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الشيخة بيبي ناصر صباح األحمد

عبداهللا الناصر: أداء «برقان» القوي يؤشر لتحقيق 
منو مستدام طويل األجل.. وعمومية البنك 
أقّرت توزيع ٨٪ نقدًا و٥٪ منحة عن ٢٠٢٢

٦٨ مليون دينار 
أرباح «أجيليتي» 

في ٢٠٢٢.. و٧٧٫٦٪ 
قفزة باإليرادات 

إلى ٨٦٣٫٤ مليون دينار

٣٫٣٨ ماليني دينار 
صافي أرباح 

«العقارات املتحدة» 
في ٢٠٢٢ بربحية 
سهم ٣٫١٤ فلوس

صالح الفليج: 
«الوطني» يستثمر 

بقوة في املستقبل 
لتعزيز قدراته الرقمية

١٧٫٩ مليون دينار أرباح 
«الوطنية العقارية» في 
٢٠٢٢.. و٥٣٩ مليون 
دينار إجمالي األصول 

 «أسيكو» تنتخب
محمد الفارس 
عضوًا مستقًال  

في مجلس إدارتها

أحمد امللحم: «أسواق 
املال» تتجه إلى 

رقمنة كل خدماتها 
بإستراتيجيتها اجلديدة 

٤ أسباب لوقف صرف «دعم العمالة»
بشرى شعبان

حددت الهيئة العامة للقوى العاملة احلاالت التي بسببها 
يتــم وقف صــرف دعم العمالــة الوطنية للمســجلني على 
البــاب اخلامس. وأوضحت الهيئة فــي بيان أصدرته أمس 
أن السبب األول وقف دعم العمالة يعود لوضع رمز إيقاف 
بســبب تغير عنوان الشركة أو وجود «عنوان غير فعال»، 
أما الثاني فهو عدم جتديد التصريح مبزاولة املهنة أو انتهاء 
الرخصة التجارية، وقالت الهيئة إن السبب الثالث هو عدم 
ظهور البيان التأميني عبر الربط اآللي بني الهيئة واملؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية لعدم سداد االشتراك الشهري 

أو وجود مديونية أو ألي سبب آخر. 
أما الســبب الرابــع فهو عدم مطابقة رقــم اجلهة املدني 
للشــركة مع الرقم املســجل لدى التأمينات االجتماعية من 
قبل الشركة. وأكدت الهيئة أن إذن العمل للعمالة الوطنية 

يجدد آليا دون احلاجة إلى مراجعة الهيئة.

«القوى العاملة» في بيان رسمي: إذن العمل يجدد آلياً دون احلاجة إلى مراجعة الهيئة
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ترامب يعتزم «القتال حتى النهاية» بعد اتهامه رسميًا
ب» في نيويورك قبل مثوله أمام احملكمة و«تأهُّ

مؤيدتان للرئيس السابق دونالد ترامب تلتقطان «سيلفي» أمام مقر إقامته في ماراالغوا بفلوريدا                       (رويترز)

نيويورك - وكاالت: وضعت شــرطة نيويورك في «حالة 
تأهــب» ترقبا ملثول الرئيس األميركي الســابق دونالد ترامب 
أمام احملكمة بعد غد إلبالغه رســميا بتوجيه التهمة اجلنائية 
إليه في قضية دفع أموال لشراء صمت ممثلة ادعت إقامة عالقة 

معه قبل انتخابات ٢٠١٦.
وأمرت شرطة مدينة نيويورك، التي تضم ٣٦ ألف شرطي 
و١٩ ألف مدني، كل عناصرها وضباطها باالنتشــار بلباســهم 
الرســمي على الطرق العامة وملدة أسبوع، بحسب مصادر في 

الشرطة حتدثت لتلفزيون «ان بي سي».
وقال ناطق باسم شرطة نيويورك عبر البريد االلكتروني، 
إن «العناصر وضعوا في حالة تأهب، وان اجلهاز يبقى مستعدا 
لالســتجابة إذا لزم األمر، وسيضمن للجميع إمكانية ممارسة 
حقهم بطريقة ســلمية»، بحســب ما نقلت عنــه وكالة األنباء 

الفرنسية.
وأضاف الناطق باســم شــرطة املدينة التي لها تاريخ من 
أعمــال العنف، «لكــن ليس هناك في الوقــت الراهن تهديدات 

ذات مصداقية».
وفي مانهاتن لم يتجاوز عدد املتظاهرين املوالني أو املناهضني 
للرئيس األسبق العشرات. وتركز عدد من معارضيه أمام برج 
ترامب على اجلادة اخلامسة في نيويورك ورفعوا الفتة كتب عليها 
«اعتقلوا ترامب»، وذلك فيما كان شخص آخر يسير في محيط 
البرج حامال الفتتني كتب عليهما «اسجنوه.. وارموا املفتاح».  وذكر 
شخص ثالث أيضا أنه «ال أحد فوق القانون». ويعتزم الرئيس 
السابق «القتال» حتى النهاية من أجل إسقاط املالحقات التي أطلقها 
ضده مدعي مانهاتن ألفني براغ، بحســب ما قال موكله جوزف 
تاكوبينــا. ويخطط مؤيدو ترامب، وبينهم النائبة اجلمهورية 
مارجــوري تايلور غريــن، التظاهر الثالثاء أمــام مقر احملكمة 

التفاصيل ص ٢٥خالل مثوله.

منصة خاصة للموردين واملقاولني 
في «مؤسسة البترول»
أحمد مغربي

للمرة األولى في القطاع النفطي، جنحت مؤسسة البترول 
الكويتية في تدشــني منصة خاصة للتسجيل اإللكتروني 
للموردين واملقاولني باملوقع اإللكتروني اخلاص باملؤسسة.
وقالــت مصادر لـ «األنبــاء» إن إطالق املنصة اجلديدة 
يأتي من منطلق حرص مؤسسة البترول على تقدمي أفضل 
السبل للتواصل مع الشركات وتسجيلها بطريقة سلسة، مما 
يجعل مشاركة املوردين واملقاولني في املناقصات والعقود 
النفطية على نطاق واســع وإعطاء فرصة أكبر للشركات 
للمشاركة في توفير احتياجات املؤسسة عن طريق الشراء.

وذكرت أن املنصة ستتيح التسجيل اإللكتروني ملزودي 
اخلدمات واملواد واملشــتريات عن طريق رابط املؤسســة 

.(https://registersupplier.kpc.com.kw)

«الكهرباء» تنتظر موافقة «املالية» على رصد ميزانية 
شراء الطاقة من الشبكة اخلليجية خالل الذروة

دارين العلي

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان 
وزارة الكهرباء واملاء تنتظر حاليا موافقة 
وزارة املالية على رصد امليزانية الالزمة 
لشراء الطاقة من شبكة الربط اخلليجي 
للحفاظ على أمان الشــبكة خالل موسم 

الذروة املقبل.
ولفتت املصادر إلى انه في حال املوافقة 
على امليزانية سيتم الترتيب مع الدول 
اخلليجيــة التي أرســلت عروضا لبيع 
الطاقة عبر الشبكة اخلليجية، مؤكدة أن 
هذا اإلجراء للحفاظ على التشغيل اآلمن، 
علما ان االســتهالك املتوقــع لهذا العام 
يبلغ نحــو ١٧ ألف ميغاواط، فيما يبلغ 
اإلنتاج اآلمن ١٧٨٠٠ ميغاواط. وأوضحت 

املصادر انه سيتم حجز الطاقة املطلوبة 
من الشبكة اخلليجية بعد أخذ املوافقات 
الالزمة مــن اجلهات الرقابيــة واملالية، 
مشددة على انه ال وجود لنقص في التيار 
خالل العــام احلالي وإمنا بســبب عدم 
دخول إنتاج جديد إلى الشــبكة في ظل 
تأخر املشــاريع اإلنتاجيــة فإن الوزارة 
تســعى جاهدة لتأمني التشــغيل اآلمن 
واحلفاظ على جودة اخلدمة مع ارتفاع 
حجم الطلب ســنويا. ولفتــت املصادر 
الى ان الوزارة تضع باعتبارها إمكانية 
خروج وحدات عن اخلدمة أثناء موسم 
الذروة، وبالتالــي تضع كل االحتماالت 
واخلطــط لتفادي أي مشــكلة ميكن ان 
تطرأ للحفاظ على تأمني خدمتي الكهرباء 
واملياه وأنها جتد في الربط اخلليجي أحد 

هذه احللول التي ميكن ان تلبي الشبكة 
في حال االحتياج إليها. وتوقعت املصادر 
ان حتتاج الوزارة إلى االستعانة بالربط 
اخلليجي خالل السنوات الثالث  املقبلة 
وذلــك إلى حني بدء دخــول إنتاج جديد 
للشبكة من املشاريع اجلديدة في الزور 
الشمالية واخليران وكذلك مشاريع الطاقة 

الشمسية املزمع إنشاؤها.
ولفتت املصادر الى ان الوزارة تعول 
أيضــا على وعــي املواطنــني واملقيمني 
وتفاعلهم في ترشيد االستهالك وصيانة 
أجهزة التكييف وعدم استخدام األجهزة 
التي تســتهلك طاقــة وقت الــذروة، ما 
سيســهم في تخفيض االستهالك العام 
ويعود بالنفع على الشــبكة الكهربائية 

وإنتاجها.

تعّول على وعي املستهلكني للترشيد وصيانة أجهزة التكييف واستخدام األجهزة املوفرة للطاقة

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت PDF الصفحة

«السكنية»: فتح باب التخصيص لقسائم 
«جنوب سعد العبداهللا» اليوم

عاطف رمضان

علمت «األنباء» ان املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
فتحت باب التخصيص على قسائم جنوب سعد العبداهللا 
للطلبات املسجلة حتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥ وما قبل 
ابتداء من اليوم االحد ٢ اجلاري. وميكن تقدمي التخصيص 
من خالل تطبيق «سهل» او األفرع اخلارجية خالل الفترة 

الصباحية واملبنى الرئيسي خالل الفترة املسائية.

وزير اخلارجية 
أولم لرؤساء البعثات 

الديبلوماسية 
واملنظمات اإلقليمية 

والدولية: القيادة 
السياسية تعتّز 
بروابط الكويت 

العميقة بجميع الدول 
الشقيقة والصديقة 
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إمساكية رمضان

اإلفطار: ٠٧: ٦اإلمساك: ١٤: ٤

الشيخ سالم العبداهللا يتلقى تهنئة بالشهر الفضيل

العليان لـ «األنباء»: «الدرة» ُتطلق حملة سريالنكا الستقدام 
العمالة املنزلية بتكلفة ٦٥٠ دينارًا شاملة التأمني

الزعبي لـ «األنباء»: التكلفة أقل من سعر الوزارة .. ومدة االستقدام نحو شهر
محمد راتب

أعلــن رئيس مجلس إدارة 
الدرة للعمالــة محمد  شــركة 
العليــان، فــي تصريح خاص 
لـــ «األنبــاء»، انطــالق حملة 
اســتقدام العمالة املنزلية من 
جمهورية سريالنكا، وذلك في 
خطوة جادة لتحقيق انفراجة 
في سوق العمالة بالبالد، حيث 
ســيتم تأمني الطلبات اعتبارا 
من أمس الســبت وعبر املوقع 
اإللكترونــي للشــركة بســعر 
٦٥٠ دينارا فقط شاملة التأمني 
البالغ ٤٢ دينارا، واملعتمد من 
جمهورية ســريالنكا مؤخرا، 
مشــيرا إلى أن السعر أقل من 
ســعر وزارة التجارة. وأشار 
إلى أن هذه اخلطوة من شأنها 
قطــع الطريــق علــى االجتار 
الثقــة إلى  بالبشــر، وإعــادة 
صورة الكويت املشــرقة فيما 
يخص حقوق اإلنسان، مبينا 

اإلدارة واملدير العام للشــركة 
محمــد الزعبي، فــي تصريح

لـ «األنباء»، إن فتح باب التقدم 
بالطلبات انطلق امس السبت 
بعد منتصف الليل، وذلك من 
خالل املوقع اإللكتروني، حيث 
اتخذت الشــركة كل الوسائل 
التقنية التي تسهل على العميل 
إجراءات التعاقد وجتعلها في 
غايــة السالســة والســهولة، 
وذلك بعد أن مت تدريب موظفي 

الشركة على التعامل مع هذه 
اإلجراءات التعاقدية والفنية. 
وأوضح ان مدة استقدام العامل 
أو العاملة ســتكون في حدود 
شــهر علــى أن يتــم تقليص 
الفتــرة تدريجيــا فــي الفترة 
القادمة، مؤكدا أن الشركة على 
استعداد لتقدمي عروض مميزة 
بأســعار مخفضة على تذاكر 
الســفر بالتعاون والتنســيق 
مع شــركات الطيران ومكاتب 
الســفر املعتمدة، الفتا إلى أن 
تكلفة استقدام العمالة ال تشمل 
تذكرة الســفر. وأكد أن حملة 
اســتقدام العمالة تتم برعاية 
وتنســيق بــني شــركة الدرة 
ووزارة اخلارجيــة وســفارة 
الكويت في كولومبو، متوجها 
بالشكر للقائمني على الوزارة 
والســفارة وجلميــع اجلهات 
احلكومية واخلطوط اجلوية 
الكويتية على تيسير وإجناح 

هذه احلملة.

الشركة استعدت الستقبال الطلبات عبر موقعها اإللكتروني بعد منتصف ليل السبت

محمد الزعبيمحمد العليان

أن الشــركة ماضيــة في فتح 
دول جديدة وإعادة االستقرار 
إلــى الســوق احمللــي، ولعب 
دور بــارز في توفيــر العمالة 
والقضاء على السوق السوداء، 
مبينا أن الشــركة تعاقدت مع 
أبــرز وكالــة متخصصــة في 
ســريالنكا بتجهيــز العمالــة 
املنسجمة واملتوافقة مع طبيعة 
املجتمع الكويتي وخصوصيته. 
بدوره، قال نائب رئيس مجلس 
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االحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ محليات

ديوان البرجس استقبل املهنئني بالشهر الفضيلديوان املنيفي استقبل املباركني بالشهر الفضيل
املنيفــي  ديــوان  اســتقبل 
املباركني بشهر رمضان الفضيل، 
حيث أعرب احلضور عن تهانيهم 
الطيبــة وتبادلــوا  باملناســبة 
الوديــة والتبريكات  األحاديث 

بالشهر الفضيل.
أثنــى  وخــالل االســتقبال، 
احلضور على األجواء اإليجابية 
في ليالي وأيام شهر اخلير، حيث 
يحرص أبناء الشــعب الكويتي 
على ممارســة عــادة التواصل 
التي جبلــوا عليها في مختلف 
املناســبات، مؤكدين أن ارتياد 
الدواوين وتبادل التهاني سنة 
طيبة تقوي الوشائج وتزيد الود. 
ومتنى احلضور للكويت دوام 
العزة واالستقرار واالزدهار، وأن 
يدمي اهللا على الشعب الكويتي 

نعمة األمن واألمان.

جريا على عادتهم اســتقبل 
أبناء أســرة البرجس املهنئني 
بشــهر رمضان املبــارك، وذلك 
في ديوان البرجس الكائن في 

اخلالدية.
وقــد رحــــب آل البــرجس 
بالضيــــوف مـــن شخصيات 
وسفـــــراء وديبلـــوماسيــني 
ومواطنيــن ومقيمـني، إضـافة 
إلى رواد الديـوان الذين تبادلوا 
التهانــي واملباركــــة بالشــهر 
الفضيـــل، داعيـــن اهللا تعالى 
أن يعيده علــى الكويت قيادة 
وحكومة وشعبا وعلى األمتني 
العربيــة واإلســالمية باليمن 
واخلير والبركة، مشيرين إلى 
ما جبــل عليه أهل الكويت من 
مودة وتواصل فيما بينهم في 
جميع املناسبات كأسرة واحدة.

عبدالوهاب ومحمد وحمد املنيفي

إبراهيم اجلالل ومحمد اجلالل

(قاسم باشا) (متني غوزال)الشيخ حمد جابر العلي مهنئا بالشهر الفضيل  م.حمد البرجس وم.ضاري البرجس باستقبال املهنئنيالفريق أنور البرجس واللواء م.جاسم العوفان  

لقطة للذكرى في ديوان البرجس

أحمد احملري وعبداهللا احملري يباركان بالشهر الفضيل

جانب من احلضور في ديوان املنيفي

السفيرة الفرنسية كلير لوفليشر ومحمد البرجس وبدر البرجس وفيصل البرجس وعبدالعزيز البرجس ود.مبارك املطوع

عدد من السفراء والديبلوماسيني العرب واألجانب يقدمون التهاني بالشهر الفضيل في ديوان البرجس

جانب من استقبال ديوان البرجس للمهنئني بشهر رمضان املبارك جمع من املهنئني بالشهر الفضيل في ديوان املنيفي

د.فيصل املنيفي وم.فواز الرومي

بدر اجلوعان مهنئا

فهد الغامن وعبدالعزيز املنيفي

وائل اخلالد وعبداهللا السميط وفيصل البرجسالسفير املصري أسامة شلتوت والسفير البحريني صالح املالكي مع فيصل البرجس

السفيرة الفرنسية كلير لوفليشر متوسطة عبدالعزيز الغرير وعبداحملسن البرجس

القائم باألعمال في السفارة السورية املستشار د.مصطفى ديوب والسفير زياد املشعان والديبلوماسي أنور العياف

السفير العماني د.صالح اخلروصي متوسطا بدر البرجس وفهد البرجس وفيصل البرجس ومحمد البرجس
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اجلاراهللا: «الرحم الصناعي» طفرة صحية قادمة 
إال أنها حتتاج إلى ضوابط شرعية وقانونية

بوعركي: إقفال حسابات الصندوق املالي املدرسي

عبدالكرمي العبداهللا

أكــد رئيــس املنظمــة 
االسالمية للعلوم الطبية 
أن  اجلــاراهللا  د.محمــد 
«الرحم الصناعي» يعتبر 
طفــرة صحيــة قادمــة ال 
محالة، حيث انها جنحت 
فــي املختبــرات وبــدأت 
بشــائرها في الظهور الى 
العلن بني البشر مع التكتم 
الشديد على األمر، مشيرا 
فــي الوقــت ذاتــه الى أن 
فوائدها اجلمة من شأنها أن 
تنقذ حياة ماليني االطفال 
من املــوت وحتقــق آمال 
عشرات املاليني من االزواج 
والزوجات فــي اإلجناب، 
وهم من كانوا ال يحلمون 
بهذه النعمة اإللهية بسبب 

مشاكل الرحم.
ودعــا د.اجلاراهللا، في 
تصريح صحافي، املنظمات 
االســالمية الــى املبــادرة 
بدراسة التبعات الشرعية 
والقانونيــة لهذه الطفرة 
املتوقعة، وعدم  الصحية 
االنتظار عشرات السنوات 
البشــرية  حتــى تنفــق 
الــدوالرات،  تريلونــات 
وميــوت اآلالف كتجارب. 
وأوضــح أن اخلطــوات 
االولى قــد جنحت وبدأت 
بشائرها الصحية تظهر، 
مطالبــا بوضع الضوابط 
والقانونيــة  الشــرعية 
بأســرع وقــت. وبــني أن 
«الرحــــــــــم الصناعي» 
عبــارة عن جهاز يســمح 
باحلمــل خــارج اجلســم 
مثــل كيــس بالســتيكي 
حيــوي يحتــوي علــى 
الســائل األمنيوسي الذي 
يحيط باجلنــني في رحم 
أمه، علمــا أن ذلك يحدث 
عــن طريــق آلــة متصلة 
باحلبل السري متاثل الى 
حــد كبير مضخــات الدم 
الكلــى، ويزود  وغســيل 
فيه اجلنني باألوكسيجني 
واملكونــات الغذائية التي 

عبدالعزيز الفضلي

أعلنــت وكيلــة القطاع 
التربيــة  بــوزارة  املالــي 
بالتكليف رجاء بوعركي عن 
إقفال حســابات الصندوق 
املالي املدرسي للعام املالي 

.٢٠٢٢ /٢٠٢٣
جــاء ذلــك فــي نشــرة 
أصدرتهــا بوعركي ملديري 
التعليمية  املناطــق  عموم 
ومديري ومديرات مدارس 
العــام وريــاض  التعليــم 
األطفــال وإدارتــي التعليم 
الدينــي ومــدارس التربية 
اخلاصة بنني وبنات، والتي 
تلقت «األنباء» نسخة منها، 

إلــى جتــارة  أن يــؤدي 
اإلجنــاب، علمــا انــه من 
شأن ذلك أن يشمل جتارة 
التكنولوجيا، أو استخدام 
األمهات البديالت، أو أشكال 
أخرى من االستغالل، وهنا 
مــن املهــم معاجلــة هذه 
املخاوف لضمان استخدام 
بطريقــة  التكنولوجيــا 

مسؤولة وأخالقية.
وتابع: تشمل الضوابط 
أيضا «الهندسة الوراثية»، 
والتي تتمثل في مخاوف 
من أن تستخدم تكنولوجيا 
مــع  الصناعــي  الرحــم 
الوراثية، ومن  الهندســة 
املمكــن أن يشــمل ذلــك 
تالعب اجلينات لتحسني 
بعض الصفات أو القضاء 
األمــراض،  علــى بعــض 
ومع أن للهندسة الوراثية 
القدرة على تقدمي العديد 
من الفوائــد، إال أنها تثير 
أسئلة أخالقية مهمة يجب 

معاجلتها.
الــى أن مــن  واشــار 
املوافقة  الضوابط أيضــا 
املســتنيرة، والتأكــد من 
فهم األفراد الذين يختارون 
التكنولوجيــا  اســتخدام 
للمخاطر والفوائد املتعلقة 
بها، أما األمر السادس فهو 
الوصول والعدالة، ويتعلق 
هذا باحلرص على أن تكون 
التكنولوجيا متاحة جلميع 
األفراد الذين قد يستفيدون 
منها. وأوضح د.اجلاراهللا 
أن االعتبــارات الثقافيــة 
والدينيــة هــي أيضا من 
الضوابط التــي يجب أن 
تتوافر، والتي تختلف من 
ثقافــات وديانات متعددة 
فــي آرائهــا ومعتقداتهــا 
جتــاه تكنولوجيا الرحم 
الصناعي، عالوة على اآلثار 
االجتماعية واالقتصادية 
احملتملة لتبني تكنولوجيا 

الرحم الصناعي.
 وقال إن من الضوابط 
التي يجــب وضعــــــــها 
بعــني االعتبــار ايضا هي 

يرجى مراعاة واتباع النقاط 
التالية:

٭ املبالغ التي قامت الوزارة 
بتحويلهــا علــى حســاب 
الصندوق املالي خالل الفترة 
من ١ أغســطس ٢٠٢٢ حتى 
نهاية الســنة املالية في ٣١

مارس ٢٠٢٣.
٭ عدم االحتفــاظ باملبالغ 
النقدية ويجب إيداعها في 
حسابات الصندوق املالي أو 
املوارد األخــرى قبل نهاية 
العــام املالي فــي ٣١ مارس 

.٢٠٢٣
٭ سيتم خصم املبالغ غير 
املسددة من الدفعة الثانية 
املقــررة للصنــدوق املالي 

اخلصوصية واألمــــــان 
عبر احلفاظ على ســرية 
املعلومات الطبية احلساسة 
التكنولوجيــا  وحمايــة 
األمــان  اختراقــات  مــن 
احملتملــة، هــذا باالضافة 
النتائــج الصحيــة  الــى 
والتــي  األجــل  طويلــة 
بالنتائج الصحية  تتمثل 
احملتملــة طويلــة األجل 
لألشخاص الذين يولدون 
عــن طريــق تكنولوجيا 
الرحــم الصناعــي. وذكر 
أن مــن الضوابــط ايضــا 
تغييـر األدوار اجلندرية، 
بحيــث ميكــن أن يحول 
تطويـــر تكنولوجيــــــا 
الرحم االصطناعي األدوار 
اجلندرية التقليدية، حيث 
الرجــال مــن  ســيتمكن 
حمل األطفــال وإجنابهم، 
ممــا ميكــن أن يؤثر على 
األســرة  ديناميكيــات 
واملعاييــر االجتماعيــة، 
فضــــال عــــن «هيــاكل 
األسرة»، والتي متكن من 
تبنــي تكنولوجيا الرحم 
االصطناعــي علــى نطاق 
واسع إلى تغيير في هياكل 
األســرة التقليدية، حيث 
سيتمكن األفراد أو األزواج 
الذين ال يستطيعون احلمل 
بشكل طبيعي من اإلجناب، 
ويؤدي هذا إلى تنوع أكبر 
في هياكل األسرة وميكن أن 
يتحدى املفاهيم التقليدية 
ملــا يشــكل أســرة. وعن 
املواقف جتاه اإلجناب، أكد 
د.اجلاراهللا انها ميكن أن 
تغير تطوير تكنولوجيا 
الرحم االصطناعي، حيث 
ستتيح خيارا جديدا لألفراد 
الذين ال يستطيعون احلمل 
بشكل طبيعي، والذي ميكن 
أن يؤدي إلــى قبول أكبر 
للطــرق غيــر التقليديــة 
لإلنــــــجاب ومنهج أكثر 
شموال لتخطيــط األسرة، 
وهنا يأتي دور الضوابط 
التشــريعية لكبح جماح 

هذا االمر اخلطير.

املدرسي.
٭ ضــرورة إرســال اصل 
كشف البنك يوضح الرصيد 
املتبقي على ان يتم اعتماده 
مــن البنك واملســؤول في 
املنطقة التعليمية او املدرسة 
بعد انتهاء عمليات الصرف 
سواء سحب او اضافة خالل 
الســنة املالية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣
في موعد نهاية ٦ اجلاري.

٭ ستغطي الدفعة اجلديدة 
فــي ١ اجلــاري مصروفات 
املدرســة حتى نهاية العام 
الدراســي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ لكل 
مرحلــة تعليميــة راجيــة 
التقييد بكل ما جاء بالقرار 

الوزاري رقم ٢٠٠٠/١٧٩.

أكد أنها ستنقذ حياة ماليني األطفال من املوت وحتقق آمال الكثير في اإلجناب

دعت إلى عدم االحتفاظ باملبالغ النقدية

د.محمد اجلاراهللا

رجاء بوعركي

يحتــاج إليها فــي درجة 
حرارة اجلسم، بحيث ان 
الرحم االصطناعي بشكل 
عام يؤمن الظروف نفسها 
املوجــودة فــي رحم األم، 
ما يسمح له بالنمو حتى 
املستوى املطلوب ليتخطى 

مرحلة اخلطر.
وعـــــن الضوابــــــط 
القانونيــة والدينية، قال 
د.اجلــاراهللا إن هنــــاك 
عدة ضوابط بهذا الشــأن 
تتمثل أولها بـ «الشخصية 
القانونيــة»، وهــي متــى 
يتحول اجلنني إلى شخص 
ميتلــك حقوقــا قانونية 
وأخالقية؟ وهذه مســألة 
معقــدة ومثيــرة للجدل، 
والتــي متــت مناقشــتها 
علــى مدى عقــود، ويرى 
الشــخصية  البعــض أن 
القانونية تبدأ في احلمل، 
في حني يعتقد آخرون أنها 
تبــدأ بعد الــوالدة، أو في 
وقــــــت مــا بينهما، علما 
أن هذا الســـــؤال له آثار 
مهمة على الوضع األخالقي 
لألجنـــــة  والقانونــي 
التــي تنمــو فــي األرحام 
االصطناعيــة. واضــاف: 
ان مــن الضوابــط أيضــا 
هي حقوق ومســؤوليات 
الوالديــن، باالضافــة الى 
«جتارة اإلجناب»، بحيث 
تكون هنــاك مخاوف من 
أن تطويــر تكنولوجيــا 
الرحــم الصناعــي ميكن 

وأشارت فيها الى ضرورة 
إقفال حسابات السنة املالية 
مع حتميل السنة املالية بكل 
ما يخصها من مصروفات، 

«التربية» تطلب من املناطق التعليمية امليزانية 
التقديرية ألعداد الطلبة والفصول للعام املقبل

عبدالعزيز الفضلي

الوكيــل املســاعد  دعــا 
للتعليــم العــام فــي وزارة 
الســلطان  التربيــة أســامة 
املناطــق التعليميــة للبــدء 
التقديرية  امليزانيــة  بإعداد 
ألعداد الطلبة والفصول للعام 
الدراسي املقبل ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

جاء ذلك في نشرة أصدرها 
الســلطان، وتلقت  الوكيــل 
«األنباء» نسخة منها، حيث 
قال فيها: في إطار االستعدادات 
للعام الدراســي ٢٠٢٣/٢٠٢٤

وحرصا على إعداد امليزانية 
التقديريــة وبيــان حاجــة 
الوزارة من الكوادر التعليمية 
للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

يرجــى التكــرم باإليعاز 
جلهــة االختصــاص نحــو 
البــدء فــي إعــداد ميزانيــة 
الطلبة والفصول التقديرية 
للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، 
آملــني أن تشــمل امليزانيــة 
بيان السعة املكانية املتاحة 
مــن الفصول الدراســية في 
كل مدرســة، راجني أن يصل 
املطلوب مباشــرة إلى قسم 

املتابعــة الفنيــة فــي إدارة 
التنســيق. من جانــب آخر 
حددت وزارة التربية اليوم 
األحد ٢ أبريل موعدا إليقاف 
النقل وإغالق بابه بني املدارس 
واملناطــق التعليمية لطلبة 
الثانويــة بنظــام  املرحلــة 
ســجل الطالــب، كمــا تفتح 
التربيــة باب  اليــوم وزارة 
التسجيل للتالميذ املستجدين 
في املرحلة االبتدائية للعام 
الدراسي املقبل ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، 
وذلك حسب عنوان الطالب 

في بطاقته املدنية.

إيقاف نقل طلبة املرحلة الثانوية بني املدارس اليوم

الشيخ سالم العبداهللا يتلقى التهاني

وزير اخلارجية استقبل رؤساء البعثات الديبلوماسية 
واملنظمات املعتمدين لدى الكويت

مبناسبة حلول شهر رمضان 
املبارك، استقبل وزير اخلارجية 
الشيخ ســالم العبداهللا وحرمه 
الشــيخة رميــا الصباح مســاء 
اخلميس في قاعة صباح األحمد 
وزارة  عــام  بديــوان  الكبــرى 
البعثــات  رؤســاء  اخلارجيــة 
الديبلوماسية واملنظمات اإلقليمية 
والدولية املعتمدين لدى الكويت 
بحضور نائــب وزير اخلارجية 
العتيبــي  منصــور  الســفير 
ومساعدي الوزير والسفراء وكبار 

املسؤولني بالوزارة.
وقــد نقــل وزيــر اخلارجية 
للحضور حتيات صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد وسمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
ورئيــس مجلس الوزراء ســمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح، 
واعتزازهم بالروابط العميقة التي 
جتمع الكويت بكل الدول الشقيقة 
والصديقــة واملنظمات اإلقليمية 
والدولية املعتمــدة في الكويت، 
ومتنياتهم أن تعاد هذه املناسبة 
املباركــة علــى األمتــني العربية 
واإلسالمية والعالم أجمع باخلير 

واليمن والبركات.
وفــي ختــام املناســبة، تقدم 
وزير اخلارجية الشــيخ ســالم 
العبداهللا وحرمه الشــيخة رميا 
الصباح ببالغ الشــكر والعرفان 
لكل احلضور واملباركني بالشهر 

الفضيل.

نقل حتيات القيادة السياسة واعتزازهم بالروابط التي جتمع الكويت بالدول واملنظمات املعتمدة

عميد السلك الديبلوماسي سفير طاجيكستان د.زبيد اهللا زبيدوف مهنئا الشيخ سالم العبداهللا وحرمه

حذف برامج وتخصصات تعليمية
في مؤسسات أميركية من قائمة االعتماد

ثامر السليم

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث 
العلمي د.حمد العدواني قــرارا يقضي بحذف بعض 
البرامج الدراسية والدرجات العلمية من قائمة مؤسسات 
التعليم العالي في الواليات املتحدة األميركية املوصى 

بها لدى اجلهاز الوطنــي لالعتماد األكادميي وضمان 
جودة التعليم. وجاء في القرار الذي أصدره د.العدواني 
مؤخرا، وحصلت «األنباء» على نســخة منه، ضرورة 
مراعاة القرارات املنظمة لاللتحاق ولنظام الدراسة في 
مؤسسات التعليم خارج الكويت، على ان يسري القرار 
اعتبارا من تاريخه ويلغى كل نص يخالف ما ورد فيه.

د.حمد العدواني

أسامة السلطان
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ووجليموت: ١٠٠ جندي مسلم بالقوات األميركية في عريفجان
أسامة دياب

كشــف قائد دعــم املنطقة 
واملشرف العام على عمليات 
القاعدة في بيورينج وعريفجان 
العقيد مارتن ووجليموت عن 
وجود نحو ١٠٠ جندي مسلم 
ضمن صفوف القوات األميركية 

في معسكر عريفجان.
وأضاف ووجليموت ـ في 
تصريحات للصحافيني على 
هامــش حفــل اإلفطــار الذي 
أقامته مجموعة دعم املنطقة 
في معسكر عريفجان مبشاركة 
وزارة االوقــاف والشــؤون 
اإلسالمية، كل عام نستضيف 
دعاة من وزارة االوقاف خالل 
شهر رمضان ملشاركة جنودنا 
املسلمني اإلفطار، ونحن سعداء 

بهذا التعاون.
ولفت إلى أن املعســكر به 
عدد ال بأس به من املســلمني 
املدنيــني الذين يعملــون به، 
مشــيرا إلــى أن هــذا العــام 
شــهد توســعة خيمة الصالة 
ليتمكن املســلمون العاملون 
في املعسكر سواء العسكريون 
او املدنيون من أن ميارســوا 
صلواتهم، وهــذه االحتفالية 
تأتي مبناسبة إجناز هذا العمل 

الرائع في املعسكر.
وأشار إلى أن زيارة الدعاة 
للمعســكر تهــدف لتعريــف 
اجلنود بتعاليم دينهم، الفتا 
إلى أن حرية العبادة مكفولة 
للجميــع، مشــيدا بالتنــوع 

الثقافي في املعسكر.
مــن جهته، أكــد اخلطيب 
في وزارة األوقاف والشؤون 
النقــوي  اإلســالمية محمــد 
أهمية وفضل شــهر رمضان 
شهر الرحمة واملغفرة والذي 
يتضاعــف فيه األجــر، داعيا 
الصائمني إلى اإلكثار من فعل 
اخليــرات والطاعــات في هذا 

الشهر املبارك.
ان  النقــوي  وأوضــح 
زيارتــه ملعســكر عريفجــان 
تأتي بالتنســيق بني وزارتي 
األوقاف والدفاع وذلك إللقاء 
التي  اخلطــب واحملاضــرات 
تفيد املسلمني وغير املسلمني 
والتعريف باإلسالم وشعائره.

ولفــت إلــى أهميــة هــذه 
الزيارات بشــكل عام للجنود 

املسلمني في معسكر عريفجان، 
حيث يجيب عن أسئلتهم من 
واقع القــرآن والســنة، ومن 
ثم يتعرفون على اساســيات 
دينهــم االســالمي احلنيــف، 
مشيرا الى ان الزيارات تكون 
مبعدل زيارتني كل شهر تقريبا 
او حسب االتفاق بني وزارتي 

األوقاف والدفاع.
وذكر ان املسلمني األميركيني 
يحضــرون إلــى املســجد في 
معســكر عريفجان لالستماع 

الــى خطبــة اجلمعــة باللغة 
اإلجنليزية وأداء الصالة، كما 
نالحظ وجود غير املســلمني 
خارج املســجد، وهذه خطوة 

جيدة جدا.
وتوجه بالشكر إلى وزارتي 
األوقات والدفاع واملســؤولني 
في معسكر عريفجان لتسهيل 
مهمتــه وأداء واجبــه نحــو 
املســلمني وغيرهــم فــي هذا 

املعسكر.
من ناحيته، قال القسيس 

شــابلن بنيامــني هاينز، قس 
معسكر عريفجان، انه يعمل 
على تعزيز حوار االديان في 
املعســكر، ولدينا مســلمون 
ومســيحيون ويهــود ضمن 
قواتنــا، فنحن هنا نعمل معا 

وبشكل وثيق.
وذكر ان خيمة الصالة تقام 
بها الصلوات اخلمس وصالة 
اجلمعة حيث يشارك فيها أكثر 
من ٢٥ جنديا كل جمعة ألداء 
الصالة، الفتا إلى أن االحتفال 

برمضان هذا العام تزامن مع 
الدينيــة  احتفــاالت االعيــاد 
األخرى كعيد القيامة والفصح.

وذكر ان هناك حرية املعتقد 
داخل اجليش األميركي، وجميع 
القيادات مهتمة بتوفير احلرية 
الدينية لكل شخص، لذلك لدينا 
ديانات كثيرة داخل اجليش، 
مشــيدا بتعــاون اجليش مع 
وزارة االوقــاف والشــؤون 
وصفهــا  التــي  اإلســالمية 
بالشريك املهم، موضحا انهم 
يستعينون بالدعاة املسلمني 
على األقل مرة واحدة في الشهر 
وأحيانا أكثر خصوصا خالل 

شهر رمضان.
ووصف تلبية اإلعالميني 
والدعــاة وبعــض األصدقــاء 
الدعوة للمشــاركة في إفطار 
الرائــع،  بالشــيء  جماعــي 
مرحبا بهم بعبارة اهال وسهال 
باجلميع، الفتا إلى أن مشاركة 
غير املســلمني أيضا في هذه 
األمســية تعكــس التعايــش 
املوجود في معسكر عريفجان.

خالل حفل إفطار أقامته مجموعة دعم املنطقة في املعسكر

(فريال حماد) العقيد مارتن ووجليموت واخلطيب محمد النقوي والقس شابلن بنيامني هاينز مع احلضور 

مشاركة نسائيةجانب من اإلفطار

أحد اجلنود يؤذن لصالة املغرب اخلطيب محمد النقوي العقيد مارتن ووجليموت

«نقابة نفط اخلليج» حتّذر من عدم التجاوب
مع تظلمات العاملني وشكاواهم

أسامة أبوالسعود

أعلــن عضو مجلس إدارة نقابة العاملني 
بالشــركة الكويتية لنفــط اخلليج ورئيس 
جلنــة الشــكاوى أحمد العتيبــي ان النقابة 
تلقت في اآلونة األخيرة العديد من الشكاوى 
والتظلمات من العاملني بالشركة بكل مواقعها 

والتي تعاملت معها النقابة بالشكل الرسمي.
وأوضــح العتيبــي ان ادارة الشــركة لم 
تتجــاوب أوتتفاعل فــي التحقيــق مع تلك 
الشكاوى مبهنية، مما ادى الى تراكمها، وساعد 
ذلك في متادي بعض املسؤولني في االدارات 
الوسطى باستخدام سلطاتهم في التعامل مع 

املوظفني باعتبارهم الطرف االضعف.
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املنفوحي: إلزام املقاول بتزويد مواقع املخيمات واالنتخابات باحلاويات
بداح العنزي

أكد مدير عام البلدية م.أحمد 
املنفوحي إلزام املقاولني بتزويد 
املخيمات الربيعية الواقعة ضمن 
عقود النظافة باحلاويات الالزمة 

وتنظيف املواقع.
وقــال م.أحمد املنفوحي في 
رده على سؤال العضو م.علياء 
الفارسي بشأن حاويات النظافة 
اخلاصة بالبلدية، وفيما يتعلق 
بوجود آلية علمية لتوزيع هذه 
احلاويات: يتم توزيع احلاويات 
الالزمــة والعمــل لتغطية كل مصدر للنفايات ضمن  باحلاويــات 

على تفريغها ونقل محتوياتها 
دون تأخيــر وأيضــا تنظيــف 
أماكن املخيمات. وذلك وفقا ملا 
جاء بشروط العقد - الشروط 
اخلاصــة - البــاب اخلامس - 
األعمال األخرى - مادة ٤ نظافة 

مناطق البر:
أ - يلتزم املقاول باحملافظة على 
نظافة مناطق البر بداخل نطاق 
العقد والعمل على رفع النفايات 
أوال بأول وتزويد مخيمات الربيع 
املوسمية ومواقع حمالت احلج 
والعمرة واملناسبات األخرى مثل 

لكل وحدة ســكنية، وذلك بناء 
على متوسط إخراج النفايات لكل 
فرد ١٫٥ كجم يوميا × متوسط 
عدد أفراد األســرة ٦ أفراد - ٩
كجم يوميا. - متوسط إخراج 
الســكنية  النفايــات للوحــدة 
الواحدة وكميــة النفايات هذه 
تتناسب حاليا مع حجم احلاوية 
سعة ٢٤٠ لترا املوضوعة أمام 

الوحدة السكنية.
وفيمــا يتعلــق بالســؤال: 
هل األكياس الســوداء اخلاصة 
بحاويات املنازل صديقة للبيئة 
وقابلة للتحلل؟ وإن كانت غير 
صديقــة للبيئة، هــل ميكن أن 
تشترط بلدية الكويت واجلهات 
ذات الصلة بأال يتم اســتخدام 
أكياس مع احلاويات املنزلية إال 
إذا كانــت من األكياس املعتمدة 
من بلدية الكويت واجلهات ذات 
الصلــة للحفاظ علــى البيئة، 
قال مدير عام البلدية: األكياس 
الســوداء اخلاصــة بحاويــات 
املنازل ليســت صديقة للبيئة 
وغير قابلة للتحلل، أما بشأن أن 
تشترط بلدية الكويت واجلهات 
ذات الصلة بأال يتم اســتخدام 

واملكاتب التجارية نشاطها».
- تقوم البلدية أو ناقل النفايات 
الناجتة عن مزاولــة الوزارات 
العامة  والهيئات واملؤسســات 
واجلهات التابعــة وغيرها من 
اجلهات احلكوميــة الى مواقع 

معاجلتها.
وردا علــى ســؤال «فــي حــال 
التخييــم في البــر، كيف ميكن 
طلــب حاويــة؟ وكيــف ميكن 
التخلــص منها ما بعد موســم 
التخييم؟»، قــال: املقاول ملزم 
بتزويد مخيمات الربيع املوسمية 
الواقعــة ضمن مناطــق العقد 

حدود مناطق العقد والتي تلتزم 
البلدية بنقل مخلفاتها إلى أماكن 
معاجلتها. وهناك جهات ملزمة 
بوضع حاويــات خاصة ونقل 
مخلفاتها الــى أماكن معاجلتها 
وفقــا للقرار الــوزاري رقم ٩٠

لسنة ٢٠٠٨ بشأن الئحة النظافة 
ونقل النفايات - املادة الثالثة: 
الفنــادق واجلمعيــات  «علــى 
التعاونية واملجمعات السكنية 
واالســتثمارية  والتجاريــة 
واملصانــع واملؤسســات ذات 
الصبغة التجارية نقل النفايات 
الناجتة عن استعمالها الى أماكن 

معاجلتها علــى أن يصدر قرار 
بتحديدها من مدير عام البلدية 
وعلى شاغلي املنازل واألماكن 
املعدة للســكن واملسؤولني عن 
إدارة اجلمعيــات واملؤسســات 
اخلاصة وأصحاب املهن احلرة 
واحلرف اليدوية واملهن البسيطة 
نقل النفايات الى مواقع رفعها 
ويحــدد بقــرار من مديــر عام 
البلدية املكان الذي يلزم أن تنقل 
اليه النفايات الناجتة عن مزاولة 
احملالت العامة واملقلقة للراحة 
والضــارة بالصحــة ومحــالت 
االنتخابــات واألفــراح الواقعة األغذيــة واحملــالت واملخــازن 

ضمن مناطق العقد باحلاويات 
الالزمة والعمــل على تفريغها 

ونقل محتوياتها دون تأخير.
ب - يلتزم املقاول باســتخدام 
األدوات املناسبة لتنظيف مناطق 
البر ومخيمات الربيع املوسمية 
من النفايات (العلب - األوراق 

- القناني - وما شابهها).
وردا علــى ســؤال هــل من 
املمكن أن يكون للوحدة السكنية 
أكثر من حاوية، قال املنفوحي:

وفقا ملا جاء بشروط العقد 
يتم وضع حاوية سعة ٢٤٠ لترا 

أكياس مع احلاويات املنزلية، إال 
اذا كانــت من األكياس املعتمدة 
من بلدية الكويت واجلهات ذات 
الصلة للحفاظ على البيئة فإنه 
ميكن دراسة هذا املوضوع من 
قبــل اجلهات املعنيــة بالبلدية 
واجلهــات ذات الصلة، ومن ثم 
رفع املشروع الى املجلس البلدي.

