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غير مخصص للبيع «الدستورية» ترفض الطعن.. واالنتخابات غدًا 
عبدالكرمي أحمد

أكدت احملكمة الدستورية موعد االنتخابات غدا 
اخلميس، وذلك بعد رفض الطعن املقدم في التصويت 
بالبطاقة املدنيــة وضم املناطق اجلديدة. وتوقعت 
مصادر مطلعة أن تكون نســبة التصويت في هذه 
االنتخابات مرتفعة بالنظــر إلى احملددات اجلديدة 
التي رسختها القيادة السياسية في خطابي صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمد.  وكانت «الدســتورية» قد 
قضت بجلســتها املنعقدة أمس في غرفة املشورة، 
بعدم قبول الطعن املباشــر بدســتورية املرسومني 
بقانونني ٥و٦ لســنة ٢٠٢٢ بشــأن إقرار التصويت 

بالبطاقــة املدنية وضم مناطق ســكنية جديدة إلى 
الدوائر االنتخابية، وبرفض طلبه املستعجل بوقف 
االنتخابــات مؤقتــا. وذكرت احملكمة فــي حيثيات 
حكمها أن الواضح مــن صحيفة الطعن أن الطاعن 
لــم يقدم أي دليل على أن ضررا واقعيا قد حاق به 
جراء تطبيــق هذين املرســومني، بحيث يكون من 
شــأن القضاء بعدم دســتوريتهما إزالة هذا الضرر 
وحتقيــق فائدة له. وبينت أنه ال يكفي لذلك مجرد 
أن يكون الطاعن مقيدا بجداول الناخبني أو مرشحا 
النتخابــات مجلس األمة. إلــى ذلك، رأى قانونيون 
أن حكم احملكمة لم يحصن املرســومني على اعتبار 
انه لم ينظر الى مدى دســتوريتهما وبالتالي ميكن 

مستقبال الطعن بهما مجددا.

نواف اخلير.. قائد املسيرةنواف اخلير.. قائد املسيرة

صفحات08رئيس التحرير: يوسف خالد المرزوق

مع حلول الذكرى 
الثانية لوفاته

صباح األحمد.. 
أمير اإلنسانية 
باٍق في القلوب

15إلى12

غدًا مع «األنباء».. 
إصدار خاص  مبناسبة 
الذكرى الثانية ملبايعة

صاحب السمو 
الشيخ  نواف األحمد 
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خادم احلرمني يعّني محمد بن سلمان رئيسًا للوزراء 
امللك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أوامر ملكية تضمنت إعادة تشكيل مجلس الوزراء وتعيني خالد بن سلمان وزيراً للدفاع 

أصدر خــادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيــز ثالثــة أوامر 
ملكيــة بإعــادة تشــكيل 
مجلس الوزراء برئاســة 
صاحــب الســمو امللكــي 
األمير محمد بن ســلمان 
ولــي العهد اســتثناء من 
حكــم املــادة (السادســة 
واخلمســني) مــن النظام 

ونص األمر امللكي على 
تعيــني صاحــب الســمو 
امللكــي األميــر خالــد بن 
بــن عبدالعزيز  ســلمان 
آل ســعود وزيرا للدفاع، 
وتعيني أ.طالل بن عبداهللا 
بن تركي العتيبي مساعدا 
لوزيــر الدفــاع باملرتبــة 

املمتازة. 

األساســي للحكــم، ومن 
الصلــة  ذوات  األحــكام 
الواردة في نظام مجلس 
الــوزراء، ونصت األوامر 

امللكية على أن جلســات 
التــي  الــوزراء  مجلــس 
يحضرهــا خادم احلرمني 
الشريفني تكون برئاسته.

جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها 
خادم احلرمني الشريفني تكون برئاسته 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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وزير اخلارجية: متمسكون بإقامة منطقة خالية من األسلحة النووية في الشرق األوسط

دار اآلثار: برنامج حافل باألنشطة والفعاليات للموسم الثقافي الـ ٢٤

كونا: شــارك وزير اخلارجية الشيخ د. أحمد 
ناصر احملمد في الدورة الـ٦٦ للمؤمتر العام للوكالة 
الدوليــة للطاقة الذرية والتي تعقد أعمالها خالل 
الفترة من ٢٦ حتى ٣٠ ســبتمبر ٢٠٢٢ بدعوة من 
مديــر عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل 
غروســي. وألقى وزير اخلارجية الشيخ د. أحمد 
ناصر احملمد كلمة الكويت بهذه املناسبة فيما يلي 
نصها: رؤســاء وفود الــدول األعضاء في الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية السفير اليساندرو كورتيزي 
رئيس الدورة السادســة والستني للمؤمتر العام 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية. رفاييل غروســي 

مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
أود في البداية أن أتقدم للســفير اليســاندرو 
كورتيــزي ولبلده الصديق بخالص التهنئة على 
تزكيتكم رئيسا للدورة السادسة والستني للمؤمتر 
العام للوكالــة الدولية للطاقــة الذرية، مؤكدين 
على دعمنا الكامل لكم إلجناح أعمال هذا املؤمتر.
كمــا أود أن أغتنم هذه الفرصة ألجدد الشــكر 
للدول األعضاء الختيارها الكويت رئيسا للمؤمتر 
في دورته اخلامسة والستني وال يفوتني في هذا 
املقام أن أعرب عن وافر التقدير ملدير عام الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية السيد رافاييل غروسي وكافة 
العاملني بالوكالة ملا يقومون به من جهود واضحة 

تساهم في حتقيق اهداف هذه املنظمة الدولية.
الســيد الرئيس،، تؤمن الكويت بأهمية الدور 
الذي تضطلع به الوكالــة الدولية للطاقة الذرية 
في مختلف املجاالت، ومن أهمها نقل املعرفة وبناء 
القدرات لتعظيم االستفادة من التطبيقات النووية 
وتعزيز منظومات األمن واألمان النووي في الدول 
األعضاء باإلضافة الى دورها احملوري في تطبيق 
الضمانات مبوجب معاهدة عدم انتشار األسلحة 

النووية.
وأود أن أؤكد هنا حرص الكويت املستمر على 
التعاون مع اإلدارات املختلفة في الوكالة من أجل 
متكينها من استخدام الطاقة النووية وبناء قدراتها 
ومؤسســاتها الوطنيــة لتنفيذ مشــاريع حيوية 
للتنمية االجتماعيــة واالقتصادية وعلى تعزيز 
التنسيق والعمل مع كافة الدول األطراف في سبيل 
حتقيق مفهوم «الذرة من أجل السالم والتنمية».

ويسعدني في هذا السياق أن أشير الى مساهمة 
الكويت مطلع هذا العام مببلغ ٢٠٠ ألف دوالر في 
املرحلــة األخيرة من برنامــج حتديث مختبرات 
٢) لتبلغ  Renewal) الوكالــة في سايبرســدورف
قيمة مساهمة الكويت في مختلف مراحل حتديث 

املختبــرات مليونا و٧٠٠ ألــف دوالر أميركي منذ 
انطالقه في عام ٢٠١٥.

السيد الرئيس،، 
لقد اطلع وفد بالدي على تقرير الوكالة السنوي 
للعــام ٢٠٢١ والذي تطرق من بني جملة مواضيع 
الى اوجه التعاون املختلفــة القائمة بني الكويت 
والوكالة. وأود ان أعرب عن ارتياحنا من مستوى 
التعــاون القائم فــي املشــاريع املتخصصة التي 
تغطي مجــاالت عديدة منهــا التطبيقات التقنية 
النووية في صناعة النفط وإنتاج احملاصيل املعدلة 
وراثيا ودراســة امليــاه العذبة فــي طبقات املياه 
اجلوفية وعالج األمراض الســرطانية، باإلضافة 
الى بحث جدوى اســتخدام املفاعــالت الصغيرة 
إلنتاج الطاقة الكهربائية. وقد استضافت الكويت 
عددا من الفعاليات الوطنية واإلقليمية بالتعاون 
مع الوكالة خالل العام املاضي، كما تستضيف في 
هذا العام عددا من النشاطات اإلقليمية في مجاالت 

الطاقة والزراعة واملياه والتربة والغذاء.
كما تشــارك اجلهات املعنية في الكويت بعدة 
مشاريع مهمة منها مشروع العمل املتكامل ملكافحة 
األمراض حيوانية املصدر (زودياك) وكذلك مشروع 
التقنيات النووية للسيطرة على التلوث البالستيكي 

وتتطلع الكويت الستضافة أول دورة تدريبية لهذا 
املشروع مطلع العام املقبل ٢٠٢٣ للدول األعضاء 
في منطقة آسيا واحمليط الهادئ ليتم تدريبها على 
تقنيات أخذ العينات باســتخدام سفينة األبحاث 
الكويتية احلديثة «املستكشف» وهي سفينة مجهزة 

بأحدث املختبرات البحثية.
السيد الرئيس،، 

فيما يتعلق مبجال األمن النووي، يرتكز تعاوننا 
الثنائــي مع الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية على 
أســاس اخلطة الوطنيــة املتكاملة لألمن النووي 
والتــي أثبتت خالل الســنوات املاضية فاعليتها 
ودورهــا املهم في توجيه اجلهــود الوطنية نحو 
حتقيق بنية أساسية قوية ومستدامة لألمن النووي 
وفــي هذا اإلطار تتطلــع الكويت الى العام املقبل 
الستضافة بعثة من خبراء الوكالة لتنفيذ اخلدمة 

االستشارية الدولية للحماية املادية.
اما فيمــا يتعلق باألمان النــووي، فقد قدمت 
الكويت تقريرها الوطني الجتماع االســتعراض 
الثامن والتاســع لألطراف املتعاقدة على اتفاقية 

األمان النووي مطلع شهر أغسطس املاضي.
وأود في هذا الســياق أن أشــيد باجلهود التي 
تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها 

العام في ضمان ســالمة وأمان املنشــآت النووية 
كافة مبا في ذلك تلك املنشآت املوجودة في مناطق 
النزاع ونشــدد على أهميــة تعاون كافة األطراف 
املعنية لتجنب وقوع كارثة نووية وحماية العالم 

من تداعيتها املدمرة.
السيد الرئيس،، 

تؤكد الكويت على الــدور احملوري واملركزي 
للوكالة الدوليــة للطاقة الذرية في تطبيق نظام 
الضمانات الشاملة، ومن هذا املنطلق جندد دعوتنا 
للجمهورية اإلسالمية اإليرانية للتعاون التام مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوضيح وتسوية 

