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«الداخلية»: تعيني مديرين عاّمني في قطاعات مختلفة
اخلالد لـ«اجلنسية» واخلدة لـ «املرور» والهمالن لـ«مراكز اخلدمة» 
وشهاب لـ «األحمدي» والطوالة لـ «مبارك الكبير» وقبازرد لـ «املخدرات»

رفض اعتماد الشهادات الصادرة من أثينا 
مرمي بندق 

كشفت مصادر مطلعة في تصريحات 
خاصــة لـــ «األنبــاء»، عن أن الشــهادات 
املــزورة املعلنة املرفوض اعتمادها متثل 
عينة فقط من الشهادات املزورة املرفوضة،  
موضحة أنها صــادرة من الهند والفلبني 
وأثينا وسلوڤاكيا، ومت تأييد الرفض بأحكام 
قضائية نهائية.  وأوردت اإلحصائية عدد 
القضايا املنظورة، حيث وردت للمحاكم 
١٩ شــهادة غير معتمدة ما زالت متداولة 

في احملاكم، وبلغت أعداد الشهادات التي 
صدرت لصالح املدعي ١٢ شهادة منها ٨ من 
سلوڤاكيا، و٣ من الفلبني وشهادة واحدة 
من الهند وصفر من أثينا، وهذه اإلحصائية 
خالل الفترة من ٢٠١٥ حتى ٢٠٢١. وكانت 
قد متــت إحالة ١٤٠ شــهادة مزورة و١٣٣
شخصا إلى النيابة، وبلغ عدد الشهادات 
التي مت رفض اعتمادها ٤٧٧ شهادة من قبل 
وزارة التعليم العالي، والتي متثل عينة 
فقــط.  إلى ذلك، قالــت مصادر أخرى إنه 
حتى اآلن ال يتم اعتماد الشهادات الدراسية 

للحاصلني عليها اثناء العمل. من األهمية 
ذكــر أنه مت اعتماد الشــهادات الدراســية 
التي حصل أصحابها على أحكام قضائية. 
على صعيد متصل، أوضحت املصادر 
أن مجلس الوزراء سيحسم تاريخ عطلة 
املولد النبوي الشريف الذي يصادف السبت 
٨ أكتوبر في اجتماعه املقبل.  هذا، ويستعد 
ديوان اخلدمة املدنية إلعالن دفعة جديدة 
من الترشــيحات للتوظيف احلكومي في 
مختلــف التخصصات العلميــة واألدبية 

والشهادات املتوسطة.

أمير زكي

أصدر نائــب رئيس مجلــس الوزراء 
وزيــر الدفــاع ووزير الداخليــة بالوكالة 
الشــيخ طــالل اخلالد ظهر أمــس قرارات 
بتســكني عــدد مــن املديريــن العامني في 
قطاعات مختلفة بديال عن قيادات متقاعدة 

أو أحيلت للتقاعد قبل أشهر قليلة.
وذكر مصدر أمني ان من بني املديرين 
العامــني الذين صدرت بهم قرارات: اللواء 
وليد شهاب مديرا عاما ملديرية أمن األحمدي، 

واللواء فواز اخلالد مديرا عاما لإلدارة العامة 
للجنسية نقال من «املرور»، واللواء يوسف 
اخلــدة مديرا عاما لإلدارة العامة للمرور، 
والعميد ســعد الهمالن مديرا عاما لإلدارة 
العامة ملراكز اخلدمة، والعميد عبدالقادر 
الشعبان مديرا عاما للتدريب في أكادميية 
سعد العبداهللا، والعميد عبدالعزيز العريفان 
مديرا عاما للقوات اخلاصة، والعميد فهد 
العبيد مديرا عاما ألمن الســجن، والعميد 
محمــد قبازرد مديرا عاما لــإلدارة العامة 
ملكافحــة املخدرات، والعميــد علي البناي 

مديرا عاما للمنافذ البرية، والعميد عيسى 
الفيلكاوي مديرا عاما ألمن املطار، والعميد 
فارس القحطاني مديرا عاما لشرطة النجدة، 
والعميد حمد الطوالة مديرا عاما ملديرية 
أمن محافظة مبارك الكبير نقال من منصبه 
السابق كمدير عام لشؤون اإلقامة. وأضاف 
املصــدر ان الشــواغر األخــرى مبن فيهم 
مديرون عامون ومســاعدوهم خاصة في 
مديريات أمن حولي والفروانية واجلهراء 
والعاصمة سيتم البّت فيها عقب انتخابات 

مجلس األمة.

الشهادات املزورة املعلنة املرفوض اعتمادها متثل عينة فقط وأحيلت إلى النيابة مع حامليها 

الشيخ طالل اخلالد ود.محمد الفارس واملستشار جمال اجلالوي والسفير ضاري العجران يشاركون 
سفير خادم احلرمني الشريفني األمير سلطان بن سعد االحتفال باملناسبة         (هاني الشمري)

األمير: السعودية في عهد امللك سلمان  
شهدت إجنازات حضارية بارزة 

الفارس: الشعب الكويتي حريص على مشاركة اململكة أفراحها

صاحب السمو وولي العهد هنآ خادم احلرمني بذكرى اليوم الوطني 
وأكدا عمق العالقات الوطيدة والتاريخية بني الكويت واململكة

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 

احلكم في«املسيء» بعد غٍد وتأجيل طعون الـ ٤  بدستورية الفقرة الثانية 

«التمييز» تؤيد شطب حسني واجلويهل 
والعتيبي وتؤجل طعن القريفة إلى األحد

عبدالكرمي أحمد

حجزت احملكمة الدستورية أمس 
الطعون األربعة بدســتورية الفقرة 
الثانيــة املضافــة بقانــون رقــم ٢٧
لســنة ٢٠١٦ بشأن انتخابات أعضاء 
مجلس األمة «ما يعرف بقانون حرمان 
املســيء»، للحكم بعد غد األحد، بعد 
جلسة شهدت تقدمي دفوع تطعن في 
هذه الفقرة. من ناحية أخرى، أجلت 
الدائرة اإلدارية مبحكمة التمييز نظر 
طعــون احلكومة ضد أحكام محكمة 
االســتئناف بإلغاء شطب املرشحني 
العائديــن، إلى بعد غــد األحد حلني 
الفصل في الطعون الدستورية بقانون 
«حرمان املسيء». وشهدت اجللسة 
تقــدمي دفاع املرشــحني احملالني إلى 
احملكمة الدستورية بطلب رد الهيئة 

القضائية، كما دفعوا بعدم جواز نظر 
طعن احلكومة باحلكم االســتئنافي 
كون أنه لم يبــت بدعاوى موكليهم 
بل أوقفها للبت بدســتورية «قانون 

املسيء». 
 هذا، وقضت «التمييز» بإلغاء حكم 
االستئناف بإعادة املرشحني هاني حسني 
ومحمــد اجلويهل ومبــارك العتيبي، 
وبذلــك يتأيــد قــرار وزارة الداخلية 
باســتبعادهم من خوض االنتخابات 
البرملانيــة. وقــررت احملكمــة تأجيل 
دعوى املرشح مساعد القريفة للحكم 
األحــد املقبل؛ انتظــارا حلكم احملكمة 
الدستورية بشأن قانون حرمان املسيء. 
من جهة أخرى أغلق باب االنسحاب من 
انتخابات ٢٩ اجلاري ملجلس األمة على 
٢٠ مرشحا في اليوم األخير، ليصبح 

عدد املنسحبني ٦٥ مرشحا.

ملشاهدة الڤيديو

«اجلزيرة» تضيف خطًا جديدًا 
في أوزبكستان ملدينة مننكان 

بواقع ٣ رحالت أسبوعيًا

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت PDF الصفحة
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عبيد الوسمي: إعادة النظر 
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د. عبيد الوسمي
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إنــكار اجلميل هو: أن يكســر األعمى عصاه 
بعد أن يُبصر!

سألني قارئ كرمي: ما أسوأ األوضاع التي مرت 
عليك في احلياة؟

فقلت دون تــردد: نكران اجلميــل والفضل 
واجلحود من أســوأ أمراض البشر في هذا الزمن، 

لألسف!
وأسوأ هؤالء اخللق من إذا غضب «أنكر فضلك، 
وأفشى سرك، ونسي العشرة وقال عنك ما ليس فيك»!

عزيزي القارئ: ال شــيء أضيع من مودة من 
ال وفاء له!

يقول ابن زيدون:
لــم نعتقد بعدكــم إال الوفــاء لكم

دينــا غيــره  نتقلَّــد  ولــم  رأيــًا 
إذن كلنا متفق على أن نكران اجلميل أشد وقعا 

من ضربة السيف!
كم زوجة أخلصــت لزوجها وجازاها بالنكران 

واجلحود!
وكم عامل أخلص في عمله وجازاه سيده بالظلم 

وغنب احلقوق!
في مقاعد الدراســة في مدرسة سيف الدولة 
علمنا األستاذ محمد الشابوري، رحمه اهللا، أشعارا 

لـ (معن بن أوس املزني) يقول:
يـــوم كل  الرمايـــة  ُأعّلمـــه 

فلمـــا اشـــتد ســـاعده رمانـــي
القوافــي نظــم  علمتــه  وكــم 

هجانـــي قافيـــة  قـــال  فلمـــا 
وقـــت كل  الفتـــوة  ُأعّلمـــه 

جفانـــي شـــاربه  طـــرَّ  فلمـــا 
قارئي العزيز: احلياة أقصر من أن نقضيها في 
تسجيل األخطاء التي ارتكبها غيرنا في حقنا وفي 

تغذية روح العداء بني الناس!
إذا أحببت احلياة فال تهدر الوقت، ألن من الوقت 
صنعت احلياة، وتذكر وأنــت تقوم من (الصفعة) 
أننا نحب الورد رغم األشــواك التي تعانقه، هكذا 
هي احلياة ال شيء يستمر مثلما تضحك ستبكي، 
تنجح وتسقط، هي احلياة هكذا هناك صورة حلوة 
جميلة أخرى معذبة تزلزل كيانك. اقرأ معي أبيات 

إيليا أبوماضي:
أيهــذا الشــاكي ومــا بــك داء

الوجــود جميــال كــن جميــال تــر 
أحكــم الناس فــي احليــاة أناس

التعليـــال فأحســـنوا  عّللوهـــا 
وتذكــروا أن املواقف في احلياة كفيلة بإظهار 

حقيقة أزلية بأن املظهر ليس كل شيء!

٭ ومضة: عزيزي القارئ في كل مكان: راح زمن 

الطيبني (الزمن اجلميل) وكثر اآلن اجلحود واحلسد 
والغيرة والغضب واخلزة واالعتداء!

عليك إن أخطأت بحق النــاس ان تذكر كل 
خطأ ميكن إصالحه، فالرجوع إلى الصواب ميحو 
جميع األخطاء واألوزار، واألهم أن تسامح وتغفر!
وتبقى احلقيقة: ناكــر اجلميل إذا وجد من 

يسعده اليوم نسي من أسعده باألمس!

٭ آخر الكالم: ســألني صديق: كيف تصف هذه 
املرحلة من احلراك البرملاني والسياسي؟

فقلت على ما أشوف: واضح أنها مرحلة ُحسن 
االختيار والتصالح واإلصالح!

٭ زبدة احلچي: قارئي الكرمي: احلياة أعمار واخلالدون 
هم أصحاب الوجود املستمر في عظمة آثارهم، 
وليس عيبا أن تخفق واألهــم أن تقوم وتترك 
صفحة املاضي السوداء باستشراف مستقبلك! 

تبقى احلكمة والنصيحة:
والناس همهــم احليــاة وما أرى

طــول احليــاة يزيــد غيــر خبــاِل
وإذا افتقــرت إلــى الذخائِر لم جتد

األعمــال كصالــح  يكــون  ذخــرا 
البعض في احلياة إن أشــعلت لهم أصابعك 
العشر شــمعا وانطفأت واحدة منها سينسون 

التسع ويحاسبونك على الواحدة، لألسف!
أمتنى لكم إجازة نهاية أسبوع طيبة تتحقق فيها 
آمالكم وتنسون محطات الفشل والسوء، وتذكروا:

قبح بــكل  الســفيه  يخاطبنــي 
فأكـــره أن أكـــون لـــه مجيبـــا

حلمــا فأزيــد  ســفاهة  يزيــد 
طيبـــا اإلحـــراق  زاده  كعـــود 
اهللا.. ما أجمل النفوس التي ال تنكر املعروف 

وتسامح رغم شدة االختالف.

عزاء
أعزي أخي وشيخي د.خالد اخلراز بوفاة أخته 
عالية، داعني اهللا تعالى املولى الكرمي أن يكرم نزلها 
ويحسن مدخلها ويجعل قبرها روضة من رياض 
اجلنة في هذه الليلة املباركة، ويرزقها الفردوس 

األعلى من اجلنة.. إنه ولي ذلك والقادر عليه.

عزاء
أعزي إخواني أبناء العم يوسف جاسم احلجي، 
رحمه اهللا، بوفاة أخيهم عبداحملسن، وأدعو اهللا أن 
يكرم نزله ويرفع درجته وأن ينور قبره ويقبله 
في الصاحلني.. آمني. و(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

..في أمان اهللا.

ومضات

زمن اجلحود 
ونكران اجلميل!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

الشريعان: محاربة كل من تسّول له نفسه املساس بأمن الكويت

فإن اإلدارة العامة للجمارك وبناء 
علــى توجيهــات وزيــر التجارة 
الشــؤون  ووزيــر  والصناعــة 
االجتماعية والتنميــة املجتمعية 
تواصل تفعيل مبــادرات وأمناط 
جديدة تعزز من مستويات اخلدمات 
اجلمركية مبا يتوافق مع املعايير 
الدولية مع وضع أهمية خاصة ألمن 
احلدود وتســهيل التجارة ســعيا 
إلثراء االقتصاد الوطني من خالل 
التجــارة اآلمنة التي تعود بالنفع 

على وطننا الكويت.
وأضــاف أن رجــال اجلمــارك 
هم خــط الدفــاع األول معربا عن 
اعتزازه باإلجنازات املتميزة للمنافذ 
اجلمركيــة املتعلقة مبعدالت غير 
مســبوقة في الضبطيــات الفترة 

األخيرة.

جميع قطاعاتها تؤمن بأن التقنيات 
واملنصات الرقمية أصبحت من أهم 
مكونات البنيــة التحتية ملختلف 
املؤسســات في العمليات اإلدارية 
واخلدمية والرقابية وهو ما جعلها 
ركيزة أساســية فــي خططنا من 
خالل توجيهات مباشرة لضرورة 
االستفادة من التطور اإللكتروني 
الهائــل واملســتمر فــي مجــاالت 
العمل اجلمركي املختلف والرقابة 
احلديثة في ظل التحديات احلالية 
واملستقبلية التي تواجه التجارة 
عبر احلــدود، ومن ثم فإن اإلدارة 
العامة للجمارك وبسواعد أبنائها 
تواصل حشــد الطاقات البشــرية 
والتقنيــات املختلفــة ملواجهة كل 
التهديــدات التــي تؤثــر على أمن 
وسالمة املجتمع، وفي هذا اإلطار 

وأكد الشــريعان دعمــه الكامل 
جلميع االســتراتيجيات واخلطط 
التــي تســتهدفها اإلدارة العامــة 
للجمــارك مبــا يرفع مــن فعالية 
األداء وكفاءة العمليات التشغيلية 

لتحقيق جميع األهداف املرجوة.
وقال انه يتابع عن كثب وحرص 
شــديد مــا تشــهده اإلدارة العامة 
للجمارك مــن إجناز ملف التحول 
الرقمي واستخدام أحدث األنظمة 
املعمول بها لتسهيل كافة اخلدمات 
للمتعاملــني مع اجلمارك، وهذا ما 
يعكس صورة الكويت على املستوى 
االقتصــادي جلذب االســتثمارات 
وحتقيق تطلعات الوطن واملواطنني 
من جانبه، اكد مدير عام اإلدارة 
العامة للجمارك سليمان الفهد أن 
اإلدارة العامة للجمارك متمثلة في 

أقامــت اإلدارة العامة للجمارك 
حفــل مشــاريع التحــول الرقمي 
ومتكني التكنولوجيا بحضور وزير 
التجارة والصناعة ووزير الشؤون 
االجتماعية والتنمية املجتمعية فهد 
الشريعان ووكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون األمن اجلنائي اللواء 
حامد الــدواس ومدير عام اإلدارة 
العامة ملكافحة املخــدرات العميد 
محمــد قبــازرد، ومدير مؤسســة 

املوانئ عيسى املال.
وقــال الوزيــر الشــريعان في 
كلمة له إن اإلدارة العامة للجمارك 
هي النافــذة األولى لدخول جميع 
الواردات للدولة وهم صمام األمان 
بعد اهللا عز وجل لكويتنا الغالية 
في محاربة كل من تسول له نفسه 

املساس بأمن البالد.

ألقى كلمة خالل حضوره حفل مشاريع التحول الرقمي ومتكني التكنولوجيا في اإلدارة العامة للجمارك

الوزير فهد الشريعان وسليمان الفهد في صورة جماعية مع احلضور خالل احلفل

«مراسل» يعمل أخصائي تخاطب بعيادة خاصة في حولي
كرمي طارق

كشــف نائب املدير العــام لقطاع 
احلماية بالهيئة العامة للقوى العاملة 
باإلنابة د.فهد املراد في تصريح خاص 
لـ «األنباء» عن حملة نوعية شــنتها 
اللجنــة املشــتركة التابعــة ملجلس 
الوزراء على إحدى العيادات اخلاصة 
مبنطقــة حولي، الفتا إلى أنه وخالل 

اجلولة مت ضبط أحد العمالة الوافدة 
ميارس مهنة أخصائي تخاطب وتعديل 
سلوك أطفال ممن يعانون من صعوبة 
النطق وغيرها، وذلك دون مؤهل علمي 
وترخيص مبزاولة املهنة من قبل وزارة 

الصحة.
وقــال املراد إن احلملة جاءت بعد 
عمليــات بحث وحتر جتريها اللجنة 
املشتركة على كل العيادات اخلاصة في 

الكويت، مشيرا إلى أنه تبني من خالل 
احلملة أن العامل يحمل إذن عمل مبهنة 
«مراسل» ويقوم بوهم اآلباء واألمهات 
كونه اخصائيا في التخاطب، موضحا 
أنــه مت ضبط املخالــف وإحالته إلى 
مباحث شؤون اإلقامات متهيدا إلبعاده.

وبني أن احلملة التفتيشية جاءت 
مبشاركة عدد من اجلهات املعنية في 
مقدمتها الهيئة العامة للقوى العاملة 

ووزارة الصحــة ومباحــث شــؤون 
اإلقامة، مهيبا بأصحاب العمل والعمالة 
بجميع عيــادات الكويت إلى االلتزام 
باالشتراطات والقوانني لتجنب الوقوع 
فــي املخالفات، مؤكدا على اســتمرار 
اجلوالت التفتيشية املكثفة على كافة 
القطاعات والتي من شأنها ضبط كل 
من تســول له نفسه ملخالفة القانون 

أو اإلضرار بسوق العمل.

املراد لـ «األنباء»: إحالة الوافد ملباحث شؤون اإلقامة.. واستمرار اجلوالت املكثفة لضبط املخالفني

«األشغال»: املطيري لـ «مركز الفحوصات» 
والصالح لـ «التخطيط» والرشيدي لـ «الهندسة الصحية»

عاطف رمضان

أصدر وزير االشــغال 
العامــة ووزيــر الكهرباء 
واملــاء والطاقــة املتجددة 
م. علي املوســى ٣ قرارات 
وزارية حصلت «األنباء» 
على نســخ منها بتكليف 
٣ مديريــن للقيام بأعمال 
وكالء مساعدين بالتكليف 

باالضافة الى اعمالهم.
الوزيــر  فقــد أصــدر 
املوســى قــرارا وزاريــا 
بشأن تكليف رئيس مكتب 
مبستوى مدير ادارة للقيام 
بأعمال وكيل وزارة مساعد.

ووفق القرار الوزاري، 
يعهــد الى رئيــس مكتب 
التخطيط واملتابعة بقطاع 
املشــاريع االنشــائية د. 
خديجــة ظاهــر املطيري 

املتحدث الرســمي باســم 
العامــة  وزارة االشــغال 
ومديــر ادارة مركــز نظم 
املعلومات م. أحمد الصالح، 
بالقيام بأعمال وكيل وزارة 
مســاعد لقطاع التخطيط 

والتنمية.

كما أصدر املوسى قرارا 
وزاريــا يقضــي بتكليف 
مديــر صيانــة االحمــدي 
للطرق والشبكات عماش 
الرشــيدي بالقيام بأعمال 
لقطــاع  وكيــل مســاعد 

الهندسة الصحية.

د. خديجة املطيري م. عماش الرشيديم. أحمد الصالح

وكيــل  بأعمــال  للقيــام 
وزارة مساعد لقطاع املركز 
احلكومــي للفحوصــات 
وضبط اجلودة واالبحاث 

باالضافة الى عملها.
وأصدر وزير االشغال 
قرارا وزاريا يقضي بتكليف 

الوزان لـ «األنباء»: قبول ٢٩ طالبًا 
من ذوي اإلعاقة لالبتعاث اخلارجي

بشرى شعبان

أعلنت نائب املدير العام 
لقطاع اخلدمات التعليمية 
الهيئــة  والتأهيليــة فــي 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 
باإلنابــة العنود الوزان ان 
أعــداد الطلبة ذوي االعاقة 
املسجلني والذين مت قبولهم 
لالبتعــاث للخــارج للعام 
الدراسي ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ بلغ 

٢٩ طالبا.
فــي  الــوزان  وقالــت 
تصريــح لـــ «األنبــاء» إن 
عدد املقاعــد املتاحة لذوي 
الدراسة  اإلعاقة الستكمال 
باخلارج ٥٠ مقعدا والعدد 
الذي استوفى الشروط ٢٩
فقط، مشيرة الى أن تقدمي 
الطلبات يكون في «التعليم 
العالــي» بعد نهايــة العام 

العامة على النسبة احملددة 
لقبول األشخاص من ذوي 
االعاقة يلتحــق باجلامعة 
التي يختارها، الفتة الى ان 
الهيئة فتحت باب استقبال 
طلبات الطلبة اجلدد للعام 

الدراسي
٢٠٢٢-٢٠٢٣ بدءا من ٢٥

اجلاري حتى ٦ أكتوبر املقبل 
وفقا للوائح والنظم املعمول 

بها في الهيئة. 
وبينــت ان املســتندات 
املطلوبة للتسجيل باملدارس 
هي: صورة شــهادة إثبات 
اإلعاقة، صورة شــخصية 
حديثــة للطالــب، صــورة 
من التقارير الطبية حسب 
نوع اإلعاقة، صورة البطاقة 
املدنية للطالب واألب واألم، 
صورة شهادة امليالد، صورة 
النفســية  التقاريــر  مــن 

والتربوية واختبارات الذكاء، 
تعبئة  االستمارات اخلاصة 
بفتــح امللــف التعليمي أو 
التأهيلي لدى الهيئة، صورة 
من احلضانــة أو الوصاية 
لألم أو الوكيل مع البطاقة 
املدنية، صورة من جنسية 
أم الطالب غير الكويتي من 
أم كويتية، كتاب ال مانع من 
مركز تقومي الطفل ملن يرغب 
في التســجيل في البرامج 
املسائية، الشهادات الدراسية 
أو التقارير الدراسية للطلبة 
املقيدين في إحدى اجلهات 
التعليميــة ســواء التعليم 
العــام أو اخلــاص، كتــاب 
التحويل الصادر عن جلنة 
احلــاالت اخلاصــة التابعة 
للتعليــم العــام - مراقبة 
االجتماعيــة  اخلدمــات 

والنفسية.

أكدت أن القبول باجلامعات داخل الكويت غير محدد العدد

العنود الوزان

الدراسي وملن أنهوا الصف 
الـ ١٢ بنجاح. 

بالنســبة  وأضافــت: 
الدراســة فــي  الســتكمال 
جامعة الكويت او اجلامعات 
اخلاصــة فــال يوجــد عدد 
محــدد بل كل مــن يحصل 
الثانويــة  امتحانــات  فــي 

فتح باب استقبال طلبات الطلبة اجلدد في املدارس من ٢٥ اجلاري حتى ٦ أكتوبر املقبل
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األمير هنأ خادم احلرمني بذكرى اليوم الوطني: 
عالقات أخوية وطيدة تربط البلدين والشعبني

ولي العهد: إجنازات تنموية وحضارية 
حققتها السعودية على األصعدة كافة

بعث صاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة العربية 
السعودية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناســبة ذكرى اليوم الوطني للبلد الشقيق، مؤكدا 
ســموه عمق العالقات األخوية الوطيدة والتاريخية 
التي تربط الكويت واململكة العربية السعودية الشقيقة 
وشعبيهما الكرميني، ومستذكرا سموه مواقف اململكة 
العربية الســعودية الشــقيقة األصيلة جتاه قضايا 
األمتني العربية واإلسالمية فضال عن مواقفها األخوية 

الصادقة جتاه الكويت.
كما عبر سموه عن اعتزازه مبا حققه البلد الشقيق 
في عهد خادم احلرمني الشريفني امليمون من إجنازات 
حضارية بارزة شملت مختلف املجاالت وأسهمت في 
االرتقاء مبكانة اململكة العربية الســعودية الشقيقة 
الرفيعة واملرموقة بني دول العالم، سائال سموه املولى 
تعالى أن يدمي على أخيه خادم احلرمني الشريفني موفور 
الصحة ومتام العافية ملواصلة قيادة مســيرة اخلير 
والنماء في اململكة العربية السعودية الشقيقة، وأن 
يحقق للبلد الشــقيق املزيد من التقدم واالزدهار في 
ظل القيادة احلكيمة والرشيدة ألخيه خادم احلرمني 
الشــريفني، ومبــؤازرة صاحب الســمو امللكي األمير 
محمد بن ســلمان ولــي العهد نائــب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الدفاع.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ببرقية تهنئة 
إلى أخيه خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
آل ســعود ملك اململكة العربية الســعودية الشقيقة عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة 
العربية السعودية الشقيقة وعن إشادته باإلجنازات التنموية 

واحلضارية التي حققها البلد الشقيق على األصعدة كافة.
مبتهال سموه إلى الباري جّل وعال أن يدمي على أخيه خادم 
احلرمني الشريفني وافر الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة 
العربية السعودية الشقيقة كل الرقي واالزدهار في ظل قيادته 
احلكيمة ومبؤازرة صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان 
آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. 
كما بعث ســمو ولي العهد الشــيخ مشــعل األحمد ببرقية 
تهنئة إلى أخيه صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع في اململكة العربية الســعودية الشــقيقة ضمنها 
ســموه خالص تهانيه مبناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة 

العربية السعودية الشقيقة.
سائال ســموه الباري جل وعال أن يحقق للمملكة العربية 
السعودية الشقيقة املزيد من التقدم واالزدهار في ظل القيادة 
احلكيمة خلادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
آل ســعود ملك اململكة العربية السعودية الشقيقة ومبؤازرة 
صاحب الســمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 

وأن يدمي عليهما وافر الصحة ومتام العافية.

سموه هنأ خادم احلرمني الشريفني وولي العهد السعودي بذكرى اليوم الوطني للمملكةصاحب السمو استذكر مواقف اململكة جتاه قضايا األمتني العربية واإلسالمية

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

رئيس الوزراء هّنأ 
خادم احلرمني 

بذكرى اليوم الوطني
بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح ببرقية تهنئة 
إلى خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة العربية 
السعودية الشقيقة، ضمنها سموه خالص 
تهانيــه مبناســبة ذكرى اليــوم الوطني 

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباحللمملكة العربية السعودية الشقيقة.

طالل اخلالد هّنأ ولي العهد السعودي: 
مصير مشترك يجمع بني البلدين

بعــث نائــب رئيــس 
مجلــس الــوزراء ووزير 
الدفــاع ووزيــر الداخلية 
بالوكالــة الشــيخ طــالل 
اخلالــد ببرقية تهنئة إلى 
ولــي العهــد نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع 
باململكة العربية السعودية 
الشقيقة سمو األمير محمد 
بن سلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود مبناسبة الذكــرى 
الـ٩٢ لليوم الوطني لبالده.

وقالت وزارة الدفاع في 
بيان صحافي إن الشيخ طالل اخلالد عبر 
في برقيته عن اعتــزازه بعمق العالقات 

التاريخيــة املتجــــــذرة 
والروابط األخوية املتينة 
ووحدة املصير املشــترك 
الذي يجمع بــني البلدين 
الشقيقني، سائال اهللا عز 
وجــل أن يكتــب جلهــود 
األميــر محمد بن ســلمان 
التوفيق والسداد والنجاح 
السعـــــودي  وللشعـــب 
الشقيق املزيد من الرخاء 
والتقدم واالزدهار في ظل 
القيــادة احلكيمــة خلادم 
امللك  الشــريفني  احلرمني 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة 

العربية السعودية.

الشيخ طالل اخلالد

رئيس األركان اطلع على آلية سير مقابالت
املتقدمني لاللتحاق بكلية علي الصباح العسكرية

قام رئيس األركان العامة للجيش الفريق 
الركن خالد الصالــح الصباح صباح أمس 
بزيــارة تفقديــة إلــى كلية علــي الصباح 
العسكرية، حيث اطلع على آلية سير املقابالت 
الشخصية للمتقدمني لدفعة الطلبة الضباط 
اجلامعــني ٢٣ ودفعة الطلبــة الضباط ٤٩، 
وكان في اســتقباله آمر كلية علي الصباح 
العسكرية العميد الركن خالد العتيبي، حيث 

قــدم له إيجازا مفصال عــن مجريات وآلية 
التســجيل واملراحــل التي ميــر من خاللها 

املتقدم للكلية العسكرية.
ووجه الفريق الركن خالد الصالح ضباط 
الكلية والقائمني على عملية التسجيل باتخاذ 
جميع الترتيبات املناسبة الستكمال إجراءات 
واختبارات القبول للمتقدمني، ورافقه خالل 
الزيارة عدد من كبار الضباط القادة باجليش.

الفريق الركن خالد الصالح الصباح خالل اطالعه على آلية سير املقابالت

سفير قيرغيزيا: دور إنساني وتنموي لـ«الهالل األحمر»
كونا: أشــاد سفير جمهورية قيرغيزيا 
لدى الكويت عظمــات قاراغولوف بالدور 
اإلنســاني واالغاثي والتنموي الذي تقوم 

به جمعية الهالل االحمر محليا ودوليا.
وقال قاراغولوف لـ«كونا» عقب لقائه 
رئيس مجلس ادارة اجلمعية د.هالل الساير 
إن زيارته للجمعية تأتي في إطار توطيد 
العالقات بني اجلانبني في العمل االنساني 
واالغاثي. ونوه بجهود اجلمعية في مساعدة 
الدول املتضررة جراء الكوارث الطبيعية أو 
االزمات االنسانية في جميع أنحاء العالم، 
مشيرا إلى أنه تعرف على مختلف اجلوانب 

اإلنســانية التي تعنى بها اجلمعية محليا 
ودوليــا وما تقوم به من جهود إغاثية في 

كثير من املناطق املتضررة حول العالم.
وأفاد بأنه مت خالل اللقاء بحث الســبل 
الكفيلة بتعزيز جهود اجلمعية على الساحة 
في قيرغيزيــا وتوثيق الصالت واالرتقاء 
مبجاالت الشــراكة مع اجلهــات املختصة 
بالشأن اإلنساني هناك. ولفت قاراغولوف 
إلى أن بــالده ترتبط مع الكويت بعالقات 
صداقــة متينة وســط ســعي البلدين إلى 
تطوير العالقات السياســية واالقتصادية 

القائمة بينهما.

وزير اإلعالم: تأهيل الكوادر العربية وتنمية املواهب الشبابية 
القادرة على قيادة وتوجيه املشهد اإلعالمي العربي

السفير الصيني: الكويت بها ٧٨ ماركة سيارات منها ٢٢ صينية

القاهرة ـ ناهد إمام

 أكد وزير االعالم والثقافة 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
عبدالرحمــن املطيري أهمية 
العمــل املســتمر والــدؤوب 
التطــور االعالمــي  ملواكبــة 
الذي يشهده العالم «من خالل 
وضع اخلطط االستراتيجية 
الركائز  التشــاركية واضحة 
واألهداف». جاء ذلك في كلمة 
للوزير املطيري امام اجللسة 
االفتتاحيــة للــدورة الـــ ٥٢

ملجلس وزراء االعالم العرب 
مبقر جامعة الــدول العربية 

بالقاهرة.
الوزيــر املطيري  وشــدد 
في هذا الســياق على «أهمية 
العمل علــى تأهيــل الكوادر 
املواهــب  العربيــة وتنميــة 
الشــبابية الواعــدة والقادرة 
علــى قيادة وتوجيه املشــهد 
االعالمي العربي من خالل خلق 
املزيد من الفرص واملبادرات 
املشــتركة بني الدول العربية 

وصوال الى العاملية».
ولفــت الــى الــدور املهــم 
والبارز لإلعــالم في حتويل 
الكثيــر من مجريات األحداث 
والتعامل مع التفاعالت الدولية 

أسامة دياب

قال سفير جمهورية الصني 
الشــعبية لدى البالد تشانغ 
جيانــوي إن هيــكل صناعــة 
الســيارات العامليــة قد تغير 
كثيرا منذ عام ٢٠١٢ حيث دخلت 
السيارات الصينية  صادرات 
فترة النمو السريع، الفتا إلى أن 
بالده صدرت أكثر من ٢ مليون 
سيارة في عام ٢٠٢١، موضحا 
أن الكويــت يوجد بها حوالي 
٧٨ ماركة سيارات عاملية، منها 
٢٢ ماركة صينية، وجتاوزت 
حصة سوق السيارات الصينية 
في الكويت حصة الســيارات 
األملانية والكورية، لتصبح من 
العالمات التجارية الرئيسية 
في الكويت. وأضاف في مجمل 

دوالر أميركي، بزيادة سنوية 
قدرها ٩٩٫٤٪، مشــيرا إلى أن 
السيارات الصينية حققت أداء 
متميزا وحازت سمعة طيبة في 
السوق الكويتي وذلك لألسباب 
التاليــة: االبتكار والتنســيق 
واحلفاظ على البيئة واالنفتاح 
والتشارك وهي مفاهيم متثل 
التنمية اجلديد للصني، كما هو 
االجتاه الثابت للصني لتعزيز 

التنمية عالية اجلودة.
وأضاف ان املؤمتر الوطني 
العشــرين للحزب احلاكم في 
الصــني - احلزب الشــيوعي 
الصينــي - ســيعقد الشــهر 
املقبل، والذي سيقود الصني إلى 
اتخاذ خطوات أكثر صالبة نحو 
مســتقبل أكثر إشراقا. وقال: 
نعتقد اعتقادا راسخا أن إيقاع 

التنمية االقتصادية املطردة في 
الصني لن يصيبه التغيير، وأن 
إجراءات اإلصالح واالنفتاح في 
الصني لن تتوقف. وستحافظ 
صناعة الســيارات في الصني 
أيضــا علــى زخم التحســني 
الذاتي، وتعمل على حتســني 
اجلودة، وحتيي مستقبال أكثر 
إشراقا. واختتم حديثه قائال: 
بدون العمل الشاق طويل األمد، 
لن حتقق السيارات الصينية 
مثل هــذه اإلجنازات أبدا. فقد 
وفرنا خدمــات جيدة وعالية 
اجلــودة لتوســيع الســوق، 
وأبدعنا التكنولوجيا واإلدارة 
اجليدة الستشراق آفاق جديدة، 
واستكشــاف أفضــل مســار 
لتطوير شــركات الســيارات 

الصينية.

كلمته التي ألقاها خالل ورشة 
عمــل أقامتها الســفارة حول 
مســتقبل تطــور الســيارات 
الصينية في الكويت - وفقا 
العامــة  إلحصــاءات اإلدارة 

للجمــارك الصينية، صدرت 
الصني في عــام ٢٠٢١م ١٧٨٥٩

ســيارة إلى الكويــت، بزيادة 
ســنوية قدرهــا ٨١٪، حيــث 
بلغــت القيمــة ١٣٤٫٥ مليون 

اخلــاص املرئــي واملقــروء 
واملسموع وااللكتروني أدوارا 
مختلفة، منها القيام بدور حلقة 
الوصل بني اجلهــات املعنية 
وبني أفــراد املجتمع وتوعية 
األفراد وتعزيز وقاية املجتمع 
والتصدي للشــائعات واحلد 
من أخطار األزمة والعمل على 
تغيير السلوك بشكل إيجابي».
وقال الوزير املطيري «ما 
بــني التهويل والتهوين أثبت 
العربــي احترافيــة  االعــالم 
ومهنية وريادة خالل تلك االزمة 
بامتالكــه مهارات التنســيق 
والتكامل مع مؤسسات الدولة 
وحس املسؤولية الوطنية وما 
تتطلبه من شــفافية إلظهار 

وجدد الوزير املطيري في 
كلمته «موقف الكويت الثابت 
قيادة وحكومة وشعبا الداعم 
للقضية الفلسطينية على كل 
األصعدة االقليمية والدولية 
وفي شتى املجاالت السياسية 

واالعالمية واالنسانية».
كمــا اكــد مواصلــة دعــم 
الكويت «حتى تتحقق للشعب 
الشــقيق كامل  الفلســطيني 
حقوقه في ظل دولة مستقلة 
عاصمتهــا القدس الشــرقية 
وفقــا للمرجعيــات الدوليــة 
وفي مقدمتها قرارات مجلس 
األمــن ذات الصلــة واملبادرة 
العربية للسالم». وأكد حرص 
وزارة االعــالم فــي الكويت 
من خالل قنواتها املسموعة 
واملرئية وااللكترونية على 
متابعة الشــأن الفلسطيني 
الوعــي بالقضيــة  وابقــاء 
الفلســطينية حاضــرا لدى 

األجيال الصاعدة.
الكويــت  ادانــة  وجــدد 
الشــديدة ملــا يتعــرض له 
األشــقاء فــي فلســطني من 
انتهاكات وجتاوزات مستمرة 
وصلت الى مؤسسات االعالم 
وأرواح االعالميني مبا يخالف 
االتفاقيات واملواثيق الدولية.

احلقائق للمجتمع واالستجابة 
السريعة واملتزنة».

وأشــار إلى أهمية «العمل 
على توحيد الرسالة االعالمية 
واالعالنية من جانب وسائل 
االعــالم املختلفــة وهــو مــا 
أنتــج خطابــا اعالميــا فاعال 
مؤثــرا يحظــى باملصداقيــة 
واملوضوعية واملتابعة والقدرة 
على التأثير في أفراد املجتمع 
التــام للضوابط  واالحتــرام 

األخالقية».
ولفــت الــى أن «الكويــت 
تبرهن على ضــرورة العمل 
ملواكبــة التطــور املتســارع 
والتحول إلعالم رقمي بتقنيات 
واستراتيجيات حديثة متجددة 
ليصبح االعالم مصدرا للمعرفة 
ومنظمــا للخدمــة وموجهــا 

للخطاب احملفز للريادة».
واشــار الى ان ذلــك يأتي 
«وصــوال الى التحــول نحو 
االعالم الذي يتبنى نهج التنمية 
املســتدامة ويتولــى صياغة 
اخلطاب االعالمــي على نحو 
متوافق مع قضايانا وثوابتنا 
العربيــة األصيلــة ويحقــق 
الريادة التي جتمع بني احملتوى 
الهادف وتوثيق ونشر الهوية 
العربية وتنمية املجتمعات».

