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مرمي بندق 

أكدت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء 
أحيــط بجاهزية جميــع الترتيبــات على 
مستوى وزارات الداخلية والعدل والبلدية 
والصحة والتربية واإلعالم إلجناح العرس 
االنتخابي حلســن أختيــار أعضاء مجلس 
االمة بعد غد اخلميس.  وبث مركز التواصل 
احلكومي ڤيديو ملدير إدارة االنتخابات بوزارة 
الداخلية العقيد حقوقي د. أحمد الهاجري 
بني فيه أنه ســيتم إصدار شهادة ملن يهمه 
األمر صاحلة ملدة يوم واحد ملن فقد جنسيته 
األصلية لتمكينه من اإلدالء بصوته، ومن 

األهمية توافر البطاقة املدنية. 

وبــني الهاجــري أن بيانــات الناخبــني 
متوافرة على تطبيق «سهل» وهي: الدائرة، 
رقم اجلدول، مكان االقتراع، رقم القيد، ورقم 
اللجنة، إلى جانب توفير خط ساخن يعمل 
من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء للرد 

على استفسارات الناخبني ١٨٨٩٨٨٨. 
هــذا، وســيبدأ التصويت مــن الثامنة 
صباحا حتى الثامنة مساء، وستستمر عملية 
االنتخاب بعد الثامنة اذا تبني وجود ناخبني 
فــي مــكان االنتخاب لم يدلــوا بأصواتهم. 
ويقتصــر التصويت في هــذه احلالة على 
هؤالء الناخبني دون غيرهم. وتنشر «األنباء» 
على موقعها اإللكتروني أســماء وعناوين 
املــدارس املخصصة للتصويت، وحســب 

القانــون حتظــر إقامة أكشــاك أو خيام أو 
أي شيء من هذا القبيل أو استعمال جميع 
وسائل النقل بقصد الدعاية االنتخابية أمام 
جلان االقتراع أو غيرها. وقرر مجلس الوزراء 
إســقاط األقساط املتبقية على الشهداء في 
«السكنية» و«االئتمان» واملراد تكرميهم. 

هذا، وتنازلــت وزارة الدفاع عن موقع 
معسكر لواء اجلنوب «غرب مدينة صباح 
األحمد الســكنية» لصالح املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية وهو ثاني تنازل.  وذكرت 
مصادر مطلعة أن املجلس لم يبت في تشكيل 
هيئة أسواق املال في اجتماعه أمس، الفتة 
إلى أن املجلس لم يعتمد أيا من القياديني، 

التفاصيل ص٢

«املوانئ»: اعتماد الئحة أسعار استغالل األراضي واألرصفة
أعلنت مؤسســة املوانئ عن اعتماد مجلس الوزراء 
الئحة أسعار اســتغالل األراضي واألرصفة في موانئ 
الشويخ والشعيبة والدوحة التابعة لها عمال بحكم املادة 
١٤ من املرســوم بالقانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٧٧ بإنشاء 
املؤسسة، وفي إطار تنفيذ قرارات وتوصيات املجلس 
بشــأن تنويع مصادر الدخــل وزيادة اإليــرادات غير 
النفطية بامليزانية العامة للدولة حتقيقا للصالح العام.

وأشــارت املؤسسة إلى أن األسعار التي مت تعديلها 

مبوجــب هــذه الالئحــة تشــمل األراضي والســاحات 
واملســتودعات واألرصفــة وأحواض املراكــب والبناء 
داخل املوانئ البحرية التابعة للمؤسسة والتي يجري 
استغاللها من جانب الشركات ذات العقود طويلة األمد 

املبرمة مع املؤسسة.
ولفتت إلى أن تعرفة الرســوم واألجور واخلدمات 
وغيرها من األســعار األخرى املطبقة باملوانئ التابعة 

لها ما زالت كما هي، ولم تتم زيادتها حتى تاريخه.

٢٠ مجلس إدارة حكوميًا.. إلى احلّل
أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر 
حكوميــة رفيعة املســتوى 
أن مجالــس إدارات نحو ٢٠
جهة مستقلة ما بني هيئات 
ومؤسسات وشركات حكومية 
تنتظر قرارات بحل مجالس 
إداراتها وتعيني أخرى جديدة 

مراســيم حل تلك املجالس، 
وأن القرارات ســتصدر في 
حينهــا مهمــا كانــت املــدة 

املتبقية.
وذكرت املصادر أن التوجه 
احلكومي ينصب حاليا على 
ضخ دماء جديدة في مجالس 
إدارات اجلهــات والهيئــات 
احلكومية مبا يتماشــى مع 

الرؤى احلكوميــة اجلديدة 
والتي تعلي مبادئ اإلجناز 
في كل املشروعات واخلطط 
إلــى  احلكوميــة، وصــوال 
االنحياز للمواطنني بتذليل 
مــا يواجههم من مشــكالت 
وحتسني مستويات اخلدمات 

املقدمة إليهم.

بدال عنها، وذلك بعد انتخابات 
وتشــكيل  األمــة  مجلــس 

احلكومة اجلديدة.
وقالت املصادر إن املجالس 
احلالية تترقب صدور قرارات 
حلها تباعا، وإن املدة املتبقية 
في مراسيم بعض املجالس 
والتي تزيد على عام وأكثر 
لــن تكون عائقا أمام صدور 

صرف «بدل سهر» ملوظفي البلدية

بداح العنزي

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة أن وزيرة الدولة لشؤون 
البلديــة ووزيــرة الدولة لشــؤون االتصــاالت وتكنولوجيا 
املعلومــات د.رنــا الفارس، دعــت مدير عــام البلدية م.أحمد 
املنفوحــي إلى التنســيق مع ديوان اخلدمــة املدنية ووزارة 
املالية لصرف بدل ســهر للعاملني فــي البلدية ممن تتطابق 

طبيعة عملهم مع طبيعة البدل املذكور.
 وفــي جانب آخر، أعلنت «البلديــة» اجتياز ٤٥٣ متقدما 
الختبارات «محامي بلدية»، والتي متت بإشراف وتنظيم وإدارة 

جامعة الكويت وحصولهم على نسبة جناح   ٦٠ ٪ فأكثر.
 وأوضحــت «البلدية» أنه ســيتم التواصل مع املجتازين 
لنســبة الـ ٦٠٪ خالل األيــام القادمة لتحديــد موعد املقابلة 
الشــخصية، مضيفة أن باب تقدمي التظلمات ســيفتح حتى 
تاريخ ٦ أكتوبر املقبل في مبنى البلدية. جتدر اإلشــارة إلى 
أن مســتوفي الشــروط من املتقدمني بلغوا ١٣٦٨، بينما تقدم 

لالختبار ١٢٧٦ خريجا منهم وتغيب عنه ٩٢ متقدما.

م. أحمد املنفوحي د.رنا الفارس

تفعيل فريق «التدخل السريع» 
في مواقف احلوادث باملدارس

عبدالعزيز الفضلي

دعا وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب في نشرة عممها 
على اإلدارات املدرســية مبراحلها املختلفة، وتلقت «األنباء» 
نســخة منها، الى ضرورة تفعيل فريق التدخل الســريع في 
مواقــف األزمــات واحلوادث.  وقال د. اليعقوب في نشــرته: 
إنه استعدادا لعودة املتعلمني الشاملة إلى مقاعد الدراسة في 
العام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ م، وحرصا على سالمة املجتمع املدرسي، 
يرجــى العمل على تفعيل فريق التدخل الســريع في مواقف 
األزمات واحلوادث باملدرسة، وذلك حسب الدليل اخلاص به 

الذي نسعى من خالله إلى حتقيق األمن املدرسي.

«الكهرباء» تطلق التيار في «املطالع» األربعاء
دارين العلي

أعلنت مصادر مطلعة في 
وزارة الكهرباء واملاء والطاقة 
املتجددة، عن بدء تشغيل اول 
محطــة حتويل رئيســية في 
مدينة املطالع يوم غد االربعاء 
يليها تشغيل ٣ محطات أخرى 
في السادس من الشهر املقبل.

وفــي ســياق منفصل، رد 
ديــوان احملاســبة مناقصــة 
الــوزارة اخلاصــة باالعمــال 
الكهربائية في منطقة خيطان 
اجلنوبي حلني امتام عملية ربط 
ميزانيــات اجلهات احلكومية 
حيث كانت الوزارة قد اجرت 
الدراســات واعتمدت الشركة 
الفائــزة باملناقصــة وأخــذت 

املركــزي  اجلهــاز  موافقــة 
للمناقصات عليها.

ومن املفترض وفق املصادر 
ان البند املالــي لهذه املناقصة 
مرصود في ميزانية ٢٠٢١-٢٠٢٢

اال انه لم تتم الترسية حتى اآلن 
على الشــركة الفائزة وتوقيع 
العقود لبدء العمل بسبب عدم 

ربط امليزانيات حتى اآلن.

وقالت املصــادر إن هذه 
احملطات جهد ٤٠٠ كيلو فولت 
بقدرة تبلغ ٢٠٠٠ ميغاواط 
للمحطــات االربع، ســتقوم 
بتزويــد محطــات التحويل 
الرئيســية جهــد ١٣٢ كيلو 
فولت التي ســيتم تشغيلها 
فيمــا بعد ومحطات ١١ كيلو 

فولت كذلك.

نظر الطعن بـ «املدنية» و«ضم املناطق» اليوم
عبدالكرمي أحمد

أيــدت محكمة االســتئناف 
أمــس قــرار وزارة الداخليــة 
بشــطب املرشــحني عايــض 
البرغش  أبوخوصة وعبداهللا 
ونايف املرداس وأنور الفكر من 
السجالت االنتخابية، استنادا 
إلــى حكــم دســتورية قانون 
«حرمان املســيء»، وبذلك لن 
الترشــح فــي  يتمكنــوا مــن 

انتخابات مجلس األمة.
مــن ناحيــة أخــرى، تعقد 
اليــوم  الدســتورية  احملكمــة 
جلســتها فــي غرفة املشــورة 
لنظر الطعن املباشر بدستورية 

بصدور مرسوم ضرورة بتعديل 
االنتخاب.

وذكر الطعن أن أحكام هذا 
املرســوم تعد أحكاما انتقالية 
تنتهي بإجراء أول انتخابات بعد 
نفاذه ويلغي كل حكم يتعارض 
مع أحكامه، مشيرا إلى أنه لن 
يتم عرضها على مجلس األمة 
النتهاء العمل بها، ما يعد مخالفة 
دستورية جسيمة لنص املادة 

٧١ من الدستور.
وأشار إلى أنه لم تتم إحالة 
أي شخص إلى النيابة رغم أن 
املذكرة اإليضاحية لهذا املرسوم 
قد ربطت إصداره مبا أســفرت 
عنه جلنة تقصي احلقائق بشأن 

ثبوت التالعب بالقيود، ما يشكل 
جرمية، متسائال: «كيف توجد 
حالة ضرورة ولــم تتم إحالة 
شخص متالعب إلى القضاء؟».
أمــا بشــأن مرســوم ضــم 
املناطق اجلديدة إلــى الدوائر 
االنتخابية، فيرى الطعن أهمية 
واستحقاق مشاركة ناخبي هذه 
املناطق وعدم حرمانهم من حق 
االنتخاب، إال أن هذا األمر لم يكن 
محله مرسوما بقانون بل قانون 
يصدر من السلطة التشريعية 
كحاالت سابقة قدم فيها مشروعا 
قانونني بتعديالت جذرية على 
قانون االنتخاب وإدراج مناطق 

جديدة.

املرسومني بقانونني ٥ و٦ لسنة 
٢٠٢٢ بشــأن إقــرار التصويت 
بالبطاقة املدنية وضم مناطق 
ســكنية جديــدة إلــى الدوائر 
االنتخابية، وبوقف االنتخابات 

مؤقتا حلني الفصل فيه.
وعلمــت «األنبـــــــاء» أن 
الطعــن يعتــرض علــى عــدم 
وجود حالة ضــرورة إلصدار 
مرســوم التصويــت بالبطاقة 
املدنيــة، حيــث يــرى أنه كان 
األولى بالســلطة التنفيذية أن 
تبــادر جاهدة إلقراره قبل حل 
مجلس األمة باعتباره لم يكن 
وليد صدفة ميكن وصف آثاره 
باخلطرة التي ال ميكن تداركها إال 

«زين» تطلق «Zain Great Idea» السابع.. 
بُحّلة جديدة كليًا 

إميان الروضان ووليد اخلشتي يتوسطان املبادرين وفريق «زين»

23

سعد اخلنفور: نرفض 
املساس بجيب 

املواطن رفضًا قاطعًا

سعد اخلنفور
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فايز اجلمهور: أنادي 
باحلفاظ على عقيدتنا 

اإلسالمية

فايز اجلمهور
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02
الثالثاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢ محليات

ولي العهد 
استقبل 

صباح اخلالد
اســتقبل ســمو ولي 
الشــيخ مشــعل  العهــد 
األحمد بقصر بيان صباح 
امس سمو الشيخ صباح 

اخلالد.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

املستشار أحمد العجيل واملستشار د. عادل بورسلي مع وكالء ومستشاري محكمة التمييز

تكليف البلدية بتسليم «السكنية» 
املواقع احملددة للمشاريع

عقد مجلس الوزراء اجتماعه األسبوعي 
صباح أمس في قصر السيف برئاسة رئيس 
مجلس الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع ووزير 
الداخلية بالوكالة الشيخ طالل اخلالد، وبعد 
االجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدولة لشــؤون مجلس الوزراء د. 

محمد الفارس مبا يلي:
من منطلق حرص احلكومة واهتمامها 
بالرعاية السكنية استهل مجلس الوزراء 
أعماله بإحاطة رئيس مجلس الوزراء باإلنابة 
ووزيــر الدفاع ووزيــر الداخلية بالوكالة 
الشيخ طالل اخلالد املجلس علما بتوجيهاته 
وموافقته على التنازل عن موقع معسكر 
لواء اجلنوب (غرب مدينة صباح األحمد 
السكنية) البالغ مساحته (٢) كيلومتر طوال 
و(٢) كيلومتر عرضا لصالح املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية وهو التنازل الثاني من 
قبل وزارة الدفاع لدعم الرعاية السكنية.

اليــوم الوطنــي للمملكة  ومبناســبة 
العربية السعودية الشقيقة الـ(٩٢) والذي 
صادف يوم اجلمعة املاضية تقدم مجلس 
الــوزراء بخالــص التهانــي والتبريكات 
خلادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة العربية 
السعودية الشــقيقة وولي عهده صاحب 
الســمو امللكي األمير محمد بن سلمان آل 
سعود وللشعب السعودي الشقيق، سائال 
املولى عز وجل للمملكة الشقيقة مزيدا من 

التقدم واالزدهار والرخاء.
ومبناسبة بدء العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

شرح وزير التربية ووزير التعليم العالي 
والبحث العلمــي د.علي املضف للمجلس 
تفاصيل االستعدادات التي قامت بها وزارة 
التربية الســتقبال العام الدراسي اجلديد 
في جميع احملافظــات، كما أحاط املجلس 
بالترتيبات التي مت إجنازها من قبل اللجان 
املختصة واخلاصة بإعادة تأهيل وصيانة 
وتهيئة املدارس واملرافق وكوادر التعليم 
والكتــب الدراســية متهيدا لبدء املســيرة 
التربوية في املدارس انطالقا من اليوم األول.

ومن جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء 
علما بتوصية اللجنة الوزارية املشرفة على 
متابعة تنفيذ املشــروعات الكبرى بشأن 
التقرير املعد من قبل جلنة حصر األراضي 
الفضاء اململوكة للدولة الصاحلة للمشاريع 
الســكنية في املنطقة احلضرية (املشكلة 
مبوجب قرار وزير الدولة لشؤون اإلسكان 
رقــم ٤٩ لســنة ٢٠٢١) األراضي الصاحلة 
للرعاية السكنية واملعوقات التي تواجه كل 
منهــا، وقرر مجلس الوزراء تكليف بلدية 

الكويت مبا يلي:
أ ـ اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة والكفيلــة 
بتخصيص املواقع احملددة بالتقرير لصالح 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية بغرض 
توفير الرعاية السكنية للمواطنني وتسليمها 
إلى املؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى 
يتسنى لها القيام باإلجراءات الالزمة لكل 
منهــا وصــوال إلــى مرحلــة توزيعها إلى 

مستحقيها.
بـ  التنسيق مع املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية واجلهات ذات العالقة لوضع اآللية 
املناسبة لتخصيص بعض املواقع لصالح 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية بغرض 
توفير الرعاية السكنية للمواطنني وسبل 
تذليل كافة املعوقات التي قد تواجهها املناطق 
املخصصة للرعاية السكنية، على أن تتم 
موافاة مجلس الوزراء بتقرير يتضمن ما 
يتم التوصل إليه بشأن كافة املواقع املذكورة 
أعاله والتوصيات املناسبة بهذا الشأن وذلك 

خالل شهر من تاريخه.

كمــا ناقش مجلــس الــوزراء توصية 
اللجنة بشــأن العرض املقــدم من األمانة 
العامة ملجلس الوزراء (أمانة اللجان) بشأن 
متابعة البرامــج الزمنية املقدمة إليها من 
قبل اجلهات احلكومية واخلاصة باملشاريع 
التابعة لها (مشــروع املدينة الترفيهية ـ 
مشروع حديقة الشعبـ  معاجلة األوضاع 
القائمة بنقعة الشــمالن ـ مشــروع مطار 
الكويت الدولي (T٢) واملشــاريع واملرافق 
ذات الصلةـ  مشروع املدن العمالية بالكويت 
ـ مشروع مدينة الشحن اجلوي في مطار 
الكويت الدوليـ  مشروع الصبية الترفيهي 
ـ مشروع مسار سكة احلديد في الكويت - 
سوق الصفارينـ  مشاريع املدن اإلسكانيةـ  
مشاريع تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة 
وحتويل استراحات على الطرق السريعة 
ومراكز خدمة الشــاليهاتـ  إقامة مشاريع 
إنشائية وتطويرية سياحية في جزيرة فيلكا 
«منتجعاتـ  منتزهاتـ  شاليهات»)، وقرر 
مجلــس الوزراء تكليف (اللجنة الوزارية 
املشرفة على متابعة تنفيذ املشاريع التنموية 
الكبرى) باســتكمال جهودها احلثيثة في 
متابعة تنفيذ تلك املشروعات وغيرها من 
املشروعات التنموية الصادرة بشأنها قرارات 

من مجلس الوزراء.
كمــا أحيــط املجلــس علمــا بتوصية 
اللجنة بالتقرير الدوري املقدم من األمانة 
العامــة ملجلــس الــوزراء (فريــق العمل 
الفرعي الفني للدراســات واألعمال الفنية 
ملشروعات االستثمار في جسر الشيخ جابر 
األحمد الصباح) بشأن اإلجراءات املتخذة 
بشــأن املشروع وذلك حتى شهر سبتمبر 
لســنة ٢٠٢٢ وقرر مجلس الوزراء تكليف 
اللجنة مبواصلة اجلهود املبذولة بالتعاون 
والتنسيق مع كل من (وزارة الكهرباء واملاء 
والطاقة املتجددةـ  وزارة املواصالتـ  بلدية 
الكويتـ  الهيئة العامة للطرق والنقل البري 
ـ واجلهات التي تراها مناسبة) لالنتهاء من 
تنفيذ األعمال املتعلقة بتهيئة البنية التحتية 
ملواقع االســتثمار في جســر الشيخ جابر 
األحمد الصباح (اجلزيرتني االصطناعيتنيـ  
والضفتني الشمالية واجلنوبية) مبا يضمن 
تلبية االحتياجات األساســية الستيعاب 
األنشطة واملشاريع التي سوف يتم إجنازها 
فــي تلك املواقع من قبل املســتثمرين كما 
قــرر مجلــس الــوزراء تكليف املؤسســة 
العامة للتأمينات االجتماعية بالتنســيق 
مع األمانــة العامة ملجلس الوزراء (فريق 
العمل الفرعي الفني للدراســات واألعمال 
الفنية ملشروعات االستثمار في جسر الشيخ 
جابر األحمد الصباح) واجلهات التي تراها 
مناسبة الختصار البرنامج الزمني اخلاص 
بدراسة «مشروع االستثمار في مواقع جسر 
الشــيخ جابر األحمد الصبــاح (مبا فيها: 
اجلزيرتــان االصطناعيتــان، والضفتان 
الشمالية واجلنوبية)» وسرعة حتديد مدى 
مالئمته لرؤية املؤسســة وتطلعاتها بهذا 
الشأن وعلى األخص مدى إمكانية مشاركة 
املؤسسة والشركات احلكومية التابعة لها 

باملشروع املشار إليه.
ثــم ناقــش مجلــس الــوزراء توصية 
اللجنة بشــأن مشــروع قانــون باملوافقة 
على اتفاقية بني وزارة الدفاع في الكويت 
ورئاســة مجلس الوزراء إدارة املعلومات 
ألمن اجلمهورية اإليطالية في شأن تبادل 
وحماية املعلومات السرية ومشروع قانون 
باملوافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بني 
حكومة الكويت وحكومة دوقية لكسمبورغ 
الكبرى لتجنب االزدواج الضريبي ومنع 

التهرب املالي.

مجلس الوزراء: حتى يتسنى للمؤسسة القيام باإلجراءات الالزمة 

إسقاط ما تبقى من األقساط على الشهداء 

املوافقة على تبرع البنك الوطني 

بحث مجلس الوزراء توصية جلنة 
الشؤون القانونية بشأن إسقاط ما تبقى 
من األقســاط املســتحقة على الشهداء 
املراد تكرميهم لكل من املؤسسة العامة 

للرعاية السكنية وبنك االئتمان الكويتي 
وإعادة ما مت ســداده لذويهم بناء على 
طلب مكتب الشهيد. وقرر مجلس الوزراء 

املوافقة على توصية اللجنة.

وافق مجلس الوزراء على طلب وزير 
الدولة لشــؤون االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات بشــأن قبول التبرع املقدم من 
بنــك الكويت الوطني لدعم جهود الدولة 
في خطواتها نحو حتقيق التحول الرقمي.

وقــد عبر مجلس الــوزراء عن عظيم 
الشكر والتقدير لهذا التبرع الكرمي والذي 
يعزز مفهوم الدور الهام الذي يتبناه القطاع 
اخلاص في سبيل دعم جهود الدولة بهذا 

الشأن.

العجيل: حاربت على كل اجلبهات لكي تنهض «التمييز» بدورها
أسامة أبو السعود

أكد رئيــس محكمة التمييز 
املستشار أحمد العجيل أن العدل 
أساس امللك ومعقد رجاء األمة، 
وهــو احلصن احلصني والدرع 
األمينــة للحاكم واحملكوم على 
حد ســواء، وهو طــوق النجاة 
للذود عن احلريات، واملالذ لكل 
من ينشد الوصول إلى حقه، أو 

رفع ظلم حاق به.
وقــال املستشــار العجيــل 
ـ فــي كلمة لــه أمــام اجلمعية 
العامة حملكمة التمييز بحضور 
املستشار نائب رئيس محكمة 
التمييز د.عادل ماجد بورسلي 
ووكالء ومستشــاري احملكمــة 
للنظــر في توزيــع العمل على 
دوائــر احملكمــة،  ان القضــاء 
الكويتي اثبت على مر العصور 
قدرتــه على حمــل األمانة التي 
وسدت إليه، حتى تبوأ مكانته 
في مقدمة األنظمة القضائية في 
الدول العربية، وكان ذلك بفضل 
جهودكم وجهود من سبقكم مبا 
كان له طيب األثر على ما تعيشه 
البــالد من أمن وطمأنينة وثقة 
مطلقة في نيل احلقوق وحماية 
احلريات، فلنحرص دائما على 
قيمنا ومبادئنا العريقة، ليبقى 
قضاؤنــا فــي مكانتــه العليــة 
املرموقــة، ومنزلتــه الرفيعــة 
السامية، ولتكونوا قوامني اهللا 
شــهداء بالقسط، وال يجرمنكم 
شنآن قوم على أال تعدلوا اعدلوا 

هو أقرب للتقوى.
كما أهاب املستشار العجيل 
بــوكالء ومستشــاري احملكمة 
إلى سرعة الفصل في الطعون 
وحثهــم على العمل على إجناز 

ما تراكم منها.

املستشــار العجيــل «في ختام 
القضائيــة والتــي  مســيرتي 
قاربت من اخلمسني عاما قضيت 
منها ما يقارب العشــرين عاما 
قاضيا مبحكمة التمييز مختتما 
مسيرتي بها رئيسا لها، وأشهد 
اهللا أننــي راعيــت اهللا فيكــم 
وحرصــت كل احلرص على أن 
أرتقي معكــم بالعمل باحملكمة 
وأن أقدم لكم في حدود املتاح ـ 
كل التسهيالت التي تعينكم على 
أداء مهمتكم السامية على أكمل 
وجه، وقد حاربت في ذلك على 
كل اجلبهات لكي تنهض محكمة 
التمييز بدورها، وإني أقولها اآلن 
وأنا أختم مســيرتي القضائية 
أنني أفخر بكل قضاتها، وأنني 
أرحل عنها وأنا مرتاح الضمير 
مطمئن القلب ملا قدمته، راجيا به 
رضا اهللا عز وجل، وقد حرصت 
كل احلــرص وبقدر املســتطاع 
على توفيــر الراحة لكم وأخذا 
في االعتبار املصلحــة العامة، 
وإني أرجو اهللا أن ينفعني مبا 
قدمت، وأن يوفق الرئيس القادم 

عبداهللا جاسم العبداهللاـ  وكيل 
احملكمــة ـ رئيس املكتب الفني 
وأعضاء املكتب األفاضل، وذلك 
ملا قاموا به من جهد في ســبيل 
فحص طلبــات املراجعني وفي 
إصدار مجلة القضاء والقانون 
بأعدادهــا املختلفــة ومن قبلها 
أعداد مجموعة القواعد القانونية، 
وإصدار املستحدث من املبادئ 
ليكون حتت بصركم كل جديد. 
ووجــه الشــكر أيضا لــكل من 
املستشار عادل عثمان الهويديـ  
وكيل محكمة االستئنافـ  مدير 
نيابة التمييز ـ وأعضائها على 
ما يبذلونه من جهود مشكورة 
في سبيل خدمة العدالة وحسن 
فحص الطعون وإبداء الرأي فيها 
مبا يعني احملكمة على ســرعة 
الفصل ويســهل مهمــة البحث 

عليها.
كمــا شــكر خالــد عبــداهللا 
اخلليفي  مدير إدارة كتاب محكمة 
التمييز علــى متابعته للنظام 
اإلداري باحملكمة مبا يشــهد له 

باالهتمام بحسن سير العمل.

ملا فيه خير للجميع السيما أن 
محكمة التمييز مازالت بحاجة 
إلــى مضاعفــة اجلهــد والعمل 

لتطوير املنظومة القضائية. 
وقد ســجل العجيل الشكر 
والتقدير ملا تقدمه الدولة من دعم 
مادي ومعنوي للقضاء وسدنته، 
حتت رعاية صاحب السمو األمير 

وسمو ولي عهده األمني 
كما وجه الشكر أيضا لوزارة 
العدل وعلى رأسها وزير العدل 
املستشار جمال اجلالوي على 
جهوده الطيبة ومساعيه لدعم 
القضاء جتاه مســيرة العدالة، 
متمنني له دوام الصحة والعافية، 
والشكر موصول إلى األخ الكرمي 
وكيــل وزارة العــدل والوكالء 

املساعدين وكل العاملني بها.
كما وجه الشكر للمستشار 
د. عادل ماجد بورســليـ  نائب 
رئيس احملكمةـ  لصادق تعاونه 
خالل هذين العامني القضائيني، 
التوفيق والســداد  لــه  متمنيا 
خــالل الفتــرة املقبلــة. وكذلك 
قام بتوجيه الشكر للمستشار 

«أرحل عنها وأنا مرتاح الضمير مطمئن القلب ملا قدمته واحملكمة مازالت بحاجة إلى تطوير املنظومة القضائية»

وأكد على أن املهمة األساسية 
حملكمة التمييز هي مراقبة صحة 
تطبيق القانون ووضع املبادئ 
القانونيــة التــي تســير عليها 

احملاكم في مختلف درجاتها.
وأضاف «وهــي املهمة التي 
جنح القضاء الكويتي في إرسائها 
وتعزيزها وشاركتم بجهودكم 
القيمة في وضــع تلك املبادئ، 
األمر الذي يستدعي أال يتوقف 
ذلــك الرافد وأال يتســرب إليه 
الوهن والضعف مبا يستلزم أن 
ينظر القسم األكبر من الطعون 
في جلسات املرافعة وأال يكون 
إنهاؤهــا في غرفة املشــورة إال 
في أضيق نطاق السيما إن كان 
رأي نيابة التمييز في الطعن هو 
متييزه حتى ال يحرم القضاء من 
املبادئ واالجتهادات القانونية 
اجلديــدة وحتــى نعــزز ثقــة 
املتقاضني في القضاء الكويتي 
وأن طعونهــم أيــا كان القضاء 
فيها قد أوليت حظها من البحث 

والتمحيص».
وفــي ختــام كلمتــه، قــال 

توزيع عمل «التمييز» خالل العام القضائي ٢٠٢٣/٢٠٢٢
عبدالكرمي أحمد

عقدت محكمة التمييز أمس 
العموميــة لتوزيع  جمعيتهــا 
العمــل في دوائرها خالل العام 

القضائي اجلديد ٢٠٢٣/٢٠٢٢.
وأصدرت اجلمعية قرارات 
عدة، أبرزها تولي الدائرة اإلدارية 
األولى برئاسة املستشار محمد 
الرفاعــي نظر طعــون العقود 
وطلبات إلغاء القرارات اإلدارية، 
والدائرة اإلدارية الثانية برئاسة 
املستشار جمال العنيزي تنظر 
دعاوى شاغلي الوظائف القيادية 
املدنيــني ورواتبهم  واملوظفني 
وطلبات رجال القضاء، والدائرة 
اإلدارية الثالثة برئاســة عادل 

بورسلي لنظر دعاوى التعليم 
واجلنســية والبدون وموظفي 
الهيئات. وجاء تشــكيل دوائر 

احملكمة على النحو التالي:
أوال: الدوائر اجلزائية 

الدائرة اجلزائية األولى
١ـ  املستشار سلطان نوح سلطان 

بورسلي ـ وكيل احملكمة.
٢ ـ املستشار طارق علي فهمي 

سليم.
٣ـ  املستشــار إيهاب علي قطب 

خليف.
٤ ـ املستشار أحمد محمد أحمد 

رضوان احلداد.
٥ ـ املستشار محمد عبدالهادي 

محمود جاد.

٦ـ  املستشار أمين محمد عباس 
أبو علم.

٭ عضو املكتب الفني: القاضي 
مفرح عبدالواحد.

٭ إشــراف: املستشــار إيهــاب 
احللواني.

وتعقــد جلســاتها يومي األحد 
واالثنني من كل أسبوع.

الدائرة اجلزائية الثانية
١ـ  املستشار عبداهللا جاسم محمد 

العبداهللا ـ وكيل احملكمة.
٢ـ  املستشار محمود عبدالرحمن 

محمود عبداهللا.
ـ املستشــار ياســر جميــل   ٣

عبدالعليم محمد أحمد.
٤ ـ املستشار محسن البكري.

٥ ـ املستشــار عالء الدين كمال 
أحمد صالح.

٦ـ  املستشار عماد محمد إبراهيم 
عبداجليد.

٭ عضو املكتب الفني: القاضي 
مفرح عبدالواحد.

٭ إشــراف: املستشــار إيهــاب 
احللواني.

وتعقــد جلســاتها يومي األحد 
واالثنني من كل أسبوع.

الدائرة اجلزائية الثالثة
١ـ  املستشار صالح خليفة جاسم 

املريشد ـ وكيل احملكمة.
٢ ـ املستشار يحيى عبداحلميد 

متولي منصور.
٣ ـ املستشار محمود محمد 

كامل خضر.
٤ـ  املستشار محمد طاهر محمود 

حسن.
٥ـ  املستشار عصام محمد أحمد 

عبدالرحمن.
٦ـ  املستشار إيهاب سعيد أحمد 

البنا.
٭ عضو املكتب الفني: القاضي 

مفرح عبدالواحد.
٭ إشــراف: املستشــار إيهــاب 
احللوانــي. وتعقــد جلســاتها 
يومي األربعــاء واخلميس من 

كل أسبوع.

التفاصيل على موقع األنباء 
www.alanba.com.kw



املجلس البلدي
الثالثاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢

03
b-alenzi@hotmail.com إعداد: بداح العنزي

أعضاء «البلدي» إلعادة اختبارات املتقدمني لوظيفة «محام» في البلدية
بداح العنزي 

دعا عدد من اعضاء املجلس 
البلدي خالل اجللسة التي عقدت 
أمس برئاســة عبداهللا احملري 
وزيرة الدولة لشؤون البلدية 
د.رنــا الفارس إلعــادة اختبار 
املتقدمني لوظيفــة محام (ب) 
في البلدية والذي عقد السبت 
املاضي في جامعة الكويت نظرا 
لصعوبة االسئلة والتي وصفها 
املتقدمون بـ«التعجيزية» وان 
اغلبها يخــص القطاع النفطي 
ولم يحصل سوى   ٨ ٪ فقط من 
الطلبة على النســبة املطلوبة 
الجتياز االختبــار واملقررة بـ 

.٪٧٠  
واكد األعضاء خالل اجللسة 
على ضرورة انصاف املتقدمني 
للوظيفة وعدم قتل طموحهم 
خاصــة انهــم ينتظــرون هذه 
الفرصــة منــذ ١٧ عامــا، فيما 
أشــار مديــر اإلدارة القانونية 
في البلدية املستشــار رجعان 
الغريــب خــالل رده على أحد 
األعضاء إلى ان االختبار وضع 
من قبل املتخصصني في جامعة 
الكويــت، وليــس للبلدية أي 

عالقة به.
من جانب آخر، اعلن مدير 
عام البلدية م.أحمد املنفوحي 
عن االنتهاء من اعداد الدراسة 
اخلاصة باحلضانات في السكن 
اخلاص والتي تضمنت حتديد 
حضانة واحــدة في كل قطعة 
سكنية، مشيرا إلى ان الدراسة 
سترفع الى املجلس البلدي قريبا 
إلقرارهــا، الفتــا الــى ان قيمة 
عقــود النظافــة اجلديدة تبلغ 
١٢٣ مليون دينار بعد ان كانت 
٢٨٣ مليونــا، وايضا تخفيض 

العمالة وزيادة اآلليات.
افتتح رئيس املجلس البلدي 

أكدوا خالل اجللسة شكوى املتقدمني بأن األسئلة «تعجيزية» وتخص القطاع النفطي

األعضاء خالل اجللسة

د.حسن كمال وخالد املطيري وفهد العبداجلادر ناصر الكفيف وإسماعيل بهبهاني وسعود الكندري  (محمد هاشم) عبداهللا احملري وم.أحمد املنفوحي واملستشار رجعان الغريب خالل اجللسة

ندب املطيري مديرًا لـ «السالمة»  في اجلهراء
أصــدر مدير عام البلديــة م.أحمد املنفوحي قرارا بندب 
حمود عايض املطيري بالدرجة (ب) عامة برنامج (الشؤون 
الهندسية) للقيام بأعباء وظيفة مدير إدارة السالمة - فرع 

بلدية محافظة اجلهراء - قطاع العاصمة واجلهراء.
وعلــى املذكور أعاله ضرورة تقدمي إقــرار الذمة املالية 
للهيئــة العامة ملكافحة الفســاد (نزاهة) خالل ٦٠ يوما من 
تاريخ صدور هذا القرار طبقا لنص املادة رقم ٢ من القانون 
رقم ٢ لسنة ٢٠١٦ بشأن إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد. 
وعلى جميع اجلهات املختصة، وســائر القطاعات بالبلدية 
املبــادرة إلى تنفيذ هذا القرار وإبالغه ملن يلزم، ويعمل به 

حمود املطيريمن تاريخ صدوره.

شروط ترخيص احلضانات
 في السكن اخلاص

حددت البلدية عدداً من الشروط الالزمة 
للســماح باحلضانات في السكن اخلاصة 

ومنها:
ـ موافقة وزارة الشؤون.

ـ موافقة إدارة التنظيم العمراني بالنسبة 
للموقــع شــريطة ان تكون على شــوارع 

تخدميية.
ـ موافقة قوة اإلطفاء العام.

ـ يجوز إقامة حضانــة خاصة في مناطق 
الســكن اخلــاص شــريطة أال يزيــد عدد 
احلضانات بالقطعة الواحدة على حضانتني 
فقط وموافقة اجليران املالصقني للقسيمة 
وال يجوز استعمالها ألي نشاط آخر ويجوز 
إقامــة حضانة خاصة في مناطق الســكن 

االستثماري والتجاري.
ـ يجب أال تقل مساحة القسيمة املخصصة 
للحضانة عن ٥٠٠ م٢ في الســكن اخلاص 
و١٠٠٠م٢ في مناطق الســكن االستثماري 

والتجاري.
ـ يسمح بالبناء بحد أقصى طابقني أرضي 
أول بنسبة ٥٠٪من مساحة القسيمة كحد 
أقصى لكل طابق إضافة الى سرداب ال يدخل 
ضمن النسبة ويستغل كمواقف للسيارات.

ـ أال يقل ارتداد البناء الرئيســي عن احلد 
املطل على الشــارع الرئيســي عن مترين 
في مناطق الســكن اخلــاص و٥ أمتار في 

«االستثماري» و«التجاري».
ـ احلد األقصى الرتفاع البناء ١٠ أمتار حتسب 
من متوسط منسوب حجر الرصيف جلهة 
الشوارع الداخلية األكثر ارتفاعا الى مستوى 
السطح على أال يتجاوز البناء عن طابقني.

ـ يجوز اقامة بيت الدرج وغرفة املصعد مبا 
يجاوز احلد األقصى الرتفاع البناء على أال 
يزيد ارتفاعهما على ٣ أمتار، واحلد األقصى 
الرتفاع تصوينة سطح البناء الرئيسي ٣

أمتار واحلد األدنى ٢٫٥٠ متر.
ـ توفيــر ســاحات مفتوحــة بحيث ميكن 
استغاللها كمالعب لألطفال، ويجوز تغطية 

الساحات املفتوحة مبظالت.
ـ عدم الســماح بعمل مالعب أو أي نشاط 
على ســطح البناء وكذلك ال يسمح بعمل 

بلكونات.
ـ السماح بعمل ملحقات مبساحة ال تـــزيد 
علــــى ٥ أمتــــار من مــــساحة القسيمة في 
الساحة األرضية بدون ارتداد وبـــارتفاع 

ال يزيد على ٤ أمتار.

١٢٣ مليون دينار قيمة عقود النظافة اجلديدة وتخفيض العمالة وزيادة اآللياتاملنفوحي: عرض دراسة لتحديد حضانة لكل قطعة سكنية على املجلس قريبًا

وطالب اجلدعــان مبعرفة 
احلضانــات املرخصــة وغير 

املرخصة.
عقود النظافة

وانتقل املجلس إلى مناقشة 
بند الرد على اســئلة االعضاء 
ومن ضمنها الرد على ســؤال 
العضو منيرة األمير بشأن عقود 

النظافة.
وأكــد م. املنفوحــي انه مت 
االتفاق مع شركات متخصصة 
القيمــة  تســاهم بتخفيــض 
التعاقدية مــع املقاول والتزام 
الشركة بنقل النفايات مع مراقبة 

عمال النظافة.
وقال ان قيمة عقود النظافة 
٢٨٣ مليون دينار مت تخفيضها 
الــى ١٢٣ مليونا، كذلك ســيتم 
تخفيــض العمالة فــي العقود 

اجلديدة وزيادة اآلليات.
واشار الى انه سيتم اللجوء 
الــى املجلس البلدي كشــريك 

وتتعلق بالبدائل واالستفادة من 
النفايات العضوية االنشائية. 
وقد مت احلصول على املوافقات 
التشريعية، اضافة الى التعاون 

مع عدد من اجلهات.
وقالــت منيــرة األميــر ان 
اوضاع النظافة دون املستوى 

املطلوب.
وذكر م.أحمد املنفوحي ان 
هناك بعض املواقع تخص هيئة 

الزراعة.
تقارير «احملاسبة»

وانتقل املجلس الى الرد على 
سؤال العضو فهد العبداجلادر 
بشأن مالحظات تقارير ديوان 
احملاســبة عن تنفيذ ميزانية 

البلدية.
العبداجلادر: نحتاج  وقال 
ملعرفــة ملــاذا لم يتم تشــكيل 
جلان حتقيق بشأن أعمال ردم 
النفايات فــي منطقتي النعامي 

وميناء عبداهللا.

ولذلــك نطلــب تعديل نســبة 
النجاح الى ٤٠٪ أسوة بالنيابة.

٭ ناصر اجلدعان: هل مت اطالع 
البلدية على االسئلة، خاصة أن 

االختبار لم يكن عن البلدية.
بخصــوص االســئلة فــإن 
هناك جلنة مشكلة من التطوير 
والتدريــب ملتابعــة االســئلة، 
وبخصوص االسئلة مت وضعها 

من قبل اجلامعة.
وقال د.حسن كمال إن هذا 
املوضوع مهم ومت فتحه بعد ١٨
سنة وقد تقدم أكثر من ٣٠٠٠

طلــب وكانت هناك شــكاوى 
مــن أن االختبار لم يركز على 
اجلانب القانوني، كما ان بعض 
االســئلة غير واضحة خاصة 
فيما يتعلــق بأكثر من اجابة 
للســؤال والتي لــم يتم ابالغ 
الطلبــة بها، ولذلــك نؤكد أن 
الوزيرة حريصة على مراجعة 
االختبار إلنصــاف املتقدمني، 
خاصــة أن املرحلــة االخيرة 

مع اجلهــاز التنفيــذي لبحث 
التعديالت.

من جانبها، أعربت العضو 
منيرة األمير عن شكرها ملدير 
عــام البلديــة على الــرد على 
سؤالها وتوضيح كافة األمور 

وأبدت استعدادها للتعاون.
وقــال انــه مت رفــع كتاب 
بشأن خطة البلدية للتخلص 
مــن النفايــات مــن خــالل ٣

مراحل، األولــى التخلص من 
النفايات املنزلية وقد مت ايقاف 
هذا املشروع مما احدث ربكة 
للبلدية كما توجهت البلدية الى 
شركة اسمنت الكويت ملنحها 
مرادم نفايات إلنتاج االسمنت 
ومت عمل مذكرة تفاهم ومتت 
املوافقة عليها من قبل مجلس 

الوزراء.
من جانبه، قال مدير إدارة 
البيئة م.عدنان سيد إنه مت عمل 
اســتراتيجية متكاملــة إلدارة 
النفايــات ٢٠١٦ ومت حتديثهــا 

وقــال م. أحمــد املنفوحي 
فيمــا يخص حريــق املباركية 
فإن البلدية غير معنية بحريق 
سوق املباركية ولم يكن ضمن 
االشراف اخلاص للبلدية وهناك 
جلــان حتقيــق، كمــا مت طرح 
مزايدة ملوضوع حجز املركبات 
خاصة في ظل وجود مشــاكل 
ويتــم وضــع حلــول جذرية 

للمركبات.
اختبارات محامي البلدية

وانتقل املجلس الى مناقشة 
طلب من عدد من االعضاء بشأن 
شــكوى محامــي البلديــة من 

أوضاع االمتحان.
وقال ناصر الكفيف إن هناك 
شكاوى من املتقدمني لوظيفة 
محــام (ب) بالبلديــة تتعلــق 
بصعوبــة االختبــار ونســبة 
النجــاح، خاصــة أن االختبار 
لم يكن مختصا بالبلدية رغم 
التركيز على أسئلة عن النفط، 

تتعلق باملقابالت. وذكر العضو 
فهــد العبداجلادر أن االختبار 
تعجيزي، خاصة أنه لم يحصل 
على ٧٠٪ اال ٨٪ من املتقدمني. 
كذلــك فإن ٦٠٪ مــن االختبار 
عن القطاع النفطي وأدعو الى 

اعادة االختبار.
وأكد العضو ناصر الكفيف 

على اعادة االختبار.
وانتقــل املجلس الى بحث 
توصيات اللجان، وأعاد املجلس 
طلب وزارة االوقاف والشؤون 
االســالمية تخصيــص موقع 
مسجد ومواقف سيارات ضمن 
القطعة رقم ١٦ مبنطقة الرقعي 

الى اللجنة.
ووافق املجلس على الكتاب 
املقدم من مختار منطقة العمرية 
ســعد الطشة بشــأن ضرورة 
تنظيم الساحة الواقعة شمال 
روضة ابن حزم وحتويلها الى 
مواقف منظمة مرتبة مبنطقة 

العمرية قطعة ٥.
ووافق املجلس على إعادة 
طلب توطني القطاعات الصناعية 
مبنطقــة النعــامي الصناعيــة 
(املنطقــة الغربية) قطعة رقم 
١ موقع الصناعات التحويلية 

وتشكيل املعادن الى اللجنة.
ووافــق املجلس على طلب 
والشــؤون  األوقــاف  وزارة 
اإلسالمية تخصيص موقع سكن 
عائلي لإلمام واملــؤذن بجوار 

(مسجد مقبرة اجلهراء).
ووافق املجلس على تصميم 
وتنفيذ خطي أنابيب ٨ بوصات 
و١٠ بوصــات تابعني لشــركة 
الكويتية  الوطنيــة  البتــرول 
للربط بني مســتودع األحمدي  
للمحروقات البترولية ومصفاة 
مينــاء عبداهللا شــريطة عدم 
تعارضه مع مسار السكة احلديد 

واملترو.

عبدهللا احملري اجللسة الساعة 
١٠٫٠٠ صباحا.

انتقل املجلس إلى مناقشة 
املواضيع املدرجة على جدول 
األعمال ومن ضمنها مناقشــة 
اوضاع احلضانات في السكن 

اخلاص.
وأوضح نائب املدير العام 
لشؤون بلدية األحمدي وحولي 
م. فهــد الشــتيلي انه مت عمل 
محضر مخالفة بالعقار وأخرى 
باستغالل العقار بغير املرخص 
لــه رغــم مخاطبة الشــؤون 
ولــم يتــم إصــدار أي موافقة 
بالترخيــص.  وقــال ناصــر 
اجلدعان انه لم يتم اتخاذ أي 
اجراء حتــى اآلن، وكان هناك 
أراض سابقا للحضانات وقد 
سمح للقطاع اخلاص بإنشاء 
حضانــات وقــد مت صــدور 
الئحة حتديد حضانة واحدة 
لــكل قطعة ســيتم رفعها الى 

املجلس قريبا.



04
الثالثاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢

للتواصل
٢٢٢٧٢٨٣٠  -  ٢٢٢٧٢٨٥٧
majlisalomma@alanba.com.kw

20222022

محمد احلويلة: الشباب الكويتي هم موردنا احلقيقي 
ومتمسك بالثوابت والقيم الشرعية واألخالقية

أكد النائب الســابق ومرشــح الدائرة 
اخلامسة د.محمد احلويلة ان خدمة ابناء 
الدائــرة وتطوير اخلدمــات العامة فيها 
من االولويــات التي دائما يحرص عليها 
ويتابعها، موضحا ان مدينة صباح األحمد 
السكنية واملناطق املجاورة لها بحاجة الى 
االهتمام احلكومي، خصوصا انها تعتبر 
من اكبر املدن الســكنية واكثرها تعدادا، 
واعدا باالهتمام وحمل هموم سكان هذه 

املناطق على عاتقه.
وقــال د.احلويلة نصت املــادة ١٠ من 
الدستور الكويتي «ترعى الدولة النشء»، 
الكويتــي هــم موردنــا  الشــباب  وألن 
الوطني احلقيقي وألن سواعدهم هي من 
ســتبني الوطن وحتافظ عليه وتنهض 
به للمســتقبل، لذلك يجب علــى الدولة 
دعمهم ومتكينهم واستثمار قدراتهم، مشددا 
علــى انه يجب ايضا علــى مجلس األمة 

ســن تشريعات توفر للشــباب الكويتي 
البيئة املناســبة لهم واالهتمام باالرتقاء 

مبستوياتهم العلمية. 
وجــدد د.احلويلة متســكه بالثوابت 
والقيم الشرعية واالخالقية، مذكرا باملادة 
الثانيــة من الدســتور والتي تنص على 
«دين الدولة االسالمة والشريعة االسالمية 
مصدر رئيسي للتشريع»، معاهدا الشعب 
الكويتي باحلفاظ على هذه القيم الشريعية 

الرفيعة بكل ثبات واجتهاد.
وزاد: خــالل مجلس االمــة املاضي لم 
يكن طريق التشريع ممهدا، اال اننا بذلنا 
جهدنــا لترجمة مقترحاتكــم التي كانت 
دليــال لنا في عملنا البرملاني، وان وفقنا 
اهللا بنيل ثقة الشعب الكويتي ومتثيله، 
فإننا سنضع خارطة تشريعية تشمل اهم 
القضايا ذات االولوية لتكون محل االقرار 

والتنفيذ بإذن اهللا تعالى.

مرشح الدائرة اخلامسة دعا إلى االهتمام بتطوير اخلدمات العامة في مدينة صباح األحمد السكنية

النائب السابق ومرشح الدائرة اخلامسة د.محمد احلويلة

حسن جوهر: التصويت بالبطاقة املدنية أحدث هزة
ألنه أقرب إلى الواقع ويجسد اإلرادة احلقيقية لألمة

قال مرشح الدائرة األولى النائب السابق 
د.حسن جوهر إن النظام االنتخابي في الكويت 
ما زال يعيش مراحل بدائية، موضحا أن هذا 
النظــام يكرس كل أشــكال التعصب القبلي 

والفئوي واملناطقي واملذهبي.
وذكر جوهر في تصريح صحافي أن هذا 
النظام أخرج مناذج إيجابية في الســنوات 
األخيرة، مستدركا بقوله «لكن لو افترضنا 
أن هذا النظام كان أكثر عدالة لو كان يعكس 

حقيقــة اجتاهات الرأي العــام الكويتي في 
صناديق االنتخابات».

وأضــاف جوهــر «رأينــا أن التصويــت 
بالبطاقــة املدنية أحدث هزة ألنه أقرب إلى 
الواقع وأقرب إلى جتسيد اإلرادة احلقيقية 
لألمة، فما بالنا إذا أصبح النظام االنتخابي 
أكثر عدالة، وأكثر شــفافية وأكثر قربا إلى 

إرادة الناس احلقيقية».
وأوضح جوهر «تقدمنا باقتراح بإنشــاء 

لضمــان  لالنتخابــات  العليــا  املفوضيــة 
النزاهة األكبــر للعمليــة االنتخابية لضمان 
العمل اجلماعــي، والســتقاللية الرقابة على 
االنتخابات، وتقدمنا في وقت متواز مبجموعة 
من التشريعات التي تضمن العمل املؤسسي 
اجلماعي في إطار إما النظام احلر على مستوى 
الكويت أو نظام القوائم النسبية التي يشترك 
املرشحون والناخبون في تقدمي رؤى وبرامج 
يلتزمون بها إذا وصلوا إلى قبة عبداهللا السالم».

وذكر جوهر «نحن نريد خلق جبهة وطنية 
قبــل االنتخابــات وأثنــاء االنتخابات حتى 
نضمن حتقيقها بعد االنتخابات في املجلس، 
موضحا أن هذه احلزم من التشريعات الكفيلة 
بتطوير العمل النيابي واملسيرة الدميوقراطية 
موجودة ضمن خارطة طريق واضحة، وأيدها 
كثير من النواب في مجلس ٢٠٢٠ ونرى لها 
صدى إيجابيا لدى كثير من املرشــحني في 

انتخابات ٢٠٢٢».

مرشح الدائرة األولى والنائب السابق أوضح أنه تقدم بقانون إنشاء املفوضية العليا لالنتخابات 

مرشح الدائرة األولى النائب السابق د.حسن جوهر

محمد اجلوعان: األزمة اإلسكانية حتتاج إلى وقفة جادة
والتعليم من سيئ إلى أسوأ واألجيال القادمة تشعر بالقلق

حدد مرشح الدائرة الثالثة محمد بدر 
اجلوعان مالمح استراتيجية العمل خالل 
املرحلة الراهنة، وأبرزها مضاعفة اجلهود 
لتحقيــق التنمية، والتخطيط ملســتقبل 
األجيال وتطوير التعليم، وحل املشكلة 
اإلســكانية، مشــددا على أن «التكويت» 
ضرورة ملحة في جميع القطاعات إلعطاء 
الفرصة للكوادر الوطنية وتوظيف جميع 

اخلريجني.
وقال اجلوعان»: ان اجلموع الغفيرة 
من ابناء الدائــرة متنحه الثقة من خالل 
الدميوقراطية، مبينا أن البالد مرت بعدة 
أزمات أخيرا على جميـــــع األصعــــدة، 
رغم كل االمكانــــــات املادية املتوافــــرة 
لدينــا في الدولة، وســوء اوجه الصرف 
على الصحــة والتعليـــــــم وغيرها من 

القطاعات.
وأضــاف اجلوعان أن البالد شــهدت 

انتشار املواد املخدرة، وسط ضعف الرقابة 
مــن قبل أعضاء مجلــس األمة، مبينا أن 
ذلك يشــير إلى وجود أزمة دميوقراطية 
لدينا، موضحا أن نزوله لالنتخابات يأتي 
للتشريع واحملاسبة واملساهمة في التنمية 
والبناء، ولضمــان البقاء لفترات أطول، 
مشددا على أن «الكويت وجدت لتبقى».

