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طعن «املدنية» و«املناطق اجلديدة» لن يؤجل االنتخابات
مرمي بندق

أكدت مصادر خاصة لـ «األنباء» أن االنتخابات البرملانية 
ستتم في موعدها املقرر اخلميس املقبل ٢٩ اجلاري.

وأفــادت بأن مرســوم الضرورة الصادر مــن احلكومة 
بالتصويت وفقا للبطاقة املدنية توافرت فيه شروط الضرورة 
وفق املادة ٧١ من الدستور، ومستوفي كل الشروط واإلجراءات. 
وبينت أن احلكومة اســتندت الى العديد من املســببات 

التي أوجبت عليها إصدار مرسومي ضرورة.
وجددت املصادر التأكيد على أن احلكومة استندت إلى ٦

أسباب في إصدار مرسوم ضرورة باستخدام البطاقة املدنية 
تطبيقا لنص املادة ٧١ من الدستور والتي منها تفشي وثبوت 
ظاهرة مقيتة وهي التالعب في القيود االنتخابية. وأضافت: 
أما املرســوم الثاني رقم ٦ فقد ضم ١٩ منطقة ســكنية إلى 
الدوائــر االنتخابية وفق املوقــع اجلغرافي.  وأوضحت أن 
الطعن املقدم للمحكمة الدستورية بعدم دستورية مرسومي 
الضرورة رقمي ٥ و٦ لسنة ٢٠٢٢ من شخص واحد إما سيتم 
رفضه أو عدم االلتفات إليه أو يؤجل النظر فيه إلى ما بعد 

إعالن النتائج ويرفض.

مصادر خاصة لـ «األنباء»: إما عدم االلتفات إليه أو يؤجل النظر فيه إلى ما بعد إعالن النتائج ويرفض

حتصني «املسيء» ُيقصي ٦ مرشحني.. 
٤ منهم ُيفصل باستئنافاتهم اليوم

عبدالكرمي أحمد

رفضــت احملكمة الدســتورية أمس 
الطعون بدستورية الفقرة الثانية املضافة 
بقانــون رقم ٢٧ لســنة ٢٠١٦ في شــأن 
انتخابات أعضاء مجلس األمة «ما يعرف 
بقانون حرمان املسيء». وأرجعت احملكمة 
قضاءهــا إلى أن اإلســاءة للذات اإللهية 
واألنبياء ومســند اإلمارة اعتداء خطير 
على ثوابت وقيم املجتمع وأن صاحبها 

غير صالح ملمارسة حق االنتخاب، مبينة 
أن «حرمان املسيء» ال يخل مببدأ املساواة 

وال يتضمن متييزا غير مبرر.
واستنادا إلى هذا احلكم، قضت محكمة 
التمييز أمس باستبعاد املرشحني خالد 
شــخير ومســاعد القريفــة من خوض 
االنتخابات، كما اســتجابت لطلب دفاع 
احلكومة بوقف تنفيذ أحكام «االستئناف» 
التي كسبها عايض أبوخوصة وعبداهللا 
البرغش ونايــف املرداس وأنور الفكر، 

وبذلــك يتوقف ترشــحهم. وســتفصل 
محكمــة االســتئناف اليــوم بدعــاوى 
أبوخوصة والبرغش واملرداس والفكر، 
بعد قضاء احملكمة الدســتورية برفض 

طعونهم على «قانون املسيء».
إلى ذلك، تلقت احملكمة الدســتورية 
أمس طعنا مباشرا بدستورية مرسوم 
التصويت بالبطاقة املدنية، مطالبا بصفة 
مستعجلة بوقف انتخابات مجلس األمة 

حلني الفصل به.

د.الربيعان: أتعهد بتسريع 
«كاش» اإلجازات والبدالت 

والدراسة والعمل في وظيفتني
مرمي بندق

تعهد رئيس ديوان اخلدمة املدنية د.عصام الربيعان بتسريع 
إجراءات البت في قضايا املواطنني ومنها صرف البدل النقدي 
لإلجازات واســتحقاق البدالت واجلمع بني الدراســة والعمل 

وتعديل املسميات واجلمع بني العمل احلكومي واخلاص.
وأوضح أن بعض حلول االستفسارات يتطلب تعديال في 
اللوائح أو إعادة التنسيق مع جهات حكومية أو طرح حلول 
جديدة أو توفير اعتمادات مالية، وســنناقش كل قضية على 
حدة مع كل إجراء يتخذ. هذا، وأعلن «الديوان» دفعة جديدة 
من املرشــحني للعمل من حاملي املؤهالت التخصصية الذين 
عليهم مراجعة جهة الترشــيح مباشرة من دون احلاجة إلى 
مراجعة «الديوان»، كما أن الديوان مستمر في تلقي االحتياجات 
الوظيفية مــن قبل اجلهات احلكومية بهــدف إصدار دفعات 

وزير التربية ووزير التعليم العالي د.علي املضف خالل جولة تفقدية على عدد من املدارس ورياض االطفالجديدة من املرشحني من مختلف التخصصات.

«عودة شاملة» ناجحة ملقاعد الدراسة.. واملضف: تسخير كل اإلمكانيات لراحة أبنائنا 

 إلغاء قرار وقف  النظر في طلبات 
منح ترخيص الصيدليات اجلديدة

عبدالكرمي العبداهللا

أصــدر وزيــر الصحــة 
د.خالد السعيد  قرارا بإلغاء 
القــرار الــوزاري اخلــاص 
بوقــف النظر فــي طلبات 
منح ترخيص الصيدليات 
اجلديدة في القطاع األهلي 
وطلبــات منــح ترخيــص 
مزاولة مهنة الصيدلة لغير 

الكويتيني. 
من جانــب آخر، أصدر 
وزير الصحة د.خالد السعيد 
قرارا بتكليف د.أريج الكندري بوظيفة مديرة مستشفى األميري 

نظراً الستقالة مدير املستشفى السابق بناًء على طلبه.

د.أريج الكندري

زياد العمر مع الوزير فهد الشريعان ود.نايف احلجرف
وفريق «بيتك» خالل التكرمي

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق
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استمع لألنباء 
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تخبط القيادة في إصدار االستدعاءات يزيد 
غضب الروس والهروب من التعبئة مستمر

بعــد  ـ وكاالت:  عواصــم 
اإلخفاقــات امليدانيــة الكبيرة 
فــي أوكرانيا وإعــالن التعبئة 
اجلزئيــة واإلقــاالت، تســتمر 
حالــة التخبــط فــي صفــوف 
القيادة الروسية التي اعترفت 
أمس بارتــكاب «أخطــاء» في 
اســتدعاءات ملواطنــني روس 
للقتــال فــي أوكرانيــا ممــن 
يفترض أنهم معفون. وشملت 
االستدعاءات أشخاصا جتاوزوا 
سن القتال أو املرضى أو املعفني، 
باإلضافة إلى ممرضات وقابالت 

بالتســبب فــي ذلك. وتشــير 
تصريحات السلطات الروسية 
وســرعتها فــي اإلعــالن عــن 
تصحيح األغــالط وإعادة من 
جرى بحقهم استدعاء خطأ، إلى 
نــوع من القلق في مواجهة رد 
فعل جزء من السكان الغاضبني، 
لكن يبدو ان ذلك لم يكن كافيا، 
إذ شوهدت طوابير طويلة من 
املركبات على احلدود بني روسيا 
ومنغوليا على غــرار احلدود 
اجلورجية والفنلندية، للفارين 
من االســتدعاء. وبلغ عدد من 

غادروا منــذ األربعاء أكثر من 
ثالثة آالف، معظمهم رجال.

فــي غضــون ذلــك، أنشــأ 
ضابط أميركي سابق مجموعة 
دعــم للقيام بتدريب إنســاني 
وعســكري، أطلق عليها اســم 
موزارت «للسخرية» من مسلحي 
«فاغنر» سيئة الصيت املرتبطة 
باألوليغارشي الروسي يفغيني 
بريغوجني امللقــب بـ «طباخ» 
بوتني. واستعانت بها روسيا في 
مناطق النزاع كسورية ومالي.
التفاصيل ص٢١

ال يتمتعن بأي خبرة عسكرية 
مــا أثــار ردود فعــل غاضبــة 
وسخطا على مواقع التواصل 
االجتماعي وفي الشــارع الذي 
يشهد احتجاجات متواصلة منذ 
إعالن الرئيس فالدميير بوتني 
التعبئــة، وهو مــا أحرج تلك 
السلطات التي وعدت بتصحيح 

األخطاء.
واتهمــت رئيســة مجلس 
الشــيوخ في البرملان الروسي 
فالنتينا ماتفيينكو السلطات 
اإلقليمية املشرفة على التعبئة 

تكليف الثنيان مديرًا لـ «التأمينات»
عبدالهادي العجمي

علمــت «األنباء» أن وزير املالية ووزير الدولة للشــؤون 
االقتصادية واالستثمار عبدالوهاب الرشيد قبل استقالة مشعل 
العثمان و٣ من نوابه، والذي انفردت «األنباء» بنشره أمس.

وقال مصدر حكومي مطلع، في تصريحات خاصة لـ «األنباء»، 
إن الوزير الرشيد أصدر قرارا بتكليف رئيس قطاع العمليات 
في املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية أحمد الثنيان ليقوم 
بأعمــال املدير العام إلى حني تعيــني مدير عام جديد، كما مت 
تعيني ســالمة السالمة نائب املدير العام للشؤون التأمينية، 

ومنال العدساني نائب املدير العام لتكنولوجيا املعلومات.

االنتهاء من البنية التحتية 
لـ ٩٨٠٠ قسيمة مبشروع 

املساكن منخفضة التكاليف
عاطف رمضان

أعلنت املؤسســة العامة للرعاية السكنية عن االنتهاء من 
تســليم البنية التحتية لـ ٩٨٠٠ قســيمة في مشروع املساكن 
منخفضة التكاليف. وقالت «السكنية» في بيان لها إن مساحة 
القسيمة ٢٠٠م٢، ويحتوي املشروع على خزان للري بسعة ٢٥٠

ألف غالون مع بئر مياه جوفية لتغذية اخلزان، باإلضافة الى 
األعمال اخلاصة مبحطات الكهرباء الفرعية، مبينة أن املشروع 
بــدأ العمل به في ١٢ ديســمبر ٢٠١٨ ومت تســليمه في ٢٩ مايو 
٢٠٢١، مشــيرة الى أن مشروع «املســاكن منخفضة التكاليف» 
من املشــاريع احليوية التي تقوم املؤسســة بتنفيذها والذي 
سيكون بديال عن املساكن القائمة مبنطقتي تيماء والصليبية 
ويبعد عن مدينة اجلهراء ١٦كم جنوب طريق الساملي، ويتضمن 
مساحة للسكن اخلاص تقدر بـ٥٫١٤٤٫٣٠٠ م٢، وسكنا استثماريا 
مبساحة ٤٨ ألف متر مربع ومباني عامة وخدمات على مساحة 
١٫٠٤٧٫٠٠٠م٢ ومنطقة حرفية مبساحة ١٦٩ ألفا و٦٠٠م٢، ومناطق 
خدمات بنية حتتية تتضمن أبراج مياه علوية ومحطة معاجلة 
صرف صحي مبساحة ٢٠٤٫٩٠٠ م٢، باإلضافة إلى طرق رئيسية 

مبساحة ١٫٥٥٤٫١٠٠م٢.

أريج الكندري مديرة ملستشفى األميري
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االثنني ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢ محليات

األصفر: إجناز مشاريع «الطرق» لتحسني حركة املرور
شدد محافظ حولي علي 
األصفر على ضرورة اجناز 
مشاريع الطرق في احملافظة 
بالوقت احملدد، وذلك ألهمية 
هذه املشــاريع فــي تخفيف 
الضغــط علــى الشــوارع 
الرئيســية وحتسني حركة 
املرور في املناطق التجارية 
واخلاصــة. جــاء ذلك خالل 
جولــة محافــظ حولي على 
مشروع طريق القاهرة الواقع 
بني منطقتي حولي ومنطقة 
الشــعب وبحضــور مديــر 
عــام الهيئة العامــة للطرق 
والنقــل البــري بالوكالة م. 
سهى أشكناني، حيث اطلع 
محافظ حولــي على عرض 
مرئي لكافة املشاريع القائمة 
واملســتقبلية التي تقوم بها 

هيئة الطرق. 
وقال األصفر إن احملافظة 
ستســتمر مبتابعــة كافــة 

واالجتهــاد خلدمــة وطننــا 
الغالي. 

يذكــر أن الهيئــة العامة 
للطــرق والنقل البري لديها 
مشــاريع مســتقبلية وقيد 
الطرح فــي احملافظــة منها 
تطوير طريق الدائري الثالث 

وجسر التفاف بني منطقتي 
الســرة واجلابرية وتطوير 
طــرق فــي منطقــة جنوب 
الســرة، ومشــروع تطوير 
الرابع ومشــروع  الدائــري 
تطويــر طريــق الفحيحيل 

السريع.

محافظ حولي تابع مشاريع الهيئة القائمة واملستقبلية باحملافظة

علي األصفر وم.سهى أشكناني واحلضور خالل االجتماع

املشاريع القائمة وذلك ملا لها 
من أهمية في خدمة املواطنني 
واملقيمني في مناطق احملافظة.

وفي اخلتام تقدم محافظ 
حولي بالشكر للعاملني في 
هــذه املشــاريع احليويــة، 
متمنيا لهم مزيدا من العطاء 

نعمل على استشراف كل ما فيه رفاهية وخير املواطن «وهي توجيهات مباشرة من القيادة السياسية»استكمال السياسة املبنية على الوجودية واحلفاظ على سيادة واستقالل الكويت مسألة أساسية 
لدينا إرث فيما يخص الوساطة والتي تعتبر اآلن ضمن أساسيات العمل املتعدد األطراف سمعة الكويت طوال هذه العقود «طيبة» مبواقفها وعملها اإلنساني وهي مبنية على أفعال ومواقف 
األصوات املعتدلة مع ضعف القرارات الدولية امللزمة تزيد من الراديكالية والتطرف حول العالمالقضية الفلسطينية أكبر وأقدم أزمة مير بها عاملنا املعاصر منذ نشأة األمم املتحدة

وزير اخلارجية: لقاءات ممثل األمير مع احلليف األميركي تبرز 
محفزات االستثمار األجنبي في الكويت أمام الشركات األميركية

نيويوركـ  «كونا»: أكد وزير 
اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد أن عالقــة دولة الكويت 
باألمم املتحدة وثيقة وتاريخية، 
مســتذكرا الدور املميــز واملهم 
واحملوري الذي أدته هذه املنظمة 
ومجلــس األمن في إصدار أكثر 
مــن ٢٠ قــرارا لتحرير الكويت 

وعودة الشرعية إليها.
وقال الشيخ د. أحمد الناصر 
في لقاء مع تلفزيون دولة الكويت 
من نيويورك مساء أمس األول 
على هامش مشاركته في أعمال 
الدورة الـــ٧٧ للجمعية العامة 
لألمم املتحدة «كان هناك خرق 
صارخ من الغزو العراقي الغاشم 
على دولة الكويت مليثاق األمم 
املتحدة في االحتالل والعدوان 
على دولة ذات ســيادة وعضو 
فــي األمم املتحدة». وأضاف أن 
الغــزو العراقي للكويت شــكل 
انتهاكا صارخــا على اجلوانب 
الــدول  الســيادية واســتقالل 
بــدال مــن  القــوة  واســتخدام 
احلــوار.. تلــك جميعها مبادئ 
وقيم راســخة في ميثاق األمم 
املتحدة. وتابع أنه «هللا احلمد 
وبفضل من أشقائنا وأصدقائنا 
والتزام الــدول األعضاء باألمم 
املتحدة آنذاك كانت هناك وقفة 
حازمة في شجب العدوان ودور 
مميز لعودة الشرعية وحترير 
الكويت ومن ثم كذلك كانت هناك 
العديد من القرارات في مجلس 
األمن لتثبيت استقالل الكويت 

ومعاجلة مثل هذه امللفات».

والتطرف حول العالم. وأوضح 
أن اجلوانب الثالثة سالفة الذكر 
طرحت بشــكل مســتفيض من 
الوفد الكويتي في كل اللقاءات 
الثنائية واالجتماعات املتعددة 
اإلقليمية والدولية ملوقف الكويت 
الثابت والواضح والصريح في 
هذا املجال. وأكد أهمية أن يقف 
املجتمــع الدولــي وقفــة جادة 
ملعاجلة القضية الفلســطينية 
التــي طال أمدهــا «والوقت لن 
يعاجلها إال من خالل موقف جاد 
من قبل املجتمع الدولي وتقدمي 
حل لها بحيث يسود األمل بدال 

عن اليأس».
أولوية األمن الغذائي

على صعيد آخر، قال وزير 
اخلارجيــة إن األمــن الغذائــي 
كقضية اآلن مع األزمة األوكرانية 
هو السائد في جميع دول العالم 
وكل اجتماعات اجلمعية العامة 
وكذلــك االجتماعــات الثنائية، 
مشيرا إلى تطرق دولة الكويت 
لهذه القضية منذ أزمة كورونا 
وكانــت هناك أولويــة في هذا 
املجــال. وبــني أن قضية األمن 
الغذائي تصدرت قائمة اهتمام 
القيادة السياسية في الكويت، 
حيث قامت بالكثير من اإلجراءات 
اآلن بالتعاون مع الدول الشقيقة 
والصديقــة لتأمني الغــذاء في 
الكويت. وأضاف أن هذه القضية 
تستوجب أن يكون هناك تعاون 
وتنسيق بني كافة دول العالم.

وذكر أنه مت عقد العديد من 

فــي هذا املوضــوع املهم. وأكد 
أهمية تقوية التكتالت اإلقليمية 
والتعاون بني املنظمات اإلقليمية 
واملنظمات األخــرى والكويت 
كعضــو أساســي فــي مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية، 
مبينا ان قوة ومناعة املجلس 
همــا رافد أساســي مــن األمن 
الوطني الكويتي وأحد املقومات 
الرادعة لكل من تسول له نفسه 

بإحلاق ضرر للكويت.
وأضــاف أنه عبــر مجلس 
تخــرج  اخلليجــي  التعــاون 
الدوائــر األخــرى مثــل جامعة 
الدول العربية ومنظمة التعاون 
اإلسالمي وحركة عدم االنحياز 
أو في حوار التعاون اآلسيوي 
وغيرهــا مــن املنظمــات التي 

أحمد نــواف األحمــد الصباح، 
التــي عقدها مع أعضــاء غرفة 
التجــارة األميركيــة ورؤســاء 
الشركات األميركية، ذكر وزير 
اخلارجيــة أن ســمو رئيــس 
مجلس الوزراء عقد العديد من 
االجتماعات الثنائية كما شارك 
في القمم التي عقدت على هامش 
أعمال األسبوع رفيع املستوى، 
حيث مثل سموه دولة الكويت 
في قمة التعليم وألقى كذلك كلمة 
دولة الكويت باجلمعية العامة 

لألمم املتحدة.
املصالح الكويتية ـ األميركية

وأضــاف الشــيخ د.أحمــد 
الناصــر أن اللقــاءات الثنائية 
كانت عديدة، كمــا أن اللقاءات 
مع احلليف األميركي يكون بها 
استذكار لقوة العالقة ومتانتها 
والبناء على العديد من املعطيات 
لتعزيز املصالــح بني الدولتني 

وتعميقها في املجاالت كافة.
إنــه فــي اجلانــب  وقــال 
املهــم  مــن  كان  االقتصــادي 
الوقوف على كل أوجه التعاون 
الــذي تقــوم به دولــة الكويت 
بقطاعيهــا العــام واخلاص في 
املتحــدة األميركية،  الواليــات 
وكذلك تبيــان للمحفزات التي 
لدى الدولة لالستثمار األجنبي 
في الكويت ومن بينها الشركات 
األميركيــة وكل مــا هو متعلق 
بتأمني االستثمارات وتعزيزها.

ونوه وزير اخلارجية بفائدة 
تلك اللقــاءات للجانبني «حيث 

االجتماعات التــي نوقش فيها 
هــذا األمر بحيث ال يكون هناك 
حل مؤقت إبان األزمة األوكرانية 
ولكن األهم إيجاد حل مستدام.
ورأى أن العالــم فشــل في 
قضيــة األمــن الغذائــي بكافة 
املؤشــرات قبــل حــدوث أزمة 
أوكرانيا، مشيرا إلى تقرير األمني 
العام لــألمم املتحدة الذي ذكر 
فيه أن العالم سيمر في مجاعة 
بحلــول عــام ٢٠٣٠ األمر الذي 
يستدعي «دق ناقوس اخلطر» 
ويتطلب وقفة جــادة، ودولة 
الكويــت من خــالل عضويتها 
فــي مجلــس التعــاون لــدول 
اخلليج العربية وعضويتها في 
املنظمات اإلقليميــة والدولية 
التعاون والتنسيق  إلى  تدعو 

للكويت عضويــة فيها، مؤكدا 
«وجوب تقويتهــا للتقليل من 
اإلرهاصات التي تأتي من الضعف 
احلاصل في أعمال األمم املتحدة 
أو عدم التنســيق الذي يحدث 
بهــا». وقــال إن دولــة الكويت 
تقدمــت برغبة لزيــادة متثيل 
املنظمات في آســيا ســواء كان 
مع مجموعة أسيان أو مجموعة 
شــانغهاي للتعــاون وغيرها، 
وذلــك ضمن النطــاق اإلقليمي 
وتقويتهــا يعزز مــن املجاالت 
االقتصادية بني الكويت والدول 
املنظمة لهذه املنظمات، وكذلك 
بينها وبني دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية. وأضاف 
أن مجلس التعــاون اخلليجي 
«الذي أنشــئ قبل ٤٠ عاما يعد 
واحة أمان جتــاه مجموعة من 
األزمات مثل احلــرب العراقية 
ـ اإليرانيــة والغــزو العراقــي 
الغاشــم علــى دولــة الكويــت 
وأحــداث ١١ ســبتمبر وحترير 
العراق واألزمة االقتصادية عام 
٢٠٠٨ وأحداث ما يسمى بالربيع 
العربــي وبعد قمــة العال العام 
املاضي استأنف املجلس نشاطه 
وأبرزها اســتئناف لقاءاته من 
ضمنها البناء االقتصادي مع هذه 
التكتالت اإلقليمية والتنســيق 
السياســي حيــال العديــد من 
القضايا اإلقليمية والدولية». 

وحول لقاءات ممثل صاحب 
الســمو األميــر الشــيخ نواف 
األحمــد، حفظــه اهللا، رئيــس 
مجلس الوزراء ســمو الشــيخ 

اســتثمر ســمو رئيس مجلس 
الــوزراء هــذه الفرصة في عقد 

اللقاءات لهذا الغرض».
وأضاف «بالنســبة للقيادة 
السياســية فــي الكويــت هــي 
السياســة اخلارجية  استكمال 
الكويتية املبنية على الوجودية 
واحلفاظ على سيادة واستقالل 
الكويت وهي مســألة أساسية 
راسخة ضمن سياسة الكويت 
اخلارجيــة». وذكــر أن النقطة 
األخــرى هي استشــراف كل ما 
فيــه رفاهيــة وخيــر املواطن 
الكويتــي «وهــي توجيهــات 
القيادة السياسية  مباشرة من 
في هذا املجال». وبني أن النقطة 
الثالثة هــي مبدأ عدم االنحياز 
«وهو ما نؤمن به»، مضيفا أنه 
«إذا كان هناك أي مساس ألمننا 
وكينونتنا ووجودنا فسنكون 
مســتعدين للتصدي لهذا األمر 

وأن نقف حيالها».
وأفاد وزيــر اخلارجية بأن 
جميع اللقاءات التي عقدت تصب 
في هذه املسائل األساسية الثالث 
«التي هي راسخة في السياسة 

اخلارجية الكويتية».
وأكد أن سمعة الكويت طوال 
هذه العقــود «طيبة» مبواقفها 
وبعملها اإلنساني وهي مبنية 
على أفعال ومواقف تعكس دورها 
احملوري والهام، مضيفا «لدينا 
إرث فيما يخص الوساطة والتي 
تعتبر اآلن من ضمن أساسيات 
العمل املتعدد األطراف والعمل 

في األمم املتحدة».

أشار في لقاء مع تلفزيون الكويت من نيويورك إلى أن عالقة الكويت باألمم املتحدة وثيقة وتاريخية.. وأكد أهمية القوة متعددة األطراف والتمسك بالقانون الدولي الستقرار الدول

وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر احملمد خالل مشاركته في أحد االجتماعات 
على هامش اجلمعية العامة لألمم املتحدة

وبني أن العالم «بعد مرور ٧٧
عاما من إنشاء األمم املتحدة مير 
بأكثر فترة وحقبة من اخلطورة 
مــن خــالل انتشــار احلــروب 
واألوبئــة والتضخــم احلاصل 
فــي كل دول العالم وأزمات في 
الغذاء واألمن املائي ومتزق في 
املجتمع الدولي لدى املجتمعات 

نفسها».
حل حازم

علــى صعيــد آخــر، شــدد 
وزيــر اخلارجية علــى موقف 
الكويت «الثابت» جتاه القضية 
الفلسطينية فهي أكبر وأقدم أزمة 
مير بها عاملنا املعاصر منذ نشأة 
األمم املتحدة، األمر الذي «يثبت 
الفشل الذريع في التعامل بشكل 

حازم حلل هذه القضية».
وبــني أن «تطبيــق قرارات 
مجلس األمن ال يكون من خالل 
االنتقائية.. هذه مســألة ملزمة 
على اجلميــع ودائمــا الكويت 
تدعــو دول العالم إلى تطبيقها 
بشكل منصف». وأضاف «دائما 
نقول لكل الدول احملبة للسالم، 
من املهم أن تكون هناك معاجلة 
لهذه القضية العادلة التي حتول 
دون املزيد من املآسي في داخل 
األراضي الفلسطينية احملتلة أو 
في باقي األراضي العربية احملتلة 

في هذا املجال من إسرائيل».
وذكر الشيخ د.أحمد الناصر: 
دائما نقول إن األصوات املعتدلة 
الدولية  القــرارات  مع ضعــف 
امللزمة تزيــد مــن الراديكالية 

مصادر لـ «األنباء»: «هيئة الطرق» تنفذ عقدًا لتطوير 
طرق وجسور محيطة باألڤنيوز لتخفيف االزدحام

عاطف رمضان

قالــت مصــادر مطلعــة 
فــي الهيئــة العامــة للطرق 
والنقل البــري، في تصريح 
لـــ «األنبــاء»، ان مشــروع 
انشاء واجناز وصيانة طرق 
وجسور وخدمات اخرى بني 
الدائــري اخلامــس وطريق 
الغزالــي وشــارع محمد بن 
القاسم الذي يحمل رقم ٢٦٦

يهدف الــى تطوير منظومة 
الطــرق احمليطــة مبجمــع 

األڤنيوز.
ان  املصــادر  واضافــت 
املشروع عبارة عن مجموعة 
مــن اجلســور باالضافة الى 
جسر التفاف علوي، مشيرة 
الــى ان املشــروع يهدف الى 
تخفيــف االزدحــام املروري 
وخدمة مرتادي الطريق في 
هــذه املنطقة حيث كان ذلك 
احد العوائق االساســية في 

هذه املنطقة احمليطة.

والدائري اخلامس».
واشارت املصادر الى انه 
سيتم عمل التطويرات على 
املواقع التالية: تقاطع طريق 
الغزالي مــع طريق الدائري 
اخلامس، والدائري اخلامس 
في اجتاه اجلهراء بني طريق 
املطار والغزالــي، والطريق 
الرابط بني طريق املطار رقم 

٥٥ وطريق الدائري اخلامس 
في اجتــاه اجلهراء، وطريق 
داخلي بــني رقم ٢ والطريق 
املــوازي  املقتــرح  اخلدمــي 
للدائري اخلامس، والطريق 
الرابط بني الدائري اخلامس 
وطريــق الغزالــي في اجتاه 
الدائري  الشــويخ، وتقاطع 
اخلامس مع محمد بن القاسم.

املشروع يشمل طرقاً بني اخلامس والغزالي ومحمد بن القاسم والطرق احمليطة مبنطقة الري

ولفتت املصادر الى ان من 
اهداف املشــروع العمل على 
ايجاد حلول هندســية حلل 
هذه املشــكلة من اجل راحة 
املواطنني عن طريق تسهيل 
املركبــات بالطــرق  حركــة 
احمليطة ملنطقة الري وحتسني 
مستوى اخلدمة على الطرق 
الرئيسية والداخلية «الغزالي 
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ولي العهد استقبل اخلالد وسلطان البهرة

اســتقبل ســمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد بقصر بيان صباح امس 
رئيس مجلس الوزراء باإلنابة وزير 
الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ 

طالل اخلالد. كما اســتقبل سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد بقصر بيان 
صباح امس سلطان البهرة د. مفضل 
سيف الدين والوفد املرافق له، وذلك 

مبناسبة زيارته للبالد.
وقد حضر املقابلة كبار املسؤولني 
بالديوان األميري وديوان ســمو ولي 

العهد.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال سلطان البهرة د. مفضل سيف الدين

طالل اخلالد استقبل سلطان البهرة
اســتقبل رئيــس 
مجلس الوزراء باإلنابة 
الدفــاع ووزير  وزير 
بالوكالــة  الداخليــة 
الشــيخ طالل اخلالد 
في قصر بيــان امس 
البهــرة  سلطاــــــــن 
د. مفضل سيف الدين 
املرافــق له،  والوفــد 
وذلك مبناسبة زيارته 

للبالد.
الشيخ طالل اخلالد خالل استقباله سلطان البهرة

سفارتنا لدى واشنطن تدعو املواطنني
إلى توخي احليطة واحلذر جراء إعصار إيان

اســترعت ســفارتنا في واشنطن 
انتباه املواطنني الكويتيني املتواجدين 
فــي جنوب شــرق الواليــات املتحدة 
األميركية واملناطق املجاورة لها  إلى 
توخــي احليطة واحلذر جراء إعصار 

إيان. 

وأكدت الســفارة في بيــان، تلقت 
«كونا» نســخة منه، ضــرورة اتخاذ 
التدابير الالزمة واتبــاع التوجيهات 
الصادرة عن السلطات احمللية املعنية 
والتواصــل مع بعثــات الكويت على 

أرقام الطوارئ التالية:

ـ سفارة الكويت في واشنطن: (٠٧٥٨
.(٢٦٢ - ٢٠٢ -

ـ القنصليــة العامة في نيويورك: 
.(٦٦٨٨ - ٢٤٢ - ٩١٧)

ـ القنصليــة العامــة فــي لــوس 
أجنليس: (٣٦٤٤ - ٢٧٩ - ٣١٠).

«الصحة»: تغطية عالج احلاالت الطارئة 
للمتقاعدين خارج البالد ضمن وثيقة تأمني «عافية»

فــي إطــار حــرص وزارة 
الصحة على حتقيق االستفادة 
القصوى للمواطنني املتقاعدين 
مــن وثيقــة تأمــني «عافية»، 
وببــادرة مــن وزيــر الصحة 
الســعيد، متكنــت  د. خالــد 
الوزارة مــن التوصل التفاق 
مع شركة اخلليج للتأمني على 
تغطية عالج احلاالت الطارئة 
للمتقاعدين خارج البالد عند 
تعرضهم لعارض صحي طارئ.
أن  الــوزارة  وأوضحــت 
التغطية التأمينية التكميلية 
لعالج تلــك احلاالت مجانية، 
إضافة الى العقد اخلاص بتأمني 
عافية، دون أن يكون هناك أي 
زيــادة في تكلفــة العقد على 

املال العام.
وأشــارت الــوزارة إلى أن 
مدة هذه التغطية سنة كاملة، 
اعتبــارا من ١٥ أكتوبر املقبل، 
بتغطية ماليــة تبلغ ٣٥ ألف 
دوالر أميركــي لــكل متقاعد، 

ڤيــزا دول االحتــاد األوروبي 
«الشنغن»، مذكرة بأن وثيقة 
التكميليــة اخلاصة  التأمــني 
بهذه التغطية ستكون متاحة 
للمتقاعديــن الذين تســلموا 
بطاقة التأمــني «عافية» على 
موقع الشركة االلكتروني عند 
طلب املتقاعد املؤمن عليه هذه 
الوثيقة التي ميكن تقدميها عند 
طلب تأشيرة الشنغن، مرفقا 

مع الوثيقة التعليمات الالزمة 
باستخدامها.

هذا، وثمنت وزارة الصحة 
جهود القائمني على الشــركة 
املنفذة لبرنامج «عافية» شركة 
اخلليــج للتأمــني، وتعاونهم 
املســتمر والــذي يصــب في 
مصلحة الشريحة املستفيدة 
من التأمــني، متمنني للجميع 

دوام التوفيق والسداد.

ملدة سنة كاملة اعتباراً من ١٥ أكتوبر املقبل بقيمة مالية تبلغ ٣٥ ألف دوالر لكل متقاعد

د. خالد السعيد

وتشمل التغطية بجميع الدول 
باســتثناء مناطــق احلروب، 
كما تشمل التغطية مصاريف 
العالج الطارئ بحالة اإلصابة 
بڤيروس كورونا كوفيد-١٩، 
وحاالت اإلخالء الطبي وكذلك 
نقل اجلثمان في حالة الوفاة، 

ال قدر اهللا.
كما لفتــت الوزارة إلى أن 
التغطيــة مطابقــة ملتطلبات 

إطالق حملة تطعيمات الشتاء والطعوم متوافرة 
في جميع مراكز التطعيم

اخلميس: وزير الصحة وعد مبتابعة وقف استقطاع 
بدلي «اخلفارة» و«التدريب» الختصاصيي العالج الطبيعي

سفارتنا لدى تايلند: وقف التعامالت
مع عدد من املستشفيات اخلاصة في بانكوك

مستشفى جابر للقوات املسلحة يحتفل بيوم الصيدلي

أعلنت وزارة الصحة عن تدشــينها 
حملة تطعيمــات الشــتاء (االنفلونزا 
املوسمية والتطعيم ضد االلتهاب الرئوي 
البكتيري) ملوسم ٢٠٢٣/٢٠٢٢ اعتبارا 
من أمس وذلك عبر ٤٦ مركزا صحيا في 

جميع احملافظات.
وأوضح املتحدث الرســمي للوزارة 
د.عبداهللا الســند في تصريح صحافي 
أمــس أن احلملة تشــمل تقدمي تطعيم 
اإلنفلونزا املوسمية والتطعيم املضاد 
لاللتهــاب الرئــوي البكتيــري احلــاد 
(نيموكوكال). وأشــار د.السند إلى أن 
الطعوم متوافرة في جميع مراكز التطعيم 
التي حددتها الوزارة عبر حساباتها في 

وسائل التواصل االجتماعي، الفتا إلى ان 
احلصول على اخلدمة يتطلب الدخول 
إلى املوقع اإللكتروني اخلاص بالوزارة 

والتسجيل ألخذ موعد مسبق.
من جانبه، أكد رئيس قسم مكافحة 
األمراض املعدية في قطاع الصحة العامة 
في الوزارة د.حمد بستكي في تصريح 
مماثل على أهمية املبادرة لتلقي التطعيم 
ما لم يوجد هناك أي مانع طبي، مؤكدا 
أن التطعيم يحد من احتمالية اإلصابة 
وفي حال اإلصابة يحد من مضاعفاتها 
ويقلل من دخول املستشــفيات بسبب 

املضاعفات.
وأوصى بستكي بأن تتلقى احلوامل 

تطعيــم االنفلونــزا وليــس تطعيــم 
«النيموكوكال» في أي وقت من أوقات 
احلمل لتحقيق احلماية، مشيرا إلى أهمية 
تطعيم االنفلونزا أيضا لفئة املرضعات 
واألطفال حتديدا من سن ست شهور إلى 
خمس سنوات وأصحاب األمراض املزمنة 
وغيرهم حلمايتهم وحماية من معهم من 
املضاعفات الشديدة الناجمة عن اإلصابة 
باالنفلونزا. وأشار د.بستكي إلى إمكانية 
إعطاء أي نوع آخر من الطعوم في أي 
وقــت قبل أو بعد تطعيم اإلنفلونزا أو 
النيموكوكال ما لم يوجد هناك أي مانع 
للتطعيم، الفتا إلى ان هذه الطعوم ميكن 
أخذها في أي وقت خالل موسم الشتاء.

عبدالكرمي العبداهللا

أعلنــت رئيــس جمعيــة 
العــالج الطبيعــي الكويتيــة 
هناء اخلميس عن متابعة وزير 
الصحة د.خالد السعيد ملوضوع 
وقف استقطاع بدلي «اخلفارة» 
و«التدريــب» الختصاصيــي 
العالج الطبيعي وبقية وظائف 
اخلدمات الطبية املساندة أسوة 
بزمالئهــم األطباء، حيث وعد 
باالنتهاء منه في أقرب وقت عبر 
القانونية  التوصيات  متابعة 

املسبقة إلقراره.
جاء هــذا خالل اســتقبال 
وزير الصحة د.خالد السعيد 
ملجلــس إدارة جمعية العالج 
الطبيعــي. وقالــت اخلميس 
إنــه متــت مناقشــة موضوع 
السماح باجلمع في العمل بني 
القطاعــني احلكومي واألهلي، 
خاصــة بعد مالحظــة توجه 

قالت ســفارتنا لدى مملكة تايلند، 
إنها «تسترعي انتباه املواطنني الكرام 
املتواجدين في مملكة تايلند أو القادمني 
إليهــا للعــالج بــأن الســفارة أوقفت 
تعامالتهــا مــع عدد من املستشــفيات 

اخلاصة في العاصمة بانكوك منذ شهر 
يوليو ٢٠٢٢ وذلك ألسباب إدارية وهي:
Bangkok ـ مستشفى بانكوك امللكي
Paolo ـ مستشــفى باولــو  Hospital

.Hospital

وأشارت السفارة في بيان الى أنها لن 
تستقبل أي طلبات حتمل عالج جديدة 
على نفقة وزارة الصحة في الكويت في 
تلك املستشفيات، وأنه وجب التنويه 

حول هذا املوضوع نظرا ألهميته.

أقيمت صباح أمس في مستشــفى 
جابر األحمد للقوات املسلحة فعاليات 
اليوم العاملي للصيدلي والذي يهدف 
إلى تسليط الضوء على دور الصيدلي 

في منظومة الرعاية الصحية والدوائية 
وتوعية وتثقيف املواطنني.

