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للمرة التاسعة.. 
العربي بطاًل لكأس 

سمو ولي العهد
ــادي العربي كــأس سمو ولــي العهد  حقق ن
للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه على نادي 
الساملية بركالت الترجيح. واحتكم الفريقان  
لعالمة اجلزاء لتحديد هوية البطل بعد انتهاء 
الوقتني االصلي واالضافي بالتعادل اإليجابي 
بهدفني لكل فريق. وتقدم الساملية في املرتني قبل 

ان ينجح العربي في ادراك التعادل.

طائرة خاصة إلجالء املواطنني 
الكويتيني من تركيا

ــر وزيــــر اخلــارجــيــة، الشيخ  ــّب ع
سالم العبدالله ، عن تعاطف الكويت 
وتضامنها مع ضحايا كارثة الزلزال 
ــع فــي شــمــال ووســط  املــدمــر الـــذي وق
سورية وجنوب تركيا، مقدماً خالص 
ــى أسر  ــاة الكويت إل ــواس تــعــازي وم
ــاب األلــيــم،  ــص ــي هـــذا امل الــضــحــايــا ف
ومتنياتها للمصابني بالشفاء العاجل 

والعثور على املفقودين.

وبني في هذا اإلطار بأنه وبأمر من 
ــال طائرة  القيادة السياسية مت إرس
خاصة إلى تلك املنطقة إلجالء املواطنني 
الكويتيني املــوجــوديــن فيها، مؤكداً 
أن وزارة اخلارجية وعبر بعثتيها 
في أنقرة وإسطنبول، تتابع بشكل 
مباشر أحوال املواطنني الكويتيني في 
املناطق املتضررة، وتعكف على ضمان 

سالمتهم وعودتهم إلى البالد ساملني. 

7.6 رختر أديا إلى مقتل املئات وإصابة اآلالف في البلدين 7.8 و  زلزاالن مدمران بقوة 

فزعة كويتية إلغاثة تركيا وسورية

التراخي في تشكيل احلكومة له أضرار سلبية 
على دور املجلس في الرقابة والتشريع ، مبررات 
تأخر تشكيل احلكومة ال ترقى إلى أن تتحمل 
البلد آثار هذا الوضع املعوج ، هل سيستمر سمو 
الشيخ أحمد النواف في منصبة كرئيس ملجلس 
الوزراء؟ أم أن األسرة ستكلف إسماً جديداً لتقلد 
املنصب ؟ ، األمــر ال يحتمل التأخير، واألســرة 
الكرمية بها طاقات مؤهلة، والبلد ملئ بالرجال 
والنساء القادرين على تقلد املناصب الوزارية 
وإجنــاز العمل بكل كفاءة، فلماذا التأخير ، من 
الواجب على أصحاب القرار حتييد أي خالفات 

وتشكيل الوزارة .. في التأخير خسارة.

بني السطور

أصــدر صاحب السمو أمير البالد الشيخ نــواف األحمد 
توجيهات سامية بإنشاء جسر جــوي إلرســال مساعدات 
وطواقم طبية عاجلة باسم دولة الكويت الى جمهورية تركيا 
جراء الزلزال الذي ضرب محافظة كهرمان مرعش جنوب 
تركيا وذلك مبشاركة كل من وزارة اخلارجية وقوة االطفاء 

العام والهالل االحمر ووزارة الصحة واجليش الكويتي.
وبعث صاحب السمو األمير ببرقية تعزية إلى الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغــان أعرب فيها سموه عن خالص 

تعازيه وصادق مواساته له وألسر ضحايا الزلزال.
وفيما أعلنت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية 
“آفاد” عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 1498، 
و7634 مــصــابــا، اعــلــن الــرئــيــس أردوغــــان عــن أن عدد 
األشخاص الذين مت إنقاذهم من حتت األنقاض بلغ 2470، 

فيما وصل عدد األبنية املنهارة إلى 2818 مبنى.

م������ؤش������رات ال�����ب�����ورص�����ة ت����رت����ف����ع ف��ي 
اخل�������ت�������ام.. و»ال�����رئ�����ي�����س�����ي« ب��ن��س��ب��ة 

0.67 باملئة
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ال��دف��اع  وزي����ر  يستقبل  ال��ع��ه��د  ول���ي 
والعقيد يوسف الشطي 

2

ال�����ت�����ع�����ادل اإلي�����ج�����اب�����ي ي���ح���س���م ل���ق���اء 
اجلهراء والتضامن

800 آخرون في سورية جراء الزلزال املدمر 1500 شخصاً لقوا حتفهم في تركيا و  نحو 

»الهيئة اخليرية« :
حملة إغاثة عاجلة

أطلقت الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية حملة إغاثة 
عاجلة تسهم باحتواء آثار الزلزال املدمر ، وقال املدير العام 
للهيئة بدر الصميط أن الهيئة رأت ضــرورة االستجابة 
العاجلة من منطلق رسالتها اإلنسانية ونخوة أهل الكويت 
إلغاثة املنكوبني واملتضررين جــراء الزلزال مشيرا الى 
تواصل الهيئة مع اجلهات املعنية في تركيا منذ اللحظة 
األولى من وقوع الزلزال، موجها نداء إنسانيا ألهل اخلير 
واحملسنني من املواطنني واملقيمني في الكويت لالستجابة 

اإلنسانية العاجلة لتداعيات هذه الكارثة

»الهالل األحمر«: مساعدات 
عاجلة للمتضررين 

أعلنت جمعية الهالل االحمر الكويتي امس تقدمي مساعدات 
عاجلة للمتضررين جراء زلزال تركيا وسوريا.

وقالت االمــني العام للجمعية مها البرجس ان اجلمعية 
تواصلت مــع جمعية الــهــالل االحــمــر التركي واملنظمات 
اإلنسانية االخرى للوقوف واالطالع على االحتياجات امللحة 
للمتضررين في املناطق التي أصابها الزلزال، الفتة الى ان 
اجلمعية تتابع بقلق شديد التداعيات التي خلفتها كارثة 
الزلزال املدمر وما يواجهه السكان هناك من ظروف إنسانية 

قاسية. 

)طالع صفحات 2 ،3 ، 6(

»السكنية«: تسمح ب�»التنازل 
3 مناطق والتبادل« في 

أكد مدير عام املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية بالتكليف 
م.ناصر خريبط موافقة مجلس 
الــوزراء على طلب وزير الدولة 
ــان والتطوير  ــك لــشــؤون اإلس
العمراني عمار العجمي بإلغاء 
ــدم تــصــرف املستفيدين  قيد ع
بالتنازل أو البيع أو التبادل 
خارج املنطقة »البدل اخلارجي« 
قبل مرور 10 سنوات من استالم 
الــقــســيــمــة بــالــنــســبــة لقسائم 

الــرعــايــة السكنية فــي مناطق 
الصباحية، أبو حليفة، خيطان 

اجلنوبي قطعتي »1 و2«. 
واضاف خريبط في تصريح 
صحفي أن مجلس الوزراء أحيط 
علماً بطلب وزير الدولة لشئون 
اإلســكــان والتطوير العمراني 
بـــإلـــغـــاء قــيــد عــــدم تــصــرف 
املستفيدين فــي تلك املناطق، 
وتخفيض الثمن الرمزي لهذه 

القسائم إلى 5000 دينار.

الصني: نحتفظ بحق 
الرد على إسقاط املنطاد

رفضت الصني بشدة قرار الرئيس األميركي جو 
بايدن بإسقاط منطادها، الذي حّلق عدة أيام فوق 
الواليات املتحدة وتشتبه وزارة الدفاع “البنتاغون” 
في أنه ألغراض التجّسس، متهمة إدارته باملبالغة 
في رد الفعل وبانتهاك املمارسات الدولية بشكل 

خطير . 
وقــال املتحدث باسم وزارة الــدفــاع تــان كيفي، 
إن الصني عبرت عن احتجاجها الشديد على قيام 
الواليات املتحدة بإسقاط املنطاد املدني بدون طيار، 
وحتتفظ باحلق في استخدام الوسائل الضرورية 

للتعامل مع مواقف مماثلة.

3 أيام باحث هولندي توقع الزلزال قبل 
أثار باحث جيولوجي هولندي جداًل 
كبيرا بعد تغريدة كتبها منذ 3 أيــام ، 
توقع فيها حــدوث زلــزال شديد يضرب 
ــا. وكــتــب اجليولوجي  ــوري تركيا وس
والــبــاحــث فــي شـــؤون الــــزالزل فرانك 

هونغربيتس في صفحته على تويتر 
ــاري : عاجاًل أو آجاًل  في 3 فبراير اجل
ـــزال بــقــوة 7.5 على مقياس  سيقع زل
ريختر في هذه املنطقة )جنوب أو وسط 
تركيا، األردن، سوريا، لبنان( . وأعرب 

اخلبير الهولندي عن أسفه وتعاطفه 
مع املتضررين من الــزلــزال، وكتب في 
أول تغريدة بعد الواقعة : قلبي مع كل 
من تضرر من الزلزال الكبير في وسط 

تركيا.
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سموه  يوجه بإنشاء جسر جوي إلرسال مساعدات وطواقم طبية عاجلة 

أمير البالد يعزي الرئيس 
التركي بضحايا الزلزال 

في »قهرمان مرعش« 
ب��ع��ث ص���اح���ب ال��س��م��و 
أم��ي��ر ال��ب��اد الشيخ ن��واف 
األح���م���د، ب��ب��رق��ي��ة تعزية 
إل���ى ال��رئ��ي��س رج���ب طيب 
أردوغان رئيس اجلمهورية 
التركية الصديقة، أع��رب 
ف��ي��ه��ا س��م��وه ع���ن خ��ال��ص 
تعازيه وص��ادق مواساته 
لفخامته وألس���ر ضحايا 
ال��زل��زال ال��ذي ض��رب والية 
قهرمان مرعش في جنوبي 
تركيا وأس��ف��ر ع��ن سقوط 
ع���دد ك��ب��ي��ر م��ن الضحايا 
وامل��ص��اب��ن وتدمير واس��ع 
للمرافق العامة واخلاصة 
واملمتلكات، س��ائ��ًا سموه 
امل��ول��ى ت��ع��ال��ى أن يتغمد 
الضحايا بواسع رحمته وأن 
مين على املصابن بسرعة 
ال��ش��ف��اء وال��ع��اف��ي��ة وب��أن 
يتمكن املسؤولون في البلد 
الصديق من احتواء وجتاوز 

هذه الكارثة الطبيعية.
داع���ي���اً س���م���وه امل��ول��ى 
ع���ز وج����ل أن ي����دمي على 
اجلمهورية التركية وشعبها 
الصديق نعمة األمن واألمان 

واالستقرار.
وق�����د أص������در ص��اح��ب 
السمو أمير ال��ب��اد الشيخ 
ن���واف األح��م��د، توجيهات 

سامية بإنشاء جسر جوي 
إلرس��ال مساعدات وطواقم 
طبية عاجلة ب��اس��م دول��ة 
الكويت الى جمهورية تركيا 
الصديقة جراء الزلزال الذي 
ض���رب م��ح��اف��ظ��ة ق��ه��رم��ان 

م��رع��ش ف��ي ج��ن��وب تركيا 
وذل����ك مب��ش��ارك��ة ك���ل من 
وزارة اخل��ارج��ي��ة وق��وة 
اإلطفاء العام والهال األحمر 
ووزارة الصحة واجليش 

الكويتي.

سمو أمير الباد الشيخ نواف األحمد

اخلالد استقبل الشطي مبناسبة
 حتقيقه رقمًا قياسيًا في موسوعة جينيس: 

إجناز عاملي يعكس التحدي والعزمية واإلصرار 
استقبل ال��ن��ائ��ب األول لرئيس 
مجلس ال����وزراء ووزي���ر الداخلية 
ووزي��ر الدفاع باإلنابة الشيخ طال 
اخل��ال��د، بقصر ب��ي��ان، صباح أم��س، 
العقيد الركن بحري مهندس يوسف 
خليل الشطي، وذلك مبناسبة حتقيقه 
رقماً قياسياً عاملياً جديداً بإسم دولة 
ال��ك��وي��ت ف��ي م��وس��وع��ة )جينيس( 
ل��أرق��ام القياسية ك��أس��رع سباحة 

لعبور جون بحري/ فئة الرجال.
وق��د أع��رب النائب األول لرئيس 
مجلس ال����وزراء ووزي���ر الداخلية 
ووزير الدفاع باإلنابة خال اللقاء عن 
فخره واعتزازه بهذا اإلجناز الرياضي 
العاملي الذي يعكس مقدار ما يتمتع به 
شبابنا  من عزمية وحتدي وإصرار 
على حتقيق االنتصارات الرياضية 
على الصعيدين احمللي وال��دول��ي، 
م��ؤك��داً دع��م��ه املستمر ومساندته 
الدائمة ألبنائه الرياضين من منتسبي 
ال��ق��وات املسلحة خ��ال مشاركتهم 
ف��ي مختلف األنشطة والفعاليات 
الرياضية، سائًا الله عز وج��ل أن 
يوفق أبطال الكويت إلى حتقيق املزيد 
من اإلجن���ازات واالن��ت��ص��ارات ورفع 
راي��ة الوطن عاليًة خفاقة في جميع 

الشيخ طال اخلالد يستقبل العقيد الركن بحري مهندس يوسف الشطياملناسبات.

سمو الشيخ أحمد النواف
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سموه عزى الرئيس التركي بضحايا الزلزال 

ولي العهد يستقبل وزير الدفاع والعقيد يوسف الشطي 
استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ 
مشعل األح��م��د، بقصر ب��ي��ان، صباح 
أم��س، النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع 
باإلنابة الشيخ طال اخلالد، حيث قدم 
لسموه العقيد الركن بحري املهندس 
يوسف الشطي، وذلك مبناسبة حتقيقه 
رقماً قياسياً عاملياً جديداً باسم دولة 
الكويت في موسوعة غينيس لأرقام 
القياسية كأسرع سباحة لعبور جون 

بحري لفئة الرجال. 
وق��د هنأه سموه على ه��ذا اإلجن��از 
ال��ري��اض��ي، متمنياً س��م��وه ل��ه دوام 
التوفيق والنجاح ومزيد من التقدم 
واالزده���ار، مؤكداً سموه على الدعم 
الكامل للشباب الكويتي املجتهد لرفع 
راية الكويت عالية خفاقة في احملافل 
الدولية. من جهة أخ��رى، بعث سمو 
ول��ي العهد الشيخ مشعل األح��م��د، 
ببرقية تعزية إلى الرئيس رجب طيب 
أردوغ��ان رئيس اجلمهورية التركية 

الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه 
وص���ادق م��واس��ات��ه لفخامته وألس��ر 

ضحايا ال��زل��زال ال���ذي ض��رب والي��ة 
ق��ه��رم��ان م��رع��ش ف��ي جنوبي تركيا، 
م��ب��ت��ه��اً س��م��وه إل���ى ال���ب���اري تعالى 

أن يتغمد الضحايا ب��واس��ع رحمته 
ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته 

ومين على املصابن بالشفاء العاجل.

سمو ولي العهد يستقبل العقيد الركن بحري املهندس يوسف الشطي

إيقاف االحتفالية 
املصاحبة لنهائي 

كأس سمو ولي العهد
بناًء على توجيهات صاحب السمو أمير 
الباد الشيخ ن��واف األحمد، إل��ى سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، فقد أمر سموه 
بإيقاف االحتفالية املصاحبة للمباراة النهائية 
على كأس سمو ولي العهد، وذلك تضامناً مع 
جمهورية تركيا وشعبها الصديق والشعب 
السوري الشقيق إثر الزلزال املدمر الذي أسفر 

عن سقوط العديد من الضحايا واملصابن.
س��ائ��اً س��م��وه، امل��ول��ى تعالى أن يتغمد 
ال��ض��ح��اي��ا ب��واس��ع رح��م��ت��ه وأن مي��ن على 

املصابن بسرعة الشفاء والعافية. 

النواف يعزي الرئيس التركي 
بضحايا زلزال »قهرمان مرعش«

بعث سمو الشيخ أحمد النواف 
رئ��ي��س مجلس ال����وزراء، ببرقية 
تعزية إل��ى ال��رئ��ي��س رج��ب طيب 

أردوغان رئيس اجلمهورية التركية 
الصديقة، ضمنها سموه خالص 
تعازيه وصادق مواساته لفخامته 

وألسر ضحايا الزلزال الذي ضرب 
والي��ة قهرمان مرعش في جنوبي 

تركيا.

إرسال طائرة خاصة إلجالء املواطنني الكويتيني 

وزير اخلارجية يعرب عن تعاطف الكويت 
وتضامنها مع ضحايا الزلزال املدمر 

عّبر وزي��ر اخلارجية الشيخ سالم 
ال��ص��ب��اح، أم���س، ع��ن ت��ع��اط��ف دول��ة 
الكويت وتضامنها مع ضحايا الزلزال 
امل��دم��ر ال���ذي وق��ع ف��ي ش��م��ال ووس��ط 
اجلمهورية العربية السورية وجنوب 
اجلمهورية التركية وال��ذي أدى إلى 
مقتل املئات من الضحايا وأسفر عن 
اآلالف من املفقودين وإصابة الكثير من 
األشخاص وتدمير ملنازلهم واملرافق 

والبنى التحتية.
وق���دم ال��ش��ي��خ س��ال��م ال��ص��ب��اح في 
ت��ص��ري��ح ص��ح��ف��ي خ��ال��ص ت��ع��ازي 
وم���واس���اة دول����ة ال��ك��وي��ت إل���ى أس��ر 

ال��ض��ح��اي��ا ف���ي ه���ذا امل���ص���اب األل��ي��م 
ومتنياتها للمصابن بالشفاء العاجل 

والعثور على املفقودين.
وب��ّن أن��ه في ه��ذا اإلط��ار وبأمر من 
القيادة السياسية بدولة الكويت مت 
إرس��ال طائرة خاصة إلى تلك املنطقة 
إلجاء املواطنن الكويتين املتواجدين 
فيها، مؤكداً أن وزارة اخلارجية وعبر 
بعثتيها في أنقرة وإسطنبول تتابع 
بشكل مباشر أحوال املواطنن الكويتين 
امل��ت��واج��دي��ن ف��ي امل��ن��اط��ق امل��ت��ض��ررة 
وتعكف على ضمان سامتهم وعودتهم 

الشيخ سالم الصباحإلى الباد ساملن.