ولفت مرشح الدائرة الثالثة محمد بدر 
اجلوعان إلى أن األزمة اإلسكانية حتتاج 
إلــى وقفة جادة من قبل احلكومة، مبينا 
وجود اهمية املطور العقاري الذي سينجح 
ايضا في حل ازمة البطالة لدى الشــباب 
الكويتي، حيث ان وظيفة الشباب يجب ان 
تكون مضمونة، فضال عن اهمية اإلحالل 
والتكويت فورا في اغلب القطاعات، بدال 

من االعتماد على الوافدين.
وأشار اجلوعان إلى أن أولياء األمور 
يفكرون دائما فــي االجيال القادمة، لكن 

التعليم من سيئ الى أسوأ، موضحا انه 
مــن غير املقبول االعتماد على اســتقدام 
معلمني من دول دون املستوى الالزم في 
التعليم، الفتا إلى أهمية وجود رجال دولة 
من أصحاب القرار، فاالستحقاقات املقبلة 
مهمــة، ويجب عدم االعتمــاد على النفط 
فقط كمورد اقتصادي أوحد، ويجب تنويع 
املوارد والذهاب إلى قطاعات اخرى، مبينا 
أن ٧٠٪ من املواطنني شباب ويجب االهتمام 

بهم ودعمهم والتخطيط ملستقبلهم.
وذكر اجلوعان ان االمم التي ال تعتبر 
من املاضي ستكون أسيرة لذلك املاضي، 
مبينــا ان الدميوقراطيــة اليوم ليســت 
ســليمة، بوجــود قبيضة جــدد، وأناس 
عــززوا القبلية والطائفيــة، مضيفا «ان 
مفهــوم دع لنا القيادة ومتتــع بالرحلة 
ال يواكــب املرحلة احلاليــة»، محذرا من 
خطورة التعايش مع الفساد، ورغم وجود 

اجلهات الرقابية، فهناك ٦ قضايا أثيرت 
خالل العامني األخيرين تتعلق بغســيل 

األموال.
وشــدد اجلوعان على ضرورة وجود 
القوي األمني وحسن املعرفة، مستغربا من 
كثرة اإلشاعات، مضيفا: سأكون امتدادا 
للنائبني السابقني عبداهللا النيباري وحمد 
اجلوعــان، رحمهما اهللا، مشــيرا إلى أن 

الصراع يكبر والشعب بات الضحية.
وطالــب اجلوعان بضــرورة تطبيق 
سياسة التكويت واإلحالل، والعمل اجلاد 
على حل األزمة اإلسكانية، ومحاربة الفساد 
وتعزيــز الرقابة احلقيقيــة، مؤكدا على 
ضرورة االهتمام مبستقبل األجيال وإعطاء 
التخطيط،  الفرصــة للشــباب وحســن 
وتطويــر التعليم وتعزيز خطة التنمية 
باإلضافة الى تنويــع االقتصاد الوطني 

ودعم اإلنتاج.

مرشح الدائرة الثالثة أقام ندوة مساء أول من أمس بعنوان «حياة كرمية ودميوقراطية مسؤولة»

مرشح الدائرة الثالثة محمد بدر اجلوعان

«جتمع دواوين الكويت»: االنتخابات احلالية 
مهمة ومفصلية في تاريخ الكويت وركنها 
األساسي هو الشعب ودوره في إصالح املسار

أصدر «جتمع دواوين الكويت» 
بيانا صحافيا أمس تضمن رسالة 
التجمع من أجل التصويت لألفضل 

ملستقبل أفضل.
وقــال التجمع في مقدمة البيان 
الذي جاء ممهورا بتوقيع فهد املعجل: 
«يهديكم جتمع دواوين الكويت أطيب 
حتياته وأصدق أمنياته، راجني من 
املولــى عز وجل أن يحفظ الكويت 
قيادة وشــعبا ويبعد عنا الفنت ما 

ظهر منها وما بطن».
وأضــاف بيــان جتمــع دواوين 
الكويت «مما ال شك فيه أن االنتخابات 
القادمة مهمة ومفصلية في تاريخ 
الكويت، والركن األساسي في هذه 
االنتخابــات هو الشــعب، اذ يلعب 
دورا اساســيا فــي اصالح املســار 
الدميوقراطي متاشيا مع االصالحات 
احلكومية التي طالت جميع مرافق 
اجلهاز التنفيـــــذي للدولـــــة، ولكن 
هذا األمر لن يكون اال بعد ٔان يغير 
الشــعب ما بداخلــــــه من مفاهيم 
لطريقة اختياره ملن ميثله في مجلس 
األمــــة ويستبدلها مبفاهيم تتماشى 

مــع التوجــه االصالحــي للقيــادة 
السياسية املتناغم مع العهد اجلديد».
وذكــر البيــان «لــذا، فقــد كان 
لزاما علينــا أن نعي مســؤوليتنا 
كشــعب ألهميــة حســن االختيار 
والتصويت لألفضــل واألقدر على 
خدمة الكويت ورفعتها واحملافظة 
على سمعتها ومكانتها، ولنركز في 
اختيار مرشحني ميلكون برنامجا 
متكامــال يكشــف فيــه عــن رؤية 
والتزام واخالص للوطن في حاضره 
ومستقبلـــــه ويطرحــون احللول 
الواقعيــة ملشاكلنا والقادريـــــن على 
اصــــالح االختالالت والنهـــــوض 
بالبلــد مبــا يتوافق مع الدســتور 
والقانون وتوجهــــــات العهـــــــد 

اجلديـــــد».
ودعا البيان بالقول «نحن نريد 
نوابا مخلصــني يعينون احلكومة 
على االصالح ويضمنون من خالل 
القوانني والتشــريعات استمرارية 
هذا االصالح بدون ربطه بأشخاص، 
خصوصا أننا نالحــظ ان التوجه 
احلكومي اصبح واضحا للوصول 

الــى االصــالح الشــامل، وهــذا لن 
يتحقق اال مبساندة الشعب باختيار 
األفضل ملجلس األمة لتصحيح املسار 
الدميوقراطي والعمــل يدا بيد بني 
الســلطتني التشريعية والتنفيذية 
للوصول ملرحلة شــاملة للنهوض 
بالوطــن إلكمال التنمية الشــاملة 
للدولة ملا فيه خير للوطن واملواطن».
وزاد بيان التجمع «لذلك فنحن 
كشعب نتحمل املسؤولية الوطنية 
واألخالقيــة في اختيار من ميثلنا، 
ألن اختيارنا يعكس وعينا وادراكنا 
ملا يحصل وسيحصل بعد اخلطاب 
السامي للقيادة السياسية، فلنعن 
القيــادة السياســية علــى حســن 
االختيــار، واضعــني مصلحــــــة 
الكويت ومستقبل أبنائها فوق أي 
مصلحــة أو اعتبـــــــار، فأصوات 
نواب التنمية والتطوير واالصالح 
ومحاربة الفســــاد في قاعة عبداهللا 
السالم ال تصنعها املجامــــالت في 
التصويــــــت، حفــظ اهللا الكويت 
وقيـــــادتها وشعبها مــــن كل شر 

ومكـــــروه».

فهد املعجل أصدر بياناً صحافياً أمس ممثالً عن التجمع تضمن رسالة للناخبني من أجل التصويت لألفضل
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عبدالرحمن اجليران: برنامجي االنتخابي 
املعد عام ٢٠١٢ نّفذ بنسبة ٨٥٪ 
وسأسعى الستكماله في املجلس املقبل

أعده للنشر: بدر السهيل

أكد مرشح الدائرة الثانية 
النائب السابق د. عبدالرحمن 
يترشــح  أنــه  اجليــران 
مستقال ليمثل كافة مناطق 
الكويت، مؤكدا أن التجربة 
الدميوقراطية الكويتية ثرية 
وراسخة ومحط أنظار العالم 

العرب واإلسالمي كله.
وقال في لقاء صحافي«إن 
في مجلــس ٢٠١٣ مت تنفيذ 
٨٥٪ من برنامجي االنتخابي 
وذلك حسب دراسة قمت بها 
ومجموعة مــن املختصني، 
وجمعت مجموعة من القواعد 
الدستورية والشرعية التي 
يجب مراعاتها قبل تشريع 
أي قانون، وترشــحت اآلن 
مســتقال وأعلنت أني أمثل 
اجلميع وشعاري الرئيسي 
أني مع كل صاحب حق في 
الدائــرة الثانية وغيرها انا 
أساعد اجلميع بال أي تفرقة».

ما دوافعك للترشح 
النتخابات هذه املرة؟

٭ الكويت ســمعتها جيدة 
على مستوى العالم العربي 
وجتربتهــا  واإلســالمي 
النيابيــة  الدميوقراطيــة 
راسخة وثرية، ومحط أنظار 
العالم اإلسالمي كله، ومن هذا 
الباب أســتعرض ٣ جتارب 
كويتية ناجحة أرى ألهمية 
االستدالل بها لكي نستطيع 

الكويت من املمكن أن نسير 
على هدي منها، وهناك كتب 
مــن املجلس مــن املمكن أن 
نسترشــد منها وكلها محل 

إشادة وتقدير.

ما تقييمك ألدائك خالل 
عضويتك؟

٭ أجنزت وعملت دراسة في 
برنامجــي االنتخابي املعلن 
٢٠١٢، وأجريت دراســة ومت 
تنفيــذ ٨٥٪ مــن برنامجي 
االنتخابي حسب دراسة قمت 

مــن حيــث األداء ريــاض 
العدســاني وراكان النصف 
وعبدالرحمن اجليران وهذا 

باألرقام واإلحصائيات.

على أي أساس مت تقييمك يا 
دكتور؟

٭ كنــت عضوا فــي اللجنة 
والقانونيــة  التشــريعية 
أجريتهــا  دراســة  وأول 
جمعت مجموعة من القواعد 
التي  الدستورية والشرعية 
يجب مراعاتها قبل تشــريع 
أي قانون، وهي دراسة أثنى 
عليهــا الدكتور عبــد الفتاح 
حسن، وهذا أول بحث قدمته 
في اللجنة، وكنت ضمن جلنة 
حقوق اإلنسان وزرنا السجن 
املركزي، وأشيد بجهود وزارة 
الداخلية في موضوع الرعاية 
الالحقة ومن ال يعمل وفرنا 
لــه عمل خالل عضويتي في 
املجلــس ومــن لــم يتزوج 
زوجنــاه، ومن لم ميلك بيتا 

وفرنا له بيتا.

هذه اإلجنازات جميلة 
لكن ليست شعبوية.. 
أين اإلسكان والتعليم 

واالستجوابات ومواقفك 
منها وخاصة التي ال تؤيدها 

فكل ذلك يحتاج توضيحا؟
٭ أغلب االستجوابات التي 
قدمت خالل عضويتي ليست 
موضوعية وغير مستحقة 
ولــم يكن بها تــدرج، وهي 

بها مع مجموعة من املختصني 
واملجلس القادم إن أراد اهللا 
لــي النجــاح هو اســتكمال 

لبرنامجي االنتخابي.

ما رأيك في مصطلح نائب 
حكومي؟ هل يزعج؟

٭ ال أبدا، لكن الســياق هو 
الــذي يحــدد، وهللا احلمد، 
قنــاة املجلــس فــي ٢٠١٣، 
أجرت دراســة استقصائية 
عام ٢٠١٣ وأول ثالثة نواب 
حصلــوا علــى املركز األول 

حسابات خارجية تنعكس 
على داخل املجلس، وحضرت 
أطول استجواب في تاريخ 
الكويت كلها املقدم من األخت 
صفاء الهاشم، وجلسنا يومني 
على ال شــيء، وأنا لم أقرر 
موقفي مــن اســتجواب إال 
بعــد االطالع علــى احملاور 
والرد وعــن قناعة وعندما 
أقول ال تكون هي ال، وكفانا 
اســتجوابات وضياع وقت 

املجلس واحلكومة.

كونك ممثال للتجمع السلفي 
في املجلسني.. فهل آلية 

اتخاذ موقفك شخصية أم 
تنسيق مع تيارك؟

٭ نعم، كان هناك تنســيق 
وكان فــي ذاك الوقت النائب 
والوزيــر األســبق د. علــي 
العمير كنا نتشاور، ونتفق، 
وفي حال االختالف إذا لم يكن 
هناك حرج للتجمع فأذهب إلى 

قناعتي، هذا كان التنسيق.

تقول (كنت ممثال) هل 
الوضع طيب؟ واآلن أنت 

مستقل؟
٭ انا اآلن مســتقل وأعلنت 
أني أمثل اجلميــع، وعندما 
نزلــت شــعاري الرئيســي 
أني مع كل صاحب حق، في 
الدائرة الثانية أو غير الدائرة 
الثانيــة، يأتــي إلي صاحب 
احلــق وأنا أســاعد اجلميع 

بال أي تفرقة.

مرشح الدائرة الثانية النائب السابق أكد أنه يترشح مستقالً ليمثل جميع مناطق الكويت

عبد الرحمن اجليران

اإلجناز وكلها حققت النجاح، 
التجربة األولى جتربة العم 
األخ جاسم العون، فهو أوكلت 
له مهمة جتهيز األراضي في 
املنطقة املقسومة بني الكويت 
والسعودية وفي وقت قياسي 
أجنز ٨٠٠ قســيمة وسلمها 
التحتية،  بالبنى  ألصحابها 
وهذا يدل على أن املشــكلة 
اإلسكانية سهلة ولكن حتتاج 
عمال إجرائيا توحيد اجلهة 
املنفذة وهي جتربة ناجحة.
لدينــا جتــارب ثرية في 

السيرة الذاتية

عبدالرحمن اجليران
سياسي كويتي

حاصل على دكتوراه في العقيدة والدعوة
وماجستير في الثقافة اإلسالمية

حاصل على الدكتوراه من جامعة جالكسو باللغة اإلجنليزية 
عن «املسلمني بني الواقع والطموح»

يعمل في إدارة املناهج في وزارة التربية
عضو هيئة التدريس في كلية التربية األساسية 

عضو منتدب للتدريس في جامعة الكويت
حصل على عضوية مجلس األمة في ديسمبر ٢٠١٢

حصل على عضوية مجلس األمة عام ٢٠١٣
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عزام العميم: تعزيز دولة الدستور 
وتطبيق القانون على اجلميع

شدد مرشح الدائرة الثالثة عزام العميم على احللم واألمل 
بكويــت جديدة تنعم بالنهضة واحلريــات، مطالبا بتنفيذ 
مشــاريع التنمية، وضرورة وجود برنامــج عمل حكومي 
محدد وقابل التطبيق، وحسن اختيار الوزراء في احلكومة 
املقبلة، وتعزيز دولة الدستور وتطبيق القانون على اجلميع.
وقال العميم خالل ندوته االنتخابية التي اقامها مســاء 
أمــس االول بعنــوان «حكم دميوقراطي وطــن آمن»: لدينا 
برنامج سياســي متكامل نعمل على تطبيقه، ونحن نؤمن 
بنقل مشــروع وانقاذ وطن، مشددا على أن خطاب صاحب 
الســمو أمير البالد الشــيخ نواف األحمــد اجلابر الصباح 

وتاله ســمو ولي العهد، شّخص مشــاكل الكويت ووصفها 
بدقــة وصراحة، وعلى الشــعب الكويتي حســن االختيار 
واملساهمة في تصويب املسار، معتبرا أن يوم ٢٩ سبتمبر 
اجلــاري حدث مهم جدا، وســتكون هــذه االنتخابات فارقة 

بشرط حسن االختيار.
وأضاف: «مررنا بـ ٢٠ سنة من الفساد وجميع الكويتيني 
متفقون على هذا الشــيء، الفتا إلى خطورة املال السياسي 
وشــراء األصوات والفرعيات، مشيرا إلى أن بعض النواب 
كانوا محســوبني على أشــخاص ولهم اجندات شــخصية، 
مشيرا إلى أنه ال أحد يقبل املساس بدستور الكويت، مبينا 

ان الدميوقراطية احلصن احلصني جلميع الكويتيني».
وأشاد العميم برئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح، مبينا أنه قام بإجراءات اصالحية لم 
نرها من قبل، وأوقف زيارات نواب اخلدمات وحارب الفرعيات، 
كما حارب شــراء االصوات، لذا أرى ان ســمو الشيخ أحمد 
نواف االحمد الصباح قام بعمل جيد حتى اآلن، وقد علمتنا 
التجارب ان نقيم التجربة بحكمة وصبر وعدم اســتعجال، 
مجددا أن رئيس مجلس الوزراء ســمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح امامه اختبار مهم لنشاهد اختياراته للوزراء، 

ويجب ان يقدم برنامج عمل قابال للتطبيق.

وانتقد العميم غياب مشاريع الترفيه، وتدهور التعليم 
وتدني مســتوى الرعاية الصحية، مطالبا بتنفيذ مشاريع 
للتنميــة بصورة عاجلة. وحتدث عــزام العميم عن وثيقة 
القيم، وقال «ال يوجد من يقيم الشــعب الكويتي، فهو قادر 
على تقييم نفســه ومســتقبله وحياته، مشددا على رفضه 

لهذه الوثيقة والوصاية على املجتمع».
وأوضح أن التجربة الدميوقراطية هي احلصن احلصني 
جلميع الكويتيني، ولن نسمح ألحد باختطاف دميوقراطيتنا، 
وامامنــا فرصة ثمينة لبناء دولة من جديد، ولتعزيز وطن 

الدميوقراطية واحلرية والعدالة التي رسخها الدستور.

مرشح الدائرة الثالثة أقام ندوة انتخابية مساء أمس األول بعنوان «حكم دميوقراطي وطن آمن»

أبناء الدائرة الثالثة في مقر العميم

جانب من احلضور يستمعون حلديث العميم

احلضور خارج مقر عزام العميم

(احمد علي) مرشح الدائرة الثالثة عزام العميم متحدثا  

«نادي الطموح» و«جمعية ذوي اإلعاقة» يطلقان 
حملة «صوتنا يفرق» للتعريف باحلقوق السياسية 

أطلق نــادي الطموح الرياضــي الكويتي واجلمعية 
الكويتية ألهالي االشخاص ذوي االعاقة حملة توعوية 
بعنوان «صوتنا يفرق» لتعريف األشخاص ذوي اإلعاقة 
بحقوقهم السياسية وكيفية ممارسة حقهم السياسي في 

انتخابات مجلس االمة (أمة ٢٠٢٢).
وقالت رئيسة مجلس إدارتي «نادي الطموح» و«جمعية 
ذوي اإلعاقة» رحاب بورسلي في بيان صحافي إن احلملة 
تأتى انطالقا من رســالتهم املجتمعية جتاه األشــخاص 
ذوي اإلعاقة للتعريف بحقوقهم السياسية التي كفلها لهم 
الدستور الكويتي واالتفاقيات الدولية حلقوق االشخاص 
ذوي اإلعاقــة، ترجمة فعلية ملفهوم املشــاركة لتحقيق 
أهداف التنمية املســتدامة الســبعة عشر التي أصدرتها 

االمم املتحدة في عام ٢٠١٥.
وأضافت بورسلي ان احلملة تتضمن ندوات تثقيفية 
ولقاءات إعالمية وزيارات ميدانية ملقرات مرشحي مجلس 
األمة دون اي دعاية اعالمية ألي من املرشحني لتعريفهم 

بكيفية ممارسة حقهم السياسي.
وشددت على ضرورة إعطاء ذوي االعاقة حقوقهم عبر 
العمل على دمج قضاياهم كجزء ال يتجزأ من استراتيجيات 
التنمية املســتدامة وتعزيز دورهم في اإلسهام مبسيرة 

مناء وازدهار املجتمع.

لتعريف ذوي اإلعاقة بحقهم في املمارسة السياسية باالنتخابات

رحاب بورسلي خالل شرح حملة «صوتنا يفرق»

رحاب بورسلي وعبدالعزيز بورسلي في صورة جماعية مع املشاركني في اللقاء  (فريال حماد)

ملشاهدة الڤيديو
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احلكومـات السـابقة ال يوجد لديها قـرار وتعاملها مـع املجلس غريـب وغير منطقي مجلس ٢٠٢٠ شهد تصعيدًا سياسيًا  وكان أمرًا مزعجًا فجاء نواب املنصة وأنهوا هذا املجلس
مجلس ٢٠١٣ وضع قوانني مقيدة على املجلس البلدي ولألسف ال توجد حكومات فنية
هناك وزراء أكفاء ولكن الربط والتنسيق في مجلس الوزراء معدوم وبعض الوزراء يعطل املشاريع

لـدي قناعة بـأن التضخم فـي الكويت مصطنـع وغير واقعـي وخاصة العقار والسـلع

القوانني إقرار  أجل  من  للضغط  الشعبية  باملجاميع  نستعني  البلدي  املجلس  في  كنا 
رقابة وزارة الشؤون سبب رئيسي في جتاوزات اجلمعيات والبد أن تكون الرقابة الحقة
الشعب مطالب بالضغط إليصال نواب وطنيني واالستمرار مبراقبة النواب بعد جناحهم

أعده للنشر: رشيد الفعم

حمد املدلج: اخلطاب السامي بناء 
ملرحلة جديدة واملسؤولية على الشعب

ما رأيك في أداء مجلس ٢٠٢٠؟
٭ مجلــس ٢٠٢٠ هــو امتداد 
حلقبــة ســيئة خالل عشــر 
سنوات والتصعيد السياسي 
هو ما أنهــى هذه احلقبة من 
خــالل نواب املنصــة وانهت 
ايضا التعدي على الدستور، 
فمجلس ٢٠٢٠ حتالف احلكومة 
مع رئاســة املجلس وهو أمر 

مزعج.

هل اصطفت احلكومة صف 
الشعب أم حتالفت مع غيره؟

٭ كان من املفترض ان تتعاون 
احلكومــة مــع الشــعب منذ 
البدايــة خاصة في اجللســة 
فاحلكومــات  االفتتاحيــة، 
الســابقة ال يوجد لديها قرار 
ومعاملــة احلكومــة غريبــة 
وغير منطقية وال توجد لديها 
رقابة فعلية، فالعمل السياسي 

طالب مرشــح الدائرة األولى حمد املدلج الناخبني بترجمة املضامني الواردة باخلطاب وتنفيذه بحسن االختيار، مؤكدا أن خطاب صاحب السمو بناء ملرحلة جديدة. وقال في لقاء صحافي «إن مجلس 
٢٠٢٠ شــهد تصعيدا سياسيا وكان أمرا مزعجا فجاء نواب املنصة وأنهوا هذا املجلس، واحلكومات الســابقة ال يوجد لديها قرار وتعاملها مع املجلس غريب وغير منطقي وال توجد لديها رقابة فعلية، 
ومجلس ٢٠١٣ وضع قوانني مقيدة على املجلس البلدي ولألسف ال توجد حكومات فنية». وأضاف «كنا في املجلس البلدي نستعني باملجاميع الشعبية للضغط من أجل إقرار القوانني وحتركنا من أجل 
ضبط االراضي مبختلف أنواعها، وهناك وزراء أكفاء ولكن الربط والتنســيق في مجلس الوزراء معدوم، وبعض الوزراء يعطل بعض املشاريع، ورقابة وزارة الشؤون سبب رئيسي في جتاوزات اجلمعيات 
وهناك جمعيات لديها تقرير مالي من الشؤون وفيها جتاوزات والبد أن تكون الرقابة الحقة». وذكر املدلج « لدي قناعة بأن التضخم في الكويت مصطنع وغير واقعي وخاصة العقار والسلع، والشعب مطالب 

بالضغط إليصال نواب وطنيني واالستمرار مبراقبة النواب وأن يدركوا أن هناك من يريد أن يخرب العالقة بني السلطتني، وإلى تفاصيل اللقاء:

قوي وقادر، ولدينا مشاريع 
مهمة إســكانية ولكن التجار 

أقوى من املواطن.
واحلكومة تعيش سوء إدارة، 
فمن غير املمكن أن شركة تأخذ 
٥٠٪ من إدارة التخزين، والبد 
من قانــون لغرفــة التجارة 
وإلغــاء عقود حــق االنتفاع 
والبلــد كل مقدراتــه مهيمن 
عليهــا مجموعة متنفذة، كنا 
في املجلس البلدي نســتعني 
باملجاميع الشعبية للضغط 
من أجل إقرار القوانني وحتركنا 
مــن أجــل ضبــط االراضــي 
أنواعها وتضايقوا  مبختلف 
منها وهناك مشاريع ال تعلم 
عنها احلكومة شيئا، وهذا يدل 
علــى أنه ال توجــد للحكومة 
ولن يتحرك املجلس البلدي 
إال بوجود حكومة، ولألسف 

احلكومة غائبة.

الــوزراء معــدوم،  مجلــس 
وبعض الوزراء يعطل بعض 
املشــاريع، وبدايــة اإلصالح 
البــد ان يتــم إقــرار قانــون 
لغرفة التجارة، وثاني شيء 
إزاحتهم مــن مجالس إدارات 

مجلس امة جتار وهذا يجب 
أال يستمر.

وماذا بعد خطاب سمو األمير 
الذي ألقاه سمو ولي العهد؟

٭ مــا بعــد خطــاب صاحب 
الســمو، حفظــه اهللا، دعانا 
إليه هــو مصلحــة الكويت، 
فمن الضــروري خروج فئة 
املتنفذين من التجار من اللعبة 
السياسية، وانا لدي قناعة بأن 
التضخم في الكويت مصطنع 
وغير واقعي وخاصة العقار 
والسلع، فزيادة التخزين زاد 
ثالثة أضعاف في ثالث سنوات، 
والســبب هيئــة الصناعــة 
وغرفة التجارة وهناك هيئة 
الشراكة وتشجيع االستثمار 
ال يستطيعون العمل وهناك 
من هم أكبــر منهم، وخطاب 
صاحب الســمو، حفظه اهللا 

ما املطلوب من احلكومة 
ووزرائها في املرحلة القادمة؟

٭ هنــاك وزراء أكفــاء ولكن 
إلــى تضافــر  هــذا يحتــاج 
اجلهود مــع الزمالء اآلخرين 
ولكن الربط والتنســيق في 

احلكومة، وبعض الشــركات 
ال تلتزم بتوظيف الكويتيني 
وقــرار التخصيص، البد من 
حترير احلكومــة من التجار 
حتــى يتــم تطبيــق الفكرة، 
واليــوم التجار يتكلمون في 
األمــن الغذائــي واجلمعيات 
التعاونية يحاربونها التجار 
بسبب مجلس األمة الذي أقر 
الصوت الواحد، ورقابة وزارة 
الشــؤون ســبب رئيسي في 
جتاوزات اجلمعيــات، هناك 
العديد مــن اجلمعيات لديها 
تقرير مالي من الشؤون وفيها 
جتاوزات والبد من ان تكون 

الرقابة الحقة.
ان احتــكار األراضي من قبل 
غرفة التجارة وهيئة الصناعة 
ســبب املشــاكل، واعتقد ان 
التجار هم الطرف الثابت في 
تقسيمة البلد، يعني حكومة 

هو بناء ملرحلة جديدة والبد 
من طرد الفئة االنتهازية من 
التجار من هذه املرحلة، وهذا 
غير غائب عن رئيس الوزراء 
احلالي وهناك وعي للمرحلة 
املقبلة، اخلطاب السامي أعطانا 
التفاؤل ورسائل عامة وكانت 
واضحة في حســن االختيار 
ومنها ان احلكومة لن تشارك 
في اللجان والرئاسة وغيرها، 
وهــذا ســيعطي ملمثلي األمة 
التمثيل السياسي، واملرحلة 
مختلفــة  مرحلــة  املقبلــة 
وانتقالية، إما أن نعود للمربع 
األول أو ننتقل ملرحلة جديدة، 
واآلن الشعب مطالب بالضغط 
للوصــول إلى نواب وطنيني 
واالســتمرار مبراقبة النواب 
وأن يدركــوا أن هنــاك مــن 
يريد أن يخــرب العالقة بني 

السلطتني .

مرشح الدائرة األولى طالب الناخبني بترجمة املضامني الواردة باخلطاب وتنفيذه بحسن االختيار

حمد املدلج

يعتمد علــى اإلجنــاز، فأين 
اإلجناز وأمر حتصني رئيس 
الوزراء في املزمع تقدميه هو 
اســفاف، فبأي منطق يحدث 
هذا؟ ونشــكر نــواب املنصة 
على موقفهم والشكر الكبير 
لصاحب السمو، حفظه اهللا.

رأيك في احلكومات  هل هذا 
السابقة؟ عدم اإلجناز وافتقادها 

الفنيات؟
٭ كوني عضو مجلس بلدي 
ســابقا، جتربتــي تؤكــد ان 
ليست لدينا حكومة، واألهم 
لديها هو البقاء في الكرســي 
وايضــا مجالس عــدة كانت 
لألســف فمثــال مجلس ٢٠١٣

وضــع قوانــني مقيــدة على 
املجلس البلدي، ولألســف ال 
توجد حكومات فنية واملجلس 
البلــدي ال يتحرك إال بعضو 

خالد القالف: إنصاف شريحة املتقاعدين 
وتعزيز حقوق املرأة على رأس أولوياتي

قــال مرشــح الدائــرة 
األولــى خالد القــالف إن 
املتقاعدين فئة  شــريحة 
تستحق كل الدعم، مشيرا 
إلى أن هناك أرباحا ملؤسسة 
التأمينــات االجتماعيــة 
ينبغــي توزيعها عليهم، 
ملواجهة األعباء اإلضافية 

املوجودة على كاهلهم.
القــالف «مــن  وذكــر 
املفترض سنويا أن يأخذ 
ماليــا  مبلغــا  املتقاعــد 
باإلضافة إلى زيادة الراتب 
التقاعدي، ومبلغ الـ ٣٠٠٠
ينبغي أن تثبت سنويا»، 
مشــيرا إلــى أن املتقاعــد 
يحتــاج رعايــة واهتماما 
وخدمــات صحيــة نظير 

خدمته للبلد ٣٠ عاما.
وبخصــوص بطاقــة 
«عافية»، قال «من املفترض 
ان الدولــة تعطيــه مبلغ 

املدنية، قال القالف «هذه 
خطوة باالجتاه الصحيح 
وخطوة باجتاه اإلصالح، 
وجميع من كانوا مسجلني 
بصفة غير رســمية على 

دوائــر غيــر دوائرهــم 
إلــى دوائــره  مت ردهــم 
األصلية، وتســجيل من 
بلغ ٢١ سنة تلقائيا بدون 
حضور إلى املختاريــــة، 
وهـــذه سهلت أمورا كثيرة 
وأعطتنــي دافعــا كبيرا 
خلــوض االنتخابــــــات 

هذه املرة».
ترشــيح  أن  وذكــر 
الكويتية  املرأة  وانتخاب 
ليس هو الطموح الكافي 
لهــا، هناك طمــوح أكبر، 
فمــن املفترض أن تتقاعد 
املرأة عند أقل سن تقاعد، 
كمــا أن راتبهــا ال يورث، 
إمنا يذهب إلى التأمينات، 
وكذلــك املطلقــات نعــم 
لهــن ٧٠ ألف دينــار لكن 
عّقدوا الدورة املســتندية 
والشروط الواجب توافرها 

تعجيزية جدا.

مرشح الدائرة األولى قال إن التصويت بالبطاقة املدنية خطوة في االجتاه الصحيح

مرشح الدائرة األولى خالد القالف

بطاقــة عافية الـــ ١٥ ألفا 
كاش واملبلغ الباقي نوفر 

له أطباء من اخلارج».
مرســوم  وبشــأن 
بالبطاقــة  التصويــت 

حسن كاظم: إنشاء تعاونية للمتقاعدين 
من أولويات عملي داخل املجلس

بشرى شعبان

الدائــرة  أكــد مرشــح 
االولى حســن كاظم خالل 
لقاء االنتخابي املفتوح مع 
الناخبات في الدائرة االولى 
ان سيكون تركيز عمله اذا 
كتب له الفوز في انتخابات 
مجلس االمة ٢٠٢٢ ودخول 
قاعة عبداهللا السالم العمل 
على املطالبة بإنشاء جمعية 
تعاونية للمتقاعدين اسوة 
في جمعية الشرطة واجليش 

واحلرس الوطني».
واكــد ان العمــل علــى 
تنفيذ ما طرحه بالنســبة 
لتخفيض ســاعات العمل 
الكويتيــات  للموظفــات 

الــى تقليل فتــرة انتظار 
للمسجلني في ديوان اخلدمة 
املدنيــة وســرعة توظيف 

جميــع الكويتيني، انه من 
ضمن اولويات عمله تكويت 
كافة الوظائف  بالوزارات 
احلكوميــة،  والهيئــات 
ســيقوم بكافة االتصاالت 
مع اجلهات املعنية لتسهيل 
إجراءات تراخيص سيارات 
«الفود تراك» (املشــاريع 

الصغيرة).
ودعا إلــى تركيز عمله 
التشــريعي علــى تعديــل 
قانون االستفادة من بطاقة 
عافية لتشمل ربات البيوت 
الســيما  اإلعاقــة  وذوي 
الى  املتوسطة والشــديدة 
جانب تعديل سلم الرواتب 
ليكون بشــكل متساو بني 

كافة اجلهات».

مرشح الدائرة األولى حتدث خالل لقاء مفتوح مع الناخبات

حسن كاظم

باجلهــات احلكوميــة من 
الثامنة صباحا الى ١٢٫٣٠
ظهــرا الــى جانــب العمل 
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اخلطـاب التاريخي للقيادة حمل خارطة طريق لإلصـالح ووعودًا تاريخية.. لكن تظل االنتخابات يشـوبها بعض األمور
إن لم تشـارك جميع القوى السياسـية في احلوار الوطني لوضع خارطة طريق لإلصالح فال نسـمي هـذا حوارًا وطنيًا
رجـال «الداخليـة» سـيقومون بواجبهـم ويوقفـون عبـث شـراء األصـوات ويصححـون مسـار العمليـة االنتخابية

نتيجة االنتخابات احلالية ستكون مختلفة 
عما سبقتها بجميع االنتخابات

ننتظر خطوات أخرى الستكمال إصالح املسار 
من العبث الذي كان يحدث في السابق

نحتاج قرارات تاريخية مثل مرسوم 
البطاقة املدنية ومنع التوسط للمواطنني 

ومحاربة الفرعيات وشراء األصوات

يجب رّد حتية القيادة السياسية بأفضل منها.. 
فليس أمام األمة خيار إال حسن االختيار

من الضروري إخراج أبنائنا الذين في 
السجون وأن يتم العفو عنهم بسبب قضايا 

رأي وإخواننا املهجرين خارج البالد

خطاب القيادة السياسية وضع األمـور 
في نصابها الصحيح

نحتاج وزراء على قدر املسؤولية أمناء 
أكفاء لديهم حّس وطني يأتون ببرنامج 

عمل واضح ميكن تنفيذه

نريد أال يكون اختيار الوزراء وفق 
احملاصصة أو عن طريق شراء الوالءات

أعده للنشر: سلطان العبدان

عمار العجمي: نريد نوابًا للتشريع والرقابة 
وفزعة وطنية لوقف الفساد وتنمية البلد

كيف ترى انتخابات أمة ٢٠٢٢؟
فــي  بــدأت  االنتخابــات  ٭ 
احلماسة، وهي ال تنسى أنها 
جــاءت بعد خطــاب تاريخي 
لسمو أمير البالد الشيخ نواف 
األحمد اجلابــر الصباح ألقاه 
نيابة عنه ســمو ولــي العهد 
الشيخ مشعل األحمد اجلابر 
الصباح حفظهما اهللا ورعاهما، 
ووضــع فيهــا خارطة طريق 
لإلصالح ووعــودا تاريخية، 
لكن يظل يشوب االنتخابات 
بعض األمور ورجال األمن في 
وزارة الداخليــة لم يقصروا، 
ولكــن بدأنا نســمع بني فترة 
وفترة وبلغتنا معلومة مفادها 
أن هنــاك اجتماعا حصل عند 
متنفذ كبير وبني مرشحني من 
الدائرة الثالثة لعمليات شراء 
أصــوات في يــوم االنتخاب، 
بانتظار تأكيــد هذه املعلومة 
التــي نثق في رجال الداخلية 
بأنه مت رصدها، فبعد اجلفاف 
عنهم فــي موضــوع البطاقة 

االنتخابات مختلفة عما سبقها 
من جميع االنتخابات.

وما رأيك في توجهات رئيس 
احلكومة احلالي، وتقييمك 

لهذه احلكومة وأدائها؟
٭ احلكومة بدأت بفضل اهللا 
مبنــع املرشــحني أو النــواب 
الســابقني من دخــول أجهزة 
الدولة والتأثير على القياديني 
ارتاحت  النــاس  املوجودين، 
وبدأ يدخــل رئيــس الوزراء 
والوزراء اجلهــات احلكومية 
ويعــرف القياديــني أن حــق 
املواطن ومعامالته تنتهي دون 
واسطة أو متنفذ والذي يأتي 
مبتنفذ آخر لنا تصرف معه، 
وكذلك موضوع البطاقة املدنية 
والتصويــت بهــا واحلمالت 
األمنية املتتابعة على أصحاب 
شراء األصوات وكلها تدعو إلى 
التفــاؤل، واالرتياح والتأييد 
لهــذه اخلطــوات، وننتظــر 
خطــوات أخــرى الســتكمال 

السياســية لوضــع خارطــة 
طريق إلصالح قضايا الوطن 
فال نسمي هذا حوارا وطنيا.

نحــن نحتــاج إلــى قرار 
القــرارات  مثــل  تاريخــي 
التاريخيــة التــي بــدأت مــن 
التصويــت  خــالل مرســوم 
بالبطاقة املدنية ومنع التوسط 
للمواطنني ومحاربة الفرعيات 
ومحاربة شراء األصوات، فنحن 
بحاجة إلى قرار تاريخي يخرج 
أبناءنا الذين في السجون وأن 
يعفو عنهم بسبب قضايا رأي 
وكذلك إخواننا املهجرون خارج 
البــالد، ويجب علــى البلد أن 
يحتضن أبناءه، لننظر إلى األم 
التي تبكي ليل نهار، والزوجة 
واألبناء واالخوات املنتظرين 
ألوالدهم وألزواجهم املهجرين، 
ومنا ألصحاب القــرار، فأهل 
الكويــت بانتظــار إغالق هذا 

امللف إلى األبد.

هل انت متفائل بإغالق هذا 
امللف نهائيا خالل املرحلة 

القادمة؟
٭ نعــم متفائــل بــإذن اهللا، 
ومتفائــل بأن يصــدر القرار 
من صاحب القرار سمو األمير 
وســمو ولي العهــد، ومتيقن 
أنهما ال يقبالن بوجود كويتي 
في املعتقل، أو كويتية بسبب 
قضايا رأي، أو مهجر بســبب 
قضايا رأي، وبإذن اهللا سيتم 
اتخاذ قرارات تاريخية من أجل 
لم الشمل وطي هذه الصفحة 
لتكــون هنــاك رؤيــة جديدة 
وكويت جديد وهــذه الرؤية 
والصفحــة التي نســعى لها 

جميعا.

هل أنت متفائل بدميومة 
احلراك الشعبي املرحلة 

القادمة؟
٭ أنــا متفائل ولكنــه تفاؤل 
يشوبه بعض احلذر، احلل الذي 
حدث ملجلس ٢٠٢٠ املاضي، ذكر 
حتديدا أن املمارسات اخلاطئة 
من احلكومة ومن البرملان هي 
التــي أدت إلى هذا احلل، وكل 
هــذه اإلصالحــات إن لم تكن 
وفق رؤية موضوعة لكويت 
جديدة، ونود أن يســتمر هذا 
النهــج والقــرارات والرؤيــة 
والقــرارات التاريخيــة حتى 
نقول نعم هذه قرارات حقيقية 
تصب في صالح كويت جديدة 

وفي صالح الوطن.

وما املطلوب من احلكومة في 
الفترة القادمة؟

٭ في الســابق وكما تعرفون 
ويعرف أهل الكويت جميعهم 
لم يكن يوجد معيار الختيار 

إصالح املسار من العبث الذي 
كان يحدث في السابق.

بخصوص بقية املهجرين 
ودعوتك من خالل تغريدة إلى 
مصاحلة وطنية، وهناك عهد 
جديد وفكر جديد، هل ال بد 

من إنهاء هذا امللف؟
٭ خرج لنا من خرج بقضية 
احلــوار الوطني الــذي كانت 
نتيجته عودة بعض املهجرين 
وتوقف مبجرد عودة بعضهم 
ولألسف الشديد، أكرر أني لست 
طائفيا أبدا في يوم من األيام، 
ولكن عندما تفرج عن متهمي 
إحدى القضايا اخلطيرة ومتت 
إدانتها فــي درجات التقاضي 
الثالث وتســاويهم مع من مت 
سجنهم بسبب تغريدة وعلى 
رأي، وتساويهم مبن هدد أمن 
الوطن، ومنذ متى الكويت بها 
سجني رأي، آن األوان الستكمال 
هذا امللف واحلوار الوطني إن 
لم تشــارك فيه جميع القوى 

الوزراء او القياديني، واملعيار 
الوحيد مت اقتراحه عام ١٩٩٢

ومازال حبيس األدراج إلى اآلن، 
ونريــد اآلن أال يكون اختيار 
الوزراء وفق احملاصصة أو عن 
طريق شراء الوالءات، نحتاج 
وزراء على قدر املسؤولية أمناء 
أكفاء لديهم حس وطني ومخافة 
على الديــرة وأهلهــا، يأتون 
ببرنامــج عمــل واضح ميكن 
تنفيذه، يحاكي الواقع ويوقف 
الفساد وتتحرك فيه التنمية، 
وســيجد هــذا البرنامــج من 
يحصد أصوات األمة، نائبا في 
املرحلة املقبلة يقدم كل تعاون 
وميد يد العون له وتشــريع 
ورقابة مســتحقة لتنفيذ هذا 
البرنامج، نريد وزراء مبعايير 
جديدة مختلفة عن الســابق، 
بعيدا عــن احملاصصة وذلك 
ملصلحة الديرة وأهلها وإن مت 
اختيار الوزير وفق معيار معني 
فستتم محاســبته إن لم يقم 
بالدور املطلــوب منه وليكن 
ميضي ويأتي غيره، الوضع في 
السابق كان الكل يتسابق على 
أن يكــون وزيرا، لكن متى ما 
شعر باملساءلة فستجد العكس 
الكل يبتعد ألنه ليست لعبة 
بل محاسبة وتاريخ سيسجل 
األعمــال، فهناك دول مجاورة 
مــن الصعب أن جتد فيها من 
يقبل بالــوزارة ألنه يدرك أن 
وراءه محاســبة وكل أسبوع 
ســيتم اســتدعاؤه وســؤاله 
عن البرنامــج الذي وضع له 
ومساءلته إن أخفق في اجلواب، 
يطلب منه أنه يذهب في احلال، 
نريد نفس الشــيء أن يكون 
للوزير معيار معني وأن يكون 
هناك من يحاسبه حتى يكون 
على قدر املسؤولية حتى يكون 
بالفعل تنمية مستدامة ووقف 
للفساد حتى يتحرك املركب.

رسالتك األخيرة التي توجهها 
إلى ناخبيك؟

٭ رســالتي ألهــل الكويت 
أطالبهم بفزعة تاريخية من 
أجل إيصال النواب املختلفني 
عــن الســابق، نريــد نوابا 
للتشريع والرقابة في املرحلة 
املقبلــة ونريد فزعة وطنية 
لوقف الفساد ولتنمية البلد 
وحســن االختيــار ملصلحة 
اجلميع ورد التحية بأفضل 
منها وردوا على خطاب سمو 
األمير بنعــم نحن على قدر 
املســؤولية وقــادرون على 
تغيير املشهد ولن يستطيع 
أحــد أن يشــترينا باملال أو 
غيره من األمور الدنيوية.. 
الكويــت فــي أعناقنــا  ألن 

جميعا.

مرشح الدائرة الثالثة أكد أن نتيجة االنتخابات احلالية ستكون مختلفة عن سابقاتها

املدنيــة اآلن وجهتهــم هــي 
شــراء األصــوات، لكــن بإذن 
اهللا رجــال الداخلية ســوف 
يقومــون بواجبهم ويوقفون 
هذا العبث ويصححون مسار 

العملية االنتخابية.

هل هناك تفاعل جتدونه عند 
الناس باملشاركة الفاعلة في 

االنتخابات؟
٭ نعــم هنــاك تفاعل واضح 
وملمــوس، فرد التحية يجب 
أن يكون بأفضل منها، فسمو 
ولي العهد في خطابه التاريخي 
نيابة عن ســمو األمير وضع 
األمور في نصابها، وقال «لن 
نتدخــل فــي االنتخابات ولن 
نتدخــل في رئاســة املجلس 
أو جلانــه ودوركــم اآلن فــي 
اختيار األفضــل»، لهذا أقول 
وأكرر في كل محفل بأنه يجب 
رد التحية بأفضل منها، األمة 
ليــس لهــا خيــار إال حســن 
االختيار وستكون نتيجة هذه 

مرشح الدائرة الثالثة عمار العجمي خالل إحدى جلسات مجلس األمة 

أكد مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق عمار العجمي أن نتيجة االنتخابات احلالية ستكون مختلفة عن سابقاتها، الفتا إلى أننا نريد نوابا للتشريع والرقابة وفزعة وطنية لوقف الفساد وتنمية البلد. وقال العجمي 
في لقاء صحافي إن اخلطاب التاريخي للقيادة حمل خارطة طريق لإلصالح ووعودا تاريخية.. لكن يظل يشوب االنتخابات بعض األمور، مضيفا أن رجال الداخلية سوف يقومون بواجبهم ويوقفون عبث شراء 
األصوات ويصححون مسار العملية االنتخابية ويجب رد حتية القيادة السياسية بأفضل منها، فليس أمام األمة خيار إال حسن االختيار. وأضاف أن نتيجة االنتخابات احلالية ستكون مختلفة عما سبقتها من 
جميع االنتخابات، مضيفا أن خطاب القيادة السياسية وضع األمور في نصابها الصحيح، و«ننتظر خطوات أخرى الستكمال إصالح املسار من العبث الذي كان يحدث في السابق، وآن األوان الستكمال ملف 
العفو واحلوار الوطني». وأكد «إن لم تشارك جميع القوى السياسية في احلوار الوطني لوضع خارطة طريق لإلصالح فال نسمي هذا حوارا وطنيا، فنحن نحتاج قرارات تاريخية مثل مرسوم البطاقة املدنية 

ومنع التوسط للمواطنني ومحاربة الفرعيات وشراء األصوات، ومن الضروري إخراج أبنائنا الذين في السجون وأن يتم العفو عنهم بسبب قضايا رأي وإخواننا املهجرين خارج البالد». وإلى تفاصيل اللقاء:
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بدر احلميدي: منلك فائضًا ماليًا يحتاج بدر احلميدي: منلك فائضًا ماليًا يحتاج 
إلى رجال دولة أكفاء يقودون املرحلة إلى رجال دولة أكفاء يقودون املرحلة 

اجلديدة ويتعظون من أخطاء السابقنياجلديدة ويتعظون من أخطاء السابقني

مرشح الدائرة الثانية أكد أن القيادة السياسية رسمت خارطة طريق النتشال البلد من الفساد الذي استشرىمرشح الدائرة الثانية أكد أن القيادة السياسية رسمت خارطة طريق النتشال البلد من الفساد الذي استشرى

ماذا حصل في انتخابات 
رئاسة مجلس ٢٠٢٠؟

٭ دخلت مجلــس األمة وأنا 
أحمل ٣٩ صوتــا من النواب 
متفقــني علــى التصويت لي 
في انتخابات رئاسة مجلس 
علــى  وكنــت   ٢٠٢٠ األمــة 
اتصــال مــع بعض الــوزراء 
وأكــدوا موافقتهــم لــي فــي 
تصويت الرئاســة باإلضافة 
إلــى أن القيــادة السياســية 
أكــدت لي أنها ســتكون على 
حياد ولكن حصل تغيير من 
بعض النواب والوزراء الذين 
تغيرت أفكارهم وأطروحاتهم 
وخرجت بنتيجة ٢٨ صوتا، 
ناهيــك عن إبطــال األصوات 
الثالثــة والتــي أبطلت عمدا 
وما أساءني حقيقة هو بيان 
احلكومة بعد انتهاء جلســة 
االفتتاح والتي ذكرت أنها على 
ارتياح مبا حصل في تصويت 
الرئاسة وكان األجدر بها أن 

تلتزم احلياد. 

ما تقييمك ألدائك في مجلس 
األمة ٢٠٢٠؟

٭ اجلميع يعلــم أنني كنت 
في الســابق وزيرا لإلسكان 
ملــدة ٤ ســنوات وخرجــت 
بجميع املشــاريع الســكنية 
اليــوم وهللا  التــي ترونهــا 
احلمد، فلذلــك عندما دخلت 
املجلس السابق وضعت نصب 
عيني قضية اإلســكان ألننا 
اليوم نواجه قضية حقيقية 
تسببت بوجهة نظري بعزوف 
الشــباب عن الزواج بســبب 
تكلفة االيجارات املرتفعة التي 
بالكاد يتحملها بعض الشباب 
فأصبحنا أمام معضلة تسبب 
مشــاكل اجتماعيــة وتقدمت 
فــي املجلس باقتراح ٣٣ ألف 
وحدة ســكنية بالتعاون مع 
الكويت  العام للبلدية  املدير 
وخرجنا مع املهندسني لتحديد 
مناطق املشروع حيث تتراوح 
أسعار الوحدات السكنية ما 
بني ٦٠ و٧٠ ألف دينار كويتي 
ومســاحة االراضي ٣٠٠ متر 
مربع وحصيلة هذا املشروع 
هــي ٢ مليــار دينــار تذهب 
خلزينة الدولــة وايضا قمنا 
بتحديد الى أين سيذهب هذا 
املبلغ واقترحنا ان تذهب مليار 
ونصف الى خزينة بنك اإلثمان 
لسداد العجز الذي يحتاج اليه 
املواطنون في مشروع مدينة 
املطالع السكنية ونصف مليار 
دينــار تصرف لبنــاء البنية 
التحتية للمشروع الذي تقدمنا 

به. 
وبناء على ذلك مت االتفاق 
مع وزير املالية ووزير البلدية 
آنــذاك وحولنا املقتــرح الى 
اللجنة املالية ومتت املوافقة 
على هــذا املشــروع ومن ثم 
أرســلنا املقترح الــى اللجنة 
التشــريعية ومتــت املوافقة 
وأدرج املقتــرح فــي جــدول 
األعمــال ولكــن لألســف لم 
يحالفنــا احلظ حيــث كانت 
التأمينــات  جلســة  هنــاك 
االجتماعيــة وبعدهــا أجلت 
اجللسات إلى أن حل املجلس.

كانت هناك اعتراضات نيابية 
في جلسة املتقاعدين فما الذي 

حصل في هذه اجللسة؟

وتعويض النقص في صناديق 
العام واحتياطي  االحتياطي 
األجيال القادمة وكانت الدولة 
ســتضطر لالقتراض لسداد 
رواتــب املوظفني، لذلك نحن 
اليوم منلك وهللا احلمد فائضا 
ماليا يحتاج إلى رجال دولة 
أكفاء يقودون املرحلة اجلديدة 
ويتعظون من أخطاء السابقني.
وأيضــا هنــاك ٤٨ هيئــة 
ومؤسسة مقابل ١٦ وزيرا فهذه 
الهيئات واملؤسسات ماهي إال 
تنفيع واضح لرؤسائها الذين 
يتســلمون رواتب ومكافآت 
فلكية ولهذا الســبب تقدمت 
مبقترح بقانــون ينص على 
تزيد رواتب رؤساء الهيئات 
عــن ٥٠٠٠ دينــار وال تزيــد 
مكافآتهم على شهرين فال يعقل 
أن تقدر املكافأة السنوية بـ١٠٠

ألف دينار!.
وأود أن أشــير إلى نقطه 
مهمة بأن احلكومات السابقة 
بــوزراء  تســتعني  دائمــا 
كبــار ســن  ومستشــارين 
«مخلص غازهم» وأنا أحدهم، 
وقد حتدثت عن هذا املوضوع 
في املجلس الســابق فعندما 
كنت وزيرا قدمت كل ما لدي 
من مشاريع سكنية وجسور 
معلقة أما اآلن فال أســتطيع 
أن أقدم كل ما لدي كوزير بل 
يجب أن نفسح املجال للطاقات 
الشــبابية التي حتمــل فكرا 

وثقافة تواكب هذا اجليل. 

تبنيت عدة قوانني تخص 
اجلنسية الكويتية في املجلس 

السابق فما هي؟
٭ نعم ال شــك ان اجلنسية 
الكويتية مخترقة لذلك تبنيت 
قانونا بإنشاء جهاز مركزي 
مســتقل خــاص باجلنســية 
الكويتيــة يترأســه وزيــر 
الداخلية ويكون هذا اجلهاز 
مختصا باجلنسية الكويتية 

فقط.

ما رأيك في مرسوم البطاقة 
املدنية الذي صدر في هذه 

هذا املشروع بكافة احتياجاته 
من البنية التحتية واخلدمات 
العامة كاجلمعيات التعاونية 
واملراكز الصحية وغيرها من 
اخلدمات من دون أن تتحمل 
الدولة أي كلفة لهذا املشروع 
مقابل إعطاء بعض املنشآت 
فــي هذه املنطقة للشــركات 
التي أشرفت على هذا املشروع 
ملدة ٤٠ عامــا ومن ثم تعود 
هذه املنشآت إلى الدولة مرة 
أخرى وقدمت هذا املشــروع 
إلى جميع اللجان البرملانية 
املختصة ولكن وزارة اإلسكان 
رفضت هذا املقترح مع العلم 
أن مشروع مدينة الصابرية 
ومشــروع الـ٣٣ ألف وحدة 
ســكنية يكلف الدولة صفر 
دينار بل يعود إليها بإيرادات 
مالية ويوفــر عليها الكثير 
من املليارات وبناء على ذلك 
المست أن احلكومة ال تريد 
أن حتل القضية اإلسكانية!