وعلى هامــش الفعالية، اســتقبل 
رئيس هيئة اخلدمات الطبية، رئيس 

إدارة اجلمعيــة  وأعضــاء مجلــس 
الصيدليــة الكويتيــة، حيث مت خالل 
اللقاء تبادل األحاديــث ذات االهتمام 

املشترك.

التصنيف  موضــوع تعديــل 
الطبيعي  الوظيفــي للعــالج 
حســب ما هو معترف به من 
قبل ديــوان اخلدمــة املدنية، 
لكون احلاصلــني على درجة 
البكالوريوس فما فوق ضمن 
الوظائف التخصصية كما هو 
احلال مــع تخصصات أخرى 
مثــل الطــب وطب األســنان، 
فضــال عــن تعديــل تصنيف 
العــالج الطبيعي فــي وزارة 
الصحــة «وظيفــة فنية» مع 
اقتــراح اســتحداث تصنيف 
جديد للجامعيني والشــهادات 
العليا «إكلينيكي» خاصة بعد 
استحداث شهادات جديدة عاملية 

.«DPT» وهي
وأوضحــت أن االجتمــاع 
شــهد مناقشــة تعديل رصيد 
اإلجازة الســنوي بالنظر الى 
طبيعة العمل التي حتتم على 
اختصاصيي العالج الطبيعي 

العمل ملدة ٦ أيام تقريبا خالل ٣
أسابيع شهريا، وال يتم التمتع 
بالراحة يومني متتاليني مقارنة 
القطاعــات احلكومية،  ببقية 
حيث مت تعديل الرصيد مسبقا 
لتخصصــات طبيــة أخــرى 
بقرارات وزارية، مشــيرة الى 
مناقشة الوزير السعيد بطلب 
إصدار قرار لتخصص العالج 
الطبيعي ولبقية التخصصات 
الطبية املساندة في صرف بدل 
االيجار والتأثيث الذي يصرف 
لعدة تخصصات طبية أخرى، 
حيــث ووعد الوزير بدراســة 

املوضوع.
وأكدت أن الوزير أثنى على 
أهميــة دور العــالج الطبيعي 
ضمن الفريق الطبي، وأوصى 
بإشــراك اجلمعية فــي إحدى 
اللجان املزمع تدشينها قريبا 
لتنسيق العمل في فريق إعادة 

التأهيل.

تشمل تطعيم اإلنفلونزا املوسمية واملضاد لاللتهاب الرئوي البكتيري احلاد «نيموكوكال»

أشارت إلى اهتمامه مبوضوع اجلمع في العمل بني القطاعني احلكومي واألهلي

هناء اخلميس

العديد من املوظفني للعمل في 
القطاع اخلاص بعد االستقالة 
من «احلكومــي»، منوهة الى 
أن د.السعيد أكد اهتمامه بهذا 
املوضــوع، ولفــت إلى وجود 
جلنة مشّكلة بهذا اخلصوص، 
وسيتم التنسيق مع اجلمعية 
لالنتهاء منه في أسرع وقت.

وقالــت إنه متت مناقشــة 

التغطية تشمل مصاريف العالج الطارئ واإلصابة بكورونا ونقل اجلثمان في حالة الوفاة

السند: احلصول على اخلدمة يتطلب أخذ موعد مسبق عبر املوقع اإللكتروني

التغطية مطابقة ملتطلبات ڤيزا دول االحتاد األوروبي وميكن تقدميها عند طلب تأشيرة «الشنغن» 
وثيقة التأمني اخلاصة بهذه التغطية ستكون متاحة للمتقاعدين على موقع الشركة اإللكتروني
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املجلس البلدي

جلنة حولي أقرت بناء مواقف
متعددة األدوار على شارع اخلليج

بداح العنزي 

أوصــت جلنة محافظــة حولي خالل 
اجتماعها امس، برئاسة ناصر اجلدعان، 
باملوافقــة على طلب بنــاء وتنفيذ مبنى 
مواقف السيارات متعدد األدوار اخلاص 
مبجمع «سيمفوني» جهة شارع اخلليج 

العربي. 

وقال اجلدعان إن اللجنة وافقت على 
طلب الديوان األميري ضم املواقع اخلدمية 
لقصر بيان واعتماد املخطط النهائي لقصر 

بيان العامر مبنطقة بيان قطعة ١٣. 
وأضــاف أن اللجنة وافقت على طلب 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية توسعة 
مسجد نورة التويجري في منطقة السالم 

قطعه ٤.

ناصر اجلدعان مترئسا اجتماع جلنة حولي

إزالة ٣٦٧ إعالنًا انتخابيًا مخالفًا في «األحمدي»
إدارة العالقات  كشفت 
العامــة فــي البلديــة عن 
الرقابــي  الفريــق  قيــام 
بإدارة التدقيــق ومتابعة 
البلديــة بفرع  اخلدمــات 
بلديــة األحمــدي بتنفيذ 
جــوالت تفتيشــية علــى 
املقرات االنتخابية بعموم 
مناطق احملافظة للتأكد من 
التزام املرشحني بالقوانني 
واللوائح وترخيص املقرات 
االنتخابية، فضال عن إزالة 
اإلعالنات العشوائية التي 

تشــوه املنظر العام وتســبب احلوادث، 
مشــيرة إلــى إزالة ٣٦٧ إعالنــا انتخابيا 
من الشــوارع وامليادين خالل الفترة من 

١٢ حتى ١٩ سبتمبر.
وفــي هــذا الســياق، أكد مديــر إدارة 
التدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية بفرع 
بلدية احملافظة سعد الشيبة حرص الفريق 
الرقابي في اإلدارة على تطبيق املرشحني 
شروط وضوابط البلدية من خالل تنفيذ 
جوالت تفتيشية على املقرات االنتخابية 
للتأكد من التراخيص، وعدم وجود إعالنات 

للمرشحني خارج حدود املقرات االنتخابية 
تشوه املنظر العام في كل مناطق احملافظة.

وأشار إلى تواصل اجلوالت التفتيشية 
علــى املقرات االنتخابية للفريق الرقابي 
واتخاذهم كل اإلجراءات القانونية حيال 
مخالفي القوانــني واللوائح املعمول بها 
في البلدية، داعيا إلى عدم وضع إعالنات 
مخالفة للمرشــحني بالشوارع وامليادين 
وااللتفاتات من شأنها تشويه املنظر العام 
وتســبب احلوادث إلعاقتهــا الرؤية عن 

قائدي السيارات.

حترير إحدى املخالفات

«هيئة الشباب»: فرصة تطوعية للشباب
لتنظيم املشروع الترفيهي في جسر جابر

العامة  الهيئــة  أعلنت 
للشــباب فرصة تطوعية 
للشباب لتنظيم املشروع 
الترويحــي الترفيهي في 
جســر جابــر بالشــراكة 
مــع الصنــدوق الوطنــي 
لرعاية وتنمية املشروعات 
واملتوســطة  الصغيــرة 
وبلديــة الكويــت ومركز 
العمل التطوعي، وذلك بدءا 
من شهر نوفمبر الى أبريل 
الطاقات  ٢٠٢٣ لتســخير 
الشبابية خلدمة املجتمع 

وتعزيز العطاء لدى الشباب.
وقالت املتحدثة الرسمية للهيئة أسرار 
األنصاري في تصريح صحافي انه ميكن 

الكويتيــني من  للشــباب 
اجلنسني من عمر ١٨ حتى 
٣٤ عاما التطوع والتسجيل 
عن طريق بوابة «أيادينا» 
للعمل التطوعي في موقع 
www. الهيئة اإللكتروني

.youth.gov.kw
وأوضحت أن املشروع 
منظمــا  جتمعــا  يضــم 
لســيارات «الفــود ترك» 
واملطاعم املتنقلة ومنطقة 
األلعاب ومناطق ترفيهية، 
مبينة أن دور املتطوعني 
هو اإلشــراف علــى اجلمهــور واألهالي 
والتنظيــم  والتعــاون مــع املبادرين في 

تنفيذ الفعاليات.

بدءاً من شهر نوفمبر حتى أبريل املقبل

اسرار االنصاري

«عودة شاملة» للدراسة..واملضف: تسخير إمكانياتنا لراحة أبنائنا

الزحام املروري خنق مدينة صباح السالم اجلامعية

عبدالعزيز الفضلي

في أجــواء من الفرحة وحســن 
التنظيم واالســتعداد اجليد، وعقب 
توقف عامني بسبب جائحة كورونا، 
عــاد صبــاح أمــس طلبــة املرحلة 
االبتدائية ورياض األطفال الى مقاعد 
الدراســة، مدشــنني العام الدراسي 
اجلديد على ان يلحق بهم زمالؤهم 
في املرحلتني املتوسطة والثانوية يوم 
٢ أكتوبر، حيث حققت وزارة التربية 
جناحا كبيرا في اول يوم استقبلت 
فيه ابناءها، وهيأت الظروف املالئمة 
بالتعــاون مع القطاعــات واملناطق 

واالدارات املدرسية.
وهنأ وزير التربية ووزير التعليم 
العالي والبحث العلمي د.علي املضف 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد ورئيس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح، والهيئتني 
التعليمية واإلدارية وأولياء األمور 
والطلبة مبناســبة العودة الشاملة 
للدراســة لرياض األطفال واملرحلة 

االبتدائية للعام ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣.
جاء ذلك خالل قيام الوزير د.علي 
املضف أمس يرافقه الوكيل املساعد 
للتعليم العام أسامة السلطان بجولة 
تفقديــة على مجموعــة من مدارس 
رياض األطفال واملرحلة االبتدائية في 
مختلف املناطق التعليمية لالطمئنان 
على ســير العمل، وشملت: مدرسة 
ســمية االبتدائيــة بنــات مبنطقــة 
العاصمة التعليمية، وروضة الدرة 
مبنطقة حولي، وروضة الكويت في 
مبارك الكبير ومدرســة سعد رجب 
الرفاعي االبتدائية بنني في األحمدي، 
ومدرسة عبداحملسن البحر مبنطقة 

العاصمة.
وأشار املضف إلى أن وزارة التربية 
بكل قطاعاتها قامت باالســتعدادات 
الالزمة الســتقبال الطلبة، مشــيدا 
باجلهود املبذولة من قبل العاملني في 
القطاعات املعنية واإلدارات املدرسية 
والعمل بجد واجتهاد لتجاوز العقبات، 
وما بذله أعضاء الهيئتني التعليمية 
واإلدارية، معربا عن آماله في حتقيق 
«التربية» األهداف املنشــودة خالل 

العام الدراسي.

وأكد احلرص الشديد على احلفاظ 
على سالمة أبنائنا الطلبة وأعضاء 
الهيئة التعليمية واإلدارية، وتسخير 
كل االمكانات والســبل املتاحة التي 

تضمن لهم الراحة واألجواء املناسبة 
خالل الدوام املدرسي، متمنيا السداد 
والتوفيق للمعلمــني واإلداريني في 
املناطق التعليمية، والتفوق والنجاح 

ألبنائنا الطلبة. 
استعداد مبكر

وفي الســياق ذاته، قالــت مديرة 
مدرسة اجلويرية بنت احلارث االبتدائية 
- بنات التابعة ملنطقة حولي هنادي 
اجلداوي إن إدارة املدرســة استعدت 
الستقبال ٥٠٣ طالبات من الصف األول 
إلى اخلامس بكل حفاوة ونشاط، الفتة 
الــى إعداد برنامــج ترفيهي لطالبات 
الصف األول مع أولياء أمورهن إلضفاء 
أجواء جميلة مع اليوم الدراسي األول، 
مؤكدة أن اإلدارة املدرســية مستعدة 
خلوض هذا العام بكل جدية مع قرار 
العودة الشاملة للدراسة، متمنية أن 
يكون عاما مليئا بالعطاء واإلجنازات.
من جانبها، ذكرت مديرة مدرســة 
خالد املسعود االبتدائية - بنني التابعة 
ملنطقة مبارك الكبير التعليمية نورة 
العتيبي أن العودة الشــاملة ألبنائنا 
الطلبة بدأت أمس باستقبال ٨٠١ طالب 

في املدرسة.
وأكــدت العتيبي أن اســتعدادات 
املدرسة بدأت منذ شهر أغسطس وبدأنا 
فعليا فــي جتهيز وصيانة املدرســة 
من كهرباء وأعمــال صحية وصيانة 
التكييــف وبــرادات امليــاه وتنظيف 
الفصول ومرافق املدرسة وتوفير كل 
االحتياجات من كتب وأثاث للمعلمني 

والطالب.
وتابعــت: قام الطلبة في أول يوم 
دراسي بتسلم جميع كتبهم وجداولهم 
التي مت جتهيزها مسبقا، باإلضافة الى 
برنامــج خاص لطــالب الصف األول 
االبتدائي لتعريفهم مبرافق املدرســة 
وفصولهم وآلية دخولهم وخروجهم، 
مهنئة جميع املعلمــني والعاملني في 
وزارة التربية وأولياء األمور بالعودة 

الشاملة للطلبة.
٨ شركات

قامت مديرة االنشــطة املدرســية 
مرمي العنــزي وبتوجيهات من وكيل 
قطــاع التنمية التربوية واالنشــطة 
فيصل املقصيد باالجتماع مع ممثلي 
٨ شركات تغذية والتي وفرت الوجبات 
واألطعمة للمقاصف املدرسية في أول 
يوم دراسي دون أي تأخير، األمر الذي 
القى استحسانا من اإلدارات املدرسية.

ثامر السليم

شهد موقع اجلامعة مبدينة 
صباح السالم اجلامعية ازدحاما 
مروريا داخــل موقع اجلامعة 
الــذي جعل الطلبة واســاتذة 
اجلامعة واملوظفني يتأخرون 
عن الوصــول الى احملاضرات 

وعملهم في الوقت احملدد.
االدارة  الطلبــة  وناشــد 
اجلامعية بإيجاد حل فوري لهذه 
املشكلة املتكررة، مستغربني 
من عدم إيجاد حلول ســريعة 
وعاجلــة حلــل هذه املشــكلة 
خاصة مــع تزايــد االنتقاالت 
لعدد مــن الكليات فــي موقع 
اجلامعة بالشــدادية مما يزيد 

من االختناقات املرورية.
إلى ذلك، باشر ما يزيد على 
٤٢ ألف طالب وطالبة دوامهم 
في جامعة الكويت في مختلف 
الكليات واملواقع اجلامعية أمس 
مستهلني عامهم الدراسي بعد 
تنظيــم جداولهــم الدراســية 
والتعرف على مرافق كلياتهم.

والتحق بالدراسة اجلامعية 
بكليــات جامعــة الكويت من 
الطلبة اجلدد لهذا العام نحو 
٨١٣٤ طالبــا وطالبة، ليرتفع 
عــدد الطلبــة املســجلني إلى 
٤٢١٣٦ طالبــا وطالبــة، حيث 
أوضحــت اجلامعة أن الطلبة 
اجلــدد موزعون على ١٥ كلية 
في مختلف التخصصات األدبية 

لكم كليــات اجلامعة املختلفة 
حتى تتمكنوا من مجاراة الدول 
املتقدمة ومواكبة آخر التطورات 
في مجــاالت احليــاة العلمية 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة، 
ولتكونوا على قدر املسؤولية 
امللقاة علــى عاتقكم بتحقيق 
إجنــازات علميــة تســهم في 
النهوض مبســتوى وســمعة 
الكويــت عرفانــا ووفــاء لهذا 

البلد املعطاء.
واختتــم قائــال: أدعو اهللا 
لكــم التوفيق والنجــاح وأن 
حتققوا ما تطمحون إليه وأن 
يسدد خطاكم ملا فيه خير هذا 
البلد في ظل الرعاية السامية 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، وسمو ولي العهد 

الشيخ مشعل األحمد. 
بــدوره، هنأ القائم بأعمال 
عميد شــؤون الطلبة بجامعة 
الكويت د.سامي الدريعي طلبة 
جامعــة الكويت املســتجدين 
واملســتمرين وأعضاء الهيئة 
واألكادمييــة،  التدريســية 

مبناسبة بدء العام الدراسي.
وأكــد الدريعــي أن عمادة 
الطلبــة مبختلــف  شــؤون 
إداراتهــا على أمت االســتعداد 

مناخ جامعــي مالئم للطلبة، 
إضافة إلى تعزيز ثقافة احلوار 
والتعلم واملنافســة من خالل 
تشــجيعهم على العمل بروح 
اجلماعة واملشاركة في مختلف 
األنشــطة الثقافيــة والفنيــة 

والتطوعية والرياضية.
وبني أن العمــادة وضعت 
خطــة متكاملة لبدايــة العام 
الدراسي من أنشطة وفعاليات 

طالبية متنوعة.

للعــام الدراســي اجلديــد من 
خالل تقدمي مختلف األنشطة 
واخلدمات الطالبيــة للطالب 
اجلامعي، والعمل على تطوير 
وتنمية قدرات الطلبة اإلبداعية 
والفكرية واملهاريــة، وتهيئة 

طلبة «االبتدائية» و«رياض األطفال» دّشنوا العام الدراسي اجلديد.. وبقية املراحل األحد املقبل

أعاق حركة املركبات للطلبة واألساتذة واملوظفني 

فرحة بالعام الدراسي اجلديد

استقبال الطلبة في أول يوم دراسي د.علي املضف متوسطاً مجموعة من الطلبة خالل جولته

والعلميــة، الفتــة إلــى أنه مت 
استكمال جداولهم بعد اكتمال 
عمليتي السحب واإلضافة يوم 

اخلميس املاضي.
وبهذه املناسبة، توجه مدير 
جامعة الكويت د.يوسف الرومي 
إلــى طلبة اجلامعة بكلمة قال 
فيهــا: يســعدني أن أكون أول 
املهنئني مبناســبة بــدء العام 
اجلامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وأرحب 
بكم فــي جامعتكم التي تفخر 
بانتمائكم إليها، متمنيا لكم عاما 
دراسيا حافال باإلجناز واجلد 

واالجتهاد.
وأشار الرومي في تصريح 
صحافي إلى أن جامعة الكويت 
التي ميتد عطاؤها ملا يقرب من 
٥٦ عامــا حريصة على توفير 
كافة السبل أمام طريق التعليم 
اجلامعي، وذلك بتهيئة أفضل 
املنشآت التي تسهل على الطلبة 
احلصول على مستوى عال من 
التعليم حتت إشراف أساتذة 
متميزين، مضيفــا أنه وعلى 
مدى سنوات ساهمت اجلامعة 
في إعداد طاقات بشرية كانت 
مبنزلة لبنات قوية في البناء 
املجتمعي من خالل التخصصات 
والعلوم واملعارف التي تقدمها 

تأجير املقاصف املدرسية ممنوع
ووجبات للطلبة احملتاجني مجانًا

عبدالعزيز الفضلي

للتنمية  الوكيل املساعد  أصدر 
التربوية واالنشطة فيصل املقصيد 
قــرارا يقضي باســتئناف العمل 
باملقاصف املدرسية للعام الدراسي 
٢٠٢٣-٢٠٢٢، وذلك وفق االشتراطات 
الصحيــة الواردة بقــرار وزارة 
الصحة رقم ٥/ ٢٠٢١ بشأن الئحة 
االشــتراطات الصحية باملقاصف 
املدرسية الصادرة عن الهيئة العامة 

للغذاء والتغذية.
الذي  املقصيد في قراره  وأكد 
تلقت «األنباء» نســخة منه على 

ضرورة مراعاة ما يلي:
٭ وضع قائمة بأسعار السلع في 
مــكان بارز قريب مــن املقصف 

املدرسي.
٭ تقدم إدارة املدرسة وجبات غذائية 
مجانية ملن تراه من الطلبة بحاجة 
لذلك وباألسلوب الذي تراه مناسبا.

٭ مينع منعا باتا تأجير املقاصف 
املدرسية في جميع املراحل التعليمية.

٭ احلرص على رد املبالغ املالية 
املتبقية واملستحقة للطالب بعد إمتام 

عملية الشراء.
٭ توفير مطفأة حريق صاحلة 
لالستخدام لضمان األمن والسالمة.

حريصون على سالمة الطلبة وأعضاء الهيئتني التعليمية واإلدارية
نأمل أن تتمكـن وزارة التربية من حتقيق األهداف املنشـودة

جانب من الزحام املروري اخلانق الذي شهدته مدينة صباح السالم اجلامعية

 الرومي: متكني الطلبة من احلصول على مستوى عاٍل من التعليم
جامعة الكويت استقبلت ٤٢ ألف طالب بعامهم الدراسي اجلديد

ملشاهدة الڤيديو



محليات
االثنني ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢

05

الصندوق الكويتي شارك
مبؤمتر احتاد الطلبة في فرنسا

«الكويت للتأمني» نظمت ورش عمل
في بيت عبداهللا مبناسبة العودة إلى املدارس

شــارك الصندوق الكويتي للتنمية فــي فعاليات املؤمتر 
السنوي الثالث لالحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع فرنسا، 
املقام حتت شــعار «الكويت بشــبابها» في مدينــة مونبليه 
الفرنســية. وقد ضم املؤمتر الطلبة الكويتيني الدارســني في 
اجلمهوريــة الفرنســية والدول املجاورة. ومتثلت مشــاركة 
الصنــدوق بجناح خــاص ضمن معرض الفــرص الوظيفية 
املصاحب للمؤمتر، كما قدم نائب مدير إدارة العمليات لشؤون 
غرب أفريقيا ثامر الفيلكاوي ندوة خالل املؤمتر اســتعرض 
فيها مسيرة إجنازات الصندوق ودوره التنموي مختلف بلدان 
العالم، باإلضافة الى مبادراته احمللية، خاصة برنامج تدريب 
وتأهيل املهندسني واملعماريني الكويتيني حديثي التخرج. وتأتي 
مشاركة الصندوق في فعاليات املؤمتر، ضمن إطار استراتيجية 
املســؤولية االجتماعية جتاه قطاعي الشباب والتعليم، ومن 
منطلق إميانه بأهمية زيادة احلصيلة العلمية مبا يصب في 
مصلحة الطالب الكويتي األكادميية والعلمية على حد سواء.

تزامنًا مع موســم العودة 
إلى املدارس، شــاركت شركة 
الكويــت للتأمــني اجلمعيــة 
الكويتيــة لرعايــة األطفــال 
ومستشفى بيت عبداهللا لرعاية 
األطفال في املستشفى (كاتش 
وباتــش) بفعاليــة «العودة 
إلى املدارس» للعام الدراسي 
٢٠٢٢-٢٠٢٣ في مستشفى بيت 
عبداهللا وتأتي هذه املبادرة في 
إطار املســؤولية االجتماعية 

واملبادرات اإلنسانية واخليرية للشركة تعبيرا 
عن روح املشــاركة االجتماعية، حيث حترص 
الشــركة دائما على توفير مختلف سبل الدعم 
للمؤسســات واجلمعيات اخليرية والصحية 
املعنية في البالد. وقد شارك في الفعالية عدد 
من األطفال املشمولني بالرعاية وأسرهم الذين 
يستعدون مع أبنائهم للعودة إلى العام الدراسي 
اجلديد، ونظرا ألن العام اجلديد سيكون حضور 
الطالب فيه بشــكل كامل، هدفت هذه الفعالية 
إلى كسر شعور اخلوف بعد االنقطاع الطويل 
نتيجة جائحة «كورونا» التي اجتاحت العالم 

قبــل عامني ونصــف. وبهذه املناســبة، قالت 
مديــرة التواصل في شــركة الكويت للتأمني، 
فجــر الصايغ: إن الفعاليــة تضمنت عددا من 
الورش الفنية حول موضوعات متنوعة، أبرزها 
ورشة «تزيني األقالم» و«الرسم على املقلمة» 
إضافة الى األنشــطة الترفيهيــة والتفاعلية. 
كما تبرعت الشركة لشــراء األلعاب واألدوات 
الترفيهيــة والتعليمية لغرف األلعاب التابعة 
لـ (كاتش وباتش) في ٨ مستشفيات حكومية 
لرفع معنوياتهم أثنــاء فترة عالجهم وإدخال 

الفرحة والسرور إلى قلوبهم.

مشاركون في املؤمتر في لقطة جماعية

ثامر الفيلكاوي متحدثاً خالل املؤمتر

«آي جي كافيه» تفتتح تيم هورتنز في الكويت

«املعامل» نّظمت حملتها للتبرع بالدم
مبشاركة متميزة وإقبال كبير من إدارييها وموظفيها

افتتحــت «آي جي كافيه»، 
صاحبة االمتياز لسلسلة مقاهي 
«تيــم هورتنــز» في الشــرق 
األوســط، خمسة مقاه جديدة 
لها في الكويت، حيث تعاونت 
«آي جي كافيه»، شركة مملوكة 
من قبــل مجموعــة «أباريل» 
للتجزئة الشهيرة، وجايتواي 
بارتنرز، شركة استثمار بديلة 
في األســواق الناشئة، لتقدمي 
جتربة مبتكرة وفريدة لعشاق 

القهوة في الكويت.
حضــر حفل االفتتاح عليا 
مواني، سفيرة كندا لدى الكويت، 
وإداريون من تيم هورتنز وآي 
جي كافيه، وشركاء من القطاعني 
احلكومي واخلاص، الى جانب 
وســائل اإلعالم. يقــدم مقهى 
تيم هورتنز اجلديد تصميما 
داخليا مميــزا ومريحا ضمن 
أجواء رحبة مستوحاة من أصل 
العالمــة الكندية التي صممت 
خصيصا لتلبية متطلبات جميع 
عشاق القهوة في الكويت. أما 
لناحية املنتجات، فيقدم املقهى 
مشروباته الشهيرة مثل «فرنش 
فانيال» الرائعة و«آيس كاب» 
املثلجة، إضافة إلى املأكوالت 
اجلاهزة واملخبوزات الطازجة 
مثل قطع الدونتس «تيمبتس» 

التقليدية.
وقــدرت شــركة آي جــي 
كافيه الكويت على أنها سوق 

انطالقًا من حرصها 
علــى املســاهمة بإنقاذ 
حياة املرضــى وتأكيدا 
املجتمعــي،  لدورهــا 
نظمت الشركة الكويتية 
لبناء املعامل واملقاوالت 
«املعامل» حملة للتبرع 
بالدم في مقرها الرئيسي 
الكائن في الشويخ، وذلك 
بالتعاون والتنسيق مع 
بنك الدم املركزي. وأكدت 
«املعامل» أن هذه احلملة 
تأتي انطالقا من واجبها 
اإلنســاني الــذي يعتبر 
أولويــات  رأس  علــى 
مجلــس االدارة، حيــث 

حترص الشركة على تنظيم حمالت التبرع بالدم 
بشكل دوري ليتمكن موظفوها والعاملون فيها 
من املساهمة بدورهم املجتمعي بشكل إيجابي 
وصحيح ومبا يرسخ معاني التعاون والعطاء. 
وأشارت الشركة الكويتية لبناء املعامل واملقاوالت 
«املعامل» الى الوعي الصحي الكبير الذي يضطلع 
بــه العاملون فيها وملا لهــذه املبادرة من فوائد 
صحية على جميع املتبرعني وعلى املجتمع ككل 

ومبا يعكس جزءا من صور التكافل االجتماعي 
بني أفراد املجتمع. وأشــادت «املعامل» باإلقبال 
الكبيــر واملميز من جميع العاملني في مختلف 
اإلدارات واألقسام على التبرع بالدم، لقناعتهم 
بأهميــة ذلك وملا له من آثــار إيجابية في إنقاذ 
أرواح الناس ودعم مخزون بنك الدم من أكياس 
الدم التي توزع على املستشفيات، مشيرة الى 

تنوع فصائل الدم التي مت جمعها.

الكويت. تيمز، كما يعرف في 
كندا، هو عالمة جتارية مميزة 
للقهوة الكندية والتي سيتمكن 
اآلن أصدقاؤنا في الكويت من 
تذوقها واالستمتاع بها هنا في 
ديارهم. يسرني أن أكون قادرة 
علــى دعم إطالق تيم هورتنز 
ومشاريع توسعه في املستقبل، 
وهذا دليل آخر على قوة ومتانة 

جميع توقعات زوارنا».
وصرح هشــام املــكاوي، 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
«آي جــي كافيــه»: «يتميــز 
شــعب الكويت بذوقه الرفيع 
عندما يتعلق األمر باملأكوالت 
واملشــروبات، ولذلك يشرفنا 
أن نقدم جتربــة تيم هورتنز 

األصيلة لهذا السوق املميز».

العالقات بني كندا والكويت».
وقــال ثياجو ســانتيلمو، 
الرئيس اإلقليمي في «آر بي أي» 
ملنطقة أوروبا وأفريقيا والشرق 
األوسط: «يسعدنا أن نقدم تيم 
هورتنز في الكويت، البلد الذي 
يقدر كثيرا القهوة واملشروبات 
املميــزة. لقد بذل فريق عملنا 
جهودا كبيــرة لضمان تلبية 

بعناصر متميزة من العالمة الكندية الرائدة يستقبل املقهى زواره بتجربة فريدة لالستمتاع بقهوة طازجة ومأكوالت شهية

لقطة تذكارية خالل حملة «املعامل» للتبرع بالدم

حيوي ومهم لتقدمي جتربة تيم 
هورتنز التي استحوذت على 
قلوب وأذواق زواره حول العالم 
بفضــل خبرته التي تفوق ٥٥

عاما في صناعة القهوة.
مــن جانبها، صرحت عليا 
موانــي، ســفيرة كنــدا لــدى 
الكويــت: «أنــا ســعيدة جدا 
بافتتــاح تيــم هورتنــز فــي 

إطالق املوسم الرابع لبرامج 
أكادميية «البابطني» خالل أيام

أعلنت مؤسسة عبدالعزيز 
سعود البابطني الثقافية أنها 
تعتزم إطالق املوسم الرابع 
لبرامــج أكادمييــة البابطني 
الدراسية (فصل اخلريف) في 
مطلع أكتوبر املقبل من خالل 
افتتاح «الدبلوم التأسيسي 
في مهــارات اللغة العربية» 
و«الدبلــوم التخصصي في 

التحرير والتدقيق».
هــذا وقد مت وضع الئحة 
جديدة لألكادميية تشــتمل 

على ١٥ برنامجا دراسيا، يتم طرحها تباعا ويقدمها نخبة من 
األساتذة البارزين عبر محاضرات ودروس نظرية وتطبيقية 

مبكتبة البابطني املركزية للشعر العربي.

عبدالعزيز البابطني

االنتهاء من البنية التحتية لـ ٩٨٠٠ قسيمة 
مبشروع املساكن منخفضة التكاليف

عاطف رمضان

املؤسســة  أعلنــت 
العامة للرعاية السكنية 
عن االنتهاء من تســليم 
البنيــة التحتية لـ ٩٨٠٠

قسيمة في مشروع مساكن 
منخفضة التكاليف.

وقالــت «الســكنية» 
في بيان لها إن مســاحة 
القسيمة ٢٠٠م٢ ويحتوي 
املشروع على خزان للري 
بسعة ٢٥٠ ألف غالون مع 
بئر مياه جوفية لتغذية 

اخلــزان باإلضافــة الى األعمــال اخلاصة 
مبحطــات الكهربــاء الفرعيــة، مبينــة أن 
املشروع بدأ العمل به في ١٢ ديسمبر ٢٠١٨

ومت تســليمه في ٢٩ مايو ٢٠٢١، مشــيرة 
الى أن «املســاكن منخفضة التكاليف» من 
املشــاريع احليوية التي تقوم املؤسســة 
بتنفيذها والذي سيكون بديال عن املساكن 
القائمة مبنطقتي تيماء والصليبية ويبعد 
عن مدينــة اجلهراء ١٦ كــم جنوب طريق 
الساملي ويتضمن مساحة للسكن اخلاص 
تقدر بـ ٥٫١٤٤٫٣٠٠ م٢، وسكنا استثماريا 
مبســاحة ٤٨ ألف متر مربع ومباني عامة 
وخدمات على ١٫٠٤٧٫٠٠٠م٢ ومنطقة حرفية 
مبساحة ١٦٩ ألفا و٦٠٠م٢ ومناطق خدمات 
بنية حتتيــة تتضمن أبــراج مياه علوية 
ومحطــة معاجلة صرف صحي مبســاحة 
٢٠٤٫٩٠٠ م٢ باإلضافة إلى طرق رئيســية 

مبساحة ١٫٥٥٤٫١٠٠م٢.
وأضافت: سيتم طرح ثالث مناقصات 
للبيوت ومبانــي اخلدمات العامة التي مت 
االنتهاء من أعمال البنية التحتية لها خالل 

يناير املقبل وتضم ٣ روضات أطفال و١٠
مدارس ابتدائية و٦ للمرحلة الثانوية و٨
مدارس متوسطة و١٤ مسجدا رئيسيا و٢

مســجد جامع و٨ مواقع حملطات الكهرباء 
الرئيسية جهد ١٣٢ كيلو ڤولت ومركز إطفاء 
وإسعاف ومركز فتيات ومركز شباب، و٣

حدائق رئيسية وموقعني للمدارس اخلاصة 
و٣ مواقــع لدور القــرآن الكرمي ومخفرين 
للشــرطة وفرعني للغاز و٤ أفرع للبنوك 
احملليــة وموقع لـ «الســراج املنير» ودار 
حتفيــظ القرآن ووحــدة رعاية املســنني 
وديوان كبار السن ومركزا صحيا تخصصيا 
ومركزا صحيا عاما ومقسم هواتف وسوقا 
مركزيا رئيسيا، وصالة أفراح رجال وأخرى 
للنساء، ومركز تنمية املجتمع وموقع وحدة 
اجتماعية ومجمعا حكوميا وموقعا لبيت 
الزكاة وموقع كهرباء وبنشر ومحطة تنقية 
مؤقتة ومحطة صرف صحي وموقع أبراج 
مياه عذبة، وحزاما شجريا عازال مبساحة 
١٣٨٫٥٠٠ م٢ لصد زحف الرمال الناجم عن 

طبيعة املنطقة.

جانب من أعمال البنية التحتية في املشروع

«السكنية» توزع بطاقات االحتياط
ملشروع جنوب سعد العبداهللا اليوم

عاطف رمضان

أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
أنهــا ســتقوم بتوزيع بطاقــات االحتياط 
ملشروع جنوب ســعد العبداهللا اليوم ٢٦

ســبتمبر، اعتبــارا من الســاعة ٩ صباحا 

في مســرح املؤسسة مبقرها الرئيسي في 
منطقــة جنوب الســرة، وذلــك حتى نفاد 

بطاقات االحتياط.
وذكرت املؤسســة أن األولوية ستكون 
للمخصــص لهم حتى تاريخ ٣١ ديســمبر 

٢٠٠٣ وما قبل.

«القوى العاملة»: إطالق 
نظام متابعة أجور 
العمالة أول أكتوبر

..ومقابلة ٩٧ باحثًا 
عن عمل

بشرى شعبان

أعلــن نائب املديــر العام 
حلماية القوى العاملة باإلنابة 
في الهيئة العامة للقوى العاملة 
د.فهد املراد أنه سيتم إطالق 
وتشغيل اخلدمات على نظام 
متابعــة أجور العمال اجلديد 
للهيئــة عبر خدمة «أســهل» 
اعتبارا من بداية شهر أكتوبر 
٢٠٢٢، وذلك بعد حتديث النظام 
وتطويره تسهيال على أصحاب 
العمل ممــا يتيح لهم متابعة 
أجور العمال، وإدخال أسباب 
عــدم التحويل، باإلضافة إلى 
أســباب اخلصم مــن األجور 
ليقوم املختصون في الهيئة 
مبتابعة الطلبات دون احلاجة 

ملراجعة أصحاب العمل.

نظمت الهيئة العامة للقوى 
العاملة يوما لتوظيف العمالة 
الوطنيــة بالقطــاع اخلــاص 
بالتعــاون مع البنــك األهلي 

الكويتي.
وقدم ممثل إدارة اإلرشاد 
والتوظيف في الهيئة شرحا 
وافيــا عــن مميــزات العمل 
فــي القطــاع اخلــاص، الفتا 
الى حــرص الهيئة على دعم 
الكويتي  الشــباب  وتأهيــل 
ومتكني مشاركتهم في سوق 
العمالــة  العمــل وتوجيــه 
الوطنية للعمل في «اخلاص» 
وتقليل نسبة البطالة، متاشيا 
مــع اخلطــة اإلســتراتيجية 
للهيئة وفــي النهاية مت عقد 
مقابالت وظيفية مع ٩٧ باحثًا 

عن عمل.

د.فهد املراد
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دليهي الهاجري: املرحلة احلالية تتطلب االنسجام بني السلطتني

عبداهللا الراكان

تعهد النائب السابق، مرشح الدائرة 
اخلامسة دليهي ســعد الهاجري في 
نــدوة جماهيريــة افتتح بهــا مقره 
االنتخابي في منطقة العقيلة الليلة 
املاضيــة، بالعمل على راحة املواطن 
وعدم املساس بدخله وهويته، مشددا 
على أن اجلنسية متنح بالسيادة لكن 

يجب أال تسحب إال بالقضاء.
وقال دليهي الهاجري الذي سبق 
وأن تقلد عضويــة مجلس األمة في 
٢٠٠٩-٢٠١٢ إن لكل مرحلة نهجا جديدا 
وعهدا التمســنا بوادره في اخلطاب 
السامي لصاحب السمو أمير البالد، 
فضال عن عمل الفريق احلكومي املمثل 
لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 

أحمد نواف األحمد الصباح.
وأضاف أنه ال يخفى على اجلميع 
القرارات التي صدرت في عهد رئيس 
مجلس الوزراء اجلديد، مشددا على أنه 

سيكون معينا له إذا أصاب، محاسبا 
له إذا ما حاد عن الصواب.

سحب الهوية
وأفاد الهاجري، خالل افتتاح مقره 
االنتخابــي، بأن الســنوات األخيرة 
شــهدت ســحب الهويــة الوطنيــة 
واجلنســية من بعض املواطنني أو 
التهديد بســحبها بســبب االختالف 
في الرأي أو الفكر أو بسبب تغريده 
أو باالختالف في الرأي السياســي، 
مؤكدا أن اجلنســية متنح بالسيادة 
ويجب أال تسحب إال بالقضاء، متعهدا 
بالتصدي ملا وصفه بالعبث في حال 
وصــل الى قبــة البرملــان، الفتا الى 
أن الكويت وصلــت الى آخر الركب 
اخلليجي، خاصة فيما يتعلق بالواقع 
الصحــي او التعليمــي او التنمية، 
مشــيرا الــى أن رواتــب املتقاعدين 
قليلة والزيادة شبه معدومة، خاصة 
أن الصندوق الســيادي الذي متلكه 

مؤسسة التأمينات االجتماعية حتى 
ما يخص منحة الـ ٣٠٠٠ دينار صرفت 
للمتقاعدين بعــد معاناة، مؤكدا أن 

من أهدافه في املرحلة املقبلة هيكلة 
رواتب املتقاعدين سواء في الراتب 

األساسي او في الزيادات.