»الصحة« تطلق مؤمتر 
طب وجراحة العيون اخلميس املقبل 

أعلنت وزارة الصحة عن إطاق املؤمتر ال� 
22 لطب وجراحة العيون الشامل في الكويت، 
اخلميس املقبل، حتت رعاية وزي��ر الصحة 
الدكتور أحمد العوضي وتستمر فعالياته 
ثاث أيام ملناقشة آخر التطورات الطبية في 

هذا املجال.
وق��ال استشاري ط��ب وج��راح��ة العيون 
ب��ال��وزراة ورئ��ي��س امل��ؤمت��ر الدكتور فيصل 
اجلسار في تصريح صحفي أمس: إن املؤمتر 
يضم جميع تخصصات طب وجراحة العيون 
وي��ه��دف إل��ى تطوير وت��ب��ادل اخل��ب��رات بن 
أطباء العيون الكويتين وزمائهم مبختلف 
دول العالم ومناقشة آخر ما مت التوصل إليه 

البحث العلمي بجميع تخصصات العيون.
وأض��اف اجلسار أن هناك مشاركات من 
نخبة م��ن االط��ب��اء م��ن مختلف دول العالم 

واملنطقة ودول��ة الكويت إذ سيتم مناقشة 
آليات وط��رق حديثة في العاج فضا عن 
إجراء بعض العمليات اجلراحية املعقدة في 

تخصصات القرنية والشبكية.
وأوضح أن املؤمتر سيشهد عقد عشر ورش 
عمل للتدريب على بعض العمليات والتي 
يشرف عليها جراحن عيون متخصصن، 
داع���ي���اً ج��م��ي��ع أط��ب��اء ال��ع��ي��ون للتسجيل 
واملشاركة في هذا املؤمتر ملا له من منفعة في 

االرتقاء بالتخصص ومناقشة أهم تطوراته.
وأش��ار اجلسار إلى اجتماع سيعقد على 
هامش املؤمتر بن الروابط اخلليجية لطب 
وج��راح��ة العيون لتنسيق بعض األه��داف 
املشتركة فضاً عن التنسيق في مجال تبادل 
ب��رام��ج ال��ت��دري��ب ل��أط��ب��اء ل��اس��ت��ف��ادة من 

د. فيصل اجلساراخلبرات املتنوعة.

.. وسفارتنا لدى األردن تدعو الكويتيني 
إلى أخذ احليطة واحلذر بسبب الظروف اجلوية

دعت سفارة دولة الكويت لدى األردن، 
أمس، رعاياها املوجودين مبحافظات اململكة 
إل��ى أخ��ذ احليطة واحل��ذر بسبب الظروف 

اجلوية السائدة في األردن.
وح��ث��ت ال��س��ف��ارة ف���ي ب��ي��ان صحفي 
املواطنن الكويتين على التقيد بالتعليمات 
الصادرة عن السلطات األردنية عند التعامل 
مع املنخفض اجلوي حيث من املتوقع هطول 

أم��ط��ار غ��زي��رة ت��ؤدي ال��ى تكون السيول 
في األودي��ة واملناطق املنخفضة وتساقط 
الثلوج وح��دوث ح��االت جتمد وصقيع في 

عدد من املناطق األردنية.
ودع���ت ال��س��ف��ارة امل��واط��ن��ن الكويتين 
إل���ى ال��ت��واص��ل امل��ب��اش��ر معها ع��ن��د طلب 
امل���س���اع���دة ع��ل��ى اخل����ط ال��س��اخ��ن رق��م 
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يذكر أن األردن يتأثر مبنخفض جوي 
مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة 
حيث يطرأ انخفاض ملموس في درج��ات 
احلرارة وتكون األجواء باردة جداً وغائمة 
جزئياً تتحول إلى غائمة مع هطول زخات 
من املطر في شمال ووسط اململكة مع هبات 
قوية أحياناً قد تتجاوز سرعتها 90 كم في 

الساعة.

»الزراعة« ترفع احلظر عن استيراد املجترات 
احلية من صربيا ومكدونيا والطيور من إستونيا

أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
وال��ث��روة السمكية، قرارين برفع احلظر 
عن استيراد جميع أن��واع املجترات احلية 
واإلب���ل م��ن صربيا ومكدونيا والطيور 
احلية وبيض التفريخ والصيصان عمر 
ي��وم واح��د للدجاج البياض والاحم من 
إستونيا خللوها من مرض إنفلونزا الطيور 

شديد الضراوة.
وأك��د ال��ق��راران ض��رورة خضوع جميع 

اإلرس��ال��ي��ات للشروط وال��ض��واب��ط التي 
تصدرها ادارة الصحة احليوانية بالهيئة 
وف��ق إلج���راءات املنظمة العاملية للصحة 
احليوانية )OIE( واإلجراءات املنصوص 
عليها في الئحة احلجر البيطري بالكويت 

ودول مجلس التعاون اخلليجي.
وشددا على أنه سيتم رفض االرساليات 
املصابة بأي من األمراض الوبائية واملعدية 
بعد فحص العينات مبختبر الهيئة على أن 

يكلف املستورد بإعادة الطيور واحليوانات 
املصابة الى اجلهة التي وصلت منها على 
نفقته اخل��اص��ة دون حتمل الهيئة أي 

مسؤولية.
يذكر أن احليوانات املجترة هي التي 
تأكل طعامها عن طريق عملية االجترار 
ومنها البقر واملاعز واخل��راف والزرافة 
والبايسن والقطاس واأليل واأللبكة والاما 

والظباء. 

املتواجدين   باملواطنني  تهيب  تركيا  لدى  الكويت  سفارة 
واحلذر احليطة  أخذ  اجلنوبية  احملافظات  في 

أهابت سفارة دولة الكويت لدى اجلمهورية 
التركية باملواطنن الكويتين املتواجدين في 
احملافظات اجلنوبية ب��ض��رورة أخ��ذ احليطة 
واحل���ذر والتقيد بالتعليمات ال��ص��ادرة عن 

اجلهات الرسمية التركية، وذلك عقب الزلزال 
الذي ضرب محافظة كهرمان مرعش في جنوب 
تركيا. ودع��ت السفارة املواطنن الكرام إلى 
ال��ت��واص��ل معها وم��ع القنصلية العامة في 

إسطنبول في ح��ال احلاجة وطلب املساعدة 
وذلك على األرق��ام التالية: السفارة في أنقرة: 
00905331648479 القنصلية العامة في 

إسطنبول: 00905306902097.



تزامناً مع ق��رب االحتفاالت باأليام 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ب��اد خ���ال ش��ه��ر فبراير 
اجل��اري، أكد نائب املدير العام بجمعية 
ال��ن��ج��اة اخل��ي��ري��ة  د. ج��اب��ر ال��ون��دة، 
حرصها على تنفيذ م��ب��ادرات التنمية 
املستدامة باعتبارها مسؤولية جماعية 
مشتركة، وم��ن خالها نسعى لتوفير 
احلياة والعيش الكرمي لألجيال احلالية، 
وت��ط��وي��ر امل����وارد امل��ت��اح��ة ح��ال��ي��ا مبا 
يتماشى مع رؤية الكويت 2035، مبيناً 
أن النجاة أغاثت 121 أل��ف أس��رة، مبا 
يعادل أكثر من نصف مليون مستفيد 
مبواد إغاثية عاجلة في مختلف املناطق 
من خال حماتها املختلفة على مدار عام 

2022م.
وتابع: تولي النجاة اخليرية أهداف 
األمم املتحدة ال�17 واخلاصة بالتنمية 
للشعوب واملجتمعات الفقيرة أهمية 
كبرى وتبذل قصارى اجلهود لتنفيذها 
وال��ت��ي منها ال ل��ل��ج��وع وال للفقر وال 
للمرض ، ويهل فبراير دامي��ا ك��ل عام 
بتذكر نعم الله علينا التي دائما ما يقابلها 
املواطنون بالشكر برفع اسم الكويت في 
املجاالت اإلنسانية ، حيث نهتم بالتواجد 

في األماكن التي تفتقر للمواد الغذائية 
ونسير القوافل ونشرف على توزيعها 
ونحث أهل اخلير على املشاركة في هذا 
اخلير الكبير، فإطعام الطعام من أجل 

األعمال التي حث عليها الدين احلنيف.
وتابع: كذلك نركز جهودنا في مكافحة 
الفقر وبناء املؤسسات اإلنتاجية، التي 
تعمل على مكافحة البطالة واملشاركة 
في دفع عجلة اإلنتاج والتنمية، وحتويل 
األسر من العوز واحلاجة واالحتياج إلى 

العطاء واإلنتاج ولدينا جتارب عديدة 
ناجحة في الكثير من الدول منها مشروع 
قوارب الصيد وورش احلدادة ومشروع 
البقرة احللوب ومشروع مزارع الدجاج 
ومناحل العسل والركشة والتوكتوك 
وغيرها من وسائل العيش الكرمي بجانب 
ماكينة اخلياطة وال���دورات التأهيلية 

للمستفيدين ف��ي مختلف املجتمعات 
الفقيرة .

وأكد الوندة، أن الكويت غدت صاحبة 
املبادرات اإلنسانية العاملية وأصبحت 
رق��م��اً م��ه��م��اً ف��ي امل��ع��ادل��ة اإلن��س��ان��ي��ة، 
فاستحقت الكويت أن تكون عاصمة 

للعمل اإلنساني .
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توزيع املواد الغذائية

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا 
اإلنسانية، محمد الشايع، سامة جميع 
أف���راد وف��د اجلمعية ال��ذي يتواجد في 
أنطاكيا لتنفيذ م��ش��روع دفء الشتاء 
لاجئني السوريني في تركيا في رحلة 

بعطائكم نغيثهم 9.
وقال الشايع: نحمد الله على سامة 
أعضاء وفد رحلة بعطائكم نغيثهم 9، 
ال��ذي��ن ي��ت��واج��دون ف��ي محافظة هاتاي 
لتقدمي مساعدات دفء الشتاء من الفحم 
والكسوة والبطانيات والسال الغذائية 

إلخواننا الاجئني السوريني في تركيا.
وأض�����اف: أن وف���د جمعية الصفا 
اإلنسانية ممثا ع��ن الشعب الكويتي 
مستمر ف��ي ت��واج��ده ف��ي أرض امل��ي��دان، 
وس��ي��ت��م ت��ق��دمي امل��س��اع��دات العاجلة 
ملتضرري الزلزال في محافظة هاتاي؛ 
مبينا أن أع����داد امل��ت��ض��رري��ن كبيرة، 
ومعاناتهم تفاقمت بعد تهدم منازلهم، 
وسقوط مئات القتلى وآالف اجلرحى، 
فهم في أمس احلاجة إلى مد يد العون؛ 
لتخفيف أملهم ومعاناتهم، وقد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: )مثل املؤمنني 
في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 

اجل��س��د ال��واح��د إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى(.

ودع�����ا ال��ش��اي��ع ع���م���وم احمل��س��ن��ني 

واحملسنات إلى إغاثة إخوانهم املنكوبني 
ج��راء ه��ذا ال��زل��زال املدمر ، موضحاً أن 
املال احلقيقي الذي ينتفع به اإلنسان ما 

قدمه آلخرته، مبيناً أن املساهمة متاحة 
عبر املوقع اإللكتروني ، أو عبر االتصال 

هاتفياً.

أطلقت الهيئة اخليرية اإلسامية العاملية حملة 
إغاثة عاجلة تسهم باحتواء آث��ار الزلزال املدمر 
الذي ضرب جنوب تركيا ومناطق الشمال السوري 

فجر اليوم االثنني.
وق���ال امل��دي��ر ال��ع��ام للهيئة ب��در الصميط في 
تصريح صحفي: إن الهيئة تابعت منذ الصباح 
الباكر آث��ار ال��زل��زال العنيف وال��ه��زات األرضية 
التابعة له التي ضربت بعض امل��دن والواليات 
التركية ومناطق الشمال السوري وخلفت خسائر 

هائلة في األرواح واملمتلكات.
وأض���اف أن الهيئة رأت ض���رورة االستجابة 
العاجلة من منطلق رسالتها اإلنسانية ونخوة 
أهل الكويت إلغاثة املنكوبني واملتضررين جراء 
ال��زل��زال، مشيراً إل��ى تواصل الهيئة مع اجلهات 
املعنية في تركيا منذ اللحظة األول��ى من وقوع 
الزلزال للوقوف على حجم االحتياجات األساسية 

والضرورية للمنكوبني.
وأشار الصميط إلى أن هذه الكارثة التي تسببت 
بانهيار آالف املباني ج��اءت بالتزامن مع هبوب 
عاصفة ثلجية وأج��واء ب��اردة وصعبة ج��داً على 
مختلف أنحاء تركيا ما يزيد من حجم الكارثة 
واملعاناة، مشيرا الى جلوء تركيا إلى رفع حالة 
اإلن���ذار إل��ى املستوى ال��راب��ع ال��ذي يشمل طلب 

املساعدة الدولية.
ووج���ه الصميط ن���داًء إن��س��ان��ي��اً أله��ل اخلير 
واحملسنني من املواطنني واملقيمني في الكويت 
لاستجابة اإلنسانية العاجلة لتداعيات هذه 
الكارثة وتكاتف اجلهود للعمل على تخفيف معاناة 

املتضررين من الزلزال.
وأش���ار إل��ى استقبال الهيئة للتبرعات عبر 
موقعها اإللكتروني واملقر الرئيسي لها في جنوب 

السرة وفروعها باحملافظات.

الشايع: مستمرون في أرض امليدان لتقدمي اإلغاثة العاجلة إلخواننا 

»الصفا اإلنسانية« تدعو إلى إغاثة منكوبي زلزال تركيا

محمد الشايع  ووفد  »الصفا اإلنسانية«  في تركيا

لتوفير االحتياجات األساسية آلالف املنكوبني

»الهيئة اخليرية« تطلق حملة عاجلة إلغاثة 
ضحايا زلزال تركيا والشمال السوري

م. بدر الصميط

من املشاريع االستراتيجية التي أولتها جمعية 
إحياء ال��ت��راث اإلس��ام��ي -منذ إنشائها- خدمة 
القرآن الكرمي؛ انطاقاً من كون العناية بالقرآن 
العظيم واالش��ت��غ��ال ب��ه وخدمته والسعي إلى 
إيصال رسالته للعاملني كافة، يعد من أجل األعمال 
والقربات التي يتقرب بها العبد إلى رب األرض 
والسموات، وهي من أفضل الطاعات التي ُينفق 
املسلم ال��ص��ادق ف��ي سبيلها األع��م��ار واألوق���ات، 
وَي��ب��ذل م��ن أجلها ك��ل غ��ال ونفيس؛ فقد اعتنى 
املسلمون -منذ فجر التاريخ وانبثاق نور الوحي 
على ربوع العالم- بالقرآن الكرمي عناية ُكبرى، 
شملت جميع نواحيه، وأحاطت مبا يتصل به من 

علوم ومعارف.
وق��ال رئيس جمعية إحياء التراث اإلسامي 
الشيخ طارق العيسى: إَنّ خدمة الُقرآن الكرمي لها 
من الَفضائل والَفوائد ما يدعو املسلَم إلى املسارعة 
لهذا اخلير واملشاركة فيه؛ حتى يكوَن من أهل 
ته؛ لذلك حرصت  الُقرآن الذين هم أهل الله وخاَصّ
اجلمعية -منذ تأسيسها- على إقامة األنشطة 
املختلفة في هذا الصدد، وكان أول مؤمتر أقامته 
اجلمعية حتت عنوان: )تراثنا القرآني(، كما وفقها 
الله -تعالى- إلجن���ازات كثيرة في مجال نشر 
كتاب الله -تعالى- وعلومه، وتقدمي كل ما ميكنها 
من مشاريع وأنشطة وفعاليات خلدمة كتاب الله 

-تعالى.
فأنشأت اجلمعية جلانا وع��دي��دا م��ن حلقات 
حتفيظ القرآن الكرمي في مختلف مناطق الكويت، 
ومعظم هذه احللقات تعمل على مدار العام، وقد 
حققت هذه احللقات إجنازات طيبة محققة أهداف 
اجلمعية في خدمة القرآن الكرمي ونشر كتاب الله 
-تعالى-، وتعليمه للنشء وتربيتهم على تعاليمه 
السمحة، وأخاقه وقيمه، وقد خَرّجت هذه احللقات 
العديد من القراء املتميزين منهم املشايخ: محمد 
البراك، ومشاري العفاسي، وفهد الكندري، وبدر 

العلي، وفهد واصل املطيري، وغيرهم كثير.
كما متيزت جمعية إح��ي��اء ال��ت��راث اإلسامي 
مبشاركاتها في العديد من املسابقات الدولية، 
ومن أهمها مسابقة الكويت الكبرى حلفظ القرآن 
الكرمي، هذه املسابقة التي حققت إجن��ازات كبيرة 
وال سيما على ي��دي صاحب السمو أمير الباد، 
وأصبحت عامة بارزة من عامات رعاية الشباب 
في الكويت مبا حتققه من جناح كبير ومضطرد، 
وجمعية إحياء التراث اإلسامي كانت من أولى 
اجلهات املشاركة في هذه املسابقة، وقد من الله 
عليها بالفوز وألع��وام متوالية؛ ونحن إذ نفخر 
بهذا اإلجناز الكبير واملتميز، نشرت اجلمعية هذا 
اخلير وهذه اجلهود خارج الكويت؛ حيث أنشأت 

مئات من مراكز حتفيظ القرآن الكرمي، عن طريق 
جلانها القارية في مختلف املعمورة، وخدمت 
القرآن الكرمي مبختلف السبل والوسائل من طباعة 
وتفسير وتعليم وترجمة، كما طبعت من خال 
مكتبة طالب العلم ثاثة تفاسير للقرآن الكرمي، 

انتشرت في أنحاء املعمورة كافة.
وأخيراً: فإن من الواجب علينا أن نشكر -بداية- 
الله – عز وجل - أن حفظ هذا البلد الطيب، وجعله 
وأهله من أهل القرآن، الذين يدرسونه ويحفظونه، 
ثم الشكر لصاحب السمو أمير الباد على رعايته 
ال��ك��رمي��ة، وأس���أل الله -سبحانه وت��ع��ال��ى- أن 
يوفقه، وأن يوفق القائمني معه على أمر املسلمني 
في هذا البلد اخلير، على كل ما فيه مصلحة اإلسام 

واملسلمني.
ومن أهم املشاريع التي طرحتها اجلمعية في 
خ��دم��ة املصحف الشريف وتفسيره وتوزيعه 
م��ش��روع ط��ب��اع��ة امل��ص��ح��ف ال��ش��ري��ف مشابهاً 
مل��واص��ف��ات املصحف املطبوع مبجمع امللك فهد 
قياس )14*20(، وقد متيز املصحف بالعديد من 
املزايا الفنية من التجليد الفاخر ونوعية الورق 
املستخدم في طباعته، وانخفاض تكلفته، وقد 
طبعت اجلمعية 35000 نسخة منه، واإلقبال ما 
زال مستمرا، ويزداد سنويا.كذلك نفذت اجلمعية 
مشروعا خاصا لطباعة املصحف املفسر )تيسير 
الكرمي الرحمن في تفسير ك��ام املنان( للعامة 
السعدي، وهو من التفاسير املعاصرة املهمة، الذي 
ميتاز بسهولة العبارة، ويعتني بإيضاح املعنى 
املقصود من القرآن الكرمي بأسلوب مختصر بعيد 

عن احلشو والتطويل.