أكد أهمية العمل املستمر والدؤوب ملواكبة التطور اإلعالمي الذي يشهده العالم

خالل ورشة عمل أقامتها السفارة حول مستقبل تطور السيارات الصينية في الكويت

الوزير عبدالرحمن املطيري مترئسا وفد الكويت

(ريليش كومار) السفير الصيني مع الزميل اسامة دياب 

ومواجهة األزمات والكوارث، 
مؤكدا «تضاعف» مســؤولية 
االعــالم بعــد أن أصبــح أهم 
األطراف الفاعلة واملؤثرة في 
ادارة األزمــات «مهمــا كانــت 

طبيعتها وخطورتها».
وشــدد علــى ان «االعالم 
اجلاد واملسؤول يسهم في دعم 
االدارة احلكومية واملؤسسية 
واحتواء اآلثــار الناجمة عن 
االزمات والكوارث»، مشــيرا 
الى أن أزمة انتشــار ڤيروس 
«كورونــا» ومــا فرضته من 
حتديــات متراكمة ومتداخلة 

كانت خير مثال لذلك.
وأوضح أن «االعالم الرسمي 
لعب جنبا الى جنب مع االعالم 

الناصر: شراكة إستراتيجية بني دول «التعاون» واالحتاد األوروبي
نيويورك ـ كونا: شــارك وزير اخلارجية الشيخ د. 
أحمــد ناصــر احملمد في اجتمــاع وزراء خارجية دول 
مجلس التعاون مع املمثل األعلى للسياسة اخلارجية 
واألمنيــة لالحتــاد األوروبي والذي عقــد على هامش 
أعمــال الدورة الـ٧٧ للجمعية العامة لألمم املتحدة في 

مدينة نيويورك.
وتناول االجتماع الشراكة االستراتيجية التي تربط 
دول مجلس التعاون واالحتاد األوروبي وسبل تعزيزها 

وتطويرها في شتى املجاالت.
كمــا بحث اجلانبــان امللفات الراهنــة في املنطقتني 
العربيــة واألوروبية وغيرها من القضايا السياســية 

واألمنية واالقتصادية ذات االهتمام املشترك.

شارك في اجتماع وزراء خارجية «التعاون» مع املمثل األعلى للسياسة اخلارجية واألمنية لالحتاد األوروبي

الشيخ د.احمد الناصر ود.نايف احلجرف مع وزراء خارجية دول «التعاون» واملمثل األعلى للسياسة اخلارجية لالحتاد األوروبي

ملشاهدة الڤيديو
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إعداد: بداح العنزي b-alenzi@hotmail.comاملجلس البلدي

«البلدي» يبحث مقترح ١٢ عضوًا
بتخصيص أرض «غرب القيروان» لـ «السكنية»

بداح العنزي

البلدي  يبحث املجلــس 
في جلســته العادية االثنني 
املقبــل برئاســة عبــداهللا 
اقتــراح ١٢ عضوا  احملــري 
بشأن تخصيص أرض بغرب 
القيروان  للرعاية السكنية.

ويتضمن جدول األعمال 
التالي:

طلب فتح باب املناقشــة 
بشأن احلضانات في السكن 

اخلاص.
الرد على الســؤال املقدم 
من العضو م. منيرة األمير 

بشأن عقود النظافة.
الرد على السؤال املقدم من 
العضو م. شــريفة الشلفان 
بشأن االتفاقية املوقعة بني 
بلدية الكويت والبنك الدولي 
في ٢٠١٨ للدعم الفني إلدارة 

النفايات.
الرد على السؤال املقدم من 
العضو فهد العبداجلادر بشأن 
بعض املالحظات الواردة في 
تقارير ديوان احملاسبة عن 
تنفيذ ميزانية بلدية الكويت.
األوقــاف  طلــب وزارة 

الغربيــة) قطعــة رقــم (١) 
موقع الصناعات التحويلية 

وتشكيل املعادن.
املقدمــني  االقتراحــني 
مــن العضــو فهــد مســاعد 
العبداجلــادر األول بشــأن 
مقترح تصميم وإنشاء جسر 
مشاة في منطقة الصاحلية 
شارع فهد الســالم والثاني 
بشــأن اســتحداث مواقــف 
ســيارات في مدرســة سعد 
بــن عبــادة االبتدائية بنني 

في منطقة العديلية.
االقتراحــني املقدمني من 
العضــو م. منيــرة جاســم 
االمير: االول بشــأن التعاقد 
مع مكتب خبرة عاملي لوضع 
األسس الفنية لعقود النظافة 
وحتديــد معاييــر الرقابــة 
ومستويات التكلفة، والثاني 
بشــأن تصنيــف شــركات 
النظافــة (شــركات اعمــال 
النظافة العاملــة في املدن) 
حســب القدرة واإلمكانيات 

واخلبرات.
االقتراحــني املقدمني من 
العنزي:  العضــو عبــداهللا 
الطريــق  بشــأن  األول، 

الفاصل بني منطقة الصليبية 
وصناعية الصليبية، والثاني 
بشــأن الطريق الفاصل بني 
العبــداهللا  ســعد  مدينــة 
أمغــرة الصناعية  ومنطقة 
(طريــق عبــداهللا صبــاح 
الناصر الصبــاح) االقتراح 
املقدم من العضو ناصر حماد 
الكفيــف بشــأن اســتحداث 
ملنطقــة ضاحيــة  مدخــل 
الســالم، االقتراحني  صباح 
مــن العضــو م.عبداللطيف 
الدعي بشأن مراجعة اللوائح 
بصفة دوريــة وبحد اقصى 
أربع ســنوات وآخر بشــأن 
اصدار الئحة لتنظيم ممرات 
املشــاة والدراجات الهوائية 
بالطــرق واألرصفــة ضمن 

حدود البلدية.
االقتراحــني املقدمني من 
العضو نصار العازمي: األول 
بشأن جسر مشاة يربط مبنى 
املجلس البلــدي اجلديد مع 
مبنى بلدية الكويت (مبنى 
شــؤون املوظفــني، والثاني 
بشــأن تخصيص وإنشــاء 
مستشفى جديد تخدم اهالي 

املنطقة اجلنوبية).

عبداهللا احملري

اإلســالمية  والشــؤون 
تخصيــص موقــع مســجد 
ومواقــف ســيارات ضمــن 
القطعــة رقــم ١٦ مبنطقــة 

الرقعي.
كتاب املقدم مــن مختار 
منطقة العمرية سعد الطشة 
بشأن ضرورة تنظيم الساحة 
الواقعــة شــمال روضة ابن 
حزم وحتويلها إلى مواقف 
منظمــة مرتبــة مبنطقــة 

العمرية قطعة ٥.
القطاعــات  توطــني 
الصناعيــة مبنطقة النعامي 
(املنطقــة  الصناعيــة 

تنفيذ خطي أنابيب لشركة البترول في «األحمدي»
بداح العنزي

أوصــت جلنــة محافظة 
األحمــدي خــالل اجتماعها 
أمس برئاسة ناصر الكفيف 
باملوافقة على تصميم وتنفيذ 
خطــي أنابيــب ٨ بوصــات 
و١٠ بوصات تابعني لشركة 
الكويتية  الوطنية  البترول 
للربط بني مستودع األحمدي 
البتروليــة  للمحروقــات 
ومصفــاة مينــاء األحمدي، 
شــريطة عــدم تعارضه مع 
مسار السكة احلديد واملترو.

وقــال الكفيــف انه متت 
املوافقة على االقتراح املقدم 
من العضو الســابق حمدي 

الشــركات تعديل مشــروع 
تقســيم عقار بالقطعة رقم 
٩ مبنطقــة املهبولة، وأبقت 
على جــدول أعمالهــا طلب 
العامــة للصناعــة  الهيئــة 

توطــني أنشــطة صناعيــة 
وخدمية للموقع رقم ١١ الذي 
ميثله املوقع رقم ٨٥ مبنطقة 
ميناء عبداهللا ليكون مجمعا 

للصناعات املستدامة.

ناصر الكفيف مترئساً اجتماع جلنة األحمدي

العازمــي، بشــأن زحزحــة 
الساحة املقابلة للمنزل رقم ١
الواقع مبنطقة هدية شارع ٣.

وذكر أن اللجنة أبقت علي 
جدول أعمالهــا طلب إحدى 

برعايٍة سامية..اجلامعة العربية املفتوحة
حتتفل بعامها العشرين ١٣ نوفمبر املقبل

«القوى العاملة» لنظيرتها املصرية: التحقق من سالمة 
التعاقدات وجتاوزات وكاالت التوظيف

برعايــة ســامية مــن 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد حتتفل اجلامعة 
العربية املفتوحة في مقرها 
بالكويت يــوم ١٣ نوفمبر 
املقبل بالذكرى العشــرين 
لتأسيســها، وســيصاحب 
حفل ذكرى التأسيس تدشني 
معرض «طالل تاريخ تقرأه 
األجيال» الذي يســتعرض 
تاريــخ مؤســس اجلامعة 
امللكــي  الســمو  صاحــب 
األمير طالل بن عبدالعزيز، 
رحمــه اهللا. وعبر رئيس 
أمنــاء اجلامعــة  مجلــس 
امللكــي  الســمو  صاحــب 
األمير عبدالعزيز بن طالل 
بن عبدالعزيز عن تقديره 
وامتنانه لصاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
لرعايتــه للحفل، وشــكره 
حلكومة الكويت ملا تقدمه 
كدولة املقر من دعم للجامعة 
ورسالتها، مؤكدا أن الرعاية 
األميرية الكرمية تأتي تأكيدا 
وترســيخا لــدور الكويت 
كمنــارة للمعرفة والثقافة 
والتعليــم فــي املنطقــة، 

طلبــت الهيئــة العامــة 
للقوى العاملة من نظيرتها 
في جمهورية مصر العربية 
التحقق من سالمة التعاقدات 
التي تسبق عملية االستقدام 
الى الكويت بالتنســيق مع 
اجلهــات املعنيــة وااللتزام 
بالتشــريعات واألنظمـــــة 
الكويتيــة للحــد مــن أي 
مخالفــات تنتــج عــن عدم 
االلتــزام بها والتــي تنتهي 
العمالــة املخالفة.  بترحيل 
وقــال مديــر عــام الهيئــة 
بالتكليف د.مبارك العازمي 
علــى هامش ترأســه الوفد 
الكويتــي ألعمال الدورة ٤٨

للمؤمتر العربي الذي اختتم 
أعماله أمس في القاهرة إن 
الكويــت دعت وزارة العمل 
املصرية للتركيز على دور 
وكاالت التوظيف واجلهات 
احلكومية فــي مراقبته مبا 
يكفل حماية حقوق العمالة 
قبل سفرها وضمان صحة 
وسالمة اجراءات االستقدام.

وأضاف العازمي أن الوفد 
الكويتي أكد في عدة لقاءات 
مــع وزراء عمل دول عربية 
علــى احلماية التــي تكفلها 
القوانــني الكويتية حلقوق 

فــي عاملنا العربــي، حيث 
ضمت جتربة اجلامعة طالبا 
من مائة وثالثــة وأربعني 
دولة مــن مختلــف أنحاء 
العالم، وشملت أفرادا من كل 
األعمار واخللفيات الثقافية 
واالقتصادية واالجتماعية، 
وقدمت لهم جتربة تعليمية 
رائــدة دون متييــز، وذلك 
إميانا منها بأهمية التعليم 
في حتســني حيــاة األفراد 
واملجتمعــات ودوره فــي 
حتقيق التنمية املستدامة. 
بدوره، قال رئيس اجلامعة 
املفتوحة د.محمد  العربية 
الزكــري: إن مرور ٢٠ عاما 
على انطالق اجلامعة ميثل 
معلمــا مهما في مســيرتها 
لبناء مجتمع العلم واملعرفة 
في الدول العربية، مبينا أن 
اجلامعة منحت طالبها فرصا 
جديــدة لبناء مســتقبلهم 
واملشاركة اإليجابية الفاعلة 
في مجتمعاتهم من خالل ما 
تقدمه مــن مناهج وبرامج 
أكادمييــة حديثــة تواكب 
احتياجات العصر وحاجة 
ســوق العمل استفاد منها 

العمــل، الفتا إلــى ان الوفد 
ملتــزم بالتصريح في مثل 
هــذه الفعاليات مــن خالل 
القنوات الرسمية املعتمدة، 
كاشــفا  عن توجــه الهيئة 
بتطبيق االختبارات املهنية 
علــى مجموعــة مــن املهن 
اجلديدة بالتعاون مع جمعية 
املهندسني الكويتية لضمان 

مستوى املهارة للعمالة.
ولفــت الــى أن الهيئــة 
اجلهــات  مــع  بالتعــاون 
احلكومية شرعت في تكثيف 
اجلوالت التفتيشية ومراقبة 
عقود العمل ومدى صحتها 
وذلــك للحــد مــن العمالــة 
الهامشية التي ال توجد لها 
مراكز عمــل محددة وتعمل 
خالفا لألذونات املمنوحة لها، 
داعيا دول اإلرســال القيام 
بدورهــا في توعية عمالتها 
من تلك املمارســات حتى ال 
العمالة للمساءلة  تتعرض 
التي تســتوجب  القانونية 

الترحيل عن البالد.
وكان الوفــد الكويتي قد 
عرض خالل املؤمتر تقريرا 
خاصــا بلجنة الصياغة من 
قبــل رئيســها مديــر ادارة 
العالقات الدولية في الهيئة 

أكثر من ٧٠ ألف خريج منذ 
التأســيس. وأكــد الزكري 
أن الكويــت كانــت الداعم 
األكبــر للجامعــة العربية 
املفتوحة كمشــروع علمي 
تنمــوي، وســاهمت فــي 
توطيــده ليمتــد إشــعاعه 
ويصــل إلى ٩ دول عربية، 
موجها شــكره إلى صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد، وصاحب الســمو 
امللكــي األميــر عبدالعزيز 
بن طــالل رئيــس مجلس 
أمناء اجلامعة، وكل أعضاء 
مجلس األمناء، ومنسوبي 
وقيادات فروع اجلامعة في 
الدول العربية. وكان صاحب 
الســمو امللكي األمير طالل 
بن عبدالعزيز أعلن في عام 
١٩٩٦ عن مبادرته إلنشــاء 
اجلامعــة ككيــان أكادميي 
تعليمــي غيــر تقليــدي، 
وخرجت املبادرة إلى النور 
في ٢٠٠٢ حتت مظلة برنامج 
اخلليــج العربــي للتنمية 
«أجفنــد»، وحتولــت إلــى 
مؤسســة أكادميية بفروع 

في ٩ دول عربية.

العلي، حيث اعتمدت  جابر 
مجموعة مــن القرارات كان 
مــن أهمهــا دعــم التوجــه 
نحــو حصــول فلســطني 
الكاملــة  علــى العضويــة 
الدوليــة  العمــل  ملنظمــة 
وادانة ممارســات ســلطات 
االحتالل اإلســرائيلي جتاه 
عمال وشعب فلسطني، وأكد 
الوفد خالل لقائه وزير العمل 
الفلسطيني نصري ابوجيش 
دعم الكويت الكامل للقضية 
العمال  الفلســطينية وحق 
الفلســطينيني فــي احملافل 
العربية والدولية في مجال 
العمل، وجرى االتفاق على 
تعزيــز التعــاون في مجال 
استقدام العمالة الفلسطينية 
أصحاب املهــارة واملؤهالت 
العلمية التي تسهم في تنمية 

سوق العمل الكويتي.
كمــا التقى الوفــد وزير 
القوى العاملة املصري حسن 
شحاتة، وجرى تبادل احلديث 
حول العالقات الثنائية ودور 
الكويــت في توفير احلماية 
للعمالــة واملطلــوب نحــو 
التي  التجــاوزات  مكافحــة 
تقوم بها وكاالت التوظيف 

بحق العمال اجلدد.

عبدالعزيز بن طالل: رسالتنا وصلت إلى ١٤٣ دولة حول العالم

العازمي: لم نصرح لوسائل اإلعالم عن ربط إلكتروني الستقدام العمالة من اخلارج

صاحــب الســمو امللكــي األمير 
عبدالعزيز بن طالل

د.مبارك العازمي

وحرص قيادتها على دعم 
كل ما يخدم التنمية والتقدم 
العربية.  فــي املجتمعــات 
وقال صاحب السمو امللكي 
األمير عبدالعزيز بن طالل 
ان اجلامعــة جنحــت على 
مدى عقدين منذ انطالقتها 
في حتقيق رؤية مؤسسها 
امللكــي  الســمو  صاحــب 
األمير طالل بن عبدالعزيز 
«رحمه اهللا»، بتقدمي جتربة 
أكادمييــة مرنة  تعليميــة 
تنتمي إلى عالم املســتقبل 
وتستبق احتياجات التنمية 

العمال من مختلف اجلنسيات 
مــع التركيــز علــى أهمية 
الــذي تلعبــه الدول  الدور 
املرسلة للعمالة في مراقبة 
وكاالت التوظيف وااللتزام 

باشتراطات االستقدام.
ونفــى أن يكــون الوفد 
الكويتي قد صرح لوسائل 
اإلعــالم في مصــر أو وفود 
العمل األخرى املشاركة في 
أعمــال املؤمتــر حــول نية 
تفعيل الربط االلكتروني مع 
مصــر أو غيرهــا من الدول 
بشأن آلية استقدام العمالة، 
مؤكــدا ان هنــاك قوانــني 
وأنظمــة محلية معمول بها 
وتنظم عملية إصدار اذونات 

«تعاونية أبوحليفة» تعلن عودة تسيير 
رحالت العمرة ملساهميها

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية أبو حليفة 
التعاونية عبداهللا العجمي عن حصول جمعية 
أبوحليفة عن موافقة الوزارة على تســيير 

رحلة العمرة للمساهمني.
وأوضح العجمي أن عودة تسيير رحالت 
العمرة للمساهمني له أهمية كبيرة من حيث 
توفير األجواء الروحانية واألسرية للمساهمني، 

الفتا إلى انه مت احلصول على موافقة «الشؤون» 
لدعوة شركات السياحة املتخصصة في هذا 
املجال لتسلم كراسة الشروط وفق االشتراطات 
التي أقرتها الوزارة، مشيرا إلى أنه ستتم بعد 
الترسية على الشركة السياحية اإلعالن للبدء 
في تسجيل املساهمني الراغبني في االشتراك 

برحلة العمرة وفق شروط الوزارة.
عبداهللا العجمي

«النجاة اخليرية»: نفذنا مشاريع 
دعوية داخل الكويت وخارجها

«مناء اخليرية»: ١٢ ألف مستفيد 
من السالل الغذائية في الصومال

قالــت رئيســة القطاع 
النســائي بجمعيــة النجاة 
اخليرية وضحة البليس إن 
القطاع النسائي مستمر في 
تنفيذ األنشــطة واملشاريع 
التي تخدم شريحة  الرائدة 
كبيرة من املستفيدين داخل 
الكويت وخارجها ومنها كفالة 
٦٠ مؤذنــا في كل من الهند 
وبنغالديــش، و٥ دعاة في 

اململكة املتحدة.
وأضافت البليس: نختار 
املؤذنني مــن خريجي كلية 

الشريعة ونشجعهم ليقوموا بدورهم الدعوي الرائد جتاه نشر 
الثقافة اإلسالمية وشحذ الوازع الديني للمسلمني وإقامة حلقات 

القرآن الكرمي واحلديث والفقه والسيرة.
وحول الدور الدعوي الذي قام به القطاع النســائي داخل 
الكويت، قالت: مت تقدمي سلسلة من احملاضرات منها محاضرة 

د.وداد العيسى بعنوان «لقد خلقنا اإلنسان في كبد».

في إطار تواصل حملة 
«جفــاف ومجاعــة» التي 
أطلقتها «منــاء اخليرية» 
بجمعية اإلصالح االجتماعي 
إلغاثة املتضررين باجلفاف، 
بدأ وفد يضم كال من مدير 
إدارة التسويق عبدالعزيز 
إدارة  اإلبراهيم، ومشرف 
العمليات والتمكني محمد 
اخلراز، بزيارة للصومال 
ملعاينة آثار موجة اجلفاف 
التي يتعرض لها الصومال. 
وتضمن برنامج اليوم الثاني 

زيارة مخيمات النازحني، وتوزيع سالل غذائية، وقام الوفد 
بتوزيع السالل الغذائية لألسر األكثر تضررا باجلفاف الذين 
يعيشون في ظل ظروف إنسانية صعبة، وتضمنت السالل 
املواد التموينية التي تكفي األســر مدة شــهر، وبلغ عدد 
املستفيدين ٤٠٠ أســرة نحو ٢٠٠٠ مستفيد، باإلضافة إلى 
توزيع تناكر للمياه استفاد منها أكثر من ١٠ آالف مستفيد.

أنشطة خاصة للفتيات الصغار محمد اخلراز

اتفاقيات مع فلسطني لرفد سوق العمل الكويتي بالتخصصات واخلبرات املطلوبة
تطبيق االختبارات املهنية بالتعاون مع «املهندسني»..وتكثيف اجلوالت وترحيل املخالفني
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عبد الكرمي الكندري: بانتظار برنامج عمل 
حكومي حقيقي وواقعي وليس إنشائيًا

شــدد النائب الســابق ومرشــح 
الدائرة الثالثة د.عبدالكرمي الكندري 
على أن الشــعب الكويتي يستحق 
التقدير والتحية ألنه رفض التعدي 
على الدستور ومتسك بالدميوقراطية 
والتغييــر، مطالبــا، بإقــرار نظام 
انتخابي وفق القوائم النسبية وإلغاء 
الصوت الواحد، وإقرار قانون ينظم 
عملية احلمالت االنتخابية، باالضافة 
الى تعزيز العمل اجلماعي في البرملان، 
والكف عن العبث بالدستور، وإنشاء 
مفوضية مستقلة تدير االنتخابات.

قال الكندري خالل ندوة انتخابية 
أقامهــا مســاء أمــس األول بعنوان 
«الدســتور خط أحمر»: بعد عشــر 
ســنوات من التعدي على الدستور 
وتعطيل الالئحــة الداخلية ملجلس 
االمة من اجل مصالح ضيقة متسك 
الشــعب مبكتســباته، وأنــا أفتخر 
بكوني واجهت الرئيسني بكل االدوات 

الدستورية ولم أنحن.
وأضــاف الكنــدري: منذ دخولي 
البرملان في عام ٢٠١٣ وأنا أسعى الى 
اقرار القوانني، لكننا وقعنا في برملان 

وجد من اجل حماية الرؤساء، وبإذن 
اهللا لن يتكرر هذا املشهد في ٢٠٢٢، 

ألننا امام تصحيح املسار.
واضاف الكندري: منذ عام ٢٠١٦

والشعب يختار بشكل صحيح، ولكن 
يتــم اختطاف البرملــان، واحلكومة 
هي التي يجب ان تصحح مسارها، 
وعلى رئيس الوزراء القادم ان يعلم 
انه غير محصن وما سيقدمه للناس 
هو ما يحصنه، مشددا على ضرورة 
اختيار الكفاءات في التشكيل الوزاري 
املقبل وليست احملاصصة، كما يجب 

اتخاذ إجراءات مشددة حملاربة الفساد.
وأكد أنه سيواصل تقدمي القوانني 
إذا وصــل الى البرملان املقبل، مبينا 
أن املشــكلة التــي تواجــه القوانني 
هي وجود الئحــة برملانية ال بد ان 
تتغير، ويجب تعديلها في اقرب وقت 
ممكن، وان يكون ذلك من األولويات، 
منتقدا البيروقراطية البرملانية التي 
ال تتناسب مع املرحلة املقبلة، ويجب 

تغييرها، بل القضاء عليها.
وشــدد الكنــدري علــى ضرورة 
إلغاء قانون اإلعالم االلكتروني الذي 

تســبب في ســجن الكثير من ابناء 
الوطــن وضيق احلريات، وال بد ان 
يكون هناك جهاز متخصص يعمل 
على استعادة االموال املسروقة من 
الكويت، سواء في الداخل او اخلارج 
«وال يوجــد في القامــوس عفا اهللا 

عما سلف».
وزاد الكندري «إن قانون العنف 
االســري مت اقراره منذ سنتني لكنه 
اليــزال حبيــس االدراج حتى اآلن، 
وســنتمكن من اعادتــه مرة اخرى، 
مشــددا على أن أول اختبار لرئيس 

احلكومــة املقبل هــو اختيار وزراء 
«رجال دولة» لم يلوثوا بالفساد.

وذكر الكندري «نحن في انتظار 
برنامج عمل حكومي حقيقي وواقعي 
وليس إنشائيا ونريد أن يعطي هذا 
البرنامــج رؤيــة واضحــة وعملية 
للكويــت، مضيفــا، إذا اســتطاعت 
احلكومــة أن تعمل علــى إقناع هذا 
الشعب ومن أجل مصلحته فأيدينا 
ممدودة لها، والدســتور خط أحمر، 
وهو وثيقتكم ووثيقة عيالكم فدافعوا 

عنه».

النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة أقام ندوة انتخابية مساء أمس األول بعنوان «الدستور خط أحمر»

حضور كثيف من ناخبي الدائرة الثالثة في مقر النائب السابق د.عبدالكرمي الكندري

د. عبد الكرمي الكندري بني محبيه

النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة د.عبدالكرمي الكندري متحدثا الى ناخبيه

ناخبو الدائرة الثالثة

ناخبات الدائرة الثالثة في املقر االنتخابي للنائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة د.عبدالكرمي الكندري

.. ومرحبا بأحد احلاضرين

حضور نسائي 

عبدالرحمن العنجري وسط ناخبي الدائرة الثالثة احلاضرين في مقر النائب السابق د.عبدالكرمي الكندري

أبناء وناخبو الدائرة الثالثة خارج املقر االنتخابي
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سعد الهاجري: مرسوم التصويت بـ «املدنية» خطوة في االجتاه الصحيح
مرشح الدائرة اخلامسة أقام ندوة انتخابية مساء أمس األول

مرشح الدائرة اخلامسة د.سعد الهاجري مخاطبا احلضورأبناء الدائرة اخلامسة في مقر د.سعد الهاجري

أكد مرشح الدائرة اخلامسة 
د.ســعد حوفان الهاجري انه 
بعد عقود من العبث في القيود 
الشــعب  االنتخابيــة وإرادة 
جــاء القرار ليصحح املســار 
مبرسوم الضرورة والتصويت 
وفقا لعنوان البطاقة املدنية، 
معتبرا أن هذا املرسوم خطوة 

في االجتاه الصحيح.
وقال الهاجري، خالل الندوة 

ايجابا على جميع مؤسســات 
الدولة بالصالح.

واضــاف: البــد مــن امتام 
ملف العفو وذلك بالعفو عن 
جميع املهجرين واملسجونني 
بســبب قضايا رأي سياسي، 
وكلنا نعلم ان هؤالء هم شباب 
الكويت وما دفعهم لهذه اآلراء 
إال حســهم الوطني والشعور 

باملسؤولية.

األســرة الكويتية هو تأخير 
تسليمها للســكن، فإذا كانت 
األســرة تدفــع ٥ آالف دينار 
سنويا لإليجار، فهي تدفع ١٠٠

ألف دينار خالل ٢٠ سنة، وهو 
متوســط مدة انتظار السكن 
احلكومي، أليس األولى أن تدفع 
األســرة هذه األموال لسكنها 

اخلاص؟
وناشــد الهاجري الشعب 

الدوائــر االنتخابية،  جميــع 
مؤكدا على ان من يبيع صوته 
فهو يخالــف دين اهللا ويبيع 
وطنة ويجب تطبيق القانون 

على الطرفني فهي جرمية.
وفي اخلتام، حتدث النائب 
السابق ومرشح الدائرة الثالثة 
د.عبدالعزيز الصقعبي قائال: 
مستمرون بإذن اهللا باإلصالح 
وتوحيــد صــف املعارضــة 

وطالب الهاجري بضرورة 
تعديل قانون املسيء املخالف 
للدستور بعد ان مت استقالله 
بطريقة خاطئة وتطبيقه بأثر 
رجعي، كما طالــب بضرورة 
حل قضية البدون، معتبرا ان 
هذه القضية ال حتتمل التأخير 
اكثر من ذلك وال ميكن ان نقبل 
بتجريدهم من حقوقهم املدنية.

وزاد: إن أكثر ما يرهق كاهل 

الكويتي بضرورة اختيار رجال 
أكفاء لتمثيلهم خير متثيل في 
مجلس األمة املقبل، مؤكدا أن 
حسن االختيار سينعكس على 
اصالح الكويت وتنميتها مما 
سيعود على املواطن الكويتي 
بالنفع وحل مشاكلة املتراكمة.

وشــكر الهاجــري جهــود 
الداخليــة برصدهــم  وزارة 
عمليــات شــراء األصوات في 

اإلصالحية.
ومتنى الصقعبي من ناخبي 
الدائرة اخلامســة املشــاركة 
االنتخابــات،  فــي  الفعالــة 
مؤكدا ثقته بناخبــي الدائرة 
اخلامســة بحســن اختيارهم 
ملرشــحني أكفاء أمثال د.سعد 
حوفان الهاجري وباقي إخوانه 

املرشحني الشرفاء.

متابعة حلديث الهاجري

االنتخابية التي اقامها مســاء 
امــس األول بحضــور نــواب 
ســابقني وعــدد حاشــد مــن 
ناخبي الدائرة اخلامسة: يجب 
اصالح املؤسسة التشريعية من 
خالل تعديل الالئحة الداخلية 
وقانــون النظــام االنتخابــي 
واستبداله بنظام عادل يحقق 
العدل واملساواة، مؤكدا على ان 
صالح مجلس األمة سينعكس 

احلضور في مقر الهاجري

د.سعد الهاجري ود.عبدالعزيز الصقعبي ومحمد العليم يتوسطون بعض احلضور

د.عبدالعزيز الصقعبي في مقر الهاجري د.سعد الهاجري متحدثا

متابعة من خارج املقر

متابعة انتخابية

جانب من حفل افتتاح مقر الهاجري جانب آخر من احلضور الهاجري خالل استقباله الناخبني
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ً د.عبيد الوسمي متحدثا

(أحمد علي) النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة د.عبيد الوسمي يلقي كلمته إلى ناخبات الدائرة 

براعم انتخابية ترتدي مالبس للدعاية االنتخابية للمرشح د.عبيد الوسمي

عبيد الوسمي: إعادة النظر في سياسات النظام التعليمي 
ومشاركة املرأة أصبحت مهمة كونها شريكًا في القرار السياسي

الســابق  النائــب  قــال 
ومرشــح الدائــرة الرابعــة 
د.عبيد الوسمي إن مشاركة 
املرأة باالنتخابات أمر مهم، 
فقــد أصبحــت شــريكا في 
القرار السياســي، الفتا إلى 
أن املجتمعات الغربية تنظر 
للكويــت نظرة مختلفة عن 
كل املنطقــة ألنهــا الدولــة 
الوحيدة التي يشــترك بها 
الشعب في القرار السياسي 
رسما لهذا القرار ومحاسبة 
على اتخاذه وهذه قوة للدولة 

وقوة للمجتمع.
وبني الوسمي خالل ندوة 
نســائية في صباح الناصر 
«أن  األول  أمــس  مســاء 
الدميوقراطية مثل السيارة 
ممكن أن تستخدمها للتنقل 
وتذهب للعمل واملستشفى 
وممكــن كذلــك (تقحــص) 
النــاس وتعدمهم،  وتدعــم 
وقضايــا املــرأة فــي جانب 
تختلــف بقــدر عــن قضايا 

الرجل».
وأضاف الوسمي «ممكن 
أن يكــون هنــاك مــن قــرأ 
وشــاهد التطور األخير بني 
روســيا والواليات املتحدة 
األميركيــة فهــذا أمر خطير 
جدا جدا، ونحــن لنا عالقة 
بهذه األحداث وجتربة كورونا 
ليســت ببعيــدة علينا في 
كيفيــة التأثــر وهناك أمور 
خارج قدرتنا عن السيطرة». 
وبني الوســمي «القضية 
اإلســكانية أساســية ولكن 
ملــاذا ال ُتبحث وكنت أمتنى 
أن الدولة تضع برنامج عمل 
طبقا للمادة ٩٨ من الدستور، 
وقضايــا املــرأة ال ميكن أن 
تنقل إذا لم تكن هناك فعالية 

للمجتمع النسائي».
الوسمــــــي  وأضـــــاف 
بــأن  أبلغتنــي  «شــقيقتي 
هناك ١٥٠٠ املتواجدات داخل 
القاعة وكل وحدة تريد قول 
أولوياتهــا بشــكل مختلف 
وبالنسبة لي انا معلم، وإذا 
أردنا أن نحدث تغييرا علينا 
االهتمام بالتعليم وهذا هو 
الركن األساسي، وثاني يوم 
بعد إلغــاء القنبلة النووية 
على مدينة هيروشــيما في 
اليابــان مت عقــد الــدروس 
رســالة  وهــذه  بالشــارع 

لالهتمام بالتعليم».
وتابــع «عندمــا نعــرف 
ال  التعليميــة  املؤشــرات 
نشــعر باالرتيــاح وهنــاك 
جتربــة يعرفهــا العالم كله 
وهي التجربة السنغافورية، 
وعندما استقلت عن ماليزيا 
وكانــت هــي أساســا مكبا 
للنفايــات، وعندمــا طلبوا 
االســتقالل كان املاليزيــون 
يســتهينون بهــم وفعــال 
اســتقلت وأصبــح النظــام 
اإلداري االول بالعالم بفضل 

صــوت حقيقي يســاهم في 
البنــاء، ولكــن ال ميكــن أن 
تصلح مجتمعا ليس راغبا 
أساسا في اإلصالح، فاإلصالح 
إرادة جماعية، وهذه الدولة 
إذا اســتمرت بهــذا الوضع 
فخالل أقل من ١٧ ســنة من 
اآلن ستلتهم كل احتياطاتها 
املاليــة دفعة واحدة، فكيف 
نتعامل فــي األمور األخرى 
حتى ال نصل لهذه املرحلة؟».

وشــدد على أنــه «يجب 
إعادة املؤسسات واالستثمار 
بالتعليـــــــم واإلنســــــان 
واالســتغالل األمثــل ملوارد 

الدولة، ولدينا مادتان الغاز 
الطبيعي والنفط وكلتاهما 
موجــودة بالكويــت، ولكن 
الغريب في األمر أن مشاريع 
الطاقة العمالقة كلها معطلة 
ألنهــم منشــغلون في أمور 
شديدة البساطة والسذاجة 
أحيانــا، وخســارة الكويت 
احلقيقية بالفرص الضائعة، 
والــدول التي تفــوت عليها 
فرص فإن خسائرها تكون 

جسيمة».
الوســمي «إذا  وأضــاف 
قــدر لنا أن نصــل للبرملان 
سنســتكمل مــا قدمناه مبا 

يسمى وثيقة الكويت، وهذه 
الوثيقة جزء من تصوراتي 
الشخصية إلصالح الوضع 
القائم، وبقــاء الكويت بهذا 
الشــكل ال يلبــي الطمــوح، 
ولكــن نحن مــاذا نريد من 
البرملان الذي تختاره السلطة 
والشعب الذي يتولى وضع 
القواعد التي حتكم األنشطة 
العامة، ولكن ماذا نريد من 
البرملــان، ولــو تــرك األمر 
اآلراء  الختلفــت  لألفــراد 
وهذه مســؤولية احلكومة 
واحلكومــة ملتزمــة بــه، 
وموافقتنا واعتراضنا على 

أي حكومة قادمة هو أن تقدم 
أمرا يسمى برنامج عمل وهذا 
عبارة عن األمور التي يجب 
على احلكومة أن تقدمها خالل 

السنوات القادمة». 
وذكــر الوســمي «اليوم 
لدينا أزمة أخرى تسمى أزمة 
التوظيف فعــدد اخلريجني 
وصل إلى أرقام عالية، فكيف 
تستوعب األرقام القادمة إلى 
سوق العمل؟ ولذلك البد أن 
تنشــئ مشــروعات تغطي 
األعــداد القادمة إلى ســوق 
العمل، فكل مشروع يحقق 

للدولة فوائد كبرى».

النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة أقام ندوة نسائية مساء أمس األول في «صباح الناصر»

شخص واحد قام باالستثمار 
في اإلنســان وتقدمي تعليم 
صحيح وجيــد، وبعد أكثر 
مــن ٦٠ عاما نحــن الى اآلن 
ال نعــرف مــاذا نريــد مــن 

مؤسسات التعليم». 
وأضــاف «الدولــة يجب 
ان تتبنــى إعــادة النظر في 
سياسات النظام التعليمي، 
وإذا أردنا أن نبني هذه الدولة 
وفق قواعد صحيحة يجب 
أن يعاد النظر في مؤسسات 
الدولة التعليمية، وهناك دول 
خالل فتــرة قصيرة حققت 
إجنازات متقدمة وليس هناك 
ما مينع من ذلك، واإلنسان 
يجــب أن يوجــه ملــا هــو 
مؤهل للقيام به، وهذا ليس 
التعليمية  دوراملؤسســات 
فقط  بــل هو دور األســرة 

كذلك». 
وذكر الوسمي «أكثر من 
ثالثة أنظمة في العالم أصبح 
لها منو في هذا القطاع خالل 
فترة قصيرة جدا منهم دولة 
اسمها راوندا وهم عام ١٩٩٨
عاشوا في مذبحة قتل فيها 
تقريبا مليونا إنسان وكانت 
من أبشع املذابح في العصر 
احلديــث، واليــوم هي أكثر 

دول افريقيا منوا».
وبني الوسمي «إننا دولة 
تنتج النفط وتبيعه بالدوالر 
وحتولــه للدينــار وتوزعه 
على املواطنني، وإحدى دول 
اجلوار عام ١٩٧٨ كان يصحو 
املواطن عندهــم ودينارهم 
يعــادل دينــارا ومائة فلس 
كويتي، وخالل سنتني فقط 
الدينار فقد عندهم ٩٠٪ من 

قيمته».
الوسمي «الشراكة  وأكد 
بيننا وبني الدولة تستوجب 
ان نعلم باملتغيرات في حني 
أن الرواتب متدنية في بعض 
القطاعــات فــي الدولة وأي 
زيــادة للرواتب املفترض ال 
حتدث تضخمــا وأال تذهب 
الزيــادة فــي غيــر محلهــا 
وأحيانا املطالبات الساذجة 
غير املدروســة تأتي بأمور 

عكسية». 
وذكر «ونحن في الكويت 
نفتقــد إلى سياســة وجود 
االســتراتيجيات وأريد كل 
واحدة فيكــن أن تدرك أنها 
شــريكة في هذا البلد وهذا 
املجتمع ومن حقها أن يكون 
لها رأي، واملستوى الثقافي 
للمرأة في الكويت أعلى من 
الرجل وهذا يخلــق التزاما 
عليها أن تشــارك بقدر هذا 

الوضع».
أن  الوســمي  وأوضــح 
«الفســاد مجموعــة مناذج 
ولكــن هذه الدولــة تختلف 
عــن كثيــر مــن األماكن في 
هذا اإلقليم، واملرأة ليســت 
مجرد عــدد مكمــل، ولكنها 

املجتمعات الغربية تنظر للكويت 
نظرة مختلفة عن كل املنطقة 

ألنها الدولة الوحيدة التي يشترك 
بها الشعب في القرار السياسي

الدميوقراطية مثل السيارة ممكن 
أن تستخدمها للتنقل وتذهب 

للعمل واملستشفى وممكن 
«تدعم» الناس وتعدمهم

القضية اإلسكانية أساسية.. ولكن 
ملاذا ال ُتبحث جيدًا..كنت أمتنى 
أن تضع الدولة برنامج عمل طبقًا 

للمادة ٩٨ من الدستور

عندما نعرف املؤشرات التعليمية 
ال نشعر باالرتياح وهناك جتربة 
يعرفها العالم كله وهي التجربة 
السنغافورية.. فلماذا ال نستفيد 

منها؟

نحن دولة تنتج النفط وتبيعه 
بالدوالر وحتوله للدينار وتوزعه 

على املواطنني

الشراكة بيننا وبني الدولة 
تستوجب أن نعلم باملتغيرات 

والرواتب متدنية في بعض 
قطاعات الدولة

يجب إعادة النظر في املؤسسات 
واالستثمار في التعليم واإلنسان 

واالستغالل األمثل ملوارد الدولة

لدينا مادتان الغاز الطبيعي 
والنفط وكلتاهما موجودة 

بالكويت.. لكن الغريب في األمر 
أن مشاريع الطاقة العمالقة

كلها معطلة

إذا قدر لنا أن نصل للبرملان 
سنستكمل ما قدمناه مبا يسمى 

وثيقة الكويت
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محمد الدوسري: استقالل القضاء ومكافحة الفساد من أولوياتي
محمد الدشيش

حتــت شعار«اســتمع ثم 
احســم قــرارك» وبحضــور 
ومشاركة أمني عام حركة العمل 
الشعبي النائب األسبق مسلم 
البراك، والنائب السابق شعيب 
الســابق  املويزري، والنائب 
ســالم النمــالن، والعديد من 
النخب السياسية واإلعالمية 
ومشــاركة شــعبية كبيــرة، 
أقيمــت النــدوة االنتخابيــة 
ملرشــح الدائـــرة اخلامســـة 
د. محمد مســاعد الدوســري 
أمــس األول والــذي  مســاء 
استهل كلمته بفخره واعتزازه 
الكبيرة احلاضرة  باحلشود 
والتي ســتحمله مســؤولية 
عظيمــة على كاهلــه تقديرا 
حلضورهم وثقتهم الغالية.