املسائل التي لم تزل عالقة منذ أمد.
وإذ جتدد تأكيدها على حق جميع الدول بإنتاج 
وتطوير واســتخدام الطاقــة النووية لألغراض 
السلمية في إطار ما نصت عليه معاهدة عدم انتشار 
األسلحة النووية، إال أنها حتذر من أن خطر انتشار 
األســلحة النووية وباقي أســلحة الدمار الشامل 
يشكل حتديا للسلم واألمن الدوليني واللذين باتا 
على احملك في ظل التحديات والتوترات واألحداث 

واملمارسات التي يشهدها عاملنا اليوم.
ومــن هــذا املنطلق، ندعــو جمهوريــة كوريا 
الشــعبية الدميوقراطية إلى االلتزام باملعاهدات 

الدولية وقرارات مجلس األمن ذات الصلة، كما ندعو 
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية إلى االلتزام الكامل 
بخطة العمل الشاملة واملشتركة الصادرة مبوجب 
قرار مجلس األمن ٢٢٣١ ونتطلع إلى مصادقتها على 
البروتوكول اإلضافي وتنفيذه ليتســنى للوكالة 
أن تكون في وضع ميكنها من تقدمي تأكيدات ذات 
مصداقية بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية 
غير معلنة في إيران ويضمن استمرار وضعيتها 

كدولة غير حائزة السالح النووي.
وإذ تؤكد الكويت على متسكها بإقامة منطقة 
خالية من األســلحة النووية وغيرها من أسلحة 
الدمار الشامل األخرى في منطقة الشرق األوسط 
وفقا لقرار مؤمتر مراجعة معاهدة عدم االنتشار 
لعــام ١٩٩٥ ونتائج مؤمتري املراجعة في العامني 
٢٠٠٠ و٢٠١٠ وتشدد على أهمية انضمام إسرائيل 
كطرف غير حائز األســلحة النووية ملعاهدة عدم 
انتشار األسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها 
النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.
إننا في الوقت الذي نعرب فيه عن أســفنا من 
عدم متكن مؤمتري املراجعة األخيرين في األعوام 
٢٠١٥ و٢٠٢٢ مــن التوافق على مخرجات ختامية 
نشير الى اجلهود التي تقوم بها الدول العربية نحو 
إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية وغيرها 
من أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط والتي 
توجت باعتماد اجلمعية العامة لألمم املتحدة املقرر 
رقم ٧٣/٥٤٦ بعقد مؤمتر إلنشاء املنطقة اخلالية 
من األســلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار 
الشامل في الشرق األوسط ليكون مسارا موازيا 
وليس بديال لنتائج مؤمتر املراجعة في العام ٢٠١٠

وتؤكــد الكويت بصفتها رئيس الــدورة احلالية 
للمؤمتر حرصها التام على العمل مع الدول املعنية 
لتحقيق غايات املؤمتر وبلوغ أهدافه كما نتطلع 
النعقاد أعمال الدورة الثالثة برئاســة جمهورية 
لبنان الشــقيقة في نوفمبر املقبل للبناء على ما 

مت حتقيقه في الدورتني السابقتني.
ختامًا السيد الرئيس،، 

تؤكد الكويت استمرار دعمها للدور الريادي الذي 
تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومساهماتها 
الفعالــة في بناء القدرات للمســاهمة في حتقيق 
التنمية املستدامة وملواجهة األزمات االقتصادية 
والغذائية ودورها في تعزيز منظومات األمن واألمان 
النــووي في الدول األعضــاء وتطبيق الضمانات 
متطلعني إلى العمل معكم إلجناح أعمال هذا املؤمتر.

عبداهللا الراكان

افتتحت دار اآلثار اإلسالمية 
موسمها الثقافي الـ ٢٧، تزامنا 
مع ذكرى تأسيسها الـ ٤٠ في 
احتفالية أقيمت مســاء أمس 
اليرمــوك  األول فــي مركــز 
الثقافي، برعاية املشرفة العامة 
على الدار الشيخة حصة صباح 
السالم الصباح وحضور عدد 
من الديبلوماسيني ونخبة من 
املثقفني واملختصني في البالد.
وبهــذه املناســبة، أعربت 
الشــيخة حصــة الصباح في 
كلمتهــا االفتتاحية للموســم 
الثقافي عن شكرها وتقديرها 
للعاملني واملتطوعني في الدار 
علــى مــا قدمــوه فــي الفترة 

البرامج التعليمية لالطفال من 
عمــر ٣ اشــهر حتى ١٦ ســنة، 
إضافة إلى مهرجانني سنويني 
همــا مهرجان اخلريــف ويوم 

النجاح المرأة) الذي يســلط 
الضــوء على رحــالت جناح 
خلمــس نســاء رائــدات مــن 
الكويت تركن بصمة وجناحات 

وسيحصل األطفال في هذا 
املوسم على نصيب األسد من 
خالل األنشطة املكثفة كالورش 
الفنية ويــوم العائلة، فضال 
عن استحداث برنامج تدريبي 
بعنــوان (جتــارب العلــوم) 
وبرنامج (البستنة) لألطفال 
لتعزيز الوعــي لديهم وخلق 
فرص التعلم واإلبداع وتشجيع 

املرح.
وسيتخلل املوســم كذلك 
معرض األطفال الثالث بعنوان 
(كلمة طيبة) و(داللة دار) الذي 
صمم مــن قبل األطفال ضمن 
ورشــة عمــل فنــون األطفال 
أقيمت سابقا بعد ساعات مكثفة 
من البحث والنقاشات الطويلة.

ويســلط املعرض الضوء 

املتاحف العاملي.
املوســم  هــذا  فــي  ومت 
اســتحداث أنشــطة ثقافيــة 
وندوات جديــدة منها (حوار 

في مجاالت مختلفة من خالل 
ندوات حوارية شيقة و(نادي 
الكتاب) للبالغني يقدم بشكل 
شهري بقيادة د.حنان مظفر.

على اخلط في مجموعة الصباح 
اآلثارية حتت إشــراف مديرة 
برامــج التطــوع لألطفال مها 
العيســى والذي سيفتتح في 
املركز األمريكاني الثقافي في 

شهر ديسمبر املقبل.
وتخلــل حفــل االفتتــاح 
احتفاليــة خاصة مبؤســس 
الدار ومالك مجموعة الصباح 
اآلثارية املغفور له بإذن اهللا 
الشيخ ناصر صباح األحمد، 
رحمه اهللا، وزوجته املشرفة 
العامة على الدار الشيخة حصة 
املالك  صباح السالم الصباح 
الشــريك ملجموعــة الصباح 
اآلثاريــة التي بدأت عام ١٩٨٣

الســتذكار الرؤية التاريخية 
للراحل ـ طيب اهللا ثراه.

خالل مشاركته في الدورة الـ ٦٦ للمؤمتر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

يتضمن ٢٤ محاضرة و٤ ورش عمل و١٤ أمسية.. ولألطفال نصيب وافر فيه

سفير العراق املنهل الصافي والقائم باألعمال األميركي جيمس هولتسنايدر

عدد من السفراء في مقدمة احلضور سفير السعودية األمير سلطان بن سعد وسفير قطر علي بن عبداهللا آل محمود (زين عالم) الشيخة حصة الصباح وعدد من القائمني على دار اآلثار 

السفير املصري أسامة شلتوت وحرمه

املاضية من جهود في مختلف 
أنشطة الدار وفعالياتها.

ويضم املوسم الثقافي احلالي 
للــدار محاضــرات أســبوعية 
لنخبة مختارة مبشــاركة عدد 
من اخلبراء واألساتذة احملليني 
والدوليني، ويتضمن ٢٤ محاضرة
و٤ ورش عمــل متنوعــة تبدأ 
بورشــة اخلــط العربي، فضال 
عن تقدمي ١٤ أمسية موسيقية 
الكالســيكيات  متنوعــة مــن 
وموســيقى التراث املوســيقى 
الغربية املعاصرة، كما يشتمل 
املوسم على عرضني مسرحيني 
كالســيكيني منهــا مســرحية 
الشــهير  العاصفــة للكاتــب 
وليام شكســبير ومــن اخراج 
اليسونشان برايس وعشرات 

ممثل األمير بحث مع نظيره الياباني العالقات الثنائية وآخر املستجدات
طوكيوـ  كونا: التقى ممثل صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد وزير اخلارجية 
الشيخ د. أحمد ناصر احملمد بوزير خارجية 
اليابان الصديقة يوشيماسا هاياشي وذلك 
في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى العاصمة 
اليابانية طوكيو حلضور مراسم تشييع رئيس 

وزراء اليابان األسبق شينزو آبي.
جدد الشيخ أحمد الناصر خالص التعازي 
بوفاة رئيس وزراء اليابان األسبق شينزو آبي، 
مستذكرا مسيرته احلافلة بالعطاء وإسهاماته 
الكبيرة في إطــار تعزيز العالقات الكويتية 

- اليابانية.
كما مت خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية 

الوثيقة التي تربط البلدين الصديقني وسبل 
تطويرهــا وتنميتها فــي مختلف املجاالت 
باإلضافة إلى مناقشة آخر املستجدات على 

الساحتني اإلقليمية والدولية.
وكان ممثل صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد وزير اخلارجية الشيخ د. أحمد 
ناصر احملمد شارك امس في مراسم تشييع 
رئيس وزراء اليابان األسبق شينزو آبي وذلك 

في العاصمة طوكيو.
حيث نقل ممثل ســموه تعازي صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد وشعب الكويت 
بوفاة رئيس وزراء اليابان األسبق شينزو آبي.

حضر مراسم تشييع رئيس وزراء اليابان األسبق

الشــيخ د.أحمد ناصر احملمد خالل لقائه وزير خارجية اليابان الصديقة 
يوشيماسا هاياشي

أ رئيس ولي العهد استقبل احملمد والفارس والربيعاناألمير هنأ رئيس تركمانستان بالعيد الوطني رئيس الوزراء هنَّ
تركمانستان بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ 
أحمــد نــواف األحمــد الصباح ببرقيــة تهنئة 
إلى الرئيس ســيردار بيردي محمدوف رئيس 
جمهورية تركمانستان الصديقة مبناسبة العيد 

الوطني لبالده.

