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«القوى العاملة»: رفع احلظر
عن عمل املرأة في أنشطة عدة

أصــدر مدير عــام الهيئــة العامة 
للقــوى العاملة قرارا بشــأن تعديل 
بعض أحكام الئحة قواعد وإجراءات 
منح اإلذن بالعمــل الصادر مبوجب 
القرار اإلداري رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٢٢.

وتضمن القرار:
مادة ١: إضافة شــرط رقم ٨ للشروط 
الواردة باملادة رقم ٣ من الئحة قواعد 
وإجراءات منح اإلذن بالعمل املشــار 

اليها نصه التالي:
«٨ - تقــدمي مــا يفيــد ســداد كافــة 
مساهمات الشركات املساهمة ملؤسسة 

الكويت للتقدم العلمي».
مادة ٢: إضافة شــرط رقم ٧ للشروط 

الواردة باملادة رقم ٤ من الئحة قواعد 
وإجراءات منح اإلذن بالعمل املشــار 

اليها نصه التالي:
«٧ - تقــدمي مــا يفيــد ســداد كافــة 
مساهمات الشركات املساهمة ملؤسسة 

الكويت للتقدم العلمي».
مادة ٣: تعديل املادة رقم ٢٦ من الئحة 
قواعد وإجــراءات منح اإلذن بالعمل 
املشــار اليها بإضافة الفقرة التالية: 
«يســتثنى من احلظر الوارد بشــأن 
تشغيل املهندسات والعامالت في أعمال 
املاكينات احملركة وصيانتها وأعمال 
احملاجــر واملناجم واألعمال املتصلة 
بحفــر وصيانة اآلبــار بكافة أنواعه 

األعمال املتعلقة باإلشــراف واإلدارة 
واملتابعة والتشغيل التي ال تتطلب 

جهدا جسمانيا مرهقا».
مادة ٤: ُيستبدل البند رقم ٢٠ من الفئة 
األولى الواردة باملادة رقم ٥٣ من الئحة 
قواعد وإجــراءات منح اإلذن بالعمل 
املشــار إليها ليصبح نصه كالتالي: 
«األنشطة البيطرية املرخص لها من 

اجلهات املعتمدة».
القــرار من تاريخ  يُعمل بهذا  مادة ٥: 
صدوره، وينشر باجلريدة الرسمية، 
وُيلغى كل ما يخالف أحكامه، وعلى 
جهــات االختصاص العلم وتنفيذ ما 

جاء فيه.

منها أعمال احملاجر واملناجم وحفر وصيانة اآلبار بكل أنواعها

مجلس اخلدمة املدنية: تشكيل جلنة 
الختبار املرشحني للتعيني بوظائف قيادية

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزيــر النفط ووزير الدولة لشــؤون 
مجلس الوزراء رئيس مجلس اخلدمة 
املدنية باإلنابــة د.محمد الفارس قرارا 
بشأن اختبار املرشحني لشغل وظائف 

قيادية. وجاء في القرار:
مادة ١: ُيستبدل بنصوص املواد ١، ٣، ٤

من قرار مجلس اخلدمة املدنية املشار 
إليه النصوص اآلتية:

مادة ١: ُتشــكل - عند الترشيح لشغل 
وظيفة قيادية - جلنة الختبار املرشح 
للتعيني بوظيفة قيادية من ثالثة أعضاء 
علــى األقــل يحددهم مجلــس اخلدمة 

املدنية.
مادة ٣: ُيعتبر املرشح للتعيني قد اجتاز 
االختبار بنجاح إذا حصل على نسبة ٦٠٪ 

على االقل من إجمالي درجات االختبار.
مادة ٤: ُيبلِّغ ديوان اخلدمة املدنية الوزير 
املختص مبوعد االختبار ومكان انعقاده 
الذي حتدده اللجنة، وُيخطر الوزير - 
املرشح للتعيني مبوعد ومكان االختبار 
والنموذج االسترشادي املشار اليه في 
املادة ٢ من هذا القرار، وذلك قبل املوعد 

بخمسة عشر يوما على األكثر.
ويجوز للجنة تأجيل موعد االختبار 

بناء على طلب الوزير املختص.
فإذا تخلف املرشــح عــن احلضور 
في املوعد احملدد يبلغ الوزير املختص 
بذلك، ويجــوز أن حتدد اللجنة موعدا 

آخر بناء على طلب الوزير املختص.
مــادة ٢: ُيعمل بهــذا القرار مــن تاريخ 
صدوره، وينشر في اجلريدة الرسمية.

األمير هنأ رئيس غينيا بيساو
بالعيد الوطني

بعث صاحب السمو 
الشــيخ نواف  األمير 
األحمد ببرقية تهنئة 
الرئيس اجلنرال  إلى 
عمر سيســكو إمبالو 
رئيس جمهورية غينيا 
بيساو الصديقة عبر 
فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا 
لــه موفــور  ســموه 
والعافيــة  الصحــة 
وجلمهوريــة غينيــا 
وشــعبها  بيســاو 
الصديــق كل التقــدم 

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمدواالزدهار.

ولي العهد هنأ رئيس غينيا بيساو
بالعيد الوطني

بعــث ســمو ولي 
العهد الشــيخ مشعل 
األحمد ببرقية تهنئة 
الرئيس اجلنرال  إلى 
عمر سيســكو إمبالو 
جمهوريــة  رئيــس 
غينيا بيساو الصديقة 
ضمنها سموه خالص 
مبناســبة  تهانيــه 
العيد الوطني لبالده، 
راجيا له وافر الصحة 

والعافية.
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احلكومة ستطلب إدراج امليزانيات بصفة االستعجال
«كاش» اإلجازات بعد اعتماد امليزانية ولن يتأخر إبالغ الوزارات باملخصص له.. و ال إلغاء لقرار االستفادة من رصيد اإلجازات وإذا حدث تعديل فسيكون محدودًا

مرمي بندق

بدأ العد التنازلي للتصويت على انتخابات مجلس األمة احملدد 
اخلميس املقبل، حيث لم يتبق أمام وسائل اإلعالم واملرشحني 
إال يوما اإلثنني والثالثاء لنشــر البرامج واللقاءات االنتخابية 
عنهم. وتدخل الكويت يوم األربعاء املقبل مرحلة «يوم الصمت 
االنتخابي» قبل يوم واحد من التصويت النتخابات مجلس األمة 
للــدور األول من الفصل التشــريعي الـ ١٧. ويحظر وفقا لقرار 
وزارة اإلعالم على جميع وسائل اإلعالم، مبا فيها اإللكترونية، 
نشر أي معلومات تتعلق باملرشحني، ومينع كذلك املرشحون 
من نشــر أي برامج انتخابية، حيث ينص القرار على «يحظر 
بــث أو إعــادة بث أو نشــر أي لقاءات أو برامــج أو تقارير مع 
املرشــحني النتخابات مجلس األمة أو عنهم في يوم التصويت 

واليوم السابق عليه». 
هذا، وأكدت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «األنباء»، 
أن صــرف مقابل بيع اإلجازات ســيكون بعــد اعتماد ميزانية 
الدولة اجلديدة في مجلس األمة. واستبعدت املصادر أن يتأخر 
الصرف بعد دوران عجلة مجلس األمة اجلديد، كاشــفة عن أن 
احلكومة ســتطلب إدراج امليزانية بصفة االستعجال الرتباط 
عدة قضايا رئيســية بهــا مثل التوظيف في بعــض الوزارات 
التي استنفدت الدرجات املخصصة لها. وردا على سؤال حول 
إجراء تعديل على قرار مجلس الوزراء اخلاص ببيع اإلجازات، 
أجابت املصادر: ال توجد تعديالت جذرية على القرار، واذا حدث 
فســيكون تعديال غير موسع. وقالت املصادر إن عملية صرف 
مكافأة الصفوف األماميــة للموظفني في وزارة الكهرباء واملاء 
تشترط أن يتم أوال إرسال جميع كشوف أسماء املستحقني مرفقة 
بها إقرارات وتعهدات املوظفني املســتحقني وجميع املستندات 
للمراقبــني املاليني التابعني جلهــاز املراقبني املاليني للمراجعة 
والتدقيق ليتم الصرف حســب الضوابط احملددة في القانون. 
وأضافت: بعد اعتماد املراقبني املاليني تتم مخاطبة وزارة املالية 
إليداع امليزانية في حساب وزارة الكهرباء ليتم حتويل املبالغ 
املستحقة إلى احلسابات الشخصية للموظفني. ومن األهمية ذكر 
ان امليزانية املطلوبة لوزارة الكهرباء لصرف مكافأة الصفوف 
األمامية للموظفني املستحقني متوافرة لدى وزارة املالية. هذا، 
ويحسم مجلس الوزراء في اجتماعه األسبوعي االعتيادي رفع 
رســوم املوانئ وعطلة املولد النبوي الشــريف وتعيني بعض 

القياديني في حال جاهزية اإلجراءات املطلوبة.

يومان لبرامج املرشحني اإلثنني والثالثاء فقط والصمت االنتخابي األربعاء.. ومصادر وزارية لـ «األنباء»: إيداع ميزانية «أمامية» الكهرباء يشترط اعتماد املراقبني املاليني كشوف األسماء أوالً

اقتصاد

صورة جماعية إلدارة البنك الوطني وشركة Ooredoo (محمد هاشم)

االحتاد الدولي للمصرفيني العرب 
م «بوخمسني القابضة» كرَّ

Ooredoo احتفلت بإطالق أجهزة
iPhone».. بعروض حصرية مميزة  ١٤»

 «Tank» ماكفم» تطلق عالمة»
للسيارات الرياضية الفاخرة متعددة 
االستخدامات في السوق الكويتي  

«التربية»: «ممتازة» األحمدي وحولي 
بحسابات مستحقيها األسبوع اجلاري

عبدالعزيز الفضلي

أنهى القطــاع املالي بوزارة التربيــة عملية التدقيق 
واملراجعة األخيرة على مكافآت األعمال املمتازة للعاملني 
من املعلمــني واملعلمات في منطقتــي األحمدي وحولي. 
وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «األنباء»، عن ان القطاع 
املالي تسلم كشوفات املنطقتني من القطاع اإلداري وسيتم 
حتويلها الــى البنك املركزي ليتم إيداعها في حســابات 
املستحقني خالل األسبوع اجلاري، مشيرة الى ان القطاع 
لــن يؤخر أي منطقة تصل إليه من «اإلدارية». وأضافت 
املصادر أن القطاع بانتظار املناطق األخرى وسيتم إجناز 
أي كشوف وإرسالها الى البنك املركزي ولن ينتظر املناطق 

جميعها، مشيرة الى ان العمل سيكون أوال بأول.

عالوة «النائية» ملوظفي «النفط» فقط!
أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر نفطية مسؤولة، ان القرار الذي صدر 
بإضافة منطقة رأس اخلفجي إلى مناطق الفئة األولى من املناطق النائية 
يشمل موظفي وزارة النفط فقط العاملني في منطقة اخلفجي وليس 
موظفي الشركة الكويتية لنفط اخلليج. وجاء في القرار الوزاري: تُضاف 
منطقة رأس اخلفجي إلى مناطق الفئة األولى من املناطق النائية الواردة 
باجلدول املرفق لقرار مجلس اخلدمة املدنية رقم ١٨ لسنة ٢٠١٢ بشأن 

منح عالوة تشجيعية للعاملني في املناطق النائية.

د. عماد بوخمسني متسلما جائزة مجموعة بوخمسني القابضة
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٣ شركات أجنبية لتطوير إنتاج «النفط»..  بـ ٢٢٦٫٤٨ مليون دينار
أحمد مغربي

فــي أكبر عقد نفطي خالل 
املاضيــة، علمــت  الســنوات 
«األنباء» من مصــادر نفطية 
رفيعة املستوى، أن شركة نفط 
الكويت قررت ترســية عقود 
خدمــات التصميم الهندســي 
وإدارة املشــاريع الكبرى مع 
٣ شركات اجنبية عاملية هي: 
وورلــي بارســونز وشــركة 
تكنيــب و«KPR» األميركيــة، 

كاشفة عن أن قيمة العقود تبلغ 
٢٢٦٫٤٨ مليون دينار (ما يعادل 
٧٣٢ مليــون دوالر). وقالــت 
املصــادر ان العقــد األول مع 
شركة «KPR» األميركية بقيمة 
٦٩٫٦ مليون دينار، وحصلت 
«نفط الكويت» على تخفيض 
في العقد بعد التفاوض بقيمة 
١٨٫٨ مليون دينــار، اما العقد 
الثانــي مــع شــركة وورلــي 
بارســونز فهــو بقيمة ٧٧٫٩٤

مليون دينار، وحصلت الشركة 

على تخفيض مبلغ ٣٫٣ ماليني 
دينار عن سعر العرض األولي، 
مبينة ان العقد الثالث بقيمة 
٧٨٫٩ مليون دينار مع شــركة 
تكنيب، وحصلت الشركة على 
تخفيــض قــدره ٣٣٫٨ مليون 
دينار. وأشــارت املصادر الى 
ان اجمالــي مبلــغ التخفيض 
مع الشــركات العاملية بلغ ٥٦
مليون دينار، وهو سابقة لم 
حتدث، وذلــك بفضل اجلهود 
الكبيرة التــي قامت بها إدارة 

املشاريع في «نفط الكويت». 
وبينت املصادر ان العقود تأتي 
ضمن رؤية البالد لزيادة انتاج 
النفط والغــاز والتغلب على 
التحديات الفنية التي تواجه 
شــركة نفط الكويــت لتنفيذ 
تلك االستراتيجية حتت نظام 
اخلدمات الفنية املطورة. جتدر 
اإلشارة الى ان «نفط الكويت» 
رفعــت توصياتها الى اجلهاز 
املركزي للمناقصات لترسية 

العقد.

تُنّفذ عقود التصميم الهندسي وإدارة املشاريع الكبرى في «نفط الكويت».. و٥٦ مليون دينار وفراً مالياً بعد التفاوض املباشر مع الشركات العاملية

القوات الروسية تعتقل متظاهرات ضد قرار التعبئة لليوم الرابع على التوالي في موسكو   (رويترز)

روسيا ُتقيل 
نائب وزير الدفاع 

بعد الثغرات 
اللوجستية 

وبوتني يسهل 
إجراءات اجلنسية 
للمقاتلني األجانب
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«دستورية املسيء» يحدد مصير ٦ مرشحني.. اليوم
عبدالكرمي أحمد

من املقرر أن تصدر احملكمة الدستورية 
صباح اليوم حكمها في الطعن بدستورية 
الفقرة الثانية املضافة بقانون رقم ٢٧ لسنة 
٢٠١٦ في شــأن انتخابات أعضاء مجلس 
األمة «ما يعرف بقانون حرمان املسيء».
وكانت محكمة االســتئناف قد أحالت 
األسبوع املاضي هذه الطعون إلى احملكمة 
الدســتورية متهيــدا للحكم فــي دعاوى 
املرشــحني: عايض أبو خوصة وعبداهللا 
البرغــش ونايف املرداس وأنــور الفكر 

ضــد قرار وزارة الداخلية باســتبعادهم 
من سجالت املرشحني.

كما تصدر محكمة التمييز اليوم حكمني 
بشأن املرشحني املستبعدين مساعد القريفة 
ود.خالد شــخير، بعدما علقت دعويهما 
انتظارا حلكم احملكمة الدستورية املشار 
إليه. كما أعلن مرشحون، قضت محكمة 
التمييز اخلميس املاضي باســتبعادهم، 
اللجوء اليوم الى تقدمي طلبات قضائية 
لتوحيد «مبــادئ التمييز»، حيث يرون 
صدور أحكام متييز مختلفة بشأن صالحية 

املرشح خلوض االنتخابات.

«العدل».. جاهزية كاملة النتخابات اخلميس
أسامة أبو السعود

كشــفت مصادر مطلعة 
بــوزارة العــدل لـ«األنباء»، 
عــن ان الوزارة اســتكملت 
استعدادها النتخابات مجلس 
األمة ٢٠٢٢، املقرر إجراؤها في 
٢٩ ســبتمبر املقبل، بإجناز 
كل النواحي اإلدارية الالزمة 
لتنظيم إجراء االقتراع باملقار 
االنتخابية. وكان وزير العدل 
ووزير دولة لشؤون تعزيز 

النزاهــة ووزيــر األوقــاف 
والشؤون اإلسالمية املستشار 
جمال اجلالوي أعلن فتح باب 
التقدمي ملوظفي وزارة العدل 
الراغبني في املشاركة بتنظيم 
العملية االنتخابية، وهو ما 
ســاهم في حتفيز املوظفني 
على املشاركة، وضمان إشراك 
أكبر عدد ممكن من املوظفني 
الذين لم يسبق لهم املشاركة 
فــي االنتخابــات الســابقة، 
وإعمال قواعد املســاواة بني 

موظفــي الــوزارة. ولفتــت 
املصادر الى ان الوزارة قامت 
بالتنسيق مع اجلهات املعنية 
لتوفيــر جميــع اإلمكانيات 
لســير العمليــة االنتخابية 
بكل سهولة ويسر وخاصة 
جتهيــز اللجــان االنتخابية 
األصليــة والفرعية وتوفير 
العــدد الكافي مــن املوظفني 
ملعاونة القضاة واملشــاركة 
في عمليات الفرز حتى إعالن 

النتائج.

احتجاجات إيران تتصاعد 
إغالق جامعة طهران  وواشنطن 
تسّهل وصول اإلنترنت للمتظاهرين

عواصم - وكاالت: مع اتســاع رقعة االحتجاجات في 
إيران، أعلنت واشنطن تسهيالت تقنية لتوسيع الوصول 
إلى خدمــات اإلنترنت التــي قيدتها احلكومــة اإليرانية 
بشدة، وســط حملة لقمع التظاهرات املستمرة منذ أكثر 
من أسبوع احتجاجا على وفاة الشابة مهسا أميني أثناء 
احتجازها لدى شرطة األخالق بسبب «ارتدائها مالبس غير 
محتشمة». وقالت وزارة اخلزانة األميركية في بيان، إنها 
ستسمح لشركات التكنولوجيا «بتوسيع نطاق خدمات 
اإلنترنت املتاحة لإليرانيني». وأفاد التلفزيون الرســمي 
بأن عدد األشــخاص الذين قتلوا فيمــا وصفه بـ «أعمال 
الشغب األخيرة» ارتفع إلى ٣٥، فيما أعلنت منظمة «حقوق 
اإلنسان اإليرانية» غير احلكومية، عن مقتل ما ال يقل عن 
٥٠ شخصا على أيدي قوات األمن، وأفادت تقارير باعتقال 

أكثر من ١٢٠٠ محتج خالل التظاهرات في ٢١ محافظة.
في املقابل، دعا الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي، الى 
التعامــل بحزم مع «أولئك الذين يعتدون على أمن البالد 

وسالمتها».
من ناحية أخرى، قال مركز «هنكاو» حلقوق اإلنسان 
الكردي ومقره أوســلو، إن املتظاهرين «ســيطروا» على 
أجزاء من مدينة أشــنويه مبحافظــة أذربيجان الغربية 

شمال غرب إيران.

نساء يحملن صور مهسا أميني التي أججت وفاتها وهي رهن االعتقال 
احتجاجات عارمة في ايران           (أ.ف.پ)

ملشاهدة الڤيديو
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سلطان بن حثلني: اململكة العربية السعودية 
حققت قفزات تنموية وحضارية يشهد لها العالم

قال الشــيخ ســلطان بن 
ســلمان بــن حثلــني: حلت 
ذكرى توحيد اململكة العربية 
السعودية يوم اجلمعة، والتي 
توافــق ٢٣ ســبتمبر من كل 
عام، وبهذه املناسبة السعيدة 
نرفع أسمى آيات التبريكات 
والتهانــي إلــى مقــام خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود وإلى 
صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن سلمان ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير الدفــاع وإلى العائلة املالكة والشــعب 
الســعودي الكرمي. وأضــاف: أن هذه الذكرى 
تسلط الضوء على املسيرة العطرة لهذا البلد 
املعطاء منذ تأسيسه على يد امللك عبدالعزيز 
واستمرار أبنائه في حمل راية التوحيد وإرساء 
دعائم الدولة واحلفــاظ على وحدتها بخطى 

ثابتة نحو التنمية والتطور.
وتابع الشيخ سلطان بن سلمان بن حثلني 
بالقول: إن مسيرة التطور حتظى بدعم كامل 
من لدن خادم احلرمني الشريفني وولي عهده، 
حيث مت إطالق العديد من املشاريع التنموية 
العمالقة والتي تعد ضمانا الستمرار الرخاء 
واالزدهار للشعب السعودي ولألجيال املقبلة. 
وأشــاد بتطور وجتذر العالقــات الكويتية ـ 
الســعودية القائمة على التعاون والتآزر في 

مختلف املجاالت، في استمرار 
ملســيرة العالقــات الوطيدة 
واملتجذرة التي جتمع أسرتي 
احلكم فــي اململكة والكويت 
الشــقيقني، وهو  والشعبني 
ما جتسد في االحتفال بهذه 
الذكرى عبر جميع املستويات، 
وكانــت فرحة الذكــرى هي 
فرحة ألهــل الكويت وألهل 
اخلليــج جميعا، مما يشــير 
إلــى مكانة اململكــة الكبيرة 
في قلوب أهل الكويت ودول 

وشعوب مجلس التعاون.
وتابع الشيخ سلطان بن سلمان بن حثلني: 
ان اهل الكويت ينظرون بكل اعجاب وتقدير 
للقفــزات التنموية غير املســبوقة والتنمية 
احلضارية واالقتصادية املشهودة في اململكة إلى 
جانب االهتمام بالقطاعني التعليمي والصحي 
مع تطبيق رؤيــة اململكة ٢٠٣٠ التي حتتوي 
على برامج عديدة الستشراف املستقبل. كما 
أن اخلطــوات االقتصادية والسياســية التي 
اتخذتها اململكة العربية السعودية هي استقرار 

للمنطقة وباألخص دول اخلليج العربية.
وختم بقوله: واثقون من قدرة قيادة اململكة 
على املضي املتسارع في القفزات احلضارية 
والتنمويــة لتحقيق اململكــة أمنوذجا لدول 
املنطقة فــي التكامل والتطــور على مختلف 

املستويات.

هنأ خادم احلرمني وولي العهد بذكرى التأسيس

الشيخ سلطان بن سلمان بن حثلني

اخلالد ملنتسبي خفر السواحل: حتّلوا بالعدل والتزموا القانون
أكد رئيــس مجلس الــوزراء باإلنابة وزيــر الدفاع ووزير 
الداخلية بالوكالة الشــيخ طالل اخلالد، أن األمن ال يتحقق إال 
بسواعد أبناء املؤسسة األمنية املخلصني، مشددا على ضرورة 

التحلي بالعدل وااللتزام بالقانون.
تصريحــات الوزير جــاءت خالل تكرمي عــدد من الضباط 
وضباط الصف من منتسبي اإلدارة العامة خلفر السواحل، وذلك 
تقديرا جلهودهم املتميــزة وتفانيهم في أداء عملهم ويقظتهم 
املستمرة في حفظ احلدود البحرية للبالد ومواجهة ومكافحة 
جتار ومروجي املخدرات وضبط العديد من القضايا، ما ساهم 

في درء خطر هذه اآلفة املدمرة وعدم دخولها إلى البالد.
وأوضح اخلالد أن هذا التكرمي ما هو إال تقدير وعرفان للمكرمني 
وحافز ودافع لآلخرين، داعيا اهللا أن يحفظهم ويسدد خطاهم 
للحفاظ على أمن هذا البلد، متمنيا لهم التوفيق والسداد، حيث 
طالبهم ببذل املزيد من اجلهد والعطاء خلدمة وطنهم العزيز.

هــذا، وحضر التكــرمي وكيل وزارة الداخليــة الفريق أنور 
البرجس ووكيل وزارة الداخلية املســاعد لشــؤون أمن املنافذ 
واحلــدود اللواء منصــور العوضي، ووكيــل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون مكتب الوزير اللواء حامد البالول، ومدير عام 
االدارة العامة خلفر الســواحل اللــواء طالل املونس وعدد من 

قيادات خفر السواحل.

كرَّم عدداً من الضباط وضباط الصف جلهودهم في حفظ احلدود البحرية ..وأكد أن األمن ال يتحقق إال بسواعد املخلصني

الشيخ طالل اخلالد خالل تكرمي أحد منتسبي خفر السواحل بحضور الفريق أنور البرجس

سفيرة إندونيسيا: الكويت العب مركزي في املنطقة
 سفير الو: جلنة اآلسيان في الكويت أظهرت تضامننا القوي وتعاوننا الوثيق واملستمر

أسامة دياب

أعربت سفيرة إندونيسيا 
لــدى البالد لينــا ماريانا عن 
أســمى آيات التقديــر لوزارة 
اخلارجية على دعمهم الدائم 
واملستمر للجنة دول اآلسيان 
الكويــت ACK لتعزيــز  فــي 
برامجهــا وتعريــف ثقافتــه 
للشعب الكويتي، مستعرضة 
مع احلضور عددا من أنشطة 
اللجنــة بعــد حتســن وضع 
«كورونا» ورفع القيود تدريجيا 
خالل األشهر الثمانية املاضية، 
موضحــة أنها كانــت فرصة 
مواتية لنشر ثقافة اآلسيان.

جاء ذلــك في مجمــل كلمتها 
التي ألقاها خالل احلفل الذي 
السفارة اإلندونيسية  أقامته 
مبناسبة يوم اآلسيان وتسليم 
رئاسة اآلسيان إلى جمهورية 

الو الدميوقراطية الشعبية.
ولفتت إلى أن آســيان هي 

صمدت اآلســيان أمام اختبار 
الزمن وأصبحت العامل األكثر 
أهمية في احلفاظ على السالم 
واالستقرار في املنطقة. وقالت 
في كلمتهــا إن الكويت العب 
مركــزي في املنطقــة، كما ان 
كال مــن الكويــت واآلســيان 

رئاســتها املمتــازة والرائعة
لـ ACK في الفترة من فبراير إلى 
سبتمبر ٢٠٢٢. وأضاف: منذ 
تأســيس ACK في مايو ٢٠١١، 
نفذت جلنة اآلسيان في الكويت 
العديد من األنشطة والبرامج 
املتنوعة، وبالتالي اكتســبت 
اعترافا وتقديــرا متزايدا من 
السفارات األجنبية والسلطات 
الكويتية، عالوة على ذلك، فقد 
أظهرت اللجنة تضامننا القوي 
وتعاوننا الوثيق وتنســيقنا 
املستمر. وتابع أن «اآلسيان» 
تأسست في ٨ أغسطس ١٩٦٧، 
ويصادف هذا العــام الذكرى 
السنوية اخلامسة واخلمسني 
لتأسيس اآلسيان، مضيفا أن 
جمهوريــة الو الدميوقراطية 
الشعبية أصبحت عضوا في 
اآلســيان في ٢٣ يوليو ١٩٩٧

وهذا العام هو الذكرى السنوية 
اخلامسة والعشرين النضمامها 

إلى اآلسيان.

لديهما أهــداف مماثلة للبناء 
واحلفاظ على االســتقرار في 
املنطقة والعالقات الدولية. من 
جهته، توجه سفير جمهورية 
الو الدميوقراطية الشعبية لدى 
البالد بون إنثابانديث بالتهنئة 
إلى السفيرة اإلندونيسية على 

أكدت أن الكويت جتمعها مع «اآلسيان» أهداف مشتركة

سفيرة إندونيسيا لينا ماريانا تسلم سفير جمهورية الو الدميوقراطية الشعبية بون إنثابانديث رئاسة جلنة «اآلسيان» (أحمد علي)

موطــن ألكثر من ٦٦٠ مليون 
شــخص بإجمالي ناجت محلي 
قــدره ٣٫٦ تريليونات دوالر 
أميركي، موضحة أن اآلسيان 
أســرة واحــدة كبيــرة تهدف 
بــني  التعــاون  الــى تعزيــز 
الدول األعضاء. وأضافت: لقد 

طلبة «االبتدائية» و«رياض األطفال» 
يدّشنون العام الدراسي اليوم

عبدالعزيز الفضلي

فيما يتوجه اليوم األحد الطلبة في املرحلة 
االبتدائية ومدارس رياض األطفال الى مقاعد 
الدراسة مدشنني العام الدراسي اجلديد، على 
أن يلحق بهم زمالؤهم في املرحلتني املتوسطة 
والثانويــة فــي الثاني من أكتوبر، باشــرت 
الشركة املختصة تنظيف املدارس في منطقتي 
مبارك الكبيــر والعاصمة أعمالها منذ بداية 
سبتمبر. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة 
سعود العرفج في تصريح لـ «األنباء»: على 
الرغم من أن العقد مع وزارة التربية يبدأ في 
٧ أكتوبر املقبل، حيث ان أمر املباشرة يكون 
بعد ٩٠ يوما من توقيع العقد إال أننا باشرنا 

تنظيف املدارس ألن مصلحة أبنائنا الطلبة 
وهيئاتنا التعليمية فوق كل اعتبار، مشيرا 
الى أن الشــركة قامت بتوزيــع العمالة لكي 
يجهزوا املدارس قبل دخول الطلبة مساهمة 

منها في توفير افضل االجواء للطلبة.
إلى ذلك، واصلت وزارة التربية مبختلف 
قطاعاتها جتهيز وإعــداد املدارس من حيث 
الصيانة والعمالــة والكتب واألثاث، إضافة 
إلى توزيع الهيئات التعليمية على املدارس 
اجلديــدة في غرب عبداهللا املبــارك ومدينة 
صبــاح األحمد الســكنية، ومــن املتوقع أن 
يشهد اليوم الدراسي االول جوالت للقيادات 
التربوية على املدارس لالطالع على سير العمل 

فيها.

العرفج: باشرنا تنظيف املدارس رغم أن بدء عقد الشركة مع «التربية» ٧ أكتوبر

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو
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وزير اخلارجية: شراكة إستراتيجية وصداقة تاريخية
 بني الكويت والواليات املتحدة

نيويورك - كونا: أكد وزير 
اخلارجيــة الشــيخ د. أحمــد 
ناصر احملمد أهمية الشــراكة 
والصداقــة  االســتراتيجية 
التاريخية التي جتمع الكويت 
والواليات املتحدة والروابط 
اخلليجية - األميركية املتينة.
جــاء ذلك خالل مشــاركة 
وزير اخلارجيــة في اجتماع 
وزراء خارجيــة دول مجلس 
التعــاون مع وزيــر خارجية 
الواليــات املتحــدة األميركية 

الصديقة أنتوني بلينكن.
وتناول االجتماع بحث سبل 
تعزيز الشراكة االستراتيجية 
وتنميــة التعــاون الوثيق في 
السياســية  القطاعات  مجمــل 
واألمنية واالقتصادية والتصدي 
للتهديدات املشتركة في حني جدد 
وزير خارجية الواليات املتحدة 
التزام بالده بأمن اخلليج العربي 

واستقراره.
كما شارك وزير اخلارجية 
الشــيخ د.أحمــد الناصر في 
اجتمــاع وزراء خارجية دول 
مجموعة الســبع والســبعني 
والصني. وقد تناول االجتماع 
تنســيق التعاون بني أعضاء 
املجموعة فيما يتعلق بالقضايا 
املدرجــة على جــدول أعمال 
العامة فــي دورتها  اجلمعية 
املناخ  احلالية، ومنهــا تغير 
وأمن الطاقة والغذاء واالقتصاد 
العاملــي والتطــورات علــى 
مســار تنفيذ أهداف التنمية 
املســتدامة مبا يحقــق النماء 
واالزدهار ألعضاء املجموعة 
وســائر دول العالم. وشارك 
وزيــر اخلارجية الشــيخ د. 
أحمد ناصر احملمد في اجتماع 

املواضيــع املتعلقــة بالعالقات 
الثنائية بني الكويت وجمهورية 
غواتيماال وبحــث القضايا ذات 
االهتمام املشــترك بــني البلدين 
الصديقني.  كما استقبل الشيخ 
د. أحمــد ناصــر احملمــد وزير 
اخلارجية والتجارة في جمهورية 
هنغاريا الصديقة بيتر سيارتو.

ومتت خالل اللقاء مناقشة 
املواضيع املتصلة بالعالقات 
الثنائية بني الكويت وجمهورية 
هنغاريا وبحث آخر املستجدات 
على الصعيد الدولي والقضايا 
ذات االهتمــام املشــترك بــني 
البلدين الصديقني. ومت عقب 
االجتمــاع توقيــع وزيــري 
خارجية البلدين الصديقني على 
مذكرة تفاهم في مجال التعليم 
العالي بني الكويت وجمهورية 
هنغاريــا وبروتوكول مذكرة 

تفاهم في مجال إدارة املياه.
كما استقبل وزير اخلارجية 
الشــيخ د.أحمد ناصر احملمد 
وزيــر خارجيــة جمهوريــة 
كرواتيــا الصديقــة غــوردن 

رادمان.
ومتت خالل اللقاء مناقشة 
املتعلقــة  املواضيــع  كافــة 
بالعالقات الثنائية بني الكويت 
وجمهوريــة كرواتيــا وبحث 
آخر املستجدات على الصعيد 
الدولي والقضايا ذات االهتمام 
املشترك بني البلدين الصديقني

واستقبل وزير اخلارجية 
الشيخ د. أحمد ناصر احملمد 
وزيــر خارجيــة جمهوريــة 
نيكاراغــوا الصديقــة دينس 
رونالدو مونكادا. ومتت خالل 
اللقاء مناقشة كافة املواضيع 
املتصلة بالعالقات الثنائية بني 

الكويت وجمهورية نيكاراغوا 
وبحث آخر املســتجدات على 
الصعيد الدولي والقضايا ذات 
االهتمام املشترك بني البلدين 

الصديقني.
كما استقبل وزير اخلارجية 
الشيخ د. أحمد ناصر احملمد 
وزير خارجية جورجيا إيليا 
داركياشــفيلي. ومتــت خالل 
اللقاء مناقشة كافة املواضيع 
الكويتية  املتعلقة بالعالقات 
- اجلورجيــة وبحــث آخــر 
املســتجدات علــى الصعيــد 
الدولي والقضايا ذات االهتمام 

املشترك.
واستقبل وزير اخلارجية 
أمــني عــام منظمــة التعاون 
اإلسالمي حسني إبراهيم طه.

ومتت خالل اللقاء مناقشة 
امللفات والقضايا اإلســالمية 
الراهنة وسبل تعزيز تنسيق 
العمل اإلســالمي املشترك في 

األمم املتحدة.
هذا، وشارك وزيـــــــــــر 
اخلارجيــة الشــيخ د. أحمــد 
ناصر احملمد في حفل استقبال 
اليــوم الوطني الـ٩٢ للمملكة 
العربية الســعودية الشقيقة 
والذي أقيم في مدينة نيويورك 
بالواليات املتحدة األميركية. 
وعبر وزيــر اخلارجية خالل 
مشــاركته عن خالص تهانيه 
للمملكة العربية الســعودية 
قيادة وحكومة وشــعبا بهذه 
املناســبة العزيــزة، متمنيــا 
للمملكــة الشــقيقة مزيدا من 
التقدم واالزدهار ودوام األمن 
واالســتقرار. كما شــارك في 
اجتمــاع وزراء خارجية دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج 

العربيــة مع وزيــر خارجية 
روسيا. وتناول االجتماع بحث 
التي  العالقات االستراتيجية 
تربط دول مجلــس التعاون 
بروســيا االحتاديــة وســبل 
تعزيز الشراكة بني اجلانبني 
باإلضافة إلى القضايا الدولية 

الراهنة. 
واجتمــع الشــيخ د.أحمد 
ناصر احملمد مع وزير خارجية 
جمهورية باكستان اإلسالمية 
الصديقة بيالوال بوتو زرداري.

ومتــت خــالل االجتمــاع 
مناقشة كافة املواضيع املتعلقة 
بالعالقات الثنائية بني الكويت 
وجمهورية باكستان اإلسالمية 
وبحث آخر املســتجدات على 
الصعيد الدولي والقضايا ذات 
االهتمام املشترك بني البلدين 
الصديقني. واســتقبل الشيخ 
د.أحمــد ناصر احملمــد وزير 
الرأس  خارجيــة جمهوريــة 
األخضر الصديقة روي ألبرتو 

دي فيغيريدوسواريس.
ومتت خالل اللقاء مناقشة 
املتعلقة بالعالقات  املواضيع 
الثنائية بني الكويت وجمهورية 
الرأس األخضر وبحث القضايا 
ذات االهتمــام املشــترك بــني 

البلدين الصديقني.
كما استقبل وزير اخلارجية 
الشيخ د. أحمد ناصر احملمد 
وزيــر خارجيــة جمهوريــة 
الدميوقراطيــة  ســريالنكا 
االشــتراكية الصديقــة علــي 
اللقــاء  صبــري. ومت خــالل 
مناقشــة املواضيــع املتعلقة 
بالعالقات الثنائية بني الكويت 
وســريالنكا وبحــث قضايــا 

االهتمام املشترك.