وأعــرب الدوســري عــن 
تفاؤله احلقيقي بقدرة شباب 
الكويت ووجود رجال أشداء 
أقوياء قادرين على أن ينهضوا 
بالبلد حتى ال تبقى الكويت 
اليــوم تعاني، وتعاني أيضا 

األجيال القادمة. 
أما فيمــا يخص أولويات 
مجلس النــواب القــادم فقد 
شدد الدوسري على «حتمية 
أن تكون أولى جلسات املجلس 
القــادم، جلســة مصارحــة 
حقيقية مع احلكومة القادمة 
وتقدمي خطة تنمية حقيقية 
طويلة األمد، تستند أوال إلى 
القضاء على هاجس أن الكويت 
إلى زوال، وترسيخ وجودية 
الدولــة والعمــل علــى بناء 
نهضــة حقيقية فيها، وثانيا 
أن تكون لدى احلكومة رؤية 
حقيقيــة للمســتقبل تعتمد 
على دراسة واقع احلال اليوم 

مستوى خريجي املتوسط.
وأكد الدوسري أن قضايانا 
متعددة وكثيــرة، لكن هناك 
أولويات ويأتي على رأســها 
اســتقالل وإصــالح القضاء، 
ومكافحة الفســاد واإلصالح 
احلقيقي فــي مناحي احلياة 

وفي جميع القطاعات. 
وشــدد الدوسري على أن 
الفســاد في الكويت لم يدمر 
البنى التحتية واملوارد املادية 
واملالية فقط، بل دمر أعظم ما 
متلكه الكويــت وهو موارده 
البشرية، وهناك أياد سوداء 
عاثت فسادا ودمرت اإلنسان 
الكويتي، ويجب أن تقطع، وإال 

ستدمر أجيالنا أيضا.

الشــيخ أحمد نــواف األحمد 
الصبــاح وأعلم أنــه ال يحب 
الظلم وأقول له ال تثق كثيرا 
باملستشــارين، وال تعتمــد 
على معلوماتهــم وبياناتهم، 
وابحث عن الكفاءات الكويتية 
من شباب وشــابات الكويت 
وستجد منهم الكثير في شتى 
القطاعــات، ولديهــم القــدرة 
والكفاءة في تقدمي دراســات 
وأبحــاث للنهــوض بالقطاع 
التعليمــي والصحي وجميع 

القطاعات». 
وثمن البراك خطوة الشيخ 
طالل اخلالد وزيــر الداخلية 
نحو مكافحة جتار املخدرات.
البــراك بعــودة  وطالــب 

وألقــى أمــني عــام حركة 
العمل الشعبي النائب األسبق 
مســلم البراك كلمة أكد فيها 
تقديره واعتزازه لوجوده بني 
أبناء الدائرة اخلامسة في مقر 
مرشح الدائرة ومرشح حركة 
العمل الشعبي د. محمد مساعد 

الدوسري.
وقال البــراك «بفضل من 
اهللا لــي أكثر من ١٧ عاما في 
العمل السياسي لم أطلب من 
أحــد التصويت لــي، واليوم 
بــكل شــرف وأمانــة وبحثا 
عــن املصلحة العامــة أطلب 
التصويــت للدكتــور محمد 
الدوسري وأحتمل مسؤولية 
هــذا االختيــار، وقــد عرفت 

الدوســري مخلصا  الدكتور 
وأمينا ومراعيا هللا وضميره 
ومصلحة الكويت وشعبها». 
البراك احلضور  وخاطب 
«أنــا أقول لكم وأنا مدرك كل 
الدكتــور محمــد  أن  اإلدراك 
مساعد الدوسري لن يخذلكم 
ولن يقبل جبهة العار، وجبهة 
العار هــي جبهة كل فاســد، 
شيخا كان أو وزيرا أو نائبا 
أو تاجرا أو سياسيا، فالعمل 
السياسي إن خال من املرجلة 
الوطنية حتول السياسي إلى 
بائع إلرادة وكرامة املواطنني 
وحقوقهم في سوق النخاسة، 
ليتحــول إلى خانع ملا يطلب 
منه بل ومقبال جبهة العار».

وأكد البراك أنه دائم التأكيد 
على «أنه ال منة وال فضل اال 
هللا ومن ثم للشعب الكويتي 
األصيل وأن مــا قام به جزء 
بسيط وال يجتزئ من نضاالت 
الشــعب الكويتي األبي على 

مر األزمنة. 
التعليــم  واقــع  وعــن 
الكويتي، أكد البراك أن لدينا 
عقــوال تعليمية كويتية يتم 
االســتعانة بهم خليجيا ومت 
إقصاؤهــا وإبعادها ولم تتم 
االســتفادة منهم فــي تقدمي 
رؤيتهم نحو تطوير التعليم 

الكويتي.
وقال البراك «أعلم إنسانية 
رئيس مجلس الوزراء ســمو 

املرشــحني املشطوبني، حيث 
إلــى قانــون الصوت  تطرق 
الواحد، واصفا إياه بالقانون 
املســيء واللقيــط والذي لم 
يخــرج مــن رحم الدســتور. 
ومتنى أن يتم إنصاف املرشح 
مساعد القريفة من خالل حكم 

التمييز.
وذكــر البــراك «علينا أن 
ندرك اليوم أن كرسي مجلس 
االمة يجب أال تتنازعه املشاعر 
القبلية أو الطائفية، واملعيار 
الوطني فقط للكفاءة وللقوي 
األمــني، والوفــي لعهــده مع 

املواطنني الذين صوتوا له. 
وطالب البــراك «على كل 
مواطن أن يســاهم فــي بناء 
الكويــت من خالل التصويت 
وحسن االختيار للنائب الذي 
ميثل قناعته ومبادئه مدافعا 
عن الدستور وإرادة الشعب». 
وقال إن «أي سياســي أو 
نائــب ســابق يحــاول اليوم 
تبييض صفحته نقول له: ال 
توبة دون إقرار، فإن قبلت في 
املجلس السابق، فاليوم ليست 
املواطنني  مقبولــة لضمائــر 
وال لكرامتهــم وال مســتقبل 

أطفالهم».
وبني البراك «نعم الكويت 
األكثر إنفاقا على التعليم ولكن 
عليكم أن تسألوا أنفسكم ما 
مدى جدوى هــذا االنفاق في 
جودة ومستوى التعليم ؟! وما 
هو واقع التعليم في الكويت؟».

وأوضح البــراك «أن أول 
عملتــه  تنمــوي  مشــروع 
احلكومة السابقة هو تطوير 
الســجون وزيــادة قدرتهــا 
االســتيعابية الستيعاب كل 
صوت وطني سياســي حر، 

قلنا سابقا ونقولها اليوم».

مرشح الدائرة اخلامسة أقام ندوة انتخابية مساء أمس األول حتت شعار «استمع ثم احسم قرارك»

د. محمد الدوسري مرحبا باحلضور

جانب من احلضور

مرشح الدائرة اخلامسة د. محمد الدوسري متحدثا إلى الناخبني

النائب السابق سالم النمالن 

حضور كثيف في املقر االنتخابي ملرشح الدائرة اخلامسة د. محمد الدوسري

النائب السابق مسلم البراكالنائب السابق مرشح الدائرة الرابعة شعيب املويزري

ناخبو الدائرة اخلامسة في املقر االنتخابي ملرشح الدائرة اخلامسة د. محمد الدوسري

مرشح الدائرة اخلامسة د. محمد الدوسري يلقي كلمته د. محمد الدوسري في مقره االنتخابي

ودراسة كل التداعيات احمللية 
واخلارجية والتي تؤثر على 
الكويت ومستقبلها السياسي 

واالقتصادي واالجتماعي».
وبشــأن واقــع اخلدمات 
في الكويت، قال الدوســري 
إن الفساد وصل إلى العظم، 
ودمــر قطــاع اخلدمــات في 
جميع القطاعات منها القطاع 
النفطي واإلسكاني والتوظيف 
التعليمـــــي  والقطاعيــــــن 
والصحــي. ولفت إلى أنه قد 
أظهرت دراسة جلامعة الكويت 
استمرت ثالث ســنوات، أن 
مستوى التحصيل األكادميي 
احلقيقــي خلريجي الثانوية 
العامــة في الكويــت، يعادل 
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بدر املال: ركائز اإلصالح تبدأ من املجلس للحفاظ على دولة الدستور والقانون
أكد النائب السابق ومرشح 
الدائــرة الثانية د.بــدر املال أن 
املجلس املاضي حمى الدستور 
وانتهــى بخطــاب مــن القيادة 

السياسية لم يكن مسبوقا.
 وأوضح أن اإلرادة الشعبية 
هي األصــل والفصل، وتضمن 
اخلطاب قواعد حوكمة احلكم، 
األمر الذي انعكس عمليا بعدم 
القدرة علــى إجراء االنتخابات 
الفرعية ومنع شراء األصوات.
املــال خــالل نــدوة  وقــال 
انتخابية أقامها مساء أمس األول 
بعنوان «ماذا بعد؟» «ما رأيناه 
من تطهير للكشوف االنتخابية 
من خــالل مرســوم الضرورة 
بشــأن التصويــت عبر عنوان 
البطاقة املدنية والذي سيصدر 
عنه متثيل واقعي، ووضعنا في 
اختبار حقيقي لبناء الدولة».

وأشار املال إلى متكنه خالل 
وجــوده في مجلــس األمة من 
توجيه أســئلة برملانية كانت 
ذات نتائج حقيقية، وجدية في 
متابعة قضايا الفساد التي نتج 
عنها جلان ترأس بعضها وانتهت 
بعضها اآلخر بتوصيات واقعية، 
ومذكرا بأن شــعاره في جدية 
الرقابة طبق على أرض الواقع 
في املواجهة التي قام بها دفاعا 

النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية أقام ندوة انتخابية مساء أمس األول بعنوان «ماذا بعد؟»

حضور نسائي حاشد في مقر النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية د.بدر املال 

علي الراشد من بني احلضور

النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية د.بدر املال متحدثاأبناء الدائرة الثانية في مقر النائب السابق واملرشح د.بدر املال  (زين عالم)

جمع من احلضور خارج مقر املال

جانب آخر من أبناء الدائرة

الناخبون يستمعون حلديث املال د.بدر املال مخاطبا أبناء الدائرة د.بدر املال محاطا باحلضور

جمع غفير من أبناء الدائرة الثانية في مقر د.بدر املال

عن الدستور.
وأوضح املال: ان كتلة اخلمس 
قدمــت آراء فــي إطــار برنامج 
استدامة واستقامة، قدم للقيادة 
السياسية ولقي تأييدا واسعا من 
النواب، مطالبا بتطوير الرعاية 

وبني املال ان انخفاض أسعار 
النفط وارتفاع تكاليف االنتاج 
وتضخــم املصاريــف ووجود 
مصــادر طاقة بديلــة جتعلنا 
نخشى على املستقبل في التعامل 
مع مــوارد الدولة، لذلك عندما 

ويجــب  النفــط،  اكتشــاف 
اســتثمارها بشكل أفضل، لكن 
املشــروع احلكومــي فــي هذا 
الشأن بعيد عن االبتكار، وطلبنا 
االستفادة من كل جتربة جميلة 
في العالــم، والعالم كله يتجه 

الصحية واالهتمام برأس املال 
البشــري، باإلضافة الى توفير 
الســكنية، واحلفاظ  الرعايــة 
على دولة الدســتور والقانون 
وتكريــس اإلصــالح وحتقيق 

تطلعات املواطنني.

عرضت احلكومة ذلك في مجلس 
األمة حذرتهم مــن الوقوع في 
أزمات اقتصادية في حال عدم 
البحث عن بدائل لدخل الدولة.

وأضاف املال: اليوم املنطقة 
الشــمالية االقتصاديــة تعادل 

إلى دول مختلفة وينشئ مراكز 
مالية وشركات وغيرها، فيجب 
ان توفر السبل املناسبة جلذبها 

للمنطقة الشمالية.
أن ركائــز  املــال  واعتبــر 
اإلصالح تبدأ من قاعة عبداهللا 

السالم وإصالح الالئحة الداخلية 
وإعادة التــوازن ملجلس األمة، 
ويجب أن يكون املجلس ســيد 
قراراته ووضع الضوابط كاملة 
بني السلطة التشريعية والسلطة 

التنفيذية.
قال املال: إن التقدم بأسئلة 
برملانية والظهــور من النواب 
فــي الســابق عبــر وســائل 
اإلعالم واحلديث عن مشكالت 
الكويت، كان مــن باب احلوار 
بــني احلاكم واحملكــوم، مثلما 
جــرى في قضية تأميم النفط، 
مضيفــا، هناك جرعــة كبيرة 
من التفاؤل بأن تشهد املرحلة 
املقبلة حل املشكالت املختلفة، 
سواء التعليمية أو الصحية أو 
اإلســكانية. وشدد املال على أن 
اليد الواحدة ال تصفق، وتكتل 
النــواب اخلمســة قائــم علــى 
مســطرة الدســتور والقوانني 
واألمانــة برقبتهــم. وأضــاف: 
خوضــي لالنتخابــات قــرار 
شخصي، ومستعد أنا وأسرتي 
لدفع ضريبة القرار، وأتعرض 
حلملة شرســة، الســيما خالل 
األسبوع األخير، وتأكدوا راح 
يظــل بدر املال ناصرا للمظلوم 
ورافعا للظلم وســائرا في حل 

املطالب.
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فالح السبيعي: أدعو إلى استحداث 
وزارة للمرأة واألسرة متاشيًا مع متطلباتها

أقــــام مرشـح الدائــرة اخلامســة
م. فالح عبداهللا السبيعي ندوته النسائية 
األولى مساء أمس األول بعنوان «خياركم 

خياركم لنسائهم».
 وحتدث السبيعي عن أولوياته وبرنامجه 

االنتخابي وكيف ان السياسيني قد استغلوا 
املرأة للوصول إلى كراسيهم دون االلتفاف 

إلى خدماتهن ومطالبهن التي من أهمها:
١ ـ حق السكن.

٢ ـ املرأة املتزوجة من غير كويتي.

٣ ـ العنف ضد املرأة.
٤ ـ متكني املرأة.

٥ ـ تقليل فترة التقاعد للمرأة.
وغيرها من احتياجات املرأة.

كما دعا إلــى اســتحداث وزارة للمرأة 

واألسرة كما هو معمول به في بعض الدول 
واالهتمام بجميع قضاياها.

وفي نهاية احلديث، دعا السبيعي إلى 
حســن االختيار، وان يكــون االختيار هو 

مصلحة الكويت ومستقبلها.

مرشح الدائرة اخلامسة أقام ندوة انتخابية نسائية مساء أمس األول

سعد النصافي متوسطا محبيه

حديث بني املرشح وناخبيه مرشح الدائرة الرابعة سعد النصافي متوسطا مؤيديه

النصافي بني مؤيديه

مرشح الدائرة اخلامسة م. فالح السبيعي

عبداهللا املضف: على قوى اإلصالح أن تتوحد 
ملواجهة الفساد وتطهير مؤسسات الدولة

قال مرشح الدائرة األولى 
النائب السابق عبداهللا املضف 
لالنتخابــات  ترشــحه  إن 
املاضية واملقبلة جاء حملاربة 
الفساد الذي يجب أن يحارب 

ويواجه.

وأضــاف فــي تصريــح 
صحافــي: «كلنــا أمــل بعد 
اخلطاب التاريخي الســامي 
الذي تفاءل به أبناء الشعب 
الكويتي وحتقيقا ملا تضمنه 
هذا اخلطاب فإن هناك أدوارا 

يجــب أن توزع بني املجلس 
واحلكومة ملكافحة الفساد».

وأوضح املضف أن الفساد 
فــي البــالد يعمــل بشــكل 
مؤسسي، وعلى قوى اإلصالح 
أن تتوحد ملواجهة هذا الفساد 

إلى أن تتطهر منه مؤسسات 
الدولة.

وطالب بتطبيق القانون 
على من ارتكب جرائم تخص 
املال العام، الفتا إلى أن العزل 
فقط هو مكافأة نهاية خدمة 

ليس إال، مشيرا إلى أن إرجاع 
حقوق الناس وحماية املال 
العام واجب ليس فقط على 
النــواب بل على كل مواطن، 
ويجب محاسبة كل من تدور 

حوله شبهة فساد.

وأكــد املضــف أن كتلــة 
اخلمسة على تواصل مباشر 
وأن نتائج االنتخابات في يد 
رب العاملني ثم إرادة الناخبني، 
ويجب أن يكون هناك رؤية 
وتخطيط للمرحلة القادمة.

مرشح الدائرة األولى أكد أن ترشحه لالنتخابات املاضية واملقبلة جاء حملاربة الفساد

مرشح الدائرة األولى النائب السابق عبداهللا املضف

كتلة اخلمسة على تواصل مباشر ونتائج االنتخابات في يد رب العاملني ثم إرادة الناخبني

سعد النصافي: أراهن على أبناء «الرابعة» في اختيار النائب املناسب

وســط حضور حاشــد دعما له 
لدخول سباق املنافسة في انتخابات 
مجلس األمة ٢٠٢٢، استقبل مرشح 
الدائرة الرابعة سعد هجرس النصافي 
أبناء الدائرة الرابعة في افتتاح مقره 
االنتخابي مبنطقة العارضة احلرفية 

أمس األول. 
وأكــد النصافــي أن دعــم أبناء 
الدائــرة وســام غال علــى صدره، 
قائــال «أراهن على أبناء الدائرة في 
اختيارهم ملمثلهم مبا يتناســب مع 
الرغبة السامية في تصحيح املسار». 

وأضــاف النصافي أن ترشــحه 
للمــرة األولى لم يكــن من فراغ بل 
جاء بعد رؤية مدى قبول الناخبني 
علــى البحــث عــن وجــوه جديدة 
تخدمهــم وتخدم البــالد مبا يحقق 
رؤية ملستقبل وطن مشرق، الفتا إلى 

أن املســؤولية أصبحت ثقيلة على 
كل مرشح خاصة مع قرب الدخول 
في األيام األخيرة قبل االنتخابات. 
وأشــار النصافي الــى أن العمل 
بشــكل منفــرد ال يحقــق النجــاح 
احلقيقي وبالتأكيد ال أحد ميلك عصا 

ســحرية للتغيير إن لــم يكن وفق 
مجموعــة وعمل جماعي، مبينا أنه 
على املستوى الشخصي سيدعم بقوة 
كل قضية تهم املواطن وتطور البلد، 
وباألخص قضية املتقاعدين بشكل 
كبير كونهم منســيني ويحتاجون 

لتعديل اوضاعهم خاصة فيما يتعلق 
بالرواتب، فضال عن رفع املعاناة عن 

كل مواطن. 
 وقال النصافي: « في اخلتام ال 
تســعني الكلمات فــي التعبير عن 
السعادة بكم احلضور من إخواني 

الذين شــرفوني وأثلجــوا صدري 
بدعمهم الالمتناهي، وماهي غريبة 
عليهم»، مضيفا «على املرشح الذي 
ميلــك حضورا من احملبني أال يضع 
اخلذالن في حســاباته أبدا»، راجيا 
من اهللا أن يجعله عند حسن ظنهم.

ندعو الناخبات إلى حسن االختيار ملصلحة الكويت ومستقبلهن

اقام حفل استقبال على شرف أبناء الدائرة



11
اجلمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢

للتواصل
٢٢٢٧٢٨٣٠  -  ٢٢٢٧٢٨٥٧
majlisalomma@alanba.com.kw

20222022

أسامة الشاهني: جنحنا في العودة لألمة لنعيد البناء ونستعيد السيادة
النائب السابق ومرشح الدائرة األولى أقام ندوة انتخابية مبناسبة افتتاح مقره االنتخابي في بيان أمس األول

جانب آخر من احلضور حضور انتخابي

النائب السابق ومرشح الدائرة األولى أسامة الشاهني مخاطبا احلضور

جمع غفير يستمعون حلديث أسامة الشاهني

النائب السابق ومرشح الدائرة األولى أسامة الشاهني متحدثا  (ريليش كومار)

حضور حاشد في مقر أسامة الشاهنياحلضور خارج مقر الشاهني

أكد النائب السابق ومرشح 
الدائرة االولى اسامة الشاهني ان 
ازاحة رؤوس الفاســد ال تعني 

انتهاء املعركة.
وقال الشــاهني فــي افتتاح 
مقره االنتحابي «بات االصالح 
والتنمية أمرا مهما والبد ان يكون 
مشروع الدولة ورجالها، مشيرا 
الى اننا مثلما كنا عونا للشعب 
في مرحلة سابقة فسنكون عونا 
له وخير من ميثله في مجلس 
االمة القــادم واملراحل القادمة 
كي نعــود بالكويت الى مكانها 

الذي تستحقه». 
وأضاف ان «الفترة املاضية 
وتأجيــال  تعطيــال  شــهدت 
ومت  للجلســات  و(كروتــه) 
تفريــغ البرملــان مــن أداوتــه 
وكانت القوانــني باجتاه القمع 
والتخويف وما حدث في جلسة 
االفتتــاح خطــأ جســيم بحق 
النواب واملؤسسة التشريعية».

وأضاف «جنحنا في االخير 
في العودة الى االمة ونحن معا 
نعيد البناء ونستعيد السيادة». 
وأضاف الشاهني «كنا ننادي 

مهيبا من اجل حل املجلس الى 
ان تالقت ارادة القيادة السياسية 
مــع ارادة االمــة، فــكل التحية 
للشعب فأنتم جسدمت الوحدة 

مــن االهتمام والتأييــد، فلماذا 
نستعيد السيادة وكيف؟ مشيرا 
الى ان اســتعادة السيادة مبدأ 
دســتوري اقســم عليه االمراء 

والســيادة فيــه لالمــة مصدر 
الســلطات جميعــا، وهــذا مــا 
نسعى الى تطبيقه وتنفيذه على 
ارض الواقع من خالل وســائل 

الوطنية». 
وقــال «رفعنا فــي احلملة 
النتخابية شعار «معا نستعيد 
السيادة» وهذا الشعار لقي كثيرا 

ووزيــر  وكل  واملأمــورون 
وقاض ومسؤول، عندما اقسم 
اجلميع على احترام الدستور، 
فاحلكم بالكويت دميوقراطي، 

دستورية مشروعة». 
وشدد على «ضرورة ممارسة 
اإلصالح كي نستعيد السيادة 
واصــالح احلكومــة والقضاء 
والبرملان من أجل اكتمال صورة 
البنــاء الدميوقراطي، حيث ان 
تشــريعات املدلــس والقوانني 
كانت معدومة في مجلس ٢٠٢٠». 
وقال ال يوجد تشريع مينع 
تضارب املصالح والبد من إجناز 
هذا القانون املهم، مشــيرا الى 
ان احملكمة الدستورية رفضت 
إغــالق باب تضــارب املصالح 
وهــذا باب يســتفيد منه كثير 

من الفاسدين.
وأضاف «البد من وقفة عرفان 
يقظة مع اخلطوات االصالحية 
احلكومية ونحن منلك شجاعة 
بالدفاع عنها، العاقل من اتعظ 
بالتجــارب، والتاريخ قد يعيد 
نفسه وما اشبه اليوم باألمس، 
فالدولة العميقة ليست شخصني 
امنا مصالح سياسية واقتصادية 
كبيرة، ومتفائلون لكن بيقظة 
وبســد الثغــرات، ونتطلع الى 

االصالح الشامل».

جانب من أبناء الدائرة في مقر الشاهني

باالستعجال بحل البرملان وقبول 
استقالة احلكومي، فاملشهد قلما 
يتكرر، مشيرا الى ان اعتصام 
النواب واملواطنني كان مشهدا 
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عمر العنزي: ضرورة إقامة املشاريع التنموية الكبرى الستيعاب الشباب
مرشح الدائرة الثانية أقام ندوة انتخابية مساء أمس األول في مقره االنتخابي

مرشح الدائرة الثانية عمر الدميثة العنزي متحدثا أبناء الدائرة الثانية في مقر املرشح عمر الدميثة العنزي

احلضور يستمعون حلديث املرشح عمر العنزي جانب من ندوة عمر العنزي

وســط حضــور حاشــد 
مــن ناخبــي الدائــرة الثانية 
افتتــح مرشــح الدائــرة عمر 
عقلــة الدميثة العنــزي مقره 
االنتخابي، مستعرضا تطلعاته 
وبرنامجه االنتخابي، مؤكدا أنه 
يعمل لكل أهــل الكويت وأنه 

مرشح جلميع الكويتيني. 
ورحب الدميثة في البداية 
بجميع احلضــور «معبرا عن 
ســعادته بهــذا اجلمــع حيث 
لــه زيــارات مكثفــة  كانــت 
للدواوين فــي الدائرة الثانية 
وزيــارات ألهالــي الدائرة في 
جميع املناطق واســتمع لكل 
تطلعاتكــم وطلباتكــم، كذلك 
أجرى العديــد من االتصاالت 
بناخبي الدائــرة، باعتبار انه 
من حق جميع ناخبني الدائرة 
الثانيــة ان يصلهــم املرشــح 
شخصا شخصا ويستمع لهم 
ومت بــذل كل اجلهد للوصول 
إلى أكبر عدد ممكن، ويعذرني 
كل ناخب ما اســعفني الوقت 

التواصل معه».
الدميثــة «الفترة  وأضاف 
املاضيــة ضيعنــا كثيــرا من 
الوقت في الصراعات واخلالفات 
ولم تأخذ قضايانا األساسية 
االهتمام املطلوب، وحان الوقت 
للتعامــل مع امللفــات العالقة 
القائمــة وحــل  والتحديــات 
املشــاكل املؤجلة بــل وتظهر 
لنا مشــاكل جديدة، فشبابنا 
يحصلون على نسب عالية في 
الثانوية ما يقدرون يسجلون 

توجد إجراءات فاعلة للتحكم 
باألسعار، ويعتبر املتقاعدون 
اكثــر فئة متضــررة من غالء 

لهم الرعاية التي حتفظ كرامتهم 
وتخليهم مرتاحني.

وطرح الدميثة تصورا عن 

التركيــز على ما يفيد الناس، 
والســبب األساســي للبطالة 
وشح الوظائف، وزارة الدولة 
وجهات احلكومية ال تعمل وال 

تطور نفسها.
وتابع «لذلك نحتاج تطوير 
اقتصادنــا ونحتاج مشــاريع 
كبيــرة وجديدة حيث نحتاج 
التوســع في القطــاع النفطي 
والقطاع الصناعي والتوسع في 
فتح املدارس وبناء مستشفيات 
جديدة حتــى تتوافر وظائف 
أكثر تستوعب الشباب، كذلك 
القضية اإلسكانية نحتاج برامج 
اسكانية مختلفة ونستفيد من 
التجارب اخلليجية الناجحة».
الدميثة «الشباب  وأضاف 
املبادرون أصحاب املشــاريع 
الصغيــرة البــد أن نوفر لهم 
مكاتــب فــي كل وزارة تنجز 
أعمالهم وتهتم بهم ونوفر لهم 
مزيــدا من الدعــم ونفتح لهم 
مناقصــات صغيرة يتقدم لها 
فقط الشباب الكويتي املبادر 
املسجل في الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة ونحميهم 
من منافسة الشركات الكبيرة».
وفــي موضــوع التعليــم 
العالي، قــال «نحتاج جامعة 
حكومية جديدة تستوعب أعداد 
اخلريجني، والبد من التوسع في 
البعثات اخلارجية وكذلك إلزام 
الشركات النفطية والشركات 
اخلاصة الكبرى بتوفير بعثات 

للشباب».
وطالــب بإســقاط جميــع 

املعيشة ولم تطرح حلول دائمة 
ملطالبهم وال ننسى آباءنا كبار 
الســن حيث القانون لم يكفل 

احللول وبرنامج العمل، وقال 
إن املرحلة القادمة هي مرحلة 
عمــل ومرحلة إجناز ومرحلة 

الفوائد على شريحة املتقاعدين 
وتوفير صندوق خاص يسدد 
املتقاعديــن، وإعــادة  فوائــد 
إشراكهم في سوق العمل عبر 
نظام املكافأة ونقلل من االعتماد 

على الوافدين.
وحول رعاية كبار الســن، 
شدد الدميثة على أن «قانون 
رعايــة املســنني خــال مــن 
االمتيــازات والدعــم املوجود 
فــي قانــون رعايــة املعاقني، 
لذلــك البد من تعديــل قانون 
رعاية املسنني، ومن الضروري 
إضافة بدل خادم وبدل سائق 
ومخصص للمصعد وأن نسمح 
لكل من يرعى مســنا من حق 
التفــرغ لرعاية مســن، وهذا 
يتطلب تشريعا لتعديل قانون 

رعاية املسنني».
«كل  أن  الدميثــة  وأكــد 
هذه طموحــات كبيرة حتتاج 
التعاون من اجلميع، وأضعها 
خطة عمل بني ايديكم، رسالة 
إيجابية للتعاون مع اجلميع، 
وانا يدي مفتوحة للجميع على 
أننا نتعاون في ســبيل خدمة 
الناس، وحتقيق حياة كرمية 

للكويتيني».
ابن  الدميثــة «أنــا  وقــال 
الدائــرة وأعاهدكــم بأن أكون 
للجميع ولن أغلق بابا وسأكون 
أنا عمــر الشــيعي والســني 
واحلضري والبدوي وانا لكل 
أهل الكويت واخليار خياركم 
يوم ٢٩ سبتمبر هو يوم احلسم 

هو يوم قراركم انتم».

عمر العنزي مخاطبا احلضور

في التخصصات التي تناسبهم 
البعثــات،  او  فــي اجلامعــة 
وبالنسبة لتوظيف الشباب، 
وصلت نسبة البطالة ٧٪ مع 
وجود ٣٢ ألف شاب عاطل عن 
العمل والعدد يزداد ســنويا، 
كذلك يعاني الشباب املبادرون 
أصحاب املشــاريع الصغيرة 
من التعثر وضعف الدعم من 
صندوق املشــاريع الصغيرة 

وضعف الدعم احلكومي».
وقال الدميثة «هناك أيضا 
املشكلة الكبيرة التي لم ينتبه 
لهــا احد هي اســتفحال خطر 
املخدرات التي تفتك بشــبابنا 
الــذي اصبــح مســتهدفا من 
عصابــات املخــدرات، وقبــل 
أيــام فقــط ضبطــت  ثالثــة 
وزارة الداخلية كمية ضخمة 
التــي تقــدر  مــن املخــدرات 
بثالثــة ماليني دينار مع كمية 
من الذخائر واألســلحة، وهي 
ضبطية تكشف ان هناك حرب 
مخــدرات حقيقيــة موجهــة 
ضد شــبابنا وضد امن البلد، 
ونحيــي وزارة الداخلية على 
جهودهم ونطلب االســتمرار 

في املكافحة».
وبخصوص إسكان الشباب، 
فــإن الشــباب الكويتي يفني 
شــبابه في سكن باإليجار وال 
يسكن في بيت ميلكه اال عندما 
يقترب من التقاعد، حيث عدد 
طلبات االنتظار ١٠٠ ألف اسرة 
كويتية، كذلك غالء األســعار 
االســر، وال  علــى  يضغــط 

خلف دميثير  خدم املواطنني كافة
وأبناء الدائرة الثانية.. ونتمنى شفاءه

اســتذكر عمر الدميثــة اخلدمات الكبيرة التي قدمها النائب الســابق خلف دميثير العنزي ألبناء الدائرة ومســيرة عمله 
البرملاني الطويلة في خدمة الكويت، داعيا اهللا أن مين عليه بالصحة والشــفاء العاجل ويرجعه الى ارض الوطن من رحلة 

العالج ساملا معافى.

قال مرشح الدائرة الثالثة جراح الفوزان إنه ال يختلف أحد على أن الكويت حتتاج 
إلى قانون جترمي املثلية، مضيفا أنه ال يوجد شخص كويتي أو كويتية يختلف على 

موضوع سب الصحابة رضوان اهللا عليهم وجترميه.
وأضــاف الفــوزان، في تصريح صحافي: اللباس احملتشــم هــو الئحة تنظيمية 
داخل اجلامعة وليس لي عالقة به، مؤكدا «أنا مسؤول عن تطبيق القانون وإذا قدر 
لي أن أصل إلى البرملان سوف أقسم على احترام الدستور وقوانني الدولة وال أقبل 

الوصاية على أحد أو تقييد احلريات، بل تذود عن حريات اآلخرين والشــعب وهذا 
أمر مهم ويجب أن يكون واضحا للمواطنني».

وذكر أنه «بالنســبة لي احلرية وحرية األفراد وعدم الوصاية عليهم خط أحمر 
وسأكون في وجه أي شخص يحاول أن يكون وصيا على الناس أو يحاول أن يقيد 
حريتهــم، فنحــن مقبلون على أكبر صراع ضد الفســاد، وضد جميع من تضرر من 

القرارات األخيرة اإلصالحية».

جراح الفوزان: حرية األفراد وعدم الوصاية عليهم
خط أحمر وسأقف في وجه من يحاول تقييد احلريات

مرشح الدائرة الثالثة أكد أن املرحلة املقبلة مرحلة صراع ضد الفساد

أنا مسؤول عن تطبيق القانون وإذا قدر لي أن أصل إلى البرملان سوف أقسم على احترام الدستور وقوانني الدولة

مرشح الدائرة الثالثة جراح الفوزان
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أحمد مطيع: اعتصامنا في املجلس كان راقيًا وخدمة املواطنني واجب
أكد النائب الســابق ومرشــح الدائرة اخلامسة د.أحمد 
مطيــع ان حضور الناخبني الى مقره بهذه الكثافة العالية 
حمله مسؤولية تاريخية كما انه اثلج صدره. وقال مطيع 
خالل افتتاح مقره االنتخابي مساء امس االول ان الواجب 
يحتــم على النــواب خدمة جميع ابناء الشــعب الكويتي، 
وهذا امــر ليس فيه منة او فضل. وأضاف: يعلم اهللا اننا 
وصلنــا فــي هذا املجلس الى ان وضعنــا على احملك، فإما 
ان نســكت ونكون شــهود زور على الفساد، او ان نصدع 
باحلــق والوصول الى النتائج التي وصلنا اليها. وأضاف 
مطيع: اعتصامنا الراقي كان رســالة واضحة ترجمت مبا 
ورد في اخلطاب التاريخي لصاحب السمو األمير، حفظه 
اهللا، الذي تاله ســمو ولي العهــد، حفظه اهللا، نيابة عنه 
بحل البرملان، ويشهد اهللا أننا فرحنا بذلك، بعد ظلم وقع 
على الدائرة اخلامســة. وأكد مطيع انه في حال وفقه اهللا 
بالعــودة الى عضويــة البرملان فإنه ســيقدم تعديال على 
قانــون االنتخاب. وفي هذا الســياق، قال النائب الســابق 
ومرشــح الدائرة الرابعة شعيب املويزري ان أحمد مطيع 
حفظ األمانة وكان احد النواب املعتصمني في مجلس االمة، 
وكان من اكثر الناس التزاما ويده أمينة وهذه اليد االمينة 
ستؤدي امانتها بكل صدق. من جهته، قال النائب السابق 
عبداهللا راعي الفحماء ان مواقف مطيع مشــرفة وهو مني 

وفيني وأخوي وأتشرف فيه.

النائب السابق ومرشح الدائرة اخلامسة افتتح مقره االنتخابي مساء أمس األول بحضور حاشد

د.أحمد مطيع متحدثا

حشد من الناخبني

عبداهللا راعي الفحماء متحدثا في مقر مطيع

احلضور يستمعون حلديث مطيع

النائب السابق ومرشح الدائرة اخلامسة د.أحمد مطيع متحدثا للحضورأبناء الدائرة اخلامسة في مقر د.أحمد مطيع

جمع غفير من أبناء الدائرة

متابعة واهتمام

جانب آخر من احلضوراحلضور خارج مقر مطيع

شعيب املويزري مخاطبا احلضور
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معجل العبكل: إصالح التعليم وتطوير املناهج التعليمية وتوظيفها لبناء اإلنسان
مرشح الدائرة االنتخابية الثالثة أقام ندوة حتت شعار «معاً لكويت جديدة مستدامة»

م.معجل العبكل مخاطبا الناخبات

حضور انتخابي

مرشح الدائرة الثالثة م.معجل العبكل متحدثا للحاضرات  (ريليش كومار)ناخبات الدائرة الثالثة يستمعن حلديث م.معجل العبكل

ناخبات الدائرة خالل ندوة العبكل

م.معجل العبكل في حديث مع احدى الناخبات

قال مرشح الدائرة الثالثة 
العبــكل «تبلورت  م.معجــل 
لدي فكرة املساهمة في خوض 
انتخابــات مجلس األمة ٢٠٢٢

الدائرة الثالثة، مؤكدا قناعاتي 
ومبادئــي فــي احلفــاظ على 
املكتسبات الدستورية والعمل 
على صيانتها وحفظها بعيدا 
عن العبث وسوء االستغالل».

وأضاف العبكل، خالل ندوة 
أقامها مساء أمس األول حتت 
شــعار «معا لكويــت جديدة 
مستدامة»، «أنه سيسعى إلى 
البرنامــج االنتخابي  تطبيق 
وذلك لتنامي هذا الوعي املتزايد 
وشعورنا باحلاجة املاسة الى 
مالحقة هذه التطورات، إدراكا 
منا لضرورة ترسيخ وتعزيز 
املمارسة الدميوقراطية احلقة 
من خالل أدوات وقنوات العملية 
االنتخابية». وأكد أن «أهم ما 
الدميوقراطية  املمارسة  مييز 
الكويتيــة هــو اســتمرارية 
روح العطــاء حتــى في أشــد 
حاالت التوتــر واألزمات وإن 
التأكيد على وضوح برنامجنا 
االنتخابــي هــو تأكيــد علــى 
التزامي أوال بالقيم والثوابت 
الصحيحــة واملســاهمة فــي 
جتسيد هذه االهداف ومن خالل 
خطوات واضحة أمام الناخبني 
والناخبات، لتفعيل مســيرة 
التنميــة املتعثــرة وحتقيــق 
وجتسيد ممارسة الدميوقراطية 
ملصلحة بالدنــا الكويت ومن 
هذا املنطلق سيكون برنامجنا 
االنتخابــي علــى املســتوى 
السياسي، االقتصادي، التربوي 
والتعليمي، الصحي واخلدمات 
الصحية، كما سيكون اهتمامنا 
الشــباب  اخلــاص بشــرائح 
والرياضــة، املتقاعدين، ذوي 
االحتياجــات اخلاصــة، املرأة 

والطفل».
أهــم  «مــن  أن  وذكــر 
التحديات التي تواجه اإلنسان 
الثقافي،  التحــدي  الكويتــي، 
متمثلة بالفلســفات املتنوعة 
املتناثــرة  الكثيــرة  واآلراء 
هنا وهناك، وللمســاهمة في 
تنميــة هذا االنســان ملواجهة 
حتديــات العصــر وحتقيــق 
طموحات املستقبل من خالل 
االنفتاح الواعي واملتزن على 
التوجهات السياسية والتربوية 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة 
والثقافيــة والتــي جتمع بني 

االصالة والتجديد».
وقال «مع تنامي هذا الوعي 
املتزايــد وشــعورنا باحلاجة 
الــى مالحقــة هــذه  املاســة 
التطورات، ادراكا مني لضرورة 
ترســية وتعزيــز املمارســة 
الدميوقراطيــة احلقــة، والتي 
جتسد العملية االنتخابية واحدة 
من ادواتهــا وقنواتها تبلورت 

ومتكني العسكريني من ممارسة 
حقهم االنتخابي.

وطالــب باملســاهمة فــي 
حتسني اداء املمارسة البرملانية، 
ودعم كل املشروعات التي تعمل 
على حماية حقوق االنسان في 

البالد.
ثانيا: املستوى االقتصادي

شدد العبكل على ضرورة 
العاملــة  االهتمــام بالقــوى 
الوطنية، والتخطيط الصحيح 
للوضع االقتصادي، وتشجيع 
الشباب الكويتي على العمل في 
القطاع اخلاص من خالل تعديل 
قانون العمل في القطاع االهلي 
ومعاجلة جوانب القصور في 
قانون دعم العمالة الوطنية، 
مبا يعــزز االرتقاء مبتطلبات 
تطوير قدرات الشباب الكويتي.
وقــال إنه مــن الضروري 
وضع استراتيجية لالستثمارات 
اخلارجية والعمل على تطوير 
العالقــات االقتصاديــة علــى 

االرتقاء باملعلم حرصا على رفع 
كفاءته وتنمية قدراته وإدخال 
التكنولوجيــا فــي التعليــم، 
واالســتثمار في برامج تأهيل 
املعلمني وتطويرهم خصوصا 
العناصر الوطنيــة واالرتقاء 
بقدراتهــم ومهاراتهــم املهنية 
والتربوية وحتســني اوضاع 
املعلمــني غيــر الكويتيني مبا 
يكفل استقطاب الكفاءات منهم.