وفــي رده على ســؤال عن 
طرق غسل وتعقيم احلاويات 
قال املنفوحي: ان املقاول يلتزم 
باحملافظة على نظافة احلاويات 
طوال فترة سريان العقد، ويعمل 
علــى غســلها مــرة واحدة كل 
ثالثة أيام مع تطهيرها ورشها 
باملبيــدات واملطهــرات طــوال 
فترة العقد، وأن يسجل عليها 
عبــارة (مخصصــة خلدمــات 
بلدية الكويت) وكذلك تسجيل 
مواعيد إخراج النفايات والرقم 
املسلسل». هذا، وقد مت تعديل 
فترة غسيل احلاويات من مرة 
واحــدة كل ثالثة أيام لتصبح 
مرة واحدة كل شــهر، ويجوز 
للبلديــة إلزام املقــاول بإجراء 
الغســيل دون االلتــزام باملدة 

حسب احلاجة.

م.علياء الفارسي م.أحمد املنفوحي

٥ أنواع حلاويات النظافة التابعة للبلدية
في رده على سؤال م.علياء الفارسي 
اخلاص باالستفسار عن أنواع احلاويات 
اخلاصــة ببلدية الكويــت ومواصفاتها 
واملواقع التي توضع بها هذه احلاويات، 
قــال مدير عام البلدية م.أحمد املنفوحي 
إن هناك ٥ أنواع، موضحا نوعها وحجمها 
ومواصفاتها الفنية ومواقع وضعها كما 
يلي: ١ـ  حاوية جمع ونقل النفايات سعة 
١٢٠ ليترا، ومواصفاتها: جديدة وحديثة 
الصنــع وباللــون العاملي مــن املصنع، 
مصنعــة من مادة البولــي إثيلني عالية 
 ،ISOالكثافة، مطابقة ملعايير اجلودة ٩٠٠١
Enمطابقة للمعايير األوروبية -٥-١-٨٤٠
٦، ومزودة بعجالت شديدة التحمل (من 
البالستيك أو املطاط غير القابل للنفخ) 
وان تكون قابلة لالستبدال بسهولة، وعن 
موقعها، قال إنها الستخدام عمال الكنس 

اليدوي.
٢ـ  حاوية سعة ٢٤٠ ليترا، ومواصفاتها: 
جديدة وحديثة الصنع وباللون العاملي من 
املصنع، مصنعة من مادة البولي إيثيلني 
عالية الكثافة، مطابقــة ملعايير اجلودة 
ISO٩٠٠١، مطابقــة للمعاييــر األوروبية 
٦-٥-١-En٨٤٠، ومزودة بعجالت شديدة 
التحمــل وأن تكــون قابلــة لالســتبدال 

بسهولة، وعن موقع وضعها: لكل وحدة 
ســكنية ولكل شــاليه يتم وضعها أمام 

املنازل والشاليهات وما شابهها.
٣ـ  حاويــة معدنيــة ســعة ١١٠٠ ليتــر، 
ومواصفاتها: جديــدة وحديثة الصنع، 
مصنوعة من احلديــد املجلفن ومزودة 
بغطاء مســطح من البالستيك، مطابقة 
ENللمعاييــر األوروبيــة ٦-٥-٢-٨٤٠

 ،ISOمطابقة ملعايير اجلودة ٩٠٠١ ،EN١٤٦١
يجــب أن يكون جميع اللحــام الداخلي 
بخــط متواصل، يجــب أن تكون جميع 
الزوايا الداخلية دائرية، أن تكون مزودة 
بفتحة تصريف من األسفل قابلة للفتح 
واإلغالق، مزودة بعجالت شديدة التحمل 
وأن تكون قابلة لالستبدال بسهولة ويجب 
أن تكون مــزودة بقفل علــى العجلتني 
األماميتــني، واللــون (ألــوان الطبيعة، 
زهور، أشــجار، مناظــر طبيعية، ألوان 
قوس قزح، أشــكال هندسية) وعلى أن 
يتــم اعتماد اللــون والشــكل من ممثل 
البلدية. ولكل جهة وبناية يتم وضعها 
خارج أســوار الــوزارات واملؤسســات 
والهيئــات احلكوميــة وجمعيات النفع 
العام احلكومية واألهلية وصاالت األفراح 
واملباني احلكومية املســتأجرة من قبل 

الدولة واألندية الرياضية وما شــابهها 
وكل ٢٠٠ متر في مناطق الشاليهات، ويتم 
وضعها لألسواق العامة وأسواق اخلضار 
والفواكه واللحوم واألسماك التي تديرها 
وتشرف عليها بلدية الكويت وما شابهها، 
وكذلك املباني االستثمارية وما شابهها.

٤ـ  حاوية معدنية سعة ٥م٣، ومواصفاتها: 
جديدة وحديثة الصنع، معدنية سعتها 
٥م٣، واللــون (ألــوان الطبيعة، زهور، 
أشــجار، مناظــر طبيعية، ألــوان قوس 
قزح، أشــكال هندســية) وعلــى أن يتم 
اعتماد اللون والشكل من ممثل البلدية. 
وفيما يتعلق بأماكن وضعها، أوضح أنه 
يتم وضعها خارج أسوار حظائر املاشية 
والهجن وإســطبالت اخليل واحليازات 

الزراعية وما شابهها.
٥ـ  حاوية معدنية سعة ١٢م٣، ومواصفاتها: 
جديــدة وحديثة الصنع، معدنية ال تقل 
سعتها عن ١٢م٣، واللون (ألوان الطبيعة، 
زهور، أشــجار، مناظــر طبيعية، ألوان 
قوس قزح، أشكال هندسية) وعلى أن يتم 
اعتماد اللون والشكل من ممثل البلدية. 
وبالنسبة ملواقع وضعها: يتم وضعها في 
كل منطقة من مناطق العقد، بحيث ال تقل 
عن حاويتني لتفريغ نفايات الكناسات.
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قالت عضــو مجلس األمة ٢٠٢٢
املبطل عالية اخلالد، إن مشاكل الكويت 
بحاجة إلى عزم وحزم وإدارة، معربة 
عن أملها في تشــكيل حكومي قادر 
على انتشال البلد. وقالت اخلالد في 
تصريح صحافي: بداية، أبارك للكويت 
قيادة وشعبا بالشهر الفضيل، وأسأل 
اهللا أن يعيده علينا وعليكم بالصحة 

والعافية.
وأضافــت: أود أن أتقدم بعميق 

الشكر وجزيل االمتنان لكل أهل الكويت 
بكل طوائفهم ومكوناتهم االجتماعية 
الثانية  الدائرة  أهالي  بالذكر  وأخص 
الذين غمروني بدعمهم ومساندتهم من 
خالل اتصاالتهم ورسائلهم، األمر الذي 
يحتم علي االستجابة ملطالبهم بإبداء 
رأيي في الوضع الراهن الذي متر به 
الكويت.  وتابعت اخلالد: كنت ومازلت 
أقول وأكرر ان الكويت متر مبرحلة 
حرجة على كل األصعدة، ولألســف 

أتى حكم احملكمة الدستورية في ١٩/٣
الذي زاد من تعقيد املشهد السياسي 
الراهن، وبدأنا نشــهد تداعيات هذا 
احلكم على الكويت وشعبها وتفريقه 
للشعب فأصبح هناك املؤيد واملعارض، 
لكن تبقى ثقتنا باهللا ومن ثم بالقيادة 
كبيــرة، وأن ننتهي مــن هذا األمر 
ويحســم في مصلحة البلد وأهلها 
لنزع فتيل أزمة الثقة واالستقرار وهما 
من األزمات العظام التي تتحاشــاها 

أي دولة. وشــددت على أن مشاكل 
الكويت بحاجة الى عزم وحزم وإدارة 
ونأمل في تشكيل حكومي قادر على 
انتشــال البلد، مضيفة: أذكر أهلي 
واخواني واخواتي بأن النقد واالنتقاد 
حق مكفول لكنه حق مســؤول وال 
يكون على حساب الوطن واستقراره. 
وختمت عالية اخلالد بالقول: باألخير.. 
أؤكــد أن للحق دولة وللباطل جولة، 

والكويت دولة.

عالية اخلالد: ثقتنا بالقيادة كبيرة لتحقيق مصلحة البلد
تقدمت بالشكر اجلزيل واالمتنان ألهل الكويت وأهالي الدائرة الثانية لدعمهم ومساندتهم

عالية اخلالد

ملشاهدة الڤيديو

القريفة: حلول لدعم الدواجن
في امليزانية املقبلة

محمد راتب

كشف مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية م. مشعل القريفة أنه يتم بحث دعوم الدواجن 
فــي ميزانية الهيئة للســنة املالية املقبلــة ٢٠٢٤/٢٠٢٣، 
إضافة إلى دراسة إجمالي الدعوم املقدمة لكل القطاعات.

جاء ذلك خالل اجتماع عقده في مبنى الهيئة مع أصحاب 
شركات مزارع الدواجن، حيث جرى بحث الدعوم واألعالف 
والضرر الالحق بهم نتيجة حلصول مربي املواشي فقط 

على الدعوم، على الرغم من كونهم أقل عددا.
وأوضح أنه سيكون هناك اجتماع قريب مع مسؤولي 
وزارتي التجارة واملالية لبحث موضوع الدعوم، والتنسيق 
للحفاظ على األسعار وعدم تذبذبها، وتوفير بيض املائدة 
لألسواق، مبينا أنه سيتم رفع كتاب للتجارة الستمرارية 
الدعوم والتأكيد علــى أهمية الدواجن في حتقيق األمن 

الغذائي.
وذكر م. القريفة أن شــركات مــزارع الدواجن قدمت 
تساؤالت حول األسباب وراء السماح بإدخال املستورد 
بهدف إغراق األسواق التعاونية وحرمان احمللي الطازج 
من االستفادة، مؤكدين استمرارهم في تعزيز األمن الغذائي 
واســتقرار األسعار، مشــيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع 
التجارة بشــأن مســاواة احمللي الطازج باملســتورد في 

األسواق التعاونية.

م. مشعل القريفة خالل لقائه أصحاب شركات مزارع الدواجن

املطيري تفّقد مركز الزبن الرمضاني
أسامة أبو السعود

قام مدير إدارة مســاجد محافظة الفروانية في وزارة 
األوقاف سعود املطيري بجولة تفقدية ملركز زبن يوسف 
الزبــن الرمضاني مبنطقــة عبداهللا املبــارك ق٥، وذلك 
ضمن جوالته املســتمرة على املراكز الرمضانية بإدارة 
مساجد الفروانية (كمركز 
الغامن واخلرافي ومركز 
الزبن) حلرصه الشــديد 
علــى املتابعــة الدوريــة 
ملســتجدات هــذه املراكز 
والعمل على راحة املصلني 
بها وبكل مساجد محافظة 
الفروانية. وعقد اجتماع 
باملكان املخصص لفريق 
اإلشراف واملتابعة داخل 
املسجد مع أعضاء الفريق، 
وقد استمع للجميع ملعرفة 
املشــاكل التي قد تواجه 
املصلني والعمل على حلها 
بأقصى ســرعة ممكنة. كما شــدد على توفير كل ســبل 
الراحة جلمهور املصلني والعمل على توفير االحتياجات 
املطلوبة للمركز،  حضر اللقاء سالم العدواني - مراقب 
الصيانة بإدارة مساجد محافظة الفروانية، وكذلك نواف 
الديحاني - رئيس قسم السكرتارية ونائب رئيس الفريق 
باملركز، وأعضاء فريق اإلشراف واملتابعة مبسجد الزبن.
واختتــم ســعود املطيري اللقاء بالثنــاء على جهود 
الفريق املشــارك فــي املركز الرمضاني مبســجد الزبن، 
وحــث اجلميع علــى بذل أقصى مجهوداتهم في ســبيل 

خدمة بيوت اهللا في هذا الشهر الفضيل.

سعود املطيري

٤A تخصيص الصالة
بأرض املعارض إلقامة 

مهرجان النوير طوال رمضان

«األشغال» جتري ممارسة 
لتطبيق نظام اجلودة «اآليزو»

أعلنت وزيرة الشؤون االجتماعية والتنمية املجتمعية 
ووزيرة الدولة لشؤون املرأة والطفولة م.مي البغلي عن 
تخصيص الصالة ٤A في أرض املعارض الدولية مبنطقة 
مشرف إلقامة مهرجان النوير اخلاص بعرض املنتجات 
الزراعية والوطنية طوال شــهر رمضان املبارك اعتبارا 

من األسبوع املقبل.
وقالــت م.البغلي، في تصريح صحافي، ان إقامة هذا 
املهرجان جاءت تلبية لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء 
سمو الشيخ أحمد النواف األحمد الصباح وتنفيذا للقرارات 
اخلاصة بدعم املنتج الوطني، إضافة إلى التنســيق مع 
احتاد اجلمعيات التعاونية وشركة أرض املعارض الدولية.
وأعربت عن شــكرها لشركة أرض املعارض الدولية 
لدعمهــا للمنتجات الوطنية وحرصهــا على تخصيص 
إحدى القاعات لعرض تلك املنتجات وحتقيق أكبر فائدة 

ممكنة للمنتجني واملستهلكني.
وأكــدت حرص الــوزارة على االســتمرار في بذل كل 
اجلهود التي تساهم في تقدمي الدعم املناسب للمنتجني 
الكويتيــني وتذليــل العقبات التي حتول دون انتشــار 
منتجاتهم وتسويقها نظرا ملا تتميز به من جودة عالية 

وتنوع كبير، فضال عن أسعارها التنافسية.

عاطف رمضان

علمت «األنباء» أن وزارة األشغال العامة جتري ممارسة 
ISO٩٠٠١، ISO١٧٠٢٥، ISOلتطبيق نظام اجلودة اآليزو ١٤٠٠١

طبقا لشروط ومواصفات. وأن آخر موعد لتقدمي العطاءات 
للوزارة سيكون ١٥ مايو املقبل، فيما تكون مدة تنفيذ العقد 

٣٦٥ يوما ابتداء من تاريخ أمر البدء مبباشرة األعمال.
هذا، وســيعقد اجتماع متهيدي للراغبني في االشــتراك 
باملمارسة للرد على استفساراتهم في مقر املركز احلكومي 
للفحوصات وضبط اجلودة مبنطقة صبحان يوم ٩ مايو.

في السياق نفسه، تكون هذه املمارسة مفتوحة جلميع 
الشــركات واملؤسســات، ويشــترط فيمن يتقدم بعطاء أن 
يكون كويتيا، فردا كان أو شركة ومقيدا في السجل التجاري 

ومسجال لدى جهاز املناقصات.
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٤٥ من املبدعني الصغار شاركوا في «برنامج الرسام»
حنان عبداملعبود

نظمت جمعية الكاريكاتير 
معــرض «برنامج الرســام» 
ملجموعة من الفنانني األطفال 
املبدعــني الذين شــاركوا في 
برنامج الرســام التلفزيوني 

في مقر اجلمعية.
برنامــج  مقــدم  وقــال 
«الرســام» ورئيــس جمعية 
الكاريكاتيــر الفنــان الزميل 
محمد ثالب «إن املعرض شارك 
فيه مجموعة من املوهوبني، 
الهــدف مــن  أن  الــى  الفتــا 
املعرض هو تشجيع الفنانني 
الصغــار، وتطوير مواهبهم 
وضمان استمرارهم في الرسم 
خالل شهر رمضان، ذلك ألن 
البرنامــج متوقفــة فــي هذا 
الشــهر»، مضيفا: «أقمنا هذا 
املعرض املبسط والذي يشتمل 
على مناذج من إنتاج برنامج 
«الرسام»، مؤكدا أن املعرض 
عبــارة عــن دعــم للفنانــني 
الصغــار ومحاولــة جعلهم 
يعتادون على املشــاركة في 
املعارض الفنية. واختتم مقدما 
الشــكر الى تلفزيــون دولة 
الكويت على اهتمامه بالطفل، 
الكاريكاتير  وأيضا جمعيــة 
الكويتية على إتاحتها الفرصة 
الســتقبال الطلبــة فــي هذا 
املعــرض والفعاليــة املميزة 

في رمضان.
مــن جانبــه، قــال معــد 
جــواد  الرســام  برنامــج 
الصيرفي «اخترنا مجموعة 

أفكار جديدة للمعرض، الفتا 
الى ان «هذا املعرض اشــتمل 
على أعمال تقليدية، مؤكدا انه 
في املعارض القادمة سيشتمل 
على ســبيل املثال على رسم 
ذكــي لألطفــال، وغيرها من 
الفنون، بحيث نغطي جميع 
أنواع وأساليب فنون الرسم».

من اجــل وضع جدول أعمال 
يتضمــن انشــطة ســنوية 
وأسبوعية، مبينة في الوقت 
نفسه ان االهتمام يتركز على 
فئة األطفال وقالت: «هذا اجليل 
الــى وقفتنا  القــوي بحاجة 
معهــم، لبنــاء هــذه اللبنــة 
الصغيــرة والقيــام بواجبنا 
جتاههــم ليتذكروا ما قدمناه 
لهم حينما يكبرون ويتولون 

زمام األمور بالبالد».
وشــارك في املعرض كل 
من حــور العني عمار، لولوة 
احليــص، فاطمة آل بن علي، 
بسمة الصايغ، ليان الكندري، 
فتوح القالف، فجر السعيد، 
زينب املطوع، جلني غضنفري، 
رقية دشتي، مرمي باش، رهف 
الكندري، منى بويابس، عائشة 
العنــزي، لطيفــة القبنــدي، 
فاطمة خورشيد، جلني البزاز، 
مرمي السعيد، منار أشكناني، 
مها العنزي، مــالك العريان، 
جنــى احلنيان، فــرح عادل، 
ســعود الربيعــان، افراح بن 
نخي، جنى الدوسري، بيبي 
الفرس، جلني شعبان، محمد 
العنزي، نرجس احلسني، درة 
البحراني،  بوعبــاس، فجــر 
ياسمينا بحروه، حنني احلداد، 
منيرة الهاجري، مها املطيري، 
عبدالعزيز احلساوي، شيخة 
املواش، ناصر الهاجري، فاطمة 
الشــمالي، دالل الكليب، دانة 
املطــوع، إيــالف الديحانــي، 
بلقيــس املطــوع، وريــوف 

الديحاني.

أمــني  أكــدت  بدورهــا، 
الصندوق بجمعية الكاريكاتير 
سارة النومس ان شهر رمضان 
يتميــز باألنشــطة الدينيــة 
الروحانيــة والتثقيفيــة في 
الكويت، مشيرة الى ان جمعية 
الكاريكاتير الكويتية مستمرة 
باجتماعاتها على مدار العام 

ثالب: نهدف إلى تشجيع الفنانني الصغار ودعم املواهب

جانب من الفنانني مع لوحاتهم

فنانون مع لوحاتهم

الزميل محمد ثالب والفنانون الصغار املشاركون في املعرض                     (متني غوزال)

من األطفال الذين شاركوا في 
برنامج (الرســام) على مدى 
عام كامــل، متمنيــا أن ينال 
املعرض استحسان وإعجاب 
احلضور، وأن يكون باكورة 

ملعارض أخرى قادمة».
وأضــاف الصيرفــي: في 
املعارض املقبلة سيتم طرح 

ملشاهدة الڤيديو

الكنيسة املصرية تقيم غبقة احملبة غدًا
جريــا علــى عادتهــا الســنوية في 
شــهر رمضان، تقيم الكنيسة القبطية 
المصرية فــي الكويت غبقة رمضانية 
(غبقة المحبة)، وذلك في تمام الساعة 
١٠ مســـاء غـد االثـنـــين ٣ الجاري في 
قاعة ســلوى الصباح، شــارع الخليج 

العربي، السالمية.
ويشــارك في هذه الغبقة نخبة من 
الشــخصيات الرســمية ورجال الدين 
من مختلف المذاهــب وأعضاء هيئات 
ديبلوماســية وجميع أطياف المجتمع 

الكويتي األصيل.
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stc ترعى «أسبوع احمليط البالستيكي» في «اخلليج»
أعلنت شــركة االتصاالت 
الكويتيــة stc، الرائــدة فــي 
متكني عملية التحول الرقمي 
بالكويت، أنها الراعي الرسمـي 
لـ «أسبوع احمليط البالستيكي» 
الذي نظمه نادي إدارة العالقات 
العامة فــي جامعــة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا لنشر 
الوعي بأهمية إعادة التدوير 
وتعزيز االســتدامة البيئية، 
واشتملت كذلك على حتقيق 
الرقم القياســي في موسوعة 
القياســية  غينيــس لألرقام 
ألكبر كلمة مصنوعة باستخدام 

أغطية الزجاجات.
stc وتتماشــى مشــاركة

ورعايتهــا املبادرة مع دعمها 
املتواصل للبيئة، باعتبارها 
الركائــز األساســية  إحــدى 
في اســتراتيجية املسؤولية 
املجتمعية للشركات. وتضمنت 
مبادرة «#كن انت التغيير»، 
التي انطلقت ضمن أســبوع 
احمليط البالستيكي، العديد من 

قياسي في موسوعة غينيس 
لألرقام القياسية ألكبر كلمة 
مصنوعة بغطاء الزجاجات، 
وتضمنت ٩٤٫٠١٢ غطاء زجاجة 
مكتوبا عليها كلمة «الكويت» 
باألحرف العربية. من جهتها، 
قالــت مديــر عــام اتصاالت 
الشركات في stc دانة اجلاسم: 
بصفتها شركة رائدة في مجال 
stc التحول الرقمي، ندرك في

مسؤوليتنا جتاه دعم املبادرات 
التي تعزز االستدامة والوعي 
البيئــي. وتتماشــى رعايتنا 
لتلك املبادرة مع إستراتيجية 
املسؤولية املجتمعية لشركتنا 
إلحداث تغيير إيجابي ومؤثر، 
فمبادرات كهذه هادفة تعكس 
التزام stc باحلفاظ على البيئة 
ودور القطــاع اخلــاص فــي 
التصدي للتحديات البيئية.

اجلاسم: الشركة تدرك مسؤوليتها في دعم املبادرات التي تعزز االستدامة البيئية

stcممثل موسوعة غينيس يقدم شهادة الرقم القياسي للفريق املنظم من جامعة اخلليج و

العروض التي ابتكرها الطالب 
من عناصر بالستيكية.

وساهم العرض في إظهار 
التــي مت  البالســتيك  كميــة 
جمعها ومدى أهمية احلفاظ 
علــى البيئة للجيــل القادم، 
وإضافة إلى أغطية الزجاجات 
البالستيكية التي مت جمعها، 
حيــث متكن نــادي العالقات 
العامــة مــن حتطيــم رقــم 

«التجاري» يختتم حملة «يا زين تراثنا»

أعلــن البنــك التجاري عــن اختتام 
فعاليات حملة «يا زيــن تراثنا» والتي 
جاءت لتعكس حرص البنك على إحياء 
املوروث الشــعبي القدمي؛ اداركا منه أن 
التراث الكويتي غني بالعديد من املعاني 
والعبر التي يجب أن تبقى محفورة في 
األذهان ولتذكير اجليل اجلديد باحلياة 
البسيطة، وكذلك املهن واحلرف اليدوية 
التي زاولها اآلباء واألجداد وهو ما ينعكس 
باإليجاب على االعتزاز بالتراث الكويتي 
األصيل. وقالت نائب املدير العام لقطاع 
التواصل املؤسســي في البنك التجاري 

أماني الورع: نحن سعداء بحملة يا زين 
تراثنا للسنة الثانية عشرة والنجاح الذي 
حققته فعاليات احلملة املتنوعة لهذا العام 
وجتاوب جميع فئات املجتمع من خالل 
األنشطة التي تضمنتها احلملة اسبوعيا 
من خالل جناح البنك في قرية يوم البحار 
التراثية، حيث حرص البنك ممثال بفريق 
قطــاع التواصل املؤسســي على اطالع 
اجلمهور على بعض املعلومات التراثية 
وعلى جوانب احلياة التي عاشها األجداد 
واآلباء في املاضي من خالل كتيب اشتمل 
على مسابقة اسبوعية في حساب البنك 

في االنستغرام. وبينت الورع أن فعاليات 
احلملة هذا العام كانت متميزة ومتنوعة، 
وكان افتتاحها مميزا مبشاركة فرقة الفن 
األصيل التي قدمت أغاني وأهازيج تراثية 
تفاعــل معها اجلمهور، مع عروض حية 
للحــرف واملهن الكويتيــة القدمية التي 
متيز بهــا الرعيل األول من أهل الكويت 
والتي عكست منوذجا للتراث الكويتي 
القدمي، ومنها الطراقة واملشبنج والقالف 
واخلواصة والبناء، فضال عن القصص 
التثقيفية الهادفــة لزيادة وعي األطفال 

والصغار بالقيم واألخالق احلميدة.

عدد من األطفال خالل احلملة أماني الورع وفريق «التجاري» مع مجموعة من األطفال

«زين» تستضيف مأدبة اإلفطار للعاملني في «النويصيب»

أعلنت «زين» املزود الرائد للخدمات 
الرقميــة فــي الكويت عن اســتضافتها 
ملأدبــة اإلفطار الرمضانية على شــرف 
العاملني في منفذ النويصيب احلدودي، 
وذلك تقديرا للجهود الكبيرة التي يبذلها 
منتسبو وزارة الداخلية واإلدارة العامة 
للجمارك في حمايــة أمن الكويت خالل 
الشــهر الفضيل. وشهدت مأدبة اإلفطار 
تواجد مدير منفذ النويصيب احلدودي 
باإلدارة العامة للمنافذ العقيد يوســف 
املهيني، والرئيــس التنفيذي للعالقات 
والشــؤون املؤسســية في زين الكويت 
وليد اخلشتي، حيث أتت املبادرة حتت 
مظلة حملة «زين الشــهور» الســنوية، 
والتي ســّيرت من خاللهــا قوافل اخلير 
لتشارك بها بركة وبهجة الشهر الفضيل 
مع كافة أطياف املجتمع، وذلك بالتعاون 
مع مختلف اجلهات واملؤسسات في البالد 
لتعكس روح العطاء في الشهر الكرمي.

وزار فريق «زين» مقر منفذ النويصيب 
احلدودي ملشــاركة األجواء الرمضانية 
وبركة الشهر الكرمي مع منتسبي وزارة 
الداخلية واإلدارة العامة للجمارك الذين 
يسهرون على أمن وحماية الوطن على 
مدار الساعة، وذلك من خالل وجبة اإلفطار 
التي أقامتها الشركة على شرفهم امتنانا 
وتقديــرا جلهودهم التي يبذلونها أثناء 
موعد اإلفطار خالل مواعيد مناوباتهم في 
األجواء الشاقة من شهر رمضان املبارك 

بعيدا عن أسرهم.
وحترص «زين» على تعزيز جسور 
اتصاالتها مع عمالئها واملجتمع الذي تعمل 
فيه طوال العام وباألخص خالل شــهر 
رمضان املبارك، حيث لطاملا ســعت إلى 
ترسيخ مفهوم االستدامة بشكل عملي من 
خالل تكثيف برامجها في الشهر الفضيل، 
وذلك باعتبارها من املؤسسات االقتصادية 
الرائدة في القطاع اخلاص الكويتي التي 

تؤمن بأن لديها رسالة والتزامات حقيقية 
جتاه املجتمع.وأفادت الشركة بأن التزامها 
املستمر بتقدمي قيمة مضافة للمجتمع هو 
ما يجعلها حترص على تناول القضايا 
األكثر تأثيرا في احلياة، مبينة أن حملتها 
الرمضانيــة «زين الشــهور» تأتي عاما 
بعد عــام لتترجــم هذا التوجــه، حيث 
حتمل معها رســالة حتث على التقارب 
والتراحم واملشــاركة في احلياة ونشر 
الســالم وتعزيز ثقافة العطاء. وأفادت 
الشــركة بأن التزامها املستمر في تقدمي 
قيمــة مضافة للمجتمع هــو ما يجعلها 
حترص على تناول القضايا األكثر تأثيرا 
في احلياة، مبينة أن حملتها الرمضانية 
«زين الشهور» تأتي عاما بعد عام لتترجم 
هــذا التوجه، حيث حتمل معها رســالة 
حتث على التقارب والتراحم واملشاركة 
في احلياة ونشر السالم وتعزيز ثقافة 

العطاء.

تقديراً جلهود منتسبي «الداخلية» و«اجلمارك» ضمن حملة «زين الشهور»

العقيد يوسف املهيني ووليد اخلشتي يتوسطان موظفي «زين» والداخلية واجلمارك

«تعليمية الفروانية» فازت مبسابقة  القطامي الثقافية
عبدالعزيز الفضلي

برعايــة رئيــس جمعيــة الكشــافة 
ورئيس املنظمة الكشفية العربية النائب 
د.عبداهللا الطريجي، اختتمت فعاليات 
املسابقة الثقافية الرمضانية االولى التي 
حتمل اســم املغفور له بإذن اهللا تعالى 
جاسم القطامي، والذي يعتبر أول رئيس 
جلمعية الكشــافة، ووصــل الى نهائي 
املســابقة فريــق من منطقــة الفروانية 
التعليميــة وفريــق مــن إدارة التعليم 
اخلاص، ومتكن فريق تعليمية الفروانية 
من الفوز في املسابقة وسط حضور كبير 
من منتسبي احلركة الكشفية الكويتية.

وقال د.عبداهللا الطريجي في تصريح 
للصحافيني: إننا نهدف من خالل إقامة هذه 
املسابقة الى إحياء ذكرى املرحوم القطامي 
وما قدمه للحركة الكشفية الكويتية على 
املستوى احمللي والدولي، مشيرا إلى «أننا 
نسعى كذلك إلكساب الطلبة معلومات 

دينية وثقافية وكشفية».
وأبدى الطريجي سعادته بالتنافس بني 
املشاركني من مختلف املناطق التعليمية 
وإدارة التعليم اخلاص. وقال: إننا سعداء 
بهــذا اإلقبال الكبير من قبل املشــاركني 
في املسابقة التي تعد األولى من نوعها، 
معربا عن بالغ شكره وتقديره لكل من 
ساهم وشــارك في إجناح هذه املسابقة 

التي حتمل اسما عزيزا على قلوبنا.
من جانبه، قال نائب رئيس جمعية 
الكشافة الكويتية ورئيس اللجنة املنظمة 
للمسابقة حسني املقصيد إن فكرة هذه 
املسابقة جاءت من مجلس إدارة جمعية 
الكشــافة الكويتية وعلى رأسه رئيس 
مجلــس اإلدارة د.عبــداهللا الطريجي، 
مشــددا علــى ضرورة إقامــة مثل هذه 
األنشطة التوعوية والثقافية والدينية 
خالل الشــهر الفضيل ألبنائنا الطلبة، 
السيما ان هذه املسابقة تقام ألول مرة 
وحتمل اسم املغفور له جاسم القطامي 
كأول رئيــس مجلــس إدارة جلمعيــة 

الكشافة الكويتية.



محليات
االحد ٢ أبريل ٢٠٢٣

10

  آل بن بدر «األستاذ والقالف» أقاموا غبقة رمضانية
ثامر السليم

أقــام أبنــاء آل بــن بدر 
االســتاذ والقــالف غبقــة 
رمضانيــة مســاء اخلميس 
املاضــي بحضور عدد كبير 
السياسية  من الشخصيات 
والدينيــة  واالقتصاديــة 
ومبشاركة مهنئني من مختلف 
أطيــاف املجتمــع وبعــض 
لــدى  الســفراء املعتمديــن 
الكويت. وعلى هامش الغبقة، 
قال عدد من أبناء آل بن بدر 
إن املجتمع الكويتي جبل على 
مثل هذه العادات والتقاليد 
منــذ األزل، ملــا لها من قيمة 
اجتماعيــة عاليــة وتوطيد 
للعالقــات وأواصــر احملبة 
بــني أبنــاء الشــعب الواحد 
مــن خــالل تبــادل التهاني 
والتبريكات مبناسبة شهر 
رمضان الفضيل، أعاده اهللا 

الســنوية ولقاء  كعادتهــم 
األحباء واألهل واألصحاب، 
ســائلني املولى عز وجل أن 
ميــن علــى بالدنــا الكويت 
وسائر بالد املسلمني باألمن 

واألمان، وأن ميتع صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد، وســمو ولي عهده 
األمني الشيخ مشعل األحمد 

مبوفور الصحة والعافية.

خليل الصالح متوسطا عدنان األستاذ وعادل القالف وعيسى القالف خالل الغبقة

على األمة اإلسالمية قاطبة 
بكل خير وبركات، الفتني إلى 
أن أبناء آل بن بدر حرصوا 
املهنئــني  اســتقبال  علــى 
في شــهر رمضــان املبارك 

(قاسم باشا) صالح عاشور وهاني شمس وعدد من احلضور في غبقة آل بن بدر 

مباركة رمضانية

مشعل خلف دميثير يتلقى التهاني

تهنئة رمضانية

(زين عالم) مشعل خلف دميثير متوسطاً املباركني بالشهر الفضيل 

دميثير مع بعض املباركني

احلضور في ديوان دميثير

دميثير يتلقى التهاني بالشهر الفضيل

مشعل خلف دميثير يتلقى تهنئة

مباركة بالشهر الفضيل

د.عبدالكرمي الكندري متوسطاً سعود احلرفان وعلي الكندري وعيسى الطراح ومحمد الضاعن

جواد بوخمسني ود.عماد بوخمسني مع عدد من احلضور

د.حسن كمال مع خليل األستاذ وفوزي القالف وعدنان األستاذ وعبدالوهاب األستاذ

د.فاضل صفر وعادل القالف ويعقوب القالف

ً د. هشام الصالح مباركا

ديوان خلف دميثير استقبل املباركني برمضان
استقبل مشعل خلف دميثير 
في ديوان النائب السابق خلف 
دميثيــر، رحمــه اهللا، املهنئــني 
واملباركني بحلول شهر رمضان 
وخالل االستقبال تبادل  املبارك.
التهانــي والتبريكات  احلضور 
باملناســبة الكرمية، داعني اهللا 
أن يعيــد الشــهر الفضيل على 
الكويت وشعبها باخلير واليمن 
والبركات. كما استذكر اجلميع 
عادات أهل الكويت في التراحم 
والتواصل بني أهلها التي تقوم 
علــى املودة واحملبــة والتآخي، 
مستذكرين مآثر اآلباء واألجداد 
الذين بذلوا الغالي والنفيس من 

مشعل خلف دميثير مع بعض احلضوراجل الكويت وشعبها.

عادل األستاذ وبدر األستاذ ود. سعد الشبو
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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 النورياالثننيآل 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
بعد صالة التراويحالسرة – ق ١ – ش ١١  - م ١٤٣ رمضانالكندري (السرة)

بعد صالة التراويحجابر األحمد – ق ٦ – ش ٦٣٤ – م ٦٠٠اخلميسناصر كنعان
بعد صالة العشاءاألندلس – ق ٤ – ش ٦ – م ١٣١األحدبدر ال شريدة
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جانب من احلضور خالل استقبال د.حمد روح الدين

(ريليش كومار) د.ناصر الصانع متوسطاً د.فالح الهاجري وبعض املهنئني بشهر رمضان 

مباركة بالشهر الفضيل

د.ناصر الصانع وعبداهللا الصانع وإخوانه ويعقوب الصانع

جانب من احلضور

د.حمد روح الدين مع املهنئني

محمد النومس ومحمد خديري وخالد البريكان وعصام العبيدي يباركون

ديوان الصانع استقبل املباركني بالشهر الفضيلحمد روح الدين أقام حفل استقبال للمباركني
د.حمــد  النائــب  أقــام 
روح الدين حفل استـقـبال 
بمناسبة حلول شهر رمضان 
المبــارك. وخــالل الحفــل، 
تضــرع الحضــور إلى اهللا 
أن يحفــظ الكويــت وأهلها 
من كل ســوء ويديم عليها 
الخير واألمن واألمان، وان 
تبقــى المودة الســمة التي 
الكويتــي.  الشــعب  تميــز 
وخــالل االســتقبال، تبادل 
الحضور التهاني والتبريكات 
بالشهر الفضيل، مستذكرين 
العادات والتقاليد الكويتية 
فــي التواصــل بمثــل هذه 
الدينيــة  المناســبات 
التي تجســد  واالجتماعية 
المحبة واإلخاء، داعين اهللا 
أن يعيده على الكويت وأهلها 

بالخير واليمن والبركات.

اســتقبل ديوان الصانع 
والنائــب الســابق د.ناصر 
الصانــع املهنئــني بحلــول 
شــهر رمضان املبارك خالل 
حفــل أقيم بهذه املناســبة، 
احلضــور  تبــادل  حيــث 
األحاديــث الودية والتهاني 
والتبريكات مبناسبة حلول 

الشهر الفضيل.
أكد  وخالل االســتقبال، 
احلضــور متيــز املجتمــع 
الكويتي في أجواء رمضان 
والتواصل الذي جبل عليه 
املجتمع، مستذكرين ان شهر 
رمضان هو شهر اخلير، حيث 
يجتمع فيه الناس على طاعة 
اهللا سبحانه وتعالى، داعني 
اهللا أن يــدمي األمن واألمان 
على الكويت وشعبها الكرمي.

محمد الدالل خالل استقبال الصانعد.حمد روح الدين يتلقى تهنئة من علي املوسى

(زين عالم)الشيخ حمد اجلابر مباركاً خالل استقبال د.حمد روح الدين د.حمد روح الدين مع فيصل الكندري 

صالح العسعوسي ود.ناصر الصانع وعبدالعزيز العسعوسي

عادل العوض مهنئاً د.حمد روح الدين

ً محمود النوري مباركا

ً محمد الكندري مباركا

عبداللطيف النخيالن خالل استقبال الصانع

د.حمد روح الدين متوسطاً املباركني

عبداهللا املنيخ مباركاً بالشهر الفضيل
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عبداهللا األنبعي استقبل املهنئني بشهر رمضان
محمد هايف استقبل املباركني بالشهر الفضيل

استقبل عضو مجلس ٢٠٢٢ املبطل 
عبداهللا األنبعي املهنئني بحلول شهر 
رمضان املبارك خالل حفل أقامه بهذه 
املناسبة بديوانه في الفيحاء، حيث 
تبــادل احلضــور األحاديــث الودية 
والتهاني والتبريكات مبناسبة الشهر 

الفضيل.
وخالل االســتقبال، أكد احلضور 
متيــز املجتمــع الكويتي فــي أجواء 
رمضــان ونعمــة األمــن واألمــان 
والتواصــل الذي جبل عليه املجتمع 
الكويتي، مستذكرين أن شهر رمضان 
شــهر اخلير يجتمع فيه الناس على 
طاعة اهللا سبحانه وتعالى، داعني اهللا 
أن يدمي األمن واألمــان على الكويت 
وشعبها الكرمي. وقدم األنبعي التهاني 

للحضور وجميع أهل الكويت.

استقبل النائب السابق وعضو 
مجلس ٢٠٢٢ املبطل محمد هايف 
املهنئــني بحلــول شــهر رمضان 
املبــارك، حيث تبــادل احلضور 
والتهانــي  الوديــة  األحاديــث 
والتبريكات مبناسبة حلول الشهر 

الفضيل.
وخالل االستقبال، أكد احلضور 
متيز املجتمع الكويتي في أجواء 
رمضان ونعم األمن واألمان واخلير 
الوفير والتواصل الذي جبل عليه 
املجتمع في جميع املناسبات، وأن 
شهر رمضان شهر اخلير يجتمع 
فيه الناس على طاعة اهللا سبحانه 
وتعالى، داعني اهللا أن يدمي األمن 
واألمان علــى الكويت وشــعبها 

الكرمي.

تهنئة رمضانية

محمد هايف في حديث مع احد املهنئني 

(قاسم باشا) عبداهللا األنبعي متوسطا املهنئني بشهر رمضان  

محمد هايف مع احد املباركني بالشهر الفضيل 

عبداهللا األنبعي مع احلضور من املهنئني 

جانب من استقبال هايف

جانب من استقبال هايفجانب من استقبال األنبعي 

تهنئة رمضانية 

جانب آخر من احلضور احلضور خارج الديوان عبداهللا األنبعي مع املباركني بالشهر الفضيل 

مباركة بالشهر الفضيل

مباركة بالشهر الفضيل 

عبداهللا األنبعي مستقبال احد املباركني 

تبادل التهاني 

األنبعي في حديث جانبي مع احد احلضور 

محمد هايف

املباركون في ديوان هايف

محمد هايف خالل استقباله احلضور 



دروس نبوية

القرآن

بقلم: د.عمر الشايجي

نزل فيهم قرآن

د.احمد الكوس

الغش ظلمات

حقن الرحم مفطر
هل يجوز حقن رحم املرأة مبني زوجها الشرعي 

أثناء الصيام؟
٭ حقــن رحم املرأة مبني زوجهــا اثناء الصيام 
مفطر ويفسد صومها وعليها القضاء دون الكفارة 
لذا ينبغي تأخير ذلك الى الليل أو في غير شــهر 

رمضان.

كرمي البشرة
هل الدهان املرطب للبشرة يضر بالصيام اذا كان 

من النوع غير العازل لوصول املاء الى البشرة؟
٭ ال بأس بدهن اجلسم مع الصيام عند احلاجة فإن 
الدهن امنا يبل ظاهر البشــرة وال ينفذ الى داخل 

اجلسم ثم لو قدر دخول املسام لم يعد مفطرا.

مات ولم يصم
ما فدية افطار رمضان بالنسبة للميت؟ وهل يجوز 
االنفاق على من ال يرث من امليت من اقاربه اذا كان 

بحاجة؟
٭ يطعــم عن كل يــوم تركه مــن الصيام طعام 
مسكني، فيما يغلب على ظنهم ان ترك الصيام وإن 
شاء الورثة اخرجوا عن كل يوم من تركة املتوفى 
مــدا من الطعام او قيمته مع االحاطة بأنه يجوز 
االنفــاق على من ال يرث من ذريته كأوالد اوالده 

في وجود آبائهم ما قد يحتاجون اليه.

صالة التراويح غير كاملة
هل يجوز لي ان اصلي التراويح في املسجد دون 

اكمالها كلها؟
٭ االصل قول اهللا تعالى: (فاتقوا اهللا ما استطعتم)، 
واألفضل ان يصلي املســلم او املسلمة مع اإلمام 
حتى يوتر، لكن اذا كان هناك عذر بدراسة او مشقة 
في الطاعة فال بأس بصالة ما يتيسر مع اإلمام ثم 

االنصراف بعدها فال حرج في ذلك.

هل علّي شيء؟
كان علّي بعض االيام التي افطرت فيها في رمضان 

املاضي بعذر، ثم قضيتها قبل دخول رمضان 
احلالي، فهل علي شيء؟

٭ عموما مادمــت قضيت ما عليك قبل دخول 
رمضان اآلخر فال شــيء عليــك باتفاق جميع 
املذاهب االســالمية املعتبرة، لكن اخلالف بني 
الفقهاء على من تأخر ويرى احلنابلة ان عليه 
القضــاء والكفارة، وهذا قــول مرجوح وليس 
عليه شيء مادام ادى القضاء وال يلزم الكفارة 

مادامت برئت ذمته من هذا القضاء.

