من 
شأنها تطوير الرياضة الكويتية خاصة 

في االحتادات الرياضية.

«طائرة األبيض» يخطف 
الفوز من القادسية

يعقوب العوضي

فاز الكويت على القادسية بنتيجة ٣-٢ في املباراة 
التي دارت بينهما على صالة االحتاد في مجمع الشيخ 
ســعد العبداهللا في ضاحية صباح السالم مساء أول 
من أمس ضمن منافســات اجلولــة الثانية من املربع 
الذهبــي للدوري املمتاز للكرة الطائرة، وبذلك ارتفع 
رصيــد «األبيــض» إلى ٤ نقاط، بينمــا ارتفع رصيد 

«األصفر» إلى ٦ نقاط.
وســيلتقي الفريقان مرة أخرى في القسم الثاني 
مــن املربع الذهبي في ٨ أبريل املقبل، فيما ســيلعب 
الكويت مباراته املقبلة أمام كاظمة غدا الســبت على 
الصالة نفســها في ٩ مســاء وال يحمــل «البرتقالي» 
فــي رصيده أي نقاط ويحتــل املركز الرابع. وتعتبر 
مواجهة الكويت فرصته األولى لتحقيق نقطتني في 
مشــواره لصعود منصات التتويج واملنافســة على 
اللقب خاصة بعد خســارته من القادسية في افتتاح 

املربع الذهبي بنتيجة ٣-٠.

ناصر العنزي

تعود املنافسة من جديد اليوم 
بــني فرق دوري زيــن املمتاز بعد 
توقــف بســبب التوقــف الدولي 
(فيفــا دي) بعدما قســمت الفرق 
إلــى مجموعتني، حيــث تتنافس 
املجموعــة األولي وتضم الســتة 
الكبار على لقب الدوري، في حني 
تبحث فرق املجموعة الثانية وتضم 
٤ فرق عن البقاء في الدوري املمتاز 

وجتنب الهبوط للدرجة األولى.
وتشهد منافسات اليوم اجلولة 
األولــي للمجموعة الثانية، حيث 
يلتقــي الســاحل بـــ ١٤ نقطة مع 
اجلهــراء بـ ٢٣ نقطــة على ملعب 
نادي الشباب في ٩:٣٠ مساء، فيما 
يستضيف النصر برصيد ٢١ نقطة 
على ملعبــه جاره التضامن بـ ١٦
نقطة في التوقيت نفســه، حيث 

تســعى الفــرق األربعــة لتعزيز 
نقاطهما ومقاعدها من أجل البقاء 

في الدوري املمتاز.
وتنطلــق مســاء غــد الســبت 
منافســات املجموعة األولي، حيث 
يلتقي الكويت املتصدر بـ ٣٥ نقطة 
على ملعبه بكيفان مع الساملية بـ ٢٣

نقطة في ٩:٣٠ مســاء، فيما يواجه 
كاظمة برصيد ٢٩ نقطة الفحيحيل 

بـ ٢٤ نقطــة على ســتاد الصداقة 
والسالم في التوقيت ذاته، على أن 
تختتم اجلولة بـ «ديربي الغرميني» 
بني القادسية والعربي على ملعب 

محمد احلمد مساء األحد.
ويسعى «األبيض» غدا للمحافظة 
على صدارته التي متسك بها طويال، 
وقد أكمل عدته بقيادة مدربه علي 
عاشــور من أجــل مواجهــة اليوم 

لتوسيع الفارق بني أقرب منافسيه، 
وهو بال شك األقرب لتحقيق اللقب 
عطفــا على ما قدمه خالل مشــوار 
الدوري، لكن األمر يحتاج منه الى 
احملافظة على نقاطه وتعزيزها، أما 
«السماوي» فقد جنح في البقاء ضمن 
دوري الكبار باللحظات األخيرة بعد 
تعــادل قاتل مــع الكويت ٢-٢ في 
اجلولة األخيرة من تصنيف الفرق 
وأمله صعب في املنافسة لكنه باق.
وفي مباراة كاظمة والفحيحيل 
ستكون الكفة متساوية بينهما بعدما 
قدم الفحيحيل مســتويات متقدمة 
مكنته من البقاء في «املمتاز» واللعب 
مع الكبار بالقسم الثالث، في حني 
أن «البرتقالي» بات مؤهال للمنافسة 
على اللقب بعدما حافظ على املركز 
الثاني خلف الكويت املتصدر لكنه 
يحتاج إلى جهد وتركيز أكبر لتفادي 

املنافسة تتحدد اليوم بني الكويت والساملية.. فلمن تكون الغلبة؟سقوط النقاط منه.