طارق العيسى

ثّمن جهود احلكومات في الوقوف ضد جرمية االعتداء على املصحف الشريف 

العيسى: »إحياء التراث« تسعى خلدمة 
القرآن الكرمي مبختلف السبل 
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 فبراير يذكرنا بأسمى إجنازات العمل اإلنساني الكويتي حول العالم

»النجاة اخليرية« قدمت مساعدات إغاثية
2022  ألكثر من نصف مليون إنسان حول العام في 

أع��ل��ن��ت ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت، أن القمر 
االصطناعي )كويت سات 1( مير بنهاية 
املرحلة األول��ي��ة وه��ي مرحلة العمليات 
األولية املبكرة ملا بعد اإلطاق والتي يتم 

خالها استقبال أول إشارة.
وقالت مديرة املشروع الوطني )كويت 
س��ات 1( وال��ق��ائ��م بأعمال رئ��ي��س قسم 
الفيزياء في كلية العلوم بجامعة الكويت، 
الدكتورة هالة اجلسار في تصريح صحفي 
أم��س: إن هذه املرحلة تعد مرحلة أولية 
مير فيها أي قمر اصطناعي ينطلق إلى 
مداره حول األرض وتستمر ملدة شهرين 

إلى ثاثة أشهر من تاريخ اإلطاق.
وأض��اف��ت اجل��س��ار أن��ه يتم ف��ي هذه 
املرحلة إج���راء االخ��ت��ب��ارات على القمر 
االصطناعي ومعايرة جميع أنظمته للتأكد 
من عملها بشكل جيد وت��ؤدي وظيفتها 

املطلوبة.
وأف����ادت ب���أن ال��ف��ري��ق ال��ف��ن��ي للقمر 
االصطناعي الكويتي األول يتواصل مع 
القمر االصطناعي بشكل مم��ت��از وذل��ك 
بإرسال واستقبال اإلش��ارات من احملطة 
األرضية في كلية العلوم بجامعة الكويت.

وأك���دت أن الفريق الفني يعمل على 
مدار 24 ساعة للتحقق من سامة جميع 
أنظمة )كويت س��ات 1( مثل )EPS( أو 

نظام الطاقة اإللكتروني امل��س��ؤول عن 
توليد الطاقة من اخلايا الشمسية ومن ثم 
تخزينها في البطارية ليتم توزيعها إلى 

أنظمة القمر االصطناعي.
ولفتت إلى أنه مت التحقق بنجاح من 
س��ام��ة ن��ظ��ام )ADCS( امل��س��ؤول عن 
استقرار وتوجيه القمر أثناء تواجده في 
املدار، مشيرة إلى أنه مازال العمل جارياً 
يومياً من قبل الفريق الفني للتحقق من 

سامة جميع األنظمة األخرى.
وبينت أنه سيتم قريبا وبعد االنتهاء 
من جميع االختبارات لكل أنظمة القمر 
)كويت سات 1( تشغيل الكاميرا اللتقاط 

الصور الفضائية للكويت ومن ثم إرسالها 
إل��ى احمل��ط��ة األرض��ي��ة ف��ي كلية العلوم 
باجلامعة ليتم استخدامها للتطبيقات 
املختلفة سواء التطبيقات البيئية أو غيرها 

من قبل الباحثني والطلبة.
يذكر أن القمر االصطناعي )كويت 
سات 1( تابع جلامعة الكويت وممول من 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالتعاون 
مع جهات حكومية في الدولة مثل الهيئة 
العامة لاتصاالت وتقنية املعلومات 

ومعهد الكويت لألبحاث العلمية والهيئة 
العامة للبيئة.

وج��رى إط��اق القمر ف��ي شهر يناير 
املاضي من قاعدة )كيب كانافيرال( للقوات 
اجلوية بوالية فلوريدا األمريكية بهدف 
تدريب الطلبة على تصميم وبناء األقمار 
االصطناعية )النانومترية( إضافة إلى 
إن��ش��اء أول مختبر فضائي ف��ي جامعة 
الكويت ليكون مركزاً ألبحاث وتطوير 

صناعة الفضاء.

اجلسار: الفريق الفني يتواصل مع القمر االصطناعي بشكل ممتاز 

1« في مرحلة استقبال أول إشارة جامعة الكويت.. »كويت سات 

خ��ل��ف  ال���زل���زال  ال��ص��م��ي��ط: 
األرواح  ف��ي  ه��ائ��ل��ة  خ��س��ائ��ر 
ون�����دع�����و  وامل������م������ت������ل������ك������ات.. 
ل�����ل�����ف�����زع�����ة اخل��������ي��������ر  أه�������������ل 

د. جابر الوندة

»1 إطاق  »كويت سات 

د.هالة اجلسار

»الرحمة العاملية« تشكل فريق طوارئ لتقدمي اإلغاثات
 العاجلة ملتضرري الزالزل في تركيا والشمال السوري

شكلت جمعية الرحمة العاملية فريقاً تخصصياً 
طارئاً إلدارة اإلغاثة العاجلة ملتضرري الزلزال 
ال���ذي ض��رب م��دن اجل��ن��وب ال��ت��رك��ي والشمال 
السوري “مناطق الاجئني والنازحني السوريني”
وق��ال نائب املدير العام لشؤون االتصاالت 
والتسويق وتكنولوجيا املعلومات في جمعية 
الرحمة العاملية د. عدنان احل��داد في تصريح 
صحفي: إن الفريق ال��ذي مت تشكيله سيعمل 
على مدار الساعة ملتابعة املستجدات اإلنسانية 
اخل��اص��ة ب��ال��زل��زال وت��واب��ع��ه، ل��ل��وق��وف على 
االح��ت��ي��اج��ات ال��ض��روري��ة وال��ع��اج��ل��ة إلغ��اث��ة 

املنكوبني واملشردين.
 وأوض���ح أن احلملة التي أطلقتها الرحمة 
ال��ع��امل��ي��ة تستهدف ت��ق��دمي اإلغ��اث��ة الصحية 
العاجلة للمصابني، وال��غ��ذائ��ي��ة للمشردين، 
تخفيفاً ملعاناتهم وإن��ق��اذاً ألرواح��ه��م. مضيفاً 

أن اإلح��ص��ائ��ي��ات األول��ي��ة املتعلقة ب��ال��زل��زال، 
ت��ؤك��د وق���وع م��ئ��ات ال��وف��ي��ات، وإص��اب��ة اآلالف 
بينهم العديد من األطفال والنساء وكبار السن، 
وانهيار العديد من املنازل، باإلضافة إلى تضرر 
بعض املستشفيات واملساجد وامل���دارس. ودعا 
احل���داد جموع احملسنني ال��ك��رام إل��ى املسارعة 
ف��ي ب��ذل اخلير إلخوانهم ف��ي س��وري��ا وتركيا، 
ودعمهم مبا يعينهم على أوضاعهم املأساوية، 
واستشعار عظم األجر والثواب في إغاثتهم، مبيناً 
أن احلملة متاحة جلموع املتبرعني على موقع 
الرحمة العاملية “خير أون الين” وكذلك منصات 
التواصل االجتماعي اخلاصة باجلمعية، كما 
ميكن للمحسنني الكرام التبرع باالتصال هاتفياً 
أو بزيارة فروع الرحمة املنتشرة داخل الكويت، 
سائاً املولى عز وجل أن يجعل عملهم هذا شفيعاً 

الزلزال خلّف أضراراً جسيمةلهم يوم القيامة وأن يتقبل منهم صالح األعمال.

 »الهالل األحمر«:  مساعدات عاجلة 
للمتضررين من زلزال تركيا وسورية

أعلنت جمعية الهال األحمر الكويتي، أمس، 
تقدمي مساعدات عاجلة للمتضررين جراء زلزال 

تركيا وسورية.
وقالت األمني العام للجمعية مها البرجس: إن 
اجلمعية تواصلت مع جمعية الهال األحمر التركي 
واملنظمات اإلنسانية األخ��رى للوقوف واالط��اع 
على االحتياجات امللحة للمتضررين في املناطق 

التي أصابها الزلزال.
وأك���دت ال��ب��رج��س، أن اجلمعية تتابع بقلق 
شديد التداعيات التي خلفتها كارثة الزلزال املدمر 
وم��ا يواجهه السكان هناك من ظ��روف إنسانية 
قاسية معربة عن تضامن اجلمعية وتعاطفها مع 
املتضررين جراء هذا الزلزال الذي أسفر عن سقوط 

عدد من الضحايا واجلرحى.
وأشارت إلى أن اجلمعية تقوم بواجبها اإلنساني 
إلغاثة األشقاء واألصدقاء جتسيدا حلرص الكويت 
املستمر على عون املنكوبني وإنقاذ ضحايا الكوارث 

الطبيعية في العالم. مها البرجس
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 الساير يسال وزيرة الشئون عن  مالحظات ديوان احملاسبة
و التي لم يتم معاجلتها مع بيان األسباب

وجه النائب مهند الساير سؤاال إلى وزيرة 
الشؤون االجتماعية والتنمية املجتمعية وزيرة 
الدولة لشؤون املرأة والطفولة مي البغلي بشأن 

مالحظات ديوان احملاسبة، نص على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

1 - م��ا اإلج����راءات وال��ق��رارات املتخذة في 
وزارة الشؤون االجتماعية واجلهات التابعة 
لكم ملعاجلة املالحظات املالية واإلدارية الواردة 
في تقرير ديوان احملاسبة لسنة 2021/2022؟ 
على أن تكون موضحة وف��ق ج��دول يتضمن 

)املخالفة - اإلج��راء أو القرار املتخذ - نسبة 
اإلجناز في املعاجلة(

2 - املالحظات املتكررة في تقرير دي��وان 
احملاسبة والتي لم ُيتخذ أي إجراء ملعاجلتها مع 

بيان األسباب

5 نواب يقترحون اإلعدام أو احلبس املؤبد لكل 
من استورد بقصد االجتار »مؤثرات عقلية«

تقدم النواب شعيب شعبان 
ومهلهل امل��ض��ف وح��م��د املدلج 
وعبدالله فهاد وأس��ام��ة الزيد 
باقتراح بقانون بتعديل املواد 
37 و 38 من املرسوم بقانون 
48/1987 ف��ي ش��أن مكافحة 
امل���وث���رات ال��ع��ق��ل��ي��ة وتنظيم 

استعمالها واالجتار بها.
وج��اء في التعديل: يستبدل 
بنصي املادتني )37 و 38( من 
املرسوم بقانون رقم 48 لسنة 
1987 امل��ش��ار إل��ي��ه النصان 
التاليان: امل���ادة 37: »يعاقب 
باإلعدام أو احلبس املؤبد كل من 
استورد أو صدر بقصد االجتار 
مواد أو مستحضرات املؤثرات 
العقلية بغير احل��ص��ول على 
الترخيص املنصوص عليه في 

املادة )4( من هذا القانون«.
املادة 38 : »يعاقب باحلبس 
امل��ؤب��د وب��غ��رام��ة ال جت��اوز 20 

ألف دينار«
أ- ك��ل م��ن ح���از أو اش��ت��رى 
أو ب��اع م��واد امل��ؤث��رات العقلية 
ومستحضراتها أو تسلمها أو 
نقلها أو نزل عنها أو تبادل عليها 
أو صرفها بأية صفة كانت أو 

توسط في شيء منها وكان ذلك 
بقصد االجتار فيها أو اجتر فيها 
بأية ص��ورة ف��ي غير األح��وال 

املرخص بها في هذا القانون.
ب- كل من أنتج أو فصل أو 
صنع أي م���ادة أو مستحضر 
مؤثر عقلي بغير احلصول على 
الترخيص املنصوص عليه في 

املادة )32( من هذا القانون«
-كل من قدم أو سهل مبقابل 
للتعاطي مواد أو مستحضرات 

املؤثرات العقلية في غير األحوال 
املصرح بها في هذا القانون.

ج -ك���ل م��ن رخ���ص ل��ه في 
حيازة م��واد امل��ؤث��رات العقلية 
ومستحضراتها الستعمالها 
ف��ي غ��رض أو أغ���راض معينة 
ويكون قد تصرف فيها مبقابل 
بأية صفة كانت ف��ي غير تلك 

األغراض.
د -ك����ل م���ن أدار أو أع��د 
أو هيأ مبقابل مكانا لتعاطي 

م��واد ومستحضرات املؤثرات 
العقلية. ف��إذا ارتكبت اجلرائم 
املنصوص عليها في الفقرة )ب، 
ج، د( بغير مقابل تكون العقوبة 
احلبس ملدة ال تزيد عن 15 سنة 
وبغرامة ال تتجاوز 10 آالف 
دينار. وتكون العقوبة االعدام 
في حالة العود أو إذا كان اجلاني 
م��ن امل��وظ��ف��ني امل��ن��وط مكافحة 
املؤثرات العقلية او الرقابة على 

تداولها أو حيازتها.

عبدالله فهاد 

5 وزراء 5 أسئلة برملانية إلى  وجه 

الصقعبي لوزير النفط: هل الكويت مهددة بفقد حصتها في »أوبك«
ريا�ض عواد 

أعلن النائب د. عبدالعزيز الصقعبي عن 
توجيهه  5 أسئلة إلى كل من نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس 
ال��وزراء ب��راك الشيتان بشأن متحف قصر 
ال��س��الم، ون��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ال���وزراء 
وزير النفط د. بدر املال بشأن تدني مستوى 
إن��ت��اج الكويت م��ن النفط اخل���ام، ووزي��ر 
اإلع���الم وال��ث��ق��اف��ة وزي���ر ال��دول��ة لشؤون 
الشباب عبدالرحمن املطيري بشأن جزيرة 
فيلكا، ووزي���ر الصحة د. أحمد العوضي 
بشأن السعة السريرية ملستشفى األميري 
اجلديد ، ووزير التربية وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي د. حمد العدواني يطلب بيانا 
تفصيليا للتصنيف األكادميي احلالي جلميع 
املنشآت التعليمية اخلاصة، ونصت األسئلة 

على ما يلي:
س��ؤال إلى وزي��ر الدولة لشؤون مجلس 

الوزراء
ُيعد متحف قصر السالم أحد أهم املشاريع، 
وال��ذي��ن ُصّمم وُش��ّي��د في اخلمسينيات من 
القرن املاضي ليكون في األساس مقرا سكنيا 
للشيخ سعد العبدالله السالم الصباح، وفي 
أبريل 2019، تفضل صاحب السمو الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح - رحمه الله 
- أمير دولة الكويت اخلامس عشر بافتتاح 
متحف قصر ال��س��الم وال���ذي يضم ثالثة 
متاحف رئيسة، ليكون أول متحف رسمي 
للدولة حيث يتيح ل���زواره التعرف على 
تاريخ الكويت بطريقة حديثة تفاعلية. إال 
أنه لوحظ في اآلونة األخيرة كثرة شكاوى 
املواطنني من صعوبة زيارة املتحف، وعدم 
ت��واف��ر األوق���ات املناسبة ل��ذل��ك، ل��ذا يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
1 - ما األوق��ات واألي��ام التي يفتح فيها 
متحف قصر السالم أبوابه للجمهور؟ وهل 
توجد آلية لزيارة املتحف بصورة مباشرة 
من دون احلجز املسبق؟ إذا كانت اإلجابة 

النفي، فيرجى بيان السبب.
2 - ما سبب عدم استقبال الزوار للمتحف 
خالل الفترة املسائية وفي نهاية األسبوع 

وأيام اإلجازات والعطل الرسمية؟
3 - لوحظ عند الرغبة بحجز تذكرة 
لزيارة املتحف عبر املوقع االلكتروني لقصر 

السالم ظهور جميع األيام والتواريخ باللون 
األحمر )غير متاحة(، فما السبب في ذلك؟

4 -ل��وح��ظ عند الرغبة بحجز تذكرة 
لزيارة املتحف عبر املوقع االلكتروني لقصر 
ال��س��الم ارت��ف��اع قيمة ال��ت��ذك��رة )8 دنانير 
للشخص ال��واح��د( فما آلية تسعير تذاكر 

الدخول للمتحف؟
5 -ه��ل تنسق إدارة املتحف مع وزارة 
التربية في عمل رح��الت لطالب وطالبات 
املدارس؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب، فيرجى 
بيان عدد الرحالت التي متت منذ بداية السنة 

الدراسية احلالية.
سؤال إلى وزير النفط

تشير التقارير النفطية إلى تراجع القدرات 
النفطية للكويت خالل السنوات املاضية، 
وهو ما يهدد بفقدانها حلصتها في منظمة 

أوبك، لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
1 - بيان متوسط حجم االنتاج اليومي 
ل��دول��ة الكويت ودول���ة اإلم���ارات العربية 
املتحدة م��ن النفط اخل��ام منذ ع��ام 2000 
حتى 2022 وذل���ك وف��ق��ا جل���دول يتضمن 
)السنة - متوسط حجم اإلنتاج اليومي من 
النفط اخلام )دولة الكويت - دولة اإلمارات 