الشيخ د.ناظم املسباح

عثمان بن عفان ے
قــال تعالــى: (الذين ينفقون أموالهم في ســبيل اهللا ثم ال يتبعون 
مــا أنفقوا منا وال أذى لهم أجرهم عنــد ربهم وال خوف عليهم وال هم 

يحزنون).
نزلــت في عثمان بن عفــان ے، قال عبدالرحمن بن ســمرة: جاء 
عثمان بألف دينار في جيش العسرة فصبها في حجر رسول اهللا ژ، 
فرأيتــه ژ يدخل يده فيها ويقلبهــا ويقول: ما ضر ابن عفان ما عمل 
بعد اليوم، وقال أبو سعيد اخلدري: رأيت النبي ژ رافعا يديه يدعو 
لعثمان يقول: يا رب عثمان اني رضيت عن عثمان فارض عنه، فمازال 

يدعو حتى طلع الفجر فنزلت اآلية.
وفي قوله تعالى: (أفرأيت الذي تولى وأعطى قليًال وأكدى).

ذكــر ابــن عباس - رحمــه اهللا - وغيره أنها نزلت فــي عثمان فقال: كان 
يتصدق وينفق في اخلير، فقال له أخوه من الرضاعة عبداهللا بن أبي سرح: ما 
هذا الذي تصنع؟ يوشك أال يبقى لك شيء. فقال عثمان: إن لي ذنوبا وخطايا 
وإني أطلب مبا أصنع رضا اهللا سبحانه علّي وأرجو عفوه، فقال له عبداهللا: 

أعطني ناقتك برحلها وأنا أحتمل عنك ذنوبك كلها، فأعطاه وأشهد عليه.

عند نزول البالء 
واملصائب

(الذيــن إذا أصابتهم مصيبة قالوا 
إنــا هللا وإنا إليه راجعون أولئك عليهم 
صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم 

املهتدون - البقرة: ١٥٦ - ١٥٧).
الدنيــا دار امتحان يا عزيزي، لقد 
جعل اهللا هذه الدنيا دار ابتالء وامتحان، 
فاهللا يبتلي العبــاد ويحب الصابرين 
ويبشرهم باجلنة. واملؤمن يبتلى بأنواع 
وصور من البالء واملصائب، تارة يفقد 
حبيبه وتارة يخسر ماال عظيما وتارة 
ال يوفق في أبواب الدنيا، ومع ذلك قد 
يبتلى بكثرة العيال ويركبه هم وغم ألجل 
القيام على مصاحلهم، وفي املقابل قد 

يحرم الولد فيتجرع مرارة احلرمان.
اعلم، أرشدك اهللا لطاعته، أنه اذا نزل 
بك البالء واملصائب فعليك تذكر قول اهللا 
عز وجل (إنا هللا وإنا إليه راجعون) لنيل 
ما وعد به سبحانه من حسن الثواب، 
وجعل للصابريــن من الصالة عليهم 
والرحمة وحتقيق سبيل الهدى، وليكن 
لســان حالنا إذا حلت بنا املصائب ان 
نقول (إنا هللا وإنا إليه راجعون). جبر 
اهللا مصيبتك وأحســن عقباك، وجعل 

لك خلفا صاحلا ترضاه.

د.عثمان اخلميس

رسالة إلى

املتعاملني مع عمال 
املطاعم

يوجه الشيخ د.عثمان اخلميس رسالة لكل من 
يتعامل مع عمال املطاعم فيقول لهم: 

من نعمة اهللا عّز وجّل على هذه البالد وهللا احلمد 
واملنة الرخاء والسعة والراحة، ومما يؤسفني ويزعجني 
ويزعج الناس ايضا اسلوب التعامل مع العمال، سواء 
كانوا في املطاعــم او الدكاكني او اخلباز او العمال 
الذين يعملون في اجلمعيات او االســواق املركزية 

او توصيل الطلبات وغيرهم.
فنرى من يتعامل معهم بترفع وكبر واستعالء، 
وقد نهى النبي ژ عن الكبر وقال: «ال يدخل اجلنة 
من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل: إن 
الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال: 
إن اهللا جميل يحب اجلمال، الكبر بطر احلق وغمط 
الناس» فال يجوز لإلنسان احتقار الفقراء واهللا رزقنا 
ببعض املال واخلير، والبد ان نعاملهم معاملة حسنة 
واإلحسان إليهم وأن نبتسم في وجوههم، قال النبي 
ژ: «تبسمك في وجه أخيك صدقة» وأن نرفق بهم، 
فالنبي ژ كان يوصي األقوياء بالضعفاء قال ژ 
«الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في األرض 
يرحمكم من في السماء». وقال ژ: «من ال يرحم 

الناس ال يرحمه اهللا».
وقد جاء أن ســعد بن أبي وقاص ے يرى أن 
له فضال على من دونه، فقال رسول اهللا ژ: «وهل 
تنصرون وترزقــون إال بضعفائكم» وقال اهللا عّز 
وجّل (وقولوا للناس حســنا)، فأحسنوا معاملتكم 

مع هؤالء العمال.

حذرت شريعتنا اإلسالمية من الغش مبفهومه الواسع 
فهو ليس في البيع والشــراء فقط، بل هو اشمل من 
ذلك وأعم من نية أو قــول فهو غش، قال ژ: «من 
غشنا فليس منا» وهذا معناه تبرؤ من الغاش وتنكر 
للخائن، فالغش مــن كبائر الذنوب وعظائم املعاصي 
وفظائع اخلطايا، يدل على خبث النفس وظلمة القلب 
وسواد الفؤاد، وأعظم انواع الغش ان يغش اإلنسان 
نفســه فال يصدق لها في النصيحة وال يقيمها على 
الدين، قــال تعالى: (قد أفلح من زكاها وقد خاب من 
دســاها) والغش في البيوع واملعامالت ميدانه واسع 

ومجاله فسيح تزل فيه األقدام وتكثر فيه اآلثام، إن 
الغش كبيرة من الكبائر ومحرم أشد التحرمي، موجب 
ملقت اهللا، جالب لســخطه، سبب في عقوبته إنه اكل 
للمال بالباطل وإنبات للجسم من احلرام، وأميا جسم 

نبت من احلرام فالنار أولى به.
وهنــاك الغش في املدارس بإعطــاء الطالب ما ال 
يستحق، بجمع اسوأ الصفات وأقبح املعاصي، فهو 
يجمع بني الكذب والبهتــان والزور واملكر واخلداع 
والنصب وخيانة األمة وعــدم الرضا بقدر اهللا فهو 

ظلمات بعضها فوق بعض.

تأمالت رمضانية

صان اإلسالم املرأة من الفنت ومنعها من اخلروج 
متبرجة ومتزينة، وكذلك التطيب، ملا في ذلك من 
إثارة الفتنة في خروجها ســواء للعمل او دخول 

االسواق واالماكن املختلطة.
فعن أبي موسى االشعري ے قال: قال رسول 
اهللا ژ: «أميــا امرأة اســتعطرت فمرت على قوم 
ليجدوا من ريحها فهي زانية». رواه احمد وحسنه 

األلباني في صحيح اجلامع.
عن أبي هريرة ے قال: قال رســول اهللا ژ: 
«أميا امرأة اصابت بخورا فال تشهد معنا العشاء 

اآلخرة». رواه مسلم.
عن زينب امرأة عبداهللا بن مسعود، رضي اهللا 

عنها وعن زوجها، قالت: قال لنا رسول اهللا ژ: «إذا 
شهدت إحداكن املسجد فال متس طيبا» رواه مسلم.

فإذا كان خروج املرأة للصالة في املسجد متطيبة 
ال يجوز ومحرم، فمن باب اولى خروجها لغير املسجد 

متطيبة ايضا محرم.
ويجوز للمرأة التطيب لزوجها وفي بيتها وكذلك 
عند محارمها فال بأس بذلك، وعلى املرأة املسلمة ان 
تلتزم شرع اهللا تعالى وتكون متبعة للكتاب والسنة، 
واحلــذر من الوقوع فــي احملرمات، وعلــى األزواج 
وأوليــاء االمور من اآلبــاء واألمهات تعليم النســاء 
والفتيــات اهميــة التزام شــرع اهللا، وعدم اخلروج 

متطيبات ومتعطرات.

الطيب والنساء

اإلسراف في موائد رمضان يتنافى مع حكمة الصوم
(وكلوا  قال اهللا عــزّ وجــّل 
واشربوا وال تســرفوا)، ولكن 
جند كثيرا من املســلمني يعدون 
موائد كبيرة في شــهر رمضان 
تشتمل على عدة أصناف من املأكل 
واملشرب وأغلب هذه األطعمة تزيد 
القمامة  عن حاجتهم وترمى في 
وهذا حرام ومنهي عنه. فماذا يقول 

أهل الشرع في ذلك؟
فــي البدايــة يؤكــد د.خالد 
املذكــور أن األصل في رمضان 
أنه شــهر التخفيف من الطعام 
والشــراب والشــعور باجلوع 
والعطش، وهذا مــن حكم هذا 
الشــهر الكــرمي لكــن األعراف 
املتبعة في سائر البالد اإلسالمية 
جعلت من هذا الشــهر موســم 
التفــنن في أنــواع الطعام وكل 
مــا لذ وطاب حتــى بلغ الناس 
في ذلك مبلغ الســرف املذموم 
او املكروه او احملرم، اذ الشراب 
والطعام بقدر ما يدفع به الهالك 
واجــب، فإن كان بقدر الشــبع 
املعتدل فهو مباح، وما زاد عن 
الشبع فهو مكروه، وإن زاد في 
طعامــه وشــرابه بحيث ادخل 
الضرر على نفسه أو عاقه ذلك 
عن اداء عباداته او تســبب في 
اضاعة ماله او منع عياله نفقتهم 

فهو محرم.
ودليــل ذلــك قولــه تعالى: 
(وكلوا واشربوا وال تسرفوا) 
فاألمر باألكل والشرب مطلوب 
ليقيم اإلنسان حياته، واإلسراف 
محــرم ألنه يــؤدي الى خالف 
املقصود من االكل والشرب مما 
سبق ذكره، وقال النبي ژ: «ما 
مأل ابن آدم وعاء شرا من بطنه، 
بحســب ابــن آدم أكالت يقمن 
صلبــه فإن كان ال محالة فثلث 
لطعامــه وثلث لشــرابه وثلث 
لنفسه». ودعا د.املذكور املسلمني 
في رمضان الى ان يتذكروا حاجة 
اخوانهم املســلمني الى الطعام 
والشراب، مشيرا الى ان املسلم 
اذا اقتصد في مأكله ومشــربه 
استطاع ان يرسل قيمة ما يزيد 

واملشارب واللباس، وإما بتجاوز 
احلالل إلى احلرام.

قــال تعالــى: (إنــه ال يحب 
املسرفني) فإن السرف يبغضه 
بــدن اإلنســان  اهللا، ويضــر 
ومعيشته، حتى إنه رمبا ادت 
به احلال الى ان يعجز عما يجب 
عليه من النفقات، ففي هذه اآلية 
الكرميــة االمــر بتنــاول االكل 
والشــرب، والنهي عن تركهما، 

وعن االسراف فيهما.
وقال النبي ژ: «ما مأل آدمي 
وعاء شرا من بطن، بحسب ابن 
آدم لقيمات يقمــن صلبه، فإن 
كان ال محالــة، فثلث لطعامه، 
وثلث لشرابه، وثلث لنفسه».

ولفــت الى ان االســراف في 
الطعام والشــراب فيه مفاســد 
كثيــرة: منها ان االنســان كلما 
تنعم بالطيبات فــي الدنيا قل 
نصيبه في اآلخرة، قال رسول 
اهللا ژ: «إن اكثر الناس شبعا 

الطعــام  منهــا، فالغايــة مــن 
والشــراب هــي التقــوي على 
العبادة وطاعــة اهللا عّز وجّل 
والفوز برضــوان اهللا والعتق 
من نيرانه ومن حكمة مشروعية 
الصيــام الشــعور بالفقــراء 
واملســاكني واحملتاجني وتذكر 
حقوقهم على االغنياء، وليدفعنا 
ذلك لنزكي انفسنا ونطهر قلوبنا 
ونــزداد تقوى وقربــا من اهللا 
عّز وجــّل وبذلك يكون الصوم 
عبادة ربانية فيها تدريب النفس 
على الصبر والســكينة ورفع 
الهمــة والعزميــة وكبح هوى 
النفس عــن املباحات والتقليل 
منها لتكــون بعد رمضان اقدر 
على البعد عن احملرمات. فعلينا 
ان نحذر من االسراف في اقامة 
الوالئــم والتنافس فــي أنواع 
الطعــام والشــراب وأال جنعل 
شهر العبادة والصيام موسما 
سنويا لألكل والتباهي والتفاخر 
بكثرة اصناف الطعام والشراب 
ممــا يجعــل الفقراء يــزدادون 
شعورا باجلوع وضيق ذات اليد 
واحلاجة، وال يجدون من يعطف 
عليهم ويســد رمقهم ويقضي 

حاجاتهم.
وطالــب البــراك الناس بأن 
تبتعــد عــن مظاهر االســراف 
فــي شــهر رمضــان وكثــرة 
التسوق بشــراء كميات كبيرة 
من الطعام والشراب واللباس 
والزينة للمنازل بكميات زائدة 
عن احلاجــة، فقد كان رمضان 
مير على النبــي ژ وأصحابه 
باليســير من املؤونة والطعام 
ألنهــم كانوا يهتمــون بصرف 
اجلوارح إلى فضائل العبادات 
في هذا الشهر وحتصيل تقوى 
اهللا تعالى التي هي الغاية من 
شــهر رمضان. قال رسول اهللا 
ژ «ما مأل آدمي وعاًء شرا من 
بطنه حسب ابن آدم اكالت يقمن 
صلبــه فإن كان فاعال ال محالة 
فثلــث لطعامه وثلث لشــرابه 

وثلث لنفسه».

عن حاجته الى املستحقني من 
الفقراء واملساكني وما أكثرهم، 
مؤكــدا ان التقتيــر منهي عنه 

واإلسراف والتبذير محرمان.
يضر باجلسم

مــن جهته، يؤكــد اإلعالمي 
سالم الناشــي ان االسراف في 
كل شــيء مذموم ومنهي عنه، 
السيما في الطعام والشراب، قال 
اهللا تعالى: (وكلوا واشربوا وال 
تسرفوا إنه ال يحب املسرفني - 

األعراف: ٣١).
قــال العالمــة الســعدي في 
تفسيره: «يقول تعالى: (وكلوا 
واشربوا) أي: مما رزقكم اهللا من 
الطيبات (وال تسرفوا) في ذلك.
امــا ان يكــون  واإلســراف 
بالزيــادة علــى القــدر الكافي 
والشــره فــي املأكــوالت الذي 
يضر باجلســم، وإما ان يكون 
بزيادة الترفه والتنوع في املآكل 

فــي الدنيا اكثرهــم جوعا يوم 
القيامة».

ومنها: ان االنســان ينشغل 
بذلــك عن كثير مــن الطاعات، 
كقــراءة القرآن الكــرمي، والتي 
ينبغــي ان تكون هي الشــغل 
الشاغل للمسلم في هذا الشهر 
الكرمي، كما كانت عادة السلف.

فتجد املرأة تقضي جزءا كبيرا 
من النهــار في اعــداد الطعام، 
وجزءا كبيرا من الليل في اعداد 
احللويات واملشروبات. ومنها: 
ان االنسان اذا اكل كثيرا اصابه 
الكسل، ونام كثيرا، فيضيع على 

نفسه األوقات.
ظاهرة اإلسراف

من جهته، قال الشيخ د.محمد 
البراك: اإلســراف فــي رمضان 
أصبــح ظاهــرة بــني األغنياء 
والفقراء، وآفة من آفات العصر 
ينبغي البعــد عنها والتخلص 

املذكور: التقتير 
منهّي عنه واإلسراف 

والتبذير سلوكان 
محّرمان ومذمومان

الناشي: السرف 
يبغضه اهللا ويضر 

ببدن اإلنسان 
ومعيشته

البراك: كان النبي ژ 
والصحابة يكتفون 

باليسير من املؤونة 
والطعام

د. محمد البراك سالم الناشىد. خالد املذكور
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إعداد/ ليلي الشافعي
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إعداد/  حنان عبداملعبود

أطباق اليوم  من فندق سفير الفنطاسالشيف رامو

مطبق هامور 

حمسات ربيان

سلطة تبولة بزهور السلمون املدخن

املهلبية

شـــوربة 
الدجاج بالشعيرية

املقادير:
٭ زيت ذرة ٥٠ مل

٭ زبدة ٣٠ جم
٭ يقطع البصل ٣٠ جم
٭ صدر دجاج ١٠٠ جم
٭ مكعب مرق الدجاج 

٭ ملح للتذوق
٭ مسحوق الفلفل األبيض ٤ جم

٭ ورق الغار ١
٭ هيل 

٭ شعيرية ١٥٠ جم
٭ عصير ليمون اختياري

٭ طحني ٥ جم

املقادير:

٭ ربيان ٢٠٠ جم
٭ زيت ٤٠ مل

٭ يقطع بصل ٣٠ جم
٭ مسحوق الكمون ١٠ جم
٭ مسحوق الكزبرة ٥ جم

٭ فرم الطماطم ٨٠ جم
٭ الليمون ١ قطعة

٭ ملح للتذوق
٭ مسحوق فلفل أبيض ٣ جم

٭ أوراق الكزبرة ١٠ جم
٭ فلفل أحمر ٤٠ جم

٭ فليفلة  خضراء ٤٠ جم
٭ معجون طماطم ٢٠ جم

املقادير:
٭ فيليه هامور ٣٠٠ جم

٭ أرز ٢٠٠ جم
٭ شبت ٨٠ جم

٭ أوراق الكزبرة الطازجة ٥٠ جم
٭ بصل ٦٠ جم
٭ زيت ٤٠ مل
٭ ثوم ١٠ جم

٭ مرق السمك ٥٠٠ مل
٭ الليمون ٦٠ جم

٭ بهارات السمك ٢٠ جم
٭ قرنفل ٥ جم
٭ الهيل: ٢ جم

٭ خردل ديجون ٢ جم
      ٭ مسحوق الكزبرة ٣ جم

            ٭ مسحوق فلفل أبيض ٣ جم
                   ٭ مسحوق الكركم ٢ جم

املقادير:
٭ بقدونس مغسول ومقطع ٢٠٠ جرام 

٭ بصل أبيض مقطع ٥٠ جرام 
٭ طماطم مفروم ٥٠ جرام 

٭ البرغل ٢٠ جرام 
٭ مسحوق النعناع ٢ جرام 
٭ مسحوق القرفة ٢ جرام 

٭ زيت الزيتون ٣٠ مل 
٭ عصير الليمون ٢٠ مل 

٭ ملح حسب الرغبة 
٭ سمك السلمون املدخن ١٥٠ جرام 

٭ ورق النعناع وأوراق الشبت واخلس للتزيني

املقادير:
٭ حليب ١٥٠ مل
٭ كرمي ١٥٠ مل
٭ سكر ٤٠ جم

٭ نشاء الذرة ٢٥ جم
٭ ماء الورد ٥ مل

٭ هيل ٢ جم
٭ مسحوق الفستق للتزيني

طريقة التحضير:   

٭ يسخن الزيت والزبدة معا في قدر ويضاف 
البصل ويقلى حتى يصبح لونه ذهبيا.

٭ تســلق صــدور الدجاج ملدة نصف ســاعة، 
ويضاف مكعب مرق الدجاج املذاب وامللح والفلفل 
األبيــض وورق الغار وحبــوب الهيل ويضاف 

الدقيق ويقلب. 
٭  تقلى الشــعيرية بقليــل من زيت الذرة في 
مقالة حتى يتحول لونها إلى اللون البني الذهبي.

٭ يصفي الزيت وتضاف الشعيرية إلى احلساء 
على نار متوســطة، وتغلى ملدة ١٠ دقائق حتى 
تتمدد الشعيرية ترفع عن النار وتقدم ساخنة 

مع قطع اخلبز احملمص وقطع الليمون.

طريقة التحضير:   

٭ يســخن الزيــت في مقــالة يقطع البصــل والثوم 
والروبيان ويقلى ويضاف جميع البهارات ويحرك جيدا. 
٭ نضيف معجــون الطماطم والطماطم إلى اخلليط 
ونقلبه حتى ينضج الروبيان جيدا ونرش بعض أوراق 

الكزبرة، تقطع الفليفلة وامللح وتخلط جيدا مع إضافة 
القليل من عصير الليمون وتتبل ثم يوضع الروبيان 
في طبق التقــدمي ويزين بــأوراق اجلرجير والفلفل 

وشرائح الليمون.

طريقة التحضير:   

٭ في وعاء نضيف البقدونس والبصل والطماطم 
ومسحوق النعناع ومسحوق القرفة والبرغل وعصير 

الليمون وزيت الزيتون وامللح.
٭ قلب كثيرا وتقدم باردة، وتزين بزهور السلمون 
املدخــن وأوراق النعناع واخلــس الروماني وقطع 

الطماطم.

طريقة التحضير:  

٭ ميــزج احلليب مع الســكر في 
القــدر ويغلى املزيج. اخفقي املاء 
ونشــاء الذرة معا في وعاء حتى 
يصبح املزيــج ناعمــا وأضيفيه 
إلى احلليب املغلي واطبخي على 
نار متوسطة حتى يصبح قوامه 
متماسكا، أضيفي كرمية الهيل وماء 
الورد، اطهيه لبعض الوقت، ارفعيه 
عن النار وضعيه في وعاء التقدمي، 

احفظيه في الثالجة.
٭ قدمي مقبالت باردة مبسحوق 

الفستق.

طريقة التحضير:   

٭  ينظف السمك ويغسل جيدا ثم يغسل األرز املنقوع 
ملدة ٢٠ دقيقة ثم صفيه.

٭  فــي مقالة يســخن الزيت ويقطــع البصل ويقلى 
قليال في اللون البني وتضاف التوابل وأوراق الشبت.

٭  تقلــب على نار خفيفة لبضع دقائق، حتى ينضج 
كل اخلليط.

٭  استفد من نقع جميع التوابل وطبقه على السمك، 
ويحفظ لبعض الوقت في املبرد حتى يصبح مناسبا.
٭  يســخن الزيت في قدر الصلصة ويضاف القرنفل 

والهيل والقرفــة وورق الغار ويحرك املزيج ويضاف 
األرز املصفى والبهارات.

٭  يترك مرق الســمك على نار خفيفة، ويغطى على 
نار متوسطة منخفضة ملدة ٣٠ دقيقة.

٭  اشــوي شــرائح الســمك واتركيها جانبا، افحصي 
األرز عندما ينضج، ارفعيه عن النار.

٭  ضعي األرز في طبق التقدمي وضعي فيليه السمك 
فوق األرز وزينيه بخليط البصل والشبت

٭  شــريحة فلفــل أحمر وشــرائح ليمــون، تقدم مع 
صوص دقوس.

عن النار وضعيه في وعاء التقدمي، 



القاهرة ـ محمد صالح

كثيــر مــن الفنانــني والفنانات ال 
يستطيعون كبح جماح تصريحاتهم 
اجلريئة أحيانا والصادمة أحيانا أخرى 
مما يتسبب في حدوث أزمات واختالق 
خالفات وإثارة املشاكل..مما يترك آثارا 
كبيرة ويخلق حالة من الشد واجلذب في 
الوسط الفني وتردده مواقع التواصل 

االجتماعي.
«األنبــاء» ترصد أكثر التصريحات 
التي أطلقها جنوم الفن وأشعلت األزمات.

متتلك الفنانة السورية أصالة نصري 
صوتا جميال وحّسا فنيا عاليا إضافة الى 
متتعها بجرأة وصراحة غير مسبوقة في 
جميع تصريحاتها االعالمية حتى باتت 
طريقة حديثهــا ذات الطابع الهجومي 
وأسلوبها الصادم الصريح جدا ما هو 
إال جزء أصيل في شخصيتها التي اعتاد 
عليهــا اجلمهور وبقي لبعض الفنانني 
االعتياد عليها حتى ال يكون هنالك أي 
صدامات مستقبلية.. اجلميل ان أصالة 
قالت إنها ليست لديها خصومة أو عداوة 
جتاه أحد ولكنها ترفض التعامل من 

دون وضوح أو نوايا خفية.
مــن أهــم عالمــات أســلوب 
شخصية وســيرة أصالة هي 
خالفاتهــا الكثيرة مع بعض 
الوســط  الشــخصيات فــي 
الفنــي.. ولكنها ســرعان ما 
تسعى إلذابة اخلالفات والذهاب 
للتصالح ورأب الضدع مثلما 
حدث في خالفها الطويل جدا 
مــع الفنانــة اإلماراتية أحالم 
..فقــد اعتــاد متابعوهما على 
صــدور تصريح مــن احداهن 
لترد األخرى بجمل قاسية ثم 
يتبعها عمل إلغاء متابعة على 
التواصل االجتماعي.. وبعد فترة 
شــد وجذب نعــود للتصالح 
..ويعقبهــا خــالف جديــد 
بتصريــح جديــد مبقاطعة 

ثم تصالح.
ومن اخلالفات التي نشبت 
بني اصالة وزميالتها كانت قصتها مع 
الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بإطالق 
تصريح للفنانة الســورية وصفت به 
نانســي بأنها (الساللة والسهتانة).. 
وحني مت سؤال نانسي في احد البرامج 
عن تلــك الكلمات قالــت: هي قالت 
بصــوت خافــت جدا ولم اســمعها 
بنفســي تنطق اسمي ولكن بعض 
االشــخاص اكدوا لــي انها نطقت 

اسمي مقرونا بهذه الصفات السخيفة.. 
وال اعلم سر خالفها معي.

من ناحية اخرى متنت الفنانة مايا 
دياب ان يكون اخلالف بينها وبني أصالة 
في اخلفاء وليس في العلن ولم تتحدث 
عنــه يوما قائلة: كنت اعلنت فقط عن 
انتهاء عالقة الصداقة التي كانت جتمعنا 
رافضة اإلفصاح عن تفاصيل اخلالف 
وأن هذه األمور ليست قابلة للنقاش على 
مواقع التواصل االجتماعي.. ألنه حدث 
بسبب موقف غير اخالقي.. وبعد فترة 
مت الكشف عن اخلالف دون اعالن السبب 
واملوقف من التصريحات التي فجرت 
غضب محبيها مبصر ومت اتهامها بأنها 
انكرت فضل مصر عليها وأنها ســبب 
شهرتها وجنوميتها حيث صرحت بأنها 
تدين بالفضل للســعودية.. ولوال هذا 
مــا حّققت ما حققته وهو ما أثار حالة 
من الغضب جلمهورها املصري لكونها 
لم تذكر اســم مصر خاصة وأن بداية 
شهرتها بعد حضورها من سورية كانت 
من مصر.. لتنهال االتهامات واالنتقادات 
ضدها وأشدها كان من امللحن املصري 
حلمي بكر الذي قال ان مصر احتضنت 
أصالة أكثر، وقدمنا لها أعماال ساهمت 
في جناحها وشهرتها .. ومن العيب أن 
تنكر فضل مصر عليهــا، لترد اصالة 
باعتذار شديد وانها لم حتسن التعبير 
والبعض فهم تصريحها خطأ ألن مكانة 

مصر في قلبها.
اهتمــام اصالة املبالغ فيه باحلفاظ 
على جمالها واجراء عمليات التجميل 
بشــكل دائم.. مــع اعترافهــا الصريح 
جــدا بأنها ترى شــكلها أفضــل كثيراً 
بعد اخلضوع للتجميل.. وأنها تعتبر 
شــكلها هو اســتثمارها في عملها، وال 
تريد الظهور بصورة غير جيدة، وأن 
حتتفظ بشكلها وتودع اجلمهور وهم 
يتذكرون شــكلها كأنها في اخلامســة 
والعشرين.. وجاءت تصريحاتها لتفتح 
باب التأييــد واملعارضــة لصراحتها، 
فالبعض وصفها باملراهقة والطفولية 
واخلوف من جتاعيد الزمان وكبر السن.. 
في حني انهالت كثير من التعليقات بجمل 
اطراء ومدح جلمالها وأنوثتها وجمالها.
الغريب ان اصالة ودون مناســبة 
انتقدت الفنانة املصرية رانيا يوسف 
وسخرت من فستانها الذي ارتدته في 
حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي 
الدولي وهو ما أثار موجة من السخرية 
والنقد ألصالة لتعمدها نقد زميلتها 
دفاعــا عــن ارتدائها فســتان شــبيه 

بفستان رانيا.

«مرايا».. مواضيعه املتنوعة وضعته على قمة 
املسلسالت الكوميدية العربية

دمشق - هدى العبود

ارتبط اسم مسلسل «مرايا» باسم الفنان ياسر العظمة الذي أدى أدوار البطولة في كل 
أجزائه، وقد عرضت تلك األجزاء منذ انطالقتها العشرات من القصص واحلكايا بأسلوب 
كوميدي ناقد ســاخر وجميل، وتطرقت للعديد من املواضيع السياسية واالجتماعية 

والعائلية، مما وضع املسلسل على قمة املسلسالت الكوميدية العربية.
انتقد العظمة في هذا العمل أوضاعا محلية سورية وأخرى عربية، وعانت سلسلة 
«مرايا» منذ العام ١٩٨٢ من تهديدات منع العرض، ولكن ياسر العظمة لم يكن يأبه لهذا، 
وقد حصل عدة مرات على الدعم لتقدمي ما يريد، مما شكل دعما رفيعا له وجعله يوسع 

من هوامشه وعمليات بحثه املضنية للخروج بأفكار جديدة كل عام.
خضعت سلسلة «مرايا» لتغيير في االسم مرارا وتكرارا فسميت «شوفوا الناس» 
و«حكايا املرايا» لفترة من الزمن، ثم عادت لتكون «مرايا»، وفتح ياسر العظمة األبواب 
لكتاب جدد واستقبل نصوصا من كتاب معروفني، وهنا عادت «املرايا» لتزدهر، وشهدت 

مرحلة نهاية التسعينيات حتى اآلن كما ال بأس به من اللوحات اجلديدة واملهمة.
ينجز ياسر العظمة حلقات مسلسل «مرايا» بنفسه، وكثيرا ما يبدل في املخرجني 
بني هشــام شربتجي وسيف سبيعي وحامت علي ومأمون البني، ولكن في النهاية فإن 

املادة األساسية هي للنص وللممثل وكالهما يحمل توقيع العظمة.
ولم يســلم ياسر من لسان منتقديه الذين اتهموه بالسرقة من اآلداب العاملية ومن 
كتاب عرب، باإلضافة إلى أنه كان ينســب أعمال آخرين له، وهذا األمر كان يرد عليه 
عبر أعماله، إذ نادرا ما كان مييل إلى إجراء حوارات صحافية أو كان يرد على منتقديه.

وحققت السلسلة جناحا باهرا وعرضت أجزائها القدمية واحلديثة على كل الفضائيات 
العربية منذ الثمانينيات وحتى اليوم، ولها حضور قوي ومميز يترقبه املشاهد العربي 
فــي كل مكان، وخاصة لتنوع قصص وحكايات احللقات واألجزاء وإبداع ومتيز بطل 
سلسلة «مرايا» الفنان ياسر العظمة وكذلك الفنانون والفنانات املشاركون في جتسيدهم 
لشخصيات كثيرة متنوعة. شارك ببطولة مسلسل «مرايا» عدد كبير من جنوم الدراما 
السورية مثل: سليم كالس، عصام عبه جي، توفيق العشا، هاني شاهني، سامية اجلزائري، 
هالة حسني، حسن دكاك، سلمى املصري، صباح اجلزائري، فاديا خطاب، نادين، سوزان 
جنم الدين، فارس احللو، مرح جبر، مها املصري، وفاء موصللي، صباح بركات، رضوان 

عقيلي، عبد املنعم عمايري. وقد ســاهم املسلسل في اكتشاف الكثير من مواهب 
التمثيل مثل: عابد فهد، كاريس بشــار، عبير شمس الدين، باسل خياط، قصي 
خولي، صفاء سلطان، صفاء رقماني، سالفة معمار، دينا هارون، ليليا االطرش، 
مانيا نبواني، محمد قنوع، الليث املفتي، وسوســن أرشيد، ومحمد عمر أوسو. 

وتناوب على إخراج العمل ٧ مخرجني، هم: هشام شربتجي، عدنان إبراهيم، مأمون 
البني، حامت علي، سيف الدين سبيعي، سامر برقاوي، عامر فهد.

الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بإطالق 

وحني مت سؤال نانسي في احد البرامج 

ارتبط اسم مسلسل «مرايا» باسم الفنان ياسر العظمة الذي أدى أدوار البطولة في كل 
أجزائه، وقد عرضت تلك األجزاء منذ انطالقتها العشرات من القصص واحلكايا بأسلوب 

لكتاب جدد واستقبل نصوصا من كتاب معروفني، وهنا عادت «املرايا» لتزدهر، وشهدت 

وحققت السلسلة جناحا باهرا وعرضت أجزائها القدمية واحلديثة على كل الفضائيات 

سلسلة «مرايا» الفنان ياسر العظمة وكذلك الفنانون والفنانات املشاركون في جتسيدهم 

السورية مثل: سليم كالس، عصام عبه جي، توفيق العشا، هاني شاهني، سامية اجلزائري، 
هالة حسني، حسن دكاك، سلمى املصري، صباح اجلزائري، فاديا خطاب، نادين، سوزان 
جنم الدين، فارس احللو، مرح جبر، مها املصري، وفاء موصللي، صباح بركات، رضوان 

اجلريئة أحيانا والصادمة أحيانا أخرى 
مما يتسبب في حدوث أزمات واختالق 
خالفات وإثارة املشاكل..مما يترك آثارا 
كبيرة ويخلق حالة من الشد واجلذب في 

التي أطلقها جنوم الفن وأشعلت األزمات.
متتلك الفنانة السورية أصالة نصري 
صوتا جميال وحّسا فنيا عاليا إضافة الى 
متتعها بجرأة وصراحة غير مسبوقة في 
جميع تصريحاتها االعالمية حتى باتت 

إال جزء أصيل في شخصيتها التي اعتاد 

صدامات مستقبلية.. اجلميل ان أصالة 
قالت إنها ليست لديها خصومة أو عداوة 

أصالة.. تصريحات صادمة!

عبداهللا الطرقي.. 
صائد امليداليات األوملبية

اجلهراء بطًال للدوري

مبارك اخلالدي

ســجل فريق اجلهراء في املوسم ١٩٨٩
ـ ١٩٩٠ اسمه في السجل التاريخي للفرق 
الكويتيــة املتوجة بلقب بطولة الدوري، 
وهي ســابقة في تاريــخ الكرة الكويتية، 
بعد الفوز الشهير لفريق الفحيحيل بلقب 
كأس األميــر موســم ١٩٨٦، حيث اقتصر 
حتقيق االلقاب في تلك الفترة على الكبار 
او فرق املقدمة وهي القادســية والعربي 
والكويت وكاظمة والساملية، وهي الفرق 
التــي تتمتع بدعم كبيــر ماديا ومعنويا، 
فضال عــن املخزون الكبيــر من الالعبني 

ذوي املهارة العالية.
ومــن املعلوم ان ســباق الــدوري في 
مختلف دول العالم يتطلب مخزونا وافرا 
من الالعبني، او كما يعرف في وقتنا «دكة 
احتيــاط» ذات جودة عالية، لكن في ذلك 
املوسم كسر اجلهراء القاعدة ودخل التاريخ 
من اوسع أبوابه، فكانت اللحظة التي مت 
فيها رفع «درع» الدوري حلظة تاريخية 
بكل املقاييس، حيث شهد ذلك اليوم مسيرة 
ضخمة لعشاق النادي ومحبيه من ستاد 
محمد احلمد الذي شــهد املباراة االخيرة 
للفريــق، وكانت امــام الكويت، إذ خطف 
نــواف جديد برأســه الهــدف الوحيد في 
الدقيقة العاشرة من عمر املباراة، وصمد 
الالعبون بعدها بكفاح وتصميم حتى نهاية 
املبــاراة لتنطلق بعدها مراســم التتويج 
واملسيرة احلافلة الى ملعب اجلهراء الذي 

كان يغــص حلظتها باملشــجعني والفرق 
الشعبية ترحيبا بكتيبة االبطال.

وفاز اجلهراء بنسخة الدوري التاسعة 
والعشرين والتي اقيمت في ذلك الوقت من 
ثالثــة ادوار هي الذهاب واالياب ومباراة 
على ملعب محايد، وشارك في تلك النسخة 
ثمانية فرق وتصدر اجلهراء الترتيب في 
اخلتــام بعــد ان جمع ٢٩ نقطــة، واحتل 
العربــي املركز الثاني بـــ ٢٧ نقطة، وحل 
كاظمــة ثالثا برصيد ٢٤ نقطة، والكويت 
رابعا بـ٢٢ نقطة، والســاملية خامسا بـ٢١

نقطة، والقادسية سادسا برصيد ٢٠ نقطة، 
واليرموك سابعا، والنصر في املركز االخير.

وضمــت كتيبة فريق اجلهراء في تلك 
النســخة بقيادة املدرب الصربي دراغان 
كلكوتا نخبة من النجوم سلكوا طريقهم 
الى صفوف املنتخب الوطني بجدارة، منهم 
مطير شــرقاط في حراسة املرمى ووائل 
ســليمان ونواف جديد واحمد عبدالكرمي 
ونواف جابر وابراهيم مرزوق وغلفيص 
العجمي وسهو السهو ومناور هزاع وصالح 
باجيه ومحمد علي وغيرهم من االبطال. 
كما ضم اجلهاز الفني املدرب املساعد واالب 

الروحي لالعبني كرمي سلمان.
ويعتبر اجلهــراء من الفــرق املنتجة 
خليــرة الالعبني والذين مثلوا املنتخبات 
الوطنية في مختلف املواسم، ولم يتوقف 
هذا االنتاج نظرا الهتمام مجالس ادارات 
النادي املتعاقبة بالقاعدة واشتراكهم في 

حب مدينتهم اجلهراء وناديها.

هادي العنزي

جتود الرياضــة الكويتيــة بالكثير من 
النجــوم الذين صالــوا وجالوا في املالعب، 
وتألقوا سواء في أنديتهم أو مع املنتخبات 
الوطنية، وحققوا العديد من اإلجنازات التي 
لن تســقط من ذاكرة التاريــخ، ومن هؤالء 
عبداهللا الطرقي الرشــيدي املولــود في ٢١

أغسطس ١٩٦٣ الذي اقترن اسمه باإلجنازات 
الكبيرة على املســتويني القــاري والدولي، 
فنــادرا ما جتده يخرج خالــي الوفاض من 
مشــاركة عاملية جتمع أفضل املصنفني في 

العالم برماية «السكيت».
شــارك «القناص» في ٧ دورات أوملبية، 
وهي: أوملبياد أتالنتا ١٩٩٦، وأوملبياد سيدني 
٢٠٠٠، وأوملبياد أثينا ٢٠٠٤، وأوملبياد بكني 
٢٠٠٨، وأوملبيــاد لندن ٢٠١٢، وأوملبياد ريو 
دي جانيرو ٢٠١٦، وأوملبياد طوكيو ٢٠٢٠، 
وحصد املركــز الثالث وبرونزيــة أوملبياد 
٢٠١٦ بالبرازيل، وأتبعها بثانية في أوملبياد 

اليابان ٢٠٢٠ برماية السكيت.

وليست امليداليتان األوملبيتان وحدهما 
هما ما يخلدان ذكرى الرشــيدي في ســجل 
الشــرف األوملبــي اخلالد، بل هنــاك حادثة 
أخرى تضعه في مكانة خاصة مميزة، عندما 
تأهل إلى أوملبياد لندن ٢٠١٢ بعد حلوله في 
املركز الثاني بالتصفيات اآلسيوية لرماية 
«السكيت» التي أقيمت في الدوحة مطلع ٢٠١٢، 
ليتبعــه ابنه «طالل» الذي كان حينها يبلغ 
مــن العمر ١٩ عاما فقط، بعد أن حل باملركز 
الثاني في رماية «التراب» ضمن التصفيات 
اآلسيوية ذاتها، لتوثق حالة أوملبية نادرة 

باسم الكويت، وعائلة الطرقي الرشيدي.
اإلجنــازات الكبيرة كانــت تتبع «صائد 
الذهب»، وكان يالحقها بعزمية ال تلني، وصبر 
يضرب به املثل، اقترن بالقمة كثيرا، ورفع 
علم بــالده الكويت في أهم وأقوى بطوالت 
العالم، ومن بينها، الظفر بلقب بطولة العالم 
وامليدالية الذهبية في رماية «السكيت» التي 
أقيمت في يونيو ١٩٩٥ بقبرص، وأحرز لقب 
القارة اآلسيوية في البطولة اآلسيوية الثامنة 
للرماية التي أقيمت في أكتوبر ١٩٩٥ بجاكرتا، 

واملركــز األول في رماية الســكيت ببطولة 
العالم في العاصمــة البيروفية ليما ١٩٩٧، 
بعدما أصاب ١٤٩ طبقا من إجمالي ١٥٠ طبقا.

ولــم يتوقــف الطرقــي الرشــيدي عــن 
اإلجنازات في تســعينيات القــرن املاضي، 
بل امتد إلــى األلفية الثالثة، وزاد في طلبه 
للقمة ومجدها، فاعتلى قمة آسيا مجددا في 
البطولة اآلسيوية الثامنة بالكويت ٢٠٠٧، ثم 
في البطولة اآلسيوية للرماية التي أقيمت في 
املاتا بكازاخستان ٢٠٠٩، وتوج بطال لألساتذة 
في رماية «السكيت» مبدينة برونو بالتشيك 
يوليــو ٢٠٠٤، كما حصد لقب بطل العالم ٤

مرات في بطولة كأس العالم في مدينة شيبا 
اليابانية ١٩٩٥، وسيئول بكوريا اجلنوبية 
١٩٩٧، ونيقوسيا بقبرص ٢٠١٣، وبكني ٢٠١٤.

جمــع الرشــيدي أكثر مــن ١٠٠ ميدالية 
قارية وعاملية وأوملبية، في مســيرة عطرة 
امتدت ألكثر من ٣٥ عاما، قضاها بني تدريب 
يومي منتظم، ومعسكرات محلية وخارجية، 
ومشاركات تنافسية عادة ال تخلو من مشاركة 

أفضل رماة العالم.

هالة حسني وإميان عبدالعزيز وياسر العظمة

العبو نادي اجلهراء لكرة القدم مع اجلهاز الفني واإلداري في سنة ١٩٩٠
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حسن املطوع: متحمس جلمهور 
املسرح بعد جناح «النون وما يعلمون»

بشار جاسم

عبر الفنان حسن املطوع عن سعادته بردود 
األفعال جتاه مسلســل «النون وما يعلمون» في 
ظل املاراثون الرمضاني، وذلك من خالل اتصال 
مــع «األنباء» أكــد فيه عن الصــدى الذي حققه 
هذا املسلســل. وأضاف: «وايد مستانس لصدى 
املسلسل وهذا كشفته مع اللي أقابلهم من الناس 
بالشارع أو باملول ويبلغوني مبتابعتهم للعمل، 
وأنا ســعيد جدا اني اكون جــزء من هذا العمل، 
خصوصا أن دوري في هذا املسلسل يعتبر محوريا 
ويشبك األحداث مع بعض وأجسد شخصية بدر 
شــقيق الفنانة الهام الفضالــة (فجر) واخوانها 
براك وبشــار وهما الطليحي وجوهر، وما ودي 
أحــرق االحداث ألننا نعتبــر بالبداية وفي ناس 
حابة الشخصية وناس كارهتها، وهذا بالنسبة 
لي جناح وأتشرف اني أشارك كوكبة كبيرة من 
النجوم اللي راح يكونون إضافة حلوة ملسيرتي 
الفنية منهم الفنانة الهام الفضالة والفنان شهاب 
جوهر والفنان عبداهللا الطليحي والفنانة طيف 
والعمل من كتابة الشاب اللي ابهرنا كلنا باحلبكة 
والفكرة الكاتب عبدالرحمن اشكناني اللي تعاونت 

معاه في النون وما يعلمون وكذبة ابريل. وأيضا 
سعيد جدا لوقوفي أمام املخرج حمد البدري».