مباراتا اجلولة األولى للمجموعة الثانية اليوم اجلمعة

القناة الناقلةامللعبالتوقيتاملباراة
كويت سبورت ٢الشباب٩:٣٠الساحل - اجلهراء
كويت سبورتعلي صباح السالم٩:٣٠النصر - التضامن

مباراتا ا جلولة األولى للمجموعة األولى غدًا السبت

كويت سبورتالكويت٩:٣٠الكويت - الساملية
كويت سبورت ٢الصداقة والسالم٩:٣٠كاظمة - الفحيحيل

 دوري «زين» يعود اليوم بعد توقف بلقاء الساحل مع اجلهراء.. والنصر يستضيف التضامن

الكويت وكاظمة يواجهان غدًا الكويت وكاظمة يواجهان غدًا 
الساملية والفحيحيل في صراع الصدارةالساملية والفحيحيل في صراع الصدارةالساملية والفحيحيل في صراع الصدارةالساملية والفحيحيل في صراع الصدارةالساملية والفحيحيل في صراع الصدارةالساملية والفحيحيل في صراع الصدارةالساملية والفحيحيل في صراع الصدارةالساملية والفحيحيل في صراع الصدارة
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«اجلامعة املفتوحة» و«األمريكية» 
إلى ثمن نهائي «التعليم العالي»

حســم فارق األهداف 
تأهل كل من فريقي اجلامعة 
العربية املفتوحة واجلامعة 
الكويت  األمريكيــة فــي 
إلى دور الـ ٨ ملنافســات 
املجموعــة األولى لدوري 
كرة القدم للصاالت للرجال 
لدورة األلعــاب الرياضية 
الثانية للتعليم العالي والتي 
ينظمهــا االحتاد الكويتي 
الرياضي املدرسي والتعليم 
العالي وتختتم يوم ٦ أبريل، 
املباراة  انتهاء  وذلك عقب 
بالتعادل  التي جمعتهمــا 
اإليجابــي ٤-٤، فيما ودع 

فريق جامعة الكويــت للعلوم والتكنولوجيا 
املنافسات بعد أن حل ثالثا.

وتختتم غدا الســبت منافســات دوري 
املجموعات مبواجهتني، جتمع األولى اجلامعة 
األمريكية الدولية مع اجلامعة الدولية للعلوم 
والتكنولوجيا ضمن املجموعة الثالثة، والثانية 
جتمع كلية القانون الكويتية مع جامعة الكويت 
في املجموعة الرابعة لتحديد الفريق املتأهل 

لدور الثمانية بجانب «التطبيقي».
في هذا الصدد، أكد رئيس االحتاد الكويتي 
املدرسي والتعليم العاليـ  رئيس اللجنة العليا 
للدورة فيصل املقصيد أن اللجنة بدأت وضع 
برنامج حفل اخلتام الذي سيقام حتت رعاية 
وزير اإلعالم والثقافة وزير الدولة لشــؤون 

الشباب عبدالرحمن املطيري على صالة نادي 
الكويت اخلميس املقبل، مضيفا: سيتضمن 
البرنامج عدة فقرات لن تقل عن ختام النسخة 
األولى التي أقيمت العام املاضي، اذ جاء اختيار 
صالة نادي الكويت إلقامة حفل اخلتام نظرا 
النشــغال صالة مجمع الشيخ سعد العبداهللا 

مبباريات كأس االحتاد الكويتي لكرة اليد. 
وأشار الى أن حفل اخلتام سيتضمن تتويج 
أبطال الدوريات في ٧ ألعاب تضمنتها النسخة 
الثانية للدورة رجال ونساء بجانب الوصيف، 
كما سيتم تســليم كأس التفوق للكلية التي 
حصدت أكثر األلقاب كما حدث في النسخة 
األولى وحصد لقبها الهيئــة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب.