شارك في عدة اجتماعات والتقى نظراءه في دول عدة على هامش اجلمعية العامة لألمم املتحدة

وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر احملمد خالل مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول التعاون مع وزير اخلارجية األميركي

وزراء خارجيــة دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
وجمهورية العراق وجمهورية 
مصر العربية واململكة األردنية 
الهاشمية واجلمهورية اليمنية 
مع وزير خارجيــة الواليات 

املتحدة األميركية الصديق.
وقد تناول االجتماع سبل 
تطوير العالقــات العربية - 
األميركيــة ومخرجــات قمــة 
جدة لألمن والتنمية وتوطيد 
ركائز األمن والسلم اإلقليميني 
والدوليني، كما تباحث الوزراء 
العربيــة  القضايــا  حــول 
والتحديات املشتركة مبا في 
ذلــك التوافق علــى ضرورة 
التوصــل إلــى آليــة ملتابعة 
مخرجات هذا التنسيق املشترك 

بني كافة األطراف. 
واســتقبل وزير اخلارجية 
الشــيخ د.أحمــد ناصر احملمد 
وزيــر خارجيــة اجلمهوريــة 
اإلســالمية اإليرانية الصديقة 
حسني أمير عبداللهيان، وذلك 
على هامش أعمال الدورة الـ٧٧
للجمعية العامة لألمم املتحدة 

في نيويورك.
ومت خــالل اللقــاء مناقشــة 
املواضيــع املتعلقــة بالعالقات 
الثنائيــة بــني دولــة الكويــت 
واجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 
وامللفــات اإلقليميــة والدوليــة 
وبحــث القضايــا ذات االهتمام 

املشترك.
في الوقت نفســه استقبل 
وزير اخلارجية الشيخ د. أحمد 
ناصر احملمــد وزير خارجية 
جمهورية غواتيماال الصديقة 
ماريو أدولفو بوكارو فلوريس. 
ومت خــالل اللقــاء مناقشــة 

ممثل األمير: توجيهات سامية بتوفير كل السبل لتلبية احتياجات املواطنني
نيويوركـ  كونا: ألقى ممثل 
صاحب الســمو األمير الشــيخ 
نــواف األحمــد، رئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمــد الصباح، كلمة الكويت 
أمــام الــدورة الـــ ٧٧ للجمعية 
العامــة لألمم املتحــدة في مقر 

املنظمة في نيويورك.
واســتعرض ســمو رئيس 
مجلــس الوزراء في كلمته دور 
منظمة األمم املتحدة التاريخي 
فــي التصدي ألحــداث متغيرة 
من التحديات اجلسام واألزمات 
املزمنــة التــي واجههــا العالم، 
مشــيرا إلــى أن تعــدد وتنوع 
صنوف التحديات واملخاطر التي 
تواجهها البشرية يتطلب تعاونا 
دوليا يبتعد عن احللول أحادية 
اجلانب. وفيما يلي نص كلمة 

ممثل صاحب السمو:
بسم اهللا الرحمن الرحيم

رئيس اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة

األمني العام لألمم املتحدة
رؤســاء الوفود ـ السيدات 

والسادة احلضور
السالم عليكم ورحمة اهللا 

وبركاته
يطيــب لي بدايــة أن أتقدم 
بالتهنئــة لشــخصكم الكــرمي 
ولدولــة هنغاريــا الصديقــة 
النتخابكــم رئيســا للــدورة 
السابعة والســبعني للجمعية 
العامة، مؤكدا لكم دعمنا الكامل 
لكل ما من شــأنه تسهيل مهام 

أعمالكم.
وأود كذلك في هذه املناسبة 
أن أعرب عــن خالص االمتنان 
جلهود ســلفكم معالي عبداهللا 
شاهد على توليه مهام رئاسة 

الدورة السابقة.
ويسرني في هذه املناسبة أن 
أشيد باجلهود الكبيرة واملقدرة 
التي يبذلها األمني العام في قيادة 
هــذه املنظمــة العريقة في ظل 
ظروف حساسة ودقيقة يشهدها 
عاملنا مســتندا فــي أعماله الى 
حتقيق الرسالة السامية لألمم 
املتحــدة ومتســلحا بنصوص 
ميثاقهــا الســامي القائــم على 

حفظ السلم واألمن الدوليني.

األطراف ومبادئ وأهداف ميثاق 
األمم املتحدة مبا يكفل حتقيق 
الرسالة السامية لهذه املنظمة في 
خدمة البشرية جمعاء وتعزيز 
والديبلوماســية  الوســاطة 
الوقائية لتجنيب األجيال القادمة 

تبعات احلروب والنزعات.
السيد الرئيس،

العالــم وباهتمام  يراقــب 
بالــغ تطــورات األوضاع في 
أوكرانيــا وما يتصــل بها من 
تعقيدات متسارعة باتت آثارها 
وتداعياتها ملموسة على األمن 
واالســتقرار ونؤكد هنا على 
موقفنا املبدئي والثابت املتمسك 
مببادئ القانون الدولي وميثاق 
األمم املتحدة الرافض الستخدام 
القوة أو التهديــد أو التلويح 
بها في حل النزاعات بني الدول 
ونشــدد على أهميــة االلتزام 
باملبادئ الــواردة في امليثاق، 
وفي هذا الشــأن فإن الكويت 
تدعــم كافة املســاعي األممية 
وكذلك جميع اجلهود الدولية 
األخــرى خلفــض التصعيــد 

ســائدا في منطقتنا ما لم ينل 
الشعب الفلسطيني األبي كافة 
حقوقه املشروعة وما لم تتوقف 
إسرائيل ســلطة االحتالل عن 
انتهاكاتهــا املتواصلة للقانون 
اإلنساني الدولي، مشددين على 
ضرورة بذل املســاعي من أجل 
إعادة إطالق املفاوضات ضمن 
جدول زمني محدد للوصول إلى 
الســالم العادل والشامل وفق 
مرجعيــات العملية الســلمية 
وقــرارات الشــرعية الدوليــة 

مــع تأكيدنا على أهمية تنفيذ 
كافة بنودها، مشيدين باجلهود 
التي يبذلهــا املبعوث اخلاص 
لألمني العام إلى اليمن في تعزيز 
االلتــزام بالهدنة والتي جاءت 
برعاية األمم املتحدة في سياق 
مبادرة الســالم التــي أعلنتها 
اململكــة العربيــة الســعودية 
الشقيقة في مارس ٢٠٢١ إلنهاء 
أمــد األزمة وصــوال إلى احلل 
السياســي الشامل املبني على 
املرجعيات الثالث املتفق عليها 
وهي املبادرة اخلليجية وآلياتها 
التنفيذيــة ومخرجات احلوار 
الوطني وقرارات مجلس األمن 

السيما القرار ٢٢١٦.
وفي الصعيد اإلقليمي ذاته 
ومن املنطلقات املبدئية املتصلة 
بااللتزام بقواعد حسن اجلوار 
والواردة في ميثاق األمم املتحدة، 
فإننا جندد الدعوة للجمهورية 
اإلســالمية اإليرانية إلى اتخاذ 
تدابير جادة لبناء الثقة للبدء في 
حوار مبني على احترام سيادة 
الدول وعدم التدخل في شؤونها 
الداخلية وتخفيف حدة التوتر 
في اخلليج واحلفاظ على سالمة 
وأمن وحرية املالحة البحرية من 

أي تهديدات.
السيد الرئيس،

الكويــت تقتــرب مــن  إن 
الســتني  االحتفــال بالذكــرى 

ووقــف إطــالق النــار إليجاد 
حل ســلمي لهــذه األزمة ذلك 
ألن جتــارب التاريخ املعاصر 
أثبتت بأن السالم وما يرتبط 
به من آليات الوساطة واحلوار 
كان ومازال هو اخليار األمثل 

للنزاعات مهما طال أمدها.
السيد الرئيس،

تشغل القضية الفلسطينية 
املكانة املركزية واحملورية في 
العربــي واإلســالمي  عاملينــا 
وسيظل التوتر وعدم االستقرار 

ومبادرة السالم العربية إلنهاء 
االحتــالل اإلســرائيلي وقيــام 
الفلســطينية املستقلة  الدولة 
الشــرقية  القدس  وعاصمتهــا 
علــى حدود ما قبــل الرابع من 

يونيو ١٩٦٧.
السيد الرئيس،

إن غياب اإلجماع الدولي من 
جهة وارتفاع وتيرة التدخالت 
اخلارجية من جهة أخرى سبب 
رئيســي فــي اســتمرار األزمة 
الســورية التــي دخلــت عامها 
الثاني عشــر ومتثل بذلك أحد 
أبشع صور املعاناة اإلنسانية، 
مجددين موقفنــا الثابت بعدم 
وجود حل عســكري لها وعلى 
أهمية العمل للتوصل إلى تسوية 
سياسية وفقا لقرارات مجلس 
األمن ذات الصلة السيما القرار 
٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥ مبا يحقق ويلبي 
تطلعــات وطموحات الشــعب 

السوري الشقيق.
وفي إطار األزمة في اليمن 
الشقيق جندد ترحيبنا باالتفاق 
على الهدنة بني األطراف اليمنية 

النضمامها لألمم املتحدة عايشت 
خاللهــا وتفاعلــت مــع العديد 
مــن التجارب واحملطــات التي 
شــهدها العالم والتــي كان من 
أبرزها جتربة الغزو والتحرير 
لبالدي والتي جاءت كقصة جناح 
لهذه املنظمة في التنفيذ الصارم 
لقرارات الشرعية الدولية وعلى 
رأســها مخرجات مجلس األمن 
واجلمعية العامة ذات الصلة، قد 
زادت إميانا بحتمية العمل الدولي 
املتعدد األطراف وأهمية تفعيله 
مبا يتوافق بتحقيق الطموحات 
والتطلعات في عالم يسوده األمن 
واالستقرار والرفاه ويكون خالله 
صوت الشــعوب هو البوصلة 

الرئيسية.
السيد الرئيس،

إن الكويت تعيش عرســها 
الدميوقراطي املتمثل باالنتخابات 
النيابية ملجلس األمة وبناء على 
توجيهــات ســامية وصريحة 
مــن القيــادة السياســية قامت 
احلكومــة بتوفيــر كل الســبل 
وتســخير اإلمكانــات وتوجيه 
كافــة املســؤولني فــي اجلهات 
الرســمية لتلمــس احتياجات 
املواطنني والسعي حلل املعوقات 
في إطار القانون ذلك إميانا بأن 
أي جهــد للتنميــة لن يكون له 
مــردود أو جــدوى مرتقبة في 
ظل عدم اإلشــراك واالســتماع 
لصوت املواطن وهذا يتماشــى 
مع تصورات رؤيتنا التنموية 
ذات األبعاد املتعددة خللق كويت 

جديدة في عام ٢٠٣٥.
السيد الرئيس،

تشهد منطقتنا العربية في 
شهر نوفمبر املقبل حدثا رياضيا 
عامليــا بــارزا متمثــال بتنظيم 
دولــة قطــر الشــقيقة لبطولة 
كأس العالــم لكرة القدم والذي 
يواكب ما تشــهده مــن نهضة 
اقتصادية وحضارية ويؤكد على 
قدرتها على استضافة مثل هذه 
البطــوالت الكبيرة متمنني لهم 
جناحا استثنائيا باعتبارها أول 
دولة عربية وإسالمية تستضيف 

هذه البطولة الدولية.
والسالم عليكم ورحمة اهللا 

وبركاته.

رئيس الوزراء أكد في كلمة الكويت أمام الدورة الـ ٧٧ للجمعية العامة لألمم املتحدة التمسك بالنظام الدولي املتعدد األطراف ومبادئ وأهداف ميثاق األمم املتحدة

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد والسفير جاسم البديوي والوفد الكويتي خالل متابعة كلمة الكويتممثل صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح يلقي الكلمة

السيد الرئيس،
إن املسار التاريخي ألعمال 
األمم املتحدة علــى مدار قرابة 
الزمــن  الثمانيــة عقــود مــن 
سيقودنا إلى التوصل إلى حقائق 
رئيسية مفادها أن هذه املنظمة 
قد تصدت ألحداث متغيرة من 
التحديــات اجلســام واألزمات 

املزمنة التي واجهها العالم.
ان تعــدد وتنــوع صنوف 
التحديات واملخاطر التي تواجهها 
البشرية بدءا من تفشي األوبئة 
القاتلة وانتشار أسلحة الدمار 
الشامل وتنامي ظاهرة اإلرهاب 
فضال عــن التهديدات املرتبطة 
الطبيعيــة وتغير  بالكــوارث 
املناخ والفقــر وارتفاع وتيرة 
احملاذير بانعدام األمن الغذائي، 
يتطلب تعاونا دوليا يبتعد عن 
احللول أحادية اجلانب ومن هنا 
كان لهــذه املنظمة الدور األبرز 
في التعاطــي مع كافة املخاطر 
الطارئة واملزمنة والتي جاءت 
عبر مبادرة األمني العام وعنوانها 
«خطتنا املشتركة» الداعم نحو 
حتقيق أهداف التنمية املستدامة 
وفق أسس أكثر شمولية تراعي 
معاجلة جملة العراقيل وتضع 
حلوال مبتكــرة قابلة للتطوير 
لرسم مســتقبل أكثر وضوحا 
مجددين في هذا الصدد متسك 
الكويت بالنظام الدولي املتعدد 

رئيس الوزراء هنأ رئيس 
غينيا بيساو بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح ببرقيــة تهنئة إلى الرئيس اجلنرال 
عمر سيســكو إمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو 

الصديقة مبناسبة العيد الوطني لبالده.

سيظل التوتر وعدم االستقرار سائدًا في منطقتنا ما لم ينل الشعب الفلسطيني األبّي كل حقوقه املشروعة
جندد ترحيبنا باالتفاق على الهدنة بني األطراف اليمنية مع تأكيدنا على أهمية تنفيذ بنودها كافة
تنظيم قطر لبطولة كأس العالم في نوفمبر املقبل يواكب ما تشهده من نهضة اقتصادية وحضارية

ضرورة حتقيق تسوية سياسية في سورية وفقًا للقرارات الدولية ومبا يحقق تطلعات الشعب السوريعلى إيران تخفيف حدة التوتر في اخلليج واحلفاظ على سالمة وأمن وحرية املالحة البحرية

وزير اخلارجية خالل لقائه نظيره اإليراني على هامش أعمال اجلمعية العامة بنيويورك

أصدر وزيــر التجــارة والصناعة ووزير 
الشؤون االجتماعية والتنمية املجتمعية فهد 
الشريعان قرارا بإشهار جمعية «أبواب اخلير» 

للعمل اخليري واإلنساني.
وتضمن القرار:

مادة ١: تشهر جمعية أبواب اخلير للعمل 
اخليري واإلنساني ملدة غير محدودة، وينشر 
ملخص نظامها األساسي في اجلريدة الرسمية.

مادة ٢: ُيعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 
نشــره في اجلريــدة الرســمية، وعلى جهات 
االختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به. وجاء في 
النظام األساسي للجمعية: قامت وزارة الشؤون 
االجتماعية بتسجيل جمعية أبواب اخلير للعمل 
اخليري واإلنساني ومقرها دولة الكويت ملدة 
غيــر محدودة، وذلك بهــدف إظهار دور دولة 
الكويت اإلنساني في رفع املعاناة عن الشعوب 
التــي تتعرض للمجاعات واألوبئة والكوارث 
الطبيعية ودعم املشاريع اإلنتاجية التنموية 
ومشــاريع الوقــف بعد أخــذ موافقة اجلهات 
املختصة وإنشاء املساجد واملراكز واملؤسسات 
االجتماعيــة والصحية خــارج دولة الكويت 
وإعداد البحوث والدراسات ونشرها وطباعة 
النشرات الشرعية في علوم املقاصد والوسائل 
بعد أخذ املوافقات الالزمة واســتقبال الزكاة 
والصدقات والكفارات وتوزيعها على احملتاجني 
وفق املصارف الشــرعية لها ورعاية األســر 
احملتاجة واملتعففة ورعاية احلاالت الصحية 
لذوي االحتياجات اخلاصة واألمراض املزمنة 
داخل الكويت وخارجها، على أن متارس هذه 
األهداف بعد موافقة وزارة الشؤون واجلهات 

املختصة. واملؤسسون هم:
٭ عبداهللا حزام فهيد العجمي

٭ أحمد حمد منديل الريش
٭ أحمد سليمان أحمد املطوع
٭ أحمد صالح عيسى الطاهر

٭ بدر صقر محمد العجمي
٭ حامد عبداهللا مرزوق نشر الرشيدي

٭ حبيب حفيظ علي الذهبي
٭ حسني محمد فهد العجمي
٭ خالد أيوب خضير العلي

٭ خالد عبداهللا حزام احلمدان
٭ خالد محيل إبراهيم العتيبي

٭ خالد منشر عيد العصيمي
٭ راشد سالم راشد سلطان العجمي

٭ زامل خالد زامل الزامل

٭ زيد جاسم محمد العيناتي
٭ سالم خالد محمد العجمي

٭ سعود عبدالعزيز عبداهللا اجلطيلي
٭ سلطان بدر محمد صرام

٭ شاهر صالح محمد العتيبي
٭ صالح عثمان محمد اخلميس

٭ طالل عمر ذعار العتيبي
٭ عايض محمد عايض العجمي
٭ عبداهللا سلمان أحمد السعيد

٭ عبدالرحمن حمد أحمد السعيد
٭ عبدالرحمن عثمان محمد اخلميس
٭ عبدالرحمن فهاد مشرع الرشيدي
٭ عبدالرحمن مهدي محمد العجمي

٭ عبداهللا حمد مطيع العجمي
٭ عبداهللا رائد محمد احلزميي

٭ عبداهللا فهاد مشرع الرشيدي
٭ عبداهللا مهدي محمد العجمي

٭ فهد محسن فهد السويد
٭ فهد محيل إبراهيم العتيبي

٭ ماجد محيل إبراهيم العتيبي
٭ محمد عثمان محمد اخلميس
٭ محمد محيل إبراهيم العتيبي

٭ محمد مهدي محمد العجمي
٭ محمد نواف محمد السالم

٭ مشاري صالح عيسى الطاهر
٭ منصور فارس منصور الغامن

٭ مهدي محمد ناصر العلي العجمي
٭ ناصر بادي جاسم الشمري
٭ وليد خالد بدران الدوسري

٭ يحيى فؤاد سيد عبدالرحمن الرفاعي
٭ يوسف ثابت محمد املاجد

٭ يوسف جاسم محمد العيناتي
٭ يونس اسحق سليمان الصالح

٭ محمد عبداهللا مطر العيدان
٭ محمد عمر ذعار العتيبي
٭ ناصر سعد فالح العجمي

٭ لقمان خالد مشاري احلماد
ويدير شــؤون اجلمعيــة مجلس إدارة 
مكون من ٧ أعضاء يتم اختيارهم مبعرفة 
اجلمعية العمومية ملدة سنتني قابلة للتجديد 
ملدد مماثلة، وتبدأ السنة املالية للجمعية 
فــي األول من يناير مــن كل عام، وتنتهي 
في آخر ديســمبر فيما عدا السنة األولى، 
فتبدأ من تاريخ شــهرها، وتنتهي في آخر 

ديسمبر من العام التالي.

إشهار جمعية «أبواب اخلير» للعمل 
اإلنساني.. وأسماء األعضاء املؤسسني

لرفع املعاناة عن الشعوب التي تتعرض للمجاعات واألوبئة والكوارث

إشهار اجلمعية الكويتية للغة العربية
أصدر وزير التجــارة والصناعة ووزير 
الشؤون االجتماعية والتنمية املجتمعية فهد 
الشــريعان قرارا بإشهار اجلمعية الكويتية 

للغة العربية. ونص القرار على:
مادة ١: تشــهر اجلمعيــة الكويتية للغة 

العربية ملدة غير محدودة، وينشــر ملخص 
نظامها األساسي في اجلريدة الرسمية.

مادة ٢: ُيعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 
نشــره في اجلريدة الرســمية، وعلى جهات 

االختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
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أسامة الزيد: منح ربة املنزل التأمني 
الصحي واملساعدة الشهرية

قال مرشح الدائرة األولى أسامة الزيد إن هناك حتديات 
رئيسية تتمثل في اإلصالحات السياسية ومعاجلة اختالالت 
هيكلية في االقتصاد الوطني واملالية العامة، مضيفا أن 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة ٤٠٪ منها نسبة مساهمة 
قطاع املشروعات الصغيرة في اقتصادات الدول الناشئة، 

و٣٪ نسبة مساهمة القطاع نفسه في اقتصاد الكويت.
وذكر الزيد خالل ندوة نسائية أقامها مساء أمس األول 
أن هناك عرقلة الزدهار هذا القطاع وتأثيره على االقتصاد 
احمللي ســببه عدم االستقرار اإلداري وتناوب ٥ مديرين 
على الصندوق في ٩ سنوات منذ تأسيسه، وكل منهم له 

استراتيجية متناقضة مع أزمة كورونا وانكشاف مأساة 
صندوق املشروعات الصغيرة.

وأضــاف «هناك ٢٧ ألف مبادر كويتــي يديرون أكثر 
من ٣٠ ألف مشروع لم تقم احلكومة بدعمهم، مضيفا أن 
١٢٫٣٪ هي نسبة إغالق املشــاريع الصغيرة واملتوسطة 
هي األعلى بني دول الشــرق األوســط، و٧١٪ ممن أغلقوا 
مشاريعهم بالسنة املاضية بسبب تأثير اجلائحة عليهم 
وصعوبة احلصول على التمويل وبيروقراطية اإلجراءات 

احلكومية».
وطالب الزيد بتعزيز النزاهة وتعديل قانون محاكمة 

الوزراء وإقرار قانون تعارض املصالح ومخاصمة القضاة، 
وعدالــة التعيني في مؤسســات الدولــة، ومتكني ديوان 
احملاسبة من تقدمي البالغات للنيابة العامة، واستقاللية 
هيئة مكافحة الفســاد والكشــف عن التجــاوزات املالية 
الســابقة من خالل جلان حتقيق برملانية تقف عند آخر 

املستجدات.
وبشــأن التمييز ضــد املرأة قال الزيــد إن هناك ٣٠٪ 
نسبة الفوارق بني املرأة والرجل األعلى خليجيا، و٤٣٪ 
اختالف الراتب بالقطاعني العام واخلاص، وحتقيق الرعاية 
السكنية، وهناك عزل اجتماعي وجغرافي للمطلقة واألرملة 

واملتزوجة من غير كويتي.
وطالب الزيد مبساواة املرأة بالرجل من حيث التشريعات 
واحلقوق بينها وبني الرجل، والتوسع في تسكني املناصب 
القيادية بالدولة وفق الكفاءة، وزيادة املساعدات الشهرية 
للمرأة وربطها مبعدالت التضخم، ومنح ربة املنزل التأمني 

الصحي واملساعدة الشهرية.
وقال «املرأة ليست نصف املجتمع بل غالبيته بنسبة 
٥١٪ ووفقا خلط الفقر النســبي تعتبر ١٦ ألف ربة منزل 
ممن يتســلمن مساعدات شهرية من الشؤون حتت خط 

الفقر النسبي».

مرشح الدائرة األولى أقام ندوة نسائية شدد فيها على مساواة املرأة بالرجل في احلقوق والواجبات

الناخبات في مقر الزيد

(متني غوزال) مرشح الدائرة األولى أسامة الزيد متحدثا للناخبات  

أسامة الزيد في حديث مع إحدى الناخبات 

الزيد مع أحد الناخبني الصغار

حضور نسائي 

جانب من احلاضرات 

الناخبات خالل ندوة أسامة الزيد

متابعة واهتمام

أسامة الزيد مع بعض احلضور 

ناخبات الدائرة األولى في مقر الزيد

متابعة حلديث الزيد

ناخبتان في مقر أسامة الزيد
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خالد العميرة: اخلطاب السامي أشار إلى أخطاء احلكومة واملجلس

مرزوق احلبيني: بداية اإلصالح احلقيقي تبدأ من اختيار 
القوي األمني والتصويت للمرشحني بعيدًا عن العاطفة

أكــد النائب الســابق مرشــح الدائرة 
اخلامســة مــرزوق احلبينــي، أن أولى 
خطوات اإلصالح تبدأ من الناخب عندما 
يأخذ ورقتــه ويضعها فــي الصندوق، 
مشيرا إلى أنه في هــــــذه املرحلـــــة ال 

يعلــم بك إال ربــــــك وال يراقبـــــــك إال 
ضميــــرك.

وخاطب احلبيني الناخبني قائال «في 
هذه املرحلة ال تصوت ملرشح بل صوت 
للكويــت وال تصوت لغير الكويت، ألن 

الورقة هي بداية الطريق لإلصالح وقم 
بالتصويــت بعقلــك وليــس بعاطفتك، 
ال تصــوت لقبيلتــك وال لعائلتــك وال 

لطائفتك».
وتابــع: «لذلك، بداية طريق اإلصالح 

سيكون في يوم ٢٩ سبتمبر، إذا استطعنا 
إيصال نائب صالح مصلح نظيف نزيه، 
فإنك بذلك ساهمت في إصالح البلد، وإذا 
اســتطعت إيصال القوي األمني ساهمت 

في إصالح وطنك».

في ندوة شهدت حضورا 
جماهيريا كبيرا، أكد مرشح 
الدائــرة األولى ملجلس األمة 
٢٠٢٢ خالد العميرة أن الكويت 
متر مبرحلة مهمة من تاريخها 
السياسي، مشيرا إلى أن على 
جميــع املرشــحني مبختلف 
طوائفهم اإلشارة والعمل وفق 
التاريخي،  السامي  اخلطاب 
الذي ألقاه ســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد نيابة 
عــن صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، حفظهما 
اهللا ورعاهما، الذي أشار من 
خالله بشكل واضح ومباشر 
إلى أخطاء احلكومة واملجلس 
في املرحلة السابقة والتقصير 
في واجباتهم املطلوبة، محمال 
الكويتي املسؤولية  الشعب 
كاملة الختيار ممثليه األكفاء 
ليكونــوا نواب املرحلة على 

حد تعبيره.
العميــرة علــى  وشــدد 
ضــرورة حســن االختيــار 
مــن أبناء الشــعب الكويتي 
ملرشحيهم لكي ال تعود الكويت 
الفوضــى واالحتقان  حلالة 

هيمنة احلكومة على املجالس 
الســابقة قــد أضعفت الدور 
الرقابي وأضعف احملاســبة 
احلقيقية للمقصرين، وأدى 
ذلــك لكثــرة الفســاد املالي 
واإلداري، مشيرا إلى ضعف 
مخرجات دور املجلس السابق 

الصوت الواحد الذي شــتت 
املجتمــع الكويتــي، وكرس 
احلزبية والطائفية والقبلية، 
وتشــريع القوانني التي من 
شــأنها تخفيــف العبء عن 
املواطــن الكويتي، مؤكدا أن 
التشريعات احلقيقية ال تكون 

العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 
تســهيل أمورهــم وليــس 
العكس، معربا عن سعادته 
ببوادر اإلصالح التي ملسناها 
في أعمــال مجلــس الوزراء 
خالل الفترة القريبة املاضية.
وختــم العميرة قائال: إن 

بالرقابــة ممــا أدى لتجــرؤ 
البعض على املال العام.

وأضاف أن قانون املسيء 
البــد من تعديلــه فقد فصل 
إلقصاء املعارضني للحكومة 
املشــهد  عــن  وإبعادهــم 
السياسي، داعيا إلى تعديل 

إال بالتعاون بني السلطتني، 
مع حرصه على إعادة النظر 
بزيادة الرواتب حيث ان آخر 
تعديل عليها قد مت عام ٢٠٠٨.

وأكد العميرة أن إلخواننا 
ذوي اإلعاقــة حقوقا واجبة 
النفاذ، وأن على إدارة الهيئة 

حل جميع مشــاكلنا يتمثل 
باإلرادة وحسن اإلدارة، أما 
اإلرادة فهي الرغبة احلقيقية 
مــن املجلــس حلل مشــاكل 
املواطــن، وأمــا اإلدارة فهي 
ترجمــة مــن ســمو رئيس 
الــوزراء للخطاب  مجلــس 
الســامي من خالل اختياره 
الدقيق للــوزراء، واالبتعاد 
عن احملاصصة السياســية، 
وأن يكــون االختيــار علــى 
أساس القدرة والكفاءة لتنفيذ 
العمــل احلكومي،  برنامــج 
وفي حال تقصير احلكومة 
يكون دور املجلس باملراقبة 
وتصحيح املسار، مؤكدا أن 
شــعار احلملــة االنتخابية 
«رؤية وطموح» وأن رؤيته 
ترتكز على التأسيس ملرحلة 
جديدة مــن حيــاة الكويت 
السياســية ودعم الشــباب 
الكويتي وإعطائهم الفرصة 
ليثبتــوا جدارتهــم، ووقف 
الهدر املالي ومكافحة الفساد 
والفاسدين، مشــيرا إلى أن 
طموحــه أن تعــود الكويت 

رائدة كما كانت دائما.

مرشح الدائرة األولى أكد خالل ندوته االنتخابية أن الكويت متر مبرحلة مهمة من تاريخها السياسي وعلى أبناء الشعب اختيار ممثليه األكفاء

النائب السابق ومرشح الدائرة اخلامسة طالب بالتصويت للكويت وليس البن القبيلة أو العائلة أو الطائفة

خالد العميرة متحدثا خالل الندوة

النائب السابق مرشح الدائرة اخلامسة مرزوق احلبيني

السياســي الــذي عطل أمور 
العباد والبالد، مؤكدا أن عدم 
إقرار امليزانية لهذه الســنة 
قد عطــل مصالح املواطنني، 
معربا عن أسفه من عدم قيام 
املجلس السابق مبهامه ودوره 
الرقابي والسياسي، حيث إن 

احلضور في ندوة مرشح «األولى» خالد العميرة
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عسكر العنزي: اخلطاب األميري السامي 
يؤكد العهد الوثيق بني األسرة والشعب

افتتــح مرشــح الدائــرة الرابعة 
النائــب الســابق عســكر العنــزي 
مقره االنتخابي بنــدوة جماهيرية 
كبيرة حضرها أهالي الدائرة. وأكد 
فــي تصريح صحافــي أن اخلطاب 
السامي يؤكد العهد الوثيق بني األسرة 
والشعب الكويتي، داعيا اجلميع الى 

االلتفاف حول قيادتنا احلكيمة.
وكان العنزي قد حتدث في ندوته، 
عن برنامجه االنتخابي وأهم القضايا 
التــي ســيتبناها في حــال وصوله 
للمجلــس املقبل، مشــيرا الى عدم 
جواز التقشف على مستوى مستحقي 

العالج باخلارج.
وتطرق العنزي الى غالء األسعار 
وضرورة زيادة الرواتب بسبب حتمل 
املواطنني أعباء كبيرة بسبب الزيادة 
في أسعار السلع االستهالكية، داعيا إلى 
متليك أصحاب بيوت «من باع بيته».

كمــا تطرق الى قضايا اإلســكان 

والتعليــم والصحة، مبينا ضرورة 
وجود تشــريعات وقوانني لتطوير 
هذه اخلدمات، داعيا رئيس مجلس 
الوزراء ســمو الشــيخ أحمد نواف 
األحمــد الصباح الــى اختيار وزير 
كــفء وجــاد ورجل دولــة حلقيبة 
اإلســكان، مؤكــدا أنــه كان أول من 
طالب بنقل معسكرات اجليش بعيدا 
عن اجلهراء في ٢٠١١، وقد استجابت 
احلكومة بفضل اهللا أخيرا لهذا الطلب 

املستحق.
ودعا العنزي إلى إنصاف الطلبة 
والعاملني في هذه القطاعات، وأبدى 
اهتمامه مبلف التجنيس وتشــريع 
قوانني لتجنيس املستحقني من غير 
محددي اجلنســية وإنصــاف املرأة 
الكويتية املتزوجة من غير كويتي، 

ومن لديها ظروف قهرية.
وشدد عسكر على تسهيل وتوفير 
احليــاة الكرمية ألبنــاء الكويتيات 

وتوفير اخلدمات لهم، ومنها توفير 
الرعايــة الصحية ألبنــاء الكويتية 
مــن املقيمــني، وتســريع مشــروع 
النعــامي املخصــص للكويتيــات، 
مناديا بتجنيس أبنائها وتوظيفهم، 
ومساعدة الكويتية املتزوجة من غير 
كويتــي وإن كانت موظفة، لضعف 
راتبهــا الذي ال يتجاوز ٦٠٠ أو ٧٠٠

دينار.
وختــم مرشــح الدائــرة الرابعة 
عسكر العنزي بأنه سيكون حاضرا 
مع أي قانون فيــه مصلحة الوطن 
واملواطن، وخصوصا جتنيس ٤٠٠٠

سنويا، والتوسع في ابتعاث الطلبة، 
وحتمل الدولة نصف تكاليف املوفد 
على نفقته، ومحاربة احتكار الوظائف 
ذات االمتيازات بشكل طبقي، مشددا 
على ضرورة عدم حتميل املواطنني 
أعباء مالية تساهم في إرهاق ميزانية 

األسر في ظل الوفرة املالية.

النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة افتتح مقره االنتخابي بندوة جماهيرية مساء أمس األول

(قاسم باشا) مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق عسكر العنزي متحدثا 

عسكر العنزي مخاطبا الناخبني  احلضور يستمع إلى حديث عسكر 

حضور كثيف

حضور حاشد 

جانب من احلضور الغفير في مقر عسكر العنزي

عسكر العنزي محاطا مبحبيه 

مقر عسكر العنزي

جانب آخر من احلضور احلضور خارج مقر عسكر عسكر العنزي متحدثا 



09
االحد ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢

للتواصل
٢٢٢٧٢٨٣٠  -  ٢٢٢٧٢٨٥٧
majlisalomma@alanba.com.kw

20222022

احلضور في مقر العتيبي 

حضور كثيف من أبناء الدائرة الثالثة في املقر االنتخابي للنائب السابق ومرشح الدائرة فارس العتيبي

فارس العتيبي متحدثا 

النائب السابق د. فيصل املسلم متحدثا

متابعة من ناخبي الثالثة لكلمة فارس العتيبيحضور كثيف

جمع غفير يستمعون إلى فارس العتيبي

مرشح «الرابعة» النائب السابق ثامر السويط مخاطبا احلضور

النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة فارس العتيبي متحدثا للناخبني

جانب من الناخبني 

مبارك احلجرف وثامر السويط وخالد العتيبي يدا بيد مع مرشح الدائرة الثالثة فارس العتيبي

فارس العتيبي: القيادة السياسية أهدت إلى الشعب القرار .. واخلطاب 
السامي عناوينه واضحة وصريحة بالعودة إلى الشعب الختيار مصيره

أكد النائب السابق ومرشح 
الدائرة الثالثة فارس العتيبي 
ان الدعم والعزمية واحلفاظ 
علــى الدســتور والدفاع عن 
الكويت تأتي من خالل الشعب 
الكويتــي ودعمــه املســتمر 
للنواب وهذا ما اوصلهم لهذه 
املرحلة من العمل السياسي. 
العتيبــي  واضــاف فــارس 
خالل افتتاح مقره االنتخابي 
اليوم عرســا  اننــا نعيــش 
دميوقراطيــا حتقــق بنجاح 
الشــعب في مهمته وصمود 
النواب وأشكر اجلميع على 
كل تلك املواقف السابقة وبإذن 
الكويــت ســوف تفرح  اهللا 
جميعها بتاريخ ٢٩ سبتمبر 
مبخرجــات نيابيــة طيبــة 
وأصيلة مثــل طيب واصالة 
الشعب الكويتي. وزاد بقوله: 
نحن أمام مرحلــة تاريخية 
كما يعلم اجلميع وامام حقبة 
جديدة وعهــد جديد ويجب 
ان تطوى صفحة املاضي من 
خالل التشريع واحملاسبة وانا 
اقول دائمــا ان اللبنة االولى 
لالصــالح وضعت من خالل 
الشــعب الكويتي بتاريخ ٥

ديسمبر ٢٠٢٠ بوصول النواب 
االصالحيني واليوم نحن في 
مفترق طرق والرسالة يجب 
أن تكون واضحة ان الشعب 
الكويتــي عنوانــه االصالح 
وليس غيره وضرب الفساد 
واملفســدين وكويت جديدة 
ونهــج جديد وهذه ما يريده 
الكويتي ويحرص  الشــعب 
عليه. وقال العتيبي: القيادة 
السياسية أهدت الى الشعب 
القــرار واملصيــر واخلطاب 
الســامي كانــت بــه عناوين 

مجلــس ٢٠٢٠ بــكل إخالص 
وتفان في الدفاع عن الدستور 
واملكتسبات الشعبية حرصا 

الفاسدين لها شــقان، االول 
القانونــي وهــو مســؤولية 
احلكومة والقضاء، والشــق 

صالح الوطن واملواطنني.
الكويتية  ودعم األســرة 
وحتسني مستوى االقتصاد 

علــى تطبيــق مــا ورد فــي 
برنامجنــا االنتخابي ٢٠٢٠. 
وأوضح العتيبي أن محاسبة 

الرقابي وهو مسؤولية املجلس 
ونحن ندعم احلكومة اذا كان 
هناك تشــريع يدعم ويحقق 

ودخل األسرة الكويتية حيث 
تقدمــت بعدة قوانــني لرفع 
مســتوى املعيشة وحتقيق 
الرفاهية للكويتيني كما يجب 
على احلكومة توجيه ارباح 
الى  الصناديق االستثمارية 
داخل الكويت وال تنسوا ان 
الكويت حتتــاج الى ابنائها 
اليــوم جميعــا والصــوت 
للكويت فقط وانا كنت قريبا 
منكم وسوف أستمر في ذلك. 
مــن جانبه، قــال النائب 
الدائــرة  الســابق ومرشــح 
ان  الثانيــة محمــد املطيــر 
فارس العتيبي كان من اكثر 
االشــخاص تنســيقا لعمــل 
الكتلة البرملانية خالل عمل 
املجلس للوصول الى قرارات 

مفيدة ألي جلسة قادمة.
الســابق  النائــب  وقــال 
ومرشح الدائرة اخلامسة خالد 
العتيبــي ان فارس العتيبي 
يســتحق التصويت له وان 
ميثل الدائرة الثالثة وابناءها. 
وفــي االجتاه ذاتــه، قال 
النائب السابق فيصل املسلم 
مخاطبا احلضــور: صوتوا 
للكويــت وصوتــوا لفارس 
العتيبــي صوتــوا لوصول 
رجال اكفاء يحفظون االمانة، 

صوتوا للعزة والكرامة.
من جهتــه، قــال النائب 
الدائــرة  الســابق ومرشــح 
الرابعــة ثامر الســويط: ان 
اجلميع يحتــرم كل القبائل 
وكل املكونات االجتماعية لكن 
املشــكلة مع من انقلب على 
املبادئ ولن نقبل باخلالفات. 
واضــاف: أتينا خلدمة البلد 
والناس من مختلف املكونات 

ولن ننجر الى اخلالفات.

النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة افتتح مقره االنتخابي بحضور كثيف

واضحــة وصريحة بالعودة 
الى الشعب الكويتي الختيار 
مصيــره ونحــن عملنــا في 
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حمد روح الدين: مستمر في تبني القضايا الشعبية ومكافحة 
الفساد واحلفاظ على احلقوق واملكتسبات الوطنية

أكد النائب والوزير السابق ومرشح الدائرة 
األولى د.حمد روح الدين اســتمراره فيما بدأ 
فيه من خالل تبني القضايا الشعبية واحلفاظ 

على احلقوق واملكتسبات الوطنية.
وأضــاف روح الدين، خــالل افتتاح مقره 
االنتخابي: بإذن اهللا كما عهدمتوني ســأبقى 
قريبــا من اجلميــع لتلمس مشــاكل وهموم 
املواطنــني، موجها الشــكر اجلزيل للحضور 
الكثيــف حيث عبر احلضور عن مشــاعرهم 

الطيبة.
وتابــع: نحمد اهللا على محبة الناس هذه 
احملبة التــي تأتي من خالل عدة أمور، أهمها 
األمانة فــي العمل واحلرص علــى التواصل 
والصــدق واحلــرص على مصلحــة الكويت 
ومواطنيها، مشيرا إلى ان تواصله مع جميع 
أطيــاف املجتمع دون تفرقــة إليصال صوت 
اجلميع لقاعة عبداهللا الســالم، مشــددا على 
استمراره في مواجهة الفساد وإقرار التشريعات 
التي تهم املواطنني «وبإذن اهللا سنكون عند 

هقوة أهل الدائرة االولى ان شاء اهللا».

النائب والوزير السابق ومرشح الدائرة األولى افتتح مقره االنتخابي

ناخبو الدائرة األولى خالل افتتاح مقر روح الدين 

مصطفى جمعة من بني احلضور 

حشد انتخابي 

النائب والوزير السابق ومرشح الدائرة األولى د.حمد روح الدين

أبناء الدائرة االولى خالل ندوة د.حمد روح الدين جانب اخر من احلضور حضور حاشد 

د. حمد روح الدين 

ابناء الدائرة األولى في مقر روح الدين 

النائب والوزير السابق ومرشح الدائرة األولى د.حمد روح الدين متحدثا للحضور 

جانب من احلضور الكثيف

حضور حاشد خالل افتتاح مقر د.حمد روح الدين

لقطة انتخابية
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صالح عاشور: إقرار مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص في التوظيف 
والرواتب في جميع مؤسسات الدولة أصبح أمرًا حتميًا

شّدد مرشح الدائرة األولى النائب السابق صالح عاشور 
على ضــرورة أن تهتم احلكومة بإصالح أوضاع التوظيف 
وإقــرار مبدأ تكافؤ الفرص فيه، وكذلك تفاوت الرواتب في 

مؤسسات وهيئات الدولة.
وقال عاشور إنه من خالل اللقاء مع الناخبني والناخبات 
في الدائرة األولى خرجنا مبحصلة من القضايا املهمة، كاشفا 
عن أنه حال وصوله للبرملان ســيقوم بتشــكيل جلنة من 
ناخبات الدائرة ألخذ االستفســارات واالقتراحات املتعلقة 
باملرأة، وسيعقد لقاءات دورية لطرح القضايا وملعرفة أين 

وصلت القوانني واالقتراحات التي قدمها.
وأكد عاشور خالل ندوته االنتخابية النسائية التي عقدها 
أن قانون البديل االستراتيجي من أفضل القوانني التي قدمت 
للتقارب واملســاواة في الرواتــب واالمتيازات، الفتا إلى أن 

احلكومة وضعته في األدراج.
وأضاف «نفس الشيء بخصوص موضوع التوظيف في 
الوزارات، فمن املفترض أن يكون لدينا نوع من الشــفافية 
والوضوح في التعيني في وزارات ومؤسسات الدولة املختلفة، 
وبالتالي يشعر املواطن بالغنب وعدم تكافؤ الفرص واملساواة، 
وآن األوان للحكومــة التــي ترفع رايــة اإلصالح أن تصلح 

وضع التوظيف والرواتب».

مرشح الدائرة األولى النائب السابق أقام ندوة انتخابية نسائية أكد فيها أن قانون البديل اإلستراتيجي من أفضل القوانني
مرشح الدائرة األولى النائب السابق صالح عاشور متحدثا للحاضرات 

حضور انتخابي 

متابعة واهتمام لكلمة صالح عاشور 

ناخبات الدائرة األولى في مقر النائب السابق ومرشح الدائرة صالح عاشور 

ناخبات الدائرة االولى يستمعن لعاشور 

الناخبات خالل ندوة عاشور 

صالح عاشور مخاطبا احلاضرات  جانب من الناخبات 

متابعة من ناخبات الدائرة 

متابعة نسائية 
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املرشح محمد خليفة العازمي يرفع يد د.سعود الطامي نايف املرداس ود.سعود الطامي 

د. سعود الطامي مخاطبا احلضور 

(محمد هاشم) مرشح الدائرة اخلامسة د. سعود الطامي متحدثا  

سعود الطامي مع بعض احلضور 

محمد اخلليفة خالل ندوة د.سعود الطامي 

حضور كثيف خارج املقر

د.سعود الطامي مستقبال الناخبني 

حضور حاشد خالل ندوة مرشح الدائرة اخلامسة د. سعود الطامي

ابناء الدائرة اخلامسة في مقر د.سعود الطامي 

ابناء الدائرة اخلامسة في مقر الطامي 

تأييد انتخابي 

جانب آخر من احلضور 

سعود الطامي: اخلطاب األميري 
األهم في تاريخ احلياة السياسية

أكد مرشح الدائرة اخلامسة 
د. ســعود الطامــي أن العمل 
اجلماعي داخــل مجلس األمة 
يوصلنا إلى قرارات وقوانني، 
الفتا إلى أن سلطة القضاء على 
أعمال اجلنسية الكويتية مطلب 
قانوني ومن ضمن أولوياتي في 
حال وصلت إلى قبة عبداهللا 

السالم.
وقال الطامي خالل الندوة 
التي نظمها في ديوانه مبنطقة 
الصباحيــة اخلميس املاضي 
حتت شــعار «العهد اجلديد» 
بحضور النائب السابق محمد 
اخلليفة، إن الكويت مرت خالل 
الســنوات املاضيــة مبراحــل 
سياسية ســيئة، الفتا إلى أن 
النــواب لم يروا حــال، إال من 
خالل االعتصام داخل املجلس 

وجنحوا في اعتصامهم.
وتعهــد الطامي فــي حال 
وصولــه إلــى مجلــس األمة 
بفتح ملفــات الفســاد و«هذا 

حق الشعب علينا». 
وأكــد الطامــي أن «خطاب 
ســمو األمير الذي ألقاه نيابة 
عن ســموه، سمو ولي العهد، 
يعتبر األهم في تاريخ العمل 
السياســي في الكويت، حيث 
أوكل للناخبــني مهمة اختيار 
الصاحلني لتمثيلهم في مجلس 
األمة، مشــددا علــى ضرورة 

إصالحا حقيقيا.
وأوضح أن «حكومتنا بعد 
كل انتخابات لديها بروتوكول 
وهو تعيني وزراء من القبائل أو 
الطوائف أو الكتل وهذا شيء 
مرفوض، نريد تعيني الكفاءات 

التي تفيد الكويت».
وأضاف أن «اإلصالح يجب 
أن يكون بالتشــريع وتعديل 
الدستور ملزيد من اإلصالحات، 
لفك التشابك بني السلطتني».

وأكد أن «الكويت بحاجة إلى 
حوار وطني صحيح واستفتاء 
شــعبي يعرض على الشعب 
الكويتي لتعديل الدستور ومن 
ثم يعرض على مجلس ٢٠٢٢، 

د. ســعود الطامي أن املواطن 
يتزوج وينتظر من ١٥ إلى ٢٠

عاما لكي يحصل على السكن، 
مؤكــدا أنه من غير املقبول أن 
تبنــي الكويــت فــي اخلارج، 
وشبابنا يعاني من أزمة السكن 

في الداخل.
وطالــب الطامي مبحافظة 
ســابعة تتكــون مــن مناطق 
أم الهيمــان وجنــوب صباح 
األحمد والوفرة وغيرها بحيث 
تكــون محافظــة متكاملة من 
مستشــفيات ومدارس وبنى 

حتتية متطورة.
الدائــرة  وشــدد مرشــح 
الهويــة  اخلامســة علــى أن 
اإلسالمية والثوابت الشرعية 
على رأس أهدافه االنتخابية، 
مشــيرا إلى أن آفــة املخدرات 
أكلــت الشــعب الكويتــي من 
بناتنا وأبنائنــا، ونتمنى من 
وزارة األوقــاف تعزيز ثقافة 
الوعــي والــوازع الديني لدى 
أبنائنا وبناتنا، مطالبا الدولة 
بالتصدي لالنحالل األخالقي 

احلاصل.
مــن جانبــه، أكــد النائب 
الســابق محمــد اخلليفــة أن 
هــذه الندوة تعبــر عن النهج 
اجلديد، مشيرا إلى أن اجلميع 
في الكويت التمس التفاؤل من 
خالل خطاب صاحب الســمو 

الكويتيني.
وأوضح املرشح د. سعود 
النائــب  عمــل  أن  الطامــي 
يتمحور في التشريع والرقابة 
واحملاســبة، الفتا إلى أنه في 
حال وصوله إلى قاعة عبداهللا 
السالم سوف يعمل على تعديل 

قانون «من باع بيته».
وأوضــح أن الرقابــة على 
برنامــج عمــل احلكومــة من 
صميــم عمــل النائــب، فمنذ 
تأسيس املجلس إلى اآلن أكثر 
إجناز في برنامج عمل احلكومة 
ال يتعدى ٢٠٪، وبعض املجالس 
نسبة اإلجناز لم تتعد ٧٪ فقط.
وأكد د. ســعود الطامي أن 

فجميع دساتير العالم حتدث 
لألفضل».

وذكر أن قانون املسيء هو 
إقصاء سياسي مبعنى الكلمة، 
الفتا إلى أن الشــطب من قيد 
االنتخابات هو إقصاء لنواب 
شرفاء أمثال عبداهللا البرغش 
ونايف املرداس وخالد شخير 
ومساعد القريفة وأنور الفكر 

وغيرهم. 
ومتنى أن تعــدل احملكمة 
الدســتورية املســار فــي هذا 
القانــون وتعطــي اإلخــوان 
حقوقهــم، متعهــدا فــي حال 
وصوله إلــى املجلس بتعديل 
قانــون املســيء ألنــه ظلــم 

دعم األســرة الكويتية ورفع 
املستوى املعيشــي للمواطن 
من خالل رفع الرواتب سيكون 
على ســلم أولوياتــه وأهدافه 

االنخابية.
وأضــاف أن أحــد أهدافــه 
االنتخابيــة أيضــا هي عالوة 
األطفال والتي تشــمل جميع 
إلــى أن  الكويتيــني، مشــيرا 
التأمينات االجتماعية  قوانني 
فــي الكويــت تقليديــة، وأن 
املتقاعدين في الكويت هم الفئة 
األهم، وال بد من حتديث قوانني 
التأمينات كل سنتني، ملصلحة 

املتقاعدين.
وحول قضية اإلسكان، أكد 

األمير والــذي ألقاه نيابة عن 
سموه سمو ولي العهد، حيث 
ان هذا اخلطاب أرجع لنا األمان.

وشدد اخلليفة على أهمية 
االختيار الصحيــح، مخاطبا 
احلضور بالقول «االختيار مهم 
جدا فأنتم تسطرون دستورا 
جديدا من خالل االختيار اجليد، 
وهو ميثل بناء جديدا للكويت».

وأضــاف أن الوضــع فــي 
الكويت «يفشــل»، فــأي زائر 
من دول مجلس التعاون يرى 
التحتية  شــوارعنا وبنيتنــا 
املتهالكة يتعجب، انظروا إلى 
مصر والتطورات التي حتدث 

فيها وكيف أصبحت؟
وشــكر اخلليفة احلكومة 
على مداهمة من يقومون بشراء 
األصوات، متمنيا مجلس أمة 
قادمــا يتعاون مــع احلكومة 
بــال تهــاون. وشــدد النائــب 
الســابق على أهمية اإلصالح 
السياســي، الفتا إلى ضرورة 
العمل البرملاني اجلماعي املنظم 
وليس العمل الفردي الضيق، 
فنحن نريد مشاريع وقوانني 

وتشريعات تخدم الكويت. 
وأكد النائب السابق محمد 
اخلليفــة أن مــن اإلصالحات 
املهمة القيــود على احلريات، 
مطالبــا بإقــرار مزيــد مــن 

احلريات.

مرشح الدائرة اخلامسة نّظم ندوة في منطقة الصباحية حتت شعار «العهد اجلديد»

حسن االختيار، داعيا الشعب 
الكويتي إلى اختيار األشخاص 
الذين يقدمون مصلحة الكويت 

على مصاحلهم اخلاصة».
وقال الطامي «استبشــرنا 
خيــرا بالقــرارات اإلصالحية 
التــي قام بهــا رئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح وعلى رأســها 
قرار التصويت بالبطاقة املدنية 
وهو قرار صائب وصحيح».

وأشاد بوزارة الداخلية في 
مداهمــة من يقومون بشــراء 
األصوات واحلد من ذلك، مشيرا 
إلى أن من يشــتري األصوات 
والــذمم، ال يقــدم مصلحــة 
الكويت، داعيا وزارة الداخلية 
إلى عدم التهاون مع من يشتري 

ذمم الشعب الكويتي.
وأكد د. ســعود الطامي أن 
قرار رئيــس الــوزراء بإنهاء 
خدمــات القياديــني املنتهيــة 
مددهم، منذ ســنوات هو قرار 
صائب لتجديد الدماء للشباب 

الكويتي.
وأكــد الطامي أن «الصوت 
الواحد ســبب مشاكل كثيرة، 
وقواعد اللعبة االنتخابية كما 

هي لم تتغير».
ومتنى أن يتم إلغاء قانون 
املســيء أو تعديلــه وتعديل 
قانــون الدوائر وهــو ما يعد 
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أسامة املناور: جل اهتمامي نهضة 
الكويت وشعبها واإلصالح الشامل

كشــف مرشــح الدائرة الثالثة النائب 
السابق  أسامة املناور عن نضوب االحتياطي 
العام، متسائال: «من املسؤول عن تصفية 
االحتياطي العام الذي وصل إلى الصفر؟».
وأكــد املنــاور، خــالل افتتــاح مقــره 
االنتخابي، أن االحتياطي العام الذي ميول 
بتدفقات مالية هائلة من كثير من اجلهات 
احلكومية قل كثيرا ثم نضب، ووصـــــل 
إلى الصفر، فمن املســؤول عــــن تصفير 

االحتيــاطي العام.
وتســاءل: «مــا الــذي كان ميــول هــذا 
االحتياطي العــام اخلاص بالدولة؟ وملاذا 
صفر عداده؟ ومن املستفيد من إفراغه متاما، 
وساهم في الضرر الذي ترتب على احتياطي 
املال العام؟»، مبينا أن هناك طريقة جديدة 
لوضع اليــد على أراضي البلد، فهل هناك 
جهات حكومية تواطأت للترتيب لبعض 
األشخاص ليضعوا أيديهم على كثير من 
أمالك الدولة بطريقة قانونية؟ فكل شيء 
صار بالقانون، وهل هناك جهات منتخبة 

ساعدت على وضع اليد اجلديد؟.
وكشف عن أن «هناك حملة كبيرة تشن 
ضده فــي الدائرة الثالثة، لكني ســأواجه 
الفاســدين واملفســدين وما يثار من قول 
الزور الذي نهى عنــه النبي الكرمي، لذلك 
أقول للناخبني، ال تلتفتوا ملثل هذه األقاويل، 
وأنا أعرف الشعب الكويتي، خاصة ناخبي 
الدائرة الثالثة، الذين يعون جيدا مواقفي، 
ولن ألتفت ملثل هذه االمور، وجل اهتمامي 

الكويت واالصالح الشامل.
وتابــع: «نحن ال نتعامل مــع القضية 
اإلسكانية كمادة انتخابية أبدا، بل نهدف الى 
حلول ناجعة، بينما حلول احلكومة تقف 
دائما عند رفع رأس املال فقط من خالل ١٠

قوانني قدمتها، ومن خالل الصندوق الكويتي 
للتنمية»، مشيرا الى ان احلكومة بإمكانها 
إجنــاز ومعاجلــة هذه القضيــة من خالل 
موجودات الصندوق البالغة ٣٫١ مليارات 
دينار، وبإمكان هذا املبلغ أن يحل القضية 

كاملة.

النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة افتتح مقره االنتخابي بندوة عن مستجدات احلالة السياسية

املناور مخاطبا احلضور 

جمع غفير 

مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق  أسامة املناور متحدثا للحضور 

متابعة واهتمام

حضور كثيف

متابعة واهتمام  حشد من أبناء الدائرة في مقر أسامة املناور 

حضور انتخابي 

استماع باهتمام حلديث أسامة املناور 

ناخبو الدائرة الثالثة يستمعون إلى حديث مرشح الدائرة النائب السابق  أسامة املناور

جانب من احلضور احلاشدمرشح الدائرة الثالثة النائب السابق  أسامة املناور متحدثا 

حضور كثيف 
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مبارك النجادة: اخلطاب السامي أحدث هزة 
إيجابية في املجتمع وعلى اجلميع خدمة 
النهج اإلصالحي القادم لالستقرار والتنمية

أكد مرشح الدائرة الرابعة مبارك النجادة 
أن اخلطاب الســامي أحدث هزة إيجابية في 
املجتمــــع الكويتي، ودلـــل على أن اإلصالح 
في الكويـــت يحتــــــاج الى قــــرار ورجال 

دولـــة. 
وأضــاف النجــادة خــالل افتتــاح مقــره 
االنتخابــي أن تلك اإلجراءات جتعلنا ننتظر 
التشــكيل احلكومي اجلديد وطــرق تعامله 
مع امللفات الوطنيــة بكاملها، مؤكدا انه ميد 

يــده للجميع للتعامل ملا فيه صالح الكويت 
وشعبها، مشددا على أن الدستور الكويتي متت 
صياغته من أجل اإلنسان الكويتي. وأضاف: 
نحــن دائما نتحدث عــن االقتصاد والصحة 
ألنهما ينعكسان على األسرة الكويتية وكل 
هذه القضايا مهمة لنا بنسبة كبيرة جدا وانا 
متفائل في املرحلة املقبلة ان املجلس املقبل 
ســيكون مجلس إجناز خصوصا اذا استمر 
التعاطي احلكومي مع األمور كما بدأ بالذات 

مــن ناحية اإلجــراءات التصحيحية، ولذلك 
نحن متفائلون جدا. 

وقــال: نحن اآلن نبحــث عن نهج ويجب 
على اجلميع خدمــة النهج اإلصالحي القادم 
الســتقرار وتنمية الكويت ونحن حتى هذه 
اللحظــــــة ال نعلــم بنتائج االنتخابــــــات، 
ولذلــــــك نحن مـــــع كل مخلــــص شريف 
يخدم الكويت وشــعبها ويعيد للكويــــــت 

ألقهــــا وازدهارهــــا.

خالل افتتاح مقره االنتخابي

مبارك النجادة يرحب بأحد الناخبني

جانب من احلضور

مرشح الدائرة الرابعة مبارك النجادة ملقيا كلمته

ابناء الدائرة الرابعة يستمعون لكلمة النجادة

أحد ناخبي الدائرة يتحدث للحضور مبارك النجادة متحدثا

مرشح الدائرة الرابعة مبارك النجادة يلقي كلمته

مرشح الدائرة الرابعة مبارك النجادة مرحبا بناخبني من الدائرة
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حشود انتخابية تستمع حلديث السويط

جمع غفير من ابناء الدائرة حشد انتخابي

السويط مع عباس الشعبي خالل الندوة ثامر السويط مخاطبا احلضور

جمع غفير خالل ندوة ثامر السويط

حشد من ابناء الدائرة الرابعة في مقر النائب السابق ومرشح الدائرة ثامر السويط

ثامر السويط: كنت وال زلت ُمنحازًا للشعب في جميع مواقفي

بدر السهيل

أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة 
ثامر السويط أن نواب املعارضة خالل املرحلة 
السابقة كانوا في حالة حرب مع الفساد، وأنا 
كنت وال زلت وسأبقى منحازا للشعب في جميع 
مواقفي مهما كانت املواقف او النتائج، موضحا، 
ان الوقوف مع حقوق الشعب ومطالبه شرف 

لكل نائب ميثل األمة.
وقال السويط، خالل ندوته االنتخابية التي 
أقامهــا مســاء أمس األول وبحضــور عدد من 
النواب السابقني والشخصيات السياسية بعنوان 
«الوطــن الذي نريــد»، إن تطلعات الكويتيني 

جميعها تقدمنا بها لبرملان «معطل»، وتقدمت 
مبقترح احلقوق املدنية واالجتماعية لـ «البدون» 
لرفع ظلم شديد واقع عليهم مما دفع بعضهم 

للجوء إلى االنتحار. 
وأكد السويط على رفضه العبث بالدستور، 
قائال: «ولذلك جلسنا على مقاعد الوزراء  » وقدمنا 
مقترحات وحلوال قوبلت بالتشويه ومحاوالت 
النيل من نواب املعارضة وبشكل دؤوب، ولكننا 
استمررنا بإصرارنا على االصالح دون تردد.

وقال: نحن «القلة القليلة» التي دافعت عن 
الدســتور الكويتي، مشيرا إلى أن قرار العفو 
اخلاص كان برغبة ســامية مــن والد اجلميع 
صاحب الســمو األمير الشــيخ نــواف األحمد 

ولكن البعض حاول أن يشوه هذا العفو الكرمي.
وزاد «أشــكر حكمة صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، بخطابه 
التاريخي والذي تاله سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد اجلابر الصباح حفظه اهللا والذي 
أعاد للشعب الكويتي التفاؤل بعهد جديد ينهض 

بالكويت الى التنمية واالصالح املنشود».
واختتم الســويط حديثه قائال «نحن امام 
انتخابــات برملانية مهمة ويقع على الشــعب 
الكويتي مسؤولية عظيمة بحسن االختيار»، 
داعيا الشــعب الكويتي الى ضــرورة اختيار 
نواب شرفاء يضعون مصلحة الكويت وشعبها 

نصب أعينهم.

النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة أقام ندوة انتخابية مساء أمس األول في اجلهراء بعنوان «الوطن الذي نريد»

النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة ثامر السويط متحدثا للحضور
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الصالح متحدثا البناء الدائرة

حضور كبير في مقر مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق د.هشام الصالح

حشد انتخابي

(متني غوزال) مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق د.هشام الصالح يلقي كلمته 

الصالح متحدثا د.هشام الصالح خالل ندوته

حضور كثيف

حديث انتخابي مع عبداهللا التميمي د. هشام الصالح مع احد احلضورد. هشام الصالح محييا ناخبيه

هشام الصالح: نطالب بعدم االعتماد 
على النفط كمصدر وحيد للدخل

دعا النائب السابق ومرشح الدائرة 
الثالثة د.هشــام الصالح إلى ضرورة 
اإلســراع في تنفيذ املشاريع احليوية 
وخطــة التنمية وحتقيــق حلم األمير 
الراحل الشــيخ صبــاح األحمد بجعل 
الكويت مركزا ماليا واقتصاديا وإحياء 
جهود املغفور له الشيخ ناصر صباح 
األحمد في نهجه من خالل االستفادة من 
اجلزر الكويتية وإنشاء مدينة احلرير 
واملوانئ احليوية، مشيرا إلى أنها إن متت 
فستسمو بالكويت إلى نقلة اقتصادية 
نوعية وتوفر أكثر من ٢٠٠ ألف فرصة 

عمل للشباب الكويتي مستقبال. 
وأكد الصالح في ندوته اجلماهيرية 
التي حملت عنوان «كشــف احلقائق» 
خالل افتتاح مقره االنتخابي في منطقة 
اجلابرية مساء اول من امس واستقبل 
ناخبي وناخبات الدائرة الثالثة، اكد على 

اهمية تنويع مصادر الدخل مســتقبال 
وعدم االعتماد على النفط كمصدر وحيد 
للدخل، وان ذلك لن يتحقق اال من خالل 
اســتقطاب الشركات واملستثمرين من 
شــتى اقطار العالم وتقليــل االعتماد 
على التعاون مع الدول الغربية، الفتا 
الــى ان تطبيق تلك األفكار على أرض 
الواقع سوف ينعكس على أمن واقتصاد 
واســتقرار البلد وجعلــه مركزا عامليا 

ينعش اقتصاد املنطقة. 
وأضــاف «لقد حرصت منــذ بداية 
املجلــس علــى عــدم االجنــراف وراء 
املهاترات ولم ارد على كثير من االمور 
واآلن من حقكم علي ان اكشف اكاذيبهم، 
فصفحتنا بيضاء وثوبنا ابيض ولكن 
القوم ديدنهم محاولة «أبلسة» اخوكم 
هشام الصالح وتشويه سمعته امامكم 
ألهداف سياســية وشــخصية، فهناك 

خصوم لي في املجلس يدفعون أمواال 
لتشــويه صورتــي ومهاجمتــي ألنهم 
ال يريــدون اال صوتهــم وال يريــدون 
اال ان نكــون تابعــني لهم، وانــا اقول 
لهــم لن نخضع لكم وكمــا قال غاندي 
«تعلمت من احلســني گ كيف اكون 
مظلوما فانتصــر» وكلما رأوا التفاف 
أهل الكويت حولي اجتهدوا في الكذب 
ونشر االشاعات عني وهم سيستمرون 

في ذلك إلى آخر رمق. 
وتابع «وحــول ما يدور عن دوري 
في تنصيب إخوتي في أماكن مرموقة 
ومناصــب فهو عار مــن الصحة، فكما 
تكلم الشخص الذي يقبع في لندن عن 
تعيني اخي أحمد ماجد الصالح فهو قد 
عــني منذ ٢٠١٦ وأنا لم اكن في املجلس 
وكان ذلــك عن طريــق الديوان وكذلك 
عبد الصمد الصالح، ولعبة التســكني 

التي تتكلم عنها فهي قبل ان اكون في 
املجلــس وأختي دكتــورة ماجدة فهي 
رئيسة قسم في مستشفى مبارك وتعمل 
منذ ٣٥ سنة وكانت عضوة في التأمينات 
قبل ان اكون عضوا في مجلس االمة».

وأشار الصالح الى ما يخص مواقفه 
السياسية وما جرى في املجلس السابق 
وقــال «انــه ال توجــد وظيفة اســمها 
معارضة ومواالة، واملعارضة احلقيقية 
تكون في األحزاب وهي غير موجودة 
عندنــا والكويت ال ينطبــق عليها هذا 
االمــر، وهناك معترضون وشــخوص 
معارضون ومن نراهم تاريخهم ال يشفع  
لهم ليكونوا معارضة حقيقية، موضحا 
ان له مواقف سياسية حتى قبل دخوله 
املجلس ومنها معارضته القتحام املجلس 

وله رأي جتاه الصوت الواحد».
 وتطرق ايضا «النضمامه ملجموع 

الـ ٤١ نائبا واجتماعه معهم وحضوره 
معهم وتأييده لهم وكانت املناقشــات 
تدور حول اختيــار الرئيس واملراقب 
وغيــره دون التطــرق ملنصــب نائب 
الرئيــس ولم يقبلــوا التصويت عليه 
مع تقدم ٣ مرشحني وبعدها كان املرشح 
الوحيد للتكتل حسن جوهر ومع ذلك 

لم يصوتوا له».
وقــال الصالــح «لقــد جلســنا مع 
احلكومــة وحتاورنــا وطلبنــا العفو 
العام جلميع احملكومني في تلك القضايا 
املعنيــة ومت ذلك لنــا وطالبنا بعوده 
اجلناســي، ولقد تقدمت بـ ٥٠ مقترحا 
منهــا إنشــاء بلديــة فــي كل محافظة 
ومقترحــات أخرى تهم البلــد وكذلك 
وجهت ٨٧ سؤاال برملانيا و٢٠ اقتراحا 
برغبة واستجواب لوزير الصحة، ولكن 
من يســألني ما هــي النتائج فأقول له 

من عطل اجللسات هو السبب وفي كل 
جلسة هجوم على اللجنة التشريعية الن 
فيها عبيد وهشام الصالح باإلضافة إلى 
٢٤٠ قانونا إجنازات اللجنة التشريعية 

ولكن أغلبها لم مير». 
وقال الصالح «ماذا تريد الكويت 
وماذا نريد لها نريد ان نســتفيد من 
موقــع الكويت اجلغرافــي وموقعها 
بني حضارتني عريقتــني وفي موقع 
جغرافي مهم، نريدها أال تعتمد على 
النفط كمصدر دخل وحيد، نريد رؤية 
تغير وجه الكويت ليستفيد ابناؤنا 
في املســتقبل ويكون لهم اســتقرار 
وامــان، بينمــا تلك احالمنــا وآمالنا 
يحلم اآلخرون بوثيقة القيم ودعشنة 
الكويــت ومصــادرة احلريات وهدم 
ركائــز الدولة املدنية، فلكم االختيار 

ولكم القرار».

النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة أقام ندوة جماهيرية مبناسبة افتتاح مقره في اجلابرية
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سعود العصفور: نتطلع إلى التقدم والتنمية 
وخطاب القيادة السياسية حمل رؤية مغايرة

الدائــرة  مرشــح  أكــد 
اخلامسة سعود العصفور 
ضرورة االستفادة من هذه 
التحــوالت اإليجابيــة على 
الساحة السياسية، معتبرا 
أن مجلس األمة ٢٠٢٢ سيكون 
األخطــر واألهم فــي تاريخ 

البالد.
ولفت العصفــور خالل 
افتتاح مقره االنتخابي إلى 
«أننــا نتطلع إلــى (كويت 
ناهضــة) يســودها التقدم 
والتنميــة، وال تشــبه مــا 
حدث خالل األعوام العشرين 

املاضية».
وأشــار إلــى أن خطــاب 
القيــادة السياســية جعــل 
الوضع السياسي في الكويت 
مختلفا، وحمل رؤية مغايرة 
ومضمونا جديدا، ولم يتوقع 
ذلك أشد املتفائلني، كما فتح 
هــذا اخلطــاب البــاب أمام 

التغيير.
إلى  وتطرق العصفــور 
«تعهــدات أكبر ســلطة في 

ولفت العصفور إلى أهمية 
تعديل قانون إنشاء احملكمة 
اإلدارية ببسط سلطة القضاء 

أن تســتمر اجلنســية أداة 
لالبتزاز واملساومة والتهديد، 
فاملواطنــة يجــب أن تكون 

وحساباتها الضيقة.
وتابع «إن خطاب القيادة 
تضمن رسائل سياسية أهمها 
الوعــد بعــدم التدخــل في 
االنتخابات، وهذا بحد ذاته 
إدانة للحكومات السابقة في 
تدخالتها، مشيرا إلى أنه رغم 
حالة التفــاؤل فإنها مليئة 
باحلذر والناس يتساءلون 
اليــوم، وهــم محقــون في 
تســاؤلهم ومحقــون أيضا 

في خوفهم».
وحتــدث العصفور عن 
مجلس األمة املقبل، مؤكدا أنه 
أمام مسؤولية غلق امللفات 
السابقة وعلى رأسها االنتهاء 
من ملف املهجرين وسجناء 
الــرأي السياســي وقضايا 
التبرعــات اخليرية وإلغاء 
قانون املسيء والتخلص من 
ملف «اجلناســي» ألسباب 
سياسية، مشددا على أنه ال 
ميكن قبول االســتمرار في 
حمل هــذه امللفات أكثر مما 
مضى، خصوصا أنها أتت في 

على مســائل اجلنسية، فال 
يجوز أن تستمر اجلنسية 
أداة للعقــاب، وال يجــوز 

بعيــدة عــن كل التجاذبات 
كل  وبعيــدة  السياســية، 
البعد عن مزاجية الســلطة 

ظل ظروف سياسية انتهت 
وزالت أسبابها. 

بــدوره، أشــاد النائــب 
الســابق فيصــل اليحيــى 
بجهــود املرشــح ســعود 
العصفــور، مؤكــدا أنه من 
العناصــر الوطنية اجلادة 
والصادقــة، وهــو صاحب 
ســجل مشــرف وصفحــة 
بيضــاء، وقــدم العديد من 
علــى  وكان  التضحيــات 
درجة من السمو والرقي في 
واجباتــه الوطنية دون أن 
ينتظر شكرا او ثناء من أحد.
وأضــاف «حــان الوقت 
حلسن االختيار والتصويت 
ألصحاب املواقف الناصعة، 
مختتمــا، يــا أهــل الدائرة 
اخلامســة أنــا اغبطكم بأن 
لديكم فرصة الختيار مرشح 
مثل ســعود العصفور وال 
قصــور بباقــي املرشــحني 
الوطنيني فــي الدائرة وهم 
كثر ونســأل اهللا التوفيق 
جلميع املرشحني الوطنيني».

مرشح الدائرة اخلامسة افتتح مقره االنتخابي وناشد اجلميع االستفادة من التحوالت اإليجابية على الساحة

النائب السابق فيصل اليحيى متحدثا 

حضور كثيف من أبناء الدائرة اخلامسة في مقر املرشح سعود العصفور

مرشح الدائرة اخلامسة سعود العصفور ملقيا كلمته

مرشح الدائرة اخلامسة سعود العصفور متحدثا للناخبني

عددا من أبناء الدائرة في املقر االنتخابي لسعود العصفور جمع غفير

حشد من ابناء الدائرة اخلامسة في مقر العصفور

البلد وهي ســلطة احلاكم، 
وعلى لسان سمو ولي العهد 
بأن الســلطة لن حتيد عن 
الدستور ولن تقوم بتعديله 
وال تنقيحه وال تقييده وال 
تعطيله وال تعليقه وال حتى 
املساس به، مشددا على أن كل 
ذلك يعتبر تطورا سياسيا 
كبيرا في العالقة بني أسرة 

احلكم ودستور ١٩٦٢».
وأشار إلى أداء احلكومة 
قائال «نتمنى أن يبادر رئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح 
إلى معاجلة ملف املهجرين 
وملف سجناء الرأي، فضال 
عن ملف «اجلناســي»، وان 
تتم معاجلة هذه امللفات قبل 
االنتخابات، حتى يوفر على 
املقبل  احلكومة واملجلــس 
الوقــت، وتكــون مبــادرة 
حتسب للنواف وحلكومته 
وأرضية جيدة لبدء صفحة 
جديدة بني املجلس واحلكومة 

القادمني».

فيصـل اليحيى: حـان الوقـت ُحلسـن االختيـار والتصويـت ألصحـاب املواقـف الناصعة
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٣١٠ مرشحني 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



19
عربية وعامليةاالحد ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢

أنباء سورية أنباء لبنانية

أنباء مصرية

األمير محمد بن سلمان يبحث مع املستشار األملاني 
جهود حتقيق االستقرار والسلم الدوليني

عواصم - وكاالت: استقبل 
صاحب الســمو امللكــي األمير 
محمد بن ســلمان ولــي العهد 
نائب رئيس مجلــس الوزراء 
الســعودي، في قصر الســالم 
بجدة، أمس، أوالف شــولتس 
املستشار االحتادي األملاني، في 
مستهل جولته اخلليجية التي 

تتضمن االمارات وقطر.
األنبــاء  وبحســب وكالــة 
الســعودية (واس) رحب ولي 
الســعودي فــي بداية  العهــد 
االســتقبال باملستشار األملاني 
في زيارته للمملكة، فيما عبر 
شولتس عن ســعادته بزيارة 
اململكة ولقائه بسمو ولي العهد.
ونقــل ولــي العهــد األمير 
محمد بن سلمان حتيات خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بــن عبدالعزيــز، فيمــا حمله 
شــولتس نقــل حتياته خلادم 
احلرمني الشريفني. وجرى خالل 
االســتقبال اســتعراض أوجه 
العالقات الســعودية األملانية، 
ومجاالت الشراكة بني البلدين، 
إضافة إلى بحث آفاق التعاون 

وفي هذا السياق، قال مصدر 
مقــرب مــن شــولتس لوكالة 
«فرانس برس»: «إنها الزيارة 
األولــى للمستشــار األملانــي 
فــي املنطقة في إطــار املرحلة 
املتغيــرة» التــي تســببت بها 

احلرب في أوكرانيا.
وفي سياق متصل، قال أحد 
مستشاري املستشار األملاني: 
«علينــا التحدث مباشــرة مع 
السعودية اليوم إذا أردنا حل 
مسألة احلرب في اليمن مثال أو 
التطرق إلى املسألة اإليرانية»، 
مضيفا «ال ميكننا أن نتجاهل 

ضرورة العمل معا».
 وأضاف أحد مستشــاري 
اللمسات  شولتس «ســنضع 
طروحــات  علــى  األخيــرة 
طموحة». الى ذلك قالت مصادر 
حكوميــة إن برلني ترغب في 
توســيع التعاون في تقنيات 
الهيدروجــني  جديــدة مثــل 
األخضــر املنتــج باســتخدام 
الطاقة املتجددة، والذي ميكن 
أن تســتورده أملانيــا بكميات 

كبيرة من دول اخلليج.

وقــد التقــى ولــي العهــد 
واملستشار األملاني رجال األعمال 
من اجلانبني السعودي واألملاني. 
كما أقام سمو ولي العهد مأدبة 
غداء عمل للمستشار األملاني.

شولتس استهل جولته اخلليجية التي تتضمن اإلمارات وقطر بزيارة السعودية

h.fathy@alanba.com.kw
@hossamfathy٦٦

بقلـم: حسام فتحي

طيب!!!