هناك الكثير من التفاؤل في 
رئيس احلكومة اجلديد فهل 

تعتقد أن هذه احلكومة سوف 
تنجز؟

٭ الشك أن القيادة السياسية 
رسمت خارطة طريق النتشال 
الــذي  الفســاد  البلــد مــن 
استشرى في البلد وهذا األمر 
يدعو للتفــاؤل ونرى اليوم 
أن رئيــس مجلس الــوزراء 
ســمو الشــيخ أحمــد نواف 
األحمــد الصبــاح قــد أعطى 
للــوزراء، لذلك  الصالحيات 
نرى هؤالء الوزراء أصبحوا 
ينجــزون بعض امللفات وقد 
كانوا ال يستطيعون إجنازها 
في املاضــي، وهذا نتيجة أن 
رئيس الــوزراء لديه القدرة 
على اتخاذ القرار وجدية في 
اإلجناز، ونصيحتي لرئيس 
الوزراء هي إذا كنت تســعى 
للنجــاح فالبــد أن تســتعني 
بالكوادر الشبابية من أبنائنا 
وبناتنا ألنهم ميلكون العقلية 
واإلخالص وهذا ما سينهض 

بالكويت من جديد.

االنتخابات وهل سيؤثر على 
التركيبة البرملانية؟

٭ مــن وجهــة نظــر أن هذا 
القانون مطمئن ولو أن هناك 
اختالفا بني الفقهاء الدستوريني 
والقانونيني في هذا املرسوم 
فمن حق أي مرشح أن يطعن 
في هــذا املرســوم، وبالطبع 
ستتغير التركيبة البرملانية 
بعد صدور مرســوم البطاقة 
املدنية، وعلى سبيل املثال في 
الدائرة الثانية أضيفت بعض 
املناطق كجابــر األحمد التي 
حتتوي علــى ١٦ ألف ناخب 
من مختلف شرائح املجتمع، 
باإلضافة إلى منطقة النهضة 
ومنطقة شرق الصليبخات، 
لــذا ال بد أن تتغير مخرجات 
االنتخابات وتركيبة املجلس 

في جميع دوائر الكويت.

ما القضايا واالقتراحات التي 
ستتبناها في حال وصولك 

إلى قبة عبداهللا السالم؟
٭ هناك العديد من املقترحات 
التي سنتبناها بإذن اهللا والتي 
تصب فــي مصلحة املواطن 
على سبيل املثال مقترح إنشاء 
صندوق التكافل االجتماعي 
والــذي يعــود مدخوله من 
عوائد وإيرادات الدولة بنسبة 
أقل مــن ١٪ وعن طريق هذا 
الصنــدوق ســيتم توزيــع 
مدخول ثابــت للمواطنني ال 
يتجاوز ٧٠٠ دينار بشــرط 
أن يكــون صاحب العالقة ال 
ميلــك إال راتبه الشــخصي 
وال يوجد لديــه أي مدخول 
آخر، وفكرة هــذا الصندوق 
جاءت بناء على أن املواطن ال 
يستطيع حتمل غالء املعيشة 
الذي نعاني منه اآلن والراتب 
األساســي ال يســد احلاجــة 
والكثير من املقترحات التي 
تخدم الشــباب وهناك أيضا 
مشروع مدينة الصابرية التي 
حتتوي على ٥٤ ألف وحدة 
ســكنية يتم تســليمها إلى 
جميع الشركات املدرجة في 
سوق االوراق املالية إلنشاء 

هل سيكون هناك صدام بني 
السلطة التشريعية والتنفيذية 

في املجلس القادم؟
٭ برأيــي أن الوزير إذا كان 
نظيف اليد وجادا في اإلصالح 
وعمل باجتهاد ال يحتاج ألن 
يصطدم بالسلطة التشريعية، 
فالواثق يستطيع أن يصعد 
منصة االستجواب ويعرض 

ما لديه دون خوف. 

هل ستخوض انتخابات 
رئاسة مجلس األمة القادم في 

حال وصلت إلى البرملان؟
٭ أتشرف أن أخدم البلد في 
مجلس األمة وخارج املجلس 
وال شــك أن ٥٠ نائبــا لديهم 
احلق في املشــاركة بخوض 
انتخابــات رئاســة املجلــس 
القــادم، فمن يرى أنــه قادر 
علــى العمل على االســتقرار 
التشــريعية  فــي الســلطة 
واالبتعــاد عــن األزمات وأن 
يلتــزم بالدســتور واللوائح 
فلــن يشــارك فــي انتخابات 
الرئاســة فهــذا هــوا املطلب 
االساسي لكي تسير السفينة 
إلى بر األمان، وبالنســبة لي 
ال ميكن أن أســتبق األحداث 
وأعلن عن خوضي النتخابات 
رئاسة املجلس لكن لدي هذا 
الطموح ولكل حدث حديث. 

هل لديك رسالة أخيرة 
للناخبني والناخبات في 

الدائرة الثانية؟
٭ رســالتي لكل الناخبني 
والناخبات في جميع الدوائر 
في الكويت نحن في مفترق 
طــرق إمــا أن نكــون أو ال 
إذا  نكون، ويتوجب علينا 
أردنــا أن نحقــق التعاون 
بني الســلطتني التشريعية 
والتنفيذية ونوجد تركيبة 
برملانية قوية تراقب وتشرع 
وتكون قادرة على انتشال 
البلد من الوضــع احلالي، 
يجــب عليهم أن يحســنوا 
اختيار الرجل املناسب في 

املكان املناسب.

٭ فــي احلقيقــة تفاجأنــا 
مــن احلكومة عندمــا طلبت 
٥٠٠ مليون تذهب ملؤسســة 
التأمينات االجتماعية لســد 
العجــز االكتــواري فقد كان 
املتفــق عليــه ان اجللســة 
ســيتم فيهــا التصويت على 
مكافأة املتقاعدين فقط وهذا 
مــا صرحت به احلكومة قبل 
اجللسة عندما قالت إن مبلغ 
املتقاعديــن جاهــز  مكافــأة 
للصرف وأنها تتنظر تصويت 
مجلس األمة على هذا القانون 
ولكن كانت املفاجأة هي إدراج 
٥٠٠ مليون من ضمن جلسة 
املتقاعديــن فاعترضنــا أنــا 
ومجموعــة مــن النواب على 

هذا األمر.

ما رأيك في أداء احلكومة 
السابقة؟

٭ رئيــس الوزراء الســابق 
الشــيخ صبــاح اخلالد رجل 
ثقافــة  وصاحــب  نظيــف 
عالية ولكن لألســف لم يكن 
صاحــب قرار وقد أعلنت في 
املجلس السابق أن احلكومة 
«منتهية الصالحيــة»، ألنها 
ال متلك القــرار باإلضافة أن 
الدولة تعاني من عجز يقدر 
بـــ ٢٦ مليار دينــار وناهيك 
عــن صنــدوق االحتياطــي 
العام قد «نشف» واحلكومة 
السابقة كانت تريد ان تأخذ 
من صندوق احتياطي األجيال 

القادمة.
وأيضا تصريحات احلكومة 
عندما قالت انها ال تســتطيع 
دفــع رواتب املواطنني ملدة ٣

أشــهر فهل يعقل أن يحصل 
هذا في دولة متلك ثالث أكبر 
صندوق ســيادي في العالم 
فبالتالي هذه احلكومة ال متلك 
رؤية أو خططا النتشال البلد 
من هذه األزمات وقد كنت أحد 
طارحي الثقة برئيسها، لوال 
لطــف اهللا علينــا وارتفــاع 
أسعار النفط بسبب األوضاع 
اإلقليمية ملا استطاعت الدولة 
أن تســدد العجــز االكتواري 

لـوال لطف اهللا علينا وارتفاع أسـعار النفط ملا اسـتطاعت الدولة أن تسـدد العجـز االكتواري وتعويـض النقص فـي صناديق االحتياطي العـام واحتياطي األجيـال القادمة
جلسـة املتقاعدين كانـت للتصويت على منحة الــ ٣٠٠٠ لكن فوجئنا بطلب احلكومة مبلـغ الـ ٥٠٠ مليون دينـار.. فاعترضنا على هذا األمر وُأّجلت اجللسـة وُحّل املجلس
حصيلة مشـروعي اإلسـكاني أكثـر من ملياري دينـار..  ٢ مليار تذهب إلـى خزينة بنك االئتمان لسـداد العجز ونصف املليـار لبناء البنية التحتية ملشـروعنا

دخلـت مجلـس األمـة وأنا 
أحمل ٣٩ صوتًا نيابيًا متفقني 

على التصويت  لي في انتخابات 
الرئاسة

نواجه قضية حقيقية هي السكن.. 
تسببت بنظري في عزوف 

الشباب عن الزواج بسبب تكلفة 
اإليجارات املرتفعة

تقدمت في املجلس باقتراح ٣٣
ألف وحدة سكنية بالتعاون مع 

املدير العام لبلدية الكويت 

احلكومة السابقة ال متلك رؤية أو 
خططًا النتشال البلد من األزمات 

وقد كنت أحد طارحي الثقة 
برئيسها

هناك ٤٨ هيئة ومؤسسة مقابل 
١٦ وزيرًا.. هذه الهيئات 

واملؤسسات تنفيع واضح 
لرؤسائها الذين يتسلمون رواتب 

ومكافآت فلكية

يجب أن نفسح املجال للطاقات 
الشبابية التي حتمل فكرًا وثقافة 

تواكب هذا اجليل

تبنيت قانونًا بإنشاء جهاز مركزي 
مستقل خاص باجلنسية الكويتية 

يترأسه وزير الداخلية 

مرسوم التصويت بالبطاقة 
املدنية سيغير مخرجات 

االنتخابات وتركيبة املجلس 
القادم في جميع دوائر الكويت

أكد مرشح الدائرة الثانية النائب السابق بدر احلميدي أن القيادة السياسية رسمت خارطة طريق النتشال البلد من الفساد الذي استشرى، مؤكدا أن هذا األمر يدعو للتفاؤل وهذا سبب ترشحي 
للمرة الثانية. وقال احلميدي في لقاء صحافي «منلك فائضا ماليا يحتاج إلى رجال دولة أكفاء يقودون املرحلة اجلديدة ويتعظون من أخطاء السابقني. وعن موضوع انتخابات الرئاسة في مجلس ٢٠٢٢

قال احلميدي «دخلت مجلس األمة وأنا أحمل ٣٩ صوتا نيابيا متفقني على التصويت لي في انتخابات الرئاسة، بعض الوزراء أكدوا موافقتهم على التصويت لي في الرئاسة باإلضافة إلى تأكيد القيادة 
السياسية على أنها ستكون على احلياد، ولكن بعض النواب والوزراء تغيرت أفكارهم وأطروحاتهم وخرجت بنتيجة ٢٨ صوتا، وما أساءني هو بيان احلكومة بعد اجللسة االفتتاحية بأنها على ارتياح.. 

كان األجدر بها أن تكون حيادية». وحول القضية اإلسكانية، قال احلميدي «نواجه قضية حقيقية هي السكن.. تسببت بنظري في عزوف الشباب عن الزواج بسبب تكلفة االيجارات املرتفعة، وتقدمت 
في املجلس باقتراح ٣٣ ألف وحدة سكنية بالتعاون مع املدير العام للبلدية الكويت، مبينا أن حصيلة مشروعي اإلسكاني مليارا دينار ٢ مليار ونصف املليار تذهب إلى خزينة بنك االئتمان لسداد 

العجز ونصف املليار لبناء البنية التحتية ملشروعنا». وذكر «جلسة املتقاعدين كانت للتصويت على منحة الـ ٣٠٠٠ لكن فوجئنا بطلب احلكومة مبلغ الـ ٥٠٠ مليون دينار.. فاعترضنا على هذا األمر، 
وأجلت اجللسة وحل املجلس». وقال إن رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح اخلالد رجل نظيف وصاحب ثقافة عالية ولكن لألسف لم يكن صاحب قرار، واحلكومة السابقة ال متلك رؤية أو خططا 

النتشال البلد من األزمات وقد كنت أحد طارحي الثقة برئيسها، ولوال لطف اهللا علينا وارتفاع أسعار النفط ملا استطاعت الدولة أن تسدد العجز االكتواري وتعويض النقص في صناديق االحتياطي 
العام واحتياطي األجيال القادمة». وأكد أن مرسوم التصويت بالبطاقة املدنية يغير مخرجات االنتخابات وتركيبة املجلس القادم في جميع دوائر الكويت، «وحال وصولي إلى البرملان سأتبنى إنشاء 

صندوق التكافل االجتماعي ومشروع مدينة الصابرية، والوزير إذا كان نظيف اليد وجادا في اإلصالح وعمل باجتهاد فال يحتاج ألن يصطدم بالسلطة التشريعية، وإلى تفاصيل اللقاء:

أعده للنشر: عبدالعزيز املطيري
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حمد العبيد: إقرار قانون التقاعد املبكر 
وتخفيف ساعات العمل للمرأة ضرورة

أقام مرشح الدائرة الثالثة 
حمد العبيد ندوة نســائية 
رحــب فيهــا باحلاضــرات، 
معربا عن شكره حلضورهن 
وإتاحــة الفرصة له لعرض 
أفكاره ورؤيتــه االنتخابية 
التي يســعى إلــى حتقيقها 
خالل العضوية إن وفقه اهللا 

بالنجاح.
قصة الشعار

وقال العبيد خالل الندوة 
«رفعــت في احلملة شــعار 
إرادة وقــرار)،  (اإلصــالح 
وقصة هذا الشعار اننا نسمع 
الكل يــردد أنه مع اإلصالح 
وضــد الفســاد، ولكــن في 
احلقيقة يخالف فعله وقوله 
فيجــب أن يســبق اإلصالح 
واإلرادة  الصادقــة  النيــة 
احلقيقية في اإلصالح، ويجب 
ان تكون هذه اإلرادة مع كل 
املســتويات قيادة وحكومة 
وشــعبا، ويجب ان تترجم 
هذه اإلرادة والنية الصادقة 
بعزم وقرار وعمل، كما قال 
تعالى: (فــإذا عزمت فتوكل 

على اهللا)».
وأضاف: وعندما اجتمعت 
إرادة اإلصــالح لدى القيادة 
والشــعب متت ترجمة هذه 
اإلرادة بقرار حازم من القيادة 
السياسية بحل مجلس األمة 
وبخطاب سام أسس ملرحلة 
جديدة مــن تاريخ الكويت، 
ويجــب أن نتوقــف قليــال 
ونتأمــل فــي مضامــني هذا 
اخلطــاب، مســتذكرا بعض 
النقــاط املهمة الــواردة في 

اخلطاب.
وقــال إن مــن ضمن تلك 
املضامني التمسك بالتعاليم 
الديــن احلنيــف والرضــا 
بالدستور منهجا للحكم في 
إدارة البالد، واحترام العالم 
للكويت بســبب انهــا دولة 

وضوح الرؤية املســتقبلية 
السبب الرئيســي في تأخر 

مسيرة التنمية.
وذكر أن اخلطاب السامي 
دعــا اجلميع لعــدم تضييع 
الفرصــة لتصحيح املســار 
واملشــاركة اإليجابيــة فــي 
اختيــار القــوي األمني الذي 
الكويــت  يضــع مصلحــة 

وشعبها فوق كل اعتبار.
تطلعات وحتديات

وبني أن الشعب الكويتي 
يتطلع الــى مرحلة عنوانها 
التعــاون واإلجنــاز لبنــاء 

الــدول وجربت أثنــاء أزمة 
كورونا، وتخفيف ســاعات 
العمــل للمرأة ملــا عليها من 
التزامــات فــي االهتمام في 
األبناء واألسرة، وإيجاد مقار 
للحضانات لألطفال في مقر 
العمل، وصرف رواتب مربية 

املنزل.
كما دعا العبيد إلى إيجاد 
حلول عادلة للرعاية السكنية 
للمرأة املطلقة واألرملة، هناك 
بعــض القوانــني التي تقدم 
بها أعضاء التجمع الســلفي 
الكويتية،  املــرأة  إلنصــاف 
وإجازة خاصة مبرتب كامل 

لفترات طويلــة دون إيجاد 
مسكن لألسرة، ويترتب على 
ذلك كثير من املشاكل التي تقع 
على األسرة منها كثرة حاالت 
الطالق بســبب عدم وجود 
املسكن األمن وكذلك إرهاق 
كامــل لألســرة مبصروفات 
اإليجار الشهرية، ونرى ان 
حل القضية اإلسكانية سهل 
إذا كانت هناك إرادة حقيقية 
وتتبعها قرار حازم وإتاحة 
جميع احللول للمواطن ومن 

وجهة نظري.
وبشــأن قضية التعليم، 
قــال العبيد: إن عدد الطالب 

كويت املســتقبل كمــا بنى 
اآلباء كويــت احلاضر التي 
ننعم بها، مبينا أن األســرة 
الكويتية تعاني اليوم كثيرا 
من الهموم والتحديات بحيث 
يجب ان تكون أولويات العمل 

في املجلس القادم.
إلــى  العبيــد  وتطــرق 
اســتحقاقات مهمــة للمرأة 
الكويتيــة، مبينــا أنــه من 
الضــروري االهتمــام بهــا 
وإقرارهــا وهي إقرار قانون 
التقاعد املبكر، واســتحداث 
وظائــف عــن بعــد وطبقت 
وجنحــت فــي كثيــر مــن 

ال حتسب من رصيد إجازاتها 
للوضــع، وصــرف العالوة 
االجتماعية لزوجة املعاق إذا 
كانت ال تصرف لألب إذا كانت 
موظفة في جهــة حكومية، 
وكثير من القضايا التي تهم 
املرأة الكويتية والتي تأخر 
املجلــس واحلكومة معا في 

إقرارها.
استحقاقات األسرة الكويتية

هنـــــاك  إن  وقـــــال 
لألســــــرة  اســتحقاقات 
الكويتية ينبغي االهتمام بها 
فمن غير املعقــول االنتظار 

في مختلف املراحل ٣٥٥٫٠٠٠، 
هل يصلح أن يكون ابناؤنا 
حقل جتارب لسياســة غير 
ثابتة للتعليم وكل وزير له 
رؤية مغايرة ممن ســبقه؟ 
وحصلت الكويت على املركز 
الثامن عربيا واملركز ١٠١ عامليا 
في مســتوى جودة التعليم 
ويعتبر مركــز متأخر وهذا 
ال يترجــم ما تنفقــه الدولة 

على الطالب.
وأضاف «تنفــق ١٥٫٠٠٠

دوالر ســنويا على الطالب 
ومع ذلك حصلت الكويت على 
املرتبة ٤٧ من ٥٠ في اختبار 
TIMSS وتنفق كوريا نصف 
مــا تنفقه الكويت وحصلت 

على املركز الثالث».
التوظيف،  وبشأن قضية 
أكد العبيد أن عدد الشباب في 
الكويــت الذي يبلغ  عمره ١٥

إلــى ٣٥ عامــا، نصف مليون 
شــاب وهــم ثــروة الوطــن 
احلقيقيــة والعاطلــون عــن 
العمل حتى هذه اللحظة ٨٣١٨

وعدد خريجي جامعة الكويت 
٥٣٨٨ واجلامعات اخلاصة ٢١٠٣

والدبلوم ٩٦٩ مبعدل ٨ آالف 
ســنويا، يجب إيجــاد حلول 

سريعة لتوفير فرص عمل.
القطاع الصحي،  وبشأن 
التزاحــم  العبيــد إن  قــال 
تشــهده  الــذي  الشــديد 
مستشفيات الكويت بسبب 
سوء التنظيم وعدم تفعيل 
مستشفيات الضمان الصحي، 
ومن الضــروري اســتبدال 
بطاقة عافية مبستشــفيات 
للمتقاعديــن واملتقاعــدات، 
وإضافــة االمهات الفاضالت 
ربــات البيــوت إلــى بطاقة 
عافيــة، وتكليــف برنامــج 
عافيــة ٣٥٤٫٥٦ مليونا لعام 
٢٠٢٢ وعدد املستفيدين ١٥٥

ألف مواطن أي ١٠٪ من عدد 
الكويتيني.

مرشح الدائرة الثالثة أقام ندوة نسائية مساء أمس األول

مؤسســات ومنــارة للعمل 
اخليــري واإلنســاني، وأن 
اجلميــع شــركاء فــي إدارة 
مسؤولية البالد شعبا وأسرة 
احلكم، وسبب تصدع العالقة 
بــني الســلطتني هــو تدخل 
الســلطة التشريعية بفصل 
الســلطة التنفيذية وتخلي 
التنفيذية عن القيام بدورها 
املطلوب، املشــهد السياسي 
متزقه االختالفــات وتدمره 
الصراعات وتسيره املصالح 
الشــخصية، وعــدم اختيار 
املتابعة  الكفــاءات وغيــاب 
واحملاسبة احلكومية وعدم 

مرشح الدائرة الثالثة حمد العبيد

هنـاك اسـتحقاقات لألسـرة الكويتيـة ينبغـي االهتمـام بهـا فمـن غيـر املعقـول االنتظـار 
املشـاكل مـن  كثيـر  ذلـك  علـى  ويترتـب  لألسـرة  مسـكن  إيجـاد  دون  طويلـة  لفتـرات 

التزاحم الشديد الذي تشهده مستشفيات الكويت بسبب سوء التنظيم وعدم تفعيل مستشفيات 
واملتقاعدات للمتقاعدين  مبستشفيات  عافية  بطاقة  استبدال  الضروري  ومن  الصحي  الضمان 

أبناء الدائرة اخلامسة في ندوة م. عبداهللا العميشجانب من احلضور خارج مقر العميش

عبداهللا العميش: على احلكومة اإلتيان بخطة تنمية شاملة قابلة للتطبيق

الدائــرة اخلامســة  ثّمــن مرشــح 
م.عبــداهللا هادي العميــش اإلجراءات 
اإلصالحيــة التي قامت بهــا احلكومة 
والقت رضا وإعجاب املواطنني، مؤكدا 
أن أول تلك االجراءات حل مجلس األمة 
ورحيل الرئيسني واصدار مراسيم كان 
لها األثر في زيادة جرعة التفاؤل لدى 
املواطنــني كافــة وخصوصا مرســوم 
التصويــت بالبطاقــة املدنية واضافة 
مناطق جديــدة للدوائر االنتخابية لم 

تكن مشمولة.
وقال العميش، في ندوته االنتخابية، 
إن التفــاؤل لــن يبــرح مكانــه إن لــم 
يتحــول إلى واقع نعيشــه جميعا من 
خالل تشريعات تنهي املشاكل العالقة 
التي عشناها على مدى سنوات، ولعل 
أبرزها املشكلة اإلسكانية وامللف الصحي 
والتعليمــي والقضــاء علــى البطالــة 
واقتصار التوظيف في القطاع احلكومي 
على الكويتيني فضال عن إنهاء مشكلة 
البدون التي ال تزال تراوح مكانها منذ 

٦ عقود.
وأمل أن يكون ملف العدالة واملساواة 
في أعداد الناخبني في الدوائر االنتخابية 
ضمن امللفات التي يجب على احلكومة 

معاجلتها وعدم التهاون معها، فبينما 
هناك دائرة ال يصــل عدد ناخبيها ٨٥
ألــف ناخب بلــغ عدد ناخبــي الدائرة 
اخلامسة ربع مليون ناخب، أمر ال ميكن 
السكوت عنه، ألنه ال نسبة وال تناسب، 
فهل يعقل أن ربع مليون يختارون ١٠

نواب فقط وفي املقابل ٨٠ ألفا يختارون 
العدد نفسه؟ هذا خلل واضح، نحن في 
الدائرة اخلامسة عانينا كثيرا من عدم 
املساواة والدائرة الرابعة أيضا تعاني 
فقد جتاوز عــدد ناخبيها الـ ٢٠٠ ألف 
وأيضا تختار ١٠ نواب، الفتا إلى أن ملف 
العدالة االجتماعية واملساواة ال يتوقف 
عند عــدد الناخبني فــي كل دائرة امنا 
تعداه إلى املناصب القيادية والوظائف 
اإلشرافية، فاختيار أي قيادي ال يكون 
وفق كفاءته ومؤهالته وخبرته، وإمنا 
األمر يخضع العتبارات أخرى ليســت 
لها عالقة باملنصب واملسؤولية الوطنية 
امللقاة على عاتق من يشغل هذا املنصب 
وإمنا العتبارات تختص مببدأ هذا ولدنا 
واألمر نراه بوضوح من خالل التعيني 
الباراشــوتي الذي يحبــط أي موظف 
صاحب كفاءة وخبرة وجاد في عمله.

العميــش أن أشــد وأعتــى  ورأى 

أنواع الفساد هو تزوير إرادة األمة من 
خالل شراء األصوات وحجز اجلناسي 
والشــعب الكويتي بيــده محاربة هذا 
الفساد وتغيير املعادلة مثلما فعل في 
انتخابات ٥ ديسمبر ٢٠٢٠ ويسقط كل 
من يتخــذ مجلس األمــة أداة لتحقيق 
مآربه، ال أحد ينكر أن شــراء األصوات 
وحجز اجلناســي بات واقعا يتلمسه 
ناخبو الدوائر اخلمس وشــيوع املال 
السياســي لــم يعد خافيــا، لدرجة أن 
سعر الصوت بلغ ١٢٠٠ دينار، وحجز 
اجلناســي وصل ٢٠٠٠ دينار، وقامت 
وزارة الداخليــة بالقبض على مفاتيح 
ومناديب مرشحني متلبسني، ولكن هناك 
مرشحني ال يزالون يزورون إرادة األمة 
من خالل عملية شراء األصوات وضخ 
املــال السياســي، واحلكومــة مطالبة 
باليقظة ومطاردة هؤالء املجرمني الذين 
يريدون االستيالء على إرادة األمة من 
أجل إيصال مناديب بصامة ال يحملون 
رؤى أو استراتيجيات إمنا الغرض من 
وصولهــم إلى قبة البرملــان هو زيادة 

رصيدهم املالي.
واعتبر أن التنمية هي األساس الذي 
تعتمد عليه الدولة في النهوض واالرتقاء 

وإيجاد حلول جلميع املشكالت العالقة، 
واحلكومة املقبلة عليها اإلتيان بخطة 
تنمية شاملة قابلة للتطبيق والتنفيذ، 
ألن التنميــة هي أســاس تطوير البلد 
وهــي ملف املســتقبل الذي يســتدعي 

التوافق عليه.
وأضاف: عموما هناك إجماع وطني 
على حتقيق التنمية لتعود الكويت إلى 
مركز الصدارة في املنطقة والستعادة 
مكانتها، والتنمية حتتاج أفضل البرامج 
نحو حتقيق أعلى مســتوياتها، ولعل 
الفســاد بأنواعه واملستشري بغالبية 
مؤسسات الدولة هو حجر العثرة أمام 
التنمية وسبب رئيسي إلهدار الطاقات 
وضياع الثــروات، ومــن أخطر أنواع 
الفساد تعيني القياديني وفق احملسوبية 

والترضيات واحملاصصة.
وتابع: ومن أهم البرامج التي يجب 
أن تتضمنهــا خطــة التنميــة البنيــة 
التحتيــة والقضيــة االســكانية؛ ألن 
املعاجلة احلكومية على مدى عقود كانت 
متقاعسة وبطيئة ولم تتعامل بجدية 
مع امللف االســكاني، واألسر الكويتية 
ظلت حتلم ببيت العمر، وكأنها تالحق 
السراب، حتى ان الرجل يصبح جدا ولم 

يأت دوره في الرعاية الســكنية، وكل 
ما نحتاجه حاليا تنفيذ املشاريع التي 
وزعت على الورق ألنها راح حتل الكثير 
من املشكلة وخصوصا مشروع املطالع 
الذي يستوعب أكثر من ٢٨ ألف وحدة 
سكنية ومشروع جنوب صباح األحمد 
الذي يستوعب ٢٠ ألف وحدة سكنية، 
باإلضافة إلى مشــروعي جنوب سعد 

العبداهللا وجنوب القيروان.
وقال: من ضمن امللفات التي راوحت 
مكانها كثيرا ولم تنفد من مسار اإلهمال 
احلكومي عجز البنية التحتية وما نراه 
في شــوارعنا من تشظي يدمي القلب، 
فرغم جائحة كورونا واحلظر لكن وزارة 
األشغال تركت الشوارع والطرق تغص 
باحلفــر واحلصى ولم تتم محاســبة 

مقاولي رصف الشوارع والطرق.
وذكــر العميــش أن مدينــة صباح 
األحمد السكنية التي يقطنها أكثر من 
٣٠ ألف مواطن ظلت تعاني من النقص 
في اخلدمات كافة، ناهيك عن «السافي» 
الذي يغطي البيوت في فصل الصيف، 
لدرجــة أن الشــوارع تكتــظ بالغبار، 
فالبنية التحتية وعلى مدى ســنوات 
ظلــت بال هوية والكويــت في كل عام 

تغرق في شــبر ماء والصرف الصحي 
ال يتم إصالحــه وهكذا في كل عناصر 

البنية التحتية.
وأكد أن عمليات غسيل األموال التي 
ظهرت أخيرا شــوهت ســمعة الكويت 
اقتصاديا وأثرت علــى مكانتها املالية 
والبد من إجراء تعديالت على التشريعات 
والقوانني إلعطاء املؤسسات الرقابية مثل 
ديوان اخلدمة وهيئة مكافحة الفســاد 
فرصة كبيرة للقضاء على الفساد ألن 
الكثير من قضايا املال العام كان وراءها 

تخاذل بعض املؤسسات املالية.
ولفت إلى أن وحدة التحريات املالية 
في وزارة املالية كشفت عن ٧٤٩٥ إخطارا 
عن عمليات مالية مشــبوهة (غســيل 
األموال) منذ ٢٠١٤ إلى ١٨/١/٢٠٢١، موضحا 
أن جلرمية غســل األموال آثارا سلبية 
كثيرة منها أنها تسبب الضرر املباشر 
بالدخــل الوطني وتدفع نحــو انهيار 
العملة الوطنية وتعرقل مشاريع التنمية 
االقتصاديــة، ألن األمــوال الهاربة إلى 
املصارف األجنبية باخلارج تستقطع من 
الدخل القومي للدولة وحترم البلد من 
العوائد اإليجابية التي ميكن احلصول 
عليها، لو مت تشغيل األموال في الداخل.

مرشح الدائرة اخلامسة أقام ندوة انتخابية مساء أمس األول

مرشح الدائرة اخلامسة م.عبداهللا العميش
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جنان بوشهري: التغيير يحتاججنان بوشهري: التغيير يحتاج
إلصالح تشريعي وتنفيذي وقضائيإلصالح تشريعي وتنفيذي وقضائي

دارين العلي

أكــدت مرشــحة الدائــرة 
الثالثة النتخابات مجلس األمة 
د.جنان بوشــهري أن إصالح 
التشريعية  الثالث  السلطات 
والتنفيذية والقضائية واعادة 
بناء ثقة املواطن بهذه السلطات 
هو بداية التغيير في الكويت 
وبداية رسم مستقبل البالد.

وقالت في الندوة االنتخابية 
التي نظمتها مساء أمس االول 
فــي مقرهــا االنتخابــي فــي 
اجلابرية وحضرها حشد كبير 
من أبناء الدائرة إن ثقة املواطن 
بهذه السلطات ال ميكن أن تعود 
إال مبحاربة الفســاد املوجود 
فيها وتعزيز الشفافية وهدم 
تعارض املصالح املستشري 
فيها حيث سيكون ذلك البوابة 
التي ميكن االنتقال منها نحو 
اي إصالحــات اقتصاديــة او 

سياسية او اجتماعية.
إلــى أن يــوم  وأشــارت 
االنتخــاب هو يوم الشــعب 
واليــوم الــذي ســيقرر فيه 
الشعب نقطة االنطالقة لبناء 
كل ما مت هدمه في الســنوات 
السابقة، مؤكدة أن كل صوت 
ســوف يفــرق فــي العمليــة 
االنتخابية وكل صوت سيكون 
عالمــة مؤثــرة في مســيرة 
التغيير في املرحلة القادمة. 
وكانت بوشهري قد بدأت 
خطابها بالقــول «أقف اليوم 
برأس مرفوع ألنني بني األمة»، 
معبــرة عن شــكرها لكل من 
وقف بجانبها وفتح لها بيته 
وديوانه واستمع لها وسمعت 
منــه آراءه وتخوفه على هذه 
«الديــرة وعيالها»، الفتة الى 
أن احلضور في الندوة مبنزلة 

فوز لها في االنتخابات.
انحدار األداء النيابي

وأكدت أن الشعب هو من 
سيعيد االعتبار لقاعة عبداهللا 
الســالم، الفتة الى انه مع كل 

فتراجــع كثيــرا وبتنا نفرح 
بقرار بسيط تأخذه احلكومة 
او مجلــس األمة، معلقة على 
تأخــر الكويــت عــن الــدول 
احمليطة حيث سبقنا اآلخرون 
بأشواط ونحن ما زلنا نفتخر 

مباضينا فقط».
مشاريع ردود أفعال

وأشــارت الى ان الســبب 
فــي ذلك هــو أن كل القرارات 
واملشاريع ليســت بناء على 
تخطيط وامنــا ردود أفعال، 
فمثــال قانون هيئــة مكافحة 
الفســاد كان عبــارة عن ردة 
فعل ولــم يكن ببرنامج عمل 
قانــون  وكذلــك  احلكومــة 
مخاصمة القضاة الذي رفضه 
القضاء وردته احلكومة، وكذلك 
صندوق املشاريع الصغيرة، 
ومستشــفى جابر الذي جاء 
كردة فعل على صرخة الناس 
من تــردي األوضاع الصحية 
والذي يعتبر أكبر مستشفى 
في الشرق االوسط ولكن لم 
يتم تشغيل سوى ٣٠٪ منه.

وقالت إن املشروع الوحيد 
الذي كان فعال مبنيا على فكرة 
للتغييــر وليــس بنــاء على 

وامنا أيضا يجب فتح صناديق 
االمانات في البنوك، مؤكدة أن 
أول ما ســتعمل عليه في حال 
وصولها ملجلس االمة هو تعديل 
قانــون مكافحــة الفســاد لكي 
تتمكن من فتح هذه الصناديق 

واالطالع على ما بداخلها.
وردت على مــا طالها من 
الشــائعات واألقاويــل وأنها 
تأتي من حكومة فاسدة فكيف 
ميكنها محاربة الفساد بالقول 
«أن تكــون وزيــرا اصالحيا 
يقاوم الفســاد ويحافظ على 
املــال العــام وعلــى حقــوق 
املواطنني، أفضــل بكثير من 
أن تكون نائبا فاســدا يدعي 
اإلصــالح ويبيــع مبادئــه 
ويقبض الثمــن»، مؤكدة أن 
وعــي الناخبــات والناخبني 
كاف لتفريق الشــائعات عن 

احلقائق.
وأكــدت أنهــا خرجت من 
احلكومــة بيــد بيضــاء ولم 
يستطع أحد أن يشكك بنزاهتها 
املالية وأمانتهــا أو االنحياز 

لطرف على حساب آخر.
قرارات احلكومة

وعن احلكومة، قالت إن 

احلكومــة مقابــل صفقــات 
سياسية.

وشددت على ان القضية 
التعليمية ليســت مشــروعا 
انتخابيا وامنا مشروع دولة 
لبنــاء االجيال التي ســتقود 
الكويــت مســتقبال، لذلك ال 
ينبغي املقايضة عليها وهناك 
الكثير من املبادرات التي قام 
بهــا متخصصون ال يهدفون 
اال لتطوير التعليم في البالد 
وهــؤالء من يجــب أن تأخذ 
احلكومة بآرائهم وأن تستمع 
إليهم اللجنــة التعليمية في 

مجلس االمة.
وقالت إن قضية التعليم ال 
تقف عند هذا احلد بل تتعداه 
إلى مرحلة الوظائف حيث ان 
هنــاك الكثير مــن اخلريجني 
الذيــن يعــودون الــى البالد 
بشــهاداتهم اال انهم يعملون 
فــي غير تخصصاتهــم وراء 
املكاتب حتى انهــم أحيانا ال 
يجدون مكاتب ليجلسوا عليها 
فاحلكومة تخلق بطالة مقنعة 
داخل اجهزتها احلكومية لكي 
تتجــاوز أي تصعيــد نيابي، 
وحتــى صنــدوق املشــاريع 
بــات صندوقــا  الصغيــرة 

ردة فعل هو مشــروع مدينة 
احلريــر الذي تبنــاه الراحل 
الشــيخ ناصر صباح األحمد 
إال أن املشروع قتل في مجلس 
األمة في حياة الشيخ ودفن في 

احلكومة بعد رحيله.
التغيير من قاعة عبداهللا السالم

وأكدت أن التغيير ال بد أن 
يبدأ من مجلــس األمة فقاعة 
عبداهللا السالم هي املكان األول 
حملاربة الفساد، فقد حتولت 
من قاعة للحفاظ على املصلحة 
العامة وحقوق املواطنني وسن 
التشريعات والرقابة، إلى قاعة 
لالبتزاز واملساومات، مشيرة 
الى ان مشــروع اصالح هذه 
القاعة مسؤولية الشعب الذي 
بيــده أن يفرض على النواب 
اقرار قانون تعارض املصالح 
وإقــرار جلنــة قيــم برملانية 
الداخلية  الالئحــة  وتعديــل 
ملزيد من الشفافية والتطوير.

هيئة مكافحة الفساد
وحتدثت عــن قانون هيئة 
مكافحــة الفســاد، الفتــة الى 
انه بحاجــة للتعديل فلم يعد 
كافيا مجرد كشف الذمة املالية 

القرارات  ان  املشــكلة هي 
مبنية علــى ردود أفعال، 
فالقــرار احلكومــي ليس 
له عالقــة ببرنامــج عمل 
الصــوت  ألن  احلكومــة 
السياسي أعلى من صوت 
املختصــني وبــات بقــاء 
احلكومــة أو بقــاء وزيــر 
بعينه أهم من بقاء الدولة.
وأضافت «كما أن الشعب 
مســؤول عن اختيــار نوابه 
فسمو رئيس مجلس الوزراء 
مســؤول عن اختيار وزرائه 
وحمايــة اجهــزة الدولة من 

انحرافات مجلس الوزراء».
القضية التعليمية 

وحتدثت عــن الكثير من 
القضايــا التــي حتتــاج إلى 
وقفة خاصة وأوالها القضية 
التعليمية التي صدرت تقارير 
بشــأنها أفادت بأن مســتوى 
طــالب الثانويــة العامة في 
الكويت هم مبستوى الصف 
السابع وذكر ذلك في برنامج 
عمل احلكومة الى مجلس األمة 
فــي ابريــل ٢٠٢١، اال ان هذه 
املعلومة مرت مــرور الكرام 
على اجلميــع وتنازلت عنها 

للمعــارف تدفع احلكومة من 
خالله فواتيرها السياسية.

وحتدثــت بوشــهري عن 
املتقاعديــن، مبينــة أنها فئة 
متثــل شــريحة كبيــرة فــي 
املجتمــع تعــدت الـــ١٠٠ ألف 
متقاعد ومتقاعدة ميلك الكثير 
منهم قدرات ومجاالت للعطاء، 
متسائلة عن سبب تهميشهم 
وعدم وجود قوانني تستوعب 
قــدرات هذه الفئــة في حدود 
مناطقهــم ومحافظاتهــم في 

القطاعني العام واخلاص.
الرواتب

الرواتب  وتناولت قضية 
الثابتة في ظل ارتفاع أسعار 
الســلع واخلدمــات، الفتــة 
الــى ان هــذا األمــر ال بد من 
مناقشــته في مجلــس االمة 
املقبــل ووضــع حلــول لــه 
باالستعانة باملختصني وليس 
توحد السياسيني في مثل هذه 

القرارات.
املرأة الكويتية

املــرأة  الــى  وتطرقــت 
الكويتية التي مازالت تعتبر 
احللقة االضعف في املجتمع 
ويتــم االعتداء عليهــا لفظيا 
وجسديا، مؤكدة على وجوب 
وجود قوانني رادعة وتربية 
النــشء على عدم اســتعمال 
العنف واحترام نصف املجتمع 
اآلخــر الذي يتكــون من االم 

واالخت والزوجة واالبنة.
ولفتت الى ان هناك العديد 
من القضايــا املتعلقة بفئات 
مختلفة مــن املجتمع كاملرأة 
غير املتزوجــة او املطلقة أو 
املتزوجــة مــن غيــر كويتي 
وغيرهــا مــن احلــاالت التي 
يجب ان يكون هناك تشريعات 
تراعي خصوصيتها، الفتة الى 
انها حاولت أثناء توليها وزارة 
االسكان أن تســاهم في منح 
املرأة حقوقها االســكانية من 
خالل عدة مشــاريع وقرارات 

لصاحلها.

مرشحة الدائرة الثالثة أكدت أن إعادة ثقة املواطن بالسلطات الثالث مرهونة مبحاربة الفسادمرشحة الدائرة الثالثة أكدت أن إعادة ثقة املواطن بالسلطات الثالث مرهونة مبحاربة الفساد

(ريليش كومار) جانب من احلضور خالل افتتاح مقر د. جنان بوشهري 

ناخبات الدائرة الثالثة يستمعن حلديث بوشهري  حشد من احلاضرين في مقر د.جنان بوشهري

بوشهري محاطة مبؤيديهاد. جنان بوشهري مع إحدى احلاضرات

انتخابــات ومع كل تشــكيل 
حكومة او تعديل وزاري هناك 
الكثير من البرامج االنتخابية 
واالقتراحــات وبرامــج عمل 
حكومة ولكن ال شــيء تغير 
وامنا االمور تسير نحو األسوأ 
واالداء النيابي ينحدر، ناهيك 
عن لغة التخوين والتشكيك 
املتبعة اليوم «فكل من ليس 
معي فهو خائن وغير وطني».

التغيير هو احلل
وأكــدت ان التغييــر هــو 
احلل لكل مشاكل البالد التي 
تعانــي منها الكويــت منذ ما 
قبل الغزو، الفتة الى تعاقب 
رؤســاء احلكومات ورؤساء 
مجلس األمة وتغير االســماء 
واالشخاص ولكن املشاكل لم 
تتغيــر على مــر الزمن وهي 
نفسها بل تعقدت أكثر ولم تعد 
احللول التقليدية تنفع معها.
ولفتــت الــى ان «اجلميع 
ينــادي الــى تغييــر النهــج 
وطريقــة العمــل ولكــن مــا 
تغيــر فعال هو نهج الفســاد 
واختراق الدستور واالعتداء 
على القوانني أما نهج االصالح 

الشعب هو من سيعيد االعتبار لقاعة عبداهللا السالم ونرفض لغة التشكيك والتخوين املتبعة اليوم
جميع القرارات واملشاريع الكبرى في البالد مبنية على ردود أفعال وليس خطط عمل

صندوق املشاريع الصغيرة بات صندوقًا للمعارف تدفع احلكومة من خالله فواتيرها السياسية

قاعة عبداهللا السالم حتولت من قاعة للحفاظ على املصلحة العامة وحقوق املواطنني إلى قاعة لالبتزاز واملساومات
أول القوانني التي سأعمل على تعديلها «مكافحة الفساد» لكي نتمكن من فتح صناديق األمانات في البنوك واالطالع على ما فيها

املرأة مازالت تعتبر احللقة األضعف في املجتمع ويتم االعتداء عليها لفظيًا وجسديًا
نحتاج إلى قوانني تستوعب قدرات املتقاعدين في حدود مناطقهم ومحافظاتهم في القطاعني العام واخلاصالقضية التعليمية ليست مشروعًا انتخابيًا وإمنا مشروع دولة إلعداد جيل سيقود البالد مستقبًال



أعده للنشر: بدر السهيل

املرشح فايز اجلمهور هل 
يخوض االنتخابات منتميا 

إلى تيار معني؟
٭ انتمائي للكويت، فأنا أتبع 
وطني الكويــت وعائلتي هي 
الكويت، وبال شــك أن منهجي 
وعقيدتي اإلسالمية هي املنهج 
السلفي، أما التصنيفات احلزبية 
السياسية فأنا ال أمثلها ولست 
موجودا فيها، وباختصار فايز 
اجلمهــور ينتمــي إلــى التيار 
السلفي وأسرته هي الكويت. 

هل تفضل العمل البرملاني 
الفردي أم اجلماعي؟ 

٭ خــالل جتربتي في مجلس 
األمــة ٢٠٢٠ اتضــح أن العمل 
الفردي ال يؤدي الى أي نتيجة 
مرجوة ولن يحقق شيئا، وإمنا 
العمل البرملاني اجلماعي املنظم 
كما ذكرت في حملتي االنتخابية 
الســابقة أنه على كل نائب أن 
يتبنى قضايا معينة وال ميكن 
ان يكون النائب رأس حربة او 
يتصــدر جميع القضايا، لذلك 
أنا ألزمت نفســي في املجلس 
الســابق بتبني قضيتني وهما 
القضيــة الشــرعية والثوابت 
العامة  اإلســالمية واألخــالق 
للمجتمع واحلفاظ عليها، أما 
القضية الثانيــة هي القضية 
اإلســكانية فهــي قضيــة تهم 
ومتس بشكل مباشر كل أسرة 

كويتية. 

هل واجهت هجوما بسبب 
تبنيك للقضايا الشرعية؟ 

٭ لقــد هاجموا من هم أفضل 
منــي في الدعــوة إلى اهللا عز 
وجل، وأنا أنادي باحلفاظ على 
عقيدتنــا اإلســالمية وأخالق 
املجتمــع الكويتــي وهويتــه 
اإلســالمية وعاداته وتقاليده، 
ولكن مع األسف أن من يهاجمنا 
هم بعض ممــن يدعي احترام 
الرأي والرأي اآلخر، وهنا يكمن 
التناقض، فنحن حني نتحدث في 
مسألة معينة نرحب بأي رد أو 
انتقاد يثبت أننا على خطأ، أما 
إنهم ينتقدوننا ملجرد انتمائنا 
للهوية اإلســالمية وندعو إلى 
احلفــاظ على عــادات وتقاليد 
وأخالق املجتمع الكويتي فهذا 

أمر مرفوض.

أال يعتبر ذلك حرية شخصية 
لهؤالء املنتقدين لكم؟

٭ من يؤمن باحلرية الشخصية 
عليــه أيضــا أن يؤمن بحرية 
الرأي اآلخر، فهم يتحدثون عن 
مسألة تخالف الدين وتخالف 
ثوابتنا وأنا رددت عليهم بكل 
أدب واحترام لشخوصهم وفقا 
ألدلة ثابتة من القرآن والسنة 
الــذي يجعلهم  النبويــة، فما 
ال يقبلــون رأيي خصوصا أن 
املجتمع الكويتي مجتمع مسلم 
محافظ على هوية اإلسالمية، 
فأين اخللل حني أدافع عن هذه 
الهويــة اإلســالمية، ولكن مع 
األسف هناك من يعتقد أن حرية 
الرأي له فقط وأن من يخالفه 
يعتبر معقدا ورجعيا وبه جميع 

الصفات التي ال تليق. 

ما املعايير التي على أساسها 
تختار رئيس مجلس األمة القادم 

في حال وصولك إلى البرملان؟
٭ يجــب أن يكــون رئيــس 
مجلس األمة القادم شــخصية 
ليست لديها خالفات مع جميع 
األطراف، ولديه حكمة وحنكة 
ويتعامل مــع املجلس بدراية 
ورؤيــة سياســية رزينة، كما 
يجب أن يتعامل مع احلكومة 
بكل حزم خصوصا في قضايا 
الشــعب  حقوق ومكتســبات 
الكويتــي، ويجــب أن يكــون 
على مسافة واحدة مع اجلميع، 
وأنا شخصيا فرحت كما فرح 
الشــعب الكويتي بعــد إعالن 
الرمز الوطني أحمد السعدون 

املتعثــرة واملتأخرة، وصدمنا 
بعد ان اكتشــفنا ان اخللل في 
املؤسســات احلكومية وهناك 
تواطؤ بحــل قضية مصيرية 
الكويتــي، وعلــى  للمواطــن 
سبيل املثال مدينة جنوب سعد 
العبداهللا التي وجدناها متأخرة 
تقريبا سبع سنوات، وبفضل 
اهللا خالل عمل ســبعة اشــهر 
استطعنا إزالة مزرعة الدواجن 
ومصنع املعادن ونقلنا مقبرة 
اإلطارات الى منطقة الســاملي 
وألننا عملنا عمال صادقا كان 
ذلــك كلفته املالية على الدولة 
«صفر»، وقد حــررت املنطقة 
وبعدها مت توزيع األراضي في 
مدينة جنوب ســعد العبدهللا 

على املواطنني. 

وملاذا قدمت استجوابا لوزير 
اإلسكان في حينها؟

٭ ألنني طلبت من الوزير ان 
يقوم بتوزيع مخطط املنطقة 
ومنحته ٢٠ يوما مهلة ليقوم 
بذلك وبعدها قدمت االستجواب 
وبعد تقدميي لالستجواب مبا 
يقارب شهرا مت توزيع مخطط 
مدينة جنوب ســعد العبداهللا 
واستكملنا العمل بفضل اهللا، 
وأقررنــا ميزانيتهــا بكلفــة 
ملياريــن و١٠٠ مليــون دينار 
كويتي عن طريق وزير املالية 
الذي كان  عبدالوهاب الرشيد 

متعاونا معنا بهذا اجلانب. 

وما رؤيتك املستقبلية للقضية 
اإلسكانية؟

٭ العوائق التي تعوق املشكلة 
االســكانية أصبحت واضحة 
واملشــكلة اآلن ليست في عدم 
توافر أراض فاألراضي متوافرة، 
واآلن حتت يد الرعاية السكنية 
١٥٠ ألف أرض ســكنية ولكن 
املشــكلة تكمن في الســيولة 
املالية، وبشــكل عام العوائق 
كثيــرة والقضية اإلســكانية 
قضية شــائكة وكما ذكرت أن 
املشــكلة في الســيولة املالية 
وأيضــا هنــاك مشــكلة فــي 
التشريعات والقوانني، وفيما 
يخــص رؤيتنــا املســتقبلة 
تفــرض  قوانــني  بتشــريع 
رسوما على األراضي احملتكرة 
وحتريرها ولدينا قوانني أخرى 
فــي حــال كان هنــاك تعاون 
حكومي - نيابــي إلقرار هذه 
القوانني فإنني اؤكد ان القضية 
االسكانية ستكون من املاضي 

ألنها ستحل جذريا.

حدثنا عن هذه القوانني؟
٭ لدينــا أفــكار ســنترجمها 
بقوانني حول زيادة التعرفة، ألن 
بعض التجار انتقل باالستثمار 
من الســكن االســتثماري الى 
الســكن اخلاص استغالال منه 

وبالفعل ذهبنــا إليه وكان قد 
استقبل املشايخ األفاضل وهم: 
الشيخ عثمان اخلميس والشيخ 
فرحان الشمري والشيخ محمد 
ضــاوي العصيمي والشــيخ 
خالد شــجاع ومشايخ اخرين 
استقباال يليق بهم وطلبوا منه 
اللجوء إلى الرأي الشرعي مبا 
يخص دخول املرأة الى السلك 
العسكري، وكان رد وزير الدفاع 
بأنه سيلجأ إلى الرأي الشرعي 
باإلضافــة الــى رأي املشــايخ 
احلاضرين وتعهد بذلك، وإلى 
يومنا هــذا بفضل اهللا الدورة 
العســكرية للمرأة أوقفت ولم 
يدخل أحد بل وإنها مت إلغاؤها، 
وهذا هو هدفنا فنحن ال نبحث 
عن رأس الوزير بل لدينا مشكلة 
وقد تعاون معنا بها الوزير لذلك 
كان موقفنا من استجواب وزير 
الدفاع السابق للمصلحة العامة 
وليست لي أي مصلحة خاصة 
مع الوزير، وانا كنائب يجب ان 
أحمي اي وزير يحمي املال العام 
ويحافظ عليــه ويحافظ على 
قيم املجتمع وثوابته الشرعية. 

ما رأيك في تكويت املناصب 
العامة وطريقة تولي املناصب 

القيادية في الدولة؟
٭ حني أتينا في املجلس السابق 
جئنا على تركــة «خربة» من 
حيث القيادات الفاسدة إال من 
رحم اهللا وهذا الفساد استشرى 
وانتشــر علــى مدى عشــرات 
السنني في الوزارات، لذلك ان 
كانت هناك رغبة في اإلصالح 
يجــب ان يتم اجتثــاث هؤالء 
بالكامــل عن طريــق القيادات 
الوســطى من وكالء الوزارات 
الى رؤساء األقسام واي شخص 
منهم لديه شبهة مالية او شبهه 
قانونية يجب ان يقال، ونحن 
فــي بلد توجد به من الكفاءات 
الكثيرة والقادرة على النهوض 
بالكويت وتنميتها لتعود كما 
كانت مزدهرة بجميع املجاالت، 
ونقول إننا اليوم نلتمس نفسا 
إصالحيــا وكلنا أمــل في اهللا 
عــز وجــل وبقيــادة صاحب 
الشــيخ  البالد  أميــر  الســمو 
نــواف األحمد اجلابر الصباح 
وسمو ولي عهده األمني الشيخ 
مشعل األحمد اجلابر الصباح 
بإزالة جميع عناصر الفســاد 
في جميع مؤسســات وهيئات 
الدولــة وتســتبدل مكانهــم 
الكفاءات الوطنية املخلصة وأن 
يكون الرجل املناسب في املكان 

املناسب حتى تنمو الكويت.

كيف ترى سياسة االحالل 
والتركيبة السكانية؟

٭ مــن حق املواطــن الكويتي 
أن يخدم بلده ويعمل دون أن 
يزاحمه بذلــك أي وافد، فالبد 

النخفاض تكلفة الكهرباء واملاء 
في السكن اخلاص، لذلك سنقدم 
قانون برفع تكلفة الكهرباء الى 
٢٢ فلســا بدال مــن ٢ فلس في 
الســكن اخلــاص ألي مواطن 
ميلك أكثر من عدد ٢ بيت على 
أن تكــون التعرفــة في البيت 
األول، والثاني كما هي فلسان، 
وســيكون هذا القانون طاردا 
للتاجر الذي يريد االســتثمار 
فــي الســكن اخلــاص، كما أن 
لدينا أفكارا بإشراك املستثمر 
األجنبــي فــي تطويــر البنية 
التحتيــة وأيضــا لدينا فكرة 
بإشراك املطور العقاري ولكن 
بشــروط وضوابــط حتمــي 
األســرة الكويتيــة كمــا لدينا 
فكرة مبشاركة البنوك احمللية 
في توفير السيولة ولكن وفق 
بشروط وضوابط بنك االئتمان 
وتكون العقود عن طريق بنك 
االئتمــان وهــذا كلــه حلماية 
األسرة الكويتية بحيث يكون 
املواطن وأسرته حتت حماية 

الدولة.