وطالب احلكومة باملساهمة 
في اصــالح التعليم وتطوير 
التعليمية وتوظيفها  املناهج 
وتطويــر  االنســان  لبنــاء 
مؤسســات التعليــم العالــي 
واجلامعــي، ورفــع مســتوى 
االعتراف باجلامعات اخلارجية 
واالبتعاث، وحماية حق االسر 
في اختيار شكل وطبيعة تعليم 
ابنائها من خالل ضمان تعدد 
خيــارات التعليــم بــني العام 
واخلاص والتعليم املشــترك 
او املنفصــل، ورفــع إلزاميــة 
التعليم الى الثانوي لالرتقاء 

التأمــني الصحي للمواطنني 
عبر شركات متخصصة كجزء 
من مشروع صحي طويل املدى 
يضمــن حصــول املواطنني 
على رعاية صحية متميزة، 
والعمل على زيــادة الطاقة 
االستيعابية للمستشفيات 
وتطوير امكاناتها ومواردها 
الطبية  التجهيزات  وتوفير 
واستقدام االجهزة املتطورة 
في مجال التشخيص والعالج 
الطبي، والعمل على ضمان 
احلد االدنى من الكفاءة املهنية 
بني االطباء الكويتيني وغير 
الكويتيني العاملني في القطاع 

اخلاص.
اإلعالم

بشــأن قطاع اإلعــالم، قال 
العبكل: من الضروري االرتقاء 
بالذوق الفني العام للجمهور، 
وتشــجيع الكفاءات االعالمية 
الوطنية ودعم قدراتهم وصقل 
مهاراتهم، ودعم االجتاهات التي 
حتافــظ علــى بنيان االســرة 
ومتنــع تفككها، باإلضافة إلى 
املساهمة في بناء خطة اعالمية 
متكاملة تقوم على منهج علمي 

متخصص.
الشباب والرياضة

وبني مرشح الدائرة الثالثة 
أنــه يتعــني علــى احلكومــة 
التوســع فــي انشــاء مراكــز 
الشــباب في املناطــق لتكون 
وجهة لهم، مللء اوقات فراغهم 
مع تخصيــص مراكز خاصة 
بالفتيــات، وليمتد دورها الى 
الشــخصية  التثقيــف وبناء 
وصقل القيم اإلنسانية، والعمل 
على احترام وســرعة تطبيق 
قوانــني الرياضة التــي اقرها 
مجلــس األمة وإنقــاذ الوضع 

الرياضي من أزمته املزمنة.
املتقاعدون

بخصوص شريحة املتقاعدين 

املســتوى احمللــي واخلليجي 
والعاملي، وتقليص العجز في 
املوازنة وتنويع مصادر الدخل.

التربية والتعليم

قال العبكل: نطالب بتطوير 
العملية التعليمية والتربوية 
لضمان بناء الشخصية السوية 
والقيم االنسانية وفن احلوار 
والتفكيــر النقــدي، لتعزيــز 
ثقافة قبول اآلخر، االستثمار 
في تطويــر برامــج التعليم، 
الرياضيات  والســيما مناهج 
والعلــوم والتكنولوجيــا مبا 
يتماشــى مع التطوير العاملي 
فــي هذه املناهــج، ومبا يعزز 
روح التنافس العلمي والتميز 
في نفوس الطلبة الكويتيني، 
وتأهيلهــم كذلــك للتميز بني 
أقرانهم من الطلبة في العالم، 
والتوسع في االنشطة املدرسية 
بعد نهاية الدوام الرسمي نظرا 

ألهميتها التربوية.
وذكر انه ينبغي السعي الى 

التعليمي للشباب  باملستوى 
فــي  واملســاهمة  الكويتــي 
القضاء علــى البطالة واألمية 
املقنعــة، وضــرورة االرتقاء 
باإلنســان الكويتي مبا ميكنه 
من املنافسة في ظل معطيات 
العوملة والتطور التكنولوجي 

في مختلف املجاالت.
اخلدمات الصحية

وبشــأن اجلانــب الصحي 
والنهوض باخلدمات الصحية، 
قال العبكل: ينبغي االستعانة 
مــن  متخصصــة  بخبــرات 
املؤسســات العاملية في إدارة 
القطــاع الصحي، وتســليمها 
مهمــة تقييــم وتقــومي ادارة 
املستشفيات، وتشجيع االطباء 
الكويتيني على تطوير قدراتهم 
عبــر املشــاركات العاملية في 
املؤمتــرات وبرامــج التطوير 
العامليــة، خصوصــا االطباء 

الكويتيني حديثي التخرج.
وطالــب بتعميــم فكــرة 

العزيــزة علينا جميعــا «فإننا 
ندعو إلى االهتمام باملتقاعدين 
ذوي اخلبــرة والكفــاءة عبــر 
توفير قاعدة بيانات بأسمائهم 
وخبراتهم لتتم االستعانة بهم 
في القطاعني اخلاص واحلكومي، 
وتوفير اخلدمات الطبية املتطورة 
لرعايــة كبار الســن، ومراجعة 
رواتــب التقاعد لتتماشــى مع 

التضخم وغالء املعيشة».
ذوو االحتياجات اخلاصة

وتطرق العبكل إلى شريحة 
املعاقني مشــددا على ضرورة 
«إصدار قانــون يلزم اجلهات 
احلكوميــة والقطــاع اخلاص 
االخذ بعني االعتبار متطلبات 
ذوي االحتياجــات اخلاصــة، 
وضمان حقوقهم في املعاملة 
الكرميــة والعادلــة وتكافــؤ 
الفرص في الدراسة والعمل».

املرأة

دعــا العبكل إلــى «تعديل 
قانــون التأمينات مبــا يكفل 
حق املرأة املتقاعدة في توريث 
معاشها التقاعدي ألبنائها اسوة 
بالرجل، وتعديل قانون الرعاية 
السكنية مبا يضمن تخصيص 
البيت احلكومي للمرأة املطلقة 
واحلاضنة، ومعاجلة أوضاع 
أبناء املرأة الكويتية املتزوجة 
من غير كويتي مبا يكفل عدم 
التمييــز ضدهــا فــي حقوق 

املواطنة».
الطفل

ذكر العبكل ان «األطفال هم 
جيل املســتقبل ويجب علينا 
االهتمــام بالطفــل وتوفيــر 
االنشــطة الراعيــة للطفولة، 
وتفعيــل الكشــف املبكر عن 
مشاكل النمو والتطور، وتوفير 
حضانــات مبنية على اســس 
علمية في مواقع العمل، وكذلك 
العمــل علــى حمايــة االطفال 
من مشــكالت التنمر والعنف 
االسري والتحرش اجلنسي».

سيرة ذاتية

٭ م.معجل عبكل العبكل
٭ اجلنسية: كويتي

٭ تاريخ امليالد: ١٩٦٣/١٠/٨
٭ احلالة االجتماعية: متزوج

اخلبرات العملية

٭ مدير مركــز تنمية املوارد 
البشرية ديوان اخلدمة املدنية، 

٢٠٠٣ حتى اآلن.
٭ مراقب التقنيات مبركز تنمية 
املوارد البشرية ديوان اخلدمة 

املدنية، ١٩٩٢ ـ ٢٠٠٣.
٭ مهنــدس بالهيئــة العامــة 
للتعليم التطبيقي والتدريب، 
١٩٨٧ ـ ١٩٩٢، مركز الوســائل 

والتقنيات.

جانب من الناخبات

لدينا فكرة املساهمة في خوض 
انتخابات مجلس األمة ٢٠٢٢ في 
الدائرة الثالثة، مؤكدا قناعاتي 
ومبادئــي فــي احلفــاظ علــى 
املكتسبات الدستورية والعمل 
على صيانتها وحفظها بعيدة 
عن العبث وسوء االستغالل او 

سوء املمارسة».
البرنامج االنتخابي

أوضح العبكل أن «التأكيد 
البرنامــج  وضــوح  علــى 
االنتخابــي، هــو تأكيــد على 
التزامي أوال بالقيم والثوابت 
العامة ومن ثم املســاهمة في 
جتسيد هذه األهداف من خالل 
برامج وخطوات واضحة أمام 
الناخبني والناخبات، لتفعيل 
التنميــة املتعثــرة  مســيرة 
ولتحقيــق وجتســيد ثوابت 

املمارسة الدميوقراطية».
أوال: املستوى السياسي

العبــكل ضــرورة  شــدد 
االرتقــاء باحلوار السياســي 
من خالل ايجاد مناذج للعمل 
السياســي اجلــاد، والبحــث 
عــن مواطن النزاع في النظام 
السياســي الكويتي ومحاولة 
اصالحهــا او القضــاء عليها، 
والتعامــل مــع قضيــة االمن 
الوطني من منطلق استراتيجي.
ودعا إلــى تعديــل قانون 
انشــاء احملكمة الدســتورية، 
مبــا يعطــي املواطــن حــق 
التقاضي املباشر امام احملكمة 
الدســتورية، حماية حلقوقه 
الدســتورية، وحريــة تكوين 

النقابات واجلمعيات.
وشدد على ضرورة متابعة 
إصالح قانون االنتخاب للحد من 
املمارسات السلبية، كاستخدام 
املال السياسي أو االنتخابات 
الفرعية على اســاس قبلي أو 
طائفي أو أســري، وتوســيع 
قاعدة املشــاركة الشعبية عن 
طريق تخفيض سن الناخب، 
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الصيفي الصيفي: إعادة النظر في رواتب املوظفني واملتقاعدين
النائب السابق ومرشح الدائرة اخلامسة أقام ندوة انتخابية مساء أمس األول

احلضور خارج مقر الصيفي جانب آخر من احلضور

(محمد هاشم) جانب من أبناء الدائرة في مقر الصيفي الصيفي   النائب السابق ومرشح الدائرة اخلامسة الصيفي الصيفي مخاطبا احلضور

حشد من أبناء الدائرة

قال النائب السابق ومرشح 
الدائــرة اخلامســة الصيفــي 
الصيفــي «تشــرفت بتمثيل 
الشعب في مجالس عدة، ولم 
أخن العهد والقسم وحافظت 
على الدســتور واملــال العام 
وحاربت الفســاد ووقفت مع 
الشــعب وفي صف الشــعب، 
وهــذا واجــب كل نائب ميثل 
األمــة وميثــل همــوم األمــة 
ويحقــق احتياجــات النــاس 
وسوف نستمر على هذا املنوال 
وحفظنا األمانة والعهد وكل ما 

يشرفنا لدى أبناء الكويت».
وأضاف «هذه اليد ســوف 
تبقى نظيفة والرأس ستكون 

عالية مثل رؤوسكم».
وذكــر: «ندوتنــا بعنوان 
الدستور»، مشيرا  «استعادة 
إلــى أن هــذا الدســتور منــذ 
٢٠١٣ وحتــى املجلس املاضي 
كان مختطفــا وإرادة األمــة 
مختطفة وبيت األمة مختطفا 
من فئة فاسدة وتآلف حكومي 
من بعض الفاسدين الذين من 
املفتــرض عليهم متثيل األمة 
وانحازوا ضد الشعب، والرقابة 
كانت مفقودة ولم تكن هناك 
استجوابات ويزال من املضبطة 
ويحــذف وتزيــن األوضــاع 
للوزير أو رئيس احلكومة».

وأضــاف «عندمــا تغيــب 
الرقابــة التي هي مهمة عضو 
األمــة يحــدث فــي  مجلــس 

النواب ملقاطعة قسم احلكومة، 
ولم يقســم معــه إال ١٧ نائبا، 
فلم يقسم أمام ممثلي الشعب 

الكويتي كله».
وأضــاف «عندما قــدم له 
استجواب جاءت الطامة الكبرى 
التــي لم حتــدث فــي تاريخ 
الكويت السياسي وال لم يتم 
ذكرها في الدستور أو القانون 
منذ تأسيس الدستور ليتقدم 
بطلب تأجيل االســتجوابات 

رئيسي الســلطتني السابقني 
مفادها «خالفنا معكما خالف 
أداء وعمل، ولدينا فروســية 
وهذا اخلــالف ينتهي مبجرد 

خروجكما من املناصب».
وقــال «أســجل لرئيــس 
مجلس الوزراء ســمو الشيخ 
أحمد نــواف األحمد الصباح 
القيــود  بتطهيــر  خطوتــه 
االنتخابية، مؤكــدا أنها أولى 

خطوات اإلصالح».

الكويتي، ومتفائل ألبعد احلدود 
للمرحلة القادمة بأنها ستكون 
مرحلــة بنــاء وازدهار وخير 

لهذا الوطن».
مــن جانبــه، أكد مرشــح 
الرابعــة والنائــب  الدائــرة 
املويــزري  الســابق شــعيب 
«أشــهد بأن الصيفي الصيفي 
أثنــاء مزاملتي له في مجلس 
األمة حافظ على العهد املطلوب 
منه والقسم، وذلك منذ مجلس 

املزمع تقدميها».
وبني الصيفي «هناك مشكلة 
في حترير األراضي السكنية 
وإعطائها إلى وزارة اإلسكان، 
مضيفــا أن القيمة الشــرائية 
بالدينار الكويتي الذي لم يعد 
يكفي لشــراء ما كنا نشتريه 
قبل ١٥ عامــا، فالبد من إعادة 
النظر فــي رواتب املتقاعدين 

واملوظفني». 
ووجه الصيفي رسالة إلى 

واختتم قائال «أســأل اهللا 
سبحانه وتعالى أن مين على 
البلــد الكرمي املعطــاء باألمن 
واألمــان، وأن يلبــس ســمو 
أميــر البــالد الشــيخ نــواف 
األحمد اجلابر الصباح الصحة 
والعافية، وميد في عمره وعمر 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد اجلابــر الصباح، فقد 
أنقذا البلد وأعادا الثقة واألمل 
والــروح والتفاؤل للشــعب 

٢٠٠٩ ومجلس ٢٠٢٠، ونقول 
إنه لو لم تضيــع احلكومات 
السابقة حقوق الشعب الكويتي 
ملا كانت هناك معارضة سواء 

من نواب أو غيرهم».
وأضاف «هــل تريدون أن 
نصمت في ظل وجود فســاد 
وحرمان النــاس من حقوقها 
وشكاوى مواطنني بسبب سوء 
األوضاع املعيشية واألسرية، 
هل نسكت عن كل ما تسبب في 
معاناة الشعب وكل من ارتكب 
الفساد في األجهزة احلكومية 
وهل نسكت عمن حرم املواطنني 

جميعهم حقوقهم».
وأكــد «إذا ســكتنا عن أي 
شخص يظلم املواطنني فنحن 
خونة، فكل شخص ال يدافع عن 
مصالح الناس خائن، وكذلك 
كل شخص ال يدافع عن الوطن 
ومصالح الوطــن، معربا عن 
أســفه بوجود وســائل إعالم 
يقلبــون احلقائــق إلى طرف 

آخر».
وبني «إذا كانت املعارضة 
لقبــا يطلق على مــن يطالب 
ويدافــع عــن حقــوق الناس 
فنتشرف بهذا اللقب، وانتهينا 
من مرحلة مت فيها نهب البلد 
ومتزيــق الشــعب الكويتــي 
وكل أسرة من خالل حرمانها 
من حقوقهــا التي نص عليها 
الدســتور، وال يريــدون أن 

يتصدى لهم أحد».

احلضور يستمعون إلى حديث الصيفي

البلد غســيل أموال وتضخم 
األسعار، فغياب الرقابة يؤدي 
إلــى جتاوزات عديدة وهذا ما 

حدث».
وقــال: «نحــن معارضتنا 
إصالحية، واملجلس اختطف 
بســبب تآلف الفاسدين ومن 
أول جلسة قلت إني لن أتعاون 
مــع رئيس الــوزراء، وعندما 
بدأت االستجوابات اضطر انه 
يقدم استقالته ودعوت زمالئي 



٣١٠ مرشحًا بينهم ٢٢ امرأة يخوضون انتخابات ٢٠٢٢

إجمالي عدد الناخبني: ٧٩٥٩١١ إناث: ٤٠٧٨١٢ ذكور: ٣٨٨٠٩٩ املجموع

الدائرة األولى
عدد الناخبني

٤٨٦١٠ ذكور
٥١٥٧٥ إناث
١٠٠١٨٥ املجموع

اإلجمالي

٤٨

الدائرة الثانية
عدد الناخبني

٤٤٣٤٣ ذكور
٤٦١٣٥ إناث
٩٠٤٧٨ املجموع

اإلجمالي

٤٨

الدائرة الثالثة
عدد الناخبني

٦٦٤٨٢ ذكور
٧١٨٨٢ إناث
١٣٨٣٦٤ املجموع

اإلجمالي

٤٧

طق
ملنا

ا
طق

ملنا
ا

طق
ملنا

ا

املرشحون

املرشحون

املرشحون

املرشحون

املرشحون

شرق، الدسمة، املطبة، دسمان، بنيد القار، الدعية، الشعب، حولي، 
النقرة، ميدان حولي، بيان، مشرف، الساملية، البدع، الراس، سلوى، 
الرميثية، ضاحية مبارك العبداهللا اجلابر، جزيرة فيلكا وسائر اجلزر، أجنفة.

املرقاب، ضاحية عبداهللا الســالم، القبلة، الشويخ، الشامية، القادسية، 

املنصورية، الفيحاء، النزهة، الصليبخات، الدوحة، غرناطة، والقيروان، الشويخ 

الصناعية، املنطقة الصحية، النهضة، شمال غرب الصليبخات، جابر األحمد.

كيفان، الروضة، العديلية، اجلابرية، الســرة، اخلالدية، قرطبة، 

اليرموك، أبرق خيطان، خيطان اجلديدة، السالم، الصديق، حطني، 

الشهداء، والزهراء،.

الدائرة اخلامسة
عدد الناخبني

١٢٧٧٢٨ ذكور
١٣٠١٨٥ إناث
٢٥٧٩١٣ املجموع

اإلجمالي

٨٦

طق
ملنا

ا

صباح السالم، املسيلة، العدان، القرين، أبوفطيرة، الفنطاس، 

القصور، مبارك الكبير، العقيلة، جابر العلي، الظهر، املهبولة، الرقة، 

هدية، أبوحليفة، الصباحية، املنقف، األحمدي، الفحيحيل، علي 

صباح السالم، الزور، الوفرة، ميناء عبداهللا، ضاحية فهد األحمد، 

الفنيطيس، وأم الهيمان، أبوفطيرة، املسايل، أبواحلصانية، مدينة 

صباح األحمد، مدينة اخليران السكنية.

  األرقام واملناطق وأعداد الناخبني الواردة في اجلدول حسب الكشوف االنتخابية الرسمية التي صدرت من اإلدارة العامة لشؤون االنتخابات وفق البطاقة املدنية

إبراهيم الكندري٭ 

بدر املال٭ 

بدر احلميدي٭ 

ثامر العنزي٭ 

حمد الهرشاني٭ 

حمد املطر٭ 

راشد العازمي٭ 

سالم الشريع٭ 

سعد الفجي٭ 

شعيب شعبان٭ 

صالح الفضلي٭ 

عالية اخلالد٭ 

عبداهللا العنزي٭ 

عبداهللا العرادة٭ 

عبدالوهاب العيسى٭ 

عمر العنزي٭ 

فالح املطيري٭ 

فهد أبوشيبه٭ 

مبارك العازمي٭ 

ناصر العبيدي٭ 

نواف العازمي٭ 

احمد احلمد٭ 

عبداهللا االنبعي٭ 

فايز الرديني٭ 

محمد العوضي٭ 

حامد محري٭ 

حسن العازمي٭ 

خليل الصالح٭ 

علوي الضفيري٭ 

علي الدقباسي٭ 

فالح الهاجري٭ 

فهد العنزي٭ 

محمد خريبط٭ 

محمد املطيري٭ 

حصة املليفي٭ 

خالد عايد٭ 

خلود الشمري٭ 

بدر نشمي٭ 

حسني العبداحملسن٭ 

فاطمة غلوم٭ 

فهد املسعود٭ 

عبدالرحمن الشمري٭ 

فهد الكندري٭ 

مدغش الهاجري٭ 

محمد املطير٭ 

عادل اليحيى٭ 

عبدالرحمن اجليران٭ 

مسفر مانع٭ 

أحمد السعدون٭ 

أسامة املناور٭ 

بشار محمد٭ 

حمد العليان٭ 

خليل أبل٭ 

سعدون حماد٭ 

سلوى العنزي٭ 

طالب العطار٭ 

عبدالعزيز الصقعبي٭ 

عبداهللا املفرج٭ 

عزام العميم٭ 

فجر السعيد٭ 

محمد اجلوعان٭ 

مهلهل املضف٭ 

مهند الساير٭ 

نورة املليفي٭ 

هشام الصالح٭ 

جاسم اجلريد٭ 

حمود املاجد٭ 

عبداهللا الفودري٭ 

عبداحملسن اجلمعة٭ 

فارس العتيبي٭ 

قتيبة الصقعبي٭ 

نادر منصور٭ 

حمد العبيد٭ 

عبدالعزيز العتيبي٭ 

عبدالكرمي الكندري٭ 

إبراهيم دشتي٭ 

جنان بوشهري٭ 

عبداهللا الكندري٭ 

غادة العتيبي٭ 

فاطمة القالف٭ 

حسن علي٭ 

صالح الهاشم٭ 

مبارك العرو٭ 

معجل العبكل٭ 

احمد غلوم٭ 

جراح الفوزان٭ 

عمار العجمي٭ 

جنان احلربي٭ 

خالد اسماعيل٭ 

خليفة التميمي٭ 

عنود العنزي٭ 

محمد العازمي٭ 

حسن حسن٭ 

رغيان النومس٭ 

محمد صرخوه٭ 

بدر املجاوب٭ 

ثامر السويط٭ 

ثامر العبدلي٭ 

خالد العريفان٭ 

سالم احلسيني٭ 

سلطان الشمري٭ 

طالل منيزل٭ 

عبدالعزيز العازمي٭ 

عويد الرشيدي٭ 

عيد العنزي٭ 

فالح املعصب٭ 

فهيد الديحاني٭ 

مبارك العرف٭ 

مبارك النجادة٭ 

محمد احلربي٭ 

مساعد الشمري٭ 

مشاري العيبان٭ 

مشهور جليعب٭ 

معاذ الدويلة٭ 

مفرج نهار٭ 

بدر الهبيدة٭ 

بدر املطيري٭ 

حسني قويعان٭ 

رباح  القوبع٭ 

سارة الدابي٭ 

سالم املطيري٭ 

طارق الوزق٭ 

فايز اجلمهور٭ 

فالح الربعي٭ 

فهيمة الرشيدي٭ 

فواز العدواني٭ 

مبارك احلجرف٭ 

محمد العنزي٭ 

مرزوق اخلليفة٭ 

مطلق العنزي٭ 

بشرى خلف٭ 

بكر الرشيدي٭ 

سعد الرشيدي٭ 

عبداهللا فهاد٭ 

فراج احلجرف٭ 

فهد املهّمل٭ 

فواز اجلدعي٭ 

مبارك الطشة٭ 

يوسف البذالي٭ 

سيف املطيري٭ 

ضيف اهللا أبورميه٭ 

عبدالرحمن العتيبي٭ 

عبداهللا املطيري٭ 

عسكر العنزي٭ 

عيد أبوصليب٭ 

فواز العنزي٭ 

ماجد املطيري٭ 

مبارك القفيدي٭ 

محمد املطيري٭ 

عبدالرحمن الهاجري٭ 

علي البغيلي٭ 

محمد اخلرينج٭ 

أنوار القحطاني٭ 

بدر سيار٭ 

رشيد العتيبي٭ 

سعد اخلنفور٭ 

سعد الرشيدي٭ 

شعيب املويزري٭ 

عبدالرضا املوسوي٭ 

عبيد الوسمي٭ 

فرج اخلضري٭ 

فرز الديحاني٭ 

متعب الرثعان٭ 

محمد الديحاني٭ 

محمد هايف٭ 

أحمد ارشيد٭ 

خالد الشليمي٭ 

عبدالعزيز العوضي٭ 

محمد الراجحي٭ 

نايف املطيري٭ 

مساعد العارضي٭ 

يوسف القطان٭ 

أحمد عبيد العنزي٭ 

فهد العنزي٭ 

موضي املطيري٭ 

أنور الفكر٭ 

الصيفي الصيفي٭ 

بدر العازمي٭ 

بندر املطيري٭ 

تركي العازمي٭ 

حمد الفيلكاوي٭ 

خالد الهاجري٭ 

خالد العتيبي٭ 

سعود الهاجري٭ 

صالح املطيري٭ 

صالح العتيبي٭ 

طالل الدبوس٭ 

فالح السبيعي٭ 

فهد الهاجري٭ 

فهيد العجمي٭ 

ماجد املطيري٭ 

مبارك العجمي٭ 

محمد الرشيدي٭ 

مرزوق احلبيني٭ 

نايف العنزي٭ 

هاني شمس٭ 

وسمي الوسمي٭ 

ياسني حيدر٭ 

احمد مطيع٭ 

حفيظ العجمي٭ 

حمدان العازمي٭ 

حمود مبرك٭ 

خالد العازمي٭ 

دليهي الهاجري٭ 

سعود الصواغ٭ 

عبداهللا عكاش٭ 

عبداهللا العازمي٭ 

عبدالهادي العجمي٭ 

علي غلوم٭ 

عيسى الكندري٭ 

فهد الدوسري٭ 

فيصل العازمي٭ 

فيصل الكندري٭ 

مساعد العازمي٭ 

مطر العازمي٭ 

ناصر نقه٭ 

يوسف الزلزلة٭ 

يوسف العتيبي٭ 

جابر العازمي٭ 

حسني العتيبي٭ 

حمود احلمدان٭ 

سعد الهاجري٭ 

عبدالواحد خلفان٭ 

علي العازمي٭ 

عيد العازمي٭ 

فالح الهذيلي٭ 

فهاد العجمي٭ 

محمد الشاعر٭ 

محمد احلويلة٭ 

محمود عاشور٭ 

إبراهيم الهاجري٭ 

احمد السهلي٭ 

زياد املطيري٭ 

سعيد القحطاني٭ 

محمد الدوسري٭ 

فهيد العجمي٭ 

أحمد هديبان٭ 

عبداهللا شليويح٭ 

محمد املهان٭ 

ناصر الكندري٭ 

أيوب حسني٭ 

براك العازمي٭ 

حسني الدوسري٭ 

حماد الدوسري٭ 

حيدر صادق٭ 

سعود الطامي٭ 

فوزي الصقر٭ 

مبارك الفضلي٭ 

ناصر املري٭ 

جناه البحراني٭ 

أحمد العتيبي٭ 

عبدالرحمن السعيدي٭ 

عيد العتيبي٭ 

نهار العتيبي٭ 

محمد احلربي٭ 

أشواق العنزي٭ 

منصور العجمي٭ 

ناصر الصراف٭ 

خالد شخير٭ 

عايض أبو خوصة٭ 

عبداهللا البرغش٭ 

نايف املرداس٭ 

أسامة الشاهني٭ 

حسن جوهر٭ 

حسن كاظم٭ 

حمد املدلج٭ 

خالد القالف٭ 

داود معرفي٭ 

عادل الدمخي٭ 

عبداهللا املضف٭ 

علي املوسوي٭ 

عيسى الكندري٭ 

غدير أسيري٭ 

فهد احلساوي٭ 

مبارك احلريص٭ 

محمد العازمي٭ 

محمد الهدية٭ 

مخلد العازمي٭ 

يوسف اجلبعة٭ 

أحمد الشحومي٭ 

أسامة الزيد٭ 

خالد العازمي٭ 

خالد العميرة٭ 

صالح عاشور٭ 

عبدالعزيز بومجداد٭ 

علي حسني٭ 

علي القطان٭ 

علي العلي٭ 

فاضل األطرم٭ 

مشعل اجلويسري٭ 

أحمد الري٭ 

علي حالوة٭ 

مكي القديحي٭ 

يوسف الكتيتي٭ 

يوسف الغريب٭ 

جمال القناعي٭ 

عيسى حجي٭ 

وسمي الوسمي٭ 

خالد الشطي٭ 

عدنان الصالح٭ 

علي دشتي٭ 

باسل البحراني٭ 

وليد القبندي٭ 

حمد روح الدين٭ 

فاطمة الصفار٭ 

حسني الشمالي٭ 

سميرة الشطي٭ 

عبدالرزاق حيدر٭ 

فاخر القالف٭ 

فاخر حيدر٭ 

الدائرة الرابعة
عدد الناخبني

١٠٠٩٣٦ ذكور
١٠٨٠٣٥ إناث
٢٠٨٩٧١ املجموع

اإلجمالي

٨١

الفردوس، العمرية، الرابية، الرقعي، األندلس، جليب الشيوخ، 

ضاحية صباح الناصر، الرحاب، الفروانية، العارضية، إشبيلية، ضاحية 

عبداهللا املبارك، اجلهراء اجلديدة، اجلهراء القدمية، الصليبية 

واملساكن احلكومية، مدينة سعد العبداهللا، الشدادية، صيهد 

العوازم، العضيلية، ومنطقة البر، غرب عبداهللا املبارك، جنوب 

عبداهللا املبارك، العيون، النعيم، النسيم، القصر، تيماء، الواحة.

طق
ملنا

ا
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جمع غفير أمن أبناء الدائرة في مقر احلمد  (زين عالم)

م.أحمد احلمد وإبراهيم البغلي

أحمد احلمد: أعاهدكم أن أظل بارًا بقسمي ملتزمًا بوالئي محبًا لوطني
قال مرشح الدائرة الثانية 
النائب السابق م.أحمد احلمد 
إن املرحلــة الســابقة كانــت 
محملــة بالتوتــر والتجاذب 
السياســي والذي أنتج خالل 
مرحلة ما إرهابا وقمعا إعالميا 
وصبغا للمشــهد بلون واحد 
حيث مت التشكيك والتعريض 
واالتهام للمخالفني في الرأي 
وكأن لسان حالهم يقول إذا لم 
تكن معي فأنت ضدي وخصمي 
موضحا عدم قبول هذا األمر 
ألننا نعتقد أن احلق ال يرتبط 
بالكثرة مستشهدا بكالم اإلمام 
علي عليه الســالم عندما قال 
«ال تستوحشن طريق احلق 

لقلة سالكيه». 
وأشــار احلمد في الندوة 
االنتخابية التي أقيمت مبقره 
فــي املنصورية مســاء أمس 
األول وحضرها حشــد كبير 
من أبنــاء الدائرة الثانية إلى 
أنه خالل الفترة التي شغل بها 
منصب نائب في مجلس األمة، 
لم يتطلع فــي يوم من األيام 
إلى حتقيق مصلحة شخصية 
على حساب أشخاص آخرين 
أو على حساب الكويت، مؤكدا 
أنه كان بفضل اهللا وتوفيقه 
واضحــا محــددا فــي مواقفه 
وكالمه وممارساته وتصرفاته 
مبا ميليه عليه القســم الذي 
أقســمه خلدمة شــعبنا ومن 
خالل املكان الذي يتواجد فيه.
وقال «نحن نرى أننا كنا 
بارين بقسمنا واهللا يعلم ما 
في قلوبنــا، ولهذا كنا من الـ 
٤٠ نائبا الذين ناشدوا سمو 
األمير بالعفو واحلوار الوطني، 
وسموه جتاوب مع هذا املطلب 
لكن هناك من أعاد املشهد إلى 
التأزمي مرة أخرى هو الفريق 

اآلخر».
وحول مفهــوم املعارضة 
واملــواالة، قــال احلمــد «لقد 
ساد مفهوم لألسف من واقع 
الضغط بل االبتزاز اإلعالمي 
بأن املعارضة هي رفض العمل 
مع احلكومة ورفض كل ما يأتي 
من صوبها ورفع الصوت عاليا 
ضدهــا والتصويت مع طرح 
الثقة بأي وزير أو تأييد عدم 
التعاون مع رئيس احلكومة 
(وقد شــاهدنا مصداقا لذلك 
كأن يقول نائب بل مجموعة 
نواب نحــن مع طــرح الثقة 
قبــل أن يســتمعوا حملــاور 
االستجواب وال لردود الوزير 
املســتجوب)، مؤكدا أن هذه 
الفكرة غير دقيقة.. فاملعارضة 
هي أن تعارض ما يضر الوطن 
وأهله من أي جهة كانت وأن 
تتعــاون مع كل مــا فيه خير 
الوطــن وأهلــه مــن أي جهة 

كانت».
وأوضح أن «هذا هو املبدأ 
الذي عملنا وفقه خالل وجودنا 
في البرملان، ومثلما أن مراقبة 
أداء احلكومة ومساءلتها نص 
دستوري وليس موقفا سياسيا 
كذلك فإن التعاون معها نص 
دستوري وال يجوز أن يتحول 
إلى موقف سياسي، لقد حرصنا 
على حتقيق أكبر قدر ممكن من 
التعاون مع احلكومة لتحقيق 
مصالح الشعب، ولكننا لم نكن 
يوما ولن نكون نوابا حكوميني 
باملعنى املتداول، ألننا وبكل 
بساطة وصلنا إلى هذا املكان 
بثقة الناس بنا والتي لوالها 
مــا وصلنا وبدونهــا ال نريد 

الوصول»!
وأضاف احلمد «نحن ننظر 

النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية أقام ندوة انتخابية مبقره في املنصورية مساء أمس األول

م.أحمد احلمد مع مجموعة من أبناء الدائرة الثانية

النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية م.أحمد احلمد متحدثا للحضورأبناء الدائرة الثانية في مقر النائب السابق ومرشح الدائرة م.أحمد احلمد

م.أحمد احلمد متوسطا مؤيديه

جانب من احلضور النسائيجانب من احلضور

احلمد لقد كان لنا موقف ثابت 
ومســتمر وقوي بخصوص 
قضيــة العفــو العــام وكنــا 
مصرين على حتقيق العدالة 
بني أبناء الوطن الواحد، وأن 
يتم إطالق جميــع املوقوفني 
في العفو العام الذي تكرم به 
حضرة صاحب الســمو أمير 
البالد الشــيخ نــواف األحمد 
اجلابر الصباح، حفظه اهللا، 
الذي منح العفو للجميع بعد 
أن كان البعض ينادي بالعفو 
عن فئة دون فئة أخرى، مضيفا 
«هنا نتكلم عن القضايا التي 
يعرفها اجلميع وهي معتقلو 
مــا يعــرف بخليــة العبدلي 
اقتحــام املجلــس.  وقضيــة 
ولكننا، ومــن واقع وجودنا 
في منصب سياسي كممثلني 
عن الشــعب كله بكل أطيافه 

حرصنا على أن يكون العفو 
التجزئة  شامال للجميع، ألن 
في هذا االمر يعارض أبســط 

وحــول مواقفــه في جلنة 
املالية واالقتصادية  الشؤون 
مبجلــس األمــة، قــال احلمد: 
حرصنــا خــالل عملنــا فــي 
الشــؤون  جلنــة  رئاســة 
املاليــة واالقتصاديــة علــى 
املواطــن احلاليــة  مصلحــة 
واالستراتيجية، ولذلك أجنزنا 
قانون تأجيل األقســاط على 
املواطنــني وقانون التأمينات 
ومنحة املتقاعدين، كما أجنزنا 
قانون الصكوك وقانون النصب 
العقــاري وأحلنــاه للمجلس 
وقانون الضمــان املالي لدعم 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة، 
كما رفضنا قانون الدين العام 
ما لم تقدم احلكومة الضمانات 
الكافية التي طلبتها اللجنة، ال 
سيما فيما يتعلق مبصدر الدين 
العــام وآلية صرفــه بالداخل 

وتفرعاته، ننظر إلى الشعب 
كوحــدة متماســكة وليــس 
كأجــزاء وتفرعــات، لذلــك 

مبادئ الدســتور واإلنسانية 
والوطنية!».

وحول حادثة االعتداء على 
إمــام مســجد احلســني عليه 
السالم، قال احلمد: وقفنا مع 
مجموعة من اإلخوة النواب، 
بكل حــزم وقوة مدافعني عن 
احلق في وجــه صيادي املاء 
العكر في قضية حادثة االعتداء 
على إمام مسجد اإلمام احلسني 
من قبل رجال وزارة الداخلية 
وما صــدر عن الــوزارة بهذا 
الصدد، حيــث أصدرنا بيانا 
ندين ونستنكر هذه احلادثة 
املؤسفة التي حدثت في شهر 
رمضــان املبــارك بحق رجل 
دين محتــرم ومقدر دون أي 
مبررات أو مسوغات قانونية 
أو صدور أي مخالفات من قبل 

اإلمام املذكور.

وحتصيله وسداده، وأال يصرف 
كلــه على الرواتــب، وطالبنا 
احلكومة بوضع استراتيجية 
شاملة لتنويع مصادر الدخل 
وزيادة اإليرادات العامة للدولة 
ألننا مومنون بأن الدين العام 
ليس حال استراتيجيا، كذلك 
رفضنا بصفتنا رئيسا للجنة 
الشؤون املالية واالقتصادية، 
فــرض الضرائب والرســوم 
علــى املواطنــني، وأكدنــا أن 
جيــب املواطــن خــط أحمر، 
كنــا واضحــني بــأن مجلس 
األمة ممثــال باللجنــة املالية 
لــن يســمح بتعويــض عجز 
امليزانية وتنويع مصادر الدخل 
من جيب املواطن، وباحملصلة 
ورغم كل املعوقات استطعنا 
إجنــاز ٧ أولويات من أصل ١١
أولوية وضعناها ألنفسنا».

وحتدث احلمد عن أولوياته 
في املجلس القادم في حال نال 
ثقة الناخبني في االنتخابات 
مؤكدا أن أهمها دعم الشــباب 
من أصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوســطة للخروج بشكل 
جــذري مــن آثــار وتداعيات 
مــا حل بهم بســبب كورونا، 
وتفعيل دور الشباب في بناء 
املجتمــع والدولة باعتبارهم 
البنــاة احلقيقيــني ألي تقدم 
في أي دولة وإسناد مناصب 
قيادية لهم ألنهم ميلكون كما 
هائال من الطاقة والتجديد كذلك 
العمل على إيجاد حلول واقعية 
للمشكلة اإلسكانية ألنها تعتبر 
أخطر مشكلة تواجه املجتمع 
وتهدد استقراره، والعمل على 
وضع استراتيجيات اقتصادية 
قصيرة ومتوســطة وطويلة 
األمــد بشــكل متكامــل بعــد 
دراســة الوضــع االقتصادي 
باالســتعانة بأهــل اخلبــرة 
الكويتيــني،  والكفــاءة مــن 
كذلك وضع استراتيجية عامة 
للدولة مبختلف مؤسســاتها 
مع وضع استراتيجيات عمل 
للــوزارات احليوية  واضحة 
مثل وزارة الصحة والتعليم 
واألشغال العامة والبيئة ضمن 
االستراتيجية العامة للدولة.

وشدد احلمد على أن محاربة 
الفساد وكشف املفسدين أينما 
كانوا وكائنا من كانوا هو من 
أبــرز أولوياتــه ألن الكويــت 
للجميــع، كذلــك تعزيــز دور 
املرأة فــي املجتمــع والضغط 
نحــو إعطائها كامــل حقوقها 
أسوة بالدول املتقدمة، والدفاع 
عــن القانون باعتبــاره صمام 
األمن املجتمعي ومحور العدل 
واملســاواة، والســعي لبنــاء 
نظــام تعليمــي جديــد يحقق 
متطلبــات التنمية املســتدامة 
باعتبار العنصر البشري أول 
وأهم مقوماتها، وإيجاد احللول 
للبطالة املقنعة التي تستنزف 
جزءا كبيرا مــن موارد الدولة 
وذلك بإحالل هذه البطالة مكان 
جزء من العمالــة الوافدة بعد 

التدريب والتأهيل.
وختم احلمد قائال «أعاهدكم 
على أن أظل بارا بقسمي ملتزما 
بوالئي محبــا لوطني وأهله 
أعمــل كل ما هو في صاحلهم 
وأرفض كل ما ميسهم فهذا هو 
النهج الذي لطاملا التزمت به 
وسأظل وفيا له فإن وجدمتوني 
أهال لذلك ومنحتموني ثقتكم 
فإنني سأحمل هذه املسؤولية 
بكل أمانــة وإن آثرمت إعفائي 
منها فأنا كنت وسأظل ابنكم 
البار من أي موقع أكون فيه».