وتابع الهاجري «إن الواقع الصحي 
في الكويت يحتاج الى منظومة صحية 
ومدن طبية أسوة بدول اخلليج مثل 
قطــر واإلمــارات واململكــة العربية 
السعودية، ومن دون وجود اخلدمات 
الصحية املطلوبة فإن العالج باخلارج 
يبقى أولوية للمواطنني وسنســتمر 
باملطالبــة بذلــك حتى إنشــاء املدن 

الصحية املتطورة». 
وأشــار الهاجــري الى أن «ســلم 
الرواتب لم يتغير منذ ٦٠ عاما، الفتا 
الــى انه خالل فتــرة توليه عضوية 
مجلس األمة فــي ٢٠٠٩ حاول تقدمي 
قانون تعديل ســلم الرواتب لكن لم 
منكن بســبب ضيق الوقــت متعهدا 
بتقدمي قانون تعديل وهيكلة الرواتب 
احلكومية أسوة بإقرار كادر املهندسني 

واملعلمني».
واقع إسكاني سيئ

واشار الهاجري الى الواقع السيئ 

في بعض املدن اإلســكانية والتي لم 
يراع فيها التخطيط للبنية التحتية 
واملرافق احليويــة املهمة خاصة في 
جنوب البالد مثل املستشفيات واملعاهد 
والكليــات، موضحا انــه يجب على 
احلكومــة قبل بناء املدن اإلســكانية 
إنشــاء اخلدمات فيهــا بالكامل وهي 
من ضمن األولويات التي سيتبناها 

في املرحلة املقبلة.
وأوضح أنه على النائب أو املرشح 
اختيــار وقت املعارضة واالنســجام 
مع احلكومة، مؤكــدا انه في البداية 
قدنا االعتصامات النقابية واإلضرابات 
العمالية ما ساهم في إجناز الزيادات 
النفطية وإقرار كوادر املعلمني، وأردف 
قائــال: وقفنــا في وجــه خصخصة 

قطاعات الدولة.
وفيما يتعلق باملرحلة احلالية، شدد 
دليهي الهاجري على أن هذه املرحلة 
تتطلب االنسجام بني السلطتني حتى 

ننهض بهذا الوطن.

النائب السابق ومرشح الدائرة اخلامسة أقام ندوة مساء أول من أمس في العقيلة

دليهي الهاجري مخاطبا احلضور 

جمع غفير 

حديث انتخابي دليهي الهاجري متوسطا احلضور 

أبناء الدائرة اخلامسة في مقر النائب السابق ومرشح الدائرة دليهي الهاجري

الهاجري بني أبناء الدائرة

النائب السابق ومرشح الدائرة اخلامسة دليهي الهاجري متحدثا 

دليهي الهاجري

حضور حاشد

أبناء الدائرة يحيطون بدليهي الهاجري 
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عالية اخلالد: املجلس القادم مفصلي 
ونحتاج إلى حلول ملشاكل الكويت

أكدت مرشحة الدائرة الثانية عالية اخلالد، 
أن املجلس القادم مفصلي، مشيرة الى: اننا 
نحتاج اليوم ان نكون في مواجهة للتصدي 
ملشاكل وقضايا الكويت والعمل على حلها.
وقالت اخلالــد خالل افتتــاح مقرها في 
منطقة جابر األحمد مساء أمس األول «إننا 
نتوســم خيرا في املجلس القادم بأن يكون 
على قدر من املســؤولية، من خالل التعاون 
بني السلطتني، ولهذا السبب فإن االنتخابات 
ســتكون مفصلية، في يوم االنتخابات بعد 
٣ أيام سيتبني مدى أهمية املجلس املقبل».

وعن ملف «شــقق جابــر األحمد»، قالت 
اخلالــد، «أرحــب بإخوانــي وأخواتــي من 
ســكان منطقــة جابر األحمد وشــمال غرب 
الصليبيخــات ومنطقــة النهضــة، ونبارك 
لهم حصولهــم على حقهم الدســتوري في 
الترشح واالنتخاب»، مشيرة الى انهم اليوم 
يستطيعون ممارسة حقهم الدستوري، مبينة 
ان مشاكلهم وقضاياهم تعتبر أولوية قصوى، 
مضيفة «ان ابرز املشاكل التي يعانون منها 

هو السكن الذي يعتبر حقا كفله الدستور، 
فمن الطبيعي أن يكون أولوية ضمن جدول 
أعمالي والنظر في قضيتهم أمر مستحق».

وأضافــت اخلالــد، أن هنــاك مجموعــة 
كبيرة من القضايا التــي مت طرحها مؤخرا 
أبرزها التعليم والصحة والسكن والوظيفة، 
والقضايا االقتصاديــة، مضيفة ان الكويت 
اليوم محتاجة ان تكون نحو رؤية مستحقة 
بأن تضع موقعها على اخلارطة اجلغرافية 
واالقتصادية، وان مشاكلنا اليوم هي نتاج 

عدم وجود هذا التوجه وهذه الرؤية.
وتابعــت أن أهم القضايــا هي اإلصالح 
اإلداري الذي يكمل بالتعاون بني السلطتني 
وهذا مطلب أساســي، مضيفة أننا «نحتاج 
الى ان تكون لدى الكويت خطة عمل متكاملة 
للنظر في املشــاكل احلساسة والتي يعاني 
منهــا املواطن وأهمها االســكان والتوظيف 
والصحــة والتعليم، طبعا هذا لن يكون إال 
بجهود وتعاون من جميع االطراف من قبل 

السلطتني وأصحاب اخلبرة والكفاءة».

مرشحة الدائرة الثانية افتتحت مقرها في منطقة جابر األحمد

حديث انتخابي 

عالية اخلالد مع بعض احلاضرات 

عالية اخلالد

الناخبون يستمعون حلديث عالية اخلالد 

عالية اخلالد مع بعض احلضور 

احلضور خارج مقر عالية اخلالداخلالد مع الناخبات 

اخلالد مع بعض ابناء الدائرة جانب من احلضور 

(قاسم باشا) مرشحة الدائرة الثانية عالية اخلالد 

اخلالد في حديث مع الناخبات 

مرشحة الدائرة الثانية عالية اخلالد متوسطا ابناء الدائرة في مقرها مبنطقة جابر األحمد 
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..ويستقبل الناخبني 

الفوزان متوسطا الناخبني الشباب

.. وتأييد

.. ومرحبا بأحد احلضور 

حوار انتخابي ترحيب جراح الفوزان خالل حفل االستقبال

(محمد هاشم) جراح الفوزان متوسطا الناخبني  

جراح الفوزان مع احد احلضور 

جراح الفوزان: جدية النهج اإلصالحي احلكومي 
مرهونة بتقدمي برنامج عمل واقعي قابل للتطبيق

شدد مرشــح الدائرة الثالثة جراح 
الفوزان على ان عنوان املرحلة املقبلة 
هو برنامج عمل احلكومة ومحتواه وماذا 
يقــدم هذا البرنامج للكويت وشــعبها 
ومدى جدية تطبيقه، موضحا ان الشعب 
الكويتي حني يتبنى أي شعار او مطلب 
وطنــي فال بد لهذا املطلــب ان يتحقق 
ولنا في السنوات املاضية خير مثال.

وقال الفوزان خالل ندوته االنتخابية 
التي اقامها مساء أمس االول في منطقة 
قرطبة بعنوان «للحق حافظون»: «إن 

جديــة االصــالح والنهــج االصالحي 
للحكومــة القادمة تبدأ بتقدمي برنامج 
عملهــا ملجلس األمة املقبل، لذلك يجب 
علينا جميعا كمرشحني ان يكون مطلبنا 
األساســي هو هذا البرنامج احلكومي 
ويتحول هذا املطلب الى نواب مجلس 
االمة القادمني ويراقبهم الشعب الكويتي 
ليعرف من هو النائب الذي جاء للبرملان 
ليصلح فعليا ومــن هو الذي يريد ان 

يتكسب».
وأضاف الفوزان «لــن يكون هناك 

أي اســتقرار سياســي مــادام ال يوجد 
برنامــج عمــل حكومــي، ألن اخلالف 
السياســي يكون دائما علــى رؤية او 
عمــل وهذا اخلــالف هو خــالف بناء، 
ولكــن في حال عدم وجود أي خطة أو 
برنامج عمل حكومي ستكون اخلالفات 
الشخصية والصراعات هي املسيطرة 
على املشهد السياسي، مما سيؤدي الى 
هدم مؤسسات الدولة ومواردها املالية».

وأكد الفوزان على موقفه من حماية 
احلريــات وال يقبــل تقييــد حريــات 

األشخاص، موضحا ان ذلك جاء بنص 
القسم الدســتوري بالذود عن حريات 
الشعب، مشــددا على أن حرية األفراد 
وعــدم الوصايــة عليهــم يعتبر خطا 
أحمر، ولكــن هناك مــن ينتقد وثيقة 
القيم وأنا أتساءل: هل هناك من يختلف 
ان الكويت بحاجــة الى قانون حترمي 
«املثلية»..؟ هل يوجد كويتي او كويتية 
يقبل بســب الصحابة وعدم جترميه؟ 
وحني نتناقش عن أمور أخرى في وثيقة 
القيم مثل اللباس احملتشم فذلك يوجد 

بالئحة تنظيمية فــي اجلامعة ونحن 
فقط نطالب بتطبيق القانون ألن هناك 
قسما دستوريا باحترام القانون وقوانني 
الدولة، مؤكدا ان جميع ما جاء بوثيقة 

القيم هو داخل إطار الدستور.
وطالــب الفوزان بضــرورة حماية 
اجليل القادم مــن الهجوم املنظم على 
عقيدتــه ودينه وعــادات وتقاليد أهل 
الكويت، فنحن في عالم أصبح صغيرا في 
ظل وجود وسائل التواصل االجتماعي، 
ومن الطبيعي ان يتأثر هذا اجليل بهذه 

الوسائل، لذلك تقع مسؤولية حماية هذا 
اجليل على عاتق الدولة سواء السلطة 

التشريعية أو التنفيذية.
وختاما، شــكر الفــوزان احلضور 
وأبنــاء الدائــرة الثالثة قائــال «ال أجد 
كلمات أعبر بها عن مشاعري جتاهكم 
ألوفيكم حقكم علي بحضوركم الكرمي 
والكبير، شاكرا لكم هذا احلضور الذي 
فاق التوقعات، والذي يحملني مسؤولية 
تطلعاتكم وآمالكم وحقوقكم، وسأبقى 

على العهد والوعد بإذن اهللا».

مرشح الدائرة الثالثة أقام ندوة انتخابية مساء أمس األول في «قرطبة» حتت عنوان «للحق حافظون»

احلضور خارج ديوان الفوزان

مرشح الدائرة الثالثة جراح الفوزان متحدثا للحضور 

حضور كثيف يستمعون إلى مرشح الدائرة الثالثة جراح الفوزان 

احلضور في ديوان الفوزان 

جانب من احلضور 
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عبيد الوسمي: األوضاع الدولية لم تعد مستقرة سياسيًا
أو اقتصاديًا أو أمنيًا فعلى احلكومة االستعداد للتطورات 

قال مرشح الدائرة الرابعة 
الســابق د.عبيــد  النائــب 
الوســمي «ان نــدوة اليوم 
(أمس األول) هي اســتكمال 
ملا ُذكر فــي الفترة املاضية، 
ولكن هناك امــور أردت أن 
أشــرك الشــعب فيها إعماال 
ملبدأ الشفافية، وأن الناخب 
هو املراقب األساســي على 

أعمال النائب». 
وأضــاف الوســمي فــي 
ندوتــه االنتخابية بعنوان 
الفرصة األخيرة»:  «رسائل 
«عندمــا تقدمــت للترشــح 
لــم يكــن رغبة شــخصية 
منــي وهذه مســألة يعلمها 
الكثيرون، وملدة طويلة طلب 
مني الكثيرون أن أحتدث في 
مسائل اعتبرت ان الصمت 
فيها به قدر كبير من احلكمة 
إلعطاء الناس فرصة لتشاهد 

املشهد كامال».
وبني الوسمي «لو كانت 
املســألة متعلقة بشخصي 

اســمها وثيقــة الكويت إلى 
ســمو األمير قبل أن يصبح 
أميــرا خلصت فيهــا احلالة 
السياســية بالكويــت بدءا 
من التجربة السياسية عام 
١٩٦٢ إلــى مــا وصلنــا إليه 
وقلت هذه هي األخطاء التي 
حدثت وهذه هي احللول من 
وجهة نظري وكالمي ليس 
قرآنــا وهــذا تصــوري في 
احلل ومن لديه حل آخر أو 
أفضل فليتقدم، فتنادت أربعة 
تيــارات سياســية مبطالب 
تكاد تكــون متطابقة مع ما 

مت تقدميه». 
وأضاف «بعد االنتخابات 
التكميلية كان البرملان معطال 
وكانت احلكومــة في حالة 
شــلل دائــم وأردت من هذا 
الوضع أن أطلب من زمالئي 
النــواب أن يخاطــب ســمو 
األمير باعتباره رئيس الدولة 
التخاذ ما يراه وهذا ما حدث 
فعال، ٤١ نائبا وقعوا كتابا من 

ما يراه».
وبني «أن سمو األمير قدر 
أن معاجلة احلالة السياسية 

ملعاجلتها ودون أن يسترد 
دينار واحد مــن املال العام 
ودون أن يدخل فاسد واحد 

السجن». 
وتابع «من وجهة نظري 
هذه اآللية ليست من صالح 
األفــراد وال الدولة فوضعنا 
للمرة األولى تصورا شامال 
للمعاجلات السياسية ولكن 
الغريــب في األمــر أن هذه 
املعاجلات لــم تكن مرضية 
للكثيريــن لســبب بســيط 
ان هــذه املعاجلات ليســت 
فــي صالح هــذه القلة التي 
استمرت لسنوات في تضليل 
وتشويه الرأي العام وقلب 
احلقائق دون تقدمي تصور 

محدد للوضع». 
وأضــاف «خطورة األمر 
اآلن ليس في وجود إشكاليات 
فــي احلالــة الداخليــة بــل 
األوضــاع الدوليــة لم تعد 
مســتقرة ال اقتصاديــا وال 
سياســيا وال أمنيــا، ولذلك 

فوق مقعد الرئاسة في بيان 
يسمى بيان األمة طالبنا فيه 
سمو األمير بالتدخل واتخاذ 

تتطلب معاجلة مسبباتها، 
فكلف بتشكيل جلنة تسمى 
جلنة احلوار الوطني، أعجبت 
البعــض والبعض اآلخر ما 
عجبته هذه اللجنة التي طلب 
ســمو األمير ببيان رســمي 
تشكيلها وأتى بكل املعنيني 
باحلالة السياسية، وجلسنا 
بالديــوان األميري وقال كل 
واحد يضع احللول من وجهة 

نظره». 
وأضاف «أنا وغيري من 
األشخاص نعلم أن مشاكل 
الكويــت شــديدة الوضوح 
بالنســبة لنــا ولكننا نعيد 
إنتاج نفس املشــاكل ولكن 
مــن دون حلــول، وفي عام 
١٩٩٢ كان احلديــث حــول 
الناقالت وبعدها التأمينات 
وبعدها االستثمارات والديزل 
والتحويالت واإليداعات وفي 
كل مــرة أثنــاء االنتخابات 
نطرح املشاكل التي يعلمها 
اجلميــع دون تقــدمي آليــة 

احلكومــات التــي تنشــغل 
بتوافــه األمــور ال ميكن أن 
تتعامــل مــع واقــع العالم 

احلديث بشكل إيجابي».
وبــني أن «الديــن العــام 
األميركي بلــغ ٣٢ تريليون 
دوالر وهذا له عالقة بأمور 
كبيرة مثل معدالت التضخم 
والبعــد االقتصادي ويجب 
علــي أنا كسياســي أن أنبه 
النــاس ألن النائب يفترض 
أن يكون أمينا على مصالح 

الناس». 
وذكر الوسمي «ما يحدث 
داخليا أمر ال ميكن القبول 
بــه ولهــذا الســبب طلبت 
عقد هذه الندوة وأسميتها 
رســائل الفرصة األخيرة، 
وهذه هي الفرصة االخيرة 
لإلصــالح السياســي قبل 
حدوث متغيرات قد توثر 
الدولــة  علــى إمكانيــات 
بالســيطرة على كثير من 

األوضاع».

النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة أقام ندوة انتخابية مساء أمس األول بعنوان «رسائل الفرصة األخيرة»

لــكان من املمكــن حتى أني 
ال أرد، ولكــن حينما يتعلق 
األمــر بالدولة ومســتقبلها 
وشعبها وطموحات أبنائها 
فيجب علينا جميعا في أي 
موقف مبا يجب على الرجل 

احملترم أن يتحدث به». 
وكشف الوسمي «ما حصل 
أنه قبل االنتخابات التكميلية 
فــي الدائرة اخلامســة كان 
السياســي بالدولة  العمــل 
مشــلوال، دخلت في ظروف 
يعلمها اجلميع وكرمت من 
الشــعب الكويتي كامال بكل 
فئاتــه وقبائلــه وعوائلــه 
وطوائفه، فكان أكبر تكرمي 
سياســي لي وأردت أن أرد 
تكرمي هذا الشعب لي بأال أقبل 
أن تكون احلالة السياســية 
بهذا الشــكل الــذي ال يلبي 

طموحات األفراد». 
الوســمي «قبــل  وذكــر 
الترشــح لالنتخابــات ولم 
أكــن نائبا تقدمــت بوثيقة 

جمع من احلضور 

احلضور خارج مقر عبيد الوسمي 

متابعة واهتمام

حضور حاشد

ابناء الدائرة الرابعة يستمعون إلى حديث د.عبيد الوسمي 

جمع غفير 

جانب من احلضور 

د.عبيد الوسمي متحدثا 

النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة د.عبيد الوسمي متحدثا ألبناء الدائرة   (ريليش كومار)

الوسمي محاطا مبحبيه 
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فالح الهاجري: احملافظة على هوية 
املجتمع الكويتي على رأس أولوياتي

حتت شــعار «ســاعة احلســم» وبحضور 
حاشــد قال مرشــح الدائــرة الثانيــة د.فالح 
ضاحي الهاجــري إن هذه االنتخابات مختلفة 
عن سابقاتها، مضيفام: «من فاته شرف حترير 
البلد من الغزو.. ال يفوته شرف حترير البالد 

من الفساد».
وأضاف في ندوة انتخابية أقامها مساء أمس 
األول في الصليبخات حتت شعار ساعة احلسم 

«أنتم الفيصل في هذه االنتخابات».
وبشأن القضية االسكانية قال الهاجري «مع 
االرتفاع اجلنوني للعقارات واإليجارات بشكل 

عام أصبح من الضروري إيجاد حلول جذرية 
للقضية االســكانية، مشــيرا إلى أن الطلبات 
اإلســكانية جتاوزت الـ١٠٠ ألف طلب إسكاني، 
ومن املفترض أال ينتظر الشاب ١٥ سنة للحصول 

على البيت احلكومي».
وثمن الهاجري «موقف رئيس مجلس الوزراء 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح بقبول 
أبناء البدون في وزارة التربية، والكويت كانت 

وستبقى بلد اإلنسانية».
وأكد أنه من ضمن القضايا التي سوف يتبناها 
حــال وصوله إلى البرملــان هي احملافظة على 

هوية املجتع الكويتي، مضيفا أن الصوت الواحد 
يجب أن يتغير ألنه يساهم في شراء األصوات.

وانتقد الهاجري انتشــار ظاهرة الرشاوى 
التي ظهرت في الوزرات واملباني احلكومية.. 

فيجب تفعيل قانون الرشوة».
من جانبه، قال النائب السابق فيصل اليحيى 
«أتشــرف وسعيد أن أكون في الدائرة الثانية 
وحتديدا في الصليبخات والدوحة وأن أتواجد 
فــي مقر د.فالح الهاجري»، مؤكــدا أن اختيار 
الناخبني هــو اختيار ملصلحة الكويت وأهلها 
وهو دين برقبة وواجب واستحقاق وطني».

مرشح الدائرة الثانية أقام ندوة انتخابية مساء أمس األول

(قاسم باشا) مرشح الدائرة الثانية د.فالح الهاجري متحدثا  

الزميل محمد ثالب مع بعض احلضور 

احلضور خارج املقر االنتخابي للمرشح د. فالح الهاجري 

حضور انتخابي 

حشد من أبناء الدائرة 

جمع من احلضور 

أبناء الدائرة الثانية في مقر د. فالح الهاجري 

جانب آخر من احلضور 
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د. عادل الدمخي خالل استقباله عبدالرحمن املطوع 

جمع من أبناء الدائرة 

الدمخي مستقبال جمال الدوسري 

حضور في مقر الدمخي 

الدمخي بني أبناء الدائرة 

جمع غفير في مقر الدمخي

.. ويستقبل أحد أبناء الدائرة د.عادل الدمخي خالل استقباله الناخبني 

عادل الدمخي: حسن االختيار سينعكس إيجابًا بوجود
مجلس ينهض بالكويت لتحقيق اإلصالح املنشود 

أكــد النائب الســابق ومرشــح 
الدائــرة األولى د.عادل الدمخي أن 
املرحلة املقبلة يجب ان تكون مرحلة 
إصالح وأال يتم السماح ألي فاسد 
بالعودة مرة أخرى ملجلس األمة، 
مشددا على ضرورة وضع مصلحة 
الكويــت وأهلها فــوق أي مصالح 

ضيقة أخرى.
وقــال الدمخــي خــالل ندوتــه 
أمــس األول  االنتخابيــة مســاء 
بعنوان «رسائل صريحة في مرحلة 
تاريخية»: يجب ان يعاقب الشعب 
الكويتي ويؤدب الفاسدين، فأنتم 
الوعي احلقيقي واخليار والرهان 
بهذه املرحلة املهمــة التي متر بها 
الكويت. وزاد قائال: حاســبوا من 
يدفع األموال ويوالي منظومة الفساد 
التي دمرت البلد، ومن كان يقف أمام 
مصاحلكم وذلك من خالل صناديق 

االقتراع في يوم ٢٩-٩-٢٠٢٢.
وأضــاف د.الدمخــي: «نحن ال 
نحارب أشــخاصا بــل نحارب اي 
نهج فاســد، ألننــا ال نريد أن يجد 
الفاسدون مكانا في الكويت ليعبثوا 

بها مرة أخــرى ويعبثوا مبقدرات 
الشــعب الكويتي، داعيا الناخبني 
الى ضرورة حســن االختيار الذي 
سينعكس ايجابا على وجود مجلس 
امة ينهض بالكويت بعد ان تعطلت 
ويحقق تطلعات الشعب الكويتي 

ويرفع معاناته».
وطالب رئيس مجلس الوزراء 
ســمو الشــيخ أحمد نواف األحمد 
الصبــاح بضــرورة وجــود رؤية 
واضحــة لإلصــالح ومعاجلة كل 
امللفــات مــن التعليــم والتركيبة 
الســكانية والصحــة واإلســكان 
وغيرهــا مــن امللفــات املهمــة من 
خالل وجود برنامج عمل حكومي 
حقيقي وواقعي للتطبيق». واختتم 
د.الدمخي حديثا قائال «أدعو اجلميع 
الى أال حترقوا الوطن من أجل كرسي 
زائل وال من أجل عصبية طائفية 
او عنصريــة واهــل الكويت الكل 
يعرفهم ويعرف وحدتهم الوطنية 
التي سطرها بجميع املواقف الصلبة 
وخير دليل معدن الشعب الكويتي 

إبان الغزو العراقي الغاشم».

النائب السابق ومرشح الدائرة األولى أقام ندوة انتخابية مساء أمس األول بعنوان «رسائل صريحة في مرحلة تاريخية»
(متني غوزال) النائب السابق ومرشح الدائرة األولى د.عادل الدمخي يلقي كلمته  جانب من احلضور في مقر د.عادل الدمخي 
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ماجد املطيري: على احلكومة االستمرار 
في نهجها اإلصالحي لرفاه املواطنني 

بدر السهيل

أكد النائب السابق ومرشح الدائرة 
اخلامسة ماجد مســاعد املطيري على 
وجــوب أن تكون األجــواء االنتخابية 
أجواء دميوقراطية مبنافســة وطنية 
شــريفة هدفها خدمة الكويت وشعبها 
الكــرمي، رافضــا األجــواء االنتخابية 
املشحونة بالهمز واللمز وضرب الوحدة 
والوطنية من أجل تكسبات انتخابية 
بعيدا عن املسؤولية الوطنية واحملافظة، 
مبينا ثقته بوعي الشعب الكويتي مبثل 

هذه املمارسات السلبية. 
وقال املطيري خالل ندوته االنتخابية 
التي أجراها مســاء أمس األول بعنوان 
«شركاء بالقرار» أنا كما عهدمتوني قريب 
مــن اجلميع وأعاهدكــم ووعد مني لكم 
بأنني لن أخذل ثقتكم الغالية، موضحا 
انه ال ينتمي ألي حزب او تيار سياسي بل 
ان انتماءه للكويت وشعبها بكل أطيافه».

وبني املطيري ان ما قدمه في مجلس 

٢٠١٦ هو جزء من رد اجلميل للناخبني 
وهو واجب وطني يتحتم عليه خلدمة 
الشعب الكويتي دون متايز، موضحا انه 
يؤمن بإشراك الشعب الكويتي بالقرار 
ألنــه هو املعنــي األول بالتشــريعات 
والرقابــة، وأصــل عمــل النائب ممثال 
لألمة يعبر عن تطلعاتها وآمالها ويحل 

قضاياها حتت قبة البرملان». 
وطالب املطيري من رئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح االســتمرار بالنهج اإلصالحي 
امللموس ومحاربة الفساد والعمل اجلاد 
على حل قضايا املواطن الكويتي وتوفير 

حياة كرمية مرفهة له».
وختاما، شــكر املطيــري احلضور 
الغفير، مطالبا اياهم «بضرورة حسن 
اختيار نواب اكفاء ملجلس األمة يعبرون 
عــن آمال وتطلعات الشــعب الكويتي 
ويحققــون للكويــت تنميتها بشــتى 
املجاالت ويشرعون قوانني تصب بصالح 

املواطن الكويتي».

النائب السابق ومرشح الدائرة اخلامسة أقام ندوة انتخابية مساء أمس األول بعنوان «شركاء بالقرار»

احد احلضور يرفع عقاله ملاجد املطيري 

جمع من ابناء الدائرة في مقر املطيري 

ابناء الدائرة اخلامسة في مقر املطيري 

حديث بني املطيري واحد احلضور 

مبارك الوعالن في مقر ماجد املطيري 

حضور حاشد 

جانب اخر من احلضور 

النائب السابق ومرشح الدائرة اخلامسة ماجد املطيري متحدثا للحاضرين

حضور انتخابي 

ماجد املطيري مخاطبا احلضور 

حضور كثيف

جانب من مقر ماجد املطيري 

املطيري مستقبال ابناء الدائرة 

احلضور خارج مقر ماجد املطيري 
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بدر السهيل

الســابق  النائــب  أبــدى 
الثانيــة  الدائــرة  ومرشــح 
د.حمد املطر تفاؤله باألجواء 
اإليجابية بعد اخلطاب السامي 
البالد  لصاحب السمو أمير 
الشيخ نواف األحمد اجلابر 
الصباح والذي تاله سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد 
اجلابر الصباح، والذي جاء 
بعده تفعيل وتطبيق القانون 
من خالل محاربة «الفرعيات» 

وشراء األصوات.
وقــال املطر خالل ندوته 
أقامهــا  التــي  االنتخابيــة 
مساء أمس األول في منطقة 
القادسية «أمامنا مشوار أهم 
من السابق»، وهو «ماذا بعد 
االنتخابات»؟، مؤكدا مواقفه 
البرملانية خالل مدة عضويته 
في مجلس األمة قائال: حاسبنا 
احلكومــة علــى تقاعســها 
وقدمنا ٣١٤ ســؤاال برملانيا، 
و١٢٠ اقتراحــا برغبــة منها 
مقترحات لتطوير التعليم، 
الــى مقترحــات  باإلضافــة 
األعمــال  بيئــة  لتحســني 
واملشــاريع لدعم املشــاريع 

باللجنة املالية واالقتصادية. 
وأضاف املطر «كانت لنا 
إسهامات واضحة من خالل 

جنوب القيــروان، مؤكدا أن 
له اقتراحــات كانت جاهزة 
للتصويت وإقرارها في قاعة 

املقبل، الشعب الكويتي يريد 
أن يــرى إجنــازات حقيقية 
علــى أرض الواقع وقوانني 

البيئيــة للمحافظة  اللجنة 
علــى جون الكويــت وإزالة 
ملدينــة  العوائــق  جميــع 

عبداهللا السالم».
«بعــد  املطــر  وشــدد 
االنتخابات ومن خالل املجلس 

مهمة جــدا وأولويات يجب 
تنفيذها، موضحا ان هذا كله 
لن يتحقق إال بتعاون الكتلة 
النيابية اإلصالحية، وأنا على 
يقني أنها ســتكون موجودة 
في املجلــس القادم بأغلبية 

نيابية إصالحية. 
وأكد املطر أن املسؤولية 
كبيــرة لتحقيــق إجنــازات 
وطمــوح الشــعب الكويتي 
وأولى خطوات حتقيق ذلك 
البرملاني  العمــل  بتحويــل 
الفــردي الى عمــل جماعي، 
يعمــل ويتعــاون لتنميــة 
الكويــت، موضحــا أن أي 
مشــروع للتنميــة يجب أن 
يكون فيــه التعليم أولوية، 
ولنا في ماليزيا خير مثال».

وطالــب املطر بأن تكون 
احلكومة املقبلة قادرة على 
الفســاد  اإلصالح ومحاربة 
والنهــوض بالبلد من خالل 
الــوزراء األكفــاء،  اختيــار 
مؤكــدا على ثقتــه والرهان 
على الشعب الكويتي بحسن 
اختيار ٥٠ نائبــا لتمثيلهم 
خير متثيل في مجلس األمة 
املقبل ويكونوا قادرين على 

حتقيق آمالهم وتطلعاتهم.

الكويتية، وعــدة اقتراحات 
لتنظيــم جلنــة الشــؤون 
الصحية، واقتراحات تختص 

جمع من ابناء الدائرة د. حمد املطر متوسطا بعض أبناء الدائرة 

جانب من احلضور الغفير في مقر د.حمد املطر 

د. حمد املطر متحدثا 

حشد انتخابي 

حمد املطر: نريد حكومة
قادرة على اإلصالح ومحاربة 
الفساد والنهوض بالبلد

النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية أقام ندوة انتخابية مساء أول من أمس في القادسية

حضور نسائي ترحيب انتخابي بحديث حمد املطر  (محمد هاشم)
النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية د.حمد املطر متحدثا
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محمد الرقيب: نحن أمام مرحلة دقيقة 
تتطلب اختيار رجال أكفاء ميثلون األمة

بدر السهيل

شــدد مرشــح الدائرة الرابعة محمد عوض الرقيب على 
ضــرورة إزالــة كل املعوقات أمام حل القضية اإلســكانية، 
مؤكدا على قربه من هذه القضية من خالل عمله في املجلس 
البلدي والذي كشف له اسرار تعطيل توفير أراض سكنية 

ألكثر من ٩٠ ألف طلب إسكاني.
وقال الرقيب خالل ندوته االنتخابية في منطقة العارضية 
مساء أمس األول بعنوان «اخلطاب الفصل» إن السبب وراء 
تعطيل األسرة الكويتية من حصولها على حقها اإلسكاني 
ليس فقط عدم توافر أراض سكنية وليس فقط عدم وجود 
سيولة مالية وامنا بسبب عدم تطبيق القانون على املتنفذين 

الذين يستغلون اراضي الدولة بشكل جتاري».

وأضاف «لقد عملت على مدينة جنوب سعد العبداهللا 
حتى يتم تسليمها الى «السكنية» ليتسنى لها توزيعها 
على املواطنني والتي تتســع الى اكثر من ٢٢ ألف وحدة 
ســكنية، اكتشــفنا ان تسليمها للســكنية بسبب وجود 
مزرعــة دواجن ميلكها شــخص واحد ومصنــع معادن 
ميلكه شــخص واحد ومقبرة إطارات، وللعلم فإن عقود 
هؤالء منتهية منذ اكثر من خمس ســنوات ولكن بسبب 
التقاعس عن تطبيق القانون عليهم تعطل مصير سكن 

اكثر ٢٢ ألف اسرة كويتية».
وزاد الرقيب «وبفضل اهللا ثم بتعاون جميع املخلصني 
استطعنا ان نزيل مزرعة الدواجن ومصنع املعادن ومقبرة 
االطارات، ومت تخصيص مدينة جنوب سعد العبداهللا، وبإذن 
اهللا اذا وفقنا اهللا تعالى سنعمل بجهد واخالص بتشريعات 

عديدة تنهي معاناة الشــعب الكويتي فيما يخص القضية 
االسكانية خالل سنوات قليلة».

وأثنى الرقيب على خطاب صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ،حفظه اهللا ورعاه، وسمو ولي العهد، حفظه 
اهللا، مؤكدا ان اخلطاب جاء انتصارا للدستور ورغبة الشعب 
الكويتي وتأكيدا علــى العهد اجلديد بنهجه االصالحي مبا 

حمل من مضامني إيجابية.
وطالب الرقيب ســمو رئيس مجلس الوزراء باستغالل 
التفاؤل الشعبي بالنهج اإلصالحي من خالل مرسوم الضرورة 
اخلاص بالتصويت عبر عنوان البطاقة املدنية، معتبرا هذا 
املرســوم خطوة في االجتاه الصحيــح، ومحاربة احلكومة 

لعمليات شراء االصوات. 
وزاد الرقيب «يجب على سمو رئيس الوزراء االستمرار 

في خطوات اإلصالح والعمل على حلحلة القضايا املهمة مثل 
اإلسكان والتعليم والتطبيب والتركيبة السكانية وغيرها 
من القضايا التي متس املواطن بشكل مباشر، ومتى ما كان 
هذا نهجه فنحن سنســانده ونتعاون معه، فمصلحتنا هي 
مصلحة الكويت وشــعبها، داعيا الى ان املرحلة املقبلة هي 
مرحلة اصالح ومحاربة فساد وتنمية، لذا فإننا بحاجة الى 
تعاون وتضافر اجلهود ونبذ كل اخلالفات اجلانبية ووضع 

مصلحة الكويت بني نصب أعيننا».
ودعا الرقيب في اخلتام، الشــعب الكويتي الى ضرورة 
حسن االختيار في هذه االنتخابات املفصلية، موضحا اننا 
امــام مرحلة دقيقة في تاريخ الكويــت تتطلب منا اختيار 
رجــال اكفاء ميثلون االمة خيــر متثيل ويضعون مصلحة 

الكويت وهموم وآمال وتطلعات املواطن فوق كل اعتبار.

مرشح الدائرة الرابعة أقام ندوة انتخابية مساء أمس األول في العارضية بعنوان «اخلطاب الفصل»

مرشح الدائرة الرابعة محمد الرقيب مرحبا بالناخبني

محمد الرقيب بني مؤيديه 

محمد الرقيب مع بعض ابناء الدائرة 

محمد الرقيب مع احد احلضور 

ترحيب انتخابي 

..ويتوسط بعض الناخبني 

... ويتوسط آخرين 

املرشح محمد الرقيب

(زين عالم) مرشح الدائرة الرابعة محمد الرقيب متوسطا احلضور  

.. ويتوسط محبيه 

الرقيب متوسطا ابناء الدائرة 

.. ويرحب بآخرين  محمد الرقيب مرحبا باحلضور 
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فيصل املسلم في مقر عبداهللا فهاد 

جمع من أبناء الدائرة احلضور خارج مقر عبداهللا فهاد 

جانب من احلضور احلاشد 

عبداهللا فهاد مخاطبا ابناء الدائرة عبداهللا فهاد مستقبال احلضور 

عبداهللا فهاد: سأتقدم مبشروع سياسي إصالحي متكامل
مبني على دراسات علمية للنهوض بالبلد وحتقيق التنمية

أكد النائب الســابق ومرشــح الدائرة الرابعة عبداهللا فهاد 
العنزي «أننا لن نصل إلى مرحلة اإلصالح واالستقرار السياسي 
إال أن نكون شركاء حقيقيني وبثبات في اإلصالح، مضيفا أنه 
لــن يتــم اإلصالح إال بفتح جميع ملفات الفســاد خــالل الـ ١٠

ســنوات الســابقة، ومحاسبة الفاســدين». وطالب فهاد خالل 
ندوته االنتخابية التي أجراها مساء أمس األول بعنوان «شركاء 
بثبات» سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح 
بالتصدي للفاســدين وتشكيل حكومة من رجال دولة قادرين 
علــى النهوض بالبلد يســتطيعون ان يحققوا آمال وتطلعات 

الشعب الكويتي من خالل برنامج حكومي واقعي وقابل للتطبيق 
واال يكون مجرد برنامج إنشــائي، مؤكــدا على ضرورة إبعاد 
ملفــات حقوق الناس ومعاناتهم وملف العفو عن املســاومات 

واالبتزاز السياسي».
ودعا فهاد «رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح إلى إخراج كل املظلومني في قضايا اآلراء السياسية 
والتغريدات من السجون بعفو مستحق يشمل ايضا املهجرين 
بهذا اخلصوص، مضيفا أن هذا ما نطمح له لتحقيق املصاحلة 
الوطنية احلقيقية، مؤكدا على ضرورة نسف او تعديل قانون 

املسيء وأي قانون يضيق احلريات». 
وأضاف فهاد «أنه سيتقدم مبشروع إصالحي سياسي متكامل 
مبني على دراسات علمية للنهوض بالبلد بشتى املجاالت وأنه 
سوف يضعه أمام األمة لتقييمه، مشيرا على أنه أيضا سيضع 
هذا املشــروع أمام سمو رئيس الوزراء القادم، مشددا على ان 
التعاون مطلــوب متى ما كانت احلكومة تريد االصالح وعلى 
ان يكون هذا التعاون مبنيا على مصلحة الكويت وشعبها من 
خالل حتريك عجلة التنمية املتعطلة من سنوات بسبب الفساد، 
موضحا ان القضايا املصيرية مثل االسكان والتعليم والصحة 

والبدون وغيرها من القضايا بحاجة الى رجال وطنيني يعملون 
بإخالص وجهد ملصلحة الكويت والشعب الكويتي». 