ملاذا لم تتم ترجمة هذه القوانني 
وإقرارها في املجلس السابق؟

٭ كل الشــعب الكويتي يعلم 
كيف كانت الظروف السياسية 
االستثنائية التي عشناها في 
املجلس السابق وبسبب عدم 
وجود مناخ سياســي مناسب 
يساعد على مناقشة وإقرار هذه 
القوانني، وبالرغم مما شهدناه 
من صراع سياسي فقد استطعنا 
خالل املجلس السابق حترير 
أراض وتوفيــر أكثــر مــن ٥٥

ألف وحدة ســكنية في مدينة 
املطالع وجنوب سعد العبداهللا 

وخيطان وعبداهللا املبارك.

مواقفك في االستجوابات كانت 
إما عدم التعاون أو مع طرح 

الثقة عدا استجواب وزير الدفاع 
كان جتديد الثقة، فما السبب؟

٭ نحن أتينا إلى مجلس األمة 
حاملني أمانــة وثقة الناخبني 
على عاتقنا ولدينا أمانة بيننا 
وبني رب العاملني في ضمائرنا، 
والنائــب فــي البرملــان يكون 
قاضيــا وشــاهدا فيما يخص 
االستجوابات، وأما استجواب 
وزير الدفاع السابق الشيخ حمد 
جابر العلي فهو بإجماع السواد 
األعظم من السياسيني واملتابعني 
فهو نظيف اليد، والقضية التي 
كانت كبيــرة لدينا هي إدخال 
املرأة في اجليش الكويتي وقد 
أعلنت وزارة الدفاع عن دورة 
عسكرية لفتح املجال لدخول 
املرأة للسلك العسكري، وبرغبة 
من أحد مشايخ الدين األفاضل 
نذهــب إلى األخ وزيــر الدفاع 
حينهــا ونتناقــش معه حول 
هــذه القضيــة وجهــا لوجه، 

من أن تكون األولوية للمواطن 
الكويتي في مواقع مؤسسات 
وهيئــات الدولة، ونحن منلك 
كفاءات وخبرات وطنية كثيرة، 
امــا فيمــا يخــص التركيبــة 
الســكانية فنحــن نعاني من 
هذه القضية، ومن وجهة نظري 
فان بداية معاجلتها تكمن بعمل 
احلكومة بشــكل حازم وجدي 
في الوافدين املخالفني لقانون 
اإلقامة بالبــالد في ظل وجود 
ما يقارب ١٥٠ ألف وافد مخالف 
الكويــت «يســرحون  داخــل 
وميرحــون» ما يشــكل خطرا 
علــى املجتمــع، باإلضافة الى 
ضرورة تنظيف البؤر السكانية 
في بعض املناطق التي يقطنها 
الوافــدون املخالفون،  هــؤالء 
ولكن ال ميكن البدء بحل هذه 
القضيــة دون وجود خطوات 
تدريجية مدروســة ال تسبب 
انعكاسا ســلبيا على املجتمع 
الكويتي، فنحن جل ما نطلبه 
هــو ان تذهــب الكويــت نحو 
التطور والتنمية واالزدهار وان 
تعود الكويت كما كانت رائدة 
في جميع املجاالت مقارنتا مع 
دول اخلليج والدول العربية. 

ما رأيك مبرسوم الضرورة 
فيما يخص التصويت وفقا 

للبطاقة املدنية واضافة 
املناطق اجلديدة؟

٭ هذا املرسوم يعتبر خطوة 
لنفــس  ومؤشــرا  إيجابيــة 
إصالحــي مــن قبــل احلكومة 
التي قرأت سخط املواطن بهذا 
اخلصوص، والتصويت وفقا 
لعناوين البطاقة املدنية يعتبر 
الذي  معاجلة حقيقية للعبث 
حصل بنقل القيود االنتخابية 
من دائرة الى دائرة اخرى، ولكن 
هذه املشكلة لم تنته بعد، فنحن 
جند على سبيل املثال الدائرة 
الرابعة بها مبا يقارب ٢٠٨ آالف 
ناخب وناخبــة بينما الدائرة 
الثانية بهــا ما يقارب ٩٠ ألف 
ناخــب وكلتا الدائرتني يخرج 
منها ١٠ نواب وجنــد املفارقة 
هنا بأكثر مــن الضعف، لذلك 
يجــب ان تكون هناك معاجلة 
كاملة وشاملة للنظام االنتخابي 
وتعديل الدوائر االنتخابية، فان 
كان هنــاك نهج اصالحي جاد 
يجــب ان يكون هنــاك توزيع 
عادل للدوائر االنتخابية وذلك 
عن طريق مجلس االمة املقبل، 
وفــي بداية جلســاته بتعاون 
حكومي يتلخص بنظام انتخابي 
عادل من حيث توزيع الدوائر 
وتعديــل األصــوات ايضا الن 
نظام الصــوت الواحد لم يعد 

صاحلا. 

وما النظام االنتخابي املناسب 
من وجهة نظرك؟

٭ أهم ما في هذا األمر كما ذكرت 
ان يكون نظاما عادال للجميع، 
فاما ان يكون ٢٥ دائرة بصوتني 
أو ١٠ دوائر بخمســة أصوات، 
وهذا الواقع املفترض بأن يكون 
عدد االصوات بنفس عدد النواب 

الذين ميثلون الدائرة. 

ما  تصورك للمرحلة القادمة؟
٭ علينا أن نعــي جميعا بأن 
الوطن وطننا جميعا واحلكومة 
هي حكومــة وطننا فإن كانت 
صاحلــة نتشــرف بهــا وإن 
كانت طاحلة فنقومها ونعالج 
أخطاءها ونحاسبها، وال توجد 
بيننا وبني احلكومة خصومة 
شخصية، فنحن خصومتنا مع 
النهج الفاسد، فإن وجدنا نهجا 
إصالحيا فنحــاول من يدعمه 
ويحميه ويتعاون معه، والتأزمي 
ليس مبدأنا ولكن هناك واقع 
معني يخلقــه التأزمي واألصل 
بالتعامل بني البرملان واحلكومة 
هــو التعاون حتــى نصل إلى 
حتقيق تطلعــات وطموحات 

الشعب الكويتي.

فايز اجلمهور في مكتبه خالل عضويته مبجلس االمة السابق

وخوضــه االنتخابات احلالية 
وبإذن اهللا سيكون هو رئيس 
مجلــس األمــة املقبــل، فهــو 
شخصية مجربة في هذا املنصب 
ورأينا فيه رجل دولة حقيقيا 

يليق لهذا املنصب.

سبق لك ان تقدمت باقتراح 
بقانون بخصوص التصويت 

العلني النتخابات رئاسة مجلس 
االمة وتعديل الالئحة الداخلية.. 

حدثنا عن هذا املقترح. 
٭ مسألة التصويت على منصب 
رئاســة مجلس األمة يشوبها 
عالمات اســتفهام وخصوصا 
خالل املجلسني الفائتني ٢٠١٦

و٢٠٢٠، ممــا جعــل الشــارع 
الكويتي يفقــد املصداقية في 
بعض النواب بســبب تناقض 
تصريحاتهــم ومواقفهم حول 
هذه املســألة، لذلك أنا أول من 
تقدم باقتراح بقانون بتعديل 
الالئحة الداخلية ملجلس األمة 
فــي هــذا اخلصــوص ونص 
االقتراح على أن تكون عملية 
التصويت النتخابات منصب 
رئيــس مجلس األمــة علنيا، 
وشــخصيا ال أرى أي مشكلة 
في أن يكون التصويت علنيا 
فمــن حــق الناخــب الكويتي 
أن يعرف أفعــال النائب الذي 
اختاره لتمثيله في البرملان. 

وما سبب تقدميك لهذا االقتراح؟
٭ الشــفافية بهذا اخلصوص 
مطلوبــة وال يعيبها ان تكون 
علنية وحتى نتالفى أي مشكلة 
قد تفتعل في املستقبل تعوق 
عمل املجلس، وأنا أرى انه يجب 
يكون عمله وتصويتاته وحتى 
جلانه بكل شــفافية ووضوح 

للشعب الكويتي.

ماذا قدمت للقضية االسكانية 
اثناء ترؤسك للجنة البرملانية 

اإلسكانية في املجلس السابق؟
٭ القضية االســكانية حازت 
اهتمامــي بشــكل كبيــر وهذا 
انعكاس الهتمام والدي النائب 
السابق غنام اجلمهور- رحمه 
اهللا - الــذي كان جل اهتمامه 
أثنــاء عضويتــه هــي قضية 
اإلســكان، وبحكــم معرفتــي 
املواطنــني وظروفهم  مبعاناة 
االســكانية، لذلــك منــذ بداية 
عملي البرملاني مبجلس ٢٠٢٠

طلبــت من النواب ان يزكوني 
لرئاسة اللجنة االسكانية وان 
يعينوني بسبب وجود رغبة 
لــدي وطموح بتحقيق شــيء 
الكويتي خصوصا  للمواطــن 
في القضية االسكانية، وفي اول 
اجتماع لنا في اللجنة االسكانية 
قمنــا بجمــع جميــع اللجــان 
التطوعية حتى نصل الى مكامن 
اخللل في املشاريع االسكانية 

أحمد السعدون رئيس مجلس 
األمة املقبل فهو شخصية مجربة 

في هذا املنصب ورأينا فيه رجل 
دولة حقيقيًا يليق لهذا املنصب

خالل ترؤسي اللجنة اإلسكانية 
في املجلس السابق اكتشفنا أن 

اخللل في املؤسسات 
احلكومية وهناك تواطؤ في حل 

قضية مصيرية للمواطن

سنقدم قانونًا برفع تكلفة 
الكهرباء إلى ٢٢ فلسًا بدًال من 

فلسني في السكن اخلاص على 
أي مواطن ميلك أكثر من بيتني

إشراك املستثمر األجنبي في 
تطوير البنية التحتية وإشراك 
املطور العقاري لكن بشروط 

وضوابط حتمي األسرة الكويتية

مشاركة البنوك احمللية في 
توفير السيولة لكن وفق شروط 

وضوابط بنك االئتمان

اخللل في التركيبة السكانية 
يعالج من احلكومة بشكل حازم 

وجدي من خالل حل معضلة 
الوافدين املخالفني لقانون 

اإلقامة في البالد

من يهاجمنا هم بعض ممن 
يدعون احترام الرأي والرأي اآلخر 

وهنا يكمن التناقض

العمل الفردي ال يؤدي إلى أي 
نتيجة مرجوة ولن يحقق شيئًا بل 

العمل البرملاني اجلماعي 
املنظم يؤتي ثماره

انتمائي ووطني وعائلتي هو للكويت ومنهجي وعقيدتي اإلسالمية هما املنهج السلفي
ألزمت نفسي في املجلس السابق قضيتني هما الثوابت اإلسالمية والقضية اإلسكانية

النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة أكد أنه في حال ُوجد تعاون حكومي ـ نيابي إلقرار هذه القوانني فستكون القضية اإلسكانية من املاضيالنائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة أكد أنه في حال ُوجد تعاون حكومي ـ نيابي إلقرار هذه القوانني فستكون القضية اإلسكانية من املاضي

فايز اجلمهور: أنادي باحلفاظ على عقيدتنا فايز اجلمهور: أنادي باحلفاظ على عقيدتنا 
اإلسالمية وأخالق املجتمع الكويتي اإلسالمية وأخالق املجتمع الكويتي 

وهويته اإلسالمية وعاداته وتقاليدهوهويته اإلسالمية وعاداته وتقاليده
أكد مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق فايز اجلمهور ضرورة إقرار تشــريعات تفرض رسوما على األراضي احملتكرة وحتريرها، مضيفا أنه في حال كان هناك تعاون حكومي نيابي 
إلقرار هذه القوانني فإن القضية االســكانية ستكون من املاضي. وأضاف اجلمهور في لقاء صحافي، ان «انتمائي ووطني وعائلتي هو للكويت ومنهجي هو املنهج السلفي، وأن العمل 
الفردي ال يؤدي إلى أي نتيجة مرجوة ولن يحقق شيئا وإمنا العمل البرملاني اجلماعي املنظم يؤتي ثماره». وقال «ألزمت نفسي في املجلس السابق بقضيتني هما الثوابت اإلسالمية 
واألخالق العامة والقضية اإلسكانية، وأنادي باحلفاظ على عقيدتنا اإلسالمية وأخالق املجتمع الكويتي وهويته االسالمية وعاداته وتقاليده وقد هوجمت وهوجم من هم أفضل مني، 

ومن يهاجمنا هم بعض ممن يدعي احترام الرأي والرأي اآلخر وهنا يكمن التناقض». وعن رئاسة املجلس في الفصل التشريعي املقبل،  وإلى تفاصيل اللقاء:
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حمدان العازمي: دوران عجلة التنمية 
لن يتم إال باالستقرار وتعاون السلطتني

بدر السهيل

طالــب النائب الســابق ومرشــح 
الدائرة اخلامسة حمدان العازمي رئيس 
الوزراء القادم بضرورة اختيار وزراء 
دولــة حقيقيني في احلكومة املقبلة، 
مبديــا تفاؤله بالنهــج اجلديد الذي 
جاء به رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح.

وأكد العازمي خالل ندوة انتخابية 
أقامهــا مســاء أمــس األول بعنــوان 
«حتديــات املرحلة القادمــة» أن هذا 
التفاؤل يكون بحذر بسبب التجارب 
السابقة، ولكن هذا لن مينعنا من مد 
يد التعاون مع احلكومة ألن الشعب 
الكويتي ســئم ويريد االستقرار في 
البالد لتــدور عجلــة التنمية، وهذا 
لن يتحقق إال باالســتقرار السياسي 

والتعاون بني السلطتني.
وقال العازمي «لدينا قضايا مهمة 
فــي املرحلــة املقبلــة ومنهــا قضية 
اإلسكان وتطوير املنظومة الصحية 
واالرتقاء باخلدمات الصحية، وأيضا 
قانون استقالل القضاء ومخاصمته 

وقوانني أخرى إن مت إقرارها ستصب 
بصالح البالد واملواطن الكويتي».

وأضاف «الدول املجاورة وصلت الى 
الفضاء وفي املقابل حكومتنا عاجزة 
عن توفير سكن لألســرة الكويتية، 
بالرغم من توافر األراضي بشكل واسع 
وفي ظل وفرة مالية وأيضا لدينا عقول 
مفكرة وعاملة، ولكن لألســف غالبا 
يكــون صاحب القرار متنفذا ال يهتم 
ملعاناة املواطنني، وجميع قضايا البلد 
تنتهي (بجــرة قلم) إذا كان القيادي 

صاحب القرار».
ووجه العازمي رسالة إلى املتنفذين 
قائال «أبعدوا صراعاتكم ومصاحلكم 
الضيقــة عن قاعة عبداهللا الســالم، 
وصفوا حســاباتكم بينكم بعيدا عن 
مصالح الشعب الكويتي، مؤكدا انه اذا 
كنا في نهج إصالحي جديد ومرحلة 
انتقاليــة يجــب ان تكــون مصلحة 
الكويت وشــعبها فوق أي اعتبار أو 
أي مصالــح شــخصية ضيقة، حتى 
نخــرج فعال من النفــق املظلم الذي 

كنا فيه».
وأكد العازمي أن حل مجلس األمة 

ال يخيفنــا، فمن يخاف من الناخبني 
والشارع الكويتي «جبان»، موضحا 
ان ما كان يؤدي ســابقا حلل مجلس 
االمة عدة مرات هو القضايا التي متس 
الشعب الكويتي، لذا إن كانت احلكومة 
جادة في نهج اإلصالح ومحاربة الفساد 
وحل قضايــا املواطن الكويتي، فهذا 
يدعو للتفــاؤل والتعاون معها ألننا 
كنــواب لم نــأت للبرملان إال من أجل 
مصلحة الشــعب الكويتي وحتقيق 
طموحاتــه ورفع معاناته واحملافظة 
على مكتسباته التي أقرها الدستور.
وطالــب العازمــي مــن الناخبني 
بضرورة مراقبة ومحاســبة النواب 
على أدائهم ومواقفهم حتت قبة عبداهللا 
السالم، موضحا أن اإلصالح يبدأ من 
إصالح الســلطة التشــريعية، واآلن 
لدى الشعب الكويتي فرصة، بل هي 
مسؤولية وطنية، فالقرار اليوم بيد 
املواطــن الكويتــي من خالل حســن 
االختيار بصناديق االقتراع في يوم 
٢٠٢٢/٩/٢٩، مؤكدا «أنا كما عهدمتوني 
في السابق وأنا على العهد باق وبإذن 

اهللا لن أخذل الشعب الكويتي».

النائب السابق ومرشح الدائرة اخلامسة أقام ندوة مساء أمس األول بعنوان «حتديات املرحلة القادمة»

(متني غوزال) النائب السابق ومرشح الدائرة اخلامسة حمدان العازمي مخاطبا احلضور  

جمع من أبناء الدائرة اخلامسة في مقر العازمي 

احلضور يستمع حلديث حمدان العازمي 

اهتمام ومتابعة حضور انتخابي حمدان العازمي مخاطبا أبناء الدائرة

جمع من ابناء الدائرة 

احلضور خارج مقر حمدان العازمي حمدان العازمي متحدثا 

حمدان العازمي متحدثا إلى احلضور 

جانب من احلضور احلاشد في مقر حمدان العازمي 
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فهد أبو شيبة: التعليم حجر الزاوية 
في تقدم األمم واملجتمعات 
ويسهم في نهضة وتنمية الكويت

حدثنا عن نفسك؟
٭ انا مرشح الدائرة الثانية 
فهد صياح ابو شيبة، ناشط 
سياســي مســتقل ولــدي 
اهتمامات بالعمل االنساني 
والدعــوي حيــث كنــت 
الرئيس الفخري الســابق 
للنادي الكويتي الرياضي 
للصم وكذلك رئيسا فخريا 
جلمعية املكفوفني الكويتية.

ما االسباب التي دفعتك 
للمشاركة في هذه 

االنتخابات؟
٭ األســباب كثيــرة منها 
أننــا في عهد جديد رســم 
الســمو  مالمحــه صاحب 
أميــر البالد وولــي عهده 
األمني في خطابهما السامي 
الــذي دعــا الناخبــني الي 
ضرورة تصحيح املســار 
وحســن االختيــار ملمثلي 
األمة حتى ال نعود للمربع 
األول، إلــى جانــب النهج 
اإلصالحي اجلديد لســمو 
رئيس الوزراء الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح الذي 
ترجم هو ووزراؤه سياسة 
النــزول للميــدان وكذلك 
سياســة البــاب املفتــوح 
اللتان انعكستا إيجابا على 
الشعب الكويتي من خالل 
ما تلمسناه من انطباعات 
املواطنني واعجابهم بهذه 
اجلهود الوطنية املباركة.

ماذا تقصد في سياق 
حديثك بالعودة للمربع 

األول؟
٭ اقصد حتديــدا التأزمي 
وحالة االحتقان السياسي 
الــذي حصل فــي املجلس 
السابق من تعطيل للقوانني 
والتشــريعات التي تخدم 
مصالــح املواطنــني حيث 
ان الكثيــر من اجللســات 
شــهدت صراعات جانبية 
تســببت بارتفاع مستوى 
التشنج واخلالف احلاصل 
بني السلطتني مما انعكس 
ســلبيا علــى املواطنــني 
وجعلهم يعيشــون حالة 
الشــعور  مــن  متزايــدة 
باإلحباط واليأس من عدم 
استقرار الوضع السياسي 

في البلد.

ملاذا اخترت متثيل الدائرة 
الثانية حتديدا؟

٭ ال شك أن متثيلي لهذه 
الدائــرة ينبع مــن كوني 
ابــن منطقــة الصليبخات 
ولي عالقات واســعة فيها 
وتواصل مستمر مع أبنائها 
باإلضافــة الــى أن والدي، 
حفظه اهللا، كان ممثال لها 
في الدورات السابقة ونحن 
على تواصل دائم مع أهاليها 
ولــم ننقطع عنهم أبدا في 

كل املناسبات.

ماذا ستقدم في حال 
وصولك لقبة عبداهللا 

السالم؟
٭ بكل تأكيد سأكون مدافعا 
عن حقــوق ومكتســبات 
الكويتي وسأدفع  الشعب 
بتشريع قوانني تكون في 

أكد مرشح الدائرة الثانية فهد صياح أبو شيبة أن العهد اجلديد رسم مالمحه خطاب القيادة السياسية، مضيفا أن القيادة السياسية دعت الناخبني إلى 
ضرورة تصحيح املســار وحسن االختيار ملمثلي األمة حتى ال نعود للمربع األول. وبني أبو شيبة في لقاء صحافي أن «هناك نهجا إصالحيا جديدا لرئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الذي ترجم هو ووزراؤه سياسة النزول للميدان، باإلضافة إلى سياسة الباب املفتوح لرئيس احلكومة 
انعكست إيجابا على الشــعب من خالل ما تلمسناه من انطباعات املواطنني وإعجابهم بهذه اجلهود املباركة». ولفت أبو شيبة إلى أن الصراعات بني 
السلطتني انعكست سلبيا على املواطنني وجعلتهم يعيشون شعور اإلحباط واليأس من عدم اســتقرار الوضع السياسي في البلد، مؤكدا «سأكون 
مدافعا عن حقوق ومكتسبات الشعب الكويتي، وسأدفع بتشريع قوانني تكون في صاحلهم ولن أقبل املساس بجيوبهم، وسوف أبذل قصارى جهدي 
لتحقيق طموحات وتطلعات املواطنني وقال «سأسعى إلى إقرار قانون صرف مكافأة وزارة الشؤون ملن هن أقل من ٥٥ سنة فضال عن تخفيف ساعات 
العمل لألمهات، فالكثير من التحديات التي تعيشــها املرأة الكويتية لن يتم معاجلتها اال من خالل تفعيل اجلانب التشريعي، وسأقوم بالعمل على 
معاجلة مشكلة التعليم من خالل إعادة هيكلة وزارة التربية والتركيز على ٣ مرتكزات أساسية هي الطالب واملعلم واملنهج، وحتقيق العدالة والتوازن 
بني مرتبات املوظفني حسب الشهادة العلمية وطبيعة العمل وإحياء البديل االستراتيجي لتوحيد سلم الرواتب». وشدد على ضرورة ربط املخرجات 
التعليمية مع احتياجات سوق العمل حتى تكون هناك تخصصات فعلية تتطلب رواتب متساوية، مبينا أن «مرسوم التصويت بالبطاقة االنتخابية جاء في 

وقته للحد من عملية التالعب والغش في نقل األصوات بني الدوائر االنتخابية»، وإلى تفاصيل اللقاء:

في تلــك املناطــق، ولذلك 
سأعمل على أن تكون هذه 
املناطــق تابعــة حملافظة 
العاصمــة فقــط وتكــون 
معامالتهم احلكومية ضمن 
نطــاق احملافظة بإذن اهللا 
وكذلك متابعة تنفيذ جميع 

اخلدمات في مناطقهم.

ما حلك ملشكلة التعليم؟
٭ التعليم هو حجر الزاوية 
في تقدم األمم واملجتمعات 
وأنا على قناعة بأن التعليم 
فقط هو الذي سيسهم في 
نهوض وتنميــة الكويت، 
ولذلك سأقوم بالعمل على 
معاجلة مشكلة التعليم من 
خالل إعــادة هيكلة وزارة 
التربية والتركيز على ثالثة 
مرتكــزات أساســية وهي 
الطالــب واملعلــم واملنهج 
فمثــال من ناحيــة الطلبة 
يجــب مراعــاه حقوقهــم 
وتوفيــر  ومصاحلهــم 
البيئة التعليمية الصحية 
والنظيفــة وحمايتهم من 
كل أشــكال العنف اللفظي 
واجلســدي ومــن ناحيــة 
املعلمــني فإنه يجب علينا 
تقدير واحترام دور املعلمني 
الســامية من  ورســالتهم 
خــالل حمايــة حقوقهــم 

أن  يدركــون  املواطنــني 
القضيــة االســكانية هــي 
أزمة مفتعلة وميكن حلها 
في حــال توافــرت االرادة 
احلقيقية من خالل املساهمة 
بتحرير املزيد من األراضي 
الفضــاء لصالــح الرعاية 
السكنية التي سيمكنها ذلك 
من ســرعة حتريك عجلة 
البناء في املناطق احملررة 
إلى جانب اعادة النظر في 
القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٨
لفك االحتكار على قسائم 
السكن اخلاص وكذلك إقرار 
العقاري  التمويــل  قانون 
واشراك البنوك احمللية في 
تقدمي القروض االسكانية 
مع التزام الدولة بتســديد 

أرباح تلك القروض.

هل ستنضم الى كتلة 
معينة في املجلس؟

٭ ال أحبــذ هذا األمر ألنها 
متنع االســتقاللية بالرأي 
لكثيــر  مقيــدة  وتكــون 
مــن التوجهــات الوطنية 
فاالنضمام الى التجمعات 
البرملانية يحول في كثير 
من االحيــان دون املرونة 
املطلوبــة فعضــو الكتلة 
يلتزم بقرارات الكتلة وان 
كانت تعارض قراراته وانت 
تعلم أن لكل شخص وجهة 
نظــر وقناعــة خاصة به 
ومن املستحيل أن تتوافق 
القناعات اال في حاالت نادرة 
وكوني من الرجال األحرار 
ال بــد ان أكــون حــرا فــي 
تفكيري وقراري وصوتي.

بحكم أنك من املهتمني بفئة 
ذوي االحتياجات اخلاصة.. 

ماذا ستقدم لهم؟
٭ لســت مهتمــا فقط بل 
متعايــش معهم ومترئس 
للنادي الكويتي الرياضي 
للصم وجمعية املكفوفني 
واعــرف مــدى نواقصهم 
ولذلــك  واحتياجاتهــم 
ســأطالب بإعــادة النظــر 
في القانون ٨ لســنة ٢٠١٠
بشــأن حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة مبا يحقق لهم 
تسهيل حياتهم املعيشية 
وكذلــك االهتمــام بهــم، 
وأنا علــى قناعة تامة بأن 
مطالب هذه الفئة قد عانت 
مــن االهمال فــي املجالس 
السابقة، وأمتنى أن تتحقق 
جميع مطالبهم على وجه 
تترجــم  وأن  الســرعة 
واقعيا من خــالل التفاتة 
جادة للمجلس واحلكومة 
معا لدعم كل ما من شــأنه 
خدمــة قضاياهم ومراعاة 

مصاحلهم االنسانية.

وتطبيق العدالة واملساواة 
في عملية التقييم واالختيار 
للمعلمــني، وأخيــرا فيما 
يخص املناهج فإنني أرى 
أنه من الضــروري تقييم 
الدراسية احلالية  املناهج 
وتطويرها واعتماد االنظمة 
التي  التعليميــة احلديثة 
تتواكــب مــع التطــورات 

العاملية الراهنة.

ومشكلة سلم الرواتب.. ما 
رؤيتك حللها؟

٭ حلهــا يكمــن بتحقيق 
العدالــة والتــوازن بــني 
مرتبات املوظفني حســب 
الشهادة العلمية وطبيعة 
البديــل  العمــل وإحيــاء 
لتوحيــد  االســتراتيجي 
ســلم الرواتب إلى جانب 
ضرورة ربــط املخرجات 
التعليميــة مع احتياجات 
ســوق العمل حتى تكون 
هناك تخصصــات فعلية 
تتطلب رواتب متســاوية 
مــن  موحــد  إطــار  فــي 
التخصصات واألجور في 

جميع مؤسسات الدولة.

والقضية اإلسكانية كيف 
ستحلها؟

٭ أنا وغيــري الكثير من 

ما رأيك في مرسوم 
التصويت بالبطاقة املدنية؟

٭ حقيقة أن هذا املرسوم 
جــاء فــي وقتــه للحد من 
عملية التالعب والغش في 
نقل االصوات بني الدوائر 
االنتخابية ألن عملية النقل 
ساهمت بوصول اشخاص 
الى املجلــس كان يصعب 
عليهم الوصول اال من خالل 
هذه الوسيلة ولذلك أنا من 
املؤيديــن لهذا املرســوم، 
كما أنني أطالب بأن تكون 
هنــاك إعادة نظر شــاملة 
لقانون االنتخابات وعملية 
التصويت والتوزيع العادل 

للدوائر االنتخابية.

ما رأيك في أداء حكومة 
رئيس مجلس الوزراء 

سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح؟

٭ كمــا قلــت لــك ســابقا 
إن هــذه احلكومة اتخذت 
نهجــني ومســارين همــا 
سياســة النــزول للميدان 
وسياســة البــاب املفتوح 
وهما خطوتان كانتا لهما 
بالــغ االثــر االيجابــي في 
نفــوس املواطنــني، ولكن 
ينبغي علينا كمواطنني أال 
نبالغ في تطلعاتنا فالعمل 
واملسؤولية كبيران وهناك 
الكثير من التحديات التي 
ينبغي على سمو الرئيس 
اجلديــدة  واحلكومــة 
معاجلتها واثبات جديتها 
بجهود النهوض بالكويت 
بــكل اهتمــام  وســنتابع 
املســتقبلية  توجهاتهــا 
لتقييــم ادائها في املرحلة 

املقبلة.

ماذا تقول للمرشحني 
والسياسيني.. هل هناك 

رسالة لهم؟
٭ نعم اقول لهم اتقوا اهللا 
فــي الكويــت واعملوا في 
صاحلها وكونوا أداة بناء 
ال هدم ألنها البيت الكبير 
الذي يضمنا جميعا وادفعوا 
دائما إلى تصويب املســار 
وتقومي االعوجاج إن رأيتم 
مثالب أو أخطاء دون إثارة 
أو تأجيج إعالمي فإن ذلك 
يضرنا جميعا فنحن نسعى 
ألن تكون بالدنا شــامخة 
وكلي ثقة بأنهم حريصون 

على ذلك.

ما رسالتك للناخبني في 
يوم االقتراع؟

٭ رسالتي لهم أن يترجموا 
اخلطاب السامي من خالل 
حســن اختيــار ممثليهم 
وتصحيح املسار واملشهد 
بالكامل، فهم من سيرسم 
مالمح املشهد القادم ولذلك 
يجب عليهــم أن يختاروا 
االكفأ واألنســب لتمثيلهم 
وهو قــرار بيدهــم ال بيد 
غيرهــم. ويجب أال نفوت 
الفرصة التاريخية السانحة 
إلنقــاذ الوطــن مــن أيدي 
العابثني والفاســدين فهم 
من بيدهم القرار ويجب أن 
يضعــوا مصلحة الكويت 

وأهلها فوق كل اعتبار.

مرشح الدائرة الثانية أكد أن العهد اجلديد رسم مالمحه خطاب القيادة السياسية

 فهد أبو شيبة

 مرشح الدائرة الثانية فهد أبو شيبة يلقي كلمته

صاحلهم ولن أقبل املساس 
بجيوبهــم أو بــأي قانون 
يكــون في غيــر صاحلهم 
ودائما سيكون صوتي لهم 
فــي كل املواقف بإذن اهللا، 
فأنا أحمل شعار مسؤولية 
نتحملها وأقصد بذلك هموم 
الوطــن ومشــاغله ولذلك 
فإننــي ســأبذل قصــارى 
جهدي لتحقيق طموحات 
املواطنــني  وتطلعــات 
واملســاهمة فــي معاجلــة 
أهم القضايــا التي التزال 
مثــل  األدراج  حبيســة 
االسكان والصحة والتعليم 
والتنميــة وغيرهــا مــن 
أولويات الشارع الكويتي 

في املرحلة املقبلة.

املرأة الكويتية لها مطالب 
عديدة ومعروفة فماذا 
ستقدم لها من حلول؟

٭ للمرأة كامــل االحترام 
والتقديــر وهــن أمهاتنــا 
وأخواتنــا ومطالبهن البد 
أن تترجم على أرض الواقع 
وســأطالب لهــن بتقليــل 
ســنوات اخلدمــة للمرأة، 
التأمــني  وكذلــك توفيــر 
الصحــي عافيــة لربــات 
البيوت، إلى جانب صرف 
مكافأة وزارة الشؤون ملن 
هن اقل من ٥٥ سنة، فضال 
عن تخفيف ساعات العمل 
إلى  لألمهــات، باإلضافــة 
الدفــع بتعيينهن قياديات 
فــي مناصــب عليــا نظرا 
لتميز الكثير منهن باجلدارة 
والكفاءة وأنا على يقني بأن 
الكثير من التحديات التي 
تعيشها املرأة الكويتية لن 
تتم معاجلتها اال من خالل 
تفعيل اجلانب التشريعي 
املرتكــز االساســي  فهــو 
للدفاع عن قضاياها ورفع 

معاناتها.

أهالي مناطق النهضة 
والقيروان وجابر األحمد 

مشتتني في معامالتهم 
بني وزارات الدولة في 

محافظات مختلفة وهم 
يطالبون بأن يكونوا تبعا 

حملافظة واحدة.. فماذا 
ستفعل حيال ذلك؟

٭ سبق أن أدليت بالكثير 
من التصريحات الصحافية 
التي تطالــب بتبعية هذه 
املناطــق حملافظــة واحدة 
إلجنــاز معامالتهــم بــدال 
من التشــتت احلاصل بني 
احملافظات الثالث، وكوني 
قريبا من أهالي تلك املناطق 
فإنني أناشــد املســؤولني 
االعتبــار  بعــني  النظــر 
لتطويــر اخلدمات املقدمة 

أعده للنشر: محمد الدشيش

نحن في عهد جديد رسم مالمحه 
سمو أمير البالد وسمو ولي العهد 

باخلطاب السامي

القيادة السياسية دعت الناخبني 
إلى ضرورة تصحيح املسار وحسن 
االختيار ملمثلي األمة حتى ال نعود 

للمربع األول

هناك نهج إصالحي جديد لرئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح الذي ترجم 

هو ووزراؤه سياسة النزول للميدان

سياسة الباب املفتوح لرئيس 
احلكومة انعكست إيجابًا على 

الشعب من خالل ما تلمسناه من 
انطباعات املواطنني وإعجابهم 

بهذه اجلهود املباركة

الصراعات بني السلطتني انعكست 
سلبيًا على املواطنني وجعلتهم 

يعيشون شعور اإلحباط واليأس 
من عدم استقرار الوضع السياسي 

في البلد

سأكون مدافعًا عن حقوق 
ومكتسبات الشعب الكويتي 

وسأدفع بتشريع قوانني تكون في 
صاحلهم ولن أقبل باملساس 

بجيوبهم

سأبذل قصارى جهدي لتحقيق 
طموحات وتطلعات املواطنني

ربط املخرجات باحتياجات السوق.. وهناك تخصصات فعلية تتطلب رواتب متساوية

سأقوم بالعمل على معاجلة مشكلة التعليم من خالل إعادة هيكلة وزارة التربية 

سأسعى إلى إقرار قانون صرف مكافأة وزارة الشؤون ملن هن أقل من ٥٥ سنة

مرسوم التصويت بالبطاقة االنتخابية جاء في وقته للحّد من عملية التالعب والغش

حتقيق العدالة والتوازن بني مرتبات املوظفني حسب الشهادة العلمية وطبيعة العمل

املرأة الكويتية تعيش حتديات لن يتم معاجلتها إال من خالل تفعيل اجلانب التشريعي
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املواطنون يتوافدون حلضور الندوة النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة د.عبدالعزيز الصقعبي متحدثا

(أحمد علي) النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة د.عبدالعزيز الصقعبي  

د.ناصر الصانع ود.جمعان احلربش وسط احلضور

جانب من احلضور في الندوة ويبدو النائبان السابقان جمال الكندري وعبدالعزيز الشايجي

النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة د.عبدالعزيز الصقعبي متحدثا

حضور نسائي مميز

حضور كبير في مقر النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة د.عبدالعزيز الصقعبي ويبدو النواب السابقون محمد الدالل ود.ناصر الصانع ود.جمعان احلربش

حشد من أبناء الدائرة

عبدالعزيز الصقعبي: اخلطاب األميري السامي 
مبنزلة اإلعالن لدخول مرحلة سياسية جديدة

أكد النائب السابق ومرشح 
الدائرة الثالثــة د.عبدالعزيز 
الصقعبي على أهمية العمل من 
أجل حتقيق اآلمال والتطلعات 
للشعب الكويتي، الفتا الى ان 
دعم املواطنني وحرصهم على 
التغييــر ســيصنعان الفرق، 
مطالبا بحل املشكلة اإلسكانية، 
التشريعات والعمل  وتعديل 
على مكافحة الفساد، باإلضافة 
إلى وقف هدر األراضي، وتعديل 

قانون حق االطالع.
وقال الصقعبي خالل ندوة 

حتقيق االستقرار في املرحلة 
اجلديدة، الفتا الى ان احلراك 
داخل بيت االمة علمنا أصول 
العمل السياسي املنظم وإيصال 
رســائل بعدم قبول أي شكل 
من أشكال التعدي على حقوق 
املواطنني، حيث وضع اخلطاب 
السامي النقاط على احلروف 
وكان مبنزلة اإلعالن لدخول 

مرحلة سياسية جديدة.
وأضاف أننا ورغم الصراع 
واملواجهــات لــم نتوقــف بل 
عملنــا ألجــل الكويت بتقدمي 

خالل إزالة معوقات مشروع 
العبــداهللا  جنــوب ســعد 
التي بقيــت معطلة خلمس 
سنوات، مؤكدا أن األراضي 
اجلاهــزة والبنيــة التحتية 
للمشــاريع االســكانية فــي 
املطالع وخيطــان وجنوب 
ســعد العبداهللا متــت إزالة 
معوقاتهــا والبدء بتوزيعها 

وبنائها للمواطنني. 
وأشار الصقعبي إلى أهمية 
الرقابيــة  اســتخدام األدوات 
في محلها وإقرار تشــريعات 

االخطاء التي كانت تتم داخل 
قبة عبداهللا السالم، حتى انتهى 
األمر، وذلــك بالتقدم باقتراح 
تعديل الالئحة الداخلية ملجلس 
االمــة، وتشــريع آخــر مبنع 
احلكومة بكف يدها من التحكم 
الدستورية لضمان  باألدوات 

عدم تكراره في املستقبل.
فيمــا كان امللــف الثانــي 
النزاهة  بخصــوص تعزيــز 
والشــفافية، مبينــا ان هيئة 
مكافحــة الفســاد عاجزة عن 
القيام بدورها، مقترحا تعديال 

واملقترحــات  التشــريعات 
النتشال البلد، ألننا منلك قناعة 
بانتهــاء الصراع السياســي، 
وقد وصلنــا ملرحلة نأمل أن 
تكون مرحلة استقرار ندخل 
بها بالكثير من التشــريعات 
التي  واخلطوات واملقترحات 
بدأنــا بهــا فعليا علــى أرض 

الواقع.
واســتعرض الصقعبــي 
ثالثــة ملفات اولهــا االصالح 
السياســي والبرملانــي وذلك 
من خالل املواجهة وتصويب 

لقانون حق االطالع، وقانون 
آخر خــاص بحظــر تعارض 
املصالح، وتعديل قانون هيئة 
نزاهة مبنحهم ســلطة كاملة 

وضبطية قضائية.
وتابع الصقعبي إن امللف 
الثالــث يختــص باإلصالح 
االســكاني نظــرا ألهميتــه 
للشباب الكويتي، مثنيا على 
جهود النائب الســابق فايز 
اجلمهور في هذا الشأن، مبينا 
ان امللف االسكاني ثم فتحه 
بحلول واقعية وسريعة من 

تواجه مافيــا العقار وتوفير 
سيولة بنك االئتمان من خالل 
حلول تشريعية تضمن عدم 
تكرار سيناريو املشكالت في 

السنوات املقبلة.
وأعلن الصقعبي انه جرت 
مناقشة ٢٣٥ تشريعا وقانونا 
في مجلس االمة املاضي تخص 
االســرة واالقتصاد والتعليم 
واإلسكان وكانت قوانني مهمة 
واساسية، وهي تعتبر خارطة 
طريــق للتعاون مع احلكومة 
املقبلة الستقرار يصنع الفرق.

النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة أقام ندوة انتخابية مساء أمس األول بعنوان «اصنع الفارق»

االنتخابية التي قامها مســاء 
أمس االول مبنطقة العديلية 
حتت عنــوان «اصنع الفرق» 
«اخلــوف والهاجــس خــالل 
الصراع البرملاني املاضي حمال 
إســاءات كبيرة أهانت العمل 
البرملاني وكوارث دســتورية 
العمــل وهــروب  وتعطيــل 
احلكومة السابقة من مواجهة 

النواب».
«الصــراع  أن  واعتبــر 
تســبب فــي كــوارث وعطل 
العمل ومصالح البالد، ونأمل 
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فهيد الديحاني: نتعاون مع أي حكومة 
إصالحية دون تهاون في الرقابة واحملاسبة

أكد مرشح الدائرة الرابعة د.فهيد الديحاني ان الوحدة الوطنية 
اهم ركائز املجتمع الكويتي التي ال ميكن التفريط فيها، رافضا أي 
تراشق بني املرشحني، داعيا اجلميع الى ترك اي خالف جانبي ونبذ 
الصراعات الشخصية واالتفاق على مصلحة الوطن واملواطنني، 
مؤكــدا ان هــذه هي املصلحة الوطنية التي تســتحق ان يتعاون 

عليها اجلميع.
وقــال د.الديحاني خالل ندوته االنتخابية التي اقامها مســاء 
امــس االول بعنوان «بال ســقف»: غير مقبول اســتخدام النفس 
القبلــي والطائفي من قبل البعض في حمالتهم االنتخابية، وجر 
املجتمع الكويتي الى مستنقع غرقت به مجتمعات ليست بعيدة 
عنا، مضيفا: الناخب ينتظر منا كمرشــحني ان نعبر في ندواتنا 
االنتخابيــة عما نحمله مــن أفكار وآراء حــول همومه ومعاناته 
وآماله، من خالل برنامج انتخابي أو استحقاقات شعبية توضح 
مدى جدية املرشح بتطبيقها، وليس ما نراه من بعض املرشحني 

من تراشق ورمي تهم باطلة على بعضهم البعض.
وبني د.الديحاني ان الشعب ينتظر حكومة مقبلة لديها حلول 
للقضايــا الشــعبية العالقة منذ عشــرات الســنوات، وان تكون 
حكومة قادرة على اتخاذ القرار في قضايا مثل االسكان وتطوير 
املنظومــة التعليمية وترتقي باخلدمات الصحية وباقي القضايا 

التي ال حتتمل تأخير اكثر من ذلك.
وأبدى د.الديحاني تفاؤله بعد اخلطاب التاريخي لصاحب السمو 
أمير البالد الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح والذي تاله سمو 
ولي العهد الشــيخ مشعل األحمد اجلابر الصباح، وما أعقبه من 
قرارات اصالحية تدعو للتفاؤل، ولكننا نتفاءل بحذر ألننا نريد 
نهجا اصالحيا مســتمرا ينتج عنه بيئة صحية ومناخ سياســي 
مالئم للتعاون بني الســلطتني والعمــل لتنمية الكويت لينعكس 
ذلك على مصلحة املواطن الكويتي وحتقيق مصاحله وطموحاته.
وزاد الديحانــي: نعــم نتعاون مع أي حكومــة إصالحية ألن 
شــعارنا «مصلحــة الكويت فوق أي اعتبار»، وهــذا التعاون لن 

يخلو من الرقابة واحملاسبة. 
واختتم د.الديحاني قائال: امام الشعب الكويتي مسؤولية عظيمة 
واستحقاق وطني بيوم االقتراع، وكلي ثقة بحسن اختيار الناخبني 
لرجال شرفاء اقوياء باحلق أمناء على حقوق االمة ومكتسباتهم.

مرشح الدائرة الرابعة أقام ندوة انتخابية مساء أمس األول بعنوان «بال سقف»

(احمد علي) مرشح الدائرة الرابعة د. فهيد الديحاني مخاطبا احلضور  

جانب من احلضور 

أبناء الدائرة الرابعة في مقر د.فهيد الديحاني 

مبارك احلجرف: ضرورة تفعيل دور القطاع 
اخلاص في توظيف شباب الكويت

قال مرشــح الدائــرة الرابعة النائب الســابق 
مبارك احلجرف «إن شريحة الشباب املقبل على 
التوظيف سيعاني أزمة حقيقية خالل السنوات 
العشر املقبلة»، الفتا إلى هناك ما يزيد عن ٢٠٠
ألف كويتي وكويتية ســيتخرجون إلى ســوق 
العمل، فيجب علــى احلكومة أن تنتبه إلى هذه 
األمور وتوفر لهم فرص عمل وتفعل دور القطاع 

اخلاص لتحقيق ذلك.
وأضاف احلجــرف، في تصريح صحافي، أن 
البديل االســتراتيجي مشــروع حكومي قدم في 
٢٠١٠، وهو يعالج التفاوت في الرواتب بني جهات 
الدولة، وبني التخصصات املتشابهة، مضيفا: ليس 
من املعقول أن جميع أصحاب املؤهالت الواحدة 
رواتبهــم متفاوتة، من خالل وضعهم في جهات 

وهيئــات الدولة، فمن الضروري أن تكون هناك 
عدالة ومساواة في هذا األمر.

وذكــر: أي مواطن تتعنت الوزارة أو أي جهة 
فــي الدولة في إعطائه حقه فليذهب إلى مجلس 
األمة ويقدم شــكوى على هذه الوزارة من خالل 
جلنة العرائض والشكاوى، وهناك قسم الستقبال 
الطلبات وتقدمها كتابة وحتال إلى رئيس املجلس 
ويحيلها بدوره إلى اللجنة، وحق املواطن الكويتي 
أن تتلى الشكوى في البرملان، ولذلك بجهود اإلخوة 
وتطبيق املادة ١٤٢، أي مواطن يقدم شكواه تتلى 
في املجلس يتلوها األمني العام، تقال حتى يعرف 
الشخص أن شكوته تليت وسمعت في البرملان.
وتســاءل احلجرف: مــاذا ينقصنــا عن دول 
اجلــوار؟ هنــاك مواطن في إحــدى دول اجلوار 

يقــول لي لم أراجع وزارات من ٥ ســنوات، وكل 
شــغله في تطبيقــات على الهاتــف اجلوال، كل 
ذلك كنا نصدره في الســتينيات والسبعينيات، 

فلماذا نتراجع؟
وقال: تراجعنا بســبب إدارة البلد احلكومية 
الســيئة، وصلنا إلى مرحلة أن املواطن ال يذهب 
إلى املرور إال ومعه واســطة، أين الشفافية؟ هل 
هــذه الكويت التي بنيت علــى القانون واحترام 
القانون، ولكن لألســف تراجعت في الســنوات 
األخير تراجعا غير مقبول وذلك مت تكريسه في 

ذهن املواطن.
وشدد على ضرورة تطبيق القانون على اجلميع 
مبسطرة واحدة والكبير قبل الصغير وال تكون 

مسطرة متعرجة.

مرشح الدائرة الرابعة شدد على ضرورة تطبيق القانون على الكبير قبل الصغير وإقرار قانون البديل اإلستراتيجي

مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق مبارك احلجرف

سعد اخلنفور: نرفض املساس بجيب املواطن رفضًا 
قاطعًا وعلى احلكومة حتقيق حياة كرمية للشعب

شدد النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة سعد 
اخلنفور على ضرورة التعاون والعمل اجلماعي 
خــالل املرحلــة القادمة في مجلــس األمة املقبل، 
مؤكــدا ان هذا التعاون ســيصب بصالح الوطن 
واملواطنني ويســرع من عجلة التنمية من خالل 
تشريعات قوانني لقضايا مهمة وملحة متس جميع 
املواطنني وبشكل مباشر مثل القضية اإلسكانية 
والتعليم وتطوير املنظومة الصحية والتركيبة 

اإلسكانية وقضية البدون.
وقــال اخلنفور: ســأعمل جاهدا علــى العمل 
اجلماعي ومد يد التعاون مع كل االطراف النيابية 
بهــدف الوصول الى كل التشــريعات التي تخدم 

الشعب الكويتي وتنهض بالبالد.
وثمن اخلطاب السامي لصاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد والذي تاله سمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمد وما تضمن من مضامني 

سامية ووطنية وحماية لدستورنا، موضحا: هذا 
اخلطاب التاريخي يضعنا امام مسؤولية وطنية 
خلدمة الكويت واهلهــا، ويجب علينا جميعا اال 
نفرط بهــذه الفرصة وان نضع مصلحة الكويت 

وشعبها فوق كل اعتبار.
وجــدد اخلنفــور رفضه القاطع ألي مســاس 
بجيب املواطن الكويتي، داعيا احلكومة الى دعم 

املواطنني كافة وحتقيق حياة كرمية لهم.

النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة يُشدد على ضرورة التعاون اجلماعي في املرحلة القادمة

النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة سعد اخلنفور
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لة بالرواتب  ثامر العنزي: الكويت مكبَّ
واالعتماد على النفط كمورد وحيد

قال مرشح الدائرة الثانية ثامر العنزي في ندوة انتخابية أقامها أمس 
األول مبناســبة افتتاح مقره، إنه لو قام مبهاجمة أي فئة أو أي شخص 
لكان هذا الڤيديو ينتشــر والكل سيســمعه ألنه ميــس طائفة، وعندما 
أحتدث كفكرة أو قضية وأجد احلل لن يسمعنا أحد، لذلك جلأنا إلى منبر 

الديوانية، من القلب إلى القلب وجلأنا إلى أبناء الكويت.
وأضاف: الكويت مكبلة بالرواتب فقط وتعتمد على مورد واحد فقط 
وهو النفط، وســنقول للحكومة إن دولة اإلمارات تتفاخر بأن لديها ٤٣
ميناء وســيطروا على النقل التجاري البحري ومن ثم يفرضون قوتهم 

السياسية، والسعودية تتجه إلى امتالك ٧٥ ميناء.
وذكر ثامر العنزي: لــدي رؤية اقتصادية أحاول تطبيقها في القادم 
من األيام، ونحن اقتصاديا سيئون جدا، وخالل ٥ سنوات سيكون عدد 
السكان مليوني نسمة، والعجز قادم ال محالة، سنحاول تقدمي ٦ اقتراحات 
خللق فرص معيشــية ومدخول للميزانية لنحسن دخل الفرد ونحافظ 

على الطبقة الوسطى.
وأكد أن ديوان اخلدمة املدنية مت حتويله إلى ديكور، ولذلك سأتبنى 
قانونا جلعله مظلة جلميع الهيئات، وجعل التوظيف من خالل القرعة، 
مشيرا إلى أن الكويت ثاني حاضنة في العالم لألسماك إال أنها ملوثة، هي 
ثروة حقيقية لكنها ملوثة، وسأطالب بضم أي زيادة ألرباح الصناديق 

السيادية للميزانية العامة لتخفيف العبء على املواطن.
وقال إن الكويت لديها قدرة سياسية رهيبة، فنحن من أفضل الشعوب 
التي لديها السياسيون القادرون على اخلروج من أي أزمة اقتصادية او 
مآزق سياسية، لذلك يجب أن منزج السياسة باالقتصاد ولدينا رجال دولة.
وذكر ان شــعارنا هو مبدأ اخلطاب، واملستقبل بعد اخلطاب أفضل، 
شعارنا بناء وتنمية، وسترونني إما معارضا أو إصالحيا، معارضا عندما 
تقصر احلكومة في أداء واجباتها، وإصالحيا عندما تتجه احلكومة إلى 

التنمية واإلصالح.

مرشح الدائرة الثانية أقام ندوة انتخابية مساء أمس األول

حضور كثيف من أبناء الدائرة في مقر االنتخابي للمرشح ثامر العنزي

أبناء الدائرة الثانية في ندوة ثامر العنزي

حضور كبير في ندوة مرشح الدائرة الثانية ثامر العنزي

.. ترحيب بأبناء الدائرة

أبناء الدائرة الثانية في مقر مرشح الدائرة ثامر العنزي

جانب من احلضور

.. ويستقبل النائب السابق فيصل اليحيى ثامر العنزي يرحب بالنائب السابق د.فيصل املسلم

(محمد هاشم) مرشح الدائرة الثانية ثامر العنزي متحدثا 

حضور كثيف



فارس العتيبي: اخلطاب األميري 
جاء متوافقًا مع املطالب الشعبية

ما موقفكم من قانون املسيء 
حال وصولكم ملجلس األمة؟

٭ قانون املسيء الذي قمت 
بالتصويت عليه ورغم ان هذا 
القانون جاء بشــكل سريع، 
ولكن أريد أن اوضح ســبب 
موافقتي عليه، فالكل يعلم ان 
في مجلس االمة مستشارين 
قانونيني وخبراء وخاطبتهم 
وأكدوا لي أن هذا القانون ال 

أثر رجعي له.

هل املستشارون فقط من 
أكدوا هذا األمر؟

٭ ان اخلبــراء أكدوا لي هذا 
األمر أنه ال رجعية للقوانني 
وهــذا أمر معــروف، وحتى 
رد الفتوى والتشــريع على 
وزارة الداخلية بعدم رجعية 
القانون ونحن أخذناها من 
منطلــق شــرعي وأطيعــوا 
اهللا ورســوله وأولــي األمر 
منكم، وال ميكن أن نعارض 
قانونــا مبدأه مبدأ شــرعي 
ويتوافق مع املــادة الثانية 
من الدســتور، وهناك حكم 
نهائي متييز على عدم رجعية 
القانون، واجلميع فوجئ ان 
القانون طبــق بأثر رجعي، 
والكل تفاجأ وفي برنامجي 
االنتخابي، وقبل جناحي في 
مجلس ٢٠٢٠ وعدت الناخبني 
بتعديل هذا القانون السيئ 
وتبنيت إصالحات وقوانني 
وبفضل اهللا سبحانه وحينما 
تقدم األخ مــرزوق اخلليفة 
بتعديل قانون املسيء وقعنا 
معه ودخل اللجنة املختصة 
وأخذنا توافقا مع احلكومة 

إلقرار هذا التعديل.