كرامة إخناتون
هذا العــام مير قرنان علــى فك رموز 
اللغة الهيروغليفية على يد العالم الفرنسي 
الشــهير جان فرانسوا شــامبليون الذي 
أهدى للعالم أهم مفاتيح فهم أسرار أعرق 
حضارات الدنيا في سبتمبر ١٨٢٢، وبهذه 
املناسبة أطلقت املكتبة الوطنية الفرنسية 
في باريس «سنة شامبليون»، وأقيم معرض 
يلقي الضــوء على نبوغ هذا العالم الذي 
ســحرته احلضارة الفرعونية، فعشــقها 
حتى باحت له بأهم أسرارها.. شفرة اللغة 

الهيروغليفية.
وقصــة العالم الفرنســي معروفة مع 
«حجر رشــيد» الــذي كان يضم نقوشــًا 
الهيروغليفيــة واليونانيــة،  باللغتــني 
وتتواجد نســخته األصلية فــي املتحف 
البريطاني، بينما تعرض املكتبة الفرنسية 
الوطنية نسختني إحداهما بالصب واألخرى 

باحلفر.
ال شك أن الشــعب املصري يحمل كل 
العرفــان للعالم الفرنســي، بدليل وجود 
متثال له في القاهرة وإطالق اسمه على أحد 
أهم شوارع قلب القاهرة، فأين املشكلة إذاً؟
بدأت املشــكلة مع وضع إحدى كليات 
الشــهيرة متثــاًال  الســوربون  جامعــة 
لشامبليون في الوضع «مفكراً» وقد وضع 
حذاؤه على رأس فرعون مصري (قيل إنه 
إخناتون) ما أثار املصريني على الصعيدين 

الشعبي والرسمي.
التمثال (املســيء مــن وجهة نظري) 
نحته الفنان الفرنســي فردريك أوجست 
بارتولــدي، وهو نفس الفنان الذي صنع 
متثال «احلرية» الشــهير بناء على طلب 
اخلديوي إسماعيل ليضعه في مدخل قناة 
السويس، مبدينة بورسعيد، غير أن ظروف 
مصر االقتصادية منعــت متويله فاجته 

إلى نيويورك!
وحقيقة ال أفهم وجهة النظر «الفنية» 
التي تبناها الفنان الفرنسي في وضع حذاء 
عالــم فوق رأس فرعون مصري؟ وما هو 
اإلبداع في ذلك؟ وما هي «الرســالة» التي 
يوجهها للعالم؟.. أظن من حقه «تعظيم» 
العالم الفرنسي شامبليون.. دون «حتقير» 

احلضارة الفرعونية.
والغريب في األمر أن الدولة املصرية 
ممثلــة فــي وزارتــي اخلارجيــة واآلثار 
والشعب املصري ممثًال بالعديد من جمعيات 
النفع العام طالبوا فرنسا بإزالة التمثال 
املسيء من مكانه على مدى السنوات العشر 

املاضية، وبكل الطرق دون جدوى.
يا سادة كثفوا ضغوطكم فالتمثال يسيء 
لفرنسا كما يسيء ملصر، وال أفهم كيف تقبل 
الثقافة الفرنســية املبنية على «احلرية» 

مثل هذه اإلساءة للحضارة املصرية؟!!
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

بيدرسن يحّذر من االنهيار مجددًا: 
الوضع في سورية اليزال خطيرًا جدًا

وكاالت: حذر مبعوث األمني العام لألمم 
املتحدة إلى سورية غير بيدرسن، من خطورة 
األوضاع في سورية وامكانية انهيارها في 
أي حلظــة، وقال: إن «وظيفتــي هي تذكير 
املجتمع الدولي بأن سورية في أزمة مستمرة»، 
مشيرا إلى أن األزمة السورية هي «أوال وقبل 
كل شــيء أزمة ذات أبعاد ملحمية للشــعب 
السوري، وللبلدان املجاورة التي تضم أعدادا 

كبيرة من الالجئني».
وفي مقابلة أجراها معه موقع «املونيتور» 
األميركي ونقلها موقع تلفزيون «سورية»، قال 
بيدرسن إنه «ال توجد ضمانات على اإلطالق 
في سورية»، مؤكدا أنه «إذا لم نتحرك نحو 
وقف إطالق نار على الصعيد الوطني، وإذا لم 

نعد العملية السياسية إلى مسارها الصحيح 
فإن األمور ميكن أن تنهار مرة أخرى».

وأكد أن «هناك العديد من األشــياء على 
احملــك، لكــن الوضــع فــي ســورية اليزال 
خطيرا جدا، وليس لدي اجتماع مع األطراف 
األوروبية، وهــذا على ما أعتقد دليل مقلق 

حول عدم وجود تركيز على سورية».
وحــول اجتمــاع وزراء خارجية الدول 
الثالث الضامنة لـ«مسار أستانا» الذي حضره 
على هامش اجتماعات اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة في نيويورك، قال بيدرسن «رسالتي 
هــي أن الوضع في ســورية يزداد صعوبة 
يوما بعد يوم عندما يتعلق األمر بالظروف 

االقتصادية».

أسبوع االستحقاقات اللبنانية احلاسمة
واملفتي دريان للنواب السّنة: مسؤوليتكم التغيير

بيروت ـ عمر حبنجر 
 خلدون قواص

مع بداية األســبوع تتطلع 
األنظار الى اربعة استحقاقات 
لبنانيــة: املوازنــة واحلكومة 
ورئاســة اجلمهورية وترسيم 
احلدود. وتأتــي املوازنة اوال، 
بوصفها شرط رئيس املجلس 
النيابــي نبيه بــري، لتحديده 
موعد جلســة انتخــاب رئيس 
اجلمهوريــة، واحلكومة ثانيا، 
ألنها املمر اإللزامي الذي وضعه 
الرئيس ميشال عون خلروجه 
من القصر اجلمهوري في بعبدا 
منتصف ليل ٣١ أكتوبر، ثم تأتي 
الرئاســة ثالثا وقــد بدأ تنزيل 
األسماء على املواصفات، وأخيرا 
ترســيم احلدود البحرية الذي 
يقول الرئيس املكلف بتشكيل 
احلكومة جنيب ميقاتي انه بات 
في حيــز متقدم، لكــن العبرة 

بالنهايات.
واحللقــات األربع شــديدة 
الترابط، فإذا تعذر إقرار املوازنة 
في جلسة يوم الثالثاء املقبل، 
نتيجــة عدم اكتمــال النصاب 
فــي مجلس النــواب، وتأجيل 
اجللسة إلى موعد آخر، ستؤول 
األوضاع إلى التريث في دعوة 
الرئيــس  املجلــس النتخــاب 
اجلديد، وبالتالي تأخير والدة 
احلكومة، واستطرادا اخلروج 
السلس للرئيس عون من بعبدا، 
منتصف ليل نهاية الوالية، في 
ضوء تهديدات صريحة في هذا 
االجتاه، أما ترسيم احلدود فيكاد 
يكون مبنزلة القاطرة للقطار.

ومن هنا جاءت دعوة وزيرة 
اخلارجيــة الفرنســية كاترين 
كولونا، املسؤولني اللبنانيني، 
كــي يتصرفــوا مبســؤولية، 
وليســتجيبوا لطلب الشعب. 

مــن جهتــه، الرئيس عون 
أبدى ارتياحــه للبيان الثالثي 
السعوديـ  األميركيـ  الفرنسي 
الــذي صدر بعــد لقــاء وزراء 
خارجيــة الــدول الثــالث فــي 
نيويورك، وشــدد خالل لقائه 
بعثة فرنســية تــزور بيروت 
على ضــرورة انتخاب رئيس 
للجمهورية، وتشكيل حكومة 
كاملة املواصفات، وحائزة ثقة 
مجلــس النــواب، قبــل انتهاء 

الوالية الرئاسية.
وفي «معراب» أرست كتلة 
«جتدد» النيابية، التفاهم مع 
«القوات اللبنانية» على رفض 
الفراغ في رئاسة اجلمهورية، 
وأكدت على رئيس ســيادي، 
إنقاذي وإصالحي. وقالت إن 
البلــد ال يتحمــل ثالثة انواع 
من الرؤســاء، «رئيس يتبع 
أو يكمــل النهــج احلالي، وال 
رئيس يسقط علينا من فوق، 
وال رئيس ال يشــعر مبعاناة 

اللبنانيني».
في هذه األثنــاء، دعا مفتي 
لبنان الشيخ عبداللطيف دريان 
خالل اجتماعه في دار الفتوى 
بالنواب املســلمني الســنة الى 

ومنعها من االنهيار الكامل».
وقال املفتي دريان: ال بد من 
رئيس بهذه الصفات، والنزاهة 
أهم صفاته.. أو نتفاجأ باختفاء 

النظام ثم الدولة!
واعتبر أن الرئيس هو رمز 
البالد، وحامي دستورها الذي 
عليه يقسم، فالرئيس املسيحي، 
رمز وواقع للعيش املشــترك، 
الذي يقوم عليــه النظام الذي 
اللبنانيــون.  اصطلــح عليــه 
وينظــر إليه العــرب باعتراف 
وتقدير للتجربة اللبنانية، ألنه 
الرئيس املسيحي الوحيد، في 

العالم العربي.
وتوجه إلى النواب بالقول: 
ال بد مــن رئيس جديد يحافظ 
علــى ثوابت الوطــن والدولة، 
فيا أيها النواب الكرام، ساهموا 
- وهــذه مســؤوليتكم - فــي 
التغيير، وفي استعادة رئاسة 
اجلمهورية، الحترامها ودورها 
بالداخل، وجتاه اخلارج. ال بد 
من رئيــس جديد للجمهورية، 
وأنتم املسؤولون عن حضوره 
أو إحضــاره، وســتكونون في 
طليعة املسؤولني عن غيابه ألي 

سبب كان.

انتخاب رئيس جديد للجمهورية 
يتمتــع مبواصفــات واضحــة 
يريدهــا اللبنانيون. وفي تلك 
املواصفات، احلفاظ على ثوابت 
الطائف والدســتور، والعيش 
املشــترك، وشــرعيات لبنــان 
الوطنية والعربية والدولية. وال 
ميكن التفريط بها مهما اختلفت 
اآلراء واملواقف السياسية، ألنها 
ضمانة حفظ النظام واالستقرار 

والكيان الوطني.
ومنها ايضا «إنهاء االشتباك 
املصطنع والطائفي واالنقسامي 
بشــأن الصالحيــات، والعودة 
إلى املبدأ الدستوري في فصل 

السلطات وتعاونها».
وشــدد علــى ضــرورة أن 
يتصــف الرئيــس «بصفــات 
رجل العمل العام الشــخصية 
والسياســية، ألن رجل العمل 
العــام - كمــا يقــول علمــاء 
السياســة - حتكمــه أخــالق 
املهمة، وأخالق املســؤولية». 
وآخر تلك الصفــات «اخلبرة 
والتجربة والنزاهة، واالنصراف 
الكلي مع السلطات الدستورية 
واملؤسسات واملرافق املتاحة، 
إلخــراج البــالد مــن أزماتها، 

املوازنة أوًال فاحلكومة والرئاسة ومفتاحهما الترسيم

(محمود الطويل) اجتماع للنواب السنة في دار الفتوى بدعوة من مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان 

وقالــت في مؤمتر صحافي في 
نيويــورك ان صيغــة الدعوة 
جاءت بطريقة غير مســبوقة، 
اي ببيان مشــترك، بني فرنسا 
وأميركا والســعودية. ولفتت 
إلــى أن الدول الثالث ذكرت أن 
االنتخابات الرئاسية يجب أن 
جتري وفق األصول التي حددها 
الدستور، وألن االصالحات يجب 
أن حتصل، كي تسمح بالتوقيع 
على اتفاق كامــل مع صندوق 

النقد الدولي.
بدورهــا، مســاعدة وزيــر 
اخلارجيــة األميركــي باربــرا 
ليف، قالت إن الدولة اللبنانية 
ينخرهــا الفســاد. وأكــدت أن 
التزام الواليــات املتحدة جتاه 
الشرق األوسط باق ومستمر. 
في هذه األثناء، وعن احتماالت 
الرئاســية  إجــراء االنتخابات 
فــي موعدها، قــال ميقاتي من 
نيويــورك «إن انتخاب رئيس 
جديــد للجمهوريــة ال يشــكل 
احلــل الكامل للمشــكالت التي 
نعاني منها، ولكنه اســتحقاق 
ضروري جدا ومدخل حلل العديد 
من التحديات واملشكالت التي 

تواجه لبنان».

عّداد ضحايا «مركب املوت» يواصل االرتفاع 
وآخر يضل طريقه ويرسو في تركيا

عواصم - أحمد منصور ووكاالت:

يعيش لبنان على وقع عداد املوت اليومي 
لضحايــا «مراكب املهاجرين»مــن اللبنانيني 
واجلنســيات األخرى الذين يبتلعهم البحر، 
أطفاال ونساء وشــبابا وكبار سن، هربا من 
«جهنم لبنان»، وهم في طريقهم الى أوروبا.  
وكان مركــب املوت األخير قد انطلق الثالثاء 
املاضي من ميناء مدينة املنية شــمال لبنان 
باجتاه أوروبا ثم غرق مبن فيه قبالة سواحل 
طرطوس السورية. ومن املتوقع ارتفاع عدد 
الضحايا، تبعا ملعلومات بأن املركب كان يقل 
اكثر من ١٥٠ شخصا، وان هناك العديد منهم 
مازالوا في عداد املفقودين. وقالت وكالة األنباء 
الرسمية السورية «سانا»، إن عمليات البحث 
تواصلت امس لليوم الثالث، ومت انتشال عدد من 
اجلثث لتبلغ حصيلة عدد الضحايا ٩٤ شخصا.

ونقلت «سانا» عن مدير عام املوانئ البحرية 
العميد املهندس سامر قبرصلي، أنه مت انتشال 
عدد من اجلثث من شــاطئ منطقة بصيرة 
والرمال الذهبية شمال طرطوس أمس، وأن 

عمليات البحث عن آخرين مستمرة.
بدوره، أوضح مدير الهيئة العامة ملشفى 
الباسل الدكتور اســكندر عمار في تصريح 
مماثل، أن إجراءات تســليم اجلثث لذويهم 

تتم وفق األصول وبعد أن يتم التعرف عليها.
أما بالنسبة للناجني من حادثة غرق املركب 
املوجودين في املشــفى، فقد أشار الدكتور 
عمــار إلى أنه مت إخــراج ٦ منهم بعد تقدمي 
جميع اخلدمات الطبية لهم وهم بصحة جيدة 
ومستقرة، كما مت نقل ٥ مرضى من العناية 
املشددة إلى األقسام الطبية املتخصصة، وبذلك 
يصبح عدد الذين يتلقون العالج في مشفى 
الباسل اآلن ١٤ شخصا اثنان منهم في العناية 

املشددة.
اللبناني  بدورها، أعلنت قيــادة اجليش 
في بيان لها، عــن توقيف مديرية املخابرات 
املواطن بالل ديب، لالشتباه في تورطه بتهريب 
مهاجرين غير شرعيني عبر البحر. وقد ثبت 
نتيجة التحقيق تورطه بإدارة شبكة تنشط 
في تهريب مهاجرين غير شرعيني عبر البحر، 
وذلك انطالقا من الشاطئ اللبناني املمتد من 
العريضة شماال حتى املنية جنوبا، كما اعترف 
باإلعداد لعملية التهريب األخيرة من لبنان إلى 
إيطاليا عبر البحر يوم الثالثاء املاضي. ورغم 
اإلجراءات التي تقول السلطات اللبنانية انها 
تتخذها للحد من حركة املراكب غير الشرعية، 
وصل مركب مهاجرين الى السواحل التركية، 
وكان متجها إلى أوروبا من شمال لبنان، وكان 
انطلق يوم اجلمعة قبل الفائت من شمال لبنان.

احلكومة تنفي االقتراض من البنوك الستكمال 
تنفيذ مشروعات العاصمة اإلدارية اجلديدة

القاهرة - هالة عمران

نفى املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء املصري ما 
انتشر من معلومات بشأن االقتراض من البنوك 
الســتكمال تنفيذ مشروعات العاصمة اإلدارية 
اجلديدة. وأوضح املركز - في بيان له امس - 
أنه قام بالتواصل مع شركة العاصمة اإلدارية 
اجلديدة، والتي نفت تلك املعلومات، مؤكدة أنه 
ال صحة لالقتراض من البنوك الستكمال تنفيذ 

مشروعات العاصمة اإلدارية اجلديدة.

وشــددت على أن متويل كافة مشــروعات 
العاصمة اإلدارية اجلديدة يتم بشكل مستقل 
متاما، من خالل االعتماد على إيرادات الشركة 
من حصيلة بيع األراضي للمطورين العقاريني 
إلى جانب االستثمارات باملشروع، حيث جنحت 
الشركة في إيجاد قيمة اقتصادية لألرض املقام 
عليها تلك املشروعات، ورفع قيمتها، ومن ثم 
توجيه إنفاقها لتمويل استكمال عمليات اإلنشاء 
وسداد التزاماتها، دون احلاجة للحصول على 

أي قروض من البنوك.

واجلهــود املبذولــة لتحقيــق 
االستقرار والسلم الدوليني، إلى 
جانب تبادل وجهات النظر حول 
عدد من القضايا واملسائل ذات 

االهتمام املشترك.

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبال املستشار االملاني أوالف شولتس  (واس)

الثنائي وفرص تطويره وفق 
رؤية اململكة ٢٠٣٠.

كما جرى خالل االستقبال 
استعراض مستجدات األوضاع 
على املستوى اإلقليمي والدولي، 

روسيا ُتقيل نائب وزير الدفاع بعد الثغرات اللوجستية 
وبوتني يسهل إجراءات اجلنسية للمقاتلني األجانب

عواصم - وكاالت:  أعلنت 
روسيا إقالة اجلنرال املسؤول 
عن العمليات اللوجستية بعد 
الثغرات الكبيرة التي ظهرت 
في هذا املجال، وسهلت اجراءات 
منــح اجلنســية للمقاتلــني 
األجانب في جيشــها.  وقالت 
وزارة الدفــاع في بيان «أعفي 
دميتــري  اجليــش  جنــرال 
بولغاكوف مــن مهامه كنائب 
لوزير الدفاع بسبب نقله إلى 

منصب آخر».

الــى ذلــك، وقــع الرئيس 
الروســي قانونــا ينص على 
تسهيل إجراءات منح اجلنسية 
الذيــن  الروســية لألجانــب، 
يقاتلون في اجليش الروسي 
ملــدة عــام علــى االقــل، دون 
حاجتهــم لتصريح االقامة او 
اإلقامة ٥ سنوات على االراضي 
الروســية.  كمــا وقــع بوتني 
تعديــالت تشــدد العقوبــات 
بحق العسكريني الذين يفرون 
أو يرفضــون القتال في فترة 

الى روســيا، كمــا حقق تقدما 
ملحوظا في محور ليمان شمال 
دونيتســك للمرة األولى منذ 
مايــو املاضــي، بعد ســيطرة 
اجليش الروسي على املنطقة.
وفي جبهــة خاركيف، قال 
حاكم املقاطعــة األوكراني إن 
القوات الروسية حاولت شن 
هجوم في منطقة كوبيانسك، 
لكنها تكبدت خســائر كبيرة، 
واضطــرت علــى أثرهــا الى 

التراجع.

التعبئــة. وتلحــظ خصوصا 
عقوبات بالسجن حتى عشرة 
اعوام للجنود الذين يفرون او 
يسلمون انفسهم للعدو «من 
دون إذن» او يرفضون القتال 
او يعصون االوامر في مرحلة 

التعبئة.
وعلــى الصعيــد امليداني، 
األوكرانــي  اجليــش  حقــق 
مكاســب قرب مناطق جتري 
فيهــا الســلطات املقربــة من 
موسكو، استفتاء على االنضمام 

تشديد العقوبات على الفارين أو املستسلمني

وحل محله اجلنرال ميخايل 
ميزينتسيف، الذي كان يترأس 
مركــز مراقبة الدفاع الوطني، 
ليصبح اآلن نائب وزير الدفاع 
«املسؤول عن اإلمدادات املادية 
والتقنية للقوات املســلحة»، 
بحسب املصدر نفسه. يأتي هذا 
التغيير في هيئة األركان العامة 
في الوقت الذي أعلن الرئيس 
فالدميير بوتني قبل ايام تعبئة 
مئات اآلالف من الروس لدعم 

الغزو في أوكرانيا.
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من اليمني: عبدالرزاق الترهوني ود.عماد بوخمسني ووسام فتوح الشيخ محمد اجلراح ووسام فتوح يكرمان رئيس جمعية البنوك التركية ألبسالن تشاكار

من اليمني: د.عماد بوخمسني ووسام فتوح والشيخ محمد جراح الصباح د.عماد بوخمسني متسلما جائزة مجموعة بوخمسني القابضة

«بوخمسني القابضة».. دور ريادي في االقتصاد الكويتي

أقام االحتاد الدولي للمصرفيني 
العرب، حفل عشــاءه السنوي في 
إسطنبول - تركيا، حيث مت خالله 
توزيــع جوائــز التميــز واإلجناز 

املصرفي لعام ٢٠٢٢.
حضر احلفل الرئيس الفخري 
الحتاد املصارف العربية الشــيخ 
محمد جراح الصباح، ونائب رئيس 
االحتاد الدولي للمصرفيني العرب 
د.عماد جواد بوخمســني، وحشد 
كبير من املصرفيني واملتخصصني.

وقام نائب رئيس االحتاد الدولي 
للمصرفيني العــرب د.عماد جواد 
بوخمســني، واألمني العام االحتاد 
الدولي للمصرفيني العرب وســام 
فتوح بتوزيع اجلوائز على املكرمني، 
حيــث مت تكرمي أكثــر من ٤٠ بنكا 

ومؤسسة في العالم العربي.
ونالــت مجموعــة بوخمســني 
القابضة، جائزة املجموعة القابضة 
الرائدة في الوطن العربي، تقديرا 
لدورهــا الريــادي فــي االقتصــاد 
الكويتي بشــكل خــاص والعربي 

واإلقليمي بشكل عام.
وشهد احلفل مشاركة، د.مصطفى 
هديب رئيس مجلس أمناء األكادميية 
العربية للعلــوم اإلدارية واملالية 
واملصرفية، وأعضاء مجلس أمناء 

األكادميية، ود.أكرم كسكني األمني 
العام جلمعيــة املصارف التركية، 
ورئيس جمعية البنــوك التركية 

ألبسالن تشاكار.
وفــي كلمتــه خــالل احلفــل، 
رحب األمــني العام االحتاد الدولي 
للمصرفيــني العرب وســام فتوح 
باحلضور، وعلى رأســهم الشيخ 
محمد جراح الصباح على حضوره 
الشخصي في إســطنبول، وعماد 
بوخمســني نائب رئيــس مجلس 
إدارة االحتــاد الدولي للمصرفيني 
العرب، ود.مصطفى هديب رئيس 
األكادميية العربية للعلوم اإلدارية 
واملالية واملصرفية، ومبجلسي إدارة 
االحتاد الدولي للمصرفيني العرب، 
واألكادميية العربية للعلوم اإلدارية 

واملالية واملصرفية.
الدولــي  االحتــاد  أن  وبــني 
للمصرفيني العــرب يرى في تلك 
االحتفالية فســحة لالحتفال مبن 
أجنز ومتيز في مجاالت الصناعة 
املصرفية، ومتكني املرأة، ومبن شكل 
جســر تواصل لتوثيــق العالقات 
والروابــط بني املصــارف العربية 

واملصارف التركية.
وتابــع فتــوح «أصبحــت هذه 
االحتفالية مناسبة سنوية لالحتاد 

الدولي للمصرفيني العرب لتكرمي 
نخبة مــن صناع اإلجنازات الذين 
أتقنــوا التميز، وتفــردوا بالعمل 
اجلــاد، وحرصوا على التفوق في 
ممارســة املهنة املصرفية بشــتى 
فروعها، وكان لهم الفضل الكبير في 
االرتقاء باملهنة املصرفية، وحتقيق 
إجنازات مهمة شكلت قيمة مضافة، 
ومنوذجــا يحتذى بــه في قطاعنا 
املصرفــي العربي، وهي مناســبة 
جنددهــا ســنويا لإلضــاءة علــى 
من ســار في طريق قومي للتطور 
واالرتقاء، والتأكيد على إجناز بارز 
حتقق في مســار املهنة املصرفية، 
وضاعــف مــن آمالنــا بأننــا أهل 
لتحديث وتعزيز املهنة املصرفية 
العربية، نطورها ونرفع من شأنها 

إلى مصاف املعايير الدولية».
وقــال فتوح «إننــا في االحتاد 
الدولــي للمصرفيني العرب، وبعد 
أكثــر مــن ١٥ عامــا مــن النجــاح 
والعزمية لبناء قدرات املصرفيني 
العرب، نستعد اليوم ملرحلة جديدة، 
بعد انحســار جائحــة «كورونا» 
والتداعيات التي رافقتها، في إطار 
من حرية التالقي واحلوار املباشر، 
نتبادل األفكار والعالقات، لنشــق 
طريقنا بثبات نحو املستقبل على 

الرغــم مــن صعوبــات وحتديات 
انتصرنــا عليهــا، وجتاوزناهــا 
بالعزمية والوحدة والرغبة الدائمة 
في التطور واالبتكار وااللتزام». 

وأشار الى أن حتديات السنوات 
املقبلة ستكون أكبر، واملنافسة أشد، 
ما يتطلب منا جميعا املزيد من اجلهد 
والتحوط السليم والواعي للتعامل 
مــع مســتقبل يخبــئ الكثير من 
التحديات والتحوالت ولكن رسالتنا 
ثابتة ومتطورة في تعزيز الريادة 
والتميز لدى مصارفنا ومصرفيينا 
في منطقتنا العربية، خصوصا في 
ظل األزمة الدولية املفتوحة نتيجة 
األزمة الروسية- األوكرانية، وما 
ستخلفه من تداعيات على صعيد 
اخلارطــة االقتصاديــة العامليــة، 
وعلى صعيــد العالقات املصرفية 
واملالية العربية الدولية، ما يدفعنا 
إلــى تقدير دقــة املرحلة، وتعزيز 
جهود االحتاد الدولي للمصرفيني 
العرب، لضــخ املزيد من احليوية 
والدينامية في شرايينه، واعتماد 
إســتراتيجيات جديــدة، وأفــكار 
بناءة، وبنــاء حصن منيع، قوامه 
مواردنا البشرية املصرفية، ملواجهة 
التحديات التي قد تعترض مسار 

املهنة املصرفية العربية.

ً االحتاد الدولي للمصرفيني العرب كرمها خالل حفله السنوي نظراً لدورها الرائد عربياً وإقليميا

«صناعات الغامن» بدأت إجراءاتها استعدادًا لإلدراج..
رفعت رأس املال بـ ٨٢٫٩ مليون دينار إلى ٨٥ مليونًا

علي إبراهيم 

علمــت «األنبــاء» عبــر مصادرها 
املطلعة، أن شركة مجموعة صناعات 
الغــامن (قتيبة يوســف الغامن) بدأت 
استعداداتها لعملية اإلدراج احملتملة 
في بورصة الكويت من خالل مجموعة 
من اإلجراءات بدأت عبر زيادة رأسمال 

الشركة وعدد أسهمها.
وكان رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي 
في املجموعــة، قتيبة الغامن، قد وّجه 
رسالة إلى موظفي الشركة في أغسطس 
املاضي، قال فيها: «أبلغكم بأننا في طور 
دراسة طرح حصة أقلية من مجموعة 
قتيبة الغامن (صناعات الغامن) لالكتتاب 
العام في السوق األول لبورصة الكويت، 
وأؤكد أن املوضوع ال يزال في مرحلة 
الدراسة، إال أنني ارتأيت أن أشارككم 

وجهة نظري حول هذا املوضوع».

مليــون دينار موزعــة على ٢١ مليون 
سهم بقيمة اســمية ١٠٠ فلس للسهم 
الواحــد، لتصبح قيمة رأس املال بعد 
الزيــادة ٨٥ مليون دينار موزعة على 

أن  وتفصيليــًا، ذكــرت املصــادر 
«صناعــات الغامن» رفعت رأســمالها 
املصرح به واملصــدر واملدفوع بقيمة 
٨٢٫٩ مليــون دينار، ليرتفــع من ٢٫١

٨٥٠ مليون سهم.
وذكــرت املصــادر أن اجلمعيــة 
العمومية للشركة وافقت على زيادة 
رأس املــال يــوم األربعــاء املاضي. 
وعليه، فقد عدلت الشــركة املادة ٨

من عقد التأسيس واملادة ٥ من النظام 
األساسي للشركة ملا نصه «حتدد رأس 
املال املصرح به واملدفوع مببلغ ٨٥

مليون دينار موزعة على ٨٥٠ مليون 
ســهم القيمة االسمية لكل سهم ١٠٠

فلس وجميع األسهم نقدية».
يذكــر أن النمــوذج التشــغيلي 
لصناعــات الغامن يضــم ٦ قطاعات 
رئيســية تتضمــن نحــو ١٨ مجاال 
رئيســيا لألعمال ما بني بيع وشراء 
وتأجيــر وخدمــات مــا بعــد البيع 
للســيارات، وصوال إلــى صناعات 
الصلب والسياحة والسفر واخلدمات 

املالية واخلدمات الهندسية.

عدد أسهم الشركة زاد من ٢١ مليونًا إلى ٨٥٠ مليوناً بـ ١٠٠ فلس للسهم

احلكومة تواجه زيادة األسعار بتوفير مخازن لوجستية
طارق عرابي

علمت «األنباء» عبر مصادر مطلعة 
أن توافر املخازن اللوجستية املبردة 
الكافية  وغير املبــردة باملســاحات 
ملستوردي ومنتجي املواد الغذائية 
سيلعب دورا محوريا في تخفيض 

زيادات أسعار املواد الغذائية.
ولفتــت املصادر إلــى أن مجلس 
الــوزراء تبــني األمــر وظهــر له أن 
الهاجس األكبر الذي يهدد مستقبل 
األمــن الغذائي في الكويــت يتمثل 
في عدم توافر املخازن اللوجســتية 
املبردة وغير املبردة الالزمة لتخزين 

الســلع واملواد الغذائية االساسية، 
خاصــة بعدما أثبتت الدراســات أن 

هناك نقصا فيها.
وقالــت املصادر «ارتفــاع تكلفة 
التخزين يعتبر ســببا أساسيا في 
ارتفــاع األســعار على مســتوردي 
ومنتجــي تلك املواد الذيــن طالبوا 
الدولة بتحرير األسعار حتى ميكنهم 
االستمرار في االستيراد، السيما في 
ظل االرتفاع الكبير في تكاليف الشحن 
والنقــل واالســتيراد، باإلضافة إلى 

ارتفاع إيجارات املخازن».
وأوضحت أن أثر نقص املخازن 
اللوجســتية يؤثر كمــا وكيفا على 

األســواق، وأن األثــر األول يتمثــل 
فــي عدم قدرة املخازن احلالية على 
اســتيعاب املخزون الغذائي طويل 
األمــد، والثانــي هو ارتفــاع تكلفة 
تخزين السلع واملواد املختلفة لدى 
شــركات القطاع اخلاص بسبب هذا 
النقص، وما يترتب عليه من ارتفاع 

في األسعار.
في هــذا الصدد، أكــدت املصادر 
أن وزارة التجارة والصناعة انتهت 
من إعداد تصوراتها املتعلقة بتوفير 
أراض ومخازن لوجســتية لضمان 
األمن الغذائي بالكويت، وهي الدراسة 
التي مت البدء فيها مؤخرا بناء على 

طلــب وتوجيهات مــن قبل مجلس 
الوزراء.

وتوقعت املصادر أن يقوم وزير 
التجارة والصناعة وزير الشــؤون 
االجتماعيــة فهــد الشــريعان برفع 
الدراســة كاملة إلى مجلس الوزراء 
في أقرب فرصة ممكنة، خاصة أنها 
تضمنــت تصنيفا كامــال للمخازن 
املتاحــة حاليا، إلــى جانب احلاجة 
الفعلية من املخازن اللوجستية خالل 
السنوات املقبلة، باإلضافة إلى حصر 
باملناطق الصناعية وغير الصناعية 
التي ميكن االســتفادة منها إلنشاء 

مخازن لوجستية مستقبال.

«بيتك» ُيطلق أكادمييته الرقمية لتعزيز 
وتطوير قدرات موظفيه مبعايير عاملية

التمويل  أطلــق بيــت 
الكويتي «بيتك»، أكادميية 
KFH Digital بيتك» الرقمية»

Academy، لبناء وتطوير 
القدرات الرقمية للموظفني 
مبعايير عاملية في مجاالت 
التقنيات احلديثة املرتبطة 
بالتطــورات املتســارعة 
في التكنولوجيــا املالية، 
انسجاما مع توجه وجهود 
التحــول  «بيتــك» نحــو 
الرقمــي، وباعتبار توفير 
بنية حتتيــة من القدرات 
البشرية املدربة واملؤهلة 
من دعائم جناح هذا التوجه 
واستمراريته بشكل منظم 

ومحتــرف يخدم األهداف االســتراتيجية لـ 
«بيتك».

وتعتبــر األكادمييــة خطوة اســتباقية 
متطورة تعبر عن حرص «بيتك» املتواصل 
وسعيه الدائم لتنمية القدرات الرقمية لرأس 
املال البشري ممثال في موظفيه، وإعداد أجيال 
وقيادات شــابة ملواكبة التطــورات التقنية 
املرتبطــة مبجــاالت العمــل علــى تنوعهــا 
وشموليتها، من خالل برامج نوعية متخصصة 
معدة وفق أحدث أساليب التدريب العملية 
والنظريــة فــي مجاالت التقنيــات احلديثة 
واملتقدمة، لتطوير قدرات املوهوبني واملبدعني 
في املهارات الرقمية وريادة األعمال التقنية.
وقــال رئيس املوارد البشــرية ملجموعة 
«بيتك» زياد العمر: ترتكز استراتيجية «بيتك» 
للتحول الرقمي واالبتكار على رفع مهارات 
موظفينا ليكونوا قادرين على توفير فرص 
أكبر للنمــو واالبتكار، ومن هنا جاء إطالق 
أكادميية «بيتك» الرقمية بآليات عمل جديدة 
لبناء قوى عاملة قادرة على مواكبة التطورات 
في صناعة التكنولوجيا املالية والتي بدأت 
تشكل اجلانب األكبر من مستقبل التعامالت 
املاليــة واملصرفية، وتعــد األكادميية ثمرة 
تعاون بني إدارة التعلــم والتطوير وقطاع 
التحول الرقمي واالبتكار في «بيتك» بشكل 
يعبــر عن التنســيق والتعــاون املثالي بني 
اإلدارات في املشــروع الواحد بروح الفريق 

الواحد.
وأضاف: تســتهدف األكادميية من خالل 
منصة تعليمية تدريبية استقطاب املنتسبني 
الذين ميتلكون أفــكارا ابتكارية وطموحة، 

ومن خالل االستعانة بأساتذة ومدربني ذوي 
خبرات واسعة، يتم تأهيل نخبة من املوظفني 
املوهوبني املبدعني لصناعة الفارق والتغيير 

في دفع عجلة التحول الرقمي.
من جانبه، قال مدير عام التحول الرقمي 
واالبتكار في «بيتك» مزيد املزيد، إن إطالق 
KFH Digital الرقميــة  أكادمييــة «بيتــك» 

Academy يعبر عن نهج تدريبي جديد يعتمد 
علــى دور الفــرد في التغييــر حيث يعتبر 
تطوير فريق العمل وانتقاله من مرحلة الى 
أخرى أساس جناح البرنامج، مشيرا الى أن 
معاجلة االحتياجات املباشرة لفريق العمل 
بشكل أكبر يكون من خالل تطبيق التوجهات 
وطرق العمل اجلديدة، ما يؤدي في النهاية 
إلى تعزيز الكفاءة والقيادة واالبتكار وفهم 
شــركائنا بشــكل أفضل، عبر مجموعة من 
األدوات العلمية في إدارة اآلخرين واكتشاف 
قدراتهــم وإلهامهم ومن ثــم توجيههم نحو 

األهداف املوضوعة مسبقا. 
وأضــاف: من خــالل ورش عمل متنوعة 
وبرامــج تدريبية افتراضيــة وأخرى تعقد 
بصــورة مباشــرة، تتنــاول التكنولوجيــا 
الرقمية وتطوراتها في القطاع املصرفي حاليا 
علــى صعيد اخلدمات الرقميــة في الكويت 
والعالم، ما يجعل «بيتك» يواكب من خالل 
األكادميية الرقميــة أهم متغيرات الصناعة 
املصرفية مســتقبال وأكثرها تأثيرا، مشيرا 
الى أن التدريب يشمل مجال حتليل البيانات 
وتوظيف الذكاء االصطناعــي والروبوتات 
وتكنولوجيــا البلوكتشــني فــي العمليات 
التشــغيلية وتســهيل االجــراءات لتحويل 

العمليات التقليدية الى مؤمتتة. 

انسجاماً مع توجهه نحو التحول الرقمي

مزيد املزيد زياد العمر

وزارة النفط تطلق جائزة «النفط تبتكر ٢»
بعد النجاح الكبير الذي 
حققته فــي دورتها األولى 
والتــي ضمــت العديــد من 
البناءة  اإلبداعيــة  األفــكار 
في التحول الرقمي، كشفت 
وزارة النفــط عــن إطــالق 
املوسم الثاني جلائزة (النفط 
تبتكــر ٢)، والتي تســعى 
من خاللهــا الى طرح أفكار 
جديدة لتطويــر العمل في 
جميع التخصصات واإلدارات 

بالوزارة.
وقالت وزارة النفط في 

بيان صحافي إن الفكرة العامة جلائزة (النفط 
تبتكر ٢) والتي تنفذها وتشرف عليها إدارة 
العالقات العامة واإلعــالم في الوزارة، هي 
استضافة طالبات وطلبة اجلامعة في إدارات 
الــوزارة، ومن ثم تقدمي مشــروع لتطوير 
اإلدارات وتسهيل األعمال بأقسامها املختلفة، 
ويكــون مبوجبه مواكبا ملشــروع التخرج 

اخلاص بالطلبة.
وبينت وزارة النفط أن الفئات املستهدفة 
في اجلائزة هم شباب اجلامعات من جامعة 
الكويت واجلامعة األسترالية، مشيرة إلى أن 
تاريخ البدء في عمل املشــاريع سيكون في 
٢٥ أكتوبــر ٢٠٢٢، على أن يكون آخر موعد 
لتقدمي املشاريع في ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢، على 
أن يقام احلفل في شهر ديسمبر املقبل حتت 
رعاية وكيل وزارة النفط الشيخ د.منر فهد 

املالك الصباح.
وقالت إن جلنة التحكيم للجائزة ستشكل 
مــن رؤســاء أقســام اجلامعــات التابع لها 
الطالبــات والطلبة، وســتقدم اجلوائز من 
الشركات الراعية للمشاريع املقدمة واحلصول 

على شهادات تقدير للجهات 
املشاركة والطلبة الفائزين 
باإلضافة الى تكرمي الرعاة 

في حفل اجلائزة.
وفي هذا السياق، قالت 
العامــة  العالقــات  مديــرة 
واإلعالم فــي وزارة النفط 
الشيخة متاضر خالد األحمد 
اجلابــر الصبــاح، إن فكرة 
جائزة النفط تبتكر ٢ جاءت 
تزامنــا مع رؤيــة الكويت 
٢٠٣٥ وحتقيقهــا من خالل 
التوطــني وإتاحــة الفرصة 
للشــباب في تطوير قدراتهــم وإمكانياتهم 
التــي تصب في مصلحــة الدولة واالهتمام 
باالبتكار والعنصر الوطني باعتباره أساس 

التقدم واالزدهار.
وذكرت أن وزارة النفط أخذت على عاتقها 
االعتماد على الكوادر الوطنية باعتبارها نفط 
املستقبل وذلك حرصا منها على حتقيق الرؤى 
السامية لتمكني الشــباب ومشاركة آرائهم 
وإبداعاتهــم للدفع بعجلة التنمية وحتقيق 

التنمية املستدامة داخل وزارة النفط.
وعن شروط التسجيل في اجلائزة، قالت 
الــوزارة إن التســجيل إلكتروني، والطلبة 
ليسوا مقيدين بشروط معينة إلزامية عدا 
ان يكون مشروعهم مناسبا كفكرة لتطوير 
إدارة ما في الوزارة، وان يعتمد مشروعهم 
على الذكاء االصطناعي أو التحول الرقمي، 
مبينة انه ال يوجد أي رسوم للتسجيل وال 
توجــد فئــة عمرية محددة لكــن يفضل أن 
يكون الطالب في السنة الثالثة أو األخيرة 
في اجلامعة، على ان يضم كل فريق ٣ أعضاء 

من نفس التخصص.