املقصيد: ختام الدورة اخلميس املقبل بصالة نادي الكويت

جانب من منافسات دوري الصاالت بـ «التعليم العالي»

جانب من أنشطة برنامج «صحتك في خطوتك ٣»

«أليانز أرينا» مسرحًا ملوقعة بايرن ميونيخ ودورمتوند
تتجه األنظار إلى ملعب «أليانز أرينا» مساء غد 
السبت ملتابعة مباراة القمة التي جتمع بني بايرن 
ميونيــخ الوصيف بضيفه بوروســيا دورمتوند 
املتصدر في قمة مباريات الدوري األملاني لكرة القدم.
ويشهد ملعب «أليانز أرينا» مواجهة من نوع 
خاص جتمع توماس توخيل املدير الفني اجلديد 
لبايرن ميونيخ بفريقه السابق دورمتوند ضمن 

اجلولة السادسة والعشرين لـ «البوندسليغا».
وقرر بايرن بشكل مفاجئ يوم اجلمعة املاضي 
إقالــة مدربــه جوليان ناغلســمان واالســتعانة 
بتوخيل املدرب السابق لدورمتوند وباريس سان 
جرمان وتشلسي، وذلك قبل نحو أسبوع من قمة 

«البوندسليغا».
وقد تكون املواجهة حاســمة في حتديد هوية 
بطل املوسم احلالي، إذ يتصدر دورمتوند جدول 
الترتيــب برصيد ٥٣ نقطة متفوقا بنقطة واحدة 
فقط على بايرن الذي يسعى حلصد اللقب للموسم 

احلادي عشر على التوالي.

وتنطلــق اجلولة اليــوم اجلمعــة مبباراة 
آينتراخــت فرانكفــورت مع بوخــوم، على أن 
يلتقي غدا السبت شــالكه مع باير ليڤركوزن، 
وفولڤسبورغ مع أوغسبورغ، ويونيون برلني مع 
شتوتغارت، واليبزيغ مع ماينتس، وفرايبورغ 

مع هيرتا برلني.
إيطاليا

تنطلق غدا السبت مباريات املرحلة الـ ٢٨ من 
الــدوري اإليطالي، حيث يلتقــي كرميونيزي مع 
أتاالنتا، وإنتــر مع فيورنتينــا، ويوڤنتوس مع 

هيالس ڤيرونا.
فرنسا

تبدأ مباريات املرحلة الـ ٢٩ من الدوري الفرنسي 
اليوم اجلمعة بإقامة لقاء وحيد يجمع بني مرسيليا 
ومونبلييه، في حني يلعب غدا أوكسير مع تروا، 

ورين مع النس.

«الطموح» يدشن «صحتك في خطوتك ٣»

أطلق نادي الطموح الكويتي الرياضي، 
الكويتي،  بالتعاون مع األوملبيــاد اخلاص 
البرنامج الرياضي الصحي التوعوي «صحتك 
في خطوتك ٣» خالل شهر رمضان ويستمر 
حتى منتصف أبريل مبشــاركة ٣٠ العبا 
والعبة من نادي الطموح واألوملبياد اخلاص، 
حيث تعتمد فكرة البرنامج على رصد عدد 
اخلطوات التي يقوم بها املتسابق في فترة 
Mi Band مت  املســابقة من خالل ســاعة ٥
تسليمها إلى جميع املشــاركني مع قياس 
الكتلة العضلية والدهنية ووزن وطول كل 
متسابق قبل بدء البرنامج، وتشتمل فعاليات 
البرنامج الذي يقام مبجمع ٣٦٠ على املشي 
اليومي ١٠ آالف خطوة من الساعة ٣:٣٠ الى 

٤:٣٠ تعقبهــا تدريبات اللياقة البدنية حتى 
الساعة ٥ عصرا.

وبهذه املناسبة، أعرب رئيس مجلس إدارة 
نادي الطموح جاســم النوري عن سعادته 
مبستوى اإلقبال الطيب من الالعبني للمشاركة 
في النسخة الثالثة للبرنامج الذي يستهدف 
تشجيع املشاركني على ممارسة رياضة املشي 
واحلركة ملا لها من مردود إيجابي على الصحة 
واللياقة البدنية والذهنية باإلضافة إلى أجواء 
املنافسة في حتقيق أعلى املعدالت، مشيرا 
إلى أن هذه النسخة شهدت تكثيف فعاليات 
البرنامج في املجمع التجاري وإضافة نشاط 
اللياقة البدنية والسماح مبشاركة اجلمهور 

تعزيزا للدمج االجتماعي والرياضي.