ما القوانني التي تقدمت بها 
في املجلس املاضي؟

٭ تقدمت بقوانني وعندما أتت 
ما تسمى احلكومة الشعبية 
تقدمنا عشرة نواب بتعديل 
القانون، ولكن لألسف غابت 
احلكومة، واحلقبة خالل الـ 
٨ ســنوات املاضيــة كانــت 
ســيئة والكل شــاهد عليها 
ووضعت برنامجي على أن 
اإلصالح هو األساس والبلد 
على حافة االنهيار ورئيس 
املجلس تسيد على كل األمور، 
والشعب كان يراقب ورسالة 
كانــت   ٢٠٢٠ ديســمبر   ٥
واضحــة وصريحة بدخول 
٣١ نائبا جديدا، لألسف جلنة 
األولويات األخيرة وضعت 
ضد مصالح املواطنني بجميع 

وتغييــر القوانــني ويقــدم 
عليها قانون تغيير مســمى 
اخلادم والكثير من القوانني 
كانت منتهية، ولكن اللجان 
لم يطلب منها رفع تقريرها 
ومكتب املجلس اللي يحرك 
بأمر ولكن الشعب الكويتي 
كان أكبر من هذا كله وانتصر 
للحق، وكانت هناك قوانني 

ان هذا املجلس كلفته عالية 
علــى الدولة والشــعب ألنه 
وصل لدرجة مخيفة وبعد هذا 
كله كيف لي أال أطالب برحيل 
هذا املجلس، والقناعة كانت 
أنه من املستحيل أن يستمر 
هذا املجلس بهذا الوضع وأكبر 
دليل ان اخلطاب السامي جاء 

متوافقا مع مطالبنا.

البــد من إزالتهــا مت إقرارها 
والزخم الشــعبي الذي رفع 
رحيــل الرئيســني هــو من 

أوصلنا لهذه املرحلة.

ملاذا رفعت شعار حل مجلس 
٢٠٢٠؟

٭ رفع شعار رحيل مجلس 
األمة ٢٠٢٠ جاء بعد ان تأكدت 

من صاحب فكرة الصعود 
إلى منصة الرئاسة، وما 

رأيك في طلب رئيس 
الوزراء السابق بتأجيل 

املزمع تقدميه؟
٭ فكرة الصعود الى املنصة 
لألخ ثامر السويط، ودخول 
حــرس املجلس إلى املنصة 
أمــر غيــر صحيــح، فهــذه 
القاعة قاعة عبداهللا السالم 
ال يدخلهــا ســوى أعضــاء 
مجلس األمة، وفوجئت بطلب 
رئيــس احلكومــة باملزمع 
تقدميه وهــو حتصني ملدة 
سنتني من املساءلة ويصوت 
عليها رئيس املجلس الذي 
يعلم مخالفتها وأين دفاعه 
عن الدســتور؟ وهذا امر ال 
ميكن قبوله ومسخ وتفريغ 
دستوري في ظل مجلس أمة 
موجــود، وهللا احلمد قمنا 
بحماية الدستور ومتفائلون 

باملرحلة املقبلة.

من أين جاءت فكرة اجللوس 
على مقاعد الوزراء؟

٭ اجللوس على الكراســي 
جاء بعد اجتماع لنا كأغلبية، 
وجاءنا األخ مرزوق اخلليفة 
كلكــم رأيتم مــا حصل من 
حــرس املجلس لنا كنواب، 
وعلينــا ان نوصل رســالة 
استهجان من خالل جلوسنا 
على كراسي الوزراء، وهي 
رسالة راقية وجنحت الفكرة 
واجتمعنا على كلمة سواء 
بأنه لن تكون هناك جلسة 
ما لم يصعد رئيس الوزراء 
منصة االستجواب وكل ما 
قمنا به من اجل الدستور وعن 
صاحب فكرة االعتصام بعد 
هروب احلكومة من اجللسات 
أتى األخ شــعيب املويزري 
وقــال علينا ان نعتصم في 
املجلس ونفذنــا فكرة االخ 
شعيب بعد اجتماعات عدة 
اتفقنا ان نعتصم شهرا وجاء 

بعد جلسة املتقاعدين.

االعتصام كان آخر األوراق 
لديكم؟

٭ كان االعتصام هو النعش 
األخيــر وزاد عليها ندوات 
فــي دواويــن املعتصمــني 
وهــذا يتوجــب ان نوصل 
النــواب   ٩/٢٩ يــوم  فــي 
اإلصالحيني واتوقع وصول 
٣٥ نائبا إصالحيا للمجلس 
املقبــل والكويــت بحاجــه 

لإلصالحيني.

النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة أكد أن الشعب ُمطالب بإيصال اإلصالحيني

القوانــني، والدليل على ذلك 
تغيير مسمى اخلادم الى عامل 
منزلي، وهل هذا قانون تقدمه 
علــى عشــرة قوانــني مهمة 
كقانون بســط القضاء على 
قوانــني اجلنســية وتعديل 
قانــون املســيء وتعديــل 
الالئحة الداخلية والقروض 
وغيرها مــن القوانني املهمة 

مستشارو مجلس األمة أكدوا 
لي أن «قانون املسيء» لن 

ُيطبق بأثر رجعي ولذلك قمت 
بالتصويت عليه باملوافقة

اخلبراء أكدوا أنه ال رجعية 
للقوانني وحتى رد «الفتوى 

والتشريع» على وزارة الداخلية 
بعدم رجعية القانون

أخذنا املوافقة من منطلق 
شرعي بأن أطيعوا اهللا ورسوله 

وأولي األمر منكم

ال ميكن أن نعارض قانونًا مبدأه 
مبدأ شرعي ويتوافق مع املادة 

الثانية من الدستور

هناك حكم نهائي متييز بعدم 
رجعية القانون ولكن فوجئ 

اجلميع بأن القانون ُطبِّق بأثر 
رجعي

قبل جناحي في مجلس ٢٠٢٠
وعدت الناخبني بتعديل 

قانون املسيء لكن تعطيل 
اجللسات حال دون ذلك

مجلس ٢٠٢٠ كلفته كانت 
عالية على الدولة والشعب

فكرة اجللوس على مقاعد 
الوزراء إليصال رسالة استهجان 

راقية وجنحت الفكرة

اجتمعنا على كلمة سواء بأنه 
لن تكون هناك جلسة ما لم 

يصعد رئيس الوزراء منصة 
االستجواب

أتوقع وصول ٣٥ نائبًا إصالحيًا 
للمجلس املقبل والكويت 

بحاجة لإلصالحيني

أكد مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق فارس العتيبي أن الشعب مطالب بإيصال اإلصالحيني، مشيرا إلى أن اخلطاب األميري جاء متوافقا مع املطالب الشعبية. 
وأضاف العتيبي في لقاء صحافي: مستشارو مجلس األمة أكدوا لي أن قانون املسيء لن يطبق بأثر رجعي ولذلك قمت بالتصويت عليه باملوافقة، واخلبراء أكدوا أنه 

ال رجعية للقوانني وحتى رد الفتوى والتشريع على وزارة الداخلية بعدم رجعية القانون، أخذنا املوافقة من منطلق شرعي بأن أطيعوا اهللا ورسوله وأولي األمر منكم، 
وال ميكن أن نعارض قانونا مبدأه مبدأ شرعي ويتوافق مع املادة الثانية من الدستور. وذكر أن «هناك حكم نهائي متييز على عدم رجعية القانون، ولكن فوجئ اجلميع 

بأن القانون طبق بأثر رجعي، وقبل جناحي في مجلس ٢٠٢٠ وعدت الناخبني بتعديل هذا قانون املسيء، لكن تعطيل اجللسات حال دون ذلك، ومجلس ٢٠٢٠
كلفته كانت عالية على الدولة والشعب». وقال إن «طلب رئيس الوزراء السابق تأجيل االستجوابات املزمع مخالف مخالفة صريحة لنصوص الدستور ولم نقبل بها، 
وفكرة اجللوس على مقاعد الوزراء إليصال رسالة استهجان راقية وجنحت الفكرة، واجتمعنا على كلمة سواء بأنه لن تكون هناك جلسة ما لم يصعد رئيس الوزراء 

منصة االستجواب»، متوقعا وصول ٣٥ نائبا إصالحيا للمجلس املقبل والكويت بحاجه لإلصالحيني، وإلى تفاصيل اللقاء:

أعده للنشر: رشيد الفعم
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ما رأيك في مجلس ٢٠٢٠
وهل كان مجلس إجناز؟

٭ مجلس ٢٠٢٠ كان مجلسا 
اســتثنائيا ولو رجعنا إلى 
املجالس السابقة منذ املجلس 
التأسيســي ما راح نشوف 
مجلــس كان فيــه حتديات 
وصعوبــات وكان مجلــس 
٢٠٢٠ صعبــا جــدا وحينما 
تريد تقدمي ما يخدم املواطن، 
وتوقعنــا ان تكــون هنــاك 
ارضة خصبة ولكن لألسف 
لم تر هذه االرض اخلصبة 
الشــيخ  تولــى  وحينمــا 
صباح اخلالد ٢٠١٩ رئاســة 
احلكومة، كنا نشوف جزء من 
شخصيته السياسية وكان 
هناك تفاؤل به وكان النواب 
متحمســني ولكــن لألســف 
انصدمنــا بالواقــع حينمــا 
شاهدنا ممارسات احلكومة 
ورئيســها، ولكننــا لم نبدأ 
مع رئيس احلكومة اال بكل 
تعاون ولكن سمو الرئيس 
هو من غير املشهد، ولم يكن 
مع االغلبية النيابية وذهب 
الى االقلية في مجلس االمة 
وحينما ذهب سمو الرئيس 
وحكومتــه الــى انتخابــات 
رئاســة مجلس االمة كانت 
هذه هي الشــرارة التي كان 
آخرها ان يتقدم باستقالته 
من احلكومة ســمو الشيخ 

صباح اخلالد.

هذه جتربتك األولى في 
البرملان.. كيف تقيمها وهل 

استفدت منها؟
و٢٠١٦  ٢٠١٣ جتربــة  ٭ 
كانــت جتربة أراد الشــعب 
تغييرها من خالل انتخابات 
٢٠٢٠ ولكن لألســف رئيس 
الرغبــة  احلكومــة خالــف 
الشــعبية وليســت لدينــا 
مشكلة شــخصية مع احد، 
ال رئيس املجلس وال رئيس 
احلكومة، ولكن مشكلتنا مع 
الذي لألسف مورس  النهج 
بشكل تعسفي وحينما خالف 
رئيــس احلكومــة االغلبية 
النيابيــة كانــت هــذه هــي 
النتيجة، مضيفا ان خطاب 
ســمو ولي العهــد الذي اكد 
عــدم تدخــل احلكومــة في 
انتخابــات الرئاســة املقبلة 
دليل على ان القرار السابق 
في اختيــار رئيس املجلس 
وتدخــل احلكومة لم يوفق 
وكانت هذه النتيجة لسمو 
رئيس احلكومة وســبق ان 
اعطينا لرئيس الوزراء اكثر 
من فرصة وجلسنا معه في 
فبراير ٢٠٢١ وجلســنا معه 
على طاولة واحدة وبعد ايضا 
انتخــاب الرئيــس إلعطائه 
الفرصة وجلسنا معه وكانت 
مطالبنا واضحة ومت االعالن 
عنها عن طريق الوزير مبارك 
احلريص ووافقوا عليها في 
ان تكــون هــذه املطالب في 
أول جلسة ولكن لم نشاهد 
هذا االتفــاق وال االمر الذي 

اتفقنا عليه.

كيف ترى طلب تأجيل 
االستجوابات املزمع تقدميها؟
٭ طلــب رئيــس احلكومة 
تأجيــل  بشــأن  الســابق 
االســتجواب املزمع تقدميه 
امــر كارثي حينما يتقدم به 
رئيــس احلكومــة ويرفض 
ان يســتجوب يعتبر كحل 
للمجلس او تعليق للدستور 
ولــو فرضنــا ان احلكومــة 
تقدمت بطلب بأن ٤ سنوات 
ال تتم مساءلة أي وزير وال 
رئيــس احلكومــة! فهل هذا 
االمر مقبول؟ وبعد حتصني 

مــا دفعنــا إلى اســتجواب 
الرئيــس، وكنت متفائال أن 
يصل عدد املوافقني على عدم 
التعــاون الى ٢٨ عضوا وملا 
قدمنا لرئيس احلكومة الكل 
كان يعرف أن الرئيسني جل 
اهتمامهما تعطيل وتأجيل كل 
شــيء، ما جعلنا نستجوب 
رئيس احلكومة واستجواب 
اخلالــد  صبــاح  الشــيخ 
استجواب تاريخي ألنه أول 
رئيــس وزراء يســقط إثر 
االستجواب وكنا على يقني 
بحــل مجلس األمــة بعد أن 
قال الشعب كلمته في رئيس 

الوزراء.

وكيف جاء قرار االعتصام 
النيابي في مبنى مجلس 

األمة؟
الســاير إن قــرار  ٭ قــال 
االعتصــام في مجلس األمة 
أتى بعد تعطيل اجللســات 
الدســتور  والتطــاول على 
ومت تهميــش الدور النيابي 
التنســيق بــني  ولذلــك مت 
النــواب ووصلنا إلى قناعة 
قــرار االعتصام وكان هناك 
اجتمــاع جدي ممــا أصبح 

التطعيــم كان  وموضــوع 
يجب احترام املواطنني اللي 
مــا يبــون يطعمــون وملاذا 
كان فيــه عقوبات وحرمان 
غيــر املطعمــني من الســفر 
وأمــور كثيــرة ملــاذا حدث 
التعســف، والقــرارات  هذا 
كانت غير مدروسة وكانت 
حكومتنــا تأخذ قرارات من 
دول أخــرى (قص ولصق) 
وأيضا ال تطبقها، موضوع 
االستجوابات وكنت متحدثا 
مع زميلــي عبداهللا املضف 
في استجوابه والنائب بدر 
املال حتدث فــي نقاط مهمة 
في اســتجواب وزير الدفاع 
وكانت هناك جتاوزات كبيرة 
مالية فــي صندوق اجليش 
و«اليوروفايتر» وتشرفت ان 
اسمي مع العشرة املوقعني 
على طرح الثقة في استجواب 

وزير اخلارجية.

هل العمل داخل كتلة 
اخلمسة إيجابي، ومثمر؟

٭ كتلتنا وبعــد جناحنا في 
انتخابات ٢٠٢٠ تشــكلت بعد 
وصولنا للمجلس ولم نختلف 
نهائيا وجميــع قراراتنا يتم 

االعتصــام جديــا ولم تكن 
لدينا نيــة بفض االعتصام 
إال بعد أن تأتي نتائج إيجابية 
واحملافظة على مكتسباتنا 
الدســتورية، وسمو األمير 
وســمو ولي العهــد هما مع 
الشعب، وخطاب سمو األمير 
الذي ألقاه ســمو ولي العهد 
كان خطابا تاريخيا أنا لم أكن 
أتوقع هذا اخلطاب ولكن أتى 
مبكاسب كثيرة وكان خطابا 
تاريخيا أعطى خارطة طريق 

مستقبلية.

هل من املمكن أن تسرد 
لنا بعض أخطاء احلكومة 

السابقة مثال؟
٭ موضوع «كورونا» مثال 
وقراراتــه وكورونــا بــدأت 
قبل دخولنا املجلس وكنت 
أقــول إن هــذا احلدث عاملي 
ومن الطبيعي أن منر بأخطاء 
لكن أنت ال تتعلم من أخطائك 
هذه هي املشــكلة وحتولنا 
مــن أزمة صحيــة إلى أزمة 
اقتصادية واجتماعية وتضرر 
الكثير مــن القطاع اخلاص 
ومحاربة أصحاب املشاريع 
واملتوســطة،  الصغيــرة 

 ٪١٠٠ االتفــاق عليها بنســبة
وكان دائمــا نتناقش ونتفق 
وال يحدث تصويت بيننا ولو 
جنحت أتشرف باالنضمام الى 

هذه الكتلة.

هل أنت متفائل في املرحلة 
املقبلة؟

٭ متفائلون برئيس مجلس 
الوزراء ســمو الشــيخ أحمد 
نــواف األحمد الصباح ولديه 
ونتمنــى  إصالحــي  نفــس 
اســتمرارية هــذا وأمتنى أن 
يتعلم من جتربة صباح اخلالد 
وأمتنى أن تصل الرسالة بأنه 
ال يوجد رئيس وزراء ال ميس 
اليوم نشــوف ولد عمه قاعد 
بالبيــت، ولقد قدمنــا الكثير 
قدمنا ١٥ محورا واليوم نرى 
أن ١٥ محورا التي قدمناها لو 
مت اقرارها واهللا سوف سترجع 
الكويت كما كانت درة اخلليج 
والـــ ١٥ محــورا وصلــت إلى 
سمو األمير وسمو ولي عهده 
ورئيــس احلكومــة وتقدمنا 
ايضا بهذا املشــروع لرئيس 
مجلس الوزراء ســمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح وكل 
شيء أصبح موجودا وقدمنا 
حلــوال كثيــرة في االســكان 
والشباب والرياضة والصحة 
وأمورا كثيــرة ومطلوب من 
رئيس الوزراء ان يضع خطته 
ورؤيته يجب ان تقدم بشكل 
صحيح وسليم ويطبق على 

أرض الواقع.
وأقول أنــا متفائل واليوم 
هــي مرحلة جديــدة وأمتنى 
أال  الــوزراء  رئيــس  علــى 
يشــتري بعــض األشــخاص 
وبعض التجار ويبيع الشعب 
الكويتي بل ليكن رصيدك هو 
الشعب الكويتي ولتعمل على 
مصاحله وأشكر النواب الذين 
كانوا معنا في املجلس السابق 
وكانوا مع القرارات اإلصالحية 
التــي قمنــا فيهــا وللناخبني 
واملواطنني الكويت في مفترق 
طرق واختياركم هو من يحدد 
املصير القادم والناس لن تخذل 

من وقف معها.

مهند الساير متحدثا في احدى اجللسات

الساير خالل عضويته في املجلس السابق

رئيس الوزراء أصبح ايضا 
الوزراء يتمــادون حتى في 
األجوبة عن أسئلة النواب.

معنى ذلك أنك كنت غير 
راض عن أداء املجلس 

السابق بشكل عام وعن 
أدائك بشكل خاص؟

٭ موضوع الرضا عن أدائي 
في املجلس الســابق دخلنا 
إلى تقدمي مقترحات وعملنا 
بشكل مناسب ودخلنا بروح 
العمل كفريــق واحد ولكن 
البيئــة السياســية لم تكن 
جيــدة وتعطــل كل شــيء 
الكثيــر  ولألســف قدمنــا 
وايضــا  املقترحــات  مــن 
اللجــان  ســيطرتهم علــى 
وتعطل االقتراحات والطلبات 
النيابية وذهبنا إلى مجلس 
االمة لنطلب هذه االقتراحات 
لكنهــم كانــوا يقولــون ان 
املقترحات غير دســتورية 
وغير جاهزة وهذا تدليس 
النــاس وكل التقارير  على 
موجــودة واليوم مت إعطاء 
صالحيات واسعة للرئيس 
ومنحــه صالحيات أضرت 
باملواطنني من خالل تعسفه 
ولو رجع بي الزمن سأكون 
ثابتــا علــى نفــس مواقفي 
السابقة ولن أتغير وموضوع 
الرضا يتحقق عندما تعود 
الكويت لألفضل إن شاء اهللا.

كيف قررت استجواب 
رئيس الوزراء؟

٭ النائــب الســابق خالــد 
العتيبــي قال لــي إنه يريد 
الوزراء  اســتجواب رئيس 
وحتدثنا فــي هذا املوضوع 
ومن ثم حتدثنا إلى د.حسن 
جوهر ألننا وصلنا إلى قناعة 
أن سمو الرئيس أخذ الوقت 
الكافي وإذا تركنا احلكومة 
سوف تتمادى أكثر في أمور 
كثيرة وطالبنا أيضا تثبيت 
أن طلــب رئيــس احلكومة 
بتحصينه من االستجوابات 
غير دســتوري وهــذا األمر 
الذي لم يحصل وهذا أيضا 

خطاب سمو ولي العهد الذي 
أكد عدم تدخل احلكومة 

بانتخابات الرئاسة املقبلة 
دليـــل علـى أن تدخلهـا 

في السابق كان غير موفق

طلب رئيس احلكومة السابق 
بشأن تأجيل االستجواب 

«املزمع تقدميه» أمر كارثي 
ويعتبر تعليقًا للدستور

لو رجع بي الزمن سأكون ثابتًا 
على نفس مواقفي السابقـة 

ولن أتغير والرضا يتحقق عندما 
تعود الكويت لألفضل

احلكومات السابقة أخذت 
الوقت الكافي ومتادت في 

مخالفات كثيرة وطلبنا إثبات 
عدم دستورية طلب «املزمع» 

لم نختلف نهائيًا في كتلة الـ ٥
وجميع قراراتنا يتم االتفاق 

عليها بنسبة ١٠٠٪

لم تكن لدينا نية بفّض االعتصام 
إال بعد أن تأتي نتائج إيجابية 

واحملافظة على مكتسباتنا 
الدستورية

ليست لدينا مشكلة شخصية 
مع أحد ال رئيـس املجلـس 

وال رئيــس احلكومـة 
مشكلتنا كانت مع النهــج 

الذي مورس على النواب

النائب السابق ومرشح الدائرة االنتخابية الثالثة أكد أن خطاب القيادة السياسية تاريخي وأتى مبكاسب كثيرةالنائب السابق ومرشح الدائرة االنتخابية الثالثة أكد أن خطاب القيادة السياسية تاريخي وأتى مبكاسب كثيرة

أعرب النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة مهند الساير عن تفاؤله باملرحلة املقبلة، متوجها بالشكر إلى النواب الذين كانوا معه في املجلس السابق وكانوا مع القرارات 
اإلصالحية التي قاموا بها، «وللناخبني واملواطنني أقول إن الكويت في مفترق طرق واختياركم هو من يحدد املصير القادم والناس لن تخذل من وقف معها». وذكر الساير «ليس 
لدينا مشكلة شخصية مع أحد ال رئيس املجلس وال رئيس احلكومة مشكلتنا كانت مع النهج الذي مورس على النواب، وخطاب سمو ولي العهد الذي أكد عدم تدخل احلكومة 
في انتخابات الرئاســة املقبلة دليل على أن تدخلها في السابق كان غير موفق». ولفت إلى أنهم في الكتلة «جلسنا مع اخلالد أكثر من مرة وأعطيناه تشريعاتنا ووافق عليها من 
خالل وزيره مبارك احلريص لكن لم يتم الوفاء بها، وطلب رئيس احلكومة الســابق بشأن تأجيل االستجواب املزمع تقدميه امر كارثي ويعتبر تعليقا للدستور، وبعد حتصني 
رئيس الوزراء من خالل «املزمع» أصبح الوزراء مياطلون حتى في األجوبة على أسئلة النواب، ولو رجع بي الزمن سأكون ثابتا على نفس مواقفي السابقة ولن أتغير والرضا يتحقق 

عندما تعود الكويت لألفضل، وحكومة صباح اخلالد أخذت الوقت الكافي، وإلى تفاصيل اللقاء:

أعده للنشر: ماضي الهاجري

مجلس ٢٠٢٠ كان مجلسًا استثنائيًا ولم نَر مثله منذ املجلس التأسيسي.. فقد كان مليئًا بالتحديات والصعوبات

انتخابات الرئاسة في املجلس السابق كانت شرارة الصدام التي انتهت بتقدمي اخلالد استقالته
لم نبدأ مع رئيس احلكومة الشيخ صباح اخلالد إال بالتعاون ولكنه غّير املشهد وترك األغلبية النيابية وذهب لألقلية 

مهند الساير: قرار االعتصام في املجلس مهند الساير: قرار االعتصام في املجلس 
جاء بعد تعطيل اجللسات والتعدي جاء بعد تعطيل اجللسات والتعدي 

على الدستور.. وأتى بنتائج إيجابيةعلى الدستور.. وأتى بنتائج إيجابية
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مخلد العازمي: ما أحوجنا لدعم االستثمار 
في اإلنسان لتعود الكويت درة اخلليج

أكــد مرشــح الدائرة األولى النائب الســابق مخلد 
العازمي أن رؤيته في برنامجه االنتخابي تتوافق مع 
رؤية القيادة السياســية في الكويت، مشددا على أن 
االستثمار في املوارد البشرية هو االستثمار احلقيقي 
فــي وقتنا املعاصر وال يوجد لدينا نقص يعوق هذا 

االســتثمار. وشــدد العازمي في تصريــح أمس على 
أن كلمــة ممثل أمير البالد فــي األمم املتحدة بتاريخ 
٢٠٢٢/٩/٢٠ التي أكد فيها أن األولوية القصوى للكويت 
هي تطوير رأس املال البشري اإلبداعي وحرص الدولة 
على االستخدام الفعال للموارد البشرية، حتتم على 

السلطتني التعاون من أجل النهوض بالتعليم، خاصة 
أن الدول تنهـــــض وترتقي وتتطــــور بسواعـــــــد 

أبنائهـــا.
وفي ختام تصريحه، قال العازمي «اليوم ما أحوجنا 

لدعم هذا االستثمار لتعود الكويت درة اخلليج».

النائب السابق ومرشح الدائرة األولى شدد على ضرورة االستثمار في املوارد البشرية

مرشح الدائرة األولى النائب السابق مخلد العازمي

مبارك العجمي: أمتنى على الشعب حسن االختيار من أجل الكويت
أقــام مرشــح الدائــرة 
اخلامســة النائب السابق 
مبــارك العجمــي حفــل 
شــرف  علــى  اســتقبال 
أبنــاء الدائــرة مبناســبة 
افتتــاح مقــره االنتخابي 
مســاء أمس األول، مشيدا 
باألجواء االنتخابية خاصة 
بعد خطاب صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
والــذي ألقــاه نيابــة عنه 
ســمو ولي العهد الشــيخ 
مشــعل األحمد، حفظهما 
اهللا ورعاهمــا، مبينا أنه 
خطاب تاريخي رسم مالمح 
املرحلــة املقبلــة، ومتنى 
على الشــعب الكويتي أن 
يحسنوا االختيار من أجل 

الكويت.

مرشح الدائرة اخلامسة أقام حفل استقبال لناخبي الدائرة مساء أمس األول

(قاسم باشا) احلضور في مقر مبارك العجمي مبارك العجمي  

غدير أسيري: تنويع مصادر الدخل وتشجيع
االستثمار األجنبي عامالن للنهوض باالقتصاد

دعت مرشحة الدائرة األولى د.غدير أسيري إلى فتح 
البــاب أمام املشــاريع الصغيرة ودعمهــا واالهتمام بها، 
فضــال عن تنويع مصادر الدخل وتشــجيع االســتثمار 
األجنبــي، مبينة أنهمــا عامالن أساســيان في النهوض 

باالقتصاد الكويتي.
وقالت أسيري، في تصريح صحافي، إنها تسعى إلى 
ترسيخ مبادئ الدولة املدنية من حيث املساواة والعدالة 
االجتماعية واحترام جميع األديان، مضيفة: شعار حملتي 
االنتخابيــة «نقدر نغير» يعبر عن رغبتي احلقيقية في 
التغييــر والتطــور، وأنا مؤمنة بأن هنــاك عقوال قادرة 

على التغيير وهي العقول التي أنادي بها وأعّول عليها.
وشددت على ضرورة جتنيس أبناء الكويتية، مستدركة 
«فيكفي الظلــم الذي تعرضوا له وأدى بهم إلى الهجرة، 
ومستوى التعليم متدن في الكويت وأصبحت املناهج ال 
تواكب احلاضر ونفتقر للكثير من التخصصات املهمة».

وذكرت أن اخلدمات الصحية في تراجع مستمر، فالكويت 
هي أكثر الدول ارتفاعا في قيمة األدوية، داعية إلى إنشاء 
مراكز للفنون والثقافات واآلداب حتتضن الشباب بجميع 

مواهبهم وتطورها ودعم الرياضة بكل مجاالتها.
وأضافــت أن فئــة املتقاعدين وكبار الســن هي الفئة 

املظلومة غير املرأة في الكويت ملا يعيشونه من تهميش 
وسوء املعاملة فاليوم املتقاعد ال يحتاج إلى مجرد مكرمة 
بــل يحتاج إلى أن يعيش في حياة كرمية بجانب توفير 
كافة مستلزمات احلياة مثل التأمني الصحي لكبير السن 
وتوفير وظائف تناسبهم لكيال يشعروا انهم خارج الدائرة.

وذكرت أن القضاء على الغالء املعيشي يأتي من خالل 
تقوية صندوق الدولة باســتخدام مصادر دخل متنوعة 
واســتغالل مركز الكويت اجلغرافي وتوظيفه جيدا مما 
ســيرفع من إمكانية زيادة الرواتب وسيدفع باملستثمر 

األجنبي مما سيجعلنا نضع قيودا على التجار.

مرشحة الدائرة األولى الوزيرة السابقة دعت إلى فتح الباب أمام املشاريع الصغيرة ودعمها واالهتمام بها

الوزيرة السابقة ومرشحة الدائرة األولى د.غدير أسيري

مهلهل املضف: النظام االنتخابي احلالي يعزز العمل الفردي
كشــف النائب الســابق ومرشح الدائرة 
الثالثــة مهلهل املضف عن رؤيته من خالل 
مشروع اإلصالح السياسي بتعديل النظام 
البرملاني الذي يحقق االســتقرار السياسي 
بني السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، 
مؤكــدا انه متــى ما كان النظــام االنتخابي 
صحيحا كان هناك اســتقرار سياســي بني 
السلطتني، وحتى ال نعود لألزمات السابقة 

التي كانت بني الســلطتني خالل الـ ١٥ سنة 
املاضية بعدم وجود اي انسجام بني مجلس 

االمة واحلكومة.
وقال املضف: ان النظام االنتخابي احلالي 
قائم على االنقسام ويعزز العمل الفردي مما 
اوصلنــا الى أمر خطير، حيث اصبح هناك 
متثيل سياســي ملكونات املجتمع الكويتي، 
ويجب مراجعة هذا االمر ووضع حلول جذرية 

لــه، مؤكدا: لذا يجب وجــود نظام انتخابي 
يعبر عن ارادة شعبية حقيقية حتى نصل 
الى الدميوقراطية احلقيقية والفعلية بحيث 
تنتخب الشعوب من يدير شؤونها ويشرع 

لها القوانني ويراقب ويحاسب.
واضاف: ان كان هناك فعال نهج اصالحي 
ورغبة حقيقية الصالح الدولة ومؤسساتها 
يجب البدء بتحقيق هذه الرغبة بوجود نظام 

انتخابي يعبر عن ارادة االمة ويعزز العمل 
اجلماعي. وطالب املضــف بوجود حكومة 
تعبر عن االرادة الشعبية احلقيقية تتشكل 
بأغلبيــة من مجلس االمــة، موضحا: انه ال 
يجوز حلكومة ال متثل اإلرادة الشعبية وليس 
لهــا متثيل مــن البرملان ان يكــون لها قرار 
بتشكيل مجلس االمة من خالل التصويتات، 

وهذا يعتبر امرا سياسيا غير صحي.

مرشح الدائرة الثالثة طالب بوجود حكومة تعبر عن اإلرادة الشعبية احلقيقية تتشكل من أغلبية املجلس

مهلهل املضف
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(متني غوزال) جانب من احلضور 

مشعل اجلويسري: اإلسكان وتوظيف الشباب على رأس أولوياتي

قال مرشــح الدائرة األولى مشــعل 
اجلويسري إن «خطاب صاحب السمو 
األمير، حفظه اهللا، الذي ألقاه نيابة عنه 
ســمو ولي العهد، حفظــه اهللا، وضع 
خارطة طريق جديدة لكويت املستقبل 
وحــدد مالمح املرحلــة املقبلة والعهد 
اجلديد، كما انه أعطى للكويتيني األمل 
في حقبة زمنية جديدة ستمر بها الكويت 
لالنتقال من حال الى حال أفضل وحتقيق 
التنمية والتقدم للبالد والرفاه والعيش 

الكرمي للمواطنني».
وتقدم اجلويسري «بالشكر لصاحب 
السمو والشكر لسمو ولي العهد على 
هذه الثقة التي منحتموها ألهل الكويت 
الختيار من ميثلهم في عضوية مجلس 
األمة بــكل حرية ومســؤولية وأمانة، 
فاخلطاب السامي وضع املواطنني أمام 
مســؤولياتهم الختيــار القــوي األمني 

وتصحيح املسار ملا هو افضل».
وذكر اجلويســري في ندوة أقامها 

أمــس األول مبناســبة افتتــاح مقــره 
االنتخابــي «تعاني البــالد من تراجع 
في مســتوى اخلدمات العامة فالطرق 
متهالكة ومستوى اخلدمات الطبية في 
تراجع مســتمر ومستوى التعليم في 
تراجــع أيضا رغم ما ترصــده الدولة 
من ميزانيات بأرقام مهولة، وهذا كله 
يحتاج الى وقفة جادة من قبل مجلس 
األمة لتصحيح مسار هذه اخلدمات من 
خالل معرفة سبب التراجع وإيجاد حلول 

مناسبة بعيدا عن االضرار باملواطن».
وأكد أن «املشــكلة الكبيرة اآلن هي 
قضيــة الســكن وعدم توفير مســاكن 
للمواطنني، وهذه القضية يتم احلديث 
عنهــا فــي مجلــس وكل حكومة دون 
الوصول الى حل ينهي معاناة املواطنني. 
والسؤال الذي يطرح نفسه: ملاذا يعاني 
املواطن الكويتي من مشكلة السكن رغم 
وجود األراضي وتوافر االموال الالزمة 
لذلك، وهذه قضية يجب ان تكون على 

رأس أولويات املجلس املقبل».
وشــدد على أن «القضية األهم اآلن 
هي قضيــة التوظيف فأبنــاء الكويت 
يتخرجون في اجلامعات ويجلسون في 
البيوت يأخذون مصروفهم الشخصي 
من أهاليهم وينتظرون ديوان اخلدمة 
املدنية ليجود عليهم ببعض الدرجات 
في بعض الوزارات واالعداد في تزايد 
وطوابير انتظار التوظيف تزداد دون 
وجود حل مع كثرة القوانني التي أقرت 

من املجالس املتعاقبة والتزال املشكلة 
قائمة فأين مكمن اخللل».

وقال «ال بد للمجلس املقبل ان يضع 
نصب عينيه هذه القضية ألنها تتعلق 
بجيل الشــباب من اجلنسني، كما انها 
تتعلق بتحقيق التنمية التي يرجوها 
كل مواطــن لبلده، وهــذه القضية هي 
مشكلة كل بيت كويتي فال يوجد بيت 
اال وبه شاب أو فتاة عاطالن عن العمل 

فإلى متى هذه املعانة املتكررة؟».

مرشح الدائرة األولى أقام ندوة مساء أمس األول مبناسبة افتتاح مقره االنتخابي

ً مرشح الدائرة األولى مشعل اجلويسري متحدثا

يوسف البذالي: لدينا وفرة مالية وعائدات البد 
من استغاللها في زيادة الرواتب وعالوة األبناء

حامد محري: لنترجم اخلطاب السامي 
بحسن االختيار وإعالء كلمة الكويت

أكــد مرشــح الدائرة الرابعة م.يوســف 
البذالي ان الكويــت تعيش حالة من األمل 
والتفــاؤل بعد اخلطاب الســامي لصاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد والذي تاله 
نيابة عنه ســمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، موضحا ان مســيرة االصالح بدأت 

وهذا ما ملســناه بإقرار مرســوم الضرورة 
اخلاص بالتصويت حسب عناوين البطاقة 
املدنية، ومحاربة ظاهرة شــراء االصوات، 
متمنيا اســتمرار هذا النهج اإلصالحي من 
خالل إقرار القوانني واملشاريع املتعطلة مثل 
اإلسكان والصحة والتعليم وتوحيد سلم 

الرواتب وغيرها من االستحقاقات املهمة.
وقال: الشعب الكويتي يستحق العيش 
برفاهية وحياة كرمية، خصوصا بعد ارتفاع 
سعر برميل النفط بشكل قياسي، كما اننا 
نعيــش بفضــل اهللا في دولــة لديها وفرة 
مالية، لذلك يجب اســتغالل ذلك بإســقاط 

القروض عــن املواطنني وزيــادة الرواتب 
وزيادة عالوة االبناء.

ودعا البذالي الناخبني الى االختيار احلسن 
ملرشــحني اكفاء ورجال دولة ميثلون االمة 
خير متثيل ويعبرون عن مطالبهم وحقوقهم 

ومكتسباتهم التي كفلها الدستور.

قال مرشــح الدائــرة الثانية حامد محري 
البذالي «ترشحنا جاء استجابة خلطاب صاحب 
السمو والذي تاله سمو ولي العهد وحتقيقا 
لرغبة الشعب الكويتي في اإلصالح والتنمية»، 
مؤكــدا أنه البــد من التعاون بني الســلطتني 

لتحقيــق تطلعــات وآمال الشــعب الكويتي 
واالرتقاء بالوضع املعيشي واخلدمات العامة.
وقــال البذالي في تصريــح صحافي «من 
الضروري ترجمة اخلطاب الســامي للقيادة 
السياسية بحسن االختيار وإعالء كلمة الكويت 

علــى أي مصالح شــخصية ضيقة، وإيصال 
املرشح املخلص الوطني الذي ينهض بالكويت 
ويدافع عن مصالح املواطنني وميثل األمة خير 
متثيــل، متعهدا بالدفاع عن حقوق املواطنني 
والذود عن مصاحلهــم، واالرتقاء باخلدمات 

الصحية والتعليمية واإلسكانية واملساهمة 
مع زمالئه النواب بإقرار تشريعات تسهم في 
حتسني معيشــة املواطنني، وتعزيز مكافحة 
الفساد ومحاربة الظواهر الدخيلة على مجتمعنا 

الكويتي األصيل».

مرشح الدائرة الرابعة أكد أن الكويت تعيش أجواء التفاؤل واألمل بعد اخلطاب السامي

مرشح الدائرة الثانية أكد أن التعاون بني السلطتني يحقق االستقرار والتنمية

مرشح الدائرة الرابعة م.يوسف البذالي

مرشح الدائرة الثانية حامد محري البذالي

عبدالواحد اخللفان: محاربة شراء األصوات والفرعيات 
ومرسوم «املدنية» خطوات تسهم في عدالة متثيل النواب

قال مرشح الدائرة اخلامسة د.عبدالواحد محمد 
اخللفان إن زمن الفساد ولى إلى غير رجعة وإن حكومة 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح هي عنوان 
ملرحلة جديدة سيتم من خاللها اجتثاث الفساد وإن 
الفاسدين سيواجهون مصيرهم ويدفعون ثمن ما 

اقترفته أيديهم بحق الكويت وشعبها.
وقال اخللفان، في ندوة حضرها جمهور غفير، 
أننا سنقف مع حكومتنا وقيادتنا بكل ما نستطيع 
حلل كل مشاكل الكويت العالقة والتركة الثقيلة التي 

كانت نتاج عقد ونصف.
وأشار اخللفان إلى أن أذرع الدولة العميقة لن 
تترك سمو الشيخ أحمد نواف األحمد  يواصل عمله 
املثمر ولكن ستضع له العصي في الدواليب من أجل 
تعطيل عجلة اإلصالح واحلفاظ على مكتسباتها التي 
حققتها بغفلة من احلكومات السابقة أو بسكوتها عنها.

واقترح ضرورة تكويت كل الوظائف التابعة للهيئة 
العامة لالستثمار واختيار الرجل املناسب للوظيفة 
املناســبة فالكويت تزخر بالكفاءات وال نحتاج إال 

للشفافية واملوضوعية في االختيار.
وقال د.عبدالواحد اخللفان: من الضروري أن 

يتوجه الناخب الى مواقع التصويت يوم اخلميس 
القادم واضعا نصب عينيه الدعوة التي وجهها سمو 
ولي العهد حفظه اهللا من خالل اخلطاب السامي الذي 
تاله والذي أوصى الشعب الكويتي بحسن االختيار، 
وقال إن االختيــار يجب أن يخضع ملعايير تتمثل 
بكفاءة املرشح وقدرته على أداء مهامه كنائب ونظافة 
يده، وأنه كمرشح يطرح نفسه كأكادميي معروف 
وناشط وطني لم يخضع يوما للمغريات التي قدمت 
له ألن األمانة ونظافة اليد هي الثروة احلقيقية التي 
ال ميكن املقايضة بها مهما كانت أموال السحت التي 
تقدم له فاختيار القوي األمني أولى أن يكون املعيار 
األساسي الختيار الناخب ممثليه ولو مت االختيار 
وفق هذا املعيار فإن ذلك سيتوافق حتما مع ما ورد 

في اخلطاب السامي الذي تاله سمو ولي العهد.
وأكــد أن هذه الفرصة ال مثيل لها ولم تشــهد 
العملية االنتخابية عدالــة وتكافؤ فرص منذ فترة 
طويلة كما هي الفرصــة احلالية، حيث مت التعامل 
بحزم وشدة مع الفرعيات وعمليات نقل األصوات 
من خالل فرض التصويت بحسب العنوان املسجل 
في البطاقة املدنية وتسجيل كل املؤهلني للتصويت 

الذين لم يكونوا مســجلني بالقيود االنتخابية في 
السابق، كما أن دخول املناطق اجلديدة التي كانت 
مستبعدة في السابق ضمن الدوائر االنتخابية سيسهم 

في عدالة متثيل النواب لدوائرهم.
وبخصوص وثيقة القيم قال: ال يعرف من أين 
أتت، لكنهــا محاولة للوصاية على مجتمع معروف 
بنضجه ووعيه، وأن املسألة برمتها محاولة لتجهيز 
بعض العقاب لدق اإلسفني بني املجلس واحلكومة.

وقال: الدولة العميقة لن تتوقف عن محاولة تشويه 
العملية االنتخابية أو محاولة اختراق مرشــحيها 
للنتائج، ولذلك فقد برزت بعض الظواهر الســلبية 
التي رافقت النــدوات املقامة حاليا، وإال ماذا نفهم 
من تهديد بعض املرشــحني ملنافسيهم واستخدام 
التهديــد فمثل هذا النوع مــن املفردات الهابطة ال 
تتناسب مع مشــروع نائب في مجلس األمة، وأن 
ذلك مجرد تشويه للعملية االنتخابية دون وعي ملن 
يلجأ إليها أو إدراك للوظيفة التي ســيمثلها كنائب 

لو قدر اهللا له النجاح.
وذكر: ادعاء البعض بالفضل في إقرار العفو عن 
احملكومني بقضايا سياسية له هو نوع الكذب، ألن 

قرار العفو كان منذ البداية وحتى إقراره، وأن ال منة 
أو فضل فيه ألحد إال سمو أمير البالد والد اجلميع.

وقال د.اخللفان: الدولة بشكلها احلالي تعاني من 
مشاكل كبرى حيث إن كل شيء بها شبه مشلول، 
فال اخلدمات جيدة وال الشوارع تتناسب مع املالءة 
املاليــة للدولة وال التوظيف يحقق احلد األدنى من 
طموح املواطن وال القدرة الشرائية حتقق احلاجات 
األساسية للشعب، موضحا أنه اختار «املجلس القادم 
وقضايا الكويت الكبرى» عنوانا لندوته ألنه رأى أن 
الكويت بحاجة ملحة إلى معاجلة مشــاكلها الكبرى 
أوال وإيجاد احللول لها، فليس من املعقول أن تكون 
نسبة األراضي املأهولة من مساحة الكويت الكلية 
ال تتجاوز ١٠٪ فقط ومع ذلك نواجه مشكلة كبرى 
في حترير أراضي الدولة وحتقيق حق املواطن في 
امتالك منزله اخلاص، كما ليس من املعقول أن تبقى 
قضية البدون ألكثر من ٦٠ سنة دون حل مع الكلفة 
الكبيرة الستمراها كلما تقادمت السنوات حيث يجب 
جتنيس املســتحقني منهم وتوفير احلياة الكرمية 
لآلخرين وحتويل من تدور حولهم شبهات تزوير إلى 
القضاء العادل للنظر فيها وحتديد املزور من البريء.

مرشح الدائرة اخلامسة أقام ندوة جماهيرية مساء أمس األول

(زين عالم)  مرشح الدائرة اخلامسة د.عبدالواحد محمد اخللفان  
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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
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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
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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
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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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«زين» تطلق «Zain Great Idea» السابع.. بحلة جديدة كليًا
أعلنت شركة زين عن تقدميها 
للدورة الســابعة مــن برنامجها 
املبتكر Zain Great Idea لتسريع 
الشركات التكنولوجية الناشئة، 
والــذي ينطلــق بحلــة جديــدة 
Brilliant Lab كليا بالتعاون مــع

بهدف تطوير منظومة الشركات 
التكنولوجية الناشئة واالبتكارات 
الرقمية في مجتمع األعمال الناشئة 
الكويتي والتوسع به في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

وجــاء اإلعــالن عــن الــدورة 
اجلديدة من البرنامج خالل احلفل 
اخلاص الذي أقامته الشــركة في 
مقرها الرئيسي بالشويخ، وذلك 
بحضور الرئيس التنفيذي لشركة 
زيــن الكويــت إميــان الروضان، 
التنفيذيــة  اإلدارة  ومســؤولي 
في الشــركة، وممثلي الشــركات 
االســتثمارية وشــركاء األعمــال 
ومجتمــع ريادة األعمــال احمللي 
وخريجــي الدورات الســابقة من 

البرنامج. 
وفي الكلمــة االفتتاحية التي 
ألقتها خالل احلفــل، قالت إميان 
التنفيــذي  الرئيــس  الروضــان 
لشركة زين الكويت: «سعيدة جدا 
باســتضافتكم جميعــا في مقرنا 
الرئيســي لنشــهد معــا انطالقة 
برنامجنا املبتكر بحلته اجلديدة 
واملطــورة ـ الدورة الســابعة من 

.«ZGI برنامج
وأوضحت الروضان: «طوينا 
العــام املاضــي صفحــة مميــزة 
واستثنائية من تاريخ هذا البرنامج 
الذي أعتز به شخصيا، فقد كانت 
الدورة السادسة األولى من نوعها 
كونها أتت بشكل افتراضي متاما 
خالل اجلائحة، لكن بفضل اهللا ثم 
بفضل مثابرة مبادرينا وإصرارهم، 
وعلى الرغم من التحديات العديدة، 
أثمرت النسخة السادسة وحدها 
اســتثمارات قيمتها تقــدر بـ ٤٫٥

ماليني دوالر في الشركات الناشئة 
املشاركة، مما ساعدها على االنطالق 

التشغيلي في سوق العمل». 
وتابعت الروضان: «كما شهدت 
دورة العام املاضي أيضا مشاركة 
١٧٠ شركة ناشئة انتقلت ٢٥ منها 

إلــى احملطة األخيرة لتســريعها 
بصورتها النهائية، باإلضافة إلى 
أكبر عدد من رائدات األعمال النساء 
في تاريخ البرنامج بأكمله، والالتي 
شكلن ما يوازي ٤٠٪ من إجمالي 

عدد املشاركني».
وبينت بقولهــا: «وهللا احلمد 
تعكس هذه اإلجنازات املســتمرة 
قيمة البرنامج فــي دفع خططنا 
وحتقيق رؤيتنا لتمكني شركات 
التكنولوجيا الناشئة في السوق 
الكويتي الصغير بحجمه الكبير 
بطموحات أبنائــه، واليوم، ومع 
دخــول برنامجنا عقــده الثاني، 
نســتعد معــا خلــوض جتربــة 
جديدة مع Zain Great Idea، سيظل 
جوهرهــا مرتكزا حول تســريع 
الشــركات التكنولوجية الناشئة 
ومتكــني املبادريــن الشــباب من 

الكويت والعالم العربي». 
وأضافت الروضان: «نعلم جيدا 
أن للمبادر حماســا كبيرا ووقتا 
محدودا ويومــا حافال ومزدحما، 
لذا سنقدم هذا العام مرونة أكبر 
وحرية أكثر لــكل مبادر الختيار 
األنشطة واجللسات التي تناسب 
جدول أعماله وتناسب طبيعة عمل 
شركته الناشئة، كما سنتوسع في 
محتوى وأنشطة البرنامج لنأخذ 
مبادرينا إلى جهات متعددة منها 
الرياض والقاهرة ودبي وأبوظبي، 
للمشاركة واالطالع على اخلبرات 
وقصص النجاح والدروس التي 
اكتسبها مبادرون آخرون، وكذلك 
مستثمرون ورعاة لبرامج مماثلة 

إقليميا وعامليا». 
واختتمت قائلــة: «نهدف من 
خالل برنامــج ZGI إلى األخذ بيد 

املبادرين نحو الفرص واخلبرات 
التي تضمن لهم النمو املســتدام، 
ليس لتنمية شــركاتهم فحسب، 
بــل لتنمية أنفســهم كأشــخاص 

منتجــني أيضــا، كمــا نحــرص 
دوما على االســتفادة من شــبكة 
شــركائنا الواســعة على إيصال 
مبادرينا بالصناديق االستثمارية 
وشركاء النجاح لكي نساعدهم على 
وضع خطوة أولى ثابتة في عالم 
األعمال، وأتطلع معكم لالستفادة 
من جتربتنا في دورتنا السابعة 
من ZGI مع مواهب شابة وأعمال 

إبداعية متجددة».
واحتفلت زيــن العام املاضي 
Zain بعشر ســنوات من برنامج

Great Idea، والذي يعتبر من أكثر 
املبــادرات التي أطلقتها الشــركة 
جناحا حتت مظلة استراتيجيتها 
لدعم ريــادة األعمــال واالبتكار، 
فقــد وصلت قيمة االســتثمارات 
في الشركات الناشئة التي قدمها 
ZGI إلــى أكثر من ٦ ماليني دينار 

(٢٠ مليــون دوالر) حتى اليوم، 
وميلك ٣٠٪ من خريجي البرنامج 
شركات نشطة في األسواق احمللية 
واإلقليمية، كما قامت ٤٠٪ من هذه 
الشــركات بجمع رأس مال خاص 

بها.
وقــام برنامــج ZGI على مدار 
عقد كامل بتمكــني وتدريب أكثر 
من ١٥٠٠ شــاب من اجلنسني من 
الكويــت والعالم العربي، والذين 
تواجــد العديد منهم فــي احلفل 
ليشهدوا انطالقة البرنامج بحلته 
اجلديدة، حيث خرجت الشــركة 
مــن النســخ الســابقة بالعديــد 
مــن الــدروس، واســتمعت آلراء 
ومالحظات املبادرين السابقني لكي 
تطور البرنامج وتخرج به بشكل 
أفضل في كل عام، ولهذا ســتقدم 
الشــركة هــذا العــام مرونة أكبر 

وحرية أكثر لــكل مبادر الختيار 
األنشطة واجللسات التي تناسب 
جدول أعماله وتناسب طبيعة عمل 

شركته الناشئة.
فعلى سبيل املثال، فإن بعض 
املبادرين املتقدمني نسبيا قد انتهوا 
مــن جتهيز اجلوانب األساســية 
لشــركاتهم، ولــن يحتاجــوا الى 
دخــول املعســكر التدريبي الذي 
يغطي املراحل األولية لتأســيس 
الشركات الناشئة، ولهذا ميكنهم 
ببساطة عدم املشاركة في املعسكر 
التدريبي وتوفير وقتهم وجهدهم 
للمشــاركة في جلســات وبرامج 
أخرى تناسب احتياجات شركاتهم 

ومستوى تطورها.
كما ستركز زين هذا العام على 
التوسع اإلقليمي من خالل برامج 
متميزة تقام في أنحاء املنطقة مثل 
الرياض ودبي وأبوظبي والقاهرة، 
والتي تغطي العديد من املواضيع 
ذات األهمية الكبيرة مثل تأسيس 
الشركات وتسريعها، والتواصل مع 
التمويل،  املستثمرين وصناديق 
وبنــاء العالمــة التجارية وفرق 
العمل، واجللســات االستشارية 
االبتــكار،  وتعزيــز  الفرديــة، 
والتحديــات التــي تواجــه رواد 
األعمال، وقصص النجاح احمللية 

واإلقليمية، وغيرها الكثير. 
ويقدم البرنامج هذا العام فكرة 
متجددة تخدم املبادرين من جهة 
والطلبة والطالبات حديثي التخرج 
مــن جهة أخرى، بحيث ســتقوم 
زين بتنظيم فعالية أشبه ما تكون 
باملعرض الوظيفي، يكون هدفها 
األساســي أن تكــون نقطة وصل 
بني املشاركني في ZGI واخلريجني 
من اجلامعات والكليات مبختلف 
تخصصاتها، بحيث يقوم املبادرون 
بعرض شركاتهم الناشئة وفرص 
العمل لديهم أمام حديثي التخرج 
كخطوة تساعدهم على بناء فرق 
عمل املستقبل واستقطاب املواهب 
احمللية الشــابة لتكون جزءا من 
قصة جناحهم، وهو ما سيســهم 
حتمــا في إثــراء منظومــة ريادة 
األعمال وتنشــيط ســوق العمل 

احمللي. 