العربية املتحدة(
2 -ما سبب تدني مستوى إنتاج الكويت 
من النفط اخلام؟ وما اإلجراءات التي اتخذتها 
مؤسسة البترول الكويتية لرفع مستوى 

اإلنتاج؟
3 - سبق أن أحالت احلكومة في بداية 
األل��ف��ي��ة مجموعة م��ن امل��ش��اري��ع بقانون 
لالستعانة بالشركات األجنبية إلنتاج 

النفط اخلام، لذا يرجى إفادتي باآلتي:
بيان بجميع احل��ق��ول التي توجد فيها 
ص��ع��وب��ة اإلن���ت���اج وت��ت��ط��ل��ب االس��ت��ع��ان��ة 
بالشركات األجنبية العاملية، مع توضيح 
حجم اإلنتاج سنة 2000 في هذه احلصول 

وحجم اإلنتاج سنة 2022.
ص���ورة ض��وئ��ي��ة م��ن جميع امل��ش��اري��ع 
بقوانني التي أحالتها احلكومة إلى مجلس 
األم��ة حول االستعانة بالشركات النفطية 

إلنتاج النفط.
ص����ورة ض��وئ��ي��ة م��ن ج��م��ي��ع امل��ذك��رات 
وال��ع��روض املرئية املرفوعة من مؤسسة 
ال��ب��ت��رول إل��ى مجلس ال����وزراء أو املجلس 

األعلى للبترول أو مجلس األمة حول حاجة 
املؤسسة إلى االستعانة بالشركات األجنبية.
ب��ي��ان تكلفة ال��ف��رص��ة البديلة م��ن عدم 
قيام مؤسسة البترول منذ ذل��ك احل��ني في 
االستعانة بالشركات األجنبية إلنتاج النفط.
- ه��ل م��ا زال��ت احل��اج��ة إل��ى االستعانة 
بالشركات األجنبية املتخصصة إلنتاج 

النفط موجودة؟
سؤال إلى وزير اإلعالم

تعد جزيرة فيلكا من أهم اجلزر التابعة 
لدولة الكويت، ومتتاز مبوقعها االستراتيجي 
املهم والعديد من اآلثار التاريخية، لذا يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
1 - بيان لآلثار التي ُرصدت واسُتكشفت 
في جزيرة فيلكا، والعصور التي ترجع لها 

هذه اآلثار.
2 - ب��ي��ان ب��االت��ف��اق��ي��ات امل��وق��ع��ة مع 
البعثات العلمية العاملية للتنقيب عن اآلثار 
ف��ي ال��ك��وي��ت، وذل��ك وفقا جل��دول يتضمن 
)االتفاقية - تاريخ إبرام االتفاقية - اجلهة 
العلمية العاملية التي أُبرمت معها االتفاقية(.

3 -بيان بالبعثات التي أتت إلى الكويت 
للتنقيب عن اآلث��ار في جزيرة فيلكا وذلك 
وف��ق��ا جل���دول يتضمن )البعثة - تاريخ 

القدوم - تاريخ املغادرة(.
4 -ه��ل نسق املجلس الوطني للثقافة 
وال��ف��ن��ون واآلداب م��ع شركة النقل العام 
الكويتية وشركة املشروعات السياحية 

بتنظيم رحالت جماعية للمواطنني الراغبني 
بزيارة اآلث��ار في جزيرة فيلكا؟ إذا كانت 
اإلجابة اإليجاب، فيرجى بيان اإلج��راءات 
التي مت��ت حيال ذل��ك، وإذا كانت اإلجابة 
النفي، فما سبب عدم تنفيذ املجلس الوطني 

هذه اإلجراءات؟
5 -هل نسق املجلس الوطني مع وزارة 
التربية بتنظيم رح��الت جماعية لطالب 
وطالبات امل��دارس لزيارة اآلثار في جزيرة 
فيلكا؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب، فيرجى 
بيان اإلج��راءات التي متت حيال ذل��ك، وإذا 
كانت اإلجابة النفي، فما سبب ع��دم تنفيذ 

املجلس الوطني هذه اإلجراءات؟
6 -الحظ مرتادو جزيرة فيلكا استمرار 
إغالق أماكن التنقيب عن اآلثار وعدم السماح 

للزوار بدخول هذه األماكن فما سبب ذلك؟
7 -الح��ظ مرتادو جزيرة فيلكا ضعف 
إج���راءات حماية اآلث���ار ف��ي اجل��زي��رة، فما 
اجلهود اتي يبذلها املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب وبعثة التنقيب للمحافظة 

على اآلثار في اجلزيرة؟
8 -مع مضي هذه السنوات، هل هنالك 
حاجة إلى استمرار وجود البعثات العلمية 
العاملية في جزيرة فيلكا؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب، فيرجى بيان الكلفة املالية السنوية 
لبعثات التنقيب واآلث��ار املستكشفة خالل 

السنوات العشر املاضية.
سؤال إلى وزير الصحة

يعد مستشفى األميري من املستشفيات 
العامة املهمة، والذي يقدم الرعاية الصحية 
جلميع امل��واط��ن��ني واملقيمني ف��ي محافظة 
العاصمة، ل��ذا ي��رج��ى إف��ادت��ي وت��زوي��دي 

باآلتي:
1 - السعة السريرية ملستشفى األميري 

اجلديد ومستشفى األميري القدمي.
2 - ما األقسام املوجودة في مستشفى 
األميري؟ وهل توجد خطة الستحداث أقسام 
أخ��رى؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب، فيرجى 

بيان هذه األقسام؟
3 -كم عدد مواقف السيارات املبنية في 
مستشفى األميري اجلديد؟ ومن األشخاص 

املرخص لهم باستغالل هذه املواقف؟
4 - هل لدى الوزارة خطة لترميم وتطوير 
مستشفى األميري القدمي؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب، فيرجى بيان هذه اخلطة واجلدول 
الزمني لتنفيذها، وإذا كانت اإلجابة النفي، 

فيرجى بيان السبب.
5 - ه��ل ل��دى ال����وزارة خطة لتوسعة 
املواقف املجاورة ملستشفى األميري القدمي؟ 
إذا كانت اإلجابة اإليجاب، فيرجى بيان هذه 
اخلطة واجلدول الزمني لتنفيذها، وإذا كانت 

اإلجابة النفي، فيرجى بيان السبب.
سؤال إلى وزير التعليم العالي

تعد اجل��ام��ع��ات اخل��اص��ة راف���دا رئيسا 
ل��س��وق ال��ع��م��ل وم��ص��درا مهما لألبحاث 
واملساهمات العلمية، إال أنه لوحظ في اآلونة 
األخيرة اجت��اه هذه اجلامعات إلى اجلانب 
الربحي بشكل كبير م��ا جعلها حتيد عن 

أهدافها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
1 - بيان تفصيلي للتصنيف األكادميي 
احلالي جلميع املنشآت التعليمية اخلاصة، 

وذلك وفقا جلدول يتضمن:
اسم املنشأة - مركز املنشأة في التصنيف 
 US News - QS - Times Higher -

.)Education
2 - كم يبلغ عدد املناصب األكادميية 
اإلدارية التي يشغلها أكادمييون كويتيون 
ف��ي املنشآت التعليمية اخل��اص��ة حاليا 
)رئ��ي��س جامعة، نائب رئيس اجلامعة 
للشؤون الطالبية، نائب رئيس اجلامعة 
للشؤون العلمية، عميد قبول وتسجيل، 
عميد ش��ؤون طالبية، عميد كلية، مساعد 

عميد، رئيس قسم(؟
3 - تنص الالئحة التنفيذية رقم )1106( 
لسنة 2000 للقانون رقم )34( لسنة 2000 
اخلاص بإنشاء اجلامعات اخلاصة على أن 
مجلس أمناء املنشأة التعليمية هو السلطة 
األعلى فيها، فما اللوائح والنظم التي حتدد 
ش��روط اختيار رئيس وأع��ض��اء مجالس 
أمناء اجلامعات اخلاصة؟ وهل تسمح تلك 
اللوائح والنظم املعمول بها وج��ود من هم 
ليسوا م��ن أه��ل االختصاص واخل��ب��رة في 
املجال التعليمي أو األكادميي ملنصب رئيس 

اجلامعة أو رئيس مجلس األمناء؟
4 -م��ا دور مجلس اجلامعات اخلاصة 
في مراقبة أداء املنشآت التعليمية اخلاصة؟ 
وما اآلليات املعتمدة ملراقبة مدى توافق دور 
املنشآت التعليمية اخلاصة احلالي والدور 
املناط بها في القانون رقم )34( لسنة 2000 
اخل��اص بإنشاء اجلامعات اخلاصة الذي 
ينص على امل��ادة )2( على )تهدف اجلامعة 
اخل��اص��ة إل��ى اإلس��ه��ام ف��ي حتقيق أه��داف 
التعليم العالي والتعليم التطبيقي ومبا 
يحقق الربط بني هذه األه��داف واحتياجات 
املجتمع املتطورة وأداء اخلدمات البحثية 

للغير(؟
5 -م��ا دور مجلس اجلامعات اخلاصة 
في مراقبة مستوى أعضاء هيئة التدريس 
في املنشآت التعليمية اخلاصة؟ وهل يطلع 
املجلس على املؤهل العلمي والسيرة الذاتية 
جلميع أع��ض��اء هيئة التدريس ف��ي جميع 

املنشآت التعليمية اخلاصة؟
6 - مل���اذا ال ي��ل��زم مجلس اجل��ام��ع��ات 
اخلاصة املشآت التعليمية اخلاصة في نشر 
املؤهل العلمي والسيرة الذتية جلميع أعضاء 
هيئة التدريس في مواقعها االلكترونية 
الرسمية حتقيقا مل��ب��ادئ الشفافية وحق 

االطالع؟
7 -ه��ل يوجد منشآت تعليمية خاصة 
لم يعني فيها رئيس اجلامعة باألصالة؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب، فيرجى بيان السبب، 

وفترة بقاء املنصب شاغرا.
8 - ال��س��ي��رة ال��ذات��ي��ة جلميع رؤس���اء 

املنشآت التعليمية اخلاصة.
9 - الهيكل التنظيمي املعتمد لكل املنشآت 

التعليمية اخلاصة

وزير النفط  عبدالعزيز الصقعبي 
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احلويلة: سنبحث
مع وزير النفط  شروط 
التعيني في »النفطي«

قال رئيس جلنة املوارد 
البشرية الدكتور محمد 
احلويلة إنه تقدم باقتراح 
إلل���غ���اء ال���ش���روط ال��ت��ي 
وصفها ب�»التعجيزية« 
وتسهيل قبول املتقدمني 
ل��ل��ت��ع��ي��ني ف����ي ال��ق��ط��اع 

النفطي.
وأض�������اف احل��وي��ل��ة 
وج��ه��ت دع���وة إل��ى وزي��ر 
النفط والقيادات حلضور 
اج���ت���م���اع ال��ل��ج��ن��ة ي��وم 
الثالثاء املقبل لبحث هذه 
ال��ش��روط واالخ��ت��ب��ارات 
»ال���ت���ع���ج���ي���زي���ة« ال��ت��ي 
ت���ت���ع���ارض م����ع مت��ك��ني 
ال��ش��ب��اب للعمل ف��ي أه��م 

محمد احلويلة قطاعات الدولة.

املطر يطالب احلكومة 
بتقنني تكاليف إنتاج النفط

رأى النائب حمد املطر أن »ما يؤكد ويعزز سوء إدارة ميزانية 
الدولة هو ارتفاع تكاليف إنتاج النفط، ومن أسبابها ارتفاع فوائد 
التمويل املستردة«.  وقال املطر »على احلكومة تقنني تكاليف 
إنتاج البترول تطبيقاً ملرسوم التحاسب، فالقطاع النفطي ليس 
مرفق خارج إطار ميزانية الدولة، وعموما ستكون لنا وقفة، لكن 

قبل هذا هي مسؤولية احلكومة بأكملها«.

 العيسى يسأل عن مبررات 
ارتفاع تكاليف اإلنتاج 

 »% النفطية بنسبة »22 
أعلن النائب عبدالوهاب 
العيسى  عن توجيهه سؤاال 
إل���ى ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
ال��وزراء وزير النفط د. بدر 
امل��ال بشأن ارت��ف��اع تكاليف 
اإلنتاج النفطية، نص على 

ما يلي:
متاشيا مع خطة الدولة 
الرامية إلى إصالح االختالل 
في املصروفات والعمل على 
إيقاف الهدر في املال العام، 
ي��رج��ى إف��ادت��ي وت��زوي��دي 

باآلتي:
1 -م��ا م��ب��ررات ارت��ف��اع 
تكاليف اإلن��ت��اج النفطية 
ب��ن��س��ب��ة )22 ٪( حسب 
امليزانية التقديرية املعلنة 

لوزارة املالية؟
2 -هل هذا االرتفاع مؤقت ناجت عن ظروف مؤقتة أم عامة؟ 

يرجى تزويدي بالتفاصيل الفنية اخلاصة بذلك.
3 -هل هناك خطة موضوعة لتقليل هذا االرتفاع؟ يرجى 

تزويدي بصورة ضوئية منها في حال اإلجابة اإليجاب.

عبدالوهاب العيسى 

الطمار يسأل وزير التجارة عن إصدار تراخيص
مخالفة ألنشطة طلبات التوصيل االستهالكية

وجه النائب خالد الطمار سؤالني إلى 
وزي���ر املالية ووزي���ر ال��دول��ة للشؤون 
االق��ت��ص��ادي��ة واالستثمارعبد ال��وه��اب 
الرشيد،عن خطوات زيادة ال��واردات غير 
النفطية، ووزير التجارة والصناعة ووزير 
الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات مازن الناهض،  بشأن إصدار 
تراخيص مخالفة ألنشطة طلبات التوصل 
االستهالكية، ونص السؤاالن على ما يلي:

سؤال إلى وزير املالية
وفق التقرير احلديث الصادر من بنك 
اإلمارات دبي الوطني توقع البنك أن يكون 
منو الناجت احمللي اإلجمالي في الكويت 

األبطأ بني دول اخلليج خالل عام 2023، 
وسُتسجل الكويت التي كانت على األرجح 
ثاني أق��وى االق��ت��ص��ادات من��وا ف��ي دول 
مجلس التعاون العام املاضي أبطأ وتيرة 
منو بني نظيراتها في 2023، لذا يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
-1  ما مدى صحة اخلبر املنشور؟ إذا 
كان صحيحا، فما اإلجراءات التي ستتخذ 

لعالج ذلك األمر؟
2 -هل توجد دراسة محلية أو تقرير؟ 
إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة اإلي���ج���اب، فيرجى 

تزويدي بصورة ضوئية منه.
3 - م��ا اخل��ط��وات امل��ت��خ��ذة ل��زي��ادة 

ال����واردات غير النفطية؟ م��ع ت��زوي��دي 
بصورة ضوئية منها.

سؤال إلى وزير التجارة
التزام وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ 
اإلجراءات اإلدارية أمر مستحق في جميع 
قطاعاتها، إال أن ضعف تلك اإلج��راءات 
أدى إلى العديد من املخالفات خصوصا في 
قطاع الشركات والتراخيص التجارية، 
ما ترتب عليه إص��دار تراخيص مخالفة 
فيما يخص تراخيص أنشطة توصيل 
الطلبات وامل��ذك��ورة ف��ي تقارير دي��وان 
احملاسبة للسنة املالية 2021/2022 
، لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي: 1 

-هل أص��درت تراخيص ألنشطة طلبات 
التوصل االستهالكية م��ن دون موافقة 
مسبقة م��ن وزارة الداخلية؟ إذا كانت 
اإلجابة اإليجاب، فيرجى إفادتي بأسباب 
ذل��ك اإلص���دار على ال��رغ��م م��ن مخالفته 
وإذا كانت اإلجابة النفي، فيرجى إفادتي 
بالشروط الواجب توافرها الستخراج تلك 

التراخيص.
2 - هل أُج��ري حتقيق في إص��دار تلك 
التراخيص املشار إليها أع��اله؟ إذا كانت 
اإلجابة اإليجاب، فيرجى تزويدي بصورة 
ضوئية كاملة من تلك التحقيقات جلميع 

خالد الطمار القطاعات.

 اخلالد لوزير الكهرباء:  ما خطط 
الوزارة لضمان توفير احتياجات 

البلد من الطاقة الكهربائية ؟
وجهت النائبة عالية اخلالد سؤاال إلى وزي��رة األشغال العامة 
ووزي��رة الكهرباء وامل��اء والطاقة املتجددة د.أماني بوقماز، بشأن 
خطط ضمان توفير احتياجات البلد من الطاقة الكهربائية للسنوات 
املقبلة، ونص السؤال على ما يلي: نتيجة للنمو السكاني واالقتصادي 
والعمراني فإن ارتفاع استهالك الطاقة الكهربائية سيشكل حتديا 
كبيرا لوزارة الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة في تلبية الطلب على 
الكهرباء في مواسم الصيف املقبلة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي 
باآلتي: 1 -وثيقة املخطط الرئيس )Master Plan( اخلاص بقطاع 

الكهرباء في الكويت من اإلنتاج إلى االستهالك.
2 - ما اخلطط الزمنية مقرونة بامليزانية املعتمدة واملتوقعة 
لتطوير القدرة املركبة املطلوبة وتوسعة شبكات النقل والتوزيع 
وأعمال الصيانة الالزمة لضمان توفير احتياجات البلد من الطاقة 

الكهربائية للسنوات املقبلة؟
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160 مليون دينار »املركزي« يصدر سندات بقيمة 
أعلن بنك الكويت املركزي بأنه قد مت تخصيص آخر إصدار لسندات وتّورق البنك املركزي بقيمة إجمالية بلغت )160( مليون دينار 

كويتي ألجل )3( شهور ومبعدل عائد )4.250باملئة(.