دعت طلبة جامعة الكويت و«األسترالية» إلى تقدمي مشاريع لتطوير العمل بالوزارة

الشيخة متاضر خالد األحمد اجلابر الصباح

الكويت الرابعة خليجيًا بالطاقة املتجددة
محمود عيسى

ذكــرت مجلــة ميد أن أهميــة مصادر 
الطاقة املتجددة ستزداد مع مرور الوقت 
على الرغــم من أن الوقــود األحفوري ـ 
وبشكل أساسي الغازـ  ما زال ميثل مصدر 
الطاقة املهيمن على أنشطة توليد الكهرباء 
فــي دول اخلليج، ومــن املرجح أن يظل 

كذلك في املستقبل املنظور.
واضافــت املجلــة فــي حتليــل بقلم 
محررة شؤون الطاقة جنيفر اغوينالدو، 
ان الكويت ومن خالل مؤسســة اخلليج 
لالستثمار الكويتية احتلت املرتبة الرابعة 
بطاقة توليد صافية قدرها ٦٠٢ ميغاواط، 
بينما تبلغ الطاقة االجمالية املقررة ٢٢٤٥

ميغــاواط تتمثــل في ٥ مشــاريع طاقة، 
وقد حلت شــركة اكوا باور الســعودية 

في املركز االول.
واضافــت املجلة ان اململكــة العربية 
السعودية والكويت بصدد شراء محطات 
توليد طاقة جديدة تعمل بالغاز، في حني 

أن أبوظبي لم تستبعد بناء طاقة توليد 
تعمل بالغاز في املستقبل، اما دبي وسلطنة 
عمان، اللتان تعانيان من نقص في إمدادات 
الغاز، فقد اعلنتا بالفعل عن صرف النظر 
عن بناء محطات طاقة جديدة تعمل بالغاز.
وبغض النظر عن كيفية اتخاذ القرار 
وصنــع السياســات على املــدى القريب 
في جميــع أنحاء دول مجلــس التعاون 
اخلليجــي، فــإن أهمية مصــادر الطاقة 
املتجددة كمصدر للطاقةـ  وأهمية مطوري 
املرافق اخلاصة مع التركيز الشديد عليها 

ـ ستزداد مبرور الوقت.
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مجموعة اخلليج للتجارة و«غلف أويل» ُتطلقان
باقة من املنتجات اجلديدة في الكويت

أعلنت شركة مجموعة اخلليج 
للتجارة، إحدى شركات مجموعة 
املــال واملــوزع املعتمــد ملنتجات 
شركة غلف أويل الشرق األوسط 
في الكويت، عن إطالقها ملجموعة 
جديدة من منتجات شركة غلف أويل 
الشرق األوسط ذات اجلودة العالية 
وعلى مستوى عاملي والتي صممت 
لتقدمي قيمة إضافية لعمالئها. وقد 
مت اإلعــالن عن هــذا احلدث خالل 
حفل خاص أقيم في فندق كراون 
بالزا - الكويــت مؤخرا بحضور 
رئيس قطاع السيارات في مجموعة 
املال هشام فقيه ومدير عام خدمات 
ما بعد البيع سليم كرمي، يرافقهما 
املديــر العام لشــركة غلــف أويل 
الشــرق األوسط راجيش فينكات 
وعدد من أعضاء فريق اإلدارة في 
مجموعة املال للســيارات وشركة 

غلف أويل الشرق األوسط.
وشــهد حفل اإلطــالق، عرض 
احلجــم اجلديد والكلــي ملنتجات 
زيت غلف إليت، أول مادة تزييت 
مزودة في جميع سيارات ماكالرين 
الفائقة األداء. وقد أطلقت املجموعة 
اجلديدة لزيت شركة غلف أويل وفقا 
لتقنيات احلماية احلرارية وحماية 
أجزاء احملرك التي صممت خصيصا 
للسيارات احلديثة لتزويدها باألداء 

العالي واحلماية املطلوبة.
وتشــمل السلســلة اجلديــدة 
ملنتجات شركة غلف أويل مجموعة 
التشــحيم  متكاملــة مــن مــواد 
والتزييت التي تستخدم في قطاع 
الســيارات والتصنيــع واملعدات 
البحرية، صممت بشــكل وملمس 
مميزان يسهل معرفتها ومتييزها 
في سوق السيارات. ويوضح كل 
نوع من املجموعة اجلديدة التقنيات 
والفوائد التي يتميز بها ويوفرها 

كل منتج.

وبالكفاءة الفائقة التي صنعت 
بها، أصبحت محركات الســيارات 
احلديثة اليوم تتميز بقدرة حتكم 
أعلى وقوة أكبر وأداء استثنائي، 
قابلة للعمل حتت درجات حرارة 
مرتفعة وضغط عال ما قد يؤدي 
إلى التآكل املبكر ألجزاء احملركات 
وتراكــم الرواســب وتدهور حالة 
زيت احملرك. ولهذا مت تصنيع زيت 
غلف فورموال وغلف فورموال إليت 
بتقنية الثيرموشيلد، التي تعمل 
على حماية احملــرك من التآكل ما 
يســاعد على ارتفاع كفــاءة أدائه 

ألطول فترة ممكنة.
وتعتز مجموعة اخلليج للتجارة 
بشــراكاتها مــع أكبــر الشــركات 
العاملية الرائدة مثل شــركة غلف 
أويل الشرق األوسط، بهدف تقدمي 
أحدث املنتجات والتقنيات واحللول 
لعمالئنا في قطاع السيارات. تعد 
املجموعة اجلديدة من زيت فورموال 
وزيت فورموال إليت، إضافة جديدة 
ومميزة للمنتجات واخلدمات التي 
تقدمها الشركات التابعة ملجموعة 
املال والتي لطاملا وثق بها عمالؤنا 

عبر السنني. ونتطلع إلى سنوات 
عديدة قادمة من الشراكة والتعاون 
مــع شــركة غلــف أويل الشــرق 

األوسط.
وقال املدير العام لشركة غلف 
أويــل الشــرق األوســط راجيش 
فينــكات: إن املجموعــة اجلديــدة 
ملنتجاتنا، متكننا من مواصلة نهج 
شــركتنا املتمثل في توفير أفضل 
املنتجات التي حتافظ على كفاءة 

ومستوى أداء وسالمة احملرك.

وأضــاف: إطــالق املجموعــة 
اجلديدة ملنتج شــركة غلف أويل 
في املنطقة يؤكد التزامنا املتواصل 
بتقــدمي أفضــل املنتجــات بأعلى 
مســتويات اجلــودة واألداء. تعد 
منتجات التشحيم والتزييت لشركة 
غلف أويل، إحدى أسرع العالمات 
التجارية منوا في املنطقة. ونرى 
أن املجموعــة اجلديــدة ملنتجاتنا 
ستسهم بشكل أكبر في تعزيز مكانة 

عالمتنا التجارية.
وأردف املدير العام للتســويق 
واملبيعــات في شــركة غلف أويل 
الشرق األوسط فيشال كولي قائال: 
ســنواصل تطويــر أعمالنــا نحو 
مســتقبل أفضل وواعــد، بالتميز 
التشغيلي الذي نحرص عليه من 
مرحلة اإلنتاج إلى رفوف املنتجات. 
واألهم من ذلك، حرصنا على بناء 
مســتقبل مبنتجات مطورة توفر 
قيمة إضافية لعمالئنا، وسنستمر 
مــن خــالل قيمنــا األساســية في 
الشركة بتلبية احتياجات عمالئنا 
وبتقدمي حلول مبتكرة تواكب تطور 

احتياجات السوق.

على مستوى عاملي من اجلودة

كيشور بوليكل سليم كرمي

صورة جماعية لفريق عمل «غلف أويل»

زيت «غلف إليت» أول مادة تزييت جلميع سيارات ماكالرين فائقة األداء بعض منتجات «غلف أويل»

هشام الفقيه

إداريو مجموعة اخلليج للتجارة و«غلف أويل» في صورة تذكارية

راجيش فينكات

«KIB» يعلن الرابح بسحب «فتح الودائع االستثمارية إلكترونيًا»
 (KIB) أعلــن بنــك الكويــت الدولــي
مؤخرا عــن الرابح اجلديد في الســحب 
الشهري حلملة «فتح الودائع االستثمارية 
إلكترونيــا» باســتخدام تطبيــق البنك 
للهواتف الذكية: «KIB موبايل»، حيث فازت 
ابرار وليد الشرقاوي بجائزة احلملة القيمة 
عن شهر أغسطس، وذلك بعد إمتامها فتح 
وديعة استثمارية عبر تطبيق KIB موبايل، 
مهنئا عميلة البنك الفائزة في الســحب 
الشــهري حلصولها على جائزة احلملة، 

أكد املدير التنفيذي في اإلدارة املصرفية 
لألفــراد في KIB نــواف اخلريف، التزام 
البنك بتطوير املزيد من اخلدمات واحللول 
املصرفية الرقمية التي تواكب توجهات 
العمالء ومنط حياتهم العصري ووتيرته 
املتسارعة، مع استمراره بإطالق احلمالت 
واملكافآت التي تشجعهم على تبني تلك 
احللــول التكنولوجيــة واســتخداماتها 
املتقدمة، داعيا عمالء KIB إلى املشــاركة 
في احلملة عبر فتح وديعتهم االستثمارية 

إلكترونيــا مع البنــك، لتتاح لهم فرصة 
للفوز بجوائز قيمة. كما نوه إلى حرص 
البنــك علــى توطيد الثقة وكســب رضا 
العمالء، عبر إطالقه للعروض واحلمالت 
املتنوعة واملبتكرة املخصصة ملكافأتهم، 
ســاعيا أيضا ضمن جهــوده نحو إثراء 
جتربتهم املصرفية مع KIB من خالل تعزيز 
باقة خدماته ومنتجاته بحلول متطورة 
تالقي تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم فيما 

نواف اخلريفيتعلق بطرق إدارتهم ألموالهم.

«الوطني» ُيطلق مبادرة
«معامالت رقمية بالكامل» في مقره الرئيسي

يحرص بنك الكويت الوطني باستمرار 
علــى ترســيخ مكانتــه الرائــدة كأفضــل 
املؤسسات املالية التي تلتزم مبسؤوليتها 
جتاه املجتمع ودعــم كافة مبادرات تعزيز 
ممارسات االستدامة. وفي هذا اإلطار، أعلن 
الوطني عن إطالق مبادرة «معامالت رقمية 

بالكامل» في املقر الرئيسي للبنك.
تهدف املبــادرة إلى زيادة االعتماد على 
حلــول الدفع الرقمية بدال من النقود داخل 
املقر الرئيســي للبنك وخاصة في املطاعم 
بالطابق الثامن عشر، وكذلك بكافة املعامالت 

املالية داخل املبنى. 
تتزامن املبادرة مع توفير بنك الكويت 
الوطني حلول رقمية هي األكثر تطورا والتي 
تضاهي أحدث حلول الدفع حول العالم، ما 
يعــزز أهداف البنك في إمتــام كلة عمليات 

الدفع بسرعة وسهولة وأمان.
وبهذه املناسبة، قال مدير أول في مجموعة 
اخلدمات املصرفية الشخصية في بنك الكويت 
الوطني ســند الشطي: نعمل بانتظام على 

إطالق مبادرات لدعم ممارسات احلفاظ على 
البيئــة وتعزيــز جهودنا نحو االســتدامة 
من خالل تشــجيع املوظفني والعمالء على 
استخدام احللول الرقمية في كافة معامالتهم 
املالية، حيث يتمتع الوطني بدور بارز في 
إطالق أحدث حلول املدفوعات الرقمية األحدث 

واألكثر تطورا في املجتمع. 
وأضاف: تأتي املبادرة ضمن خطط البنك 
االستراتيجية الهادفة لتطوير بيئة العمل 
لتصبح أكثر اعتمادا على احللول الرقمية 
ليس فقط على صعيد املهام الوظيفية، بل 
متتد لكل أنشــطة املوظفني اليومية داخل 
مقر العمل مبا يســهم في تعزيز ممارسات 

االستدامة بني موظفي الوطني.
وأكد الشــطي دعــم الوطني كل حمالت 
التوعية التي يطلقها بنك الكويت املركزي 
وتفويضات وزارة التجارة الصناعة في ذلك 
الشــأن والتي تهدف للوصول إلى مجتمع 
تســود فيه احللول الرقمية في إمتام كافة 

املعامالت.

لوقف التعامل بالنقود داخل املبنى

سند الشطي

«اخلليج»: أسبوع واحد على انتهاء فرص اإليداع 
والتأهل لسحب «الدانة» السنوي الكبير

«بوبيان» يختار مجموعة من مواهبه
للمشاركة في برنامج حتدي االبتكار ٢٠٢٢

أعلــن بنــك اخلليج أن 
اإليــداع والتأهــل  فــرص 
لســحب الدانــة الســنوي 
الكبير، تنتهي يوم اجلمعة 
املوافق ٣٠ سبتمبر اجلاري، 
والذي يؤهل لربح جائزة 

تبلغ قيمتها ١٫٥ مليون دينار، علما أن إعالن 
الفائز ســيتم في ١٩ يناير ٢٠٢٣ بحضور 
ممثلي وزارة التجارة والصناعة، وشركة 

.Ernst & Young إرنست أند يونغ
ويقدم حســاب الدانة من بنك اخلليج 
العديــد مــن الفرص ملكافــأة العمالء على 
ادخارهم ومواظبتهم على التوفير، حيث 
يقدم احلساب سحوبات شهرية للفوز بألف 
دينار كويتي لعشــرة فائزين، إضافة إلى 

سحبني ربع سنوي جائزة 
كل منهــا ١٠٠ ألــف دينار، 
وســحب نصــف ســنوي 
جائزته مليون دينار، فضال 
عن جائزة الـــ ١٫٥ مليون 

دينار.
وكل ما يتعني على العميل للمشــاركة 
في هذه السحوبات أن يفتح حساب الدانة 
ويودع فيه قبل آخر موعد لإليداع والتأهل، 
وأن يحافظ على املبلغ املودع في احلساب 
بأال يقل عن ٢٠٠ دينار، أو أن يزيده للحصول 
على فرص ربح أكثر باستمرار. ومن اجلدير 
بالذكــر أنه ميكن لعمالء بنك اخلليج فتح 
حســاب الدانة واإليداع فيه إلكترونيا عن 

طريق التطبيق أو املوقع اإللكتروني.

يشارك بنك بوبيان للمرة 
اخلامسة في برنامج حتدي 
االبتــكار لعام ٢٠٢٢، والذي 
تنظمــه مؤسســة الكويــت 
ســنويا  العلمــي  للتقــدم 
مــع مجموعة مختــارة من 
الشــركات مع كليــات إدارة 
األعمــال املرموقــة لتطوير 
مبادرات ومشاريع جديدة، 
وذلك لتعزيز ثقافة االبتكار 

داخل كل شركة.
التنفيذي  املديــر  وقــال 
بإدارة تطوير وإدارة املواهب 

في بنك بوبيان عبدالعزيز الرومي: مشاركتنا 
هذه املرة في حتدي االبتكار جاءت من خالل 
اختيار ٥ من كوادر البنك الشبابية الكويتية 
املميــزة، األمر الذي يؤكد على مدى االهتمام 
الذي يوليــه بنك بوبيان ملوارده البشــرية 
والتزامه بقيم «االبتكار واالهتمام باملوظفني» 

وهما من القيم األساسية لبنك بوبيان.
وأضاف: التحدي ميثل تعاونا مشتركا 
بني مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وكلية 
 «London Business School» لندن لألعمال
باعتبارها واحدة من أكبر ١٠ كليات إلدارة 
األعمال في العالــم، وهو ما يظهر حرص 
املؤسسة على تقدمي أفضل جتربة علمية 
وعملية تصقل مهارات املشاركني وتعرفهم 
على أحدث املمارســات الرائــدة عامليا من 

خالل التعــاون من إحدى 
أفضل املؤسسات التعليمية.

وأوضح الرومي أن برنامج 
حتدي االبتكار يعد أحد أبرز 
برامج التعليم التنفيذي التي 
تنظمها املؤسســة ســنويا 
قائما على االبتكار واإلبداع 
وتعزيــز املهــارات لتحقيق 
النمو املستدام وغرس روح 
العمــل،  التطويــر بفريــق 
األمر الذي يتناسب مع قيم 
بنك بوبيان، مؤكدا انه يعد 
جتربة علمية، حيث مبجرد 
إمتام عملية تقدمي طلبات تنافســية يقضي 
املشاركون ثالثة أشهر في التعلم والتدريب 
واستكشاف طرق لصناعة التغيير اإليجابي 
داخل شركاتهم. ثم يقوم بعد ذلك كل فريق 
مبعاجلة حتد خاص بالشركة ومحاولة حل 
مشكلة ما خالل فترة التدريب في البرنامج.

من ناحية أخرى، أشاد مدير إدارة املواهب 
ببنك بوبيان ناصر الســبيعي، بالدور الذي 
تقوم به مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في 
هذا الصدد، مؤكدا أن استمرار البرنامج لدورته 
السابعة دليل على فاعليته في حتسني بيئة 
األعمال بعيــدا عــن األدوات التقليدية التي 
حتــول دون االرتقــاء باألعمال في شــركات 

القطاع اخلاص.

عبدالعزيز الرومي

الغامن: «وربة» يعمل ليصبح عالمة فارقة بالقطاع املصرفي
يواصل بنك وربة مبادرته األولى 
مــن نوعها «رعايــة» لدعم املوظفني 
املوهوبــني ومســاندتهم لتحقيــق 
أهدافهم الشخصية بعيدا عن اجلانب 
الوظيفي، حيث مت اختيار مجموعة 
من املوظفني ودعمهم على املستويني 
املادي واملعنوي لتحقيق طموحاتهم.

وبهذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي 
شاهني حمد الغامن: هذه املبادرة تأتي 
ضمن سعينا الدائم خللق بيئة عمل 
إيجابية في بنك وربة، وجعل البنك 
عالمــة فارقــة في القطــاع املصرفي 
من حيث االهتمام بتجارب املوظفني 
ورفع مستوى الرضا الوظيفي، حيث 
سيتم التركيز هذا العام على بعض 
املواهب في املجاالت اخلاصة بالصحة 
والرياضة، والعلوم التقنية، إضافة 
إلى مهارات التصوير والفنون، وسيتم 
الحقــا إدراج مزيد من املجاالت التي 

حتظى باهتمام موظفي بنك وربة.
وأردف قائــال: االهتمام باجلانب 
اآلخر من حياة املوظف وتطويره في 
اجلوانب التي تشكل أهمية بالنسبة 
له ال يقل أهمية عن تطويره في مجال 
العمل، كما يعتبر االهتمام باجلانب 

يعتبر املوظف عثمان أحمد البديوي هو 
أول موظف يقع عليه االختيار لتعزيز 
موهبته فــي التصوير الفوتوغرافي 
عبر تصوير مراحل هجرة احليوانات 
البرية في كينيا خالل شهري يوليو 
وأغسطس من العام احلالي، حيث رعاه 

الشخصي للموظف من األمور احليوية 
التي تعزز الوالء الوظيفي واالنتماء 
وتشــكل قيمة مضافــة للمزايا التي 

يوفرها البنك ملوظفيه.
وتأتي هذه اجلهود ضمن مسؤولية 
البنك االجتماعية جتاه موظفيه، كما 

البنك في رحلته على أن يشارك في 
املسابقات احمللية واإلقليمية املقبلة 
في الصور االحترافية التي مت التقاطها 
أثناء رحلته، كما متت تغطية الرحلة 
بشــكل كامل عبر منصة انستغرام، 
وسيحرص البنك خالل العام احلالي 
على حتقيــق رغبات مــا ال يقل عن 
١٠ موظفني، وذلــك لتنمية مهاراتهم 

االحترافية وتعزيزها.
وفي نفس السياق، قدم املوظف 
عثمــان البديــوي لوحــة تذكارية 
بعد عودتــه من رحلــة التصوير 
يخص إحدى التقاطاته االحترافية 
في مجال التصويــر، وأهداها الى 
التنفيذي  الرئيس  البنك بحضور 
شاهني الغامن، وأنور الغيث نائب 
الرئيس التنفيذي للخدمات املساندة 

واخلزانة بالبنك.
وقال البديوي: لقد كانت التجربة 
رائــدة، وقد حقــق البنك أحــد أبرز 
طموحاتي في مجال اهتمامي. وأضاف: 
إن مثــل تلــك الرعايــات تزيد إميان 
املوظف باإلبــداع، وذلك بعد اهتمام 
جهة العمل وتقدميها الرعاية له بعيدا 

عن اعتبارات العمل األساسية.

شاهني الغامن وأنور الغيث يتسلمان لوحة تذكارية من عثمان البديوي

«املركز» ُيطلق خدمة التداول بالهامش
أعلن املركز املالي الكويتي 
«املركــز» عن إطــالق خدمة 
التداول بالهامش، وهي خدمة 
مقدمة للعمالء الراغبني في 
االقتــراض بهدف حتســني 
األربــاح عبر الرفــع املالي، 
وتأتي هذه اخلطوة في إطار 
حرص «املركز» على تقدمي 
خدمات ومنتجات استثمارية 
متنوعــة لعمالئــه، وإثراء 
الســوق الكويتيــة. وتعــد 
هذه اخلدمة ضمن سلســلة 
التــي أطلقهــا  التطــورات 

«املركز»، والتي تعزز سجله احلافل وريادته 
في قطاع اخلدمات املالية، وخبرته الطويلة 
في السوق الكويتي، ومعرفته املتعمقة به. 
وميكــن للعميل فتح محفظة الهامش إما 
من خالل التحويل النقدي أو من خالل حتويل 
أســهم ميلكها مســبقا إلى احملفظــة، ليقوم 
«املركز» بتمويل العميل بالقيمة املناســبة. 
وتتــم إدارة محفظة الهامش من قبل العميل 
للتــداول في أســهم مجموعة من الشــركات 

املدرجة في بورصة الكويت.

ويوفــر «املركز» قنوات 
مالئمــة للتواصل مع فريق 
عمل متخصص في عمليات 
البيــع والشــراء، لضمــان 
تنفيــذ متطلبــات العميــل 
اخلاصــة باحملفظة بشــكل 
سلس وتقدمي الدعم الالزم، 
إلى جانب اخلدمات املتكاملة 
التي يقدمها «املركز» لعمالئه. 
وفــي تعليــق لــه بهذه 
املناســبة، قال فهد الرشــيد 
نائب رئيس، أســهم منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيا: يسعى «املركز» دوما لتلبية متطلبات 
العمالء. وتستقطب هذه اخلدمة شريحة جديدة 
من العمالء الذين يســعون لتعزيز أرباحهم. 
وال شــك أن هيئة أسواق املال وبنك الكويت 
املركزي وبورصة الكويت كان لهم دور مهم في 
تطوير األدوات االستثمارية وإثراء السوق، من 
خالل تشجيعهم املستمر للمؤسسات املالية 
لتقــدمي خدمات جديــدة. وفي هذا الســياق، 
سيطلق «املركز» املزيد من املنتجات واألدوات 

االستثمارية في الفترة القريبة القادمة. 

فهد الرشيد

عثمان البديوي أول موظف بالبنك يتم اختياره لتقوية موهبته بالتصوير الفوتوغرافي
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«ماكفم» تطلق عالمة «Tank» للسيارات الرياضية الفاخرة 
متعددة االستخدامات في السوق الكويتي

الوكيل احلصري لسيارات «جريت وول موتورز».. والتابعة لشركة أوالد علي الغامن للسيارات

ماكفــم  شــركة  احتفلــت 
الوكيــل احلصري  للســيارات، 
لســيارات جريت وول موتورز 
وشــركة تابعــة لشــركة أوالد 
علي الغامن للسيارات، بوصول 
عالمة «TANK» الراقية للسيارات 
الرياضية متعددة االستخدامات 
إلــى الكويــت مع طرح ســيارة 

.«TANK٣٠٠»
وتعد «تانك» عالمة جتارية 
الرياضيــة  عامليــة للســيارات 
متعددة االســتخدامات الفاخرة 
طرحتهــا مجموعة جريت وول 
موتورز استجابة للطلب العاملي 
املتزايــد علــى ســيارات فاخرة 
وقويــة للقيادة علــى الطرقات 

الوعرة. 
 «TANK٣٠٠» وتتميــز 
بكونها سيارة رياضية متعددة 
االستخدامات فاخرة وذكية حائزة 
على جوائز عديدة، وهي مدعومة 
بقدرات شركة جريت وول موتورز 
التي تركز على االبتكار بناء على 

البحث والتطوير املكثف. 
 «TANKكما تتمتع سيارة «٣٠٠
مبقصورة خالية من الضوضاء، 
ومجموعة تروس منخفضة املدى، 
وأقفال تفاضلية إلكترونية أمامية 
وخلفية، وأنظمة دعم للســرعة 
Tank Turn واملــرور مع خاصية
املميزة التي تســمح للسيارات 
بالدوران حول نفســها، ونظام 
الزحف، وقد باتت اليوم متاحة 
الســيارات احلديثــة  لعشــاق 

الرياضية متعددة  والســيارات 
االستخدامات في الكويت.

جتربة عميل جديدة 
وتعليقــا على طرح ســيارة 
«TANK٣٠٠» ودخــول عالمــة 
الســوق  للســيارات   «TANK»
الكويتي، قال املدير العام لشركة 
ماكفــم للســيارات علي مرزوق 
الغامن: «لم يعد قطاع السيارات 
الرياضية متعددة االستخدامات 
SUV مقصورا بالقيادة على الطرق 
الوعــرة أو التنقل فــي املدن بل 
بات ميثل أســلوب حياة متعدد 
األوجه يشمل املغامرة واملوضة 
والفخامــة. وتأتي TANK تلبية 
لهذا االجتاه مع األخذ باالعتبار 
أمناط حياة املستخدمني من أجل 
تصميم جتربة عميل جديدة كليا 
مــن خالل االســتفادة من كفاءة 
نهج البحــث والتطوير املكثف 
الــذي تعتمــده شــركة جريــت 
وول موتورز إضافة إلى قدرات 
التصنيع الالفتة واالبتكار على 
صعيد منوذج األعمال. ويعد طرح 
TANK٣٠٠ إجنازا جديدا لشركة 
ماكفم للســيارات وشركة أوالد 
علي الغامن للسيارات ش.م.ك.ع 
في الكويت بحيث نفخر بإحضار 
TANK، وهــي عالمــة جتاريــة 
ناجحة أخــرى تابعة ملجموعة 
جريت وول موتورز إلى ســوق 
السيارات الديناميكي في الكويت. 
ومن شأن هذا الطراز الذي حصد 

العديــد من اجلوائــز أن يحقق 
جناحــا مدويا بفضــل ما يتميز 
به مــن جودة فائقــة وأداء عال 
على الطرق الوعرة والتكنولوجيا 
الذكية وطابعه الفريد كســيارة 
رياضية متعددة االستخدامات».

«TANK٣٠٠».. فخامة وقوة
مت جتهيز TANK٣٠٠ مبحرك 

توربيني ٢ ليتر بحقن مباشــر 
للوقود، وتوفق السيارة بشكل 
متــوازن مــا بني القــوة والعزم 
حرصا على حتقيق أداء ريادي 
حتى عندما تكون محملة بالكامل، 
وهي تنتج قوة تبلغ ١٦٧ كيلوواط 
عند ٥٥٠٠ دورة بالدقيقة و٣٨٧

نيوتن متر من عزم الدوران عندما 
تكون سرعة الدوران ما بني ١٨٠٠

و٣٦٠٠ دورة بالدقيقة. وإضافة 
إلى أن ناقل احلركة األوتوماتيكي 
ثماني الســرعات يضمن قيادة 
سلسة عند الســرعات العالية، 
فإنه يضمــن أيضا كفاءة عالية 
في استهالك الوقود لهذه السيارة 
الرياضية متعددة االستخدامات 
التــي تتميــز بتصميمها حيث 
body-) الهيكل مبني على إطار

on-frame)، وهي حتقق تسارعا 
من صفر إلى ١٠٠ كم بالساعة في 

غضون ١٠٫٦ ثوان.
TANK٣٠٠ مثبتة على قاعدة 
عجالت مقــاس ٢،٧٥٠ مم، وهي 
مزودة مبزايا الفتة مثل املقاعد 
األمامية القابلة للتدفئة والتهوية 
والتدليــك والقابلــة للتعديــل 
كهربائيــا، واإلضــاءة احمليطة 
القابلــة للتعديــل مــع ٦٤ لونا 
مختلفا، والفرش املكسو باجللد، 
وفتحة السقف، وعجلة القيادة 
املسخنة. وتبلغ قدرات القيادة 
على الطرق الوعرة في ســيارة 
TANK٣٠٠ أعلى مستوياتها عند 
«وضع الزحــف» القوي، حيث 
يعمل احملور املتعامد بسالسة مع 
الكبح بسرعة عند تسلق منحدر 
TANKحاد. ويضمن ذلك قدرة ٣٠٠

على التعامل مع ظروف الطرق 
الصعبة واملعقدة مثل التضاريس 
الصحراوية والوديان املغمورة 
باملياه، ويجعل صعود الساللم 
واملنحدرات سهلة وأشبه بالقيادة 

على طرق املدينة.
تتمتــع TANK٣٠٠ بصيغــة 
مثالية جتمع ما بني القوة وقدرات 
القيــادة علــى الطــرق الوعــرة 
وأنظمة التحكم الذكية. وال تكمن 
أهميتها في كونها فائقة البراعة 
على الطرق الوعرة فحســب بل 
في كونها ســيارة ممتازة ميكن 
االعتمــاد عليهــا للقيــادة على 
طرق املدينة والرحالت الطويلة 

وذلك بفضل نظام املساعدة في 
Traffic Jam االزدحام املــروري

Assist system، ونظام املساعدة 
Lane املســار  علــى  للحفــاظ 
Keeping Assist، ونظام احلفاظ 
Lane Centre على وســط املسار

Keeping، ومساعد السرعة الذكي 
Intelligent Cruise Assist، ونظام 
التذكير بإشارات املرور. وتتضمن 
الذكية  التكنولوجيا  ابتــكارات 
األخــرى اجلديرة باملالحظة في 
السيارة نظام ڤيديو بزاوية ٣٦٠

درجة ينقل الصورة عبر مجموعة 
متنوعــة مــن الزوايــا ملعرفــة 
الظــروف احمليطــة بالســيارة. 
وحتى عند القيــادة في ظروف 
معاكســة أو منخفضــة الرؤية، 
تعرض شاشة الرؤية احمليطية 
 .LCD صورا واضحة على شاشة
حــازت TANK٣٠٠ جائــزة 
«الســيارة األكثــر شــعبية بني 
املســتخدمني» و«أكثر سيارات 
الدفع الرباعي انتظارا للســنة» 
عام ٢٠٢١، وقد حازت على تقدير 
واســع ملا تتمتع به من إمكانات 
هائلة بحيث أشادت بها وبأدائها 
املمتاز على الطرق الوعرة مجلة 

.PCAUTO السيارات
الســوق الكويتي هــو ثالث 
األســواق اخلليجية الذي شهد 
إطالق عالمة GWM TANK حيث 
تعتبــر هــذه الــدول مــن أكثر 
األســواق إقباال على الســيارات 
الرياضية متعددة االستخدامات.
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iPhone».. بعروض حصرية مميزة Ooredoo احتفلت بإطالق أجهزة «١٤

إلى جانب رؤيتها املطلقة للتأكيد 
علــى مكانتهــا الرياديــة فــي عالــم 
االتصاالت، تواصل Ooredoo الكويت، 
قيادة مسار التحول الرقمي لعمالئها 
باإلضافة إلى سعيها لتحقيق التطوير 
املســتمر بهدف إثراء جتارب العمالء 
عبر منتجات وخدمات رقمية تنسجم 

مع أمناط احلياة اجلديدة.
وعليه، وكعادتها السنوية تتألق 
Ooredoo الكويت في حفل إطالق أجهزة 
 ،iPhone١٤ Pro Maxو iPhone١٤ Pro
حيث طرحت الشركة عروضا حصرية 

بهذه املناسبة.
وقــد انطلقت فعاليات احلفل يوم 
اخلميس املاضي، واستمرت على مدى 
٣ أيام في برج Ooredoo بقلب العاصمة، 
حيث شهد احلدث حضور حشد كبير 
 ،iPhone مــن العمالء ومحبي أجهــزة
الذين شعروا بتجربة عميل فريدة من 
نوعها حيث متت عمليات البيع بوقت 
قياسي من دون انتظار باالضافة الى 
خدمة إيصــال األجهزة بنفس اليوم، 
ونظرا لإلقبال الشديد قامت الشركة 

بتمديد عروضها أليام إضافية.
وكان للحمــاس موعــد مــع حفل 
اإلطالق األكبر في البالد، حيث استقبل 
برج Ooredoo في قلب مدينة الكويت، 
آالف العمــالء ومحبــي التكنولوجيا 

والهواتف الذكيــة وبالتحديد أجهزة 
iPhone، الذين حرصوا على التواجد 
في املقر الرئيسي للشركة من الساعة 
السادسة مساء لالستفادة من العروض 

احلصرية واألقوى في البالد.
وقد وفرت الشركة اجلهاز اجلديد 
مع باقات شامل برو بأسعار تنافسية 
ومزايا فريدة، وكذلك عروض أكثر قوة 
ومتيزا مت تخصيصهــا أيضا لباقات 
النخبة لعمــالء بنك الكويت الوطني 
وأعضاء بطاقة الواحة من هدايا مجانية 
مذهلة منهــا تذاكر حلضور مباريات 
بطولــة كأس العالــم ٢٠٢٢ املنتظرة 
واملقامة في دولة قطر، كونها مشغل 
االتصاالت الرسمي في الشرق األوسط 

وأفريقيا للبطولة.
ومن املقرر أن تقام البطولة ابتداء 
من ٢٠ نوفمبر حتى ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢، 
حيث ســتكون أول بطولة كأس عالم 
تقام في العالم العربي، ما يجعل منه 

حدثا فريدا من نوعه.
وإلــى جانــب اإلقبــال واحلضور 
الكبيــر، شــهد احلفــل حضــور عدد 
من ممثلي وســائل اإلعالم والفنانني 
ومشاهير شبكات التواصل االجتماعي 
ونقــل احلدث مباشــرة عبر أثير أهم 
٣٦٠FM احملطات االذاعية الكويتيـــة

.Marina FMو

كما احتضن احلفل مجموعة متميزة 
من املطاعــم واملقاهــي بالتعاون مع 
تطبيق V-Thru وكذلك وسائل الترفيه 
املميزة التي حققت أعلى املعايير وفاقت 
توقعات العمالء لتضمن بذلك راحتهم 
وحصولهم على جتربة هي حقا فريدة 

من نوعها ومفاجأتهم بجوائز قيمة.
وشهد احلفل أيضا مشاركة العديد 
من الشــركات واجلهــات الكبرى في 
الكويت التي قدمت عروضا حصرية 
فريدة من نوعها مثل: االولى للوقود، 

وشــركة فالكــون، اململوكــة من قبل 
شركة New Market الرائدة في البالد 
واملنطقــة في تقدمي أحــدث اخلدمات 
والتكنولوجيا املختصــة بالطائرات 
الــدرون DJI، وCAVARATY، وشــركة 
السور لتسويق الوقود (ألفا للوقود) 
Bang ومستشفى السيف، باإلضافة إلى
Olufsen &، شركة إلكترونيات عاملية.

وشهدت الفقرات الترفيهية مشاركة 
كبيرة من احلضور والقت استحسانا 
كبيرا من كل املشاركني الذين أعربوا عن 

سعادتهم بالفرقة املوسيقية واملتحف 
املخصص لعرض جميع فئات أجهزة 
iPhone منذ بدايــة إصدارها الى اآلن 
وجميع الفعاليات االســتثنائية التي 
نظمتها الشركة، من مسابقات وألعاب 
افتراضية جديدة من نوعها يربح من 
خاللها الفائزون تذاكر ملباريات كأس 
العالم باالضافة الى عروض وخدمات 
تؤكد ريادتها وتفوقها والتي تعكس 

.Ooredoo دائما متيز ما تقدمه
وتواصــل الشــركة قيادة مســار 
التحــول الرقمي لعمالئها انطالقا من 
استراتيجيتها للسوق احمللي لتكون 
مشغل االتصاالت الرقمي املفضل لدى 

العمالء وسط عالم مترابط رقميا.
وتعليقا على احلدث، قال الرئيس 
الكويــت،   Ooredoo التنفيــذي فــي
عبدالعزيز البابطني: «يأتي هذا احلفل 
األكبر في البالد في وقت تواصل فيه 
الشركة تســريع ريادتها الرقمية مبا 
يتماشى مع رؤيتها وأهدافها في إحداث 
تغيير إيجابي في حياة العمالء وسط 
عالم متصل رقميا، حيث يبقى التميز 
في خدمة العمــالء وتلبية تطلعاتهم 
حجر أســاس فــي رحلة اســتمرارية 

.«Ooredoo حتقيق الريادة لشركة
وأضاف البابطني، قائال: نسعى دائما 
إلى ترسيخ مكانتنا في قطاع االتصاالت 

الرقمية من خالل تعزيز القيمة للعمالء 
الرقمي.  واالرتقاء بأســلوب حياتهم 
لذلــك، نحــرص من خــالل عروضنا 
ومنتجاتنا باإلضافة إلى شراكاتنا مع 
شــركات مرموقة حتقــق التناغم مع 
طموحاتنا املستقبلية لنكون مشغل 
االتصــاالت الرقمــي املفضل واخليار 

األمثل للعمالء.
كما احتفلت شركة Ooredoo الكويت 
للعام الثاني على التوالي بشــراكتها 
االستراتيجية مع بنك الكويت الوطني، 
البنــك الرائد في الكويــت واملنطقة، 
بشــراكة استراتيجية جديدة، منحت 
مبوجبهــا عمالء اخلدمــات املصرفية 
اخلاصة للبنك مجموعة من املميزات 
شــملت أولوية احلصول على هاتف 
Pro Max iPhoneأو ١٤ Pro ١٤ iPhone
اجلديد في املقر الرئيســي للشــركة، 

.Ooredoo برج
ومن ضمن الشراكات الناجحة التي 
حققتهــا Ooredoo الكويــت، تعاونها 
مع اخلطوط اجلوية الكويتية، حيث 
منحت مبوجبها عمالء Ooredoo تذاكر 
مجانية إلــى مختلف الوجهات ضمن 
مســابقات شيقة أقيمت خالل احلفل، 
وخالل احلفل، توجهت Ooredoo بالشكر 
الكبير جلميع الشركات املساهمة التي 

كانت إضافة رائعة للحفل.