إلى ما قمنا به وسنقوم به إن 
شاء اهللا على أنه واجب علينا 
وليس منة منا على أحد، ألن 
الشأن العام مسؤولية كبيرة 
سنحاســب عليها أمــام اهللا 
سبحانه وتعالى أوال وأخيرا.. 
وإننا، إذ نستعرض بعضا مما 
قمنــا به، فإننــا نرى في ذلك 
أيضا حقا لنا بأن يعرف الناس 
احلقيقة.. فنحن ال نفرط بحق 
وال نقصر في واجب.. وبناء 
علــى ذلك، وتنفيــذا للوعود 
التي قطعناها على أنفســنا، 
فقــد حرصنــا خــالل عملنا 
البرملاني أن نكون منسجمني 
مع كل الوعود والتعهدات التي 
قدمناها وكان ذلك واضحا في 
مشاريع القوانني واالقتراحات 

واألسئلة التي قدمناها». 
وحول قضيــة العفو قال 
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االستثنائية توضح الهيكل الداخلي للمدينة 
املتعددة الطبقات وتعالج إشكاليات املدن األفقية 
التقليدية املنبسطة، محققة بذلك التناغم التام 
بني التنمية احلضرية واحلفاظ على الطبيعة 

بكل مواردها.
وقد انعكس اهتمام اململكة برفاهية مواطنيها 
ومواطناتها، علــى تبوئها مراتب متقدمة في 
مجال التنمية البشرية على الصعيد الدولي، 
حيث تقدمت ٥ مراكز في مؤشر التنمية البشرية 
الصادر عن تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
للعــام ٢٠٢٢م، وأصبح ترتيبهــا الـ٣٥ عامليا 
من بــني ١٩١ دولة مقارنة باملرتبــة الـ ٤٠ في 

العام ٢٠٢١م.
نهضة تعليمية غير مسبوقة

ترتكز التنمية البشرية في السعودية على 
تطوير أساس تعليمي متني، وتزامنا مع احتفالها 
بيومهــا الوطني الـ ٩٢، تشــهد اململكة نهضة 

تعليمية غير مسبوقة.
وقد حظي التعليم في عهد خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز باهتمام 
بالغ، وبات يستهدف بناء مواطن ميتلك مهارات 
القرن احلادي والعشرين، ومتطلبات الثورة 
الصناعية الرابعة ووظائف املستقبل، واملشاركة 
في التنمية الوطنية، والقدرة على املنافســة 

عامليا.
وتطورت مؤسسات التعليم والتعليم العالي 
- كما وكيفا - باعتبار الشباب هم عماد الوطن 

وثروته األولى.
وفي هذا الســياق، أطلقت اململكة برنامج 
تنمية القدرات البشرية، وهو أحد برامج حتقيق 
رؤية اململكة ٢٠٣٠م، والذي يستهدف تطوير 
مخرجــات التعليم ملواءمتها مــع احتياجات 
سوق العمل احلالي واملستقبلي، وزيادة فرص 
االلتحاق بريــاض األطفال من ٢٣٪ إلى ٩٠٪، 
ودخول ٥ جامعات سعودية ضمن أفضل ١٠٠

جامعــة فــي العالم. ومت التوســع في افتتاح 
اجلامعات حتى بلغ عددها اكثر من ٤٢ جامعة، 
منهــا ٣٠ جامعة حكومية، و١٣ جامعة خاصة 

وأهلية، باإلضافة إلى ٧ كليات عسكرية.
كما اســتمرت اململكة فــي ابتعاث الطالب 
للدراســة في اخلارج في التخصصات التي ال 
تتوافر في اجلامعات، حتى بلغ عدد املبتعثني 

ما يقارب ١٠٠ ألف مبتعث.
وبعد أن كانت نسبة األمية في اململكة قبل 
٥٠ عاما تتجاوز ٦٠٪، انخفضت هذه النسبة 
حاليا لتصل إلى أقل من ٤٪ وفق ما جاء في آخر 
إحصائية للهيئة العامة السعودية لإلحصاء.

االقتصاد الوطني.. نتائج إيجابية فائقة

يواصل االقتصاد الوطني السعودي حتقيق 
املزيــد من النتائــج اإليجابيــة، التي تعكس 
جناح خطــط وبرامج رؤيــة اململكة ٢٠٣٠م، 
وذلك على النحو الذي حظي بشهادة وإشادة 
كبرى املؤسسات االقتصادية واملالية الدولية 

وتصنيفات املالءة االئتمانية العاملية. 
فقد أعلن صندوق النقد الدولي في تقديراته 
للعام ٢٠٢٢م عن تســجيل الســعودية أعلى 
ارتفاع لناجت قومي في العالم بنســبة ٧٫٦٪، 
وكشفت الهيئة العامة السعودية لإلحصاء في 
احدث تقاريرها الصادر في مطلع اغســطس 
٢٠٢٢م، أن الناجت احمللي السعودي اإلجمالي، 
منا باألسعار الثابتة على أساس سنوي ١١٫٨٪، 
خالل الربع الثاني من العام اجلاري، مسجال 

بذلك أعلى منو مسجل منذ عام ٢٠١١م.
 ويــدل ذلــك علــى جناعــة اإلصالحــات 
االقتصاديــة التي تتبناهــا اململكة، والتعافي 
الكلي لالقتصاد السعودي واخلروج من تداعيات 
«كورونا» وأزمات االقتصاد العاملي املرتبطة بها.

فقد ساهمت «رؤية ٢٠٣٠» في تطوير هيكلة 
االقتصاد السعودي وتعزيز مقوماته، وحتفيز 
القطاعات اإلنتاجية املختلفة، تزامنا مع دخول 

قطاعــات جديــدة، فضال عن جنــاح خطوات 
التحول الرقمي والتعدد الصناعي التقني، مما 

أثمر نتائج فائقة.
املرأة السعودية.. متكني يتواصل وثقة تتزايد

حتظى املرأة السعودية في عهد خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز بالكثير من 
مظاهر التمكني والبناء حيث أصبحت شريكا 
فاعال في رفعة الوطن ومنائه، وحققت جناحات 
نوعية تباينــت مجاالتها علميــا واقتصاديا 

وسياسيا واجتماعيا.
وتكرس رؤية اململكة ٢٠٣٠ اجلهود الالزمة 
للمــرأة في التنمية املجتمعيــة واالقتصادية 
وإبرازها كعنصر مؤثــر على األصعدة كافة، 
حيث خصص هدف إســتراتيجي مستقل في 
الرؤيــة برفع كفاءة املرأة وزيادة مشــاركتها 

االقتصادية في سوق العمل.
وقــد حازت املرأة الســعودية ثقــة قادتها 
وتولت مناصب رفيعة في مختلف املؤسسات 

احلكومية واخلاصة.
وفــي هذا اإلطــار،  أصدر خــادم احلرمني 
الشــريفني امللك ســلمان بــن عبدالعزيز أمراً 
ملكيًا أمس بتعيني الدكتورة هال بنت مزيد بن 
محمد التويجري رئيسا لهيئة حقوق اإلنسان 

مبرتبة وزير.
جناح بامتياز ألكبر موسم حج منذ «كورونا»

واصلت اململكة العربية السعودية القيام 
بدورها الريادي في توفير كل سبل الرعاية 
والراحة واألمن لضيوف الرحمن من احلجاج 
واملعتمرين ألداء مناسكهم في أجواء إميانية 

تفيض خشوعا وسكينة.
وجنحــت اململكــة باقتــدار وامتياز في 
اســتضافة أكبر موسم للحج هذا العام منذ 
جائحــة «كورونا»، وذلك وســط منظومة 
خدميــة متكاملة حظيت بإشــادات عاملية، 
ناهيك عن إشادات حجاج بيت اهللا احلرام 

أنفسهم.
فقد استقبلت اململكة موسم احلج األكبر 
منذ بدء تفشــي ڤيــروس «كورونا» مطلع 
عــام ٢٠٢٠، وكان حج هــذا العام هو األول 
الذي يتم فيه اســتقبال حجاج من اخلارج، 
حيث جرى رفع إجمالــي عدد احلجاج إلى 
نحو مليون بعد عامني من قصر احلج على 
أعداد محدودة من داخل اململكة فقط بسبب 

اجلائحة.
 وحقق موسم حج هذا العام، جناحا مميزا، 
فيما غابت اإلصابات واحلوادث وكل ما يعكر 
صفو احلج، حيث حضرت اإلجنازات، فلم 
يتم تسجيل حوادث أو أمراض وبائية بني 
ضيوف الرحمــن، أو مؤثرات على الصحة 
العامة، وهو مــا يعكس التكامل بني جميع 
اجلهــات احلكومية واالســتعداد املبكر ألي 

طارئ محتمل.
وشهد حج هذا العام التوسع في استخدام 
تقنيات الذكاء االصطناعي على مختلف األصعدة 

األمنية والصحية والدينية.
فقد توسعت اململكة في استخدام تقنيات 
الروبوتات الذكية خلدمة حجاج بيت اهللا احلرام 
بهدف االرتقاء مبنظومة العمل ومتيزه، حيث 
وفرت الرئاســة العامة لشــؤون احلرمني في 
حج هذا العام روبوتا لتوزيع املصاحف على 

حتتفل اململكة العربية السعودية اليوم اجلمعة 
٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ بذكرى اليوم الوطني الـ ٩٢، 
وهو اليوم الذي يوافق تاريخ توحيد أجزاء اململكة 
علــى يد امللك املوحد واملؤســس عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن آل سعود ـ طيب اهللا ثراه ـ حيث مت 
إعالن ذلك في ٢١ جمادى اآلخرة ١٣٥١هـ املوافق 
٢٣ سبتمبر ١٩٣٢، ومن ثم أصبح يوم ٢٣ سبتمبر 

من كل عام يوما وطنيا للسعودية.
وفــي مثل هذا اليوم من كل عام، يســتذكر 
السعوديون والســعوديات تاريخ اململكة املجيد 
واإلجنازات العظيمة التي حتققت منذ التأسيس 
وصوال إلى عهد خادم احلرمني الشــريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز، الذي هو استمرار لعهود 

اخلير في وطن اخلير.
الثاني  ويأتي احتفال اململكة بيومها الوطني 
والتسعني وقد تبوأت مكانة عالية بني دول العالم، 
في شــتى املجاالت الديبلوماسية واالقتصادية، 
وذلك استنادا إلى تأثيرها اجلوهري في مسيرة 
االقتصاد العاملي، ومواقفها السياســية الدولية 
الثابتة املرتكزة على احلكمة والتأني والوضوح 

والواقعية.
وأعلنت الرياض عن شعار االحتفاالت باليوم 
الوطني لهذا العام، والذي يتكون من خريطة اململكة 
العربية السعودية، وقد تلونت بألوان خالبة تعكس 
الطبيعة البرية والقوة. فيما استخدمت عبارة «هي 
لنا دار» لتعبر عن اململكة باعتبارها وطنا ألهلها 
ولكل الوافدين إليها، وملا حتمله من معان مقدسة 
لوجود بيت اهللا احلرام وتوافد احلجاج والطوافني 

إليها من كل مكان بالعالم.
ويعكس شــعار اليوم الوطني الـ ٩٢ الروح 
القوية لدى الشــباب الســعودي من أجل رفعة 
الوطن، واملساهمة في تنميته من جميع اجلوانب 
واحلفاظ على تقدمه، كمــا انه يحمل في طياته 

الصدق والوالء من جميع أبناء اململكة لها.
وتشهد مناطق اململكة بهذه املناسبة الغالية، 
فعاليات وأنشطة متنوعة، هي األضخم في تاريخ 
االحتفاالت الوطنية، والتي تستمر حتى ٢٦ اجلاري.

ومن هذه الفعاليات العروض اجلوية والبحرية 
املهيبة التي تنفذها أكثر من ١٥ جهة عســكرية 
ومدنية، من خالل مجموعة من املقاتالت واملروحيات 
والطائرات املدنية والسفن والزوارق حتت شعار 
«حتية وطن»، لترسم في سماء اململكة حتية فخر 
وعز وانتماء للوطن والقيادة الرشيدة والشعب 
الســعودي، وذلك في ١٣ مدينة مبختلف أنحاء 

اململكة.

رفاهية املواطن السعودي حاضرًا ومستقبًال

تتصــدر رفاهيــة املواطن الســعودي في 
احلاضر واملســتقبل أولويات خادم احلرمني 
الشريفني امللك ســلمان بن عبدالعزيز وولي 
عهده صاحب الســمو امللكي األمير محمد بن 
ســلمان نائب رئيس مجلس الــوزراء، وذلك 
انطالقا من قناعة القيادة السياسية الرشيدة 
مبحورية دور اإلنســان في مســيرة النهضة 
والتنميــة املباركة، باعتبــاره أعظم ما متلكه 
اململكــة، فهو قطب الرحى في مســيرة البناء 
والتقدم، وهو كذلك وسيلتها الفعالة وغايتها 

النهائية.
وقد ترجمت «رؤيــة اململكة ٢٠٣٠م» هذه 
القناعة على مختلف املســتويات، السيما من 
خالل االهتمام الكبير واملتواصل باملشــاريع 

التنموية الكبرى التي متتد ثمارها إلى األجيال 
القادمــة وال تتوقــف عند األجيــال احلاضرة 

فحسب.
وقد شــهد العــام ٢٠٢٢م، تواصال جلهود 
اململكــة في هذا اإلطار، متثل أبرزها في إعالن 
صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان، 
فــي ٢٥ يوليو املاضي، تصاميم مشــروع «ذا 
اليــن»، وهي جزء من منطقــة «نيوم» املطلة 
علــى البحر األحمر، التي تعد أحد املشــاريع 

املهمة في رؤية اململكة ٢٠٣٠.
ويتمحور «ذا الين» حول اإلنسان، وميثل 
منوذجا عامليا رائدا يحقق االستدامة ومثالية 

العيش بالتناغم مع الطبيعة.
وتقوم الفكرة والرؤية الرئيسية ملشروع 
«ذا الين»، الذي أطلقه صاحب الســمو امللكي 
األمير محمد بن سلمان في يناير ٢٠٢١م، على 
إعادة تعريف مفهــوم التنمية احلضرية وما 

يجب أن تكون عليه مدن املستقبل.
وتعكــس تصاميــم مشــروع «ذا الين» ما 
ستكون عليه املجتمعات احلضرية مستقبال 
فــي بيئة خاليــة من الشــوارع والســيارات 
واالنبعاثات، وتســهم في احملافظة على ٩٥٪ 
من أراضي مشــروع مدينة «نيوم» وهو أحد 
املشــاريع احلضاريــة الذكيــة الضخمة التي 
أطلقتها اململكة العربية السعودية عام ٢٠١٧.

وتقع مدينة نيوم شــمال غرب اململكة في 
منطقة تبوك حيث متتد على ســواحل البحر 

األحمر مبسافة ٤٦٠ كيلومترا مربعا.
ويعتمــد مشــروع «ذا الين» علــى الطاقة 
املتجددة بنســبة ١٠٠٪، جلعل صحة اإلنسان 
ورفاهيته أولوية مطلقة بدال من أولوية النقل 

والبنية التحتية كما في املدن التقليدية.
وأكد صاحب الســمو امللكــي األمير محمد 
بن سلمان عند إعالنه عن تصاميم «ذا الين» 
أنهــا حتقق مثالية العيش وتعالج التحديات 
امللحة التي تواجه البشــرية. هذه التصاميم 

املرأة حتظى باهتمام كبير والكثير من مظاهر التمكني في عهد خادم احلرمني امللك سلمان بن عبدالعزيز 

السعودية.. السعودية.. 
ريادة ممتدة وتنمية مستدامة ريادة ممتدة وتنمية مستدامة 
وصدارة عامليةوصدارة عاملية

السعودية صمام أمان للعاملني العربي واإلسالمي بسياساتها احلكيمة ودفاعها عن الثوابت واحلقوق العربية 

خادم احلرمني الشــريفني امللك ســلمان بن عبدالعزيز خالل استقباله الرئيس االميركي جو بايدن بحضور صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء على هامش قمة جدة لألمن والتنمية                  (واس)
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احلجاج داخل املســجد احلرام، خالل تأديتهم 
لطواف الوداع.

كمــا وفرت الرئاســة روبوتــًا لقياس رضا 
قاصدي املسجد احلرام بـ(٦) لغات.

كذلك، توســعت وزارة احلــج والعمرة في 
اســتخدام التقنيــة احلديثة وتســخير أفضل 
اخلدمــات اإللكترونية لتقــدمي أرقى اخلدمات 
لضيــوف الرحمــن، ومنها: اســتخدام املســار 
اإللكتروني وتطبيق «اعتمرنا» لتسجيل احلجاج 
من داخل اململكة، إضافة إلى إطالق التســجيل 
اإللكتروني حلجاج أوروبا وأميركا وأستراليا.

كما توسعت الوزارة في استخدام بطاقة احلج 
الذكية للحجاج وهي بطاقة تعريفية لكل حاج 
تسهم في إرشادهم إلى سكنهم باملشاعر، إضافة 

إلى دورها في احلد من احلج غير النظامي.
ومن جناحات موســم حج هذا العام ايضا، 
العمل اإلعالمي والتوعوي لوزارة احلج والذي 
أبرز اجلهود الكبيرة واملبادرات النوعية للوزارة، 
ومــن أهمها مبادرة أدلة احلــج التوعوية التي 
القت تفاعال واسعا وإشادة كبيرة من احلجاج 
مبختلف جنسياتهم، وتضمنت ١٣ دليال توعويا 

بـ١٤ لغة.
وجاء هــذا النجاح بفضل من اهللا عز وجل 
ثم مبا وفرته حكومة اململكة من إمكانات مادية 
ومشــاريع تطويرية، وكوادر بشــرية خلدمة 
احلجيج وتهيئة كافة السبل ليؤدوا مناسكهم 

في طمأنينة ويسر.
وقد عبر ضيوف الرحمن الذين أدوا مناسكهم 
بكل راحة وأمن وطمأنينة وعلى الوجه األكمل 
عن شــكرهم جلهود اململكــة في تنظيم احلج، 
وسعادتهم الغامرة بإمتام مناسك احلج. وأشادوا 
بالتسهيالت الكبيرة التي قدمتها لهم احلكومة 
الســعودية على مختلف األصعــدة وحرصها 
على ســالمتهم من خالل تطبيق االشــتراطات 
واإلجراءات الوقائية واالحترازية، وتقدمي كل 
اخلدمات ليؤدي ضيــوف الرحمن حجهم بكل 

يسر وسهولة وأمان وطمأنينة.
قمة جدة لألمن والتنمية

تشكل اململكة العربية السعودية صمام أمان 
للمنطقــة العربية واإلســالمية مبا متتلكه من 
ثقل سياســي أّهلها للعــب دور بارز في حفظ 
استقرار الشرق األوسط، السيما أنها حاضنة 
احلرمني الشريفني والدولة صاحبة الدور الرائد 
وذات القوة السياســية واالقتصادية، ما أسهم 
بشــكل واضح في حفظ التوازنات السياسية 
واالقتصادية في املنطقة والعالم. وتبرز املكانة 
الديبلوماســية الكبيرة التــي متتلكها اململكة 
في جهودها الســاعية دوما الى حتقيق السالم 
واالستقرار والدفاع عن الثوابت واحلقوق العربية 
واملقدســات االســالمية، وفي مقدمتها القضية 

الفلسطينية.
واتصاال بديبلوماسيتها الرصينة الهادئة، 
جــاءت العديد من اللقاءات السياســية خلادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
وولي عهده صاحب السمو امللكي األمير محمد 
بن سلمان، من خالل جوالت خارجية لعدد من 
الدول العربية واالجنبية حققت نتائج إيجابية 
نحو تعزيز العالقــات بني اململكة وتلك الدول 

في مختلف املجاالت.
كمــا يلعب االقتصاد الســعودي دورا مهما 
في احملافظة على التوازن في األسواق الدولية 
للنفــط من خالل عمالق النفط العاملي شــركة 
(أرامكو) الســعودية، إذ أثبــت مرونة وقدرة 
عاليــة على التعامل مع الظــروف االقتصادية 
الطارئة، باإلضافة الى كون اململكة عضوا فاعال 
في مجموعة الـ ٢٠ االقتصادية التي تضم اقوى 
اقتصادات العالم. ومن أبــرز الفعاليات الدالة 
على ثقل اململكة وفعالية سياستها اخلارجية 
وديبلوماسيتها النشطة، هي «قمة جدة لألمن 
والتنمية» التي اســتضافتها الســعودية يوم 
١٦يوليو املاضي، مبشــاركة قادة دول مجلس 

التعــاون اخلليجي الســت، والواليات املتحدة 
األميركية، ومصر، واألردن، والعراق. وجاءت 
هذه القمــة التاريخية في وقــت مفصلي على 
مستوى العالم أجمع، حيث ناقشت العديد من 
امللفات احليويــة دوليا واقليميــا خاصة تلك 
املتعلقة بالعالم العربي ومنطقة الشرق األوسط. 
وقــد أوضح صاحب الســمو امللكــي األمير 
محمد بن ســلمان في كلمته االفتتاحية للقمة، 
نيابــة عن خادم احلرمــني أن هذه القمة جاءت 
«فــي الوقت الذي تواجه فيه منطقتنا والعالم 
حتديات مصيرية كبرى، تســتدعي مواجهتها 
تكثيف التعاون املشترك في إطار مبادئ ميثاق 
األمم املتحــدة، التي تقوم على احترام ســيادة 
الدول وقيمها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، 
واحترام اســتقاللها وســالمة أراضيها. ونأمل 
أن تؤســس قمتنا هذه لعهد جديد من التعاون 
املشــترك، لتعميق الشراكة االستراتيجية بني 
دولنــا والواليــات املتحــدة األميركية، خلدمة 
مصاحلنا املشتركة، وتعزز األمن والتنمية في 

هذه املنطقة احليوية للعالم أجمع».
وتأكدت أهمية قمة جــدة لألمن والتنمية مبا 
اســفرت عنه من نتائج ترجمهــا البيان اخلتامي 
الصادر عنها، حيث أكد القادة املجتمعون على دعم 
ضمان خلو منطقة اخلليج العربي من كافة أسلحة 
الدمار الشــامل، وتكثيف اجلهود الديبلوماســية 
ملنع إيران من تطوير ســالح نــووي، والتصدي 
لإلرهاب وكافة األنشطة املزعزعة ألمن واستقرار 
املنطقة، باإلضافة إلى تأكيد السعي للتوصل إلى 
حل سياســي في اليمن وفقــا ملرجعيات املبادرة 
اخلليجية وآليتهــا التنفيذية ومخرجات احلوار 
الوطني الشــامل، وقــرارات مجلس األمن الدولي 
ذات الصلة، كما رحب البيان اخلتامي للقمة بتأكيد 
الرئيــس االميركي جو بايدن علــى األهمية التي 
توليها الواليات املتحدة لشراكاتها االستراتيجية 
في الشرق األوسط، والتزامها الدائم بأمن شركائها 

والدفاع عن أراضيهم.

اململكة تواصل دورها الريادي في رعاية ضيوف الرحمن باستضافة أكبر موسم حج منذ «كورونا»

مشروع «ذا الين» منوذج عاملي رائد لالستدامة محوره اإلنسان

اليوم الوطني السعودي ذكرى
 لقصة املجد والعطاء واخلير للمملكة

اململكــة  حتتفــل 
الســعودية  العربيــة 
بتاريخ ٢٣ سبتمبر من 
كل عام بذكرى توحيد 
اململكة، وبهذه املناسبة 
أتشرف بأن أرفع أسمى 
آيات التهاني والتبريكات 
إلى مقام سيدي خادم 
احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود وإلى صاحب 
امللكي األمير  الســمو 
محمد بن ســلمان بن 
عبدالعزيــز ولي العهد 
نائب رئيــس مجلس 

الوزراء وزير الدفاع، حفظهما اهللا، وإلى 
العائلة املالكة، والشعب السعودي الكرمي 

في كافة أرجاء املعمورة.
إن هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا 
تعيدنا إلى قصة املجد والعطاء واخلير لهذا 
البلد املعطاء منذ تأسيســه على يد امللك 
عبدالعزيز - طيب اهللا ثراه - وما قدمه من 
بطوالت وتضحيات لتوحيد اململكة وإرساء 
دعائم الدولة واحلفاظ على وحدتها باتباع 
الشرع احلنيف وسنة خير املرسلني ژ، 
الراية  البررة في حمل  أبنائه  واستمرار 
من بعده يسيرون بنا بخطى ثابتة نحو 
تنمية وتطوير هذه البالد املباركة متمسكني 
بعقيدتها الصافية وباحملافظة على أصالة 

املجتمع وثوابته.
ولقد مّن اهللا ســبحانه وتعالى على 
اململكة بشرف خدمة احلرمني الشريفني 
وزوارهما، وقد حرصت اململكة منذ نشأتها 
على القيام بواجبها ومسؤولياتها مبا يخدم 
اإلسالم ويحقق تطلعات املسلمني بأداء 
مناسك احلج والعمرة بكل يسر وسهولة، 
وكان آخرها إطالق اململكة مبادرة (طريق 
مكة)، وهي أحد برامج رؤية اململكة ٢٠٣٠م 
والتي تهدف إلى استقبال ضيوف الرحمن 
وإنهاء اجراءاتهم من بلدانهم، وقد استفاد 
منهــا احلج املاضي قرابة ١٠٠ ألف حاج. 
كما أن مشــاريع رؤيــة اململكة ٢٠٣٠م 

حتظى بدعــم ورعاية 
سيدي خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز، وبإشراف 
وقيادة سيدي سمو ولي 
العهد - حفظهما اهللا - 
العديد  حيث مت إطالق 
املختلفة،  من املشاريع 
وفي مقدمتها: مشروع 
البحر األحمر، و«نيوم»، 
و«ذا اليــن»، ومبادرة 
الســعودية اخلضراء، 
والبرنامج الوطني للطاقة 
املتجددة، ومشــروع 
«القديــة»، وبرنامــج 
تطوير الدرعية التاريخي، والقمر الصناعي 
القطارات،  «شاهني سات»، ومشــاريع 
ومشروعا «أماال» و«تروجينا»، وبرنامج 
تنمية القدرات البشرية، والتي ستحقق 
- بــإذن اهللا - ضمان اســتمرار الرخاء 
السعودي ولألجيال  واالزدهار للشعب 
القادمة. إن سياسة اململكة العربية السعودية 
اخلارجية مستمرة في خدمة قضايا األمتني 
العربية واإلسالمية وتسخير كل إمكاناتها 
الدوليني، وعدم  السالم واألمن  لتحقيق 
التدخل في شــؤون الغير، مما أكسبها 
مكانة مرموقة حتظــى باحترام وتقدير 
اجلميع، كما أن القيادة الرشيدة حريصة 
على تقوية العالقات اخلليجية على كافة 
األصعدة، وقد متثلت في اجلولة اخلليجية 
األخيرة التي قام بها ســيدي سمو ولي 
العهد، حفظه اهللا، بهدف تعزيز التعاون 

اخلليجي في كافة املجاالت.
إن ذكرى اليوم الوطني الـ ٩٢ تعتبر 
دافعا ومحفزا للمضي قدما في شحذ همم 
وعزمية أبنــاء وبنات هذا الوطن الكرمي 
ملواصلة املســيرة في البنــاء والتنمية 
والتطوير، والوصول به إلى مصاف الدول 

املتقدمة في جميع املجاالت.
كل عام واململكة العربية السعودية بخير 
وعزة، وستبقى (هي لنا دار) وحصنا قويا 

لكل محب للخير ومحب لدينه ووطنه.

اململكة تشهد تنمية حضارية مستدامة 
وغير مسبوقة بقيادة «ملك احلزم والعزم»

نفسي  عن  أصالة 
ونيابة عن منســوبي 
ومنســوبات امللحقية 
الثقافيــة والطــالب 
السعوديني  والطالبات 
الدارسني في الكويت، 
يسرني أن أرفع أسمى 
آيات التهاني ملقام خادم 
احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود، وملقام صاحب 
الســمو امللكي األمير 
محمد بن سلمان بن 
العهد  عبدالعزيز ولي 
نائــب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الدفاع - حفظهما اهللا - 
والشعب السعودي مبناسبة ذكرى اليوم 
الوطني الثاني والتسعني لتوحيد اململكة 
العربية السعودية على يد جاللة امللك 
املؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل 

سعود - رحمه اهللا.
وإننا - وهللا احلمد - نعيش منذ إعالن 
توحيد اململكة العربية الســعودية إلى 
وقتنا احلاضر بقيادة ملك احلزم والعزم، 
امللك سلمان بن عبدالعزيز - أطال اهللا 
في عمره - وســنده ولي العهد األمير 
محمد بن سلمان مهندس رؤيتها، في 
أمن وأمان وعزة ورخاء واستقرار وتطور 
وازدهار مســتمر، كما شهدنا قفزات 
تنموية غير مسبوقة وتنمية اقتصادية 
وحضارية مستدامة واهتماما بالتعليم 
تؤكد حرص حكومتنا الرشــيدة نحو 
أبنائها، ومع إطالق رؤية اململكة ٢٠٣٠م 
التي حتتوي على برامج عديدة، حيث 
تعد مرحلة جديدة من التطوير وحتقيق 
النمو املنشود والعمل اجلاد الستشراف 
املســتقبل ومواصلة السير في ركاب 
الدول املتقدمة، حيــث حققت اململكة 
العديد من اإلجنازات ومنها إطالق برامج 
االبتعاث التي ساهمت في تقدم اململكة 

في مجال التعليم على 
العالم، حيث  مستوى 
التعليم إحدى أهم  إن 
الركائز األساسية التي 
عليها مستقبل  يبنى 
الوطــن، ويعول عليه 
في إعداد جيل يواكب 
عصره، ويؤمن بقيمه، 
ويعتز بهويته، وانتمائه 
ألرضه، ووالئه لقيادته.
كمــا يطيب لي أن 
أنوه بالدعم الالمحدود 
امللحقية  تلقــاه  الذي 
الثقافية بسفارة اململكة 
السعودية في  العربية 
الكويت من سمو سفير خادم احلرمني 
الشــريفني لدى الكويت ومعالي وزير 
التعليم ومعالــي نائبه، وذلك لضمان 
راحة وسالمة أبناء وبنات اململكة الذين 
يدرسون في جامعات الكويت والذين 
تتكفل الدولة - رعاها اهللا - بكافة تكاليف 
دراستهم ومتابعتها إلى حني تخرجهم 
وعودتهم ساملني ألرض الوطن - بإذن اهللا.

نحتفي بيوم الوطن مع أبنائنا وبناتنا 
الطالب والطالبات السعوديني مستلهمني 
كل ما من شــأنه رفعة الوطن وغرس 
قيمه الوطنيــة في عيون أبنائه وبناته 
التعليم  الدارســني في مراحل  الطلبة 
املختلفة في الكويت، وهذه االحتفاالت 
تستهدف غرس الهوية الوطنية وإبراز 
دور حكومة خادم احلرمني الشريفني 
في توحيد جهودها لنشر السالم العاملي، 
واستشعار دور حماة الوطن وشهدائه 

في حماية مقدساته.
أسأل اهللا سبحانه وتعالى أن يحفظ 
اململكة ويدمي  وطننا وقيادتنا وشعب 
على بالدنا األمن واألمان واالستقرار، 
وأن يعيد هذه املناسبة علينا، وقد حتقق 
لهذا الوطن الغالــي ما يصبو إليه من 
رفعة وازدهار في ظل قيادته الرشيدة.

بقلم: الدكتور جميل بن موسى احلميد
امللحق الثقافي السعودي في الكويت

بقلم: سمو األمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود
سفير خادم احلرمني الشريفني 

جبل القارة أحد معالم منطقة االحساء السياحية البديعة



الفنانان عبدالرحمن العقل وطارق العلي يباركان للسفير السعوديبدر عوض املسيلم مباركا سفراء عمان د. صالح اخلروصي وبريطانيا بليندا لويس واألردن صقر أبو شتال وإيطاليا  كارلو بالدوتشي

الفارس: الشعب الكويتي حريص على مشاركة السعودية أفراحها
أعرب خالل حفل أقامته سفارة خادم احلرمني لدى البالد مبناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ ٩٢ لتأسيس اململكة عن متنياته للشقيقة الكبرى مبزيد من التقدم واالزدهار

الشيخ فيصل السعود يقدم التهاني إلى سفير خادم احلرمني لدى الكويت األمير سلطان بن سعد  (هاني الشمري)

مباركة من محمود بوشهري

الشيخ طالل اخلالد ود.محمد الفارس واملستشار جمال اجلالوي والسفير ضاري العجران يشاركون سفير خادم احلرمني الشريفني لدى الكويت األمير سلطان بن سعد قطع كعكة االحتفال

أسامة دياب

في أجواء ودية وحضور 
رسمي وديبلوماسي وشعبي 
حاشد يعكس املكانة الكبيرة 
للمملكة العربية السعودية 
النفــوس،  الشــقيقة فــي 
أقامت سفارة خادم احلرمني 
الشــريفني لدى البالد حفل 
استقبال، مساء أمس األول 
فــي فنــدق جرانــد حيــاة 
مبناسبة ذكرى اليوم الوطني 
الـ ٩٢ لتأسيس اململكة والذي 
يصادف يوم ٢٣ سبتمبر من 

كل عام.
وتقــدم احلضــور نائب 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
ووزيــر  الدفــاع  ووزيــر 
الشــيخ  الداخلية بالوكالة 
طالل اخلالد، ونائب رئيس 
الــوزراء ووزيــر  مجلــس 
النفط ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء ووزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة بالوكالة 
الفــارس، إضافة  د.محمــد 
إلى عدد من كبار الشــيوخ 
والــوزراء والشــخصيات 

الطريق للمستقبل

مــن جانبه، قال ســفير 
خــادم احلرمني الشــريفني 
لدى الكويت األمير سلطان 
بن سعد آل سعود إن بالده 
حتتفل هذا العام مبرور ٩٢
عاما على تأســيس اململكة 
علــى يــد املؤســس امللــك 

طويل للمستقبل».
وأضاف أن بالده جتاوزت 
اآلن مرحلة التأســيس إلى 
كثيــرة  متقدمــة  مراحــل 
خالل فتــرة قصيرة بفضل 
توجيهــات خــادم احلرمني 
الشــريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز ورؤية ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء 

أن تشهد األعوام املقبلة مزيدا 
من اخلير للشعب السعودي 

واخلليج العربي ككل.
مواقف ال تنسى

مــن جهته، تقــدم نائب 
الســابق  وزيــر اخلارجية 
الســفير خالــد اجلــاراهللا 
بالتهنئة إلى خادم احلرمني 
الشــريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز، وولي عهده نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع صاحب السمو امللكي 
األمير محمد بن سلمان، وإلى 
عموم الشــعب الســعودي 
الشقيق مبناسبة احتفاالتهم 

باليوم الوطني.
فــي  اجلــاراهللا  وقــال 
تصريح صحافي على هامش 
مشــاركته في االحتفال: في 
هــذا اليوم الوطنــي املجيد 
نستذكر بكل معاني الكلمة 
دائمــا دور اململكة العربية 
السعودية احليوي واحلاسم 
في حترير الكويت من براثن 

االحتالل.
وأضــاف: هذه مواقف ال 

عبدالعزيــز، رحمــه اهللا، 
ورجاله املخلصني، حيث كان 
جلهودهم الفضل فيما تنعم 
به بالده والشعب السعودي 

من أمن وأمان ورخاء.
وأكــد األميــر ســلطان 
«ال ننســى ماضينا ويجب 
علينــا أن نكمل على ما بدأ 
به األجداد والطريق أمامنا 

صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن سلمان.

ورفع بهذه املناسبة أسمى 
آيات التهاني والتبريكات إلى 
خــادم احلرمني الشــريفني 
وولــي العهد نائــب رئيس 
مجلــس الوزراء والشــعب 
الســعودي، ودول مجلــس 
التعــاون اخلليجي، متمنيا 

ميكــن أن تنســى أو متحى 
مــن ذاكرتنا علــى اإلطالق 
وبالتالي نحــن نعتز بهذه 
املناسبة، مضيفا أن اململكة 
اآلن حققت إجنازات كثيرة 
وحاســمة علــى املســتوى 
االقتصــادي واالجتماعــي 
والسياسية بخطوات ثابتة 
وتدعو إلى الفخر واالعتزاز 

واإلعجاب.
وتابــع: لقــد أصبحــت 
العربية السعودية  اململكة 
اآلن قوة سياسية في املنطقة 
والعالم وهــي عضو مؤثر 
وفعال في مجموعة الـ ٢٠، 
وهــذه اإلجنازات لــم تأت 
من فراغ، بل أتت من قيادة 
حكيمة وذات رؤية صائبة 
وبعيــدة وعميقــة لإلعداد 
املرحلة التي متر بها املنطقة. 
ومتنــى اجلــار اهللا التقدم 
واالزدهار للمملكة العربية 
السعودية ومواصلة املسيرة 
واإلجنازات التي نفخر بها 
جميعا كمــا متنى للمملكة 
املزيد من األمن واالستقرار 

واالزدهار.

تهنئة من سفير فلسطني رامي طهبوبد.عبداهللا السند مهنئا

خالد اجلاراهللا يقدم التهاني لألمير سلطان بن سعد نائب وزير اخلارجية مجدي الظفيري مهنئا

سفير أوكرانيا مهنئا األمير سلطان بن سعد

والديبلوماسيني واإلعالميني.
وعلى هامش االحتفال، 
أكــد نائب رئيــس مجلس 
النفــط  الــوزراء ووزيــر 
الدولــة لشــؤون  ووزيــر 
الــوزراء وزيــر  مجلــس 
الدولة لشؤون مجلس األمة 
بالوكالــة د.محمد الفارس 
حــرص الشــعب الكويتي 
على مشاركة اململكة العربية 
السعودية فرحتها باليوم 

الوطني السعودي.
وقــال الفــارس: إن هذه 
املناســبة تعــد قريبة على 
قلوب الكويتيني، معربا عن 
التمنيات للمملكة مبزيد من 

التقدم واالزدهار.
ورفع أسمى آيات التهاني 
إلــى خــادم  والتبريــكات 
امللك  الشــريفني  احلرمــني 
سلمان بن عبدالعزيز وولي 
العهد نائب رئيس مجلس 
الدفــاع  الــوزراء ووزيــر 
صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن سلمان والشعب 
الســعودي بهذه املناســبة 

العزيزة.