وختاما، دعا فهاد الناخبني الى حسن االختيار وعدم االجنراف 
نحو اي شــيء آخر ســوى الكويت، مبينا ان حســن االختيار 
في هذه االنتخابات يكون له االثر احلســن في مستقبل البالد 
مما سيســاهم بشكل مباشــر في الوصول الى آمال وتطلعات 
املواطنني. وأكد «ان ذلك لن يتحقق اال بتحمل الشعب الكويتي 
مســؤوليته الوطنية واختياره عبر صناديق االقتراع لرجال 

شرفاء ميثلون االمة التمثيل احلقيقي رقابة وتشريعا».

النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة أقام ندوة مساء أمس األول بعنوان «شركاء بثبات»
(زين عالم) النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة عبداهللا فهاد يلقي كلمتهحضور حاشد مبقر النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة عبداهللا فهاد  
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حضور انتخابي احمد الكليب في مقر عبداهللا الكندري 

النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة عبداهللا الكندري متحدثا  جانب من احلضور في مقر عبداهللا الكندري 

جانب من احلاضرات 

عبداهللا الكندري: ضرورة مواجهة 
غالء املعيشة وتخفيف أعباء األسر 
وتفعيل دور الرقابة احلكومية 

الســابق  النائــب  أكــد 
الثالثــة  الدائــرة  ومرشــح 
أنــه  الكنــدري  عبــداهللا 
سيواصل العمل على حماية 
املال العام، ومكافحة الفساد 
وكشــف ناهبي املــال العام 
مسؤولية وطنية، ومحاربة 
لصوص املال العام، مطالبا 
مبنع االحتكار ومساندة األسر 
الكويتية والعمــل ملواجهة 
التشريعات  الغالء وتعديل 
التي تصب في صالح املواطن 
الكويتــي، وإقــرار احلقوق 

املالية للمرأة الكويتية.

وبنــاء على دعــوى رفعتها 
جرى اســترداد ٢٢٣ مليون 
دينار كويتي، فضال عن حصر 
ممتلكات بعــض املتنفذين، 
والسؤال عن أموال الكويت، 
وعن طريق تشكيل جلنة بهذا 

الصدد».
إلــى  الكنــدري  وأشــار 
«ضرورة ســن التشريعات 
املنهوبة،  الستعادة األموال 
والرقابــة في تنفيذ القانون 
ملنع التراخي في حماية املال 
العــام، مبينا أنه ال يهدد أي 
شــخص أو وزير، وليســت 

وأشار الكندري إلى «إلقاء 
القبــض علــى املتورطــني 
بتهمــة شــراء األصــوات، 
متمنيا االســتمرار بتطبيق 
القانــون، وهذا عهــد العمل 
واألمل واإلصالح الذي نترقبه 
قبل أكثر من عقدين، وعلى 

احلكومة أن تعي ذلك».
وشــدد الكندري على أن 
مكافحة الفســاد حتتاج إلى 
تضافر جميع اجلهود، الفتا 
إلــى أنــه ســيواصل العمل 
املنهوبة  الســترداد األموال 

وحماية مقدرات البالد.

الكويتيــة،  للمــرأة  املاليــة 
الهيكلــة للســكن  وإعــادة 
اخلاص للمرأة، وتعميم كرت 
عافية على األمهات من ربات 

املنازل».
ولفت إلى ضرورة مواجهة 
غالء املعيشة وتخفيف أعباء 
األســر وتفعيــل دور وزارة 
التجــارة، ومنــع االحتكار، 
فزيادة األســعار تثقل كاهل 
الكويتي، مشــيرا  املواطــن 
الى أهمية توظيف املواطنني 
بنســب أكبر وإيجــاد بدائل 
في القطاع اخلاص وحماية 

هناك أمور شخصية، ونحن 
نتحدث وفق املستندات».

وطالــب بـ«املزيــد مــن 
الصالحيــات فــي اجلهــاز 
الرقابي لديوان احملاســبة، 
فضال عن إعادة إحياء قانون 
تعارض املصالــح، وقانون 
مجلــس الدولــة، وتعديــل 
الدستورية،  قانون احملكمة 
ولــن نصمــت حتــى يكون 
الفاســدون عبــرة لغيرهم، 
ويجب مالحقتهم قانونيا».

ودعا إلــى معاجلة أغلب 
القوانــني املتعلقة باحلقوق 

وظائفهم وحقوقهم في القطاع 
اخلــاص، وإلزام الشــركات 
األجنبية بنســبة عمالة من 

الكويتيني».
وأبدى الكنــدري تفاؤله 
قائال «نحن في عهد نتفاءل 
فيه بحكومة رئيس مجلس 
الوزراء ســمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح، وسنمد 
لــه يــد التعاون، والشــعب 
حاليــا  يرتــاح  الكويتــي 
لتطبيق القانون والدستور 
واإلجــراءات فــي محاربــة 

ومكافحة شراء األصوات».

وأضــاف «املبالــغ التــي 
مت اســتردادها لم يكن يعلم 
فيها حتى املسؤولون داخل 
احلكوميــة،  املؤسســات 
موضحــا ان فتــح امللفــات 
واالســتمرار فيها حتى هذه 
اللحظة كان لهما نتائج ومنها 
إغالق حســابي فــي تويتر، 
وتهديــد مــن يعمــل معي، 
الفتا الى انه لم يتوقف عن 
التصدي لسارقي املال العام، 
حيث انه دخل مجلس األمة 
بثــوب نظيف وخرج بثوب 

نظيف».

النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة أقام ندوة انتخابية مساء أمس األول بعنوان «اإلصالح احلقيقي»

وقال الكندري خالل ندوته 
االنتخابية مساء أمس األول 
بعنوان «اإلصالح احلقيقي» 
يجب تطبيــق القانون على 
اجلميع دون استثناء، مبينا 
أن عهــد العبث بالدســتور 
انتهــى، وســنمد أيدينا إلى 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
ســمو الشــيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح في خطواته 

اإلصالحية.
وأضاف «قبل ٣ سنوات 
وفرنــا املســتندات لكشــف 
الكثيــر من قضايا الفســاد، 
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عمار العجمي: اخلطاب السامي اجلامع يوجب على الشعب 
حسن االختيار وعلى اجلميع محاربة املصالح الضيقة

شدد مرشح الدائرة الثالثة النائب 
السابق عمار العجمي على ضرورة 
محاربة املصالح الضيقة والتنفيع 
وحمايــة مقدرات البــالد، وتعزيز 
العمــل اجلماعــي والتعــاون بــني 
السلطتني، مطالبا بحسن االختيار 
فــي صناديق االقتــراع، باإلضافة 
إلى التنسيق املتواصل بني القوى 
السياسية، لتحقيق املصلحة العامة 

للبالد بكل صدق إخالص».
وقــال العجمــي خــالل الندوة 
التــي أقامهــا في مقــره االنتخابي 
مبنطقة كيفان مســاء أمس األول، 
بعنــوان «القصــة باختصار» إننا 
متفائلــون لكن بحذر وســنراقب 
أداء احلكومة ووعودها باإلصالح، 
مؤكــدا ان الكويــت ليســت مدينة 
افتراضية والقصة بدأت باختصار 
منــذ عام ١٩٨٥، حيــث كانت هناك 
مصالــح ضيقة والعمــل البرملاني 

انقســم إلى فريقني، الفريق االول 
يعمل ملصلحة البلد، واآلخر يعمل 
ملصاحله اخلاصة ويحابي احلكومة، 
وهناك فريق ثالث يتخذ من الفريقني 
ما يوافق مصاحله أيضا، ولألسف 
هذه املصالح الضيقة مستمرة حتى 
اآلن، والقصــة باختصار تأتي من 
اختياركــم انتــم أيهــا الناخبون، 
فأنتم القادرون علــى التغيير في 
يوم االقتراع ٢٩ سبتمبر اجلاري».

وأضاف «سنتفاءل هذه املرة ولكن 
بحذر وعلينــا ان نراقب احلكومة 
بإجراءاتهــا وفق القيم اإلســالمية 
احملافظــة، وإذا ما صاحب برنامج 
عمــل احلكومــة مشــاريع قوانني 
حتاكي الواقــع الصحي والقضايا 
اإلسكانية والقضايا الشعبوية املهمة 
األخرى فسنرحب بذلك، مشددا على 
أن الوقــت قد حان لزيادة الرواتب 
وإعادة النظر فــي جدول الرواتب 

وحتقيق العدالة الوظيفية».
وزاد العجمي «علينا أن نراقب 
احلكومة وأن نقوم بتقييم إجراءاتها، 
فجميع احلكومــات املتعاقبة أتت 
بنفس إصالحي ولكن أين هم آن؟ 
وقال العجمي «يا ســمو رئيس 
الوزراء ســر علــى درب اإلصالح 
وكلنــا معك كشــعب وســنتعاون 
معك مبحاربة الفاســدين»، مؤكدا 
ان العمل السياسي يتطلب التنسيق 
بني القوى السياسية واالنتخابية، 
والبد من مراجعة قانون االنتخاب 
وان تكون هناك قوائم نسبية يتم 
البرملان حتى  ترشيحها لعضوية 
يكــون العمــل البرملانــي جماعيا 

ومتعاونا.
ووجه العجمي رسالة الى الشعب 
الكويتي قائال «القاعدة السياسية 
االصيلــة هــي ان القرار للشــعب 
والعودة لالمة وهي من تقرر وهي 

من تفصــل، وهذا ما أكدته القيادة 
السياســية فــي اخلطاب الســامي 
اجلامــع، لذا على الشــعب حســن 
االختيار يوم ٢٩ سبتمبر اجلاري 
وعليكم بالتغيير لتقضوا على قوى 
الفســاد حيث ال مكان للفاســدين 
في الكويت، مؤكدا أن التغيير بيد 
الشعب الكويتي في يوم االقتراع، 
مبينا ضرورة توصيل من يستحق 
إلى مجلــس األمة ٢٠٢٢، ومحاربة 
التنفيع والفساد واملصالح الضيقة.

وأكــد علــى ضــرورة معاجلة 
القضية اإلسكانية وتطوير الرعاية 
الصحية وتوفير الوظائف للشباب 
وتكريس العدالة في جهات الدولة 
كافة، معبرا عــن امنياته بتحقيق 
اإلصالح، وأن يبعد اهللا االشرار عن 
هذا البلد، وان يكون القادم أفضل 
بحسن اختياركم، وهي مسؤولية 

تقع عليكم اآلن أيها الناخبون.

النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة أقام ندوة انتخابية مساء أمس األول في كيفان بعنوان «القصة باختصار»

مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق عمار العجمي متحدثا للحضور 

حضور حاشد في مقر عمار العجمي 

.. ويستقبل آخرين 

سلفي انتخابي 

عمار العجمي متوسطا بعض أبناء الدائرة 

عمار العجمي بني احلضور 
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«اإلصالح والتوافق الوطني»: نستنكر 
جميع محاوالت مخالفة وخرق 

نظام االنتخابات مبختلف أنواعها

أصدرت مجموعــة اإلصالح والتوافق 
الوطنــي بيانــا صحافيــا إلــى الناخبني 
والناخبات الذين سيدلون بأصواتهم في 
انتخابات مجلس األمة ٢٠٢٢، داعني فيه إلى 
احلرص على أداء واجب االقتراع، واختيار 
من هو مؤهل وصالح وممن عرف بصدقه 
وإخالصه وحكمته ونزاهته وشرفه ونقاء 
مسيرته، ليتسنى له القدرة على املساهمة 
في عمليات إصالح الســلطة التشريعية 

وجناحها في أداء وتطوير مهامها.
وجاء في نص البيان مايلي: «تعلمون 
جميعا أننا سنستقبل يوم اخلميس املقبل 
املوافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٩ انتخابات مجلس األمة 
وهو سيعتبر بإذن اهللا بداية تاريخ جديد 
وفارق لوطننا، ويوما مشهودا تصنعونه 
بحسن اختياركم ملمثليكم ممن يستحقون 
من الكفاءات الصادقة واملخلصة في وطنيتها 
واألمينة والوفية لقسمها كي نتدارك األخطاء 
السابقة في االختيار واملمارسات لتلتقي 
حينئذ اإلرادة الشعبية احلرة والواعية مع 
مضامني الرسالة األبوية السامية حلضرة 
صاحب الســمو أمير البالد الشيخ نواف 
األحمد اجلابر الصباح، حفظه اهللا ورعاه، 
بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ والتي تالها سمو 
ولي العهد الشيخ مشــعل األحمد اجلابر 

الصباح، حفظه اهللا، نيابة عن سموه.
وذكر البيان «وإذ نزجي شكرنا وتقديرنا 
للمقام السامي على ما ورد في ذلك اخلطاب 
التاريخي وما احتواه من مضامني تبشــر 
بفاحتة حتقيق اإلصالح السياسي املطلوب 
لوطننا العزيز فإننا نتطلع إلى أن تتضافر 
اجلهود املشتركة بني جميع السلطات في 
بناء الوطن وتنميته ورفع راية اإلصالح 
الشامل املنشود ومحاربة الفساد وحتقيق 
األماني الشعبية في ترسيخ مبادئ العدل 

واملساواة بني أفراده وجموعه».
وأضاف البيان: «لذا نتقدم إليكم بهذه 
املناشدة وكلنا أمل وإميان بوعيكم الوطني 
وحرصكم على تقــومي وتطوير وتطهير 
مؤسســاتكم وضمــان اســتقرار ورخــاء 
حاضركم واالطمئنان على مستقبل أجيالكم 
لكي ينعموا بالعدل في وطن آمن ومستقر 
ومزدهر وذلك لن يتم إال بحسن اختياركم 

ملمثليكم في هذه االنتخابات».
ودعا البيان إلى التالي:

١ ـ احلرص التام على أداء واجب االقتراع 
فــي هذا اليوم، بل وحــث جميع إخوانكم 

وأخواتكم على املشاركة.
٢ـ  ســيكون صوتكم شــهادة وتزكية مما 
يســتوجب التأكد التام مــن أن يكون من 

تختارون مؤهال وصاحلا وممن عرف بصدقه 
وإخالصه وحكمته ونزاهته وشرفه ونقاء 
مسيرته، ليتسنى له القدرة على املساهمة 
في عمليات إصالح الســلطة التشريعية 

وجناحها في اداء وتطوير مهامها.
٣ـ  يجب أال يقتصر دوركم على التصويت 
في هذا اليوم فقط بل أن ميتد طوال فترة 
العضوية ملراقبة أداء ممثليكم ومتابعتهم 
بــل ومعاونتهم في أداء واجبهم ومهامهم 
وعلى رأسها التأكد من احترامهم والتزامهم 
التام بقسمهم الدستوري والوفاء مبا جاء 

فيه.
٤ ـ التأكيــد على ضــرورة صون كرامات 
املواطنــني مــن خالل تيســير وســهولة 
حصولهــم على حقوقهم دون اســتغالل 
حلاجاتهم ومنع استمرار اضطرارهم الى 
اللجوء الى الواسطة النيابية املهيمنة، وذلك 
من خالل اإلعمال العادل للقوانني وتبني 
اإلدارة النزيهــة واملتطــورة في مختلف 

املؤسسات. 
٥ ـ التنديد واالستنكار بجميع محاوالت 
مخالفة وخرق نظام االنتخابات مبختلف 
أنواعهــا وصورها، وأهميــة تفعيل دور 
املواطن في كشف هذه املمارسات وإبالغ 

السلطات املختصة بذلك.
٦ ـ مع تقديرنا التام وتأييدنا ملا تقوم به 
جميع اجلهات املختصة من جهود مشكورة 
في تشديد الرقابة واحملاسبة لتحقيق نزاهة 
االنتخابات فإننا نهيب بالسلطات املعنية 
الى سرعة وضرورة استكمال أوجه الرقابة 
على نزاهة االنتخابات بإقرار قانون إنشاء 
هيئة وطنية مســتقلة عليــا لالنتخابات 
وســن القوانني الداعمة لعملها، كما نؤكد 
تقديرنــا كذلك على أهمية وضرورة دور 
االعالم الرسمي واألهلي املنصف واحليادي 
واملوضوعي مبختلف أنواعه ووسائله خالل 
هذه الفترة، اال اننا نحذر من خطورة وتأثير 
التحليالت واالســتطالعات واحلســابات 
املوجهة، ونطالب اجلهات املختصة بتشديد 
الرقابة واحملاسبة لتأكيد نزاهة االنتخابات 

وفقا للقانون املنظم لها. 
٧ ـ أخيــرا نبدي أســفنا الشــديد وننبه 
إخواننا الناخبني والناخبات الى ضرورة 
الرفض التام وعدم االنسياق وراء بعض 
الظواهر الســلبية اخلطيــرة التي برزت 
في حمالت بعض املرشحني واشتدت من 
قرب يوم االقتراع من ســجاالت وتراشق 
وكيل االتهامات والتشويه جتاه بعضهم 
البعــض دون أي رادع أخالقي أو احترام 

للقيم الوطنية.

املجموعة أصدرت بياناً صحافياً حّذرت فيه من االجنرار وراء الظواهر السلبية

ـــا  ـــارق لوطنن ـــد وف ـــخ جدي ـــة تاري ـــيعتبر بداي ـــراع س ـــوم االقت ي
ــار ــن االختيـ ــون بحسـ ــه الناخبـ ــهودًا يصنعـ ــًا مشـ ويومـ

موقعو البيان: أعضاء مجموعة 
مبادرة اإلصالح والتوافق الوطني 

عبداهللا إبراهيم املفرج، عبد الوهاب 
الهــارون، يوســف النصــف، د. محمد 
املقاطع، خالد عيســى الصالح، د.عادل 
الصبيح، عبداهللا الرومي، خميس عقاب، 
مشــاري العنجري، ســعد طامي، عبد 
الوهاب الوزان، د. موضي احلمود، جاسم 

العون، موســى معرفي، علي املوســى، 
سامي النصف، صالح الفضالة، د.عبد 
احملسن حمادة، يوسف اجلاسم، حمزة 
عباس، أحمد باقر، خالد املشاري، خالد 
هالل املطيري، فيصل اخلالد، ومنســق 

املجموعة محمد حمود الهاجري.

خالد القبيل: الديوانية مركز اجتماعي نفتخر به كونها
مجلس أمة مصغرًا يساهم في إيصال مطالب املواطنني

قال مرشح الدائرة األولى 
القبيــل، إن «الديوانية  خالد 
هــي املركز االجتماعــي الذي 
نفتخر به وهو التراث الكويتي 
األصيل، مشيرا إلى أنه مجلس 
أمة مصغــر، ويجب على كل 
من يصل إلى قبة البرملان من 
هذه الدائرة، أن يفتح ديوانه 
يوميا، وأنا أعاهدكم في حال 
البرملان سأفتح  إلى  وصولي 
ديوانــي من الصبــاح الباكر 
يوميا وهــذا عهد على رقبتي 
وديوانــي مســاء مفتوحا ٢٤

ســاعة، ربعنــا يســتاهلون، 
ويســتاهلون أهــل الكويــت 
الستقبالهم في الديوانية يوميا 
لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم».

مرشح الدائرة األولى أقام ندوة انتخابية مساء أمس األول

خالد القبيل متحدثا

احلضور في مقر خالد القبيل

جانب من احلضور

خالد القالف: شـركات كويتية يساهم 
فيهـا املواطنـون لبنـاء مـدن إسـكانية

قــال مرشــح الدائرة 
القــالف  األولــى خالــد 
الفضــاء  إن «األراضــي 
متوافــرة وهنــاك وفرة 
في رأس املال، متسائال: 
ملاذا ننتظر ١٥ سنة وهي 
ملك الدولة إال أنها حتت 
يد شركة نفط الكويت، 
وحتتــاج موافقتها لكي 
نقوم ببناء مدن إسكانية 

عليها؟».
وتساءل «ملاذا ال نقوم 
ببناء أرض املطالع خالل 
٥ سنوات؟ ملاذا ال يتسلم 
قســيمته؟»،  املواطــن 
داعيا إلى إنشاء شركات 
مســـــاهمة كـــــويتية 
يســاهم فيها املواطنون 
لتعميــر تلــك األراضي 
الفضــاء، ولتكــن هناك 
نسبة مســاهمة للقطاع 
اخلاص ونسبة للحكومة 
نســبة  وللمواطنــني 
اكتتــاب، ونقــوم ببناء 
مدن إسكانية على اخلط 

الســاحلي، ملاذا تتكدس املدن اإلسكانية 
في خط واحد؟.

وذكر القالف «أول ما يتخرج الشــاب 

يســوي أوراقه الثبوتية، فلمــاذا ال يتم 
تسجيله تلقائيا ضمن طلبات املؤسسة 

العامة للرعاية السكنية ؟».

مرشح الدائرة األولى خالد القالف

عبداهللا الفودري: التعاون بني السلطتني يحقق 
إرادة الشعب وتعديل التركيبة السكانية

أكد مرشح الدائرة الثالثة 
عبداهللا الفودري أن املرحلة 
القادمة يجب أن تشهد تعزيز 
الســلطتني  التعــاون بــني 
والتنفيذيــة  التشــريعية 
مــع قيــام كل منهما بدورها 
املطلوب، باعتبار هذا املبدأ 
هــو االســاس الــذي يقــوم 
عليــه النظــام الدســتوري 
في الكويــت، وهذا التعاون 
هو تفعيــل حقيقــي لرؤى 
وتطلعــات صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
وســمو ولــي العهــد األمني 
األحمــد،  الشــيخ مشــعل 
ورعاهمــا،  اهللا  حفظهمــا 

ومطلب الشعب الكويتي. 
إلــى  الفــودري  وأشــار 
العالقــة  تقويــة  وجــوب 
أعضــاء  بــني  والتعــاون 
البرملان بالقدر الذي تبوؤه 
املكانة املتقدمــة في احلياة 
البرملانيــة في الكويت ومبا 
يسهم في رســم السياسات 
العامــة وحتقيق اإلجنازات 
التي ينتظرهــا املواطنون، 
وتبادل الرقابة بني السلطتني. 
الفــودري:  وأضــاف 
وعلينا أن ندرك أن السلطة 
التشــريعية هــي املعبر عن 
إرادة الشعب الكويتي وآمالهم 
من خالل سن القوانني التي 
تراعي مصاحلهــم، ونتمنى 
أال يتعلــق االمر في التركيز 

باعتبارهــا  الكويــت  فــي 
ليســت حديثة لكنها قضية 
اصبحت أكثر اهمية ومطلبا 
شــعبيا أكثــر مــن اي وقت 
مضــى، ويجــب دعــم كل 
اجلهود الرسمية والشعبية 
لتتكاتــف فــي وضــع إطار 
خطة استراتيجية واضحة 
دون التأثيــر الســلبي على 
االقتصــاد الكويتــي، وعلى 
احلكومــة إعادة التفكير في 

والتركيبــة الســكانية، الن 
جتاهل هذا االمر سيكون سببا 
في زيادة االعباء على الدولة، 
ومع مــرور الوقــت وتزايد 
االنشطة االقتصادية والتوسع 
العمرانــي فــي الكويــت في 
املرحلة القادمة سيزيد معدل 
الطلب على الوافدين مبختلف 
مستوياتهم ومهاراتهم املهنية، 
وعند زيادة الوافدين بالكويت 
سيزيد الطلب على اخلدمات 
احليوية مثل التعليم والصحة 
واإلسكان، والنتيجة ستصبح 
الدولــة،  أكثــر عبئــا علــى 
فاحلكومــة بالســابق كانــت 
تعمل علــى تعديل التركيبة 
الســكانية فــي الكويت وفق 
مراحل للوصــول للمعاجلة 
الكاملة، ولكن على السلطتني 
في املرحلة القادمة املشاركة 
اجلــادة فــي بنــاء اخلطــط 
الواضحــة  واالســتراتيجية 
واالجــراءات القادمة على أن 
تكــون مدعومة من احلكومة 
وان تضع مصالح املواطنني 
واملال العام في بؤرة اهتمامه، 
وأن تدفع في ســبيل حتقيق 
املعادلــة احلقيقيــة في بناء 
املثالية  الســكانية  التركيبة 
الكويــت، وأن تكــون  فــي 
عنوانهــا  االســتراتيجية 
٧٠٪ للكويتيــني و٣٠٪ لغير 
الكويتيني ووفــق اختيارات 

سليمة ودراسة متكاملة.

برنامــج التكويت والتركيز 
على االحتياجات احلقيقية 
لسوق العمل والتي ال يشكل 
فقدانها أو نقصها عبئا على 
األسر الكويتية خصوصا في 
املهن اليدوية وأعمال املقاوالت 
وغيرها، ويجب أن تشتمل 
اخلطط القادمة على تنويع 
القاعدة االقتصادية بالكويت 
ومصادرهــا وبعدها يصعد 
للسطح في قضية الوافدين 

مرشح الدائرة الثالثة شدد على أهمية العمل ملا فيه صالح الكويت

عبداهللا الفودري متحدثا

علــى اســتمرار الصراع بني 
الســلطتني إذ يفترض انهما 
وجدتا خلدمــة غاية واحدة 
هي حتقيق طموحات الشعب 
وترسيخ البناء الدميوقراطي 
املستقر واملعبر عن الطموحات 
الكبيرة للمجتمع بعيدا عن 
املصالح واملكاسب السياسية 

والشخصية الضيقة. 
وتطــرق الفــودري إلــى 
مشــكلة التركيبة السكانية 

مضامـني اخلطـاب تبشـر بفاحتـة حتقيـق اإلصالح السياسـي 
املطلـوب لوطننـا العزيـز  ولنتـدارك األخطـاء السـابقة
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فهد املسعود: عدم استقرار الوضع 
السياسي السابق أدى إلى تأخر 
الكويت وتعّطل عجلة التنمية

بدر السهيل

انتقد مرشح الدائرة الثانية فهد املسعود عدم 
استقرار الوضع السياسي السابق والذي أدى إلى 
تأخر الكويت على جميع األصعدة وتعطل عجلة 
التنميــة، موضحا أن احلكومات في الســنوات 
السابقة لم تكن لها رؤية واضحة وال برنامج عمل 
حقيقيا، لذلك لم نر في السابق أي إصالحات جادة.

وقال املسعود، خالل ندوته االنتخابية التي 
اقامها مســاء امس االول مبدينــة جابر األحمد: 
جــاء اخلطاب الســامي لصاحب الســمو األمير 

الشيخ نواف األحمد والذي تاله سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، والذي مهد ملرحلة جديدة 
وهــي مرحلة تتوجب علينا جميعا استشــعار 
مســؤولياتنا الوطنية، بعدما بعث هذا اخلطاب 
التاريخــي األمل للكويتيني من جديد، مؤكدا ءن 
املرحلة املقبلة في الكويت تدعو للتفاؤل إلجناز 
مشاريع تنموية كبرى بإرادة ومسؤولية وطنية 

منا جميعا.
وأوضح املسعود: أهم خطوات خارطة الطريق 
القادمة هي حســن اختيار نوابــا أكفاء ملجلس 
األمــة املقبل، وهــذا كان أحــد مضامني اخلطاب 

الســامي، مضيفا أن حســن االختيار هو مطلب 
شــرعي وواجــب وطني وعلينــا أن نذهب يوم 
٢٠٢٢/٩/٢٩ الــى صناديق االقتراع ونختار وفق 
معايير وطنية حســب القوة والكفاءة واألمانة، 
مؤكدا أن حســن االختيار هو حجر أســاس ألي 

إرادة لإلصالح والتنمية والتطوير.
وطالب املســعود من رئيس مجلس الوزراء 
القادم حســن اختيار وزرائــه مبعايير الكفاءة 
واألمانة، مشــددا على وجوب أن تأتي احلكومة 
املقبلة برؤية واضحة وخطط تطوير وبرنامج 
حكومي باستراتيجية واهداف حقيقية وواقعية.

ً مرشح الدائرة الثانية أكد أن احلكومات لم تكن لها رؤية واضحة وال برنامج عمل حقيقيا

حضور انتخابي  متابعة واهتمام

مرشح الدائرة الثانية فهد املسعود متحدثا 

حضور كثيف 

احلضور يستمعون إلى حديث فهد املسعود 

أبناء الدائرة الثانية في مقر فهد املسعود 

(احمد علي) مرشح الدائرة الثانية فهد املسعود مخاطبا احلضور 

ابناء الدائرة الثانية خالل حديث فهد املسعود 

جانب من احلضور 

ترحيب 

جانب من ندوة املسعود 

ملشاهدة الڤيديو
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٣٠٥ 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

٨٢

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٭ 

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 عميش العجمي٭ 

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٭ 

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

٨٠

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.
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بقلـم: حسام فتحي
طيب!!!

رّد اإلهانة.. فن
فماذا أنتم فاعلون؟.. السؤال موّجه 
إلى الوزارات املصرية املعنية وجمعيات 
النفــع العام التي اســتنفدت كل الطرق 
والسبل واملطالبات للجمهورية الفرنسية 
الصديقــة بضرورة «حتريــك» التمثال 
«املسيء» الذي ميثل شامبليون واضعًا 
حذاءه فوق رأس امللك «إخناتون» من قلب 
الساحة الرئيسية ألهم وأعلى مؤسسة 
أكادميية فرنســية «جامعة فرنسا» أو 
COLLÊGE»، مجــرد  De FRANCE»
«حتريكــه» إلى مكان آخــر ال يراه فيه 

اجلمهور.
.. منذ ما قبل ٢٠١١ واجلالية املصرية 
في فرنســا تخاطب اجلهات املسؤولة.. 

دون رد.
.. اخلارجيــة املصرية أرســلت طلبًا 

للخارجية الفرنسية دون أي تغيير.
.. وزارة اآلثــار املصريــة أصــدرت 

البيانات واملراسالت دون جدوى.
.. املستشــار االقتصــادي ملنظمــة 
السياحة العاملية سعيد البطوطي أرسل 
شكوى إلى «اليونسكو» أن التمثال يخالف 
مبادئ عمل «اليونســكو» نفسها والتي 
تنص على احتــرام احلضارات والتراث 
اإلنســاني ونبذ العنصريــة.. وال حياة 

ملن تنادي.
لفت نظري أثناء متابعتي للتعليقات 
وردود الفعــل رأيان «متناقضان» لعالم 
اآلثار ووزير اآلثار األسبق د.زاهي حواس، 
األول لصحيفة «اليوم السابع» يقول فيه: 
«إن ثقافة الغرب ال تعتبر وضع األرجل 
في وجه النــاس متثل إهانة، وذلك على 

عكس ثقافتنا، وبالتالي متثال شامبليون 
ال ميت للعنصرية بصلة، وأنا ضد القول 
إن التمثال ميّس احلضارة املصرية على 

اإلطالق».
ثــم قال حــواس في تصريــحـ  أمس 
األول ـ ملوقــع «مصراوي»: «هذا التمثال 
مرفــوض متامًا ولم أعلم به إال بعد ترك 
الوزارة وعندما علمت كتبت مقاًال ضده، 
ووقعت نداء أرســله مثقفون مصريون 

إلى السفير الفرنسي».
.. وأترك لكم احلكم على الرأيني!!

أما الكتاب وأصحاب الرأي.. بل وحتى 
«جنوم» مواقع التواصل فتصاعدت حدة 
آرائهم بداية بضــرورة تواصل الضغط 
الثقافي عبر وسائل االتصال الديبلوماسية 
والثقافية واألمم املتحدة، وانتهاء بصنع 
متثال ضخم إلخناتون واضعًا «صندله» 
فوق قبعة نابليون الشهيرة وحتت القبعة 

رأس اإلمبراطور الشهير!!
ووضــع التمثال في مدخــل املتحف 
املصري الكبير أو ميدان التحرير.. وعدم 
إزالته حتى تزيل «جامعة فرنسا» متثال 
شامبليون املسيء!!.. مروراً باقتراحات 
مثل وقف التعاون الثقافي، وطرد بعثات 

اآلثار الفرنسية!
وشخصيًا أعتقد أن مصر لديها طرق 
«أكثر حتضــراً» لتوصيل وجهة نظرها 
الواضحــة للعالــم كله، وإدانــة التمثال 
املسيء فنحفظ كرامة «تاريخنا».. ونكشف 
قبح «التمثال» العنصري، دون السقوط 

في نفس اخلطيئة.
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

خادم احلرمني وملك البحرين يبحثان تعزيز التعاون املشترك
جدةـ  وكاالت: استقبل خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز، في قصر السالم 
بجــدة أمس، عاهــل البحرين 
امللك حمد بن عيسى آل خليفة 

مبناسبة زيارته للمملكة.
ورحــب خــادم احلرمني، 
البحريــن ومرافقيــه  مبلــك 
في اململكــة، فيما أبدى عاهل 
البحرين سعادته بلقاء أخيه 

امللك سلمان بن عبدالعزيز.
أنبــاء  وكالــة  وقالــت 
البحرين «بنا» فــي بيان أن 
خادم احلرمني وملك البحرين 
عقدا مباحثات رسمية، حيث 
أعرب امللك حمد بن عيســى 
آل خليفة عن أخلص تهانيه 
خلــادم احلرمــني الشــريفني 
الشقيق  والشعب السعودي 
مبناسبة اليوم الوطني الثاني 
والتســعني للمملكة العربية 
السعودية، سائال اهللا سبحانه 
وتعالى أن يدمي على اململكة 
الشــقيقة عزهــا ورخاءهــا 
وأمنها واســتقرارها في ظل 
قيادتــه احلكيمــة، كمــا نقل 
جاللته أطيب تهاني وحتيات 
العائلة املالكة وحكومة وشعب 
البحريــن إلى خادم احلرمني 
الشريفني وإلى العائلة املالكة 
اململكــة  وحكومــة وشــعب 
الشقيقة  العربية السعودية 

البحرين  وأعــرب عاهــل 
عن اعتــزازه بعمق العالقات 
الســعودية  ـ  البحرينيــة 
ومتيزهــا، واحلرص املتبادل 
على تقويتها واالرتقاء بها في 

مختلف املجاالت.
بالــدور احملوري  وأشــاد 
العربيــة  الفاعــل للمملكــة 
السعودية بقيادة خادم احلرمني 

مختلــف الصعــد مبــا يعود 
باخلير والنفــع على البلدين 
والشعبني الشقيقني. كما بحثا 
مجريات األحداث في املنطقة 
وأهم املستجدات على الساحات 
اإلقليمية والعربية والدولية، 
إضافة إلى تبادل وجهات النظر 
بشــأن عدد من القضايا محل 

االهتمام املشترك.

الشــريفني في ترسيخ دعائم 
األمــن واالســتقرار وتعزيــز 
السالم في املنطقة والدفاع عن 
مصالح األمة العربية وخدمة 

قضاياها العادلة.
خــالل  اجلانبــان  وأكــد 
اللقــاء حرصهما علــى الدفع 
بوتيــرة التعــاون وتطويــر 
آليات التنسيق املتبادل على 

اجلانبان تبادال وجهات النظر بشأن املستجدات اإلقليمية والعربية والدولية

(واس) خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز مستقبال عاهل البحرين امللك حمد بن عيسى آل خليفة في جدة أمس 

الوطنيــة  املناســبة  بهــذه 
العزيزة.

واستعرض اجلانبان مسار 
العالقــات التاريخية الوثيقة 
واملتجــذرة ومختلف جوانب 
التعــاون والعمــل املشــترك 
والتنســيق حيــال القضايــا 
والتطورات الراهنة مبا يعزز 

املصالح املتبادلة.

روسيا تهاجم «أوديسيا» األوكرانية بـ «درونز» إيرانية
وُتقّر بـ «أخطاء» بعد استدعاء متقاعدين ومرضى للقتال

عواصــم ـ وكاالت: أكدت أوكرانيا 
أن مدينة أوديسا الساحلية اجلنوبية 
تعرضــت لهجــوم بطائرات مســيرة 
«درونــز» إيرانية الصنع، بعد يومني 
من هجوم روسي بطائرة مسيرة مماثلة 
أدى إلى مقتل مدنيني اثنني على االقل، 
فيمــا قالــت كييڤ أنهــا طالبت بعقد 
اجتمــاع عاجل ملجلــس األمن الدولي 
بشأن االستفتاءات اجلارية في ٤ مناطق 
اوكرانية بشأن االنضمام إلى روسيا.

وقالت القيادة العملياتية للجيش 
األوكراني في جنوب البالد إن «أوديسا 
هوجمــت مجــددا بطائــرات مســيرة 

انتحارية».
وأكــدت املتحدثــة باســم القيادة 

العسكرية األوكرانية في اجلنوب ناتاليا 
غومنيــوك لوكالة «فرانس برس» أن 
الهجوم جرى بواسطة «طائرات إيرانية 

مسيرة».
وفــي الغضــون، تبادلــت كييــڤ 
وموسكو االتهامات بشأن هجمات على 

مدنيني في جنوب أوكرانيا.
في هذه األثناء، تعهدت الســلطات 
الروسية إصالح «األخطاء» التي ارتكبت 
في إطار إعالن الرئيس ڤالدميير بوتني 
التعبئة، بعد استدعاء أشخاص للقتال 

يفترض أنهم معفيون، ما أثار جدال.
لكن أثار استدعاء أشخاص جتاوزوا 
سن القتال أو مرضى أو معفني ألسباب 
أخرى، ردود فعل غاضبة على مواقع 

التواصل االجتماعي ما أحرج السلطات.
وأكــد العديــد مــن الطــالب أيضا 
اســتدعاءهم علما أن السلطات كانت 

وعدت بإعفائهم.
وبعد إقرار غيــر معهود بحصول 
أخطاء، المت رئيسة مجلس الشيوخ 
في البرملان الروسي فالنتينا ماتفيينكو 
الســلطات اإلقليميــة املشــرفة علــى 

التعبئة.
إلى ذلك، استمرت عملية التصويت 
فــي االســتفتاءات، رغــم االنتقــادات 
الدوليــة، فــي أربع مناطــق أوكرانيا 

حتتلها روسيا وتنتهي غداً.
وقد يتخذ البرملان الروسي خطوات 
خالل أيام لضم مناطق أوكرانية بشكل 

رسمي. وذكرت وكالة «تاس» الروسية 
الرســمية لألنباء أن مجلــس النواب 
الروسي (الدوما) رمبا يطرح مشاريع 
قوانــني للنقــاش لضم األجــزاء التي 
احتلتها روسيا من أوكرانيا اخلميس 

املقبل.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن 
مصــدر قولــه إن مجلــس االحتاد 
(الغرفة العليا بالبرملان) قد يبحث 
مشــروع قانون في ذات اليوم عن 
هــذا األمــر كما ذكــرت وكالة «ريا 
نوفوســتي» عن مصدر لم تسمه 
أن بوتني رمبا يعد خلطاب رسمي 
أمام جلســة اســتثنائية مشتركة 

للمجلسني اجلمعة املقبلة.