ارتفعت امل��ؤش��رات الرئيسية لبورصة 
الكويت جماعياً في ختام تعامالت أمس  
االثنني؛ بدعم من 6 قطاعات يتقدمها الرعاية 
ال��ص��ح��ي��ة، م��ع ت��ص��در س��ه��م بيتك نشاط 

التداوالت على كافة املستويات.
ارتفع مؤشر السوق “الرئيسي” بنسبة 
0.67باملئة، وزاد “الرئيسي 50” بواقع 
0.12باملئة، كما ارتفع املؤشران “العام” 

و”األول” بنحو 0.95باملئة و0.89باملئة 
على التوالي، عن مستوى أول أمس األحد.

بلغت قيمة تداوالت البورصة بتعامالت 
70.25 مليون دينار، وزعت على 183.78 

مليون سهم، بتنفيذ 12.24 ألف صفقة.
دعم أداء اجللسة ارتفاع 6 قطاعات على 
رأسها الرعاية الصحية ب�2.82باملئة، بينما 
انخفض 5 قطاعات يتقدمها العقارات ب� 

0.94باملئة، فيما استقر قطاعان آخران.
وتصدر سهم “التقدم” القائمة اخلضراء 
ب� 9.09باملئة، بينما ج��اء “بيت الطاقة” 
على رأس التراجعات ب� 5.58باملئة. وبشأن 
األن��ش��ط ت����داوالً؛ ت��ص��در “بيتك” املرتفع 
2.75باملئة نشاط ال��ت��داوالت على كافة 
املستويات بأحجام بلغت نحو 39.6 مليون 

سهم، وسيولة بقيمة 33.62 مليون دينار.

70.25 مليون دينار قيمة التداوالت بلغت 

مؤشرات البورصة ترتفع في اخلتام.. 
0.67 باملئة و»الرئيسي« بنسبة 

ق��ال رئ��ي��س مجلس اإلدارة 
ف���ي ب��ي��ت ال��ت��م��وي��ل ال��ك��وي��ت��ي 
“بيتك”، ح��م��د ع��ب��د احملسن 
امل����رزوق، ان “بيتك” حقق - 
بفضل الله وتوفيقه - صافي 
ارباح للمساهمني لعام 2022، 
بلغت  357.7 مليون دينار 
كويتي، بنسبة منو 47.0باملئة 
مقارنة بالعام السابق 2021، 
وقد ساهم البنك األهلي املتحد 
– البحرين ف��ي تلك األرب���اح 
مببلغ 62.5 مليون دينار كويتي 
و بنسبة مساهمة 17.5باملئة 
وه���ي مت��ث��ل ن��ت��ائ��ج مجموعة 
البنك األهلي املتحد عن الفترة 
م��ن ت��اري��خ األس��ت��ح��واذ ف��ي 2 
أكتوبر 2022 حتى نهاية العام 
املالي 2022 ، وذلك ضمن اطار 
جناح استكمال صفقة استحواذ 
“بيتك” على 100باملئة من 
أس��ه��م ال��ب��ن��ك االه���ل���ي املتحد 
البحريني، وإدراج وبدء تداول 
أسهمه في بورصة البحرين في 

تاريخ 6 اكتوبر 2022.
وأوض���ح امل����رزوق ان فترة 
الربع األخير من 2022 شهدت 
منوا قياسيا وتاريخيا في أرباح 

مساهمي “بيتك” بلغت نسبته 
101.7باملئة مقارنة بالربع 
األخ��ي��ر م��ن ع��ام 2021، وذل��ك 
نتيجة تضمني أرب��اح مجموعة 
البنك االهلي املتحد البحريني، 
كما ارتفعت ربحية السهم في 
ال��رب��ع ال��راب��ع م��ن 7.74 فلسا 
الى 10.70 فلسا بزيادة بلغت 

38.2باملئة.
وبلغت ربحية السهم 33.58 

فلسا ل��ع��ام 2022 م��ق��ارن��ة ب� 
25.99 فلسا عن العام السابق 
2021، وبنسبة زي��ادة 29.2 

باملئة.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ال��رئ��ي��س 
التنفيذي ملجموعة “بيتك” 
بالتكليف- عبد الوهاب عيسى 
ال��رش��ود، ان حتقيق “بيتك” 
م���ع���دالت من���و ف���ي امل���ؤش���رات 
املالية الرئيسية يؤكد قوة االداء 

واملتانة املالية ويعبر عن االداء 
امل��ت��وازن والنمو املستدام في 

جميع بنود امليزانية الرئيسية.
وأضاف ان “بيتك” مستمر في 
جهود تعظيم الربحية والعائد 
على حقوق املساهمني وحتسني 
ج���ودة االص����ول، م��ع التأكيد 
على تعزيز التناغم بني بنوك 
ووح���دات املجموعة ف��ي تركيا 
والبحرين وماليزيا وأملانيا 
السعودية، مع ترتيب الدخول 
إلى بلدان وأس��واق جديدة مثل 
بريطانيا ومصر في ظل جناح 
اس��ت��ك��م��ال اس��ت��ح��واذ “بيتك” 
على 100باملئة من أسهم البنك 
االهلي املتحد البحريني، االمر 
ال��ذي يساهم في توسيع نطاق 
القدرة على التنافس، وتعظيم 

عوائد املساهمني والعمالء.
32باملئة من���و اس��ت��خ��دام 

احللول املالية الرقمية 
وأوضح الرشود ان “بيتك” 
ح��ق��ق ت��ق��دم��ا م��ل��ح��وظ��ا في 
استراتيجية التحول الرقمي، 
وح��ص��ل ع��ل��ى ت��ص��ن��ي��ف رائ���د 
السوق في احللول الرقمية من 

مجموعة يوروموني العاملية. 

29.2 باملئة 2022 بنسبة زيادة  33.58 فلسا لعام  ربحية السهم 

357.7 مليون دينار صافي  املرزوق: 
  2022 أرباح مساهمي »بيتك« لعام 

31/12/2022 16 فلسًا لكل سهم عن السنة املالية املنتهية في  بواقع 

مجلس إدارة »التسهيالت التجارية« 
16باملئة أرباحًا نقدية  يوصي بتوزيع 

أع��ل��ن��ت ش��رك��ة التسهيالت 
التجارية عن نتائجها املالية 
املجمعة للسنة املالية املنتهية 
ف���ي 2022/12/31 حيث 
حققت ص��اف��ي أرب���اح 10.37 
مليون دي��ن��ار كويتي وبلغت 
رب��ح��ي��ة ال��س��ه��م 20 ف��ل��س��اً. 
وق���د أوص����ى م��ج��ل��س اإلدارة 
للجمعية العمومية ب��أن يتم 
توزيع 16باملئة أرباحاً نقدية 
للمساهمني ب��واق��ع 16 فلساً 

للسهم عن العام 2022.
وبلغت إجمالي اإلي���رادات 
التشغيلية 13.27 مليون دينار 
ك��وي��ت��ي، ك��م��ا بلغت إجمالي 
حقوق املساهمني 161.1 مليون 
دي��ن��ار كويتي، وبلغ مجموع 
أصول الشركة 286.02 مليون 

دينار كويتي.
وف���ي اط����ار ت��ع��ق��ي��ب��ه على 
النتائج امل��ال��ي��ة للشركة عن 

عام 2022 ذكر عبدالله سعود 
احلميضي نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي أن 
الشركة استطاعت أن حتقق 
ن��ت��ائ��ج ج���ي���دة ع��ل��ى ال��رغ��م 
م��ن التحديات بفضل م��ن الله 
وجهود العاملني فيها وقد كان 

للحمالت التسويقية املتعددة 
ال��ت��ي ق��ام��ت بها ال��ش��رك��ة دور 
كبير في احملافظة علي إيرادات 
التسهيالت االئتمانية، حيث 
جنحت الشركة في استقطاب 
عدد كبير من العمالء سواء على 
مستوى ال��ش��رك��ات أو األف��راد 
وذلك بفضل التزامها في تقدمي 
أف��ض��ل احل���ل���ول وامل��ن��ت��ج��ات 
التمويلية في السوق الكويتي 
لتمنح عمالئها أك��ب��ر ق��در من 

املرونة لتمويل احتياجاتهم.
وف���ي ن��ه��اي��ة تعقيبه وج��ه 
احلميضي الشكر جلميع عمالء 
الشركة ولكل من ساهم معها 
في إجناز أغراضها من اجلهات 
الرسمية والبنوك واملؤسسات 
املالية وال��ت��ج��اري��ة، كما وجه 
تقديره وامتنانه إلدارة الشركة 
وموظفيها على اجل��ه��د ال��ذي 

بذلوه لتحقيق تلك النتائج.

عبدالله احلميضي

عبد الوهاب الرشود
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حمد املرزوق

»التجاري«: فائزان في 
 »YOU سحب »حساب 

 ”YOU أج��رى البنك التجاري السحب على “حساب
في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل عن وزارة التجارة 

والصناعة عبدالعزيز أشكناني.  
وقد قام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل 
التواصل االجتماعي . وج��اءت نتيجة السحب على النحو 
التالي : ن��وره حامد الفجي  ودع��اء محسن عباس ناصر  

بجائزة قيمتها -/  250  دينار لكل منهما

»KIB« يعلن عن أسماء الفائزين في 
السحب األول حلساب »الدروازة« اجلديد

أع��ل��ن بنك ال��ك��وي��ت ال��دول��ي 
)KIB( أسماء العمالء الفائزين 
ف��ي ال��س��ح��ب ال��ش��ه��ري األول 
حلساب “الدروازة” اجلديد، 
وذل��ك ع��ن أرص���دة العمالء في 
ش��ه��ر ي��ن��اي��ر، ح��ي��ث مت إج���راء 
السحب بحضور ممثل عن وزارة 
التجارة والصناعة وموظفي 
البنك، حيث رب��ح السيد فواز 
ابراهيم سالم العبيدلى مبلغ 
10،000 د.ك، باإلضافة إلى 10 
رابحني، لكل منهم مبلغ 1،000 

د.ك، وهم:
طالل مبارك سعود احلجرف، 
و نواف   بريك سليمان العتيبي، 
والسيد ياسر عبدالرحمن صالح 
العتيبي، والسيد سعد صالح   
زاي��د العجمى، والسيد راش��د 
كامل سويلم الظفيرى، والسيد 
ح��م��د   م��ه��دي ع��ل��ي العجمي، 
والسيد بدر حسن بدر احلجرف، 
والسيد عبد الستار عبد املجيد 
عبد املجيد، والسيد علي   حسني 
حسن محمد، وال��س��ي��د مطره 

سهل سمير
وف���ي ك��ل��م��ة م���ن م��دي��ر ع��ام 
اخلدمات املصرفية لألفراد في 
KIB، عثمان توفيقي، ق��ال: 
“يسرنا أن نتوجه بخالص 
التهنئة لعمالء حساب الدروازة 
املمّيزين، ال��ذي حالفهم احلظ 
ليكونوا أول الرابحني فيه منذ 
انطالقه، متمنيني لكل من ميلك 
حساب للدروازة في KIB حظ 

أسعد في السحوبات الشهرية 
القادمة، فلعل ما نطمح إليه هو 
إرضاء عمالئنا وكسب ثقتهم، من 
خالل إطالق منتجات مصرفية 
م��ت��م��ّي��زة تلبي احتياجاتهم، 
مبزايا فريدة من نوعها ومتنحهم 
القيمة امل��ض��اف��ة ال��ت��ي تالقي 
تطلعاتهم، وتزويدهم مبا هو 
عصري ومبتكر واالستفادة من 
االدوات التكنولوجية ودراسة 
متطلبات السوق، ومالءمة كل 
مرحلة وكل شريحة من شرائح 

العمالء “.
م����ن����وه����اً ب�������أن ح���س���اب 
“الدروازة” وهو أحدث حساب 
توفير مبني على أساس الوكالة 
باالستثمار، طرحه KIB ضمن 
منتجاته املصرفية لألفراد، وهو 
األقوى من نوعه لتمّيزه بتوزيع 
ع��ائ��د س��ن��وي ك��ل شهر بنسبة 
متوقعة لغاية 2باملئة، والتي 
يحصل العميل عليها ألول ثالثة 
شهور من فتح احلساب، ومن ثم 

يحصل على 1باملئة بعد ذلك.

عثمان توفيقي

»بوبيان« يحصل على 
 ISO 9001-2015

إلدارة اجلودة العاملية
 

أع��ل��ن ب��ن��ك بوبيان 
حصوله على شهادة 
-ISO 9001 اآلي���زو
2015 ل��ن��ظ��ام إدارة 
اجل���ودة العاملية عقب 
اجتياز جميع مراحل 
ال���ت���ق���ي���ي���م ب��ن��ج��اح 
وذل���ك ضمن مساعيه 
املتواصلة لتقدمي أعلى 
م��س��ت��وي��ات اخل��دم��ة 
املميزة تفوق توقعات 
ال���ع���م���الء ف����ي ق��ط��اع 

األعمال.
وبهذه املناسبة قال 

مساعد املدير العام إلدارة التغيير والتطوير في بنك بوبيان 
عبدالله احلسينان “نفتخر بتحقيق هذا اإلجناز الذي يؤكد 
التزامنا في بنك بوبيان بتطبيق رؤيتنا املستهدفة إلى 
حتقيق أفضل املمارسات العاملية لنظام إدارة اجلودة وفق 
املعايير الدولية االم��ر ال��ذي رف��ع سقف التحديات أمامنا 
لتقدمي مستويات مميزة من اخلدمة تفوق توقعات العمالء”.

وأوضح احلسينان ان حصولنا على شهادة اآليزو يأتي 
بالتزامن مع شدة التنافسية في قطاع االعمال املصرفية قد 
زاد من قدراتنا التنافسية والتشجيع على مواصلة حتقيق 
املتميز في جميع منتجاتنا وخدماتنا تلبيًة الحتياجات 
عمالئنا. وأض���اف  ان التزامنا بتطبيق القيم اخلمس 
االساسية التي يضعها البنك على رأس اولوياته ساعدنا 
كثيراً في تكوين شخصية بوبيان املتميزة بني مختلف 
قطاعات االعمال ومنها التركيز على العمالء، التركيز على 

املوظفني، العمل اجلماعي، الشفافية، واالبتكار .
وأك��د ان منحنا شهادة اآلي��زو امن��ا ُيعد اعترافاً دولياً 
ملطابقة ملعايير اجلودة من جهة معترف بها دولياً ومؤشراً 
واضحاً لنجاح استراتيجية البنك املمنهجة لتطبيق ومتابعة 

أفضل املعايير الدولية إلدارة اجلودة.

عبدالله احلسينان 2022-2023 »اخلليج« يختتم مشاركته في برنامج حتدي االبتكار  
اختتم بنك اخلليج، ضمن 5 بنوك وشركات 
كويتية مختارة مشاركته في النسخة السابعة  
من برنامج حتدي االبتكار  لعام 2023-2022 
ال��ذي تنظمه مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
سنويا بالتعاون مع كلية إدارة األع��م��ال في 
لندن، وهذا البرنامج يستهدف حتفيز االبتكار 
وتعزيز املهارات اإلبداعية في شركات القطاع 
اخلاص، لدعم النمو االقتصادي، واملساهمة في 
حتويل اقتصاد الكويت إلى اقتصاد قائم على 

املعرفة.
وشارك مجموعة من موظفي البنك املميزين 
في برنامج حتدي اإلبتكار من النسخه السابعه 
و املطوره، والذي ركز هذا العام   على اهتمامات 
الشركات املختارة، لتحفيز القطاع املالي في 
الكويت، ليتماشى مع رؤي��ة بنك اخلليج في 
من خالل أعماله ونشاطاته املتنوعة، إذ تقوم 
الفرق املختارة خالل فترة ثالثة أشهر، بالعمل 
على إيجاد حلول ابتكارية لتحديات واقعية 

خ��اص��ة ب��ش��رك��ات��ه��م، وس��ت��ت��اح ل��ه��م الفرصة 
للتعرف على جتارب لقيادات أعمال جنحت في 
تطوير مشاريعها، األمر الذي من شأنه أن يعد 
املشاركني، ألن يصبحوا قادة أعمال، يتمتعون 

بحس االبتكار واإلبداع.
 من جانبها، قالت املدير عام إلدارة امل��وارد 
البشرية سلمى احلجاج “ يقوم بنك اخلليج 
ب���دور ف��اع��ل ب��ني م��ؤس��س��ات ال��ق��ط��اع اخل��اص 
واملصرفي الكويتي، في مجال االبتكار ورعاية 

املواهب والكوادر الوطنية املتميزة .
وبينت أن استراتيجية بنك اخلليج لعام 
2025 تركز بشكل أساسي على التحول الرقمي، 
وت��ه��دف إل��ى تكريس املكانة ال��ري��ادي��ة لبنك 
اخلليج في الكويت كبنك املستقبل، مع توفير 
خدمات تتسم بالسهولة واالبتكار لتسهيل حياة 
العمالء وحتقيق النمو املستدام، الفتة إلى أن أحد 
أهم ركائز هذه االستراتيجية هو االستثمار في 

مشاركة البنكاحللول التكنولوجية الشاملة. 

»زين« الراعي الرئيسي لـ » قوت ماركت«

مسؤولو زين في جناح الشركة

أعلنت زي��ن عن رعايتها الرئيسية للموسم اجلديد من “قوت 
ماركت” احلدث األبرز من نوعه الذي عاد بعد انقطاع عامني في مركز 
الشيخ جابر األحمد الثقافي مُبشاركة 100 مشروع كويتي مُميز 
وحضور جماهيري ضخم من العائالت والشباب واملُهتمني مبجاالت 

الزراعة العضوية والتغذية واملشغوالت اليدوية.
وكانت زين من أوائل الداعمني الرئيسيني لهذه البادرة املُجتمعية 
الفريدة من نوعها على مر السنوات السابقة، وحرصت على التواجد 
في نسختها اجلديدة التي عادت بشكل أكثر إبداعاً، وذلك انطالقاً من 
استراتيجيتها الشاملة للمسؤولية االجتماعية واالستدامة لتشجيع 
الطاقات واملواهب احملّلية واملُساهمة في تقدمي جيل من الشباب 

الكويتي القادر على املشاركة في تنمية االقتصاد الوطني بكفاءة.