جاسم النوري

برشلونة في ضيافة إلتشي
يستأنف برشــلونة حملة الصراع على لقب 
الدوري اإلسباني مبواجهة خارج أرضه أمام إلتشي 
مساء غد السبت في املرحلة السابعة والعشرين.
ويتصدر النــادي الكاتالوني جــدول ترتيب 
الدوري اإلسباني برصيد ٦٨ نقطة بفارق ١٢ نقطة 
عن أقرب مالحقيه ريال مدريد، قبل ١٢ جولة من 
نهاية املوسم، ويتطلع برشلونة للخروج فائزا من 
ملعب إلتشي لالقتراب خطوة جديدة من اللقب 

احمللي الغائب عن خزائنه منذ ثالثة مواسم.
يأمل والد جنم برشــلونة أنســو فاتي رحيل 
ابنه عن صفوف الفريق الكاتالوني، على عكس 

رغبة الالعب الذي يخطط للبقاء.
ويشعر بوري فاتي، والد الالعب الذي يعمل 
أيضا مديرا ألعماله بجانب وكيله خورخي مينديز، 
بالغضب من عدم مشاركة ابنه أساسيا في الفريق، 

ويعتقــد أن اجلناح الشــاب يســتحق املزيد من 
الدقائق في فريق املدرب تشافي هرنانديز.

وقال بوري فاتي لصحيفة (كوب) اإلسبانية: 
«إذا كان األمر بيدي فسوف آخذه إلى فريق آخر، 
لكن أنســو يريد البقاء في برشــلونة». وحتدث 
بوري عــن جنله قائــال «إنه ال يريــد االنضمام 
إلى ناد آخــر، لكني أريد أن أراه ينجح. بصفتي 
والده، فإنني أشــعر بالغضب». ويتذيل إلتشي 
جدول ترتيب الدوري اإلسباني برصيد ١٣ نقطة، 
حيث فاز مرتني فقط وتعادل ســبع مرات مقابل 

تعرضه لـ١٧ هزمية.
وتنطلق اجلولة اليوم (اجلمعة) مبباراة ريال 
مايوركا مع أوساسونا، فيما يلتقي السبت جيرونا 
مع إسبانيول، وأتلتيك بلباو مع خيتافي، وقادش 

مع اشبيلية.

أرسنال لعبور ليدز.. وقمة صاخبة بني «السيتي» و«الريدز» غدًا
يتطلع أرسنال لتحقيق ضربة مزدوجة عبر 
الفوز على ضيفه ليدز يونايتد غدا (السبت) في 
اجلولة الـ ٢٩ من الدوري اإلجنليزي املمتاز من 
أجل االقتراب خطوة جديدة من اللقب الغائب 
عن خزائنه منذ قرابة ٢٠ عاما، لكن قبل ذلك 
بساعات قليلة ستكون أنظاره متجهة صوب 
ســتاد االحتاد أمال في تعثر مالحقه املباشر 
مان سيتي أمام ضيفه ليڤربول، في واحدة من 
أقوى مباريــات «البرميييرليغ»، التي جتمع 

بني بطل املوسم املاضي ووصيفه.
ويتصدر أرسنال جدول الترتيب برصيد 
٦٩ نقطــة من ٢٨ مبــاراة، بواقع ٢٢ انتصارا 
وثالثة تعادالت وثالث هزائم، متفوقا بفارق 
٨ نقاط عن «السيتي» الوصيف، الذي خاض 
٢٧ مبــاراة حقق خاللهــا ١٩ انتصارا وأربعة 

تعادالت وأربع هزائم.
وال يعاني أرســنال من غيابات مؤثرة في 
صفوفــه، لكن هناك شــكوكا حول مشــاركة 

الغاني توماس بارتي بسبب اإلصابة.
وتبدو صفوف «السيتي» مكتملة من دون 
أي غيابات مؤثرة في صفوفه، كما من املتوقع 

أن يشارك هاالند في املباراة، في الوقت الذي 
من املرجح أن يفتقد «الريدز» جلهود تياغو 
ألكانتــارا ولويــس دياز ولكنه قد يســتعيد 
جهود داروين نونيز وكودي غاكبو وجوردان 

هندرسون.
وفي مباريات الغد، يلعب كريستال باالس 
مع ليســتر ســيتي، ونوتنغهام فورست مع 
ولڤرهامبتون، وبورمنوث مع فوالم، وبرايتون 