بعــث صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نــواف األحمــد ببرقية 
تهنئــة إلــى الرئيــس ســيردار 
بيردي محمدوف رئيس جمهورية 
تركمانستان الصديقة، عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيــد الوطني لبــالده، متمنيا 
سموه له موفور الصحة والعافية 
وجلمهورية تركمانستان وشعبها 

الصديق كل التقدم واالزدهار.

استقبل سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد بقصر 
بيــان صبــاح امس ســمو 
الشــيخ ناصــر احملمد. كما 
اســتقبل ســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
النفط ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء ووزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة بالوكالة 
الفــارس، حيــث  د.محمــد 
قدم لســموه رئيس ديوان 
اخلدمــة املدنيــة د.عصــام 
الربيعــان وذلك مبناســبة 
تعيينه مبنصبــه اجلديد. 
إلــى ذلك، بعث ســمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد 
ببرقيــة تهنئة إلى الرئيس 
ســيردار بيردي محمدوف 
رئيس تركمانستان، ضمنها 
العيــد  تهانيــه مبناســبة 

الوطني لبالده. سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح
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السعودية: أوامر ملكية خلادم احلرمني بإعادة تشكيل 
مجلس الوزراء برئاسة األمير محمد بن سلمان

عواصمـ  وكاالت: أصدر 
خــادم احلرمني الشــريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز 
ثالثة أوامــر ملكية بإعادة 
الــوزراء  تشــكيل مجلس 
برئاســة صاحــب الســمو 
امللكــي األميــر محمــد بن 

سلمان ولي العهد.
وقالــت وكالــة األنبــاء 
السعودية (واس)، في بيان، 
إن األوامر امللكية تضمنت أن 
يكون صاحب السمو امللكي 
األميــر محمد بن ســلمان 
ولي العهد رئيســا ملجلس 
الوزراء، استثناء من حكم 
املادة (السادسة واخلمسني) 
من النظام األساسي للحكم، 
ومن األحكام ذوات الصلة 
الواردة في نظــام مجلس 
الــوزراء. ونصــت األوامر 
امللكيــة على أن جلســات 
التــي  الــوزراء  مجلــس 
يحضرهــا خــادم احلرمني 
الشريفني تكون برئاسته. 
وجاء تشــكيل مجلس 

الوزراء كالتالي:
٭ صاحب الســمو امللكي 
األميــر محمد بن ســلمان 
بن عبدالعزيز آل ســعود 
ولي العهد رئيسا ملجلس 

الوزراء.
٭ صاحب الســمو امللكي 
األمير د.منصور بن متعب 
بن عبدالعزيز آل ســعود 

وزير دولة.
٭ صاحب الســمو امللكي 
األميــر عبدالعزيــز بــن 
ســلمان بن عبدالعزيز آل 

سعود وزيرا للطاقة.
٭ صاحب الســمو امللكي 
األميــر تركــي بــن محمد 
بــن فهد بن عبدالعزيز آل 

سعود وزير دولة.
٭ صاحب الســمو امللكي 
األمير عبدالعزيز بن تركي 
بن فيصل بن عبدالعزيز 
آل سعود وزيرا للرياضة.
٭ صاحب الســمو امللكي 
األمير عبدالعزيز بن سعود 
بن نايف بــن عبدالعزيز 
آل سعود وزيرا للداخلية.

النفيسة وزير دولة.
٭ د.مســاعد بــن محمــد 

العساف وزير دولة.
٭ د.توفيق بن فوزان بن 

العيبان وزير دولة.
٭ د.إبراهيم بن عبدالعزيز 

٭ د.عصام بن ســعد بن 
سعيد وزير دولة لشؤون 

مجلس الشورى.
٭ د.ماجــد بــن عبــداهللا 
القصبي وزيــرا للتجارة 

ووزيرا مكلفا لإلعالم.
٭ أ.محمد بن عبدامللك آل 

الشيخ وزير دولة.
بــن  م.عبدالرحمــن  ٭ 
عبداحملسن الفضلي وزيرا 

للبيئة واملياه والزراعة.
٭ أ.خالد بن عبدالرحمن 

العيسى وزير دولة.
بــــن أحمــد  أ.عــادل  ٭ 
دولــة  وزيــر  اجلبيــــر 

للشؤون اخلارجية.
٭ أ.ماجــد بــن عبــداهللا 
بن حمــد احلقيــل وزيرا 
للشؤون البلدية والقروية 

واإلسكان.
٭ أ.محمد بن عبداهللا بن 
عبدالعزيز اجلدعان وزيرا 

للمالية.
٭ م.عبــداهللا بــن عامــر 
السواحة وزيرا لالتصاالت 

وتقنية املعلومات.
٭ م.أحمد بن سليمان بن 
عبدالعزيز الراجحي وزيرا 
للموارد البشرية والتنمية 

محمد الربيعة وزيرا للحج 
والعمرة.

االجتماعية.
٭ د.حمد بن محمد بن حمد 

آل الشيخ وزير دولة.
٭ أ.بندر بــن ابراهيم بن 
عبــداهللا اخلريــف وزيرا 
للصناعة والثروة املعدنية.
٭ م.صالــح بن ناصر بن 
العلي اجلاسر وزيرا للنقل 

واخلدمات اللوجستية.
٭ أ.أحمد بن عقيل اخلطيب 

وزيرا للسياحة.
٭ م.خالد بن عبدالعزيز 

الفالح وزيرا لالستثمار.
٭ أ.فيصــل بن فاضل بن 
محســن االبراهيم وزيرا 

لالقتصاد والتخطيط.
٭ أ.فهد بــن عبدالرحمن 
بن داحس اجلالجل وزيرا 

للصحة.
٭ أ.يوســف بــن عبداهللا 
بن محمــد البنيان وزيرا 

للتعليم.
ونص أمــر ملكي آخر 
علــى تعيــني أ.طــالل بن 
عبداهللا بن تركي العتيبي 
مســاعدا لوزيــر الدفــاع 

باملرتبة املمتازة.
وتشــّرف بأداء القسم 
احلرمــني  خــادم  أمــام 
امللك ســلمان  الشــريفني 
بــن عبدالعزيز، بحضور 
صاحــب الســمو امللكــي 
األميــر محمد بن ســلمان 
بن عبدالعزيز ولي العهد 
رئيــس مجلس الــوزراء، 
في قصر السالم بجدة، كل 
من صاحب السمو امللكي 
األميــر خالد بن ســلمان 
الدفاع، وأ.يوســف  وزير 
بن عبداهللا البنيان وزير 
التعليم، وذلك عقب صدور 
امللكــي بتعيينهما  األمــر 
في منصبيهما اجلديدين، 
قائلني: «أقسم باهللا العظيم 
أن أكــون مخلصا لديني، 
ثــم ملليكي وبــالدي، وأال 
أبــوح بســر مــن أســرار 
الدولــة، وأن أحافظ على 
مصاحلها وأنظمتها، وأن 
أؤدي أعمالــي بالصــدق 

واألمانة واإلخالص».

٭ صاحب الســمو امللكي 
األمير عبداهللا بن بندر بن 
عبدالعزيز آل سعود وزيرا 

للحرس الوطني.
٭ صاحب الســمو امللكي 
األمير خالد بن سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود وزيرا 

للدفاع.
٭ صاحب الســمو األمير 
فيصــل بــن فرحــان بن 
عبــداهللا بــن فيصــل بن 
فرحان آل ســعود وزيرا 

للخارجية.
٭ صاحــب السمــو األميــر 
بــــدر بــــن عبـــداهللا بن 
محمـد بن فرحان آل سعـود 

وزيــرا للثقافة.
الشــيخ صالــح بــن  ٭ 
عبدالعزيــز بن محمد بن 
إبراهيم آل الشــيخ وزير 

دولة.
٭ د.عبـــــداللطيف بـــن 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
آل الشيخ وزيرا للشؤون 
والدعــوة  اإلســالمية 

واإلرشاد.
بــن محمــد  د.وليــد  ٭ 
الصمعاني وزيرا للعدل.

٭ د.مطلــب بــن عبداهللا 

األمير خالد بن سلمان وزيرًا للدفاع وطالل بن عبداهللا بن تركي العتيبي مساعدًا لوزير الدفاع باملرتبة املمتازة

جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها خادم احلرمني الشريفني تكون برئاسته 

صاحب السمو امللكي األمير خالد بن سلمان مؤديا القسم وزيرا للدفاع  (واس) أ.يوسف بن عبداهللا البنيان مؤديا القسم وزيرا للتعليم  (واس)

(واس) خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي خالل أداء وزيري الدفاع والتعليم القسم مبناسبة تعيينهما  
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إعداد: بداح العنزي b-alenzi@hotmail.comاملجلس البلدي

املنفوحي: خطة متكاملة لتسهيل عملية االقتراع

أكــد مدير عــام البلدية 
ورئيس اللجنة املشــتركة 
النتخابات أعضاء مجلس 
األمــة م.أحمــد املنفوحــي 
االنتهاء من كل االستعدادات 
ليــــــوم  والتحضيــرات 
االقتــراع والذي ســيجري 
يوم اخلميــس ٢٩ اجلاري 
إلظهار العرس الدميوقراطي 
فــي أبهــى صــوره تقديرا 
ملكانــة الكويــت الدوليــة 

فــي الدميوقراطية بوجود 
مختلــف وســائل اإلعــالم 
العاملية لتغطية انتخابات 

مجلس األمة ٢٠٢٢.
وقــال املنفوحــي عقب 
اللجنة املشــتركة  اجتماع 
بني البلدية ووزارة الداخلية 
أمــس إنــه مت اعتماد خطة 
متكاملــة لتنظيــم عمليــة 
االقتراع بالتعاون مع وزارة 
الداخلية بشأن تنفيذ اخلطة 

املوضوعة تنفيذا لألحكام 
الواردة في قانون انتخابات 
أعضاء مجلس األمة وقيام 
اجلهــات املعنيــة باألعمال 

واملهام املنوطة بكل جهة.
وأضاف أنه مت تخصيص 
منطقــة أمــان أمــام مراكز 
االقتــراع التي يبلغ عددها 
١١٨ مدرسة وتضم ٧٥٩ جلنة 
على مستوى الدوائر اخلمس 
لتكون خالية حلفظ األمن 

من قبل رجال الشرطة الى 
جانب عدم إقامة أي أكشاك 
أو إعالنات للمرشــحني في 
املناطــق احمليطــة مبراكز 
الــى  االقتــراع باإلضافــة 
الشــاحنات  منــع تواجــد 
في مواقــف تلــك املدارس 
وإزالة أي مخالفة للقوانني 
املنظمة من قبل فرق البلدية 
املتواجدة قبل وأثناء وبعد 

يوم االقتراع.