املرونة في اختيار اجللسات التدريبية والتوسع اإلقليمي في أسواق املنطقة أبرز مزايا الدورة اجلديدة

إميان الروضان ووليد اخلشتي يتوسطان املبادرين وفريق «زين»

الدورة السابقة شهدت استثمارات قيمتها تقدر بـ ٤٫٥ ماليني دوالر في الشركات املشاركةإميان الروضان: البرنامج يدفع بخططنا ويحقق رؤيتنا لتمكني شركات التكنولوجيا الناشئة بالكويت

امسح هنا للتسجيل في  
Zain Great Idea

دعم االستدامة.. ومتكني الشباب تبني القضايا األكثر أهمية باملجتمع
تدرك زين أهمية دور مؤسسات القطاع 
اخلاص في دعم مجاالت االستدامة االجتماعية 
واالقتصادية، وانطالقا من التزامها املتنامي 
نحو املمارسة السليمة ملسؤوليتها االجتماعية، 
فإنها تلتــزم بإحداث آثار إيجابية في كافة 
نشــاطاتها، وهذا ما دفعهــا إلى أن تتبنى 
القضايا األكثر تأثيرا في نســيج املجتمع، 
ومنها االهتمام بفئة الشباب وريادة األعمال 

واإلبداع.

وتتيح املبادرات والبرامج التي تطرحها 
الشركة من وقت إلى آخر لفئة الشباب فرص 
فريدة لتمكينهم من الوصول إلى املعلومات 
والتشارك باألفكار، وجتسد البرامج التدريبية 
التي تقدمها الشركة، والرعايات التي حترص 
عليها في مجاالت التكنولوجيا، وبرامج املنح 
التدريبية املتعددة، وبوابات التعليم اإللكتروني 
التوجه االستراتيجي خلطط  وغيرها، هذا 
الشركة في تعزيز مجاالت االستدامة لديها.

يبرز البرنامج جهود زين في دعم أعمال الشــركات التكنولوجية الناشــئة والتزامها 
املتنامي نحو ممارســتها لالستدامة املجتمعية، إذ إنها حريصة على وضع بصمة إيجابية، 
وتبني القضايا األكثر أهمية في املجتمع، من أبرزها دعم رواد األعمال والشباب وتشجيع 
االبتكار الرقمي، ليس في الكويت فحسب، بل في املنطقة بأسرها. ويقدم البرنامج بشكل 
دوري فرصــة متجددة للمواهب احمللية واإلقليمية ومجتمع ريادة األعمال، إذ يعد واحدا 
من أكثر املبادرات التي أطلقتها زين جناحا في بيئة األعمال في الكويت واملنطقة حتت مظلة 
استراتيجيتها املتكاملة لالستدامة ودعم االبتكار وريادة األعمال، حيث احتضنت من خالله 
على مدى ست مواسم ناجحة مئات الشباب الكويتيني والعرب املبدعني ممن لديهم شركات 

صغيرة ومتوسطة ناجحة تعمل في األسواق احمللية واإلقليمية حتى هذا اليوم. 

إميان الروضان

«شمال اخلليج» تطلق حملة جتربة القيادة
للفوز بتذكرة حلضور كأس العالم ٢٠٢٢

أطلقــت شــركة شــمال 
اخلليج، وكيل «هيونداي» 
املعتمد فــي الكويت حملة 
مميزة لتجربة قيادة للفوز 
بتذكرة حلضور كأس العالم 
٢٠٢٢ فــي قطر، وتأتي هذه 
احلملــة في إطار الفعاليات 
التــي تنظمهــا «هيونداي» 
حول العالم كونها الشريك 
الرسمي ملسابقات الكأس. 

وقد وفرت شركة شمال 
اخلليج طرازين من موديالت 
٢٠٢٣ لتجربــة القيادة هما 
توسان، سيارة الـSUV ذات 
التصميم الشبابي العصري، 
وسنتافي الـSUV متوسطة 
احلجم ذات التاريخ العريق 
الهندســة  علــى مســتوى 
واألداء. والفرصــة متاحــة 
لكل من يرغب القيام بتجربة 
القيادة، وعند االنتهاء ميأل 
الزائر كوبونا خاصا لدخول 
السحب على تذكرة حلضور 
إحدى مباريات كأس العالم.

وحتمل مشاركة «هيونداي» 
شمال اخلليج في النشاطات 
الترويجية املرتبطة مبسابقة 
كأس العالــم أهميــة كبيــرة 
وعلى أكثر مــن صعيد، فهي 
تعبيــر عن االحتفال بالتميز 
واإلجناز الذي تعكسه البطولة 
والذي طاملا متيزت بهما عالمة 
«هيونــداي»، وهي مشــاركة 
شركة وطنية للمجتمع احمللي 
بالفرحة واإلثارة التي ترافق 
موســم البطولة، وفــي اآلن 
نفسه تغتنم «هيونداي» شمال 
اخلليج الفرصة لتقدمي الشكر 
لعمالء الشركة على الدعم الذي 
يقدمونه من خالل منح الفائز 

هدية قيمة.
وعلــق خلــدون عبــد 
احلافظ، مدير التسويق في 
شركة شــمال اخلليج على 
هذه احلملة: تعتبر مسابقة 
كأس العالــم مــن األحداث 
غيــر العادية، وتســتقطب 
في العادة اهتمام كل العالم 
وبطولة هذه الدورة حتمل 
أهميــة خاصــة كونها تقام 

ومتــارس دورهــا كعنصر 
ايجابي في هذا املجتمع من 
خالل املشــاركة الفاعلة في 
كل مــا يهم أبنــاء املجتمع، 
وتأتــي الرياضة على رأس 
االهتمامــات خصوصــا في 
مناسبة تكتسي صفة عاملية 
مثل بطولة كأس العالم. إن 
مصلحة ورضا العمالء هي 
مركز اهتمامنا ونحن نعمل 
بجد للمحافظة على الروابط 
القوية التي بيننا ونكرس 
طاقاتنا للحفاظ على الثقة 
التــي يولوننا إياها إن كان 
عبر تقدمي منتجات وخدمات 
فائقة اجلودة، أو من خالل 
الترويجيــة  العــروض 

الدورية.
وقد قامت شركة شمال 
اخلليــج بتزيــني معــرض 
الشــركة واملوديــالت التي 
رصــدت لتجربــة القيــادة 

بالهويــة اخلاصــة بــكأس 
العالم حتت شــعار «هدف 
القــرن» والــذي يعكــس 
التجارية  العالمــة  التــزام 
باالســتدامة البيئيــة مــن 
أجل األجيــال القادمة. وقد 
أطلقت «هيونداي» الشعار 
فــي يــوم األرض ٢٢ ابريل 
٢٠٢٢ معلنــة عــن التزامها 
مبواجهة أكبر التحديات التي 
يتعرض لها كوكب األرض، 
حيث قال بيان الشركة إنه 
حتد ال يتم حله بني عشية 
وضحاهــا وليس من واحد 
فقــط، وبالتالــي، من املهم 
أكثــر مــن أي وقــت مضى 
أن نتحــد والوقــوف معا. 
من خــالل مبادرتنا «هدف 
القرن»، نستخدم قوة كرة 
القدم لتشجيع اجلميع على 
حتقيق الهدف األكبر: عالم 

موحد من أجل االستدامة.

في إطار الفعاليات العاملية التي تنظمها «هيونداي» الشريك الرسمي للمونديال

أن  فــي منطقتنــا، ومبــا 
الشــريك  «هيونــداي» هي 
الرسمي لفعاليات املسابقة 
فمن الطبيعي أن نكون في 
مركز احلــدث. تقدم حملة 
جتربة القيادة لزبائننا الكرام 
وحملبي عالمتنــا التجارية 
فرصة متعددة املستويات، 
فهي متنحهم الفرصة للتعرف 
عن كثب علــى طرازين من 
موديــالت ٢٠٢٣ من فئة الـ 
SUV، توســان الشــبابية 
العصرية وسنتافي الغنية 
عن التعريف واالســتمتاع 
بتجربة قيــادة فريدة، كما 
توفــر لهم الفرصــة للفوز 
بتذكــرة حلضــور مبــاراة 
مميــزة من مباريــات كأس 

العالم.
وأضاف: تعتبر شــركة 
شمال اخلليج نفسها جزءا 
الكويتــي،  املجتمــع  مــن 

«أجيليتي» تستثمر مبنصة التجارة اإللكترونية 
«Shiprocket» سريعة النمو

 «Jazeera Global» طيران اجلزيرة» ُتطلق»

أعلنت شركة أجيليتي أنها 
ومن خالل ذراعها لالستثمار 
 ،Agility Ventures التكنولوجي
 ،Shiprocket قد استثمرت في
وهــي منصــة رائــدة فــي 
تكنولوجيا التوصيل وإدارة 
طلبــات التجارة اإللكترونية 

ومقرها نيودلهي ـ الهند.
وقد ساعد الدعم الذي قدمته 
Agility Ventures خــالل عــام 
Shiprocket في توسعها  ٢٠٢١
بالشــرق األوسط، ومنذ ذلك 
احلــني عملــت أجيليتي على 
ربط Shiprocket مع شركائها 
اإلقليميــني  اللوجســتيني 
واحملليني واملوردين وغيرهم 

من ذوي املصلحة.
وبهــذه املناســبة، قالــت 
رئيسة مجلس إدارة أجيليتي 
هنادي الصالح إن استراتيجية 

أعلنت «طيران اجلزيرة» 
عــن إبرامها اتفاقية شــراكة 
جديــدة مــع مــزود خدمــات 
تكنولوجيا السفر األيسلندي 
Jazeera» إلطالق خدمة Dohop

Global» التي تتيح ملسافري 
الشركة إمكانية حجز رحالت 
ربــط بــني رحــالت طيــران 
اجلزيــرة وشــركات عاملية، 
والسفر إلى مدن حول العالم 
عبــر عملية موثوقــة وآمنة 
متوافرة في مكان واحد على 
موقع وتطبيق طيران اجلزيرة.

وتقوم هذه الشراكة على 
دمج منصــة احلجــز بنظام 
Dohop، ليتمكن عمالء طيران 
اجلزيرة من اختيار السفر إلى 
شبكة واســعة بفضل الربط 
برحــالت تســيرها شــركات 
طيران عاملية تشــمل طيران 
 (Pegasus Airlines) بيجاسوس
التركية، وحجز لهذه الرحالت 
مباشرة عبر منصات طيران 
اجلزيــرة دون احلاجــة إلــى 

الشركات الناشئة املبتكرة.
وأضافت الصالح أن لدى 
Shiprocket «ميزة األولوية» 
في سوق التجارة اإللكترونية 
الضخم املرتقب في الهند، وقد 
قامت بابتكار منتجات ناجحة 
تشهد إقباال متزايدا في الشرق 

وبهــذه املناســبة، قــال 
الرئيس التنفيذي في شركة 
طيــران اجلزيــرة، روهيــت 
راماشــاندران: بفضــل هــذه 
الشــراكة اجلديــدة، أصبــح 
بإمكاننا ربط عمالئنا برحالت 
من الكويت إلى وجهات عديدة 
فــي القــارة األوروبية. نحن 
Dohop ســعداء بالعمــل مــع

ومنصتهم، ونتطلع إلى توسيع 
هذه اخلدمة في املرحلة املقبلة.

األوسط وشمال أفريقيا، مبا 
في ذلك خدمات ما بعد الدفع 
ملمارسي التجارة اإللكترونية 

من الشركات الصغيرة.
من جانبه، قال الشــريك 
املؤسس لـ Shiprocket أكشاي 
غوالتي «يعد الشرق األوسط 
 ،Shiprocket سوقا رئيسيا لـ
ونحــن نعمــل علــى توفير 
التكنولوجية  أفضل احللول 
اإللكترونية  التجارة  لبائعي 
التي  التجاريــة  وللعالمــات 
تبيــع منتجاتها للمســتهلك 
مباشرة وللشركات الصغيرة 
واملتوســطة في املنطقة عبر 
Shiprocket Direct منصــات
وWigzo. يســعدنا الترحيب 
بأجيليتــي كمســتثمر فــي 
Shiprocket ونتطلع إلى العمل 
معهم وإلى النمو في املنطقة».

من ناحيتهــا، قالت املدير 
التجــاري في Dohop، ســارة 
حنان: يســرنا توسيع نطاق 
خدماتنا في الشــرق األوسط 
بهــذه الشــراكة اجلديدة مع 
شركة طيران مبتكرة ذات رؤية 
مستقبلية مثل طيران اجلزيرة، 
إذ تسلط هذه الشراكة الضوء 
علــى الطلب العاملــي املتزايد 
حللــول بديلة عــن اتفاقيات 

الربط بني شركات الطيران.

Dohop تتيح ملسافري الشركة الربط بني رحالتها وشركات عاملية بالشراكة مع نظام

«Shiprocket» الفريق املؤسس ملنصة

روهيت راماشاندران

أجيليتــي تتضمــن خططــا 
لتوســيع ريادتهــا في مجال 
اخلدمات اللوجستية الرقمية 
والتجــارة اإللكترونيــة في 
األسواق عالية النمو، وتقوم 
بذلك من خالل التطوير الداخلي 
واالستحواذات واالستثمار في 

اتفاقيات تقليدية للربط بني 
الشركات أو اتفاقيات مشاركة 

الرمز.
وتضيــف هذه الشــراكة 
فــي بدايتها ٢٣ وجهة جديدة 
تربط رحالت طيران اجلزيرة 
برحالت شــركات تخدم مدنا 
عاملية مثل لندن وأمســتردام 
ودوسلدورف وأثينا، باإلضافة 
إلــى املطــارات اإلقليمية في 

تركيا.
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«الوطني» يحصد جائزتني في العمل االجتماعي وإحالل وتوطني الوظائف
كّرمت جلنة وزراء الشؤون 
االجتماعية لدول مجلس التعاون 
اخلليجي بنك الكويت الوطني 
لفوزه بجائزتي املشروع الرائد 
في العمل االجتماعي على مستوى 
القطاع التجاري اخلاص، وذلك 
عن مشــروعه املرشــح برنامج 
متكن لتدريب الكويتيني حديثي 
التخرج، وكذلك تتويجه بجائزة 
الريادة في مجال إحالل وتوطني 
الوظائــف علــى مســتوى دول 

مجلس التعاون اخلليجي.
وبحضور األمني العام ملجلس 
التعاون لــدول اخلليج د.نايف 
التجــارة  احلجــرف، ووزيــر 
الشــؤون  والصناعــة ووزيــر 
االجتماعية فهد الشريعان، سلم 
وزير املوارد البشرية والتنمية 
االجتماعية الســعودي م.أحمد 
الراجحي اجلوائز ملساعد مدير 
عام إدارة العالقات العامة في بنك 
الكويت منال املطر، واملدير في 
إدارة استقطاب املواهب في بنك 
الكويت الوطني مبارك العنزي، 
وذلــك فــي احلفــل التكرميــي 
املصاحــب الجتماعــات اللجان 
الوزاريــة الذي أقيــم في فندق 
كراون بالزا في مدينة الرياض 

باململكة العربية السعودية.
«متكن».. جتربة تدريبية مبتكرة 

ومت ترشيح برنامج «متكن» 
التدريبــي جلائــزة املشــروع 
االجتماعي الرائد باعتباره جتربة 
تدريبيــة مبتكــرة للخريجــني 
الكويتيــني الشــباب تهدف إلى 
نقلهم ملستوى إضافي من التنمية 
الذاتية يدور حول العمل على حتد 
حقيقي في األعمال وتشكيل أفكار 
العمل، إلى جانب أنه يعد فرصة 
الوطنية  اســتثنائية للكفاءات 
مــن اجلامعيني حديثي التخرج 
الذين هم بأمس احلاجة إلى هذا 
النوع من التجربة العملية املكثفة 
والغنية ليتحولوا إلى قوى عاملة 

فاعلة ومؤثرة.
وكان بنــك الكويت الوطني 
قد اســتثمر فــي البرنامج على 
مــدى ثــالث ســنوات ومــا زال 
البرنامج مستمرا بالشراكة مع 
Creative Confidence وهي شركة 

استشــارات وتدريــب كويتية 
متخصصة في االبتكار واإلبداع 
والتعاون. ويشار أنه على مدى 
الســنوات الثالث املاضية، قدم 
البرنامج فرصة تدريب وتطوير 
١٢٠ متدربا ومتدربة من الكوادر 
الوطنيــة، وقد توجه ما يقارب 
نصف مخرجات البرنامج للعمل 
في القطاع اخلاص ومن ضمنه 

البنك الوطني. 
اكتشاف املواهب

وبهذه املناسبة، أعربت املطر 

عن االعتزاز بهذا الفوز لبرنامج 
«متكــن» التدريبــي، الســيما 
وأن هــذا املشــروع ال تقتصر 
أهميته علــى توفير التدريب 
الذاتيــة للشــباب  والتنميــة 
الكويتــي، وإمنــا يركــز على 
اكتشــاف املواهب واالستثمار 
بها في اإلبداع واالبتكار، كما أنه 
يوفر لسوق العمل رؤى فريدة 
حول االهتمامات واالحتياجات 
والتفضيالت في السوق قد ال 
يكون متاحا التعرف عليها في 

وسائل وأساليب أخرى. 

وقالت: «بنك الكويت الوطني 
يرى في هذا املشروع منوذجا 
ملشاريع تتبنى الشباب وتوقظ 
أحالمهم وتكتشف مواهبهم».

وشددت املطر أن بنك الكويت 
الوطني يولي البرنامج أهمية 
كبرى للبرنامج كونه مبتكرا 
وفعاال وقــادرا علــى حتقيق 
تطلعات بنك الكويت الوطني 
وخططــه فــي إيجــاد مكانــة 
للشباب واالستثمار بالطاقات 
اجلديدة، كما أنه قد مت تصميمه 
خصيصا ملواجهــة التحديات 

واملنافسة في السوق واختبار 
أفكار خالقة وإعطائها مساحتها 

الالزمة لالنطالق واإلبهار.
معايير االستدامة

وأضافت أن قيمة املشروع 
احلقيقيــة بتحقيقــه العديــد 
مــن معاييــر االســتدامة فــي 
املجتمع، الســيما إسهامه في 
النمــو االقتصادي ومســتوى 
اإلنتاجية والتطور بالنظر إلى 
إمكانات املشروع وقدرته على 
تعزيــز اإلمكانات االقتصادية 

واالجتماعيــة، خاصــة إذا ما 
أخذنا بعني االعتبار دوره في 
سد الفجوة بني الطالب والقوى 
العاملة من خالل إنشاء عملية 
توظيف مختلفة للمشــاركة، 
وتشــجيع الكويتيــني للعمل 

في القطاع اخلاص.
كما نوهت بالقول: «بقدر 
فخرنــا بقدرتنا على إطالق 
الرائــدة نعتــز  املشــاريع 
بشــبابنا وشــباتنا الذيــن 
مبواهبهم وحماسهم كانوا 
قيمــة مضافة فــي مختلف 

نسخ برنامج متكن».
إلــــى أن بنـــــك  ويشــار 
الكويت الوطني بدأ بشراكته 
Creative االســتراتيجية مــع
Confidence فــي العــام ٢٠٢٠
كشراكة حصرية النطالق هذا 
البرنامج  البرنامــج. ويقــدم 
فرصــة تدريــب وتطوير ملدة 
شهرين عبارة عن التزام بدوام 
كامل ملدة ١٠ أسابيع وعلى مدار 

٥ أيام في األسبوع. 
وجتــدر اإلشــارة إلــى أن 
البرنامج تعكس  اســتمرارية 
متسك البنك مبا يقدمه البرنامج 
مــن قيمــة مضافــة وفرصــة 
الوطنية  استثنائية للكفاءات 
من اجلامعيني حديثي التخرج 
الذين هم بأمــس احلاجة إلى 
هذا النوع من التجربة العملية 
املكثفة والغنية ليتحولوا إلى 

قوى عاملة. 
ريادة في التوطني

وتأتي اجلائزة الثانية التي 
تسلمها البنك لتميزه في مجال 
إحالل وتوطني الوظائف على 
مستوى دول مجلس التعاون 
اخلليجــي لتبرهن على الدور 
الرائــد الــذي يقوم بــه البنك 
علــى صعيــد االســتثمار في 
الكفــاءات احملليــة، وهــو ما 
يجعل البنك جهة العمل األكثر 
جذبا للكفاءات الكويتية، حيث 
تتمثل استراتيجيته في السعي 
الــدؤوب نحــو جــذب أفضل 
املواهــب ودعم أهــداف رؤية 
كويــت جديــدة ٢٠٣٥ الرامية 
لزيــادة توظيــف املواطنــني 
الكويتيني في القطاع املصرفي 
ودعــم االقتصــاد الوطني من 
خالل استقطاب املواهب احمللية.

ويعد الوطني أكبر مؤسسات 
القطاع اخلاص الكويتي توظيفا 
للعمالة الوطنية بنسبة تبلغ 
٧٤٫٦٪ بنهايــة ٢٠٢١، وذلــك 
متاشــيا مــع اســتراتيجيته 
اخلاصــة بجذب واســتقطاب 
الكفــاءات الوطنيــة املؤهلــة 
وتطوير مهارتهم من أجل إعداد 
قادة مؤهلني للمســتقبل على 

أعلى مستوى.

على هامش اجتماع جلنة وزراء الشؤون االجتماعية والعمل بدول التعاون.. وبرنامج «متكن» لتدريب الكويتيني يتوَّج بجائزة أفضل مشروع بالقطاع اخلاص
م.أحمد الراجحي مسلماً اجلائزة إلى منال املطر بحضور د.نايف احلجرف وفهد الشريعان

جانب من فعاليات احلفل في مدينة الرياض

فريق «الوطني» في لقطة تذكارية مع د.نايف احلجرف وفهد الشريعان خالل تسلم اجلائزتني

د.هالل الساير ومنال املطر في مقدمة احلضور خالل احلفل

فهد الشريعان ود.هالل الساير في حوار مع فريق بنك الكويت الوطني على هامش احلفل

االقتصادي  النمو  في  املباشرة  املساهمة  ذات  املشاريع  مبقدمة  تواجده  يستحق  «متكن»  برنامج  املطر: 
مواهبهم ويكتشف  أحالمهم  ويوقظ  الشباب  يتبنى  منوذجًا  املشروع  هذا  في  يرى  الوطني  الكويت  بنك 
«متكن» نسخ  في  مضافة  قيمة  كونهم  وشباتنا  بشبابنا  ونعتز  رائدة..  مشاريع  إطالق  على  بقدرتنا  نفخر 
للمواطنني توظيفًا  «اخلاص»  مؤسسات  أكبر  كونه  ومؤثرة..  ملهمة  برامج  وإطالق  دعم  في  مستمرون 
البنك يتمتع بأعلى معدالت االحتفاظ باملوظفني الكويتيني ما يعكس جناحه في إدارة رأس املال البشري

تثقيف وتنوير الشباب الكويتي  دعم املرأة.. واملساواة بني اجلنسني
تأكيداً على تكريس دوره كأحد أكبر الداعمني للكوادر الوطنية 
الشابة وتأهيلهم لسوق العمل يشارك البنك في مختلف معارض 
التوظيف بهدف تقدمي خدمات تثقيفية وتنويرية تساعد الشباب 
الباحثني عن فرص عمل بالقطاع اخلاص في اتخاذ القرار املناسب 

بشأن مستقبلهم الوظيفي.
وتتبوأ استراتيجية البنك لتطوير كوادره مكانة مهمة في صميم 
خططه االستراتيجية، وذلك إلميانه بأن كفاءة فريق العمل تضمن 

جودة ما يقدمه من خدمات مصرفية بشتى أنواعها، وعلى مستوى 
األسواق املختلفة التي يعمل بها.

كما يســتثمر الوطني وبقوة في موظفيه الذين يعدهم ثروته 
احلقيقية، حيث يوفر أفضل البرامج التدريبية وورش العمل التي 
تطور مهاراتهم اخلاصة بالقيادة وتنفيذ االســتراتيجيات وإدارة 
التغيير واالبتكار ملواكبة التطورات املتالحقة التي تشهدها الصناعة 

املصرفية.

يواصــل البنــك دوره التاريخي في دعم 
التنوع واملساواة كأساس ومحور مهم في تبني 
االستدامة خالل عملية التوظيف، حيث شكلت 
اإلناث ٤٤٫٤٪ من عمليات التوظيف اجلديدة التي 
متت خالل العام املاضي، وهو ما يؤكد التزام 

البنك باملساواة بني اجلنسني.
وباإلضافة إلى ذلك، عزز البنك من هذا االلتزام 

مع بلوغ اإلنــاث ٤٥٫٦٪ من إجمالي املوظفني، 
كما دعم متكني املزيد من الســيدات من خالل 
التوجيه وتوفير فرص أمام تطورهن الوظيفي، 
كما يحرص البنك على توفير فرص توظيف 
للمواطنني من ذوي االحتياجات اخلاصة، حيث 
بلغت نســبة توظيفهم نحو ٠٫٤٪ من إجمالي 

عدد املوظفني.
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في مناســبة خاصــة أقيمت 
فــي صالــة عــرض ســيارات 
ميتسوبيشي موتورز مبنطقة 
الري في الكويت، استقبل عماد 
فليحــان رئيس مجموعة قطاع 
الســيارات فــي مجموعــة املال، 
يرافقه هشام الفقيه رئيس قطاع 
الســيارات، وممثلون من إدارة 
شركة املســيلة التجارية الوفد 
الضيف من شركة ميتسوبيشي 
موتورز الشرق األوسط وأفريقيا 
برئاسة ماساتسوغو كوراهاشي 
مدير عام شــركة ميتسوبيشي 
موتــورز فــي كل مــن أوروبــا 
والشــرق األوســط وإفريقيــا 
وجنوب آســيا، يرافقــه يوتاكا 
يانو رئيس شركة ميتسوبيشي 
موتورز الشرق األوسط وأفريقيا، 
وأعضــاء الوفد الضيف املرافق 
لهم، وقد حضر احلفل لفيف من 
عمالء شركة املال موتورز وممثلني 

عن مؤسسات اإلعالم احمللية.
وفــي تعليــق له علــى هذا 
ماساتســوغو  قــال  احلــدث، 
كوراهاشي: يســعدنا أن نكون 
هنا اليوم في شــركة املســيلة 
التجارية، شــركائنا اإلقليميني 
وموزعي سيارات ميتسوبيشي 
موتــورز املميزين فــي الكويت 
منــذ عــام ١٩٧٢ لالحتفــال بهذا 
اإلطالق اخلاص. وأضاف: ال شك 
أن طرح آوتالندر اجلديدة كليا 
يشكل مرحلة في غاية األهمية 
مليتسوبيشي موتورز، مع األخذ 
باالعتبار أننا نحظى بثقة كبيرة 
وإقبال واســع علــى منتجاتنا، 
مبا يتيح لنا إعادة تشكيل رأي 
العمــالء ليــس فقط حــول هذا 
الطراز على وجه التحديد، وإمنا 
أيضا فيما يتعلق بالسيارات من 

عالمة ميتسوبيشي بأكملها. 
وتعليقا على الزيارة اخلاصة، 
قال عماد فليحان: يســعدنا أن 
نرحــب بضيوفنــا الكــرام من 
شــركة ميتسوبيشــي موتورز 
الذين قدموا اليوم ليشهدوا معنا 

احتفالنا بإطالق طراز اآلوتالندر 
اجلديد كليا. تفتخر مجموعة املال 
بشراكتها مع شركة ميتسوبيشي 
موتــورز. من خــالل تبني قيم 
ميتسوبيشــي فــي كل ما نقوم 
بــه، جنحنــا في بنــاء وتعزيز 
مكانة رائــدة للعالمة التجارية 
والتــي تعتبر اليوم واحدة من 
أعلى حصص السوق، ومعيارا 
ملنافســينا للســعي لتحقيقه. 
لقــد تعهدنــا بتقــدمي أفضــل 
جتربــة للعمالء مقدمة من قبل 
موظفني محترفني مدربني تدريبا 
عاليا باســتخدام أحدث أدوات 
اإلدارة املتقدمة من خالل جميع 
مرافقنا احملدثــة. وأضاف: في 
األشهر القليلة املقبلة، ستشرع 
شركة املال للسيارات في رحلة 
مثيرة مــع فعاليات وأنشــطة 
رائعة وافتتــاح مرافق جديدة 
بهدف االحتفال مبرور ٥٠ عاما 
على شراكتنا مع ميتسوبيشي 
موتورز، وهــي عالمة جتارية 
أصبحت مرتبطة ومتالزمة مع 
شهرة مجموعة املال في التميز 

واالحتراف واالبتكار.
وأضاف: على مدى اخلمسني 
عامــا املاضية، أصبــح عمالؤنا 

يثقون بنا للحصول على أفضل 
املنتجات وخدمات ما بعد البيع، 
ووعدنا لهم بتقدمي جتربة قيادة 

ال مثيل لها. 
إطاللة واثقة ومهيبة

يعكــس التصميم اخلارجي 
آلوتالندر طابعا ينضح بالقوة 
Bold» بفضل مفهــوم التصميم

Stride» املعتمد مــن قبل فريق 
التصميم، والذي أحاط السيارة 
بهالة من اجلــرأة وعزز هيأتها 
الثابتــة املســتقرة وحضورها 
النســبة  وتتبايــن  الطاغــي. 
الواضحــة للعيــان ذات الطابع 
األفقــي واملمتدة مــن األمام إلى 
اخللــف، مــع خطوط الســطح 
املقترنــة بحــواف  العريضــة 
حادة، وتكتمل على نحو مثالي 
مع عجالت معدنية كبيرة يبلغ 
قطرهــا ٢٠ بوصــة، ومصدات 
متدلية تبرز الشــكل العريض 

للسيارة.
مستويات أداء استثنائية

تضمــن منصــة آوتالنــدر 
املطورة حديثــا درجة أكبر من 
احلماية في حالة االصطدام، كما 

حتقق مســتوى عال من الثبات 
الطريــق. واســتخدمت  علــى 
ميتسوبيشــي موتورز، وألول 
مرة على اإلطالق، لوحا فوالذيا 
عالي مقاومة الشد مع استخدام 
تقنيــة اخلتــم الســاخن حول 
املقصورة، للحصول على هيكل 
مقصــورة بالغ القوة، وحتقيق 
أقل قدر ممكن من الضرر الناجت 
عن احلوادث، مع انخفاض وزن 

الهيكل في ذات الوقت. 
وتتوفــر آوتالنــدر اجلديدة 
كليا، بخيار نظام القيادة بالدفع 
الثنائي والدفع الرباعي، مبحرك 
بنزين سعة ٢٫٥ لتر مطور حديثا 
ينتج عنه قوة قصوى محسنة 
قدرها ١٨١ حصان، أي أفضل من 
اجليل السابق بنسبة ٨٫٩٪، وعزم 
دوران أقصى يبلغ ٢٤٥ نيوتن 
متر، كما طرأ حتسن على الكفاءة 
في توفير الوقود بنسبة ٢٫٦٪ 
مقارنة بالطراز السابق، مع األخذ 
باالعتبار منط القيادة الرياضي 
املكون من ٨ ســرعات مع ناقل 

احلركة املتغير باستمرار. 
ومت جتهيز طراز نظام القيادة 
بالدفع الرباعي بجهاز توصيل 
مركزي يعمل على توزيع عزم 

الدوران األمامــي واخللفي، كما 
يوجد في هذا الطراز نظام دفع 
رباعــي يتحكم فيــه إلكترونيا 
ويشمل قابض هيدروليكي يتم 
تشغيله بواسطة محرك كهربائي، 
إضافــة إلــى نظــام التحكم في 
املتكامل  الســيارة  ديناميكيات 
احملســن (نظام التحكم الفائق 
 ،(S-AWC) (بجميع العجــالت
كذلك جرى تزويد الفرامل بنظام 
 (AYC) التحكم النشط باالنحراف
على العجالت اخللفية، للتحكم 
فــي توزيــع قــوة الفرملة على 

العجالت األمامية واخللفية.
أنظمة السالمة

تشــمل آوتالنــدر اجلديــدة 
كليا أنظمة سالمة متطورة كما 
هــو احلال في جميع مواصفات 
السيارة. وتضم هذه املزايا نظام 
 ،(FCM) تخفيف االصطدام األمامي
 ،(ACC) ومثبت السرعة التكيفي
والتحذيــر عند مغادرة املســار 
(LDA) والتحذيــر مــن الزوايا 
غيــر املرئية(BSW)، ومســاعد 
تغيير املســار (LCA)، وتنبيه 
 ،(RCTA) حركة املرور اخللفية
 ،(DAA) وإنذار انتباه الســائق
التلقائيــة  الطــوارئ  وفرملــة 
اخللفية (AEB) اخللفي، إضافة 
إلى كاميرا كشف محيط السيارة 

متعددة اجلوانب. 
كمــا جهــزت الســيارة ب ١١

وسادة هوائية، وتتوفر الوسادة 
الهوائية األمامية الوسطية ملقعد 
الهوائيــة  الســائق والوســائد 
اجلانبية ملقاعــد الصف الثاني 

من املقاعد بشكل قياسي. 
مــن  العديــد  كمــا يوجــد 
مثــل  املريحــة،  اخلصائــص 
التشــغيل عن بعــد الذي ميكن 
اســتخدامه لتشــغيل احملــرك 
ومكيــف الهــواء جلعــل درجة 
احلرارة داخل املقصورة مالئمة 
خــالل فصل الصيــف احلار أو 

فصل الشتاء البارد.

ماساتسوغو كوراهاشيعماد فليحان

إداريو مجموعة املال وميتسوبيشي موتورز في صورة تذكارية

ً عماد فليحان وماساتسوغو كوراهاشي ويوتاكا يانو وهشام الفقيه بعد الكشف عن آوتالندر اجلديدة كليا

(قاسم باشا) جانب من احلضور 

«املسيلة التجارية» تكشف الستار«املسيلة التجارية» تكشف الستار
عن «آوتالندر» اجلديدة كليًا عن «آوتالندر» اجلديدة كليًا ٢٠٢٣٢٠٢٣

بحضور وفد رفيع املستوى من «ميتسوبيشي موتورز» الشرق األوسط وأفريقيا

مقصورة مريحة 

متنح لوحة العدادات ذات الشكل املستقيم، السيارة من الداخل 
طابعا أفقيا مؤثرا مبا يضفي عليها مظهرا واسعا، كما توفر مزايا 
عملية جتعل من السهل على السائق رؤية التغييرات التي تطرأ 
على وظائف السيارة. وجاء اجلزء العلوي مغطى ببطانة ناعمة 
امللمس مكسوة بطبقة من اجللد، وغرز محبوكة بعناية، مبا يعبر 
عن مستوى رفيع من اجلودة في أنحاء املقصورة. وتتميز األبواب 
ببطانة داخلية متتد على مساحة كبيرة، ويجري استخدام نفس 
احلشوة الناعمة في لوحة العدادات وجوانب الكونسول األرضي 

لتوفير مساحة فاخرة ومريحة في ذات الوقت.
وتضم آوتالندر اجلديدة كليا نوعني من العدادات وفقا لفئة 
الطراز، حيث يوجد شاشــة رقميــة بالكامل قياس ١٢٫٣ بوصة 
مجهزة بأول شاشة كريستال سائل ملونة بالكامل وعالية الدقة 
من ميتسوبيشي موتورز، والتي تعرض محتوى متنوعا بأسلوب 
منظم على شاشة كبيرة احلجم. وجهزت الشاشة أيضا مبيزة 
التخصيص حسب الطلب والتي تتيح دمج املعلومات وعرضها 
بحرية تامة. أما الشاشة األخرى ٧ بوصة متعددة املعلومات وعالية 
التباين، والتي تظهر حركة سهم في شاشة املعلومات الوسطية، 
فتستخدم خاصية التحديد عالي الوضوح لشاشة تناظرية أثناء 
تقدمي مشهد عالي اجلودة وتشــتمل على قرص ومؤشر على 

شكل إبرة مزخرفة.
Android وميكن للمستخدمني أيضا االســتمتاع بتطبيقات

Auto وApple CarPlay، من خالل االتصال بالهواتف الذكية التي 
تعمل بنظام Android أو iPhone، إلى جانب نظام الصوت الفاخر 

من Bose الذي يتألف من ١٠ مكبرات.

استضافت شركة املسيلة التجارية 
إحدى شركات مجموعة املال، والوكيل 

املعتمد لسيارات ميتسوبيشي في 
الكويت منذ عام ١٩٧٢، وفدا رفيع 

املستوى من شركة ميتسوبيشي موتورز 
الشرق األوسط وأفريقيا، لالحتفال 

بإطالق اجليل الرابع من طراز آوتالندر 
٢٠٢٣ اجلديد كليا وهي السيارة 

الرياضية الرائدة ومتعددة االستخدامات 
من شركة ميتسوبيشي موتورز.

ملشاهدة الڤيديو
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بقلـم: حسام فتحي
طيب!!!

«مرور».. على ما تفرج
«دعه يعمل.. دعــه مير».. اجلملة 
اخلالــدة آلدم ســميث صاحــب كتاب 
«ثروة األمم»، األشهر في عالم االقتصاد 
رمبــا كان يقصد بها «مرور» البشــر 
عبــر احلدود للعمــل وحرية التجارة 
والنشاط اإلنساني عمومًا، دون تدخل 
من احلكومات، أو رمبا عنى بها الكثير.

لكنني هنا غير معني سوى بحرية 
«املرور» في مصر احملروســة، مرور 
املركبات بأنواعها، وسلوك قائدي هذه 
املركبات و«نظرة» احلكومات املتعاقبة 
لـ «املرور» باعتباره مصدراً من مصادر 

الدخل للدولة!!
كنــت قــد «إنتويــت» الكتابة عن 
مشــاهداتي خــالل الفتــرة القصيرة 
التي قضيتها «سائقًا» في مصر الشهر 
املاضي، ووضعت نقاطًا تخص طبيعة 
الشــوارع وتنظيمهــا وقوانني املرور 
وســلوك الســائقني وســلوك منفذي 
القانون، وقبل أن أبدأ فاجأتني حالتان:

٭٭ الســائق «املترنــح» فــي طريق 
الســويس الســريع والــذي تداولــت 
«الفيديو» اخلاص به وسائل اإلعالم.

٭٭ احلالة الثانية كانت في «اللغط» 
الدائر حول إلغاء أو تعديل طريقة شراء 
حقيبــة اإلســعافات واملثلث العاكس 
وطفاية احلريق، والتي كانت على مر 
السنوات املاضية محل «حنق» أصحاب 

السيارات.
ولنبــدأ بفيديو املطاردة للســائق 
«املترنــح» الذي «اســتهلكته» جميع 
البرامج ومواقع التواصل فقد كشــف 
هذا املوضوع عــن العديد من النقاط 

املهمة:

١ ـ عدم «قناعة» الســائقني بأن يدعوا 
القانون يأخذ مجراه على أيدي منفذي 
القانون فقط، طبعًا اإليجابية مطلوبة 
ولكــن في حدود القانون وإال حتولت 
الشــوارع إلى غابة (هي حاليًا شــبه 

غابة!!).
٢ ـ وجود سائق متعاط للمخدرات أو 
مستهتر، موجود في شوارع كل الدول، 
وهناك جتهيزات وتدريبات وسيارات 
معــدة للتعامل مع مثــل هذه احلاالت 

والسيطرة على األمر بأقل خسائر.
٣ ـ إن جتهيزات وإعداد شــرطة تأمني 
الطرق الســريعة دون املســتوى، وال 
ميكنها التصدي ملثــل هذه احلوادث، 
وينبغــي علــى وزارة الداخلية إعادة 
النظر في األمر وإعادة فرض هيبتها في 
الشارع املصري دون إفراط أو تهاون.
٤ ـ يبدو أن هناك «فرق سرعات» بني 
تطوير الطرق وتطوير حمايتها، ويجب 

سرعة ضبط السرعات!
أما اجلدل الدائر حول شراء الطفاية 
واملثلث واحلقيبة، فيبدو أنه انتهى الى 
«ضرورة» شــرائها، مع إنهاء «إجبار» 
املواطن على الشــراء بسعر مبالغ فيه 
من شركة محددة، وهو أمر ينزع فتيل 
أزمــة حقيقية، فإذا أضفنــا لذلك ما مت 
من خفض رسوم شركة «أمان» لتسدد 
سيارات النقل ٢٠٠ جنيه بدال! من ١٧٠٥
جنيهــات، واملالكي ١٩٥ بــدال من ١٠٤٠

جنيها.. فهي خطوة على الطريق.. فهل 
ستكون كافية؟!

غداً للحديث بقية إن كان في العمر 
بقية.

وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

استقالة احللبوسي.. والبرملان العراقي يحسمها غدًا
بغداد ـ وكاالت: يســتأنف 
البرملان العراقي غدا جلساته 
للمــرة األولــى بعــد تعليــق 
دام نحــو شــهرين بســبب 
االحتجاجــات واالعتصامات 
األخيرة في جلسة ستتضمن 
التصويت على استقالة رئيس 

املجلس محمد احللبوسي.
النــواب  ونشــر مجلــس 
جدول أعمال جلســته املقبلة 
والــذي تضمن بنديــن اثنني 
فقط: االول هو التصويت على 
استقالة رئيس مجلس النواب 
من منصبه، والثاني انتخاب 
النائب األول لرئيس البرملان 
وهو املنصب الذي شغر بعد 
استقالة نواب الكتلة الصدرية، 
وذلك بحســب وكالــة األنباء 

العراقية (واع).
وعقب إعالن استقالته، 
قال احللبوسي إنه من حق 
النواب اجلدد اختيار الرئيس 
اجلديد للبرملان، مؤكدا أنه 

احللبوســي، وكتلة احلزب 
الدميوقراطي الكردســتاني 
مســعود بارازاني، والتيار 
الصــدري بزعامــة مقتدى 

الصدر.

رئاســة مجلس النواب ليس 
لها عالقة بالتحالف الثالثي».

وبحسب مراقبني سياسيني، 
فــإن تصويت البرملــان على 
االســتقالة ال يتعــدى كونــه 
إجراء شــكليا، ومبثابة إعادة 
منــح الثقة للحلبوســي على 
السياسية  خلفية املساومات 

وراء الكواليس.
فــي هــذا الصــدد، أوضح 
الباحــث فــي مركــز أبحــاث 
إنترناشــونال»  «ســنتوري 
ســجاد جياد لوكالة «فرانس 
برس» أن هدف احللبوسي من 
التصويت على االستقالة هو 
احلصول علــى دعم قوي من 
شركائه يضع حدا لكل محاولة 
إلقالته مســتقبال. واعتبر أن 
هذه طريقة «لترسيخ مكانته 
(احللبوسي) كزعيم سياسي 
للسنة والضغط على األحزاب 
الشيعية والكردية للتسريع 
في تشكيل احلكومة» اجلديدة.

وشــدد على أن «املناصب 
تكليف ويجب أن يعي اجلميع 

حساسية املرحلة».
البرملــان  وقــال رئيــس 
العراقــي إن «اســتقالتي من 

رئيس البرملان العراقي محمد احللبوسي مستقبالً املمثلة اخلاصة لألمني العام لألمم املتحدة في بغداد جينني بالسخارت    (واع)

لم يتــداول مع أحد بشــأن 
قرار اســتقالته، وان القرار 
ال عالقــة لــه بـ«التحالــف 
الثالثي»، الذي يضم حتالف 
«السيادة» الذي ينتمي إليه 

«طباخ بوتني» يعترف بتشكيل مجموعة «فاغنر» 
و«الكونغرس» يحدد ١٢ مليار دوالر مساعدات جديدة لكييڤ

عواصــم ـ وكاالت: أقــر يفغينــي 
بريغوجــني، رجل األعمال الروســي 
األوليغارشــي املقــرب مــن الرئيس 
ڤالدمييــر بوتــني أمــس، انه أســس 
مجموعة «فاغنر» شــبه العســكرية 
فــي عــام ٢٠١٤ للقتال فــي أوكرانيا، 
واعترف بانتشــار عناصــر منها في 
أفريقيا وأميركا الالتينية، خصوصا 
بعد ان انكرت موسكو دائما عالقتها بها.
يأتي ذلك بعدما نشــر هذا الشهر 
على مواقع التواصل االجتماع مقطع 
ڤيديــو يظهر فيــه بريغوجني يجند 
سجناء في ســجن روسي للقتال في 
صفوف مجموعة «فاغنر» على اجلبهة 

األوكرانية.
وفي منشور على حسابات شركته 
التواصل  «كونكــورد» عبر وســائل 
االجتماعي، أكد بريغوجني أنه أسس 
هــذه املجموعة إلرســال مقاتلني إلى 
منطقة دونباس األوكرانية في ٢٠١٤.

وأضاف في بيان «منذ تلك اللحظة 
في األول من مايو ٢٠١٤ ولدت مجموعة 
وطنيني اتخذت اسم مجموعة كتيبة 

فاغنر التكتيكية».
وأكــد «واآلن اليكم اعتــراف (..) 
هــؤالء الرجــال االبطــال دافعوا عن 
الشــعب الســوري وشــعوب عربية 

أخرى واألفارقة واألميركيني الالتينيني 
املعدومــني، لقد أصبحــوا أحد ركائز 
امتنا»، رغم أن الكرملني نفى دائما أن 
تكون له روابط مع مجموعات شــبه 

عسكرية.
وكان بريغوجــني لفتــرة مــزود 
الكرملني مبعــدات مطبخية ما جعله 

يلقب بـ «طباخ بوتني».
مــن جهتــه، أقــر الكرملــني أيضا 
بحصول «أخطاء» في جهود استدعاء 
مئات آالف جنود االحتياط للمشاركة 
فــي القتال في أوكرانيا، في وقت يفر 

فيه الكثير من الروس من البالد.
وأكد الناطق باسم الكرملني دميتري 
بيسكوف «سجلت حاالت مت فيها انتهاك 
مرسوم االستدعاء»، معربا عن األمل في 
«أن تصحح هذه األخطاء»، التي شملت 
استدعاء أشــخاص كبار في السن أو 
مرضى أو حتى ممرضات بدون خبرة 

وكذلك تالميذ.
وأثار قرار التعبئة، تظاهرات وأدى 
إلى توقيف آالف األشخاص. ويبدو أن 
روسا كثيرين اختاروا الفرار من البالد، 
نظرا إلى التدفق املتزايد للروس إلى 
حدود جورجيا وكازاخستان وفنلندا 
ومنغوليا، بعد نفاد تذاكر السفر جوا 
منذ اعالن التعبئة، فقد عبر ما يقرب 

من ١٧ ألف روسي احلدود إلى فنلندا 
وحدها، وتعد املظاهرات في روسيا، 
حيــث مت حظــر أي انتقــاد للحــرب 
األوكرانيــة، من أول بوادر الســخط 

منذ بدء احلرب.
وقال حاكم محلي إن مســلحا في 
اخلامسة والعشــرين من عمره فتح 
النار على مكتب الستدعاء االحتياط 
في مدينة أوست-إيليمسك الصناعية 
الواقعــة في قلب ســيبيريا على بعد 
٦٠٠ كيلومتــر شــمال إيركوتســك 
أمــس، وأصيب ضابط مشــرف على 
املركــز بجــروح خطرة. وقــال حاكم 
منطقة إيركوتسك إيغور كوبزيف إن 
«املفوض العسكري الكسندر إيليسييف 
موجود في قســم اإلنعاش في وضع 
خطر للغاية. أوقف مطلق النار فورا. 

وسيعاقب!».
واعتقلت السلطات ١٠٠ على األقل 
في احتجــاج ضد التعبئة في منطقة 
داغستان ذات األغلبية املسلمة بجنوب 
روســيا بعــد اشــتباك بني الشــرطة 

ومحتجني على القرار.
فــي غضون ذلك، حذرت الواليات 
املتحــدة مــن «عواقــب كارثيــة» إذا 
استخدمت روسيا أسلحة نووية في 
أوكرانيا بعد أن تعهدت موسكو بحماية 

لوغانســك ودنيتســك وزابوريجيــا 
وخيرســون التي يتوقــع ان تضمها 
إليها بعد االســتفتاءات التي تنظمها 
السلطات املعينة من قبل موسكو فيها.

وصوت مواطنون في تلك املناطق 
التي تشكل ١٥٪ من مساحة أوكرانيا 
لليــوم الرابــع أمس علــى االنضمام 
إلى روســيا، وتقول كييــڤ والغرب 
إنها باطلة ونتائجها محسومة سلفا 
وجتري حتت الضغط والترهيب ولن 

يعترفوا بها.
وقــال مستشــار األمــن القومــي 
األميركي جيك سوليفان إن الواليات 
املتحدة سترد على أي استخدام روسي 

ألسلحة نووية ضد أوكرانيا.
وأضــاف حملطــة «إن.بي.ســي» 
التلفزيونية «إذا جتاوزت روسيا هذا 
اخلط ســتكون هناك عواقب كارثية 
على روسيا.. سترد الواليات املتحدة 

بحسم».
في غضون ذلك، نقلت «رويترز» 
عن مصدر مطلع أن أعضاء الكونغرس 
األميركي، الذين يتفاوضون على فاتورة 
إنفاق، اتفقوا على أن تشمل مساعدات 
جديدة ألوكرانيا قيمتها ١٢ مليار دوالر، 
وذلك استجابة لطلب من إدارة الرئيس 

جو بايدن.

«الكوليرا» تواصل حصد األرواح في سورية 
وحتذيرات من سرعة التفشي في املخيمات

٢٠٠٠ شركة سورية مهددة باإلغالق 
وحتذيرات من شلل اقتصادي وفوضى

وكاالت: قالت وزارة الصحة السورية إن 
تفشي الكوليرا في عدة مناطق أودى بحياة 
٢٩ شخصا، فيما وصفته األمم املتحدة بأنه 
أســوأ تفش للكوليرا في البلد الذي متزقه 

احلرب منذ سنوات.
وقالت الوزارة في بيان إن «العدد اإلجمالي 
لإلصابات املثبتة بالكوليــرا عبر االختبار 
الســريع بلغ ٣٣٨ إصابة، بينما وصل عدد 
الوفيات إلى ٢٩» وذلك منذ تسجيل تفشي 
املرض ألول مرة الشهر املاضي. وتركز اجلزء 
األكبر من الوفيات واإلصابات في محافظة 
حلب بالشمال. وذكرت الوزارة أن هناك ٢٣٠

حالة إصابة في محافظة حلب حيث تأكدت 
وفاة ٢٥ شخصا، وانتشرت باقي اإلصابات 
فــي مختلــف أنحاء البالد، وال تشــمل هذه 
االحصائيات على االغلب املناطق اخلارجة عن 
سيطرة دمشق في شمال وشمال غرب البالد، 

حيث قال الدفاع املدني في مناطق سيطرة 
املعارضة املعروف بـ «اخلوذ البيضاء» عن 
تســجيل ٣ إصابات مبرض الكوليرا أمس، 
في مخيمات كفرلوسني بريف إدلب الشمالي، 
محذرا من تطور خطير على حياة املدنيني 
مع تفشي املرض بشكل متسارع في شمال 
غربي ســورية وسط ظروف صحية سيئة 
خصوصــا في مخيمات النزوح التي تفتقر 

ألدنى مقومات الوقاية.
وقالت جلنــة اإلنقاذ الدوليــة، ومقرها 
الواليــات املتحدة، التي تعمــل في املنطقة 
الشــمالية إن إصابات الكوليرا املشتبه بها 
زادت إلى ٢٠٩٢ حالة في شمال شرق سورية 
وحدها منذ اإلعالن عن تفشــي املرض هذا 
الشهر. وأضافت أن هناك مخاوف من نقص 

كبير في تسجيل اإلصابات.

وكاالت: كشــفت وثيقة صــادرة عن 
«مجلس الدولة» أنه يجب إلغاء ترخيص 
حوالي ٢٠٠٠ شركة في سورية، أغلبيتها 
من الشركات العاملة واملنتجة والرافدة 
للســوق احملليــة بكثير مــن املنتجات 
والسلع، وبررت وزارة التجارة الداخلية 
وحماية املستهلك توجهها هذا بعدم تسديد 
التأسيسي  الشــركات لبقية رأســمالها 
ضمن املدة القانونية التي حددها قانون 
الشركات، وسط حتذيرات من أن اإللغاء اذا 
وقع سيؤثر سلبا على النشاط االقتصادي 
إلــى جانب توقف عجلة اإلنتاج في تلك 
الشركات، وبالتالي إدخال السوق احمللية 
في فوضى، الســوريون في غنى عنها، 
حيث بني مدير عام شركة مكي للصناعات 
الغذائية م.حسام مكي أن إغالقها في هذا 
الوقت يعني شــلال اقتصاديــا بامتياز، 

موضحا ضرورة التفريق بني الشركات 
املنتجة والفاعلة وبني الشركات الوهمية 

واملسجلة على الورق فقط.
ونقلت صحيفة «تشرين» احلكومية، 
عن زين صافي مدير الشركات في وزارة 
التجارة الداخلية وحماية املستهلك، أن 
عدد الشركات املهددة بإلغاء تراخيصها 
يصل إلى نحو ٢٠٠٠ شركة، وأن اإللغاء 
من شأنه أن يؤدي إلى حل عدد كبير من 
الشركات احملدودة املسؤولية واملساهمة.
وأكد صافي أن أغلب الشــركات التي 
ســيتم حلهــا «بنــاء علــى رأي وفتوى 
مجلــس الدولــة»، هــي في واقــع األمر 
تعمل ولديها عدد من العمال والنشاطات 
وعليها التزامات عديدة وحقوق، ومتتلك 
شخصية اعتبارية ممنوحة لها مبوجب 

سجل جتاري حسب األصول.

بعد إقرار املوازنة العامة.. الدور على احلكومة
بيروت ـ عمر حبنجر 

وأحمد عز الدين

االســتحقاقات  أســبوع 
اللبنانيــة مزدحــم، تقدمــه 
اســتحقاق مشــروع قانــون 
املوازنــة العامــة الــذي أقره 
مجلس النــواب امس، والذي 
يشكل إقراره املعبر الرئيسي 
للملف احلكومي املفتوح على 
الدفتني، ومن بــاب احلكومة 
يتعني الوصول إلى االستحقاق 
الرئاســي الهائم فــي محاور 
األقويــاء، واحملكــوم املصير 
خلبراء ترسيم احلدود البحرية 
اللبنانية مع منصات استخراج 

الغاز والنفط اإلسرائيلية.
جهد كبير بذلته احلكومة 
ومــن ملعبهــا إلنقــاذ مركب 
املوازنة املثقوب، بالتوافق مع 
قوى أساسية أمنت له وسائل 
اإلنقاذ السياسي، خالل جلسة 
البرملان املسائية أمس. وصوت 
٦٣ نائبا لصالح إقرار املشروع 
فيمــا اعترض ٣٧ نائبا عليه، 
وامتنع ٦ نواب عن التصويت.