مع برينتفورد، وتشلسي مع أستون ڤيال.
إلى ذلك، أعلنت إدارة نوتنغهام فورست 
غياب املهاجم كريس وود لنهاية املوسم بسبب 

اإلصابة.
وتعرض وود، الذي انضم إلى نوتنغهام 
معارا من نيوكاسل في يناير املاضي، إلصابة 
فــي الفخذ في اخلســارة ١-٣ أمــام توتنهام 

هوتسبير في ١١ الشهر اجلاري.
وانضــم وود (٣١ عامــا) إلــى تشــكيلة 
نيوزيلنــدا اســتعدادا ملواجهتني أمام الصني 
األسبوع املاضي، لكنه لم يشارك في املباراة 
األولى وخرج من التشكيلة قبل املباراة الثانية، 

حيث عاد الى ناديه لتلقي العالج.

أبرز املباريات بتوقيت الكويت

اليوم اجلمعة

فرنسا (املرحلة ٢٩)

٢ ١٠beIN sportsمرسيليا - مونبلييه

غداً السبت

إجنلترا (املرحلة ٢٩)

١ ٢:٣٠beIN sports PREMIUMمان سيتي - ليڤربول

١ ٥beIN sports PREMIUMأرسنال - ليدز

٢ ٧:٣٠beIN sports PREMIUMتشلسي - أستون ڤيال

إسبانيا (املرحلة ٢٧)

١ ١٠beIN sports PREMIUMإلتشي - برشلونة

إيطاليا (املرحلة ٢٨)

٧starzplay APPانتر - فيورنتينا

٩:٤٥starzplay APPيوڤنتوس - هيالس فيرونا

أملانيا (املرحلة ٢٦)

١ ٧:٣٠beIN sports PREMIUMبايرن ميونيخ - دورمتوند

انطالق دورة « سعد التميمي» الرمضانية األولى
تتواصل منافسات دورة 
ســعد التميمــي الرمضانية 
األولــى لكــرة القــدم لليوم 
الثاني على التوالي بدءا من 
الساعة ٩ مساء مبشاركة ٦٤
فريقا، على مالعب املســيلة 
الســالم،  مبنطقــة صبــاح 
بحضور العديــد من جنوم 
السابقني،  الوطني  منتخبنا 

وجنوم الفن.
وشــهد اليــوم األول من 
الدورة الذي امتد حتى الساعة 
األولــى مــن صبــاح اليوم 
اجلمعة إثارة وندية بني الفرق 
املشــاركة، التــي ضمت في 
صفوفها العديد من الالعبني 
الدوليني السابقني واحملترفني، 
وســط إشــادات مــن الفرق 
الدورة  املشاركة مبســتوى 
والتنظيم، حيث جاءت أغلب 
املباريات متكافئة ومتقاربة 
مــن حيث املســتوى الفني، 

لوســيل وفريق البرك، وقد 
أسفرت النتائج املبكرة ليوم 
أمس اخلميس، عن مواجهات 
مــن العيــار الثقيل مســاء 
اليوم، حيث سيصطدم فريق 
«تانغو» بنظيره «بلوك ٥»، 
كما ســتجمع مواجهة ثانية 
فريق «األبح» وفريق املرحوم 
حسني البلوشي، فيما يواجه 

األجــواء أكثــر مــن رائعة، 
واملنافســة أخوية، والروح 
الرياضية حاضرة في جميع 
املباريات رغم اإلثارة والندية 
في امللعــب، وهــذا التجمع 
الرياضي األخوي يعكس روح 
األســرة الواحــدة للمجتمع 
الكويتي، أدام اهللا علينا هذه 
احملبة، ونعمة األمن واألمان 

لوطننا الغالي الكويت».
اللجنــة  وقــد رصــدت 
املنظمة للبطولة وبتوجيهات 
من سعد التميمي جوائز مالية 
قيمة ألصحاب املراكز الثالثة 
األولى للبطولة، حيث يحصل 
الفائــز باملركز األول على ٥
آالف دينــار والثاني على ٣
آالف دينار والثالث على ١٠٠٠
دينار، كما رصــدت اللجنة 
املنظمة العديد من اجلوائز 
القيمــة واملفاجآت جلماهير 

الدورة.

شوي نظيره «أرسنال» في 
مباراة ثالثة.