احلكومة: اجلمهورية اجلديدة تتجه 
إلى تعظيم االستفادة من الغاز الطبيعي

القاهرة ـ هالة عمران

أكــد املركــز اإلعالمي ملجلــس الوزراء 
املصري أن الدولة متضي قدما نحو حتقيق 
رؤيتها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة 
وتداول الغاز، في ضوء ما متتلكه من ثروات 
ومقومــات تؤهلهــا لتحقيق هــذا الهدف، 
حيث جنحت في تعزيز قدراتها اإلنتاجية 
والتصديريــة، في ظل إبرامهــا املزيد من 
الدولية للبحث واالستكشاف،  التعاقدات 
فضــال عن تطوير شــبكة املوانئ والبنية 

التحتية ومحطات اإلسالة.
جاء ذلك في التقرير الذي نشره املركز 
اإلعالمــي تضمــن انفوجرافــات تســلط 
الضوء علــى اجتاه اجلمهوريــة اجلديدة 

إلــى تعظيم االســتفادة من ثــروات مصر 
من الغــاز الطبيعي، في ظل مواجهة دول 
العالــم حتديات نقــص الطاقة وترشــيد 
االســتهالك، والتــي تشــمل التوســع في 
مشــروعات التنقيــب، وتطويــر محطات 
اإلسالة، ومضاعفة التصدير، والشراكات 

االستراتيجية، وترشيد االستهالك.
ورصد التقرير الطفرة غير املســبوقة 
في مؤشــرات الغاز الطبيعي، حيث سجل 
معــدل منو قطاع الغــاز ٤٪ (مبدئي) عام 
٢٠٢٢/٢٠٢١، مقابــل تراجع مبعدل ١١٪ عام 
٢٠١٦/٢٠١٥، بينما قفز إنتاج الغاز الطبيعي 
ليسجل ٦٩٫٢ مليار م٣ في عام ٢٠٢٢/٢٠٢١، 
مقابل ٤١٫٦ مليار م٣ عام ٢٠١٦/٢٠١٥، بنسبة 

زيادة ٦٦٫٣٪.

احلكومة السورية تطرح سندات خزينة 
بقيمة ١٠٠ مليار ليرة للمرة الثالثة

البيضة بـ ٦٠٠ ليرة.. 
واملواطن السوري يسأل: ماذا نأكل؟

وكاالت: تعتزم احلكومة السورية طرح 
سندات خزينة جديدة جلمع اموال تقدر 

بقيمة ١٠٠ مليار ليرة سورية.
وأعلنت وزارة املالية الســورية عن 
املزاد الثالث لــألوراق املالية احلكومية 
لعام ٢٠٢٢ إلصدار سندات خزينة بأجل 
سنتني وبنطاق مستهدف بقيمة ١٠٠ مليار 
ليرة سورية، مبينة أن املزاد سيقام يوم 

اإلثنني ١٠-١٠-٢٠٢٢.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على 
صفحتها على الفيسبوك، أنه يحق لكل 
األفراد الطبيعيني واالعتباريني املشاركة 
باملــزاد مــن خالل فتح حســاب لدى أي 
من شركات الوساطة املالية املشاركة أو 
لدى املصارف العاملة املؤهلة لالكتتاب 
على سندات اخلزينة كما يحق لشركات 

الوســاطة املاليــة واملصــارف العامــة 
واخلاصة املؤهلة االكتتاب على السندات 

أيضا.
ولفتــت الــوزارة إلــى أنه سيســمح 
لسندات اخلزينة املعلن االكتتاب عليها 
بالتداول في سوق دمشق لألوراق املالية 
مــا يعطيها ميــزة الســيولة إضافة إلى 
االستفادة من الفوائد التي سيتم منحها 
بشكل نصف سنوي بنسبة فائدة ستتحدد 
بناء على العروض املقدمة والتي سيعلن 

عنها بعد انتهاء أعمال االكتتاب.
يذكر أنه مع هذا االصدار من سندات 
اخلزينــة تكــون وزارة املالية قد نفذت 
كامل روزنامة األوراق املالية املخطط لها 
لعام ٢٠٢٢ وبقيمة إصدار إجمالية بلغت 

٦٠٠ مليار ليرة سورية.

وكاالت: حذر أصحاب املداجن والتجار 
الســوريون، من استمرار ارتفاع أسعار 
مادة بيض املائدة، فخالل أسبوع واحد 
ارتفع الطبق نحو ٣٠٠٠ ليرة، بحســب 
موقع صحيفة «الوطن» املوالية. ورغم أن 
نشرات األسعار الرسمية لدى مديريات 
التجارة الداخلية حددت سعر طبق البيض 
وزن ٢٠٠١ غرام بـ ١٣٥٠٠ ليرة، فإن األسعار 
في احملال التجارية تتجاوز أسعار النشرة 
الرسمية، حيث يباع «صحن» البيض من 
١٦٠٠٠ - ١٦٥٠٠ وإذا كان مغلفــا يرتفع 

سعره إلى ما بني ١٧٠٠٠ - ١٧٥٠٠.
ويبرر التجار وأصحاب املداجن هذه 
االرتفاعــات املتكررة، بارتفــاع تكاليف 
اإلنتاج، والذي أدى إلى خروج عدد كبير 

من املداجن اخلاصة من اخلدمة، وبالتالي 
أدى ذلك إلى قلة اإلنتاج وزيادة الطلب، 
منوهني بأن سعر الصرف اجلديد للدوالر 
ســيكون له تأثير ملحوظ على أســعار 
هذه املادة مســتقبال والسبب يعود إلى 

استيراد األعالف.
وتقــول مواطنــة: إن ســعر البيضة 
الواحدة اليوم ٦٠٠ ليرة في مناطق ريف 
دمشــق الغربي، وســعر خمس بيضات 
٣٠٠٠ ليرة، وبالتالي فإن راتب املوظف 
ال يكفي شراء خمسة أطباق من البيض 
في الشهر، علما أن متوسط راتب املوظف 
يبلغ نحو ١٠٠ ألف ليرة ســورية فقط. 
وتساءلت الســيدة: ماذا سنأكل في ظل 

ارتفاع األسعار اجلنوني؟!

املوازنة اليوم واحلكومة غدًا ما لم يستحضر مرسوم التجنيس!
بيروت ـ عمر حبنجر

يــرى مراقبــون ان إقــرار 
موازنــة العــام ٢٠٢٢ للدولة 
اللبنانية فــي مجلس النواب 
اليــوم  فــي املوعــد احملــدد 
االثنني، سيفتح الباب واسعا 
الدســتورية  لالســتحقاقات 
واإلصالحيــة األخــرى، بدءا 
من اســتحقاق تأليف حكومة 
جديــدة، او تعــومي حكومــة 
تصريف األعمال املستقيلة بعد 
ترميمها، لتكتسب املناعة التي 
تؤهلها الى تصريف األعمال، 
في حال حل الشغور الرئاسي 
بعدم انتخاب رئيس جديد قبل 

٣١ أكتوبر.
وقد جرت اتصاالت مكثفة، 
لعدم تكرار سيناريو تطيير 
النصــاب فــي جلســة اليوم، 
النــواب  يلجــأ  أن  خشــية 
املعارضون، كالقوات اللبنانية 
وحزب الكتائب والتغييريني 

الى هذا اخليار مرة أخرى.
ويقــول مصــدر متابــع 
لـ«األنباء» إن إقــرار املوازنة 
على عواهنها، سيسمح بتوقع 
والدة احلكومة غدا الثالثاء، ما 
لم تظهر عقبة جديدة كمرسوم 
منــح اجلنســية ألربعة آالف 
«مترسمل» عربي وأجنبي كان 
رئيس احلكومة جنيب ميقاتي 
ووزير الداخلية بسام املولوي 
رفضا توقيعه. وإذا ما استمر 
شــبه الضغط من أجل والدة 
احلكومة من جانب الوسطاء 
على املعارضة واملواالة، والذي 
تظهر بعد صدور البيان الثالثي 
الســعودي - األميركــي - 
الفرنسي من نيويورك، مضافا 
إليهــم، خطــاب مفتــي لبنان 
الشــيخ عبد اللطيــف دريان 
في اجتمــاع النواب الســنة، 
فــي دار الفتــوى عصــر يوم 
الســبت، والبيان الذي صدر 
عــن املجتمعــني، وكلها تؤكد 
على اولوية تشكيل احلكومة.

حكومة تصريف األعمال.
والراهن ان اجتماع النواب 
الســنة فــي دار الفتــوى، لم 
يكــن مجــرد لقــاء عابــر، في 
ضوء املواقف املتقدمة وطنيا 
التــي  ودســتوريا وميثاقيــا 
حملتهــا كلمة املفتــي دريان، 
واستحق عليها، تهنئة رئيس 
احلكومــة احلالية ورؤســاء 
إلــى  الســابقني،  احلكومــات 
جانــب الفعاليات السياســية 
والديبلوماسية، وجعلت من 
اللقاء حدثا مفصليا، حيث أعاد 
املفتي دريان االعتبار الى العمق 

وحصــرت الدخول واخلروج 
بالنــواب وبوســائل االعالم، 
بعدمــا تنامى ان ثمــة جهات 
تســعى للتظاهر امــام الدار، 
حتت عناوين مطلبية، وداخل 
قاعة االجتماع، حصل أخذ ورد 
حول البيــان اخلتامي، عندما 
أصــر نواب كتلــة حزب اهللا، 
عن دائرة بعلبكـ  الهرمل جمال 
صلح وملحم احلجيري وعن 
املنية ـ الضنية جهاد الصمد، 
على مناقشة البند اخلامس من 
البيان اخلتامي، والذي يتضمن: 
«ال يستطيع لبنان ان يتوقع 
يدا عربية شــقيقة متتد إليه، 
وفيه مــن يفتــري ظلما على 
الدول العربية الشقيقة الى حد 
االستعداء، مما يشوه االخوة 
العربية التي معها يكون لبنان 
او ال يكون». ويقول احد النواب 
املشاركني في اللقاء لـ «األنباء» 
ان النواب الثالثة شددوا على 
مناقشة هذا البند، معتبرين ان 
فيه غمز من قناة فريق املمانعة، 
ومطالبــني بتعديله، فتصدى 
النواب اشــرف ريفــي ونبيل 
بــدر وفؤاد مخزومي وقاســم 
هاشــم للمطالبــني بالتعديل، 
وكان النائب هاشم عضو كتلة 
التنمية والتحرير (امل) االشد 
اصرارا على رفض املس بنص 
البيــان، فانتهى األمر بصرف 

النظر. 
علــى الصعيد الرئاســي، 
قال رئيس التيار احلر جبران 
باسيل ساخرا: «يللي متلي مش 
خرج يعمل رئيس جمهورية! 
باســيل كان يتحدث بافتتاح 
«بيت الشباب»، في احدى قرى 
زغرتا في الشمال، حيث أضاف: 
نحن امام شهر مهم ومفصلي 
وحســاس، وفيه استحقاقات 
كبرى، وبالنسبة للحكومة، ال 
أريد ان أعطيها أهمية، واملوازنة 
التي سيناقشها مجلس النواب 
«ما بتسوى شي» لكن موازنة 

سيئة افضل من ال موازنة».

الوطني والعربي والدولي ملوقع 
رئيس اجلمهورية املسيحي، 
وحمى موقع رئاسة احلكومة 
وصالحياتهــا، وقــدم الدفــع 
حلماية الرئيس ميقاتي وشد 
عصبــه فــي مهمتــه الشــاقة 
لتشــكيل احلكومــة. وضمن 
العناصر التي كونت أهمية لقاء 
دار الفتوى، وطنيا وعربيا، دقة 
التنظيم واالحتسابات املبكرة 
ألي مســتجد او معرقــل، لقد 
ضــرب اجليش وقــوى األمن 
الــدار  طوقــا واســعا حــول 
الواقعة في محلة «عائشة بكار» 

رؤساء احلكومات هنأوا املفتي دريان على اللقاء النيابي السني ومقرراته

طالب خالل وقفة احتجاجية في مجمع احلدث اجلامعي حتت عنوان انقذوا اجلامعة اللبنانية         (محمود الطويل)

احلكومــة  ان  ويبــدو 
املوســعة، التــي طالــب بهــا 
الرئيس ميشــال عون ذهبت 
أدراج الرياح، واملطروح اآلن 
اكثر تعــومي حكومة ميقاتي 
احلاضرة بعد ترميمها، بإخراج 
وزراء وادخــال آخريــن، مبا 
يحفظ التوازنات السياســية 
ويراعي ما اشــار اليه املفتي 
دريــان في خطابــه باجتماع 
النواب السنة، من حرص على 
اتفاق الطائف، وعلى صالحيات 
رئاسة احلكومة، وعلى حكومة 
كاملة الصالحيات، ال الى بقاء، 

البنوك اللبنانية تستأنف عملها اليوم
بيروت ـ رويترز: قالت جمعية مصارف 
لبنــان، فــي بيــان أمــس، إن بنــوك البالد 
ستســتأنف مزاولة أعمالها ابتداء من اليوم 
االثنــني بعد أن أغلقت ملدة خمســة أيام في 
أعقاب سلسلة من حوادث االقتحام من قبل 
مودعني يطالبون بسحب أموال من حساباتهم 

املجمدة.
وقال البيان إن القرار اتخذ «مع األخذ بعني 

االعتبار األوضــاع األمنية الصعبة الراهنة 
وضــرورة احملافظة علــى ســالمة الزبائن 
واملوظفني على حد سواء وذلك بغياب احلماية 

الكافية من قبل الدولة».
وأضاف أن العمل سيجري «عبر قنوات 
يحددهــا كل مصــرف لعمليات املؤسســات 
التجارية والتعليمية واالستشفائية وسواها 

وعبر الصرافات اآللية للجميع».
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الكويت عاشر أكبر منتج للنفط في العالم.. مبتوسط ٢٫٧١٧ مليون برميل يوميًا
محمود عيسى

ذكرت شركة أويل آند غاز إنفستنغ 
نيوز فــي تقريــر حديــث، أن الكويت 
احتفظت باملركز العاشر بني أكبر الدول 
املنتجة للنفط في العالم في عام ٢٠٢١، 
إذ بلغ إنتاجها في املتوسط ٢٫٧١٧ مليون 

برميل يوميا.
وأضاف التقرير أن الكويت قد انخفض 
إنتاجها في عام ٢٠٢١ للمرة الثالثة منذ 
عام ٢٠١٨، ففي عام ٢٠١٦ وصل اإلنتاج إلى 
٣٫٠٧٢ ماليني برميل يوميا، ثم انخفض 
في عــام ٢٠١٧ إلى ٣٫٠٢٥ ماليني برميل 
يوميــا. وفي عام ٢٠١٨، ســجل اإلنتاج 
انتعاشا طفيفا ليصل الى ٣٫٠٥٩ ماليني 
برميل في اليوم، إال انه ما لبث أن تراجع 
مرة أخرى في عام ٢٠١٩ إلى ٣٫٠١٧ ماليني 

برميل يوميا.
ويسهم قطاع النفط والغاز في الكويت 
بنحو ٦٠٪ مــن الناجت احمللي اإلجمالي 
للبالد، كما يستحوذ على نصيب األسد 
من عائدات الصادرات بنسبة تصل ٩٥٪.
وقد استمر إنتاج النفط العاملي في 
االرتفاع على مر السنني، ولكن أسواق 
النفط العاملية تأثرت في اآلونة األخيرة 
بشكل كبير بتداعيات ڤيروس كورونا 

ثــم حروب األســعار بني بعــض الدول 
املنتجة للنفط، وأخيرا احلرب الدائرة 

رحاها اآلن بني روسيا وأوكرانيا.
وقد انتهت اتفاقيــة مراقبة اإلنتاج 
املبرمة بــني منظمة أوپيك و١١ من أكبر 
منتجي النفط في العالم في عام ٢٠٢٠. 
وعندما ارتفع اإلنتاج بشــكل كبير في 
أبريــل من ذلك العام بعد قرار روســيا 
بعدم املوافقة على مزيد من التخفيضات 
التي اقترحتها اململكة العربية السعودية، 
متثل رد فعل األخيرة في عرض نفطها 

بسعر مخفض وزيادة في اإلنتاج.
وقالت الشركة في تقريرها إنه عندما 
ازداد العرض ونقص الطلب في السوق، 
حتولت أســعار النفط إلى ســلبية، ما 
أصاب األسواق واملعنيني بها بالصدمة. 
وقــد مت التوصل فــي نهاية املطاف الى 
اتفاق بني روســيا وأوپيك على خفض 
اإلنتاج مبقدار ٩٫٧ ماليني برميل يوميا 
- وهو أكبــر خفض منفرد في اإلنتاج 

يتم تطبيقه في التاريخ.
وفــي عام ٢٠٢١ تعافــى الطلب على 
النفــط مــع تخفيــف عمليــات اإلغالق 
اخلاصــة بڤيروس كورونــا في جميع 
أنحاء العالم، ما أدى إلى ارتفاع األسعار. 
ولكن احلرب التي نشبت عام ٢٠٢٢ وما 

زالت مســتمرة بني روســيا وأوكرانيا 
تســببت في ارتفاع أســعار النفط إلى 

عنان السماء.
وفي ضوء هذه األحداث وغيرها من 
أحداث السوق األخيرة، فقد يكون لدى 
العديد من املســتثمرين فضول ملعرفة 
الدول التي تنتج أكبر كميات من النفط 
لعلهــا تكــون قــادرة على ســد فجوة 
اإلمدادات إذا اســتمرت دول الغرب في 
فرض املزيد من العقوبات على روسيا.

وفيما يلي قائمة بأكبر ١٠ دول منتجة 
للنفط ومتوسط إنتاجها اليومي في عام 
٢٠٢١ وفقــا لإلحصائيات املســتقاة من 
إدارة معلومات الطاقة األميركية وتشمل 
إجمالي إنتاج البترول والسوائل األخرى.
١- الواليات املتحدة: ١٨٫٨٧٥ مليون 

برميل.
٢- السعودية: ١٠٫٨٣٥ ماليني برميل.

٣- روسيا: ١٠٫٧٧٨ ماليني برميل.
٤- كندا: ٥٫٥٥٨ ماليني برميل.

٥- الصني: ٤٫٩٩٣ ماليني برميل.
٦- العراق:  ٤٫٤١٩ ماليني برميل.

٧- اإلمارات: ٣٫٧٨٦ ماليني برميل.
٨- البرازيل:  ٣٫٦٨٩ ماليني برميل.

٩- إيران: ٣٫٤٥٨ ماليني برميل.
١٠- الكويت: ٢٫٧١٧ مليون برميل.

وفقاً لتقرير «أويل آند غاز إنفستنغ»

«املركزي» لـ «مزاولي الدفع اإللكتروني»:
أخطرونا بفروعكم وشركاتكم في اخلارج

علي إبراهيم

دعا بنك الكويت املركزي كل مزاولي أعمال 
الدفع اإللكتروني لألموال ووكالئهم إلى إخطاره 
فــي حال وجود أي فروع أو شــركات تابعة 

سبق تأسيسها خارج الكويت.
يأتي ذلك فــي ضوء التعليمات الصادرة 
عن «املركزي» في سبتمبر ٢٠١٨ بشأن تنظيم 
أعمــال الدفع اإللكتروني لألمــوال، في إطار 
حرصه على تنظيم األعمال املرتبطة بخدمات 
نظم الدفع والتسوية اإللكترونية على الوجه 

السليم.
وشدد «املركزي» على مزاولي أعمال الدفع 
اإللكتروني لألموال بضرورة إحاطته علما قبل 
الشــروع في إجراء أي اتصاالت مع سلطات 
رقابيــة ماليــة أو مصرفية فــي دول أخرى 

بشأن فتح فرع أو شركة تابعة في اخلارج.
يأتي ذلك في إطار املهام الرقابية الفعالة 
واملستمرة لبنك الكويت املركزي، كون عمليات 
الرقابة تتطلب اتصاالت دورية وتعاونا متبادال 
بني السلطات الرقابية املختصة في الكويت 
والــدول املضيفة واملعاييــر الدنيا للرقابة، 
وهو ما يوجب أن يكون مزاولو النشاط على 
علم باملتطلبات التي تستدعي قيام السلطات 
الرقابية في الدولة املضيفة بالتشاور واالتصال 
بصورة رسمية أوغير رسمية مع «املركزي» 
لتالفي السلبيات التي قد تنشأ نتيجة عدم 
تنفيذ املتطلبات، وهو ما يعني على مزاولي 
النشاط إبالغه بأي خطط أو أنشطة يعتزم 
مزاولو النشاط القيام بها مستقبال في اخلارج، 
ويستدعي األمر مناقشتها أو التشاور بشأنها 

مع السلطات الرقابية في الدولة املضيفة.

في إطار حرصه على تنظيم األعمال املرتبطة بخدمات نظم الدفع والتسوية اإللكترونية

«بيتك» يحصل على ٩٧٫٢٧٪ 
من أسهم «األهلي املتحد»

أعلــن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن 
انتهاء فتــرة العرض الطوعي لالســتحواذ 
على أســهم البنك األهلي املتحد - البحرين 
والتي انتهت يوم اجلمعة املاضي وأن نسبة 
اسهم البنك االهلي املتحد التي قبل اصحابها 
التنازل عنها لصالح «بيتك» بلغت ٩٧٫٢٧٣٪.

وأوضح «بيتك» في بيان لبورصة الكويت 
انه استخدم حقه باالستحواذ االجباري على 
أســهم املساهمني الذين لم يقدموا استمارات 
القبول وفقا للشــروط املنصوص عليها في 

مستند العرض.
وأشــار الى انه مت تقــدمي موعد أول يوم 
لتداول اسهم «بيتك» اجلديدة الى يوم اخلميس 
الســادس من اكتوبر املقبل، نظــرا ألنه من 

املتوقع ان يكون يوم األحد التاسع من اكتوبر 
عطلة رسمية مبناسبة املولد النبوي.

على صعيد آخر، فإن مجلس إدارة «بيتك» 
وافق بالتمرير على إصدار عدد ٤٫٠٢٣٫٧٤١٫٢٣٦

ســهما بالقيمة االســمية للســهم تخصص 
ملســاهمي البنك األهلي املتحد، الذين وافقوا 
اثناء مدة العرض على التنازل وتبادل االسهم 
اململوكة لهم بأســهم بيت التمويل الكويتي 

وفقا ملعدل التبادل املتفق عليه.
وتعديــل املــادة (٨) من عقد التأســيس 
واملادة (٧) من النظام األساســي والتأشــير 
بذلك التعديــل في عقد التأســيس والنظام 
األساســي وســجل البنك لدى بنــك الكويت 

املركزي.

٦ أكتوبر املقبل أول يوم لتداول األسهم اجلديدة

٣١ ٪ ارتفاعًا في سيولة السوق.. و٢٩٫٨٪ بحجم التداوالت رغم األحداث١٫١٨ مليار دينار تراجعًا في القيمة السوقية لبورصة الكويت إلى ٤٣ مليارًا

مجلس اإلدارة يخصص أسهمًا ملساهمي «األهلي املتحد ـ البحرين» 
للتبادل بأسهم البنك وفق املعدل املتفق عليه

هبوط األسواق العاملية والنفط يكبد بورصات اخلليج ٨٨٫٨ مليار دوالر
شريف حمدي

التقلبــات االقتصادية  ألقت 
التي اشتدت  واجليوسياســية 
األسبوع املاضي بظاللها السلبية 
على أداء أســواق املال العاملية، 
والتي امتدت آثارها إلى األسواق 
اخلليجية مباشرة لتحقق خسائر 
قــدرت قيمتهــا بـــ٨٨٫٨ مليــار 
دوالر دفعة واحدة خالل جلسة 
تداوالت أمس. وجاءت التراجعات 
الشــديدة التــي تعرضــت لهــا 
األســواق اخلليجيــة بضغــط 
من االنخفاضات التي شــهدتها 
األسواق األميركية واألوروبية إثر 
مخاوف من احتمال حدوث ركود 
اقتصادي مدفوعا بنحو ٣ أسباب 
رئيســية تتمثل فــي التغيرات 
بأسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع 
كبير في معدالت التضخم، ناهيك 
عن انخفاض ملحوظ في أسعار 
النفط عامليا وصوال إلى املتغيرات 
اجليوسياســية والتــي تأتــي 
على رأسها اإلجراءات الروسية 
األخيرة بشأن استعدادات الدب 
الروسي ملتغيرات األوضاع في 

أوكرانيا.
ووفقا لبيانات شركة «كامكو 
إنفست»، فإن السوق السعودي 
تصدر خسائر األسواق اخلليجية 
بـــ٧٥٫٣ مليــار دوالر، تاله في 
الثانية ســوق أبوظبي  املرتبة 
بخســارة ٤٫٧ مليــارات دوالر، 
ثم الســوق الكويتي في املرتبة 
الثالثــة بخســارة ٣٫٩ مليارات 
دوالر، كمــا خســر ســوق قطر 
نحو ٣٫٣ مليارات دوالر، وسوق 
دبي نحو مليار دوالر، ثم سوق 
البحرين بـــ٤٠٠ مليون دوالر، 
وأخيرا ســوق مسقط بخسائر 

١٠٠ مليون دوالر.
وعلى مستوى أداء بورصة 
الكويت أمس، فقد شهدت تراجعا 
جماعيا ملؤشــرات السوق، كما 
خســرت القيمة السوقية نحو 

٢٫٧٪ مبا قيمته ١٫١٨٨ مليار دينار 
(ما يعادل ٣٫٩ مليارات دوالر)، 
ليتراجع إجمالي القيمة السوقية 
الــى ٤٣٫٠١١ مليار دينار مقارنة 
بقيمة سوقية بلغت نحو ٤٤٫١٩٩
مليــار دينــار نهاية االســبوع 

املاضي.
وخسر مؤشر السوق األول 
٢٠٦ نقاط بنسبة ٢٫٥٪ ليصل 

الى ٨١٢١ نقطة، كما خسر مؤشر 
الســوق الرئيســي ١٩٤ نقطــة 
بنسبة ٣٫٤٪، ليصل الى ٥٤٠٠

نقطة، وعلى اثر هذه املعدالت 
خسر مؤشر السوق العام ٢٠٠

نقطة بنسبة ٢٫٧٪ ليتراجع الى 
٧٢٤٤ نقطة.

وفي املقابل، ارتفعت السيولة 
أمس بنسبة ٣١٪ مبحصلة ٥٧٫٤

مليــون دينار مقارنة بجلســة 
اخلميس املاضي، حيث تصدر 
«بيتك» بنحو ١٥٫٩ مليون دينار، 
تاله اجيليتي بـ٩٫٤ ماليني دينار، 
ثم الوطني بـ٣٫٢ ماليني دينار، 
وزين بـ٢٫٤ ماليني دينار وهي 
ذات القيمة التي استحوذ عليها 
ســهم صناعات من الســيولة، 
بإجمالــي ٣٣٫٣ مليــون دينار 

لألسهم اخلمســة بنسبة ٥٨٪ 
من االجمالي.

كما ارتفعت أحجام التداول 
بنســبة ٢٩٫٨٪ بكميــات ٢٠٩
ماليــني ســهم ارتفاعا مــن ١٦١

مليون سهم في جلسة اخلميس 
املاضي، تصدرها سهم جي اف 

اتش بـ ٢٤ مليون سهم.
املؤشــرات  اداء  وتراجــع 

الوزنية لـ١٢ قطاعا امس تصدرها 
الطاقة بنسبة ٩٫٦٪، وانخفضت 
القيمة السعرية لـ ١٠٨ اسهم أمس 
مقابل ارتفاع ١٣ سهما، واستقرار 
٨ أسهم، ولم يجر التداول على 

أسهم ٢٨ شركة.
أسعار الفائدة

الزيـــــــادات  هذا، وتلعــب 

احلادة في أسعار الفائدة دورا 
التي  محوريــا فــي اخلســائر 
شــهدتها أســواق املال العاملية 
واخلليجيــة، خصوصا بعدما 
رفعها الفيدرالي األميركي معدل 
الفائدة مســاء األربعاء املاضي 
مبقدار ٧٥ نقطة أســاس للمرة 
الثالثــة علــى التوالي في إطار 
جهوده حملاربة التضخم، وهو 
األمر الذي جتاوبت معه غالبية 
البنوك املركزية عامليا بزيادات 

متفاوتة في أسعار الفائدة.
ويأتــي ذلك بينمــا تدخلت 
اليابان لدعم الني للمرة األولى 
منذ عــام ١٩٩٨، وهبط اجلنيه 
االسترليني إلى أدنى مستوياته 
منذ ٣٧ عاما مقابل الدوالر بعد 
أن أطلق وزير املالية   البريطاني 
اجلديــد تخفيضــات ضريبية 
تاريخية وزيــادات ضخمة في 

االقتراض.
تغيرات النفط 

على الصعيد ذاته، فقد ساهم 
التغير في أسعار النفط بارتفاع 
مخاوف املستثمرين، إذ تراجعت 
أسعار النفط بنحو ٥٪ إلى أدنى 
مستوى في ثمانية أشهر ملا دون 
الـ ١٠٠ دوالر، مع وصول الدوالر 
إلى أعلى مســتوى له منذ أكثر 
من عقدين، وســط مخاوف من 
أن يدفع ارتفاع أسعار الفائدة 
االقتصادات الكبرى إلى الركود، 
وهو ما يقلل الطلب على النفط.

األحداث اجليوسياسية
مــازال الصراع الروســي - 
األوكراني يتصدر املشهد ويلعب 
دورا محوريــا في التأثير على 
نفسيات وتوقعات املستثمرين، 
وهو ما ألقى بظالله على األسواق 
بصورة واضحة خصوصا مع 
إعالن اجليش الروسي التعبئة 
اجلزئيــة باســتدعاء ٣٠٠ ألف 

جندي من قوات االحتياط.

ضغوطات من االرتفاعات املتتالية مبعدالت الفائدة واألحداث اجليوسياسية وسط مخاوف من ركود اقتصادي عاملي
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مجلس وزراء العمل اخلليجي كّرم «بيتك» لتميزه في توطني الوظائف
كّرم مجلــس وزراء العمل والشــؤون 
االجتماعية مبجلس التعاون لدول اخلليج 
العربيــة، بيت التمويل الكويتي «بيتك»، 
لتميزه في تنفيذ برامج االحالل والتوطني 
والتدريب على مســتوى القطاع اخلاص 
فــي الكويت، وذلك في حفل تكرمي خاص 
عقد في العاصمة السعودية الرياض حتت 
رعاية وزراء العمل والشؤون االجتماعية 

بدول املجلس.
وعلى هامش تسلمه درع التكرمي، أعرب 
رئيــس املــوارد البشــرية للمجموعة في 
«بيتك»، زياد عبداهللا العمر، عن سعادته 
بهــذا التكرمي الذي يعتبر تقديرا رســميا 
لتميــز جهود «بيتــك» في مجــال تأهيل 
وتوطني العمالة، مؤكــدا االلتزام بتعزيز 
دور البنك بالتعــاون مع اجلهات املعنية 
خلدمة جهــود توطني العمالــة واالرتقاء 
مبستواهم العلمي واملهني وصقل اخلبرات 

وفق املعايير واملقاييس العاملية.
وأوضــح العمــر ان اختيــار «بيتــك» 
كأفضل مؤسســة في توطني العمالة على 
مستوى القطاع اخلاص في الكويت، جاء 
بناء على معايير وضوابط اســتطاع من 
خاللها «بيتك» حتقيــق معدالت مرتفعة 
في مؤشــرات التكويت والتدريب حسب 
تصنيفــات ومعطيات اجلهات الرســمية 

املعنية.
وأعرب العمر عن فخره بأن لدى «بيتك» 
أكبــر عدد مــن املوظفــني الكويتيني على 
مستوى البنوك الكويتية ومؤسسات القطاع 
اخلاص كافة، مبينا ان نســبة استقطاب 
الكويتيني مــن التعيينات اجلديدة خالل 
السنوات األخيرة تراوحت بني ٩٨٪ ونحو 
١٠٠٪، فيما بلغت نسبة التكويت ٧٨٫٢٪ كما 
فــي نهاية النصف األول من العام احلالي 

.٢٠٢٢
وأكد العمر مواصلة اجلهود باجتاه رفع 
معدالت التكويت متاشــيا مــع الضوابط 
واملتطلبات الرقابية في هذا الشأن، مشيرا 
الى أن «بيتك» حريص على مواصلة الدفع 
باجتاه شــغل الكويتيني لوظائف اإلدارة 
الوســطى، واالدارة التنفيذيــة، الفتا إلى 

أن نسبة الكويتيني في الوظائف القيادية 
تبلغ حوالي ٧٧٪.

وعلى صعيد متصل، أشار العمر الى ان 
«بيتك» يحقق تقدما ملحوظا في حتقيق 
أهداف االســتدامة على مســتوى موارده 
البشــرية مــن خــالل تطبيق الشــفافية 
وتطوير سياســاته املهنية في العمل مع 
االلتزام باملعايير البيئية والقيم االجتماعية 
واحلوكمة واالستدامة، كجزء من حتسني 
ثقافة املوظفني، وترســيخ مبادئ البنك، 
مبينا ان «بيتك» يواصل التركيز على تعزيز 
متثيل املرأة ضمن صفوف القوى العاملة 

في كل إداراته، ويســاهم في رفد الســوق 
بخبرات مصرفيــة ومتويلية متميزة من 
السيدات الكويتيات اللواتي يتمتعن بدرجة 
عالية من االحترافية، ما ميثل قيمة مضافة 

لالقتصاد الوطني واملجتمع الكويتي.
وأضــاف أن العديد مــن املوظفات في 
«بيتك» يشغلن مناصب إدارية تنفيذية، 
وأثبــنت قدرتهــن على االضطــالع بأدوار 
مهمة، مبينا أن نسبة متثيل املرأة في فروع 
«بيتك» بلغت نحو ٣٥٪، كما بلغت نسبة 
اســتقطاب السيدات في برنامج «فرصة» 
لتطوير املتفوقني نحو ٥٣٪ كما في ٢٠٢٢. 

واستند التكرمي الى عدة ضوابط ومعايير، 
مــن ضمنها ان تقــوم كل دولة من الدول 
األعضاء مبجلــس التعاون لدول اخلليج 
العربية باختيار مؤسسات القطاع اخلاص 
التي حتقــق معدالت مرتفعــة ومتطورة 
في مجال تنفيذ برامج االحالل والتوطني، 
وتعتمــد على العمالــة الوطنية مبعدالت 
مرتفعــة، وتلتزم بتقدمي فــرص التأهيل 
والتدريب املناسبة للعمالة الوطنية، مع 
مراعاة نوعية املزايا واحلوافز في املؤسسة 
املرشحة للتكرمي والتي تسهم في حتقيق 
استقرار العمالة الوطنية، ومدى توافر تلك 

املزايا في املؤسسة.
ومــن ضمن اجــراءات االختيــار، يتم 
تشــكيل جلنــة مختصة بإشــراف وزارة 
العمل والشؤون االجتماعية وذلك بالتعاون 
مع الغرف التجارية والصناعية وغيرها 
من اجلهــات ذات الصلة ملراجعة وتقييم 
املعلومــات اخلاصة في املؤسســة املزمع 
اختيارها وفي ضوء البيانات اإلحصائية 
املتوافــرة واملعاييــر والشــروط احملددة 

للتكرمي.
جوائز وتقديرات

يذكر أن سجل «بيتك» حافل باجلوائز 
تقديــرا لريادته ومتيزه في مجال املوارد 
البشرية، حيث حصد عدة جوائز مرموقة 
منها: جائزة «التميز في االرتباط الوظيفي»، 
وجائزة «التميز في أمتتة األعمال» وهما 
جائزتان عامليتان في مجال املوارد البشرية 
للعــام ٢٠٢٢ من مجموعــة براندون هول 
(Brandon Hall Group) املرموقة واملتخصصة 
في تقييم أداء البنوك والشركات واملؤسسات 
حــول العالم من خالل دراســات وبحوث 
واســتقصاء آراء خبــراء متخصصني في 
مجاالت التعلم والتطوير. كما فاز «بيتك» 
بجائزة املؤسسة األكثر تعيينا للمواهب 
الكويتية على مستوى القطاع اخلاص من 
قبل الهيئة العامة للقوى العاملة، تقديرا 
جلهوده االستثنائية في توظيف العمالة 
الوطنية، وحصد جائزة املؤسسات املتميزة 

.(AUM CORPORATE AWARD ٢٠٢٢)

حقق معدالت مرتفعة ببرامج اإلحالل والتوطني على مستوى القطاع اخلاص في الكويت

زياد العمر

زياد العمر متسلما التكرمي

جانب من حفل التكرمي

.. ومع الوزير فهد الشريعان والدكتور نايف احلجرف وفريق «بيتك»

مؤشرات وأرقام 
٭ ما يتراوح بني ٩٨٪ ونحو ١٠٠٪ نســبة استقطاب 

الكويتيني من التعيينات اجلديدة 
٭ ٧٨٫٢٪ نسبة التكويت.

٭ ٧٧٪ نسبة الكويتيني في الوظائف القيادية.
٭ ٣٥٪ متثيل املرأة في فروع «بيتك».

٭ ٥٣٪ نسبة استقطاب السيدات في برنامج «فرصة» 
للمتفوقني.