أكد تخصيص منطقة أمان أمام كل مركز لالنتخابات في ١١٨ مدرسة

م.أحمد املنفوحي مترئساً اجتماع اللجنة املشتركة بني البلدية و«الداخلية»

٧ أعضاء في «البلدي» يطلبون تشكيل
جلنة حلصر األراضي غير املستغلة

دعا ســبعة أعضاء من املجلس 
البلدي الى تشــكيل جلنة لتحرير 

األراضي السكنية.
وقال األعضاء فهد العبداجلادر، 
وخالد املطيري، وعبداهللا العنزي، 
وعبداللطيــف الدعي، وإســماعيل 
بهبهاني، وناصر الكفيف، وناصر 
اجلدعــان في اقتراحهم الى رئيس 
املجلــس البلــدي: نظــرا ألهميــة 
القضية االســكانية واعتبارها من 
اهــم القضايا االساســية فــي هذا 
الوطن والتي متس استقرار االسر 
واملواطنني، وبناء على قلة األراضي 
االســكانية املعروضة وهي سبب 
رئيسي لتفاقم هذه املشكلة وتأخر 
طلبات الرعاية السكنية واستنادا 
وتفعيال للمــادة (٢٨) من القانون 
رقم (٣٣) لسنة ٢٠١٦ بشأن بلدية 
الكويت والالئحة الداخلية للمجلس 
البلدي، نتقدم بطلب تشكيل جلنة 
خاصة من ٧ أعضاء باســم «جلنة 
حتريــر أراضي الــــدولة» على أن 

تكون مهامها كالتالي:
ـ حصــر وحتديــد االراضــي غير 

املســتغلة داخــل خــط التنظيــم 
العمراني.

ـ اســتعجال تسليم مواقع املناطق 
واملدن السكنية املخصصة للمؤسسة 

العامة للرعاية السكنية.
ـ اقتراح احللول العاجلة بشأن أي 
معوقات بخصوص تسليم االراضي 

املخصصة للمؤسسة.
ـ حصــر وحتديــد اراضــي الدولة 
غير املخصصة لالغراض السكنية 
ومعرفة مدى إمكانية تخصيصها 
للمؤسسة العامة للرعاية السكنية 

ومشاريعها.
ـ التأكد من عــدم وجود عوائق أو 
ملوثات بيئية او صحية في االراضي 
التــي ســيتم اقتــراح تخصيصها 

للمؤسسة.
ـ حتفيز املؤسســة العامة للرعاية 
الســكنية واجلهات املختصة على 
سرعة تنفيذ املشاريع اإلنشائية.

وفــــــي حــال وجــود أي عوائــق 
نقترح احلــــلول مع اجلهات ذات 

االختصاص.
ولكي حتقــق اللجنة مهامها يجب 

ان يكون لها بعض االختصاصات 
وتكون كالتالي:

ـ االجتماع والتنســيق مع اجلهات 
احلكومية التي لم تتنازل بعد عن 
األراضــي  غير املســتغلة التابعة 
لها وعلى وجه اخلصوص اجلهات 
التاليــة (وزارة الدفاع، مؤسســة 
البترول الكويتية والشركات التابعة 
لها، الهيئة العامة للزراعة والثروة 
السمكية، قطاع أمالك الدولة بوزارة 

املالية).
ـ االجتماع مع اجلهات العلمية في 
الدولة للتأكد من صالحية األراضي 
السكنية للمعيشة (جامعة الكويت، 
مؤسســة الكويت للتقدم العلمي، 
معهــد الكويت لألبحــاث العلمية، 

الهيئة العامة للبيئة).
ـ متابعة إجراءات اجلهاز التنفيذي 
ببلدية الكويت في تسليم اراضي 
الدولة للمؤسســة العامة للرعاية 

السكنية.
ـ النظر في االقتراحات التي تتقدم 
بها اللجان والفرق الشعبية املنبثقة 

من أهالي املناطق السكنية.

تهدف إلى تقدمي حلول للمعوقات التي تعترض تسليم األراضي املخصصة للمؤسسة

قام املعاون للشؤون املالية وإدارة املوارد 
في احلــرس الوطني اللــواء رياض طواري 
يرافقه فريق مــن مديرية التوجيه املعنوي 
وجمعية احلرس الوطني بجولة في مدرسة 
شيخان الفارسي االبتدائية للبنني في منطقة 
جنوب السرة مبحافظة حولي، ومدرسة خالد 
بــن الوليد االبتدائية بنــني مبحافظة مبارك 

الكبير مبناسبة انطالق العام الدراسي.

ونقل طواري إلى إدارة املدرستني حتيات 
القيادة في احلرس الوطني، والتقى عددا من 
الطلبة لتشــجيعهم ورفع روحهم املعنوية 
وحثهم علــى االجتهاد في الدراســة، مؤكدا 
اهتمام القيادة بأداء املســؤولية االجتماعية 

للحرس الوطني.
وقام فريق احلرس الوطني بتوزيع الهدايا 

والوجبات الغذائية.

احلرس الوطني: نهدف إلى تشجيع 
الطالب وحثهم على االجتهاد والتفوق

فريق منه زار بعض املدارس ووزع الهدايا على الطلبة

اللواء رياض طواري خالل توزيع الهدايا على الطلبة

إطالق جولة خلف الكواليس 
في «أكواريوم» املركز العلمي

أعلن املركــز العلمي عن 
إطالق جولة خلف كواليس 
األكواريوم في جتربة جديدة 
يقدمها للزوار تشمل جتارب 
ومحطات جديدة ومحتوى 
علميا لم يطرح من قبل مبا 
يناسب جميع أفراد العائلة، 
مؤكدا تقدمي اجلولة اإلرشادية 
يوميــا ومدتهــا ٤٥ دقيقة، 
حيث يتمكن فيها الزوار من 
مشاهدة احليوانات والتفاعل 
معها عن قــرب وليس ذلك 
فقط بل ســيتمكنون أيضا 

من معرفة كيفية إطعامها ورعايتها والعناية بها. 
وأضاف املركز أن الزوار ســيتوقفون خالل اجلولة في 
محطات رائعة منها العيادة البيطرية، مستشفى األسماك، 
مختبر الطحالب، مطبخ حتضير الطعام، وحوض األسماك 
الرئيســي الذي يحوي مئات األنواع من األحياء البحرية، 
مشــيرا إلــى أن أكثر مــا مييز هذه اجلولــة فرصة جتربة 
إطعام األســماك من أعلى احلوض الرئيســي، والتي ميكن 
حتى لألطفال من عمر اخلمس سنوات جتربتها، إلى جانب 
مشاهدة ما يحدث في مختبرات املركز التي يستخدمها إلجراء 
العديد من الدراسات املخبرية التي تساهم في تهيئة بيئة 

مناسبة تضمن استدامة حياة احليوانات فيه.
وفي هذا السياق، قال املدير العام باإلنابة وعضو مجلس 
اإلدارة د.حمد ياسني: يعمل املركز العلمي على طرح موضوعات 
علمية جديدة بشكل منتظم على مدار العام، ويقدمها للزوار 
بطــرق مبتكرة متكنــا من نقل رســالتنا ورؤيتنا بصورة 
فعالة للمساهمة في رفع مستوى الوعي البيئي، ومن هذا 
املنطلــق قدمنا هذه اجلولة بحلة جديدة ليتعرفوا على ما 
خلف كواليس أكثر مرافقنا متيزا وهو «األكواريوم»، وقمنا 
بإعادة تصميم واســتخدام املســاحات في خلف الكواليس 

لتكون أكثر جاذبية وأكثر أمانا لألطفال.
وأضاف ياسني: نؤمن في املركز العلمي بأهمية البيئة، 
ونســعى دائما للمحافظة على اســتدامة حياة احليوانات، 
وجنحنا في تهيئة بيئة مناسبة ساهمت على سبيل املثال ال 
احلصر، في إكثار القطط البرية وأسماك قرش النمر الرملي 
املهددة باالنقــراض، كما جنحنا في إعــادة تأهيل وإطالق 
مئات األنــواع من احليوانات، وتعطي هذه اجلولة للزوار 
فرصــة لإللقاء نظرة عن كثب على العمليات اليومية التي 
يتطلبها تشغيل األكواريوم، واجلهود التي يبذلها خبراؤنا 
يوميــا لتحقيق أهدافنــا البيئية، وبيــان دور األكواريوم 
الــذي ال يقتصــر فقط على عرض احليوانــات، وإمنا أكثر 

من ذلك بكثير.

د.حمد ياسني

إطالق برنامج لتأهيل الشباب 
في القطاع احلرفي والصناعي

أطلقت الهيئة العامة للشباب برنامج إعداد وتأهيل الشباب 
الكويتي في القطاع احلرفي والصناعي ضمن املشروع التنموي 
«املبــادر احملترف» والهــادف الى إتاحة فرص عمل للشــباب 
بالقطاع اخلاص وتوفير مساحات واسعة للمشروعات الصغيرة 
واملتوسطة. وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس إن البرنامج 
يأتــي ضمن اخلطة اإلمنائية للدولة وبرنامج العمل احلكومي 
الذي يهدف الى توجيه املبادرين الشباب نحو القطاعات احلرفية 
والصناعيــة واالقتصادية الواعدة ويعمل على تنويع القاعدة 

اإلنتاجية لإلنتاج احمللي.
وأضافت أن القطاع الصناعي واحلرفي هو املعني بالتركيز 
على املنشآت التي تسهم في اإلنتاج حتت غطاء الدولة لتكون 
قيمة مضافة لالقتصاد الوطني بالتعاون مع الشركة الوطنية 
حلاضنــات األعمال، موضحة أن الشــركة الوطنية حلاضنات 
االعمال هي جهة فنية ومتخصصة في تعزيز القطاع احلرفي 
والصناعي وتعمل على تأهيل ومتكني الشباب الى جانب تقدميها 
إطار عمل لسياســة وتنظيــم القطاعــات الصناعية وتطوير 
التشريعات لألنشطة واإلنتاج الصناعي وتطويرها من الناحية 

املهارية والعلمية.
وذكــرت ان البرنامــج يدعم تفعيل مشــاركة الشــباب في 
حتمل املســؤولية الوطنية عبر مساهمتهم في تعزيز دورهم 
اإليجابي في كل املجاالت ومنها املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
متهيدا ملشاركتهم الفعالة في اكتساب املهارات املهنية واإلدارية 
واالســتراتيجية التــي تعــود بالنفع العام على ســوق العمل 

الكويتي والتنمية املجتمعية.
وأشارت إلى أن مشروع «املبادر احملترف» يهدف إلى تأهيل 
وتدريب الشــباب إلقامة مشــاريعهم اخلاصــة وفق متطلبات 
الســوق احمللي وحســب متطلبات اجلهــات التمويلية، داعية 
الشباب إلى االطالع على برامج الهيئة عبر موقعها االلكتروني 
(www.youth.gov.kw) واختيار ما يناســبهم من البرامج التي 

تقدمها باملجان لصقل مهاراتهم ورفع مستواهم.
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نبدأ معك من املشاكل التي يتعرض 
لها مهندسو البترول حديثو التخرج 

ومعوقات التحاقهم بالعمل في مؤسسة 
البترول والشركات التابعة لها.