الشركة سجلت مبيعات مرتفعة وحضوراً كبيراً خالل احلفل األكبر بالكويت.. وقدمت تذاكر مجانية حلضور بطولة كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر

Ooredoo صورة جماعية إلدارة البنك الوطني وشركة

من اليمني: عيسى املوسى وفادي قعوار وثامر الطاحوس

اهتمام بالعمالء وشرح مواصفات األجهزة جانب من األلعاب االفتراضية خالل احلفل

جولة ملمثلي اخلطوط اجلوية الكويتية والبنك الوطني للتعرف على فعاليات حفل إطالق اجلهاز اجلديد

(محمد هاشم)   ooredoo جانب من الفعالية في مبنى

ooredoo جانب من الفعالية في مبنى

عبدالعزيز البابطني

«iPhoneفي حفل إطالق أجهزة «١٤ «Fiber+» عمليات البيع بشكل عالي التنظيمجناح جانب من احلفل املوسيقي خالل فعالية إطالق اجلهاز اجلديد

جانب من لقاء «إذاعة ٣٦٠» مع ممثل البنك الوطني علي املال وممثلي «ooredoo» ناصر العبداهللا وحمد املطر

رقميًا متصل  بعالم  رؤيتها  مع  يتماشى  مبا  الرقمية  ريادتها  تسريع  تواصل  الشركة  نسعى لترسيخ مكانتنا في القطاع الرقمي بتعزيز القيمة للعمالء واالرتقاء بأسلوب حياتهم الرقميالبابطني: 

ملشاهدة الڤيديو
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8 5 9 1 4 2 3 6 7
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7 3 5 9 1 8 6 2 4
9 4 8 5 2 6 7 1 3

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:

زيت غالي الثمن من ١٠ 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

زيت األرجان

سعود الشويعي

اتاشرايكاز

لللجيسارلث

قتسيدياماو

مامرجررةصا

رجاالةنييب

ةووتافوكلت

جمااتررزجا

ورتلاحنةال

احينتنبيجن

كبصظاوغلمق

يلرربصاايا

تافةنغرعلء

الفم -  ١ - احلسناوات - للجر، ٢ - في 
للنفي، ٣ - جرى املاء (معكوسة) - خلصوبة 
التربة، ٤ - للتعريف، ٥ - مطرب مصري، 
٦ - جميع - أجاب، ٧ - عكس حر - عقوده، 
٨ - متشابهة - لإلضراب، ٩ - فنان كويتي، 

١٠ - صادق - ظمأ.

األصيل
نباتات 

جواكيت
زكية

راغب
النقاء
البحر
أسيرة

حرف
كرم

القمرة
صرفي

النظرة
نور

السماوات
جميل

غصون
شجيرات

موجات
عالية

ثوابت
اجلدير

١ - رايات - مدينة، ٢ - جزء مهم في اجلسم - صوت الرصاص، 
٣ - أزال األوساخ - عالج، ٤ - للندبة - عكس إميان - أبو البشر، 
٥ - رفضت - األجرد، ٦ - انهض (معكوسة) - جرى املاء (معكوسة)، 
٧ - مجموعة طيور (معكوسة) - وجع (معكوسة) - ضالل 
(معكوسة)، ٨ - أحسن إليهم (معكوسة) - للنصب (معكوسة)، 
٩ - فقد البصر - حياء وخلق، ١٠ - خادمة - من أطوار القمر.

أفقياً: عموديًا:
١ - الكواعب - عن، ٢ - ناب - ما، ٣ - سال 
(معكوسة) - سماد، ٤ - ال، ٥ - مصطفى 
قمر، ٦ - كل - لبى، ٧ - برد - قالئده، ٨ - ا ا 
ا ا - بل، ٩ - داود حسني، ١٠ - زامل - غليل.

١ - أعالم - بلد، ٢ - الصدر - أز، ٣ - كنس - داوى، ٤ - وا - كفر 
(معكوسة) - آدم، ٥ - أبت - القاحل، ٦ - قم (معكوسة) - سال (معكوسة)، 
٧ - سرب (معكوسة) - ألم (معكوسة) - غي (معكوسة)، ٨ - ابرهم 

(معكوسة) - لن (معكوسة)، ٩ - عمى - ادب، ١٠ - نادلة - هالل.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم الصحة

من أجل حماية عينيـك مـن اإلجهـاد الرقمـي.. 
اتبع قاعدة  ٢٠ - ٢٠ - ٢٠

تشير التقديرات إلى أن ما ال يقل عن نصف 
األشخاص الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر في 
عملهم املعتاد لديهم شكل من أشكال إجهاد العني 
الرقمي. ويؤدي هذا اإلجهاد الرقمي إلى مشاكل في 
سطح العني مبا في ذلك التهيج واجلفاف، أو مشاكل 

في الرؤية مثل الصداع أو عدم وضوح الرؤية.
وعادة ما يرمش البشر نحو ١٥ مرة كل دقيقة. 
وعند التحديق في الشاشات، ينخفض هذا الرقم 
بشكل عام إلى نصف هذا املعدل أو أقل. وميكن 
أن يؤدي ذلك إلى جفاف العني وتهيجها وتعبها، 
التركيز ملدة عشرين ثانية في مكان آخر  لكن 
العينان بدرجة  بعيد مبا يكفي حتى تسترخي 
كافية يساعد في تقليل اإلجهاد. ولذلك، يوصي 
اخلبراء، منذ فترة طويلة، باتباع قاعدة ٢٠-٢٠-

٢٠ كطريقة لتخفيف إجهاد العني أثناء العمل على 
شاشة الكمبيوتر. وتعني قاعدة ٢٠-٢٠-٢٠، أخذ 
استراحة ملدة ٢٠ ثانية على األقل، كل ٢٠ دقيقة، 
للنظر على بعد ٢٠ قدما على األقل. وأكد العلماء 
في جامعة أستون، قدرة هذه القاعدة في املساعدة 
على تخفيف بعض أعراض استخدام الكمبيوتر 
لفترات طويلة. وهذه هي املرة األولى التي يتم 
فيها التحقق من قاعدة التوجيه ٢٠-٢٠-٢٠ بشكل 
صحيح. وبدأ الباحثون في كلية الصحة وعلوم 
احلياة بجامعة أستون دراستهم مبساعدة ٢٩

مشاركا يعانون من أعراض إجهاد العني. وتؤكد 
أنه يجب على األشخاص محاولة أخذ  النتائج 
فترات راحة من شاشاتهم. وأضاف وولفسون: 
«رغم أننا استخدمنا برنامجا متطورا، إال أنه من 
السهل على اآلخرين تكرار التأثير من خالل ضبط 
مؤقت على هواتفهم، أو تنزيل تطبيق تذكير. إنها 
طريقة بسيطة لتذكير نفسك بأخذ فترات راحة 

منتظمة لصالح عينيك».

ما أبرز عادات املكياج التي ميكن أن تعّرض عينيك للخطر؟

العادة األولى: وضع املكياج دون غسل يديك أوال: قالت 
خبيرة املكياج سافرون هيوز: حتمل يداك الكثير من 
اجلراثيم التي ميكن أن تنتقل بسهولة إلى وجهك أو 
أدوات املكياج. نظفي يديك جيدا ملدة ٢٠ ثانية قبل 

وضع املكياج.
النوم، قالت  إزالة املكياج قبل  العادة الثانية: عدم 
سافرون: يجب دائما التفكير في إزالة املكياج كخطوة 
أخيرة في روتني التجميل. وال ينبغي تخطيها، مهما 
إزالة مكياجك ميكن أن يتسبب  كنت متعبة. وعدم 
في انسداد اجلسيمات املهيجة للمنطقة وفرك سطح 
عينيك، ما يؤدي إلى جروح سيئة أو عيون وردية 

أو التهابات أخرى.
العادة الثالثة: مشاركة املكياج مع اآلخرين: قد حتب 
املراهقات تبادل املكياج ومشاركته مع زميالتهن، لكن 
القيام بذلك قد يعرضهن جميعا للخطر، وشرحت 
سافرون: إن مشاركة املاسكارا أو اآليالينر أو أي منتج 
آخر يالمس عينيك أمر محظور للحماية من األذى. عند 
استخدام ظالل العيون، يتم التقاط املكياج من اللوحة 
ثم نقله إلى العني. ومن الشائع العودة إلى نفس ظالل 
العيون لتعزيز اللون، ومن خالل القيام بذلك، فإنك 
تضعني البكتيريا التي على عينيك على املنتج مرة أخرى.

العادة الرابعة: استخدام مستحضرات جتميل منتهية 
الصالحية: توضح سافرون أن ملستحضرات التجميل 
تاريخ صالحية محددا ميكن مالحظته في امللصقات 
املرفقة. وقالت إن املاسكارا على سبيل املثال، يجب أن 
يتم التوقف عن استخدامها بعد ثالثة أشهر من فتحها.

العادة اخلامسة: نسيان تنظيف فرش املكياج: ال تنظف 
الكثير من النساء فرش املكياج بشكل مستمر، وهذا 
قد يكون مفهوما بالنظر إلى ضيق الوقت في معظم 
األيام. وقد يؤدي عدم االحتفاظ بفرشاتك في حالة 
إلى كارثة بالنسبة للعني، وقالت سافرون:  صحية 
تعد فرش املكياج أرضا خصبة للبكتيريا واألوساخ. 
وعندما تبدأ في وضع املكياج باستخدام ظالل عيون 
أو فرشاة كحل غير مغسولة، فإنك تنشرين تلك 
البكتيريا على رموشك ورمبا في عينيك، واحلل هو 
تنظيف الفرشاة بعمق مرة واحدة في األسبوع باليد، 

باستخدام الصابون أو شامبو األطفال واملاء الفاتر.

املصدر: «ذي صن»

املصدر: «ميديكال إكسبريس»
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«الطابور السادس» تنافس في «مسرح بال إنتاج».. اليوم
تعرض الليلة فرقة املســرح الشــعبي عرضها املسرحي 
«الطابور الســادس» على خشــبة مســرح األنفوشي وذلك 
ضمن املســابقة الرسمية في الدورة الثانية عشرة ملهرجان 
«مسرح بال انتاج» املقام حاليا في اإلسكندرية والتي حتمل 
اســم (دورة الفنان الراحل سمير غامن) خالل الفترة من ٢٣

حتى ٢٩ اجلاري حتت رعاية وزيرة الثقافة د.نيفني الكيالني. 
وتأتي مشاركة فرقة املسرح الشعبي هي الثانية في مصر 
خالل هذا الشــهر بعد مشــاركتهم في مهرجان القاهرة الدولي 
للمسرحي التجريبي املعاصر بدورته الـ٢٩، حيث حصد عرضهم 
«الطابور السادس» على جائزة «أفضل ممثل» لعبداهللا احلمود، 
وشــهادتي تقديــر للكاتبة فاطمة العامــر والدراماتورج فلول 
الفيلــكاوي، علمــا بأن املســرحية حازت علــى «أفضل عرض 
متكامــل» في مهرجان الكويت املســرحي احمللي بدورته الـ٢١، 

باإلضافة إلى عدد من اجلوائز الفردية.

العقل: «أحب اململكة» إهداء ألشقائنا في السعودية
عبداحلميد اخلطيب

«مشــاركتنا للشعب السعودي 
الشقيق الفرحة باليوم الوطني الـ ٩٢

ألنهم أهلنا، واململكة وطننا الثاني»، 
بهــذه الكلمــات أكد الفنــان القدير 
عبدالرحمــن العقل على ســعادته 
باملشاركة في أغنية «أحب اململكة» 
مع نخبة من جنوم الكويت، وغناء 
«ســفير االغنية اخلليجية» الفنان 
القدير عبداهللا الرويشد، والتي مت 
طرحها «اجلمعة» مبناســبة اليوم 

الوطني الـ ٩٢ للسعودية.
وقــال العقــل فــي تصريــح لـ 
«األنباء»: عالقات الكويت والسعودية 
ممتدة عبر التاريخ ومرتبطة بعادات 
وتقاليــد قويــة وراســخة، حتــت 
مظلــة القيادات احلكيمــة للبلدين 
الشــقيقني، وليس غريبــا أن جتد 
أهلنا بالســعودية يحتفلون معنا 
مبناسباتنا الوطنية ونحن نبادلهم 

نفس احملبة والســعادة في يومهم 
الوطني، واألغنية إهداء منا ألشقائنا 
في هذه املناسبة العزيزة على قلوبنا 

جميعا.
يذكر ان أغنية «أحب اململكة» من 
كلمات أحمــد الصانع، أحلان حمد 
اخلضــر، غناء عبداهللا الرويشــد، 
توزيــع ومكــس وماســتر ربيــع 
الصيداوي، إخراج ســامي الراشد، 
وشــارك فيها كوكبة مــن النجوم، 
وهــم: الشــاعر الغنائــي يوســف 
ناصر، الفنــان القدير عبدالرحمن 
العقل، اإلعالمي يوســف مصطفى، 
االعالمــي بركات الوقيــان، الفنانة 
إلهام الفضالة، الالعب سعد احلوطي، 
الالعب جاسم الهويدي، الالعب خالد 
الفضلي، اإلعالمية غادة الرزوقي، 
اإلعالمي نادر كرم، اإلعالمية ورود 
حيات، الفنان شهاب جوهر، الفنانة 
غدير السبتي، الفنانة حصة النبهان، 

واملذيعة أميرة جنم.

مبناسبة اليوم الوطني الـ ٩٢ من غناء عبداهللا الرويشد وإخراج سامي الراشد

القاهرة - خلود أبواملجد

فاجــأت الفنانــة ياســمني عبدالعزيز، 
جمهورها بنشــر رسالة غامضة من خالل 
حسابها الشخصي في «انستغرام»، بعد وفاة 
الفنان هشام سليم حملت حكمة وجهتها 
إليهم، حيث كتبت في رســالتها: «افعل ما 

شئت فإنك على موعد مع اهللا مبفردك».
إلى ذلك، جتتمع ياسمني وزوجها الفنان 
أحمد العوضي مرة أخرى، بحســب مجلة 
«لها»، في مسلســل جديــد خالل رمضان 
املقبل، ولم يستقر صناع العمل على اسمه 
بعد، وتأتي مشاركة النجمني في عمل جديد 
يجمعهما مجددا عقب جناحهما في مسلسل 
«اللــي مالوش كبير» الــذي مت عرضه في 

رمضان ٢٠٢١ والقى جناحا كبيرا.

رسالة غامضة من ياسمني

«اللغة العربية ومقومات النهوض الثقافي».. 
برؤية كامل العبداجلليل

«اللغة العربية... ومقومات النهوض 
الثقافي»، كتاب أصدرته منشــورات ذات 
السالســل، يعود من خاللــه األمني العام 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
الســابق كامــل العبداجلليل إلى ســاحة 

الكتابة.
الكتــاب يقع في ٢٧٧ صفحة، متضمنا 
فصوال تتناول أصالة وعراقة اللغة العربية 
في تاريخ احلضارة العربية اإلســالمية، 
وتأثيــر القــرآن الكرمي كمصدر أساســي 

لقوتها وبالغتها.

كمــا يتطــرق العبداجلليــل من خالل 
كتابه إلــى ثراء اللغة العربية وإمكاناتها 
الفنية، والتحديات احمللية واخلارجية التي 
تواجهها، وتقييم دور املؤسسات الوطنية 
واألهليــة في االهتمام بهــا، ومكانتها في 
اإلعالم املرئي واملسموع واملقروء، واإلعالم 
اجلديد، وكذلك االقتراحات املقدمة ملعاجلة 
االختالل بني اللغة والثقافة، وسبل حماية 
وصون اللغة العربية وتوســيع أسواق 
النشر والترجمة والتعريب أمامها في ظل 
املتغيرات التي نعيشها في وطننا العربي.

في كتاب أصدرته «ذات السالسل» ويقع في ٢٧٧ صفحة

غالف الكتاب كامل العبداجلليل

عبدالرحمن العقل مع جنوم الكويت في الفن واإلعالم والرياضة شاركوا اململكة العربية السعودية فرحة اليوم الوطني الـ ٩٢

عاملو «بند املكافآت» للوزير: ظروفنا صعبة!
مفرح الشمري

بعــد إنهــاء خدمات الكثيــر منهم ومع 
قرب انطالق العام الدراسي، ناشد عدد من 
العاملني حتت بند املكافآت بوزارة االعالم 
الوزير عبدالرحمن املطيري مراعاة ظروفهم 
اإلنسانية واملعيشية والتأني إلنهاء خدماتهم 
بصــورة مفاجئة بعد الســنوات الطويلة 
التي خدموا بهــا وزارة االعالم، خصوصا 
ان لديهم التزامات مادية ضرورية كأقساط 
مدارس وغيرها من لوازم احلياة املتعددة.
هذه املطالبة اإلنسانية مبنزلة صرخة 
من هــؤالء العاملني الذي ليــس لديهم أي 
مصدر آخر للعيش منه ولديهم مصاريف 
معيشية وأقساط وإيجارات وديون متراكمة 

وقروض، لذا نتمنى الوقوف بجانب هؤالء 
املوظفني الذين افنــوا أعمارهم  في خدمة 
وزارة االعالم حتى ال ينقطع رزقهم وتتراكم 

عليهم هموم الدنيا ومتطلباتها.
 نتمنى من مسؤولي القطاعات بوزارة 
االعالم حصر أسماء هؤالء الذين يعملون 
لديهــم حتت بند املكافــأة وتقدميها ملكتب 
وزير االعالم وذلك لالستفادة من خبراتهم 
في تســيير آلية العمل لدى كل قطاع وهم 
فئة عملــت بالكثيــر من البرامــج وإدارة 
االســتديو والتصوير وغيرهــا وميلكون 
من اخلبرة الكافية في تسيير األمور على 
الرغم من تأخير تسلم مكافآتهم ولكنهم كانوا 
«متحملني» ألنه كان باب رزقهم الوحيد.. 

فهل من مجيب؟!

بعدما أنهت «اإلعالم» خدمات الكثير منهم مع قرب انطالق العام الدراسي

منى زكي: ال أصلح للتمثيل
القاهرة - محمد صالح

كشفت الفنانة منى زكي عن املواقف 
الصعبة التي واجهتها في بداية مشوارها 
الفني، مؤكدة أن البعض كان يعتبرها 
مجرد فتــاة محظوظة ال متلك املوهبة 
وال تســتطيع ممارســة مهنة التمثيل، 
وتذكرت كيف فشلت في اختبار الكاميرا 
أمام املخرج محمد خان أثناء التحضير 
لفيلم «أيام السادات»، مشيرة إلى أنها 
قامــت بالدور بعد إصــرار بطل الفيلم 
أحمــد زكــي. وتابعت منــى زكي: «في 
بداياتــي ناس كتير كانت شــايفة إني 
ال أصلح للتمثيل، وإني محظوظة لكن 
مــش ممثلة كويســة وال حاجة، الدنيا 

مكانتش وردي».

وأضافت: «في فيلم السادات عملت 
ثالثة اختبــارات كاميرا ولم يقتنع بي 
املخرج محمد خان، ولكن النجم أحمد 
زكي أصر على إسناد الدور لي ورضخ 
محمد خان وقتها، وبعدها طلب التعاون 

معي أكثر من مرة».
وأشارت زكي إلى أنها حتب مشاهدة 
معظم األفالم القدمية «األبيض واألسود»، 
مثل «صغيــرة على احلب» و«الزوجة 
١٣» و«دعاء الكــروان»، إضافة لألفالم 
الكوميدية، والســيما للفنان إسماعيل 
ياســني، كما أن ابنتها بدأت في ســماع 
أغاني أم كلثوم العام املاضي، وأوضحت 
أنهــا حتب أغانــي الفنــان عبداحلليم 
حافظ مثل «قارئة الفنجان» و«أســمر 

يا اسمراني» وغيرهما.

قصة حب جتمع تيم حسن ودانا مارديني
بيروت - بولني فاضل

في مدينة حمص حتت إشــراف املخرج 
سامر البرقاوي، بدأ تصوير املشاهد اخلارجية 
مــن مسلســل «الزنــد»، على أن يســتكمل 

التصوير في دمشق وتركيا وبيروت.
ويعيد املسلســل الفنان تيم حســن الى 
موســم الدرامــا الرمضانيــة، وتلعب دور 
البطولــة الى جانبه الفنانــة دانا مارديني 
في إطار العودة مجددا الى الدراما املشتركة 
بعد جناحها في «تانغو»، وكذلك في مسلسل 
«ع احللوة واملرة» املعرب عن التركية والذي 

عرض السنة املاضية.
وقصة العمل هي عالقة حب بني نافذ من 
عائلة ميسورة وابنة خادمة العائلة، وبعد 
تطورات األحداث تعود العائلة إلى التاريخ 
وكيفية لقاء أبناء الطبقة الفقيرة مع الطبقة 

التي حتظى بالنفوذ. دانا ماردينيتيم حسن

رحيل املطرب دياب مشهور
دمشق - هدى العبود

نعت نقابــة الفنانني بدمشــق رحيل 
الفنان دياب مشــهور بعد مســيرة فنية 

طويلة.
ولــد مشــهور فــي مدينة ديــر الزور 
السورية سنة ١٩٤٦ متيز بالغناء الفراتي 

األصيل حتى لقب باملطرب الفراتي.
قدم الراحل اغاني كثيرة واشترك في 
عدد مــن االعمال التلفزيونية الســورية 
القدمية مع الثنائي دريد حلام ونهاد قلعي 
منذ سبعينيات القرن املاضي وغنى فيها 
أغاني حظيت بشهرة واسعة على مستوى 
الوطن العربي مثل: طولي بالك ليلة وميلي 
عليا ميلي مبسلسل صح النوم. كما شارك 
ايضا في ملح وسكر يا بو ردين يابو ردانا، 
من أحلان عبد الفتاح سكر، وأغنيته التي 
ذاع صيتها على املايا على املايا وغيرها من 

االعمال، واعتزل مشهور الغناء سنة ٢٠٠٤
والحقته شــائعات الوفاة خالل سنوات 

حياته االخيرة مرارا.
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اكتمال وصول منتخبات «آسيوية الصاالت»
املنتخبات  اكتمل وصول 
املشــاركة فــي بطولــة كأس 
آسيا لكرة قدم الصاالت التي 
الكويــت خالل  تســتضيفها 
الفترة من ٢٧ سبتمبر اجلاري، 
حتى ٨ أكتوبر املقبل. وكانت 
وفود منتخبات إندونيســيا 
وعمان وطاجيكستان وتايلند 
والعــراق  وتركمانســتان 
والســعودية وأوزبكســتان 
والبحريــن واليابان وصلت 
أمــس االول، قبــل أن تلحق 
بها منتخبــات إيران ولبنان 
وڤيتنــام والصــني تايبيــه 

وكوريا اجلنوبية.
وعلى صعيد االستعدادات 
التنظيميــة، أنهــت اللجنــة 
املنظمة احمللية كل التحضيرات 
التــي  املنافســات  النطــالق 
ستحظى مبتابعة واسعة على 

املستويني القاري والدولي.
وفي هذا الصدد، قام مدير 
عام الهيئــة العامة للرياضة 

بجهود اللجنة املنظمة واللجان 
والكــوادر  عنهــا  املنبثقــة 

الوطنية العاملة بها.
من جهته، يواصل منتخب 
الكويــت الوطني لكــرة قدم 
اليومية  الصاالت تدريباتــه 
على فترتني صباحية ومسائية 
الالعبــني  جاهزيــة  لرفــع 
اســتعدادا ملواجهــة نظيــره 

التدريبــات البدنيــة لتفادي 
الالعبــني واالهتمام  إرهــاق 
أكثــر بالنواحــي التكتيكية. 
وقــال مدير املنتخب حســني 
حبيب إن الالعبني ميتلكون 
احلافز للمنافســة على لقب 
كأس آسيا متسلحني بعوامل 
األرض واجلمهــور واخلبرة 

واملهارة.
إلــى أن  وأشــار حبيــب 
صفــوف املنتخــب ال تعاني 
من أي غيابــات قبل انطالق 
القاريــة وذلــك  املنافســات 
الطبي  قــام اجلهــاز  بعدمــا 
بقيــادة د.عبداملجيــد البناي 
ود.علي الشمالي بجهود كبيرة 
لتجهيز املصابــني. إلى ذلك، 
اختار االحتاد اآلسيوي لكرة 
القدم احلكم الكويتي الدولي 
عيسى الســيد للمشاركة في 
إدارة مباريــات البطولة، كما 
ضم عادل الشــطي إلى جلنة 

مقيمي احلكام.

العمانــي بعد غد الثالثاء في 
انطالق البطولــة، وقد أولى 
الصــاالت»  «أزرق  مــدرب 
البرازيلي ريكاردو ســوبرال 
كبيــرا  اهتمامــا  «كاكاو»، 
اللياقية والبدنية  باجلوانب 
فــي املرحلــة املاضيــة، على 
أن يتــم التركيــز ابتــداء من 
اليــوم األحــد علــى تخفيف 

جانب من زيارة محمود أبل لصالة مجمع صاالت الشيخ سعد العبداهللا

بالتكليف محمود أبل، بزيارة 
مجمع صاالت الشــيخ سعد 
العبداهللا والذي ســيحتضن 
مباريات البطولة. واطلع أبل 
الذي رافقه في اجلولة أمني عام 
االحتــاد الكويتي لكرة القدم 
مدير البطولة صالح القناعي، 
على جاهزية املجمع الستضافة 
املباريات واجلماهير، ومشيدا 

العربي املتجدد يبحث عن الفوز أمام اجلهراء
مبارك اخلالدي

تنطلق مساء اليوم منافسات اجلولة 
الثانيــة لبطولــة كأس زيــن في اطار 
منافسات املجموعة الثانية، حيث يبحث 
العربي املتجدد عن الفوز االول له هذا 
املوسم عندما يلتقي فريق اجلهراء 
على ستاد علي صباح السالم في الـ 
٦:١٠، ويخوض الفريقان املباراة 
ولكل منهما نقطة واحدة. وفي 
نفس التوقيت ويحل الساحل 
برصيد ٣ نقــاط ضيفا على 
فريق الشباب برصيد نقطة 
واحدة. ويأمل الساحل استثمار 
احلالة املعنويــة لالعبيه بعد 
عودته لســكة االنتصــارات في 
اجلولة املاضية على حساب فريق 
التضامن بهدفــني نظيفني. وتتجه االنظار 
صوب ستاد علي صباح السالم، حيث اللقاء 
الذي يجمع االخضر مع اجلهراء، وسيخوض 
العربــي املبــاراة بقيادة فنيــة جديدة بعد 

التعاقــد مع املدرب البوســني الذي يحمل 
ايضا اجلنسية البلجيكية روسمير سفيكو 
والبالغ من العمر ٥٠ عاما، وسبق له العمل 
في الدوري الصيني، كما حقق لقب الدوري 
البوســني كمدرب في ثالث مناسبات وفاز 
بكأس البوسنة مرتني، وعمل ضمن اجلهاز 
الفني للمنتخب االول للبوســنة ومنتخب 
حتــت ٢٣ عامــا. واملباراة فرصــة للمدرب 
لوضع يده على مكامن القوة والضعف في 
الفريق، اذ يأمل العربي اخلروج من مسلسل 
التعادالت الذي الزمه منذ انطالق املوســم 
وآخــره التعادل مع التضامــن ٢-٢ ضمن 

مسابقة كأس زين.
 إلــى ذلك، يلتقي في الـ٦:٣٠ من مســاء 
اليــوم النصر مع فريق ضمك الســعودي 
وديًا ضمن معسكر العنابي في مدينة أبها 
السعودية، وذلك ضمن استعداداته الستئناف 
دوري زين املمتاز ٣٠ اجلاري. وكان النصر 
قد غادر إلى املعسكر اخلارجي ١٧ اجلاري ، 
ولم يشارك في اجلولة األولى بكأس زين، 

كما مت تأجيل مباراته في اجلولة الثانية.

ً الساحل يلتقي الشباب في كأس زين.. و«العنابي» يواجة ضمك وديا

«سلة» كاظمة يلتقي «البحرين»
هادي العنزي

يلتقي مســاء اليوم الفريق األول لكرة 
الســلة بنــادي كاظمــة نظيــره البحرين 
البحريني، في ثالــث مبارياته الودية في 
معسكره التدريبي املقام حاليا في «املنامة» 
عاصمــة مملكــة البحريــن. وقد ســبق لـ 
«البرتقالي» الفوز على فريق احلالة ٨٠-
٦٠ في أولى مبارياتــه الودية بالبحرين، 
وتبعه بفوز ثان على النجمة ٩١-٨٧ نقطة، 

فيما لعب في وقت متأخر من مســاء أمس 
مــع املنامــة البحرينــي. ويأتي املعســكر 
التدريبي لكاظمة حتضيرا ملواجهات البطولة 
العربية الـ ٣٤ لألندية، التي تقام منافساتها 
خــالل الفترة مــن ٥-١٥ أكتوبر املقبل في 
الكويت، وقد وزعت الفرق الـ ١٦ املشاركة 
فــي البطولة إلــى ٤ مجموعات، ووضعت 
القرعة «البرتقالي» ضمن املجموعة الثالثة 
إلى جانــب األهلي البحريني، والبشــائر 

العماني، والسد القطري.

«يد» الكويت يصطدم بالزمالك في «العربية»
يعقوب العوضي

تشــهد مدينــة احلمامات فــي تونس 
مواجهتي الدور نصف النهائي من البطولة 
العربية لألنديــة أبطال الدوري والكأس 
«املؤهلة لبطولة العالم لألندية ـ ســوبر 
غلوب ٢٠٢٢»، إذ يلتقي في الـ ٥:٠٠ مساء 
األفريقي التونسي ومواطنه الترجي، فيما 
يلعب فــي الـ ٧:٣٠ الكويت مــع الزمالك 

املصري.

وتتجــه األنظــار نحو بطلــي القارة 
اآلســيوية الكويت واألفريقيــة الزمالك 
ويسعى الطرفان لتحقيق الفوز والتأهل 
إلى النهائي، ويأمل «العميد» في الثأر من 
اخلسارة أمام الزمالك بالدور االول وحجز 
بطاقــة التأهل إلى النهائي وحصد اللقب 

للمرة االولى.
فيما يسعى الزمالك لتأكيد تفوقه على 
«األبيــض» بعد ان تغلــب عليه في دور 

املجموعات ٢٣-٢٠.

ناصر العنزي

يوّدع املالعب اليوم حارس مرمى 
القادســية واملنتخــب الوطني نواف 
اخلالــدي في مهرجان كــروي يجمع 
«األصفــر» والهــالل الســعودي بطل 
آســيا في السابعة مســاء على ستاد 
جابــر الدولــي برعاية رئيــس نادي 
القادســية الســابق فواز احلساوي، 
ويتخلــل مهرجان االعتــزال عروض 
شيقة ومفاجآت للجمهور، وقد أعدت 
اللجنــة املنظمــة للمبــاراة برنامجا 
يليق بنجم احلراسة املعتزل وتكرميا 
للضيف صاحــب البطوالت املتعددة 

وأحد أقوى األندية في آسيا.
واحلارس املعتزل نواف اخلالدي 

يعتبر من أملع حراس املرمى في اخلليج 
وحقق مع فريقه القادسية ٣٢ بطولة 
محلية وخارجية، وانضم للقادسية عام 
٢٠٠٠ قادما من خيطان، وبسرعة حجز 
املقعد األساسي في فريقه اجلماهيري، 
وســاهم فــي كل إجنازاتــه على مدار 
الســنوات التــي لعــب بها أساســيا، 
حيث متيــز بالفدائية فــي الذود عن 
مرماه واجلرأة في مواجهة املهاجمني. 
ومتيز اخلالدي بتصديه لركالت اجلزاء 
والترجيح، كما شــارك مــع املنتخب 
الوطني «األزرق» أساسيا في الكثير 
من البطوالت، وكان قائدا للفريق الذي 
حقــق كأس «خليجي ٢٠» في اليمن، 
وبعد سنوات من العطاء ابتعد اخلالدي 
عن املالعب، واليوم يكرم من جماهير 

القادســية عطفــا علــى عطائه 
املميز. وقد اســتعد القادســية 
للمباراة بعد توقف الدوري في 
األيــام املاضية بحضــور جميع 
العبيه، فيما ســينضم لصفوفه 
بعض العبي األندية الذين زاملوا 
احلارس املعتزل تكرميا له، وال شك 
أنها ستكون جتربة مفيدة لالعبني 

قبل استئناف جوالت الدوري.
من جانبه، فقد خاض بطل آسيا 
الهالل تدريبه فور وصوله بإشراف 
املدرب رامون دياز، وتزخر صفوف 
الهــالل، والذي سيســانده اليوم 
جمهوره في الكويت والسعودية 
بالعديــد من النجــوم احملليني 

واحملترفني.

القادسية والهالل.. 
وداعًا نواف اخلالدي

«غاب.. واحتجب»
بالدموع.. فيدرر يودع «معشوقته» 

إعداد: إبراهيم مطر

بالدموع.. وفي «مشهد مؤثر» كتب السويسري 
روجر فيدرر السطر األخير في روايته «التاريخية» 
بلعبة التنــس، بعد ان خاض أول من أمس مباراته 
األخيرة وكانت إلى جانب منافسه التاريخي «وصديقه» 
اإلسباني رافايل نادال ضمن بطولة كأس ليفر التي 

جتمع بني منتخبي اوروبا وباقي العالم.
وفيما كان السويسري يخطف األضواء دائما 
مبهاراته وأدائه اجلميل اال انه هذه املرة ورغم هزميته 
خطف األنظار خالل املباراة بالدموع التي شــاركه 
فيها اجلميع مبن فيهــم اجلماهير التي قدرت بـ 
١٧٫٥٠٠ متفرج في ملعب لندن أرينا والتي استمرت 

في التصفيق له فترة كبيرة.
قرر فيدرر ابن الـ ٤١ عاما االعتزال بعد أكثر من 
١٥٠٠ مباراة على مدى ٢٤ عاما، و٢٠ لقبا كبيرا في 
بطوالت الـ «غراند سالم»، و١٠٣ ألقاب في منافسات 
الفردي، ببصمة ال متحى في تاريخ الرياضة.. وبعد 
أن دوَّن اسمه بأحرف من ذهب في سجالت الكرة 
الصفراء، ليسدل الستار مضطرا على مسيرة رائعة 
حافلة باإلجنازات واأللقــاب، لوقوعه حتت وطأة 
املعاناة من اإلصابات املتكررة وخصوصا مشكلة 
الركبة، حيث لم يعد قادرا على حتمل قسوة الرياضة 
األحب إلى قلبه، والتي عشقها وعشقته، ليختم بذلك 
قصة من أجمل قصص اإلبداع. لكن سيبقى اسمه 
محفورا في تاريخ كرة التنس، بعدما ترك فيها أثرا 
ال ميحى بضرباته الفنيــة العبقرية وأناقته داخل 

وخارج امللعب.
ولد فيدرر في مدينة بازل عام ١٩٨١ ألب سويسري 
وأم من جنوب أفريقيا، كان العبه املفضل هو األملاني 
بوريس بيكر، ولعب كرة القدم حتى ســن الثانية 
عشرة، لكنه قرر التركيز فقط على التنس، وعندما 
بلغ الرابعة عشرة أصبح البطل الوطني في جميع 

الفئات في سويسرا، وبعدها في ١٩٩٨ فاز بلقب 
بطولة وميبلدون للصغار، لينضم بعدها لرابطة 

احملترفني ويبدأ مسيرة االجنازات.
تزوج في ٢٠٠٩ من العبة التنس السلوڤاكية 
السابقة ميروسالفا «ميركا» فافرينيتس، التي 
التقى بها في عام ٢٠٠٠ في دورة األلعاب األوملبية 
في سيدني، لكنها اعتزلت اللعب بسبب إصابة 
تعرضت لها في عام ٢٠٠٢، ولديهما ابنتان توأمان 

ميال وروز وولدان آخران ليو ولينارت.
من حيث عدد األلقاب الكبرى لم يعد فيدرر 
األكثــر تتويجا، بل تفوق عليه من هذه الناحية 
غرمياه اإلسباني رافايل نادال (٢٢) والصربي 
نوڤاك ديوكوڤيتش (٢١)، لكن في القلوب سيبقى 
السويسري الرقم واحد في كل مكان تقريبا. في 
وميبلدون التي تعتبر حديقته املفضلة، توج باللقب 
٨ مرات في إجناز لم يسبقه إليه أي العب، وفي 

روالن غاروس شعر اجلمهور باالرتياح لرؤيته يكمل 
مجموعته من األلقاب الكبرى بتتويجه عام ٢٠٠٩.