نحقق تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ أهداف االستدامة على مستوى مواردنا البشريةالعمر: «بيتك» لديه أكبر عدد من املوظفني الكويتيني مبؤسسات القطاع اخلاص كافة

درع التكرمي
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«iPhone 14» أقامت احتفالية مميزة إلطالق هواتف «stc»
 ،stc أطلقت شركة االتصاالت الكويتية
رســميا سلسلة آبل iPhone 14 الرائدة، 
وذلك خالل فعالية مميزة أقامتها تزامنا 
مع موعد اإلطالق الرســمي ألجهزة آبل 

الرائدة في الكويت.
واســتقطب احلدث حشدا كبيرا من 
عمــالء ومحبي هواتــف iPhone 14 في 
فرعهــا مبارينا مــول، فضال عن إطالق 
بث مباشر لتغطية فعاليات احلفل على 
قنوات التواصل االجتماعي اخلاصة بـ 
stc، والتي اشتملت على عدد من األنشطة 
الترفيهية وتوزيع اجلوائز على احلضور 

واملشاركني.
 ،iPhone 14 وخالل حفل إطالق هاتف
وفرت stc خدمة السيارات في شارع سالم 
املبارك مبنطقة الساملية وحتديدا من أمام 
أضخم فرع لـ stc الكائن في «مارينا مول»، 
بهدف تزويد العمالء بخدمة متميزة وهم 

جالسون في سياراتهم.
وإلى جانب خدمة السيارات، نظمت 
stc مسابقاتها الترفيهية ووزعت اجلوائز 

التــي تتألف من منتجــات آبل املختلفة 
للعمالء واحلضــور الفائزين. فيما قام 
اإلذاعي الشهير علي جنم بتغطية مختلف 
املسابقات واألنشطة عبر حسابات الشركة 

الرسمية على «انستغرام» و«تويتر».
هذا، وقد حرصت stc على توفير خدمة 
السيارات كجزء من الفعالية، السيما بعد 
النجاح الذي حققته هذه املبادرة العام 
املاضي، حيث استقطبت شريحة كبيرة 
من العمالء الذين شاركوا في املسابقات 
الترفيهية املصاحبة للفعالية وحصلوا 
على فرصة الفوز بإحدى اجلوائز القيمة 

.stc التي تقدمها
وفي ظل انتظار املاليني حول العالم 
النطالقة السلسلة اجلديدة من هواتف 
iPhone 14، حرصت stc على ترك بصمة 
بارزة لدى الترويج لباقاتها للدفع اآلجل 
مع عرض ملدة محدودة من خالل توفير 
جتربة تسوق تفاعلية وجذابة لعمالئها. 
وفي هذا الصدد تعاونت stc مرة أخرى 
مع تطبيق COFE الرائد في مجال تسوق 

القهوة عبر االنترنت في مبادرة جديدة 
جتمــع املؤسســتني في إطار الشــراكة 
االستراتيجية التي جتمع بينهما، حيث 
قــام فريق العمل بتوزيع قهوة مجانية 

على احلاضرين.
stc على صعيد متصل، شهدت فروع

في العديد من مناطق الكويت ارتفاعا في 
عــدد الزوار الراغبني في احلصول على 
أجهزة iPhone 14 اجلديدة من خالل باقات 
«Always ON» الصوتية للدفع االجل التي 
تقدم مجموعة كبيرة من املزايا اإلضافية 
الى عرض ملدة محدودة أطلقته stc مع 

باقــات الدفع االجل وهدايا رائعة لغاية 
100 دينار.

وتعليقا على إطالق السلسلة اجلديدة 
من هواتف iPhone 14، قال م.عامر عطوي، 
الرئيس التنفيذي لقطاع مبيعات األفراد 
في stc «نســعى باســتمرار إلثراء منط 
حياة قاعدة عمالئنا املتنامية أثناء تنظيم 
مبــادرات تفاعلية بالنظــر إلى التوقع 
العاملي إلطالق سلسلة iPhone الشهيرة 
في جميع أنحاء العالم، فقد عقدنا العزم 
على ترك بصمتنا لدى توفير هذه التجربة 

لعمالئنا».
وأكــد عطــوي: «تؤمــن stc بأهمية 
تعزيز التواصــل مع عمالئها ليتمكنوا 
من االستمتاع بالتجربة الشاملة ملنتجاتنا 
وخدماتنا، ســواء كانوا يحصلون على 
أحدث هاتــف ذكي في الســوق، أو من 
خالل االشتراك في إحدى خدماتنا للدفع 
االجل املميزة. ومن هذا املنطلق أطلقت 
stc عرضا ملدة محدودة مع باقات الدفع 
االجل وهدايا رائعة لغاية 100 دينار».

وأشار إلى أنه في سبيل إثراء جتربة 
العمالء ستواصل stc استكشاف وتطبيق 
أحدث االبتكارات التي يطل بها العصر 
الرقمي سريع التطور اليوم، بهدف تزويد 
العمالء بخدمات اســتثنائية ومنتجات 

مبتكرة.
واختتــم عطــوي: «ســواء كان ذلك 
من خالل أحد فروعنا أو عبر منصاتنا 
الرقميــة أو مركز االتصال اخلاص بنا، 
فنحــن مصممون علــى تزويد عمالئنا 
الكــرام بأحدث املنتجــات وذات الطلب 
عبر شــبكات اجليل اخلامــس. انطالقا 
مــن جتربة العمالء، قمنــا خالل الفترة 
املاضية بتقدمي حلــول مبتكرة ورائدة 
تهــدف إلى تلبية االحتياجات املتنوعة 
لعمالئها. كجزء من التزامنا بإثراء منط 
حياة عمالئنا، ســنواصل املشاركة في 
األحداث واملبادرات الرئيسية التي تعكس 
حرصنــا على تقدمي أحــدث االبتكارات 
واحللول واخلدمات في األسواق احمللية 

واإلقليمية».

قدمت عروضاً حصرية ملدة محدودة تزامناً مع موعد اإلطالق الرسمي لألجهزة اجلديدة بالكويت

stc فرحة الفائزين بجوائز الدرايف ثرو

زحمة السيارات خالل الفعالية

أحمد النويبت مدير العالقات العامة والتواصل االجتماعي مع علي جنم خالل الاليف على مواقع التواصلفرحة وبهجة النجاح

أحمد النويبت وعلي جنم مع فريق عمل الفعالية فيصل الفودري مدير عام املبيعات مع فريق عمل فرع املارينا مول سعود جمعة وأحمد السويل

جوائز stc املميزة

«بوبيان» أفضل بنك إسالمي بالعالم في اخلدمات الرقمية
أعلنــت مؤسســة غلوبل 
فاينانــس العاملية عن اختيار 
بنك بوبيــان جلائــزة أفضل 
بنك إسالمي بالعالم في مجال 
اخلدمــات املصرفيــة الرقمية 
للعام الثامن على التوالي نتيجة 
اإلجنــازات التي ال يزال البنك 
يحققها في هذا املجال ودوره 
في تقدمي أعلى مستوى اخلدمات 
الرقمية في الكويت واستحواذه 
على حصص مؤثرة في السوق.
وخالل حفل كبير أقيم في 
دبي تســلم اجلائزة نيابة عن 
البنك رئيس اخلدمات املصرفية 
اخلاصة واخلدمات املصرفية 
الشــخصية عبــداهللا املجحم 
باإلضافة إلى تسلمه ٣ جوائز 
أخرى هــي جائزة أفضل بنك 
إسالمي في الكويت في مجال 
اخلدمــات املصرفيــة الرقمية 
وجائزة األفضل على مستوى 
الشرق األوسط في نفس املجال 
وجائزة أكثــر البنوك ابتكارا 
على مستوى الشرق األوسط. 
وتعليقــا علــى ذلــك، قال 
املجحــم «اليــوم نحــن على 
موعــد جديد مع واحد من اهم 
التكرميــات التــي متثل لبنك 
بوبيان عالمة فارقة في تاريخ 
إجنازاته املســتمرة وجوائزه 

األخرى وهو مــا يؤكد املكانة 
التي بات البنك يحتلها وسط 
الكبار عامليا.  وأضاف: «تكتسب 
جوائز غلوبل فاينانس أهمية 
خاصة السيما أنها تأتي من قبل 
مؤسسة عاملية معروف عنها 
احليادية التامة واالختيار بناء 
على معاييــر صارمة ودقيقة 
إلــى جانب كون اجلوائز التي 
حصدها البنك متثل واحدا من 
أهم املجاالت التي تشهد منافسة 

قوية».
وأوضح املجحم: «رحلتنا 

يلبــي االحتياجــات املتنوعة 
واملتقدمــة لعمالء الشــركات 
وعمــالء الشــركات الصغيرة 
ومتوسطة احلجم سوف يؤكد 
املوقع الريــادي لبنك بوبيان 
كبنك رقمي إسالمي رائد محليا 

وإقليميا وكذلك عامليا.
وأضاف ان خــالل األعوام 
االخيرة سعى بنك بوبيان إلى 
التحــول الرقمي وقــد عززت 
جائحــة كوفيد ١٩ مــن أهمية 
تقدمي خدمات ومنتجات البنك 

بشكل رقمي متطور.

مع اخلدمات الرقمية متثل حالة 
اســتثنائية متكنا خاللها من 
التفوق والوصول إلى القمة على 
الرغم من املنافســة في سوق 
ينمو بقوة وبسرعة وهو سوق 
اخلدمات املصرفية الرقمية». 
وأكد أن بوبيان دائما ما يهدف 
إلى االرتقاء مبستوى اخلدمات 
املصرفية الرقمية جتاه مستقبل 
أكثر إبداعا ومتيزا حيث تكون 
راحة العميل هي األولوية على 
نطاق عاملي، منوها الى أن هذا 
االستثمار االستراتيجي الذي 

من مؤسسة «غلوبل فاينانس».. وإلى جانب «سيتي بانك» وبنوك عاملية أخرى

جوائز غلوبل فاينانس عبداهللا املجحم متسلماً اجلائزة

في شــتى املجاالت واخلدمات 
املصرفيــة الســيما الرقميــة 
والتي انفرد بها بوبيان خالل 
الســنوات االخيرة ليس على 
مســتوى الكويــت والشــرق 
األوســط وحســب بــل وعلى 

مستوى العالم».
وكانــت غلوبــل فاينانس 
قــد أعلنــت قائمــة جوائزها 
حيــث جــاءت مكانــة بوبيان 
مميزة إلى جوار مجموعة من 
Citi البنوك العاملية من بينها

bank وغيره من البنوك العاملية 

«البورصة»: نطور البنية التحتية الستقطاب رؤوس األموال
شــاركت بورصة الكويت 
 «EFG Hermes» فــي مؤمتــر
االســتثماري الـــ ١٦، والــذي 
أقيــم في دبي يومــي ١٩ و٢٠

اجلاري، وذلك بهدف تسليط 
الضوء على مستجدات الشركة، 
وأبرز إجنازاتها، باإلضافة إلى 
اســتعراض املعلومات املالية 
وتطلعــات قطــاع األعمــال 
أمام جمهور من املســتثمرين 

احملتملني.
وأوضحــت «البورصــة» 
في بيان صحافي، أن ممثليها 
اجتمعوا مع ٢٠ شركة إلدارة 
األصول املالية وبنك استثماري 
عاملي خالل مشاركتها في هذا 
املؤمتــر البارز، حيــث أبدى 
املشــاركون اهتمامــا كبيــرا 

والذيــن يعقــدون اجتماعات 
مباشرة مع كبرى املستثمرين 
الدوليني بالعديد من املؤسسات 
العائلية  املاليــة والشــركات 
بقاعــدة أصول تتجاوز مئات 

في تنفيذ اإلجراءات التطويرية 
التي تتماشى مع أفضل املعايير 
العاملية املعمول  واملمارسات 
بها في هذا املجال، األمر الذي 
يعــزز آفاق النمو والتوســع 

لعملياتنا».
وأضاف أزاددين: «تواصل 
بورصة الكويــت العمل على 
تطوير بنيتها التحتية وإطار 
ســعيا  التشــغيلي  العمــل 
الســتقطاب املزيد من رؤوس 
األموال من املستثمرين، وإبراز 
الفرص االستثمارية املهمة التي 
تتيحها الشركة لكل املشاركني 
في السوق. كما تدرك الشركة 
دورها احملوري كمحرك للنمو 
والتنميــة في الســوق املالي 

الكويتي».

املاليني من الدوالرات.
وتعليقــا علــى مشــاركة 
الشــركة، قــال رئيــس قطاع 
املاليــة لبورصــة  الشــؤون 
آزادديــن:  نعيــم  الكويــت، 
«اجتمعنــا مــع ٢٠ شــركة 
استثمارية رائدة في هذا املؤمتر 
البارز، وسلطنا الضوء على 
أبــرز إجنازاتنــا ومعلومات 
الشركة املالية. حترص بورصة 
الكويت على تسويق وترويج 
ســوق املال الكويتــي، وذلك 
لتعزيز مكانته محليا وعامليا».
الشــركة  وتابع: «تشــكل 
منوذجا يحتذى به للشركات 
املدرجة، حيث نسعى للتأكيد 
على كفاءتنا العالية، والقيمة 
املضافة التي نوفرها، ومتيزنا 

خالل مشاركتها في مؤمتر «EFG Hermes» االستثماري السادس عشر

نعيم آزاددين

بالتعرف على أحدث تطورات 
الشركة.

وقــد اســتعرض ممثلــو 
البورصــة بياناتهــا املاليــة، 
وآخر املســتجدات في خطتها 
لتطوير ســوق مالــي يتمتع 
بالسيولة والشفافية من خالل 
تنفيذ مجموعة من التحسينات 
واملشــاريع التنظيمية بهدف 
تعزيــز مكانة الســوق املالي 

محليا وعامليا.
EFG» مؤمتــر  ويعتبــر 

Hermes» االستثماري األكبر من 
نوعه في العالم لبحث فرص 
االستثمار في األسواق الناشئة 
واملبتدئة، ويشــهد مشــاركة 
ممثلي اإلدارة التنفيذية ملئات 
الشركات من كافة دول املنطقة، 

«معرض الكويت» يعلن عودة نشاط
املعارض املتخصصة بالقاعات الرئيسية

«أسواق املال» تصدر قرارًا بتعديل بعض 
أحكام الالئحة التنفيذية

أعلنت املديرة التنفيذية 
لقطاع التسويق واملبيعات 
في شركة معرض الكويت 
الدهيــم  الدولــي باســمة 
الشــركة  عــن اســتعداد 
الحتضان كبرى املعارض 
الدورية املتخصصة خالل 
األيام املقبلــة في قاعاتها 
الرئيسية املجهزة في بداية 
شــهر أكتوبــر املقبل بعد 
جتهيزها وصيانتها وفق 
أحدث التصاميم والتقنيات 

احلديثة.
وأضافت أن الشركة مع عودة النشاط 
فــي صدد احتضان معارض دورية اعتاد 
عليها الزوار سواء كانت محلية او دولية 
مثل معارض (العطور - الساعات - الكتاب 
-البناء - الذهب) داخل القاعات الرئيسية، 
حيث إن مثل تلك املعارض تسهم في حتقيق 
فرص تسويقية عبر التقاء ممثلي الشركات 
مع العمالء بشكل مباشر لتقدمي خدماتهم 

من خالل تنظيمها للفعاليات.
وتابعت الدهيم: «لقد وضعت الشركة 
اخلطط التشغيلية الستقبال واحتضان 
كبرى املعارض واملؤمترات خالل الفترة 
املقبلة عبر صاالت الشركة املجهزة بقاعات 
للمؤمترات بتقنية عالية ومبواقف عمومية 

وخاصــة ومزودة بأحدث 
األجهزة التقنية للتناسب 
مــع احتياجــات عمالئها، 
كمــا ندعو الشــركات إلى 
ســرعة تأكيد مشــاركتها 
في املعارض خالل الفترة 
املقبلة نظرا للطلب الكبير 
على املشاركة في املعارض 

وضيق الوقت».
أن تشــهد  وتوقعــت 
املعــارض خــالل الفتــرة 
واســعا  إقبــاال  املقبلــة 
بتوافد الزوار عليه القتناء 
احتياجاتهم من العطور وأدوات التجميل 
والســاعات ومســتلزمات البناء والغذاء 
واألواني املنزلية، حيث تســعى الشركة 
إلــى إقامة معارض متخصصة يســتفيد 
منها الزوار، فضال عن توفير أجواء تسوق 
وعروض جاذبة مميزة تلبي كل احتياجاتهم 

االستهالكية.
كمــا توفــر الشــركة كل التســهيالت 
واخلدمات الالزمة إلجناح مشاركة عمالئها 
في جميع فعالياتها بدءا من توقيع العقد 
مرورا بحجز القاعات وتنفيذ أعمال الديكور 
بتجهيز األجنحة ومنصات العرض شامال 
توفير خدمات احلراسة والنظافة واخلدمات 

األخرى.

أصدرت هيئة أسواق املال أمس القرار 
رقــم ١٤٦ لســنة ٢٠٢٢، والــذي يقضــي 
بالتعديل على البعض من أحكام الكتاب 
األول (التعريفــات) والكتــاب اخلامس 
(أنشــطة األوراق املاليــة واألشــخاص 
املسجلون) من الالئحة التنفيذية للقانون 
رقم ٧ لســنة ٢٠١٠ بشــأن إنشــاء هيئة 
أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية 

وتعديالتهما.
وتتبلــور أبرز التعديــالت في القرار 
سالف الذكر بشكل رئيسي على ما يلي:

٭ تنظيم آلية تكليف جهة خارجية ألداء 
الوظائف واجبة التسجيل وإعفاء بعض 
أنشطة األوراق املالية من بعض الوظائف 
واجبة التســجيل وجــواز تكليف جهة 
خارجية ألداء مهــام تلك الوظائف وفق 
ضوابط واشتراطات محددة في الالئحة.

٭ التعديل على تعريف ممثل نشاط مدير 
محفظة االســتثمار - (إدارة الشــخص 
املرخص له لصالح العمالء) بإضافة كل 
أشكال احملافظ االســتثمارية إلى نطاق 

عمل تلك الوظيفة.
٭ األحــكام اخلاصــة بوظيفــة كبــار 
التنفيذيــني، حيــث مت اســتثناء وظيفة 
ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي 
- ضابــط عمليات من أن يتبع شــخص 

مسجل في وظيفة كبار التنفيذيني.
٭ تنظيم آلية التفويض في حال غياب 
الرئيــس التنفيذي أو كبــار التنفيذيني 

لفترة تتجاوز شهرا.
٭ التعديــل علــى الشــروط اخلاصــة 
باملؤهــالت العلميــة واملهنية واخلبرات 
العملية الواجب توافرها في وظيفة ممثل 

نشاط صانع السوق.

بعد تسليمها من وزارة الصحة بداية أكتوبر املقبل

خاص بتكليف جهة خارجية ألداء بعض الوظائف واجبة التسجيل

باسمة الدهيم
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اإلمارات وأملانيا توّقعان اتفاقية
لتسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي

(وام): شــهد رئيس دولــة اإلمارات 
ســمو الشيخ محمد بن زايد ومستشار 
جمهورية أملانيا أوالف شولتس أمس، 
مراسم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية 
جديــدة في مجال تســريع أمــن الطاقة 
والنمــو الصناعي، تهدف إلى تســريع 
تنفيذ املشــاريع ذات االهتمام املشترك 
بني دولة اإلمارات وجمهورية أملانيا في 
مجاالت أمن الطاقة واحلد من االنبعاثات 

والعمل املناخي.
وقد وقع االتفاقية د.سلطان بن أحمد 
اجلابــر وزيــر الصناعــة والتكنولوجيا 
املتقدمة اإلماراتي، املبعوث اخلاص لدولة 
اإلمارات للتغير املناخي والعضو املنتدب 
والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي 
الوطنيــة «أدنوك» ومجموعة شــركاتها، 
ود.فرانزيســكا برانتنر وزيرة دولة في 
الوزارة االحتادية للشــؤون االقتصادية 
والعمــل املناخــي فــي جمهوريــة أملانيا 

االحتادية.
وضمن هذه اجلهود املشتركة، أبرمت 
«أدنوك» اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي 
املســال لشــركة (آر دبليو إي ايه جي) 
«آر دبليو إي» األملانية، تقوم «أدنوك» 
مبوجبها بتصدير أول شحنة غاز طبيعي 
مسال إلى أملانيا وتسليمها في أواخر عام 
٢٠٢٢ الستخدامها في التشغيل التجريبي 
حملطة استيراد الغاز الطبيعي العائمة 

في مدينة برونسبوتل األملانية.
كما خصصت «أدنوك» وفقا لالتفاقية 
شحنات إضافية من الغاز الطبيعي املسال 
لعمالئها في أملانيا ســيتم تسليمها في 

ذلــك إلى تلبيــة املتطلبات والشــروط 
التنظيمية في اإلمارات وأملانيا.

كما أعلن إكمال «أدنوك» أول عملية 
تســليم مباشر لشــحنة من الديزل من 
إنتاجهــا ألملانيــا فــي ســبتمبر ٢٠٢٢، 
والتوصل التفاق مع شركة «ويهلم هوير 
جي إم بي إتش» على شروط توريد ما 
يصل إلى ٢٥٠ ألف طن شهريا من وقود 

الديزل خالل عام ٢٠٢٣.
وبهذه املناسبة، قال املستشار األملاني 
أوالف شــولتس: أرحب بالتوقيع على 
إعالن النوايا املشترك بشأن «تسريع أمن 
الطاقة والنمو الصناعي» الذي سيمكننا 
من تسريع تنفيذ املشاريع االستراتيجية 
التي تركز خاصة على الطاقات املتجددة 
والهيدروجني والغاز الطبيعي املســال 

والعمل املناخي.

تتضمن توريد «أدنوك» ٢٥٠ ألف طن شهرياً من وقود الديزل لعمالئها بأملانيا خالل ٢٠٢٣

سمو الشيخ محمد بن زايد واملستشار األملاني أوالف شولتس ود.سلطان بن أحمد اجلابر ود.فرانزيسكا 
برانتنر خالل توقيع االتفاقيات

عام ٢٠٢٣.
ووقعــت «أدنــوك» كذلك عــددا من 
االتفاقيــات مــع عمــالء مــن أملانيا من 
بينها استياج جي إم بي إتش «استياج» 
وشــركة اوربيس ايه جــي «اوربيس» 
لتصدير شحنات جتريبية من األمونيا 
منخفضــة الكربون، والتــي تعد وقودا 
ناقــال للهيدروجني يلعب دورا محوريا 
فــي احلد من االنبعاثــات في القطاعات 

التي يصعب احلد من انبعاثاتها.
من جانبها، ســتقوم شركة أبوظبي 
لطاقــة املســتقبل «مصــدر»، بتكثيف 
جهودها الستكشــاف املزيد من الفرص 
املتاحة في أســواق طاقة الرياح بشمال 
أوروبا وبحر البلطيق في أملانيا لزيادة 
اإلنتاج من مصادر الطاقة املتجددة إلى 
١٠ غيغاواط بحلول العام ٢٠٣٠، ويخضع 

«التجاري» يعلن الفائز
بسحب «النجمة» األسبوعي

«وربة»: ١٠ فائزين بحملة 
الصيف مع «نادي الواحة»

«اخلليج» يعلن فائزي نسخته 
األولى من مسابقة «هاكاثون»

التجاري  البنــك  أجــرى 
ســحبه األســبوعي علــى 
حساب النجمة أمس، وذلك 
فــي مبنى البنك الرئيســي، 
بحضــور ممثل عــن وزارة 
التجارة والصناعة عبدالعزيز 
أشكناني، وقام البنك بتغطية 
السحب مباشرة عبر وسائل 
التواصل االجتماعي، وجاءت 
نتيجة السحب بفوز سلمان 

حمود املطيري بجائزة قيمتها ٥ آالف دينار.
يذكر أن جوائز «حســاب النجمــة» مميزة بحجم مبالغ 
اجلوائز املقدمة، باإلضافة إلى تنوعها طوال السنة، والتي 
تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة ٥ آالف دينار، وشهرية 
بقيمة ٢٠ ألف دينار، باإلضافة الى جائزة نصف سنوية بقيمة 
٥٠٠ ألف دينار، وســحب آخر العام على أكبر جائزة نقدية 
مرتبطة بحساب مصرفي في العالم بقيمة ١٫٥ مليون دينار.

أعلن بنك وربة وبالتعاون 
مع «نــادي الواحــة» التابع 
الكويتية  للخطوط اجلوية 
عــن ١٠ فائزين فــي حملته 
الصيفية عن شهر سبتمبر 
وهــي احلملــة الفريــدة من 
نوعها والتي تســتمر طوال 
موسم الصيف وملدة ٣ أشهر 
ابتداء من ١٥ يونيو حتى ١٥

سبتمبر املقبل.
وبالنسبة للفائزين الـ١٠

جــاءت أســماؤهم كالتالي: 
مونيــا محمد عيســى حليم 

والتــي فازت بـ ٥٠ ألــف ميل، وناصر بــدر محمود النجار 
والذي فاز بـ ٣٠ ألف ميل، وفالح سعد فهيد السبيعي والذي 
فاز بـ ٢٠ ألف ميل، بينما فاز العمالء التالية أسماؤهم بـ ١٠

آالف ميل لكل شخص وهم كالتالي: محمد عبد الرزاق مناور 
املطيري، وليد فيصل عبدالعزيز الشمري، حمد فايز سالم 
العتيبي، مسفر ملحان علي القحطاني، اياد مجدي املوقع، 
عبدالرحمن عبد الكرمي محمد منصور، زهير هادي جواد كبه.
وفي هــذا الصدد، قال عبداهللا الشــعيل مدير إدارة أول 
الفــروع في بنك وربة إن البنك يســعى دائما لتوفير كافة 
سبل الراحة لعمالئه وخدمتهم إضافة إلى توفير العروض 

التنافسية لهم.

اختتــم بنك اخلليج بالتعاون مع شــركة «كــودد» لتنمية 
املوارد البشرية فعاليات النسخة األولى من مسابقة هاكاثون، 

التي أقيمت خالل يومي ٢٣ و٢٤ سبتمبر اجلاري.
وأعلنت اللجنة املنظمة للمسابقة الفرق الفائزة باملسابقة، 
إذ فاز باملركــز األول فريق Noobs بجائزة قيمتها ١٠٠٠ دينار، 
في حني فــاز باملركز الثاني فريــق Undefined بجائزة قيمتها 
٥٠٠ دينــار، وفاز باملركز الثالث Fintech Expert فريق بجائزة 

قيمتها ٢٥٠ دينارا.
وشارك في املسابقة نحو ١٣٥ مشاركا من املتخصصني والهواة 
من مختلف الفئات واألعمار للتنافس على جوائز املسابقة، وذلك 
على مدى ١٢ ســاعة متواصلة، البتكار أفكار جديدة في مجال 
برمجة التطبيقات الذكية، ومواقع اإلنترنت، واحللول التقنية 
املتعلقة بالتكنولوجيا املالية (Fintech)، واملصارف الرقمية.

عبداهللا الشعيل

الفائزون مع فريق بنك اخلليج وفريق كودد

أكادميية «الوطني» تستقبل الدفعة الـ ٢٧ من املتدربني

ضمــن اســتراتيجيته الهادفــة إلى 
االستثمار في الكفاءات الوطنية استقبل 
بنــك الكويت الوطني الدفعة الســابعة 
والعشــرين من املتدربــني اجلدد ضمن 
برنامجه الســنوي «أكادميية الوطني» 
واملصمــم خصوصا حلملة الشــهادات 
اجلامعية من الكوادر الكويتية الشابة.

وحضــر حفــل االســتقبال الرئيس 
التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت 
صالح الفليج، ونائب الرئيس التنفيذي 
للوطنــي - الكويت ســليمان املرزوق، 
ومدير عام مجموعة اخلدمات املصرفية 
الشــخصية محمــد العثمــان ورئيــس 
مجموعــة العمليــات للمجموعة محمد 
اخلرافي، ومدير عام مجموعة اخلدمات 
املصرفية للشركات احمللية أحمد بورسلي، 
إضافة إلى مديرين تنفيذيني ومسؤولني 

في إدارة التدريب والتطوير.
وميتد البرنامج التدريبي لألكادميية 
ملدة ٧ أشــهر، حيث يبدأ في ١٨ سبتمبر 
اجلاري وينتهي في مارس من العام املقبل، 
حيث يخضع املتدربون لبرنامج مكثف 

في املهارات التقنية والسلوكية وغيرها 
من املهارات التي متنح املشاركني الفرصة 
لبناء مسيرة مهنية طويلة في بنك الكويت 
الوطني. كما يتضمن البرنامج جوانب 
مختلفــة للعمل املصرفي مثــل املبادئ 
املصرفيــة األساســية، وإدارة املخاطر، 
واحملاسبة املالية، والتسويق، والتفاوض، 
االئتمان، إضافة إلى التدريب على اإلبداع 
واالبتكار والتفكير التصميمي وتعزيز 
اإلنتاجية إضافة إلى تدريب مكثف ملدة ٥

أسابيع على نظام العمل في الفروع قبل 
التدريب العملي ملدة شهرين في الفروع.
وفــي املراحل األخيــرة من البرنامج 
التدريبي يجري املتدربون تدريبا ميدانيا 
شــمل العديد مــن إدارات البنك من أجل 
فهم أفضل لطبيعة عمل القطاع املصرفي.

كما يقدم املشاركون في األكادميية أمام 
مديري اإلدارات املختلفة أفكارا جديدة من 
خالل «مشروع حتدي االبتكار» والذي مت 
تدشينه بهدف حتفيز قدرات املتدربني على 
اإلبداع ووضع حلول ابتكارية للعناصر 
واجلوانب املختلفة التي مت التدريب عليها 

خالل األكادميية.
وبهذه املناســبة، قالت املسؤولة في 
إدارة املواهــب والتطوير مــرمي النصر 
اهللا: «نحرص في بنك الكويت الوطني 
دائما على اســتقطاب املواهب الكويتية 
الشــابة والعمل على تطويرهم وصقل 
مهاراتهــم حتى يصبحــوا قيمة مضافة 

للقطاع املصرفي في املستقبل».
وأضافــت قائلة: «تعكــس أكادميية 
الوطني رؤية البنك ورســالته املتمثلة 
في االســتثمار في املواهــب احمللية مبا 
يتماشــى مع أهدافه املتعلقة بسياســة 
توطني الوظائف ودعم االقتصاد الوطني».

وأكدت النصراهللا أن أكادميية الوطني 
تهدف إلى إعداد قيادات مصرفية وطنية 
شــابة ذات مهــارات عاليــة فــي جميع 
تخصصــات القطاع املصرفــي، وهو ما 
ينســجم مع تطلعات البنك الرامية إلى 
بناء مستقبل مستدام واالرتقاء املتواصل 
باخلدمات والنمو املطرد ألنشطة األعمال 
واخلطط التوسعية على املستويني احمللي 

واإلقليمي.

ضمن إستراتيجيته الهادفة إلى االستثمار في الكفاءات الوطنية

صالح الفليج وسليمان املرزوق ومحمد العثمان ومحمد اخلرافي في لقطة جماعية مع املتدربنيمرمي النصراهللا
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االثنني ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢ فنـون

القعود: كل املوجودين على الساحة فنانون وموهوبون
سماح جمال

كشف امللحن القدير عبداهللا القعود 
لـ «األنباء» عن حتضيراته اجلديدة 
مع الفنانة هند البحرينية، واكد أن 
كل الفنانني املتواجدين على الساحة 
الفنية فنانون وموهوبون. ولفت 
إلى أن التحضيرات بدأت للموسم 
الثانــي مــن برنامج «ملــن يهوى 
الطرب». وأشــار الــى أن امللحنني 
اليوم مجتهــدون ولكن الضوء لم 
يسلط عليهم بالقدر الكافي، وتطرق 
القعود إلى محاور أخرى في حديثه، 

وفيما يلي التفاصيل:

بالفنانة هند  يجمعك تعاون جديد 
البحرينية؟

٭ أغنية «شاللي جابك» وهي من 
الــواوان وتوزيع  كلمات منصور 

براك.

لبرنامج  هل من حتضيرات جديدة 
«ملن يهوى الطرب»؟

٭ بدأت التحضيرات مع تلفزيون 
الكويــت للموســم الثاني، وذلك 
بعد جناح املوسم األول وخاصة 
حملبي األغاني الطربية القدمية، 
وحتى الفنانون الذين شــاركوا 
في املوسم األول كانوا يسلطنون 
وهم يغنون األغاني، وســيكون 
مــن ضيوف هذا املوســم الفنان 
عبداهللا طارق، الفنان عبدالقادر 
هدهود، والفرقة ستكون بقيادة 

املايسترو أحمد العود.

ترى أن هناك حالة من التراجع على 
طلب الفنانني في األعراس واحلفالت 
اخلاصة مقارنة بفترة ما قبل كورونا؟
٭ بحكم عملــي وتنظيم وترتيب 
احلفــالت واالحتفــاالت أعلــم أن 
الطلب لم يقل وخاصة في حفالت 
األعــراس، فنحن اعتدنا على حب 
الفــن والفنانــني وهــذا ليس بأمر 
جديد، وأغلــب الفنانني الكبار من 
أم كلثوم، فيروز، عبداحلليم حافظ 

وغيرهم.

كيف ترى حال الساحة الفنية الغنائية 
مؤخرا؟

٭ اجلمهور هو احلكم في النهاية 
والناجــح يفرض وجوده، والرأي 
الشخصي يبقى شخصيا في النهاية 
وليس عاما، وكل املوجودين على 
الساحة الفنية فنانون وموهوبون.

كيف ترى امللحنني الشباب على الساحة 
الفنية اليوم؟

٭ امللحنــون مجتهــدون، وهناك 

ملحنون شباب مميزون مثل راكان، 
حمــد القطان، ولكن في الغالب لم 
يسلط الضوء عليهم بالقدر الكافي، 
فاليــوم عندما أســتمع إلى اغنية 
وتعجبني أسأل من امللحن، وأتذكر 
أن فــي جيلنا كان هنــاك أكثر من 
ملحن فكنت أنا، طارق العوضي، 
عمار البني، مشعل العروج، وفهد 
الناصــر، وكل ملحــن كان له خط 
مميز به ومؤثر على الساحة الفنية 

بطريقته.

أكد لـ«األنباء» أن «شاللي جابك» جتمعه بهند البحرينية

التحضيـرات األوليـة بـدأت للموسـم الثانـي من «ملـن يهـوى الطرب».. 
وامللحنـون الشـباب مجتهدون.. ولم يسـلط الضوء عليهـم بالقدر الكافي

«البستاني» فانتازي بـ«الفصحى»
عبر أثير إذاعة «البرنامج العام»

مفرح الشمري

من املسلســالت اإلذاعيــة التي مت 
تســجيلها لبثها بدورة اكتوبر املقبل 
عبر اثير اذاعة البرنامج العام مسلسل 
«حكايات البستاني»، حواراته باللغة 
العربية الفصحى، ويجسد شخصياته 
عدد من الفنانني الكبار والشباب مثل 
جاسم النبهان وخالد املفيدي واسامة 
املزيعل وغادة السني ويوسف احلشاش 
وآخرين، املسلســل مــن تأليف أحمد 
الرفاعي واخراج محمد الفرج وسيبث 

٣ عصرا من االحد الى اخلميس.
العمل درامي فانتازي، وتدور أحداثه 
مع البطل البستاني واسرته املكونة 
من الزوجــة واالبنة، هذا البســتاني 

ميتلك بســتانا ذاع صيتــه بني املدن 
واالقطار ملســاحته الشاسعة وخيره 
الوفير، كما اشــتهر بقدرته على حل 
املشــكالت بحكمته وحنكته ورشده، 
بل بات البعض يتعنى للقاء البستاني 
ملســاعدته فــي مختلف املــآزق التي 

يتعرضون لها.
العمل كتب باللغة العربية ويعتمد 
علــى الراوي في ربط االحداث وبقية 
الشخصيات املختلفة في كل حلقة مع 
البستاني وهو مبنزلة سلسلة ممتدة 
من االحدات والقصص التي حتمل طابعا 
فكاهيا وبعدا اجتماعيا، ويعتمد على 
طابــع التنويع في احللقات من خالل 
القضايا والشخصيات املتنوعة البعيدة 

عن الرتابة والتكرار.

١٦ مخرجًا وخبيرًا سينمائيًا يقّيمون أفالم الدورة التاسعة 
من «الشارقة السينمائي الدولي لألطفال والشباب»

الشــارقة  أعلــن مهرجان 
الســينمائي الدولــي لألطفال 
والشباب التابع ملؤسسة (فن)، 
اجلهة املنظمة للمهرجان، أن 
قائمــة أعضاء جلنــة حتكيم 
دورته التاسعة تضم ١٦ مخرجا 
وخبيرا سينمائيا سيتولون 
مهمة تقييم األفالم املشــاركة 
في املهرجــان الذي يقام على 
مدار ســتة أيام من ١٠ إلى ١٥

أكتوبر املقبل في مركز اجلواهر 
للمناسبات واملؤمترات، حتت 

شعار «فكر سينما».
وتضم جلنة حتكيم دورة 
العام احلالي نخبة من صناع 
األفالم واملخرجــني واخلبراء 
السينمائيني، ومديري القنوات 
التلفزيونيــة واملهرجانــات 
واإلعالميــني  الســينمائية، 
وأساتذة اجلامعات، من ١١ دولة 
عربية وأجنبية، وهي اإلمارات 
والسعودية وعمان والكويت 
وســورية والعراق والواليات 
املتحدة وكندا وبلجيكا وأملانيا 
وكينيــا، حيث يتوزع احلكام 
علــى ســت مــن أصــل فئات 
املهرجان السبع، وهي أفالم من 
صنع الطلبة، وأفالم خليجية 
قصيرة، وأفالم روائية قصيرة، 
وأفالم الرسوم املتحركة، وأفالم 
وثائقية، وأفالم روائية طويلة، 
في حني يشرف ٢٥ من احملكمني 
الواعديــن الشــباب، خريجي 
ورشــة عمل تأهيــل احملكمني 
التي نظمها مهرجان الشارقة 
الســينمائي الدولــي لألطفال 

الرئيسي، واملخرج اإلماراتي 
هاني الشيباني، املدير الفني 

ملهرجان العني السينمائي.
وتتألــف جلنــة حتكيــم 
فئة «أفــالم روائية قصيرة» 
من املخرج اإلماراتي مسعود 
آل علــي، والكاتــب  أمــراهللا 
ياســر  واملخــرج  واملنتــج 

الياسري.
أمــا فئــة «أفــالم رســوم 
متحركــة» فتشــهد مشــاركة 
كل مــن اخلبيرة الســعودية 
سارة محمد ولدادة، واملنتجة 
واملخرجــة اإلماراتيــة مــرمي 
الســركال، واملخرجة الكندية 

ـ األميركية لوري غوردون.
وتضم جلنــة حتكيم فئة 
«أفــالم وثائقيــة» اإلعالمــي 
والكاتب واملنتج أحمد شهاب 
الديــن، واإلعالمية واملخرجة 
الســورية وعــد اخلطيــب، 
الكينية ســوزان  واخلبيــرة 
مبوغــو، عضــو الصنــدوق 

الكيني لدعم األفالم.
وتشهد فئة «أفالم روائية 
طويلــة» مشــاركة املخــرج 
اإلماراتــي نــواف اجلناحــي، 

وعايدة احلساني.
أعضــاء  أن  إلــى  يشــار 
التحكيــم يعتمــدون  جلنــة 
معايير محددة لتقييم األفالم 
تتضمن فكرة العمل والهدف 
منه، ودرجة إتقــان التنفيذ، 
اإلبــداع، وطريقة  وعناصــر 
العرض، والتقنيات املستخدمة، 
والتنظيم، وغيرها من املعايير.