وعن أصــداء العمل يقول: احلمــد هللا العمل 
حقق نســبة مشــاهدة عالية جدا وتــوب ١ على 
ابلكيشن اوان مبصر وتونس والكويت والسعودية 

والبحرين واالمارات.
أما عن مشــاركته مبســرحية مدينة االضواء 
Broadway فيقول: «ســعيد النضمامي وهي من 
إخــراج رمضــان ايــاد وتأليف املميــز واألفضل 
عثمان الشــطي ومن بطولة فوز الشطي وبشار 
الشــطي ويوسف البلوشــي وفهد باسم وإميان 
احلسيني وشــهد عبداهللا وحسن عبدال وزينة 
re- الصفار وحورية القالف، باإلضافة الى فرقة
creative االستعراضية واملسرحية حتت إشراف 

خالد اجلدي».
وأضاف: متحمــس لهذا العمل ألني غبت عن 
املســرح ملدة ٤ ســنوات تقريبا بسبب ارتباطي 
بتصوير مسلســل امليراث خارج الكويت وكلي 
لهفة مبقابلة اجلمهور بعيد الفطر السعيد، وأنا 
عن نفسي أحب املسرح ألنه أبو الفنون ويخليك 
تعرف تقبل اجلمهور دايركت، وخصوصا الطفل 
ألنه ما يجامل، واهللا يوفقنا في هذه املسرحية.

حسن املطوع مع الفنانة إلهام الفضالة

محمد الدغيشم.. 
م اهللا أجرك عظَّ

تتقدم أســرة «فنــون األنبــاء» بأحر 
التعازي واملواساة إلى املذيع محمد الدغيشم 
لوفاة والده ناصر صالح ابراهيم الدغيشم، 
سائلني العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله 

وذويه الصبر والسلوان.
(إنا هللا وإنا إليه راجعون)

مشعل السعيد: الكتابة لها معاييرها وأصولها
عبداحلميد اخلطيب

أكد الكاتب واإلعالمي 
القدير مشــعل السعيد، 
في تصريح لـ «األنباء»، 
أن الكتابــة لها معاييرها 
وأصولها. وقال «ليس كل 
ما يعرف يكتب ويصلح 
للعرض»، كاشفا عن انه 
انتهى من تأليف اجلزأين 
الثالث والرابع من كتابه 
التاريخي «بيت سائر قاله 
شاعر»، وانه سيرى النور 

قريبا.
وعن أعماله اجلديدة غير «بيت ســائر 
قاله شاعر»، قال السعيد: اعكف اآلن على 
كتابة مسلسل يحمل عنوان «سبع صنايع»، 
كما مت تسجيل برنامجي الوثائقي اليومي 
«كلمــات ال تنســى» والــذي يبــث يوميا 
على إذاعة البرنامــج الثاني بعد اإلفطار، 

مستدركا: وانتهيت أيضا 
مــن تســجيل املسلســل 
اإلذاعي الكوميدي «دنانير 
بوسالم» الذي يبث يوميا 
عبر اثير إذاعة البرنامج 
العام، واعدا بالعديد من 
االعمال التــي تصب في 
صالح استفادة اجلمهور 

مبحتوى هادف ومميز.
مسلســل  ان  يذكــر 
«دنانير بوسالم» تأليف: 
مشعل الســعيد، إخراج: 
عبداحملسن العمر، متثيل: 

سمير القالف، علي جمعة، عبداالمام عبداهللا، 
باسمة حمادة، منى شداد، سعود الشويعي، 
باالشتراك مع الفنانة القديرة عصرية الزامل، 
ومجموعــة من الفنانني الشــباب، وتدور 
أحداثه حول «بوســالم» الذي ورث امواال 
كثيرة فجأة، وتقع مشاكل بينه وبني زوجته 

«أم سالم» بسبب تلك األموال.

 جديده «سبع صنايع» وانتهى من اجلزأين الثالث والرابع لـ «بيت سائر قاله شاعر»

الكاتب واإلعالمي القدير مشعل السعيد

السعيد مع فريق عمل مسلسل «دنانير بوسالم» االذاعي
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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:

لق ب عالم وفقيه ولد في األندلس من ٧ أحرف

عموديًا:

SudokuSudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

القرطبي

ريهام حجاج

ااةملكعماخ

للاعلنصملم

برلبياويرا

ربكرصئرزائ

قيوةالاةقل

قعيالللةيا

أيتلامطيةا

وخركءكربرل

لرمماتبرسر

ييزاربمعبا

طفينثةرلاغ

يلاومبحاقب

 - امتناع - هَم وحزن، ٢ - عليل - منزل، ٣   -  ١
مسرور - نيشان، ٤ - كثير، ٥ - عكس أنانية، ٦ - من 
مشتقات احلليب - علم مؤنث - عالمة موسيقية، 
٧ - يقبالن - من الشجر (معكوسة)، ٨ - متشابهة 
- أوقر - عملة آسيوية، ٩ - يدخل - رجاء، ١٠ - علم 

مؤنث - مطلبي.

كلمة
البرق
موال
ثراء

سباق
أولي

عصور
الراغب

مكتبة
الربيعي
العربية

مرح

رمزي
الطرب
الكمان

نائل

األصيل
الكويت

عبرة
خريف

خمائل
مميزة
الراقية

الشيطان، ٢ - عقم  اعتذار - من صفات   - ١
املتعب   - السوائل، ٣ - هواء شديد  لقياس   -
آمال، ٥ - غنى، ٦ - محترف   - (معكوسة)، ٤ 
النجارة، ٧ - حجر كرمي (معكوسة) - جمعا، 
٨ - من الفنون - أرشد (معكوسة)، ٩ - نسبة 

للبدر، ١٠ - سحابة - نعس.

أفقياً: عموديًا:
١ - إعراض - غم (معكوسة)، ٢ - سقيم - دار، ٣

- فرحان - وسام، ٤ - جم، ٥ - إيثار، ٦ - جنب - 
رال - دو، ٧ - يرضيان - سرو (معكوسة)، ٨ - م م 
م - أجّل - ين، ٩ - يلج - أمل، ١٠ - هال - مرادي.

١ - أسف - رجيم، ٢ - عقر - برميل، ٣ - ريح 
- املضني (معكوسة)، ٤ - أماني، ٥ - ثراء، ٦ - 
النجار، ٧ - ارجوان (معكوسة) - ملا، ٨ - رسم 
- دل (معكوسة)، ٩ - بدري، ١٠ - غيمة - وسن.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم التغذية

مواد غذائية تسهم في إبطاء مسار الشيخوخة

املواد الغذائية املخمرة واألطعمة الغنية 
باأللياف الغذائية ميكنها املساهمة في إبطاء 
عملية الشيخوخة. ويعتبر ميكروبيوم األمعاء 
(بكتيريا األمعاء) أحد أهم العوامل املؤثرة 
في صحة اجلسم، ألن عمل منظومة املناعة 
ومكافحة االلتهابات تعتمد عليه. و«كلما 
امليكروبيوم متنوعة، تكون  كانت مكونات 
حماية اجلسم من العمليات السلبية أفضل».

حتدد التغذية مكونات امليكروبيوم؛ لذلك 
يجب تناول أطعمة غنية باأللياف الغذائية، 
حيث أثبتت الدراسات أن تناول ٢٥ غراما من 
األلياف الغذائية في اليوم، ميكن أن يخفض 
خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية 
وداء السكري وسرطان القولون بنسبة ٣٠٪. 
ويذكر أن األلياف الغذائية موجودة بنسبة 
عالية في األرز البني وحبوب الشوفان والبرغل، 
البذور واملكسرات والبقوليات  وكذلك في 

واخلضراوات والفواكه.
أيضا «امللفوف واخليار والطماطم والتفاح 
املخلل وغيرها، مفيدة جدا وتؤثر إيجابيا في 
ميكروبيوم األمعاء». ومن املعروف أن طول 
عمر الكوريني اجلنوبيني يرتبط كثيرا بنظامهم 
الغذائي، الذي يتضمن املواد الغذائية املخمرة.

كيف جنعل الطفل يقلع عن قضم أظافره؟

من املعروف أن مهارة التعبير عن املشاعر 
بصورة صحيحة ستساعد على جعل الطفل 
يقلع عن عادة قضم أظافره. وضمن هذا اإلطار، 
أعلنت د.آنا أسوفسكايا أخصائية علم النفس، 
أنه قبل كل شيء يجب معرفة سبب ذلك، ومن 
ثم اتخاذ االجراءات الالزمة جلعله يقلع عنها، 
أي يجب أوال النظر إلى حالة يديه، فإذا ظهر أن 
أظافره بحالة سيئة وتتكسر وتوجد نتوءات 
تزعجه، فإنه يحاول بهذه الطريقة التخلص 
منها. ولكن إذا كانت حالة األظافر جيدة فيجب 
االنتباه إلى ما يفعله الكبار في العائلة؛ ألن 

األطفال غالبا ما يقلدون ما يفعله الكبار.
وتقول: «إذا لم تالحظ هذه العادة لدى أي 
العائلة، فإن أسهل طريقة لتحليل  فرد من 
األسباب هو البدء في تسجيل جميع املواقف 
التي تسبق قضم األظافر. من املهم أيضا تسجيل 
ما يحدث بعد ذلك، فمثال يقضم الطفل أظافره 
عندما يجلس إلى الطاولة، في انتظار تقدمي 
الطعام له. وبعد تنبيهه، يعبث باملنديل - هذه 
هي احللقة النهائية، لذلك نحتاج إلى تسجيل 
معلومات عن كل حلقة، وخالل أسبوع ستكون 
لدينا بيانات كافية عن األسباب احملتملة لهذه 

العادة».
وتضيف: «ميكن ان نكتشف أن الطفل 
يعاني من قلق شديد أو أنه مرهق جدا، فإذا 
كان يقضم أظافره في حلظات معينة أو في 
اليوم، فقد يدل ذلك على  أوقات معينة من 
تعويض نوع من اإلجهاد. كما قد يشير إلى 
الطفل غاضب ويعبر عن غضبه بقضم  أن 
العجز  أظافره، وقد يكون السبب نوعا من 
احلسي، حيث يرغب الطفل في قضم أو أكل 
شيء ما، أو يصعب عليه اجللوس ساكنا، لذلك 
يبدأ بقضم أظافره عندما يكون في وضعية 
االستقرار». وتؤكد الطبيبة أن الطفل يقضم 
أظافره لتطبيع حالته النفسية، أي أن هذه 
العملية تشير إلى أنه يعاني من مشكلة ما.

وتقول: «مهمة الكبار ليست وقف عملية 
قضم األظافر، بل البدء في تعليم الطفل التعامل 
النفس  مع األحداث بطريقة مختلفة: تهدئة 
بطريقة أخرى، أو التعبير عن الغضب بأسلوب 
مختلف وهكذا. مع العلم أن كل شيء يعتمد على 
السبب الذي حددناه خالل متابعتنا لسلوكه».

Gazeta.Ru :املصدر

املصدر: صحيفة «إزفيستيا»
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رمضان ..  فاصل ونواصل

ملن يهمه األمر

s.sbe@hotmail.com
سالم إبراهيم السبيعي

ببالغ األسى والقلق، اطلعت على ما ورد من املركز العربي 
األميركي في واشــنطن، الذي اعتبر أن لبنان دولة فاشلة، 
ومطالبتــه بوضع لبنان حتت وصايــة األمم املتحدة لتقوم 

بتولي إدارة الدولة اللبنانية.
كما اعتراني القلق حني استمعت إلى تصريح نائب رئيس 
الوزراء اللبناني سعادة الشامي إلحدى القنوات التلفزيونية 
أن لبنــان لن يكون قادرا على إعادة أموال جميع املودعني ـ 

تصريح غير مسؤول على لسان مسؤول!
ومن منطلق محبتي ووفائي للبنان أرضا وشعبا، كوني 
جئت الجئا وأهلي من فلسطني إلى هذا البلد مذ كان عمري 
عشر سنوات هربا من بطش اإلرهاب الصهيوني وعمليات 
اإلبادة التي اقترفتها العصابات الصهيونية، أجد نفسي معنيا 
بكل هذا، ولو أنني لست حياديا كمتضرر أيضا جراء األزمة 
االقتصادية واملالية واالجتماعية التي حلت بلبنان وشعبه منذ 
أواخر سنة ٢٠١٩، خاصة أن أكثر من جهة لبنانية، فوضتني 
لالنتصار لهــا والدفاع عن قضاياها جراء فقدانها ادخارات 

وتعب العمر على مدى عقود.
وبحكــم وضعي الســابق على مجلس االحتــاد الدولي 
للمحاسبني (نيويورك)، واللجنة الدولية ملعايير احملاسبة (لندن)، 
وكرئيــس للجنة األمم املتحدة للمعايير واإلبالغ (نيويورك) 
ورئيس ملجمع احملاســبني العرب (لندن)، فأنا معني بسمعة 

لبنان وشعبه األصيل بحاضره ومستقبله.
ومبا أن «العقد شريعة املتعاقدين»، فإن حل األزمة املالية 
في لبنان، واستعادة املودعني ألموالهم تستدعي إلغاء قانون 
سرية املصارف، وبالتالي متكني القضاء من حتديد املسؤولني 
عن االستيالء على أموال املودعني إلعادتها إلى أصحابها، األمر 

الذي سيؤدي إلى استعادة الثقة بلبنان وإقامة العدالة فيه.
وبحكم العقود امللزمة بني البنوك واملودعني، فإن مسألة 
الهاير كات Hair Cut والكابتال كونترول Capital Control ما 
هي إال هرطقة تعبر فقط عن أضغاث أحالم مطلقيها وتهدف 
إلى التعمية عن املسؤولني احلقيقيني عن االرتكابات والتعديات 
على حقوق املودعني والتي شكلت في الوضع الذي وصلت 

إليه جرائم مالية واقتصادية ضد اإلنسانية.
وعلــى ضوء ذلك، أكرر اســتعدادي التام ملقاضاة أي جهة 
تضع يدها على حقوق املودعني أو في حال سمح بذلك، وأشدد 
على أنــه ال فرق بني مودع صغير وكبير فــي القانون، طبقا 
للعقــود املبرمة بني املودعني واملصارف، وأن ليس من حق أي 
دولة إســقاط اتفاقات متت، وأن الودائع عندما تستحق يجب 

تسديدها بفوائدها.
ومبا أن املودعني وجمعية «صرخة املودعني» وجبهة جمعيات 
املودعني قــد منحوني ثقتهم وائتمنوني على قضيتهم التي 
هي قضيتي أنا أيضا، سأقيم مراجعة و/أو شكوى جماعية 
ضد املنظومة املالية الراهنة في لبنان، إلنصاف املتضررين 
واحلفاظ على أموالهم، ألن األموال لم تتبخر بل انتقلت من 
حسابات ألخرى وان االســتيالء عليها يشكل بحده األدنى 
انتهاكا حلقوق اإلنسان وبحده األقصى جرمية ضد اإلنسانية.

وأسجل هنا تعاون وزير شؤون املهجرين عصام شرف 
الدين الذي بذل جهودا في هذا املجال، ودعم تفويضي بقيادة 
حتركات املودعني التي تضم اكثر من ٥٠٠ ألف مودع ضمن 
إطار قانوني، وصــوال للمطالبة وحتصيل األموال املجمدة 

وفوائدها املتراكمة منذ سنوات في البنوك اللبنانية.
ولتحقيق تلك األماني، قمت وعلى نفقتي اخلاصة بتكليف 
«طالل أبوغزالة القانونية» باالشتراك مع فريق من احملامني في 
لبنان وفرنسا واألردن، إلجراء الدراسات الالزمة لتوصيف 
اجلرائــم املرتكبة بحق املودعني واتخــاذ اإلجراءات الالزمة 
وامللزمــة، أمام املراجع القضائيــة الدولية ومنظمات حقوق 

اإلنسان كافة.
وباشــر فريق احملامني املكلفني بجمع املعلومات وتوثيق 
احلاالت اإلنسانية واالجتماعية للمتضررين، كما وثق الفريق 
املواد القانونية واالتفاقيات الدولية السيما اتفاقية منع جرائم 
اإلبادة اجلماعية واتفاقية روما، واتفاقية محاربة الفساد وتبييض 

األموال ألجل بيان وحتديد الوصف اجلرمي وما يشمله.
وسيقوم الفريق املكلف بتقدمي مراجعة و/او شكوى جماعية 
في كل من لبنان وفرنسا وسويسرا ومجلس حقوق اإلنسان 
لدى األمم املتحدة واي دولة أخرى معنية السيما ان من بني 
املودعني، آالف األشخاص من جنسيات مختلفة مما يعطي طابعا 
دوليا للجرائم املرتكبة بحقهم، فور استكمال الوثائق الالزمة، 
بتهم جرائم الفســاد وتبييض األموال وتهريبها، إضافة الى 
اعتبارها دوليا جرمية مالية ضد اإلنسانية، ورفعها إلى املدعي 
العام لدى احملكمة اجلنائية الدولية التخاذ القرارات املناسبة.

«فاصل ونواصل» جملة نسمعها 
كثيرا من خالل شاشــة التلفزيون 
وأحيانا اإلذاعات، كيف وملاذا ومتى 

وماذا يقصد بها؟
التواصل  هــي جملــة تقطــع 
بها  واالستمرار، ولها فوائد كثيرة، 
إما يتم تصليح خلل أو تعديل مسار، 
فتستقيم األمور، إن كان بثا تلفزيونيا 
مباشــرا، وبها كذلك تبث اإلعالنات 
ذات املردود املالي العالي من الشركات 
الفائدة للشــركات  التجارية، فتعم 
واملاركات التجارية، وللقناة التلفزيونية 
وغيرهــا، وقيمة «فاصل ونواصل» 
تقاس بكمية الفائدة املادية واملعنوية 
ملا يقدم خالل «فاصــل ونواصل» 
من سلع وبضائع جتارية، أو دعاية 
ألفالم أو برامج أو مباريات (والشيء 
بالشيء يذكر) املباريات الرياضية بها 
«فاصل ونواصل» وهي االستراحة 
بني األشواط، وبها منافع عدة، منها 
البدن، وتعديل خطة، وتهدئة  إراحة 

األعصاب.
كل شيء في الدنيا يتخلله «فاصل 
ونواصل»، فاهللا خلق الليل للسبات 
والنهار معاشا للعمل والكسب وجعل 
للصلوات اخلمس مواقيت ثابتة بها 
يتوقف العمل نهارا للصالة، فاصل 
ثم يواصل عمله، وليال يستيقظ من 
نومه لتكون صالة الفجر فاصال بني 
النوم واالســتيقاظ ليواصل عمله، 
وأنا اآلن مبكتبي أقــرأ وأكتب هذا 
املقال، ويناديني ابني عبداهللا قائال: 
أبي.. ننتظرك، العشــاء جاهز لذلك 
أستأذنك عزيزي القارئ وأقول «فاصل 
وأواصــل» ألن األكل ال ينتظر أحدا 
وكلما قصرت وتأخرت فسأفقد أشياء 
كثيرة «يبــرد الطعام وتقل جودته، 

ويفقد أحسنه».
القول كأن  مما سبق، فإن زبدة 
اهللا سبحانه وتعالى يقول للمسلمني 
شهر رمضان هو شهر «فاصل» عن 
بقية الشهور فاغتنموا الفرصة، وال 
تتكاسلوا فتخســروا، ومير عليكم 
مرور الســحاب فتندموا، هذا شهر 
كرمي تتفتح فيه أبواب السماوات وتكثر 
فيه العبادات من صالة وصوم وزكاة، 
وصلة رحم وإحساس باجلوع نهارا 
للمتقني، وراحة  ليال تذكرة  والشبع 
ألجهزة البدن، هذا الشهر فيه فوائد 
عديدة لكل طبقات املجتمع، ختامه زكاة 
وعيد وفرحة إنه «فاصل» بني شهور 
السنة، كاستراحة محارب، فلعلنا إن 
شــاء اهللا نتزود بالراحــة اإلميانية 
والبدنية ونكسب فوائد جمة تكون 
مبيزان حسناتنا، ليكون هذا الشهر 
الفضيل مباركا علينا، ويكون «فاصل» 
خير ومحبة ونشاط بعدها «نواصل» 
حياتنا بنفس الطاعة والتقوى، تقبل 
اهللا طاعتكم، وأعادكم على رمضان 
سنني عديدة ليكون «فاصل ونواصل».

أشقى الناس من عقاب اهللا تعالى، وأين 
بــر الوالدين الذي أوصى به اهللا تعالى 
ورســوله الكرمي عليه أفضل الصالة 

والتسليم؟
إن العاق بوالديه لن يرى اجلنة ولن 
يشــم رائحتها حتى يلج اجلمل ســم 
اخلياط، روى جابر بن عبداهللا ے أن 
النبي ژ قال: «إياكم وعقوق الوالدين 
فإن ريح اجلنة توجد من مسيرة ألف 
عام واهللا ال يجدها عاق»، من هنا أقول 
إن املاضي رائع بكل تفاصيله، والناس 
كانوا أروع، انظروا إلى األعمال الفنية 
التي أكل عليها الدهر وشــرب مازلنا 
نشاهدها وبشغف، ثم نعيدها املرة تلو 
املرة وبال ملل، انظروا إلى األســواق 
القدميــة كيف يتزاحــم عليها الناس 
ليتذكروا املنــازل اخلوالي، التي عاش 
بهــا آباؤنا وأجدادنا، فال لوم وال عتب 
علينا إن اشتقنا للماضي، وهللا در عمرو 

بن الوليد حيث يقول:
الوجوه صبابة تلك  إلى  أحن 

كأني أسير في السالسل راهن
ودمتم ساملني.

الكويت القدمية كلها تقع على الساحل 
البحري وأمام كل ديوانية هناك نقعة 
لرسو الســفن، وأشهر هذه النقع في 
«شرق»: نقعة العسعوسي ونقعة مشاري 
الروضان ونقعة بورسلي ونقعة جاسم 
الغامن ونقعة جاسم العماني، ومن أشهر 
نقع «القبلة»: نقعة محمد ثنيان الغامن 
ونقعة املــرزوق ونقعة فالح اخلرافي 
ونقعة عبدالعزيز العثمان ونقعة الغنيم 

(الغامن) ونقعة بودي.
إن هذه الدواوين والنقع هي أساسيات 
الكويت، وهناك دواوين مشابهة في دولة 
البحرين منها ديوانية اجلالهمة والفضالة 
وكلها تقع في منطقة احملرق، وسنحاول 
أن نشرح بشكل أشمل لدواوين البحرين 

لصلتها بدواوين الكويت.
من أقوال املغفور له بإذن اهللا سمو 
األمير الراحل الشيخ جابر األحمد، طيب 
اهللا ثراه: «إن عالقة أبناء الكويت بالبحر 
عالقة مصيرية ترجع إلى مئات السنني، 
حينما كان البحر مصدرنا األول للرزق 
مبا نستخرجه من أعماقه من اخليرات».

واهللا املوفق.

ويلعب الصيام دورا كبيرا في الوقاية من 
األمراض، حيث إنه يقوي جهاز املناعة 
ملقاومة األمراض ويســاعد على عالج 
أمراض احلساسية  االلتهابات وبعض 
والتهاب املفاصــل واألمراض اجللدية 
مثــل الصدفية. والصيام يفيد اجلهاز 
الهضمي ويساعد على احلفاظ على توازن 
السوائل في اجلسم، وقد يكون عالجا 
لبعض أمراض اجلهاز الهضمي وتخفيف 
األعراض التي يشــتكي منها املريض 
كالتهاب املــريء االرجتاعي والقولون 
العصبي، كما يساعد الصيام على حرق 
الدهون ويعالج ارتفاع ضغط الدم وبذلك 

يقلل من خطر تصلب الشرايني.
الغذائية  العــادات  الصيام  ويعزز 
الرغبة  إنه يقلــل من  الصحية، حيث 
في تناول األطعمة املصنعة والوجبات 
السريعة، ويعزز الرغبة في تناول األغذية 
الصحية. هذه بعض فوائد الصيام، خاصة 
أن اهللا ســبحانه وتعالى فرضه علينا 
للفائدة الكبيرة في جميع نواحي احلياة، 
وأمتنى للجميــع صياما مقبوال وذنبا 
مغفورا وإفطارا شهيا، وأن يتقبل اهللا 

من اجلميع صالح األعمال.

كنا وكنتم والزمان مســاعد
عجبا لهذا الشمل كيف تشتتا
كان االبن إذا سمع صوت أبيه خنع 
واستكان وارعوى، واليوم تبدل احلال، 
تصوروا أن بعض اآلباء في هذا الوقت ال 
ميونون على أبنائهم، وليت األمر يقف 
عند هذا احلد ولكن األمور تسير إلى 
األســوأ، فهذا ابن عاق طعن ظهر أبيه 
بسكني، وهذا ابن آخر اعتدى بالضرب 
على أمه! وذاك أودع أباه دار املسنني، 
تربت يداك وخاب مسعاك، أين تذهب يا 

وكانت أشهر ديوانية سياسية هي 
ديوانية بورسلي التي متت فيها كتابة 
الصباح»  لـــ«آل  البيعة  وثيقة جتديد 
وفي نفس الديوانيــة مت اختيار أمير 
الكويت بعد الشيخ سالم املبارك الذي 
وافته املنيــة، ولقد اختار أهل الكويت 
ثالثة من أسرة الصباح هم أحمد اجلابر 
وعبداهللا الســالم وحمد املبارك ليقوم 
أفراد أسرة الصباح باختيار أحدهم أميرا 
للبالد.. وهذه ديوانية بورسلي محمد 
خالد حمود بورسلي. إذا كانت دواوين 

التربوية أنه يعود اجلميع على حتقيق 
املساواة وتتوحد املشاعر واألحاسيس 
برباط األخوة ويشارك اجلميع في السراء 
والضراء، حيــث إن التزام الطاعة هللا 
سبحانه يؤدي إلى الشعور بالتضحية 
واإليثار والرحمة واحملبة. ومن فوائد 
الصيام الصحية أنه يخلص اجلســم 
من املواد الراســبة والسموم واخلاليا 
السرطانية، وبذلك يجدد نشاط اخلاليا.
وقد أثبتت العديد من الدراسات أن 
الصيام ينظم معدل نســبة السكر في 
الدم ويقلل من خطر اإلصابة بالسكري 

املاضي هو األساس والعمود الذي قامت 
عليه حياتنا، كم كانت احلياة بســيطة 
وعفوية، وكم كنا نحب بعضنا بعضا، 
نحــن نعلم أن املاضي لن يعود، ولكن 
دعونا نعش ذكرياته، نســّل أنفســنا 
ونتنفس صعداء عبيره، هناك من يقول 
لنا ال تتوغلوا في املاضي فتعانوا من 
الفرق الكبير بينه وبني احلاضر، فحاولنا 
ذلك إال أننا لم نستطع، سبحان اهللا ال 
جميل يبقى وال ماض يعود، هكذا الدنيا، 

كأننا أسرى املاضي:

الكويتيــني أهل البحر والغوص لديهم 
عمارات (مخازن) يباع فيها اخلشــب 
واحتياجات السفن والغوص وما زلت 
اذكر عمارة (املشعان الفهد) وثنيان الغامن 
والصقر والقصار واملزيدي والعسعوسي 
وكانت الدواوين في السابق يجتمع فيها 
النواخذة والبحارة وكان حديثهم يدور 
حول شؤون البحر والغوص والسفر، 
أما دواوين اليوم فقد أصبحت دوانيات 
سياسية، حيث يتجاذب فيها احلوار حول 
الشأن االجتماعي والسياسي للكويت.

للشــيطان بتضييق مجاري قوته من 
الطعام والشــراب والشهوات، ويعتبر 
الصيام محطة يستريح فيها الصائم من 
كل متاعب احلياة. أما الفوائد االجتماعية 
فتتمثل في صلة الرحم وزيارة األصدقاء 
للفقراء وكذلك باإلحساس  واإلحسان 
بأخوة اإلسالم، وخاصة أن الصدقات 
تكثر في هذا الشهر الفضيل، باإلضافة 
إلى تربية األمة على الوحدة والتساوي، 
ألنهم يفطرون في وقت واحد ويصلون 
مع بعض في املساجد صالة التراويح 
والتهجــد جنبا إلى جنب. ومن فوائده 

هذا ما نشعر به كلما عادت بنا الذاكرة 
إلى املاضي، وتذكرنا أناسا كانوا مبنزلة 
عالية فــي قلوبنا ثم فقدناهم ولم نعد 
نراهم، ورغم ذلك بقيت صورهم اجلميلة 
عالقــة في أذهاننا، متمكنة من قلوبنا، 
حتى ان هذه الصور وإن غابت عنا لبرهة 
عادت ثانية، فنظل نراها أمامنا، هم أناس 
كبرنا على حبهم، وما زلنا نحبهم رغم 
أنهم ذهبوا بعيدا عنا، تركونا في هذه 
الدنيا نكابد لوعاتها ونصارع األيام كأن 
بيننا وبينها ثأرا قدميا، لن ننسى تلك 
الوجوه املتفائلة الراضية القانعة، والتي 
تعلمنا منها كيف نواجه مصاعب احلياة 
ومشاقها، دروس وعبر تعلمناها منهم، 
كانوا يقولون لنا «إن أمسكم أفضل من 
يومكم هذا، ويومكم أفضل من غدكم، 
وغدكم أفضل مما بعده»، فكان ما قالوه 
واقعا عشناه وتلمسناه، يقول العباس 

بن األحنف:
وما مر يوم أرجتي فيه راحة

فأذكــره إال بكيت على أمس
الدنيــا بهم أنســا وفرحا،  كانت 
وأصبحت بعدهم وحشــة وترحا، إن 

دواوين أهــل الكويت ذات جذور 
تاريخية وهي أيضا مرتبطة بالنقع التي 
تنتشر على الساحل البحري، ولقد حرص 
كل الكويتيني األوائل على إنشــاء نقع 
لرسو سفنهم فيها، والنقعة مفرد النقع 
عبارة عن حوض محاط بسور مبني من 
صخور البحر وتسمى مداخلها الفاتك، 
وحرص أهل البحر النواخذة على إنشاء 
هذه النقع التي متتد على الساحل البحري 
وتبدأ من قصر دسمان (شرقا) إلى مقابل 
املستشفى األميركي في القبلة (غربا).. 
وقد أنشأ كل صاحب نقعة أمامها ديوانية 
ومازالت هناك من هذه الدواوين القدمية 
ديوانية العسعوسي والروضان والرومي 
واملال وفي القبلة مازالت هناك ديوانية 
البدر وهناك دواوين كانت معروفة، ولكن 
مع توسعة وإنشــاء الشارع الساحلي 
الصقر واملرزوق  أزيلت منها ديوانية 
واخلالد. كانــت هذه الدواوين القدمية 
مفتوحة ليال ونهارا ويتوافر فيها الغده 
(وجبة الظهر) وهذه عادة طيبة اشتهر 
بها أهل الكويت حيث كانوا يحرصون 
على مساعدة الفقراء وكان البعض من 

الصيام هو داللة على الثبات واملداومة 
على اإلمســاك عن املفطرات من األكل 
والشرب وغيرهما من مفطرات الصيام 
مــن وقت طلوع الفجــر حتى غروب 
الشمس، وهو الصيام الواجب املأمور 
به شرعا، وقد فرض الصيام في السنة 
الثانية للهجرة. ويعتبر الصيام عبادة 
مستورة بني العبد وربه، وهو تهذيب 
للنفس وتربية لإلرادة، وله العديد من 
الفوائد سواء كانت تعبدية أو شخصية أو 
نفسية أو اجتماعية أو تربوية أو صحية.

من فوائد الصيام التعبدية أنه طاعة 
هللا ســبحانه وتعالى ويزيد من إميان 
الصائم وينقص املعاصي، وكذلك فإن 
صالة التراويح والتهجد جتعل املسلم 
يتعود على صالة الليل حتى بعد شهر 
رمضان ملا لها من راحة نفسية للمصلي. 
ويسهم الصيام في تقوية شخصية 
الصائم ألنه تعبير عن اإلرادة القوية، 
فاهللا عز وجل فــرض الصيام لتقوية 
إرادة املســلم ورفع همته، وقد فرض 
الصيام للتهذيب والتطهير للنفس، ومن 

ثم ترك الشهوات واملعاصي.
 إن الصيــام تهذيب للنفس وقهر 

ســاعة الفارقة جاء في املقال «أن األمر ســيؤدي إلى تقليل الزحمة 
وبالتالي يقلل أعذار املوظفني الذين يوصلون أبناءهم إلى مدارسهم، 
وهو األمر الذي سيؤدي أيضا إلى زيادة إنتاجية املوظف الذي يضيع 
منها ساعة أو ساعتني أحيانا بحجة أنه كان يوصل أبناءه إلى املدرسة».
وأيضا، لشغلي الشاغل وتفكيري املستمر مبشكلة االزدحامات 
املرورية وآثارها على الطالب واملوظف وفي كل حدث وأزمة لالزدحامات 
املرورية أساسها الشوارع التي حتتاج تخطيط هندسي جديد وبنية 

ترقبت تطبيق جتربة «الدوام املرن» أو «البصمة املرنة» مع بداية 
شهر رمضان املبارك، وباحلقيقة أكد الواقع فشل التجربة، وذلك لعدم 
استيفاء الدراسة املقدمة في هذا اجلانب وعدم وضع اخلطط البديلة 
للحد مــن االزدحام املروري وما ينتج عنه مــن اختناقات مرورية، 
السيما البنية املترهلة لشــوارع الكويت، والتي حتتاج إلى شركات 
أجنبية ذات خبرات عاملية ومواد إنشائية مبواصفات تتناسب والتغير 
اجليولوجي واملناخي في العالم، ويجب عليه أن تعاد دراسة املتطلبات 
الهندسية والبنائية للشوارع والطرق الرئيسية واجلسور في البالد.
في أغسطس ٢٠١٤ نشرت مقاال في جريدة «األنباء» حتت عنوان 
«ساعة بثالثة ماليني دينار» في العدد الصادر يوم السبت ٢٠١٤/١١/٨، 
وعرضت فيها اإلحصائيات التي تشــير إلى اخلسائر التي تتكبدها 
الدولة سنويا ووفق الدراسة التخمينية لوزارة الداخلية آنذاك، ركزت 
فيهــا على كلفة االزدحام املروري فــي الكويت وقدرت مبا يفوق ٤
مليارات دوالر سنويا، بينما وصلت كلفة املشكالت املرورية املتمثلة 
باحلوادث والتلوث البيئي والضوضاء حسب املواصفات العاملية إلى 
نحو ٣ مليارات دوالر سنويا. وفي العام نفسه وبعد أسبوعني في العام 
نفسه أحلقت املوضوع مبقال أخر نشر في جريدة «األنباء» الكويتية 
أيضا، وكنت أول من اقترحت في املقال «النصف ساعة الفارقة» وكان 
كل تركيــزي يصب في مصلحة الطلبة وأولياء األمور وعن النصف 

حتتية، ودراسات تسبق أي قرارات تطبق في الكويت، ومنها أوقات 
الدوام وخصوصا في شهر رمضان املبارك، ومع انطالق العام الدراسي 
بفصليه األول والثاني ومع األسف مازالت تتفاقم هذه املشكلة التي 

متس املواطن وتؤثر على إنتاجية الفرد في املجتمع الكويتي.
واليوم، ونحن نطبق النصف ســاعة في الدوام املرن أو البصمة 
املرنة فشلت التجربة بكل املقاييس والتجربة خير برهان ويجب أن 
تكون احللول جذرية، فماذا لو طبقنا نظام الساعة الفارقة في املدارس 
واجلامعات بفارق الساعة، على سبيل املثال على أن يبدأ دوام املدارس 
من ٩:٣٠ صباحا وينتهي في الـ ٢:١٥ ظهرا، واملعاهد واجلامعات أن يبدأ 
الدوام من ١٠:٣٠ إلى ٣:١٥ عصرا. أما عن دوام الفترتني في الوزارات 
على أن يبدأ بفارق الساعة على فترتني: للمجموعة األولى من ١٠:٠٠

ص إلى ٢:٠٠ ظهرا، واملجموعة الثانية من ١١:٠٠ص - ٣:٠٠م.
وبالفعل تبذل الهيئة العامة للمعلومات املدنية اجلهود فقد عملت 
على تقسيم فترات العمل إلى ثالث فترات بواقع النصف ساعة، وتبقى 
البدائل مطروحة بعدد الساعات وتقسيم املجموعات وفق الدراسات 
التي على املعنيني في وزارات الدولة تقدميها وبحثها ومناقشتها قبل 
املواسم التي تكتظ بها شــوارعنا باالزدحامات املرورية، واقترح أن 
يكون «الدوام املرن» أو «البصمــة املرنة» في رمضان ٢٠٢٤ بفارق 

الساعة ودوام الفترتني بإذن اهللا.

ألنني أحب احلقيقة وأحبكم أقول

لبنان بني مطرقة السرية 
املصرفية وسندان 

الوصاية األممية
kmaia@tag.globalد.طالل أبوغزالة

املوقف السياسي

دواوين
 الكويت والنقع

عبد احملسن محمد احلسيني

ألم وأمل

الصيام
د.هند الشومر

سلطنة حرف

الساعة الفارقة
ودوام الفترتني
gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي

كلمات ال تنسى

الشوق
إلى األحبة

مشعل السعيد

متتلك منظمات اإلغاثة اإلنســانية األممية دورا فاعال في 
جهود مكافحة آثار الدمار الناجم عن الزالزل، خاصة في حالة 
العاصفــة الزلزالية التي ضربت جنوب تركيا، في ظل أجواء 
غير مواتية من حجم الدمار الهائل وموقع الزلزال في منطقة 
حدوديــة تعاني بالفعل من ظروف البنيــة التحتية املتهالكة 
(في مناطق شــمال غرب سورية)، مما يصعب جهود اإلغاثة 
ويستدعي درجة عالية من التنسيق والتضامن ليس فقط مع 
اجلهات احلكومية احمللية، وان تنســيقا وتضامنا عامليا في 
إطار مؤسسي يركز على جهود اإلنقاذ التي تعترضها عوائق 

لوجستية وسياسية.
وعليه، فقد سعت منظمات اإلغاثة الدولية واحمللية منذ انطالق 
صافرات إنذار الزلزال في تركيا وسورية إلى اإلعالن عن تقدمي 
مساعداتها للمنكوبني في الدولتني، إذ تدخلت هذه املنظمات 
بخدمات اإلعاشة وتوفير املساعدات الطبية، والغذاء واملالبس 
الشتوية خاصة لألطفال وكبار السن، ووفقا للخدمات املتنوعة 
التي أعلنت عنها تلك املنظمات منذ الســاعات األولى لألزمة، 
وكذلك األدوار املتنوعة التي رصدتها كاميرات الفضائيات في 
املناطق املأزومة في سورية وتركيا، يتطرق هذا التحليل إلى 
دور منظمات اإلغاثة اإلنسانية في مواجهة الكوارث الطبيعية، 
بالتركيز على زلزال تركيا وسورية، واستعراض أبرز املنظمات 

املعنية بجهود اإلغاثة.
وفي شأن ذي صلة، قالت مسؤولة العالقات اخلارجية في 
املفوضية الســامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني دومينيك 
هايد إن السياســة يجب أن تبقى بعيــدة عن جهود اإلغاثة 

واإلنقاذ في سورية.
وأضافت أن تضرر البنية التحتية يبقى عائقا أساســيا 
أمام وصول املساعدات إلى املتضررين في الشمال السوري.

وأشــارت دومينيك هايد في حديثها إلى أن األمم املتحدة 
تدعو إلى إبعاد السياسة عن جهود إغاثة متضرري الزلزال، 
وبالفعل تواجدت املفوضية الســامية لشؤون الالجئني على 
األرض إلغاثة الناجني في سورية، وهذا ما طالب به كل املهتمني 
بالشأن الدولي منذ بداية األزمة بضرورة ان يكون العمل االغاثي 
بعيدا عن كل االعتبارات واملهمات السياسية وذلك فيما يتعلق 

بزلزال تركيا وسورية أو غيره من األزمات.

دور املنظمات الدولية 
في أوقات األزمات 

والكوارث

د.سعد غازي املطيري
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أحمد امللحم: «أسواق املال» تتجه لرقمنة جميع خدماتها بإستراتيجيتها اجلديدة
طارق عرابي

طوفان دعوات االســتثمار 
املزيفة  املشــبوهة، والوعــود 
بأرباح قياســية عبــر مختلف 
التواصــل واالتصال  وســائل 
واإلعــالم واإلعــالن، والــذي 
يحاصرنــا على مدار الســاعة، 
وبصــورة متكــررة ال تعــرف 
املهادنة، إصرار منقطع النظير 
على اإليقــاع بالضحية، إن لم 
تكن هذه املرة ففي املرة القادمة، 
وإن لم يكن بهذا اإلعالن فبغيره. 
ومما ال شك فيه أن جلنا ميتلك 
بعض الدراية بتلك األســاليب 
املضللة، كما يتوخى الكثير منا 
حذر الوقوع في شركها، وباملقابل 
فدائمــا مــا يصــادف بعضهــا 
شــيئا من النجــاح، وهذا كاف 
مبنظور مبتكريها من محترفي 
االحتيــال املالــي. مؤسســاتنا 
املالية عموما، الســيما اجلهاز 
الرقابية  املصرفــي، وجهاتنــا 
املختلفة، وكذلك هيئة أسواق 
املال ما فتئت تبذل ما في وسعها 
للحد من تلك الظاهرة وضبط 
ممارساتها عبر جهود توعوية 
مستمرة وعبر مختلف األدوات 
التوعوية املتاحة، هدفت عموما 
لتزويدنا باملعرفــة والدراية.. 
جنحت بنسبة كبيرة بال شك، 
إال أن مجرد وقوع ضحايا لتلك 
الدعوات ولــو بأعداد محدودة 
يثير تســاؤالت حول ما يجب 
القيــام به إضافــة الى اجلهود 
الراهنة لضبــط تلك الظاهرة، 
ما اخلطــوات املطلوبة لوأدها 
فــي مهدها وفــق منظور هيئة 

أسواق املال؟
املسؤولية مشتركة

في إطار ذلك كله، أكد رئيس 
مجلس مفوضي هيئة أســواق 
املال ومديرها التنفيذي د.أحمد 
امللحم أن الهيئة وسائر اجلهات 
الرقابية األخرى تعولـ  في هذا 
اجلانبـ  أوال وثانيا وأخيرا على 
الوعي، مشيرا إلى أن جهود تلك 
اجلهات مهما بلغ شأنها لن تؤتي 
ثمارها ما لــم تصادف تعاونا 
وتفاعال مع املستهدفني بها، بدءا 
باملستثمرين واملعنيني وصوال 
الــى جميــع شــرائح املجتمع 

مبختلف مستوياتها.
ويضيــف امللحم أن املعني 
باخلدمــات املاليــة واملصرفية 
عموما، وبأنشطة األوراق املالية 
بصورة محددة تعتبره الهيئة 
شــريكا لها في إجناح مختلف 

جهودها التوعوية.
وحول فرصة الوصول إلى 
درجة جناح «صفري» لدعوات 
االستثمار املزيفة، أشار امللحم 

املتعلقة بأنشطة األوراق املالية 
(اســتثماريا وقانونيــا) على 
الصعيــد املجتمعي، خاصة أن 
الوعي املجتمعــي ميثل حائط 
الصد الرئيسي ملواجهة دعوات 
االســتثمار املضللــة، وحماية 

اجلميع على وجه العموم. 
التقني  التقدم  ويضيف أن 
والتحول الرقمي املتســارعني، 
لنطــاق  املتزايــد  واالتســاع 
اخلدمــات واملنتجــات املاليــة 
املتاحة هيـ  سالح ذو حدينـ  إذ 
إنها من ناحية أولى تيسر سبل 
الوصول للخدمات واملنتجات 
املالية للجميع، لكنها في املقابل 
تشــكل مقوما إضافيــا البتكار 

البرامــج التوعويــة الراهنــة، 
التشــريعية  وتوفيــر األطــر 
املالي،  والتنظيميــة للشــمول 
وإنشــاء قاعدة بيانات خاصة 
بالشمول املالي، وإدراج برامج 
تعليمية مالية متكاملة (توعوية 
استثمارية عامة) ضمن النظم 
التعليمية التربوية واجلامعية، 
إضافة إلــى البرامــج النوعية 
اخلاصــة باملنتجات واخلدمات 
املالية، وانتهاء باعتماد مقررات 
دراسية تعنى بقضايا الشمول 
املالي والتثقيــف القانوني ذي 
الصلة بأنشطة األوراق املالية 
في مختلف املراحل التعليمية. 