٭ جئت اليوم للحديث عن املشكلة التي 
يعاني منها أغلب مهندسي البترول غير 
املطابقني للشروط، وقمت أنا ومجموعة 
مــن شــباب املهندســني بتوجيه كتب 
رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشــيخ أحمد نــواف األحمد الصباح، 
ووزير النفط ورئيس مؤسسة البترول 

الكويتية.
وقــد حاولنــا قدر ما نســتطيع أن 
نشــرح الوضع ونقدم لهم اســتبيانا 
أجريناه لدراســة احلالة التي مير بها 
مهندسو البترول في الكويت، وخاصة 
حينما يقارن بأقرانه في دول اخلليج من 
حولنا، بدءا من شروط التقدم للوظيفة 
التي تختلف بشكل كلي، فالشروط في 
الكويت تصعب األمر وجتعل الوظيفية 

تعجيزية أمام املتقدمني.
وأبســط شيء مثال معدل التخرج، 
ففي شركة أرامكو السعودية يتم قبول 
إخواننا في اململكة العربية السعودية 
مبعدل ٢ فقط، بينما مؤسسة البترول 
الكويتية تطلب ٢٫٥، ولو نظرنا أيضا 
لشرط قبول الشهادة في أي مكان في 
العالم ال تسقط الشهادة بقدمها، بينما 
في إعالنات مؤسسة البترول الكويتية 
ال يتم قبول الشــهادة بعد ٣ ســنوات 

من التخرج.
وهذه الشروط التعجيزية جعلت 
هنــاك ما يقــارب ٢٢٠ مهندس بترول 
كويتيا راغبا في التوظيف والعمل عبر 
ديوان اخلدمة املدنية بأي وظيفة مدنية 
أخرى، هــذا باإلضافة إلى ٣٠ مهندس 
بتــرول آخر مت ترشــيحهم للعمل في 

وزارتي التربية والصحة!.

مت ترشيحهم للعمل في التربية 
والصحة، وهم من خريجي هندسة 

البترول؟
٭ نعم، نعم، هم مهندسو بترول، وهذه 
هي املشكلة بأن مهندس البترول ال ميلك 
احلق في التقدم للوظائف النفطية وهو 

ابن هذا القطاع!
فاليوم نرى الشركات العاملية تقوم 
بتجهيز مهندس البترول ليكون مديرا 
في أحد األيام وليكون مسؤول مبيعات 
أو متخصصــا في اخلدمــات العاملية 
واألمان أو الصيانة أو غيرها، وهذا ما 
ال جنده في مؤسسة البترول الكويتية 

أو شركاتها.
وهــذا عتــب كبير على املؤسســة 
وشركة نفط الكويت، ونحن بحاجة إلى 
الوقوف على مشاكل هؤالء املهندسني، 
لذلك توجهنا بالطرق السلمية املشروعة 
وســعينا كل الســعي ألن نصــل إلى 
القياديني، ولكن لم جند جتاوبا إال في 
شرط بسيط، هو شرط التأمينات الذي 
لم يكن موجودا من قبل ووجدناه في 

إعالن ٢٠٢١.
ومع األسف أيضا نظرة سوق العمل 
الكويتي الذي مازالت متأخرا جدا بأن 
يقبل مهندس بترول في وظيفة أخرى، 
وميكن أن يوظفك لكن ليس بنفس القدر 
الذي تسعى له، وينتهي به املطاف إلى 
أن يكون موظفا حكوميا في أي موقع 
عادي ال تســتفيد منه الدولة كما كان 

مخططا له.
سوق العمل

هل املشكلة في سوق العمل وعدم ربط 

مخرجات التعليم بسوق العمل في 
القطاع النفطي؟

٭ أوال: ال بد من التوضيح أن مهندسي 
البترول هو استثمار بشري وفرت له 
الدولة كل اإلمكانيات ليخدم وطنه في 
هذا املجال، فنحن دول نفطية باألساس.

وثانيا: وزارة التعليم العالي ابتعثت 
هؤالء الطالب سواء في بعثات داخلية 
أو خارجية، وال نعرف ما ســبب عدم 
اســتيعاب هؤالء اخلريجــني حتديدا، 
حتــى إعالنات ديــوان اخلدمة املدنية 
تستثني خريجي البترول أو الوظائف 
الهندسية من التعيني بحجة عدم وجود 
شواغر، إذن فلماذا تنفق الدولة املاليني 
على تعليمنا إذا لم تســتطع اجلهات 
املختلفــة في الدولة ســواء مؤسســة 
البترول وشــركاتها أو ديوان اخلدمة 
املدنية املسؤول عن التعيني باجلهات 
احلكومية استيعاب هؤالء اخلريجني؟!

ومع األسف ال جند أي تفسير واضح 
ملا يحدث معنا حتى اآلن.

وجود شواغر

هل مشكلة التعيني في مؤسسة 
البترول تكمن فيما تصفونه بالشروط 
التعجيزية مثل شرط التأمينات أو سنة 
التخرج وغيرها، أم انها في عدم وجود 

شواغر أصال؟
٭ في احلقيقة بعد أن أوصلنا صوتنا 
الــى وزير النفــط ورئيس مؤسســة 
البترول وبدعم من اخواننا في احتاد 
عمــال البتــرول وجدنــا جتاوبــا من 
القياديني، ومت تغيير شرط التأمينات.

ولكننا اليوم نحتاج أيضا إلى تعديل 
شــرط معدل التخرج وشرط سنوات 
الشهادة الدراسية والعمر، فأحيانا يصل 
عمر خريج الهندسة إلى ٢٨ عاما بسبب 
تأخر إعالنات التوظيف دون احلصول 

على وظيفة.
وفي ذات الوقت ال جند أن «التكويت» 
يســعف هؤالء اخلريجني بأن يعملوا 

ويتوظفوا.
وقبل أيام قليلة مثال نشرت جريدة 
«األنباء» أن نسبة الكويتيني في القطاع 
النفطــي اخلاص ال يزيــد على ١٪ من 
إجمالي نســبة املواطنني العاملني في 

القطاع اخلاص.
فهل الدولة اليــوم غير قادرة عبر 
أجهزتهــا املختلفــة إلــى وضع خطط 
لتكويت تلــك الوظائف في القطاعات 

احلساسة واحليوية؟
فواهللا أنا أستغرب وأستعجب بأننا 
نريد مــن يقف اليوم ســدا منيعا في 
الدفاع عن أبناء الكويت احلاصلني على 
تلك الشهادات الهندسية واالستثمارات 
البشرية بعد أن دفعت الدولة املاليني 

في هذا االستثمار البشري.
٣٠٠ ألف دوالر

كم تقدر تقريبا تكلفة ما دفعته الكويت 
خلريج هندسة البترول حتى يحصل 
على شهادته اجلامعية بحكم أنك كنت 

أحد املبتعثني في إحدى اجلامعات 
األميركية؟

٭ أنا شخصيا حاولت حصر أقل قيمة 
دفعتها الدولة لكل طالب كويتي يدرس 
هندسة بترول في أميركا هي ٢٠٠ ألف 
دوالر، وإن كان املبلغ احلقيقي يتعدى 
٣٠٠ ألــف دوالر أنفقتهــا الدولة على 

كل خريج.

هذا املبلغ لكل طالب؟
٭ نعم، لكل طالب، فالدولة تســتثمر 

في أبنائها الطالب، وحتاول تســهيل 
احلياة عليهم في اخلارج ليصبح مؤهال 
علميــا وأكادمييا ليصبــح لدينا جيل 
قــادر على حمل أمانــة العمل والتقدم 

في هذا الوطن.
فهذه األموال الكبيرة وضياع عمر 
الطالب في الدراسة باخلارج بعيدا عن 
أهاليهم، وكلنا شباب مليء باألحالم، 
ولكن بعد عودتنــا ال جند أقل القليل 
مــن الوظائف في مجالنا النفطي وفي 
بلدنا النفطي حيث حتتل الكويت املركز 
السابع على مستوى العالم من حيث 
حجم املخزون، هذا شيء غير معقول!.

لكن املؤسسة تطرح بني فترة وأخرى 
إعالنات التوظيف حسب االحتياج، فما 

املشكلة حاليا؟
٭ نعــم، ولكن اإلعالنــات التي نزلت 
مؤخرا بســبب شــرط املعدل استثنى 
البعض، وأيضا بسبب شرط العمر مت 
استثناء البعض كذلك انتهاء الشهادة ثم 
استثناء البعض، فاليوم نقول ملؤسسة 
البتــرول إن العلم هــو العلم حتى لو 

بلغ عمر اإلنسان ٥٠ سنة.
مع األسف اإلعالنات تنشر وهي في 
األساس تستثني العشرات من التقدم 
أصال بسبب تلك الشروط التعجيزية 
التــي ال يوجد لها مثيــل في أي مكان 

بالعالم.
واهللا أنا شخصيا بسبب ما رأيته 
من تناقض غريب وعجيب أفكر جديا 
فــي أن أعمل خارج الكويت، وأنا أعلم 
أن العمــل في الشــركات النفطية في 
خارج الكويت ســيقدم لــي امتيازات 

ورواتب أفضل.
مع العلم أنني شخصيا جنحت في 
اختبارات مؤسسة البترول وكنت من 
الـ ٥٠ األوائل، ولكن مع األسف بسبب 
شــرط التأمينات الــذي مت إلغاؤه إلى 

اآلن لم يتم قبولي.