والنواب الذين عارضوا هم 
كتل القوات والكتائب ونواب 
املعارضة وبعض املستقلني، 
فيمــا امتنــع النــواب مروان 
حمادة، فيصل الصايغ، فريد 
اخلــازن، طــه ناجــي، جميل 
الســيد، وأشــرف ريفــي عن 

التصويت.
وبلغت النفقات في املوازنة 
التي مت اقرارها ٤٠٨٧٣ مليار 
ليرة، فيما لم تتجاوز االيرادات 
الـــ ٢٩٫٩٨٦ مليــار ليرة، مبا 
يعني عجزا بأكثر من عشرة 

آالف مليار ليرة لبنانية.
وكانت جلســتا املوازنة 
عقدتا صباح ومساء امس، 
علــى وقــع احتجاجات من 
املتقاعدين واملعارضة. وبعيد 
انطالق اجللسة حاول عدد من 

الذي حصد نحو ١٠٠ ضحية، 
وطلب رئيس املجلس نبيه 
بري الوقــوف دقيقة صمت 

حدادا.
النقاشات أكدت ان ارقام 
املوازنــة غيــر دقيقــة فــي 
ظــل عدم اســتقرار اســعار 
التشــديد  الصــرف وجرى 
على ضــرورة احلفاظ على 
القطــاع العام ألنــه ال دولة 
مــن دون موظفــني. وأثارت 
النائب بوال يعقوبيان مصير 
٣٢ ألف موظف ليس عندهم 
أي توصيف قانوني، وسألت 
عن مصير الذين مت توظيفهم 
قبل انتخابــات العام ٢٠١٨. 
ومت وضع ســعر للحصول 
علــى جــواز الســفر بحيث 
يكون ســعره مليــون ليرة 
ملدة خمس سنوات ومليونني 
لعشــر ســنوات. وتطرقت 
يعقوبيــان لالحتجاجــات 
خارج مقر البرملان تزامنا مع 
اجللسة وتعرض احملتجني 

حد تعبيــر قنــاة «اجلديد»، 
وبحســبما هو مرسوم لتولد 
احلكومة املرممة، على اعتبار 
ان التركيبة احلكومية احلالية 
هشة ومن شــأنها استجالب 
الفوضى في مرحلة الشــغور 

الرئاسي احملتمل.
ومــن احلكومــة اجلديدة 
إلــى  الوصــول  يتعــني 
االستحقاق الرئاسي، وكل هذه 
االســتحقاقات رهينة ترسيم 
حدود الغاز على يدي املهندس 
األميركي عاموس هوكشتاين.

وتقول القنــاة البرتقالية 
في هــذا الســياق، ونقال عن 
مصادرها لدى فريق «٨ آذار» 
ان أجواء املفاوضات إيجابية، 
وان لبنان سيتســلم املقترح 
اإلســرائيلي اخلطــي حــول 
الترســيم هذا األسبوع، وهذا 
فــي الواقع ما تبلغه عون من 
النائب إلياس بوصعب العائد 
للتو من نيويورك، حيث التقى 

الوسيط األميركي.

للعنــف، واعلنــت النائــب 
سنتيا زرازير تضامنها مع 
العسكريني املتقاعدين. وقالت 
إن «هــذه الدولة بوليســية 
وتقمع املتظاهرين». وخالل 
مشــاركتها فــي االعتصام، 
تعرضــت زرازيــر لبعــض 
التدافــع  الكدمــات نتيجــة 
الذي حصل بني املتظاهرين 
والعناصر العسكرية، إال أنها 
متكنت بعد ذلك من االبتعاد 
عن مكان التظاهر والدخول 

مجددا الى املجلس.
وقالت ان الناس تضرب في 
اخلارج، فــرد رئيس املجلس 
بــري «االمــر يعالــج  نبيــه 
ارتاحي»، فقالت «انا مرتاحة»، 
ثم استدركت «ال ميكن ان ارتاح 

مع وضع الناس كما هو».
وبعد اجتياز عقبة املوازنة 
يبقى أن يتحدد موعد الرئيس 
املكلف جنيب ميقاتي في بعبدا 
ليبحــث مع الرئيس ميشــال 
عون «موازين احلكومة»، على 

نقاشها مت على وقع احتجاجات صاخبة من املتقاعدين واملعارضة.. والعجز ١٠ آالف مليار ليرة

(محمود الطويل) مواجهات بني محتجني وقوات األمن تزامنا مع انعقاد جلسة البرملان إلقرار املوازنة  

العسكريني املتقاعدين اقتحام 
مجلس النواب اعتراضا على 
أحد بنــود املوازنة املتعلقة 
بتعويضاتهم وتقدموا باجتاه 
ساحة النجمة وحصل تدافع 
كبير بينهم، اال أن العناصر 
األمنية تصدت لهم ومنعتهم 
مــن التقدم. وبعــد كر وفر 
قنبلــة  باجتاههــم  ألقــت 
مســيلة للدمــوع اجبرتهم 
على التراجــع، وعمدت الى 
املداخل املؤدية لساحة  سد 
النجمة بالعوائق احلديدية.
وتخلــل اجللســة جدل 
حتديــد  حــول  نيابــي 
الــدوالر اجلمركــي،  ســعر 
والتعويضات التي ستعطى 
للموظفني حتى نهاية العام 
مع حتديد حد ادنى، بزيادة 
خمسة ماليني وحد أقصى بـ 

١٢ مليونا.
اجللسة بدأت باستذكار 
فاجعة مراكب املوت وآخرها 
غرق املركب االسبوع املاضي 

احلكومةتنفي بيع املوانئ جلهات أجنبية
القاهرة ـ هالة عمران

نفى املركــز اإلعالمي ملجلــس الوزراء 
املصري صحة ما انتشر من معلومات بيع 

املوانئ املصرية جلهات أجنبية.
وأوضح املركز اإلعالميـ  في بيان امس 
ـ أنه قام بالتواصل مع وزارة النقل، والتي 
نفــت تلك املعلومات متامــا، مؤكدة أنه ال 
صحة مطلقا لبيع أي من املوانئ املصرية 
جلهات أجنبية. وشددت وزارة النقل على 
أن املوانئ املصرية ستظل مملوكة بالكامل 
للدولــة وتخضع للســيادة املصرية، وأن 

إنشاء وتطوير مشروعات الوزارة، ومنها 
مشروعات النقل البحري واملوانئ البحرية 
تتم بأيادي استشــاريني وشركات وطنية 
مصرية، مع االستعانة باخلبرات األجنبية 
في مجال توفير البنية الفوقية مثل املعدات 
احلديثــة وتكنولوجيــا املعلومات ونظم 
اإلدارة والتشغيل فقط، وذلك باالستعانة 
مبشــغلني متخصصني وجــذب اخلطوط 
املالحية لتوطني أعمالهم في مصر، واملشاركة 
في مجال إدارة وتشــغيل بعض احملطات 
باملوانئ ملدة محددة تؤول بعدها كافة البنية 

الفوقية التي وفرها املستثمر للدولة.
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«األزرق» يدّشن «آسيوية الصاالت» مبواجهة صعبة مع ُعمان

منهم الكويتي عادل الشطي، 
واملاليــزي بادرول هشــام، 
فــادمي  والتركمانســتاني 
براتوف، والفلبيني بارالس، 
إلــى األســكتلندي  إضافــة 
اندرســون، واألخير سيقوم 
لقطــات  بعــض  بتقطيــع 
املباريــات وعرضهــا علــى 
املقيمني لالســتفادة منها في 
احملاضرات، أما املاليزي أحمد 
خالد فسيكون مدربا للياقة 

البدنية.
هــذا، وســتكون جميــع 
مباريات كأس آسيا لكرة قدم 
الصاالت منقولــة على قناة 
«beIN sports AFC» والتــي 
متتلــك احلقــوق احلصرية 
للبطولــة وفــق عقــد مبرم 
مع االحتاد اآلسيوي للعبة، 
بدورها أعلنت اللجنة املنظمة 
لكأس آسيا للصاالت أن حجز 
البطولــة  تذاكــر مباريــات 
للجمهور سيكون عبر الرابط: 

 kw.games

٭ قــال مــدرب منتخــب 
أوزبكستان باهودير أحمدوف 
إن البطولــة تضم أفضل ١٦
منتخبا بالقــارة، لذلك فكل 
املباريــات صعبة وال يوجد 
منتخب سهل، مضيفا: «هدفنا 

الفوز في كل لقاء».
البحرين،  ٭ ذكر مــدرب 
البرازيلي مارســيلينو، أن 
تفكير الفريق ينصب حاليا 
على املواجهة االفتتاحية أمام 
طاجيكستان، وقال: «ال شك 
أن كل املباريات قوية، هدفنا 

الفوز في املباراة األولى».
أكد مدرب طاجيكستان  ٭ 
بايراف وحيدوف أن الهدف 
الذي يرصده هو التأهل إلى 
الدور املقبل، مشيرا إلى أن 
ذلك يأتــي من خالل الفوز 
في املباريات وأهمها املواجهة 

األولى أمام البحرين.

اآلسيوي لكرة القدم».
من ناحية أخــرى، أعلن 
رئيس جلنة حكام البطولة، 
الكويتــي محمد احلــداد، أن 
االحتــاد اآلســيوي للعبــة 
قام بإعــداد وجتهيز احلكام 
للمشــاركة في البطولة منذ 
يوليو املاضي، مضيفا انه مت 
اختيار ٢٢ حكما من اجلنسني 
متت تصفيتهم إلى ٢٠ حكما 
وحكمــني «احتياطيني» وهم 
من دول: البحرين (٣ حكام)، 
إيــران (٣ حــكام)، تايلنــد 
(حكمان)، أستراليا (حكمان)، 
وحكم واحد من كل من الكويت 
واإلمــارات وماليزيا ولبنان 
والصني تايبيه وهونغ كونغ 
واليابان وأوزبكستان وڤيتنام 

والعراق.
ولفــت إلــى أن مســؤول 
حــكام البطولة مــن االحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم سيكون 
الســنغافوري دانيــال الــى 
جانــب ٥ مقّيمــني للحــكام 

ميكن وصفهــا مبجموعة 
املباراة  أن  املوت، خاصــة 
االفتتاحية ستكون مع منتخب 
تايلند الــذي يعد من أقوى 

منتخبات القارة.

بطولة استثنائية، بعد توفير 
كافة اإلمكانات لها، للخروج 
بها إلى بــر األمان، وحتقيق 
النجاح الــذي يليق بتاريخ 
الكويت الزاخر باســتضافة 
البطوالت على أرضها ووسط 
جماهيرها، كما تابع رئيس 
االحتــاد عبــداهللا الشــاهني 
االســتعدادات عــن كثــب، 
وعمــل بجد من أجــل تذليل 
كافــة العقبــات والصعــاب 
التــي تواجه اللجنة املنظمة 
احمللية، وجــاءت تعليماته 
للجميــع بضرورة تقدمي كل 
ســبل الراحــة للمنتخبــات 
املشاركة». وتابع: «سيحضر 
حفل االفتتــاح وزير اإلعالم 
والثقافة وزير الدولة لشؤون 
الشباب عبدالرحمن املطيري، 
ورئيــس اللجنــة األوملبيــة 
الكويتية الشيخ فهد الناصر 
وعدد من رؤســاء االحتادات 
الرياضية األهلية بقارة آسيا، 
فضال عــن ممثلــني لالحتاد 

أو الفوز باللقب.
٭ أكد مدرب منتخب العراق، 
اإليراني محمد ناظم الشريعة، 
أن املجموعــة األولــى هي 
األقوى فــي البطولة والتي 

عناصــر اخلبرة والشــباب 
بقائمــة مكونة مــن ١٤ العبا 
هم: حمد حيات وعبدالرحمن 
الوادي وعبدالرحمن الطويل 
وعبدالرحمن املسبحي وصالح 
الفاضــل ويوســف اخلليفة 
وعبداللطيف العباسي ومحمد 
الهزمي وحمد العوضي وأحمد 
الفارسي وجنيب علي وخالد 
أنــور ومحمد الهــزمي وعلي 

السيف.
إلى ذلك، أكد األمني العام 
الحتــاد كــرة القــدم، مديــر 
البطولة صالح القناعي، أن 
اجلماهير ستكون على موعد 
من املتعة واإلثارة ابتداء من 
اليوم ملشاهدة أقوى منتخبات 
القارة، مضيفا: «عملت اللجنة 
احملليــة املنظمــة للبطولــة 
برئاسة نائب رئيس مجلس 
إدارة االحتاد للشؤون الفنية 
الديحاني،  واإلدارية هايــف 
العاملــة  اللجــان  وجميــع 
املنبثقة عنهــا، على تنظيم 

الوقت  التركيز في  أن  على 
احلالــي يقتصر فقط على 
مواجهة املنتخب العراقي في 
اجلولة االفتتاحية للمجموعة، 
وليس التأهل إلى الدور الثاني 

٭ أكد مدرب منتخب الكويت، 
البرازيلي ريكاردو سوبرال 
«كاكاو» أن املجموعة األولى 
صعبــة للغاية وأن مواجهة 
املنتخب العماني في االفتتاح 
لن تكون سهلة، مشيرا إلى أن 
استعدادات «األزرق» للبطولة 
جيدة للغاية، حيث خاض ٤
مباريات أمام أوزبكســتان 
واملجر، ثم معسكر تدريبي 

في مدينة ملقا اإلسبانية.
املنتخب  ٭ قــال مــدرب 
الفهدي إن  العماني يونس 
فريقه يتكــون من عناصر 
الكويت  إلى  شابة وإنه جاء 
للتأهل إلى األدوار النهائية، 
مشيدا مبستوى «األزرق» 
وأنه مــن أفضل املنتخبات 

في آسيا.
٭ شدد مدرب منتخب تايلند، 
اإلسباني كارلوس سيزار، 

تتجه األنظــار اليوم إلى 
مجمع صاالت الشــيخ سعد 
العبداهللا مبنطقــة ضاحية 
صباح الســالم والتي تشهد 
حفل افتتاح وانطالق منافسات 
بطولة كأس آســيا لكرة قدم 
الصاالت التي تستمر حتى ٨

أكتوبر مبشاركة ١٦ منتخبا 
وتعود إلى منطقة غرب القارة 

للمرة األولى بعد ١٠ أعوام.
اليوم االفتتاحي  ويشهد 
الظهور األول ملنتخب الكويت 
الذي يســتهل مشــواره في 
كأس آســيا باختبار صعب 
عندما يالقي عمان في الساعة 
٨:٠٠ مســاء ضمن املجموعة 
األولى والتي تشهد لقاء آخر 
بني العراق وتايلند في ٥:٠٠

مســاء. وضمــن املجموعــة 
منتخبــا  يلتقــي  الثانيــة 
أوزبكســتان وتركمانستان 
في ١١:٠٠ صباحا، فيما يلعب 
البحرين وطاجيكســتان في 
٢:٠٠ ظهرا. ويتسلح «األزرق» 
بعاملــي األرض واجلمهــور 
أمام العمانيني الذين يقدمون 
مســتويات طيبة في الفترة 
األخيــرة والتــي أوصلتهــم 
إلى الدور نصف النهائي من 
كأس غرب آسيا مايو املاضي، 
علما بأن «األزرق» توج بلقب 
هذه البطولــة للمرة األولى 

في تاريخه.
ويقــود منتخب الكويت، 
املــدرب البرازيلــي ريكاردو 
الــذي  «كاكاو»،  ســوبرال 
يعــول علــى خليــط مــن 

القناعي يطالب اجلماهير مبساندة املنتخب اليوم.. وحفل االفتتاح من وحي البيئة الكويتية

سطام السهلي واللجنة املنظمة للبطولة خالل اجتماعهم مع االحتاد اآلسيوي عبداهللا الشاهني يتابع مع صالح القناعي آخر الترتيبات

قالوا في املؤمتر الصحافي

مدرب األزرق «كاكاو» مع مدربي املجموعة األولى

سفيكو يقود تدريبات «األخضر»

«األبيض» يستهدف برونزية «عربية اليد»

املطيري بطًال لرماية «بيان» للهواة

تعديل النظام األساسي لـ «عربي الهجن»

بونياك: وّقعت مع القادسية دون تردد
عبدالعزيز جاسم

أبدى املدرب الصربي بوريس بونياك 
سعادته بتولي مهمة تدريب الفريق األول 
لكرة القــدم بنادي القادســية، وقال: «لم 
أتردد حلظــة، أو التفكيــر مليا في قبول 
العرض بتدريب القادســية، حيث قبلته 
حال تقدميه، وذلك لعدة أسباب في مقدمتها 
اخلصوصية العالية التي ميتاز بها نادي 

القادســية، فهو ليس فقط ناديا كبيرا بل 
ميتاز عن غيــره بالالعبــني الكبار الذين 
يضمهم فــي صفوفه، وكذلــك اإلجنازات 

الكبيرة التي في خزائنه».
وأكد بونياك أنه اليوم أصبح جزءا مهمًا 
في النادي والفريق، وتنتظره مسؤوليات 
كبيرة، أهمها إسعاد اجلماهير املتعطشة 
لأللقاب، وهذا ما ســيكون هدفه الرئيس، 
وسيسعى إلى حتقيقه في أقرب وقت ممكن.

مبارك اخلالدي

دخل املدرب البوسني 
سفيكو تدريبات الفريق 
األول لكرة القدم بشكل 
رسمي مساء امس االثنني، 
حيث اشرف على احلصة 
التدريبية لـ «األخضر».
الــذي  وكان املــدرب 
خلفــا  تعيينــه  مت 
للمقدوني بوغســالتف 
ترينشوفسكي قد وصل 
إلى البالد مساء اجلمعة 

واكتفــى من خالل تواجــده على املنصة 
مبتابعة مباراة الفريق أمام اجلهراء مساء 
األول ضمن اجلولة الثانية لكأس «زين» 

والتي انتهت بفوز الفريق ٤-١.
مــن جانبه، قــال مديــر الفريق أحمد 
النجار لـ «األنباء» إن العربي حقق فوزا 
معنويا فــي الوقت املناســب قبل عودة 
منافسات الدوري مجددا، مضيفا: «كانت 
املبــاراة فرصة مواتية للمــدرب اجلديد 
للوقوف على املستويات الفنية والبدنية 
لالعبني استعدادا خلوض املواجهة األهم 

يعقوب العوضي

خســر فريق كرة اليد 
بنادي الكويت من الزمالك 
املصري بنتيجة ٢٥-٣١ في 
املباراة التي جمعتهما مساء 
أول مــن أمس فــي مدينة 
احلمامات التونسية ضمن 
الدور نصــف النهائي من 
العربية لألندية  البطولة 
أبطال الدوري والكأس لكرة 
اليد واملؤهلة لكأس العالم 
«سوبر جلوب» لينحصر 

اللقب بني الزمالك والترجي التونسي، فيما 
يلعب الكويت على املركز الثالث مع األفريقي 

التونسي.
ولــم يظهر األبيض بصورتــه املعهودة 
خاصــة انه افتقد للنجاعــة الهجومية رغم 
حتركات عبداهللا اخلميس واحملترف فرانكيس 
اال ان املنافس جنح في صد اغلب التصويبات 
وايقاف هجمات العميد وانتهى الشوط األول 

للزمالك ١٤-١١.

حقــق الرامــي ماجــد 
املطيري لقب بطولة نادي 
بيان للرماية لفئة الهواة 
في منافســة السبورتنغ 
والتي اختتمت أمس األول 
على ميادين نادي الصيد 
والفروسية مبشاركة ٧٠

راميا، وهي أولى بطوالت 
نــادي بيــان للرماية في 
املوســم اجلديــد ٢٠٢٢-

٢٠٢٣، وحل سعد املطيري 
ثانيا فيما جــاء فهد عيد 
ثالثــا ومحمد نايف رابعا 

وفهد السبيعي خامسا وخالد العجمي سادسا.
بدوره، هنأ أمني سر نادي بيان الرياضي 
للرماية فهد الصهيبي الرماة الفائزين باملراكز 
األولى، مشيدا بقوة املنافسة بني الالعبني حتى 
اجلوالت األخيــرة، ما يؤكد أهمية البطولة 

عقدت اجلمعية العمومية 
لالحتــاد العربــي لرياضة 
ســباقات الهجن (املهاري) 
اجتماعهــا الطــارئ مبقــر 
االحتــاد في الكويت، وذلك 
بنــاء علــى دعــوة رئيس 
االحتــاد وأغلــب األعضاء 
ملناقشة بعض املوضوعات 
التي يتطلب النظام األساسي 
عقد اجتماع طارئ بشأنها، 
حيث مت حذف اســم احتاد 
االحتادات الرياضية العربية 
من النظام األساسي لالحتاد 

العربي لرياضة سباقات الهجن (املهاري) وذلك 
تأكيدا الستقاللية االحتادات الرياضية بحيث ال 
يكون ألي احتاد رياضي التدخل في استقاللية 

احتاد رياضي آخر.
وأكــد أعضاء اجلمعية العمومية الطارئة 
أن القرار الصادر مما يسمى باحتاد االحتادات 
الرياضيــة العربية ما هو إال محاولة لشــق 
الصف من خالل إجراءات باطلة من الناحية 

أمام اجلهراء اجلمعة املقبل ضمن الدوري 
املمتاز».

وأوضح: «قدم العبونا أداء جيدا ومتت 
ترجمة ذلك إلى أهداف مبشــاركة العديد 
من العناصر، إذ نأمل أن يتم استثمار هذا 
الفوز وفوائده املعنوية في التحضيرات 
املقبلة والتجهيز األفضل فنيا وبدنيا بعد 
استكمال الصفوف بعودة احملترفني محمد 
الصولة والسنوسي الهادي لتتضح الرؤية 
الفنية كاملة للمدرب سفيكو الذي نتمنى 

له التوفيق مع الفريق».

ولم يختلف الشوط الثاني كثيرا، واستغل 
الزمالك تراجع الفريق بصورة عامة خاصة 
في الدفاع وحراسة املرمى لينجح في حسم 

املباراة والصعود الى الدور النهائي.
من جانب آخر، تنطلق اليوم منافســات 
البطولة الرباعية التي يقيمها نادي النصر 
للناشئني على صالته ويشارك فيها كل من 
نادي النصر، والقادسية، وكاظمة والقرين 

استعدادا ملنافسات املوسم املقبل.

بالنسبة لهم وحرصهم على حتقيق النتائج 
اإليجابية بها، مضيفا أن البطولة كانت فرصة 
كبيرة الكتشاف املواهب املميزة التي إن مت 
االهتمام بها وتوجيهها بالصورة املناســبة 

سيكون لها شأن كبير في املستقبل.

القانونية،  كما ناقشــت اجلمعية العمومية 
الفعاليــات التي ميكن لالحتاد تنظيمها على 
هامش بطولــة كأس العالم بقطر، وذلك من 
خالل برنامج حافل سيتم الكشف عن تفاصيله 
خالل األيام املقبلــة، وأيضا ناقش االجتماع 
الهوية البصرية اجلديدة لالحتاد ومت اعتمادها 
باإلجمــاع، وكذلك مت اعتمــاد بعض اللجان 

الدائمة باالحتاد.

النجار: الفوز على اجلهراء «معنوي» وفي الوقت املناسب

عبدالعزيز عاشور وعلي مندني مع املدرب اجلديد  (املركز اإلعالمي للعربي)

فهد الصهيبي متوجاً الفائزين

رئيس وأعضاء االحتاد العربي لسباقات الهجن خالل «العمومية»

ختام ناجح ملهرجان «صيفنا في مدارسنا»

أسدل االحتاد الكويتي الرياضي املدرسي 
والتعليم العالي الستار على أنشطة مهرجان 
«صيفنا في مدارسنا» والذي استمر على 
مدار ٣ أشــهر من خالل ٥ ألعاب (سباحة 
بنــني وبنــات - كرة اليد بنــني وبنات - 
كرة القدم العشبي بنني) وشهدت مشاركة 
كبيرة وفعالة من قبل الالعبني والالعبات 
املشاركني، بعدما جاءت فكرة إنشاء مراكز 
املوهوبــني، لتطويــر مســتوى الالعبني 
املتميزين والبارزين خالل مراكز التدريب 
التي أقامها االحتاد في احملافظات الست، مع 
توفير أفضل الطواقم التدريبية واإلدارية 
وتأتي أهميتها في تطوير الالعبني في هذه 
السن، حيث نظمت اللجنة الفنية باالحتاد 
املهرجان اخلتامي وتكرمي املشــاركني في 
األلعــاب اخلمس بعدما شــارك ما يقارب 

٢٥٠ طالبا وطالبة.
وفي هــذا الصدد، أكــد رئيس االحتاد 
املدرسي فيصل املقصيد أن «مهرجان صيفنا 
في مدارســنا» جاء بناء على دعم القيادة 
السياسية لألنشطة الصيفية واحلرص على 
شغل فراغ الطلبة خالل العطلة الصيفية 
وتنفيذا الستراتيجية االحتاد ٢٠٢١-٢٠٢٦

والتي حظيت مبباركة عبدالرحمن املطيري 
وزير اإلعالم والثقافة وزير الدولة لشؤون 
الشباب الذي لم يتوان حلظة في تسهيل 

مهمة االحتاد لتطبيق االستراتيجية.
وأضاف قائــال: منحنا فرصــة كبيرة 
لالعبني من خالل مراكز املوهوبني بخوض 
حصتني و٣ حصص تدريبية في األسبوع 
على األقــل، تركزت علــى أولويات الفئة 
العمريــة، مــن ناحيــة التوافــق الذهني 
العضلي، بعدما انطلق العمل في املشروع 
بداية من يونيو املاضي من خالل ٥ جتمعات 
في املراكــز املعتمدة (يد بنــني وبنات - 
سباحة بنني وبنات - قدم عشبي بنني)، 
ولفئة عمرية مختلفة وبإشــراف مدربني 
معتمدين ومتعاونني من مختلف القطاعات 
لالســتفادة من جهودهم في هذا املشروع 

الوطني في تطوير الرياضة املدرسية.
مــن جانبه، اكــد احملاضر اآلســيوي 
واملدرب الوطني أنور بوطيبان أن أكادميية 
املوهوبني لكرة القدم شهدت تطويرا في أداء 
الالعبني بعدما قدموا أداء متميزا خالل مراكز 
التدريب التي نظمها االحتاد خالل الفترة 
املاضيــة، وقال: ســاهمت األجهزة الفنية 
في دعم جوانب املهارات والتكتيك الفردي 
واإلعداد الذهني، وتعد فكرة إنشاء مركز 
املوهوبني دعما ألنشطة االحتاد املدرسي 
مــن خالل صقل املواهب وإعدادها لوالدة 
جيل جديد لألندية احمللية وللمنتخبات 

الوطنية.

امتد ٣ أشهر في ٥ ألعاب مبشاركة ٢٥٠ طالبًا

جانب من تكرمي املشاركني في أنشطة «يد» البنات

«أزرق الشباب» يلتقي الزمالك
يواصل منتخبنا الوطني للشــباب حتضيراته في معسكره املقام 
في القاهرة استعدادا خلوض التصفيات اآلسيوية املؤهلة إلى كاس 
آســيا ٢٠٢٣، وفي هذا اإلطار خسر «األزرق» من نظيره املصري 

١-٣ في املباراة التي جمعتهما مساء األول من امس.
ومــن املقرر أن يلعب «األزرق» مجموعة من الوديات منها لقاء مع 

فريق الزمالك في ٣٠ اجلاري.
ويستعد «األزرق» الستضافة مجموعته الثامنة التي تضم منتخبات 

أستراليا والعراق والهند والتي ستنطلق ١٤ من أكتوبر املقبل.

الكويت حتصد ذهبية زوجي 
دولية التنس للناشئني

برعاية وحضور رئيس االحتادين الكويتي والعربي للتنس، الشيخ 
أحمد اجلابر العبــداهللا، اختتمت أمس األول بطولة الكويت الدولية 
ALZAHRA) على مالعب  Jالسابعة عشرة للتنس للناشئني والناشئات (٥
االحتاد الكويتي للتنس مبجمع الشيخ جابر العبداهللا اجلابر الصباح 
الدولي للتنس مبشاركة ١٥ العبة من ٩ دول و٢٧ العبا من ١١ دولة.

وقد حقق جنما منتخبنا حسني الشطي ويعقوب محمد امليدالية الذهبية 
للزوجي في البطولة، بالفوز على الثنائي أميرشني كبادو (من إيران) 
وسيث ساديكوف (من جورجيا) مبجموعتني مقابل مجموعة واحدة 
بعد مباراة قوية وحماسية. وفي باقي املنافسات، فاز باملركز األول 
في مســابقة فردي الرجال الالعب هوغو سواريس (فرنسا) وحل 
ثانيا نوردال كالوزن (الدمنارك)، وفي مسابقة زوجي الناشئات فاز 
باملركز األول الثنائي مونيسا أشوربيكوفا (أوزبكستان) وزميلتها 
ريناتا غاراييفا (روســيا) وباملركز الثاني سرينيدي باالجي (الهند) 
وزميلتها ساهانا ساجنيف (أميركا)، وفي مسابقة فردي الناشئات 

فازت باملركز األول الالعبة مونيسا أشوربيكوفا (أوزبكستان) .

الشيخ أحمد اجلابر مع حسني الشطي ويعقوب محمد
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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق
كويتية يومية سياسية شاملة،

تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»
تصدر عن

شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥

الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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الثالثاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

عودة شاملة ملقاعد الدراسة 
جلميع املراحل.

تصريحات قامتة لرئيس 
«الفيدرالي األميركي» حول 

االقتصاد العاملي.

كورونا الصحية انتهت.. 
واالقتصادية مستمرة!

فالكم التوفيج.. شدوا حيلكم.

٤:٢٠الفجر
٥:٣٩الشروق

١١:٣٩الظهر
٣:٠٤العصر

٥:٣٩املغرب
٦:٥٦العشاء

أعلى مد: ٠٠:٤٤ ص ـ ١٢:٤٨ ظ
أدنى جزر: ٠٦:٥٩ ص ـ ٠٧:١٢ م

العظمى:  ٤٠

الصغرى: ٢٣

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

البقاء هللا

شرف السيد أحمد شهربان: (أرملة علي حبيب صفر سناسيري) ٧٧
عاما - الرجال: مسجد الوزان - غرب مشرف - ت: ٦٦٣٧٧٥٥٨
- النساء: هدية - ق٣ - ش١ - م١٥ - ت: ٦٦٠٠٦٨٦٨ - شيعت.

٨٤ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت  صالح جاسم أحمد احلشاش:
الرجال: ٩٩٠٣٨٥٤٠ - ٦٦٦٤٠٠٤٢ - ٩٦٩٦٨٧٧٧ - ت النساء: 

٩٧٩٦٨٦٨٩ - ٦٦٤١٠١٠٠ - ٩٩٥٠٢٢٨٩ - شيع.
٨٢ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  ناصر إبراهيم الناصر الهاجري:
فقط  - ت: ٩٩٠٤٥٠٧٧ - ٩٩٠٢٠١٢٠ - النساء: العزاء هاتفياً 

- ت: ٩٩٧١١٨٠١ - شيع.
بطيه سعود سعد الهاجري: (أرملة خويلد خليفة مطرود الهاجري) 
٦٨ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة فقط - ت: ٥٠٢٨٠٢٠٠

- ٩٩٧٣٩١٩٢ - النســاء: الدوحــة - ق١ - ش٣ - م٥ - ت: 
٩٤١٢٣٤٤١ - ٩٩٨٠٠٨٢٨ - شيعت.

٦٠ عاما - الرجال: صباح السالم  ماجدة ناصر عبدالرسول القالف:
- ق٦ - الشارع األول - ج٢ - م١ - ت: ٥٥٦٦٦١٤٧ - النساء: 
صباح السالم - ق٦ - الشارع األول - ج٢ - م٧ - شيعت.

٦٨ عاما - ت: ٩٧٦٦٧٣٥٧ -  فهد ناصر فهيد بن فراج الضفيــري:
٩٦٩١٨٨٥٦ - شيع.

«إذا ترشــح ترامب عــن احلزب، 
فسأغادره»

ليز تشيني، النائبة األميركية، 
وابنة الراحل ديك تشيني، تهدد 
مبغادرة احلــزب اجلمهوري 
األميركي إذا قام بترشيح ترامب 

النتخابات الرئاسة.

«٢٠ مليون دوالر في ٩ دقائق»
املالكم  فلويد مايويــزار، 
الذي  املبلغ  األميركي، يعلــن 
يتقاضاه مقابل مباراة مالكمة 
استعراضية في اليابان، ويؤكد: 
أنا أالكــم بذكاء وليس بعنف، 
فكلما حافظت على نفســي، 

صنعت أمواال أكثر.

«هكذا ميارسون جتريح املرأة العاملة»
كاميل فاســكيز، محامية 
املمثل األميركي جوني ديب، 
ترد على الشائعات التي تقول 
إنها تواعــد املمثل األميركي، 
وتؤكد: هــذا ما يحدث عندما 

تنجح املرأة.

«ألغينا الطالق، وأصلحنا اخلالف»
سيلفستر ستالون، املمثل 
انتهاء  األميركي، يعلن عــن 
غضب زوجته جينفر فالفني 
التي تقدمت بطلب للطالق بعد 
أن غطى ستالون وشم صورتها 
فوق ذراعه، بوشم لصورة كلبه 

املفضل دوايت.

أبعد من الكلمات
االحتاد األوروبي لالختصاصات الطبية يختار د.محمد كمال كأول 

ممتحن من خارج القارة في بورد جراحة الفم والوجه والفكني
في إجناز جديد يســجل جلامعة 
الكويت ممثلة في كلية طب األسنان 
مبركز العلوم الطبية، اختار االحتاد 
األوروبــي لالختصاصــات الطبيــة 
األستاذ املساعد بقسم العلوم اجلراحية 
بالكلية د.محمد كمال، كأول ممتحن 
كويتي والوحيد من خارج القارة، في 
البورد األوروبي جلراحة الفم والوجه 
والفكني وجراحــات الرأس والرقبة، 
وذلك خالل الدورة األخيرة التي أقيمت 

في العاصمة اإلسبانية مدريد.
هذا وســبق للدكتور محمد كمال 
الفــوز بجائــزة أفضل ورقــة بحث 
علمي من بني جميع األطباء املشاركني 
بأفضل األبحاث خالل املؤمتر السنوي 
الفم  النمســاوية جلراحة  للجمعية 
والوجه والفكني قبل عامني، باإلضافة 
إلــى بــراءة اختــراع مشــتركة مــع 
استشــاري األنف واألذن واحلنجرة 
بوزارة الصحة د.عبداحملسن التركي 
جلبيرة طبية بديلــة لفتائل االنف، 
كثمرة تعاون مشترك بني كلية طب 
األســنان بجامعة الكويــت ووزارة 
الصحة وبدعم من مركز صباح األحمد 
للموهبــة واإلبداع التابع ملؤسســة 

اختيار د.محمد كمال جاء خالل الدورة األخيرة التي أقيمت في العاصمة اإلسبانية مدريدالكويت للتقدم العلمي.

«دونت ووري دارلينغ» يتصدر السينما األميركية
لوس اجنيليسـ  أ.ف.پ: 
تصدر فيلم «دونت ووري 
دارلينغ» للمخرجة واملمثلة 
أوليفيا وايلد، إيرادات شباك 
التذاكر في أميركا الشمالية 
في نهاية األسبوع الفائت، 
مع عائدات بلغت ١٩٫٢ مليون 
دوالر، وفق موقع «إكزبيتر 

ريليشنز» املتخصص.
ولــم يكن مــن الواضح 
التقوميــات  إذا كانــت  مــا 
والتقارير اإلعالمية السلبية 
عن خالفات خارج الشاشة، 
مبا في ذلك بني مخرجة العمل 
واملمثلــة فلورنس بيو، قد 
حفزت مبيعات شباك التذاكر 

أو خففت من زخمها.
«ذي  فيلــم  وتراجــع 
وومــان كينغ» مــن إنتاج 
سوني، متصدر األسبوع 
املاضي، إلى املركز الثاني 
مع إيرادات بلغت ١١٫١ مليون 
دوالر، مــع انخفــاض في 
بنســبة ٤٢٪. وتؤدي في 
هذا العمــل فيوال ديفيس 
الفائزة بجائزة أوســكار، 
دور البطولــة فــي قصــة 
تاريخيــة عــن جيش من 

احملاربات االفريقيات.
في املرتبــة الثالثة، حل 
اإلصدار اجلديد لفيلم «أفاتار» 
الشــهير للمخــرج جيمس 
كاميــرون، وحقــق العمــل 
أنتجتــه «توينتيث  الــذي 
سنتشري فوكس» إيرادات 
قاربت العشرة ماليني دوالر، 
معظمها متأتية من عروض 
على شاشــات «اي ماكس» 
الكبيــرة، مــن اجلمعة إلى 

فلورنس بيواألحد.

٣٥ مليون دوالر سعرًا متوقعًا 
للوردية العمالقة «فورتشن بينك»

أسعار كالب كورغي «قياسية»
بعد وفاة امللكة إليزابيث الثانية

جنيڤ - أ.ف.پ: أعلنت دار كريستيز أمس االثنني أن ماسة 
وردية عمالقة، وهي حجر نادر للغاية، ســتعرض في مزاد 
بجنيڤ في نوفمبر، وقد تصل قيمتها إلى ٣٥ مليون دوالر.

هــذه اجلوهرة التي يزيد وزنها على ١٨ قيراطا هي أكبر 
ماسة وردية على شكل إجاصة من هذه اجلودة تطرح للبيع 

في املزاد على اإلطالق، بحسب دار كريستيز.
وقـــدرت قيمـة املاســة التي ستباع باملزاد ألول مرة 

نوفمبر، بسعر يتراوح بني ٢٥ و٣٥ مليون دوالر. في ٨
ووضعت املاسة على خامت، ويحيط بها من اجلانبني ماسة 
بيضاء كبيرة. وتزن هذه املاسة ١٨٫١٨ قيراطا بالضبط، وهو 

رقم يحمل دالالت إيجابية بحسب كريستيز.
وقالت اخلبيرة في دار كريستيز أجنيال بيردين لوكالة 
فرانــس برس إن «وزنها املالئم البالــغ ١٨٫١٨ قيراطا يجلب 

في الواقع حظا سعيدا للمالك اجلديد».
وأضافت «إنه حجــر جميل، من النادر جدا العثور على 
ماســة وردية، ماســة وردية فاحتة، بهذا احلجم، وال أعرف 

أين ميكن إيجاد ماسة أخرى مشابهة».
وتعــد «فورتشــن بينك» أكبر ماســة وردية المعة على 
شكل إجاصة تطرح للبيع في املزاد حتى اآلن، ولكن بيعت 

ماسات أخرى أكبر حجما على شكل وسادة.

لندن ـ أ.ف.پ: المست أسعار كالب كورغي، وهو النوع 
الذي كانت تفضله امللكة إليزابيث الثانية، أرقاما قياسية في 
اململكة املتحدة منذ وفاة امللكة التي اقتنت مدى حياتها نحو 
ثالثني منها. وقال متحدث باسم موقع «بيتس فور هومز» 
(Pets٤Homes) االلكتروني البريطاني لبيع احليوانات املدللة 
أمس االثنني إن «األسعار التي يطرحها مربو كالب كورغي 
املسجلة رسميا وصلت إلى مستوى مرتفع جديد اليوم».

وأشــار إلى أن متوســط األســعار «تضاعف» في األيام 
الثالثة الفائتة، مضيفا «في أحدث إعالنات البيع، جتاوزت 
أســعار بعض أنــواع كورغي للمرة األولــى الـ٢٥٠٠ جنيه 
(نحو ٢٦٩٠ دوالرا)». وشــهد املوقع «عمليات بحث يومية 
عن كالب كورغي أعلى بعشر مرات من الفترة نفسها خالل 
األسبوع الفائت». ويعكس هذا االرتفاع زيادة على طلب كالب 
كورغي وأسعارا جتاوزت تلك املسجلة خالل فترة جائحة 

كوفيد-١٩ حني بلغت مبيعات احليوانات املدللة ذروتها.
واقتنت امللكة إليزابيــث الثانية الكثير من هذه الكالب 
الصغيرة مع تفضيلها ساللة «بيمبروك» إضافة إلى «دورغي»، 

وهو تزاوج بني ساللتي كورغي وداشهند.

ماسة «فورتشن بينك» يبلغ وزنها ١٨٫١٨ قيراطا

كلبا امللكة إليزابيث «ميوك» و«ساندي» خالل جنازتها

«نورو الهائل» اجتاح الفلبني وترك قتلى ومفقودين وآالف املتضررين
مانيــال ـ وكاالت: ضرب إعصار «نورو الهائل» 
جزيــرة لوزون في الفلبني، والذي صاحبه هطول 
أمطار غزيرة وهبوب رياح منذ ظهر األحد، ما أسفر 
عن مقتل ستة أشخاص وفقدان ستة آخرين، فيما 
واصــل اإلعصار مــروره عبر الدولــة الواقعة في 

جنوب شرق آسيا أمس االثنني.
هذا، وتفقد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس 
من علــى منت طائرة أمــس األضــرار الناجمة عن 
اإلعصار الذي تســبب في فيضانــات عارمة بعدة 
أقاليم في شمال البالد مع سعي السلطات لتوزيع 
مساعدات على آالف األشخاص الذين مت إجالؤهم.

وقال دانييل فرناندو، حاكم إقليم بوالكان حملطة 
«دي.زد.إم.إم» اإلذاعية، إن خمسة من أفراد اإلنقاذ 
لقوا حتفهم في اإلقليم، حيث شوهد السكان وهم 
يخوضون في املياه العميقة بينما تقطعت السبل 

ببعضهم على أسطح املنازل.
وتوفي شخص آخر في مقاطعة كويزون، حيث 
هبط اإلعصار على اليابســة فــي وقت متأخر من 

بعد ظهر األحد.
وأظهر مقطع ڤيديو وصور نشرهما مكتب الرئاسة 
أن الفيضانات غمرت مساحات شاسعة من املزارع 
والتجمعات السكنية في الشمال، وذلك بعدما تسبب 
اإلعصــار، وهو من الفئة الثالثة، في هطول أمطار 
غزيرة وهبوب رياح عاتية عقب وصوله اليابسة 

مطلع األسبوع.
وقالــت الوكالة الوطنية للكــوارث إن نحو ٨٠

ألف شخص في عدة مناطق تضرروا جراء اإلعصار 
نــورو، كما حتققــت الوكالة من تقارير عن ســتة 
(أ.ف.پ)صيادين مفقودين في منطقة بيكول جنوبي مانيال. فلبينيان في إقليم بوالكان يحمالن متعلقاتهما بعد أن غمرت الفيضانات منطقتهما 

بريطانيا تنظر تغرمي «تيك توك» 
٢٩ مليون دوالر بسبب األطفال

لنــدنـ  أ.ف.پ: تنظــر 
البيانــات  هيئــة حمايــة 
البريطانيــة (ICO) فــي 
فــرض غرامــة قدرهــا ٢٧
مليون جنيه إســترليني 
دوالر)  مليــون   ٢٩٫٠٦)
علــى شــبكة تيــك تــوك 
للتواصل االجتماعي بسبب 

عــدم توفيرها حماية كافية للبيانات الشــخصية اخلاصة 
مبستخدميها األطفال. وأفادت الهيئة في بيان أصدرته االثنني 
بأنها أجرت حتقيقا «أظهر أن الشركة قد تكون انتهكت قانون 
حماية البيانات البريطاني» بني مايو ٢٠١٨ ويوليو ٢٠٢٠.

وذكر البيان أن التحقيق أظهر أن «بيانات األطفال الذين 
هم دون الثالثة عشرة قد تكون استخدمت من دون احلصول 
على موافقة ذويهم أو إبالغ املستخدمني بذلك من خالل لغة 
موجزة وشفافة وسهلة الفهم». وتتهم الشبكات االجتماعية 
باستمرار بأن لها تأثيرات مضرة على املستخدمني الصغار، 
فتظهر لهم مثال حياة أشــخاص آخريــن وكأنها مثالية أو 

تعرضهم إلعالنات غير مالئمة لهم.

في إجناز كويتي جديد 

ملشاهدة الڤيديو
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«التخطيط»: الشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص تستهدف بناء اقتصاد مستدام

بشرى شعبان

أكــد األمــني العــام للمجلــس األعلــى 
للتخطيط والتنميــة د.خالد مهدي أهمية 
الشــراكة بني القطاعني العام واخلاص في 
دفــع عجلة التنمية ورفع مســتوى األداء 
احلكومــي وتقدمي خدمات تتميز بالكفاءة 

واجلودة العالية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به مهدي خالل 
ورشة عمل نظمها «التخطيط» بالتعاون 
مع هيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني 
العام واخلاص للتعريف بنظام الشراكة بني 
القطاعني بعنوان «رؤية الكويت اجلديدة 
من خالل مشــروعات الشــراكة» بحضور 

مجموعة من املعنيني.
وأوضح أن الكويت تدرك أهمية العمل 
على تفعيل مفهوم الشراكة بني القطاعني في 
تنفيذ املشروعات، مشيرا إلى أن توجيهات 
السياسات العامة للخطة اإلمنائية حترص 
على حتديث القوانني املتعلقة بهذا املجال 

على مدار سنوات.
وذكر أن ركائز خطة التنمية السبع تأتي 
متداخلة مع املواضيع املتعلقة بالشراكة، 
مبينــا أن التركيــز يجــب أن يكــون على 
املشاريع التنموية االستراتيجية ذات العائد 

االجتماعي واالقتصادي.
وأكد ضــرورة الفهــم احلقيقي ملفهوم 
الشراكة، إذ إنه «مفهوم واسع ومعقد ويساء 
فهمه في كثير مــن األحيان»، موضحا أن 
البرنامــج املوجود في اخلطة اإلمنائية به 
مجموعة من السياسات التي تخدم موضوع 

الشراكة.
وقال إن الشراكة تهدف إلى بناء اقتصاد 

مســتدام وتخفيــف الضغــط عــن املالية 
العامة للدولة واإلدارة الفاعلة للمشاريع 
االستراتيجية واملهمة، مشددا على أهمية 
وضــرورة التركيز على تنــوع االقتصاد 

واستدامته.
ولفت مهدي إلى أن مفهوم الشراكة مبني 
على املادة ٢٠ من الدستور الكويتي والتي 
تنــص على أن االقتصاد الوطني أساســه 
العدالة االجتماعية وقوامه التعاون العادل 
بني النشاط العام والنشاط اخلاص وهدفه 
حتقيق التنمية االقتصادية وزيادة اإلنتاج 
ورفع املستوى املعيشي وحتقيق الرخاء 
للمواطنني، وذلك كله في حدود القانون.

وأفــاد بأن هناك عــدة أدلة تؤكد جناح 
النموذج الكويتي في الشراكة بني القطاعني 
من أبرزها شركة الصناعات الوطنية وقطاع 
االتصاالت املتنقلة إضافة إلى مشروع شمال 
الزور، مشيرا إلى وجود نحو ٣٨ مشروعا 

استراتيجيا في الكويت قابلة للشراكة.
وذكر أن «رؤية كويــت جديدة ٢٠٣٥» 
حتتوي على الكثير من املشاريع التي حتتاج 
لشراكات وقدرات متطورة لتنفيذها، الفتا 
إلى أن الكويت أقرت العديد من التشريعات 
لتسهيل دخول الشركات األجنبية الكبرى 

للسوق احمللي.
وقال إن للكويت «الريادة في التنظيم 
التشريعي» للشراكة بني القطاعني مبفهومها 
احلديث عبر إصدار القانون رقم ٧ لســنة 
٢٠٠٨ فــي شــأن تنظيــم عمليــات البناء 
والتشــغيل والتحويل واألنظمة املشابهة 
إضافة إلى تعديل بعض أحكام املرســوم 
بقانون ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ في شأن نظام أمالك 

الدولة.

مهدي أشار إلى أهميتها في دفع عجلة التنمية ورفع مستوى األداء احلكومي

د.خالد مهدي واملشاركون في ورشة «رؤية الكويت اجلديدة من خالل مشروعات الشراكة»

الغامن: ٦٣٪ من إصابات سرطان البروستاتا فوق ٦٥ عامًا
حنان عبد املعبود

كشف رئيس وحدة املسالك البولية 
في مستشــفى جابر للقوات املســلحة 
د.محمد الغامن أن سرطان البروستاتا 
يتصدر نســب اإلصابة بني الرجال في 
الكويت، مبينا أن معدالت اإلصابة تصل 
إلــى نحو ١٤٫٣ شــخصا لــكل ١٠٠ ألف 
مواطن مبعدل ٥٥ حالة بني الكويتيني.
وأضــاف الغامن أن ما نســبته ٦٣٪ 
مــن حــاالت اإلصابة مبرض ســرطان 
البروستاتا حتدث بني الرجال فوق ٦٥

عامــا، منوها إلى أن مــا يرفع معدالت 
اإلصابــة في الكويت أن نســبة كبيرة 
قــد تصل إلى ما أكثر مــن النصف من 
املعرضــني خلطــر اإلصابة بســرطان 
البروســتاتا ال يلجأون إلــى الفحص، 
وكذلك لعدم معرفتهم بأعراض املرض. 
ونصح من جتاوز ٤٥ أو ٥٠ عاما مبراجعة 
طبيب املسالك البولية لعمل فحوصات 
دورية خاصة بالبروستاتا، أو من يعاني 
من حرقان في البول أو ضعف في دفع 
البــول فعليه مراجعة طبيب املســالك 
البولية، موضحا أن أبرز عوامل اخلطورة 

لإلصابة بهذا املرض تشمل عامل الوراثة، 
والذي يكــون بإصابة أحد األقارب من 
الدرجة األولــى، خصوصا أن اإلصابة 
حدثت قبــل عمر الـــ ٥٠، كذلك وجود 
آالم في منطقة احلوض أو عند التبول.

وتابــع: هنــاك فحوصــات كثيــرة 
للكشف عن سرطان البروستاتا تشمل 
الفحوصــات املخبريــة واإلكلينيكية، 
وكذلك فحــص عينة من الــدم لقياس 
معامل PSA أو دالالت سرطان بروستاتا، 
وأيضــا التصوير الصوتي «ســونار» 

للبروستاتا وغيرها.

أكد أن قلة الوعي والتكاسل عن الفحص يرفعان نسب اإلصابة

د.محمد الغامن

فريق طبي كويتي يحقق إجنازًا غير مسبوق بإجراء
عملية معقدة للشبكية عبر زراعة قرنية صناعية مؤقتة

عبدالكرمي العبداهللا

في إجنــاز غير مســبوق 
على مستوى الكويت، أجرى 
فريــق طبــي مبركــز البحــر 
للعيون بواسطة اختصاصي 
أول جراحات قرنية د.فيصل 
اجلســار واختصاصــي أول 
الشــبكية والسائل  جراحات 
الزجاجي د.محمــود الربيعة 
عملية معقدة متثلت في زراعة 
قرنية صناعية مؤقتة إلجراء 
عملية الشبكية، ومن ثم زراعة 
قرنية طبيعية دائمة. وتعتبر 
هــذه العملية مــن العمليات 
املعقــدة، وهــي جتــرى ألول 
مرة على مستوى الكويت في 
مركــز البحر للعيــون، وهي 

بالشــكر إلــى وزيــر الصحة 
د.خالد السعيد ووكيل الوزارة 
د.مصطفى رضا ورئيس مركز 
البحر لطب وجراحة العيون 
د.أحمد الفودري على دعمهم 

«العدسة الصناعية املؤقتة» 
إلجــراء مثل هــذه العمليات، 
وفريق التخديــر والتمريض 
علــى مجهودهم وتســهيلهم 

للعملية بشكل كبير.

الدائم واملستمر لتذليل العقبات 
وتســهيل اجــراء مثــل هــذه 
العمليات املعقدة في الكويت، 
كمــا تقدموا بالشــكر لرابطة 
العيون الكويتية على توفير 

أجريت في مركز البحر للعيون وتشّكل نقلة نوعية لعالج «العتامة» أو الفشل في «القرنية»

جانب من جراحة زراعة قرنية صناعية مؤقتةد.فيصل اجلسار ود.محمود الربيعة في غرفة العمليات بعد إجناز اجلراحة

بدايــة لنقله نوعيــة إلجراء 
عمليات «الشبكية» املعقدة في 
حال وجود «عتامة» أو فشل 
في «القرنية». وتقدم الفريق 
الطبــي الذي أجــرى العملية 

الشطي لـ «األنباء»: «الصيدلي مؤمتن على صحتك» 
شعار يكرس أهمية السالمة الدوائية ومهنة «الصيدلة»

حنان عبداملعبود

ثمن مدير منطقة األحمدي 
الصحيــة د.أحمــد الشــطي 
جهــود العاملني فــي مجال 
الصيدلة وهنأهم مبناســبة 
اليــوم العاملــي للصيدلــة، 
الفتا إلى أن شعار هذا العام 
«الصيدلــي مؤمتــن علــى 
صحتك» يأتي على مستوى 
العالم ليكرس أهمية السالمة 
مهنــة  وأهميــة  الدوائيــة 
الصيدلة التي توسعت وزادت 
التخصصات بهــا، وخاصة 

الصيدلة اإلكلينيكية.
الشــطي فــي  وأوضــح 
تصريــح لـ «األنبــاء» على 
هامش االحتفــال الذي أقيم 
في مستشــفى العدان أمس 
بهذه املناسبة، أن الصيدلية 
املركزية في مستشفى العدان 
إضافة إلى ٣٢ صيدلية مبراكز 
الرعاية الصحية األولية توفر 
جميــع اإلمكانــات واألدوية 

واخلدمات.
إلــى أن هنــاك  وأشــار 
مجموعــة مــن اإلرشــادات 
مت تعميمهــا بهذه املناســبة 
تتضمن التأكد من اسم الدواء 

على تناول اجلرعة املسجلة، 
وإبالغ الطبيب أو الصيدالني 
فــي حــال تنــاول أي أدوية 
أخرى أو مكمالت غذائية أو 
أدوية طبيعية، مع االستفسار 
عن األعراض اجلانبية للدواء. 
وعدم قيادة السيارة إن كان 
املريــض يعاني من الدوخة 

قســم الصيدلة مبستشــفى 
العــدان الصيدلــي حســني 
العنــزي علــى الصيادلــة 
ضرورة العمل بجد واجتهاد 
لتحقيق شــعار «الصيدلي 
مؤمتن على صحتك» والتأكد 
من كل املعلومــات الدوائية 

للمريض.