مرتكزات أخرى
يكرر امللحم تأكيده على أن 
«الوعي املالــي» رغم أهميته، 
ال ميثــل إال واحــدا مــن ثالث 
املالي، فيما  مسارات للشمول 
من املنتظر أن تواصل الهيئة 
جهودها فــي إطار املســارين 
اآلخرين ضمن إستراتيجيتها 
التقنيــات  همــا  القادمــة، 
املالية واخلدمــات واملنتجات 
املالية املبتكــرة. فإضافة إلى 
تطبيق بعض األدوات املالية، 
بالهامــش، والبيع  كالتــداول 
علــى املكشــوف، والصفقات 
املتفق عليها، إضافة إلى أدوات 
الدخل الثابت، وصناديق الدخل 
املتداولة، وصناديق املؤشرات 
املتداولــة، واتفاقيــات إعــادة 
الشــراء، وغيرهــا، فقد قامت 
الهيئــة أيضــا بوضــع إطــار 
تشــريعي وتنظيمــي متكامل 
ألدوات الديــن مبا فيها أدوات 
الدين االجتماعية واملستدامة 

أن حتدث «حتوال جذريا» مطلوبا 
على صعيد الشمول املالي.

مشروع وطني للشمول املالي 
يقــول د. امللحــم إن بعــدا 
اســتراتيجيا آخــر تســتهدفه 
الهيئــة مســتقبال يركــز على 
جانبني رئيســيني: رفع الوعي 
املالي واالستثماري والقانوني، 
وتعزيز مفاهيم الشمول املالي، 
وانها لتحقيق ذلك ستعمل عبر 
العمــل في مســارين متالزمني: 
اســتكمال إجــراءات تأســيس 
أكادميية أسواق املال بهدف تنمية 
رأس املال البشري التخصصي 
املهني املتصل بأنشطة األوراق 

املزيــد مــن أســاليب االحتيال 
املالي.

وميضــي امللحــم قائــال إن 
الهيئة وإن بدأت جهودها على 
املالــي خالل  صعيد الشــمول 
التي  الراهنــة  إســتراتيجيتها 
من املنتظر إسدال الستار عليها 
خالل أيام، في قطاعات مجتمعية 
محددة، وحتديــدا لدى النشء 
في املراحل التعليمية املتوسطة 
والثانويــة واجلامعية، إضافة 
إلى منتســبي منظومة أسواق 
املال من خــالل برنامج الهيئة 
لالختبارات التأهيلية للوظائف 
واجبــة التســجيل، فإنــه من 
املنتظر لإلستراتيجية القادمة 

املاليــة أوال، وإحالــة مشــروع 
الهيئــة لتعزيــز الثقافة املالية 
مشروعا وطنيا للشمول املالي 
يهدف لتمكني كل شرائح املجتمع 
العمريــة والثقافيــة  وفئاتــه 
واالجتماعيــة مــن احلصــول 
على اخلدمات واملنتجات املالية 
املتنوعــة واملبتكــرة بالتكلفة 
والتوقيت والشــروط املناسبة 
عبر القنوات الرسمية وفق آليات 
تضمــن حقوقهم، كمــا تضمن 
إدراك تلك احلقوق والواجبات 
املترتبــة علــى اســتخدام تلك 
املنتجات واخلدمات. أما بالنسبة 
ملرتكزات هذا املشروعـ  يضيف 
د.امللحمـ  فتتنوع بني استكمال 

صديقة البيئة (سندات وصكوك 
خضــراء)، إضافة إلى خدمات 
ومنتجات مالية أخرى، وصوال 
خلدمات مستشــار االستثمار 
اآللي والتمويل اجلماعي القائم 
علــى األوراق املالية. أما على 
صعيد التقنيات املالية فيشير 
امللحم إلى انتهاء الهيئة مؤخرا 
من وضــع اإلطــار التنظيمي 
ملشــروعها اخلاص بالتقنيات 
املاليــة ذات الصلة بأنشــطة 
األوراق املالية (Fintech)، إضافة 
ملشروعها للتحول الرقمي الذي 
سيفضي إلى رقمنة كل خدماتها 
خالل ســنوات إستراتيجيتها 

القادمة.
ويكمل بأن الشــمول املالي 
رغم اتصالــه بخدمات القطاع 
املصرفي واملالي واالستثماري 
بالدرجة األولــى، فإنه ونظرا 
الستهدافه إشــراك كافة فئات 
املجتمع وشرائحه في النظام 
املالي للدولة، وإتاحة إمكانية 
وصــول اجلميع بال اســتثناء 
إلى اخلدمات واملنتجات املالية 
بالشروط امليسرة، ومع األخذ 
بعني االعتبار دور الشمول املالي 
فــي حتقيق معــدالت التنمية 
املستدامة املطلوبة، واالستقرار 
االقتصادي واالجتماعي، وهذا 
ما أكدته ظروف عدم االستقرار 
التي سادت بلدانا عدة في العالم 
خالل السنوات األخيرة بفعل 
جائحة كوفيد أوال، وتداعيات 
الروسية- األوكرانية  احلرب 
تاليا، كل ذلك يحتمـ  وفق رأي 
د.امللحم- تضافر كافة اجلهود 
الوطنية لتبني إســتراتيجية 
وطنية للشمول املالي تنسجم 
مــع رؤى اخلطــط التنمويــة 
للدولة يتولى مهــام تنفيذها 
شركاء استراتيجيون ميثلون 
اجلهات الرقابية املالية ومختلف 
اجلهات الوطنية ذات الصلة. 
وأشــار امللحم إلــى أن الهيئة 
بدأت مؤخرا جهود التنسيق مع 
بعض اجلهات الوطنية لبحث 
إمكانيات التعاون املشترك ملا 
ميكن فعله في هذا اإلطار، منوها 
في هذا اإلطار إلى إطالق الهيئة 
استطالعا للرأي بشأن الشمول 
املالي يتيح إمكانية مشــاركة 
أكبر الشرائح املجتمعية املمكنة، 
ويهدف إلى الوقوف على واقع 
الشمول املالي في الكويت، سواء 
علــى صعيد اخلدمــات املالية 
واملصرفية املقدمة أو املستهدفة، 
أو مستويات الوعي واإلملام بها، 
وباملمارســات املخالفــة علــى 
صعيدها، مؤكدا في الوقت ذاته 
أن حتليل الواقع هو اخلطوة 
األولى لوضع ركائز الشــمول 

املالي املطلوب.

رئيس مجلس مفوضي الهيئة ومديرها التنفيذي لـ «األنباء»: «الشمول املالي» و«التحول الرقمي» أبرز أدوات الهيئة إلحداث حتوالتها اإلستراتيجية املنشودة

د. أحمد امللحم

إلى صعوبة التوصل الى ذلك، 
ال العتبارات تتعلق بقصور ما 
في اجلهود التوعوية املبذولة، 
أو اجتهــاد مرتكبــي االحتيال 
املالــي فــي ابتــكار اجلديد من 
األساليب واألدوات االحتيالية 
املضللة يوميا، بل في اعتقاده 
فــإن جانبا ال يســتهان به من 
جناح بعض تلك الدعوات، إمنا 
يرتبط بصورة وثيقة بدغدغة 
تلك الدعوات للمشاعر اإلنسانية 
املوجــودة داخلنا والتي تنحو 
كثيــرا نحــو الثــراء والغنــى 
وحتقيق املزيد من النجاح املالي، 
فهذه املشاعر حتديدا هي التي 
تدفع بعضنا الى تخطي حاجز 
الوعي االستثماري، خاصة فيما 
لو كان دون املستوى املطلوب.

ويؤكد د. امللحم أن التعويل 
على وعي متلقي تلك الدعوات 
عموما ال يهدف «إخالء مسؤولية» 
الهيئــة، مشــيرا إلــى أنها لن 
تألو جهدا في وضع املزيد من 
الضوابط التشريعية والرقابية 
والتنظيمية، واستخدام املبتكر 
من أدوات الرصد لتعقب مروجي 
تلك الدعوات وكشفهم واتخاذ 
اإلجراءات القانونية بحقهم، إال 
أن تعاون اجلميع معنا في هذا 
اجلانب يشــكل شــرطا رئيسا 
لنجاحنا، فـ«يد واحدة ال تصفق 

كما يقال».
الشمول املالي هو احلل

فــي املقابــل، لفــت امللحــم 
إلــى أن تغيرا جذريــا مطلوبا 
إحداثــه فــي مســتوى الثقافة 
املتصلة باخلدمات واملنتجات 
وتلــك  واملاليــة  املصرفيــة 

«تعزيز الشمول» سيتيح لفئات املجتمع الوصول إلى اخلدمات املتصلة بأنشطة األوراق املاليةاحلاجة ماسة وعاجلة لوضع خارطة طريق للتوصل إلى مشروع وطني للشمول املالي

التحول الرقمي عامل حاسم في إجناح توجهات الشمول املالي

خارطة طريق

قال د.أحمد امللحم إنه ومع األخذ بعني االعتبار 
التوجه احلكومي منذ سنوات عدة لرقمنة كافة 
اخلدمات احلكومية، فإن التحول الرقمي ميثل 
عامال حاسما في إجناح توجهات الشمول املالي.

واضاف أن الهيئة بدأت مسار التحول الرقمي 
منذ سنوات عدة، مع إطالق الكثير من خدماتها 
إلكترونيا، وتطبيق نظام اإلفصاح اإللكتروني 

XBRL، وإتاحــة إمكانية عقد اجلمعيات العامة 
للشركات املدرجة إلكترونيا، قبل أن تطلق في 
أكتوبر ٢٠٢١ إستراتيجية شاملة للتحول الرقمي، 
تستهدف تهيئة البيئة للتحول الرقمي، وميكنة 
كافة عملياتها، ورقمنة أصولها الورقية، وإدارة 

وحتليل البيانات املؤسسية.
وأشار إلى أن النموذج املؤسسي الناجم عن 

عملية التحول الرقمي سيسهم في رفع جودة 
األعمال وضمان استمراريتها، وزيادة اإلنتاجية، 
وترشيد التكاليف التشغيلية، وإيجاد بيئة عمل 

مرنة ترتكز على ممارسات مبتكرة.
وأشار امللحم إلى أنه ودعما ملبادرات الهيئة 
املتصلة باالبتكارات املالية وتبني احللول املساعدة 
خللق بيئة أعمال تتمتع بالكفاءة املطلوبة، فقد 

انضمت إلى عضوية الشبكة الدولية لالبتكار 
.(GFIN) املالي

وأكد أن الشــمول املالي والتحول الرقمي 
إضافة إلى التمكني املؤسسي، تشكل في مجملها 
أدوات التحول النوعي املستهدف في واقع أنشطة 
األوراق املالية احمللية من خالل إستراتيجيتها 

املقبلة.

يرى د.أحمد امللحم أن «الشمول املالي» 
أصبح بالنسبة القتصادات اليوم مطلبا عاجال 
ال خيارا، داعيا إلى ضرورة املسارعة للعمل 
على بلورة تصور متكامل لإلستراتيجية 
الوطنية للشمول املالي، متثل خارطة طريق 

تنقلنا إلى حالة الشــمول املالي املجتمعي 
الشامل املطلوب استنادا إلى ركائز عدة قد 

يكون من بينها:
٭ توفير اإلطار التنظيمي والتشريعي املالئم.
٭ البنية التحتية املواتية لتقدمي منتجات 

وخدمات مالية ومصرفية مبتكرة.
٭ اإلطار الرقابي الفعال.

٭ برامج التحول الرقمي.
٭ التثقيف والتوعية املاليان، وهذا املرتكز 
على وجه التحديد ميثل عامال بالغ األهمية 

ملواجهة املمارسات املخالفة التي تندرج في 
إطار «االحتيال املالي»، والتي اتسع نطاق 
انتشارها مؤخرا، كما هو احلال في دعوات 
االستثمار املزيفة، وأوهام األرباح املذهلة 

التي تعدنا بها.

١٧٫٦٨ دوالرًا فائضًا عن كل برميل نفط باعته الكويت
علي إبراهيم

وّدعــت الكويت أمس، عهد 
العجوزات املالية رسميا، إذ من 
املتوقع أن يسجل العام املالي 
٢٠٢٣/٢٠٢٢ أول فائض بعد ٨

سنوات عجاف من العجوزات 
املستمرة، وأظهرت إحصائية 
أعدتها «األنباء» اســتنادا إلى 
أســعار بيــع النفــط الكويتي 
املعلنة علــى مدار العام املالي 
٢٠٢٣/٢٠٢٢، أن متوسط سعر 
برميل النفط بلغ ٩٨٫٠٨ دوالرا، 
وهو ما يزيد على سعر التعادل 
املقدر عند ٨٠٫٤ دوالرا للبرميل، 
بينمــا جتــاوزت اإليــرادات 
النفطيــة احملققــة نظيرتهــا 
املقــدرة بنحــو ٨٫٤ مليــارات 
دينار لتصل إلــى ٢٩٫٧ مليار 
دينــار مقارنــة بـ ٢١٫٣ مليارا 

في مشروع املوازنة.
وتفصيليا، أظهرت أسعار 
تداول النفط الكويتي منذ أول 
أبريل ٢٠٢٢ حتى نهاية مارس 
٢٠٢٣ أن متوسط سعر برميل 
النفط الكويتي عن العام املالي 
املنصرم ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بلغ نحو 
٩٨٫٠٨ دوالرا بزيادة نســبتها 
٢٢٪ عن سعر التعادل املقدر في 
املوازنة العامة للدولة عن العام 
بنحو ٨٠٫٤ دوالرا للبرميل، ما 
يعني أن الكويت حققت فائضا 
يقدر مبا قيمته ١٧٫٦٨ دوالرا (ما 
يعادل نحو ٥٫٣٧ دنانير) عن 
كل برميل نفط مت بيعه خالل 

العام املالي املاضي.
أن  وكشــفت اإلحصائيــة 
أدنى سعر يومي سجله برميل 
النفط الكويتي خالل العام املالي 
املنصرم حني وصل إلى مستوى 
٧١٫٧٢ دوالرا للبرميل في تاريخ 

لســعر بيع برميل النفط عند 
مستوى ١١٧٫٤٥ دوالرا للبرميل.
املوازنــة  إلــى  وقياســا 
التقديرية عن العام كامال، فقد 
استطاعت الكويت أن حتقق ما 
قيمته ٢٩٫٧ مليار دينار (٩٧٫٧
مليار دوالر عند ســعر صرف 
٣٠٤ فلــوس للــدوالر وحجم 
إنتــاج ٢٫٧٣ مليــون برميــل 
يوميا) إيــرادات نفطية خالل 
العام املالي املنصرم قياسا إلى 

اإليرادات النفطية للكويت كان 
أعلى على األقل ملدة ٣ أشهر من 
العام املالي احلالي مبا يقارب 
١٠٠ ألف برميــل يوميا، حيث 
بلغ مســتويات ٢٫٨٣٣ مليون 
برميل يوميا مقارنة بنحو ٢٫٧٣

مليون مقدرة في املوازنة، وهو 
ما يشكل إيرادات نفطية إضافية 
تدعم فائض املوازنة في الدولة.

وقياسا إلى املصروفات، فإن 
حجم اإليرادات النفطية التي 
حققتها الكويت على مدار الـ 
١٢ شهرا املاضية يغطي نفقات 
الدولة ويفيــض، إذ إن قيمة 
املصروفات املقدرة تبلغ ٢٣٫٥

مليار دينــار، وهو ما فاضت 
عنــه اإليــرادات النفطية مبا 
قيمتــه ٦٫٢ مليــارات دينــار 
بزيــادة تقدر نســبتها بنحو 
٢٦٫٤٪. وبافتــراض، متكنت 
الدولة من حتقيق كل إيراداتها 
غير النفطية واملتوقعة عند ٢٫١

مليار دينار، فإن قيمة اإليرادات 
اإلجمالية للدولة ستبلغ نحو 
٣١٫٨ مليار دينار بزيادة نسبتها 
٣٦٪ مبا قيمتــه ٨٫٤ مليارات 
دينار تشكل الفائض اإلجمالي 
التقديري للموازنة قياسا إلى 
نحو ٢٣٫٤ مليار دينار إجمالي 
اإليــرادات املقدرة عــن العام 
كامال. وبحســبة نهائية، مع 
خصم تكاليف اإلنتاج املقدرة 
في مشروع املوازنة عند ٣٫٢٣٩

مليــارات دينار مــن إجمالي 
الفائض املقدر وفق اإلحصائية 
عنــد ٨٫٤ مليارات دينار، فإن 
امليزانيــة العامــة للدولة من 
املقدر لهــا أن حتقــق فائضا 
صافيا يقدر بـــ ٥٫٢ مليارات 
دينار في حال لم حتمل املوازنة 

بأي مصروفات طارئة.

٢١٫٣ مليار دينار إيرادات نفطية 
مقدرة عن العام املالي بزيادة 
قيمتها تناهز الـ ٨٫٤ مليارات 
دينار، مدفوعة بالتحســن في 
أسعار النفط خالل غالبية أيام 
تداول النفط في العام املاضي.
اإليــرادات  أرقــام  وتظــل 
النفطية مرشحة للزيادة مجددا 
إذ إن أرقام حجم اإلنتاج الفعلي 
للكويت وفقا التفاقات حتالف 
«أوپيك +»، تشير إلى أن حجم 

ً بالعام املالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.. و ٩٨٫٠٨ دوالراً متوسط سعر البرميل بزيادة ٢٢٪ عن سعر  تعادل امليزانية املقدر بـ ٨٠٫٤ دوالرا

٢٠ مارس ٢٠٢٣، بينما ســجل 
شهر مارس ذاته أدنى متوسط 
لسعر برميل النفط خالل العام 
كامال عند ٨٠٫٠٤ دوالرا للبرميل.

وبينت اإلحصائية أن أعلى 
ســعر برميــل ســجله برميل 
النفط الكويتي عن العام املالي 
٢٠٢٣/٢٠٢٢ كان عنــد ١٢٤٫٣٦

دوالرا للبرميل في تداوالت يوم 
٣١ مايو ٢٠٢٢، فيما سجل شهر 
مايو ذاته أعلى متوسط شهري 

«مؤسسة البترول» حتدد آلية
صرف البدل النقدي لرصيد اإلجازات

١٥٫٨ مليون دينار للتحكم 
وحتصيل بيانات اآلبار اجلوراسية

أحمد مغربي

أصدر العضو املنتدب للموارد البشرية 
في مؤسسة البترول الكويتية هشام أحمد 
الرفاعي تعميما يحدد من خالله صرف البدل 
النقدي عن رصيد االجازات السنوية املتراكم 

اثناء اخلدمة بالقطاع النفطي.
وجــاء في التعميم، الذي حصلت عليه 
«األنبــاء»، انــه إحلاقا للتعميــم رقم (١٠) 
الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٩ بشأن اعتماد نظام 
صرف البدل النقــدي عن رصيد االجازات 
السنوية املتراكم (أثناء اخلدمة)، والى ما 
جاء في البند (٤) منه (مرفق١) بالنســبة 
ملن لم تتحقق بشأنهم الشروط والضوابط 

في ٢٠٢٢/٧/١.
١ - يكون صرف البدل النقدي عن الرصيد 
املتراكم لالجازات السنوية (أثناء اخلدمة) 
ملن استوفى الشــروط والضوابط التالية 
بعد ١ يوليو ٢٠٢٢ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣.

أ - ان تكــون مدة اخلدمــة متصلة في 
القطاع النفطي ال تقل عن خمس سنوات.

ب - ان يكــون تقييــم األداء (الفعلي) 
مبســتوى جيــد (منخفــض) وأعلــى من 

٢٠٢٢/٤/١ وفي حال عدم حتقق ذلك يؤخذ 
بتقييم ٢٠٢٣/٤/١.

ج - مضي سنتني من اخلدمة في املؤسسة 
بالنسبة للموظفني املنقولني من الشركات 

التابعة.
د - أال يكون لديه جزاء تأديبي ساري 

املفعول واألثر حتى تاريخ الصرف.
هـــ - أال يقل الرصيد بعد صرف البدل 
النقــدي عن رصيد اجازة ســنوية لســنة 
واحدة حســب درجة املوظــف حتى نهاية 

السنة امليالدية ٢٠٢٢.
٢ - التقــدم بطلب الصرف اعتبارا من 
تاريخ ١ ابريل ٢٠٢٣ حتى تاريخ ٣٠ يونيو 
٢٠٢٣ كحد أقصى وذلــك بتعبئة النموذج 
املرفــق وارســال االصل بعــد التوقيع الى 
دائرة التوظيف والتعويضات (مرفق ٢).

٣ - يتــم احتســاب الرصيــد املتراكــم 
لالجازات الســنوية كما في ١ يوليو أو ٣١

ديسمبر ٢٠٢٢ أيهما أقل وال يعتد بترصيد 
االجازات السنوية لعام ٢٠٢٣.

٤ - للموظــف احلــق بالتمتع بإجازته 
الســنوية عن رصيــده املتبقي بعد صرف 

البدل النقدي واثناء اخلدمة.

أحمد مغربي 

علمت «األنباء» أن شركة نفط الكويت قررت 
ترسية مناقصة حتســينات األمن والسالمة 
ونظام التحكم واإلشراف وحتصيل البيانات 
لآلبار اجلوراسية في شمال الكويت بقيمة ١٥٫٨
مليــون دينار، وذلك على شــركة الصناعات 
الهندسية الثقيلة وبناء السفن التي حازت ثاني 
أقل األسعار واملطابق للشروط واملواصفات.

وقالــت إن اجلهــاز املركــزي للمناقصات 
العامة قرر تأجيل البــت في القرار الجتماع 

قادم حيث متت إحالة املوضوع للقطاع الفني 
للمزيد من الدراسة.

على صعيــد متصل، قررت شــركة نفط 
الكويت ترسية مناقصة إنشاء محطة كهرباء 
فرعية لالستهالك الرئيسي في الروضتني في 
مركزي جتميع ١٥ و٢٥ بقيمة ١١٫٥ مليون دينار، 
وقرر مجلــس إدارة جهــاز املناقصات اإلذن 
لشــركة نفط الكويت بعمل موازنة تثمينية 
وفقــا للمادة ٦٠ من قانون املناقصات العامة 
رقم ٤٩ لســنة ٢٠١٦ مع أقل العطاءات سعرا 

وموافاة اجلهاز بالتوصية.

متوسطات أسعار النفط شهريًا بالعام املالي املاضي
٭ ١٠٧٫٣٩ دوالرات للبرميل أبريل

٭ ١١٧٫٤٥ دوالرا مايو 
٭ ١١٧٫١٤ دوالرا يونيو 

٭ ١١٠٫٩٣ دوالرات يوليو 
٭ ١٠٤٫١١ دوالرات أغسطس 

٭ ٩٨٫٨٨ دوالرا سبتمبر 

٭ ٩٤٫٨١ دوالرا أكتوبر 
٭ ٩٠٫١٤ دوالرا نوفمبر 

٭ ٨٠٫٦٤ دوالرا ديسمبر 
٭ ٨٢٫٢٤ دوالرا يناير 
٭ ٩٤٫١٨ دوالرا فبراير 
٭ ٨٠٫٠٤ دوالرا مارس
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صالح الفليج: «الوطني» يستثمر بقوة في املستقبل لتعزيز قدراته الرقمية 
قــال الرئيــس التنفيذي 
الوطنــي-  الكويــت  لبنــك 
الكويــت صــالح الفليج إن 
استراتيجية التحول الرقمي 
االستباقية التي يتبعها البنك 
باإلضافة الى خطوات توسيع 
نطاق بنيته التحتية الرقمية 
ستواصالن العمل على تعزيز 
زخم النمو خالل الســنوات 

املقبلة.
وأضاف الفليج في مقابلة 
مع مجلــة ذا بانكر العاملية 
أن البنك ينظر إلى التحول 
الرقمي باعتباره نقطة انطالق 
للتوسع اإلقليمي، مع التركيز 
بصفة خاصة على شريحة 

الشباب وقطاع التجزئة.
التوسع،  وحول مساعي 
قــال الفليــج: اتبــع البنــك 
استراتيجية توسع ناجحة 
للغاية بدأ تنفيذها منذ أكثر 
مــن عشــر ســنوات ونحن 
اليوم راضون عن تغطيتنا 
اجلغرافية ونتميز بحضور 
قوي وواســع على ســاحة 
القطــاع املصرفــي، هذا إلى 
جانب تواجدنا على الصعيد 
الدولــي من خالل شــبكتنا 
الواسعة التي متتد عبر أبرز 
املراكــز املاليــة الرائدة على 
مستوى العالم في ١٣ دولة.
وأوضــح أن «الوطنــي» 
يواصــل البحث عن الفرص 
التي تتســق مــع توجهاته 
االستراتيجية وتخلق أوجه 
تآزر بني عملياته وأســواقه 
الدولية والتي تساهم أيضا 
فــي خلــق قيمــة مضافــة 

ملساهميه.
جتربة مميزة

وأشار الفليج إلى أن البنك 
لديه جتربــة ناجحة للغاية 
في إطالق بنك «وياي» وهو 
أول بنــك رقمي بالكامل على 
مستوى الكويت، حيث يخطط 
لطــرح جتــارب مماثلــة في 
أسواق إقليمية أخرى لتوفير 

مصادر جديدة لإليرادات.
وأكــد أن البنــك يواصــل 
العمل على زيادة حصته في 
ســوق إدارة الثروات في كل 

ما يزال مســتوى القروض 
املتعثــرة منخفضــا للغاية 
مقابــل ارتفــاع مخصصات 

خسائر االئتمان.
الفليــج أن تلــك  وأكــد 
األســس القوية التي يتميز 
بهــا القطــاع املصرفــي في 
الكويت ســاهمت في تعزيز 
موقفه ومتكينه من التعامل 
مع حالة عدم اليقني الناجمة 
عن جائحة كوفيد-١٩ وغيرها 
من التحديات العاملية األخرى 
التــي عاصرناهــا على مدى 

السنوات القليلة املاضية.
وأشار إلى أن اإلجراءات 
التي اتبعتها احلكومة للحد 
مــن تداعيــات اجلائحة وما 
طبقته من تدابير التعافي من 
آثارها، أدت إلى دعم النظام 
املصرفي، مما أتاح له املجال 
لتولي قيادة مسيرة التعافي 
االقتصــادي بعــد اجلائحة 
من خالل االستفادة من قوة 
الوضــع املالي للقطاع الذي 
يتميز بقاعدة جيدة من رأس 

املال والسيولة العالية.
وأوضح الفليج أن ارتفاع 
النفــط وحتســن  أســعار 
أنشــطة األعمــال كانــت له 
انعكاســات إيجابيــة علــى 
البيئة التشغيلية بصفة عامة 
في الكويت، حيث تســتفيد 
البنوك بشكل عام من ارتفاع 

حتسن أســعار النفط في دعم 
اإلنفــاق احلكومي على األجور 
واالســتثمارات وتعزيــز ثقــة 

األعمال.
منو مستدام

وقــال الفليج إن البنوك 

عن الظروف احمليطة وجناح 
استراتيجيتنا ومتكننا على 

اقتناص الفرص املميزة.
حيث سجلت املجموعة 
صافي ربح قدره ٥٠٩٫١ ماليني 
دينــار كويتــي (١٫٧ مليار 
دوالر أميركي)، بنمو بلغت 
نســبته ٤٠٫٥٪ على أساس 
ســنوي، بفضل قوة األداء 
التشــغيلي وحتسن تكلفة 
املخاطــر، كمــا بلــغ صافي 
اإليرادات التشغيلية مليار 
دينار كويتي، بزيادة قدرها 

١٢٫٢٪ على أساس سنوي.
أن  الفليــج  وأوضــح 
املؤشرات الرئيسية تكشف 
عن قوة امليزانية العمومية 
للمجموعة خالل العام ٢٠٢٢، 
حيث منــا إجمالي األصول 
بنســبة ٩٫٣٪ على أســاس 
ســنوي ليصــل إلــى ٣٦٫٣
مليــار دينــار كويتــي، في 
حني ارتفعت ودائع العمالء 
بنســبة ١٠٫٤٪ لتصــل إلى 
٢٠٫٢ مليار دينار كويتي، مع 
االحتفاظ مبزيج التمويل عند 
مستويات مستقرة وإيجابية. 
وأكد على جناح البنك في 
احلفاظ على جودة األصول، 
إذ بلغــت نســبة القروض 
املتعثرة إلى إجمالي القروض 
١٫٤٢٪ كما بنهاية ديســمبر 
٢٠٢٢. وبلغت نسبة تغطية 

أسعار الفائدة، وإن كان أقل 
من املستويات العاملية، حيث 
مت رفعها بوتيرة تدريجية.

وحول النظرة املســتقبلية 
أبــدى  الكويتــي،  لالقتصــاد 
الفليج تفاؤال حيال اســتقرار 
البيئة التشغيلية مع استمرار 

مــدار  وعلــى  الكويتيــة 
الســنوات القليلة املاضية، 
ســجلت أرباحــا قوية مما 
افســح املجال لتحقيق منو 
مســتدام فــي ظــل عــودة 
الشركات ملمارسة أنشطتها 
بوتيــرة اعتيادية، هذا إلى 
جانب انتعاش الطلب على 
ائتمان قطاع االعمال، وبيئة 

أسعار الفائدة املواتية.
وأشار إلى أن ائتمان قطاع 
االعمال ســجل منوا بنسبة 
٦٫٨٪ فــي العام ٢٠٢٢، فيما 
يعد أســرع وتيرة منو يتم 
تسجيلها على أساس سنوي 
منذ العــام ٢٠١٣. وفي ذات 
الوقت، وصل منو االئتمان 
احمللي بنهاية العام ٢٠٢٢ إلى 
نســبة ٧٫٧٪ للعام بأكمله، 
والذي يعتبر أسرع وتيرة 
منو سنوي منذ العام ٢٠١٥.

أداء استثنائي
وحول أداء البنك في ٢٠٢٢

أكــد الفليــج أن «الوطني» 
ســجل أداء اســتثنائيا في 
العــام ٢٠٢٢ وذلــك علــى 
الرغم من صعوبة األوضاع 
االقتصادية، حيث جنح البنك 
في حتقيق أعلى صافي ربح 
في تاريخ املجموعة، مما يؤكد 
قوة منوذج أعمالنا وقدرتنا 
على خلق القيمة بغض النظر 

القروض املتعثرة ٢٦٧٪، مما 
السياسة املتحفظة  يعكس 
التي تتبعها املجموعة فيما 

يتعلق باملخصصات.
مرونة االئتمان

وفــي رده علــى ســؤال 
حول توقعات منو االئتمان 
الكويتي،  للقطاع املصرفي 
قال الفليج: خالل العام ٢٠٢٣، 
ونظرا الرتفاع أسعار الفائدة، 
واخللفية االقتصادية العاملية 
وإمكانيـــــــــ  الضعيفــة، 
ة تراجع مســتويات منــــو 
الناجت االجمالي احمللي غير 
النفطي، نتوقع منو ائتمان 
قطــاع األعمال بوتيرة أبطأ 
مقارنــة بأعلى مســتوياته 
املســجلة في عدة ســنوات 
والتي شــهدناها فــي العام 
٢٠٢٢. إال أنــه من املقرر أن 
تظل معدالت النمو مقبولة 
وفقا للمعاييــر التاريخية، 
وذلك بفضل استمرار ارتفاع 
أسعار النفط نسبيا والتعافي 
املستمر ألنشطة األعمال في 

أعقاب انتهاء اجلائحة.
وتوقــع الفليج حتســن 
أنشطة سوق مشاريع البنية 
التحتيــة في العــام ٢٠٢٣، 
مما يســاهم في تعزيز أداء 
القطاع اخلاص باإلضافة إلى 
املوازنة احلكومية  مسودة 
املعلن عنه مؤخرا للســنة 
املاليــة ٢٠٢٤/٢٠٢٣، والتي 
تشــير إلى زيادة كبيرة في 
كل مــن الرواتب واإلعانات 
من شــأنها أن تدعــم إنفاق 

األسر هذا العام.
وأشار إلى أن تقديرات 
البنــك ترجــح اســتمرار 
احتفاظ وتيرة منو االئتمان 
مبســتويات قوية تتراوح 
ما بــني ٥ و ٦٪ فــي العام 
٢٠٢٣، أي بتراجع هامشي 
مقارنة مبســتويات العام 
٢٠٢٢، موضحــا أنــه وفي 
ذات الوقــت الذي قد يضع 
املقترضــون في اعتبارهم 
النقدية،  تشديد السياسة 
إال أن الطلب على االئتمان 

سيظل مرنا نسبيا.

الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت في مقابلة مع مجلة ذا بانكر العاملية

صالح الفليج

من األسواق احمللية والدولية، 
مع التركيز بصفة خاصة على 
السوق السعودي، مشيرا إلى 
أن إدارة الثروات العاملية جتمع 
بني القدرات الواســعة إلدارة 
األصول لدى شــركة الوطني 
لالســتثمار وبــني اخلبــرة 
التــي تركز على  والواجهات 
العميل والتي طورتها مجموعة 
اخلدمات املصرفية اخلاصة.

وأشار إلى أن مصر تعد 
أحــد أســواق النمــو املهمة 
للمجموعة، حيث جنح البنك 
في ترسيخ مكانته كمؤسسة 
ماليــة رائدة علــى خريطة 
البنوك اخلاصة العاملة في 
مصر، موضحا أن لدى البنك 
ثقة بتحقيق املزيد من النمو 
واحلصول على حصة سوقية 
أكبر، مع التركيز على قطاع 

التجزئة املتنامي.
قطاع قوي

وبسؤاله حول مدى مرونة 
القطاع املصرفي الكويتي في 
العــام ٢٠٢٣، قال الفليج إن 
القطاع املصرفي في الكويت 
يتميــز بارتفــاع معــدالت 
الرســملة،  الســيولة وقوة 
هذا إلى جانب تخطي املعدل 
اإلجمالــي لكفاية رأس املال 
للحد األدنى مــن املتطلبات 
الرقابية، باإلضافة إلى ذلك 

توسعاتنا رهن توافر فرص تتسق مع توجهاتنا اإلستراتيجية وتخلق أوجه تآزر بني عملياتنا وأسواقنا الدوليةأرباحنا تبرهن على قوة منوذج أعمالنا وقدرتنا على خلق قيمة مضافة ملساهمينا في أي بيئة اقتصادية

حتديات عامليةجناح «وياي»
وحول مــدى جناح تدشــني العالمة 
املصرفية الرقمية «وياي» حتى اآلن، قال 
الفليج إن أحد أبرز العناصر األساســية 
لنجاح جتربة «وياي» تتمثل في التركيبة 
السكانية للكويت والتي تتميز بارتفاع فئة 
الشباب، حيث إن ٦٤٪ من سكان الكويت 
تقل أعمارهم عن ٣٤ عاما، كما أن معدالت 
انتشار واستخدام اإلنترنت والهاتف اجلوال 
في الكويت تعتبر من أعلى املعدالت على 
مستوى العالم، مشيرا الى أن هذه العوامل 
كان لها دور مؤثر في منو البنك الرقمي. 
وأكــد أن البنك يركــز مبادراته نحو 
التعرف على متطلبات الســوق املتغيرة، 

أعمال جديــدة، وتطوير  ووضع مناذج 
شراكات استراتيجية، ومواصلة التطوير 
واالبتكار بصفة مستمرة، مشيرا إلى أنه 
ومنذ تدشني بنك «وياي»، شهد منوا بوتيرة 
ثابتة ومتكن من جتاوز املستوى املستهدف 
الكتساب العمالء بنسبة ٣٠٠٪، وذلك بفضل 
النهج املبتكر في التعامل املباشر مع العمالء 
الشباب واجتذابهم من خالل التعرف على 
احتياجاتهم وتلبيتها بأسلوب يتناسب مع 
شخصيتهم وأسلوب حياتهم، نظرا ألن 
مســؤولي البنك هم أنفسهم من الشباب 
ولديهــم فهم أعمق مبتطلبات هذا اجليل 

بشكل مباشر.

وفي معرض رده على ســؤال حول أبرز 
التحديات التي تواجه القطاع املصرفي الكويتي، 
أشار الفليج إلى أن حالة عدم اليقني تعتبر من 
أبرز التحديات اجلوهرية التي تهدد االقتصاد 
العاملي، حيث إنه على مدار الســنوات القليلة 
املاضية، شهدنا سلســلة من الصدمات غير 
املســبوقة بدءا من اجلائحــة، والتي تبعتها 
اضطرابات سلسلة التوريد، والنزاع الروسي- 
األوكراني، واالرتفاع املستمر ملعدالت التضخم، 
ومؤخرا انهيــار عدد من البنوك في الواليات 
املتحدة وظهور مخاطر قد متتد آثارها لقطاعات 

مصرفية األخرى.
وأوضح أنه وعلى صعيد الشأن احمللي من 

املتوقع أن يســاهم اإلنفاق احلكومي املتوقع 
في تعزيز الطلب على املــدى القريب، إال أنه 
يزيد أيضا من ضغوط االســتدامة املالية على 
املدى الطويل، خاصة في سياق االعتماد املفرط 
واملستمر على عائدات النفط املتقلبة، واإليرادات 
النفطية احملدودة، وانخفاض املستويات  غير 
الرأســمالي، وبطء وتيرة  املستهدفة لإلنفاق 

اإلصالحات بسبب اجلمود التشريعي.
وأشار إلى أنه وبالنظر إلى الوضع احلالي 
فقد يستغرق األمر وقتا أطول من املعتاد قبل 
إقــرار مجلس األمة للموازنــة، مما قد يؤدي 
إلى تأجيل انتعاش االقتصاد الناجم من زيادة 

النفقات حتى وقت الحق من العام.

«ذا بانكر»: ٢٫٦٪ منوًا متوقعًا للناجت احمللي الكويتي
محمود عيسى

 قالــت مجلــة «ذا بانكــر» إن 
االقتصاد الكويتي سجل منوا قويا 
في عام ٢٠٢٢ علــى خلفية تعافي 
إنتاج النفط وارتفاع االسعار بعد 
األداء الذي ظل باهتا منذ عام ٢٠١٩، 
بسبب جائحة كورونا وانخفاض 

أسعار النفط العاملية. 
وأضافــت أنــه بعــد ان ســجل 
االقتصــاد الكويتي اكبر انخفاض 
في منطقة اخلليج بنسبة ٨٫٩٪ في 
عــام ٢٠٢٠، فقد متكن من التعافي 
والعودة للنمو االقتصادي ليسجل 
منوا بنسبة ١٫٣٪، و٨٫٧٪ في عامي 
٢٠٢١ و٢٠٢٢على التوالي، بحسب 

بيانات صندوق النقد الدولي.
ورجحت املجلة أن يتباطأ النمو 
االقتصادي الكويتي في عام ٢٠٢٣، 
ليعكس انخفاض الطلب اخلارجي 

وتخفيضات إنتاج النفط مبوجب 
اتفاقيــة «أوپيــك بلــس»، لكنهــا 
توقعت باملقابل ارتفاع الناجت احمللي 
اإلجمالي بنسبة ٢٫٦٪ فقط، وهو 
دون متوسط التوقعات القتصاديات 

املنطقة.
وتقول املجلة إنه بعد ٨٥ عاما من 
حفر أول بئر نفط جتاري في حقل 
برقان، ومع ان الكويت تســتحوذ 
على حوالــي ٧٪ من االحتياطيات 
النفطيــة العامليــة فــإن ثرواتهــا 
االقتصادية التزال في وضع تشابك 
مع تقلبات اسواق النفط العاملية. 
ومتثل عائدات النفط نحو نصف 
النــاجت احمللي اإلجمالــي للكويت 
وقرابة ٩٠٪ من عائدات الصادرات 

احلكومية.
اما املشــكلة االكبر فهي معاناة 
الكويــت بصورة خاصــة وطيلة 
ســنوات عديدة من ارتفاع فاتورة 

أجور القطاع العام غير املستدامة 
بشكل متزايد والتي أدت إلى خنق 
اإلنتاجية في كل من القطاعني العام 

واخلاص.
وفي هذا الســياق، تقول كبيرة 
احملللــني االقتصاديــني فــي بنــك 
أبوظبي التجاري مونيكا مالك «كان 
هناك تنوع محدود، سواء من حيث 
النــاجت احمللي اإلجمالــي أو املركز 
املالــي للكويت»، وحــذرت من أن 
اخللفية السياسية املتوترة والقدرة 
احملدودة على اجــراء اإلصالحات 
وخطط التنويع مازالت اهم املخاطر 
الرئيســية التي تواجــه الكويت. 
ولكنها توقعــت ان يؤدي التفاؤل 
بارتفاع أسعار النفط التي التزال 
قوية إلى بناء فوائض مالية جيدة 
وفــي احلســاب اجلاري، مــع انها 
ســتكون معتدلة مقارنة مبعدالت 

.٢٠٢٢

«روزوود أماال».. املالذ الفاخر واملتجدد على البحر األحمر
عقــدت «البحــر األحمــر 
الدوليــة»، الشــركة املطورة 
ألكثــر املشــاريع الســياحية 
املتجــددة طموحا فــي العالم 
ـ وجهتــي «البحــر األحمــر» 
و«أماال» ـ شــراكة مع فنادق 
ومنتجعات «روزوود» الرائدة 
عامليا إلطالق منتجع «روزوود 
أمــاال» الواقــع في أحــد أكثر 
البيئات البكر نقاء في العالم، 
منطقة البحر األحمر في اململكة 

العربية السعودية.
أمــاال»  ويقــع «روزوود 
حتديدا في اجلزء الشمالي من 
الســاحل الغربي للسعودية، 
والذي يعتبــر موطنا مثاليا 
لبيئــات طبيعيــة مزدهــرة، 
وسيشــكل هذا املنتجع جزءا 
مــن وجهــة أمــاال التابعة لـ 
«البحر األحمر الدولية» والتي 
توفــر مالذا متكامــال للمتعة 

واالستجمام.
وتتطلع فنادق ومنتجعات 
«روزوود» إلــى أن منتجعها 
أمــاال»  «روزوود  اجلديــد 
سيستقطب العديد من الزوار 
الباحثــني عــن االستكشــاف 
واملغامرة، والــذي ميثل أحد 
منتجــات عالمتهــا  أحــدث 
التجارية في الشرق األوسط، 
املنتجــع املعنى  وســيعكس 
احلقيقي لالستدامة، بتجاربه 
الفريــدة، في جتســيد لرؤية 
«البحــر األحمر الدولية» بأن 

اخلاص باملنتجع على تعزيز 
ودمج املناظر الطبيعية اخلالبة 
ليســتمتع بهــا الــزوار. كما 
حرصت الشركة عبر تصاميمها 
على تعزيز بيئة من االستجمام 
والهدوء، متاشيا مع تطلعات 

«البحر األحمر الدولية».
االســتدامة  وســتكون 
هــي الركيــزة األساســية في 
تصميم املنتجع بالكامل، فقد 
وضعت وجهة «أماال» أهدافا 
كبيــرة نحــو حتقيــق مبــدأ 
الكربونــي»، حيث  «احليــاد 
سيتم تشــغيل كامل الوجهة 
بالطاقة املتجددة بنسبة ١٠٠٪، 
كما ستتم مراعاة عدم ترك أي 
آثار كربونية، مع العمل على 
حتقيق مبدأ صفر نفايات، أثناء 
مراحل التطوير والتشغيل. 