مجمع »أجيال«يختتم حملته الترويجية بتتويج الفائزين

تسليم اجلوائز

اختتمت شركة أجيال العقارية الترفيهية حملتها الترويجية ملجمع 
“أجيال” التجاري لنهاية العام، بتتويج ثالثة رابحني في سحب 
أقامته الشركة يوم االثنني املاضي، والتي كانت قد أهلت كل مرتادي 
املجمع عند شرائهم من أي محالته بقيمة 5 دينار كويتي وذلك منذ 1 

نوفمبر 2022.
ولقد كانت اجل��ائ��زة األول��ى والكبرى من نصيب ح��ور يوسف 
ابراهيم البلوشي العنود وه��ي سيارة جيلي أميقجراند موديل 
2023 ، بينما فازت حصة سلطان عباس العتيبي باجلائزة الثانية 
وه��ي 1000 دينار كويتي مقدمة من مجمع أجيال الترفيهي ، أما 
اجلائزة الثالثة فاز بها شبيب خالد املطيري وهي عبارة عن تلفزيون 

سامسونغ 85 بوصة. 
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اجلوية«  املساعدة  »ممر  يطلق  التركي  اجليش 
أطلقت القوات املسلحة التركية “ممر املساعدة اجلوية” لنقل 
فرق البحث واإلنقاذ إلى منطقة الزلزال ال��ذي ضرب جنوبي 
البالد فجر اإلثنني. وبدأت طائرات نقل تابعة للجيش التركي 
بنقل فرق البحث واإلنقاذ ومعداتهم إلى األماكن املنكوبة، كما 
تقوم طائرات إسعاف بتنفيذ مهام في إط��ار “ممر املساعدة 
اجلوية”. وقبيل توجهه إلى منطقة الزلزال، تفقد وزير الدفاع 
التركي خلوصي أكار، رفقة رئيس األرك��ان يشار غولر وقائد 

القوات البرية موسى آفسافار، سير العمل في قاعدة عسكرية 
للنقل اجلوي في أنقرة. وأعطى أكار التعليمات الالزمة لكتيبة 

البحث واإلنقاذ التابعة للقوات املسلحة.
وف��ي تصريح ل��أن��اض��ول، أك��د أك���ار استنفار مؤسسات 
الدولة لتقليص أضرار الزلزال وتضميد اجلراح والوصول إلى 
املواطنني العالقني حتت األنقاض. ولفت إلى تشكيل خلية أزمة 

في وزارة الدفاع إثر الزلزال لتقدمي املساعدات الالزمة.

من ناحية أخرى، قال أكار إن القوات املسلحة تواصل حتديد 
اخلسائر واألض��رار في صفوفها إثر الزلزال. ولفت إلى وجود 
3 ش��ه��داء، ومصابني، واستمرار أعمال التفقد في الوحدات 
العسكرية.        وأعلن فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي في أحدث 
حصيلة، وفاة 284 شخصا وإصابة 2323 آخرين جراء الزلزال 
الذي ضرب والية قهرمان مرعش وشعر به سكان العديد من 

الواليات املجاورة.
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أردوغان: سنتجاوز الكارثة  بأقل اخلسائر

واملفقودين املصابني  وآالف  الضحايا  مئات   .. وسورية  تركيا  يضرب  عنيف  زلزال 

الرئيس التركي يشرف على عمليات 
البحث واإلنقاذ  من مقر إدارة الكوارث

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مقر إدارة الكوارث 
والطوارئ )آفاد( لإلشراف على عمليات البحث واإلنقاذ املتعلقة بزلزال 
قهرمان مرعش. ومن املنتظر أن يدلى الرئيس أردوغ��ان بتصريحات 
صحفية عقب التقييمات في مركز التنسيق في إدارة الطوارئ والكوارث. 
وأعلن فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي في أحدث حصيلة، وفاة 284 
شخصا وإصابة 2323 آخرين جراء الزلزال الذي ضرب والية قهرمان 

مرعش وشعر به سكان العديد من الواليات املجاورة.
وضرب زلزال منطقة تركيا وسوريا بلغت قوته 7.4 درجات على 
مقياس ريختر، مخلفا خسائر كبيرة في األرواح واملمتلكات في البلدين.

طواقم اإلنقاذ في الواليات التركية 
تواصل عمليات اإلنقاذ

هرعت طواقم البحث واإلنقاذ من معظم الواليات التركية إلى املناطق 
التي تضررت من ال��زل��زال ال��ذي ض��رب والي��ة قهرمان مرعش أمس  

االثنني، والذي بلغت شدته 7.4 درجات.
وف��ي ه��ذا اإلط���ار انطلقت ط��واق��م البحث واإلن��ق��اذ م��ن إسطنبول 

والواليات احمليطة بها، وكذلك من العاصمة أنقرة وواليات أخرى.
وتوجهت فرق البحث واإلنقاذ إلى كافة الواليات املتضررة من 
الزلزال وأبرزها قهرمان مرعش وأضنة وعثمانية وهطاي وغازي 
عنتاب ومالطية أدميان. وتأثر بالزلزال العديد من الواليات التركية 

القريبة، إلى جانب بلدان مجاورة أيضا.

توقف العمليات في موانئ تركية 
أعلنت سلطة ميناء جيهان التركي على البحر املتوسط توقف 
العمليات جراء الزلزال الكبير الذي ضرب البالد. وقالت وكالة »تريبيكا 
للشحن« إن العمليات في ميناء النفط التركي في جيهان توقفت بعد 
وق��وع زل��زال ق��وي على مقربة منه، في وق��ت مبكر من صباح اليوم 

االثنني، مضيفة أن اجتماعاً طارئاً سُيعَقد بشأن األمر.
وفي إشعار، قالت »تريبيكا« إن املوانئ في جنوب شرقي تركيا 

تأثرت بالزلزال، وجرى اإلبالغ عن تأخيرات في العمليات.
كما ذكرت »هيئة املالحة البحرية« التركية، أن ميناء إسكندرون، 
الواقع في إقليم خطاي جنوب البالد، تضرَّر جراء الزلزال القوي. وبعد 
عمليات التفتيش لرصد األضرار، قالت الهيئة، على تويتر، إن العمليات 

مستمرة في موانئ، بجانب إسكندرون.
كما ذكرت شركة بوتاش، التي تتولى إدارة وتشغيل خطوط أنابيب 
النفط اخلاصة بالبالد، في بيان، أنه لم يجِر رصد أض��رار في شبكة 
ر. ومتر خطوط أنابيب النفط، التي  خطوط األنابيب عقب الزلزال املدمِّ
تربط تركيا باملنتجني في العراق وأذربيجان عبر املناطق التي ضربها 
الزلزال، كما تضم املنطقة محطة جيهان الرئيسية للطاقة في تركيا، 

وفق ما أوردته وكالة »بلومبيرغ« لأنباء.
وقال مسؤول تركي إن عدد القتلى جراء الزلزال القوي الذي ضرب 
جنوب شرقي تركيا، وصل اآلن إلى 284. وبذلك يرتفع إجمالي عدد 
القتلى في تركيا وسوريا إلى 568، وفق ما أفادت وكالة »أسوشيتد 
ب��رس«. وق��ال نائب الرئيس التركي ف��ؤاد أوقطاي إن 2300 شخص 
على األقل أصيبوا في 10 مقاطعات تضررت من الزلزال، وانهار 1700 

مبنى.

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
عن متنياته بتجاوز كارثة الزلزال الذي ضرب 
والي���ة قهرمان م��رع��ش جنوبي ال��ب��الد بأقل 

اخلسائر وفي أسرع وقت ممكن.
وقال أردوغ��ان ، إن كافة الوحدات املعنية 
في حالة تأهب وتقوم بعملها حتت إش��راف 
رئ��اس��ة إدارة ال��ك��وارث وال��ط��وارئ التركية 
)آفاد(. وأوضح أن وزارتي الصحة والداخلية 
و “آفاد” وإدارات الواليات وكافة املؤسسات 

األخرى بدأت أعمالها على وجه السرعة
وأشار إلى إرسال فرق البحث واإلنقاذ على 
وجه السرعة إلى املناطق املتضررة. ومتنى 
الرئيس التركي السالمة لكافة املواطنني 

املتضررين من الزلزال.
وضربت عدة ه��زات أرضية واليتي غازي 
ع��ن��ت��اب وق��ه��رم��ان م��رع��ش ج��ن��وب��ي ال��ب��الد، 
تراوحت قوتها بني 6.4 و 7.4 درج��ات على 
مقياس ريختر، بحسب رئاسة إدارة الكوارث 

والطوارئ التركية )آفاد(.
ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.9 درجة 
وس��ط تركيا وش��م��ال غ��رب��ي س��وري��ا، أمس 
االثنني، مما أسفر عن مقتل املئات، إذ انهارت 
مباٍن في املنطقة التي تكسوها الثلوج، في 
حني ب��دأ البحث عن ناجني محاَصرين حتت 
األنقاض. وشعر سكان قبرص ولبنان بالزلزال 

الذي وقع.
وق��ال إردم؛ وه��و من سكان مدينة غازي 

عنتاب التركية القريبة من مركز الزلزال: »لم 
أشعر قط بأي شيء كهذا، خالل األربعني عاماً 

التي عشتها«.
وأعلنت »وكالة مكافحة الكوارث« التركية 
أن 76 شخصاً ُقتلوا، وأصيب 440، بينما 
سارعت السلطات بإرسال ِفرق إنقاذ وطائرات 
إمدادات إلى املنطقة املتضررة، وأطلقت »إنذاراً 

من املستوى الرابع« يستدعي مساعدة دولية.
وق��ال مكتب الرئيس التركي رج��ب طيب 
إردوغ��ان، في بيان، إن الرئيس حتّدث هاتفياً 
م��ع ح��ك��ام ثمانية أق��ال��ي��م م��ت��ض��ررة؛ جلمع 
معلومات عن الوضع وجهود اإلنقاذ. وذكرت 
وسائل إعالم رسمية سورية أن أكثر من 200 
شخص ُقتلوا، وأصيب العشرات؛ معظمهم في 
محافظات حماة وحلب والالذقية حيث ُهدم 

الكثير من املباني.
وأعلن معاون وزير الصحة السوري أحمد 
ضميرية، ف��ي تصريح للتلفزيون الرسمي 
»ارت��ف��اع حصيلة ضحايا ال��زل��زال إل��ى 237 
وفاة، و639 إصابة«. وقال عضو في »منظمة 
ر  اخل��وذ البيضاء لإلنقاذ«، في مقطع مصوَّ
على »تويتر«: »الوضع مأساوي جداً، عشرات 
املباني انهارت في مدينة سلقني«؛ في إشارة 
إلى بلدة تبعد حوالي 5 كيلومترات عن احلدود 
التركية. وأضاف املنقذ، الذي ظهر في املقطع 
ال��ذي ُيظهر شارعاً مليئاً بالركام، أن املنازل 

»ُدّمرت متاماً«.

عانى ع��دد من املباني في املنطقة بالفعل 
من أضرار أثناء القتال خالل احلرب السورية 
التي استمرت قرابة 12 ع��ام��اً. وق��ال شهود 
إن ال��ن��اس ف��ي دمشق وف��ي مدينتْي بيروت 
وطرابلس اللبنانيتني ن��زل��وا إل��ى ال��ش��وارع 
وخرجوا بسياراتهم لالبتعاد عن مبانيهم في 

حالة انهيارها.
وفي غازي عنتاب التركية، قال إردم أيضاً 
إن الناس ف��ّروا من منازلهم املهتّزة، وكانوا 
خائفني متاماً من العودة. وأضاف، عبر الهاتف: 
»اجلميع يجلسون في سياراتهم أو يحاولون 

القيادة إلى أماكن مفتوحة بعيدة عن املباني«.

وقال جيك سوليفان، مستشار األمن القومي 
للبيت األبيض، على تويتر، إن الواليات املتحدة 
»قلقة جداً« بشأن الزلزال في تركيا وسوريا، 

وتراقب األحداث عن كثب.
وأضاف: »كنُت على اتصال مع املسؤولني 
األت��راك إلبالغهم بأننا على استعداد لتقدمي 
أي وكّل مساعدة مطلوبة«. متتد املنطقة عبر 

خطوط صدع زلزالي وهي عرضة للزالزل.
ذكر شاهد من وكالة »روي��ت��رز« في ديار 
بكر التي تبعد نحو 350 كيلومتراً إلى الشرق، 
أن الهزة الزلزالية استمرت ملدة نحو دقيقة، 
وتسببت ف��ي تهشيم زج��اج ال��ن��واف��ذ. وق��ال 

مسؤول أمني في املنطقة نفسها إن 17 بناية 
على األق��ل ان��ه��ارت. وقالت السلطات إن 16 
بناية ان��ه��ارت ف��ي شانلي أورف���ا، و34 في 

عثمانية.
وبثَّت محطتا »ت��ي.آر.ت��ي« و»خبر ترك« 
لقطات ألش��خ��اص يفتشون وس��ط أنقاض 
بناية وهم يحملون محفات؛ بحثاً عن ناجني 
في مدينة كهرمان مرعش حيث لم يكن النهار 

قد طلع بعُد.
وق���ال وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ال��ت��رك��ي سليمان 
صويلو، للصحافيني: »مهمتنا األساسية هي 
تنفيذ عمليات البحث واإلنقاذ، ولتنفيذ ذلك كل 

ِفرقنا في تأهب«.
وذكر املركز األملاني لبحوث علوم األرض 
أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، 
بينما قالت خدمة »إي.إم.إس.س��ي« للمراقبة 
إنها تقيِّم مخاطر وق��وع موجات م��ّد عاتية 

)تسونامي(.
وق���ال���ت »ه��ي��ئ��ة امل��س��ح اجل��ي��ول��وج��ي« 
األميركية إن سلسلة من الهزات األخرى وقعت 
بعد ال��زل��زال الرئيسي ال��ذي ق��دَّرت أن قوته 
بلغت 7.8 درجة. ووقع زلزال بقوة 6.7 درجة 
في غازي عنتاب، وآخر بقوة 5.6 درجة في 

منطقة نورداج امللحقة باملدينة.

جنوب تركيا .. مئات القتلى

عمليات اإلنقاذ مستمرة في تركيا

»التعاون اإلسالمي« تعزي تركيا 
وسورية في أعقاب كارثة الزلزال

أع��رب األم��ني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي حسني طه عن تعازيه 
ومواساته للضحايا في تركيا وسوريا، في أعقاب الزلزال ال��ذي ضرب 
املنطقة اجلنوبية من تركيا، أمس  االثنني، وأسفر عن سقوط الكثير من 

القتلى واجلرحى، كما أعرب األمني العام عن تضامنه مع أُسر الضحايا.
وأشاد األمني العام باالستجابة الفورية التي قامت بها السلطات املعنية 
في اجلمهورية التركية إلنقاذ السكان املتضررين واحلد من تأثير الزلزال، 
داعياً الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي واملؤسسات ذات الصلة، 
وكذلك جميع الشركاء، لإلسهام في جهود اإلنقاذ التي تقوم بها اجلمهورية 

التركية.

مصر تتضامن مع تركيا وسورية
أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة اخلارجية، أمس االثنني، عن 
خالص تعازيها وتضامنها مع كل من تركيا وسوريا في ضحايا الزلزال 
املدمر الذي ضرب البلدين وع��دداً من دول منطقة شرق املتوسط، متمنية 

الشفاء العاجل للمصابني.
كما تقدمت مصر بخالص التعازي ألُسر الضحايا والشعبني التركي 
وال��س��وري الشقيقني في ه��ذا املصاب األليم، مؤكدًة استعدادها لتقدمي 

املساعدة ملواجهة آثار تلك الكارثة املرّوعة.
كان زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب منطقة جنوب 
شرقي تركيا وشمال سوريا، صباح اليوم، على عمق 18 كيلومتراً، ما أسفر 

عن مقتل وإصابة املئات في البلدين.

الالزمة«  «املساعدة  تقدمي  تعرض  واشنطن 
أعلنت ال��والي��ات املتحدة استعدادها لتقدمي “كل املساعدة الالزمة” 
لتركيا على خلفية الزلزال املدمر الذي ضرب جنوبي البالد، أمس  اإلثنني. 
وقال مستشار األمن القومي األمريكي، جيك سوليفان، في بيان: “الواليات 
املتحدة قلقة بشدة حيال التقارير الواردة عن الزلزال املدمر اليوم في تركيا 
وسوريا”. وأضاف: “نحن مستعدون لتقدمي كل املساعدة الالزمة”. ولفت 
أن الرئيس جو بايدن “وجه الوكالة األمريكية للتنمية الدولية والشركاء 
احلكوميني اآلخرين لتقييم خيارات االستجابة األمريكية املمكنة ملساعدة 
األشخاص األكثر تضررا”. وتابع: “سنواصل مراقبة الوضع عن كثب 
بالتنسيق مع احلكومة التركية”. وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية 
)آف��اد(، أن الزلزال ال��ذي ضرب جنوب البالد بلغت شدته 7.4 درج��ات، 
وأودى بحياة 76 شخصاً وإصابة 440 آخرين. وتأثر بالزلزال العديد من 

الواليات التركية القريبة، إلى جانب بلدان مجاورة أيضا.

روسيا ترسل فريق إنقاذ
100 عنصر إلى أنقرة  يضم 

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، استعدادها إرسال فريق بحث وإنقاذ 
مكون من 100 عنصر إل��ى تركيا للمساهمة في مواجهة آث��ار الزلزال. 
وأوضحت الوزارة في بيان، أمس  االثنني، أن الفريق سيتم نقله إلى تركيا 

.”İl-76“ عبر طائرتني من طراز
وأف��رد البيان حيزا لتصريحات وزي��ر ال��ط��وارئ ال��روس��ي ألكسندر 
كورنيكوف الذي قال: “وزارة الطوارئ في روسيا مستعدة دائًما ملساعدة 

الدولة الصديقة”.

بلدان مجاورة تتأثر بزلزال قهرمان مرعش 
ت��أث��رت ع��دة دول م��ج��اورة لتركيا 
ب��ال��زل��زال ال��ذي ض��رب والي��ة قهرمان 
مرعش أمس  اإلثنني، والذي بلغت شدته 
7.4 درج��ات. وشعر بالزلزال كل من 
سوريا ولبنان ومصر وجمهورية شمال 
قبرص التركية وإدارة قبرص التركية 
وال��ع��راق. وف��ي س��وري��ا، ت��أث��ر سكان 
محافظات حلب والالذقية وحماة والرقة 
بشدة بزلزال مرعش، وفقد أكثر من 100 

شخص حياته جراء الزلزال.
وقالت وكالة سانا السورية إن 42 
شخصا لقوا مصرعهم في محافظة حلب 

وأصيب 200 آخرون.
من جانبها حصلت األن��اض��ول على 
معلومات من مصادر محلية في املناطق 
اخلاضعة لسيطرة امل��ع��ارض��ة، تفيد 

مبصرع 58 شخصا على األقل.
وأعلنت إدارة ال��ك��وارث والطوارئ 
التركية )آف��اد(، أن الزلزال الذي بلغت 

شدته 7.4 درج���ات، أودى بحياة 76 
شخصاً وإصابة 440 آخرين.