هذا، وأبدى الفنان شعبان 
عباس الشهير بـ «شعبوال» 
سعادته بالتواجد في دورة 
ســعد التميمي لكــرة القدم 
في نســختها األولــى، وقال 
«اجلميــع فائز وســعيد في 
هذا التجمع الرياضي الكبير، 

فريق الكابيتانو املشارك في الدورة

ومن بني أبرزها مواجهة فريق 
 ،«future» مسباحي ونظيره
وفريــق «كابيتانو» وفريق 
الشــمري، وكذلــك  تومــان 
مواجهــة فريــق ريكيلمــي 
والشــباب، واملبــاراة التــي 
جمعت بــني فريقي الدوحة 
واألبرز باإلضافة إلى مباراة 
مثيرة بني فريق شركة لؤلؤة 

الفنان شعبان عباس (شعبوال)
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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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اجلمعة
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

أ.ف.پ: وّقع إيلون ماسك ومئات اخلبراء العامليني األربعاء 
عريضة دعوا فيها إلى وقف لستة أشهر، تطوير برامج للذكاء 
االصطناعي أقوى من «تشات جي بي تي ٤» الذي أطلقته شركة 
«اوبن ايه آي» في منتصف مارس، مشيرين إلى ما حتمله هذه 
البرامج من «مخاطر كبيرة 

على البشرية».
وفي العريضة املنشورة 
«فيوتشــر  موقــع  عبــر 
اورغ)  دوت  اليــف  اوف 
(futureoflife.org)، طالــب 
اخلبــراء بوقــف مؤقــت 
لعمليات تطوير برامج الذكاء 
االصطناعي إلى حني اعتماد 
أنظمة حماية منها، كإنشاء 
هيئــات تنظيميــة جديدة 
خاصة بهذا املجال، ومراقبة 
الذكاء االصطناعي،  أنظمة 
وتقنيات تساعد على متييز 
األعمال الفعلية من تلك املبتكرة من برامج الذكاء االصطناعي، 
وإنشاء مؤسسات قادرة على التعامل مع «املشاكل االقتصادية 

والسياسية التي تتسبب بها هذه البرامج».
ووقــع العريضة شــخصيات ســبق أن عبــروا علنا عن 
مخاوفهم من الذكاء االصطناعي الذي تصعب السيطرة عليه 
ويظهر إمكانات تفوق فيها على البشر، بينهم مالك «تويتر» 
وشركتا «سبايس اكس» و«تيسال» إيلون ماسك ومؤلف كتاب 

«سايبيينز» يوفال نواه هراري.

«ابقوا بعيدا»
سفيان مباركي، نائب عمدة 
مدينة أمستردام يعلن بدء حملة 
عنوانها: ابقوا بعيدا، تستهدف 
الشباب البريطاني بني ١٨ - ٣٥
عامــا، لتحذيرهم مــن زيارة 
أمســتردام فقط بهدف خرق 
القوانــني احملظور خرقها في 

بريطانيا.

«ال أمتنى عودة شبابي»
راشــيل ماكادامــز، املمثلة 
األميركية (٤٤ ســنة) تقول إنها 
تفضل حكمة الشيوخ على جمال 
الشــباب، وتعترف بأن ســنني 
بانعدام احلكمة،  شبابها امتألت 
لدرجة أنها ال تتمنى عودتها، بعد 
أن اكتسبت من احلكمة والنضج ما 
يغنيها عن جمال الشباب املقرون 

باخلوف والتسرع.

«كل ثروتي لألعمال اخليرية»
 جاكي شان، املمثل الصيني، 
يعلن منــح كل ثروته لألعمال 
أن يتركها  اخليريــــة، دون 
البنــه، ويضيف: ابني يستطيع 
أن يكســـــب ثروته مثــلما 

فعلت أنا.