وتوجد الكثير من مناطق 
العيــش املهيئــة للســالحف 
املنقار، والســالحف  صقرية 
اخلضراء، املهددة باالنقراض، 

حول شواطئ «روزوود أماال»، 
ما يعني أن جميع أعمال البناء 
والتصميــم ســتهتم بالقيمة 
البيئيــة للمنطقــة، وتضمن 
حمايــة كائناتهــا الطبيعية، 
فعلــى ســبيل املثــال لن يتم 
تنفيــذ أي عمليات إنشــائية 
األعشــاش  مناطــق  حــول 
الطبيعية هناك، كما مت تصميم 
استراتيجيات اإلضاءة بطريقة 
تضمن عدم تســليط أضواء 
ســاطعة في املنطقة لتجنب 

إرباك وإزعاج الكائنات.
وفــي هــذا الصــدد، قالت 
املديــرة  «ســونيا تشــنغ»، 
التنفيذيــة ملجموعــة فنادق 
إن  «روزوود»  ومنتجعــات 
هذه الشــراكة ســتخلق «مع 
البحــر األحمــر الدولية» في 
منتجع «روزوود أماال» معيارا 
منوذجيا عامليا للضيافة، قائما 
على النهــج املتجدد لألجيال 

القادمة.
مــن جانبه، عبــر «جون 
باغانو»، الرئيــس التنفيذي 
لـ «البحر األحمر الدولية» عن 
فخره بعقد هذه الشــراكة مع 
فنادق ومنتجعات «روزوود» 
العالمــة التجارية الشــهيرة 
عامليا، والتي تشارك «البحر 
األحمــر الدوليــة» قيمها في 
حمايــة اإلنســان والطبيعة، 
واإلميان بإمكانات السياحة وما 
ميكن لها أن حتققه من رخاء.

مســتقبل الضيافــة متأصل 
في مراعــاة كل من اإلنســان 

والطبيعة.
ويحظى منتجع «روزوود 
أماال» مبوقــع جغرافي فريد، 
البحــر  التقــاء  عنــد نقطــة 
باليابسة، حيث يحيط به رابع 
أكبر حيد مرجاني في العالم 
من جهة، وجبال منطقة تبوك 

اخلالبة من اجلهة األخرى.
هــذا، وســتتمثل فلســفة 
«روح املكان» اخلاصة بفنادق 
ومنتجعــات «روزوود» فــي 
جميع تفاصيل غرف وأجنحة 
الضيوف في «روزوود أماال» 
الـــ ١١٠ املجهزة بالكامل، وفي 
الـــ ٢٥ الســكنية  الوحــدات 

الفاخــرة التي حتمــل عالمة 
«روزوود» العاملية. 

وقد مت تصميم املنتجع من 
قبل شركة الهندسة املعمارية 
 ،ACPV ARCHITECTS الشهيرة
حيث بني املفهوم التصميمي 
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٦٨ مليون دينار أرباح «أجيليتي» في ٢٠٢٢
أعلنت شركة أجيليتي عن نتائجها املالية 
للعــام املالي املنتهي في ٣١ ديســمبر ٢٠٢٢، 
حيث حققت أرباحــا بلغت ٦٨ مليون دينار 
مبا يعادل ٢٦٫٨٣ فلسا للسهم الواحد، بزيادة 
قدرها ١٨٠٫٧٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 
٢٠٢١، وذلك بعد استثناء نتائج نشاط اخلدمات 
اللوجســتية العاملية املتكاملة الذي مت بيعه 

خالل عام ٢٠٢١.
وقد ارتفعت األرباح قبل احتساب الفوائد 
والضرائب واالستهالك واإلطفاء خالل العام 
بنسبة ٦٥٫٧٪ لتصل إلى ١٨٠٫٥ مليون دينار، 
كما ارتفعت اإليرادات إلى ٨٦٣٫٤ مليون دينار، 
بزيادة قدرها ٧٧٫٦٪، وتتمتع أجيليتي مبيزانية 
عمومية جيدة مع أصول بقيمة ٣٫٣ مليارات 
دينار، وبلغ صافي الدين ٨٠١٫٧ مليون دينار 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ (باستثناء االلتزامات 

اإليجارية).
وقــد أعلنت «أجيليتــي» أنهــا زادت من 
تســهيالتها االئتمانيــة لتمويــل خطة منو 
أعمالها، والتي تشمل االستحواذ على شركة 
جون مينزيز في عام ٢٠٢٢، وقد سجل التدفق 
النقدي التشغيلي املبلغ عنه طوال العام ٢٠٢٢

مبلغا وقدره ١٠٠ مليون دينار.
وتتضمن النتائج خمسة أشهر من نتائج 
أداء شــركة مينزيز خلدمــات الطيران، التي 
اســتحوذت عليها أجيليتي فــي العام ٢٠٢٢
HG Storage وأربعة أشــهر من نتائج شركة

التي استحوذت عليها شركة ترايستار.
وعلى أســاس املثــل للمثل، وباســتثناء 
أداء مينزيــز وHG Storage، وأرقام اخلدمات 
اللوجستية العاملية املتكاملة ارتفعت أرباح 
أجيليتــي بنســبة ١٥٣٫٥٪ منــذ عــام ٢٠٢١، 
وقــد ارتفعت األرباح قبل احتســاب الفوائد 
والضرائب واالستهالك واإلطفاء بنسبة ٤٤٫١٪ 
لتصل إلى ١٥٧ مليون دينار وارتفعت اإليرادات 

بنسبة ٢١٫٢٪.
أما في الربع الرابع من العام ٢٠٢٢، فبلغت 
أربــاح أجيليتي ٢٦٫٦ مليــون دينار بزيادة 
قدرها ٤٢١٨٪، وارتفعت األرباح قبل استقطاع 
الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء بنسبة 
١٩٦٫٧٪ لتصل إلى ٦٣٫٨ مليون دينار وارتفعت 
اإليــرادات إلى ٣٣٦٫٥ مليــون دينار، بزيادة 

قدرها ١٣٧٫٨٪.
أداء قوي

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس 
اإلدارة لشركة أجيليتي طارق سلطان «لقد كان 
أداء أجيليتي قويا خالل ٢٠٢٢، مدعما بعمليتي 
االستحواذ اللتان أعادتا تشكيل هيكلية الشركة 
وخلقتا فرصا جديدة واعدة. وفي الوقت نفسه 
وكما هو حال جميع الشركات، فإننا منر بالوقت 
احلالي في حالة من عدم اليقني بالنظر إلى أداء 

االقتصاد العاملي خالل العام ٢٠٢٣».

وتابع «من المهم التأكيد على أننا نتبنى 
وجهــة نظــر طويلــة المدى كشــركة لخلق 
وتعظيم القيمة. فعندما يتعلق األمر بأعمالنا 
الخاضعة للسيطرة، ساعد استحواذ أجيليتي 
HG على مينزيز واســتحواذ ترايستار على
Storage في تســريع نمونا وتوسيع نطاقنا 
الجغرافي وزيادة استثماراتنا في القطاعات 
التي لديها إمكانات نمو قوية في المستقبل. 
وعلى جانب القطاع االستثماري غير الخاضع 
للســيطرة، أثرت تقلبات سوق األسهم على 
قيمــة اســتثماراتنا، لكننا وعلــى الرغم من 
تحركات أسعار األسهم اليومية، فإننا ننظر 
إلى ما هــو أبعد من ذلــك والمتمثل بالقيمة 
االســتراتيجية والنمو والعوائد التي نؤمن 
بأن اســتثماراتنا ستحققها لمساهمينا على 

المدى الطويل».
وأضــاف ســلطان «أصبحــت أجيليتــي 
اليــوم متنوعة جغرافيا وتشــغيليا وماليا، 
وهذا يســاعدنا على تقليل االعتماد على بلد 
أو قطــاع أو أصل واحد. وتوظف شــركاتنا 
اخلاضعة للســيطرة قوة عاملة من ٤٥٫٠٠٠

شخص يعملون في ست قارات. وباحملصلة، 
نحن اليوم شركة مختلفة عما كنا عليه قبل 

عامني، ونواصل تطورنا ومنونا ونعزز القيمة 
ملساهمينا وعمالئنا وموظفينا واملجتمعات 

التي نعمل فيها».
توصية توزيع األرباح

وقــد أوصى مجلــس اإلدارة بعدم توزيع 
أرباح عن عام ٢٠٢٢، وتخضع هذه التوصية 
ملوافقة اجلمعية العمومية ملساهمي الشركة.
وسيقوم مجلس اإلدارة مبراقبة األحداث 
وتقييم التطورات املتعلقة بسياسة احلكومة 
عن كثب، وبناء عليه ســيقيم جدوى توزيع 
أرباح ربع سنوية مؤقتة خالل السنة املالية 

.٢٠٢٣
شركات أجيليتي اخلاضعة للسيطرة

شركات أجيليتي اخلاضعة للسيطرة هي 
الشركات التي تتحكم فيها وتديرها والتي يتم 
إدراج أدائها املالي واإلبالغ عنه من خالل بيان 
األرباح واخلسائر اخلاص بأجيليتي. في بيان 
العام ٢٠٢٢ املجمع، حققت شركاتنا اخلاضعة 
للسيطرة مجتمعة أرباح قبل احتساب الفوائد 
والضرائب واالستهالك واإلطفاء بقيمة ١٩٥٫١
مليــون دينار وإيرادات بقيمة ٨٦٣٫٤ مليون 

دينار، بزيادة ٥٧٪ و٧٧٫٦٪ على التوالي مقارنة 
بالعام ٢٠٢١.

سيتم اإلبالغ عن أداء هذا القطاع ضمن ثالث 
مجموعات رئيســية وهي، خدمات الطيران، 
واخلدمات اللوجستية للوقود، وشركات أخرى 
خاضعة للســيطرة والتي تشــمل أجيليتي 
للمجمعات اللوجستية، يوباك، وشركة جلوبال 

كليرينجهاوس سستمز وغيرها.
خدمات الطيران

اســتحوذت أجيليتــي علــى مينزيز في 
أغســطس ٢٠٢٢ ودمجتها مع أعمال شــركة 
ناشــيونال خلدمات الطيران (ناس)، شركة 
املناولة األرضية التابعة ألجيليتي. ونتيجة 
لهذا االستحواذ والدمج، توسع وجود أجيليتي 
العاملي، والذي كان قد تقلص بعد بيع نشاط 
اخلدمات اللوجستية العاملية املتكاملة في عام 
٢٠٢١. االستحواذ على مينزيز منح أجيليتي 
القدرة على االســتفادة من هذا القطاع للنمو 
املستقبلي. عملية تكامل الشركتني على وشك 
االنتهاء حيث كانت العملية تلقائية نسبيا نظرا 
لكون الشركتني تكمالن البصمة والعمليات 

اجلغرافية لبعضهما البعض.
وفي قطاع خدمات الطيران، أعلنت أجيليتي 
عن أرباح قبل احتســاب الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء بلغت ٤١٫٥ مليون دينار 
في عــام ٢٠٢٢ وإيرادات بقيمــة ٢٩٤ مليون 
دينار. وتتضمن هذه النتائج أداء عام كامل لـ 
«ناس» باإلضافة إلى خمسة أشهر من نتائج 

مينزيز في عام ٢٠٢٢.
وقد أدى انتعاش احلركة اجلوية بعد كوفيد 
ـ فــي أحجام الركاب والبضائعـ  إلى منو في 
خدمات املناولة األرضية خالل عام ٢٠٢٢. وقد 
قابل التعافي انخفاض طفيف في اإليرادات من 

اخلدمــات املتعلقة بكوفيد والتي كانت تقدم 
وبشكل رئيسي في الكويت. ومتثل االنتعاش 
العام األقوى في زيــادة رحالت الركاب عبر 
األميركيتني. جدير بالذكر أن أحجام البضائع 

بدأت في التباطؤ في نهاية عام ٢٠٢٢.
اخلدمات اللوجستية للوقود

منت إيرادات ترايستار لعام ٢٠٢٢ بنسبة 
٦٠٫١٪ لتصل إلى ٢٥٢٫٩ مليون دينار مقارنة 
بالعام ٢٠٢١، وارتفعت األرباح قبل احتساب 
الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء بنسبة 
٣٩٪ لتصل إلى ٥٣٫١ مليون دينار مقارنة بعام 
٢٠٢١، وحقــق قطاع شــحن الوقود البحري 
والتخزين في ترايستار أعلى معدل منو، وقد 
كانت أهم الدوافع الرئيسية ألداء ترايستار في 
عام ٢٠٢٢ هي صفقة استحواذها األخير على 
 ،HG Storage International حصة ٥١٪ من أسهم
والتي مت إجنازها في نهاية شــهر أغسطس، 
وكذلك التجديد إلثنني من عقود قوات حفظ 
السالم الدولية الكبيرة طويلة األجل، ما جعل 
ترايستار أكبر مورد ملنظمة األمم املتحدة (كما 
هو مدرج في موقع مشــتريات األمم املتحدة 
على االنترنــت)، هذا باإلضافــة إلى ازدهار 

عمليات شحن الوقود البحرية.
في عام ٢٠٢٣ تركز ترايستار على تنمية 
وتعميق عالقتها مع العمالء املتميزين، وقد 
ساعدت محفظتها املتوازنة على منحها قيمة 

مستدامة طويلة األجل للمساهمني.
وبالنسبة لعام ٢٠٢٢، سجلت هذه املجموعة 
أرباحــا قبــل احتســاب الفوائــد والضرائب 
واالســتهالك واإلطفاء بقيمــة ١٠٠٫٤ مليون 
دينار وإيرادات بقيمــة ٣١٦٫٦ مليون دينار، 
وزادت بنســبة ٤٢٫٣٪ و٪١٤٫٤ على التوالي 

مقارنة بالعام ٢٠٢١.

ً ٢٦٫٨٣ فلساً ربحية السهم الواحد.. و٧٧٫٦٪ قفزة باإليرادات إلى ٨٦٣٫٤ مليونا

طارق سلطان

طارق سلطان: أداء الشركة في ٢٠٢٢ جاء قويًا.. مدعومًا بعمليتي االستحواذ اللتني خلقتا فرصًا واعدة
«أجيليتي» أصبحت متنوعة جغرافيًا وتشغيليًا وماليًا ما يقلل االعتماد على بلد أو قطاع أو أصل واحد

نتبنى وجهة نظر طويلة املدى خللق وتعظيم القيمة.. وزيادة استثماراتنا في قطاعات ذات منو قوي
تقلبات سوق األسهم أثرت على قيمة استثماراتنا.. لكننا ننظر إلى القيمة اإلستراتيجية والنمو والعوائد

١٫٤ مليار دينار استثمارات «أجيليتي»٢٨٫٢ ٪ قفزة في إيرادات «يوباك»١٠ ٪ منو إيرادات «أجيليتي للمجمعات اللوجستية»
سجلت أجيليتي للمجمعات اللوجستية منوا 
في اإليرادات بنسبة ١٠٪ لعام ٢٠٢٢. وقد كان أداء 
أجيليتي للمجمعات اللوجستية في الكويت جيدا 
اال أنها تواجه حاليا بعض التحديات بخصوص 
بعض عقود االيجار اخلاصة بعقاراتها احلالية.

وتواصل الشركة إدارة تلك العقارات وتعمل 
علــى تطوير أكثر من ١٫٢ مليون متر مربع من 
األراضي اإلضافية كمجمعات صناعية ومجمعات 
تخزينية في مدينة صباح األحمد جنوب الكويت. 
باإلضافة، تواصل أجيليتي للمجمعات اللوجستية 
متابعة اســتراتيجيتها للنمو من خالل زيادة 
وحتسني ما متلكه وتشــغله حاليا من أراض، 
وتطوير مشاريع جديدة، والتطلع إلى احلصول 
على أراض إضافية، خاصة في الشرق األوسط 

وأفريقيا.
ففي عام ٢٠٢٢، أعلنت أجيليتي للمجمعات 
اللوجستية عن اتفاقية مع اإلدارة العامة ألمالك 
الدولة في اململكة العربية السعودية لبناء منطقة 
لوجستية كبيرة للتخزين والتوزيع على قطعة 
أرض مســاحتها ٥٧٦٫٧٦٠ مترا مربعا بالقرب 

من جدة.
وفي عام ٢٠٢٣، وسعت أجيليتي من عملياتها 
في مصر، حيث ستقوم بتطوير وبناء وتشغيل 
مجمعات لوجستية حديثة ومرافق تخزين من 
الفئة (أ) بالشراكة مع شركة حسن عالم للمرافق. 
كما أعلنت أيضا عــن توافر مواقع مخصصة 
للسيرفرات املركزية للبيانات داخل العديد من 

مجمعاتها اللوجستية احلالية.

سجلت يوباك زيادة في إيراداتها بنسبة ٢٨٫٢٪ للعام ٢٠٢٢ مقارنة 
بعام ٢٠٢١. وقد نتجت الزيادة بشكل أساسي عن انتعاش اخلدمات 
املتعلقة باملطارات ومواقف السيارات بعد إعادة فتح مطار الكويت 
الدولي ورفع قيود جائحة كورونا. تتوقع يوباك االســتفادة من 
الزيادات في الرحالت اليومية وعدد الركاب في عام ٢٠٢٣ وما بعده.

وتعتبر يوباك مســتثمرا مشاركا في مركز رمي مول التجاري 
في أبوظبي الذي تبلــغ تكلفته ١٫٣ مليار دوالر في جزيرة الرمي. 
والذي مت افتتاحه رسميا للجمهور في ١٦ فبراير ٢٠٢٣، مع تشغيل 

حوالي ٤٥ وحدة.
وتتوقع يوباك إشغاال تدريجيا من قبل املزيد من املستأجرين 
خالل األشــهر املقبلة. وفي رمي مول أول نظــام متعدد القنوات 
ومتكامل للبيع بالتجزئة فــي املنطقة مع إمكانات رقمية وجتارة 
إلكترونية ولوجســتية. فهو يجمع بني كافة خدمات املستهلكني 

والتجزئة لضمان جتربة عمالء سلسة.

متتلك أجيليتي حصص أقلية غير 
خاضعة لسيطرتها في عدد من الشركات 
لعام  املدرجة، وبالنسبة  املدرجة وغير 
٢٠٢٢، بلغــت القيمــة الدفترية لهذه 
احلصص ١٫٤ مليار دينار تقريبا مقابل 
١٫٨ مليار دينار في عام ٢٠٢١ وذلك نتيجة 
لالنخفاضات الواسعة بأسواق األسهم 
العاملية، التي شهدت تقلبات واسعة وسط 
الزيادات املتتالية في أسعار الفائدة، فضال 

عن اضطراب سلسلة التوريد.
على الرغم من ذلك، وكمستثمر طويل 
األجل، تركز أجيليتي على قطاعات لديها 
إمكانات منو جيدة وفي الشركات ذات 
اإلدارة القوية والتي أظهرت القدرة على 

توليد القيمة. وقد بدأنا باســتثماراتنا 
بتملكنــا حوالي ٨٪ من أســهم DSVـ  
وأصبحت اآلن ٨٫٨٪ (نتيجة إللغاء بعض 
أسهم DSV مؤخرا) ـ والقيمة السوقية 
اإلجمالية لـ DSV مقدرة بحوالي ١٣ مليار 
دينار اعتبارا من ٢٠٢٣/٣/٣٠. DSV هو 
أكبر استثمار في هذا القطاع، ويتم اإلبالغ 
عنه من خالل حقوق امللكية باستخدام 
املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية ٩، 
حيث يتم احتساب توزيعات األرباح فقط 
في بيان الدخل اخلاص بنا في السنة املالية 
٢٠٢٢. وإذا نظرنا إلى «حصة» أجيليتي 
من أرباح DSV في ٢٠٢٢، فسيكون هذا 

مكافئا حلوالي ٧٠ مليون دينار.

أبرز النتائج املالية لشركة أجيليتي خالل عام ٢٠٢٢

الربع الرابع ٢٠٢٢البند
(مليون دينار)

الربع الرابع ٢٠٢١
النتائج املالية ٢٠٢٢التغيير(مليون دينار)

(مليون دينار)
النتائج املالية ٢٠٢١

التغيير(مليون دينار)

٧٧٫٦٪١٣٧٫٨٨٦٣٫٤٤٨٦٫٢٪٣٣٦٫٥١٤١٫٤اإليرادات
٨٨٫٣٪١٧٠٫٢٤٧٣٫٣٢٥١٫٤٪١٨٨٫٦٦٩٫٨صافي اإليرادات

الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب 
٦٥٫٧٪١٩٦٫٧١٨٠٫٥١٠٩٫٠٪٦٣٫٨٢١٫٥واالستهالك واإلطفاء

١٨٠٫٧٪٤٢١٨٦٨٫٠٢٤٫٢٪-٢٦٫٦٠٫٦صافي األرباح من العمليات املستمرة
-٩٥٣٫٢----صافي األرباح من العمليات غير املستمرة

-٩٣٪٤٢١٨٦٨٫٠٩٧٧٫٤٪-٢٦٫٦٠٫٦صافي األرباح
١٧٩٫٥٪٩٫٦ (فلوس)٢٦٫٨٣ (فلسا)٤٢١٨٪-٠٫٢٦ (فلوس)١٠٫٥١ (فلوس)ربحية السهم من العمليات املستمرة

األرقام في اجلدول أعاله مقربة

أبرز املؤشرات املالية لشركة الوطنية العقارية للفترات املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ (مليون دينار)

البيان
الربع الرابع 

٢٠٢٢
الربع الرابع 

٢٠٢١
التغيير 

(٪)
السنة املالية 

٢٠٢٢
السنة املالية 

٢٠٢١
التغيير 

(٪)
-٢٠٪٢٦٫٠٣٢٫٥- ٥٠٪٧٫٣١٤٫٧اإليرادات التشغيلية

-١٢٪١٤٫٥١٦٫٥- ٣٥٪٤٫٢٦٫٤صافي اإليرادات
الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك 

-٨٧٪١٣٦٢٦٫٧٢٠٧٫٢٪-٨٫٦٢٣٫٦واإلطفاء

-٩١٪١٢٤١٧٫٩١٩٩٫٦٪-٦٫٣٢٥٫٧صافي األرباح
-٩١٪١٢١١٠٫١١١٢٫٢٪-٣٫٦١٦٫٩٧ربحية السهم (فلس)

١٧٫٩ مليون دينار أرباح «الوطنية العقارية» في ٢٠٢٢
أعلنت الشركة الوطنية العقارية عن نتائجها 
المالية والتشغيلية للسنة المالية المنتهية في 
٣١ ديســمبر ٢٠٢٢، حيث حققــت صافي أرباح 
خاصة بمساهمي الشركة األم بقيمة ١٧٫٩ مليون 
دينــار، أي ما يعادل ١٠٫١ فلوس لكل ســهم عن 
٢٠٢٢، مقارنة بصافي أرباح خاص بمســاهمي 
الشــركة األم بقيمة ١٩٨٫٩ مليون دينار، أي ما 

يعادل ١١٢٫٢ فلسا لكل سهم عن ٢٠٢١.
وقد بلغت اإليرادات التشغيلية للشركة ٢٦
مليون دينار، للســنة الماليــة المنتهية في ٣١
ديســمبر ٢٠٢٢، مقارنة بـــ ٣٢٫٥ مليون دينار 
كما في نهاية ٢٠٢١، وبلغ إجمالي األصول ٥٣٩

مليون دينار كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، مقارنة 
بـ ٦٥٤ مليون دينار كما في نهاية عام ٢٠٢١.

وقد سجلت الشركة في الربع الرابع من عام 
٢٠٢٢ صافي ربح قدره ٦٫٣ ماليين دينار، أي ما 
يعادل ٣٫٦ فلوس لكل سهم، وإيرادات تشغيلية 

قدرها ٧٫٣ ماليين دينار.
تقدم مستمر

وفي سياق تعليقه على نتائج الشركة، قال 
نائــب رئيس مجلس إدارة الشــركة والرئيس 
التنفيذي فيصل جميل سلطان: «التقدم املستمر 
في تسليم الوحدات مبشــروع الشركة جراند 
هايتس في مصر قد دعم اإليرادات التشغيلية 
للشــركة للسنة املالية املنتهية في ٣١ ديسمبر 

.«٢٠٢٢
وأضاف سلطان: «يعود االنخفاض في أرباح 
الشركة للسنة املالية املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

مقارنة بالعام ٢٠٢١ إلى أثر األرباح االستثنائية 

التي سجلت خالل العام ٢٠٢١ نتيجة قيام شركتنا 
الزميلة أجيليتي ببيع شركة اخلدمات اللوجستية 
العاملية املتكاملة التابعة لها إلى شركة دي.أس.

في، مقابل أسهم في شركة دي.أس.في».
وتابع قائال: «نود هنا أن ننتهز الفرصة للتعبير 
عن امتناننا ملساهمينا الكرام وأصحاب املصالح 

لدينا على ثقتهم املستمرة في إدارة الشركة». 
وقد أوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع 
أي أرباح عن العام ٢٠٢٢، وتخضع هذه التوصية 

ملوافقة اجلمعية العمومية ملساهمي الشركة.
املشاريع الرئيسية

وقال سلطان: «يستمر التركيز على حتسني 

أداء أصــول الشــركة التشــغيلية، وتطويــر 
مشــروعيها الرئيســيني، مجمــع رمي مول في 

أبوظبي ومشروع جراند هايتس في مصر».
وأوضح أن ريم مول هو مشروع حديث، يقع 
في جزيرة الريم في قلب أبوظبي الجديدة، ويمتد 
على مساحة تقارب ٢٫٨ مليون قدم مربعة، وتبلغ 
قيمته حوالي ١٫٣ مليار دوالر، ويشمل حوالي ٤٥٠

وحدة بيع بالتجزئة من أرقى العالمات التجارية 

المحليــة والعالمية، باإلضافــة إلى حوالي ٨٥
مطعما ومقهى ومجموعة من العروض الترفيهية 
التي تركز على األسرة بما في ذلك فوكس سينما، 

كارفور هايبر ماركت، وسنو أبوظبي.
وقــال ســلطان: «إن العديــد مــن المتاجــر 
والمطاعم قــد بدأت بفتح أبوابهــا للعمالء في 
أبوظبي، ونحن ما زلنا متفائلين بشأن االنتقال 
الناجــح لريم مول من مشــروع بناء إلى أصل 
تشــغيلي، ما سيسهم في نمو إيرادات الشركة 

في السنوات المقبلة».
مشروع جراند هايتس 

 أما في مصر، فقد بلغ مشروع جراند هايتس 

الســكني املتكامل مرحلة متقدمة من التطوير 
وتســليم الوحدات الســكنية. ويعد مشــروع 
جرانــد هايتس جزءا من مشــروع أكبر متلكه 
شــركة «كواديكو» التابعة للشــركة الوطنية 
العقارية، حيث يضم املشروع األكبر أجزاء يقوم 
بتطويرها ثالثة مطورين. وميتد هذا املشروع 
على مساحة إجمالية تبلغ ٣٫٨ ماليني متر مربع 
يلبي االحتياجات السكنية لعدد السكان املتنامي 

في القاهرة وضواحيها. 
وقال سلطان: «بلغت نسبة الوحدات املبيعة 
في املشــروع بأكمله حتى نهايــة عام ٢٠٢٢ ما 
مقــداره ٧٤٪، وقد بلغ إجمالي عــدد الوحدات 
املبيعة في جميع أنحاء املشروع ٦٫٦٠٧ وحدات، 
كمــا في نهاية العام ٢٠٢٢، وبلغ عدد الوحدات 

املتبقية غير املبيعة ٢٢٩١.

١٠٫١ فلوس ربحية السهم الواحد.. و٥٣٩ مليون دينار إجمالي األصول

فيصل سلطان

فيصـل سـلطان: مواصلـة تسـليم وحـدات «جراند هايتـس» في مصـر دعم اإليـرادات التشـغيلية للشـركة
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الشيخ عبداهللا ناصر صباح األحمد ومسعود جوهر حيات خالل اجلمعية العمومية لبنك برقان

عبداهللا الناصر: أداء «برقان» القوي يؤشر إلى حتقيق منو مستدام طويل األجل
عقــد بنــك برقــان أمس، 
اجتمــاع اجلمعيــة العمومية 
الثامــن  العاديــة الســنوية 
واخلمسني واجلمعية العمومية 
غير العادية السادسة والثالثني 
وذلك في الفرع الرئيسي للبنك، 

بنصاب بلغ ٧٩٫٢٦٨٪.
وقــدم مجلس إدارة البنك 
للمســاهمني خــالل االجتماع 
النتائج املالية احملققة للسنة 
املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، 
والتي عكست النمو اإليجابي 
القوي للبنك من خالل زيادة 
اإليرادات وصافي الدخل، كما 
وافق املساهمون على توزيع 
أرباح نقديــة بواقع ٨ فلوس 
للسهم الواحد، باإلضافة إلى 
أســهم منحة بنســبة ٥٪ عن 

العام املالي ٢٠٢٢.
إيــرادات  البنــك  وســجل 
مســتقرة بلغــت ٢٣٢ مليون 
دينــار كويتــي لعــام ٢٠٢٢، 
مدفوعــة بانتعــاش قوي في 
صافي دخــل الفوائد، بزيادة 
قدرها ١٥٪ على أساس سنوي، 
مدفوعا بتحسن قدره ٣٠ نقطة 
أســاس في هوامــش الفائدة 
الصافية. وارتفع صافي دخل 
املجموعــة ليصــل إلــى ٥٢٫١

مليون دينار كويتي، بزيادة 
قدرها ١٥٪ على أساس سنوي.

وحافظت نسبة كفاية رأس 
املال على مســتوى أعلى عند 
١٦٫٨٪ أعلــى بكثيــر من احلد 
األدنى التنظيمي البالغ ١٢٫٥٪ 
مع احلفاظ على جودة األصول 
القويــة مع نســبة القروض 
املتعثــرة (NPL) عنــد ١٫٩٪، 
وشهدت رســوم مخصصات 
البنك حتسنا بنسبة ٧٠٪ لعام 
٢٠٢٢ مما أدى النخفاض كبير 
بتكاليف االئتمان من ١٩٠ نقطة 
أساس في ٢٠٢١ إلى ٦٠ نقطة 

أساس في ٢٠٢٢.
تقدم مميز 

وخالل كلمته في اجتماع 
اجلمعيــة العمومية، أشــاد 

اخلدمــات املصرفية لألفراد 
في البنك وما شهده من تقدم 

خالل عام ٢٠٢٢. 
وقال حيات: «خالل العام 

التنفيذ، وجاء جناح حساب 
كنــز اجلديــد نتيجــة لهذا 
التركيــز، وكجزء من هدفنا 
املتمثــل في توفيــر جتربة 

عبــر تطبيــق بنــك برقــان 
على الهاتف احملمول، وذلك 
تلبية لالحتياجات املتغيرة 

لعمالئنا».
وأضاف بالقول: «شــمل 
النمــوذج  تقــدمي  ذلــك 
اإللكتروني «اعرف عميلك» 
(eKYC)، وميزة «قدم طلبك 
اآلن» للمنتجــات، إضافــة 
التصميم االستراتيجي  إلى 
وتطوير العمليات. وبالنسبة 
لعمالئنا في قطاع الشركات، 
فقد مت تقدمي ابتكارات رقمية 
تواكــب تطلعاتهم من خالل 
بذل جهود متواصلة لتطوير 
منصة بنك برقــان الرقمية 

الرائدة إلدارة النقد».
للتطــورات  وكنتيجــة 
اإليجابية التــي حققها بنك 
برقــان في مســيرة التحول 
الرقمــي، فقد جنــح بحصد 
أربــع جوائــز مــن مجلــة 
جلوبــال فاينانــس، علــى 
غــرار جائزة «أفضــل إدارة 
وإدارة  املعلومــات  ألمــن 
االحتيال»، «أفضل واجهات 
برمجــة تطبيقات للخدمات 
املصرفية املفتوحة»، «أفضل 
موقع للتكيف مع اخلدمات 
الهاتــف  عبــر  املصرفيــة 
احملمول»، و«أفضل خدمات 
مصرفية للمشاريع الصغيرة 

واملتوسطة». 
إجنازات عديدة

وفي معرض تعقيبه على 
هــذه اإلجنازات، قال حيات: 
املتعددة  «تعكس اجلوائــز 
التي حصدها البنك في عام 
٢٠٢٢ تأثيــر حتوله ومنوه 
علــى املجتمــع والشــركات 
واألفراد، في آن معا. ونحن 
نواصل جهودنا لالستمرار 

املاضــي، جدد البنك التزامه 
الراسخ بوضع خطة التحول 
الرقمي طويلة األمد والتركيز 
على خدمات األفراد موضع 

مصرفيــة أكثر كفاءة وأمانا 
لعمالئنا، قدم برقان العديد 
مــن املزايا وأضــاف ميزات 
جديدة إلــى خدماته املقدمة 

بتقــدمي جتربة أكثــر راحة 
ومرونــة عبــر كل قنواتنا، 
إلى جانب العمل على إطالق 
املزيد مــن اخلدمات واملزايا 
واإلمكانات الرقمية في ضوء 
رحلة التحــول الرقمي التي 

منضي بها إلى األمام».
كما أشار إلى التزام البنك 
بتعزيز تركيزه على احلوكمة 
البيئية واالجتماعية وحوكمة 
الشــركات، قائال: «لقد شهد 
عــام ٢٠٢٢ توســع نطــاق 
العمــل ضمن إطار احلوكمة 
البيئية واالجتماعية وحوكمة 
الشركات في بنك برقان، إذ 
جددنــا عهــد ابتــكار حلول 
فريدة ملستقبل أكثر استدامة 
لألجيال القادمة. وإلى جانب 
دورنا الرائد كمقدمي خدمات 
مصرفية ومالية، فإن هدفنا 
املتمثل في تقدمي قيمة أكبر 
ملساهمينا واملجتمعات التي 
نعمــل فيها هو دائما جوهر 
جناح فلسفتنا «أنت دافعنا»، 
نحو حتقيق االستدامة. وقد 
كان العام املاضي شاهدا على 
جهودنا القتناص واستثمار 
كل الفــرص التــي تضمــن 
املاليــة للموظفني  الرفاهية 
والعمالء واملســاهمني، على 
حد سواء». وأضاف أن بنك 
برقان يواصل التزامه املعهود 
باحلد من اســتهالك الطاقة، 
وتخفيف أثر البصمة البيئية 
وتوســيع نطاق االستدامة 

لسنوات قادمة.
واختتــم حيــات كلمتــه 
متوجها بالشكر إلى عمالء بنك 
برقان ومساهميه على ثقتهم، 
وكذلك اجلهات الرقابية وبنك 
الكويت املركزي على دعمهم 
املستمر، واإلدارة التنفيذية 
فــي البنــك علــى تفانيهــم 
فــي تنفيــذ االســتراتيجية 
املســتدامة بشــكل حقيقــي 
وفعــال، إلــى جانب شــكر 
املوظفني اللتزامهم املستمر 

وجهودهم املتميزة.

عمومية البنك أقّرت توزيع ٨٪ نقداً و٥٪ أسهم منحة عن ٢٠٢٢

مسعود جوهر حيات

الشيخ عبداهللا ناصر صباح األحمد ومسعود جوهر حيات خالل العمومية

جانب من احلضور خالل اجلمعية العمومية للبنك

الشيخ عبداهللا ناصر صباح األحمد

رئيــس مجلــس إدارة بنك 
برقان الشيخ عبداهللا ناصر 
صباح األحمد، بالتقدم املميز 
الــذي حققــه البنــك خــالل 
مســيرته االســتراتيجية، 
مدعومــا بالنمــو الكبير في 
مؤشراته الرئيسية، مبا في 

ذلك صافي الدخل. 
وأشار الناصر إلى املوافقة 
األخيــرة علــى بيع مصرف 
التابــع للمجموعة،  بغــداد 
مؤكــدا أن ذلــك ســيخفف 
نســبة القــروض املتعثــرة 
للمصرف ويحســن نســب 
رأســمال املصــرف بشــكل 
أكبر، كما أكد أن األداء املالي 
القوي لبنك برقان في ٢٠٢٢
يشــير إلــى تقــدم ملموس 
نحو األهداف اإلستراتيجية 
للبنك املتمثلــة في حتقيق 
النمو املستدام طويل األجل 

واملرونة التشغيلية.
وأضاف: «لقد شهد العام 
الكامــل  التزامنــا  املاضــي 
بتطوير ركائزنا األساســية 
الثالث متمثلة باالســتدامة 
والتحــول الرقمــي وتنمية 
رأس املــال البشــري. وقــد 
اعتمدنا استراتيجية واضحة 
وطموحــة ســتمكننا مــن 
احلفاظ على أعمالنا وتنميتها 
مع التخفيف بشكل فعال من 
املخاطر في مواجهة التقلبات 
التي تشهدها بيئة التشغيل».

التحول الرقمي 
وفي إطــار حديثه حول 
التحول الرقمــي واخلدمات 
املبتكــرة، تناول  املصرفية 
نائب رئيس مجلس اإلدارة 
ورئيــس اجلهــاز التنفيذي 
ملجموعة بنك برقان مسعود 
جوهر حيات، كيفية تطور 

مسـعود حيـات: البنـك جـدد التزامـه الراسـخ بوضـع خطـة التحـول الرقمـي طويلـة األمـد.. مـع التركيـز علـى خدمـات األفـراد
ــس» ــال فاينان ــن «جلوب ــة م ــز مرموق ــان» ٤ جوائ ــد «برق ــي.. حص ــول الرقم ــيرة التح ــة مبس ــة احملقق ــورات اإليجابي ــة للتط نتيج

توفير جتربة 
تعلم متميزة للموظفني 

من بني اإلجنازات املهمة التي حققها بنك برقان في عام 
٢٠٢٢ ضمن نهجه بوضــع موظفيه في مقدمة أولوياته، 
أكــد حيات أن البنك واصل توفيــر جتربة تعلم متميزة 
ملوظفيــه خــالل عــام ٢٠٢٢ لضمان تطويــر كادر العمل 

مبهارات وإمكانات كبيرة ومدربة تقنيا. 
وأوضح حيات في هذا الصدد: «أولويتنا القصوى في 
بنك برقان هي حتقيق رفاهية موظفينا، ونحن نحرص على 
االستثمار في أبرز املواهب الوطنية. كما إن ملوظفينا دورا 
حيويا في استراتيجيتنا الهادفة إلى حتقيق النجاح املالي 
ورفع مستوى األداء ومواصلة رحلة الرقمنة. ومتاشيا مع 
برامج البنك اخلاصة بتنمية رأس املال البشري والتدريب، 
فإننا ندعم كل شرائح الطالب من حاملي الشهادات اجلامعية 
والدبلوم، ملتابعة دراســتهم األكادميية من خالل مبادرة 
برقان العطاء. وإضافة إلى ذلك، يوفر البنك برامج تدريب 
داخلية رائدة وبالشراكة مع جامعات متميزة مثل هارفارد 
وبيركلي وكلية كولومبيا لألعمال وإنسياد، لتعزيز مهارات 
كوادره ومتكينهم. كما قام البنك بالتوسع في نهج التعلم 
من خالل برنامجه الرائد «رؤية»، والذي يهدف إلى متكني 
قادة املستقبل في القطاع املصرفي الكويتي، وإلى جانب 
ذلك، يتيح برنامج «انطالقــة» املبتكر للموظفني اجلدد، 
ممن ينتقلون إلى الفروع، القدرة على التعرف إلى ثقافة 
التجزئة وديناميكيات العمل بأســلوب مميز واحترافي، 
ما يؤثر بشكل إيجابي في قدرة البنك على حتقيق النمو 

اجلماعي وإجناز جناحات أكبر».
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«بورشه» تقدم جتربة جديدة كليًا للقيادة في مقصورة «كاين»
تقدم بورشــه مفهوما مبتكرا 
ورائــدا للعــرض وأدوات التحكم 
في ســيارة كاين اجلديــدة، التي 
ســتحتفل بأول ظهور لها بالعالم 
فــي ١٨  أبريل املقبــل في معرض 

شنغهاي للسيارات في الصني .
وتتميز جتربة قيادة بورشــه 
اجلديدة بشاشة العرض الرقمية 
التخصيص  بالكامــل وإمكانــات 
املتنوعــة وســهولة االســتخدام 
والتحكم. ويركز التصميم بشكل 
أساسي على الســائق، حيث يتم 
جتميــع عناصــر التحكــم األكثر 
أهمية حول عجلة القيادة، مما يوفر 
جتربة قيادة جديدة وأكثر متعة .

وتســتلهم مقصــورة القيادة 
الفاخــرة اجلديــدة عناصــر مــن 
سيارة تايكان الرياضية الكهربائية 
وتنقلهــا ألول مــرة إلى ســيارة 
مبحرك يعمل بالوقود، وتشــمل 
هــذه العناصــر لوحة العــدادات 
الرقمية بالتصميم املنحني الذي 
يبدو عائما في الهواء مع خيارات 
العــرض املتغيرة، والكونســول 
الوسطي بتصميمها اجلديد وأحدث 
جيل مــن عجلة القيــادة. ونقلت 
بورشــه ذراع نقل السرعة لعلبة 
التروس األوتوماتيكية إلى ميني 
عجلــة القيادة، مما وفر مســاحة 
واســعة في الكونسول الوسطي 
من أجل وحدة التحكم الكبيرة في 

مكيف الهواء بتصميمها األســود 
العصري. ويحظى الراكب األمامي 
مبســتوى جديد مــن التفاعل مع 
السيارة والسائق عبر شاشة عرض 
الراكب األمامي التي تأتي كتجهيز 

اختياري .
وسيعيش السائقون والركاب 
جتربة ممتعة مع مقصورة القيادة 
اجلديــدة كليــا في ســيارة كاين 
اجلديدة، حيث جتمع بني التركيز 
املعزز علــى الســائق والعناصر 
التفاعليــة اجلديــدة التي جتعل 
جتربة القيــادة نابضــة باحلياة 
بطريقة مبتكرة بالنسبة للراكب 
األمامي أيضا. وأصبحت مجموعة 
العدادات اآلن شاشة منحنية رقمية 
بالكامل قياس ١٢٫٦  بوصة بتصميم 

يبدو عائما في الهواء وال تتطلب 
غطــاء فوقها، ما مينحهــا مظهرا 

عصريا أنيقا .
ويعــد التــوازن املناســب بني 
أدوات التحكــم الرقمية والعادية 
من السمات الرئيسية لتجربة قيادة 
بورشه اجلديدة، كما جتتمع أدوات 
التحكم املهمة في السيارة مباشرة 
حول عجلة القيادة. فعادة ما يكون 
زر تشــغيل احملرك في ســيارات 
بورشه على يسار عجلة القيادة، 
وأصبح ذراع نقل السرعة اآلن على 
ميني عجلــة القيادة بني مجموعة 
العــدادات والشاشــة املركزيــة، 
ما يوفر مســاحة في الكونســول 
الوســطي من أجل لوحة التحكم 
الكبيرة اجلديدة في مكيف الهواء 

مع أزرار التحكم العادية ومساحة 
أكبر للتخزين. وحصل ذراع التحكم 
في أنظمة مســاعدة السائق على 
تصميــم جديد كليــا ومت وضعه 
مباشــرة على عجلــة القيادة في 

كاين اجلديدة .
ويعــود أصــل عجلــة القيادة 
الرياضية متعددة الوظائف اجلديدة 
إلى سيارة ٩١١  وقد أعيد تصميمها 
بالكامل مقارنة بالطراز الســابق، 
حيــث أصبحت تتميــز بتصميم 
رياضــي وعصري فائــق األناقة، 
وأصبح زر اختيار أوضاع القيادة 
العادي  «Normal»  والطرق الوعرة 
 «Sport»  والرياضــي  «Offroad» 
 «Sport Plus»  والرياضــي بــالس

موجود مباشرة على عجلة القيادة 

كتجهيز أساســي. كما يوجد الزر 
اجلديد الختيار الوظائف وتصميم 
مجموعــة العــدادات علــى عجلة 
القيادة مباشرة أيضا، وكذلك أزرار 
التحكم اخلاصة بشاشة العرض 
علــى الزجاج األمامــي التي تأتي 

كتجهيز اختياري .
وتتميــز لوحــة التحكــم في 
مكيف الهــواء اجلديدة املوجودة 
في الكونســول الوسطي بسطح 
زجاجي أنيــق وبتصميم باللون 
األســود، مما يضفــي عليها أناقة 
فائقة. ويسهل التحكم في إعدادات 
مكيف الهواء بفضل املوضع البارز 
للوحــة التحكم. ومت تعزيز أناقة 
التصميــم وســهولة التحكــم في 
وظائف السيارة بفضل اجلمع بني 

األزرار التي تعمل باللمس ومفاتيح 
مكيف الهواء العادية، باإلضافة إلى 
أزرار التحكم في مستوى الصوت .
تعتبر الشاشة املركزية عالية 
الدقــة قيــاس ١٢٫٣  بوصــة مركز 
تشــغيل نظــام بورشــه للتحكم 
باالتصاالت، حيث ميكن للسائق 
تشغيل العديد من وظائف القيادة 
والراحة عبر هذه الشاشة، إضافة 
إلى وظائف الوسائط املتعددة. ومن 
التجهيــزات االختيارية اجلديدة 
كليا املتوافرة لسيارة كاين شاشة 
الراكب األمامي املدمجة قياس ١٠٫٩ 

بوصات، وتتيح هذه الشاشة التي 
تعمــل باللمــس للراكــب األمامي 
تخفيــف العبء عن الســائق عن 
طريق التحكم في بعض الوظائف 

بنفســه، مثــل اختيــار خدمــات 
الوسائط املتعددة .