اجلاراهللا: اململكة قوة سياسية في املنطقة والعالم وعضو فّعال في مجموعة الـ ٢٠

األمير سلطان بن سعد: اململكة جتاوزت اآلن مرحلة التأسيس إلى مراحل متقدمة كثيرة خالل فترة قصيرة بفضل توجيهات خادم احلرمني وولي العهد

مواقف السعودية جتاه الكويت ال ميكن أن تنسى أو متحى من ذاكرتنا على اإلطالق

20
اجلمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢  ������ـ�م ��

��ـــ�ــ�دي�
�ـــــــ�

الشيخ فهد سالم العلي مباركا مباركة من الوزير فهد الشريعان وزير شؤون الديوان األميري الشيخ محمد العبداهللا يقدم التهاني

ملشاهدة الڤيديو



تهنئة من الشيخ إبراهيم الدعيج

تهنئة من أحمد السعدون

عصام الصقر يقدم التهاني

تهنئة من القائم باألعمال األميركي جيمس هولتسنايدر

الشيخ عبداهللا سالم العلي مباركا

د. بدر العيسى ومحمد أبو احلسن يقدمان التهاني

حضور رسمي وديبلوماسي وإعالمي وشعبي كبير في االحتفال مبناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة

الشيخ عبداهللا ناصر صباح األحمد وعبدالعزيز الغنام يباركان

السفير القطري علي بن عبداهللا آل محمود يقدم التهاني

الشيخ حمد جابر العلي وأنس الصالح يباركان

الشيخ علي اجلابر ومحمد الصقر يقدمان التهاني للسفير األمير سلطان بن سعد وطاقم السفارة

الشيخ محمد اخلالد مباركا للسفير األمير سلطان بن سعد آل سعود

سفيرة فرنسا كلير لوفليشر تقدم التهاني

الشيخ أحمد العبداهللا والشيخ فواز اخلالد يهنئان

تهنئة من السفير املصري أسامة شلتوت وحرمه

تهنئة من السفير اإلماراتي د. مطر النيادي
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«S&P»: البنوك الكويتية أظهرت أداء قويًا.. وأرباحها تخطت ما قبل «كورونا»
محمود عيسى

ذكرت وكالة ستاندارد 
بــورز للتصنيفــات  آنــد 
 ،«S&P» االئتمانية العاملية
ان ارتفــاع أســعار النفط 
واالنتعــاش االقتصــادي 
يخلقان بيئــة داعمة لدى 
املصارف الكويتية ما ساعد 
علــى دعم منــو اإلقراض 
بشــكل أســرع وانخفاض 

تكلفة املخاطر.
وعزت الوكالة في حتليل 
لقطاع املصارف اخلليجية 
األرباح القوية التي حققتها 
البنــوك بشــكل أساســي 
إلى املزيــد من االنخفاض 
في تكلفــة املخاطر ومنو 
اإلقراض بنســبة ٩٪ على 
أساس سنوي في النصف 
األول، محسوبة على أساس 
البنوك التي تسيطر على 
ما يقرب من ٦٠٪ من حصة 

السوق احمللية.
وقالــت الوكالة ان ذلك 
يأتي في الوقت الذي عزز 
فيه ارتفاع أســعار النفط 
التعافي االقتصادي للبالد 
وحتســني بيئة التشغيل، 
وقد شــهدنا هوامش ربح 
أقل من التوقعات بالنصف 
األول مــن ٢٠٢٢ وســط 
إعادة تســعير املطلوبات 
املتزايــدة في  واملنافســة 

أنشطة اإلقراض.
وأشارت «S&P» إلى ان 
الدخل غير املتعلق بالفوائد 
اســتمر في االستفادة من 
التشــغيل،  حتســن بيئة 
ومع ذلك، فقد أدى ارتفاع 
التضخم واستئناف بعض 
التكاليــف مــع انحســار 
الوبــاء إلى زيادة بنســبة 
١٠٪ في تكاليف التشغيل 
مقارنة بالنصف األول من 
٢٠٢١، مما أدى إلى حتجيم 
الفوائد الناجمة عن ارتفاع 

اإليرادات.
الى  الوكالــة  ومضــت 
القول ان الزخم قد يتباطأ 
فــي النصــف الثانــي من 
العــام، مــع تكــون بعض 
القروض املتعثرة، وتتوقع 
أن تســتمر تكلفة املخاطر 
في االنخفاض لتصل إلى 
٨٥ نقطة أساس في ٢٠٢٢
مقارنة بـ ٩٠ نقطة أساس 
فــي عــام ٢٠٢١، ويرجــع 
إلــى تغطية  ذلــك جزئيا 
القــروض  مخصصــات 
املتعثرة بنسبة تبلغ ٢٠٠٪ 

تقريبا. 
ومع ذلك، من املرجح أن 

يتباطأ زخم اإلقراض بعد 
النمــو القوي الــذي حققه 
في النصف األول، في حني 
ستتحسن الهوامش بشكل 
طفيف، ومن املتوقع ارتفاع 
تكلفــة املخاطــر أيضا في 
النصــف الثانــي حيث ان 
بعض البنوك قد استردت 
قروضا فــي النصف األول 

من عام ٢٠٢٢. 
وفي الوقت نفسه، تتوقع 
«S&P» بعــض التعثر في 
القروض في النصف الثاني 
نتيجة الضغوط املستمرة 
الناجمة عن زيادة العرض 
في قطاع العقارات التجارية، 
التــي تســيطر عليهــا في 
الغالب املساحات املكتبية، 
ولكن مبســتويات أقل من 

العام املاضي.
كما أشار التحليل إلى أن 
قــروض املرحلتني الثانية 
والثالثة انخفضت إلى ٧٫٩٪ 
و١٫٤٪ من إجمالي القروض 
في النصــف األول من عام 
٢٠٢٢ مــن ٩٫٦٪ و٢٫٥٪ في 
الفترة ذاتها من عام ٢٠٢١ في 
ظل شطب الديون وحتسن 
البيئة التشغيلية في نهاية 

عام ٢٠٢١.
أن  التقريــر  وتوقــع 
تتعافــى أســعار العقارات 
السكنية والتجزئة تدريجيا، 

لكــن املخاوف في شــرائح 
أخرى من الســوق قد حتد 
من جودة أصول البنوك، إذ 
بلغت نسبة انكشاف البنوك 
على العقارات واإلنشاءات 
حوالــي ٢٥٪ مــن إجمالي 
اإلقــراض فــي ٣٠ يونيــو 

 .٢٠٢٢
أن  التقريــر  ويــرى 
جزءا مــن هذا االنكشــاف 
هو لشــركات ذات تدفقات 
دخــل متنوعــة، وبالتالي 
يتوقع أن يتضاءل تكوين 
القروض املتعثرة. واليزال 
قطاع العقارات السكنية - 
سكن املواطنني - قويا مع 
ارتفاع األحجام واألسعار. 
وبشــكل عام، فان الوكالة 
ال ترى هذا القطاع مصدرا 
للمخاطر اجلوهرية للبنوك، 
حيث ان القروض مدعومة 
بتحويالت رواتب املواطنني 

الكويتيني.
وعلى نفس املنوال، فإن 
قطاع العقار االستثماري – 
الذي يتمثل بشكل أساسي 
في شقق اإليجار للوافدين 
يتعافى ببطء من التصحيح 
الذي شــهده العام املاضي 
بســبب مغــادرة الوافدين 
وســط تداعيــات جائحــة 
كورونا، وتوقع أن يستمر 
هذا األمر في األشهر الـ ١٢- 

٢٤ املقبلــة مدفوعــا بآفاق 
اقتصادية أقوى، وبدرجة 

معينة بعودة الوافدين. 
ومع ذلك، ميكن أن تعرقل 
ظروف معاكســة مختلفة 
هذا التعافي املســتدام، مبا 
فــي ذلــك زيــادة العرض 
املســتمر. واليــزال قطــاع 
التجاري الســيما  العقــار 
املكاتــب حتــت الضغــط 
بسبب ضعف الطلب على 
املساحات املكتبية والتحول 
نحو مساحات التجزئة عبر 
اإلنترنت بســبب اجلائحة 
وسط فائض العرض، ومن 
املفترض أن يؤدي ذلك إلى 
تكويــن بعــض القــروض 

املتعثرة مع نهاية العام.
إن  الوكالــة  وقالــت 
الهوامش في النصف األول 
من ٢٠٢٢ حتســنت بشكل 
طفيف فــي معظم األنظمة 
املصرفية اخلليجية حيث 
البنــوك تســعير  أعــادت 
األصول واخلصوم بشكل 

تدريجي.
ومن بني أكبر ٤ أسواق في 
دول اخلليج، أظهرت البنوك 
الكويتية والسعودية أقوى 
أداء، حيث وصلت أرباحها 
بالفعــل إلى مســتويات ما 
قبل اجلائحة، وبعد النصف 
األول الذي شــهد اداء قويا 

للبنوك، ونتوقع أن تصل 
الربحية عبر أكبر ٤ أنظمة 
مصرفيــة باخلليج، وهي: 
الكويت والسعودية وقطر 
واإلمارات، إلى مســتويات 
ما قبل الوباء بحلول نهاية 
٢٠٢٢، مدفوعــة بأســعار 
املرتفعــة، وارتفاع  النفط 
الفائدة، واملشاريع  أسعار 
احلكومية اجلديدة مما يدعم 

جدارة االئتمان.
ورجح التقرير أن يؤدي 
ارتفــاع هوامــش صافــي 
الفوائد في النصف الثاني 
إلى تعويض ارتفاع تكلفة 
املخاطر، مما يجعل البنوك 
حتقق أرباحا للعام بأكمله 
أقوى من أرباح عام ٢٠٢١.

من املرجح أن تســتقر 
عنــد  املخاطــر  تكلفــة 
املســتويات الطبيعية هذا 
العــام، ويرجع ذلك جزئيا 
الكافية،  إلى املخصصــات 
لكن بعــض القروض التي 
استفادت من تدابير الدعم 

قد تصبح غير فعالة.
ومع ذلك، تواجه البنوك 
اخلليجيــة أقــل يقينا في 
عام ٢٠٢٣ وسط انخفاض 
أســعار النفــط املتوقعــة 
واملخاطر التي تهدد النمو 
االقتصــادي فــي الواليات 

املتحدة وأوروبا.

خالل النصف األول من ٢٠٢٢.. والوكالة تتوقع مواصلتها النتائج اجليدة بالنصف الثاني مدعومة بارتفاع النفط والفائدة

نسبة انكشاف البنوك على العقارات ٢٥٪ من إجمالي اإلقراض بنهاية يونيو ٢٠٢٢
تغطية مخصصات القروض املتعثرة لدى القطاع املصرفي الكويتي تبلغ ٢٠٠٪ تقريبًا

«موديز»: تصنيفات «الوطني» تعكس 
قوة مركزه املالي وانتشاره اجلغرافي

عالء مجيد

قالت وكالة موديز إن التصنيف االئتماني 
األساسي لبنك الكويت الوطني يعكس، إلى 
جانب حصته السوقية املهيمنة في السوق 
احمللي، االنتشار اجلغرافي لعملياته، والتي 
تدعم تنوع إيراداته وتعزز منو أرباح البنك، 
التي تعافت في النصف األول من العام احلالي 
وعلى مدار عام ٢٠٢١ بالكامل عقب تباطؤ النمو 
في ٢٠٢٠ بسبب تداعيات جائحة كورونا. 

كذلك أرجعت الوكالة التصنيف االئتماني 
القــوي إلى اآلفــاق املســتقبلية الواعدة 
واألساسيات املالية الصلبة وقوة املؤشرات 
املالية املتعلقة بجودة األصول ومستويات 

السيولة وكفاية رأس املال.
وأفــاد التقرير بأن مســتويات جودة 
األصول لدى بنك الكويت الوطني تدعم بقوة 
التصنيف االئتماني خاصة مع حتسن معايير 
جودة األصول وأبرزها انخفاض مستوى 
القروض املتعثرة نسبة إلى إجمالي محفظة 
االئتمان لتصل إلى ١٫٢٪ بنهاية يونيو املاضي.

وأوضحت «موديز» أن التصنيف االئتماني 
للودائع طويلة األجل لدى بنك الكويت الوطني 
عند A١ متفوقا علــى التصنيف االئتماني 
األساسي للبنك A٣ يرجع إلى الثقة الكبيرة 
التي يوليها املودعون في البنك واالحتمال 
الكبير حلصول البنك على دعم حكومي إذا 

تطلب األمر ذلك. 

وقد أشارت الوكالة الى أن األمر ال يقتصر 
على ضمان احلكومة ودائــع العمالء لكن 
بنك الكويت الوطني يقوم بدور رئيســي 
في النظام املصرفي الكويتي حيث يسيطر 
على حصة ســوقية تبلغ ٣٥٪، ما يزيد من 

احتماالت حصوله على الدعم.
وأشــارت الوكالة إلــى أن حصة البنك 
املهيمنة في السوق احمللي لم تقتصر فقط 
على سيطرته على سوق إقراض الشركات 
املقدمــة لألفراد من  واخلدمات املصرفية 
املواطنني حيث عزز ميزات البنك التنافسية 
اتخذتها  التــي  اخلطوات االســتراتيجية 
املجموعة، كانت أوالها عام ٢٠١٢ عندما مت 
االستحواذ على حصة حاكمة في بنك بوبيان. 
وأوضحت أن االستحواذ على بنك بوبيان 
أعطى املجموعة ميزة تنافسية فريدة تتمثل 
في تقدمي اخلدمات املصرفية التقليدية وكذلك 
اخلدمات املصرفية املتوافقة مع الشــريعة 
اإلسالمية. واستكمل التقرير القاء الضوء على 
اخلطوات االستراتيجية، مشيرا إلى إطالق 
«الوطني» بنك «وياي» أول بنك رقمي في 
الكويت نهاية العام املاضي، والذي يسهم في 
زيادة حصة املجموعة من شريحة الشباب 

الكويتي. 
في املقابل، أشار التقرير إلى مجموعة 
من التحديات واملخاطر التي تتضمن تركز 
عمليات البنك في الســوق الكويتي، حيث 

يتركز أكثر من ٦٠٪ من أصول املجموعة.

حصة البنك السوقية البالغة ٣٥٪ محلياً ترسخ أهميته في النظام املصرفي

حتسن مبعايير جودة األصول وانخفاض القروض املتعثرة 
ملستويات متدنية بنهاية يونيو

«البورصة» متتص صدمة رفع الفائدة.. وتتماسك
شريف حمدي

قلصــت بورصة الكويت 
مــن حجــم خســائرها التي 
استهلت بها جلسة تعامالت 
امس قبل اإلغــالق، لتنتهى 
اجللســة على تراجعات اقل 
حــدة علــى مســتوى كافة 
مؤشراتها ومتغيراتها على 
وقع عمليات شراء انتقائية 
ســبقت اإلغالق، حيث شهد 
التعامــالت  فــي  الســوق 
الصباحية أمــس تراجعات 
قويــة، ثــم عــاد بعــد ذلك 
ليصحح عند اإلغالق ويقلص 

اخلسائر.
ويشــهد ســوق األســهم 
الكويتــي فــي هــذه اآلونة 
كسائر اسواق املال العاملية 
وأســواق اخلليــج جنوحا 
لالنخفــاض في ظــل وتيرة 
متالحقة مــن األحداث التي 
تلقــي بظــالل ســلبية على 
مجمل اداء هذه األسواق، في 
مقدمتها رفع الفائدة املتتالي 
من قبل الفيدرالي األميركي 
فــي محاوالت لكبــح جماح 
التضخم الذي بلغ مستويات 

تاريخية.
ومن العوامل التي عززت 
تذبذب أداء األســواق ومنها 
سوق الكويت املالي، تطورات 
األوضاع اجليوسياسية والتي 
متثلــت في اعــالن الرئيس 
التعبئة اجلزئية  الروســي 
باســتدعاء ٣٠٠ الف جندي 
من قوات االحتياط، فضال عن 
التهديد باستخدام األسلحة 

النووية إذا لزم األمر.
وجــرت تــداوالت امــس 
الكويــت عقــب  ببورصــة 

املالــي التطــورات العامليــة 
وتأثيرها على اسعار النفط 
الذي يواصل استقراره عند 
معدل ١٠٠ دوالر للبرميل، وهو 
مؤشر ايجابي يحفظ لسوق 
املال الكويتــي توازنه رغم 

التحديات اجليوسياسية.
وأنهــت بورصة الكويت 
تعامالت امــس على تراجع 
جماعــي للمؤشــرات بواقع 
٠٫٧٪ تقريبا لكل املؤشرات 
سواء األول أو الرئيسي فضال 
عن املؤشر العام، وخسرت 
القيمة السوقية ٣١٩ مليون 
دينار، وحافظت قيمة التداول 
على مستوياتها في اجللسات 
األخيــرة، حيث بلغت امس 
٤٣٫٧ مليون دينار وهو معدل 
جيد نوعا ما في ظل األحداث 

السالفة الذكر.
وعلــى مســتوى االداء 
االسبوعي، تراجعت مؤشرات 

مليون سهم األسبوع املاضي.
وخســر مؤشــر السوق 
األول بنهاية األســبوع ١٥٥
نقطــة بنســبة ١٫٨٪ ليصل 
إلى ٨٣٢٧ نقطة، كما تراجع 
مؤشــر الســوق الرئيســي 
بنحو ١٨٨ نقطة بنسبة ٣٫٢٪ 
إلــى ٥٥٩٤ نقطة،  ليتراجع 
وتراجع مؤشر السوق العام 
بنســبة ٢٫١٪ بخسارته ١٦٢

نقطة ليصل إلى ٧٤٤٤ نقطة 
انخفاضــا مــن ٧٦٠٦ نقطة 

األسبوع املاضي.
وفي سياق آخر، انعكس 
تأثيــر االحداث السياســية 
والنقدية على الساحة العاملية 
على اســعار اســهم البنوك 
بشــكل طفيــف لتنخفــض 
قيمــة ملكيــات األجانب في 
الكويتيــة  البنــوك  أســهم 
خالل التعامالت االسبوعية 
ليصــل اإلجمالي إلــى ٣٫٣١
مليــارات دينار، تراجعا من 
٣٫٣٢ مليارات دينار األسبوع 

املاضي. 
ووفقــا إلحصائية حول 
نسب امللكيات األجنبية في 
البنوك الكويتية بتاريخ ٢١

ســبتمبر اجلــاري، جنحت 
تعامالت االجانب إلى البيع 
نسبيا، حيث انخفضت نسب 
امللكيات في أســهم ٥ بنوك، 
هــي بنك الكويــت الوطني، 
والبنك االهلي، والبنك األهلي 
املتحد، وبنك الكويت الدولي 
(KIB)، ووربة، فيما ارتفعت 
نســب امللكيات في ٣ بنوك 
هي بيــت التمويل الكويتي 
(بيتــك)، واخلليج وبرقان، 
واستقرت في كل من التجاري 

وبوبيان.

الســوق بشــكل جماعــي، 
وخســرت القيمة الســوقية 
بنهاية التعامالت ٩٦٢ مليون 
دينــار بنســبة ٢٫١٪ جــراء 
التوســع في عمليات البيع، 
لتصــل القيمة إلــى ٤٤٫١٩٩
مليــار دينــار انخفاضا من 
٤٥٫١٦١ مليارا نهاية االسبوع 

املاضي.
وبلغت محصلة السيولة 
األسبوعية ٢١٥ مليون دينار 
مبتوســط يومي ٤٣ مليونا 
مقارنــة   ٪٤ بانخفــاض 
باألسبوع املاضي الذي بلغت 
ســيولته ٢٢٤ مليون دينار 
مبتوســط يومي ٤٥ مليون 
دينار، وتركزت بشكل الفت 
حول األســهم القيادية وفي 

مقدمتها سهم بيتك.
وتراجعت احجام التداول 
بنسبة ٣٠٪ بكميات اسهم ٦٨٣
مليون ســهم مقارنة بـ ٩٨٠

الكويت األقل رفعاً للفائدة بني دول اخلليج بربع نقطة مئوية للتخفيف عن كاهل القطاع اخلاص

اعــالن بنك الكويت املركزي 
رفع معدل الفائدة مبقدار ربع 
نقطة مئوية لتصل نســبة 
الفائــدة إلــى ٣٪، ويشــير 
«املركــزي»  أن  إلــى  ذلــك 
يتخــذ قراراته للحفاظ على 
االســتقرار النقــدي احمللي، 
وليــس اللحــاق بالفيدرالي 
األميركي كمــا فعلت بعض 
اسواق املنطقة برفع الفائدة 
٧٥ نقطة اساس، حيث رفعت 
البنــوك املركزيــة باملنطقة 
معدل الفائدة بنسبة ٠٫٧٥٪ 
فيما كانت الكويت األقل رفعا 
للفائدة بنسبة ٠٫٢٥٪، وهو 
ارتفاع ال ميثل عبئا على كاهل 
الشــركات والقطاع اخلاص 
الكويتــي، حيــث ان زيــادة 
الفائــدة تعنــي رفــع تكلفة 
الشــركات  االقتــراض على 

ويؤثر على نشاطاتها.
ويترقب ســوق الكويت 

«هيئة االستثمار» تنقل اإلشراف على صندوق 
بـ ٧ مليارات دوالر من لندن إلى الكويت

ذكرت وكالة «بلومبيرغ» 
اإلخبارية، أن الهيئة العامة 
لالســتثمار تــدرس نقــل 
اإلشــراف علــى صنــدوق 
بقيمة ٧ مليارات دوالر من 
مكتبها في لندن، إلى مقرها 

الرئيسي بالكويت.
وقالت الوكالة، وفقــا ملصادر مطلعة، 
ان الصنــدوق كان لديــه تفويــض للقيام 
باســتثمارات مركزة على األســهم وميثل 

جزءا صغيرا مــن أصول صندوق الثروة 
الســيادي الكويتي، وقالــوا إن الصندوق 
خضــع للتدقيق بســبب أدائه ومســتوى 

املخاطر التي يتحملها.

الكويت ُتسّرع إنتاج «مصفاة الزور» 
من املشتقات النفطية منخفضة الكبريت

محمود عيسى

ذكرت مجلة «ميد» انه مت تثبيت إنتاج 
زيت الوقود منخفض الكبريت من إحدى 
وحدات مصفاة الزور الثالث املقدرة تكلفتها 
بنحو ١٦ مليار دوالر، ومن املتوقع أن يرتفع 
مســتوى انتاج املصفاة بشكل كبير خالل 
األشهر الستة املقبلة، بحسبما نقلته املجلة 

عن مصادر في الصناعة النفطية.
واضافت هذه املصادر ان كل وحدة من 
الوحدات في احملطة، والتي يشار إليها باسم 
املصافي الصغيرة، تتمتع بطاقة تكريرية 
تبلغ حوالي ثلث الطاقة االجمالية املقدرة 
ملجمع املصفاة البالغة ٦١٥ الف برميل يوميا، 
وقال أحد املصادر «ان الوحدات الثالث ذات 
حجم مماثل ولديها القدرة على معاجلة ما 
يتراوح بني ٢٠٠ ألف و٢٢٠ ألف برميل من 

النفط يوميا».
ومن املرتقب أن يتم تشــغيل املصفاة 
الصغيرة الثانية في وقت الحق، في حني 
يتوقع تشغيل الوحدة او املصفاة الصغيرة 
الثالثة بعد ثالثة أشــهر من بدء تشــغيل 
املصفاة الثانية، وقالت املجلة ان من املتوقع 
ان تنتج املصفاة النافتا والكيروسني والديزل 

منخفض الكبريــت إلى جانب إنتاج زيت 
الوقود منخفض الكبريت.

وقال مصدر آخر في هذا السياق انه في 
حني اصبح إنتاج زيــت الوقود منخفض 
الكبريــت مســتقرا مــن إحــدى املصافي 
الصغيــرة الثــالث، فإن إنتاج املشــتقات 
النفطيــة واملنتجــات املكــررة األخرى لم 
يســتقر بعد، ومبجــرد اســتقرار اإلنتاج 
من املصفاة الصغيرة األولى متاما، سيتم 

تشغيل املصفاة الصغيرة الثانية.
وقال احد املصادر «ان الكثير من الدروس 
سيتم استخالصها من تشغيل أول مصفاة 
صغيرة، وهذا يعني أن املصفاتني الصغيرتني 
الثانية والثالثة رمبا يتم تشغيلهما بوقت 
أسرع بكثير مما استغرقه تشغيل املصفاة 
األولى، كما أن املوظفني العاملني في املشروع 
يتطلعون للوصول إلى اإلنتاج الكامل من 
املصفاة األولى، وكذلك من املصفاتني الثانية 

والثالثة».
وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت 
مجلة «ميد» أن شركة الصناعات البترولية 
املتكاملــة ـ كيبيــك ـ تتوقع بــدء تصدير 
املنتجــات املكــررة من مصفــاة الزور في 

أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر املقبلني.
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«التجاري» يطلق مبادرة «We Sign».. لعمالئه من فئة الصم
تزامنا مــع اليوم العاملي 
للغــة اإلشــارة، وفــي إطار 
ســعي التجاري نحو خدمة 
العمــالء بأفضــل الوســائل 
املمكنة وخاصة ذوي الهمم 
ومنهم فئة الصم، قام قطاع 
املــوارد البشــرية في البنك 
التجــاري بإطــالق مبــادرة 
جديدة حتت عنوان نتواصل 
باإلشارة (We Sign)، والتي 
تهتم بخدمة عمالء البنك من 
فئة الصم، حيث تهدف هذه 
املبادرة إلى ترسيخ وتعميق 
معرفة موظفــي البنك بلغة 
اإلشــارة بهدف متكينهم من 
تقدمي خدمة أفضل للعمالء 

وفي هذا السياق، قال مدير 
قطاع املوارد البشرية بالبنك 
صــادق عبــداهللا: «يــوم ٢٣

قام مؤخرا بتخريج أول دفعة 
من برنامج «إعداد مترجم لغة 
إشارة مصرفي معتمد» وهو 
البرنامج األول من نوعه في 
الكويت واملوثق من اجلمعية 
الكويتية لإلعاقة السمعية في 
مبادرة تفرد بها البنك التجاري 

الكويتي.
واختتم عبداهللا تصريحه، 
مؤكدا سعي البنك الدائم إلى 
إطالق مبادرات مبتكرة تهدف 
إلــى االســتثمار فــي املوارد 
البشرية وذلك لتحقيق رؤية 
البنــك في التميز مبســتوى 
اخلدمة ورعاية عمالئه من كافة 

الفئات وخاصة ذوي الهمم.

سبتمبر من كل سنة يصادف 
اليــوم العاملي للغة اإلشــارة 
الذي يهدف إلى زيادة الوعي 
بلغة اإلشارة، مبينا ان البنك 
التجــاري يهــدف عند إطالق 
أي مبادرة إلى تنويع مصادر 
التعلم للموظفني وتســخير 
كافة اجلهود لتوصيلها بأفضل 
صورة ممكنة من أجل حتقيق 
االســتفادة القصــوى، حيث 
جاءت هذه املبادرة من منطلق 
رغبة البنك في خدمة فئة ذوي 
الهمم من الصم بصورة أفضل 
ومعرفــة كافــة احتياجاتهم 

وتلبيتها».
وأضاف أن البنك التجاري 

صادق عبداهللا

والتواصــل معهــم بصورة 
فعالة ومباشرة. 

املبادرة  وتتضمــن هــذه 
مقاطع ڤيديو وعروضا مرئية 
إلكترونيــة مبتكرة مت رفعها 
على برنامــج التعلم اخلاص 
بالبنك ( ثابر) والذي يستطيع 
مــن خاللــه جميــع موظفي 
البنك االطالع عليها وعرضها 
وتطويــر وتعزيــز معرفتهم 
بلغة اإلشارة. وفي ذات السياق 
البنــك بعقــد دورات  يقــوم 
تدريبية تنشــيطية بصورة 
منتظمة ملوظفيه والتي تهدف 
إلى تنشيط معارف ومهارات 

املوظفني بلغة اإلشارة.

«املتحد» يعلن رابحي سحب «احلصاد» األسبوعي
قام البنك األهلــي املتحد يوم األربعاء 
٢١ اجلاري بإجراء السحب األسبوعي على 
جوائز احلصاد اإلسالمي، حساب السحب 
على اجلوائز اإلســالمي األول في الكويت 
والذي ينفرد بالعديد من املميزات، ومنها 
أنه أبســط وأســهل برنامج ادخار، فضال 
عن ميزة فتح احلساب عبر االنترنت بكل 
ســهولة ويســر مع ميزة اإليداع الفوري 

في احلساب.
وأســفر الســحب عن حصــول ١٠ من 
العمــالء على ١٠٠٠ دينــار لكل منهم وهم: 
فيصل محمد عبدالوهاب اجلوعان، ومحمد 
عيسى محمد شبالق، ومبارك عبدالغني علي 
القحطاني، ومجيد سليمان قرين الظفيري، 
وأفراح معيدي فهيد العازمي، ومرمي خلف 
شــاوي عبداهللا، واحمــد اردوغان، ونينا 
محمد نزار املالكي، ومساعد محمد عثمان 
احليدر، وخليل علي عبداهللا حجي حسني.

ويقدم حساب احلصاد اإلسالمي في باقته 
اجلديدة مجموعة أوســع من املزايا، حيث 
يحظى الرابحون من عمالء املتحد بجائزة 
شــهرية بقيمة ١٠٠ ألف دينــار، باإلضافة 
إلى ١٠ جوائز أسبوعية بقيمة ١٠٠٠ دينار 

لكل جائزة.

«طيران اجلزيرة» تضيف خطًا جديدًا في أوزبكستان
إلى مدينة مننكان بواقع ٣ رحالت أسبوعياً تغادر الكويت أيام اإلثنني واألربعاء واجلمعة

بعد عام من إطالق أول رحلة مباشر من الكويت إلى العاصمة 
األوزبكية، أعلنت طيران اجلزيرة امس عن إطالقها خط رحالت 
جديدا إلى مدينة مننكان التي تعد ثالث أكبر مدينة في أوزبكستان 
والواقعة في املنطقة الشــرقية من البالد، وتســير الشركة هذا 
اخلط اجلديد بواقع ٣ رحالت أســبوعية، تغــادر الكويت أيام 
االثنــني واألربعاء واجلمعة، مع تغيير مواعيد الرحلة في يوم 

١٣ أكتوبر.
ومبناسبة هذا التوسع، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران 
اجلزيرة روهيت راماشــاندران: «يعد هذا اخلط املباشــر األول 
الذي يتم إطالقه من الشــرق األوسط إلى مننكان، ويساهم في 
منو العالقات التجارية ويوفر املزيد من اخليارات السياحية في 
منطقة شرق أوزبكســتان، حيث تشتهر مننكان بكونها مركزا 
للصناعات اخلفيفة، وخاصة الصناعة الغذائية، باإلضافة إلى ما 
تشتهر به من معالم تاريخية وجتربة ثقافية متيز أوزبكستان».
جدير بالذكر أن «اجلزيرة» شــركة طيران كويتية منخفضة 
التكلفة ورائدة في خدمة شبكة وجهات متتد عبر الشرق األوسط 
وآسيا وأفريقيا وأوروبا، حيث تشغل رحالت جتارية ورحالت 
شحن جوي من مبنى ركاب اجلزيرة T٥ في مطار الكويت الدولي، 
وتخدم أكثر من ٥٣ وجهة ذات الطلب العالي للسياحة واألعمال.

«الكويتية» احتفلت بإطالق رحالت مدريد
احتفلت شركة اخلطوط 
اجلوية الكويتية بتشغيل 
رحالتها التجارية املجدولة 
إلى مدينة مدريد االسبانية 
بعد النجــاح الكبير الذي 
حققه افتتاح اخلط ومنو 
اقبــال املســافرين عليــه، 
حيث قامت الشركة بدعوة 
عدد من اجلهات الرسمية 
الكويتية واإلسبانية وكذلك 
عدد من مكاتب الســياحة 
والسفر واجلهات املعنية 
مبقر سفارة الكويت لدى 

مملكة اســبانيا لالحتفال بنجاح التشــغيل 
واالعالن عن إطالق رحالت مباشرة إلى مدريد 
بصفة دائمة بواقع ٣ رحالت باألسبوع أيام 
االحد واالربعاء واجلمعة بداية من تاريخ ١٦

اجلاري. وعلى هامــش احلفل، قال الرئيس 
التنفيذي للشــركة م. معن رزوقي: «تتقدم 
اخلطــوط اجلوية الكويتية بجزيل الشــكر 
ووافر االمتنان لسفيرنا لدى مملكة اسبانيا 
خليفة اخلرافي على رعاية واســتضافة هذا 

احلفل لإلعالن عن جناح اخلط وإطالق رحالت 
مباشرة بني الكويت ومملكة اسبانيا الصديقة، 
كما يأتي االحتفال ملا لوجهة مدريد من أهمية 
بالغة لدى عمالئنا الكرام ولزيادة االقبال عليها 
في موسم السفر الصيفي، خاصة أنها حققت 
أعلى معدالت للحجوزات وذلك ملا تتميز به 
من أنها تعد وجهة ممتازة لقاصدي السياحة 
طوال العام والتعرف على املعالم التاريخية 

والثقافية، اضافة إلى أجوائها الساحرة».

معن رزوقي متوسطا وفد «الكويتية» في صورة تذكارية

ع شراكة متبادلة مع «طيران أوروبا» .. وتوقِّ
فــي إطــار مســاعيها 
الدؤوبة لتوســيع شــبكة 
العالــم  خطوطهــا حــول 
وتطويــر خدمــة العمالء، 
ســفر  خيــارات  ومنــح 
متنوعــة، وقعــت شــركة 
اخلطوط اجلوية الكويتية 
اتفاقيــة شــراكة جتارية 
متبادلة مع طيران أوروبا، 
حيــث تتيــح االتفاقيــة 
للخطوط اجلوية الكويتية، 
والتي ستدخل حيز التنفيذ 
في األشــهر املقبلة، إدراج 

رمزهــا ضمن رحــالت طيــران أوروبا على 
الرحالت األســبوعية الثالث املباشــرة التي 
تشغلها الشركة بني الكويت ومدريد، وكذلك 
ربط الكويت مبدن أوروبية مثل أمســتردام 
وروما وفرانكفورت وميونيخ. وبهذا الصدد، 
قالت مدير دائرة التوزيع وتخطيط الشبكات 
شروق العوضي: «تتمتع الكويت بعالقة قوية 
جدا وطويلة األمد مع إســبانيا، وتأتي هذه 

االتفاقية مع طيران أوروبا في وقت حتاول 
صناعة الطيران التغلب على الوباء ونحن على 
يقني أن هذه االتفاقية ستمنح املسافرين على 
األميركتني وأوروبا واخلليج خيارات أوسع، 
عالوة على ذلك، ستضيف االتفاقية ١٨ وجهة 
جديدة إلى شبكة اخلطوط اجلوية الكويتية، 
١٠ منها في إسبانيا و٨ وجهات دولية أخرى 

في أوروبا واألميركتني».

جانب من توقيع اتفاقية الشراكة التجارية

«كيبك» اختتمت جائزة الرئيس التنفيذي لرواد التحول الرقمي
التنفيــذي للشــؤون املاليــة 
واإلداريــة بالوكالــة عبداهللا 
فهاد العجمي، أن أهمية برنامج 
(املطورون املواطنون) تتمثل 
في تخفيف الضغط عن فريق 
تقنيــة املعلومــات، وتعزيز 
االرتبــاط الوظيفي واالنتماء 
عبــر ابتــكار العاملني حلوال 

ملشاكلهم العملية.
وأوضح أنه مت تشكيل جلنة 
حتكيم تتولــى مهمة التحقق 
مــن معايير التأهــل ملختلف 
املشــاريع، وتقييمها الختيار 
أفضــل املشــاريع. وتنقســم 
اجلائــزة إلــى ثــالث فئــات، 
ذهبية وفضية وبرونزية، إذ 
بلغ عدد املشاريع املنافسة في 
املسابقة ٥١ مشروعا، عن الفئة 
الذهبية ٧ مشاريع بواقع ٢٢

عامال مشاركا.

جهد خللق بيئة عمل ابتكارية 
وأكثر إنتاجية من خالل السعي 
املستمر الكتساب أدوات املعرفة 

والتطور».
الرئيــس  وتعــد جائــزة 
التحــول  لــرواد  التنفيــذي 
الرقمي تتويجا لنجاح برنامج 
أو  املواطنــون»  «املطــورون 
فــي   «Citizen Developer»
البتروليــة املتكاملــة القائــم 
علــى متكــني العاملــني غيــر 
املتخصصني في مجال تقنية 
املعلومات من تطوير وتصميم 
تطبيقات ولوحات املعلومات 
 (Smart Dashboards) الذكية
«البرمجــة  منصــة  عبــر 

املنخفضة».
من جانبه، ذكر نائب الرئيس 
التنفيــذي للبتروكيماويــات 
والغاز املسال ونائب الرئيس 

وسرعة اتخاذ القرار. 
وفي كلمته التي ألقاها خالل 
احلفل، قال الرئيس التنفيذي 
البــدر: «إن  بالوكالــة وليــد 
العمل في البترولية املتكاملة 
ذو وقــع خاص متميز، حيث 
يبــذل العاملون فيــه أقصى 

املتخصصني في مجال تقنية 
املعلومات لتطوير وتصميم 
تطبيقات ولوحات املعلومات 
الذكية بأنفسهم، مما مينحهم 
القــدرة علــى إدارة أعمالهــم 
اليوميــة بكفــاءة وســهولة 
فضال عن توفير الوقت واجلهد 

تتويجا لنجــاح برنامج 
«املطــورون املواطنــون»، 
الكويتية  الشــركة  أعلنــت 
البتروليــة  للصناعــات 
املتكاملة (كيبــك) الفائزين 
التنفيذي  الرئيــس  بجائزة 
األولى لرواد التحول الرقمي، 
حيث توج ٢٢ فائزا باجلائزة 
من خالل تقدمي ٧ مشــاريع 
ابتكارية ســاهمت بتسريع 
التحول الرقمي في الشركة، 
وذلك خالل حفل أقيم أمس 
في نادي بوبيان، حتت رعاية 
الرئيس التنفيذي للشــركة 

بالوكالة وليد البدر.
وتأتــي جائــزة الرئيــس 
التحــول  لــرواد  التنفيــذي 
الرقمي تكليال لنجاح برنامج 
الذي  «املطورون املواطنون» 
يهدف إلى متكني العاملني غير 

وليد البدر ومطلق العازمي في مقدمة احلضور خالل احلفل

«HUAWEI nova Y٩٠».. جتربة مذهلة
يأتي هاتــف HUAWEI nova Y٩٠ اجلديد 
مــزودا بشاشــة عــرض كاملــة خاليــة من 
احلواف مذهلة وواسعة مقاس ٦٫٧ بوصات 
HUAWEI Edgeless FullView - من هــواوي
Display تتيــح لك عرض كل شــيء بشــكل 
أكبر وأفضل. تصميم الشاشــة نفسها أنيق 
وكالسيكي: جوانب مسطحة، وشق أصغر، 
وحواف ضيقة للغاية بقياس ١٫٠٥ مم فقط.  
وإلى جانب نسبة الشاشة إلى اجلسم العالية 
التي تبلغ ٩٤٪، مينحك اجلهاز جتربة بصرية 
أكثــر ثراء وغامرة. باإلضافة إلى ذلك، يوفر 
الهاتف جتربة سلسة للمستخدمني من خالل 
معدل حتديث الشاشة البالغ ٩٠ هرتز ومعدل 
أخذ العينات اللمسي ٢٧٠ هرتز. سواء كنت 
تتصفح صفحــات الويب أو تلعب األلعاب، 
يوفر اجلهاز جتربة سريعة وسلسة. ويجلب 
هاتف HUAWEI nova Y٩٠ اجلديد ميزات ذكية 
جديدة حلماية العــني. يقوم تلقائيا بضبط 
سطوع الشاشة وفقا لإلضاءة احمليطة ليسهل 
العبء على العينني. عالوة على ذلك، تسجل 
ميزة التحكم في تعتيم الشاشة السلس وحتدد 

تفضيالت املستخدمني في شدة الضوء وفقا 
لعاداتهم في االستخدام لتقليل إجهاد العني. 
HUAWEI nova وميزة أخرى مذهلة في هاتف

Y٩٠ هــي تقنية الشــحن فائق الســرعة من 
هــواوي -HUAWEI SuperCharge بقدرة ٤٠
واط، وميكنك شحن الهاتف بنسبة ٥٠٪ في 
٣٠ دقيقة فقط. يتيح لك توصيل الهاتف الذكي 
ملدة ١٠ دقائق فقط االستمتاع مبا يصل إلى ٦٫٧

ساعات من التحدث على الهاتف، و٣ ساعات 
من مشاهدة مقاطع الڤيديو عبر اإلنترنت.