جامعــة زايــد بدبيـ  قســم 
اإلنتاج السينمائي، واخلبيرة 
السينمائية البلجيكية سيونا 

فيداكوفيتش.
وفي فئــة «أفالم خليجية 
قصيــرة»، يشــارك كل مــن 
الكاتبة الكويتية هبة مشاري 
حمادة، واملمثلة العمانية بثينة 

يتولون مهمة تقييم مشاركات من ١٢ دولة عربية وأجنبية

عايدة احلساني

نادية رحمان

هاني الشيباني

مسعود أمر اهللا

مرمي السركال

هبة حمادة

والشــباب علــى حتكيم الفئة 
السابعة وهي «أفالم من صنع 

األطفال والناشئة».
وتشمل جلنة حتكيم فئة 
«أفالم من صنع الطلبة» كال 
من السينمائية اإلماراتية أمل 
الدويلــة، وناديــة رحمان، 
فــي  املســاعدة  األســتاذة 

السند: «موازين» يحمل طابعًا نقديًا
عبداحلميد اخلطيب

انطلقت منذ أيام قليلة أولى 
حلقات البرنامج احلواري اجلديد 
«موازيــن» على قناة اجلزيرة، 
من تقــدمي اإلعالمي واألكادميي 
الكويتي د.علي الســند في أول 
إطاللــة له على «اجلزيرة» بعد 
مسيرة إعالمية حافلة بالبرامج 
التلفزيونية واملقاالت الصحافية.
البرنامج أســبوعيا،  ويبث 
بالتعــاون مــع صفحــة تراث 
اإللكترونيــة، وهــو ذو طابــع 
فكري إسالمي، يتناول القضايا 
املطروحــة حاليا ســواء كانت 
فكرية أو اجتماعية، بأســلوب 
معرفــي، محاوال الغــوص في 
أعماق تلــك القضايا، وتناولها 

بشكل منهجي جاد.
وفي هذا الصدد، قال د.السند: 
يهدف البرنامج إلى إثراء الساحة 

اإلعالمية للبرامج اجلادة التي تعالج القضايا 
اإلسالمية ذات الصلة الوثيقة بالواقع، ألن 
غياب مثل هذه البرامج تسبب في فوضى 
فكرية، ما أصاب اجليل اجلديد بشيء من 

االرتباك في نظرته لقضاياه الدينية.
وتابع: يحرص «موازين» على االستعانة 
بنخبة من املختصني واخلبراء في القضايا 
املطروحة، ومناقشتهم مبنهجية موضوعية، 
مع مراعاة التعدد في التوجهات والقراءات، 

واحلــرص على أصحاب الطــرح الرصني 
واجلاد مهما اختلفت وجهات النظر.

وأردف د.علي السند: املنهج الذي أعتمده 
في هذا البرنامج يحمل طابعا نقديا، ألن النقد 
ضروري للتقومي والتقييم والبناء والفهم، 
النقــد القائم على املعرفة التامة والعميقة 
بالظاهرة محل النقد، مع مراعاة اإلنصاف 
واملوضوعية، واالبتعاد عن الشخصانية 

واالستهداف املتعمد.

في جتربته اجلديدة على شاشة «اجلزيرة»

آينت عامر.. «طلعت شاطرة»
القاهرة - خلود أبواملجد

أعلنــت الفنانة آينت عامر طرح 
كليب أحدث أغانيها «طلعت شاطرة». 
وقالت إن األغنية اجلديدة مهداة لكل 
بنت قوية لم تسمح ألي موقف بأن 
يحطمها، ما اعتبره البعض إشارة 
جديدة لتأكيد انفصالها عن زوجها 

مدير التصوير عز العرب.
جمهورهــا  عامــر  وشــاركت 
ومتابعيهــا مقطع ڤيديو من كليب 
األغنية عبر حسابها الرسمي على 
«انستغرام». وعلقت: «األغنية دي 
لكل بنت قوية مسمحتش ألي حاجة 

إنها تكسرها وطلعت شاطرة».
وبعدها أضافت آينت منشورا 
آخــر مغلــف بكلمــات التحــدي. 
وقالت عبر صفحتها الرسمية على 
«الفيسبوك»: «عن واحدة مفيش 
حاجة تكســرها، وقوية وصعب 
تغيرها وغباءك خالك تخسرها، 
عقلك صورلك تنساها، وأهو عدى 
على املوضوع فترة، وبتسأل من 
فترة لفترة، وغريبة إزاي طلعت 
شــاطرة؟!»، وهي كلمات األغنية 

نفسها.

مايان السيد: 
خطبوني كثيرًا.. 
وأنتظر «جوزني»

القاهرة - محمد صالح

تنتظر الفنانة الشابة مايان السيد 
االنتهــاء من تصوير مشــاهد فيلمها 
الســينمائي اجلديد «جوزني» الذي 
تؤدي من خالله دور البطولة املطلقة 
في الســينما للمــرة األولى للعرض 
في إجازة منتصف العام الدراســي، 
ويشــاركها البطولــة: أمير املصري 
وبيومي فؤاد، والفيلم إخراج عصام 
نصــار، وتعتبر مايــان أن الفيلم 
سيكون سببا في وضعها مبصاف 

جنمات الصف األول. 
من ناحية أخرى، ردت مايان 
علــى انتشــار خبــر خطوبتها 
أكثر من مرة وبشــكل منتظم 
مع اختالف اســم وشخصية 
العريس، فقد أكدت الشائعات 
ارتباطها بالفنان الشاب خالد 
أنور، ثم عادت ليزف البعض 

خبر خطبتها إلى الفنان محمود 
حجازي عقب مشاركتهما معا في 

«حرب أهلية» وفيلم «حرب كرموز»، 
وأبــدت الفنانــة الشــابة غضبهــا من 
الشــائعة األخيرة الرتباطها العاطفي 

بفنان قدير وكبير ســنًا، مؤكدة أن 
البعض يتعمد نشر تلك الشائعات 

ألسباب نفسية.

كاريس:
«ستيليتو»

جتربة خاصة

دمشق - هدى العبود

أكدت الفنانة كاريس بشار أنها تعتبر مسلسل «ستيليتو» 
جتربة خاصة بالنسبة إليها، وقالت: هو من التجارب الدرامية 
القليلة التي تضم مجموعة نساء في األربعينيات صديقات 
منذ الطفولة جتمعهن الظروف املختلفة وحتدث لكل واحدة 

منهن جرمية تقلب مسار حياتها.
وقالت كاريس بشــار عن شخصية «أملا» التي جتسدها 
ضمن أحداث املسلسل أنها متر مبوقف ضمن مراهقتها كان 
مــن املمكن أن يقضي على حياتها، ولكنها شــخصية قوية 

كثيرا جعلتها تتجاوز هذه املشكلة.
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ناصر العنزي

تغلب الهالل الســعودي بطل آسيا على 
القادسية ٢ - ٠ في املواجهة التي جمعتهما 
على «ســتاد جابر» ضمــن اعتزال احلارس 
الدولــي نواف اخلالــدي وّدعت مــن خالله 
اجلماهير القدســاوية حارســها الوفي بعد 

مشوار حافل باإلجنازات.
وقد شــارك مع القادسية عدد من العبي 
األندية احمللية، مشاركة منهم في تكرمي زميلهم 
املعتزل بقيادة مدرب الساملية محمد ابراهيم، 
والذي بدأ بتشكيلة ضمت: حميد القالف، خالد 
ابراهيم، ضاري سعيد، لورانس تراشي، عدي 
الصيفي، عبداهللا الشمالي، سلمان البوص، 
بدر املطوع، علي خلف، 
ونايــف زويد، كما 
شــارك كبدالء فهد 
العنزي، واحلارس 

بدر الصعنون. فيما غاب عن الهالل العبوه 
الدوليون املنضمون للمنتخب، ومتكن الهالل 
من التقدم بالنتيجة مبكرا عن طريق لوسيانو 
ڤييتو بعدما تابــع الكرة املرتدة من القالف 
(٥)، وأنقــذ القالف مرماه من فرص محققة 
خالل الشوط األول بعدما ظهر الفريق األفضل 
في انتشاره ومتريراته وفرصه، فيما ندرت 
فرص «األصفر» بعدما كثرت أخطاء التمرير 
بــني الالعبــني. وفي الشــوط الثاني، أجرى 
كال املدربني تغييــرات في صفوفها، وحاول 
القادسية جاهدا تعديل النتيجة، وسدد عيد 
الرشيدي كرة قوية مرت بجانب القائم، وقل 
أداء الفريقني على فترات، ولم يستغل العبوه 
الفرص القليلة التي سنحت لهم، وفي الوقت 
بدل الضائع متكن ديلغانو من اضافة الهدف 

الثاني للهالل (٩٢).
أدار املباراة احلكم عبداهللا الكندري وأحسن 

في إدارتها.

بونياك مدربًا لـ «األصفر».. و احلقان يغيب لإلصابة
عبدالعزيز جاسم

تعاقدت إدارة نادي القادسية مع املدرب الصربي 
بوريس بونياك لقيادة الفريق األول لكرة القدم خلفا للمدرب 
الوطني ناصر الشطي. وسبق لبونياك أن قاد فريقي العربي 
واجلهراء، باإلضافة إلى قيادتــه بصفة مؤقتة األزرق في 
بطولة خليجي ٢٣، فيما كانت آخر محطاته في الكويت مع 

كاظمة من موسم ٢٠١٩ حتى ٢٠٢١.

إلى ذلك، أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها مدافع القادسية 
يوسف احلقان إصابته بتمزق في أربطة الكاحل باإلضافة 
إلى كدمة قوية في العظم، ما يعني غيابه عن خوض مباريات 
الفريق في الفترة املقبلة لفترة ال تقل عن ثالثة أسابيع حتى 

يتعافى بصورة كاملة.
وحاول اجلهاز الطبي فــي «األصفر» خالل فترة التوقف 
احلالية تأهيل جميع الالعبني املصابني ومن بينهم احلارسان 

خالد الرشيدي وعلي جراغ.

العربي يعود لالنتصارات من بوابة اجلهراء

الكويت جاهزة لـ «آسيوية الصاالت»

املغربي والبغيلي يفوزان بحزامي 
«الكويت للفنون القتالية»

أزرق الناشئني يغادر إلى السعودية اخلميس

دياز يستعرض خبراته التدريبية

الكويت على ســتاد ثامر، وخيطان مع الساملية 
على ستاد نادي الكويت عند الساعة الـ ٨:٣٠. 
من جهته، قال رئيس جهــاز الكرة بنادي 
خيطان محمد املال ان «األحمر واألسود» سيستغل 
لقاء «السماوي» لتجهيز الالعبني ومنح بعضهم 
الفرصة للمشاركة وإثبات قدراتهم، مشيرا إلى أن 
خيطان سيحصل على فائدة كبيرة من مواجهتي 
«السماوي» اليوم وكاظمة التي أقيمت األربعاء 
املاضي خالل فترة التوقف احلالية كونهما من 
الفرق الكبيرة وميتلكان العبني على مســتوى 
عال وهو ما يرفع من أهمية اللقاءين.  وبني املال 
لـ «األنباء» أن صفوف خيطان تفتقد جهود كل 
من سعد املطيري وحسن خليفة وحميد حمد 
لإلصابة، الفتا إلى أن احلارس أحمد الدوسري 
سيخضع لبرنامج تأهيلي خاص عقب لقاء الساملية 
بعد شــفائه من اإلصابة التي تعرض لها أواخر 
املوسم املاضي، على أن يكون جاهزا للمشاركة 

في املباريات حسب رأي املعد البدني للفريق.

من مبــاراة االفتتاح أمام عمان ملا لركلة البداية 
من أهمية خاصة.

إلى ذلك، أشــادت املســؤول األمني احمللي 
باالحتاد الكويتي لكرة القدم سمر العنزي، باجلهات 
التي تتعاون معها قبــل انطالق البطولة، األمر 
الذي يؤكد حــرص اجلميع على ظهور البطولة 
بالصورة التي تليق بها، مضيفة: «جهود وزارة 
الداخلية وتعليمات قياداتها بوجود رجال األمن 
على أهبة االستعداد منذ بداية البطولة حتى ختامها، 
وتأمني الصالة واملدرجات واملرافقة األمنية للوفود 
املشاركة والشخصيات وكذلك احلكام، أمر يدعو 
للفخر، ويؤكد حرص الداخلية على تأمني البطولة 
وضيوف الكويت بالشكل املناسب، وهي خطة 

أمنية متكاملة».
وكشفت عن توفير ١٢ بوابة في الصالة سواء 
اجلماهير او املنصة الرئيسية، األمر الذي سيسهل 
عملية دخول وخروج اجلماهير بكل يسر، مشيرة 
إلى أن توقيت فتح البوابات سيكون قبل املباريات 

بساعتني.

مبارك اخلالدي - يحيى حميدان 
هادي العنزي

العربــي  طمــــــأن 
جماهيــره وانهى مقاطعته 
لالنتصارات وكسر حاجز 
التعــادالت الذي الزمه منذ 
انطالق املوسم اجلاري بعدما 
متكن مساء امس من حتقيق 
الفوز الذي طال انتظاره وجاء 
على حساب اجلهراء وبنتيجة 
٤-١ في املباراة التي جمعت 
الفريقني على «ســتاد علي 

صباح السالم» بنادي النصر، ضمن منافسات 
اجلولة الثانية من منافســات املجموعة الثانية 
لكأس زين لكرة القدم. وبهذا الفوز، رفع األخضر 
رصيده الى ٤ نقاط، فيما جتمد رصيد اخلاسر 
عند نقطة واحدة. سجل اهداف العربي سلطان 
العنزي (٣٧) وعلي فريدون (٤٠) وسيف احلشان 
من ركلة جزاء (٧٠) وكينغســلي ايدو من ركلة 
جزاء ثانية (٩١)، فيم سجل هدف اجلهراء الوحيد 

محمد باجيه.
وفي مباراة ثانية، انتهت مباراة الشــباب 
والساحل بالتعادل السلبي ٠-٠ في اللقاء الذي 
جمع الفريقني على ستاد نادي الشباب، ليرفع 
الساحل رصيده إلى ٤ نقاط، فيما حصد الشباب 
النقطة الثانية. إلى ذلك، تقام اليوم منافسات اجلولة 
الثانية من املجموعة األولى، حيث يلتقي كاظمة 
مع الفحيحيل على ستاد محمد احلمد، والقادسية 
مع اليرموك على ستاد الصداقة والسالم عند 
الساعة الـ ٦:١٠ مســاء، فيما يلعب برقان مع 

أنهــت اللجنــة املنظمة 
احمللية لبطولة كأس آســيا 
لكرة قــدم الصاالت جميع 
االســتعدادات للبطولة التي 
تنطلــق غدا الثالثــاء على 
الشيخ سعد  مجمع صاالت 
العبداهللا وتســتمر حتى ٨

أكتوبر املقبــل، كما جهزت 
اللجنــة مفاجآت عدة حلفل 
افتتاح البطولــة الذي يقام 
الساعة ٧:٣٠ مساء غدا  في 
بارزة  بحضور شخصيات 
على مستوى القارة الصفراء. 

وفيما تواصل املنتخبات املشــاركة في البطولة 
تدريباتها على الصالة الرئيسية تباعا، تعقد اليوم 
االثنني املؤمترات الصحافية ملدربي املجموعتني 
األولــى والثانية، على أن يكون املؤمتر اخلاص 
باملجموعة األولى التي تضم الكويت، والعراق، 
وتايلند، وعمان في الساعة ١١:٠٠ صباحا، واملؤمتر 
اخلاص باملجموعة الثانية التي تضم أوزبكستان، 
والبحرين، وطاجيكســتان، وتركمانستان في 
الساعة ١١:٣٠ صباحا، في حني تعقد غدا املؤمترات 
الصحافية اخلاصة باملجموعتني الثالثة والرابعة 

في التوقيت ذاته.
ومن املقرر أن يختار مدرب «أزرق الصاالت»، 
البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو» اليوم القائمة 
النهائية التي ستخوض املنافسات، حيث سيكون 
مجبرا على اســتبعاد العبني اثنني من القائمة 
احلالية التي تضم ١٦ العبا، وذلك حسب قوانني 
البطولــة، وعقد كاكاو اجتماعا مع الالعبني أول 
من أمس حلثهم على الظهور بصورة مشــرفة 
في البطولة القاريــة، وأكد لهم ضرورة احلذر 

هادي العنزي

فاز مهند املغربي بحزام املجلس العاملي للمواي 
تاي بعد تغلبه على نظيره عمر منصور (وزن 
٦٥ كغم)، كما ظفر فيصل البغيلي بحزام شركة 
الترويــج الرياضي (KSP) بعد فوزه على داود 
فيصل (وزن ٦٠ كغم)، في قمتي مواجهات بطولة 
الكويت األولى للفنون القتالية للهواة واحملترفني، 
التي اختتمت مساء أمس األول على صالة احتاد 
املالكمة، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة 
األوملبيــة الكويتية محمد جعفر، ونائب رئيس 
اللجنة األوملبية اإلسبانية البروفيسور ادواردو 
بالنكــو بيريرا، وعضو مجلــس إدارة اللجنة 
األوملبية الكويتية ورئيس جلنة اللجان الرياضية 
الشيخ مبارك فيصل النواف، والشيخ دعيج جابر 
العلي، ورئيس مجلس إدارة احتاد املالكمة محمد 
 (WBC) منسي، وممثل املجلس العاملي للمالكمة
تشانو بالناس، ومالك شركة الترويج الرياضي 
(KSP) املنظمــة للبطولة وممثل املجلس العاملي 
للمالكمة (WBC) في الكويت مشعل الفجي. وأكد 
الشيخ مبارك فيصل النواف أن البطولة شهدت 
جناحا متميزا، ومهدت الطريــق أمام األبطال 
الفائزين لتحقيق مزيد من اإلجنازات مستقبال، 
ونشكر هذه الدعوة الكرمية من شركة الترويج 

الرياضي على تنظيم هــذه الفعالية الرياضية 
الناجحة، مؤكدا أن اللجنــة األوملبية الكويتية 
تدعم كل اجلهود الشبابية املخلصة لكل ما من 
شأنه تطور الرياضة والرياضيني، ومبا يسهم 
في رفع علم الكويت عاليا في جميع املناسبات 

الرياضية اإلقليمية والدولية.
من جهته، أشاد الشــيخ دعيج جابر العلي 
بحسن التنظيم الذي شهدته البطولة، معبرا عن 
سعادته بهذه املناسبة الرياضية الكبيرة، وبتواجد 
شباب وشابات من مختلف األعمار في منافسة 

رياضية وفق نظم وقوانني عاملية.
إلى ذلك، أكد محمد منسي أن مجلس إدارة 
احتاد املالكمة حريص على دعم الشباب الكويتي 
مبختلف هواياته الرياضية، وجاءت استضافة 
البطولة على صالة االحتاد دعما للطاقات الشبابية، 
وحرصا على مد يد التعاون مع القطاع اخلاص 

الذي يعد رافدا مهما للرياضة الكويتية.
بدوره، أبدى مشعل الفجي اعتزازه بالنجاح 
الكبير الذي حققته البطولة، وقال: حققنا النجاح 
بتعاون ودعم كبيرين من قبل اللجنة األوملبية 
الكويتية واحتاد املالكمة، وشرفنا بتقدمي أبطال 
الكويت في املواي تاي واملالكمة من احملترفني 
والهواة إلى العالم، وسوف نبذل قصارى جهدنا 

لتسليط الضوء عليهم.

مبارك اخلالدي 

يغادر البالد اخلميس املقبل وفد منتخبنا 
الوطنــي للناشــئني حتت ١٧ ســنة لكرة 
القدم متوجها إلى الدمام باململكة العربية 
السعودية للمشــاركة في تصفيات كأس 
آســيا ضمن منافســات املجموعة الرابعة 
التي تضم إلى جواره منتخبات السعودية 

وميامنار والهند واملالديف.
وســتنطلق التصفيــات مطلع أكتوبر 
املقبــل. وقــد اســتعد األزرق خلــوض 

االســتحقاق عبــر برنامج طويل نســبيا 
كان آخره معســكر أقيم باإلمارات، حيث 
لعب مباراتني وديتني أمام منتخب سورية 
خســر في األولى ١/٣ وتعــادل في الثانية 
٣/٣. وسيدشن األزرق مواجهاته اآلسيوية 
بلقاء منتخب املالديف ١ أكتوبر ثم سيلتقي 
مع منتخبات ميامنار والهند والسعودية 
أيــام ٣ و٥ و٧ أكتوبر على التوالي. وكان 
رئيس احتاد كرة القدم عبداهللا الشــاهني 
قد زار بعثــة األزرق في اإلمارات مطمئنا 

على حسن سير املعسكر.

مبارك اخلالدي 

قــدم املــدرب البرازيلي لفريــق الهالل 
الســعودي رامــون دياز عصــارة خبراته 
التدريبيــة من خالل احملاضرة الفنية التي 
ألقاها ظهر امس في الدورة التدريبية ملدربي 
شهادة البرو التي يقيمها احتاد كرة القدم. 

وأشاد املدربون بخبرات املدرب الكبير وعبروا 
عن سعادتهم لاللتقاء بقامة تدريبية معروفه 

مشيدين ببادرة احتاد الكرة القيمة.
جدير بالذكر ان رزنامة احتاد كرة القدم 
تضم عدة دورات تدريبية للمدربني الكويتيني 
حتت إشراف االحتاد اآلسيوي للعبة لتأهيلهم 

من الناحية العلمية وصقل مهاراتهم.

٤ مباريات في املجموعة األولى بكأس «زين»

(املركز اإلعالمي للعربي) سيف احلشان يبدأ هجمة على اجلهراء  

مدرب املنتخب يختار اليوم القائمة النهائية

الشيخ مبارك فيصل النواف يرفع يد مهند املغربي الفائز بحزام املجلس العاملي للمواي تاي

قرعة «خليجي ٢٥» في ٢٥ أكتوبر

انطالق دوري حتت ١٨ سنة

يختتم وفد احتاد كأس اخلليج العربي لكرة القدم، اليوم جولته 
التفتيشــية ملدينة البصرة العراقية، وذلك لتقييم االســتعدادات 
الستضافة «خليجي ٢٥» التي ســتقام خالل الفترة من ٦ إلى ١٩

يناير املقبل، وذلك من خــالل تفقد ملعب امليناء األوملبي، وزيارة 
أيضا املدينة الرياضية وملحقاتها.

من جانبه، حدد احتاد كأس اخلليــج العربي لكرة القدم، يوم 
٢٥ أكتوبر املقبل موعدا لسحب قرعة «خليجي ٢٥» في البصرة.

مبارك اخلالدي

كشــر فريقا الكويت والقادسية عن أنيابهما مبكرا مع انطالق 
منافسات دوري الشــباب حتت ١٨ سنة لكرة القدم، وذلك بعد أن 
اكتســح األبيض فريق خيطان ٤-٠ وفوز القادسية على الساحل 
٤-١، وبذلك تصدر الكويت الترتيب بفارق األهداف عن القادســية 

ولكل منهما ٣ نقاط.
وفي النتائج األخرى، متكن الساملية من تخطي فريق برقان بثالثية 
نظيفة ليضع السماوي أول ثالث نقاط في رصيده، كما حقق كاظمه 
فوزا مهما على فريق النصــر ٢-١، واليرموك على التضامن ٢-١، 
فيما انتهى اللقاء الذي جمع اجلهراء مع الصليبخات بالتعادل ١-١.

يبحــث منتخــب إيطاليا عــن صدارة 
املجموعة الثالثة وبطاقة التأهل الوحيدة 
إلى الدور نصــف النهائي من دوري األمم 
األوروبيــة لكرة القــدم عندما يحل ضيفا 
على املتصدر املجر الليلة ضمن منافسات 

اجلولة السادسة واألخيرة.
ويعتلي منتخب املجر صدارة املجموعة 
برصيد ١٠ نقــاط، يليه املنتخب اإليطالي 
برصيد ٨ نقاط، ثم إجنلترا برصيد ٦ نقاط، 

وأخيرا أملانيا برصيد نقطتني.
وسيكون الفوز وال شيء سواه مطلبا 
لـ«اآلزوري» للتأهل وجتنب صدمة جديدة 
بعد فقدانه فرصة التأهل إلى كأس العالم 
٢٠٢٢ مــا يعني غيابــه للمرة الثانية على 
التوالي عن «العرس العاملي»، فيما يكفي 
أصحــاب الضيافة التعادل حلســم بطاقة 

التأهل.
وتقام مباراة أخرى هامشية اليوم، حيث 
يلتقي املنتخب اإلجنليزي مع نظيره األملاني 

على ملعب «وميبلي» الشهير.
البرتغالــي نظيــره  وأزاح املنتخــب 

اإلسباني عن صدارة املجموعة الثانية بفوزه 
على التشيك ٤-٠ وخسارة «ال روخا» أمام 
سويســرا ١-٢ ضمن اجلولة اخلامسة ما 

قبل األخيرة.
وســجل رباعيــة البرتغال فــي مرمى 
التشــيك كل من ديوغو دالوت (٣٣ و٥٢) 
وبرونو فرنانديز (٤٥) وديوغو جوتا (٨٢).
وتعرض النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالــدو إلصابــة قوية فــي الوجه خالل 
املباراة بعدما سقط أرضا، والدماء تنهال من 
وجهه، بعدما أصيب على مستوى األنف، 
في الدقيقة (١٤)، إثر التحام قوي مع حارس 

التشيك توماس فاسليش.
وقرر رونالدو، استكمال املباراة بشكل 
طبيعي، ورفض اخلروج بعد وضع ضمادة 
على أنفه إليقاف النزيف، علما بأنه خاض 

املباراة كاملة حتى نهايتها.
وفي املباراة األخرى، جاء هدفا سويسرا 
عــن طريــق مانويل أكاجنــي (٢١) وبريل 
إمبولو (٥٩)، فيما أحرز جوردي ألبا هدف 

«ال روخا» الوحيد (٥٥).

«اآلزوري» خلطف بطاقة التأهل من سويسرا«اآلزوري» خلطف بطاقة التأهل من سويسرا
البرتغال تزيح إسبانيا عن صدارة املجموعة الثانية من دوري األمم األوروبية

دوري األمم األوروبية (اجلولة ٦ األخيرة)
٩:٤٥Uefa.tvإجنلترا – أملانيا
٩:٤٥Uefa.tvاملجر – إيطاليا

الهالل يهزم القادسية في اعتزال اخلالديالهالل يهزم القادسية في اعتزال اخلالدي

(هاني الشمري) بدر املطوع متجاوزا أحد مدافعي الهالل 
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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق
كويتية يومية سياسية شاملة،

تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»
تصدر عن

شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥
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االثنني
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

«العدل».. جاهزية كاملة 
النتخابات اخلميس.

األنظار العاملية تتجه إلى قطر 
استعدادًا لكأس العالم ٢٠٢٢.

حدث طال انتظاره.. ونتمنى 
لألشقاء في قطر جناحًا رائعًا 

ومبهرًا.

كلنا ناطرين العرس الدميوقراطي.

٤:١٩الفجر
٥:٣٨الشروق

١١:٤٠الظهر
٣:٠٥العصر

٥:٤٠املغرب
٦:٥٧العشاء

أعلى مد: ٠٠:٥٨ ص ـ ١٢:٠٥ ظ
أدنى جزر: ٠٦:٢١ ص ـ ٠٦:٤٤ م

العظمى:  ٤٠

الصغرى: ٢٣

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

البقاء هللا

مها علي عبدالرزاق الطيار: (زوجة علي محمد إسماعيل كوهري) 
٥٣ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة فقط - ت: ٩٧٩٥٩٣٦٦ - 
٩٧٦٦٠٠٤٦ - النساء: السالم - ق٣ - ش٣٢٦ - م٤٥ (عصرا 

فقط) - ت: ٩٧٤٠٧٧٢٧ - ٩٩٨٢١٠١٠ - شيعت.
حسنه عواد شــذر: (أرملة يعقوب الغريب) ٩٧ عاما - الرجال: 
القريــن - ق١ - ش٩ - م٥ - ت: ٦٦٦٨٢٢٤٣ - ٩٩٠٥٠٧٢٥

- النســاء: القريــن: ق١ - ش٢٧ - م٦٧ - ت: ٩٩٨٩٩٥٨٣ - 
٩٩٩٦٧١٣٤ - شيعت.

٨٧ عاما - الرجال: العدان - ق٢ - ش٢٦ علي محمد أحمد أبو طالب:
- م١ - ت: ٩٩٧١٦٩٩٧ - النســاء: العمرية - ق١ - ش٤ - م٣٨

- ت: ٩٩٠٢٦٤٧١ - شيع.
٧٦ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  سعد بقيران سيف السبيعي:
فقط - ت: ٥٠٥٣٦٣٦١ - النساء: الفردوس - ق٢ - ش١ - ج٥

- م٧ - شيع.

«مصدومة.. لكنني أصدق زوجي»
بهاتي برنسلو، زوجة املغني 
األميركي آدم الفني، تؤكد أنها 
مصدومة من خبر قيام زوجها 
مبغازلة موديــل أميركية عبر 
رســائل نصية، لكنها تصدق 
عدم وجــود أي عالقة بينهما 

سوى الرسائل.

«حكم باملؤبد لقتله أمه»
ريان غرانثام، املمثل الكندي 
املعروف بــدوره فــي فيلم 
«يوميات طفل مســتضعف» 
(Diary of a Wimpy Kid) يحصد 
حكماً باملؤبد، جراء إطالقه النار 

على أمه.

«أتعشم أن تتعافى السينما من كوفيد»
جيمــس كاميرون، املخرج 
األميركي، يقول إنه ســيطلق 
اجلزء الثاني من فيلمه «أفاتار: 
طريق املاء»، آمال أن يحقق أرباحا 
معقولة بعد تعافي السينما من 

آثار جائحة كوفيد.

«ذهبية فنون القتال البرازيلية»
املمثــل  تــوم هــاردي، 
البريطانــي، يحصــد ذهبية 
بطولة بريطانية، في فن القتال 
اجليوجيتســو البرازيلي، مع 

حصوله على احلزام األزرق.

أبعد من الكلمات

آسيوية تنصب على ٣ أسر 
بعمالة منزلية و«بلوك»

فرنسا: محاكمة ٤ محتالني 
بسبب.. ١٢ ألف كبسولة قهوة

ضبط ٩ مخالفني ومتغيبني 
في حملة ملباحث اإلقامة

سعود عبدالعزيز

متكن رجال االدارة العامة للمباحث اجلنائية ممثلني 
في مباحث اجلهراء من ضبط وافدة من اجلنسية الهندية 
خدعت ثالث أسر بإحضار خادمة لكل منهم بأسعار مغرية 
ثم تقوم بعد ذلك بعمل «بلوك» لرقم العائلة التي تتسلم 

منهم العربون، ومت تسجيل قضايا بحقها.
وقال مصدر أمني لـ«األنباء» إن ثالثة مواطنني تقدموا 
إلى أحد مخافر محافظة اجلهراء واتهموا اخلادمة بالنصب، 

وقدموا رقم هاتفها، وعليه مت التعرف عليها.
وأضاف املصدر: مبواجهة اخلادمة بالتهم اعترفت بأنها 
حتصلت على مبلغ جتاوز الـ١٠٠٠ دينار من املشــتكني، 
وارسلت املبالغ إلى أسرتها في الهند، وعليه متت إحالتها 

إلى جهة االختصاص.

كريتايـ  أ.ف.پ: يخضع أربعة أشخاص للمحاكمة 
في فرنســا في نوفمبر بتهمة االحتيال، بعدما طلبوا 
بطريقة احتيالية ما يقرب من اثني عشر ألف كبسولة 
قهوة «نسبريســو» إلرســالها إلى ساحل العاج، على 
مــا أعلنت النيابة العامة في منطقة كريتاي بضاحية 

باريس السبت لوكالة «فرانس برس».
فبني يونيو ويوليو ٢٠٢٢، «تقدم عدد من الضحايا 
بشكوى في قضايا احتيال إثر طلبيات بطريقة احتيالية 
للقهوة عبر حسابهم اإللكتروني على موقع نسبريسو».
وتعرفت الشــرطة إلى ٣٥ ضحيــة لهذه العمليات 

في املجموع.
ويشتبه في أن املتهمني األربعة قرصنوا حسابات 
لعمالء «نسبريسو» وغيروا املعلومات املرتبطة بهم، 

خصوصا ما يتعلق بعناوين التوصيل.
وكان هؤالء يتســلمون الطلبيات ويرسلونها إلى 
ســاحل العاج، وفق النيابــة العامة التي لفتت إلى أن 
«الدفع كان يحصل عند تســلم الفاتورة، ما يعني أن 
الضرر يلحق بشــركة نسبريســو»، بقيمــة مقدرة بـ 

٨٦٠٠ يورو.
واعتمدت الشــرطة على البيانات الهاتفية لكشف 
هوية املشتبه بهم املولودين بني ١٩٦٧ و١٩٨٧، وجميعهم 

غير معروفني سابقا لديها.
وأوقف املشــتبه بهم األربعة في منازلهم بضاحية 
باريس، وسيخضعون للمحاكمة في ٢٤ نوفمبر أمام 

محكمة اجلنايات في كريتاي.

أحمد خميس

أسفرت حملة لرجال اإلدارة العامة ملباحث شؤون اإلقامة 
ممثلــة في إدارة متابعــة املخالفني عن ضبط ٩ مخالفني 
لقانــون اإلقامة والعمل، ٧ منهم تغيب، و١ انتهاء إقامة، 
و١ انتهاء تأشــيرة، ومتت إحالتهم جلهات االختصاص 

التخاذ الالزم بحقهم.

مسافرون قدموا مبشروم مخدر 
وحشيش.. وماريغوانا في «فرامة»

متكن رجــال اجلمارك في 
إدارة اجلمــرك اجلوي مبطار 
الكويت الدولي (T١) من ضبط 
كمية متنوعة من املواد املخدرة 
في ٧ ضبطيات مختلفة، حيث 
ضبط آســيوي بـــ ٣٣ غراما 
من مادة املاريغوانا املخدرة، 
ومسافر بحوزته سيجارة بها 
مادة احلشــيش املخدرة. كما 
اشتبه في مســافر وضع في 
حقيبتــه «فرامة» خبــأ فيها 
علبتي ماريغوانــا بوزن ١٨٠

غراما. وفيما يتعلق بالضبطية 
الرابعة فقد اشتبه أحد املفتشني اجلمركيني بحقيبة تخص 
مســافرا قادما إلى البالد، ومت العثــور على عدد ١٠ أكياس 
صغيرة مادة خضراء يشتبه بأنها ماريغوانا، بوزن ٩٣ غراما.

كما اشتبه في أمتعة مسافر ليعثر فيها على ١٢٠ كبسولة 
pregabalin مــن دون وصفــة طبية، فيما تقدم مســافر إلى 
كاونتر التفتيش مصطحبا أمتعته الشــخصية، وعثر بها 

على علبة سجائر من مادة احلشيش املخدرة.
وفــي الضبطيــة االخيرة مت ضبط وافد قــادم من دولة 
اوروبية معه قطع من مادة احلشــيش املخدرة وســيجارة 
ماريغوانــا وقطع من مــادة ماريغوانا املخــدرة وقطع من 
املشــروم املخدر، لتتم إحالة جميــع املضبوطني من املطار 

الى االدارة العامة ملكافحة املخدرات.

جانب من املضبوطات

«كويت تاميز».. ٦١ عامًا من الريادة اإلعالمية محليًا وإقليميًا
باعتبارها همزة الوصل مع وسائل 
اإلعالم ووكاالت األنبــاء العاملية 
والقراء املهتمــني بأخبار الكويت 

حول العالم.
وتعد الصحيفة جسر التواصل 
مع املقيمــني علــى أرض الكويت 
من غيــر الناطقني باللغة العربية 
والبعثات الديبلوماسية والسفارات 
في البالد إذ تتواصل وتتفاعل معهم 

ومع أخبارهم وقضاياهم.
وقــد حققــت انتشــارا إعالميا 
واسعا داخل البالد وخارجها على 
مدى هذه السنوات واكتسبت قاعدة 
جماهيرية ضخمة من املقيمني على 
أرض الكويــت ورفــدت الســوق 

بخبرات صحافية مميزة.
تطور مستمر

وقــد عملــت الصحيفة خالل 
الســنوات األخيرة علــى تعزيز 
حضورها في وســائل التواصل 
االجتماعي لتتواجد أينما يتواجد 
قراؤها ومتدهــم باألخبار وآخر 
املســتجدات وكان لهــا دور رائد 
فــي التواصل مع غيــر الناطقني 
بالعربية خــالل جائحة كورونا 
مصدرا أساســيا لألخبار باللغة 

اإلجنليزية للمقيمني.
كمــا تعمل «كويت تاميز» من 
خــالل خطة واضحة املعالم على 
تطويــر محتواهــا اإللكترونــي 
احملتــوى  وإثــراء  والورقــي 
املرتبــط بالكويــت  اإلجنليــزي 
اليوميــة  وأخبارهــا وأحداثهــا 
والتاريخية ومواصلة دورها الرائد 

الذي بدأته قبل ٦١ عاما.