وتقدم بورشه مفهوم التحكم 
اجلديد في سيارة كاين بتصميم 
بســيط وأنيــق يعــزز عــرض 
الســيارة، حيــث تأتــي لوحة 
العدادات والكونسول الوسطي 
واجلزء العلوي من فرش األبواب 
بتصميــم جديــد كليــا. ويركز 
تصميم لوحة التجهيزات على 
احملور األفقــي، ما يعزز رحابة 
املقصورة. وتتميز فتحات مكيف 
الهواء بتصميمها الرأسي األنيق 
املعتاد في سيارة كاين. وصممت 
بورشــه جميع فتحــات مكيف 
الهواء في مقصورة القيادة من 

دون قضبان للمرة األولى .

جتمع بني التركيز املعزز على السائق والعناصر التفاعلية اجلديدة

سامي شريف: «الكويت للتأمني» تتبع سياسة 
متحفظة.. وتواصل جناحها بإدارة التحديات

KIB يوفر «العيادي» للعمالء في جميع فروعه

عمومية «أسيكو» تعلن انتخاب
الفارس عضوًا مستقًال في مجلس إدارتها

عقــدت شــركة الكويــت 
للتأمني يوم اخلميس املاضي 
اجتمــاع اجلمعيــة العامــة 
العادية للعام املالي املنتهي 
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، حيث 
أقــرت جميــع بنــود جدول 
األعمــال والتي تشــمل بند 
توزيــع أربــاح نقديــة على 
املساهمني مبعدل ٤٠٪ وبواقع 

٤٠ فلسا للسهم.
وبلغ صافي الربح خالل 
عام ٢٠٢٢ مبلغ ٤٢٫٠٨ مليون 
دينــار، وبربحيــة ٢٢٧٫٧٤
فلسا للســهم، علما بأنه قد 
مت حتقيق أرباح استثنائية 
صافية بقيمة ٤٠٫٢٩ مليون 
دينار ناجتة عن حتويل ملكية 
الشركة في أسهم البنك األهلي 
املتحد إلى أسهم بيت التمويل 
الكويتــي «بيتــك» نتيجــة 
االســتحواذ، وبعد استبعاد 
هــذه األربــاح االســتثنائية 
يصبح الربح الصافي ١٢٫٦٨
مليون دينار وبربحية ٦٨٫٦٢
فلســا للســهم مقابــل ١١٫٤٣
مليون دينار وبربحية ٦١٫٨٦
فلسا للسهم للسنة املاضية.

وبلغ إجمالي األقساط التي 
مت االكتتاب بها للسنة احلالية 
٥٣٫٣٣ مليــون دينار، مقابل 
٤٨٫٦٣ مليون دينــار للعام 
املاضــي بارتفاع قدره ٤٫٦٩

ماليني دينار وبنسبة تساوي 
٩٫٦٪، وبلــغ صافــي الربح 
التشــغيلي للســنة احلالية 
١١٫٧١ مليــون دينــار، مقابل 
١٠٫٠٨ ماليــني دينار للفترة 

أعلن بنك الكويت الدولي 
(KIB) عــن توفير العيادي 
عبــر فروعه املنتشــرة في 
كل أنحاء الكويت، وذلك في 
الفترة التي تسبق احتفاالت 
عيد الفطر املبارك. كما يجدد 
KIB تقــدمي خدمــة توصيل 
«العيديــة» حصريا لعمالء 

.Black باقة
قــال  املناســبة،  وبهــذه 
مســاعد املدير العــام إلدارة 
اخلدمــات املصرفية لألفراد 
فيصل الشــويرد: تأتي هذه 
اخلطــوة من KIB كجزء من 
جهودنــا املســتمرة لتقدمي 
أفضل اخلدمــات املصرفية 
لعمالئنا بشكل مستمر، وذلك 
حتقيقا لوعدنا بأن نكون بنكا 
للحياة. كما إن توفير خدمات 
النقدية  العيديــة والفئــات 

أعلنــت شــركة «أســيكو 
املجموعة» عن انتخاب د.محمد 
الفــارس عضوا مســتقال في 
مجلس إدارتهــا، وذلك خالل 
انعقــاد جمعيتهــا العمومية 
العادية يوم اخلميس املاضي، 
ويأتــي هــذا االنتخاب ضمن 
استراتيجية الشركة في تبني 
نهج متقدم يواكب توجهاتها 
إمكانات  املســتقبلية ويعزز 
مجلس إدارتها، وذلك من خالل 
الكفــاءات والكوادر  اختيــار 
املتميــزة التــي تســاهم في 
االرتقاء بأداء الشركة وتدعم 
منوهــا املســتدام، وصــوال 
إلى حتقيق أهدافها الشــاملة 

ورؤيتها املستقبلية.
ومت انتخــاب الفارس من 
قبل املساهمني كعضو مجلس 
إدارة مســتقل فــي اجلمعية 

التنفيذي سامي شريف «لقد 
حققنا تلــك النتائج حرصا 
منا على الوفــاء بالتزاماتنا 
جتاه املساهمني والعمالء، وما 
زلنا نواصل إتباع سياســة 
متحفظة مع استمرار جناحنا 
فــي إدارة التحديــات التــي 

تواجهنا».
وأضاف شريف أنه إلى 
جانــب األربــاح واملبيعات 
الســنة كانــت  فــإن هــذه 
حافلة باإلجنازات، حيث مت 
تثبيت التصنيف االئتماني 
AM لشــركتنا مــن وكالتي
Best وMoodys عنــد A- و
A٣ علــى التوالي مع نظرة 
مستقبلية مســتقرة كذلك 
أخذنا خطوات عملية نحو 

وبكل الفئات النقدية، مبا فيها 
١ و٥ و١٠ و٢٠ دينارا، مؤكدا 
أن هذه املبادرة كانت وال تزال 
موضــع تقدير كبير وإقبال 
من قبل اجلميع، إذ تساعدهم 
في توزيع «العيدية» النقدية 
على األطفال كجزء من تقاليد 
االحتفــال بالعيد، كما جرت 
العــادة على مدى ســنوات 

طويلة.
كما أكد الشويرد  جتديد 
KIB خلدمة توصيل العيادي 
 ،Black حصريا لعمالء باقة
وذلك بهــدف توفير وقتهم 
وجهدهــم وضمــان تلبيــة 
احتياجاتهم مبا يتناسب مع 
أســلوب حياتهم العصري، 
ويتــم  الراحــة.  مبنتهــى 
توفير هــذه اخلدمــة، التي 
أثبتت جناحا كبيرا، في كل 

التوســع اجلغرافي خارج 
الكويت.

وانطالقا من مبدأ املسؤولية 
االجتماعية تســعى شــركة 
الكويت للتأمني الى االستثمار 
والتطوير الدائم للعاملني من 
خالل تقدمي برامج تدريبية 
وتعليميــة لتطويــر األفراد 
فــي تقدمي خدمــات تأمينية 
للمؤسسات واألفراد وأصحاب 
املصلحة التي من خاللها تخدم 

مصالح املجتمع والكويت.
والتزال الشــركة تتطلع 
إلى الكثير ممــا يجب عمله 
في الفترة املقبلة وأنتهز هذه 
الفرصة ألشكر كل من ساهم 
في حتقيق أهدافنا من مجلس 
اإلدارة واملساهمني واملوظفني.

أنحاء الكويت على مدى ٢٤
ســاعة طوال أيام األسبوع، 
Black إذ ميكــن لعمالء باقة

تقدمي طلــب للحصول على 
اخلدمة احلصرية حتى تاريخ 
٢٠٢٣/٤/١٥، وذلك من خالل 
التواصــل مع مركــز خدمة 
العمالء عبر الرقم ١٨٦٦٨٦٦ أو 
بالتحدث إلى مسؤول عالقات 

العمالء اخلاص.
ويســتمر KIB في تقدمي 
العيــادي  خدمــة توصيــل 
حصريا لعمالء Black، يأتي 
بهدف ضمان راحتهم وتوفير 
وقتهم وجهدهم، حيث تعكس 
هذه اخلدمة أيضا، التي أثبتت 
جناحها الكبير، التزام البنك 
بتقــدمي خدمــات ومنتجات 
متميزة لعمالئه، مبا يتناسب 

واحتياجاتهم اليومية.

الفارس بسجل  ويتمتع 
حافــل يشــمل عــددا مــن 
االقتصاديــة  القطاعــات 
احليويــة في البــالد، حيث 
تولى خالل مسيرته الطويلة 
أدوارا قياديــة وتنفيذيــة 
بارزة، على رأســها منصب 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء، ووزير النفط ووزير 
الكهربــاء واملــاء والطاقــة 
املتجــددة، ووزيــر التعليم 
العالي وعلى مدار السنوات 
املاضية ومن خالل تقلده أهم 
القيادية املختلفة  املناصب 
كان له دور فعال في تطوير 
االعمــال واالجنــازات على 

مختلف االصعدة.
إلــى أن  جتــدر اإلشــارة 
الفارس حاصل على شــهادة 

الهندســة  فــي  الدكتــوراه 
مــن جامعــة  امليكانيكيــة، 
 - ماديســون  ويسكنســن 
الواليــات املتحدة األميركية، 
وماجســتير في االختصاص 
ذاته من اجلامعة نفسها، إضافة 
إلى شهادة البكالوريوس في 
الهندســة املدنية من جامعة 

الكويت.
وله من اخلبرات املتنوعة 
التي متتد الــى ما يقارب ٣٥

عامــا فــي القطاعــني املالــي 
واالســتثماري تقلــد خاللها 
العديد من املناصب القيادية 
إدارات وزارات  وفي مجالس 
وهيئــات ومؤسســات وكان 
له دور كبير في منو أعمالها 
وتوســعها، ويشــغل حاليا 
التدريــس  عضويــة هيئــة 

بجامعة الكويت.

عمومية الشركة أقّرت توزيع ٤٠٪ نقداً على املساهمني عن ٢٠٢٢

طالل بهبهاني وسامي شريف خالل العمومية للشركة

فيصل الشويرد

د. محمد الفارس

نفســها مــن العــام املاضي 
بزيــادة ١٫٦٣ مليــون دينار 

وبنسبة تساوي ١٦٫١٨٪.
وارتفعت حقوق املساهمني 
إلى ١٢٨٫٨٥ مليون دينار لهذا 
العــام مقابــل ١١٧٫٧٢ مليون 
دينار العام املاضي بنســبة 
تســاوي ٩٫٤٥٪، وبلغ إيراد 
االســتثمار للســنة احلالية 
٩٫٣٣ ماليني دينار، مقابل ٨٫١٨

ماليني دينار للفترة نفســها 
من العــام املاضــي بارتفاع 
قــدره ١٫١٤ مليــون دينــار، 
إضافة إلــى حتقيق إيرادات 
استثمار اســتثنائية بقيمة 

٢٩٫٠٤ مليون دينار.
وخالل اجلمعية العمومية 
الرئيــس  قــال  للشــركة، 

اخلاصة بهــا عبر كل فروع 
KIB املنتشــرة في الكويت، 
ســوف يتيح لنا مشــاركة 

عمالئنا احتفالهم بالعيد.
وأضاف: سيتمكن عمالء 
KIB مــن احلصــول علــى 
العيديــة مبنتهى الســهولة 

العادية للشــركة،  العمومية 
للخبرة الطويلة التي يتمتع 
بها الفــارس للمســاهمة مع 
املجلس فــي حتقيق اخلطط 
االســتراتيجية التــي كان قد 
وضعها مجلس إدارة أسيكو.

«اخلليج» يختتم أسبوع GB Fit الرياضي في حديقة الشهيد
ضمن مبادراته املتواصلة 
لترســيخ مبادئ االستدامة 
املجتمعيــة، اختتــم بنــك 
الفعاليات  اخلليج أســبوع 
GB» الرياضيــة الرمضانية

Fit»، التي أقيمت في حديقة 
الشهيد، من ٢٧ مارس املاضي 
إلى ١ ابريل اجلاري، وســط 
إقبال ملحوظ من اجلمهور 

للمشاركة فيها.
ومتكن اجلمهــور خالل 
مــن   ،«GB Fit» فعاليــات 
ممارسة عدة متارين وخوض 
منافســات رياضيــة، حتت 
إشراف مدربني متخصصني 
على مستوى عال من الكفاءة، 
فضال عن حصول اثنني من 
الفائزين يوميا على جوائز 

قيمة.
وأعــرب املشــاركون في 
الفعاليات عن شكرهم لبنك 
اخلليج حلرصه على إطالق 
مبادرات تشجع اجلمهور على 
ممارسة الرياضة والعمل من 
خالل عديد من املبادرات على 
تغيير أسلوب حياة الناس.

وانطالقــا مــن حرصــه 

سعدنا بإقبال اجلمهور على 
املشاركة في أسبوع الفعاليات 
GB الرياضيــة الرمضانيــة
Fit ونفتخــر بنجاحنــا في 
تشــجيع الناس على تبني 
أســلوب حياة صحي خالل 
شــهر رمضان املبــارك، مبا 
يتوافق مع روحانيات الشهر 
الفضيــل، وينعكس إيجابا 
على منط احلياة في املجتمع 

طوال العام.
تلــك  أن  إلــى  وأشــار 

املبــادرة تأتي ضمن العديد 
مــن مبــادرات االســتدامة 
املجتمعيــة التــي ينظمهــا 
ويشــارك فيها بنك اخلليج 
على مدار العام، السيما في 
الكرمي، وذلك  شهر رمضان 
من خالل مجتمع بنك اخلليج 
«GB COMMUNITY»، لتعزيز 
التواصــل مــع اجلمهــور، 
وللمحافظة على مكانة بنك 
البنــك  اخلليــج باعتبــاره 

األقرب إلى املجتمع.

ممارسة التمارين الرياضيةفهد الشراح

على التواصل مع اجلمهور 
مختلــف  فــي  والعمــالء 
املناسبات، تتواصل مسابقة 
GB Fit االفتراضية إلى نهاية 
شــهر رمضان على تطبيق 
Technogym، تعتمد املنافسة 
Technogym على مقاييــس
املتعلقــة بحرق الســعرات 

احلرارية والنشاط.
وبهذه املناسبة، قال نائب 
مدير االتصاالت املؤسسية 
في بنك اخلليج فهد الشراح: 

٣٫٣٨ ماليني دينار أرباح «العقارات املتحدة» في ٢٠٢٢

أعلنت شــركة العقارات 
نتائجهــا  عــن  املتحــدة 
للســنة املالية املنتهية في 
٣١ ديســمبر ٢٠٢٢، حيــث 
عادت الشركة إلى الربحية 
بتحقيق أرباح صافية بلغت 
٣٫٣٨ ماليني دينار، بربحية 
ســهم ٣٫١٤ فلــوس، مقابل 
خســارة ســجلتها الشركة 
فــي ٢٠٢١ بلغت نحو ٤٫٩٦
ماليــني دينار، وبخســارة 
للسهم بلغت ٤٫٦٢ فلوس، 
وبذلك وصلت قيمة الزيادة 
اإلجماليــة فــي األرباح إلى 

نحو ٨٫٣٤ ماليني دينار.
وقالت الشركة في بيان 
صحافي، إن حقوق امللكية 
اخلاصة مبساهمي الشركة 
األم زادت إلى ١٨٨٫١٨ مليون 
دينار خالل ٢٠٢٢، مقارنة بـ 
١٦٩٫٧١ مليــون دينار خالل 
٢٠٢١، إلــى جانــب ارتفــاع 
 ٪١١٫٢١ املوجــودات بنحــو 
ومبا قيمتــه ٦٧٫٢٨ مليون 
دينــار، لتصل إلــى ٦٦٧٫٧١
مليون دينــار خالل ٢٠٢٢، 

للمساهمني مبا يتناسب مع 
تطلعاتهم، وذلك على الرغم 
من التحديــات االقتصادية 

التي شهدها العالم».
مــن جانبــه، قــال نائب 
اإلدارة  مجلــس  رئيــس 
والرئيس التنفيذي للمجموعة 
مازن عصام حوا: «كان ٢٠٢٢

عاما استثنائيا حيث متكنت 
الشــركة من تنفيــذ العديد 
من اإلجنازات في إطار خطة 
عملهــا وعلى رأســها عملية 
االندماج مع شــركتي أبراج 

القابضة والضيافة  املتحدة 
القابضة».

وأضاف بالقول: «حققت 
الشركة معدالت منو مستقرة 
مدفوعــة بارتفــاع مجمــل 
الربــح الناجت عن أنشــطة 
التأجير واخلدمات العقارية 
والضيافة، إلى جانب الربح 
الناجت عن عملية بيع حصة 
الشــركة في شركة الفنادق 
الكويتية، إضافة إلى الربح 
الناجت عن عملية الدمج والذي 
قابله مخصص خسائر إعادة 
تقييم استثمارات عقارية».
وأشــار حوا إلى أن هذا 
العــام أســفر عــن تتويج 
الشــركة مبجموعة واسعة 
من اجلوائــز املرموقة على 
املســتوى احمللي والدولي، 
مؤكدا أن الشركة مستمرة في 
أنشطتها التشغيلية وفقا ملا 
هو مخطط له، وأن عمليات 
إجناز مشروع ضاحية حصة 
مستمرة، حيث من املتوقع 
تســليم الوحدات السكنية 

ملالكها بنهاية العام ٢٠٢٣.

٣٫١٤ فلوس ربحية السهم الواحد.. و١١٫٢٪ منو املوجودات إلى ٦٦٧٫٧ مليون دينار

مازن حواالشيخة بيبي ناصر صباح األحمد

مقابل ٦٠٠٫٤٣ مليون دينار 
في ٢٠٢١.

هــذه  علــى  وتعقيبــا 
النتائج، قالت رئيسة مجلس 
إدارة شركة العقارات املتحدة، 
الشيخة بيبي ناصر صباح 
البيانات  األحمد: «تعكــس 
املالية والقفزة الكبيرة في 
األربــاح التي بلغــت ٣٫٣٨
ماليني دينار خــالل ٢٠٢٢، 
جناح الشــركة في حتقيق 
أهدافها اإلستراتيجية التي 
تركــز على تعظيــم القيمة 

بيبي الناصر: تضاعف األرباح يعكس جناح الشركة بتحقيق أهدافها مبا يتناسب مع تطلعات املساهمني
مازن حوا: مستمرون بإجناز «ضاحية حصة» ومن املتوقع تسليم الوحدات السكنية بنهاية ٢٠٢٣



25
عربية وعامليةاالحد ٢ ابريل ٢٠٢٣

أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

شكري يؤكد للمقداد دعم مصر لتسوية األزمة السورية
القاهــرة - (أ.ش.أ): أكــد 
وزير اخلارجية سامح شكري 
مجددا دعم مصر الكامل جلهود 
التوصل إلى تسوية سياسية 
شــاملة لألزمة الســورية في 
أقــرب وقت مبلكية ســورية 
ومبوجب قــرار مجلس األمن 
رقم ٢٢٥٤ حتــت رعاية األمم 

املتحدة.
جــاء ذلك خالل اســتقبال 
الوزير شــكري مبقــر وزارة 
اخلارجيــة امــس، للدكتــور 
فيصل املقداد وزير اخلارجية 
واملغتربني السوري، في زيارة 
هي األولى من نوعها منذ أكثر 
من ١٠ سنوات. وصرح السفير 
أحمد أبوزيد، املتحدث الرسمي 
ومديــر إدارة الديبلوماســية 
العام بــوزارة اخلارجية، بأن 
الزيارة شهدت عقد لقاء ثنائي 
مغلــق بني وزيــري خارجية 
البلدين، أعقبه جلسة محادثات 
موسعة شملت الوفدين املصري 
والســوري، تناولت مختلف 
جوانــب العالقــات الثنائيــة 
وســبل دفعها وتعزيزها مبا 
يعود بالنفع واملصلحة على 
الشعبني الشقيقني، باإلضافة 
إلى عدد من امللفات اإلقليمية 

اإلقليمية والدولية املتزايدة، 
فقد تناولت املباحثات ســبل 
مساعدة الشعب السوري على 
اســتعادة وحدته وســيادته 
على كامــل أراضيه ومواجهة 
التحديات املتراكمة واملتزايدة، 
مبا في ذلك جهود التعافي من 
آثار زلزال السادس من فبراير 

للمساعدات اإلغاثية اإلنسانية 
التــي قدمتها مصر في أعقاب 
الزلزال، معربا عن تطلعه ألن 
تشهد املرحلة املقبلة املزيد من 
التضامن العربي مع سورية 
كــي تتمكن من جتاوز أزمتها 
وتضطلــع بدورها التاريخي 
الداعم لقضايا أمتها العربية.

املدمــر، باإلضافــة إلى جهود 
حتقيق التســوية السياسية 

الشاملة لألزمة السورية.
من جانبــه، نقــل الوزير 
املقــداد تقديــر بــالده لــدور 
واملســاند  الداعــم  مصــر 
لسورية وشــعبها على مدار 
ســنوات األزمة، مقدما الشكر 

وزير اخلارجية السوري زار القاهرة ألول مرة منذ أكثر من ١٠ سنوات

وزير اخلارجية املصري سامح شكري مستقبال نظيره السوري د.فيصل املقداد

والدولية ذات االهتمام املشترك.
وأوضــح املتحدث باســم 
«اخلارجيــة» أنــه على ضوء 
ما يربط بني البلدين من صالت 
أخوة وروابط تاريخية، وما 
تقتضيــه املصلحــة العربية 
املشتركة من تضامن وتكاتف 
األشقاء في مواجهة التحديات 

روسيا حتتج على «التصرفات االستفزازية» 
للقوات األميركية في سورية

وكاالت: قالت وكالة تاس الروسية لألنباء 
إن موســكو احتجت لــدى التحالف الدولي 
الذي تقوده الواليات املتحدة حملاربة تنظيم 
«داعش»، على تصرفاته «االستفزازية» وذلك 
عقب قرار متديد مهمة املجموعة الهجومية 
املرافقة حلاملة الطائرات األميركية جورج 
إتش.دبليــو بــوش عقــب الهجمــات التي 
تعرضــت لهــا القوات األميركية في شــرق 

سورية االسبوع املاضي. 
ونقلت تاس عن مســؤول روسي كبير 
قولــه إن تلــك «التصرفات االســتفزازية» 
وقعت في محافظة احلسكة في شمال شرق 
سورية، حيث تنشر الواليات املتحدة املئات 
من قواتها منذ نحو ثماني سنوات حملاربة 

تنظيم «داعش».
ويقيم املئات من أعضاء التنظيم املسلح 
في معسكرات تقع في مناطق قاحلة ال تخضع 
لســيطرة كاملــة من التحالــف وال حكومة 

دمشق.
ووافقت روســيا التي متتلك عدة قواعد 
في سورية على إقامة مناطق خاصة ميكن 

للتحالف أن ينشط فيها.
لكن األميرال الروسي أوليغ جورينوف 
رئيس مركز املصاحلة الروسي في سورية قال 
لوكالة تاس إنه جرى رصد القوات األميركية 

مرتني في مناطق غير تلك املتفق عليها.
وقــال «رصدنــا تصرفــات اســتفزازية 

مــن جانب وحدات تابعة للقوات املســلحة 
األميركية في محافظة احلسكة.. وقدم اجلانب 
الروسي احتجاجا للتحالف» دون أن يذكر 

تفاصيل عن توقيته.
ونفذ اجليش األميركي األسبوع املاضي 
عدة ضربات جوية في سورية ضد جماعات 
تابعة للحــرس الثوري االيرانــي، حملتها 
مسؤولية هجوم بطائرة مسيرة أسفر عن 
مقتل متعاقد أميركي في قاعدة للتحالف في 

شمال شرق البالد.
وقــال مســؤولون باجليــش األميركــي 
أمس األول إن واشــنطن قررت متديد مهمة 
املجموعة الهجومية املرافقة حلاملة الطائرات 
«لتوفير خيارات لصانعي السياسات» بعد 

تلك الهجمات.
ومــن املرجح أن يعني القرار عدم عودة 
املجموعة الهجومية التي تضم أكثر من خمسة 
آالف جنــدي أميركي واملوجــودة حاليا في 
منطقة العمليات التابعة للقيادة األوروبية 
إلى مينائها الرئيســي في الواليات املتحدة 

حسب اجلدول املقرر.
وأكد الكولونيل جو بوتشينو املتحدث 
باســم القيادة املركزية للجيــش األميركي 
متديد مهمــة املجموعــة الهجومية املرافقة 
حلاملة الطائرات. وقال بوتشينو في بيان 
إن «متديد مهمة املجموعة الهجومية املرافقة 
حلاملة الطائرات جورج إتش.دبليو بوش.

بعد متديد املهمات القتالية ملجموعة حاملة الطائرات «جورج بوش»

املعارضة تشترط تنفيذ فرجنية «اإلصالحات» قبل االنتخابات
إلــى «البحث عن شــخصية 
وفاقية لرئاسة اجلمهورية، 
ال تكون طرفا أو تشكل حتديا 
ألحد، ومتلك رؤية إصالحية 
وإنقاذية للبلد، وهذه ضمانة 
لبنان األساسية مما يتخبط 
بــه مــن أزمــات اقتصاديــة 
واجتماعية ومالية وغيرها، 
وهو ما سبق ان طرحه وليد 
جنبــالط وأعلنــاه فــي كل 
التي  االتصاالت واملــداوالت 
حصلت في الداخل واخلارج».
وفي غضــون ذلك، اعلن 
موظفو «أوجيرو» فك اضرابهم 
الذي عطل شبكات االنترنت 
في لبنــان وعزل مناطق في 
جبل لبنان عن اخلارج، لقاء 
وعد ببحث مطالبهم املعيشية 
في أول جلسة ملجلس الوزراء. 
وتنتظر عودة الرئيس جنيب 
ميقاتــي من العمرة دراســة 
تقول ان حكومته انفقت حتى 
يناير ٢٠٢٣ نحو ٧٧٤ مليون 
دوالر، مــن اصل مليار و١٣٩
مليــون دوالر قيمــة حقوق 
السحب اخلاصة التي حصل 
عليهــا لبنــان في ســبتمبر 
٢٠٢١، ولم يبق منها ســوى 
٣٩٢ مليــون دوالر، وقــد مت 
االنفــاق حتى خارج مجلس 
الــوزراء، وبقــرارات فردية 
من ميقاتي او من وزير املال 
يوســف خليــل، وبطلب من 
وزراء آخرين بحســب اذاعة 
«صوت كل لبنان» املستقلة.

رئيس للجمهورية، بالتفاهم 
املقدمــة  والتحــاور، ألنــه 
اإللزامية الطبيعية ألي حل في 
لبنان، ومن دونه ال حل، حتى 
لو بحثنا في كل أقطار الدنيا. 
في املقابل، يســجل اجلانب 
الفرنســي علــى املعارضــة 
اللبنانية عــدم اتفاقها على 
مرشح رئاسي، إمنا هي متفقة 
علــى أال يكــون الرئيس من 

فريق املمانعة.
مــن جهته، جــدد رئيس 
كتلــة «اللقاء الدميوقراطي» 
النائب تيمور جنبالط التأكيد 
على موقــف الكتلة واحلزب 
التقدمي االشتراكي في الدعوة 

لبنانيــة مدرجة على الئحة 
السباق إلى بعبدا، من بينها 
وزير الداخلية السابق زياد 
بــارود ووزير املال الســابق 
جهاد أزعور. النائب السابق 
فــارس ســعيد غــرد امــس 
قائال «لــم تنته بعــد رحلة 
الرئاسية،  سليمان فرجنية 
ولم تبــدأ بعد رحلة خالص 
لبنان، اســتعدوا الســتقبال 

اخلشونة». 
نائــب  اعتبــر  بــدوره، 
العــام حلــزب اهللا  األمــني 
الشــيخ نعيم قاســم ان حل 
الوضع املأزوم يكون بإجناز 
االستحقاقات وأولها انتخاب 

نتائــج  املعلومــات حــول 
فــي  فرجنيــة  محادثــات 
باريــس، بغيــاب البيانــات 
والتصريحات، علما ان مثل 
هذه النتائج ستتظهر قريبا، 
إما عبر إعالن فرجنية ترشحه 
للرئاسة رسميا، وإما بقاؤه 

في الدائرة الرمادية.
ويقول مصدر قريب من 
فرجنية ان حزب اهللا وضع 
فــي أجــواء زيــارة باريس 
بصورة غير مباشــرة، وانه 
يؤيــد «اإلخراج» الفرنســي 

لتجنب اإلحراج.
ويبدو ان محادثات دوريل 
شــملت ســابقا شــخصيات 

بيروت ـ عمر حبنجر 
عامر زين الدين

التقى رئيس «تيار املردة» 
ســليمان فرجنية املستشار 
الرئاســي الفرنســي باتريك 
دوريل في باريس، وال شيء 
صدر عما جرى في اللقاء الذي 
مت بناء على دعوة فرنسية.

لكــن مصــادر فرنســية 
أشارت إلى ان باريس أرادت 
االطالع على طبيعة العالقة 
بــني فرجنيــة وحــزب اهللا، 
والى أي حد ميكن ان يذهب 
في مجال اإلصالح السياسي 
واالقتصادي حتى السيادي، 
من خالل توضيح العالقة بني 
الدولة وحزب اهللا وسالحه، 
لتبقى الدولة دولة واحلزب 

حزبا.
مصادر متابعة أوضحت 
األطــراف  ان  لـ«األنبــاء» 
املعارضة لفرجنية اشترطت 
ان ينفذ هو وفريقه االصالحات 
التي تعهد بها خالل محادثاته 
مع اكثر مــن طرف وان يتم 
ذلك قبل انتخابه ال بعده، ألن 
األطــراف املعارضة، داخلية 
كانــت او خارجيــة، ترفض 
خوض جتربة املعوقات التي 
عطلت عهد الرئيس السابق 
ميشال عون مرة أخرى، وان 
املطلوب رئيس يكون بداية 

للحل ال تكملة لألزمة.
وتبقــى التكهنات مصدر 

تيمور جنبالط: نريد رئيسًا ال ُيشّكل حتديًا ألحد.. وموظفو «أوجيرو» يفكون إضرابهم بعد وعد ببحث مطالبهم

(محمود الطويل) مقر هيئة أوجيرو بعد إعالن نقابة املوظفني تعليق اإلضراب  

ب للحظة مثول ترامب أمام احملكمة وحتذيرات من جتدد العنف ترقُّ
عواصم ـ وكاالت: يســود الترقب 
الواليــات املتحدة والعالــم لردة فعل 
أنصــار الرئيــس األميركــي الســابق 
دونالــد ترامب، لــدى توجهه للمثول 
أمام احملكمة اجلنائيــة في نيويورك 
بعد غد، عقب توجيه اتهامات رسمية 
له في قضية شراء صمت ممثلة أثناء 
احلملة االنتخابية عام ٢٠١٦، في حدث 

غير مسبوق لرئيس أميركي سابق.
ووســط مخاوف من جتدد مشهد 
العنف واقتحــام أنصاره الكونغرس 
األميركي عام ٢٠٢١، عززت الســلطات 
األمن حــول دار القضاء في نيويورك 
وطلبت شــرطة املدينة من عناصرها 
االســتنفار ألي احتمــال حلصــول 
اضطرابات أو لسيناريو الفوضى غير 
العادية. وحذرت من أنها لن تتسامح 
مع أي عنف، خصوصا أن ترامب سبق 
ودعا الشــهر املاضي أنصاره لتنظيم 

احتجاجات على مستوى البالد. 
ووضعت شــرطة نيويــورك التي 
تضم ٣٦ ألف شــرطي و١٩ ألف مدني 
في «حالة تأهب»، وأمرت كل عناصرها 
وضباطها باالنتشار بلباسهم الرسمي 

على الطرق العامة وملدة أسبوع، بحسب 
مصادر في الشرطة حتدثت لتلفزيون 

«ان بي سي».
وقال ناطق باسم شرطة نيويورك 
عبــر البريد االلكتروني إن «العناصر 
وضعــت في حالة تأهــب وان اجلهاز 
يبقى مستعدا لالستجابة، إذا لزم األمر، 
وســيضمن للجميع إمكانية ممارسة 
حقهم بطريقة سلمية»، بحسب ما نقلت 

عنه وكالة االنباء الفرنسية.
وأضاف الناطق باسم شرطة هذه 
املدينة التي لها تاريخ من أعمال العنف، 
«لكن ليــس هناك في الوقــت الراهن 

تهديدات ذات مصداقية».
فــي مانهاتــن، لــم يتجــاوز عدد 
املتظاهريــن املوالــني أو املناهضــني 
للرئيس االسبق العشرات. وتركز عدد 
مــن معارضيه أمام بــرج ترامب على 
اجلادة اخلامسة في نيويورك ورفعوا 

الفتة كتب عليها «اعتقلوا ترامب».
وذلك فيما كان شخص آخر يسير 
في محيــط البرج حامال الفتتني كتب 
عليهما «اســجنوه.. وارموا املفتاح». 
وذكر شــخص ثالث أيضا أنه «ال أحد 

فوق القانون». ويعتزم الرئيس السابق 
«القتال» حتى النهاية من أجل إسقاط 
املالحقــات التــي أطلقها ضــده مدعي 
مانهاتــن ألفني براغ، بحســب ما قال 

موكله جوزف تاكوبينا.
ويخطــط مؤيدو ترامــب وبينهم 
النائبة اجلمهورية مارجوري تايلور 
غرين التظاهر الثالثاء أمام مقر احملكمة 
خالل مثوله. وتقول سوزان التي ترفض 
اعطاء اسمها الكامل، إنها «تخجل من 
القضــاء فــي أميــركا». وتضيف من 
أمــام احملكمة أن ما فعلــه ترامب هو 
«جنحة بسيطة وليست جرمية. هذا 

أمر سخيف».
وكان مدعــي عــام مانهاتــن ألفني 
براغ الذي يتبــع مكتبه لقضاء والية 
نيويورك، وّجه اخلميس التهمة رسميا 
إلى الرئيس الســابق الطامح للعودة 
إلى البيت األبيض في انتخابات ٢٠٢٤، 
فــي قضية دفع مبلــغ ١٣٠ ألف دوالر 
لســتورمي دانيالز، واسمها احلقيقي 
ســتيفاني كليفورد، إلســكاتها وعدم 

فضح إقامتها عالقة مع ترامب.
لــن  وقــال تاكوبينــا إن ترامــب 

يتم تقييد يديه عندما يســلم نفســه 
للسلطات في نيويورك ملواجهة اتهامات 
جنائية، وذلك مبوجب شروط اتفاق مت 
التوصل إليه بني فريق الدفاع واملدعني 
فــي مانهاتن. ومن املقــرر أن حتصل 
الســلطات مــن ترامب علــى بصمات 
أصابعه وصورته في محكمة بنيويورك 
ليصبح أول رئيس أميركي يواجه هذه 
اإلجــراءات.  ودفــع الرئيس اخلامس 
واألربعون للواليات املتحدة ببراءته 
وندد مبــا وصفه «مالحقة سياســية 
وتدخــل فــي االنتخابات علــى أعلى 

مستوى في التاريخ».
من جهتها، قالت ستورمي دانيلز، 
املمثلة اإلباحية التي سيحاكم ترامب 
جنائيا بسببها، في مقابلة مع صحيفة 
«تاميــز» البريطانيــة، إنها «فخورة» 
برؤية الرئيس األميركي السابق يواجه 
العدالة و«تأمل» في أن يتم استدعاؤها 

إلى احملكمة لإلدالء بشهادتها.
وأضافــت «مهمــا كانــت النتيجة 
فهي ستؤدي إلى العنف»، مشيرة إلى 
تهديدات بدأت تتلقاها منذ اإلعالن عن 
توجيه الئحة اتهام جنائية إلى ترامب.

شرطة نيويورك تضع ٣٦ ألف شرطي و١٩ ألف مدني في «حالة تأهب»

مواجهة كالمية والفتات بني إحدى املعارضني لترامب وأحد أنصاره أمام منزل الرئيس السابق في بالم بيتش بفلوريدا (رويترز)

بابا الڤاتيكان يغادر املستشفى: مازلت حيًا

الشوكوال ومسابح وكتبا. كما عمد فرانسيس 
طفال عمره بضعة أسابيع. في مقطع ڤيديو 
وصور نشرها الڤاتيكان يظهر البابا مبتسما 
ومتكئا على جهاز يسعفه على السير، يكتب 

على ورقة ويرش ماء على رأس املولود.

الڤاتيــكان - وكاالت: 
بعد ثالثة أيام من العالج 
جــراء إصابتــه بالتهــاب 
الشعب الهوائية، خرج بابا 
الڤاتيكان فرانســيس من 
املستشــفى في روما أمس 
عائدا إلى الڤاتيكان، حيث 
يرأس قداس أحد الشعانني 
اليوم إيذانا ببدء احتفاالت 

عيد الفصح.
وعنــد خروجــه مــن 
البابــا  املستشــفى، قــال 
ممازحا للصحافيني والعديد 

من احلاضرين لالطمئنــان إلى صحته، «ما 
زلت على قيد احليــاة». واجلمعة قام البابا 
األرجنتيني البالغ ٨٦ عاما بزيارة مفاجئة إلى 
جناح أورام األطفال في مستشــفى جيميلي 
في رومــا، حيث أحضر لألطفــال بيضا من 

(أ.ف.پ) البابا فرانسيس متحدثاً للصحافيني بعد خروجه من املستشفى  

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتهم 
أوكرانيا بالسعي المتالك أسلحة نووية

عواصــم ـ وكاالت: ذكرت وكالة األنباء 
املركزية الكورية أن كيم يو جونغ، شقيقة 
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون التي 
تتمتع بنفوذ كبير، اتهمت أوكرانيا بالسعي 
المتالك أسلحة نووية، واستندت في تأكيدها 
إلــى عريضة على اإلنترنت فــي أوكرانيا 
وقع عليها أقل من ألف شخص حتى اآلن.

وقالت كيم إن هذا مثل هذه العريضة قد 
تكون مخططا سياسيا من مكتب الرئيس 
األوكراني فولودميير زيلينســكي، لكنها 
لــم تقدم أي أدلة على هذا الزعم. وبحلول 
ظهيرة أمس، وقع على العريضة ٦١١ شخصا، 
وهــو عــدد أقل بكثير مــن ٢٥ ألف توقيع 
الزمة لالستجابة من زيلينسكي. ولم يعلق 
املسؤولون في كييڤ على العريضة حتى 

اآلن.
في غضون ذلك، انتقد مسؤول أوكراني 
بارز «الضربة الرمزية» املتمثلة في تولي 

روسيا الرئاسة الدورية ملجلس األمن باألمم 
املتحدة. وكتب أندريه يرماك مدير مكتب 
الرئيس األوكراني فولودميير زيلينسكي 
على تويتر باللغة اإلجنليزية «ليس مجرد 
خزي فحســب. إنها ضربــة رمزية أخرى 
لنظام العالقات الدولية املبني على قواعد».

وتولت روسيا أمس رئاسة مجلس األمن 
الــذي تتبدل رئاســته بشــكل دوري على 
نحو شــهري. وكانت آخر مرة تولت فيها 
موسكو رئاســة املجلس في فبراير ٢٠٢٢
حينما بدأت قواتها غزوا شامال ألوكرانيا.

وقال الكرملني إنه يخطط «ملمارسة كل 
احلقوق» في أثناء تولي املنصب.

وانتقــد يرماك إيران أيضــا التي تتهمها 
كييڤ وحلفاؤها بإمداد روســيا باألسلحة، 
مبا في ذلك مئات الطائرات املسيرة الهجومية 
التي أحلقت أضرارا مبرافق البنية التحتية 

األوكرانية.
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ناصر العنزي

«من لــه حيلة فليحتــال»، هذا 
هو الشعار األنسب ملواجهة الليلة 
الرمضانية بني الغرميني اللدودين 
القادسية والعربي على ملعب محمد 
احلمــد في ختــام اجلولــة األولى 
للفرق الستة في دوري زين املمتاز 
(املجموعة األولــى) نحو الطريق 
للمنافسة على اللقب، فاألصفر لديه 
من احليل ما تكفيه واألخضر مثله 
لديه منهــا ما يعينه، لذلك ترقبوا 
«ديربــي» ناريــا علــى منــط آخر 
مواجهة جمعتهمــا معا في مارس 
املاضــي والتــي انتهت قدســاوية 
بنتيجــة «٢-١»، تعالوا الليلة إلى 
قمة جماهيرية لن تخلو من األهداف 
كعادتهما معا، فاملباراة التي جتمع 

األصفر باألخضر وتنتهي سلبية ال 
طعم وال مذاق لها.

القادسية أنهى دوري التصنيف 
برصيــد ٢٩ نقطة قبل أن يخوض 
املرحلة األهم اليوم والتي تتطلب 
منــه حرصــا شــديدا فــي جتميع 
النقاط ومالحقة الكويت املتصدر، 
فال مجال للتعثر في كل املباريات 
املقبلة، وال شك أن مدرب القادسية 
بوريس بونياك يعلم مكامن خطورة 
اخلصم خصوصا في األطراف وعليه 
تعطيلهــا، كمــا انه مطالــب أيضا 
بوضع التشكيلة التي توصله إلى 
مرمــى خصمه من أقصــر الطرق، 

ويسعى «األصفر» بحضور جماهيره 
الغفيرة إلى تكــرار فوزه في آخر 
مواجهة جمعتهما في الدوري بعد 
أن حــول تأخــره بهــدف إلى فوز 
بهدفــني، ويغيــب عــن «األصفر» 
اليوم قائده بــدر املطوع لإلصابة 
حيث إن وجوده يضيف لفريقه ثقال 
معنويا خصوصا أمام العربي، كما 
يغيب احملترف عبدالواحد سيسوكو 
لإليقاف إلى جانب عبداهللا العنزي 

وعبدالعزير وادي لإلصابة.
أما العربي، فقد استكمل صفوفه 
للقاء الليلة، ولــن يقبل بحضور 
جماهيره الكبيرة أن يخسر للمرة 

الثانية علــى التوالي أمام خصمه 
اللدود في فترة قصيرة وسيدخل 
املباراة لرد اعتباره واالقتراب من 
املقدمة، واألخضر يدخل املنافسة 
برصيــد ٢٨ نقطــة وحالــه حــال 
خصمه في عدم الرغبة في التفريط 
بالنقاط كي ال يجد نفسه في موقع 
متأخــر، ويعتمــد مــدرب العربي 
ســيفيكو على عناصر متجانسة 
قدمت مستويات مميزة في املوسم 
احلالي مثل محمد صولة صاحب 
الـــ١٠ أهداف والسنوســي الهادي 
وسلطان العنزي وسيف احلشان 
وعلي خلف وايــدو وغيرهم، كما 
يتواجد في دكة االحتياط عناصر 
ال تقل أهمية عن األساسيني، لذلك 
ســتكون مواجهة الليلــة متكافئة 

وذات قيمة وأهداف.