مناقشته في جلان مجلس األمة ضاع 
وفقد مصداقيتــه. لذلك، وفي الفترة 
األخيرة بدأت نقابات وفئات وظيفية 
من الكويتيني فــي اجلهات احلكومية 
باالعتصام واملطالبة بتعديل رواتبهم 
وبدالتهم، كما كان منذ ١٢ سنة، ولكن 
العاملني ملوظفي احلكومة بدأت  نقابة 
تطالب بتطبيق البديل االســتراتيجي 
لسياسة الرواتب والبدالت لتحقيق العدالة 
في اجلهات احلكومية، وأنا معهم في هذه 
املطالبة، ولكن أقترح على احلكومة أن 
تستدعي املستشارين الكويتيني الذين 
عملوا في هذا املشروع إلعادة النظر 
فيه وحتديثه، ولتتأكد من أنه سيحقق 
الهدف منه وهي عدالة الرواتب والبدالت، 
وأال تسلم احلكومة هذا املشروع الى 
شركة استشارات أجنبية، وأن يقوم 
املستشــارون الكويتيون بعرض هذا 
املشروع على مجلس الوزراء ومن ثم 
على مجلس األمة، وإن شاء اهللا يالقي 
القبول والتطبيق خالل االنعقاد األول 
ملجلس أمة ٢٠٢٢ ويطبق في ميزانية 

.٢٠٢٣-٢٠٢٤

مت تقدميه الى شركة استشارات أجنبية 
ملراجعته وتعديله، مع أن املشروع من 
عام ٢٠١٣ إلى ٢٠١٥ قام بإجنازه باحتراف 
وخبرة وبطريقة علمية وعملية وميدانية 
كفاءات كويتية من مستشارين متقاعدين 
وموظفني خبرتهم بنفس املجال، ومتت 
املوافقة عليه من مجلس الوزراء وقتها، 
ولكن بإحالة هذا املشروع الى شركة 
استشارات أجنبية أصبح غير واقعي 
وال يحقــق الهدف منــه، ولذلك عند 

والبدالت وحل مشكلة عجز امليزانية، 
وبالفعل بدأت الدراسة التي مت تسميتها 
البديل االستراتيجي لسياسة الرواتب 
اجلديدة وانتهت عام ٢٠١٥ ومت تقدميها 
الى مجلــس الوزراء والذي أحالها الى 

مجلس األمة ملناقشتها واعتمادها.
ولكن ولألسف تعطل هذا املشروع 
بســبب مالحظات من بعض أعضاء 
مجلس األمة، منها أســباب انتخابية 
وشعبية، ومنها عدم فهم املشروع والذي 

منذ أكثر مــن ١٢ عاما كانت هناك 
مطالبات واعتصامات لنقابات وموظفي 
احلكومة في بعــض الفئات الوظيفية 
الذين كانوا يرون أن رواتبهم وبدالتهم 
حتتاج الى زيــادة وإعادة النظر فيها 
بسبب طبيعة عملهم وأهميتها ومقارنة 

بسوق العمل.
وبناء عليه كانــت احلكومة آنذاك 
تتجاوب لفئات وظيفية وتأجيل أخرى، 
وترتب على ذلــك تكلفة إضافية على 
الباب األول للمرتبــات، كما أن هناك 
جهات حكومية ذات ميزانية مستقلة 
لديها رواتب أعلى من جهات حكومية 
املدنية مبيزانية  لديوان اخلدمة  تابعة 
ملحقة وهذه سببت فوارق في الرواتب 

والبدالت بني اجلهات احلكومية.
ولم تكن هناك مشكلة للحكومة ألن 
لديها فائضا في امليزانية من إيرادات 
النفط، ولكن بعد عام ٢٠١٤ وبانخفاض 
أسعار النفط نتج عنه عجز باملليارات 
مليزانية احلكومة، ولذلك قررت احلكومة 
وقتها اجراء دراســة شاملة للرواتب 
والبدالت لتحقيــق عدالة في الرواتب 

املستشار الكويتي

عدالة الرواتب 
والبدالت.. حتّل 

مشكلة االعتصامات
Abumishari١@yahoo.com د.عبداهللا فهد العبداجلادر

مستشار تطوير إداري وموارد بشرية 
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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:

عنصر كيميائي من ٦ 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

النحاس

دينا هارون

ةيربلاسموا

الوديعمسرا

اتناكمياول

لااودسركدس

املرطعةبةو

مامسحنلعيا

نسطلممرامق

يترارردطلي

ابمحييافاج

تاافحرءةسب

اللملاحقلا

ساسرفسلاال

١ - جميلة - مقدام وشجاع، ٢ - رتبة عسكرية - طني، 
٣ - النفاق (معكوسة) - حجر ثمني، ٤ - للتفسير - 
يحترم ويكبر، ٥ - يناقشهما، ٦ - للنفي - هجرها 
ونسيها، ٧ - وجع - رقي - ضمير منفصل (معكوسة)، 
٨ - أشار - مراكب (معكوسة)، ٩ - رواية لطه حسني 

- مرض، ١٠ - وصل الثوب - ثوبي.

السواقي
االبتسامات

الوديع
الساملية

جبال
ورود

مساكب
سميرة

سالم
املطر
مكان

سالحف

مالحق
مريح
سدو

األمنيات

رداء
عاطفة
السفر
البرية

عطر
مرير

١ - استوعب - ضجرا - للمساحة، ٢ - عكس ضراء - 
احلرف األول باألبجدية، ٣ - متشابهة - صوت القط، 
٤ - مهرب - شعور - عالمة موسيقية، ٥ - املتردد، 
٦ - رسومات - بسط، ٧ - ولد الناقة - حبيس، ٨ - 
أحرسها - اعتذر وندم (معكوسة)، ٩ - مقاعد (معكوسة) 

- يروي، ١٠ - أمن وأمان.

أفقياً: عموديًا:
١ - وسيمة - باسل، ٢ - عريف - وحل، ٣ - الرياء 
(معكوسة) - ماس، ٤ - أي - يجل، ٥ - يحاورهما، ٦ - 
ال - سالها، ٧ - ألم - حني - هي (معكوسة)، ٨ - أومأ 
- سفن (معكوسة)، ٩ - األيام - سقم، ١٠ - رفأ - ردائي.

١ - وعى - مال - آر، ٢ - سراء - األلف، ٣ - ي ي ي ي 
ي - مواء، ٤ - مفر - حس - مي، ٥ - احلائر، ٦ - ألوان 
- مد، ٧ - بو - رهني، ٨ - أحميها - اسف (معكوسة)، 

٩ - مجالس (معكوسة) - يسقي، ١٠ - سالمة.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم الصحة

جودة النوم أكثر أهمية من مدته لتعزيز املناعة

التمتع بنوم جيد  أن  إلى  توصلت دراسة 
إلى  أكثر أهمية من احلصول على سبع  يعد 
تسع ساعات املوصى بها عندما يتعلق األمر 
الدراسة أن  بالوقاية من األمــراض. ووجدت 
األشخاص الذين ال يحصلون على نوعية نوم 
جيد، أو الذين ال يحصلون على قسط كاف من 
النوم، هم األكثر عرضة لإلصابة بنزالت البرد 
واإلنفلونزا وأمراض اجلهاز التنفسي األخرى 

مثل «كوفيد-١٩»، بثالثة أضعاف.
وأظهرت النتائج أن النوم اجليد ميكن أن 
يعوض بشكل فعال عن النوم أقل من املدة املوصى 
بها، عندما يتعلق األمر بتعزيز جهاز املناعة 
للمساعدة في مكافحة االلتهابات الڤيروسية. 
وقال البروفيسور نيل والش، من جامعة ليڤربول 
جون مورس، إن نتائج فريقه «تغير الطريقة 
التي يجب أن نفكر بها بشأن النوم والصحة».

ويوصي اخلبراء الصحيون بضرورة احلصول 
على سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة، 
إال أن «الكثير منا يقيدون نومهم إلفساح املجال 
للحياة املزدحمة - على سبيل املثال: نقيد نومنا 
بانتظام عندما نستيقظ مبكرا اللتزاماتنا اليومية. 
لكن عندما تقيد نومك لن تكون بالضرورة 
أكثر عرضة لإلصابة باملرض - فهذا يعتمد 

حقا على جودته».
وبناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة، 
قال البروفيسور والش إن هناك خمسة أشياء 
ميكن للناس القيام بها لتحسني نوعية النوم. 

والتي تشمل:
- اعتماد جدول نوم ثابت (وقت نوم واستيقاظ 
مماثل يوميا)، مبا في ذلك عطالت نهاية األسبوع
- جتنب الوجبات الكبيرة والكافيني قبل 

موعد النوم.
- التأكد من أن السرير والوسادة مريحان 

وأن الغرفة باردة ومظلمة وهادئة.
- وضع روتني مريح لوقت النوم.

الهاتف أو  التوقف عن تصفح شاشة   -
التلفزيون قبل ٣٠ دقيقة من موعد  مشاهدة 

النوم والذهاب إلى الفراش.
- القيام بالتمارين الرياضية أثناء النهار 

للمساعدة على النوم.

متى يجب استبعاد احلليب من النظام الغذائي؟

أعلنت د.يلينا تيخوميروفا، خبيرة التغذية 
أنه يجب استبعاد احلليب من النظام الغذائي 
عندما يسبب االنتفاخ، وتشير اخلبيرة في 
حديث لـ Gazeta.Ru، إلى أن هناك رأيا شائعا 
إنه  مفاده أن احلليب غير مفيد للبالغني بل 
ضار. لكن هذا الرأي صحيح بنسبة ٥٠٪ فقط.

وتقول: «يفرز البنكرياس إنزمي الالكتاز الذي 
يشطر الالكتوز (سكر احلليب)، إلى الغلوكوز 
اللذين يتم امتصاصهما الحقا  والغالكتوز، 
في األمعاء دون أي عواقب سلبية للجسم. 
ولكن بعض األشخاص يعانون مع التقدم في 
العمر من ضعف نشاط إنزمي الالكتاز، وأحيانا 

يفقدونه متاما».
وتضيف موضحة: في هذه احلالة عند تناول 
احلليب يعاني هؤالء من ظاهرة غريبة غير 
مريحة في البطن مثل االنتفاخ وتقول: «يجب 
في هذه احلالة استبدال احلليب ببديل آخر، 
مثل احلليب اخلالي من الالكتوز، أو استبعاد 
الغذائي». وتؤكد  النظام  احلليب نهائيا من 
اخلبيرة، أنه ال توجد أي قيود لتناول احلليب 

إذا كان رد فعل اجلسم طبيعيا.
وتقول: «جميع اآلراء السائدة التي تنصح 
البالغني بعدم شرب احلليب ال أساس لها. ألن 
احلليب منتج مثالي يحتوي على كربوهيدرات 
ودهون صحية سهلة االمتصاص وبروتني، 
التي تعتبر مثالية وآمنة للجسم البالغ. لذلك 
إذا كان الشخص ال يعاني من أي عواقب سلبية 
من شرب احلليب، ميكنه االستمرار في ذلك».

Gazeta.Ru :املصدر

املصدر: «إندبندنت»
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طوابير من الروس تغادر برًا وميدڤيديڤ ُيجدد التهديد بالنووي
عواصــم ـ وكاالت: يبــدو 
ان أكبر عملية تعبئة جزئية 
أعلنت عنها موسكو منذ احلرب 
العاملية الثانية ال تسير على 
ما يرام، وأن الرئيس الروسي 
ڤالدميير بوتني يواجه اكثر من 
مأزق في غزوه ألوكرانيا، سواء 
جلهة اخلســائر الكبيرة التي 
دفعته العالن التعبئة اجلزئية 
الســتدعاء ٣٠٠ الف عسكري 
ألول مرة منذ احلرب العاملية، 
أو جلهة الرفض املتصاعد لهذه 
احلــرب والتي دفعت بالكثير 
مــن الــروس الــى االحتجاج 
الفرار  القــرار ومحاولة  على 
من البالد. وقالت جماعة «أو.

في.دي إنفو» املستقلة للمراقبة 
إن قرابة ١٤٠٠ شخص في ٣٨
مدينــة روســية اعتقلــوا في 
احتجاجات مناهضة للحرب 
منذ أمس األول، وقالت وسائل 
إعــالم مســتقلة إن بعــض 
املعتقلــني تلقوا اســتدعاءات 
للحضور إلى مكاتب التجنيد 
العسكري أمس، وهو أول يوم 

للتجنيد اإلجباري.
وارتفعت حركة املرور على 
املعابر احلدودية، وهرع العديد 
من الروس إلــى منافذ البالد 
البريــة، بعد يوم مــن اعالن 
شركات طيران ومواقع احلجز 
نفاد تذاكــر الطيران املغادرة 

لروسيا لنحو أسبوع.
ومع ارتفاع أســعار تذاكر 
الطيران ألقرب املواقع خارج 
البالد ألكثر من خمســة آالف 
ظهــرت  وجــدت،  إن  دوالر 

لكــن مجلــة «نيوزويك» 
األميركيــة قالــت إن صــورا 
فضائية أظهــرت حركة فرار 
بريــة واســعة عبــر احلدود 
اجلنوبية لروسيا، وأن طول 
طابور السيارات الروسية التي 
حتاول العبور إلى جورجيا بلغ 
٦ أميال. وكشف حرس احلدود 
الفنلنــدي إن حركــة املــرور 
الوافدة إلى احلدود الشــرقية 
مع روســيا «تزايــدت» خالل 
الليل. ويبدو ان متاعب بوتني ال 
تقف عند هذا احلد حيث نقلت 
شبكة «سي ان ان» األميركية 
عــن مصدريــن أميركيني أن 
«اجليــش الروســي منقســم 
حول أفضل الســبل ملواجهة 
التقدم األوكراني غير املتوقع 

جــو بايدن في الــدورة الـ ٧٧
للجمعية العامة لألمم املتحدة، 
مشــيرة إلى أنه حرف أقوال 
بوتــني. وأضافــت زاخاروفا، 
أنه بالنسبة خلطاب الرئيس 
األميركي، أعتقد أنه كان غير 
الئق على اإلطــالق كيف بدأ، 
وكيــف اقتبس بصــورة غير 
دقيقة أن بوتــني يهدد العالم 
بأســلحة نوويــة.. حســبما 
نقلت عنها وكالة أنباء «تاس» 

الروسية.
وما نفتــه زاخاروفا، أكده 
الســابق  الروســي  الرئيــس 
دمييتــري ميدڤيديــڤ الــذي 
هدد بأن أي أسلحة في ترسانة 
موسكو، مبا في ذلك «األسلحة 
االســتراتيجية  النوويــة 
واألسلحة القائمة على أساس 
املبادئ الفيزيائية اجلديدة».

وذكــر ميدڤيديــڤ، نائب 
رئيس مجلس األمن الروسي، 
على حسابه في موقع «تلغرام» 
أن االستفتاءات التي تنظمها 
السلطات التي عينتها روسيا 
وتلك االنفصالية في مساحات 
شاسعة من األراضي األوكرانية 
التي حتتلها روسيا ستجرى 
وأنــه «ال عودة إلــى الوراء»، 
وأن روسيا ستقوم بتعزيزها 
بشكل ملحوظ من قبل القوات 
الروســي،  املســلحة لالحتاد 
وحلمايتها، ميكن اســتخدام 
ليس فقــط قــدرات التعبئة، 
ولكن أيضا أي أسلحة روسية، 
مبا في ذلك األسلحة النووية 

االستراتيجية.

ميدانيــا»، وذكر املصدران أن 
«بوتني يوجه أوامره مباشرة 
للجنراالت بامليدان في مؤشر 
على خلل في هيكل القيادة».

إلى ذلك، أعلنت كييڤ أنها 
أفرجــت عن ٥٥ أســير حرب 
روســي مقابل إفراج موسكو 
عن ٢١٥ أسيرا، في صفقة تبادل 
هي األضخم بني اجلانبني منذ 
بدء النزاع وشملت خصوصا 
عشرة أجانب قاتلوا إلى جانب 
القــوات األوكرانية وقادة في 
الكتيبة التي دافعت عن مصنع 

آزوفستال للصلب.
في غضون ذلــك، انتقدت 
ماريا زاخاروفا املتحدثة باسم 
وزارة اخلارجيــة الروســية، 
الرئيــس األميركــي  خطــاب 

اجليش الروسي منقسم حول وقف التقدم األوكراني.. وبوتني يعطي أوامر مباشرة للقادة في امليدان

طوابير السيارات القادمة من روسيا تنتظر عند نقطة التفتيش احلدودية مع فنلندا  (أ.ف.پ)

وســائل  علــى  مجموعــات 
التواصــل االجتماعــي تقــدم 
النصائح حول كيفية اخلروج 
من روســيا بينمــا أعد موقع 
إخبــاري روســي قائمة «إلى 
أين تهرب اآلن من روســيا». 
وظهرت صفوف طويلة على 
املعابر احلدودية مع جورجيا.
ووصــف املتحدث باســم 
الكرملني دميتري بيســكوف 
التقاريــر عن نــزوح الروس 
في ســن التجنيد من روسيا 
بأنها «مبالــغ فيها». وأحجم 
عن نفي تقارير إعالمية روسية 
عن أن بعض احملتجني الذين 
اعتقلوا تلقوا استدعاء للخدمة 
العسكرية قائال إن «هذا ليس 

ضد القانون».

أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

مدبولي: مهتمون بتعزيز «احلياد التنافسي» 
لضمان التوصل لسوق أكثر كفاءة

عشرات احملالت تغلق في القامشلي 
احتجاجًا على إتاوات تفرضها «قسد»

القاهرة - هالة عمران

الــوزراء  أكــد رئيــس 
د.مصطفى مدبولى أنه تم 
االنتهاء من مسودة وثيقة 
ملكية الدولة، بعد العديد 
من جلسات النقاش وورش 
العمل، والتي تتضمن بابا 
كامال عن الحياد التنافسي، 
بما يعكس اهتمام الحكومة 
البالــغ بتعزيز سياســات 
الحياد التنافسي، لضمان 
المنافسة العادلة والتوصل 
إلى سوق أكثر كفاءة يعمل 
علــى دعــم المســتهلكين 

واالقتصاد.

اتهمــت وكالة  وكاالت: 
الرسمية السورية  االنباء 
ميليشــيا قــوات ســوريا 
«قســد»  الدميوقراطيــة 
التحالــف  املدعومــة مــن 
الدولي ضد داعش بقيادة 
واشنطن، بفرض «أتاوات 
علــى أصحــاب الفعاليات 
التجاريــة واالقتصادية» 

في القامشلي.
وقالت ان «قسد» تسعى 
إلى تأمني رواتب مسلحيها 
والعاملــني في صفوفها من 
خالل ما تسرقه من خيرات 
اجلزيرة السورية وخاصة 
النفط والقمح بالتعاون مع 
القــوات األميركية،  وقالت 
انهــا «لــم تكتــف بذلك بل 
عمــدت إلــى فــرض اتاوات 

أصول قائمة، مشيرا إلى أن 
السياسة االقتصادية للدولة 
المصريــة قائمة على دعم 
المنافسة وضمان  محاور 
مناخ تنافســي لممارســة 

النشاط االقتصادي.
في ســياق آخــر، اظهر 
المعلومــات ودعم  مركــز 
القــرار بمجلــس  اتخــاذ 
الــوزراء، أن مصــر جاءت 
ضمــن أفضــل ٢٠ وجهــة 
للسفر، وفقا لمؤشر السفر 
اإلسالمي العالمي في عام 
٢٠٢٢، كما جاءت بالمركز 
الثانــي مــن حيث نســبة 
االستثمار األجنبي المباشر 

كل مراجــع عيــادة طبيب 
تستوفى عنوة من الطبيب 

صاحب العيادة.
وأضافت املصادر ذاتها، 
ان «أصحاب محالت الصاغة 
في املدينة ال ميكنهم عرض 
جميــع القطع الذهبية ألن 
مســلحي ميليشيا (قسد) 
يأخذون منهم نســبة من 
األمــوال عــن كل قطعــة 
مجوهــرات تعــرض على 
واجهات احملالت، األمر الذي 
أدى إلى تراجــع املبيعات 
ودفــع آخرين إلــى إغالق 
محالتهم»، معتبرين هذه 
اإلجراءات ســلبا ألرزاقهم 
بالقوة الســيما أن املبالغ 
املالية املفروضة عليهم ال 
تتناسب مع واقع السوق 

للمشــروعات  الموجــه 
الســياحية على مســتوى 
الشرق األوسط وإفريقيا، 
وذلك مــن عــام ٢٠١٧ إلى 

.٢٠٢١
جــاء ذلــك فــي العــدد 
الثالــث من إصدار «جهود 
على طريق التنمية»، والذي 
أصدره مركــز المعلومات 
حول أبرز الجهود المبذولة 
للنهوض بقطاع السياحة، 
تزامنا مع االستعداد المحلي 
والعالمــي لالحتفال بيوم 
السياحة العالمي، والموافق 
الســابع والعشــرين مــن 

سبتمبر الجاري.

وحركة البيع والشراء فيه.
وفــي الســياق نفســه 
تقوم «قســد» بجمع املال 
حتت ما يســمى التبرعات 
مــن أصحــاب املنــازل في 
املدينة وبشكل إلزامي كما 
تقوم بفرض ضريبة على 
كل منزل حتت ما يســمى 
اشتراك مياه وكهرباء، علما 
أن الغالبية يعتمدون على 
األمبيــرات مدفوعة الثمن 
مســبقا ألصحاب املولدات 
اخلاصة وفــي حال امتنع 
األهالي عن الدفع يتم قطع 
التيار الكهربائي عن كامل 
احلي حتى يقوموا بتسديد 
ما يفرض عليهم من ضرائب 
وإتاوات، بحســب الوكالة 

الرسمية السورية.

«معلومات الوزراء»: مصر في املركز الثاني لالستثمار األجنبي املباشر املوجه للمشروعات السياحية

جــاء ذلــك خــالل لقاء 
الدكتور مصطفى مدبولي، 
بمقر الحكومة في العاصمة 
اإلدارية الجديدة، د.محمود 
ممتاز، رئيس جهاز حماية 
المنافسة ومنع الممارسات 
لمتابعــة  االحتكاريــة، 
المستجدات الخاصة بدعم 
وتعزيز سياســات الحياد 

التنافسي.
إلــى  ولفــت مدبولــي 
أن الدولــة تتجــه في هذه 
المرحلــة نحــو تمكيــن 
القطاع الخاص سواء عن 
طريق استثمارات جديدة 
إدارة  المشــاركة فــي  أو 

ماليــة باهظة على أصحاب 
محالت بيع األلبسة واألدوات 
املنزلية والصاغة وحتى على 

العيادات الطبية».
ونقلــت عــن مصــادر 
أهلية في مدينة القامشلي، 
أن «أكثــر مــن ١٦٠ محــال 
جتاريا في مدينة القامشلي 
أغلقها أصحابها احتجاجا 
على فرض هــذه اإلتاوات 
الباهظة والتي تتم جبايتها 
التهديد»،  بالقوة وحتــت 
الفتة إلى أن امليليشــيات 
طالبــت أصحــاب احملالت 
بدفع مبالغ مالية على أنها 
(ضرائب) عــن كل قطعة 
كهربائيــة في محالت بيع 
األدوات الكهربائية إضافة 
الى فــرض ضريبــة على 

البيان السعودي - األميركي - الفرنسي أول غيث االهتمام الدولي بلبنان
الطائف وإرساء االستقرار، مبعنى 
أوضح أن البيان كان مبنزلة وثيقة 

يبنى عليها».
وفيما يتعلق بالوســاطة التي 
تبذلها الواليات املتحدة بني كل من 
لبنان وإســرائيل لترسيم احلدود 
البحرية يبدو انها لم تصل بعد الى 
اتفــاق، ما يقلل من دقة املعلومات 
التي حتدثت عن توافق شبه تام، 
وهنا يقول الرئيس ميقاتي: «نريد 
ان نتشاور، ال اســتطيع ان اجزم 
وال استطيع ان انفي قبل أن يكون 
هذا األمر في جو سياسي مالئم في 
لبنان، ال يحق لفرد وحده ان يتخذ 
هذا القرار، مشــددا علــى ان االمر 

متعلق بالرئيس ميشال عون».
املصــادر املتابعة فــي بيروت، 
قــرأت في تصريحــات ميقاتي في 
نيويورك هذه، ما يعني انه ومعه 
رئيــس مجلس النواب نبيه بري، 
ليســا مســتعجلني علــى عمليــة 
الترسيم، بل املستعجل هو الرئيس 
عــون الذي اوفــد مفوضه الى هذا 
امللف نائب رئيس مجلس النواب 
إليــاس بوصعــب الــى نيويورك 
لهذه الغاية، حيث أجرى محادثات 
مكثفة مع الوسيط األميركي آموس 
هوكشتاين. واعتبرت املصادر أن 
غيــاب النقــاط األساســية التفاق 
الترســيم ســيؤدي الــى تأخيره 
ويخشــى ان يكون الرد الرئاســي 

بعرقلة تشكيل احلكومة.

القرار املعنية بلبنان كانت شديدة 
الوضــوح في بيانهــا، الذي صدر 
في التوقيت الصحيح، ابان املهلة 
رئيــس  النتخــاب  الدســتورية 

اجلمهورية.
ورأى عضو اللقاء الدميوقراطي 
النائب مروان حمادة في تصريحه، 
أن البيــان الثالثي «وضع خارطة 
طريق لتعافي لبنان سياسيا وأمنيا 
الــى تطبيق  واقتصاديــا وصوال 

حســني احلسيني، الذي لعب دور 
املهندس لهذا االتفاق وفيه: الطائف 
غير صالــح لالنتقــاء وغير قابل 

للتجزئة.
القــوات اللبنانية قالت ان هذا 
البيان هو اول الغيث، وقد تعقبه 
بيانات تلــوح بعقوبات، في حال 
االصــرار علــى انتخــاب رئيــس 
للجمهورية يواصل االنقالب على 
اتفاق الطائــف، واملهم ان عواصم 

و(١٦٨٠)، (٢٦٥٠) والقرارات الدولية 
ذات الصلة مبا في ذلك تلك الصادرة 
من جامعة الدول العربية، وااللتزام 
باتفاق الطائف املؤمتن على الوحدة 
الوطنية والسلم األهلي في لبنان.

وفي تغريــدة لســفير اململكة 
العربية السعودية وليد البخاري 
حول اتفــاق الطائــف، الذي انهى 
احلرب األهلية في لبنان، استحضر 
قوال لرئيس مجلس النواب السابق 

أكــدوا على دور القوات املســلحة 
اللبنانيــة وقــوى األمــن الداخلي 
اللبنانــي املســؤولني عــن حفــظ 
سيادة لبنان واستقراره، مع أهمية 
استمرارهما بالقيام بدور أساسي 
في حماية الشعب اللبناني في ظل 

أزمة غير مسبوقة.
وأكــد الــوزراء ضــرورة قيام 
احلكومــة اللبنانية بتنفيذ أحكام 
قرارات مجلس األمن (١٥٥٩) و(١٧٠١) 

اإلصالحات الهيكلية واالقتصادية 
الالزمة ملعاجلة األزمة السياســية 
واالقتصاديــة في لبنان، وحتديدا 
اإلصالحــات الضرورية للوصول 
إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

كما عبر الوزراء عن استعدادهم 
للعمل املشترك مع لبنان لدعم تنفيذ 
هــذه اإلصالحات األساســية التي 
تعد حاســمة ملســتقبل االستقرار 
واالزدهــار واألمن فــي لبنان. كما 

بيروت ـ عمر حبنجر

االهتمام الذي حصل عليه لبنان 
في الدورة السابعة والسبعني لألمم 
املتحدة فــاق املنتظر، والى جانب 
اللقاءات املكثفة التي أجراها الرئيس 
املكلف بتشــكيل احلكومة جنيب 
ميقاتي مع رؤساء الدول واحلكومات 
املشاركة والفاعليات الدولية، فإن 
البيــان الســعودي ـ االميركــي ـ 
الفرنسي املشترك واملتناول بالدعم 
لكل النقاط السابحة في بحر االزمات 
اللبنانية، كان احلصيلة األكثر متيزا 

ملهمة الوفد اللبناني.
البيان تناول الوضع احلكومي، 
واالستحقاق الرئاسي وخطة التعافي 
االقتصادي، وقال البيان بحســب 
ما نقلت وكالة األنباء الســعودية 
«واس»، إن وزراء خارجيــة هــذه 
الــدول الثــالث عبروا «عــن دعم 
بالدهــم املســتمر لســيادة لبنان 
وأمنه واســتقراره، ومع استعداد 
البرملان اللبناني النتخاب رئيس 
للجمهورية جديد، شدد الوزراء على 
أهمية إجراء االنتخابات الرئاسية 
في موعدها احملدد وفق الدســتور 
اللبنانــي، وانتخاب رئيس ميكنه 
توحيد الشعب اللبناني ويعمل مع 
اجلهات الفاعلة اإلقليمية والدولية 

لتجاوز األزمة احلالية». 
ودعــا الــوزراء إلــى تشــكيل 
حكومــة قــادرة علــى تطبيــق 

مصادر لـ «األنباء»: غياب النقاط األساسية التفاق الترسيم سيؤدي إلى تأخيره ويخشى أن يكون الرد الرئاسي بعرقلة تشكيل احلكومة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مستقبال رئيس حكومة تصريف األعمال جنيب ميقاتي في بيت تركيا بنيويورك

البيد: اتفاق «حل الدولتني» 
هو «الشيء الصحيح» إلسرائيل

نيويورك ـ وكاالت: قال رئيس الوزراء 
اإلســرائيلي يائيــر البيــد إن اتفاق «حل 
الدولتني» مع الفلســطينيني هو «الشــيء 
الصحيح» بالنسبة إلســرائيل، وذلك في 

أول تصريح من نوعه يصدر عن البيد.
وأضاف البيد، في كلمته امام اجتماعات 
الدورة الـ ٧٧ للجمعية العامة لألمم املتحدة 
في نيويورك أمس، أن شــرط إقامة دولة 
للفلسطينيني هو أن تكون «سلمية» و«أال 
تكون قاعدة إرهاب تهدد إسرائيل» بحسب 

تعبيره.
واعتبر انه البد للفلسطينيني أن يلقوا 
أسلحتهم ويثبتوا أن حركتي حماس واجلهاد 
اإلسالمي لن تتوليا قيادة الدولة الفلسطينية 

في املستقبل.
ودعا رئيس الوزراء االسرائيلي جميع 
الدول اإلسالمية، إلى االعتراف بإسرائيل 

وصنع سالم معها.
مــن جهة أخرى، شــدد البيــد على أن 
«إســرائيل لديها قدرات وســتفعل ما في 
وسعها ملنع إيران من احلصول على أسلحة 

نووية».
والبيد ليس رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
األول الــذي يدعم فكرة حــل الدولتني، إذ 

سبق لسلفه بنيامني نتنياهو أن أعلن عن 
املوقف ذاته، فيما تفاوض رئيس الوزراء 
األسبق إيهود أوملرت مع الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس على تطبيقه.
ولكن ثمة هوة بني املوقف الفلسطيني 
الذي يرى بحل الدولتني، تطبيقا لقيام دولة 
فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على 
حدود األراضي احملتلة عام ١٩٦٧ (الضفة 
مبا فيها القدس وقطاع غزة) وبني املوقف 
اإلسرائيلي الذي يرفض العودة إلى حدود 
١٩٦٧ ويرفض عاصمة فلسطينية بالقدس 

الشرقية.
وفيما عدا حزب «ميرتس» اليساري، فإن 
األحزاب اإلســرائيلية، املؤيدة واملعارضة 

للحكومة، انتقدت البيد.
وقالــت زهافــا غلــؤون، زعيمة حزب 
«ميرتس»، في تغريدة على تويتر «أهنئ 
رئيس الوزراء البيد، املاليني من اإلسرائيليني 
والفلسطينيني ينتظرون أفقا سياسيا يضع 

حدا لدوامة إراقة الدماء».
وأضافت «إنني أدعو رئيس الوزراء أن 
يخطــو خطوة إلى األمام ويلتقي الرئيس 
الفلســطيني محمود عبــاس أبومازن في 

جمعية األمم املتحدة».

رئيس الوزراء اإلسرائيلي يائير البيد متحدثا من على منبر األمم املتحدة أمس  (رويترز)

وفاة مهاجرين بينهم لبنانيون 
غرقًا قبالة شواطئ سورية

وكاالت: لقي ما يقل عن ٣٢ شخصا مصرعهم جراء غرق مركب 
ينقــل مهاجرين بينهم لبنانيون قبالة ســواحل مدينة طرطوس 

السورية، بحسب ما أعلن التلفزيون السوري الرسمي.
وكانت وزارة النقل السورية، اعلنت امس العثور على متوفني 
قبالة الشواطئ السورية بعد أيام على انطالق زورقهم من شمال 
لبنان. وقال املدير العام للموانئ البحرية العميد سامر قبرصلي 
في بيان إن «كوادرنا تعمل بكل جهودها على إنقاذ زورق بحري، 
مقابل منطقة املنطار و(جزيرة) أرواد وعدة مواقع على شــاطئ 
طرطوس»، مشيرا إلى أنه «مت العثور على وفيات، وثمانية ناجني 
مت اسعافهم إلى مستشفى الباسل في طرطوس». ونقل البيان عن 
ناجني قولهم إن «الزورق انطلق من لبنان - املنية منذ عدة أيام 

بقصد الهجرة» وعلى متنه ركاب من جنسيات عدة.
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«الشارقة الدولي للراوي» يكّرم جنوم «بس يا بحر» والراحل محمد الفايز
مفرح الشمري

كرم ملتقى الشارقة الدولي للراوي بدورته الـ ٢٢
التي تقام حتت شعار «حكايات البحر»، جنوم الفيلم 
الكويتــي «بس يا بحــر» الفنان القدير ســعد الفرج 
والفنانــة القديرة حياة الفهد والفنــان القدير محمد 
املنصور واملؤلف عبدالرحمن الصالح باالضافة الى 
تكرمي الشــاعر الراحل محمد الفايــز وتكرمي امللحن 
االماراتي ابراهيم جمعة وذلك بحضور ولي العهد نائب 
حاكم الشارقة الشــيخ سلطان بن محمد بن سلطان 
القاسمي ورئيس معهد الشارقة للتراث د.عبدالعزيز 
املسلم الذي قال في كلمته ان الدورة اجلديدة حتتفي 
باملوروث احلكائي اإلماراتي والعربي واإلنساني الغني 
واملتنــوع حول أعماق البحر كونها تبرز جانبا مهما 
وملهما من اخليال الشعبي لرموز احلكايات وداللتها 

بواقع املجتمعات وما ترمز إليه من معان ترتبط بحياة 
الناس في عالقتهم بالبحر.

واستعرض املســلم العالقة الوطيدة بني الشعب 
اإلماراتــي والبحــر حيث كانت حياتهــم مرتبطة به 
ومواســم ارتياده ومنه نسجوا الكثير من احلكايات 
الشعبية.  ومت تقدمي عرض مرئي جسد فكرة شعار 
الدورة احلالية للملتقى والتي جتمع حكايات البحر 
وتاريخها الزاخر في الذاكرة الشعبية اإلماراتية وفي 
مختلف الدول العربية. وضم امللتقى عددا من األجنحة 
املتنوعة املشاركة في هذه الدورة، منها مقهى الراوي 
ومكتبة امللتقى وهيئــة البيئة واحملميات الطبيعية 
وهيئة الشــارقة للوثائق واألرشيف ومشروع ثقافة 
بال حدود، باإلضافة إلى املكتبة الوطنية ونادي تراث 
اإلمارات ومركز حمدان بن محمد إلحياء التراث والعديد 

من املرافق املتنوعة األخرى.

جلسة حوارية تضم جنوم «بس يا بحر» سعد الفرج وحياة الفهد ومحمد املنصور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي يتوسط الفنانني سعد الفرج ومحمد املنصور في حفل االفتتاح

تكرمي امللحن اإلماراتي إبراهيم جمعة تكرمي لعائلة الشاعر الراحل محمد الفايز

سعيد مهران، حرب اجلواسيس، ظل 
احملارب، حلظات حرجة، املصراوية، 
درب الطيب، أماكــن في القلب»، كما 
قــدم كذلك «لقاء على الهواء، محمود 
املصري، آخر املشــوار، ملك روحي، 
السيرة العاشورية، طيور الشمس، 
الكومي، حروف النصب»، لكن تبقى 
أحد أشهر أعماله «امرأة من زمن احلب، 
هوامن جاردن سيتي، أهالينا، أرابيسك، 

ومازال النيل يجري».
وخــالل الســنوات األخيرة عرف 
املرض طريقه إلى جسد هشام سليم، 
فابتعــد قليال عــن الســاحة الفنية، 
واقتصــر تواجده على بعض األدوار 
الثانوية، وعمل مع عدد من الفنانني 
الشباب، بينهم أحمد الفيشاوي، وهاني 
سالمة، وكان آخرها مشاركته في فيلم 
«موسى» للمخرج بيتر ميمي عام ٢٠٢١.

وكان آخــر األعمال الفنية للفنان 
هشام سليم مسلسل «هجمة مرتدة»، 
والــذي يتناول أحد ملفات املخابرات 
املصريــة، حيــث يخوض «ســيف» 
و«دينا» سلسلة من العمليات السرية 
التــي تهــدف الــى كشــف املؤامرات 
واملخططــات اإلرهابية التي تســعى 

الى تقسيم املنطقة العربية.

تســألني من أنا، يا دنيا يا غرامي، 
أرض األحالم، قليل من احلب كثير 

من العنف».
ولم يغب عــن الدراما، فقدم عددا 
من األعمال التلفزيونية، منها «ليالي 
احللمية، هجمة مرتدة، الراية البيضا، 
حرب اجلواسيس، في أيد أمينة، لقاء 

على الهواء».
وكذلك من أعماله الدرامية «طايع، 
بــني عاملني، كلمة ســر، اســم مؤقت، 
قصص احليوان فــي القرآن، اختفاء 

القوية بني األسرتني، وشجعتني على 
تقدمي أول دور في السينما معها»، كما 
أشار إلى أن سيدة الشاشة العربية، 
كانت الســبب األول في حبه للفن، 
وكان لها دور في تعليمه مجموعة 

كبيرة من أخالقيات املهنة.
وعقب جناح الفيلم توالت أعمال 
الفنــان هشــام ســليم فغــاص في 
السينما ليقدم أعماال بقيت محفورة 
في ذاكرة املشــاهدين، بينها «أريد 
حال، عودة االبن الضال، الناظر، ال 

القاهرة - أ.ش.أ: منذ ظهور الفنان 
الراحل هشــام سليم في أول عمل له 
ارتبطت أذهان اجلمهور مبمثل «شقي» 
يجيد أدوار املراهقة، قبل أن يتحول 
إلى املمثل الناضج الذي يجيد التنقل 

من بني األدوار ببراعة.
«إمبراطورية ميم» ذلك الفيلم الذي 
بدأ من خالله مشــوار الفنان هشــام 
سليم الفني سبعينيات القرن املاضي 
ظل العمل األبرز في مســيرته، حيث 
ربطــه اجلمهور دوما بذلــك املراهق 
الشقي، وبدت مشــاهده أمام الفنانة 
الكبيرة الراحلة فاتن حمامة في صناعة 

جنم جديد.
هشام سليم، الذي ولد في ١٩٥٨، 
وهــو جنل صالح ســليم، الرئيس 
األشهر للنادي األهلي، وتخرج في 
كلية الســياحة والفنــادق بجامعة 
حلوان، ولم يتجه إلى مجال والده 
في كرة القدم، اختار املجال الفني منذ 
صغر سنه، وظل مدينا بالفضل لفاتن 
حمامة في انطالقته الفنية. وأوضح 
في برامج عدة: «كنت أدعوها طنط 
فاتن منذ كنت في الثالثة أو الرابعة 
مــن عمري، وكانت جتمعني عالقة 
صداقة بنجلها طارق بخالف الصداقة 

الراحل هشام سليم مع يحيى الفخراني في مشهد من «ليالي احللمية»

هشام سليم في آخر أعماله مسلسل «هجمة مرتدة» .. ومع ليلى علوي في فيلم «قليل من احلب كثير من العنف»هشام سليم في مسلسل «ليالينا»

هشام سليم.. وداعًاهشام سليم.. وداعًا

حقيقة خطوبة ياسمني صبري
القاهرة - محمد صالح

انتشــرت خــالل الســاعات 
القليلة املاضية أخبار عن خطوبة 
الفنانة ياســمني صبري لشاب 
من خارج الوسط الفني، وذلك 
بعد فترة وجيزة من انفصالها 
عن زوجهــا رجل األعمال أحمد 
أبوهشيمة، وأن خطيبها قدم لها 
«شبكة» تقدر بربع مليون جنيه.
وكشــفت مصادر مقربة من 
ياسمني حقيقة تلك األخبار، حيث 
أكدت في تصريحات صحافية أنه 
ال صحة لألخبار املنتشرة عن 
خطوبتها إلى شــاب من خارج 
الوســط الفني وحصولها على 
«شــبكة» بربع مليــون جنيه. 
وقالت املصــادر إن تلك األمور 
ليست سرية، والزواج هو الشيء 
الوحيد الذي يجب اإلعالن عنه.

نادين جنيم تثير اجلدل
بيروت - بولني فاضل

حرصت الفنانة نادين نسيب جنيم 
على الترويج للجزء الثاني من مسلسل 
«صالــون زهرة» وتشــويق اجلمهور 
لألحداث املنتظــر حصولها مع الفنان 
معتصــم النهــار وباقي فريــق العمل، 
حيث نشرت صورة عبر صفحتها على 
«انستغرام» ظهرت فيها بفستان قصير 
مع صندل كعب عال، وفقا لشــخصية 
«زهرة» التي اشتهرت فيها خالل العام 
املاضي، وحملت في يدها مروحة يدوية 
كبيــرة كتب عليهــا عبــارة «قديرة»، 
وعلقت: «زهرة رجعت على الســاحة، 
شــو قولكم رح بصيــر؟ مني رح تفرم 
هاملرة؟»، وهو ما تفاعل معه اجلمهور 
بكثافة، وأثارت الصورة اجلدل بني اآلالف 
من متابعيها الذين أكدوا انهم ينتظرون 

العمل بشغف.