أال يجوز تعيينك مرة أخرى بأثر 
رجعي؟

٭ قالــوا: ال، فأنت قبلــت في اإلعالن 
الســابق ولكنك كنت موظفا ومسجال 
بالتأمينات، ولهذا ال يجوز قبولك ألنك 
فقدت شــرط التعيني، مــع أنهم ألغوا 

شرط التأمينات.
واهللا نحن نعيش في دوامة وكابوس 
وال نعرف ماذا نفعل، رغم أنني عملت 
في أفضل الشركات العاملية في تخصص 
النفــط العاملة في الكويت ملدة عامني 
وتقدمت باســتقالتي منهــا بعد أن مت 
قبولي في إعالن شــركة نفط الكويت 
الـ KOC، وأقســم باهللا ان معاشي في 
الشركات النفطية التي كنت أعمل بها 
أكبر من معاش الـ KOC، ولكنني تركت 
العمــل بها محبة فــي أن أخدم بلدي، 
ولكن مع األســف ضاعــت أحالمي في 
التعيني هباء منثورا بسبب شرط باطل 

مت إلغاؤه اآلن.

اليوم ما رسالتكم للمسؤولني بعد هذه 
املعاناة؟

٭ رســالتي اليــوم ليســت مشــكلة 
شخصية ولكنها مشكلة شباب كويتي 
مقهور بسبب تلك الشروط التعجيزية، 
وأنا أســعى لصالح أبناء الكويت وأنا 
أمثلهم، وهم مجموعة شباب متطوعني.
ومع األســف هناك حالة يأس لدى 
هؤالء الشــباب، وبرغم ذلك كله نحن 
نلتمس كل الطرق املشــروعة إليصال 

صوتنا.

م. سالم الهاجري متحدثاً إلى الزميل أسامة أبوالسعود خالل اللقاء  (ريليش كومار)

شرط «التأمينات» الذي مت إلغاؤه حرمني من التوظيف في الـ «KOC» بعد جناحي في االختبارات 

نطالب املؤسسة بإلغاء شرط نسب القبول وسنة التخرج وعمر املتقدم فالعلم هو العلم 

ضحيت براتب أكبر من راتب «KOC» محبة في أن أخدم بلدي لكن ضاعت أحالمي في التعيني

«هل يعقل أن تنفق الدولة على كل طالب يدرس هندسة بترول في اخلارج ما بني ٢٠٠ و٣٠٠
بلده ليصطدم بواقع مرير ويعني في أي جهة حكومية بعيدا عن تخصصه؟!». تلك الكلمات خرجت من قلب ممثل مهندسي البترول العاطلني 

الشباب الكويتي خريج إحدى أعرق اجلامعات األميركية م.ســالم الهاجري، الذي نقل مرارة الواقع الذي يعانيه هؤالء املهندسون، 
مع «األنباء»، خلص فيه الكثير من معاناة العديد من أبناء الكويت من خريجي أرقى اجلامعات العاملية في تخصص البترول والغاز الطبيعي، 

منهم إلى بلده بفرحة التخرج، لكنه يصطدم بواقع مرير لم يكن يحسب حسابه. وقال م.الهاجري إنهم تقدموا بالعديد من املذكرات واملطالبات 
مجلس الوزراء وكذلك إلى وزير النفط ورئيس مؤسسة البترول لرفع الظلم الواقع على أبناء الكويت من خريجي كليات هندسة البترول 

تلك الطاقات الشبابية الكويتية في مختلف ميادين العمل بالقطاع النفطي. وأشار إلى أن شرط التأمينات وسن اخلريج وعدم مرور 
ومعدل التخرج وغيرها من الشــروط التي وصفها بـ «التعجيزية» حتول دون توظيف أبناء الكويت في القطاع النفطي، مشيرا في الوقت 

التوظيف من حملة شهادة هندسة البترول يبلغ عددهم ٢٢٠ مهندســا لدى ديوان اخلدمة املدنية إضافة إلى ٣٠ مهندس بترول 
بوزارتي التربية والصحة، مضيفا أن تأخر إعالنات التوظيف ساهم في تكدس اخلريجني، حيث كانت اإلعالنات سابقا مرتني في العام، 

كل عام ونصف العام أو عامني، مشددا على ضرورة تكويت القطاع النفطي كامال حتى يستطيع استيعاب تلك الكفاءات الوطنية. ودعا 
التنسيق بني مؤسســة البترول ووزارة التعليم العالي لربط سوق العمل بالشهادات املطلوبة، فال ميكن أن تنفق الدولة املاليني سنويا 

هذا االستثمار البشري في شباب ال يجد وظيفة في مجال تخصصه. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

م.سالم الهاجري لـ «األنباء»: الدولة تنفقم.سالم الهاجري لـ «األنباء»: الدولة تنفقم.سالم الهاجري لـ «األنباء»: الدولة تنفقم.سالم الهاجري لـ «األنباء»: الدولة تنفقم.سالم الهاجري لـ «األنباء»: الدولة تنفقم.سالم الهاجري لـ «األنباء»: الدولة تنفقم.سالم الهاجري لـ «األنباء»: الدولة تنفقم.سالم الهاجري لـ «األنباء»: الدولة تنفقم.سالم الهاجري لـ «األنباء»: الدولة تنفقم.سالم الهاجري لـ «األنباء»: الدولة تنفقم.سالم الهاجري لـ «األنباء»: الدولة تنفقم.سالم الهاجري لـ «األنباء»: الدولة تنفقم.سالم الهاجري لـ «األنباء»: الدولة تنفقم.سالم الهاجري لـ «األنباء»: الدولة تنفقم.سالم الهاجري لـ «األنباء»: الدولة تنفقم.سالم الهاجري لـ «األنباء»: الدولة تنفقم.سالم الهاجري لـ «األنباء»: الدولة تنفقم.سالم الهاجري لـ «األنباء»: الدولة تنفقم.سالم الهاجري لـ «األنباء»: الدولة تنفقم.سالم الهاجري لـ «األنباء»: الدولة تنفق
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أجرى احلوار: أسامة أبوالسعود

ملشاهدة الڤيديو

نشكر جهود احتاد عمال البترول لدعم شباب اخلريجني.. ويجب ربط الدراسة بـ «سوق العمل»

٢٢٠ خريج هندسة بترول مسجلون للتوظيف في ديوان اخلدمة و٣٠ خريجًا ترشحوا للعمل في «الصحة» و«التربية»!



محليات
األربعاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢

06

محافظ األحمدي يرعى مبادرة «واعي» 
للوقاية من املخدرات باملدارس

األصفر يعلن انضمام منطقة الفيحاء 
لشبكة املدن الصحية اإلقليمية العاملية

اســتقبل محافظ األحمدي الشــيخ فواز 
اخلالد أمس  التربويني محمد العازمي ود.نواف 
املطيري، وذلك في إطار احلرص على التواصل 
مع أبناء وبنات الكويت املبادرين، حيث مت 
االطالع على مبادرتهما املجتمعية وزميلهما 
د.هادي الدوسري «واعي» للمساهمة في جهود 
التوعية بآفة املخدرات وطرق الوقاية منها 
والتصدي لها في املدارس على امتداد مناطق 
األحمــدي، حيث أعرب اخلالــد عن التقدير 
والتمنيات بالتوفيق ولكل من يعملون ألجل 
خدمــة احملافظة في مختلــف مجاالت الفكر 

والعمل واإلنتاج وعلى كل املستويات.
من جانبه، أعــرب رئيس فريق املبادرة 
محمــد العازمــي عن ســعادته باللقاء الذي 
تناول احلديث عن مبادرة «واعي» ملكافحة 
املخدرات بني النشء، مثمنا استعداد محافظ 
األحمدي لتبني هذه املبادرة التي ستنطلق 
منتصف أكتوبر، األمر الذي يؤكد مدى احلرص 

واالهتمام باملســؤولية املجتمعية ومواكبة 
املســتجدات على الســاحة احمللية، خاصة 
جتاه أبنائنا الطلبــة والطالبات، وضرورة 
التصدي لهذه اآلفة اخلطيرة على املجتمع.

وأضاف العازمــي: نحن كأبناء مبادرين 
فــي محافظــة األحمدي نحــرص دوما على 
مثــل هذه األنشــطة التوعوية فــي مناطق 
احملافظــة، وحتقيق النتائــج الطيبة داخل 
املجتمــع، موضحــا أن املبــادرة تســتهدف 
الطلبة والطالبات في املرحلتني املتوســطة 
والثانوية، وستستمر على مدى العام الدراسي 
كامال بفصليه الدراســيني، متوجها بالشكر 
والتقديــر الى محافظ األحمدي ومنتســبي 
احملافظة الهتمامهم وحرصهم على التوعية 
املجتمعية، وخاصة هذه املبادرة التي تتكامل 
مع جهود الدولة الرسمية بوزاراتها وهيئاتها 
ومؤسســاتها ذات الصلــة فــي مواجهة آفة 

املخدرات.