لقد حظي فيدرر بدعم مشجعيه في جميع الدورات 
والبطوالت من دون قيد أو شرط، حتى إن كان ذلك 

في بعض األحيان على حساب أبناء وطنهم.
ويعتبر نادال من الالعبني النادرين الذين جنحوا 
في التفوق على فيدرر في املواجهات املباشرة بعدما 
تغلب على السويســري ٢٤ مباراة من ٤٠، بينها 
١٤ مــن أصل ١٦ على املالعب الترابية املفضلة عند 
اإلســباني، وأبرزها فوزه على منافسه أربع مرات 

في نهائي روالن غاروس.
ويجتمع اجلميع تقريبا على حب فيدرر، حتى 
أولئك الذين يعتبرون من خصومه في أرضية امللعب 
مثــل األميركي أندي روديك الذي قال لفيدرر بعد 
خسارته أمامه في نهائي وميبلدون «أمتنى لو كنت 

أكرهك، لكنك لطيف جدا».
سجل حافل باأللقاب

إلى جانب ألقابه فــي البطوالت الكبرى، أحرز 
السويسري ستة ألقاب في بطولة املاسترز اخلتامية 
و٢٨ في دورات األلف نقطة للماسترز ولقبا في كأس 
ديفيس للمنتخبات وحتى ميدالية أوملبية ذهبية في 
الزوجي بجانب صديقه ستانيسالس فافرينكا عام 

٢٠٠٨ في بكني.
وتبقى الذهبية األوملبية في الفردي اللقب الكبير 
الوحيد الذي أفلت من فيدرر، الفائز باملجمل بـ١٠٣

ألقاب خالل مسيرته األسطورية التي تصدر فيها 
تصنيف رابطة احملترفني «إيه تي بي» ملدة ٣١٠ أسابيع 
في إجناز كان قياسيا حتى متكن ديوكوفيتش من 
جتاوزه عام ٢٠٢١ في طريقه للتربع على الصدارة 

ملدة ٣٧٣ أسبوعا.
هــذه العظمة لم تأت من فراغ، بل بدأت الرحلة 
منذ أن اكتشــفت باكرا موهبته، فهذه «اجلوهرة 

اخلام التي كانت بحاجة الى التلميع» وفقا لتعبيره 
اخلاص، احتاجت الى أن تقمع تهورها وميلها للخروج 
عن طورها عندما ال تسير األمور كما تريد. ولهذا 
السبب، وخالفا لنجوم كبار آخرين مثل السويدي 
بيورن بورغ واألميركي جيمي كونورز أو سامبراس 
ونادال، كان عليه االنتظــار حتى عامه االحترافي 
السادس في املالعب لرفع أول ألقابه الكبرى على 
عشــب وميبلدون عام ٢٠٠٣، حني كان في الثالثة 

والعشرين من عمره.
هذا اإلجناز الذي حققه في بطولة يعشقها، مثل 
بداية رحلة تاريخية في الـ «غراند ســالم» أحرز 
خاللها ١١ لقبا في أربعة مواسم بني ٢٠٠٤ و٢٠٠٧، 
ما أحبط عزمية منافســيه في تلــك املرحلة أمثال 

األسترالي ليتون هيويت وروديك.
بزوغ نادال وديوكوڤيتش

باتت األمور أكثر صعوبة على السويسري مع 
صعود جنم نــادال وديوكوڤيتش ووصولهما الى 
النضج الرياضي، لكن فيدرر استمر في االنتصارات 
وزين أســطورته مبباريات ملحميــة، مثل نهائي 
وميبلدون ٢٠٠٧ (توج باللقب) و٢٠٠٨ (خسر ضد 
نــادال). وبعد فترة تراجع مؤقتة اعتبارا من ٢٠١١، 
سجل فيدرر عودة مذهلة في ٢٠١٧ و٢٠١٨ ليضيف 
الى مجموعته ٣ ألقاب جديدة في البطوالت الكبرى، 
رافعا رصيده الى ٨ في وميبلدون، و٦ في أستراليا، 
و٥ في فالشينغ ميدوز إضافة الى لقبه الوحيد في 

روالن غاروس عام ٢٠٠٩.
لقد دون فيدرر اســمه بأحــرف من ذهب في 
سجالت الكرة الصفراء عندما تخطى الرقم القياسي 
لسامبراس مع ١٤ لقبا في البطوالت األربع الكبرى، 
بفوزه بلقب وميبلدون عام ٢٠٠٩، في حني كان في 
سجل نادال ٦ ألقاب كبرى، مقابل لقب لديوكوڤيتش.
وألن األرقــام ال تكذب، كما يقال، وفي حني أن 

الســجالت وحدها لن تروي 
أبدا القصة كاملة، فقد يكون 
أسلوب فيدرر األنيق مع مرور 
الوقت، أكثر من إجنازاته، هو 

الذي مييزه عن أقرانه.
البدني  ورغم تكوينــه 
العــادي (١٫٨٥م)، متتــع 
فيدرر في الواقع بصفات 
اســتثنائية مــن ناحية 
السرعة وقدرة التحمل 
وقدرتــه على جتنب 
أفلت  التي  اإلصابات 
منهــا حتى جتاوز 
اخلامسة والثالثني 

من عمره.
خضع  وقــد 
عمليــة  ألول 
جراحيــة فــي 
عــام  حياتــه 
٢٠١٦ في ركبته 
تعرضه  بعــد 
لإلصابــة وهو 

يساعد طفلتيه على 
االغتسال، جعلته احملافظة على 

مستواه رغم تقدمه في العمر يحطم املزيد من األرقام 
القياســية، بينها أن يصبح في أستراليا عام ٢٠١٨
ثاني أكبر العب يحرز لقبا كبيرا بعد األســترالي 

كني روزوول.
لكن ومبا أن لكل شيء نهاية، رضخ فيدرر أخيرا 

لعامل العمر واإلصابة وقرر االعتزال.
ومع مغادرته مالعب الكرة الصفراء، تتحول معركة 
«اخللود» من أجل اللعبة إلى التنافس بني نادال، البالغ 

٣٦ عاما، وديوكوڤيتش الذي يصغره بعام.
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مونديال قطر.. «هيا.. يا عشاق الكرة»
يحيى حميدان 

العليــا  اللجنــة  أطلقــت 
جولتهــا  واإلرث  للمشــاريع 
الترويجيــة لــكأس العالم في 
كــرة القــدم املقــرر إقامتها في 
قطر مــن ٢٠ نوفمبــر حتى ١٨

ديسمبر املقبلني، وذلك في مجمع 
األڤنيوز بداية من عطلة نهاية 
األسبوع املاضي حتى ٥ الشهر 
املقبــل للرد على استفســارات 
اجلمهــور الراغب فــي حضور 
«العرس العاملــي الكبير» الذي 
ستحتضنه دولة عربية للمرة 

األولى في التاريخ.
وفــي البدايــة، قــال املديــر 
التنفيــذي ملنصــة «هيا» مدير 
عمليات التشغيل في البطولة، 
سعيد الكواري، إن الهدف من هذه 
احلملة هو التواصل مع اجلمهور 
الكويتي كونه مــن محبي كرة 
القدم وهذا ما ملسناه من خالل 
اإلقبال الكبير منه على شــراء 
تذاكر مباريات مونديال ٢٠٢٢.

وأضاف الكواري في تصريح 
خاص لـ «األنباء» أن وجودهم 
في «االڤنيوز» يهدف إلى تقدمي 
كافة املعلومات حول كل ما يهم 
املشــجع الراغب في السفر إلى 

قطر خالل إقامة كأس العالم.
وأشار الكواري إلى أن بطاقة 
«هيا» ستكون الطريقة الوحيدة 

ومفتاح الدخول إلى قطر بداية من 
نوفمبر املقبل وطريقة احلصول 
عليها سهلة جدا من خالل حتميل 
تطبيق «هيا قطــر ٢٠٢٢» على 
الهواتف الذكية وتسجيل كافة 
البيانــات الالزمــة والتــي مــن 
أهمهــا احلصــول علــى تذكرة 
ألحــدى مباريــات كأس العالم 
كشرط أساســي، هذا باإلضافة 
إلــى إكمال باقي البيانات ومنها 
حتديد السكن، على أن يتم الرد 
على الطلب باملوافقة في غضون 
يوم واحد فقــط في حال كانت 

البيانات مستوفية الشروط.

وبني الكواري أن مشــجعي 
اليوم الواحد ممن ميتلكون تذكرة 
ألي من املباريات بإمكانهم دخول 
قطر حلضور املباراة واخلروج 
منها دون شرط حتديد السكن 
وعلى املشجعني إيضاح هذا األمر 

من خالل منصة «هيا».
استقطاب اجلماهير 

من جهته، أكد مدير عمليات 
النقــل فــي كأس العالــم ٢٠٢٢

حمــد العذبــة، أن إقامة «بوث» 
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث 
في مجمع «األڤنيوز» يهدف إلى 

استقطاب اجلماهير وتشجيعهم 
على حضور املونديال، الفتا إلى 
أن كأس العالــم أو أي بطولــة 
رياضية «حالوتهــا» تكمن في 
احلضــور اجلماهيــري وهــو 
بالتأكيد ركيزة أساسية للنجاح.
أغلــب  أن  العذبــة  وبــني 
االستفســارات تركــزت حــول 
كيفيــة احلصــول علــى تذكرة 
املبــاراة ودخــول قطــر خــالل 
املونديــال واخلدمــات املقدمــة 
للمشجع من ناحية املواصالت 
والتنقل، مؤكدا أن اللجنة العليا 
للمشــاريع واإلرث أعدت كامل 
عدتها الستضافة اجلماهير خالل 

كأس العالم.
وشــدد العذبة على أن قطر 
جاهزة الســتضافة أكبر حدث 
رياضي في العالم، كما شــجع 
الراغبني فــي حضور املباريات 
على التسجيل بشكل مبكر في 
منصة «هيا» لتفادي الضغط.

التــي  البطولــة  يذكــر أن 
ســتجري فــي الفتــرة مــن ٢٠
نوفمبــر حتــى ١٨ ديســمبر 
املقبلني، وستشهد مشاركة ٣٢
منتخبا للمرة األخيرة وستقام 
علــى ثمانيــة مالعــب، وهــي: 
(لوسيل) و(البيت) و(خليفة) 
و(املدينة التعليمية) و(الثمامة) 
و(اجلنــوب) و(أحمد بن علي) 

و(٩٧٤).

حمد العذبة سعيد الكواري

وسائل النقل املتاحة للجماهير 
أوضح العذبة أن آلية املواصالت متت دراستها 
بعنايــة ومهنية كبيرة من جانــب اللجنة العليا 
للمشاريع واإلرث وبإمكان املشجع استغالل كافة 

وسائل النقل املتاحة.
وأفاد العذبة بأنه مت تخصيص ٣٦ محطة «مترو» 
مربوطــة بكافة املالعب بطريقة مباشــرة وغير 
مباشرة، كما بإمكان املشجعني استخدام السيارات 
اخلاصة واحلافالت ووسائل النقل املدفوعة مثل 
الشــركة الوطنية للمواصالت «كروة» و«أوبر» 

و«كرمي»، ويجب اإلشارة إلى أن حامل بطاقة «هيا» 
يستطيع استخدام وسائل النقل العامة مجانا.

وكشــف القائمون على «بوث» اللجنة العليا 
للمشاريع واإلرث في مجمع «األڤنيوز» أن اجلماهير 
التي لم حتصل على تذاكر حلضور مباريات مونديال 
٢٠٢٢ حتى اآلن ســيكون أمامها انتظار النافذة 
األخيرة لبيــع التذاكر عبر موقع االحتاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) بداية من آخر الشــهر اجلاري 

وحتى آخر يوم في البطولة.

الترويج لكأس العالم يصل «األڤنيوز».. واللجنة العليا للمشاريع واإلرث ترّد على كل استفسارات اجلمهور الكويتي

الكواري: مشجعو اليوم 
الواحد ميكنهم دخول 
قطر واخلروج من دون 
شرط حتديد السكن 

بطاقة «هيا» ستكون 
الطريقة الوحيدة ومفتاح 

الدخول إلى قطر

العذبة: جاهزون الستضافة 
أكبر حدث في العالم.. 

و«حالوة» املونديال 
بحضور اجلماهير

االستفسارات تركزت
على دخول الدوحة 

وخدمات املشجعني

(أحمد علي) ملشاهدة الڤيديوجناح حملة مونديال قطر في «األڤنيوز» 
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«الداخلية»: تعيني مديرين 
عامني في قطاعات مختلفة.

مهرجان الشارقة الدولي للراوي 
يكّرم جنوم «بس يا بحر» والراحل 

محمد الفايز.
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«يستهتر باملستندات»
جو بايدن، الرئيس األميركي 
احلالي، يعلــق ألول مرة على 
التي قــام مكتب  املســتندات 
التحقيقات الفيدرالية باالستحواذ 
عليها من منزل الرئيس األميركي 

السابق دونالد ترامب.

«نيكي هو اســمي الهندي بشهادة 
ميالدي»

نيكــي هيلــي، الســفيرة 
األميركية السابقة باألمم املتحدة، 
تتهم مذيعــة برنامج «ذا فيو» 
بالعنصرية، إلشارتها إلى أصلها 
الهندي، وتؤكــد: ال يتحملون 
انضمام امرأة من األقليات إلى 

احملافظني.

«كفوا عن ارتداء املجوهرات»
أيــس تــي، مغنــي الراب 
األميركي، ينصح زمالءه بالتوقف 
عن ارتــداء املجوهرات وفق ما 
اعتــادوا، ألن شــوارع لوس 
أجنيليــس لم تعد آمنة، ويؤكد: 
أنا وسنوب ال نرتدي املجوهرات، 

ولسنا فقراء.

«سأعمل مبفردي»
كاني ويست، املغني األميركي، 
يؤكد أنه لم يعد يريد العمل مع أي 
شركات عاملية لتصنيع تصميماته 
لألحذية، بل قرر العمل منفردا، 

بعد انتهاء تعاقداته.

أبعد من الكلمات

بعد «صفر البندقية».. «بلوند» على «نتفليكس» األربعاء
باريسـ  أ.ف.پ: توفر «نتفليكس» 
اعتبارا من األربعاء أحد أكبر إنتاجاتها 
الســينمائية لهــذه الســنة وهو فيلم 
«بلوند»، الذي يتناول ســيرة أيقونة 
الشاشة الكبيرة مارلني مونرو، وتؤدي 
دورها النجمة الصاعدة آنا دي أرماس.
وكان أداء املمثلة الكوبية البالغة ٣٤
سنة أثار اإلعجاب خالل عرض الفيلم 

في مهرجان البندقية السينمائي بداية 
سبتمبر، إال أن العمل لم يفز بأي جائزة. 
ومن شــأن عــرض الفيلــم الذي ميتد 
على ساعتني و٤٥ دقيفة على الشاشة 
الصغيرة، أن يفقده القليل من بريقه، 
وعلى غرار إنتاجات «نتفليكس» كلها 
لن يعرض «بلوند» في دور السينما بل 
ستوفره منصة البث التدفقي ملشتركيها 

البالغ عددهم ٢٢٠ مليونا.
وال يركــز العمل على البريق الذي 
كان يحيط بأيقونة الثقافة الشــعبية 
التــي توفيت عن ٣٦ عامــا، بل يظهر 
اجلانب املأساوي بحياة مارلني مونرو 
التــي حطمتها الذكورية الســائدة في 
هوليوود وفي الواليات املتحدة عموما 

خالل حقبة الرئيس جون كينيدي.

عاصفة تهدد احملاولة الثالثة 
إلطالق «وحش ناسا» إلى القمر

أ.ف.پ:   - واشــنطن 
تتوالى الصعوبات احمليطة 
بعملية إطالق صاروخ ناسا 
اجلديــد العمالق إلى القمر 
الذي يطلــق عليه البعض 
«الوحش». وبعد محاولتي 
إقالع فاشــلتني قبل بضعة 
أسابيع بسبب مشاكل فنية، 
أصبحت احملاولة اجلديدة 
املقرر تنفيذها الثالثاء ضمن 
برنامج «أرتيميس ١» مهددة 
حاليا بفعل عاصفة تتشكل 
في منطقة البحر الكاريبي. 
ولــم جتــر بعــد تســمية 
«املنخفض االستوائي رقم 
٩» فيمــا يقع حاليا أســفل 
جمهورية الدومينيكان، إال أن هذا املنخفض يفترض أن يتحول 
إلى إعصار في األيام املقبلة وأن يصل عبر خليج املكسيك إلى 
فلوريدا حيث يقع مركز كينيدي للفضاء الذي ســيطلق منه 
الصاروخ. وميكن لصاروخ «اس ال اس» البرتقالي واألبيض 
أن يتحمل على منصة اإلطالق رياحا تصل ســرعتها إلى ١٣٧

كيلومترا في الساعة.

الصاروخ «اس ال اس» على املنصة

آنا دي أرماس في مهرجان سان سباستيان 
السينمائي أمس (أ.ف.پ)
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إجراءات روسية جلعل 
احلرب األوكرانية 

محكومة التكاليف

حملة

عبداهللا خالد الغامن

من العجائب هذه األيام أن وجهة نظرك بات حتتها خط 
أحمر، عند مجموعة من الناس، فأنت لســت حراً في إبداء 
رأيــك، في هذا الزمن بالذات، وإياك ثم إياك أن تغرد وتبدي 
رأيك وإن خالفت هذا الفرمان سمعت ما لذ وطاب من الشتائم 
والســباب، وبفيك التراب إن اعترضت ألنك ستفتح عليك 
أبواب جهنم باباً يتلوه باب، ال جلرمية ارتكبتها ســوى أن 
تغريدتك لم ترَق لهم، وخالفت ما يقوله غيرك، فكان جوابهم 
بهذه الطريقة الفجة، يريدون أن تكون مثلهم، وكأن مواقع 
التواصل االجتماعي حكرا عليهم وملكية خاصة بهم، وملن هم 
على شاكلتهم ممن أصبح السباب والشتائم ديدنهم ونظامهم 

الذي يسيرون عليه.
ومن يخالف ما يريدون أصبح العدو اللدود لهم، ومباحا أن 
يقولوا فيه من الصفات السيئة ما يريدون، فقد ماتت ضمائرهم، 
وجرميتك في ذلك رأيك املخالف لرأيهم، حتى أصبح عندهم 
واحد زائد اثنني يساوي خمسة ونصف، شئت ذلك أم أبيت، 
وباألمس القريب غرد أحد الصحافيني املخضرمني من أرباب 
القلم وقدماء الكتاب، وطرح وجهة نظره في موضوع ليس 
بسياســي فجاءته الردود من كل حدب وصوب تنهال عليه 
مثل املطــر وكأنه نطق كفرا، فتركوا وجهة نظره على حدة 
وانهالوا على شخصه سبا وشتما، رجاال ونساء، وأكثرهم 
ال يعرفونه شخصيا، ولم يروه مرة واحدة، ولكن «مع اخليل 
يا شقرا»، وقد ظنوا واهمني لضحالة فكرهم وقصر نظرهم 
أنهم أهانوه، ولكن احلقيقة عكس ما ظنوا ألنهم زادوا شهرته 
شــهرة، وتضاعف عدد املتابعني له وسلطوا األضواء عليه 

وأوصلوا رأيه إلى عقالء القوم بال قصد.
يريدون من هذا الكاتب أن يكتب ما يريدونه فقط وحكرا، 
ويفرضون آراءهم فرضا مبعادلة ظاملة ال يرضى بها كل عاقل 
وصاحب ضمير حي، لقد كرهونا في متابعة مواقع التواصل 
االجتماعــي، وبتنا جنلس في الدواوين بعيدا عن إزعاجهم، 
وهذا األمر عجيب للغاية ويثير االشمئزاز، فكيف يريدون 
أن نتحدث مثلما يريدون وإن حتدثنا عكس ذلك نزلت علينا 
رحمة اهللا، فلم ال تتحدث عن وجهة نظرك بعقالنية وتتقبل 
بعقالنية أيضا الرأي املخالف لك، ونناقش الرأيني، وما شأنك 
بي وبشخصيتي وبعمري وطولي وعرضي وأسرتي! وهللا 

در املتنبي حني يقول:
وإذا أتتــك مذمتي مــن ناقص

بأني فاضل الشــهادة لي  فهي 
لقد أصبح اختالف الرأي جرمية وصار رأيك حتت املجهر، 
عند بعض الناس، علما بأن الفجور في اخلصومة يجعل لسان 
املرء بذيئا يسبق طيشــه عقله ويسبق ظلمه حلمه وعدله، 
يتلــذذ بكيل التهم جزافا وبال دليل حتى إن كان لم يعرفك، 
يريدك أن تكون مثلما يشاء ال كما ما تشاء، يصادرون آراء 

الناس ظلما وعدوانا.
والفاجر في اخلصومة غايته تبرر وسيلته ورأيه سقيم 
يخالف األعراف والعقــل واملنطق، ال يرعوي حتى تصيبه 
قارعة، وهذه املمارسات التي نراها «سمجة» ينأى الشخص 
العاقل بنفسه عنها ويترفع عن النزول إلى مستواها الضحل، 
نسأل اهللا تعالى أن يهدينا إلى سبيل اخلير، ودمتم ساملني.

شارك رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح في قمة حتويــل التعليم في األمم املتحدة 
وذكر في خطابه الــذي ألقاه في هذا احملفل العاملي اهتمام 
الكويت بإعطاء األولوية القصوى لتطوير رأس املال البشري 
اإلبداعي.. وإنفاقها على التعليم من أعلى املعدالت العاملية.

ومن هذا املنطلق، فإن خطة سمو رئيس مجلس الوزراء 
في املرحلة املقبلة ســتركز على خطى ثابتة للكويت إلعداد 
أجيال واعدة تســهم في حتقيق «رؤية ٢٠٣٥».. ال شك أنه 
توجه في الطريق الســليم، فنحن اليوم أحوج ما نكون الى 
إعداد مناهج تعليمية للنهوض مبستوى التعليم بغية إعداد 
أجيال صاعدة، قادرة على حتمل املســؤولية في املستقبل، 
ال شــك أن التعليم أصبح من األولويــات ويجب تطويره 
وإعداد مناهج تســهم في صنع أجيال صاعدة، وهنا ال بد 
أن نلفــت انتباه النواب القادمني ألن يضعوا قضية التعليم 
في أولوياتهم وعدم إضاعة الوقت برفع شعارات أصبحت 
بالية وغير مقنعة، لقد سمعنا في املجلس السابق شعارات 
حماية الدستور والدميوقراطية وسمعنا كثيرا عن املشاريع 
التنموية إال أنه لم يطرح أي من هؤالء النواب مقترحات حول 
هذه املشاريع التنموية، يعني مجرد طرح شعارات إعالمية، 
هناك من يريد رفع شعارات حقوق اإلنسان رغم أن الكويت 

ال تعاني أي مشاكل ذات عالقة بحقوق اإلنسان.
وكان سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، حفظه اهللا، قد 
أعلن في اخلطاب الذي ألقاه نيابة عن صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد، حفظه اهللا، إلى الشعب أن الدولة لن 
تتدخل في االنتخابات املقبلة وســتتيح الفرصة ألن يختار 
الشعب نوابه الذين يجدون فيهم صدق شعاراتهم وتوجهاتهم، 
لقد آن األوان ألن يباشر الشعب اختيار عناصر أكثر إصالحا 
فعليا بعيدا عن رفع شعارات إعالمية، كفانا شعارات حماية 
الدستور ألنه لم ميس الدستور من أي مواطن والدفاع عن 
الدميوقراطية وحرية الرأي.. ولو تابعنا املمارسات السابقة 
للنواب السابقني فإنه لم يحجر على أي رأي طرحه أي نائب 
وكذلك لم تفرض الدولــة أي قوانني ضد حرية الصحافة، 
فالصحافة الكويتية تعتبر من الصحافة الرائدة في املنطقة 
بشهادة اجلميع وهناك من يهدد بقوانني حقوق اإلنسان رغم 

أن سجون الكويت ليست فيها أي معارض أو كتم لآلراء.
كذلك نريد أن نلفت انتباه الناخبني بعدم التعامل مع هذه 
الشعارات الكاذبة وال بد أن نساهم في اختيار نواب وطنيني 
أكثر تعاونا مع تطلعات املواطنني في بناء دولة جديدة للكويت 
وأن نحرص على أن نعيد تلك الســمعة الطيبة في مختلف 
املجاالت للكويت التي عاشت في أجواء صافية وحرية تكفل 
سالمة ممارستنا للدميوقراطية واملساواة في احلقوق بني 
كل املواطنني، وأن نذكر بأن سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد قال نحن من مدرسة جابر األحمد. وال شك في أنها 
من أجنح املدارس التي تولــت زمام األمور في البالد فمن 
ينكر دور سمو الشيخ جابر األحمد في بناء اقتصاد متني 
للكويت وصنع العديد من االســتثمارات في مختلف دول 
العالم والتي استفادت حكومة الكويت منها أثناء فترة االحتالل 
بدفع الرواتب للمواطنني.. وكان الشيخ جابر األحمد، رحمه 
اهللا، هو صاحب املركز املالي العاملي للكويت، فتحية لكل من 

أحب الكويت ويسعى لعمل اخلير ألهل الكويت.
من أقوال سمو أمير القلوب الراحل الشيخ جابر األحمد، 
طيب اهللا ثراه، «إن احلرية أخذ وعطاء، وإن اإلســراف في 

إطالق احلريات تبذير وكل تبذير مفسد».
واهللا املوفق.

كان امتداد فترة احلرب الروسية - 
األوكرانية بالنمط الذي سبق الهجوم 
األوكرانــي املضــاد والناجح على 
خاركيف وخيرسون، يكلف االحتاد 
األوروبي أكثر بكثير مما يكلف الروس، 
ألن تدخل الروس العسكري كان تدخال 
العسكرية كانت  محدودا والعمليات 
كذلك محــدودة وخطوط االلتماس 
محدودة ومحكومة وبالتالي التكاليف 
املادية والبشرية والعسكرية بالتبعية 
محدودة، أما اآلن وبعد إعالن الروس 
للتعبئة العامة اجلزئية فإن التكاليف 
املادية والبشرية والعسكرية سترتفع 
بشكل تلقائي ألن خط التماس الروسي 
مع األوكران قد اتســع بعد الهجوم 
األوكراني املضاد، والذي قد جنح ألنه 
وّسع خطوط التماس مع الروس بشكل 
ال ميكن للقوات الروسية املوجودة على 
األرض في أوكرانيا أن حتكمه، لذلك 
قامت روسيا بالتعبئة العامة اجلزئية 
بهدف معاجلة هذا النقص على خطوط 

التماس.
وهذه املعادلة اجلديدة على األرض 
التي سترفع التكاليف على روسيا�
وجتعلها في موقــع الضغط املادي 
بشكل اكبر من الضغط املادي الذي 
كان يتعرض لــه االحتاد األوروبي، 
سيجعل املوقف التفاوضي لدول الناتو 
أقوى من املوقف التفاوضي الروسي 
«ما لم يتمكن الروس من الســيطرة 
علــى التكاليف عبر حتجيم خطوط 
التماس»، ولذلك جلأ الروس إلى تكتيك 
حتويل دونباس وخيرسون ملناطق 
روسية بشكل رسمي عبر االستفتاءات 
الشكلية، وذلك حتى يعطوا أراضيها 
التي سيطروا عليها ميزة االستفادة 
من معادلة الردع النووي الروســية، 
فيحصنوا خيرسون ودونباس من 
أي هجمات عسكرية أوكرانية مضادة 
ومينعوا الغرب من إدارة أي هجمات 
أوكرانية مباشرة على األراضي التي 
ستعلن روســيا أنها أراض روسية 
وتتمتع بنفس احلقوق الردعية التي 
تعطيها العقيدة النووية الروسية لباقي 
اجلغرافيا الروسية، وبذلك تكون خطوة 
ضم دونباس وخيرســون رسميا 
لروسيا، هدفها األساسي هو حتجيم 
خطوط التماس الروسية مع القوات 
األوكرانية املدعومة من الناتو لتقليل 
التكاليف املادية والبشرية والعسكرية 
إلى حدودها الدنيا في هذه املرحلة، 
وفي حال جناح هذه االســتراتيجية 
الروسية بإخضاع األوكران والناتو 
ملعادلة (الردع النووي الروسية حلماية 
اجلغرافيا) والتي ستطبقها روسيا على 
أراضي خيرسون ودونباس، عندها 
ستكون التكلفة املادية التي يتكبدها 
االحتاد األوروبي والناتو يوميا من 
استمرار احلرب األوكرانية، اكبر من 
التكاليف املادية التي تتكبدها روسيا 
منفــردة نتيجة اســتمرار احلرب، 
حيث بعد ضم دونباس وخيرسون، 
ستحرص روسيا على تخفيض معدل 
عملياتها العسكرية في باقي األراضي 
األوكرانية ملدة ثالثة شهور على األقل، 
وذلك حتى تنتهي روسيا من جتهيز 
أعلنت مؤخرا  التي  القوات  وتدريب 
تعبئتهــا «٣٠٠٫٠٠٠ جندي» وخالل 
هذه الثالثة اشــهر تكون موســكو 
قد ضمنت استقرار سيطرتها على 
األراضي األوكرانية التي تخضع لها 
اآلن دومنا أي حاجة إلى قتال تقليدي 
على األرض يردع الهجمات األوكرانية 
املضادة، وبالتالي تكون التكاليف املادية 

على الروس محدودة ومحكومة.
وخــالل هذه األثناء سيســتمر 
الطاقة  الروسي على موارد  الضغط 
واحلبوب بشــكل يضيق على دول 
االحتاد األوروبي مواردهم ويكبدهم 
خسائر اقتصادية بالتبعية اكبر من 
تلك التي ســيتكبدها الروس خالل 
هذه األشهر الثالثة القادمة والتي كما 
ذكرنا بأن الــروس يهدفون جلعلها 
أشــهر خاملة عسكريا وغير نشطة 

ومحدودة جدا.
بهــذا الشــكل فقط ســيكون 
أقوى  الروســي  التفاوضي  املوقف 
من املوقف التفاوضي الغربي، وبعد 
الروسية  القوات  ثالثة شهور تكون 
التي متت تعبئتها مؤخرا قد استعدت 
وجتهزت للدخول في القتال، عندها 
وفي منتصف الشتاء سيطلق الروس 
عمليات عسكرية توسعية في أوكرانيا، 
ستستهدف موســكو في «عملياتها 
العسكرية التوسعية» التي ستطلقها 
في الشتاء، السيطرة على ميكواليف 
واوديسا وذلك لتحويل أوكرانيا إلى 
دولة حبيســة وغير مطلة على أي 
شريط ســاحلي، ليطبقوا ما يسمى 
بـ (اســتراتيجية األنكــودا)، حيث 
الروسية تطبيقها في  القيادة  تعتبر 
الســيطرة على  الوقت احلالي عبر 
كامل الشــريط الساحلي األوكراني، 
هدفا جيو-استراتيجيا رئيسيا لكل 
أنشطة العمليات العسكرية الروسية 
في أوكرانيا، وفي حال جنح الروس 
بتحقيــق أهدافهــم املرحلية بضم 
دونباس وخيرســون، فقد ال يأتي 
القادم إال وأوكرانيا بال أي  الصيف 

شريط ساحلي.

االقتراحات برغبة البرملانية.
٧- خضــوع القــرارات الوزارية التي 
تتضمن التزامات مالية ملراجعة مباشرة 

لديوان احملاسبة.
٨- ربط املسؤولية السياسية للوزير مع 
مسؤولية الوكالء التنفيذيني في الوزارات 
سلبا وإيجابا، ملنع أي اختراقات كيدية.

٩- حسم املشاكل املزمنة، السيما: البدون، 
التركيبة السكانية، االعتماد على النفط 

كمصدر شبه الوحيد للدخل القومي.
١٠- اختزال املهام واملؤسسات املزدوجة، 
فنحن ال نحتاج إلى إدارة إعالم في كل 
مؤسسة حكومية في ظل وجود وزارة 
خاصة لإلعالم. ونحتاج إلى جهة واحدة 

ملراقبة اجلودة في البالد.
وجهاز ينسق ويتابع األسئلة البرملانية 

املوجهة للوزراء.
القــارئ تأكد مــن قدرة  عزيزي 
مرشحك على اســتيعاب هذه الركائز 

وأمثالها.

وما يعود بالســلب على العالم ورفض 
الكويت احلل العسكري الذي من شأنه 
تعريض السلم الدولي للخطر، لذلك متسك 
سموه باملساعي احلميدة واجلهود الدولية 

في الوساطة حلل األزمة.
وجــاءت الكلمــة القياديــة لتؤكد 
إستراتيجية القيادة الكويتية على خلق 
كويت جديدة في عام ٢٠٣٥، من خالل 
انطالق اإلصالح املنشود ونحن نعيش 
في عرسنا الدميوقراطي الختيار الكفء 
في إدارة العملية التشريعية ملا يصب في 

مصلحة املواطن والوطن.
وأشاد ســموه باحلدث الرياضي 
العاملــي الذي ستســتقبله دولة قطر 
الشــقيقة في نوفمبر املقبل بتنظيم 
بطولــة كأس العالم، وهــي أول دولة 
عربية وإسالمية تستضيف هذه البطولة، 
مشيدا بالتقدم الذي حققته خالل عقود. 
وبهذا العرض، فإن كلمة ســموه أمام 
اجلمعية العامة في األمم املتحدة جاءت 
لتفرض مفهوما عمليا استباقيا أال وهو 
«الديبلوماسية الوقائية» لتعزيز السلم 
واألمن الدوليني، وجتديد اإلعالن عن 
مواقف الكويت في سياستها الداخلية 

واخلارجية الدولية.

أي جتاوزات من قبل أي شخص من شأنها 
اإلخالل بنزاهة العملية االنتخابية ومنع 
حدوث أي مشادات كالمية أو مشاجرات 
بني مؤيدي املرشحني، كما تشتمل اخلطة 
على أن تكون العمليــة االنتخابية في 
أبهــى صورة من بدايتهــا حتى ظهور 
النتائج وتذليل كل العقبات أمام املرشح 
والناخب، ليس هذا فحسب وإمنا تتابع 
أي انتهاك للقانون أثناء االحتفال بالفوز 
ســواء كان ذلك بإطالق األعيرة النارية 
أو االستعراض باملركبات أو غيرها من 

املظاهر التي تخالف القانون.
 وفي اخلتام، أدعو إخواني املواطنني 
إلى التعاون مــع رجال األمن اخلميس 
املقبل ألنهــم وجدوا لتقــدمي اخلدمة 
لهم ومســاعدتهم على ممارسة حقهم 

الدستوري.
آخر الكالم: أبارك لإلخوة املديرين العامني 
الذين مت تسكينهم مؤخرا في مناصب 
جديدة وأخص بالذكر األلوية وليد شهاب 
والشيخ فواز اخلالد ويوسف اخلدة وبإذن 
اهللا يشــكلون إضافة ويطورن من أداء 
إداراتهم، كما أهنئ األشقاء في اململكة 
العربية السعودية مبناسبة العيد الوطني، 
كل عام واململكة العربية السعودية بألف 

خير.

قياسه، فقد قرأت مؤخرا تقريرا تضمن 
مؤشرات السعادة، وهذا التقرير عبارة 
عن دراســة أجريت مع منظمة الصحة 
العاملية من خالل مســح صحي ألفراد 
املجتمع في الكويــت وحتدث التقرير 
عن ارتفاع مستويات السعادة بني من 
لم يتزوجوا من الذكــور، وبوجه عام 
كان الذكور الكويتيون أكثر سعادة من 
النساء الكويتيات، وكان كبار السن أقل 

في مستوى السعادة.
وهــذه النتائج تســتحق التدقيق 
والتفكير فــي كيفية رفع مســتوى 
السعادة بغض النظر عن العمر أو احلالة 
االجتماعية، ألن السعادة مكملة للصحة 
وهي جزء من جودة احلياة، ويجب أال 

نغفل عنها.
ويجب أن يعرف ممارسو مهنة الطب 
أنهم يشكلون عنصرا أساسيا ليكونوا 
أحد أســباب الســعادة مع الشفاء من 
األمراض فال بد لهم من مقابلة املرضى 
باالبتسامة فهي صدقة، وكذلك أن يكون 
التعامل مع أي مريض بلطف ومحاولة 
تخفيف آالمهم نفســيا قبل أن تكون 
جسديا لتحقيق السعادة للجميع، ألن ذلك 
يساعد في الشفاء العاجل من أي مرض.

٥- وضــع معاييــر وضوابــط لتقلد 
املناصب القياديــة وفق إعالنات عامة، 
ملنع احملسوبيات، وحتقيق العدالة بوضع 

الرجل املناسب في املكان املناسب.
٦- تفعيل املؤسسات اخلاملة إلى عناصر 
الدولة، كإيجاد مجلس  معاونة ألجهزة 
مندوبي الوزارات في كل محافظة يرصد 
اخلدمات واملرافــق احلكومية ويتابع 

الوطني وقــرارات مجلس األمن ومنها 
قرار ٢٠١٦ إلحالل الســـالم في اليمن.

كما جدد سمو رئيس مجلس الوزراء 
دعوته إلــى جمهورية إيران وفق بنود 
امليثاق األممي والذي يلزم بحسن اجلوار، 
وذلك بتعزيز الثقة بينها وبني جيرانها في 
اإلقليم اخلليجي عبر اتخاذ تدابير جادة 
لبناء الثقة وعدم التدخل في شؤون الدول 
األخرى وهذا كله عبر احلوار، واالتفاق 
على حماية املالحة البحرية في اخلليج.
وعلى مســتوى القضايــا الدولية، 
الكويت من األزمة  طرح سموه موقف 
األوكرانية ومراقبة العالم لتداعيات األزمة، 

إلى خبرتــي األمنية فهي معنية بتأمني 
الهيئة  وحماية املستشــارين وأعضاء 
القضائية وتأمــني احملوالت الكهربائية 
وصناديق االقتراع وضمان وصولها إلى 
اللجنة الرئيسية لفرز األصوات ومن ثم 

إعالن نتيجة االنتخابات.
هذا إلى جانب تسهيل حركة مرور 
املركبات ومنع عرقلتها من خالل عدم 
السماح بوقوف املركبات أمام مقار اللجان 
االنتخابية أو في محيط الطرق املؤدية اليه 
وتسهيل حركة دخول وخروج الناخبني 
بشكل ميكنهم من اإلدالء بأصواتهم بيسر 
مع تأمني فرض الســيطرة األمنية على 
املدرسة من اخلارج والداخل ومنع حدوث 

واجب الستكمال خطط وبرامج الصحة 
والتنمية لنشــر مفاهيم ومؤشــرات 

السعادة. 
وأمتنى من الباحثني بجامعة الكويت 
ومراكز البحوث ومبؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي أن يضعوا على قمة أولوياتهم 
إجراء بحوث عن جودة احلياة والسعادة 

التي ننتظر مولدها قريبا بإذن اهللا.
إذا شــعر اإلنســان باحلرارة فإن 
الطبيــب يقيس له درجة احلرارة، وإذا 
شــعر باأللم في الصــدر فإن الطبيب 
يقيس له النبض ويفحص القلب، ومن 
الطريف أيضا أن مستوى السعادة ميكن 

تدخل بشــري ممنوع، ويرصد اآلثار 
على البيئة املجتمعية.