«األجهر» جديد عمرو سعد
القاهرة - خلود أبواملجد

الفنــان عمرو  أعلن 
سعد، عن خوضه املوسم 
الدرامي الرمضاني املقبل، 
من خالل مسلسل يحمل 
اســم «األجهر»، واكتفى 
فــي إعالنــه بذكر اســم 
املخرج وهو ياسر سامي، 
كما أشــار إلى أن العمل 
سيكون من تأليف ورشة 
عمل حتمل اسم «ورشة 
ملوك»، دون الكشف عن 

هوية األبطال اآلخرين الذين سيشاركون معه. وكتب سعد، 
عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» : «توكلنا على اهللا مع 
وعد بتقدمي أقصى جهد لصناعة مسلسل قوي وضخم يليق 
باجلمهور الضخم الفخم، األجهر رمضان ٢٠٢٣، إخراج ياسر 
سامي، إنتاج سيدرز أنور الصباح، تأليف ورشة ملوك».
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ال إعفاء من رسوم اإلقامة 
للرياضيني ممن جتاوزوا ٦٠ عامًا

إنهاء عقد مدرب «أزرق اليد» بالتراضي

فيدرر يوّدع «التنس» اليوم

«الكيك بوكسينغ» يشارك مبونديال «الناشئني»

قالت الهيئة العامة للقوى العاملة، انه ال 
إعفاء من رسوم االقامات للرياضيني املقيمني 
من الالعبني احملترفــني واألطقم الفنية ممن 
جتاوزوا سن ٦٠ عاما من غير احلاصلني على 

مؤهل فوق الثانوية العامة.
وأوضحت الهيئة في بيان صحافي امس 
اخلميــس، أن إلغاء شــرط املؤهل الدراســي 
لالعبــني احملترفني واملدربــني يتم من خالل 

اعتماد رخصة التدريب احلاصل عليها املدرب 
من قبل الهيئة العامة للرياضة.

وأفادت بــأن االجراءات املتبعــة العتماد 
رخصة التدريب تتم بعد التأكد من صالحيتها 
ومن ثم مخاطبة «القوى العاملة» الستخراج 
أذونات العمل اخلاصة للمتقدمني، مبينة أنه 
لم يتم إعفاء الطاقم الفني من شرط الـ٦٠ عاما 
وعدم تسديد ٨٠٠ دينار قيمة الرسوم السنوية.

يعقوب العوضي

توصــل اجلهاز الفنــي ملنتخبنا الوطني 
بقيادة املدرب اإلســباني إيسيدرو مارتينيز 
ومساعده دييغو غونزاليس مع احتاد كرة اليد 
إلى انهاء عقدهما بالتراضي وذلك لظروفهما 
اخلاصــة التــي متنعهما من االســتمرار مع 
املنتخب األول والشــباب في مرحلة االعداد 
املقبلة. ويسعى احتاد اللعبة إلى إيجاد بديل 
ناجح الستئناف مرحلة االعداد خاصة ملنتخب 
الشباب الذي سيشــارك في بطولة الدوري 
العام كنوع من اإلعــداد املبكر لكأس العالم 

املرتقبة. وفي هذا اإلطار، أكد أمني سر االحتاد 
قايد العدوانــي أن املنتخبات الوطنية على 
قدر املســؤولية، مشــيدا بدور اجلهاز الفني 
اإلسباني والذي وفق مع املنتخبات الوطنية 
وجنح في ايجاد االنسجام في فترة قصيرة 
وحقق التأهل لكأس العالم، وقد حالت ظروف 
الطاقم اإلسباني دون االستمرار مع املنتخبات 
الوطنيــة وبدورنــا ال نقف حجــر عثرة في 
طريق أي شخص يعمل حتت مظلة االحتاد. 
ونتطلع في الفترة املقبلة إلى االتفاق مع جهاز 
فني قادر على اســتئناف املســيرة الناجحة 

لألزرق والشاب.

النجــــــم  ســيخوض 
السويسري روجيه فيدرر 
آخر مباراة رسمية له في 
مسيرته اليوم الى جانب 
منافســه األبدي االسباني 
رافايــل نــادال فــي فئــة 
الزوجــي ضمــن املنتخب 
األوروبي لكأس اليفر في 

التنس.
وأثار فيدرر، احلائز  ٢٠
لقبا فــي البطوالت األربع 
الكبرى، وواحد من أفضل 
الالعبــني علــى اإلطــالق، 
موجــة عامليــة مــن ردود 
الفعــل العاطفيــة عندمــا 
أعلن االسبوع املاضي أنه 
سيعتزل بعد مشاركته في 
كأس اليفر املقررة في لندن.
فيــدرر  وســيتواجه 

ونادال مع االميركيني جاك ستوك وفرنسيس 
تيافو مساء اليوم، قبل ان يسدل السويسري 
الســتار على مسيرة مظفرة بعمر احلادية 

واألربعني.
ويتألف املنتخب االوروبي الذي يقوده 
السويدي بيورن، من الرباعي نادال وفيدرر 
والصربي نوفاك ديوكوڤيتش والبريطاني 
اندي موراي إضافة الى اليوناني ستيفانوس 
تيستســيباس والنرويجــي كاســبر رود 
واإليطالــي ماتيو بيريتينــي والبريطاني 

املنتخــــب  يواصــل 
الوطني للكيك بوكسينغ 
KKC استعداداته لبطولة 
العالم للناشئني واألشبال 
في إيطاليا التي تقام خالل 
الفتــرة من ٣٠ ســبتمبر 

حتى ٩ أكتوبر املقبلني.
وتشارك في البطولة 
٥٥ دولة مشاركة مبشاركة 
١٩٠٠ العــب، ومت اختيار 
٢٥ العبا متت تصفيتهم 
إلــى ١٠ العبــني. ويتميز 

الالعبــون باإلصــرار والعزميــة لتحقيق 
اإلجنازات باسم بلدهم ورفع علم الكويت 
في احملافل الدولية. إذ استمر تدريب املنتخب 
لـ ٤ شــهور، وقد التــزم الالعبون بجميع 

كاميــرون نــوري، فيما يتكــون املنتخب 
العاملــي الذي يقوده األميركي األســطورة 
جون ماكنرو، من الكندي فيليكس اوجيه 
الياسيم واالرجنتيني دييغو شفارتسمان 
واالميركيني تايلور فريتز وتومي بول وجاك 

سوك واألسترالي أليكس دي مينور.
وفي ظل استمرار معاناته مع اإلصابة، 
ســتقتصر املشــاركة األخيرة لفيدرر قبل 
االعتزال على مباراة الزوجي ولن يشــارك 

في الفردي.

تعليمــات املدرب واحلصــص التدريبية، 
ومتكن العبو املنتخــب من جتاوز جميع 
الصعاب واملعوقات التي واجهتهم مبساعدة 

أولياء أمورهم.

١٣ نزاًال في بطولة الكويت للفنون القتالية
(WBC) في الكويت مشــعل 
الفجي انهاء اللجنة املنظمة 
للبطولــة كافة التحضيرات 
النطــالق حدث رياضي يعد 
األول مــن نوعه في الكويت 
واخلليج العربي، وقد عملنا 
بجد عدة أشهر لضمان أفضل 
انطالقــة ألولــى بطــوالت 
القتاليــة بالكويت،  الفنون 
وذلــك بدعم كبيــر من قبل 
عضو مجلــس إدارة اللجنة 
األوملبيــة الكويتية ورئيس 
جلنة اللجان الرياضية الشيخ 
مبارك فيصل النواف، وجلنة 
املواي تاي الكويتية برئاسة 
عبدالسالم السندي، ومجلس 
إدارة احتاد املالكمة برئاسة 
محمــد منســي، وســتكون 
اجلماهيــر احملبــة للفنون 
القتالية محل ترحيب وتقدير، 
http:// وللحجز على الرابط

.ksp.zemmz.com/en
وتفتتــح البطولــة غــدا 
مبواجهة جتمع راكان املاللة 
وسيف املاللة في في املواي 
تاي، تتبعها مواجهة نسائية 
بني رنــا الصقعبــي وحنني 
بوشهري في املواي تاي لوزن 

حتت ٥١ كغم.

البروفيسور ادواردو بالنكو 
بيريرا، وممثل املجلس العاملي 
للمالكمــة (WBC) تشــانو 
بالنــاس، ومديــر املجلــس 
التنفيــذي للمجلس العاملي 
للمالكمــة ورئيــس منطقة 
الشــرق األوســط وأفريقيا 
للمــواي تاي حاجي بطاهر، 
ورئيــس احتــاد املالكمــة 
في شــمال إســبانيا مانولو 
بالناس، وعدد من القيادات 

الرياضية الكويتية.
من جانبه، أكد مالك شركة 
 (KSP) الرياضــي الترويج 
املنظمــة للبطولــة وممثــل 
العاملــي للمالكمة  املجلــس 

هادي العنزي

تنطلق في اخلامسة مساء 
غد السبت منافسات بطولة 
الكويت األولى للفنون القتالية 
للهواة واحملترفني، على صالة 
احتاد املالكمة بضاحية صباح 
السالم، وذلك بإقامة ١٣ نزاال 
في رياضتي املالكمة واملواي 
تاي، من بينها نزاالن للسيدات 

في املواي تاي.
ويجري في اخلامسة من 
مســاء اليوم بصالــة احتاد 
املالكمة الفحص الطبي، ووزن 
جميع املشــاركني بالبطولة، 
للتأكد من لياقتهم الصحية، 
والتزامهم باألوزان املعتمدة 
مســبقا، وذلك وفقا للوائح 
املجلــس العاملــي للمالكمــة 
واملواي تاي، ويعقبه مؤمتر 
صحافــي جلميــع الالعبــني 

والالعبات في البطولة.
ومــن املقــرر أن يحضر 
البطولة عدد من الشخصيات 
العامليــة، فــي  الرياضيــة 
مقدمتهم نائب رئيس اللجنة 
األوملبية االســبانية وعضو 
الرياضــة للجميــع  جلنــة 
التابعــة لالحتــاد االوروبي 

مشعل الفجي

«الكرة» يؤكد صحة مشاركة البوص مع القادسية

يد الكويت إلى نصف نهائي «العربية»

مبارك اخلالدي - يحيى حميدان - هادي العنزي

جتاوز القادســية جراحه بالتغلب على الفحيحيل ٢-٠ في مســتهل 
مشــواره ببطولــة كأس زين، في املباراة التي جمعتهما مســاء أول من 
امس على ســتاد عبداهللا اخلليفة ضمن منافسات املجموعة االولى من 
املســابقة، وبهذا الفوز وضع القادسية أول ٣ نقاط في رصيده، وسجل 

الهدفني سيدريك هنري والواعد سعود عبدالعزيز.
وعقب املباراة قدم الفحيحيل احتجاجا رســميا على مشــاركة العب 
االصفر ســلمان البوص، وقد علــق األمني العام املســاعد باحتاد الكرة 
صالح القناعي على االحتجاج في مداخلة لبرنامج بني الشوطني بصحة 
مشاركة الالعب من الناحية القانونية وبأهليته للمشاركة مع القادسية 
في جميع مسابقات االحتاد. وحلساب ذات املجموعة، وفي لقاء أقيم على 
ســتاد محمد احلمد فاز برقان على الســاملية ٣-٢ ليضع في رصيده ٣
نقاط مهمة. وعلى ســتاد الصداقة والسالم تعادل الكويت مع اليرموك 
١-١، سجل لألبيض عمرو عبدالفتاح في الدقيقة الثالثة من الوقت بدال 
من الضائع بعدما تقدم لليرموك النيجيري براون في الدقيقة (٣٥)، كما 
تعادل كاظمة مع خيطان ١-١ على ستاد نادي الكويت، تقدم خيطان بهدف 
البرازيلي جوناثان (٤٨)، وعــادل عبداهللا غامن النتيجة لكاظمة (٧٣)، 

وشهدت املباراة طرد مدافع كاظمة اجلزائري عماد الدين عزي (٥٨).

يعقوب العوضي

أعلن الكويت نفسه طرفا في املربع الذهبي 
من البطولة العربية لكرة اليد واملقامة في مدينة 
احلمامات التونســية واملؤهلــة إلى نهائيات 
كأس العالم لألندية (سوبر غلوب)، وذلك بعد 
فوزه على الشارقة اإلماراتي بنتيجة ٣٠-٢٦

في املباراة التي جمعتهما مساء أمس، ويلتقي 
«العميد» مع الزمالك املصري غدا.

وســيطر «األبيض» على مجريات اللعب 

متفوقــا على الشــارقة في الشــقني الدفاعي 
والهجومي، حيث جنحت كتيبة املدرب الوطني 
هيثم الرشيدي في التصدي لهجمات املنافس 
وتقليل خطورة التصويب من املسافات املختلفة 
وفي ظل تألق حراس املرمى علي وحسن صفر.

جدير بالذكر أن حصول الكويت على لقب 
البطولة ســيمنح الوصيف التأهل املباشــر 
لبطولة «الســوبر جلوب»، حيث إن الكويت 
قد تأهل بعد فوزه بلقب البطولة اآلســيوية 

لألندية.

«األصفر» عبر الفحيحيل وبرقان هزم الساملية.. وتعادل الكويت مع اليرموك وكاظمة مع خيطان بكأس «زين»

(متني غوزال) صراع هوائي بني العب الكويت فهد الهاجري ومدافع اليرموك أحمد عبدالغفور 

انطالق دوري ١٨ سنة بغياب «األخضر»العربي يعيد ترتيب أوراقه في «التنشيطية»
مبارك اخلالدي

قرر مجلس ادارة النــادي العربي إلغاء رحلة االخضر الى مدينة بريدة 
السعودية ولقاء فريق الرائد خالل فترة التوقف الدولي، وكان من املقرر ان 
تغــادر بعثة االخضر امس االول لكن نظرا لعدم توافر احلجوزات واملكوث 
لفترة ترانزيت تقترب من اربع ساعات في مطار الرياض قبل املغادرة الى مطار 
مدينة بريدة ألغيت الرحلة وقدم مجلس االدارة اعتذارا الى النادي السعودي.
وفــي جانب آخر، قرر اجلهــاز الفني التركيز علــى بطولة كأس زين 
التنشــيطية إلعادة ترتيب اوراق الفريق، حيث لعــب االخضر امام فريق 
الشباب وسيخوض مباراة أخرى االحد املقبل امام اجلهراء، واعتبر اجلهاز 

الفني ان اللقاءين كافيان خالل هذه الفترة إلعادة احلسابات.

مبارك اخلالدي

يعود النشاط ملسابقات املراحل السنية للموسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣ غدا السبت 
مع انطالق منافسات دوري حتت ١٨ سنة حيث تقام املباريات في متام الساعة 
الـ١٠ و٦ على املالعب الفرعية باألندية، اذ يلتقي اجلهراء مع الصليبخات على 
ملعب اجلهراء، ويســتضيف الساملية فريق برقان، ويحل القادسية ضيفا 
على الساحل، كما يستضيف النصر فريق كاظمة، ويحل التضامن ضيفا 

على اليرموك، ويلتقي الكويت مع خيطان على ملعب االخير.
اجلدير بالذكر ان العربي لم يشارك في املسابقة لتصعيد فريق حتت ١٨

سنة الى فريق حتت ٢١ سنة استنادا الى اللوائح حيث اعتذرت ادارة النادي 
عن عدم املشاركة في البطولة لهذه الفئة.

البناي: جتهيز عيادات متكاملة لـ «آسيوية الصاالت»

املجر تبحث عن التأهل أمام أملانيا
ســتكون املواجهة بــني أملانيا واملجر في 
اليبزيغ اليوم معركة على صدارة املجموعة 
الثالثة في اجلولة اخلامســة من املســتوى 
األول لدوري االمم االوروبية في كرة القدم.

وحتتل املجر املركز االول برصيد ٧ نقاط 
مقابل ٦ ألملانيا، في حني متلك ايطاليا ٥ نقاط 
واجنلترا نقطتني فقط. ويستطيع املنتخب 
املجــري بلوغ الدور نصف النهائي في حال 
فــوزه علــى أملانيا وعدم فــوز ايطاليا على 
اجنلترا. ويعاني املنتخب االملاني من غياب 
عناصــر مؤثرة في صفوفــه ابرزها لقائده 
وحارس مرمــاه مانويل نويــر وزميله في 
صفوف بايرن ميونيخ العب الوسط ليون 
غوريتسكا بعد ان تبني اصابتهما بڤيروس 
كورونا، باالضافة الى اصابة مهاجم بوروسيا 
دورمتونــد ماركو رويس فــي كاحله. وفي 
املجموعة ذاتهــا، تلتقي ايطاليا مع اجنلترا 
اجلريحة على ملعب سان سيرو في ميالنو.
وســيغيب عن صفوف منتخب ايطاليا 
العب وســط باريس سان جرمان الفرنسي 
املؤثر ماركو فيراتي إلصابة في ربلة الساق 
تعرض لهــا خالل مبــاراة فريقــه االخيرة 
ضد ليــون، وانضم اليه زمياله لورنتســو 
بيليغريني وماتيــو بوليتانو. اما اجنلترا، 
ففقدت االمــل ببلوغ نصــف النهائي لكنها 
مطالبة بالفوز في مباراتيها املقبلتني تفاديا 

للهبوط إلى املســتوى الثانــي. ويلعب غدا 
التشيك مع البرتغال، وإسبانيا مع سويسرا 
ضمن املجموعة الثانية من املستوى األول. 
ويتصدر «ال روخا» ترتيب املجموعة برصيد 
٨ نقاط، متقدما بفارق نقطة على البرتغال، 
فيما يأتي التشيك في املركز الثالث برصيد 
٤ نقــاط، وأخيرا سويســرا برصيد ٣ نقاط 
في املركز الرابــع واألخير. وارتقى منتخب 
اسكتلندا إلى صدارة جدول ترتيب املجموعة 
األولى من املســتوى الثانــي عقب انتصاره 
الكبير على ضيفه منتخب أوكرانيا ٣-٠ في 
مباراة مؤجلة من اجلولة األولى للمجموعة.  
وسجل ثالثية اسكتلندا كل من جون ماكجني 

(٧٠) وليندون دايكس (٨٠ و٨٧).

تســلم االحتاد اآلســيوي 
لكرة القدم أمس اخلميس، مقر 
جلنة فحص املنشطات، اخلاص 
ببطولة كأس آســيا لكرة قدم 
الصــاالت التــي تســتضيفها 
الكويت خــالل الفترة من ٢٧

اجلاري حتى ٨ أكتوبر املقبل، 
وذلك في مجمع صاالت الشيخ 
سعد العبداهللا مبنطقة صباح 

السالم.
ومع استمرار وصول الوفود 
املشــاركة في البطولة اليوم 
اجلمعة وغدا السبت استعدادا 
لضربة البداية، أشادت اللجنة 
اآلســيوية املنظمــة للبطولة 
املتاحة  باملركز واإلمكانيــات 

كل معايير ومتطلبات االحتاد 
اآلســيوي. وتقــرر أن تختار 
جلنــة فحــص املنشــطات ٤

العبــني من كل منتخب، عقب 
انتهاء الشوط األول، حتسبا 
منهــم، حيــث  أي  إلصابــة 
ســيخضع العبان فقط منهم 

في النهاية للفحص.
وفي سياق متصل، تسلمت 
وزارة الصحة العيادة الطبية 
املخصصة للمنتخبات املشاركة 
في البطولة، مبجمع الشــيخ 
ســعد العبداهللا أيضا، اذ أكد 
رئيس اإلدارة الطبية باالحتاد 
الكويتي لكــرة القدم، رئيس 
املنبثقــة  الطبيــة  اللجنــة 

إقامة الوفود»، مؤكدا أن هذه 
العيادات متكاملة، حيث تضم 
أجهــزة طبيــة متكاملــة من 
ســيارات إســعاف ومسعفني 
وأطباء وأطبــاء منع العدوى 
الرعايــة األوليــة،  وأطبــاء 
للتغذيــة،  واختصاصيــني 
وستكون جاهزة للعمل ابتداء 

من اليوم اجلمعة.
إلــى أنه  وأشــار البنــاي 
تقرر حتويــل جميع احلاالت 
بالبطولة إلى مستشفى جابر 
األحمد، على أن يقوم األطباء 
فيــه بتوقيع الكشــف الطبي 
بشكل فوري، ومن ثم حتويلها 
إلى املستشفيات التخصصية.

عــن اللجنة املنظمــة احمللية 
د.عبداملجيد البناي أن وزارة 
الصحة قامت بتوفير األطباء 
واملسعفني وسيارات اإلسعاف، 
مبينا أن الوزارة لم تدخر جهدا 
في توفير إمكانياتها للمساهمة 
في جناح البطولة. وأضاف أنه 
«مت تخصيص أطباء ومسعفني 
وســيارات إســعاف جلميــع 
الصاالت التي ستشهد تدريبات 
املنتخبات املشاركة، إضافة إلى 
األمر نفســه بالنسبة للحكام 
الذين سيديرون املنافسات، كما 
مت إنشاء عيادات متخصصة 
قادرة على التعامل مع جميع 
احلاالت املرضية، وذلك مبقر 

«اآلسيوي» تسّلم مقر «املنشطات»

إيطاليا تستضيف إجنلترا اليوم في دوري األمم األوروبية.. وأسكتلندا تغلبت على أوكرانيا

د.عبداملجيد البناي

بــه، مــع تأكيدهــا أن اللجنة 
الطبيــة املنبثقة عــن اللجنة 
احمللية املنظمة، قامت بتلبية 

برنامج املباريات بتوقيت الكويت 
دوري األمم األوروبية (املستوى األول)

اليوم اجلمعة
٩:٤٥uefa.tvأملانيا – املجر

٩:٤٥uefa.tvإيطاليا – إجنلترا
غداً السبت 

٩:٤٥uefa.tvالتشيك – البرتغال
٩:٤٥uefa.tvإسبانيا – سويسرا

صالح املوسوي في هجمة عكسية على الشارقة



(أ.ف.پ) صورة جيمس ويب توفر مؤشرات قيمة بشأن غالف نبتون اجلوي  
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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

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

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

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت

 ٢٧Friday September 23, 2022 - Issue No.16581 من صفر ١٤٤٤ املوافق ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢

اجلمعة
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

ن مشروع توسعة  «الوطني» دشَّ
«مستشفى بنك الكويت 

الوطني لألطفال» بتكلفة ١٣
مليون دينار.

اململكة العربية السعودية 
حتتفل باليوم الوطني الـ ٩٢.

 أطيب األمنيات بالتقدم 
واالزدهار ألشقائنا في اململكة.

مو مقصرين ورايتكم بيضا.

٤:١٧الفجر
٥:٣٧الشروق

١١:٤١الظهر
٣:٠٧العصر

٥:٤٤املغرب
٧:٠١العشاء

أعلى مد: ٠٩:٤٤ ص ـ ١١:٤٠ م
أدنى جزر: ٠٤:١٥ ص ـ ٠٥:٢٢ م

العظمى:  ٤٠

الصغرى: ٢٢

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

البقاء هللا

كميله عبداهللا علي احلمداني: (أرملة صبري يوسف الغربللي) ٧٢
عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت: ٩٩٧٤٤٢٢٠ - ٩٩٩٠٥٠٤٥

- ٩٩١٥١٦١٠ - شيعت.
٥٩ عاما - الرجال: اجلهراء - النسيم  ياسني حسني سطم العنزي:
- ق٤ - ش٧ - م١٤١ - ت: ٩٩٠٦٧٨٤٩ - ٦٥٥٥٦٢٨٠ - النساء: 
عبداهللا املبارك - ق٧ - ش٧٢٤  م٧٨ - ت: ٩٩٤٤٦٤٨٤ - شيع.
٨٨ عاما - الرجال: اخلالدية -  عبداللطيف يعقــوب طاهر الطاهر:
ق٢ - ش٢٧ - م٥ - ت: ٩٩٩٩٩٦٦٥ - النساء: اخلالدية - ق٢

- ش٢١ - م٣ - ت: ٦٦٦٦٠٠٣١ - شيع.
٦٦ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  عالية جمعة عثمان اخلراز:
فقط - ت: ٩٧٧٦٥٥٠٧ - ٥٥٦٥٥٦٣١ - النساء: املنقف - ق٤
- ش٦٣ - م١٦ (يوم اجلمعة فقط) - ت: ٩٩٥٩٣٥٣٥ - شيعت.
عزيزة حسن محمد عبدالرزاق: (أرملة فهد عبداهللا احلساوي) ٧٤
عاما - الرجال: العزاء في املقبرة فقط - ت الرجال: ٩٩٧٩٥٠٠٨
- النساء: عن طريق الهاتف فقط - ت: ٩٩٨٨٠٤٤٠ - شيعت.

«مستمر في املالعب حتى ٢٠٢٤»
كريســتيانو رونالــدو، 
البرتغالي، يعبر  الكرة  العب 
عن رغبته في اللعب لصالح 
البرتغال في بطولة أمم أوروبا 
٢٠٢٤، ويبدد الشائعات حول 

احتمال اعتزاله.

«ال أريد فنانا مشهورا، بل أريد جراحا 
أو طبيبا»

كيم كارديشــيان، ســيدة 
األعمــال األميركية، تعلن أنها 
لم تعــد مهتمــة بالفنانني أو 
املشهورين، وتؤكد: أحلم بأني 
أدخل مستشفى، وأقابل طبيبا 

أو جراحا.

«جتبر أطفالها على مغادرة السينما في 
منتصف الفيلم»

فرناندو فلوريس، احلارس 
الشــخصي الســابق للمغنية 
األميركية بريتني سپيرز، يفسر 
ســبب تفضيل أطفال بريتني 
سپيرز العيش مع والدهم بدال 

منها.

«جورج كلوني أكثر وسامة»
براد پيت، املمثل األميركي، 
يختار زميله جورج كلوني، 
باعتباره أكثر الرجال وسامة 
العالـــم، كما يؤكـــد:  في 
بــول نيومان األوســم بني 

املتوفني.

أبعد من الكلمات

أمنـُت بـاهللا ربي ال شـريَك لُه
ر الرحمـُن ُيوقعـُه بـأنَّ مـا قـدَّ

ر املولى لنا َحَسـنٌ وأنَّ مـا قـدَّ
ر البـارئ سـَنتبُعُه وأنَّ مـا قـدَّ

فالعُني تبكي ونبُض القلِب أتعبُه
وْقُع املصيبِة في َصْدري ُيصدعُه

كلُّ ابـن آدَم بعـد املوِت يحملُه
قوٌم ويودعُه في اللحد مضجعُه

لنا وإن نسـيُت فال أنسى ترحَّ
رعُه إنَّ املماَت مريٌر سـوف َجنْ

لقد كتمُت واألوجاُع تفضحني
والدمـُع يعذُل إن قررُت أَمنعُه

في كلِّ يوٍم يئُن القلب من حدٍث
والصدُر من كثرة األحزان تصرعُه

أبكي ألختي باَت اللحُد مسكنها
واخلطُب هزَّ فؤادي كي ُيروعُه

شقيقُة الروِح بعَد األمِّ أفقدها
حـزٌن قـدٌمي إلى ما جـدَّ أجمعُه

واُهللا يأمـُر باألرحـاِم نوصلها
كذا الرسوُل كأني اآلَن أسمعُه

حُم تسأُل ربَّ العرِش واصلها الرَّ
من يقطع الرحم إنَّ اَهللا يقطعُه

هذا سـبيلي إحساٌن لذي رحٍم 
واألجُر غنٌم أرى احملروم ُينزعُه

أختـاُه فقدك خسـراٌن لنـا أبًدا
ولـي دعاٌء إلـى الرحمِن أرفعُه

رحماَك ربي ألخٍت أنَت بارئها
والعفو يا رب ُتعطيِه ومتنعُه

فمن سـواَك إلُه الكوِن يرحمنا
والعبُد دوًما بلطِف اهللاِ َمطمعُه

رثاء

أبيات رثاء في أختي 
الغالية عالية جمعة 

عثمان إبراهيم اخلراز 
رحمها اهللا تعالى

بقلم: د.خالد بن جمعة بن عثمان اخلراز
األربعاء ٢٥ صفر ١٤٤٤هـ - ٢٠٢٢/٩/٢١م

اليابان تبحث عن الناجني من 
الكوارث بـ «صراصير سايبورج»!

سايتاما (اليابان)ـ  رويترز: إذا وقع زلزال في املستقبل 
وكان الناجون محاصرين حتت أطنان من األنقاض، فإن 
أول املستجيبني لتحديد مواقعهم ميكن أن يكونوا أسرابا 

من «صراصير سايبورج».
وهذا هو تطبيق محتمل البتكار حديث نفذه باحثون 
يابانيون جنحوا من خالله في تركيب «حقائب ظهر» من 
اخلاليا الشمسية واإللكترونيات على احلشرات والتحكم 

في حركتها عن بعد.
وطــور كينجيرو فوكودا وفريقــه في مختبر أجهزة 
األغشية الرقيقة التابع لشركة األبحاث اليابانية العمالقة 
ريكن شــريطا مرنا من اخلاليا الشمســية بسمك أربعة 
ميكرون، وعرضه نحو ربع عرض شعرة اإلنسان، وميكن 

أن يالئم بطن احلشرة.
ويســمح الشريط للصرصور بالتحرك بحرية بينما 
تولد اخللية الشمسية طاقة كافية ملعاجلة وإرسال إشارات 
التوجيه إلى أعضاء احلس في اجلزء اخللفي من احلشرة.

ويعتمد العمل على جتارب سابقة للتحكم في احلشرات 
في جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة، وميكن أن 
ينتج عنها ذات يوم حشرات (سايبورج)، التي جتمع بني 
تركيبها البيولوجي الطبيعي واملعدات املتطورة املركبة 
في أجسادها، وميكنها دخول مناطق خطرة بشكل أكثر 

كفاءة من أجهزة اإلنسان اآللي.

إنقاذ صيني «مبعجزة» بعد ١٧ يومًا من الضياع في اجلبال

هاكر «صّفر» حساب وافد وسلبه ٢٠ ألف دينار

«مطاردة أميركية» من العاصمة إلى اجلهراء
ينهيها اصطدام بدورية وهروب على األقدام

محمد اجلالهمة

عزيزي املواطن.. عزيزي املقيم.. 
احذر! فعمليات النصب اإللكتروني 
تشهد تطورا يوما بعد آخر، وعدم 
االنتباه قد يكلفك رصيدك البنكي 

بالكامل.
القصــة هذه املرة تبــدأ مع أحد 
الوافديــن الذي فقــد كل مدخراته 
بكبسة زر واحدة من دون أن يدري 
ليبدأ رحلة من اإلجراءات الطويلة 
بحثــا عــن أمواله املســلوبة. وفي 
التفاصيل، فقد تقدم أحد وافدي دول 
املغرب العربي إلى جهات التحقيق 
ببــالغ مفاده ســرقة كل أمواله من 
حســابه املصرفــي، حيــث فوجئ 
بخصم كل رصيــده البنكي البالغ 

نحو ٢٠ ألف دينار دون سابق إنذار.
ورجح الوافد في إفادته ان يكون 
هاتفــه النقــال مت اختراقه بالكامل 
وذلك عبر تقنيات حديثة تســمح 
للهاكرز باالطالع على كامل محتويات 
الهاتــف ومن بينها االطالع على ما 
يظهر على شاشــة الهاتف بالكامل 
مــن بيانات ومعلومــات، وبالتالي 
متكن الهاكر من االطالع على بيانات 
البطاقة االئتمانية متضمنة رقمها 
وتاريخ االنتهاء وصوال إلى الرقم 

السري.
وبعــد احلصــول علــى كل تلك 
البيانات بدأ الهاكر خطته احلقيقية 
التي استهدف من خاللها كل مدخرات 
الوافد عبر إرسال روابط دفع سريع 
إلى الضحية، ومن ثم إعادة تعبئة 

بياناتها مــن خالل املعلومات التي 
حصل عليها سابقا، وإعادة استخدام 
تقنياته مجددا للحصول على رمز 
الـ «OTP» وإمتام عملية التحويل.

ولــم ينتبــه الضحيــة إال حني 
«صفــر» حســابه بالكامــل ليبادر 
بالذهاب إلى جهات التحقيق، والتي 
ظهر من خالل إجراءاتها أن عملية 
التحويل متت بني حسابات مصرفية 
محلية األول من حســاب املشتكي، 
واآلخر إلى حساب مصرفي في بنك 
محلي آخر يخص سيدة، والتي قالت 
بدورهــا ان تلــك املبالــغ هي قيمة 
مشتريات قام بها الوافد الضحية.

هذا، ومن املقرر استدعاء السيدة 
التي دخل الى حسابها املبلغ للوقوف 

على حقيقة االدعاء.

سعود عبدالعزيز 

أحال رجال االدلة اجلنائية مركبة 
اصطدم قائدها بدورية عقب مطاردته 
مــن محافظة العاصمــة حتى وصل 
الى اجلهراء واســتطاع قائد املركبة 
من ترك سيارته والهرب جريا على 

اإلقدام الى جهة غير معلومة.
وقــال مصدر أمني لـــ «األنباء» 

إن رجال الدوريات اشــتبهوا بقائد 
أميركية وعند الطلب منه التوقف 
قام بالفرار واالصطدام بالدورية فتم 
طلب االسناد وعليه مت تضييــــق 
اخلناق بعد وصولــه الى منطقـــة 
سعدالعبداهللا ليترك سيارته ويطلق 

ساقيه للريح.
وأضاف املصدر: بتفتيش املركبة 
مت العثور على مواد مخدرة، وعليه 

مت التحفظ على الســيارة وسحب 
املركبة وحجزها حلني حتديد هوية 
قائدهــا وإخطار املباحــث لضبط 
الهــارب والتحقيق معه في مصدر 
املخــدرات وتوجيــه تهــم متعلقة 
بإتالف مال الدولة وتعريض حياة 
اآلخرين للخطر ومخالفات مرورية 
أخرى منها زيادة السرعة عن احلدود 

القصوى املسموح بها.

بكــني ـ أ.ف.پ: عثــر في الصني على رجــل كان تائها في 
اجلبــال منــذ ١٧ يوما بعدما تولى معاجلــة زمالئه املصابني 
خالل زلزال تسبب في سقوط عشرات القتلى، وفقا ملا ذكرت 

إحدى وسائل اإلعالم احلكومية.
وضرب زلزال بقوة ٦٫٦ درجات على مقياس ريختر مقاطعة 
سيشوان اجلنوبية الغربية في ٥ سبتمبر، مسفرا عن مقتل 
ما ال يقل عن ٩٣ شــخصا وتهجير آالف األشــخاص. وأفادت 
اإلذاعة الوطنية الصينية بأن أحد القرويني عثر اول من امس 
على موظف في محطــة واندونغ للطاقة الكهرومائية يدعى 
غان يو، واصفــا عملية إنقاذه بأنها «معجزة». وكان الرجل 
الصيني يعمل مــع زميله لو يونغ، وبقي االثنان في املوقع 
ملعاجلة زمالئهما املصابني ومنع الفيضانات من خالل إفراغ 
السد من املياه، ثم غادر املوظفان في محطة الطاقة املعزولة 

قبل أن يقطعا مسافة ٢٠ كيلومترا تقريبا.
لكن غان يو، الذي كان يعاني قصر نظر حادا، وفقد نظارته 
أثنــاء الزلزال وواجه صعوبة في شــق طريقه عبر اجلبال، 
بحســب اإلذاعة. وبعد محاوالت عابثــة للفت أنظار عناصر 
اإلنقاذ، قرر الرجالن أخيرا أن يبقى غان يو في املكان، بسبب 
قصر نظره، وأن يذهب زميله حملاولة العثور على مساعدة.
وبعد إنقاذ لو يونغ في ٨ سبتمبر بدأ البحث عن غان يو 
دون جدوى بعدما رحل عن امللجأ الذي تركه فيه زميله، وذلك 
حتى ســمع أحد الســكان احملليني بعمليات البحث، ومكنته 
معرفته بطبيعة األرض وتضاريسها، وبعد ساعتني فقط من 

غان يو أنقذ الكثيرين وتأخر إنقاذه ١٧ يومااملشي مت العثور على غان يو ممددا حتت األشجار.

باريــس - أ.ف.پ: أعلنــت وكالة 
الفضــاء األميركية (ناســا) األربعاء 
أن تلســكوب جيمس ويب الفضائي 
قــدم صــورا جديدة لكوكــب نبتون 
وحلقاته، توفر مؤشرات قيمة بشأن 

غالفه اجلوي.
ولم يكــن لدى علمــاء الفلك مثل 
هذه الرؤية الواضحة ألبعد كوكب في 
النظام الشمســي منذ املرور القصير 
والوحيد ملسبار «فوييجر ٢» بالقرب 
من هذا الكوكب العمالق اجلليدي عام 

.١٩٨٩

وقال مستشار العلوم واالستكشاف 
في وكالــة الفضــاء األوروبية مارك 
ماكوغريــن إن الرؤيــة التي يوفرها 
التلســكوب من خالل األشــعة حتت 
احلمراء متنح طريقة جديدة لتحليل 

غالفه اجلوي.
ويزيل التلسكوب كل الوهج الناجم 
عن انعكاس الشمس على سطح كوكب 
نبتون والتلوث الضوئي لبيئته، من 
أجل «البدء في تخمني تكوين الغالف 
اجلوي» للكوكب، على ما قال لوكالة 
فرانس برس هذا الفلكي الذي عمل ألكثر 

من ٢٠ عاما في مشروع جيمس ويب.
وبدا نبتون أزرق اللون في الصور 
امللتقطــة في النطــاق املوجي املرئي 
بواسطة تلسكوب هابل، بسبب وجود 
امليثان في غالفه اجلوي. أما استخدام 
أداة جيمس ويب NIRCam التي تعمل 
في األشــعة حتت احلمــراء القريبة، 
فيظهر الكوكب بلون أبيض مائل إلى 

الرمادي.
وقالت «ناسا» في بيان إن الصورة 
تظهر أيضا «ضــوءا غريبا» في أحد 

أقطاب نبتون.

١٠ مصابني في مسرح شهير 
بروما بعد انهيار «سقاالت خشبية»

روماـ  د.ب.أ: أصيب عدد من الطالب عندما انهار سلم 
خارجي مبسرح جلوب في حدائق فيال بورجيزي في روما 
أمس. ووفقا لوكالتي أنباء «أنسا» و«أدنكرونوس»، انهار 
جزء من السقاالت اخلشبية للمسرح املقام في احلديقة 
الشــهيرة لدى نهاية أحد العروض التي قدمها الطالب، 
وأســفر ذلك عن إصابة خمسة من املراهقني ومثلهم من 

البالغني ونقلوا جميعا إلى املستشفى.
وقال رئيس البلدية روبرتو جوالتييري أثناء زيارته 
ملوقــع احلادث، إنه يبدو أن الســلم حتــرر من دعامات 

التأمني اخلاصة به «وإنه حلادث مروع».
وقال أحد املعلمني لصحيفة «ال ريبوبليكا»: «خرجنا 
بعــد العرض ثم انهار الســلم».. لقد ســقط الطالب بني 
األلواح، على عمق ٣ أمتار، من الطابق الثالث إلى الثاني».

انهيار السلم اخلارجي تسبب في اصابات بني الطالب واحلضور

عرض آثار «دريسدن» 
الشهيرة في «باريس»

باريــس ـ د.ب.أ: يعرض متحف «لوكســمبورغ» في 
العاصمة الفرنســية باريس حاليا القطــع األثرية التي 

حتتفظ بها «مجموعات فنون دريسدن» شرقي أملانيا.
وتشــمل املعروضــات أوعيــة مصنوعة مــن العاج 
وصدف اللؤلؤ على شــكل نرجــس أو حلزون، وألواح 
من النحاس املنقوش ومجوهرات ثمينة لتزيني القبعات. 
وهــذه املعروضات جزء من حوالي ١٠٠ قطعة أثرية من 
مجموعة تعود إلى دولة «ساكسونيا العليا»، يتم عرضها 
فــي معرض «مرآة العالم» الذي يســتمر حتى ١٥  يناير 
املقبل. وتشــمل املعروضــات أدوات علمية وكتبا تعود 
للفترة من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر. 
وستعرض جنبا إلى جنب مع األعمال املعاصرة لفنانني 
مثل مارسيل أودينباخ وبيجي بوث ومارك ديون. وتعد 
«مجموعات فنون دريسدن» واحدة من أقدم املجموعات 
الفنية في أوروبا، واألولى التي تتاح أمام جمهور أوسع 

نطاقا. وهي مملوكة لوالية ساكسونيا األملانية.

جيمس ويب يكشف عن «ضوء غريب» في نبتون

أمن
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