والتعب، واحلرص على عدم 
تخزين األدوية إال في األماكن 
املخصصة واملناســبة لذلك 
سواء بالبراد، أو غيره، كذلك 
إبعاد األدوية عن متناول أيدي 
األطفال، واحلرص على التأكد 

من صالحية الدواء.
من جهته، شــدد رئيس 

مستشفى العدان احتفى باليوم العاملي للصيدلة

حسني العنزي وعدد من املشاركني في االحتفال بيوم الصيادلة    (زين عالم)

الــذي يتم تناولــه وأوقاته 
وكيفيــة تناوله، إضافة إلى 
ضــرورة االستفســار عــن 
وظيفة الدواء، وعدم تغيير 
كيفية تناوله وعدم أخذه من 
دون االستشارة املسبقة من 

الطبيب.
ونبه إلى ضرورة احلرص 

الفضلي: أمراض القلب تتسبب في ٣١٪ من الوفيات عامليًا
والتحكم في عوامل اخلطر السلوكية يجنبنا اإلصابة بها

حنان عبداملعبود

أقــام مركــز العارضية 
اجلنوبــي الصحي احتفاال 
مبناســبة اليــوم العاملــي 

للتوعية بأمراض القلب.
وعلى هامش االحتفال، 
املركـــز  أكــدت رئيســـــة 
أن  الفضلــي  د.حمديــة 
أمراض القلب غالبا ما تكون 
نتيجــة تراكمات ألســباب 
عــدة، مثل: العمــر، ومنط 
احلياة، واألسلوب الغذائي، 
والتدخني، وقد تؤدي أخيرا 
إلــى توقــف عمــل القلب، 
لــذا يحتفــي العالم في ٢٩

سبتمبر من كل عام باليوم 
العاملي للقلب، لتقليل خطر 

اإلصابة بهذه األمراض.
إن  الفضلــي  وقالــت 
أمراض القلب تعد السبب 
الرئيــس واألول للوفيات 
حول العالم، بنسبة بلغت 

الغذائــي غيــر  والنظــام 
الصحي، والسمنة، واخلمول 

البدني.
وأوضحــت أن مــن أهم 
أهداف اليوم العاملي للقلب 
التشــجيع على اتباع منط 

املستوى العاملي.
بأهميــة  والتوعيــة 
ممارســة الرياضــة ملدة ال 
تقل عــن ٣٠ دقيقة يوميا، 
فالرياضــة تقلل من خطر 

اإلصابة بأمراض القلب.

حياة صحي، وعادات غذائية 
جيدة ووضع خطه تسهم 
في احلد عن التدخني، لتقليل 
خطر اإلصابة مبرض القلب. 
انتشــار  وخفــض معــدل 
ارتفــاع ضغط الــدم على 

تشمل التدخني والسمنة واخلمول البدني والنظام الغذائي غير الصحي

د.حمدية الفضلي وعدد من املشاركني في االحتفال

٣١٪ من عدد الوفيات عامليا، 
الفتة إلى أنه ميكن الوقاية 
مــن معظم أمــراض القلب 
واألوعية الدموية من خالل 
التحكم فــي عوامل اخلطر 
التدخني،  الســلوكية مثل: 

األنصاري: «القوى العاملة» تركز في التوظيف 
بشركات العقود احلكومية والتأمني والصناعة

بشرى شعبان

كشــفت مديرة عام الهيئة العامة للقوى 
العاملة بالتكليف إميان األنصاري أن قطاع 
العمالــة الوطنية يركز فــي تعييناته العام 
احلالي على الشركات احلكومية التي تأخذ 
عقــودا حكومية وقطــاع التأمــني والقطاع 
الصناعي مع االستمرار في استهداف الشواغر 

في القطاع املصرفي وغيرها.
جــاء ذلــك على هامــش تكــرمي اجلهات 
املشاركة في برنامج التدريب الصيفي للعام 
اجلاري، مشــيرة إلى انــه مت تخريج دفعة 
جديدة من الطلبة املســتفيدين من البرامج 
التدريبية الصيفية استهدف ٢٦٠ شابا وفتاة 

مع ٣٠ شركة تعمل في قطاعات مختلفة.
وذكرت األنصاري أن العام احلالي شهد 
دخــول قطاعات جديدة فــي مجال التدريب 
منهــا اجلمعيات والبنــوك واألعمال احلرة 
التــي تخلق لدى الطالــب الرغبة في العمل 
لدى القطاع اخلاص، مبينة أن وضع اخلبرة 
التدريبية في ملف الطلبة بعد تخرجهم يسهل 
مــن عملية تعيينهم. وأكــدت األنصاري ان 
الهدف من البرنامج االندماج املبكر في سوق 
العمل، وزرع الثقة في نفوس هؤالء الطلبة 
وحتفيزهم جلعل القطاع اخلاص هو هدفهم 

مستقبال وكان له عظيم األثر في جناح هذا 
الفصل تدريبي.

ومن خــالل التزام الشــركات املشــاركة 
وتقدميهم يد العون للطلبة وملســنا جميعا 
االلتــزام العالي من قبــل الطلبة وحرصهم 
على االستفادة من التدريب امليداني وتطوير 
مهاراتهــم والذي ســيكون بال شــك البوابة 
األولى لهم لالنطالق نحو العمل في القطاع 

اخلاص بعد تخرجهم بنجاح.
وتابعت: منصة فخرنا توفر حاليا تبادل 
بيانــات الباحثني عن عمل والفرص املتاحة 
للراغبني بالتعيني ســواء من الشــركات أو 

األفراد.
التدريب لـ ٦ أشهر

بدورها، قالت مراقــب التدريب امليداني 
فــي قطاع العمالة الوطنية ألطاف الســعيد 
«إن مشروع تدريب الطلبة للموسم احلالي 
امتد إلى ٦ أشهر»، مشيرة إلى أن ٥٢ جهة في 
القطاع اخلاص رحبت باملشروع الذي وفر 
١٤٠٥ فــرص تدريبيــة. وأضافت: أن الهيئة 
تلقت ٧٤٩ طلبا من الراغبني في احلصول على 
فرص تدريبية وذلك العتماد من هم مستوفو 
الشروط واستبعاد البعض اآلخر، حيث التزم 
٢٦٠ طالبا فقط باملشروع بتعاون ٣٠ جهة.

الهيئة احتفت بتخريج ٢٦٠ شاباً وفتاة في برنامج التدريب الصيفي

(متني غوزال) إميان األنصاري تكرم محمد املزيني  

تكرمي لشركة هاواوي



آراء
الثالثاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢

30

أيام الدميوقراطية «قدر احلياة أقل من أن تسأال»

وقفات

mqarawi@hotmail.com
د.مطلق راشد القراوي

كلمات ال تنسى

مشعل السعيد

ميكافّلي 
وإستراتيجية 

التأثير

دار اآلثار.. قبلة سياحية كويتية

قصاصة من شيء

@al _ kandri
سلمان داود الكندري

سلطنة حرف

gstmb١٢٣@hotmail.com
طارق بورسلي

مسألة الناس ليس بالضرورة أن تكون مادية، فرمبا 
كانت ملصلحــة، وعموما حاجة املــرء ال تقف عند حّد 
مادام حيــا، تذهب حاجة وتأتي حاجة، وفي املقابل عزة 
نفس املرء فوق كل شــيء ألنها متنعه من أمور كثيرة، 
فيكون مترددا في طلب احلاجة، ورمبا وفقه اهللا برجل 
شهم يقضي حاجته، ورمبا ابتاله اهللا برجل لئيم، وهنا 
لب املوضوع وأساسه، فكرامة اإلنسان أمر مهم للغاية، 
فاملرء بال كرامة ال اعتبار له، فهي جزء من اخللق احلسن 
وليس أمرا من ســؤال الناس في هذه الدنيا فرمبا ردك 

من تسأله ردا قبيحا، وقد قال األفوه األودي:
وذقت مــرارة األشــياء طّرا

فمــا طعم أمــّر من الســؤال
وحول هذا األمر حكايات كثيرة فقد روي أن سعيد 
بن العاص (أمير املدينة ملعاوية بن أبي سفيان) كان يطعم 
الناس في رمضان باملدينة املنورة وهو من أسخياء عصره، 
وفي إحدى الليالي قــام الناس وخرجوا وظل فتى من 
قريش جالسا مكانه، فنظر إليه سعيد وعلم أن له حاجة 
مينعه احلياء من ذكرها، فاقترب منه وقال: أظن لك حاجة 
يا فتى؟ فقال: نعم أصلح اهللا األمير، فقام سعيد وأطفأ 
السراج ليقيه ذل املسألة، ثم قال له: ما حاجتك؟ قال: تكتب 
فّي إلى أمير املؤمنني فإن علي دينا أثقل كاهلي، وليس 
لي بيت، لعل شــفاعتك لي عنده تنفعني، فقال: أو خير 
لــك مما ذكرت، قال: ما هو أصلحك اهللا؟ قال: كم دينك 
وكم ثمن البيت؟ قــال: ألفا دينار، فقال: دينك ومنزلك 
علّي وأكفيك مؤونة الســفر، وذل املسألة، فأعطاه املال، 
فكان الناس يقولون: إن إطفاءه السراج أحسن من إعطائه 
املال حتى ال يرى في وجهه ذل املسألة، وروي أن رجال 
جاء إلى النبي ژ فقال: يا رسول اهللا دلني على عمل إذا 
عملته أحبني اهللا وأحبني الناس؟ فقال: «ازهد في الدنيا 
يحبك اهللا، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس» إن ذل 
السؤال وطلب احلاجة أمر ليس بالسهل، يقول أبو متام:

ذُلُّ الُسؤاِل َشجًى في اَحللِق ُمعتَِرُض
ِمن دوِنِه َشَرٌق ِمن َخلِفِه َجَرُض

والعمل وقاية للمرء من ذل املســألة فشرف العمل 
يقيك ذل الســؤال، فقدر احلياة اقل من أن تسأل، فال 
نسأل إال اهللا تعالى فنحن نقول في كل صالة (إياك نعبد 
وإياك نستعني) وعلى هذا السياق يقول مهيار الديلمي:

يلحى على البخل الشحيح مباله
أفــال تكون مبــا وجهك أبخال

أكرم يديك عن الســؤال فإمنا
قدر احلياة أقل من أن تســأال

ولقد أضم إلــي فضل قناعتي
وأبيت مشــتمال بهــا متزمال

هذا ودمتم ساملني.

ينتظر الكويتيون املبدعون مــن املهتمني بالثقافة 
والفكر واحلضارات السالفة.. انطالق املوسم الثقافي 
الذي يصادف ٢١ من ســبتمبر اجلــاري، هذا التاريخ 
يعلن عنه بدء بانطالق األنشطة الثقافية في دار اآلثار 

اإلسالمية لعام ٢٠٢٢.
وال يخفى عن أبناء الكويت الدور الكبير لهذه الدار 
الثقافية واإلسالمية، التي مازالت نقطة اتصال بيننا وبني 
دول العالم األول ثقافيا وسياحيا على املستوى متاحف 
اآلثار العاملية، فالبد أن نشيد بالدور الذي قدمته الدار 
حيث القبلة السياحية األولى، للقادة والزعماء واملؤرخني 
واملوثقني مــن املهتمني بآثار الكويت وتاريخها، ومنها 

زيارة البابا للدار حني تواجده في الكويت.
وترجــع القيمة املعنويــة واالقتصادية لدار اآلثار 
اإلسالمية في الكويت، والتي عادت على الكويت بكل سمعة 
طيبة منذ ما يقارب ٤٠ عاما، بسبب تنوع األنشطة الثقافية 
والفنية خالل املواســم الثقافية السنوية، واستضافة 
الدار لكثير من املســارح الفلكلورية العربية والعاملية، 
والفن الشعبي الكويتي واخلليجي في كل موسم ثقافي 
تتنوع فيه البرامج، التي يقصدها الكثير من الشخصيات 

والنخب التي لها وزنها في الكويت والعالم.
ولعل هناك من يتســاءل عن ســبب هذه السطور 
التي أكتبها بامتنان، أقول إنه على كل مواطن احملافظة 
على اإلرث الثقافي في وطنه، وخصوصا لو كان كإرثنا 
التاريخي.. فالكويت البقعة اخلصبة للحضارات وملسارات 
احلروب الكونية في سالف الزمان، إلى جانب النوادر 
من التحف واخلزفيات والتاريخ يحكي عن نفسه في 

حاضرة الدار.
لم تكتف دار اآلثار اإلســالمية باحتواء كل ما هو 
كويتي وإســالمي ومعالم حضارية، بــل انطلقت بها 
نشاطات لألطفال من خالل املكتبة التي تنوعت ما بني 
القراءة ومناقشة الكتب والتعرف إلى املواهب الكويتية 

على اختالفها.
والبد أن نذكر جهود املؤسسني.. املؤسس الراحل 
الشيخ ناصر صباح األحمد، رحمه اهللا، وعقيلته حفظها 
اهللا الشــيخة حصة صباح الســالم الصباح، استطاع 
الراحل وعقيلته صناعــة املجد الثقافي كويتيا لتكون 
الدار ســفيرة إلى العالم عبر ما تضم من آثار وتاريخ، 
وحتى بعد اســترجاع ما فقدناه أثنــاء الغزو العراقي 
على البالد، وبفضل جهود الراحل الشيخ ناصر صباح 
األحمد، والشيخة حصة الصباح، حفظها اهللا، مت استرداد 
املقتنيات واآلثار الوطنية إلى حاضنة الوطن، مما يدل 
على أن الدار أيضا دورها وطني بامتياز باحملافظة على 

التاريخ الكويتي وتاريخ هذه األرض ما قبل قرون.
بدوري، أتقدم باملباركة ملسؤولي الدار مبرور ٤٠ عاما 
على تأسيس دار اآلثار اإلسالمية، وهي لفتة لالحتفال 
مع انطالق املوسم الثقافي هذا العام، وملزيد من التقدم 
واالزدهار لقطاع الثقافة واآلثــار في الكويت، والدار 
لها في تزويد مشــروع طريق احلرير دور كبير وفقا 
لتقارير اليونيســكو، وعلى شاكلة الدار لتشيد الدور 
الثقافية في الكويت ولتواكب دورنا العاملية.. دار اآلثار 

اإلسالمية قبلة سياحية كويتية.

وهكذا تدور الدائرة وتعود 
الكرة ومتتلئ الدواوين بكثرة 
القيل والقال… يكثر املستشارون 
واحملللون، والكل يقول «الزين 
عندي والشــني حوالينا»، ما 
حد يعلــم بالتغيير واملفاجآت، 
وال العــزم والتحذيرات، حتى 
أننا «سنرجع  البعض يظن  ان 
على طمام املرحوم»، بل تناسوا 
وعد صاحب السمو وجدية ولي 
العهد، حفظهما اهللا، في أن هذه 
االنتخابات غير والنتائج مذهلة 

وكل يفسر عن زنده.
رسالة أرســلها إلخواني 
املرشــحني: حطوا بالكم، ترى 
الدنيا تغيــرت والعهد اجلديد 
حذر واستفاد من أحداث املاضي 
ليجدد احلاضر، ومن سقطات 
األمس إلى وقفات اليوم، ومن 
سوء الفساد إلى سالمة العباد.
ســتفاجأون وتتراجعون، 
ولن يبقى في الساحة إال القوي 
األمني والكفاءة العالية، فأصحاب 
التجارب ال يبدأون من الصفر 
إمنــا يدخلون املعركــة بقوة 
احملارب وشــجاعة املجاهد أو 

«الهون ابرك ما يكون».

في مزرعة على بعد أميال من 
مدينة فلورنسا يجلس ميكافلّي 
الشــخصيات  متأمــال عقول 
الكشف عن  التاريخية محاوال 
أسرار قوتهم وعظمتهم ليقذف 
لنا كتابه األشهر «األمير» الذي 
حشد فيه أفكارا عملية للوصول 
إلى الســلطة واالستمرار فيها 
وحمايتها واحلصول على القوة 
الكتاب عند  حتى أصبح هــذا 
السياسيني كتابا مقدسا كأمثال 
نابليون، على الرغم من أنه مدان 
بشكل واسع لكونه غير أخالقي! 
لكن جتاوزت تأثيرات كتاباته عالم 
السياسة فقد وجد بايكون وهيغل 
في كتاباته تأكيدا على نظرياتهم، 
بل أعجب بعض الشعراء بالطاقة 
الكتاب،  التي يكتنزها  الروحية 
وفي كتابــه «املطارحات» وجد 
الشــباب الثوار فيــه نوع من 
اإللهام وخارطة طريق ملا يجب 
أن تكــون عليه مجتمعاتهم في 
املستقبل، لرمبا فكر ميكافلّي 
الكتابة  بعناية في استراتيجية 
نفسها وفي األثر العميق والقوة 
التي سيحصل عليها بعد موته 
عبر تهريب أفكاره بطريقة غير 

مباشرة إلى رؤوس قرائه.
قبل فتــرة اتصل علي أحد 
الدراســة يبشرني بأنه  زمالء 
أصبح أستاذا في اجلامعة بعد 
للقبول في  محاوالت عديــدة 
البعثات فــي مواجهة مع تيار 
احملسوبيات، كان اتصاله للسالم 
واالطمئنان ثم أخذ يذكرني مبقال 
كتبته في جريدة «آفاق» اجلامعية 
قبل أكثر من ١٤ عاما يدور حول 
مواجهة التحديات واألخذ بزمام 
املبادرة مؤكدا أن ذاك املقال ما 
زال مطبوعا في ذاكرته بأفكاره 
التي ظل يذكرها حتى  احملفزة 
اتصاله هذا، غمرتني الفرحة لتلك 
احملادثة وأيقنت بأن ما نكتبه قد 
يغير حيــاة اآلخرين ويلهمهم 

النجاح.
وفي عام ٢٠٠٤ ألقى الرئيس 
أوباما  باراك  األميركي األسبق 
خالل ســباقه للفوز بالرئاسة، 
خطابا في مؤمتر الدميوقراطيني 
بحماســة وكلمات رنانة كتبت 
باحترافية شديدة فكانت سببا 
في بزوغ جنمه بشــكل ساطع 
في الســاحة السياسية وأعطاه 
ذاك اخلطاب ميزة لينافس في 

انتخابات الرئاسة.
حني حتدد لك استراتيجية في 
الكتابة مقدما حلوال عملية تطعمها 
بكلمات منتقاة بعناية تدرس فيها 
األبعاد النفسية لقرائك وقصصا 
تعرضها بطريقة احترافية ال تخلو 
من احلبكات والدراما ومقوالت 
وحكم راسخة تضمن بذلك تأثيرا 

عميقا.

٭ التعامل مع الصدقات اجلعفرية 
وفقا لألحكام الفقهية اخلاصة بها.

٭ حفظ الثروة النفطية سياســيا 
وجغرافيا، وتعدد صناعتها.

٭ الرؤية جتــاه االرتقاء بالتعليم 
الفساد  والتطبيب، والقضاء على 

اإلداري واملالي.
٭ كنائب، هل سيحتفظ بنفسية 
املرشــح في استمراره بالتواصل 

مع املواطنني؟
٭ معاجلــة «وليس مجرد دغدغة 
مشاعر» للقضايا املزمنة كـ«البدون»، 
التركيبة السكانية، اهتراء الشوارع... 

الخ.

وحتويل أعماله إلى احملافظ.
اختيار الوكالء املساعدين من ١٤

وكيال إلى ٤ وكالء.
حتويل بعض احلراســات من 
الداخلية إلــى احلرس الوطني من 
قبل أمن املنشــآت مثل آبار النفط 
العسكريني  وغيرها لالستفادة من 

في هذه اجلهة.
احترام الفلشــر: يجب احترام 
الفلشــر وآلة التنبيه وال تستخدم 
بكل شــاردة وواردة وخاصة من 
قبل دوريات احملافظة فيجب إصدار 
أوامر ملستعملي هذه الدوريات يحدد 
استخدام آلة التنبيه والفلشر حتى 
تصبح لها هيبــة أمام املواطن كما 

كانت بالسابق.

والسب والقذف، فالتفرقة واملعاداة 
والعداوة، وهذا املفهوم اخلاطئ جعل 
تطبيق العملية الدميوقراطية خاطئا، 
فتغير مفهومهــا عند البعض حتى 
وصل بهم املطــاف إلى أن يفضلوا 
األنظمة األخرى مثــل حكم الفرد، 
وحكم النخبة فقط على حكم الشعب 

أو حكم األغلبية من الشعب.
وعلى الرغم مــن كل ذلك يجب 
أال ننســى أن الدميوقراطية تعني 
أيضا احتــرام الرأي والرأي اآلخر، 
واالستماع لآلخرين ونبذ اخلالف 
واالرتقــاء بالنفــس والتعايش مع 
اآلخريــن باختالفاتهــم، واحترام 
األقليات واحترام الدستور واالبتعاد 
عن الصراعــات واخلالفات التي ال 

جتدي.

يحاولون دائمــا حتويل احملادثة 
واحلوار عن أنفسهم، وميارسون 
عــدم اســتماعهم لآلخرين عند 
حتدثهم، وال يقومــون أبدا بذكر 
محاسن اآلخرين وكأنهم ال يرونها، 
ولكن سرعان ما يحاولون في املقابل 
تقليدهــم، كما جتدهــم يتباهون 
بأنفسهم أيضا بشكل مبالغ به، وال 
آراء اآلخرين، ففي نظر  يتقبلون 
انفسهم وحدهم الفاهمون، أصحاب 
الشخصية الفريدة الفذة، املقبولون 

لدى الغير الرائعون.
لذلك أشــفق عليهم وجتاهلهم 
وضع حــدودا واضحــة لتعاملك 
معهــم، كي ال يســتهلكوا طاقتك 
ويعكروا صفوك ومزاجك مبكرهم 
وكثرة استفزازهم، وإياك أن تترك 
لهم الفرصــة بأن ينتصروا عليك 
بوقاحتهــم وجتعلهــم يحاولون 
إحباطك، هــذا وبخالف بأنك وان 
واجهتهــم ســتجدهم يكابرون 
ويتعجرفون وسرعان ما سينكرون 

تصرفهم معك!
أشــخاص ناقصون، وبالفعل 
مســتفزون ويّدعــون عكس ما 
أنفســهم دائما  يبطنون، ويرون 
على حق وأنه يجب على اآلخرين 
موافقتهم على كل شيء وتصديقهم.
وكهؤالء ال يســتحقون أبدا أن 

يكونوا في حياتك.

٭ مخافة اهللا والورع عن محارم اهللا.
٭ استعداده لكشف ذمته املالية.

٭ ثقافة االنحالل األخالقي الشاذ.

االنضباط خوفا من عدم حصوله على 
دورة الضباط ونرجع ألهم مقترحات 
هذه الصفحة والتي حتققت حسب 
اطالعنا على قرارات الوزارة وهي:
إعــادة النظر بوظيفــة املختار 

كثير من الدميوقراطينيـ  في مختلف 
دول العالمـ  أن مفهوم الدميوقراطية 
يعني رأيا دون حد، وكلمة دون ردع، 
ولســانا دون جلم، وهجوما دون 
حساب، وتطاوال دون حد، وقذفا دون 
رد. فوصل األمر بهم للشتم والتخوين 

أنهم  باعتقادهم  يزدرون غيرهم، 
هكذا يثبتون وجودهم ويفرضون 
قوة شــخصيتهم ويلفتون انتباه 

من حولهم!
فتلــك هي وظيفتهــم باحلياة 
استفزاز اآلخرين وإثارة غضبهم، 
الــزالت عليهم،  وتصيد ابســط 
وكأنهم وحدهم على وجه األرض 
الكاملني املكملني، املميزين من جميع 
النواحي وأصحاب القيمة والشأن 
الكبير والذوق الرفيع، وما هم في 
الواقع سوى أشخاص مهزوزين، 
ناقصني، مضطربني، ميتلكون الكثير 
من الســلوكيات والعادات السيئة 
واملؤذية واجلارحة لآلخرين، لذلك 
جتد الكثير ينبذهم ويسعى دائما 

لتسطيح عالقته معهم.
وبســبب ضحالــة فكرهــم 
وســطحيتهم وصغــر عقليتهم، 

العزيز أن تكون على بيّنة تامة من 
مواقف مرشــحك املفضل جتاه 

العناوين التالية:

املخافر والدوريات حيث تعاني تلك 
األماكن نقصا حادا، وقد كسب هذا 
الرقيب خبرة كافية خالل السنوات 
اخلمس التي قضاها في عمله، كما 
أننا بهذا نضمن عسكريا يحافظ على 

أن حكم الشــعب أو سلطة الشعب 
ليســت مطلقة، وأن اختيار الشعب 
ليس مطلقا، وأن رأي الشعب يجب 
أال يكون مطلقا أيضا، وهذا يعني أن 
للدميوقراطية حدودها وقوانينها. 

ومع ذلك في غالب األحيان يعتقد 

القول أو الفعل أو التصرف، كونهم 
يعلمون جيدا ما هي األشياء التي 
تهيج وتزيد مــن عصبية وإثارة 
الشــخص الذي أمامهم وبســبب 
معرفتهم التامة أيضا بتحسســه 
من بعض املواضيع التي تطرح من 
قبلهم، فيبدأون بفعل هذه األشياء 
الستفزازه عمدا إلرضاء نقصهم، 
ويرجع هذا إلى حالة سلوكية سلبية 
بداخلهم، وإن الحظوا بعدها ضيقك 
وحنقك سرعان ما تصنعوا االستغباء 
وبدأوا بتبريراتهم غير املقنعة، والتي 
إن دلت على شيء، فإمنا تدل على 
وقاحة شخصهم وعدم احترامهم 

ملشاعر غيرهم.
وألنهم أشخاص يفتقدون الثقة 
في انفســهم، فكثيــرا ما جتدهم 
ميارســون ملثل تلك األفعال وتلك 
التصرفــات والتــي مــن خاللها 

القفال هو انتهاء موسم الغوص، 
وهو هنا انتهاء الكالم واملجامالت 
وبداية الصمــت االنتخابي، ليبدأ 

الضمير ينادي بحسن االختيار.
أزمات مرت بالبالد أخذت جدال 
حــادا بني املكونــات االجتماعية، 
وســببت احتقانا سياسيا داخليا، 
وأثرت سلبا على سمعة الدميوقراطية 

الكويتية في اخلارج. 
هي عناويــن مكررة، لم تعالج 
جذريا، ويتوقع إعادة طرحها بسبب 
اســتمرار الظروف والضغوطات 

الداخلية واخلارجية.
ولذلك، أقترح عليك أيها الناخب 

األمنية في  ســاهمت الصفحة 
أمنية من  «األنباء» بعدة مقترحات 
خالل هــذه الزاوية، واحلمد هللا مت 
تنفيــذ أغلبها ولــم يتبق من هذه 
املقترحات ســوى مقتــرح واحد 
وهو إلغاء شــهادة الثانوية العامة 
بالشهادة اجلامعية في  واستبدالها 
جميــع التخصصات للقبول بكلية 
الطلبة الضبــاط، ألن الهدف رفع 
التعليمي للضابط وتقبل  املستوى 
شهادة الثانوية العامة للرقباء األوائل 
ويستمر خمس سنوات في اخلدمة 
مع حســن السير والسلوك ودون 
ليدخل بعدها دورة  أي انضباطية 
ملدة ســتة شــهور ليصبح برتبة 
«مالزم ثــان» يــوزع بعدها على 

لتنظيم  الدميوقراطية وســيلة 
الشعوب، وتسهيل احلياة، فعّرفت 
على أنها سلطة األغلبية من الشعب، 
فكما وصفها إبراهام لينكولن (١٨٦١ - 
١٨٦٥): الدميوقراطية هي والدة جديدة 
للحرية، هي حكم الشعب للشعب من 
Of the people by the people» الشعب

 .«for the people
صوريا، يســتطيع أي مجنس 
أو شخص من عامة الناس الترشح 
فــي دول الغرب، ولكــن فعليا من 
املنتقاة فقط،  «النخبــة»  يفوز هم 
فالدميوقراطيــون يــرون بأنه من 
املمكن إبداء الرأي واملشاركة ولكن من 
الصعب تطبيق الدميوقراطية املطلقة 
على أرض الواقع، فهم يعرفون جيدا 
أن الدميوقراطية ليست مطلقة، أي 

قد جند فــي حياتنا الكثير من 
األشخاص الذين يلجأون إلى بعض 
األفعال الغريبة واملزعجة في الوقت 
ذاته والتي تستفز من حولهم عن 
قصد وجترح مشــاعرهم وتثير 
غضبهم، وهؤالء األشخاص غالبا 
ما يكون لديهم شعور بالنقص ما 
يجعلهم يقومون بنفس تلك األفعال 
والتصرفات الغريبة املستفزة، كما 
انهم يتميزون ببعض الصفات مثل 
«عدم الثقة بالنفس، محاولة التقليل 
من قيمــة واحترام اآلخرين، حدة 
اللسان، استخدام األسلوب املنرفز 
والكالم اجلارح الذي ميكن أن يغير 
احلالة النفسية إلى األسوأ بالنسبة 
ملن حولهم، التعامــل الوقح، الرد 
غير املهذب مما يدل على معاناتهم 
من مشاكل نفسية كبيرة، التمسك 
برأيهم وإصرارهم عليه حتى وإن 
كان رأيهم على خطأ»، ذلك وبسبب 
معاناتهم من عيب داخلي وإحساسهم 
بالتهميش وكما ذكرنا أعاله بالنقص 
أيضــا، هذا وبخالف شــعورهم 
بالغيرة واحلقد واحلسد جتاه بعض 
األشخاص في حياتهم، لذلك جتدهم 
على الدوام يســتصغرون أولئك 
األشــخاص ويحاولون االستهزاء 

بهم والتقليل من قدرهم!
وغالبا ما يهدفون إلى إثارة شيء 
ما في نفس الطرف اآلخر من خالل 

محطات أمنية

اقتراحات 
الصفحة األمنية

اللواء إبراهيم النغيمش

بالقلم األحمر

دميوقراطيون 
ولكن...

@AljaziAlsenafiاجلازي طارق السنافي

في سياق احلياة

سطحية 
طرف آخر!

فاطمة املزيعل

م.٣٦

عند القفال
م مرشحك قيِّ

a.alsalleh@yahoo.comد.عبدالهادي عبداحلميد الصالح
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هل يتحقق حلم السنعوسي
في تصحيح املسار؟!

مفرح الشمري

احلالة الرائعة التي تعيشها البالد 
حاليا من خالل التحركات التي يقوم 
بها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح ومطالبته 
لفريقه احلكومي متابعة كل صغيرة 
وكبيــرة حتــدث في وزارتهــم وفتح 
أبــواب مكاتبهم أمام الشــعب، حالة 
تعطينا األمل في تصحيح املسار في 
جميــع وزارات الدولة وحتقيق حلم 
وزيــر االعالم االســبق محمــد ناصر 
السنعوسي (شافاه اهللا وعافاه) الذي 
طالب في حوار ســابق مــع «األنباء» 
باستبدال وزارة اإلعالم بهيئة لإلذاعة 
والتلفزيون، ألنه يــرى انه أمر مهم، 

وســبقنا فيه كثيــر مــن دول العالم 
وكذلــك الــدول العربيــة، فألغت هذا 
النظــام القدمي واعتمدت وجود هيئة 
أو مؤسسة لإلذاعة والتلفزيون بديلة 
عــن ذلك الكيان الــوزاري الذي يأخذ 
العمل اإلعالمي إلــى دواليب الروتني 

ودهاليز العمل اإلداري.
لذلك، نتمنى في العهد اجلديد الذي 
تعيشه البالد حتقيق هذا احللم حتى 
«نفرح به قلــب بوطارق» الذي يريد 
لإلعالم الكويتي ان يكون في املقدمة 
دائما وأال يدخله إال الشــخص الفاهم 
لعمله واملتخصــص، وان تتم عملية 
اختيــاره لكفاءتــه وثقافتــه وليس 
لشكله ولبسه والواسطة التي وراءه..

فهل يتحقق هذا احللم؟!

بعد مطالبته باستبدال وزارة اإلعالم بـ «هيئة» أو مؤسسة لإلذاعة والتلفزيون

علي كاكولي: اجلمهور يتذكر األعمال 
التي يقدمها الفنان وليس تاريخه

سماح جمال 

كشف الفنان علي كاكولي 
لـ «األنباء» عن أن معادلته 
في تقدمي أعماله تعتمد على 
إحساسه جتاه العمل، دون 
التفكير في جناح العمل من 
عدمــه، وأرجع كاكولي ذلك 
إلى أن ذائقة اجلمهور أو ما 
قد يعجبه هو مسألة نسبيه 
وغير متوقعة. وأوضح قائال: 
فعندما قدمت أغنية «النفخة 
الكذابة» كانت خارج كل ما 
يقدم فــي الســاحة الفنية، 
وكنــت أفكر جديــا في عدم 
طرحها وإلغائها، ولم أتوقع 
ما حــدث من جناح لألغنية 

على أكثر من صعيد.
وتابــع كاكولــي، قائــال: 
فعندما يقــدم الفنان أعماال 
هي التي تصنع تاريخ الفنان 
وما نقدمه نحن يصنع اسم 

الفنــان، ولكن بالنهاية اجلمهور يتذكر ما 
األعمــال التي نقدمها وليس التاريخ الذي 

قدمه. 
ولفت كاكولــي إلى أنه قــدم مجموعة 
أغنيــات خارجة عن ذائقته الشــخصية، 
ولكنهــا كانت على املســتوى الفني الذي 
يريــد تقدميه وحظيت بإعجاب اجلمهور. 

وأكمل قائال: وحتى األعمال الدرامية التي 
أقدمها يجب أن تتوافر فيها كل األســباب 
من ناحية القصــة والطاقم الفني والدور 
مناســب لنا، وتكون هناك رسالة يحملها 
العمل وهذه الركائز كانت موجودة في كل 
األعمال التــي قدمتها من «رحلة للجحيم، 

كنة الشام، دفعة بيروت، بسمة منال».

أكد لـ «األنباء» أنه ال يفكر في جناح العمل من عدمه

النمر: يوجد تقصير في الدراما التاريخية

عبداحلميد اخلطيب

أكد الفنان عبداحملسن النمر أن 
هناك تقصيرا في الدراما التاريخية 
باخلليج، مقارنة باألعمال املرتبطة 
بالتراث العربي الشامل والتي يوجد 
عليها تركيز كبير. وقال: نحن في 
املنطقــة لدينــا تراثنــا وتاريخنا 
وحكايــات ومواقــف تســتحق ان 
نوثقها، لكن لألسف يوجد تقصير 
ليس منا كفنانني، لكن من اجلهات 
املنفذة لهذا األمر، وأمتنى أن تكون 
هناك التفاتــة لتاريخنا ألنه غني 

ثقافيا واجتماعيا وفنيا وفكريا.
وتابع النمر: قدمنا في السعودية 
مجموعة من االعمال التي كانت حلما 
في الفترة الســابقة، لدينا نهضة 
دراميــة عالية جدا على مســتوى 
عاملــي، وهنــاك أعمال ســتفاجئ 
اجلمهــور قريبا، وكل ذلك أتى من 
خالل الدعم احلقيقي للفن، مؤكدا 

أن الفن ليس دائما يحمل رســالة، 
ولكن أحيانا يقدم متعة وجماليات. 
وأردف: لو استطعنا أن جنمع بني 
املتعة وبني الرسالة داخل إطار فني 

واحد، فهذا هو قمة العطاء. 
وعن أبرز احملطات التي جعلته 
يصل الى اجلمهور، قال عبداحملسن 
النمر فــي تصريحات تلفزيونية: 
مررت في مشــواري كممثل بعدة 
مراحــل تضمنت أعمــاال أعتبرها 
«مفاتيح» جعلتني اصل الى شرائح 
جديدة من اجلمهور، منها أول عمل 
تلفزيوني في حياتي وهو «الشاطر 
حسن» الذي كان انطالقتي بالفن، 
ومسلســل «أوالد بو جاسم» الذي 
كان ســببا في انتشاري خليجيا، 
و«شــقة احلرية» الذي من خالله 
عرفني الناس في الوطن العربي، 
مستدركا: شاركت في أعمال أخرى 
اكثــر نضوجا، لكن هــذه األعمال 

الثالثة «أيقونات» في حياتي.

«هناك حكايات ومواقف تستحق التوثيق»

لدي أعمال تعتبر أيقونات بحياتي ولو جمعنا بني املتعة 
العطاء قمة  فهذا  واحد  فني  إطار  داخل  والرسالة 

علي السوداني: «البا» من أهم األماكن التي حاضرت فيها
مــن منطلــق متســكها 
القائمة على دعم  برسالتها 
املواهــب الشــابة وصقلهــا 
ومتكينها، اختتمت أكادميية 
لوياك للفنونـ  «البا»، ورشة 
الكتابــة الضوئية  «فعالية 
العرض  فــي ســينوغرافيا 
املسرحي»، بعد خمسة أيام 
التدريبات  متواصلــة مــن 

النظرية والعملية.
وكانت ورشــة اإلضاءة 
املســرحية عقدت فــي مقر 
األكادمييــة، حتت إشــراف 
مدير مسارح العراق د. علي 
الســوداني، وذلك مبشاركة 
شــباب وشــابات من هواة 
املســرح واحملترفــني فــي 
إلى  الســينوغرافيا  مجــال 
متخصصــني فــي التمثيــل 

واألداء املسرحي.
وفي تصريــح صحافي، 
اعتبر مدير مسارح العراق 
د. علي السوداني، أن «البا» 
تعد «من أهــم األماكن التي 
حاضــر فيها وقدم ورشــة 
عمل مكثفــة» معتبرا اياها 
«إحــدى األكادمييات املهمة 
في الوطــن العربي، بحيث 
تسعى بشكل كبير إلى خلق 
فضــاءات جمالية حتتضن 
احلــب واملعرفــة واجلمال، 
من خــالل برنامج ســنوي 
تســتقطب عبره نخبة من 
املدربني واخلبراء احملترفني، 
بهــدف اكتشــاف مواهــب 
وطاقات جديدة قادرة على 
مواكبة احلركة املســرحية، 
السيما أن مؤسساتنا الفنية 
والتربويــة غير قادرة على 

ذلك».

وأعمارهــم  تخصصاتهــم 
وتوجهاتهــم، تاركــة بذلك 
بصمة كبيرة داخل املجتمع 
العربــي بصــورة عامــة، 
والكويتي بصورة خاصة».
قــال:  الورشــة،  وعــن 

األولــى حتــى يومنــا هذا، 
مرورا بالتطور التكنولوجي 
احلاصل، فضال عــن قراءة 
معمقة في العصور واملذاهب 
واألشكال املسرحية. وركزت 
كذلــك على تقنيــة اإلضاءة 
ووظائفها، حيث إن الضوء 
بصــورة عامــة هــو رؤية 
حقيقية لعاملنا املظلم، لكن 
هناك إبصارا وتذوقا ضوئيا 

وهناك ذوق لإلبصار».
ونوه مدير مسارح العراق 
بـ«متيز املشاركني وما أبدوه 
من طاقة إيجابية، ســاهمت 
في حتقيق مخرجات كبيرة 
للورشــة. لقــد جنحنــا في 
تشــكيل فريــق متجانــس 
وإعــداد وتصميــم مشــاهد 
مســرحية وابتــكار فضــاء 
جمالي لها، كما في استخدام 
أهم األجهزة الرقمية واإلملام 
بأنواعهــا وكيفيــة عملهــا، 
املنظومــة  أن  خصوصــا 

الضوئية.
وتوجه السوداني بالشكر 
إلى كل من رئيســة مجلس 
إدارة «البا» فارعة الســقاف 
والســينوغرافي د. خليفــة 
الهاجــري، وفريــق العمــل 
والطالب الرائعني الذين لعبوا 
دورا أساســيا في الورشة، 
حيث آمنوا بأنفسهم ومتسكوا 
بقدراتهــم، فكانت الورشــة 
مبنزلة محفز دفعهم للتفكير 
بشــكل فاعل منتــج. وختم 
معربا عن فخره بـ«التعامل 
مع «أكادميية لوياك للفنون 
ـ البا»، فهي نافذة لالكتشاف 
السلمي  واحملبة والتعايش 

وبناء الفن احلقيقي.

متحــورت الورشــة حــول 
الكتابــة الضوئية  فعاليــة 
في فضاء العرض املسرحي، 
حيث اطلع املشاركون على 
مفهــوم املســرح، واقعــه 
النشــأة  منــذ  وتقنياتــه، 

بعد اختتام ورشة «اإلضاءة املسرحية» التي أشرف عليها

د. علي السوداني والطالبة ملياء الصالح أثناء الورشة

جانب من املشاركني في ورشة د. علي السوداني

وأضاف: «تعمــل «البا» 
وفق اســتراتيجية حقيقية 
وانضبــاط  كبيــر  وذكاء 
عــال ودقــة متناهيــة، كما 
حترص على اختيار الطالب 
بشــكل نوعي فــي مختلف 

زينة: أعداء كثر يغلقون أمامي األبواب في عالم الفن
القاهرة - خلود أبواملجد

أكدت الفنانة زينة أن جناح مسلسلها األخير «الليلة واللي فيها» 
رفع السكاكني التي كانت على عنقها من أكثر من طرف ينتظر فشلها، 
وقالت إنها خططت للبحث عن عمل آخر لو لم يحقق املسلسل النجاح 
املطلــوب، مشــيرة إلى أنها شــعرت بالرعب أثناء قراءة الســيناريو 
وظلت حائرة كيف ســيتم تنفيذ هذه املشــاهد بشكل يقنع اجلمهور، 
وأحملــت إلى وجود أعداء كثر يغلقــون أمامها أبواب الفرص في عالم 
الفن منذ ســنوات، كما اعترفت بأنها أضاعت على نفســها عدة فرص 

مهمة باالعتذار عن عدم املشاركة في مسلسالت مهمة.
وأضافــت زينة، خالل حوارها مع اإلعالمــي عمرو أديب ببرنامج 
«احلكاية» عبر فضائية «mbc مصر»، قائلة: «ملا جالي املسلسل مسكت 
فيه بإيدي وسناني، عشان كان في سكاكني على رقبتي، مكنتش هكمل، 

ومفيش مخرج أو حاجة تنقذني غير عمل يكسر الدنيا».
وتابعت: «فضلت ٥ ســنني بدون عمل بسبب تضييق شخص ما، 
متفهمش فيه إيه؟ ميهمنيش أشتغل كتير، اللي يهمني أشتغل حلو، 
ولكن في الوســط الفني ميكن التضييــق على فنان أو فنانة وال تتم 
االستعانة به أو بها»، وأردفت: «أحاول وأسعى كثيرا، وأحاول أن أقدم 
عمــال في رمضان، وممكن ربنا مكتبليش جناح كبير، وكانت بدايتي 
قوية جدا، وجاتلي فترة كنت بعتذر عن مسلسالت كتيرة أوي وكنت 

فاكرة ان كدا صح وإن أنا كدا جامدة».
واســتطردت: «كنت مجنونة جنان غيــر منطقي في رفض أعمال 
دراميــة، وكنــت غلطانة ومهملة في شــغلي، وملــا تداركت املوضوع 
حتملت املسؤولية، ولي عالمات كتير ناجحة في حياتي زي مسلسل 
«حضرة املتهم أبي» مع نور الشــريف وفيلم «اجلزيرة» مع األســتاذ 

شريف عرفة».
وأضافت زينة: «دوري في املسلسل جريء، وأنا غير معتادة على 
تقدمي هذه النوعية، ومكتوب بشكل هائل، كما أن إخراج هاني خليفة 
ظهر بصورة فوق ما كنت أتخيل، كل األقسام التي عملت على العمل 

أشكرهم بالكامل، وأمير شوقي لم يبخل على العمل».
أشــارت إلى أنها كانت في بعض املشــاهد تشــعر بضربات قلبها 
وتسمعها بصورة كبيرة، معقبة: «في يوم قمت من النوم ضربات قلبي 
كثيرة، كنت مبوت ودخلت املستشفى وأخدت أدوية عشان أقدر أكمل».

«اعمل ناسيني» جديد عبير نعمة

بيروت - بولني فاضل

أطلقت الفنانة عبير نعمة أولى أغنياتها 
باللهجة املصرية بعنوان «اعمل ناسيني»، 
وهي ستكون من ضمن ألبومها الثالث الذي 
ســتطرحه خالل أكتوبر املقبل، واألغنية 
من كلمــات أمير طعيمــة، وأحلان إيهاب 
عبدالواحد، وتوزيع وميكس وماسترينغ 

لسليمان دميان. 

وكشــفت عبيــر أن تقدميهــا ألغنيــة 
«اعمل ناســيني» هو خطــوة جديدة لها 
ضمن أعمالها الفنية اخلاصة كونها املرة 
األولى التي تطرح فيها أغنية بوب باللهجة 
املصرية، وقالت: لطاملــا قدمت األغنيات 
الطربية املصرية في حفالتي وغنيتها منذ 
الصغر، وأنا متحمسة جدا إلطالق أغنيتي 
املصرية اخلاصــة، وأمتنى أن يكون هذا 

العمل خير بداية.
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

كل عمود وخط أفقي وكل مربع صغير ٣x٣ على األعداد من ١ إلى ٩ مرة واحدة فقط.
.٣xيجب أال يظهر أي رقم مرتني في أي عمود، أو خط أفقي، أو مربع صغير ٣
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أفقياً:

من احليوانات النهرية من ٧ أحرف

عموديًا:

SudokuSudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

التمساح 

ميثم بدر

لامازتلااا

الاكاطسالا

لسلبلاململ

فيميشراحكخ

راحرعقئواا

حرلةرتيضتل

ماءامسلايي

ستينطولابة

كةليلقلاات

رراتمالاحر

محابسيلارق

ةةحوارملاب

١ ـ مرض كبدي، ٢ ـ ضباب ـ جمع بلسم (معكوسة)، 
٣ ـ متشابهان ـ اشتاق ـ من احلشرات، ٤ ـ قهر ـ 
يزيف (معكوسة)، ٥ ـ هد ـ موطني (معكوسة)، ٦ ـ 
مدينة باملغرب ـ دق اجلرس، ٧ ـ طريق (معكوسة)، ٨

ـ للتعريفـ  أكلة شعبية (معكوسة)، ٩ـ  يحرث األرض 
(معكوسة) ـ يقيد (معكوسة)، ١٠ ـ طقس ـ في الوجه.

اخلالية
املكاتيب

التزام
سباح

احملل
السماء
طارق
كرمة

الفرح
السيارات

األمتار
الوطني

احلوض
كبيرة
ترقب

املراوحة

رالي
القليلة
سمائي
الشعر

للنداء، ٢ ـ ترشد (معكوسة) ـ في  ـ  ١ ـ أستعيد 
الوجه (معكوسة) ـ طني (معكوسة)، ٣ ـ متشابهان ـ 
من الطيور، ٤ ـ في الصحراء ـ احلامون (معكوسة)، 
٥ ـ ود ـ من الزهور، ٦ ـ سالمة ـ بحر، ٧ ـ في 
الفم (معكوسة) ـ متشابهان ـ يساند (معكوسة)، ٨ ـ 
أضواءـ  ننت، ٩ـ  الكئيبـ  للنفي،  ١٠ـ  غبيـ  حرب.

أفقياً: عموديًا:
١ ـ اليرقان، ٢ ـ سدمي ـ بالسم (معكوسة)، ٣ ـ ت ت ـ احن ـ 
نحل، ٤ـ  غلبـ  يزور (معكوسة)، ٥ـ  دمرـ  دياري (معكوسة)، 
٦ـ  فاسـ  رن، ٧ـ  درب (معكوسة)، ٨ـ  الـ  فالفل (معكوسة)، 

٩ ـ فالح (معكوسة) ـ ياسر (معكوسة)، ١٠ ـ نو ـ العني.

١ ـ استرد ـ يا، ٢ ـ تدل (معكوسة) ـ فم (معكوسة) ـ وحل 
(معكوسة)، ٣ ـ ي ي ـ غراب، ٤ ـ رمال ـ احلرس (معكوسة)، 
٥ ـ حب ـ فل، ٦ ـ أمن ـ مي، ٧ ـ سن (معكوسة) ـ ر ر ـ يرفد 
(معكوسة)، ٨ـ  انوارـ  أسن، ٩ـ  احلزينـ  ال، ١٠ـ  بليدـ  نفير.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم التغذية

خضراوات ميكن أن تساعد بعالج أعراض التهاب املفاصل
ميكن أن تساعد بعض اخلضراوات اخلضراء 
التي ال حتظى بشعبية على عالج أعراض التهاب 
املفاصل - مبا في ذلك تلف الغضاريف. ووفقا 
التهاب املفاصل البريطانية، فإن تناول  ملؤسسة 
كرنب بروكسل ميكن أن يكون مفيدا ملرضى التهاب 
املفاصل. وهذا ألنه مليء مبضادات األكسدة باإلضافة 
إلى مركب يسمى السلفورافان، وكالهما مضاد 

لاللتهابات.
وتشرح املنظمة: «اخلضراوات غنية مبضادات 
األكسدة والعناصر الغذائية األخرى التي حتمي 
من تلف اخلاليا وتقلل االلتهابات في جميع أنحاء 
إنتاج  املفاصل. وينتج عن  اجلسم، مبا في ذلك 
الطاقة وعمليات التمثيل الغذائي األخرى في اجلسم 
منتجات ثانوية ضارة تسمى اجلذور احلرة التي ال 
تلحق الضرر باخلاليا فحسب، بل إنها مرتبطة أيضا 
بالتهاب املفاصل الروماتويدي (RA) وااللتهابات. 
البروكلي  الورقية اخلضراء مثل  واخلضراوات 
والسبانخ وبراعم بروكسل واللفت مليئة مبضادات 
التي حتمي   Kو Cو A الڤيتامينات األكسدة مثل 
اخلاليا من أضرار اجلذور احلرة. وهذه األطعمة 

غنية بالكالسيوم الذي يحافظ على العظام». 
ويضيف: «البروكلي واخلضراوات الصليبية 
األخرى (كرنب بروكسل وامللفوف وامللفوف الصيني 
والقرنبيط) تقدم فائدة أخرى، مركبا طبيعيا يسمى 
سلفورافان. وهناك بعض األدلة على أن األنظمة 
الغذائية الغنية باخلضراوات الصليبية ميكن أن 
متنع التهاب املفاصل الروماتويدي في املقام األول».

هل غرفة نومك مسؤولة عن أرقك املستمر؟
يكافح كثيرون من أجل نوم مستقر، فيما ميكن 
أن تساعد بعض األطعمة على نوم هادئ، رغم 
بعض العوامل البيئية األخرى التي قد تلعب دورها 
في األرق. وبحسب اخصائي النوم توماس هويغ 
ريزنهوس قد تؤثر الفوضى التي حتيط بسريرك، 
وأضواء الشارع الساطعة عبر نافذتك على النوم 

بشكل كبير.
يقول توماس: «االستعداد للنوم عن طريق 
البعد  إلى غرفة نوم فوضوية بعيد كل  الدخول 
عن االسترخاء، لذلك من خالل تخصيص القليل 
من الوقت اإلضافي للحفاظ على غرفة نومك مرتبة 
ومنظمة وخالية من الفوضى، من احملتمل أن تشعر 
أنك أقل توترا وتشتيتا عند حلول موعد النوم».

ووجدت دراسة أجرتها جامعة سانت لورانس 
في نيويورك أن أولئك الذين مييلون إلى تخزين 
األشياء، ما يتسبب في حدوث فوضى في غرفة 
النوم، استغرقوا وقتا أطول للنوم أكثر من أولئك 

الذين حافظوا على غرفهم نظيفة ومرتبة.
املثالية للنوم مظلمة وباردة  ويتابع: «البيئة 
وهادئة، لذا يجب أن حتاكي غرفة نومك في جوهرها 
الكهف، في حني أن الظالم الدامس ليس ضروريا 
للنوم، فإن أجسامنا تطلق امليالتونني استجابة 
للظالم، ما يريح عضالتنا ويساعدنا على االسترخاء 
وهذا هو السبب في أن الكثير منا يكافح للنهوض 

من الفراش مبكرا في أشهر الشتاء املظلمة».
ويضيف: «إذا كان هناك ضوء يتسلل إلى غرفة 
نومك فقد يجعلك تشعر مبزيد من االستيقاظ، لذلك 
قد يكون من املفيد استخدام الستائر املعتمة أو قناع 
العني، حتى وجوه الساعة املضاءة وأجهزة الراديو 
الرقمية ميكن أن تعطل النوم، لذا قم بتغطيتها 

إذا وجدت أنك حساس لضوئها».
ويكشف: «مجرد رؤية جهاز الكمبيوتر احملمول 
إيقاف تشغيلهما، ميكن  الهاتف، حتى لو مت  أو 
أن يزيد من مستويات التوتر، باإلضافة إلى ذلك 
أذا كان الهاتف في غرفة أخرى ستكون أقل إغراء 
البريد اإللكتروني اخلاصة  للتحقق من رسائل 

بالعمل أو وسائل التواصل االجتماعي».
ويقول: «من املهم أن نستثمر الوقت واجلهد في 
احلصول على أفضل أدوات النوم في متناول اليد 
لضمان أننا عندما نكون قادرين على االستمتاع 
بنوم جيد ليال، وأال متنعنا األوجاع واآلالم الناجتة 
العميق  النوم  عن أدوات نوم غير مريحة من 

واملستقر».

«The sun» :املصدر

املصدر: «إكسبريس»
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