أبعد من الكلمات
يأيتها النفس  املطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية 

فادخلي في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

منيرة سليمان محمد: (أرملة محمد عوض الشبلي) ٨٨ عاما - 
الرجال: العزاء في املقبرة - ت: ٩٠٩٢٥٥٥٥ - النساء: النعيم 

- ق٢ - ش٢١ - م٨ - ديوان الشبلي - شيعت.
٢٧ عاما - الرجال: العزاء في  فاطمة خالد عبداهللا العوضــي:
املقبرة - ت: ٩٩١٧١٧٧٧ - النســاء: قرطبة - ق٤ - الشــارع 

الثالث - م٣٢ - ت: ٩٩٠١٠٥١٠ - شيعت.
٧٩ عاما - الرجال: العزاء  مجبل محمد فالح هدبا الرشــيدي:
في املقبرة - ت: ٩٧٩١١٩٥٠ - ٩٩١٣٣٣٢٨ - النســاء: صباح 

السالم - ق٩ - ش٤ - ج١٧ - م٢ - ت: ٩٨٥٣٣٥٣٣ - شيع.

العظمى:  ٢٨ - الصغرى: ١٥

٤:٢٠الفجر

٥:٤٠الشروق

١١:٥٢الظهر
٣:٢٣العصر

٦:٠٥املغرب
٧:٢٣العشاء

أعلى مد: ٩:١٣ ص ـ ٥:٤٠ م
أدنى جزر: ٢:٢١ ص ـ ١٢:٤٤ ظ

٩ دول متتلك ٩٥٧٦ رأسًا 
نوويًا جاهزًا.

٤ بدائل إلنعاش الدوام املرن.

العالم على فوهة بركان!املراجعة.. أكثر من ضرورية.

املاسة الوردية «إتيرنل پينك» بـ ٣٥ مليون دوالر
أ.ف.پ: أعلنت دار «ســوذبيز» أن ماسة وردية «من بني 
املاســات النادرة جدا» ســتطرح في مزاد بنيويورك بسعر 

تقديري يبلغ ٣٥ مليون دوالر.
وســيباع هذا احلجر الثمــني الذي يــزن ١٠٫٥٧ قراريط 
واســتخرج عام ٢٠١٩ من منجم في بوتســوانا وكان وزنه 
اإلجمالــي حينها يبلغ ٢٣٫٧٨ قيراطا، في الثامن من يونيو 

في نيويورك.
وأوضحت دار «سوذبيز» أن املزاد على هذه املاسة املسماة 
«إتيرنل پينك» والتي يبلغ سعرها التقديري ٣٥ مليون دوالر، 

سيقام خالل أسبوع مخصص لعمليات بيع املجوهرات.
وقال رئيس قسم مبيعات املجوهرات في دار «سوذبيز» 
الكســندر إبلني لوكالة فرانس برس «نحن نتعامل مع أندر 

ماسة من بني القطع النادرة، مع حجر ال مثيل له».
وأضــاف «قدرت قيمة القيراط الواحد من املاســة بـ٣٫٣
ماليني دوالر، ويبلغ سعرها التقديري تاليا أكثر بقليل من 
٣٥ مليون دوالر، في أعلى قيمة تقديرية لقيراط واحد ألي 

حجر كرمي طرح في السوق».

ارة بالفلبني عشرات القتلى في حريق عبَّ

أ.ف.پ: لقي ٣١ شخصا على األقل حتفهم 
وأنقذ ٢٣٠ آخرون إثر حريق اندلع في عّبارة 
بجنوب الفلبني، على ما أعلنت السلطات 
اخلميــس. وكانت العّبارة في طريقها من 
زامبوانغا في جزيرة ميندناو إلى جزيرة 
خولو بإقليم سولو عندما شب احلريق في 
ساعة متقدمة األربعاء، ما دفع بالركاب إلى 

القفز منها، وفق املسؤول عن إدارة الكوارث 
نيكسون ألونزو. ومتكنت عناصر اإلنقاذ 
وخفر الســواحل وصيادون من إنقاذ ١٩٥

راكبــا و٣٥ من أفراد الطاقــم عندما اندلع 
احلريق بينما كانت العبارة قبالة جزيرة 

بالوك-بالوك في إقليم باسيالن.
وأظهرت مشاهد نشرها خفر السواحل 

زورقا تابعا له، وهو يرش املاء على العبارة 
املشتعلة فيما كانت عناصره على منت مراكب 
أصغر حجما ينقذون الركاب من املياه في 
الظالم. وارتفعــت حصيلة الضحايا بعد 
العثور على ١٨ جثة داخل قمرة مكيفة في 
العبارة املتفحمة بحســب حاكم باسيالن 

جيم ساليمان.

إيلون ماسك وخبراء لوقف تطوير 
برامج الذكاء االصطناعي.. مؤقتًا

إيلون ماسك
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