«األصفر» و«األخضر».. قوية في «ذهبي الطائرة» 

عني الساملية على ثالث «ممتاز اليد»

«دار أس أس اتش» بطًال لدورة 
«املكاتب الهندسية» الثانية

يعقوب العوضي

تتجــه أنظــار محبــي الكــرة الطائرة، 
إلى صالة االحتاد في مجمع الشــيخ سعد 
العبــداهللا بضاحية صباح الســالم في الـ 
٩:٠٠ مساء حني يلتقي قطبا الكرة الكويتية 
العربي (نقطتني- األخير) مع القادســية 
(الوصيف ٦ نقاط) ضمن منافسات املربع 

الذهبي للدوري املمتاز للكرة الطائرة.
وكان العربي قد خسر من كاظمة أمس 
األول بنتيجــة ٣-٠، ليحتــل «البرتقالي» 
املركز الثالث برصيد ٣ نقاط، فيما يتصدر 

يعقوب العوضي

تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبداهللا في 
ضاحية صباح السالم مباراتني ضمن اجلولة 
األخيرة من دوري اليد املمتاز، حيث يلتقي في 
الـ ٩:٠٠ مســاء الساملية (الرابع ١٩ نقطة) مع 
اليرموك (األخير ٥ نقاط) حيث يطمح خلطف 
املركز الثالث من العربي، فيما يتواجه في الثانية 
القادســية (الثاني ٣١ نقطة) مع القرين (قبل 
األخير ٦ نقاط). إلى ذلك، يسدل الستار على 
منافســات دوري الدرجة األولى اليوم بإقامة 
مباراتني جتمع األولى بني الشباب (الثالث ١٤

نقطة) مع التضامــن األخير (٤ نقاط) في الـ 
٩:٠٠ فيما يلتقي في الثانية خيطان (متصدر 
الترتيــب ٢٨ نقطة) مع النصر (الوصيف ٢٥

نقطــة) في الـــ ١١:٠٠، وتعتبــر املباراتان أداء 

حافــظ فريــق دار اس 
اس اتــش على لقب بطولة 
الرمضانيــة  القــدم  كــرة 
الثانية التــي نظمها احتاد 
املكاتب الهندســية والدور 
االستشارية الكويتية للعام 
الثاني على التوالي مبشاركة 
٢٤ فريقا، بفوزه في املباراة 
النهائيــة على فريق مكتب 
انفرا بركالت الترجيح بعد 
التعــادل اإليجابي بينهما، 
فيما حل فريق دار الســور 
١ ثالثــا بفــوزه على فريق 
مكتــب اإلبــداع الهندســي 

بنتيجة ٣-٠.
وقــد فاز بجائزة افضل 
العب ياسر النجار من «دار 

اس اس اتــش» كما فاز بجائزة افضل حارس 
عبدالرحمن وليد البارون من «مكتب انفرا» بينما 
توج الالعب مصطفى محمد سالم العب فريق 
دار السور هدافا للبطولة برصيد ٧ أهداف، كما 
فاز بجائزة أفضل زي رياضي فريق دار عوهه. 
وبهذه املناســبة، تقدم رئيــس االحتاد م.بدر 
السلمان بالتهنئة للفريق الفائز ولكل املكاتب 
والدور االستشارية على اهتمامها ومشاركتها 
ومتابعتها وحضورها للبطولة، معربا عن أمله 
في مشــاركة أوسع بالسنوات املقبلة من قبل 

الكويــت الترتيــب العام برصيــد ٤ نقاط 
وميلك فوزين مــن جولتني، حيث يقضي 
النظام الدولي اجلديد باحتساب عدد مرات 
الفوز حلسم الترتيب العام في البطوالت 
الرسمية، بينما يأتي عدد النقاط للفصل بني 
الفريقني املتعادلني في مرات الفوز، وذلك 
منعا للتالعب بالنتائج وتفضيل فرق على 
أخرى خاصة في دور املجموعات بالبطوالت 
الدولية. وعليه، فإن القادسية ميلك فوزا 
وخسارة كما هو احلال مع كاظمة لكن فارق 
النقاط انصب في مصلحة القادسية الذي 

حل وصيفا للترتيب.

للواجب، إذ حسم خيطان لقب الدرجة األولى 
والتأهل لدوري األضــواء قبل نهاية البطولة 
بجولتني، فيما حسم النصر وصافة الترتيب 
العام الذي عليه لعب مباراة فاصلة مع صاحب 
املركز التاسع من الدوري املمتاز الذي يحتله 
القرين حتى اآلن ويتأهل الفائز منهما للممتاز 

بينما يهبط اخلاسر للدرجة األولى.
من جهة اخــرى، توج الكويت بلقب كأس 
احتاد اليد لألشــبال حتت ١٣ ســنة بعد فوزه 
على الفحيحيل في املباراة النهائية أمس األول 
بنتيجة ٢٧-١٩ فيما جاء القرين في املركز الثالث 
بعد فوزه على اليرموك بنتيجة ٣٧-٣٢. وبعد 
املباراة قام عضو مجلــس إدارة االحتاد فؤاد 
البلوشــي ورئيس نادي الكويت خالد الغامن 
مبراسم التتويج وتسليم كأس البطولة وتقليد 

امليداليات للفرق املتوجة.

املكاتب الهندسية والدور االستشارية الكويتية، 
كمــا أعرب عــن أمله بفتح باب املشــاركة في 
الســنوات املقبلة للزميالت موظفات املكاتب 
الهندســية والدور االستشارية وإقامة بطولة 
خاصة لهن. ووجه رئيس االحتاد الشكر إلى 
الهيئة العامة للرياضة واالحتاد الكويتي لكرة 
القدم على تعاونهما في إقامة البطولة، وشكر 
احلكمني الدوليني سالم اجلبان وعلي عوض، 
وإلى فــرق الطوارئ الطبيــة الذين تواجدوا 

خالل فترة إقامة البطولة.

«األبيض» بطالً لكأس األشبال

السلمان: نأمل مشاركة أوسع في السنوات املقبلة

تتويج الكويت بلقب كأس احتاد اليد لألشبال حتت ١٣ سنة

السلمان أثناء تتويج «دار أس أس اتش»

القادسية والعربي.. «ال تطوفكم الليلة»

القناةامللعبالتوقيتالفريقان
كويت سبورتمحمد احلمد٩:٣٠القادسية ـ العربي

«امللكي» في بروڤة أخيرة قبل «الكالسيكو»
يخوض ريال مدريد اختبارا سهال نسبيا عندما يستضيف بلد الوليد 
الســادس عشــر اليوم في اجلولة الـ ٢٧ من الدوري اإلســباني. ولن 
تختلف حال النادي امللكي عن غرميه برشلونة من ناحية التركيز 
علــى مواجهة األربعاء في مســابقة الكأس، وســيكون الفوز على 
بلد الوليد فرصة لرفع املعنويات ومحو آثار خســارة كالســيكو 
الدوري واالستعداد لقمة الكأس. وتستكمل املرحلة بلقاءات سلتا 
فيغو مع أمليريا، وفياريال مع ريال سوسييداد، وأتلتيكو مدريد 

مع ريال بيتيس.
إيطاليا

يستعد نابولي لـ «أم االحتفاالت» بالسكوديتو عندما يستضيف 
جنوبا نادي ميالن حامل اللقب، في أولى املواجهات الثالث الكبرى 
بني عمالقي الدوري اإليطالي خالل أسابيع، ضمن منافسات 
املرحلة الـ ٢٨ من الـ «كالتشيو». في كبرى مدن 
اجلنــوب اإليطالي، بدأ العــد التنازلي لأليام 
الفاصلة عن إعالن نابولي بطال للدوري للمرة 
األولــى منذ العام ١٩٩٠، بفضل ابتعاده في 
الصدارة بفارق ١٩ نقطة عن أقرب مالحقيه 
التسيو. أفضلية كبيرة قبل ١١ مرحلة من 
نهاية املوســم، ما يتيــح ألنصار نابولي 
إطالق االحتفاالت بعد طول االنتظار بطرقهم 
التقليدية في املدينة التي اتشحت باللونني 

األزرق واألبيض إيذانا بانتصار شبه مؤكد لفريقهم احملبوب. ميكن رؤية 
الرقم ثالثة على األعالم والالفتات واجلداريات املترامية في أنحاء املدينة، 
في إشــارة إلى اللقب الثالث لنابولي فــي الدوري اإليطالي. يوڤنتوس 
هو من أثار غضب جماهير نابولي، على الرغم من أن قطبي ميالن هما 
اللذان حرما الفريق اجلنوبي من الفوز بأكثر من اللقبني اللذين حصدهما 
مارادونا خالل فترته فــي نابولي. قد يؤجل يوڤنتوس تتويج نابولي 
إذا ما مت إلغاء عقوبة حسم ١٥ نقطة من رصيده التهامه بالتالعب املالي 
في بيانات العبيه، وسيرتقي بالتالي من املركز السابع إلى املركز الثاني 
أمام التســيو. لكن في الوقت احلالي، ســيحاول ميــالن صاحب املركز 
الرابع إفساد احلفلة، إذ تأتي املواجهة قبل نزال ربع نهائي دوري أبطال 
أوروبا ذهابا وإيابا في غضون أسبوعني. كما يلتقي التسيو مع مونزا، 

ويستضيف روما نظيره سامبدوريا.
فرنسا

فشل مرسيليا في تضييق اخلناق على باريس سان جرمان املتصدر 
بتعادله مع ضيفه مونبلييه ١-١، وذلك في افتتاح منافسات املرحلة ٢٩

من الدوري الفرنسي لكرة القدم. ومع بدء السباق النهائي للفوز باللقب 
فشل مرسيليا الثاني في تقليص الفارق مع سان جرمان املتصدر إلى ٤

نقاط، حيث اكتفى برفع رصيده إلى ٦٠ نقطة مقابل ٦٦ لنادي العاصمة 
الذي يستقبل على أرضه ليون اليوم في أبرز مباريات هذه اجلولة. كما 
تابــع النادي اجلنوبي إهدار النقاط على ملعبــه «فيلودروم» للمباراة 
اخلامسة تواليا في الدوري، حيث حقق سلسلة من ٣ تعادالت وهزميتني.

نابولي وميالن.. مواجهة لفرض الهيمنة.. ومارسيليا يتعثر بالتعادل

أنشيلوتي يبدي رغبته 
في تدريب البرازيل

أكد اإليطالي كارلو أنشــيلوتي اهتمام املنتخب 
البرازيلي بتعيينه مدربا له وحماسته جتاه هذه املهمة، 
مؤكدا في الوقت ذاته أنه ملتزم بعقده مع ريال مدريد.

وقال أنشيلوتي إن االحتاد البرازيلي لكرة القدم يرغب في 
أن أحل خلفا لتيتي بعد رحيل األخير، عقب خروج «سيليساو» 
من ربع نهائي كأس العالم ٢٠٢٢ ضد كرواتيا بركالت الترجيح 
ويشرف عليه راهنا رامون مينيزيس بشكل مؤقت. وينتهي عقد 
اإليطالي مع النادي امللكي في يونيو ٢٠٢٤ وأكد أنه ســيحترم 
عقده مع بطل إســبانيا وأوروبا. وقال خالل مؤمتر صحافي: 
«نعم، احلقيقة هي أن املنتخــب البرازيلي يريدني، أحب ذلك 
ويثير حماستي». وتابع: «بعد ذلك، عليك أن حتترم العقد، العقد 
الذي أرغب في إمتامه». وقال الرجل البالغ ٦٣ عاما إنه ســعيد 
في فترته الثانية مع ريال مدريد، لكن ال أحد يعرف ما ميكن أن 
يحدث في املستقبل. وأضاف في هذا الصدد: «ميكن للجميع أن 
يقولوا ما يريدون، ثم هناك الواقع. في حالتي، األمر بسيط للغاية. 
لدي عقد وأريد إمتامه، ألنني أحب ريال مدريد وأحب هذا النادي».

سيتي يقهر «الريدز» برباعية في «البرميييرليغ»
عاد مان سيتي من تأخر بهدف 
ليحقــق فــوزا كبيرا علــى ضيفه 
ليڤربول ٤-١، في افتتاح منافسات 
املرحلة التاســعة والعشــرين من 
الدوري االجنليزي لكرة القدم، ليبقى 
فــي دائرة الصراع علــى اللقب مع 

أرسنال املتصدر.
ومنــح الدولي املصــري محمد 
صالح التقدم لليڤربول (١٧)، لكن 
أصحــاب األرض ردوا بقــوة عبر 
األرجنتيني خوليان ألفاريس (٢٧)، 
البلجيكــي كيفن دي بروين (٤٦)، 
األملاني إلكاي غوندوغان (٥٣) وجاك 

غريليش (٧٤).
وحقق فريق املدرب االســباني 
بيب غوارديوال فوزه الرابع تواليا 

في الدوري.
ويلتقي ســيتي وأرســنال على 
ملعب االحتــاد في ٢٦ اجلاري، في 
مباراة قد تكون حاســمة على لقب 
البرمييرلييغ الطامح إليه أرسنال 

للمرة األولى منذ ٢٠٠٤.
إلى ذلك، تشتعل املنافسة على 
آخر مركزين مؤهلني لدوري األبطال، 
حيث يحتــل مان يونايتــد املركز 
الثالــث مع ٥٠ نقطة من ٢٦ مباراة 
مقابل ٤٧ لنيوكاســل اخلامس من 

العدد ذاته،
لذا ستكون املباراة بني نيوكاسل 
وضيفه يونايــت في غاية األهمية 
في الصــراع على املراكــز القارية. 

ويخوض الشياطني احلمر املباراة 
بغياب العــب االرتــكاز البرازيلي 
كاسيميرو الذي طرد خالل التعادل 

مع ساوثمبتون في الدوري، ما أدى 
إلــى إيقافه ألربع مباريات بدال من 
ثالث كونه ثاني طرد هذا املوسم.

كما يلتقي وست هام، الذي يريد 
اخلــروج مــن دوامة الهبــوط، مع 
صاحب املركز األخير ساوثمبتون.

«الشياطني احلمر» ونيوكاسل.. صراع على بطاقة «األبطال»

أبرز  مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إجنلترا (املرحلة الـ ٢٩)

١ ٤beIN Sports Premiumوست هام ـ ساوثامبتون
١ ٦:٣٠beIN Sports Premiumنيوكاسل ـ مان يونايتد

إسبانيا (املرحلة الـ ٢٧)
٥:١٥beIN Sports HD١ريال مدريد ـ بلد الوليد

٧:٣٠beIN Sports HD١ڤياريال ـ ريال سوسييداد
١٠beIN Sports HD١أتلتيكو مدريد ـ ريال بيتيس

إيطاليا (املرحلة الـ ٢٨)
٤Starzplay Appمونزا ـ التسيو

٧Starzplay Appروما ـ سامبدوريا
٩:٤٥Starzplay Appنابولي ـ ميالن

أملانيا (املرحلة الـ ٢٦)
beIN Sports HD٣ڤيردر برمين ـ هوفنهامي

فرنسا (املرحلة الـ ٢٩)
٦:٠٥beIN Sports HD٢موناكو ـ ستراسبورغ

٩:٤٥beIN Sports HD٢باريس ـ ليون
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ريڤالدو وكاكا.. جنوم النسخة اخلامسة لدورة «الشحومي»
فــي الــدورة بــكل القوانني 
املنظمــة للعــب واللوائــح 
دورة  فــي  بهــا  املعمــول 
الشــحومي مبــا يتناســب 
مــع مصلحة اجلميع، وقال 
«لم تشــهد الدورة أي حالة 
طرد، وكان عــدد البطاقات 
الصفــراء محــدودا بدرجة 
كبيرة، باإلضافة إلى انه لم 
يصــل إلى اللجنــة املنظمة 
أي احتجــاج علــى نتيجة 
مبــاراة، أو على قــرار فني 
ألي من احلكام املشــاركني 
إدارة املباريــات، وذلك  في 
مرده إلى الوعي الكبير من 
الالعبني بقوانني كرة القدم، 
والــروح الرياضية العالية 
التي تتحلى بها جميع الفرق 

املشاركة».
وذكــر أن الدورة حققت 
النجاح على جميع الصعد 
من حيث املنافســة املثيرة 
املباريــات واحلضور  فــي 
اجلماهيــري املميز بجميع 

أيام الدورة.

«بوكاجونيورز» ٣-٢.
هذا، ويختتم دور الـ ٣٢
للدورة مساء اليوم بإقامة 
٦ مباريــات، حيــث يلتقي 
فــي األولى فريــق املرحوم 
عبــداهللا احلســيني مــع 
فريق عمر بن اخلطاب، فيما 
يصطدم «احملرق البحريني» 
بديوانيــة املســاعيد، وفي 
ثالــث املواجهــات يلعــب 
 ،Choose Stars ناجــي مــع
وتتبعهــا مباراة جتمع بني 
«كويــت ســيتي» وفريــق 
عبدالرحمن مســاعد. وفي 
املباراة اخلامسة يلعب فريق 
«أحمــد عايد» مــع نظيره 
«الســيقا»، وســتكون آخر 
البطاقــات املؤهلة إلى دور 
الـــ ١٦ بني فريقــي هويدي 

املاجدي و«خال الكلفس».
ال طرد وال احتجاجات

من جانبه، أشــاد احلكم 
الدولي الســابق علي طالب 
بالتزام جميع الفرق املشاركة 

فريق عبدالرحمن مســاعد 
على «النافع» ٦-٠، وتفوق 
«خال الكلفس» على نظيره 
«غرينتا» ٢-١ وفوز فريق 
املعتصم على الفردان ٣-١، 
فيما ضرب فريــق «عيادة 
٣٢» بقــوة شــباك خصمه 
أكادميية «WF» بخماســية 
نظيفة، وخرج «سانتوس» 
فائزا على نظيره الفحيحيل 
٣-١، كما متكن «املشحني» 
مــن اخلــروج فائــزا على 

األمــة»  و«نــواب  وكاكا 
بأفضل صورة ممكنة، وقال 
اللجنــة املنظمة  «حرصت 
للدورة علــى تقدمي العديد 
مــن املفاجــآت للجماهيــر، 
ونأمــل أن يســتمتع محبو 
كرة القدم وجنوم املنتخب 
البرازيلي بتواجد ريڤالدو 
وكاكا، وأعضاء مجلس األمة، 
ونرحب بتواجد اجلميع بني 

أهلهم وإخوانهم».
بالتــزام جميع  وأشــاد 
الفــرق املشــاركة بالدورة، 
الــروح  علــى  وحرصهــا 
الرياضية، واللعب النظيف 
النظر عــن نتيجة  بغــض 
املباراة، مما ساهم في ظهور 
املنافســات بأفضل صورة، 
وبطابــع أخوي رغــم قوة 

املنافسة.
ختام دور الـ ٣٢

وقد أســفرت مواجهات 
الــدور الـ ٣٢ للــدورة التي 
أقيمت مساء اجلمعة، عن فوز 

هادي العنزي

أعلن خليفة الشحومي، 
مديــر دورة نائــب رئيس 
مجلس األمــة أحمد خليفة 
الرمضانيــة  الشــحومي 
اخلامســة لكــرة القدم، عن 
مشــاركة جنــم منتخــب 
البرازيل ونادي برشــلونة 
السابق وحامل كأس العالم 
٢٠٠٢ وأفضل العب في العالم 
عام ١٩٩٩ ريڤالدو، ومواطنه 
العب ميــالن وريال مدريد 
الســابق ريكاردو كاكا، في 
املباراة االستعراضية التي 
ستقام مساء الثالثاء املقبل 
مبشــاركة عدد مــن أعضاء 
مجلــس األمــة، وذلك على 
ملعب الشحومي في منطقة 

سلوى.
أن  الشــحومي  وأكــد 
اللجنــة املنظمة اتخذت كل 
التدابيــر التــي من شــأنها 
ظهور املباراة االستعراضية 
لنجمــي البرازيــل ريڤالدو 

خليفة الشحومي: عدد من أعضاء مجلس األمة يشاركون في املباراة االستعراضية

نائب رئيس مجلس األمة أحمد خليفة الشحومي مع مجموعة من أبناء بعض الالعبني املشاركني في الدورة

(محمد هاشم) ملشاهدة الڤيديوجانب من منافسات دورة «الشحومي»  

خليفة الشحومي

رمضانية «التميمي» تبدع وتبهر بحضور جنوم الكرة والفن واإلعالم
لؤلــؤة  فــرق  حجــزت 
لوســيل، العمر، بوســعود 
وليمون اليــن، مقاعدها في 
نصــف نهائــي دورة ســعد 
الرمضانية األولى  التميمي 
لكــرة القدم، التــي انطلقت 
منافساتها مســاء اخلميس 
املاضي مبشاركة ٦٤ فريقا، 
وقــد حضر افتتــاح الدورة 
املستشار في الديوان األميري 
احلمــود  الشــيخ فيصــل 
والعديد من جنوم الرياضة 
واإلعالم والفــن، من بينهم 
قائد منتخبنا الوطني السابق 
سعد احلوطي والفنان القدير 
عبدالرحمن العقل والنجوم 
الســابقون خالــد الشــمري 
ووليد الفليج وناصر بنيان 
ود.محسن العنزي، واملعلق 
الكروي حامد كميل، وصبيح 

أبل وحمزة بهبهاني.
وقد شارك جنوم منتخبنا 
الوطنــي الســابقون خالــد 
الفضلــي وأحمــد موســى 
وصالــح  لهيــب  وفــرج 
الشيخ وطالل نايف وخالد 
العجاجي ومساعد ندا وحمد 
حربي ودغيم الرشيدي، في 
مباراة استعراضية بافتتاح 
الدورة، قدم خاللها النجوم 
حملات فنية القت استحسان 
احلضور، وفي اليوم الثاني  
انتهــت مبــاراة اإلعالميــني 
ســطام  الزميــل  بقيــادة 
الســهلي، ومشــاركة غازي 
شريف وأحمد العنزي ورائد 
الشمري وخلف العنزي من 
جهــة، وفريق صالح جرمن 
وماهر العنــزي ود.عبداهللا 
األنصاري وصباح الشمري 
من جهة أخرى بالتعادل ١-١.
ســعد  دورة  وشــهدت 
التــي اختتمــت  التميمــي 
فــي وقت متأخر من مســاء 
أمــس العديــد مــن الفقرات 
واملسابقات املتنوعة، قدمها 
عبــاس  شــعبان  املتألــق 

الرياضي في أمسية كروية 
بامتيــاز، موضحــا: «أينما 
الشــباب فسنكون  يتواجد 
حاضريــن، هكــذا أوصتنــا 
السياسية، وسوف  قيادتنا 
نتواجــد باهتمــام وحرص 
مختلــف  فــي  كبيريــن 
املواقــع حيث وجد شــبابنا 
الرياضــي مــن اجلنســني، 
ندعم ونشــارك في مختلف 
أنشطتهم وفعالياتهم سواء 

التالقي والتجمع وممارســة 
النشاط الرياضي، وفي دورة 
التميمي شهدنا سعادة اجلميع، 
والروح الرياضية العالية، مما 
يشــكل معه عالمة فارقة في 
الشهر املبارك، والتقدير الرفيع 
من راعي الدورة، نتمنى لهم 
كل التوفيق واالســتمرار في 

السنوات املقبلة».
كما أشــاد عضــو مجلس 
إدارة احتــاد الكــرة الســابق 
الشــمري بالتنظيــم  خالــد 
الرفيع للــدورة، مضيفا انها 
جنحت منذ ســاعاتها األولى 
مــن حيــث التنظيــم املميز 
واملستوى الفني ألغلب الفرق 
املشاركة واالهتمام باجلماهير 

احلاضرة.
من جهته، أبدى احلارس 
الدولي السابق ونادي الكويت 
ســعادته  الفضلــي  خالــد 
باملشاركة في دورة الالعبني 
القدامــى وااللتقــاء بالعديد 
من الرياضني في دورة سعد 
التميمي، مؤكدا جناح الدورة 
في نســختها األولى، وهو ما 
النــادي العربي  أكده العــب 
والنصر الدولي السابق طالل 
نايف الذي شكر راعي الدورة 
ســعد التميمي علــى تنظيم 
منافســات كرويــة متكاملــة 

حملبي كرة القدم.

العلمية منها، أو الثقافية، أو 
الرياضية، فالشباب هم عماد 

الوطن ومستقبله».
مــن جهتــه، أكــد الالعب 
الدولي السابق سعد احلوطي 
التميمــي جمعــت  أن دورة 
األســرة الرياضية في أجواء 
كرويــة محببــة، كما أشــاد 
القديــر عبدالرحمن  الفنــان 
العقل بالدورة وقال:«الغاية 
األهم للدورات الرمضانية هو 

فيصل احلمود: حريصون على دعم الشباب

التميمي متوسطا جنوم «األزرق» املشاركني في املباراة االستعراضية

سعد التميمي يهدي الشيخ فيصل احلمود درعا تذكارية

«شــعبوال» والفنــان بــالل 
الشامي فيما تولى اإلعالمي 
القدير عبدالعزيز عطية إدارة 
الــدورة كمــا قدمــت جوائز 
الالعبني املشــاركني  ألفضل 
في املباريــات، والعديد من 
اجلوائز املالية للجماهير على 

مدار األيام الثالثة للدورة.
وأبــدى الشــيخ فيصــل 
احلمــود ســعادته بحضور 
الدورة ومشــاركته للشباب 

ختام ناجح للبرنامج النسائي 
«األريج الشتوي للجري الذكي»

مبارك اخلالدي 

بنجاح كبير وحضور حاشد، نظم قطاع 
الرياضة للجميع بالهيئة العامة للرياضة يومي 
اخلميس واجلمعة البرنامج النسائي الرياضي 
التوعوي األول «األريج الشتوي للجري الذكي» 
وماراثون للجري حتت شعار «حتدي العمر»، 
وذلك على مرافــق اللجنة األوملبية الكويتية 

مبنطقة جابر األحمد.
حضر احلفــل اخلتامي نائب املدير العام 
للهيئة العامة لشؤون الرياضة للجميع حامد 
الهزمي ورئيسة نادي سلوى الشيخة نعيمة 
األحمد وممثلو الوزارات والهيئات احلكومية 
والقطاع اخلاص املشارك في فعاليات املهرجان 
وحشد من الالعبني وأولياء أمورهم وجمهور 

كبير، حيث قال الهزمي: «نبارك حلضورنا الكرمي 
شهر رمضان املبارك ويسعدنا أن نحتفل معا 
بختام مهرجان األريج الشتوي للجري الذكي»، 
مضيفا: «يسعدني أن أهنئ جميع املشاركني 
والقائمني على هذا البرنامج الذي ميثل قفزة 
نوعية في مســتوى البرامج الشاملة املقدمة 
للمرأة مبحتواه الرياضي والصحي والتوعوي 

واالجتماعي والثقافي».
من جانبها، أشادت الشيخة نعيمة األحمد 
بنجاح املهرجان وانعكاســاته اإليجابية على 
الكويت وعلى أفراد األســرة رجاال ونساء، 
فيما أكدت ممثلة ذوي اإلعاقة زينب العنزي 
أهمية البرنامج وجناحه الكبير لشموله قطاعا 
كبيرا من ذوي اإلعاقة مبختلف أنواع اإلعاقة، 

مثمنة جهود العاملني في البرنامج.

الشيخة نعيمة األحمد وحامد الهزمي يكرمان مجموعة من املشاركات

البطي: اإليقاف ٤ سنوات حلالتي منشطات
صرحت مدير عام الوكالة الكويتية ملكافحة املنشــطات 
هناء البطي، بأنه ضمن البرنامج الوطني ملكافحة املنشطات 
للموسم الرياضي ٢٠٢٢- ٢٠٢٣، قامت الوكالة الكويتية ملكافحة 
املنشــطات بفحص رياضي في عدة رياضات مختلفة وفقا 
للمعيار الدولي إلجراء الفحوصات والتقصي للوكالة العاملية 
ملكافحة املنشطات، التي أسفرت عن وجود حالتني إيجابيتني 
تشــيران إلى تناول بعض الرياضيني مواد محظورة وفقا 
للمعيار الدولي لقائمة احملظــورات. وأضافت أنه مت فرض 
عقوبة اإليقاف ملدة ٤ سنوات لكل من طارق سمير أبو ربيع 
العب رفع األثقال وفواز مشعل فرحان العب ألعاب القوى 
لتناولهم مادة تندرج حتت فئة الستيرويدات االندروجينية 

هناء البطيالبنائية، وذلك من خالل فحص خارج إطار املنافسة.

التميمي يتوسط الفنان القدير عبدالرحمن العقل ومحمد العوضي



«حكم بالبراءة»
٭ غوينيث بالترو، املمثلة األميركية، حتصد 
حكما بالبراءة في القضية التي اتهمها فيها 
طبيب متقاعد باالصطدام به خالل التزلج 
والتسبب في ارجتاج باملخ، وإحدى احمللفات 
تعلق: دار بذهني أنها ممثلة ورمبا تكذب. 
لكنها كانت أشد صدقا من الطرف اآلخر.

«لن أدفع»
٭ ليبرون جيمس، العب كرة الســلة 
واملليونير األميركي، يعلن أنه لن يدفع 
االشتراك الشــهري املطلوب لتحقيق 
حسابه عبر تويتر، ويضيف: أنا ال أدفع 
لشراء أي تطبيقات، حتى اني ما زلت 
أشاهد األفالم التي تقطعها اإلعالنات. 

«صورنا مشهد القتال دون مخرج»
٭ ميشيل رودريغز، املمثلة الالتينية، 
تؤكد أنها صورت مشهدها القتالي أمام 
تشارليز ثيرون لفيلم السريع اكس، دون 
االستعانة مبخرج، وتضيف: نحن ال 
نحتاج الى مخرج لتصوير هذه املشاهد.

«حتى البشر يخطئون أثناء القيادة»
٭ بيل غيتس، امللياردير األميركي، ينشر 
ڤيديو لتجربته ركوب سيارة قيادة ذاتية 
في شوارع لندن، ويضيف: ستكون متاحة 
بسعر أرخص من السيارة العادية خالل 

عشر سنوات. 
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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
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األحد
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

اإلسراف في موائد رمضان 
يتنافى مع حكمة الصوم.

شرطة نيويورك تضع ١٣٦ ألف 
شرطي و١٩ ألف مدني في حالة 

تأهب ترقبًا للحظة مثول ترامب 
أمام احملكمة.

انتظروا املفاجآت!
(وكلوا واشربوا وال ُتسرفوا).

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

البقاء هللا

شيخة عبدالعزيز محمد الشيحه: (أرملة عبداهللا عبدالرحمن الرومي) 
٧٢ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت الرجال: ٩٩٠٦١٢٢١ - ت 

النساء: ٩٩٩٠١٨٨٠ - شيعت.
٩٠ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة - ت:  ناصر عبداهللا الفرهود:
٩٩٧١٤٩٧١ - ٩٩٠٨٦١٧٩ - النساء: السالم - قطعة ٧ - شارع 

٧٠٢ - منزل ٢ - ت: ٢٥٢١٨٦١٨ - شيع.
٣٧ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  أحمد فرحان سويلم العنزي:
- ت: ٦٦٦٩٩٢٠٥ - النســاء: العارضية - قطعة ٩ - شــارع 

٧ - جادة ٢ - منزل ١٨ - ت: ٩٦٦٩٨٦٨٥ - شيع.
٨٠ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  ناصر صالح إبراهيم الدغيشم:
- ت: ٩٩٦٥١١٣٥ - النساء: القادسية - ق ٧ - شارع ٧٤ - منزل 

٥ - شيع.

أول إدانة قضائية في قضية إطالق النار
خالل تصوير فيلم «راست» ألليك بالدوين

لــوس أجنيليس ـ أ.ف.پ: 
حكم على مساعد املخرج األول 
لفيلــم «راســت»، الذي شــهد 
تصويــره حادثة إطــالق نار 
عرضي على يد املمثل واملنتج 
أليــك بالدويــن أودت بحيــاة 
مصورة ســينمائية، بالسجن 
ســتة أشــهر مع وقف التنفيذ 
بعد اتفاق أقر مبوجبه بالذنب.

وهذه أول إدانة في القضية، 
بتهمــة اإلهمال في اســتخدام 
سالح فتاك. وكان ديف هولز 
املســاعد األول، هو الذي سلم 
أليــك بالدويــن ســالحا كان 
يفتــرض أن يكــون محشــوا 
برصاص خلبــي، وقام املمثل 
بتفعيله ما أدى إلى مقتل هالينا 
هاتشينز وإصابة املخرج جويل 

سوزا في ٢١ أكتوبر ٢٠٢١.
وقال هولز لبالدوين اثناء 
اعطائه السالح إنه «بارد»، أي 
أنه غير خطر بلغة هوليوود.
أليــك  إلــى  وقــد وجهــت 
بالدوين، إضافة إلى مسؤولة 
الفيلــم هانــا  األســلحة فــي 
غوتيريــز ريــد، تهمــة القتل 
غير العمد، ويواجهان احتمال 

اســتخدمه أليك بالدوين، بدال 
من رصاصة خلبية.

العامة  املدعيــة  وتوصلت 
كاري موريســي خالل جلسة 
إلــى أن  االســتماع اجلمعــة 
ديف هولز الــذي تولى أيضا 
دور املنســق األمني لتصوير 
الفيلم ذي امليزانية املنخفضة، 

وبالتالــي كان «خــط الدفــاع 
لــم «يفحــص كل  األخيــر»، 
خرطوشــة في السالح للتأكد 
من أنها كانت غير محشــوة». 
ودأب أليــك بالدويــن بالدفاع 
عن نفسه بالقول إن مسؤولي 
التصويــر أكدوا له مــرارا أن 

سالحه غير خطر.

(رويترز) صورة املصورة القتيلة هالينا هاتشيز أثناء تصوير فيلم «راست» ألليك بالدوين  

السجن حتى ١٨ شهرا وغرامة 
قدرها خمسة آالف دوالر.

الشــرطة  وركــز حتقيــق 
بشــكل خــاص علــى حتديــد 
كيفية احلصــول على ذخيرة 
حية، وخلصت الشــرطة إلى 
أن هانا غوتيريز ريد وضعت 
الذخيــرة فــي الســالح الذي 

«جلنة حتقيق» توصي بإحالة ضابطني لديوان الوزارة
منصور السلطان

علمت «األنباء» من مصدر أمني أن 
جلنة التحقيق املشكلة من قبل النائب 
االول لرئيــس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ طالل اخلالد للوقوف 
على أسباب هروب مواطن خالل دخوله 
البالد عبــر منفذ الســاملي البري بعد 
اكتشاف كمية من املواد املخدرة بحقائبه 
قد انتهت من التحقيق ورفعت توصياتها 
للوزير بإحالة قيادي وضابط في منفذ 
الساملي إلى ديوان الوزارة، كما أوصت 

بإعادة نظام العمل في منفذ الســاملي 
وزيادة الرقابة األمنية عليه.

ومن املقرر أن يتخذ الشــيخ طالل 
اخلالد ما يراه في هذا الشأن بعد إعادة 
االطــالع على كامل تقرير اللجنة وما 

توصلت اليه. 
يذكر أن الواقعة حدثت مطلع مارس 
املاضي مبنفذ الساملي حينما مت االشتباه 
فــي مواطن قدم الى البــالد من دولة 
مجاورة وقبل تفتيش أمتعته من قبل 
رجــال اجلمارك هرب مــن املنفذ على 
منت ســيارته دون أن يتم توقيفه من 

قبل رجال بوابة املنفذ األمنية، وتبني 
الحقا أن أمتعته بها ١٨ كيلو حشيش، 
وشهدت القضية مفاجأة أخرى متثلت 
فــي هروبه الى خارج البالد جوا بعد 
ساعات من واقعة الهروب بسيارته من 
منفذ الساملي مستغال عدم وضع اسمه 
على قوائم غير املصرح لهم بالسفر.

يشار الى أن وزارة الداخلية قامت 
بإرسال مذكرة توقيف دولية ومتكنت 
السلطات السعودية من ضبط املواطن 
املطلوب في الرياض، وجار تسليمه 

إلى الكويت.

ً شّكلها النائب األول للتحقيق في هروب متهم جلب مخدرات براً وفّر مجدداً جوا

وفاة خليجي في 
تصادم على «الغوص»

«اجلامعة»: فتح 
حتقيق في سقوط 

طالبة من سلم 
احلرم اجلامعي

سعود عبدالعزيز

توفي شــاب خليجي من 
مواليد ١٩٩١ إثر حادث تصادم 
بــني مركبتــني علــى طريق 
الغوض، وفــور تلقي غرفة 
العمليات بالغا باحلادث انتقل 
رجال امن من مخفر منطقة 
القرين ومت تسليم اجلثة الى 
الطب الشرعي والتحفظ على 
قائد املركبة االخرى على ذمة 

قضية تصادم ووفاة.

قــال أمــني عــام جامعة 
الكويــت باإلنابة واملتحدث 
الرســمي باســم اجلامعــة 
أ.د.فايز الظفيــري إن إدارة 
اجلامعــة ســتقوم بإجــراء 
حتقيــق بشــأن مالبســات 
الســقوط للوقــوف علــى 
أسبابه، الفتا الى أن اإلدارة 
تقوم مبتابعة حالة الطالبة 
الصحية عن كثب والتنسيق 
احلثيث مــع وزارة الصحة 
لتقدمي أفضل رعاية صحية 

ممكنة.

رابط تأكيد حجز مياه صحة.. أحدث طرق النصب

ر طوابع «املالية» في قبضة «اجلنائية» مزوِّ

عبداهللا قنيص

حّذر مصدر في قطاع األمن اجلنائي من 
وســيلة نصب حديثة تتمثل في انتحال 
مجهولني صفة شركة مياه صحة شهيرة 
ومن ثم التواصل مع املجني عليهم عبر 
الواتساب واضعني شعار الشركة، ومن ثم 
تقدمي عروض تصل الى بيع املياه الصحية 
بنصف قيمتها. واضاف: مبجرد ان يبدي 
املواطــن او املقيم موافقــة على العرض 

يطلب منــه دفع نصف دينــار او دينار 
برابط بنكي جلدية احلجز، مشيرا الى ان 
الروابط التي ترســل مزيفة ومتكن هذه 
الشبكة االجرامية من سرقة كامل الرصيد 
البنكي. وأكد املصدر ان هناك جهودا مكثفة 
يقوم بهــا قطاع االمن اجلنائي للحد من 
جرائــم النصب التي تأخذ اشــكاال عدة، 
مشددا على ضرورة جتنب التواصل مع 
أشخاص مجهولني وتلقي روابط وفتحها 

.OTP وكذلك إرسال رمز الـ

محمد اجلالهمة

متكــن قطــاع األمــن 
اجلنائي، ممثــال باإلدارة 
العامة للمباحث اجلنائية 
«إدارة مكافحــة جرائــم 
التزييــف والتزوير»، من 
ضبــط وافد من جنســية 
آســيوية علــى خلفيــة 
قيامه بتزوير طوابع مالية 
منســوب صدورهــا إلــى 
وزارة املالية. وجاء ضبط 
الوافد عقب معلومات عن 

قيامــه بتزويــر الطوابــع وبيعهــا على 
املراجعني، مستغال عمله في مرفق حكومي.

هذا، ومتت إحالة املزور واملضبوطات 
إلى جهة االختصاص التخاذ الالزم بحقه.
من جهة اخرى، أخضع رجال االدارة 
العامة ملباحث االقامة وافدين آســيويني 

(ســائق وعامــل نظافة) 
وذلك للوقوف على كيفية 
متكنهمــا من اســتخراج 
ســمات دخــول خلادمات 
ومن ثــم حتريضهن على 
الهروب واعادة تشغيلهن 

باليومية او بالساعة.
الوافدين  وجرى ضبــط 
عقــب بالغ مــن مواطن ذكر 
خالله هروب خادمتني، وقدم 
لرجــال االمن مقطــع ڤيديو 
اظهر واقعة الهروب واستغالل 

الوافدين ملركبة تاكسي.
وقــال املصــدر: قــام رجــال املباحث 
بضبــط الســائق، حيــث اعتــرف بأنه 
وآخــر عامــل نظافــة يقومــان باالتفاق 
مــع مواطنني بإحضــار خادمات والحقا 
يقومان بتحريضهن على الهروب وإعادة 

تشغيلهن.

ضبط سائق وعامل نظافة لتحريض خادمات على الهروب

تدهور قياسي لألنهار
اجلليدية في النمسا

أ.ف.پ: شــهدت األنهار اجلليدية في النمسا عام ٢٠٢٢
أسرع تدهور منذ بدء إحصاء البيانات املرتبطة بها قبل ١٣٢

عاما، على ما ذكر اجلمعة نادي جبال األلب النمساوي الذي 
دق في تقريره السنوي ناقوس اخلطر بهذا اخلصوص.

وأشار النادي، الذي تضمن نتائجه في قواعد البيانات 
العاملية، إلى أن «األنهار اجلليدية النمســاوية الـ ٨٩ التي 
متت مراقبتها، خسرت في املتوسط ٢٨٫٧ مترا» من حجمها 
خــالل العــام الفائت، في رقم «يزيد عن التراجع املســجل 

للعام ٢٠٢١ بـ ٢٫٦ مرة».
وأكد أن «التدهور مستمر بوتيرة سريعة، في وقت يشكل 
فيه ما ســجل رقما قياسيا»، الفتا إلى أن نهر شالتنكيس 
اجلليدي في تيرول، وهو «في حال تفكك»، خسر ٨٩٫٥ مترا 
من حجمه بعد تدهور بـ ٥٤٫٥ مترا شهده في العام املاضي.
وقال غيرهارد ليب، أحد املسؤولني في خدمة القياس، 
إن هذه األرقام تكشف عن دور واضح آلثار التغير املناخي 
الذي يعززه النشــاط البشــري«فيما ســتؤدي هذه اآلثار 
إلــى اختفاء األنهار اجلليدية في النمســا «في العام ٢٠٧٥

على أبعد تقدير». وشــدد النادي على معارضته التوســع 
املستمر ملناطق التزلج على ثالثة أنهر جليدية في املنطقة 

السياحية من تيرول.
ورصد التدهور نفسه في مختلف أنحاء جبال األلب التي 
تضم أربعة آالف من أصل ٢١٥ ألف نهر جليدي في العالم. 
وتتسبب ظاهرة تدهور األنهار اجلليدية بارتفاع مستوى 
البحار وعدم استقرار التضاريس الصخرية وزيادة اجلفاف.

املزور أحيل إلى االختصاص

«متحف الفضاء»: غرة شهر شوال اجلمعة ٢١ أبريل
«كونا»: أعلن متحف الفضاء في 
مركز الشيخ عبداهللا السالم الثقافي 
ان هناك العديد من االحداث الفلكية 
خالل شهر ابريل أبرزها اكتمال البدر 
في منتصف شــهر رمضــان املوافق 
يوم اخلميس ٦ ابريل إضافة الى أن 
أول أيام شهر شــوال للعام ١٤٤٤هـ 

سيوافق يوم اجلمعة ٢١ ابريل.
وقال املشرف العام على املتاحف 
في املركز خالــد اجلمعان لـ «كونا» 
ان هناك احداثــا فلكية أخرى ميكن 
رؤيتها بالعني املجردة في هذا الشهر 
مثل زخات شهب «القيثاريات» التي 

تعد احدى أقدم زخات الشهب املعروفة 
والتي رصدت منذ اكثر من ٢٥٠٠ عام 
وهي من اقدم زخات الشهب املسجلة 

تاريخيا.
وبــني اجلمعــان انها تنشــط في 
الفترة من ١٦ الى ٢٥ أبريل ومصـــدرها 
البقايـا الغباريـــة من املذنـــب تاتشر 
وميكن رؤيتها بالقـــــرب مــــن أملع 
جنم في مجموعة «القيثارة» وهو جنم 
«النسر الواقع» خامس أملع جنم في 
سماء الليل في اجتاه األفق الشمالي 
الشــرقي مبعدل يصل إلى ١٨ شهابا 
في الساعة في ظروف رصد مثالية.

وأشار الى أن كوكب الزهرة سيكون 
أملع كوكب في السماء خالل هذا الشهر 
أيضا ويظهر جنمــا المعا في اجتاه 
الغرب بعد غروب الشمس مباشرة 
بلمعان يصــل الى «القــدر الرابع»، 
باإلضافــة الى رؤيــة كل من كوكب 

املريخ وكوكب عطارد.
وأوضح انــه في يــوم اخلميس 
املوافــق ٢٠ ابريل ســيقع كســوف 
للشمس ال يــــرى في الكويت وسيرى 
فــي جنــــــوب احمليــط الهنــــــدي 
وأجزاء من غرب أستراليا وجنـــوب 

إندونيسيا.
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