والتحديــات املفصلية فــي فترة 
التســعينيات، كما اســتمرت في 
الصدور ومواكبــة األحداث حتى 
يومنــا هذا لتصل إلى عامها الـ ٦١
من الصدور املستمر املنتظم دون 

توقف.
إجنازات مشهودة

وتفتخر «كويت تاميز» بعد ٦١
عاما من العمل الصحافي بإجنازاتها 
املهنية ودورها في متثيل الكويت 
في اخلارج والدفاع عن قضاياها 

ومطار الكويت الدولي واملشاريع 
النفطية وشــهدت تطوير البنية 
التحتيــة والصحيــة والتعليمية 
في السبعينيات وإنشاء املدارس 
املــدن  وبنــاء  واملستشــفيات 

اإلسكانية.
كذلــك كانــت «كويــت تاميز» 
شــاهد عيان على العصر الذهبي 
للرياضة الكويتية في الثمانينيات 
وتأسيس مجلس التعاون اخلليجي 
والغــزو العراقــي الغاشــم على 
الكويت والتحرير وإعادة اإلعمار 

وعلى صفحتها األولى جاءت رسالة 
تهنئة من رئيس دائرة املطبوعات 
والنشر آنذاك سمو األمير الراحل 
الشــيخ صباح األحمد، طيب اهللا 
ثراه، وهي الدائرة التي حصل منها 
املؤســس العليان علــى ترخيص 

الصحيفة.
مرحلة النهضة

كما واكبت الصحيفة تأسيس 
الوزارات واملؤسسات والشركات 
والقضاء وافتتاح جامعة الكويت 

احتفلت الزميلة «كويت تاميز» 
بالذكرى الـ ٦١ لتأسيسها وصدور 
عددها األول في عام ١٩٦١، بإصدارها 
عددا خاصا بهذه املناسبة في الوقت 
الــذي تواصــل  دورهــا الريــادي 
والتنويــري فــي تناولها ملختلف 
القضايا احمللية واإلقليمية والدولية 
مبختلف تنوعها سياسيا واقتصاديا 

ورياضيا وثقافيا.
وحتمل صحيفة «كويت تاميز» 
سجال ناصعا من الريادة في تاريخ 
الصحافــة الكويتيــة واخلليجية 
والعربية، فهي أول صحيفة تصدر 
باللغة اإلجنليزية على مســتوى 

منطقة اخلليج العربي.
تاريخ عريق

مت تأســيس «كويــت تاميــز» 
على يد رئيس جمعية الصحافيني 
الكويتية األســبق الراحل يوسف 
العليــان، حيث صدر عددها األول 
في ٢٤ سبتمبر ١٩٦١ بعد استقالل 
الكويت لتواكب نهضتها التنموية 
التــي صاحبهــا حــراك اجتماعي 
وتنــوع ثقافي مع احتضان البالد 
جلنسيات عربية وأجنبية شتى.

وأصبحــت «كويــت تاميــز» 
الصحيفــة األولى لغيــر الناطقني 
باللغة العربية من املقيمني، حيث 
تنقل أخبارهــم وتزودهم بأخبار 
العالم وتنقل للعالم أخبار الكويت 
ومتثــل الدولــة في اخلــارج أمام 

املجتمع الدولي.
طبع العــدد األول من صحيفة 
«كويــت تاميــز» مكونــا مــن ٤
صفحات في مطبعــة «املقهوي»، 

أول صحيفة تصدر باللغة اإلجنليزية على مستوى دول اخلليج تنشر عدداً خاصاً مبناسبة مرور ٦١ عاماً على إصدارها

.. والعدد األول الصادر في ٢٤ سبتمبر ١٩٦١عدد أمس األحد من «كويت تاميز» احتفاالً مبناسبة مرور ٦١ عاما على إصدارها

أمن

متحف لـ «CIA» يكشف سر مجمع استهداف الظواهري
ـ  (فرجينيــا)  الجنلــي 
رويتــرز: فــي أروقــة املقر 
الرئيسي للمخابرات املركزية 
األميركية في الجنلي بوالية 
فرجينيــا يكشــف متحــف 
الوكالــة الــذي مت جتديده، 
رغــم أنه مــازال مغلقا أمام 
اجلمهــور، بعض التذكارات 
التــي مت رفع الســرية عنها 
فــي اآلونة األخيرة من أبرز 
العمليات التي قامت بها وكالة 
املخابرات منذ تأسيسها قبل 

٧٥ عاما.
ومن أهم هذه التذكارات 
منوذج مصغــر يزيد طوله 
بقليل على ٣٠٫٥ سنتيمترا 
للمجمع الذي مت استخدامه 
في العاصمة األفغانية كابول 
إلحاطــة الرئيس جو بايدن 
بالتطورات قبل الهجوم الذي 
شــنته طائرة مسيرة وأدى 
إلى قتل زعيم القاعدة أمين 
الظواهري قبل شهرين فقط.
وقالــت جانيــل نيزيس 
نائبة مدير املتحف «من غير 
املعتاد متاما رفع السرية عن 

شيء ما بهذه السرعة».
ومت رفع السرية عن املئات 
من تــذكارات املتحف والتي 
كان بعضهــا معروضــا منذ 
الثمانينيات. وقالت نيزيس 
إن الوكالــة تقــوم من وقت 
آلخر بإعارة بعض التذكارات 
للمكتبات الرئاسية واملتاحف 
األخرى غير الهادفة للربح.

ومن بني املعروضات التي 
اطلــع عليها من ســمح لهم 
بالزيارة بندقية هجومية من 
طراز إيه كيه إم كان يحملها 
أسامة بن الدن في الليلة التي 

طيــارو طائرات التجســس 
يــو-٢ وإيه-١٢ فــي حقبة 
البــاردة وســرج  احلــرب 
إطــاره من اخلشــب، مماثل 
ملا اســتخدمه أعضاء فريق 
ألفا التابع لوكالة املخابرات 

تنقلهــم  أثنــاء  املركزيــة 
فــي التضاريــس اجلبليــة 
بأفغانستان على ظهور اخليل 
بعد فترة وجيزة من هجمات 
١١ سبتمبر ٢٠٠١ على الواليات 

املتحدة.

(رويترز) بندقية بن الدن ودليل تدريب «القاعدة» وحذاء أميركي شارك في قتله و«طابوقة» من مجمع أبوت آباد  

(رويترز) منوذج املجمع بكابول املستخدم إلحاطة الرئيس جو بايدن بتطورات قتل الظواهري  

قتلتــه فيها فــرق البحرية 
األميركيــة فــي غــارة على 
مجمع أبوت آباد بباكســتان 

في عام ٢٠١١.
وتتراوح املعروضات بني 
سترات طيران كان يرتديها 

«العجيري»: «املشتري» في أقرب نقطة
من األرض منذ ٥٩ عامًا.. اليوم

قال مركز العجيري العلمي إن كوكب املشتري سيكون 
في أقرب نقطة له من األرض مساء اليوم االثنني، مشيرا 
الــى انه حدث فلكي مميز لهذا العام لم يتكرر منذ عام 

.١٩٦٣
وذكر مديــر العالقات العامة في املركز الفلكي خالد 
اجلمعــان، في بيان صحافي أمس، ان كوكب املشــتري 
الذي يعد أضخم كواكب املجموعة الشمسية على اإلطالق 

سيكون هذه األيام أكثر ملعانا وأكبر حجما نسبيا.
وأشار الى ان هذه الفترة تعتبر من أفضل أيام السنة 
لرصد وتصوير كوكب املشتري الذي يشكل نظاما خاصا 
به مع أقماره الـ ٨٠ التي تدور حوله وهو الكوكب اخلامس 
من حيث الترتيب في املجموعة الشمسية، اضافة الى انه 
يعد أحد حراس األرض نظرا جلاذبيته العالية التي تقوم 

بـ«قنص» أي جرم سماوي يتجه إلى األرض.
ولفت إلى أنه ميكن رؤية كوكب املشتري بالعني املجردة 
بعد غروب الشمس مباشرة في اجتاه الشرق وحتى الفجر 
وهو يشــق طريقه باجتاه الغرب، وســيكون املشهد اكثر 
وضوحا عند استخدام األجهزة والتلسكوب التي ستتيح 

كوكب املشتريرؤية تفاصيل اكثر.

ملشاهدة الڤيديو
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القسم العظيم 
للنائب والناخب

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

بغض النظر عن توجس السلطة التنفيذية منه، إال 
أن وجود مجلس تشريعي منتخب يعبر خير تعبير عن 
اإلرادة الشعبية، ويحظى بثقة اجلماهير وقناعتها بأنه 
يعبر عن رغباتها ومطالبها، يصب في الصالح العام 
واستقرار األنظمة، وقد كان موضوع الثقة باملجلس 
التشــريعي من ضمن ما تناوله استطالع البارومتر 
العربي في جامعة Princeton برنســتون األميركية، 
والذي نفذته بالتعاون مع جهة خبيرة في كل دولة، 
وكان للكويت أن تكون مشمولة بهذا االستطالع في 
٣ دورات منه، هي: الثالثة ٢٠١٢-٢٠١٣ واخلامسة ٢٠١٨
والســابعة ٢٠٢٢، وقد تشرفت باإلشراف على آخر 
دورتني من االستطالع بالتنسيق مع جامعة برنستون.

وفي الدورة اخلامسة ٢٠١٨ من االستطالع، كان من 
ضمن األسئلة املطروحة مدى ثقة اجلمهور الكويتي 
في عدد من مؤسسات الدولة، كان من بينها مجلس 
األمة، وقد عبر ٣٢٪ من املستجيبني في هذه الدورة 
عن ثقتهم باملجلس، ما بني (٥٫١٪ ثقة إلى مدى كبير، 
٢٧٫١٪ ثقة إلى مدى متوسط)،  في مقابل ٢٦٫١٪ ممن 
يثقون في املجلس إلى مدى قليل، و٣٨٪ ممن ال يثقون 
في املجلس على اإلطالق، وكان بني املستجيبني ٣٫٢٪ 
ممن أجابوا بـ «ال أعرف»، و٠٫٥٪ ممن رفضوا اإلجابة.

السؤال عن الثقة مبؤسسات الدولة في الكويت، ومن 
بينها مجلس األمة، لم يطرح في استطالع البارومتر 
العربي في دورته السابعة ٢٠٢٢، ورغم أن درجة ثقة 
اجلمهور الكويتي، قد تبدو منخفضة للوهلة األولى، 
إال أنهــا من زاوية أخرى تبدو مرتفعة إذا ما قورنت 

مبحيطها العربي.
حيث كانت درجات الثقة في املجلس التشــريعي 
في الدول العربية املشمولة بالبارومتر العربي الدورة 
اخلامسة ٢٠١٨ على النحو التالي: اليمن ٣١٫٨٪، مصر 
٣٠٫٨٪، الســودان ٢٨٫٥٪، فلســطني ٢٦٫٤٪، املغرب 
٢١٫٤٪، لبنان ١٧٫٥٪، األردن ١٣٫٧٪، تونس ١٣٫٦٪، العراق 

١٢٫٥٪، وليبيا ٨٫٥٪.
وكما يبدو، فإن الثقة العامة مبجالس التشــريع 
منخفضة بدرجة كبيرة، ولهذا االنخفاض أســبابه 
ومبرراته، ويبقى التحدي برفع مســتوى الثقة من 
خــالل إرادة حقيقة تبدأ من جميع مكونات األنظمة 
السياسية وعلى رأسهم أعضاء املجالس حني يقدمون 
مصالح الوطن العليا ومن انتخبوهم على غير ذلك.

الكثير يتكلم عن مسألة التغير املناخي في اجلزيرة 
العربية، وأخطار الطقس احلار والغبار والتصحر، فهي 
قضايا مهمة يجب تسليط الضوء عليها. لألسف في 
األربعني الســنة املاضية انتشرت الغابات اإلسمنتية، 
وقلت الغابات النباتية والتي تسهم في تعزيز الغطاء 

النباتي ألهميته في حفظ التوازن البيئي.
من هذا املنطلق ملاذا ال نرى في صحاري الكويت 
الغابات اخلضراء، فأنا لست متخصصا في هذا املجال، 
ولكني محب للزرع والزراعة. ومنذ كنت صغيرا وأنا 
أعرف شجرة الســدر وانتشارها. ولكن لألسف قل 
االهتمام بهذه الشجرة. من املعلوم أن األشجار تلطف 
األجواء واملناخ، وتثبت التربة، وحتيي املكان. وشجرة 
السدر، شجرة معمرة، سريعة النمو، وتتحمل األجواء 
احلــارة وقلة املياه والظروف البيئية القاســية، ولها 

فوائد كثيرة.
لذلك أقترح أن يكون هناك مشــروع الغابات في 
املناطق الصحراوية، وخاصة على املناطق احلدودية، 
ومنها مشروع غابة املليون سدرة، على أن يكون هذا 
املشروع متكامال فيحتوي على منتجع، ومركز أبحاث، 
ومشتل ألنواع أشجار السدر املختلفة، ومتحف علمي 
عن هذه الشجرة، ومنتزه وطني، ومركز للشباب املهتم 
بهذا املجال، ومصنع ملنتجات شجرة السدر من الثمر 
واألوراق والزيوت واألغصان، ومزارع لتربية النحل، 
وعالمة جتارية وطنية لكل املنتجات التي تنتج من هذه 
الغابة الوطنية، واألفكار كثيرة، بل يكفي لو يتم تبني 

املصنع الوطني إلنتاج عسل السدر.
تسهم غابة الســدر في احلفاظ على البيئة، وفي 
األمن الغذائي، وفي خلق موارد للدولة، وتوفير متنفس 
للعائالت، وتنشيط السياحة، وخلق فرص عمل، وتوفير 
بيئة بحثية، وبيئة للحياة الفطرية، ومرعى لتربية النحل، 

وغيرها من فوائد متعددة لشجرة السدر.
يكفي أن شجرة السدر ذكرت في مواضع متفرقة 
من القرآن والُسنة النبوية. أذكر موضعا واحدا في كتاب 
اهللا ملا عاقب ربنا عز وجل قوم ســبأ بسب كفرهم، 
وذلك بقلة شجر السدر فذكر ربنا سبحانه في محكم 
كتابه (فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم 
بجنتيهم جنتني ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر 
قليل) (سورة سبأ-١٦) وقد يستدل من ذلك على أهمية 
شجر السدر ومكانتها لدى الناس، حيث ربنا سبحانه 

عاقب هؤالء على إعراضهم بقلة أشجار السدر.
أوجه ندائي لرئيس مجلس الوزراء ســمو الشيخ 
أحمد نواف األحمــد الصباح، حفظه اهللا، لكي يتبنى 
مبادرة غابة املليون ســدرة، أسأل اهللا أن يسخر له 
البطانــة الصاحلة ويوفقه ملا يحــب ويرضى ملا فيه 

خير البالد والعباد.
٭ قبل اخلتام: أختم بأمر لألســف بدأ انتشــاره وهو 
احلشــيش الصناعي وال نعلم مدى أضراره البيئية، 
واملستغرب من أن جهات رســمية للدولة والتي من 
املفروض أن تعتني بالزراعة نراها تستخدم هذا احلشيش 
الصناعي. فنناشــد هيئة الزراعة على االهتمام بهذه 
امللفــات، وتبنيها للمبادرات، التي تصب في مصلحة 
البيئة بالذات، وال تكون فقط همها توزيع احليازات، 
بطريقة ال تخــدم زراعة النباتات، والتي تضفي على 
احلياة، ولتكن غابة املليون سدرة هي طريق البدايات.

الكويت  أهل  نسيج حزمة 
كافة تنبه وتوجه وتنادي أهل 
بالدي مرشــحيها وناخبيها 
املعنية، بصوت  ومؤسساتها 
واحد رفقا بالبالد لقسم عظيم 
لرب العباد، متعنوا بالقســم 
العظيم باهللا وكتابه ونبيه وخلقه 
وفاء بوفاء ليوم املشهود ٢٩

سبتمبر ٢٠٢٢م.
تذكر ذلك النداء عند مواجهة 
صندوق وورقة وقلم وجلان 
االنتخاب لتدلي بصوتك النقي، 
ملن يستحقه بكل قناعة، واقتدار 
لتطبيق قسمك أمام خالقك بال 
توجيه، وال جتاوز، وال ضغوط! 
ال لشيء سوى القناعة للعهد 
اجلديد بتوجه التعديل للصورة 
والواقــع الســابق بتوتراته، 
وقسوة حســاباته، مع شديد 
األسف واإلحباط املتفق عليه 
لألغلبية الصامتة حرصا وحفظا 
على سالمة الديرة حتت مظلة 
القسم العظيم وهيبته الربانية، 
أهلهــا بتالحمهم  ونســيج 
ومتاسكهم لرفع معنوياتهم، 
خلدمة مؤسســات البلد كافة 

بالشكل األكثر رقيا ومتيزا.
تنادينا «ارفع رأسك أخي 
املواطن وردد أنا كويتي وأفتخر 
بــكل إجنازاتي خدمة لبالدي 
وأهلها وسط عالم صاخب تزداد 
كوارثه وآالمه مع شروق كل 
شمس وغروبها، ونحن نرى 
أقطارا يزداد خرابها ويتشرد 
إلى جحيم  أهلها بال رحمــة 
الضيــاع حتت رحمة اجلبناء 
ومحترفي إضاعة كرامة أهاليها 

األبرياء».
فهل أنت من رائدي كرامتها، 
أم العكس صحيح لضياع كل 

مقتدر ومعيشة كل ضعيف؟
 اهللا املستعان وال تنكثوا 

القسم العظيم.. وبسالمتكم.

والتفكير جيدا ووضع عالمة االختيار 
الذي ينهض  املناسب  على الشخص 
بالكويت ويجعل مصلحتها فوق كل 

شيء.
الكــرة اآلن في ملعب الشــعب، 
أحسنوا االختيار ملن سيرسم مستقبل 
الكويت خــالل األربعة أعوام املقبلة، 
لذا مسؤولية االختيار تقع على عاتق 
الناخب، واحلكومة لن تكون مسؤولة 
عن أية نتائج، كما أنه أيها الناخب لن 
يفيدك ابن عمك أو ابن طائفتك أو فئتك 
بعد إعالن النتائج، لذلك يجب التريث 
وعدم االندفاع خلف الشعارات الزائفة 
التي يطلقهــا البعض من قول عملنا 
وعملنا وســنعمل وسنجعل الكويت 
في مقدمة الدول ملينا من هذا الكالم 
املرسل ال تضيعوا الكويت وتظلموها 
باختياراتكم، ابحثوا عن املصلح الذي 
يجعل الكويت على رأس أولوياته من 
خالل النهوض بتنميتها، والعمل على 
إصدار التشريعات التي حتقق رؤيتها 

االقتصادية املقبلة.

أمام املســيرة التنموية، واالستماع 
للمواطنني واستشارة اخلبراء، ووضع 

مقترحات حللول مناسبة.
وال أنســى ما جاء في اخلطاب 
التاريخي لســمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد، حفظه اهللا، حينما 
قال «مازال املشهد السياسي متزقه 
االختالفــات وتدمــره الصراعات 
وتسيره املصالح واألهواء الشخصية 
على حساب استقرار الوطن وتقدمه 
وازدهاره ورفاهية شعبه». واحلقيقة 
أن الصراعــات احلاليــة بني بعض 
املرشحني تكشف أننا على وشك أن 
نعيد أخطاء املاضي، ويحدث ما حذرنا 
منه سمو ولي العهد فتضيع الفرصة 

احلقيقية للبناء والتنمية.
يجب على كل مرشح إعادة التفكير 
ومراجعة حساباته، وأن يسير على 
النهج الذي جاء باخلطاب الســامي 
وأن يجعــل من نفســه جنديا في 
كتيبة التطوير وليس العكس، حفظ 
اهللا الكويت وأميرها وشعبها من كل 

مكروه. 

من ناحية أخرى نقول إن اختيار 
الناخب ملمثله في مجلس األمة يتوقف 
عليه مستقبل األمة خالل املرحلة القادمة 
وهي مرحلة وال شك مهمة جدا وتتطلب 

االستفادة من أخطاء املاضي.
من ناحية أخرى نقول إن اآلمال كما 
أسلفنا معقودة بشكل كبير على هذا 
املجلس الذي نأمل أن يحقق اإلجنازات 
التنموية التي تنتظرها البالد منذ زمن 
بعيد نسبيا وذلك بالنظر لتوقف أو لنقل 
تأخر عجلة التنمية كثيرا ألسباب غير 
مقبولة في مراحل سابقة، وقد تكون 
مقبولة في مراحل أخرى. وباإلضافة 
إلى ذلك نقول إن مجيء هذا املجلس 
في ظل ظــروف إقليمية متغيرة عما 

كان عليه آخر مجلس أمة. 
وفي اخلتام، فإن دعواتنا للناخبني 
باتخاذ قرار ممثليهم على خير وجه. 
وتأدية واجبه الوطني كما ميليه عليه 
ضميره املطالب به. ومتنياتنا للجميع 

بأفضل االختيارات، واهللا املوفق.

مصلحة الكويت فوق كل اعتبار دون 
النظر إلى الطائفة أو القبيلة أو الفئة 
حيث إن هناك مــن يلجأ إلى الطرح 
العنصري من أجل كســب التعاطف 

للوصول إلى كرسي البرملان.
على الناخبني رد التحية لصاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، 
حفظهما اهللا، في اختيار القوي األمني 
قبل التوجه إلــى صناديق االقتراع، 

مختلفة كل االختالف عن الســابق، 
فأصبح يقرأ عن املرشحني ويبحث 
في ســجالت ما حققوه في املاضي 
من جناحــات، فالناخب أصبح أكثر 
مسؤولية، ولذلك كان يجب على بعض 
املرشــحني تغيير أساليب حمالتهم 
االنتخابية، وكذلك عدم إهدار الوقت في 
الهجوم على منافسيهم، وأن يكرسوا 
أوقاتهم في االنشغال بدراسة جميع 
ملفات القطاعات املختلفة، والتعرف 
املعوقات  على املشكالت ودراســة 

اإلعالنات والدعايات ملرشحني ملجرد 
احملاباة وإرضاء البعض، مثل العصبية 
القبلية وخالفها من اعتبارات أخرى ال 
تخدم الوطن واملواطن. باإلضافة إلى 
توخي التركيز الواعي والتعرف على 
كل مرشح وسيرته الذاتية واإلجنازات 
التي حققها على سبيل املثال. ومعرفة 
البرنامج االنتخابي لكل مرشح والعمل 

على إجراء توازن وقياس لألداء. 

لذلك حسن االختيار مطلوب خالل 
هذه املرحلة احلرجــة والتي تتطلب 
من اجلميــع نبذ التعصب وتصحيح 
املسار السياســي الذي ساهم خالل 
الفترة السابقة في تأخر التنمية في 
البلد، ويعود ذلك إلى نشوب اخلالفات 

السياسية بني احلكومة واملجلس. 
وعود املرشحني كثيرة والبرامج 
لذلك يجب على  االنتخابية متشابهة 
الناخب اختيــار األصلح الذي يضع 

يحاولوا إقناع الناخبني بأنفسهم من 
خالل وضع برامــج انتخابية قوية 
ذات منظور تنموي وخطة تشــريع 
القوانــني املهمة للمواطن، وال أدري 
كيف توصل بعض املرشحني إلى فكرة 
تطبيق نهج التراشق بالتهم ونحن في 
العهد اجلديد، أال يدرك مثل هؤالء أن 
آليات تفكير الناخب نفسه قد تغيرت، 
وبات أشد حرصا على مصلحة وطنه، 
وال يلتفت إلى من ينتهجون سياسة 
«الصوت العالي» الذي باتت معاييره 

يتطلب من الناخب اتخاذ القرار الصائب 
قدر اإلمكان وانتخاب من ميثله خير 
متثيل، فحسن االختيار سيعكس آفاقا 
على املــدى البعيد، وبالتالي يجب أن 

يكون القرار في محله. 
كما أن الناخب اليوم يجب أن يعي 
خطورة املرحلة وأن يستفيد من جتارب 
املاضي في االختيار، والسعي ألن يكون 
اختياره موفقا، وعدم االنسياق وراء 

بعــد أيام قليلــة حتتفل الكويت 
بعرسها الدميوقراطي وسيقول الشعب 
الكويتي كلمته عبر صناديق االقتراع 
الختيار من ميثلهم في املجلس القادم.
 برامــج بعض املرشــحني خالل 
األيام املاضية أصبحت لألسف ضرب 
وتشكيك فيما بينهم وكل منهم يحاول 
كسر اآلخر، ولكن الطامة الكبرى أن 
الناخب املعني باالختيار يصفق على 
هذا الطرح السيئ الذي يشق الصف 
وال يوحده، والسؤال الذي يطرح نفسه: 
أين البرامج من القضايا الشــعبية؟، 
وملاذا وصل احلال باخلطاب إلى هذا 

املستوى؟
جاءت الفرصة التي كان ينتظرها 
الشــعب بعد هذه التجاذبات ليعدلوا 
املسار بعد حالة عدم االستقرار التي 
سادت األجواء السياسية والتي كان لها 
األثر في تأجيل العديد من التشريعات 
والقوانني التي تهم املواطنني بشــكل 
عام ومنها القضية اإلسكانية والصحة 

والتعليم والتركيبة السكانية.

عادة ما يلجأ كثر من املرشحني إلى 
استخدام الشعارات البراقة والكلمات 
الرنانــة ذات التأثيــر القوي خالل 
حمالتهم االنتخابية، سعيا منهم إلى 
كسب أصوات املواطنني، وفي معظم 
األحيان يســردون تاريخ نشاطهم 
السياسي أو االجتماعي حتى يحسب 
املواطن أنه يقف أمام شخصية ذات 
قدرات خارقة للطبيعة، وأرى أن ذلك 
من حق املرشح لكن البد أن يتم دون 
تهويل أو تضخيم لألمور عن طبيعتها، 

وأن يتمسك املرشحون بالشفافية.
التي لم تعجبني في  من املظاهر 
الندوات التي يقيمها بعض املرشحني 
اســتعانتهم بأســلوب «الهجوم» 
واالنشغال مبحاربة الرموز السياسية 
ومهاجمة املرشــحني املنافسني لهم 
حتى وصل األمر إلى توجيه االتهامات 
دون ســند أو دليل وكذلك الســب 
والقذف وهذا ما ال يليق بانتخابات 
مجلس األمة وال يتماشى مع مبادئ 
الدميوقراطيــة والنزاهــة، األحرى 
أنه يجب على هؤالء املرشــحني أن 

بعد أيام معدودة، سيدخل الناخب 
الكويتي في جتربة دميوقراطية حرة 
تتمثل فــي اختياره ملمثليه من نواب 
األمة، الذين سيظلون يتحدثون باسمه 
خالل فترة األربع ســنوات القادمة، 
وينقلــون همومه ومشــاكله وآماله 
وتطلعاته خالل الفترة القادمة من عمر 

مجلس األمة.
قد تبدو مهمة االختيار سهلة عندما 
تقف على ورقــة االقتراع من خالل 
إمهار االختيار بالقلم املخصص لذلك، 
لكن األمر على العكس من ذلك متاما، 
فتلك الورقة ســتعبر عن الكثير من 
األمور فهي متثل مســتقبل الناخب 

خالل الفترة القادمة.
وبناء عليه، فإن هذه اخلطوة على 
الرغم من قصرها وبساطتها إال أنها 
حتمل في طياتها الكثير من التفاصيل 
الدقيقة. وبناء عليه فإن املهمة هنا على 
الناخب واملسؤولية امللقاة على عاتقه 
كبيرة وجسيمة في الوقت نفسه، وذلك 

بالغات

االنتخابات 
واخلطاب 

التاريخي
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صباح العنزي

أيها الناخب..
يقول اهللا سبحانه في كتابه 
الكرمي في قصة سيدنا موسى 
گ عندما أرادت إحدى الفتاتني 
أن تذكر موسى ألبيها ومتتدحه 
وتختاره زوجا لها (إن خير من 

استأجرت القوي األمني).
أيها الناخب..

صوتك أمانة فانظر أين تضع 
أمانتك فأنت أيها الناخب العني 
الساهرة على وطنك ال بد أن 
له  تكون حريصا عليه تختار 
من هو قادر على حمل األمانة، 
ومن هو قادر على متثيل الشعب 
واملطالبة والدفاع عن حقوقه مبا 
حتقق هذه املطالبات مبدأ العدالة 
واملساواة بني جميع فئات الشعب 
والعمل على مكافحة الفساد، وال 
املظاهر، وليكن مبدؤك  تغرك 
«القوي األمني»،  في االختيار 
وال ســبيل إلى ذلــك إال من 
التمحيص والتدقيق مبسيرة 
هذا املرشح أو ذاك، وماذا قدم، 
وما برنامجــه االنتخابي، وما 
اخلطط التي ســيطرحها، وما 
آلية برنامجه االنتخابي وكيف 
سيعمل على تنفيذه وما اخلطة 
الزمنية لتحقيق ذلك، فال تنخدع 
بالشعارات الوهمية واحلمالت 
االنتخابية لبعض املرشحني، 
وإمنــا عليك النظر بســيرته 
العملية وماذا قدم وما سيقدم.

أيها الناخب..
تذكر! عندما تريد أن تدلي 
أنك ستسأل  بصوتك وتختار 
يوم احلســاب هل أعنت ظاملا 
وكنــت عونا له على الظلم، أم 
انك نصرت عادال كفئا يسعى 
إلى حتقيــق العدالة واملطالبة 
باسترداد احلقوق والواجبات 
أو  أو تفرقــة  دون متييــز 

محسوبية.
أيها الناخب..

تذكر أن هناك يوما ال ينفع 
فيه مــال وال بنون إال من أتى 
اهللا بقلب سليم، فاختر لنفسك 
ليوم احلساب أي طريق ستسلك 
وأيهــا تختار وملن ســتعطي 

صوتك ومن ستختار.
دمتم بحفظ اهللا ورعايته.

مع حتول العالم إلى عالم جديد متعدد 
األقطاب وتعزيز ذلك في شكل اكبر 
وأوسع في مد خطوط التعاون التجاري 
مع األقطاب الدوليــة اجلديدة نفس 
جمهورية روسيا االحتادية والصني 
والبرازيل والهنــد وجنوب أفريقيا، 
وكذلــك لعله من املفيد جــدا العمل 
على تعزيز وتقارب اجلوانب الثقافية 
واالجتماعية والفكرية معهم كـ «أقطاب 
دولية قادمة» صاعدة، لذلك ندعو إلى 
توقيع اتفاقيات مشــتركة معهم بهذا 
اخلصوص، وأيضــا إلى فتح مراكز 
ثقافية متبادلة والهيئات الرياضية في 

تلك املسألة.
ناهيك عن إعــادة توجيه البعثات 
الدراسية للدراسات العليا واالختصاص 
واملعاهد اللغوية والتبادل الطالبي نحو 
تلك األقطاب الدولية القادمة لصناعة 
تعدد محاور قوى في العالم نحتاج إلى 
أن نستعد له من النواحي االقتصادية 

والثقافية واإلدارية واألمنية.

أو صغيرة، قوية أو محدودة النفوذ 
وأهم ما مييز منظمة شنغهاي هو عدم 
للدول  الداخلية  الشؤون  التدخل في 

األعضاء.
هذا كله يتحرك ضمن مصلحتنا 
كـ «كويتيــني» ومصلحة بقية الدول 
العربية الشقيقة التي تنتمي للمنظمة 
«السعودية ومصر وقطر»، لذلك يجب 
التأكيد على إعادة التموضع واالرتباط 

إقليمية وأصبحت اليوم األكثر شموال 
واتساعا في جميع أنحاء العالم ومتثل 
جتربة للتعاون الناجح بني الشــعوب 
وهي تعزز الثقــة املتبادلة، واملنفعة، 
واملســاواة، والتشــاور، واحتــرام 
احلضارات والثقافات املتنوعة، والسعي 
لتحقيق التنمية املشتركة، والتفاوض 
بني األعضاء للتعاون، وهناك تصويت 
متساو لكل دولة، سواء كانت كبيرة 

متت دعوة الكويت لالنضمام رسميا 
ملنظمة شــنغهاي للتعاون كـ «عضو 
حوار»، وهذا األمر جاء تتويجا لسياسة 
الكويت اخلارجية منذ االستقالل، ذات 
الرؤية بعيدة املــدى في حيادها في 
الوساطات  الصراعات وجهودها في 
وحل املشاكل بني الدول، وهذا كله ضمن 
سياستها احلكيمة على مر العصور وهو 
يعكس تقدير هذه املنظمة الدولية املهمة 
لثوابتنا الكويتية وقيمنا الديبلوماسية 
الداعية إلى التضامن اإلنساني والتقارب 
بني الشعوب والتعاون اإلقليمي والدولي 
في ترســيخ السلم واألمن، وتسوية 
النزاعات بالسبل السلمية، لذلك يعد 
هذا القرار خطوة مهمة من شأنها أن 
تعزز التعاون وتزيد من وتيرة التنمية 
االقتصادية واالجتماعية كما أنه مكسب 
كبير نظرا ألهميــة املنظمة الكبيرة 

ودورها اإلقليمي والدولي الفاعل.
إن منظمة شــنغهاي للتعاون هي 
منظمة سياسية واقتصادية وثقافية 

وقفة

رسالة التعاون 
والسالم

د.عادل رضا
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 
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للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

فيلسوف وعالم رياضيات يوناني من ٨ 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

فيثاغورس

كارمن سليمان

ثيافرشملاف

اعلتاااااا

لمجالللللل

اءموسكارصا

نالابلحانح

هنءنامببدس

اتاسحاايوا

رسقحسترةقن

صكبلحبيبلا

دللارودسلا

فااةدملاوغ

سطابترالار

١ - حزين على فعله - أبناء االسود، ٢ - جميل - تستخدم 
للصالة، ٣ - علم مؤنث - اكتشاف االعماق - متشابهان، 
٤ - حطمه - عكس قاسية (معكوسة)، ٥ - يرجو (معكوسة)، 
٦ - قطع معدنية - من، ٧ - متشابهان - حسن وجمال، 
٨ - رأى بطرف العني - علم مؤنث، ٩ - قبطان - ضمير 

متصل، ١٠ - استمرار.

االنهار
االحسان
السباح

املدة

عم
سحر

االحبار
املشرف

الصندوق
صدف
البقاء

اجلمل

الكلمات
السدو

الكستناء
الرابية

احلسناوات
االرتباط

لبيب

١ - نرغب ونحب - مستحيل، ٢ - أفرح - استمر، 
 - الشعر (معكوسة) - احترت، ٤  ٣ - من بحور 
متشابهان - من الفواكه - مهرب، ٥ - ارق - حرف 
هجاء، ٦ - أشتم - ارقد، ٧ - مفرد اشجار - عالمة، 
٨ - والد (معكوسة) - وسام، ٩ - اعلم - سالمة، 

١٠ - الصف املنظم (معكوسة) - من أطوار القمر.

أفقياً: عموديًا:
١ - نادم - أشبال، ٢ - وسيم - سجادة، ٣ - دعد - 
سبر - ر ر، ٤ - دمره - لينة (معكوسة)، ٥ - يأمل 
(معكوسة)، ٦ - حدائد - وشى، ٧ - ا ا - وسامة، 

٨ - ملح - منال، ٩ - ربان - نا، ١٠ - استدامة.

١ - نود - محال، ٢ - أسعد - دام، ٣ - املديد (معكوسة) - 
حرت، ٤ - م م - رمان - بد، ٥ - سهاد - فاء، ٦ - أسب 
- من، ٧ - شجرة - وسم، ٨ - أب (معكوسة) - نيشان، 

٩ - ادري - أمان، ١٠ - الرتل (معكوسة) - هالل.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم الصحة

ما خطورة العالج الشعبي ألمراض البرد على الصحة؟

يعتبر الطب احلديث معظم طرق الطب 
الشعبي لعالج أمراض البرد عدمية الفائدة، 
وقد تشكل خطورة على الصحة. وتشير 
الرغم  أنه على  إلى  د.ايلينا شيمانسكي، 
من ذلك، التزال هذه الطرق تستخدم على 

نطاق واسع.
وتضيف: الطريقة األولى في هذه القائمة، 
هي استنشاق البخار الساخن قائلة «هذه 
الطريقة تسبب على األقل حروقاً في الغشاء 
املخاطي وتسبب إطالة فترة الشفاء من 

املرض».
والطريقة الثانية، هي مسح اجللد باخلل 
عندما يعاني الشخص من احلمى. وهذه 
الطريقة خطرة جدا خاصة لألطفال بسبب 
زيادة نفاذية حاجز اجللد لألبخرة السامة 
لهذه املواد. وتقول «ال تكمن اخلطورة في 
التعرض خلطورتها من خالل اجللد، بل 
عبر اجلهاز التنفسي، حيث تسبب تهيجه، 
وكذلك تهيج احلنجرة االنعكاسي - تقلص 
عضالت احلنجرة وتلحق الضرر باحلبال 
الصوتية، ما يؤدي في النهاية إلى ضيق 
التنفس وفقدان القدرة على النطق وسعال 

تشنجي».
والطريقة الثالثة العدمية الفائدة، واخلطرة 
هي استنشاق الزيوت الطيارة عبر البخاخات. 
وتقول «هذه الطريقة تسبب انسداد أصغر 
الهوائية وميكن أن تسبب  فروع الشعب 
التهاب القصيبات السام، ما يؤدي إلى انسداد 
جزئي أو كامل في القصيبات، والتهاب 
األسنان، حيث يتم تتحول أنسجة الرئة 

الطبيعية إلى أنسجة ليفية».
والطريقة الشعبية الرابعة، عدمية اجلدوى، 
هي لف اجلسم وتغطيته من أجل التعرق. 
وتسبب هذه الطريقة صعوبة خروج احلرارة 

من اجلسم وميكن أن تزيد ارتفاعها.

ما العالقة بني الشاي ومستوى ضغط الدم؟

أعلن العلماء أن الشاي األسود واألخضر 
يتسببان في ارتفاع مستوى ضغط الدم 
بصورة مفاجئة، ولكن بعد دقائق معدودة 
Daily يعود إلى مستواه الطبيعي. وتشير

Express، إلى أن هذه الدراسة كانت مكرسة 
لتحديد تأثير الشاي بنوعيه األسود واألخضر 

في مستوى ضغط الدم.
ويشير الباحثون إلى أنهم «اعتقدوا من 
دراستهم خلصائص الشاي األسود واألخضر، 
أنه بعد تناول الشاي سينخفض مستوى 
ضغط الدم املرتفع، بيد أن النتائج كانت 
غير متوقعة، حيث اتضح أن نوعي الشاي 
يسببان ارتفاعا مفاجئا في مستوى ضغط 

الدم الشرياني».
وقد اشترك في التجربة متطوعون أصحاء 
ومرضى قسمهم الباحثون إلى مجموعتني 
كان عليهم شرب خمسة أكواب من الشاي 
األسود واألخضر على مدار األسبوع. وقد 
أظهرت النتائج، أن الشاي األسود واألخضر 
يسببان ارتفاع مستوى ضغط الدم، ولكنه 

يعود إلى مستواه الطبيعي بسرعة.
ووفقا للباحثني، تسبب مشروب الشاي 
بعد ٣٠ دقيقة من تناوله بارتفاع مفاجئ 
في مستوى ضغط الدم الشرياني، ولكنه 
خالل ساعة عاد إلى مستواه الطبيعي. 
الرغم من هذه  الباحثون، على  ويضيف 
النتائج املفاجئة، تبقى فوائد مشروب الشاي 

كبيرة وعديدة.

عن «ديلي إكسبرس»

«gazeta.ru»:املصدر
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