البحث عن ضحايا  في عفرين السورية

فرنسا: »مساعدة عاجلة«.. واالحتاد األوروبي يحشد الدعم

»الغرب« يرسل املساعدات إلى املناطق املنكوبة
توالت الرسائل الغربية الداعمة 
لكل من تركيا وسوريا بعد الزلزال 
العنيف ال��ذي ضربهما وأس��ف��ر عن 
سقوط آالف القتلى واجلرحى. وقال 
الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون، 
أمس )االثنني(، إن فرنسا »مستعدة 
لتوفير مساعدة عاجلة للسكان« 
في تركيا وس��وري��ا. وكتب الرئيس 
الفرنسي في تغريدة: »ترُدنا صور 
فظيعة من تركيا وسوريا بعد زلزال 
ب��ق��وة غير مسبوقة. نتعاطف مع 

العائالت التي خسرت أفراداً«.
تعهد املستشار األمل��ان��ي أوالف 
شولتس بتقدمي مساعدات للمناطق 
التي ضربها الزلزال. وقال شولتس 
عبر »ت��وي��ت��ر«: »نتابع األن��ب��اء عن 
ال��زل��زال ف��ي املنطقة احل��دودي��ة بني 
ت��رك��ي��ا وس���وري���ا وس���ط ح��ال��ة من 
الصدمة... سترسل أملانيا املساعدة 

بالتأكيد«.
إل���ى ذل����ك، أع����رب األم����ني ال��ع��ام 
حللف شمال األطلسي )ناتو( ينس 
ستولتنبرغ، ال��ي��وم، ع��ن تضامنه، 
وأعلن الدعم للدولة العضو تركيا 
بعدما ضربها زل���زال م��دم��ر. وكتب 
ستولتنبرغ عبر »تويتر«: »التضامن 
الكامل م��ع احلليف تركيا بعد هذا 
ال��زل��زال امل��ري��ع«. وأض���اف: »يحشد 
حلفاء الناتو الدعم«، مشيراً إلى أنه 
ت��واص��ل م��ع الرئيس التركي رجب 

طيب إردوغ����ان ووزي���ر اخلارجية 
مولود تشاوش أوغلو.

ف���ي ال���س���ي���اق، أرس�����ل االحت����اد 
األوروبي فرق إنقاذ إلى تركيا على ما 
أعلن املفوض األوروبي املكلف بإدارة 

األزمات يانيش لينارسيتش.
وك��ت��ب امل��س��ؤول األوروب�����ي في 

تغريدة: »إثر الزلزال الذي وقع في 
لنا آلية ال��دف��اع املدني في  تركيا فعَّ
االحت���اد األوروب���ي )...( وتوجهت 
فرق من هولندا ورومانيا«. وأوضح 
ناطق باسم املفوضية األوروبية أن 
ه��ذه املساعدة تأتي بناء على طلب 

من تركيا.

 ال تزال املئات من العائالت التركية حتت األنقاض
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إلغاء مباراة في الدوري اليوناني بسبب اختالف ارتفاع املرميني

alwasat.com.kw

12 من دوري زين لكرة القدم في ختام اجلولة 

التعادل اإليجابي يحسم لقاء اجلهراء والتضامن
تعادل نادي التضامن مع مضيفه 
اجلهراء إيجابا بهدف لكل منهما في 
ختام اجلولة ال12 من دوري )زين( 

لكرة القدم.
وعلى استاد مبارك العيار سجل 
املستضيف اجلهراء أوال عن طريق 
العبه طالل العجمي في الدقيقة 28 
فيما تعادل للتضامن الالعب عبدالله 
م���اوي ف��ي ال��دق��ي��ق��ة 37 ليتقاسم 

الفريقان نقاط املباراة.

وف��ي التفاصيل: ترجم اجلهراء 
تفوقه النسبي بهدف العجمي، الذي 
حول كرة عرضية إلى شباك احلارس 

سعود القناعي.
وتراجع مردود اجلهراء الهجومي 
بعد ذل���ك، وه��و م��ا منح التضامن 
ف��رص��ة ال��ع��ودة للقاء، بعد نشاط 
محلوظ للمهاجم توندي وعبد الله 
ماوي، الذي جنح في معادلة النتيجة 
بهدف م��ن ت��س��دي��دة، سكنت شباك 

احلارس بدر الصعنون.
وارت���ف���ع رص��ي��د اجل���ه���راء إل��ى 
النقطة 17 باملركز الرابع فيما وصل 
التضامن الى النقطة ال14 باملركز 

الثامن.
وجاءت نتائج اجلولة بفوز كاظمة 
والفحيحيل على القادسية والنصر 
على التوالي في حني تعادل الساحل 
أمام الساملية والعربي أمام الكويت 

واجلهراء أمام التضامن.

جانب من اللقاء

ألغيت مباراة املتصدر أيك أثينا وأتروميتوس في 
الدوري اليوناني لكرة القدم بعدما تأكد احلكام من 

وجود اختالف بني ارتفاع املرميني.
وقبل انطالق املباراة بلحظات قام احلكام بقياس 

االرتفاع بعد اعتراض أيك أثينا الفريق الضيف.
وق��ال النادي إنه اكتشف االختالف في ارتفاع 
املرميني بعدة سنتيمترات أثناء فحص امللعب قبل 

بداية املباراة.

وبالرغم من احملاوالت وتأجيل املباراة ملدة ساعة 
ونصف الساعة لم حتل املشكلة.

وستحدد محكمة يونانية رياضية املوعد اجلديد 
للمباراة.

برشلونة يغرد وحيدًا في صدارة الليغا

وس��ع برشلونة ف��ارق النقاط بينه وبني 
مالحقه ري��ال م��دري��د إل��ى ثماني ن��ق��اط، في 
صدارة ترتيب الدوري اإلسباني لكرة القدم، 
وذل���ك عقب ف���وزه على ضيفه إشبيلية 3 
- ص��ف��ر، ضمن منافسات امل��رح��ل��ة 20 من 

املسابقة.
ورف��ع برشلونة رص��ي��ده إل��ى 53 نقطة، 
بفارق ثماني نقاط أمام ريال مدريد صاحب 
املركز الثاني، وال��ذي خسر في وق��ت سابق 
من يوم األحد في نفس املرحلة أمام مايوركا 

صفر - 1.
على اجلانب األخ��ر جتمد رصيد إشبيلية 

عند 21 نقطة في املركز السادس عشر.
وبعد نهاية الشوط األول بالتعادل السلبي، 
افتتح خ��وردي ألبا التسجيل لبرشلونة في 
الدقيقة 58، قبل أن يضيف جافي الهدف 

الثاني في الدقيقة 70.
وف��ي الدقيقة 79 سجل رافينيا الهدف 
الثالث لبرشلونة، بعد متريرة رائعة من 

صاحب الهدف األول ألبا.

الصيفي والقادسية.. األزمة مستمرة
ت���ت���واص���ل أزم�����ة ال���دول���ي 
األردني السابق، عدي الصيفي، 
م��ع إدارة القادسية الكويتي 
على خلفية فسخ التعاقد بني 
ال��ط��رف��ني م��ؤخ��را. وذل���ك عقب 
تصريحات ملدير الفريق، حسني 
ف��اض��ل، ح��ول رف��ض الصيفي 
تلبية العرض الذي وفرته إدارة 
األص��ف��ر، ب��االن��ت��ق��ال لصفوف 
برقان، أحد فرق دوري الدرجة 

األولى الكويتية.
وق���ال ف��اض��ل إن استبعاد 
الالعب جاء بعد مراجعة املدرب 
بونياك، مضيفا أن الفرصة ال 
ت���زال سانحة أم��ام��ه لالنتقال 
إلى أي فريق آخ��ر، لكونه ميلك 

بطاقته الدولية كالعب حر.
ون���ف���ى ف���اض���ل أن ي��ك��ون 
ال��ق��ادس��ي��ة ق��د ت��ع��م��د إض��اع��ة 
الفرصة على الصيفي، لالنتقال 
لفريق آخر، مؤكدا أن النادي كان 

حريصا على مصلحة الالعب.
وك��ان الصيفي، ال��ذي يباشر 
تدريباته مع الساملية الكويتي 
ح��ال��ي��ا، ق��د أن��ه��ى ارت��ب��اط��ه مع 
القادسية وحصل على بطاقته 
ال��دول��ي��ة، بعد فسخ التعاقد 
ف��ي آخ��ر ي��وم قبل إغ���الق باب 

االنتقاالت الشتوية.
»مخالصة متأخرة«

وق���ال ال��الع��ب األردن����ي، في 
تصريحات بالفيديو عبر مواقع 
التواصل االجتماعي، إن من حقه 
رفض رغبة إدارة القادسية في 
ت��واج��ده م��ع أح��د ف��رق الدرجة 
األولى، معربا عن تقديره إلدارة 
برقان، التي سارعت في االتصال 

به لتتلقى موافقته على االنتقال.
وأض��اف أن��ه طلب من إدارة 
برقان االنتظار، للحصول على 
قسط م��ن التفكير، إل��ى جانب 
نيله املخالصة الرسمية من 

القادسية.
وذك����ر ال��ص��ي��ف��ي أن���ه تلقى 
امل��خ��ال��ص��ة م���ن ال��ق��ادس��ي��ة، 
ق��ب��ل س��اع��ات م��ن إغ���الق ب��اب 
االن��ت��ق��االت، ليقوم على الفور 
ب��ال��ت��واص��ل م��ع ب��رق��ان، ال��ذي 
أبلغه أن الوقت قد مضى، وأن 
ال��س��اع��ات املتبقية غير كافية 

إلنهاء اجراءات تسجيله.
وأك����د أن���ه ض��ح��ى م��ن أج��ل 

القادسية، ف��ي ب��داي��ة املوسم، 
خصوصا أنه كان ميلك أكثر من 
عرض، من فرق الدوري املمتاز، 
بقيمة مالية أكبر من التي قدمتها 

إدارة األصفر.
وأوض����ح أن���ه ل��رغ��ب��ت��ه في 
ال��ت��واج��د ب��ف��ري��ق ق����ادر على 
املنافسة وح��ص��د ال��ب��ط��والت، 
ون��ظ��را الرت��ب��اط��ه م��ع جماهير 

النادي، لبى عرض القادسية.
واستبعد أن يكون بونياك 
صاحب ق��رار رحيله، مؤكدا أن 
امل��درب الصربي أخبره برغبته 
في االحتفاظ بخدماته، من بني 

كل احملترفني.

عدي الصيفي

رئيس اجلهراء : سنخاطب االحتاد الدولي
بشأن بطاقة حسن

علق رئيس اجل��ه��راء، خالد اجل��ار ال��ل��ه، على أزم��ة 
القطري عبد الكرمي حسن. وك��ان اجلهراء قد أعلن عن 
صفقة عبد الكرمي حسن، وقدمه بصورة رسمية، لوسائل 
اإلع��الم، إال أن��ه واج��ه صعوبات في إش��راك الالعب في 
امل��ب��اري��ات، نظرا لتعثر حصول ال��الع��ب على بطاقته 
الدولية، وسط رفض السد. وقال اجلار الله : »خاطبنا 
االحتاد القطري، لطلب بطاقة عبد الكرمي حسن، وسط 
توقعات بالرفض، واخلطوة التالية ستكون مخاطبة 
االحتاد الدولي لكرة القدم من أجل احلصول على بطاقة 

الالعب«. وبني رئيس اجلهراء، أن األمر لن يستغرق وقتا 
طويال، معربا عن أمله أن يتمكن الالعب من املشاركة 

اعتبارا من مواجهة الفريق املقبلة في الدوري.
وعن التعادل اإليجابي أمام التضامن، شدد اجلار الله 
على أن األداء كان مقبوال، وسط تطلعات للظهور بصورة 

أفضل خالل املباريات املقبلة.
جدير بالذكر أن مواجهة اجل��ه��راء والتضامن، هي 
األول��ى للمجلس اجلديد، بقيادة خالد اجل��ار الله، بعد 

جناح قائمته في االنتخابات التي عقدت مؤخرا.

توتنهام يحرم السيتي االقتراب من األرسنال
رف����ض م��ان��ش��س��ت��ر س��ي��ت��ي ه��دي��ة 
منافسه أرسنال الثمينة لالقتراب منه 
في سباق املنافسة على لقب ال��دوري 
اإلجنليزي املمتاز لكرة ال��ق��دم، بعدما 
تلقى خ��س��ارة مباغتة صفر - 1 أم��ام 
مضيفه توتنهام هوتسبير،  في املرحلة 

الثانية والعشرين للمسابقة.
وبقي مانشستر سيتي، حامل اللقب 
في املوسمني املاضيني، في املركز الثاني 
برصيد 45 نقطة، ليظل متأخرا بفارق 5 
نقاط عن أرسنال )املتصدر(، الذي مازال 

ميتلك مباراة مؤجلة.
وكان سيتي يأمل في تقليص الفارق 
إل��ى نقطتني م��ع أرس��ن��ال، ال��ذي خسر 
صفر - 1 أم��ام مضيفه إيفرتون، يوم 
السبت، في نفس املرحلة باملسابقة، 
لكنه فشل ف��ي حتقيق مبتغاه بعدما 
نال هزميته الرابعة في املسابقة خالل 
املوسم احلالي، مواصال نتائجه املهتزة 
ف��ي الفترة األخ��ي��رة بالبطولة، عقب 
حتقيقه 4 انتصارات فقط خالل لقاءاته 

الثمانية األخيرة بالدوري اإلجنليزي.
في املقابل، ارتفع رصيد توتنهام، 
الذي حقق انتصاره ال�12 في البطولة 
هذا املوسم مقابل 3 تعادالت و7 هزائم، 

إلى 39 نقطة في املركز اخلامس.
وتقمص النجم ال��دول��ي اإلجنليزي 

هاري كني دور البطولة في اللقاء، عقب 
تسجيله ه��دف توتنهام ال��وح��ي��د في 
الدقيقة 15، قبل أن يلعب الفريق اللندني 
بعشرة العبني ف��ي الدقائق األخ��ي��رة، 
عقب طرد العبه كريستيان روميرو في 
الدقيقة 86 حلصوله على اإلنذار الثاني.

ودون كني اسمه بحروف من ذهب 
في تاريخ توتنهام، بعدما انفرد بلقب 
الهداف التاريخي للفريق اللندني، بعدما 
رف��ع رص��ي��ده إل��ى 267 هدفا ف��ي 416 
م��ب��اراة خاضها م��ع الفريق مبختلف 

البطوالت.

وتفوق كني بهدف واح��د على النجم 
السابق جيمي جريفز، الذي أحرز 266 
هدفا للفريق في 379 مباراة مبختلف 
البطوالت خ��الل الفترة من 1961 إلى 
1970، فيمال سجل كني أهدافه بداية من 

2010 وحتى اآلن.

كتيبة غوارديوال ترفض هدية اجلانرز
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.. ريال مدريد يسقط أمام مايوركا

واصل ريال مدريد حامل اللقب عروضه املهتزة وخسر -1
صفر أمام ريال مايوركا ودفع ثمن إهدار ركلة جزاء في دوري 
الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم ، في مباراته األخيرة قبل 

املشاركة في كأس العالم لألندية.
وسجل ناتشو مدافع ري��ال هدف املباراة الوحيد بطريق 
اخلطأ في مرماه عن طريق ضربة رأس بعدما فشل في إبعاد 

محاولة فيدات موريكي مهاجم مايوركا في الدقيقة 13.
وأه��در ماركو أسينسيو العب ريال ركلة جزاء بعد مرور 
ساعة من اللعب، في ظل غياب املهاجم كرمي بنزمية املتخصص 

في تنفيذ الركالت.
وتعرض ريال، الذي يواجه األهلي املصري في قبل نهائي 
كأس العالم لألندية باملغرب األربعاء املقبل، لضربة قبل بداية 

املباراة بعد إصابة احلارس تيبو كورتوا في فترة اإلحماء.

ليفا يقود برشلونه للصدارة

جانب من اللقاء

ض���اع���ف إن���ت���ر م���ن ج���راح 
ضيفه وج���اره ال��ل��دود ميالن 
ف��ي بطولة ال���دوري اإليطالي 
ل��ك��رة ال��ق��دم، وح��س��م »دي��رب��ي 
الغضب« لصاحله، بعدما حقق 
ف��وزا مستحقا عليه 1 - صفر، 
في قمة مباريات املرحلة ال�21 

للمسابقة.
وارت��ف��ع رص��ي��د إن��ت��ر، ال��ذي 
حقق ف��وزه ال�14 في البطولة 
هذا املوسم مقابل تعادل وحيد 
و6 ه��زائ��م، إل��ى 43 نقطة في 
املركز الثاني، بفارق 13 نقطة 

خلف نابولي املتصدر.
ف��ي امل��ق��اب��ل، جت��م��د رصيد 
ميالن حامل اللقب، ال��ذي تلقى 
خسارته اخلامسة في املسابقة 
خالل املوسم احلالي مقابل 11 
فوزا و5 تعادالت، عند 38 نقطة 

في املركز السادس.
وتقمص النجم األرجنتيني 
الوتارو مارتينيز دور البطولة 
في املباراة، عقب تسجيله هدف 

إنتر الوحيد في الدقيقة 34.
ويعد هذا هو االنتصار الثاني 
إلنتر على ميالن في غضون 3 
أسابيع تقريبا، بعدما سبق أن 
تغلب 3 - صفر على منافسه 

في كأس السوبر اإليطالي، الذي 
ج��رى بالعاصمة السعودية 

الرياض في 18 يناير املاضي.
كما تعتبر هذه هي اخلسارة 
الثالثة على التوالي التي يتلقاها 
ميالن في املسابقة، ليضاعف 
من حالة اإلحباط لدى جماهيره 

التي أصبحت متني النفس اآلن 
بالتواجد ضمن املراكز األربعة 
األول��ى املؤهلة لبطولة دوري 
أبطال أوروبا في املوسم املقبل، 
بعد تالشي آمال الفريق تقريبا 
في االحتفاظ باللقب للموسم 

الثاني على التوالي.