مشاري املطيري

أعلن محافظ حولي ومحافظة العاصمة بالوكالة 
علي األصفر عن «انضمام منطقة الفيحاء، للشبكة 
اإلقليمية للمدن الصحية العاملية التابعة ملبادرة 
منظمة الصحة العاملية WHO»، كاشفا عن «ارتفاع 
عدد املناطق الكويتية املسجلة على الشبكة إلى ١٤

منطقة». جاء ذلك في تصريح صحافي للمحافظ 
علي األصفر، على هامش االجتماع التنسيقي الذي 
عقد أمس الثالثاء مبقر ديوان عام محافظة حولي، 
وذلك للتوقيع على منوذج تسجيل املنطقة على 

الشبكة اإلقليمية للمدن الصحية.
 وقد حضر االجتماع كل من مدير إدارة مكتب 
محافــظ العاصمة م. عبداهللا أتش، ومدير إدارة 
الشؤون اإلدارية في احملافظة عبدالكرمي املهدي، 
إلى جانب رئيس مكتب املدن الصحية في وزارة 
الصحــة د. آمال اليحيى، كما حضر كل من نائب 
رئيس اللجنة التنســيقية واملنسق العام ملدينة 
الفيحاء الصحية ورئيس جلنة التنمية الصحية 
للمدينــة د. أنوار محمد بوحمرا، ورئيس مكتب 

املدينة الصحية د. حمد العباد، إلى جانب عضو 
ورئيس اللجنة التعليمية أحمد الصالح، وعضو 
ورئيس اللجنة املجتمعية عبدالرحمن العدواني، 
وعضــو ورئيس اللجنة األمنيــة الرائد عبداهللا 
الرقبة، وعضــو ورئيس مجلــس إدارة جمعية 
الفيحاء محمد املشوح، باإلضافة إلى نائب املنسق 
العــام ملدينة الفيحــاء الصحية وعضو ورئيس 
جلنة البيئة واخلدمات صالح املوســى، وعضو 
مجلس منطقة الفيحاء جمال الفوزان، والعضو 
االستشاري في مجلس املنطقة فهد العبداجلليل، 
وعضو ورئيس اللجنة االجتماعية نوال املراغي، 
والعضو أميرة املسعود. ويعتبر تسجيل املنطقة 
هــو بداية االنطالق فــي العمــل مبنظومة املدن 
الصحيــة والعمل على اســتيفاء معايير املدينة 
الصحية التي حددتهــا منظمة الصحة العاملية. 
وبانضمام منطقة الفيحاء حلركة املدن الصحية، 
يرتفع عدد املدن الصحية الكويتية املسجلة في 
محافظــة العاصمــة إلى ٨ مناطق هــي اليرموك 
والعديلية والسرة والشامية، باإلضافة إلى ضاحية 
عبداهللا السالم والصليبخات والدسمة والفيحاء.

تنطلق منتصف أكتوبر وتغطي العام الدراسي كامالً

محافظ حولي أعلن زيادة املناطق املسجلة إلى ١٤

الشيخ فواز اخلالد يطلع على مبادرة «واعي» ملكافحة املخدرات

علي األصفر واحلضور خالل االجتماع

السعيد: الكويت سّباقة في جراحات «زراعة الكلى»
ولدينا بوادر لتطوير زراعات الكبد والقلب أيضًا

حنان عبداملعبود

قال وزير الصحة د.خالد السعيد 
إن الكويت سباقة في جراحات زراعة 
الكلى، مشــيرا إلــى أن هناك بوادر 
أيضــا لتطوير الزراعــات األخرى 
بأنواعها ومنها زراعة الكبد وزراعة 

القلب.
جاء هذا ضمن تصريح للوزير 
السعيد على هامش رعايته ألنشطة 
االحتفــال بيوم القلب العاملي الذي 
نظمتــه جمعيــة القلــب الكويتية 
بالتعاون مع مركــز صباح األحمد 
للقلب. وقــال: «إن الكويت متضي 
فــي هذا الطريــق إال أنــه يجب أن 
تكون القاعدة قوية حتى نستطيع 

أن نستمر».
ولفــت إلى أن هنــاك نوعني من 
الزراعــة، تشــمل زراعــة األعضاء 
وزراعة النخاع، النوع الثاني منهما 
موجود في الكويت وحتديدا لألطفال 
في مستشفى البنك الوطني، مضيفا 
أن القطاع الصحي في الكويت شهد 
تطورا ملحوظا في السنوات األخيرة 

وحتديدا في عالج أمراض القلب.
وأشار إلى أن القسطرة الفورية 
تقام خالل الساعة األولى من اإلصابة 
باجللطات القلبية، ما يحقق نتائج 
مبهرة لتلك احلاالت، وهذا النوع من 
القسطرة لم يكن متوافرا، إال أنه بدأ 

مقارنة بالدول األخرى.
وأشاد د.السعيد بالدور الذي تقوم 
به جمعية القلب الكويتية واملمتد من 
٤٠ سنة، الفتا إلى أنها كانت والتزال 
تدعم تطور عالج أمراض القلب في 
القطاعني احلكومي واخلاص خلدمة 
أهل الكويت واملقيمني على أرضها.

من جانبه، قــال رئيس جمعية 
القلب طالل البحر إن اجلمعية تعتز 
بالشراكة مع وزارة الصحة لتنفيذ 
برنامج التدريب على إنقاذ احلياة 
واإلنعاش الطبي الرئوي فضال عن 
حرصها على مشاركة دول العالم في 
االحتفال بيوم القلب العاملي املوافق 

٢٩ سبتمبر من كل عام.
وأكد أن مســيرة اجلمعية على 

مــدى ٤٠ عامــا حافلــة بالعطــاء 
واإلجنــازات في مجــاالت التوعية 
بعوامل اخلطورة املسببة ألمراض 
القلب وفي مقدمتها التدخني والسمنة 
وزيادة الوزن والتغذية غير الصحية 

واخلمول البدني.
وشــدد البحر على أن اجلمعية 
تعتز بدورها الوطني املجتمعي لدعم 
البحــوث الطبية في مجال أمراض 
القلب والوقاية منها إضافة إلى دعم 
الباحثني في إجراء الدراسات العلمية 
وحضور املؤمترات الدولية ورعايتها 

للعديد من املؤمترات الطبية.
وأشــار إلــى أن اجلمعية تنظم 
فعاليات توعوية بأماكن التجمعات 
كما جتري الوحدة املتنقلة التابعة 
لهــا الفحوصــات الطبيــة لتحليل 
نســبة الســكر والكوليسترول في 
الــدم وقياس ضغط الــدم والوزن 
والطول لتقدير كتلة اجلسم وحتديد 

مؤشر السمنة وزيادة الوزن.
وقال إن طموحات وآمال اجلمعية 
ال تتوقف عند حد معني، وإمنا سنعمل 
جاهدين علــى الوصول باحلمالت 
التوعية ألكبر عدد ممكن للتوعية 
من خطورة أمراض القلب ومن ثم 
إنقاذ أكبر عدد من الناس، خصوصا 
أن احلمــالت التوعوية بعد ظهور 
وسائل التواصل االجتماعي أصبحت 

أكثر سهولة وأوسع انتشارا.

وزير الصحة دّشن االحتفال بيوم القلب العاملي الذي تنظمه جمعية القلب بالتعاون مع مركز صباح األحمد للقلب

فحوصات طبية للمشاركني في االحتفال

(متني غوزال) د.خالد السعيد وطالل البحر وعدد من املشاركني في االحتفال بيوم القلب العاملي 

يستخدم في مستشفى واحد وحاليا 
متواجد في ٤ مستشفيات، وقريبا 
جدا سيتوافر في جميع املستشفيات.
القســطرة  إن  الوزيــر  وقــال 
التشــخيصية والدعامات متوافرة 
في اغلب املستشفيات، مشيرا إلى 
أن تطور عالج أمراض القلب رافقته 
زيادة في إعداد األطباء االستشاريني 
في الكويت املؤهلني بأعلى الشهادات 
العلمية وهم من يقودون هذه الثورة 
في عالج األمراض القلبية، مشيرا 
إلى ارتفاع نسب أمراض السكري في 
الكويت بسبب منط احلياة وأسلوب 
احلياة غير الصحي، الفتا إلى أن هذا 
املرض يصاحبه ارتفاع نسب اإلصابة 
بأمــراض القلــب والكوليســترول 

مركز اتصال مباشر لتلقي استفسارات
وشكاوى املتقاعدين املستفيدين من «عافية»

«الصحة» تضيف خدمة «تطعيمات الشتاء» 
لطريحي الفراش وكبار السن وذوي اإلعاقة

عبدالكرمي العبداهللا

أعلن وزير الصحة د.خالد الســعيد عن افتتاح مركز اتصال مباشر معني 
فقط بتلقي استفسارات وشكاوى «املتقاعدين» املستفيدين من خدمات «عافية» 
ســيعمل اعتبارا من اليوم األربعاء من الساعة ٧٫٣٠ صباحا حتى ١٫٤٥ ظهرا. 
وبني الوزير السعيد أنه يهدف إلى ضمان مستوى اخلدمة املقدمة للمتقاعدين 
املشتركني في بطاقه «عافية» والتعامل مع الشكاوى مباشرة، مشيرا إلى تخصيص 
خط مباشر ٢٢٩٦٥٨٥٦ الستقبال اتصاالت املتقاعدين. وثمن دور إدارة التأمني 
والضمــان الصحي من خالل زيادة التركيز علــى الدور الرقابي وفقا ملا جاء 

في عقد «عافية ٣» وضمان وصول اخلدمة للمتقاعدين باملستوى املطلوب.

عبدالكرمي العبداهللا

أضافت وزارة الصحة خدمة «تطعيمات الشتاء» لفئة طريحي 
الفــراش وكبــار الســن وذوي اإلعاقة ضمن الزيــارات املنزلية 
التابعة لــإلدارة املركزية للرعاية الصحية األولية، على أن يتم 
تقــدمي اخلدمــة عبر أخذ موعد عن طريــق موقع وزارة الصحة 
Vaccine__١٩_https://cov١٩vaccine.moh.gov.kw/spcms/CVD

.RegistrationBedriddenAr.aspx
وأعلنت الوزارة أيضا استمرار حمالتها امليدانية في التطعيم 

ضد كوفيد-١٩ لطريحي الفراش وكبار السن وذوي اإلعاقة.

الرويح: ١٣٠٨٧٥ معاملة أجنزتها «السكنية» عبر «سهل» منذ إطالقه

«القوى العاملة» تتيح 
تقدمي بالغ تغيب ضد عامل 

حديث عبر «أسهل»
بشرى شعبان

تأكيــدا ملن نشــرته «األنبــاء» األســبوع املاضي، 
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن إطالق خدمة 
تقــدمي بــالغ تغيب للعامــل الذي دخــل البلد حديثا 
ولديه تصريح عمل عبر «خدمة أســهل - شركات»، 
حيث متكن اخلدمـــــة صاحب العمل من تقدمي بالغ 
تغيب ضد العامل بتصريح العمـــل وذلــــك وفــــق 

اخلطـــوات اآلتية:
٭ الدخول على خدمة أسهل - شركات، اختيار القائمة 
الفرعيــة عالقات عمــل وبالغات التغيــب، واختيار 
(طلب جديد) خلدمة تسجيل بالغ تغيــــب لعامـــل 

بتصريـــح.
٭ اختيــار نوع الترخيص واختيار اســم العامل ثم 
الضغــط على تفاصيــل وإدخال تاريــخ التغيب ثم 

الضغط على تقدمي التغيب.
ويسمح بطباعة تقرير البالغ بعد مرور ٧ أيام من 
تقدمي الطلب دون مراجعة إدارة عالقات العمل وذلك 

عن طريق خدمة أسهل - شركات.
وسيتم إلغاء تصريح العمل اخلاص بالعامل آليا 

بعد طباعة التقرير.