٤- خصخصة اخلدمات مع ضمان حق 
التكويت، فاجلهــاز اإلداري احلكومي 
احلالي واملترهل واملكلف ماليا، ال يزال 
عاجزا عن تقدمي خدمات عالية اجلودة، 
نسبة للقطاع اخلاص الذي يلقى رواجا 

شعبيا لكفاءته العالية نسبيا.

حتقيق تسوية سياسية وفق القرار األممي 
٢٠٢٥٤ لعام ٢٠١٥ مبا يحقق طموحات 
الشعب السوري وتأكيد الكويت على عدم 
اللجوء للحل العسكري، وعليه يجب وقف 
التدخالت اخلارجية في الشأن السوري إال 
مبا يصب في مصلحة أمنه واستقراره.

ومن خالل موقف الكويت جتاه األزمة 
اليمنية، رحب سموه بالهدنة بني األطراف 
اليمنية، وإشــادة سموه بدور مبعوث 
األمني العام لألمم املتحدة في تعزيز الهدنة 
في ســياق مبادرة السالم التي أعلنتها 
اململكة العربية السعودية في ٢٠٢١ عبر 
املبادرة اخلليجيــة ومخرجات احلوار 

تراس األخ الفريق أنور البرجس اجتماعا 
ضم مسؤولني من جهات أخرى للتنسيق 
ومبا ييسر من االنتخابات ودون أي تأثير 
على الناخب من قبل املرشح أو مؤيديه.
حتى اآلن فــإن «الداخلية» أجادت 
فيما كلفت به بدءا مــن إعداد ووضع 
كشوفات الناخبني باملخافر واستقبالها 
املرشحني وتوزيع الدوريات في محيط 
الندوات، هذا إلى جانب مواجهة جتاوزات 
كشراء أصوات او تنظيم انتخابات فرعية 
وإحالة قضايا بهذا الشأن إلى القضاء، 
وها هي اآلن تستعد ليوم االقتراع بخطة 
أمنية محكمة تضمن سالمة االنتخابات 
ونزاهتها. من أبرز مالمح اخلطة استنادا 

ومنذ أيام نشر موقع منظمة الصحة 
العاملية لشــرق املتوسط وثيقة ضمن 
وثائق اجتماع وزراء الصحة بدول شرق 
املتوسط والذي سيعقد في شهر أكتوبر 
املقبل وحتدثت الوثيقة عن الســعادة 
والرفاه وجودة احلياة ضمن احلديث 
عن الصحة في الهدف الثالث، وكم متنيت 
أن حتذو جميع الدول حذو دولة اإلمارات 
العربية املتحدة بإنشاء وزارة للسعادة.

وأمتنى من اإلخوة املرشــحني في 
انتخابــات مجلس األمــة أن تتضمن 
برامجهم إنشاء وزارة للسعادة ضمن 
التشكيل احلكومي القادم، فهو استحقاق 

يفترض على السلطتني في الفصل 
التشريعي املقبل، حتقيق رؤية «الكويت 
٢٠٣٥» والتي تشتمل على اقتصاد متنوع 
ومتيز دولي وإبداع بشري، وخدمات 
عالية اجلودة. وفي رأينا أن حتقيق ذلك 

يبتني على الركائز التالية:
١- خطة قومية لها بداية ونهاية، تستهدف 
اإلصالح اإلداري واملالي، والقضاء على 
الفســاد. ويكون ذلك هدفــا لبرنامج 
عمل للحكومــة، وميدها مجلس األمة 
بالتشريعات املناســبة، وميهلها حتت 
متابعته ورقابته. مع حملة شعبية توعوية، 
وتهيئة لتحمل التزامات جدية التنفيذ.

٢- االستقرار السياسي، والذي يتمثل 
في إعطاء الوزراء املهلة الكافية لتنفيذ 
املهام املوكلة لهــم، فالتعديل والتغيير 
الوزاري املتكرر محبط للعمل التنفيذي.

٣- تعزيز احلكومة اإللكترونية، ما يسهل 
ظــروف العمل، ويســرع في اإلجناز 
الفاعلــة، ويرصد أي  الرقابة  ويحقق 

جاءت كلمة ممثل صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا، 
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح، أمام اجلمعية العامة 
في األمم املتحدة. اخلميس ٢٢-٩-٢٠٢٢، 
كلمة شاملة معبرة عن استمرار الكويت 

في قيادة دفة اإلنسانية العاملية.
وكان الفتا وقوفه الشامخ أما العالم 
الدولي، وما طرحه وبقوة ملوقف الكويت 
الداعم للقضايا املصيرية في العالم العربي 
والدولي، ليكون النطق الســامي ممثال 
بالرؤية الشمولية للقيادة السياسية الثاقبة 

في الكويت.
العربية،  القضايا  وعلى مســتوى 
طالب سمو رئيس مجلس الوزراء باحلل 
العادل للقضية الفلسطينية ودعم مطالب 
الشعب الفلسطيني، والقضية املركزية 
واحملورية، وطالب سموه إسرائيل بوقف 
انتهاك القانون الدولــي عبر املبادرات 
ومنها مبادرة الســالم العاملية، وإطالق 
املفاوضات للوصول إلى السالم العادل 
والشــامل، وقيام الدولة الفلســطينية 

املستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وعن األزمة السورية، طالب سموه 
بوقف النزاعات في سورية والعمل على 

تفصلنا أيام عــن بدء االقتراع في 
انتخابات مجلس األمة ٢٠٢٢، وأستذكر 
في هذا اخلصوص دعوة سمو ولي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد، حفظه اهللا، إلى 
الشــعب بعدم التعصب ألي طائفة أو 
فئة، أو تغليب املصالح الشخصية على 

حساب مصالح الوطن.
على عاتق املجلس املقبل مهام جسيمة 
وحتقيقها مرتبط باختياراتنا، ومتى ما 
أوصلنا األكفاء من بني املرشحني وضعنا 
أقدامنا على الطريــق الصحيح والذي 
افتقدنا السير فيه لعقود لتصدع العالقة 

بني السلطتني.
أمامنــا فرصة تاريخيــة ألن تعود 
الكويت إلى الريادة بأن نحسن االختيار، 
ومع وجود رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشــيخ أحمد نواف األحمــد الصباح 
وتطلعاته الكبيرة مدعوما بخبرة كبيرة 
اكتسبها من سيدي صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، 
ومن مناصب كبيرة توالها وأجاد فيها 

بامتياز.
«الداخليــة» جندهــا وبهمة كبيرة 
ومساندة من قبل الوزير الشيخ طالل 
اخلالد تسابق الزمن باالستعداد والتعامل 
مع اي شوائب قد تواجه هذا احلدث، حيث 

مع اقتراب نهاية شهر سبتمبر فإن 
إلى ذاكرتي بداية اجتماعات  ذلك يعيد 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة في نيويورك 
وخاصة في قمة األمم املتحدة للتنمية 
املستدامة والتي عقدت في سبتمبر عام 
٢٠١٥ وكان قادة ورؤســاء دول العالم 
يترأسون وفود دولهم، حيث كان وفد 
الكويت برئاسة املغفور له بإذن اهللا تعالى 
سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، 
وانطلق من القمــة التاريخية ١٧ هدفا 
للتنمية املستدامة حتى عام ٢٠٣٠ وتعهد 
القادة والرؤساء أمام العالم بالعمل على 

حتقيقها.
ومن بني تلك األهداف الهدف الثالث 
املتعلق بالصحة، والرفاه والسعادة وجودة 
احلياة، وفي الواقع الصحة لم تعد تعني 
مجرد اخللو من األمراض، ولكنها أسلوب 
حياة وعمل مستمر أكبر من إمكانيات 
وزارة الصحــة منفردة، ولكن التعامل 
مع هذا الهدف والتعهد بتحقيقه لم يعط 
االهتمام الكافي بالسعادة وجودة احلياة 
والرفاه وغابت عن خطط وبرامج الدول 
أي فعاليات لتقييم السعادة وجودة احلياة 
والرفاه ضمن مؤشرات متابعة األهداف 

العاملية للتنمية املستدامة.

كلمات ال تنسى

احذر
وال تغرد

مشعل السعيد
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«رؤية ٢٠٣٥»
عبداحملسن احلسيني

سلطنة حرف

الكويت تدعم 
الديبلوماسية 

الوقائية العاملية
gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي

نافذة على األمن

«الداخلية» تسابق 
الزمن  قبل انتخابات 

«أمة ٢٠٢٢»
الفريق م.طارق حمادة

ألم وأمل

الصحة 
والسعادة 

وجودة احلياة
د.هند الشومر
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ركائز مجلس 
األمة واحلكومة 

اجلديدين
a.alsalleh@yahoo.comد.عبدالهادي عبداحلميد الصالح
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ورحلــت امللكة إليزابيث الثانية بســالم في مقر إقامتها في 
مرتفعات باملورال االســكتلندية بعد أطول مدة حكم في التاريخ 

البريطاني.
وعلى مدى أيام توجهت أنظارنــا ملتابعة التغطيات اللحظية 
والتحليلية بوســائل اإلعالم البريطانية والعاملية والعربية التي 
تنوعت في تغطيتها «للرحلة األخيــرة» للملكة إليزابيث الثانية 
من بث مباشر، وصور أرشيفية وأفالم وثائقية، ورسوم اإلنفو 
جرافيك في ترسيخ للصورة امللكية البريطانية، فنرى تاريخها 
وعراقتها ووجودها، وأشــياء كثيرة ميكن إدراكها وأشياء يتم 
اســتيعابها شيئا فشيئا لكنها تقدم صورة أقدم ملكية مبا يبهر 

العالم كله ربطت البريطانيني والعالم بالعصر الفيكتوري.
بعيدا عن التغطية اإلعالمية واملراسم الثرية سمعيا وبصريا، 
فإن الدرس املستفاد من هذا احلدث أنك إذا أردت أن تعرف مدى 
رقــي أو تقدم أي مجتمع، فعليك أن تنظر أوال إلى مدى تقديره 
واهتمامه وحرصه على تعزيز قيمة وخلق «االحترام» بني أفراده، 
ومدى تطبيقهم لهذا اخللق، فشاهدنا على مدى أيام مئات اآلالف 
من البريطانيني والزوار في طوابيــر طويلة لرؤية نعش امللكة 
الراحلة إليزابيث الثانية ملشاركة احلزن وإبداء احترامهم والنظر 

لـ «صفحة تطوى من التاريخ» مللكة عملت ألجلهم ٧٠ عاما.
فمهمــا امتلكت الدول من ثــروات، وطبيعة خالبة، ونهضة 
عمرانية، أو امتلكت جيوشا وقوات، فلن تكون هذه الدول متقدمة 

ما لم تعط االحترام قيمته كأحد روافد القيم اإلنسانية.
فالطفل ال يتأثر فقط عن طريق التعليم في املدرسة، بل عن 

طريق القدوة الصاحلة والتربية والتنشئة..
قال الشاعر:

الفتيــان منــا وينشــأ ناشــئ 
أبــوه عــوده  كان  مــا  علــى 

اإلنســان ابن بيئته يتأثر باحمليط الــذي يعيش فيه، فالفرد 
الذي يعيش في مجتمع يعلي من شأن قيمة ما، فحتما سيسير 

في نفس االجتاه. 
القيم منظومة نســقية متكاملة، تضم مجموعة من املبادئ 
والقواعد واألعراف التي حتكم الســلوك بني مكونات املجتمع، 
وهي مبنزلة املعيار الرئيس في صياغة وتوجيه التصرفات على 

نحو يخدم تقدم املجتمع في جميع مجاالت احلياة.
لكي تصبح القيم األخالقية تعبيرا عن الهوية اإلنســانية أو 
القومية على اإلنسان أن يضعها ويطبقها ويكون مسؤوال عنها، 
ألنه سيلمس نتائجها وهو حي سلبية كانت أم إيجابية، فمنظومة 
القيم اإلنسانية املتعارف عليها تعزز احترام وحماية حقوق اإلنسان 
والتعايش السلمي وصيانة وتعزيز احلريات اخلاصة والعامة وإعالء 
ومتكني وتطبيق القانون مبا يضمن األمن واالستقرار املجتمعي.
وما مييز مجتمعا عن آخر وبشــكل خاص هو ما يصدر عنه 
من سلوك، من خالل تطبيقه للمفهوم األخالقي على كافة مجاالت 
احلياة وبقوة من خالل حتكيم الضمير إنسانيا وبانفتاح، وليس 

من خالل مفاهيم تربوية عقائدية انغالقيه أو اجتماعية ضيقة.
االرتباط باملفاهيم األخالقية بالشكل الوثيق هو املعبر العريض 

للدخول إلى عالم الرقي والتحضر.
فالبلدان املتقدمة صناعيا وتكنولوجيا حتكمها القوانني األخالقية 
من خالل العالقات االجتماعية واالقتصادية والسياسية القائمة 

بني أفرادها وسلطاتها.
اإلنســان يحتل املركز ليصبح هو املنطلق وهو املنتهى إنه 
فاعل وصانع ملصيره وتاريخه عبر الفكر احلر واإلميان مببادئ 

وقيم الدميوقراطية.
٭ عز الكالم: ليس ثمة غاية مهما بدت سامية ميكن أن ترتفع فوق 
حق اإلنســان املتســاوي في احلياة واحلرية والكرامة، تغييب 
حريات البشر واستباحة حقوقهم بوصاية الفكر األصولي املنغلق 
االســتبدادي مقدمة لقتل البنية األخالقية اإلنسانية للمجتمع.. 

الغاية تبرر الوسيلة.

عز الكالم

بريطانيا الباكية 
دروس مستفادة

 Nesaim.alewan@gmail.comعبير مبارك

رأي طبي

إضاءات طبية 
في صحة العيون 

«١٦»
د.يوسف الظفيري - استشاري طب وجراحة العيون

Nesaimallewan

نصيحة للمرشح 
والناخب

حديث اجلمعة

محمد العويصي

العرس  أحببت فــي هــذا 
الدميوقراطي أن أقدم نصيحة إلى 
املرشحني واملرشحات والناخبني 
والناخبات. في ٢٠ أكتوبر ١٩٩٢
الى مجلس  عادت عجلة احلياة 
األمــة، بعد انقطاع دام أكثر من 
ست سنوات منذ العام ١٩٨٦، وبدأ 
الســابع برئاسة أحمد  املجلس 
عبدالعزيز السعدون في ممارسة 

مهامه التشريعية والرقابية.
انتخابات ١٩٩٢ اثنــاء  أذكر 

وحتديدا في يوم االقتراع، سمعت 
الناخبني وهو يقول  بأذني أحد 
«فاتتني صــالة الظهر والعصر 
واملغرب والعشاء بسبب دعمي 
ألحد املرشــحني في منطقتي»، 
كالم الناخب اليزال عالقا في ذهني 
طوال هذه السنني، وقد تأثرت به، 
ألن الناخب قال كالمه من دون 
تأنيب للضمير أو إحســاس أو 
شعور بإضاعة الصالة، ونسي 
وعيــد رب العاملني في ســورة 
املاعــون (فويل للمصلني الذين 
هم عن صالتهم ســاهون)، أي 

مضيعون لها تاركون لوقتها.
لذا، نصيحتي للمرشــحني 
واملرشحات والناخبني والناخبات 
باحملافظة على الصلوات اخلمس 
في جميع األوقات، وعدم التهاون 
بها واضاعتها، ومن آخر وصايا 
الرسول ژ ألمته «أيها الناس، 
اهللا اهللا في الصالة، اهللا اهللا في 

الصالة».
للقائمني  ورسالتي األخرى 
على شــؤون االنتخابات بوقف 
االقتراع وقــت الصالة دقائق 
معــدودة ألداء الصالة، ألن من 
أحب االعمال الى اهللا الصالة على 
وقتها، فهل وصلت رسالتي لكم؟ 

آمل ذلك.
أيتها  أيها املرشح..  ٭ اقرأ واتعظ: 
املرشــحة: قال رسول اهللا ژ 
«واعلم أن األمة لو اجتمعت على 
أن ينفعوك بشــيء لم ينفعوك 
إال بشــيء قد كتبه اهللا لك، ولو 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء 
لم يضروك إال بشــيء قد كتبه 
اهللا عليك، رفعت األقالم وجفت 

الصحف».

محلك سر

أنا كويتي... 
وأحب اململكة

Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمني يوسف احلوطي

مساحة للوقت

الصندوق 
الساحر!

طارق إدريس

في مكانها الطبيعي، الذي قد يكون 
بصفة دائمــة، أو بصفة مؤقتة، 
وهذه املواد تشمل: الغازات املمتدة، 
والســوائل ذات اللزوجة العالية، 
واألخرى ذات الكثافة العالية، أو 

التي جتمع كلتا الصفتني.
املواد ســالفة  وتوفر هــذه 
الذكر ديناميكية حركية يطوعها 
اجلراح، ويستطيع بواسطتها أن 
يعيد الشــبكية إلى مكانها، وقد 
يستخدم الليزر الداخلي في نهاية 
العملية للحام الشبكية مع املشيمة 
بصفة دائمة، ثم مت اســتحداث 
أخيرا جراحة اجلســم الزجاجي 
باملنظار، والتي مكنت اجلراح من 
الوصول إلــى أماكن ضيقة مثل 
اجلسم الهدبي، وما حتت الشبكية، 
وواقع األمر أن كل هذه الوسائل في 
مجملها قد ساهمت بدرجة كبيرة 
في رفع نســب النجاح لعمليات 

االنفصال الشبكي.

املعقــد، وذوي ثقب  الشــبكي 
«املاقوال».

واألبحاث في هذا التخصص 
الدقيق ال تنتهي فكل يوم هناك 
جديد قد يكون على هيئة أسلوب 
جراحي مبتكــر ومفهوم حديث 
لطبيعة وأسباب االنفصال من هذا 
النوع أو ذاك، أو قد يكون اجلديد 
في االستعانة مبواد كيميائية تؤدي 
وظيفة «سنادة» للشبكية إلبقائها 

متناهية الصغر، تستطيع الدخول 
إلى داخل جتويف العني املظلم من 
خالل فتحة قطرها أقل من ١ مم، 

والتعامل مع اجلسم الزجاجي.
مكنت هذه اجلراحــة أطباء 
العيون من اكتشاف وعالج املزيد 
من األمراض التي استعصت عليهم 
في السابق، ما فتح الطريق إلعادة 
الكثيــر من مكفوفي  إلى  النور 
البصر، خاصة مرضى االنفصال 

نتحدث اليوم عزيزي القارئ 
عن «السائل الزجاجي» أو اجلسم 
الزجاجي، وهو ذلك السائل الذي 
ميأل جتويف العني خلف العدسة، 
ألياف  الواقــع من  ويتكون في 
ميكروســكوبية شفافة مرتبطة 
بأطراف الشــبكية تعطيه قواماً 
يشبه «اجليلي»، ولهذا  متماسكاً 
السبب استبدلت كلمة «السائل» 

بكلمة «اجلسم».
وهذه الطبيعة اخلاصة جعلت 
الدخول إليــه والتعامل معه أمرا 
خطيرا، لكثرة املضاعفات الناجمة 
عن التدخل اجلراحي فيه بالطريقة 
القدميــة، حيث ينجم  التقليدية 
عن ذلك غالبا نوع من االنفصال 
الشبكي شديد التعقيد، وقد ظل 
اجلسم الزجاجي يشكل إلى عهد 

قريب حرما ذا قدسية.
وقد متكن فريق هندسي أخيرا 
من اختراع آلــة جراحية دقيقة 

للمملكة وأهلها في يومهم الوطني، 
ولكم كلمات «أحب اململكة»:
إيه هذي األرض قلبي متلكه

ولو عطيت الروح كني ما عطيت
كيف ما أعشــق تراب اململكة

وأنا عندي اململكة مثل الكويت
اململكة أنا كويتــي وأحــب 

حبكــم بالقلب ثابــت كالوتد
واملواقف شاهده طول السنني

ما تعيش قلوبنا بليا جســد
إنك قبلة املســلمني ويكفي 

اململكة أنا كويتــي وأحــب 
٭ مســك اخلتام: كل عام والسعودية 
تعانق السماء مجدا وحتضن السحاب 
فخرا وعزا... دمت يا بالد املجد حبا 

وعشقا لألبد.

الكثير من املشاعر واحلب لتغرد 
في السماء فجر الـ ٢٣، عمل فني 
ينتجه تلفزيون الكويت هذا العام 
٢٠٢٢ ليشدو مبحبة الكويت وأهلها 

ســتنطلق بصوت سفير األغنية 
اخلليجية أ.عبداهللا الرويشد، وعلى 
أوتار وأنغام امللحن حمد راشــد 
اخلضر، تلــك الباقة التي حتمل 

٢٣ من September اليوم الوطني 
للمملكة العربية الســعودية، في 
مثل هــذا اليوم أصبح ذلك العيد 
ال يقتصر فقط على أهل اململكة، 
بل أصبح أغلبيــة العالم العربي 
واإلسالمي يحتفلون بعيد اليوم 
الوطني للمملكة العربية السعودية 
حملبة تلك األرض وذاك الشــعب 
وتلك القيــادة، هنيئا لكم يا أهل 
اململكة مبحبة العالم اإلســالمي 

والعربي والغربي لكم.
أحببــت أن أهنئ أهل اململكة 
لهذا  الوطني  وقيادتها في يومها 
العام ٢٠٢٢، فلم أجد ما يوصف 
مشاعر كلماتنا ودفء سطورنا إال 
كلمات األستاذ أحمد الصانع التي 

النب البرازيلي في الكويت في منتصف 
الثالثينيات من القرن املاضيـ  وكان 

يقع في أطراف ساحة الصفاة.
ومن القصص الطريفة التي يرويها 
أهل الكويت قدميا عن «البشتختة» ما 
ذكره الباحث عبداهللا احلامت في كتابه 
«من هنا بدأت الكويت» أن البشتختة 
كانت تصدح في أحد أركان ساحة 
الصفاة في عهد حاكم الكويت الشيخ 
مبارك الصباح عام ١٩١٥ فشاع بني 
الناس أن هناك شيطانا داخل اآللة 
الصباح  الشيخ مبارك  يغني وكان 
في زيارة إلى احملمرة فاستغل ابنه 
الفرصة وأمر  املبارك  الشيخ سالم 

مبنع تشغيل البشتختة.
وبعد أن كانت «البشتختة» أداة 
املوسيقى الساحرة في زمن األجداد 
القدمي باتت اليوم قطعة من الديكور 
اجلميل تزين أركان بعض البيوت 

الكويتية.

صحراوية صغيرة يسكنها حوالي 
سبعني ألف نســمة لم تدخلها بعد 
وسائل احلضارة الغربية سوى القليل 
وأبرزها الغرامافون أو «البشتختة» 
كما يطلق عليها السكان احملليون» 
التي كانــت تقتنيها املقاهي إلمتاع 

روادها والتسرية عنهم.
ومن أقدم املقاهي التي استخدمت 
(املقهى  الكويت  «البشــتختة» في 
البرازيلي)ـ  وهو أول مقهى استخدم 

جانب املقاهي فكان الرجال يجتمعون 
مســاء في املقهى الــذي توجد به 
بشتختة لالستماع إلى الطرب اجلميل 
للفنانــني الكبار من العراق ومصر 

والبحرين والكويت.
وفــي ذلــك أوردت الرحالــة 
البريطانية فريا ســتارك في كتاب 
مشــاهداتها الذي وثقت به زيارتها 
للكويت عام ١٩٣٢ بعض انطباعاتها 
عنها ومــن أهمها «أن الكويت بلدة 

كانت «بشــتختة فيكتور» من 
أكبر أنواع الغرامافون حجما، يصل 
ارتفاعهــا إلى متر تقريبا وعرضها 
متر أيضا، وتوقف إنتاجها بعد نهاية 
احلرب العاملية الثانية، أما في الكويت 
فمن أقدم األنواع التي دخلت البالد 
(بشتختة أم جلب) نظرا إلى وجود 

صورة كلب محفورة على جانبها.
وكانت «البشتختة» كما ورد في 
تقرير لوكالة األنباء الكويتية (كونا) 
تباع قدميا في «سوق البشتختات» 
الذي يقــع في اجلانب الشــرقي 
من ســاحة الصفــاة حيث جتتمع 
مجموعة مــن احملالت املتخصصة 
البشــتختة وبيع  في بيع وتأجير 
األسطوانات اخلاصة بها داخل أحد 
األسواق املسقوفة الذي كان يسمى 

(القيصرية). 
ولــم تكن «البشــتختة» قدميا 
متوافرة عند اجلميع بل كان يقتصر 
إلى  اقتناؤها على ميسوري احلال 

نظرية  التعميم..!

الغمندة

malmoasharji@gmail.com
مزيد مبارك املعوشرجي

كل يوم في هــذه الدنيا 
يعتبر حيــاة جديدة ال تقّدر 
بثمــن، وكل يوم هو فرصة 
للتجديــد والتغيير  جديدة 
إلــى األفضل،  والتصحيح 
باملقابل يقع الكثير من الناس 
فــي اخلطأ باتخــاذ نظرية 
التعميــم على األشــخاص 
واألشياء واألحداث بناء على 
موقف واحد، أو معلومة غير 
دقيقة، ويضع لها وحدة قياس 

دائمة في تعامالته احلياتية.
من جانب آخر، يقع أيضا 
الناس في قوقعة  الكثير من 
اإلحباط واالستسالم لليأس 
واأللم وفقدان األمل في تغيير 
واقعهم إلــى األفضل، وكأن 
احلياة قد توقفت عند موقف 
معني أو عند ساعة محددة من 

أيام املاضي.
يقول:  الكــرمي  فالقرآن 
(وال تزر وازرة وزر أخرى) 
ڈ.. لكــن البعض يتخذ 
نظرية التعميم «بأن كل من هم 
من هذا الدين أو هذه اجلنسية 
أو هذه الفئة.. أو حتى العائلة 
املنزل  األبناء مــن نفس  أو 
يعتبرهم «سيئني» من قياس 
جتربة فرد واحد سيئ منهم..!

الفرد  حتى على مستوى 
البشر  الواحد، طبيعة بعض 
«نكــران اجلميــل»، بحيث 
املواقف اجليدة  ينسون كل 

أمام موقف سيئ واحد!
يصل اإلنسان إلى مرحلة 
النضــج في حياتــه عندما 
يتخلص من هــذه األفكار، 
ويكون اإلنسان حرا عندما 
ال ينتظــر أي مقابل أو ردة 
فعل أو معروف أو حتى تقييما 
ألفعاله من اآلخرين، إلميانه 
التام بــأن ما يقوم به، يقوم 
به من أجل نفســه.. ولوجه 

اهللا وحده.

العالقات العامة والتي تستمد أهميتها 
من أهمية وزارة الداخلية ومهامها 

املتشعبة.
معظم اإلدارات الشبيهة في الدولة 
يحصل العاملون فيها على عطالتهم 
كاملة، وجند جميع موظفيها بدءا من 
املدير وانتهاء بأصغر موظف يغلقون 
أجهزتهم احملمولة املعروفة لوسائل 
اإلعالم، ورمبا يتذكرون فتح تلك 
األجهزة بعد بدء الدوام بأيام، أما في 
«عالقات الداخلية» فالوضع مختلف 
متاما، فمن املستحيل أن يغلق ضباط 
العالقات العامة أجهزتهم، وشخصيا 
أشفق عليهم لكثافة االتصاالت التي 
ترد إليهم سواء من وسائل اإلعالم أو 
مسؤوليهم من كبار القيادات األمنية.
في اخلتــام أمتنى لكل اإلخوة 
في العالقات العامة، وأخص بالذكر 
الكنــدري والعقيد  اللواء توحيد 
ناصر أبوصليب السداد والتوفيق 

واستمرار التألق.

العامة فــي وزارة الداخلية اللواء 
توحيد الكندري في توقيتات مختلفة 
بيانــات عدة، وحينما أتصل به أو 
بالعقيد ناصر أبو صليب أجد منهما 
سرعة الرد، ولألمانة أكون متخوفا 
من أن يكون الوقت غير مناسب، 
ومع ذلــك أجدهم متيقظني وعلى 
أمت اســتعداد للرد، ولديهما كامل 
املعلومات عن املعلومة التي أريدها، 
وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل 
على جهد وافر وإملام كبير مبهام 

وتكون في أحيــان كثيرة مطالبة 
بتوضيح حقائــق، كما أنها معنية 
مبتابعة ما ينتشــر على وســائل 
التواصل، ومن مهامها أيضا إيصال 
املعلومة أو اخلبر بالسرعة املناسبة، 
خاصة في عصر تويتر وانتشار 
أي معلومة في ثوان معدودة، وهذا 
يستلزم أن يكون املتحدثون عنها 
وباسمها ذوي خبرة كبيرة وإملام 

ومعرفة بكل األحداث اجلارية.
أستقبل يوميا من مدير العالقات 

قبل نحو عقدين، كانت خبرتي 
بالعمل احلكومــي أنه غير مرهق 
ويقتصر فيه اإلجناز على احلضور 
واالنصراف، وان العطالت تفوق أيام 
العمل املقررة «الراحات واإلجازات 
السنوية والدورية واملرضية الخ...».

بعد التحاقي بالعمل كصحافي 
أمني اكتشفت أن ما ترسخ في ذهني 
ليس صحيحا، فهناك إدارات تعمل 
على مدار األسبوع، ليس هذا فحسب 
بل على مدار العام دون أي عطل، 
وهذا ما ينطبق على اإلدارة العامة 
للعالقات العامة في وزارة الداخلية، 
والتي تبني لي أنها من أكثر اإلدارات 
عمال في الدولة، وأنها شعلة نشاط، 
فهي تتابع األحداث يوميا، كما أن 
قيــادات اإلدارة ملزمون مبرافقة 
الوزير والوكيل في االجتماعات أو 

اجلوالت وما أكثرها.
وزارة الداخلية هي إحدى أهم 
بالدولة نظرا لتشــعب  الوزارات 
إداراتها وتنوع خدماتها ومهامها، 

وجهة نظر

«عالقات 
الداخلية»

شعلة نشاط
aljalahmahq٨@hotmail.comمحمد اجلالهمة

صدام ومن ثم إلى مدينة الصدر، 
إذا لم تستطع بناء شيء جديد 
يفيد العراق فعلى األقل ال تهدم 
القدمي خصوصا إذا كان يفيد 
املواطن، هذه املدينة كان باإلمكان 
استغاللها بشكل أفضل لتوفير 
فرص عمل وسكن ومستوى 
معيشة محترم يليق بالشباب 
العراقي الطامح لتعديل ظروفه، 
وهو يســتحق، فماذا استفاد 

العراق من هدمها؟
حاولت أن أبحث عن مدينة 
صدامية الثرثار، أو املنتجع، في 
اإلنترنت فهذا ما وصلت إليه، 
ورمبا أكون مخطئا فليصحح 
لي إخواننا بالعراق املعلومة عن 
أحوال تلك املدينة وعن أسباب 
هدمها، لتوثيق تاريخنا العربي 
املعاصر وللعبرة والعظة، وال 
زلت أبحث أنا من جانبي لعلي 
الوقت  أجد جوابا، وحتى ذلك 
ندعو إلخواننا بالعراق أن يلطف 
بهم ربي ويوفقهم، وربي من 
وراء القصد، وفي اخلتام سالم.

املدينة، فلم يبق  سقطت على 
منها سوى قبة مسجد ما أو هكذا 
بدا لي، أنا أسمع عن بيت يهدم 
أو عمارة تهدم أو شارع يزال، 
أما مدينة بالكامل تختفي فهذه 
جديدة، ال أخفيكم أملي على ما 
صارت إليه تلك املدينة اجلميلة، 
أنا وأنا مواطن كويتي وليس لي 
صلة بالعراق (انقهرت) وحزنت 

على هذا اإلهمال.
أفهم أن البعض رمبا يكون 
ناقما علــى بانيها، طيب غير 
اســمها كما غيرمت اسم مدينة 
الثورة التي بناها البكر إلى مدينة 

شوارع واسعة ونظيفة، مهبط 
لطائرات الهيليكوبتر، تصميمات 
عصرية وغيرها، كان باإلمكان 
أن تتحول تلك املدينة إلى نواة 
عراق عصري حديث وجميل، 
ولكن لألسف جتري الرياح مبا 

ال تشتهي السفن.
دخلت علــى نظام «خرائط 
غوغل»، وإذ بي أفاجأ بأن املدينة 
أزيلت بالكامل عن بكرة أبيها، 
هل تعلمون ما أقصد، أقصد أنها 
أزيلت بالكامل بالڤلل بالشوارع 
وكل ما حوت، كل شيء أزيل 
واختفــى وكأن قنبلة نووية 

أعلم أن هذا املقال سيتسبب 
البعض علّي ولكن  في غضب 

حتّملوني.
هذه املرة عن العراق نتحدث، 
أرض الرافدين، وال يخفى على 
أحد منكم ما يعانيه العراق في 
هذه األيام الصعبة، ولكن لفتت 
القصة عن إحدى  نظري هذه 
مدن العــراق وحالها باملاضي 
القريب جدا ومــا صارت إليه 

في هذه األيام.
عن صدامية الثرثار نتحدث، 
مدينة عراقية أو منتجع إقامة 
صدام في تســعينيات القرن 
املاضــي على شــاطئ بحيرة 
الثرثار، أحد أهم املواقع السياحية 
في العراق، بحيرة على أطراف 
سد بني في العهد امللكي، زاخرة 
تلك البحيرة بالثروة السمكية 
وحقولهــا تزهــو باخليرات 
الزراعيــة، أو على األقل كانت 
كذلك قبل هذه الفوضى، بدت 
املدينة مثالية، ڤلل وشاليهات 
اغلبهــا ذو واجهــة بحرية، 

كالم من القلب

حكاية مدينة 
عراقية

د.عبدالرحمن العيسى

مع وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية قبل أيام ماضية، لم تفقد 
اململكة املتحدة ملكا دستوريا بارزا فحسب، بل فقدت أيضا أحد 
أعظــم أصول العالمات التجارية اإلجنليزية في البالد. إذ متكنت 
امللكة إليزابيث من احلفاظ على أهميتها طوال فترة حكمها التي 
جتاوزت األجيال، فهي لم تكن مجرد ملكة فحسب، بل مثلت أيضا 
عالمة جتارية عاملية. وعلى مدى العقود الســبعة املاضية، قامت 
هذه العالمة التجارية إلى حد ما بتعريف وتعزيز األمة البريطانية 

في جميع أنحاء العالم.
العالمة التجارية بحكم التعريف، هي أحد األصول التي ميكن 
أن تصقل ملف الشركة، أو في هذه احلالة صورة األمة البريطانية 
ومتيزها بشكل هادف عن اآلخرين. وعلى الرغم من أن املسؤولني 
امللكيــني قد ال يصفونها على هذا النحو، فإن التدقيق في النظام 
امللكي البريطاني من خالل عدسة تسويقية ميكن أن يكشف عن 
األســرار التي مكنت العالمة التجاريــة البريطانية من الصمود. 
ورغم الفــروع العديدة واخلالفات حول العائلــة املالكة، يجادل 
اخلبراء بأن امللكة إليزابيث قد جمعــت جميع اخليوط املختلفة 
للعالمة التجارية البريطانية في حزمــة عاملية واحدة، وبطريقة 

مماثلة لعالمة جتارية ناجحة.
رمبا تكون هذه دروسا ذات صلة حول كيفية تصرف املنظمات 
الناجحة وكيفية القيادة واملشــاركة وأيضــا كيفية التغيير. فقد 
أظهرت األبحاث التي أجرتها - مؤخرا - شركة تسويق عاملية أن 
العائلة املالكة تعتبر خامس أكبر «عالمة جتارية للشــركات» في 
 «Microsoft»و «Disney»و «Coca-Cola»و «Nike» العالم، متفوقة على
وغيرها من العالمات التجارية العاملية الكبرى. باإلضافة إلى ذلك، 
كانت امللكة أكثر الرموز النســائية شهرة في العالم، حيث حملت 

العالمة التجارية امللكية عبر األجيال.
ومن الظهور السينمائي إلى عالم املوضة، عرفت امللكة الراحلة 
أيضا كل شيء عن الرمزية معلنة أنها إذا كانت ترتدي اللون البيج 
فلن يعرفها أحد! كانت امللكــة األيقونية ذكية للغاية عند اختيار 
مالبسها املنسقة جيدا أثناء الظهور العام، وهي تعلم بوضوح أنه 
حتى اختياراتها اللونية لها تأثير معني. بال شــك، كانت السمات 
الشــخصية الفريدة للملكة وخياراتها هي التي أثرت على قيمة 
العالمة التجارية البريطانية التي ســاعدت أيضا في احلفاظ على 

اهتمامها الدولي.
باإلضافــة إلى ذلك، كانت توقعات العالمة التجارية والتي تعد 
جانبا آخر من جوانب املزيج التســويقي التي تشير ضمنيا إلى 
وعد ملجموعة من القيم، موضوعا مســتمرا طوال إرثها. إذ يتفق 
العديد مــن العلماء على أن امللكة الراحلة قد فهمت أيضا مفهوم 
التســويق القائل بأن «العميل هو امللك». ومثل أي عالمة جتارية 
ناجحة، كررت باســتمرار دورها كقائدة متعاطفة مع العديد من 
إعالناتها العامة التي تنتهي بـــ «خادمك، إليزابيث ر.»، وإذا كان 
امللك املســتقبلي يهدف إلى أن يكون ناجحا مثل سلفه، فعليه أن 

يسير على خطى والدته.
بعد كل شيء، كم عدد الشركات احلالية التي تعتقد أنها ميكن 

أن تنجح ملدة ٦٠ عاما أخرى مثلما فعلت امللكة الراحلة؟.

املستقبل اليوم

امللكة اليزابيث - 
عبقرية التسويق

@dr _ randa _ dbد. رندا دياب بهمن
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