اإلنتر يقفز إلى املركز الثاني في الكالتشيو

إنتر يحسم ديربي الغضب بهدف الوتارو



ت��وص��ل ف��ري��ق بحثي 
س��ع��ودي متخصص إلى 
حت���دي���د م���وق���ع “سوق 
حباشة” التاريخي، أحد 
أه���م أس����واق ال��ع��رب في 
اجلاهلية وصدر اإلسالم، 

في إجناز علمي جديد.
ويأتي هذا اإلجناز، بعد 
دراس��ات بحثية وميدانية 
وآثارية بالتعاون بني دارة 
امللك عبدالعزيز ووزارة 
ال��ث��ق��اف��ة وه��ي��ئ��ة ال��ت��راث 
ال��س��ع��ودي��ة، ح��ي��ث ق��ام 
الفريق ب��إج��راء ال��دراس��ة 
البحثية وامليدانية، وتدقيق 
املصادر، واملسح األث��ري، 
وبعد النقاش العلمي مع 
أصحاب اآلراء بشأن موقع 
ال��س��وق، مت التوصل إلى 
حتديد موقع سوق حباشة 
ال��ت��اري��خ��ي ع��ل��ى الضفة 
اجلنوبية لوادي )قنونا(، 
حيث يتوسط سهال فيضيا 
م��ت��س��ع��ا، حت���ده م��ن جهة 
ال��ش��رق جبال )ال��درب��ة(، 
وم���ن ج��ه��ة ال��غ��رب جبال 
)العرم( مبسافة متتد نحو 
خمسة كيلومترات، ويحده 
من جهة اجلنوب جبل )أم 
الرمث( وما على سمته من 
السهل الفيضي، في منطقة 
متسعة سهلة تتوافر فيها 
م��ص��ادر امل��ي��اه وال��غ��ط��اء 
ال��رع��وي، كما مي��ر مبوقع 

ال��س��وق ط��ري��ق )اجل��ن��د(، 
وه��و م��ن أه��م امل��ع��ال��م في 

حتديد موقع السوق.
ويعد سوق حباشة أحد 
أكبر وأعرق أسواق العرب 
املوسمية ف��ي اجلاهلية 
وص���در اإلس����الم، وأك��ب��ر 
أس���واق إقليم تهامة في 
غ��رب اجل��زي��رة العربية، 
وامتد تاريخه من العصر 

اجل��اه��ل��ي إل����ى ال��ع��ص��ر 
اإلسالمي، حيث كان يقام 
كل سنة مل��دة ثمانية أيام 
في أول شهر رجب، ويشير 
عدد من املؤرخني إلى صلة 
السوق بالسيرة النبوية 
الشريفة، حيث ق��رروا أن 
الرسول الكرمي محمد بن 
عبدالله -صلى الله عليه 
وسلم- قد تاجر فيه قبل 

البعثة، وظل قائماً كل عام 
حتى سنة 197 للهجرة.

ومي��ث��ل ال��س��وق أوج��ه 
ال���ن���ش���اط االق���ت���ص���ادي 
واألدبي والثقافي متكامالً 
مع سوق عكاظ التاريخي، 
ال������ذي أع���ي���د إح���ي���اؤه 
وأص��ب��ح فعالية ثقافية 
بارزة في اململكة العربية 

السعودية.

قال رئيس اجلمعية 
ال��ف��ل��ك��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة 
املؤرخ عادل السعدون: 
إن )م��وس��م العقارب( 
يدخل ف��ي العاشر من 
ف��ب��راي��ر ب��ع��د ان��ت��ه��اء 
موسم الشبط ويستمر 

حتى 20 مارس.
وأض���اف السعدون 
في تصريح ل� )كونا( 
أم���س، أن )ال��ع��ق��ارب( 
ه��ي آخ��ر ف��ت��رات البرد 
ويصبح اجلو أكثر دفئاً 
في آخر أيام هذا املوسم 

حيث يبدأ فصل الربيع.
وذك��ر السعدون أن )موسم العقارب( يتكون من 3 جن��وم هي 
)سعد الذابح( ويقع في برج اجلدي و)سعد البلع( و)سعد السعود( 

ويقعان في برج الدلو وكل جنم مدته 13 يوماً مبا مجموعه 39 يوماً.
وأض��اف أن النجم األول هو )عقرب السم( يبدأ 10 فبراير عند 
ظهور )سعد الذابح( ويستمر حتى 22 فبراير، موضحاً أنه سمي ب� 

)عقرب السم( لشدة برودته.
وقال: إن الثاني هو )عقرب الدم( وسمي بهذا االسم لبرودته أيضاً 
ويبدأ مع ظهور جنم )سعد البلع( في 23 فبراير ويستمر حتى 7 
مارس ثم يليه العقرب األخير )عقرب الدسم( ويبدأ مع ظهور جنم 
)سعد السعود( في الفترة من 8 إلى 20 م��ارس وسمي بهذا االسم 
بسبب امتالء بطون املاشية من العشب الوفير حيث تسمن أجسامها 

وتزداد أوزانها.
وأش��ار إل��ى أن األي��ام التي تسمى )ب��رد العجوز( تدخل ضمن 
)العقرب الثالث( حيث تبدأ في 10 مارس وتستمر 7 أيام وهي أيام 

باردة حتل بعد فترة من األيام الدافئة تسمى )بياع اخلبل عباته(.
وأوضح أن سبب التسمية هو أن “بعض الناس يبيع عباءته قبل 
دخول برد العجوز نتيجة العوز واحلاجة أو عدم املعرفة باملواسم 
وعندما يدخل عليه هذا البرد يحس بالبرد والسيما في الليل فيشعر 
بالندم لبيعه عباءته”، مشيراً إلى أنه بعد موسم العقارب يدخل 

)احلميمني( املوسم الربيعي في 21 مارس.
ويعد موسم العقارب املوسم اخلامس من املواسم االثني عشر في 
السنة التسهيلية التي تبدأ في 24 أغسطس مع موسم سهيل وبعده 

الوسم ثم املربعانية الشتوية فموسم الشبط.
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 في الصـميم
يبدو أن احلكومة بعد افتتاح مستشفى الفروانية م��ا زال��ت 
»معچعچة« في إدارة امل��راف��ق الصحية ، جميع ال��دراس��ات التي 
أجريت على مستوى العالم أثبتت أن مستوى املستشفيات احلكومية 
منخفض وم��س��ت��وى ال��رع��اي��ة م��ت��دن��ي، وال متتلك أج��ه��زة دقيقة 
للتشخيص ، لألسف لم نسمع أن احلكومة لديها خطة لتحويل 
اخلدمات الصحية إلى القطاع اخل��اص، معظم دول العالم وأغلب 
دول اخلليح حولت الرعاية الصحية إلى القطاع اخلاص ما عدا دولة 
الكويت االشتراكية. روسيا والصني تخلوا عن االشتراكية وعادوا 
إلى نظام امللكية اخلاصة والعمل احلر، إلى متي متلك احلكومة جميع 
األنشطة االقتصادية، وتعني بعض مسؤوليها في مجالس إدارة 

الشركات لتنفيعهم.
 البلد تدمرت وتخلفت بسبب سيطرة العقليات التي ال تؤمن بدور 
القطاع اخلاص ، معظم الدول املتقدمة ال يزيد حجم القطاع العام فيها 

عن خمسة باملئة . العلة باطنية؟!
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buazeeez@ في�صل الكندري
استفزاز املوظف او تهديده وخاصه ان كان موظف مجتهد امر مرفوض 
حتماً وان راجعنا سبب تلك املمارسات بسبب غياب الرقابه وضعف القانون 
او اللوائح.. يحق للموظف تقدمي شكوى ولكن ماذا بعد الشكوى سيكون 
في ظل وجود لوائح او قانون ال يحمي املوظف بالقطاع اخلاص فما هو دور 

القوى العامله بتلك احلادثه؟

dr_abraralroomi@ د. ابرار الرومي
منظر مزعج ومخيف ألطفال تتراوح اعمارهم بني سنتني واربع سنوات 
يخرجون رؤسهم واجسامهم من نوافذ السيارة.. والذي ازعجني اكثر ان 
الذي يقود السيارة هو األب واألم متواجدة أيًضا.. أمتنى من وزارة الداخلية 

اتخاذ الالزم اجتاه هؤالء اآلباء املهملني!!

Dr_abdllhadi@  د.عبدالهادي العجمي
ملاذا وزارة التربية ال تستعني بشركة الدرة الوطنية لتوفير العمالة بدل 
املهمة الرسمية التي حتتوي على اكثر من 10 اشخاص وملدة شهر قابلة 
للتمديد! وفوق هذا وكيلة القطاع االداري واملالي بالتكليف توها راده من 
الدوحة وبتروح شهر؟! منو يقود القطاعني دام ما عند وزير التربية ثقة 

بالبعض؟!

phkuwait78@  بنت النواخذه

االخوة في مطار الكويت .. بالذمة ما يجوز ترى ان الطيارة من دبي الى 
الكويت تاخذ لها ساعة و ٢٠ دقيقة و تطلع تنطر جناطك ساعتني ..!!  والله 

شوفوا لكم حل !!

Ahmedybaqer@  اأحمد باقر

في حديث كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته بني النبي انه حتى اخلادم 
مسؤول عما استرعاه الله ، لذلك فاالخوة النواب مطالبون ببيان نقدهم 
للقوانني السيئة املقدمة من زمالئهم وفق ما افاد اهل االختصاص و عدم 
الصمت عليها ابراء بقسمهم و النهم سلطة مسؤولة حتى ال يعتقد الناس انهم 

راضون عليها

oqrqr@   الدوغه
للعلم ... التصريحات عن امليزانيه مربوط لوقف الهدر اخلارجي وفهم ... 

يعني ماعندي افلوس اعطيكم ...  والوضع باحلقيقه متني وقوي

nabilalshammari@   نبيل ال�صمري
الى احلكومه وال��ى مجلس األم��ه  نطالبكم بتنفيذ واق��رار القوانني التي 
اوصلناها لكم بجلسه عاجله قبل حلول الشهر الفضيل وال تنسون كلمة  ولي 

العهد االمني حفظه الله واهتمامه باملتقاعدين عليكم تنفيذ وصيته .

AdelAlhamli@   عادل �صليمان
اذا دخلت بالغلط جنوب السرة  السالم الصديق  حطني  الزهراء ….  حتس 
انك فى مغامرة سندباد .. بطلع مو قادر صرت كعب داير .. منحنيات شوارع 

اغالق اللوكيشن  تخربط

إرسل كلمة  »اشتراك«

ذكيًا  تطبيقًا  يطورون  علماء 
يـــكـــتـــشـــف أعــــــــــراض الــســكــتــة 

الدماغية عند حدوثها
ششفي الواليات املتحدة، يعاني شخص واحد من سكتة دماغية كل 
40 ثانية، وفي اململكة املتحدة كل خمس دقائق، والتصرف بسرعة هو 

املفتاح ملنع تلف دائم في الدماغ.
وم��ع ذل��ك، ال ميكن التعرف على األع���راض بسهولة في حاالت 
الطوارئ، والتي تشمل تدلي الوجه من جانب واحد، أو تداخل الكالم 

أو عدم القدرة على رفع الذراع.
واآلن، ابتكر العلماء تطبيقاً ميكن أن يساعد العائلة واألصدقاء 
في التعرف على السكتة الدماغية عند حدوثها - ما يدفعهم إلى طلب 

سيارة إسعاف.
ويستخدم التطبيق، املسمى FAST.AI، مقطع فيديو لوجه 
املريض لفحص 69 نقطة في الوجه وقياس حركة الذراع واكتشاف 

تغيرات الكالم.
وقام فريق من جامعة كاليفورنيا بتجربته على ما يقرب من 270 
مريضا مت تشخيص إصابتهم بسكتة دماغية حادة، في غضون 72 

ساعة من دخول املستشفى.
واختبر أطباء األعصاب الذين فحصوا املرضى التطبيق ثم قارنوا 

النتائج بتشخيصهم السريري.
ووج��د التحليل أن التطبيق اكتشف بدقة تدلي الوجه املرتبط 

السعودية.. فريق بحثي يتوصل
 إلى حتديد موقع سوق حباشة التاريخي

تصّدر فيلم الرعب “ُنك آت ذي كابن” 
إي���رادات السينما في أمريكا الشمالية 
مسجال 14 مليون دوالر ، للمخرج 
األم��ري��ك��ي م��ان��وج ن��اي��ت ش��ي��ام��االن، 
ومن بطولة ديف باتيستا، وجوناثان 
جروف، وبن ألدريدج وروبرت جرينت، 
وبذلك أزيح فيلم “أفاتار: ذي واي أوف 
ووتر” الذي هيمن على املركز األول ملدة 

سبعة أسابيع.
وت��ت��ن��اول قصة فيلم  “نك آت ذي 
كابن” م��ع��ان��اة زوج���ني ي��ذه��ب��ان في 
رحلة برفقة ابنيهما إلى إحدى الغابات 
وينزالن في كوخ، ليظهر لهم رجل غريب 
ويحذرهما من أّن نهاية العالم أصبحت 
وشيكة وأّن الطريقة الوحيدة لتجنب 

ذلك هي التضحية بأحد ابنيهما.
فيما ح��ّل ف��ي امل��رك��ز الثاني الفيلم 
الكوميدي “80 فور برايدي” للمخرج 
كايل مارفن ، محققاً إيرادات بلغت 12،5 

مليون دوالر.
ويضم الفيلم جنوماً منهم جني فوندا 
وس��ال��ي فيلد، وتتمحور قصته حول 
مجموعة م��ن مشجعي أح��د ف��رق كرة 
القدم األمريكية تقوم برحلة حلضور 

السوبر بول، وهي املباراة النهائية لهذه 
الرياضة التي ُتعتبر بني األكثر شعبية 

في الواليات املتحدة.
وقد تراجع فيلم “أفاتار: ذي واي أوف 
ووتر” إلى املركز الثالث بإيرادات بلغت 
10،8 مليون دوالر، والفيلم من بطولة 
سام ورثينجتون وزوي سالدانا وكيت 

وينسلت، وإخراج جيمس كاميرون.
كما تراجع فيلم األطفال “بوس إن 
ب��وت��ز: ذي الس��ت ويش” املنبثق من 
ع��ال��م سلسلة “شريك” مرتبتني عن 
األسبوع املاضي ليحتل املركز الرابع، 
محققاً إي���رادات بلغت ثمانية ماليني 
دوالر، الفيلم من إخراج جويل كراوفورد 
وجانويل ميركادو، وبطولة أنطونيو 
بانديراس وفلورنس بيو وسلمى حايك.

وح���ّل ف��ي امل��رك��ز اخل��ام��س الفيلم 
ال��ك��وري “بي ت��ي اس: ييت ت��و َك��م إن 
سينماز” الذي سّجل إيرادات بلغت 6،2 
مليون دوالر في أسبوعه األول، بطولة 
جيه ه��وب ، وس��وك ج��ن كيم ، سوجا 
وج��وجن��ك��وك ، وي��وف��ر الفيلم فرصة 
حملبي الفرقة الكورية اجلنوبية “بي تي 

اس” ملشاهدة فرقتهم.

الشمالية أميركا  في  السينما  إيرادات  يتصدر  كابن«  ذي  آت  »ُنك  فيلم 

فيلم الرعب »ُنك آت ذي كابن«
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العقارب«  »موسم  السعدون: 
فبراير  من  العاشر  في  يدخل 

20 مارس ويستمر حتى 

عادل السعدون
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فازت طالبة كندية تبلغ 
18 ع��ام��اً اش��ت��رت للمرة 
األول���ى ت��ذك��رة يانصيب، 
باجلائزة الكبرى البالغة 
قيمتها 48 مليون دوالر، 
لتصبح بذلك أصغر شخص 
يفوز في كندا مببلغ كبير 
كهذا. وأوض��ح��ت جولييت 
الم��ور، وهي طالبة في سو 
س��ان م��اري ف��ي أونتاريو، 
خالل تسلمها جائزتها أّنها 
اشترت أول تذكرة يانصيب 
بعدما شجعها جّدها على 
ذل���ك.وأض���اف���ت ق���ال ل��ي: 
لقد بلغت الثامنة عشرة، 
اش��ت��ري ت��ذك��رة وج��ّرب��ي 
حظك، وبالفعل ذهبت إلى 
امل��ت��ج��ر ات��ص��ل��ت ب��وال��دي 
ألسأله عن اإلج��راءات التي 
ينبغي اتباعها للمشاركة 

في اليانصيب.
وكانت شركة يانصيب 
“أو إل جي” اخل��اص��ة 
ب��أون��ت��اري��و أع��ل��ن��ت خ��الل 
نهاية األسبوع هوية الفائزة 
الوحيدة باجلائزة الكبرى 
في السحب الذي جرى مطلع 
يناير املاضي، مشيرة إلى أن 
جولييت الم��ور هي أصغر 

شخص في كندا يفوز مببلغ 
كبير ك��ه��ذا ف��ي اليانصيب 

على اإلطالق.
ول����م ت��ت��اب��ع جولييت 
نتائج السحب ول��م يخطر 
ف��ي ب��ال��ه��ا أن��ه��ا ق��د تكون 

ال��ف��ائ��زة، قبل أن يخبرها 
زمالؤها بأّن التذكرة الفائزة 
قد مت شراؤها في سو سان 
ماري. وبعدما اقترح عليها 
أحد زمالئها أن تتحقق من 
تذكرتها عبر تطبيق “أو 

إل جي”، ف��وج��ئ��ت بأنها 
الفائزة. والم��ور تتخصص 
ف��ي علم األح��ي��اء وتعتزم 
متابعة دراستها هذا العام 
فيما تخطط للقيام برحلة 

مع عائلتها الصيف املقبل.

كندا.. ورقة يانصيب حتّول طالبة إلى مليونيرة

الطالبة جولييت المور أثناء تتويجها باجلائزة