عاطف رمضان

أعلنت املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية أن عدد اخلدمات اإلسكانية 
املقدمة عبر تطبيق «سهل» احلكومي 
منذ بداية إطالق التطبيق إلى يومنا 
هذا، يقارب ١٣٠٨٧٥ معاملة موزعة 
على ٢٠ خدمة مت إدراجها بالتطبيق.

وصرح نائب املدير العام لشؤون 
العالقات العامة والتطوير واملتحدث 
الرسمي باسم املؤسسة عمر الرويح 
بأن املؤسســة منذ إطالق اخلدمات 
اإللكترونيــة عبــر تطبيــق ســهل 

احلكومــي في ســبتمبر ٢٠٢١ حتى 
ســبتمبر اجلــاري قد القــت إقباال 
كبيرا من املواطنــني في التعامالت 
اإللكترونيــة دون احلاجة ملراجعة 
املؤسسة حيث وفرت اجلهد والوقت 
على املواطنني الســيما خدمــــــات 
التخصيـص على مشروع وإصدار 
أذونات البنــــاء وإدراج املستنــــدات 
إلكترونيا بالكامل مع اســتكمال أي 
نواقص من خالل أيقونة اإلشعارات.

وأشــار إلــى أن اخلدمــات التــي 
تقدمهــا املؤسســة عبــر التطبيــق 
باللغتني العربية واالجنليزية بهدف 

التســهيل على املواطنني. ولفت إلى 
أن املؤسسة تعمل جاهدة على مكننة 
جميع خدماتها عبر التطبيق ليتمكن 
املواطنون من احلصول على جميع 
اخلدمات على مدار ٢٤ ساعة وفي أي 
مكان ســواء داخل البالد أو خارجها 
دون تكبد عناء احلضور إلى املؤسسة.

وأكد الرويح أن املؤسسة خصصت 
جناحا خاصا لالستفسار عن خدماتها 
عبر تطبيق سهل احلكومي في بهو 
املؤسســة خالل ســاعات العمل من 
الســاعة ٨:٣٠ صباحا حتــى ١٢:٣٠

عمر الرويحمساء.

ملشاهدة الڤيديو
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«التأمينات»: العدساني لـ «تكنولوجيا املعلومات» 
واملطيري لـ «املالية واإلدارية» 

مدير اجلامعة: تسجيل الطلبة األجانب 
في مقاعد شاغرة لم ُيقبل الكويتيون عليها

علي إبراهيم 

أصــدر وزيــر المالية وزيــر الدولة 
لشؤون االستثمار رئيس مجلس إدارة 
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
عبدالوهاب الرشيد، قرارا بتكليف منال 

العدســاني نائبا لمدير عام المؤسســة 
العامــة للتأمينات االجتماعية لشــؤون 
تكنولوجيــا المعلومات، وكذلك تكليف 
عبداهللا محمد المطيري نائبا لمدير عام 
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

للشؤون المالية واإلدارية.

ثامر السليم

قــال مديــر جامعــة 
الكويت د.يوسف الرومي 
إنه مت تســجيل الطلبة 
األجانــب بعد تســجيل 
الطلبة الكويتيني لقبولهم 
في الشواغر التي ال يقبل 
عليها الطلبة الكويتيون 
وهذا مت فعليا، ومت حتديد 
الشواغر بعدد ٧٠٠ مقعد 
تقريبا سجل منهم ٣٠٠

طالب في جميع الكليات 
حتى اآلن.

وقــال د.الرومي، فــي كلمته في حفل 
استقبال العام الدراسي اجلديد الذي أقيم 
أمــس في كلية العلــوم اإلدارية: إخواني 
وأخواتي أعضاء الهيئة التدريسية والهيئة 
األكادمييــة املســاندة واإلدارية، وأبنائي 
الطلبة والطالبــات، أرحب بكم في حفل 
استقبال العام الدراسي اجلديد ٢٠٢٣/٢٠٢٢، 
متمنيا لكم عاما دراســيا ســعيدا حافال 

بالعطاء واجلد واالجتهاد.
وأضاف: ولنرحب معا أعضاء وإدارات 
بـــ ٤٢ ألف طالب لهذا العــام ملتحقني بـ 
١٦ كلية علمية و٨٩ قســما في جامعتنا ـ 
جامعة الكويت ولنرحب جميعا بأكثر من 
٨ آالف من الطلبة املستجدين فكونوا لهم 

العون واملشورة.
ولفت د.الرومي إلى أن جامعة الكويت 
صرح العراقة والفخر امتد عطاؤها ألكثر 
من ٥٦ عاما وهي أول جامعة أنشئت في 
الكويت، فحافظوا عليها،  فتقدم اجلامعة 
وسمعتها يعد من مســؤولياتنا جميعا، 
وســبيلنا لتحقيق النجــاح والتقدم هو 
التعــاون بــني جميع منتســبي اجلامعة 

حتقيــق  علــى  والعمــل 
اإلجنازات، وال شك يدا بيد 
ســوف نصــل جميعــا إلى 

التميز.
وتابع: اعلموا أن جامعة 
الكويت لــن تدخر أي جهد 
في سبيل رفعة مؤسستها 
وجميع منتســبيها بفضل 
من اهللا عز وجل والرعاية 
الســامية لصاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، وســمو 
ولي عهــده األمني الشــيخ 
مشعل األحمد، حفظه اهللا، ورئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 

الصباح، وكل املسؤولني.
بدوره، هنأ األمني العام جلامعة الكويت 
د.محمد زينل أعضاء الهيئة التدريســية 
والهيئــة األكادميية املســاندة واإلدارية 
والطلبة والطالبات في بداية العام الدراسي 
اجلديد ودعاهم لبذل اجلهد لدعم املسيرة 

األكادميية املتميزة جلامعة الكويت.
وقال: كما نرحب بالتحاق ٨ آالف طالب 
وطالبة من املستجدين في جامعة الكويت 
ونتمنى لهم عاما دراسيا مليئا بالنجاح 
والتوفيق، هذا باإلضافة الى قبول الطلبة 

املتفوقني من الطلبة األجانب.
وأضاف: بالنســبة لتسكني املناصب 
اإلشــرافية فــي األمانة العامــة للجامعة 
متوقفــة حاليا بقرار من مجلس الوزراء 
ومن املتوقع أن تبدأ عجلة التســكني في 
بداية شهر مارس القادم، حيث اننا حاليا 
بانتظار التقييمات التي تعمل للموظفني 
املرشــحني لهــذه املناصــب، أما تســكني 
املناصب اإلدارية فسنباشــر العمل على 

تسكينها قريبا جدا.

في حفل استقبال العام الدراسي اجلديد الذي أقيم أمس في كلية العلوم اإلدارية

السفير فايز املطيري قدم نسخة 
من أوراق اعتماده للرئيس الصربي

التعاون في شتى املجاالت وزيادة الزيارات 
الرسمية بني اجلانبني.

ڤيينــا - كونــا: قدم 
الســفير فايــز املطيري 
نسخة من أوراق اعتماده 
إلــى الرئيــس الصربــي 
ألكســاندر فوتشــيتش 
وذلك خالل مراسم جرت 
الرئاســي  القصــر  فــي 

بالعاصمة بلغراد.
وقالــت ســفارتنا في 
صربيا في بيان لـ «كونا» 
ان الســفير املطيري نقل 
الســمو  حتيات صاحب 
األمير الشيخ نواف األحمد 

إلى الرئيس الصربي.
وتطرق اللقاء إلى العالقات الثنائية بني 
البلدين وسبل تطويرها، فضال عن تعزيز 

الســفير فايز املطيري  يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى الرئيس الصربي 
ألكساندر فوتشيتش

وزير الكهرباء: االنتهاء من وضع املسودة األولى 
من مشروع شراء الطاقة املتجددة املنتجة من الغير

دارين العلي 

تأكيدا ملا نشرته «األنباء» 
في عددها الصادر يوم االحد 
أعلــن وزيــر  ١١ ســبتمبر، 
الكهرباء  األشــغال ووزيــر 
واملاء والطاقة املتجددة م.علي 
املوســى االنتهاء من وضع 
املسودة األولى من مشروع 
شراء الطاقة املتجددة املنتجة 
من الغيــر وفــق الضوابط 
واالشــتراطات احملــددة من 
قبل الوزارة وفقا للتشريعات 
احمللية، مشيرا الى أن العمل 
جــار اآلن للحصــول علــى 

موافقات اجلهات الرقابية.
فــي  م.املوســى  وقــال 
إن  صحافــي  تصريــح 
املشروع يســتهدف املباني 
احلكوميــة ومباني القطاع 
واالســتثماري  التجــاري 
والســكني لتركيــب أنظمة 
الطاقة الشمســية، على أن 
تقوم الوزارة بشراء اإلنتاج 

توفير ٧٢٠ ألف برميل نفط 
بعد اكتمال تطبيق املشروع، 
والتقليل من انبعاثات غاز 
ثاني أكسيد الكربون الناجتة 
من إنتاج الكهرباء بأكثر من 

٣٠٠ ألف طن سنويا.
وذكر املوسى أن املشروع 
يهدف إلى إشراك القطاعات 
فــي الدولــة واملواطنني في 

والطاقة املتجددة بالشــكر 
الى رئيــس مجلس الوزراء 
a ســمو الشيخ أحمد نواف
األحمــد الصباح على دعمه 
الالمحـــــدود للمشاريــــع 
الكهربائيــة، وحرصه على 
تطوير الشبكة احمللية مبا 
يخــدم اخلطــط احلكومية 

املستقبلية.

النظيفــة،  الطاقــة  توفيــر 
واالستفادة من املباني العامة 
واخلاصة والسكنية في دعم 
إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة 
السيما أن الدولة مقبلة على 
مشــاريع تنموية وسكنية 
ضخمة في السنوات القادمة.
وتوجــه وزير األشــغال 
واملــاء  الكهربــاء  ووزيــر 

املشروع يستهدف املباني احلكومية ومباني القطاع التجاري واالستثماري والسكني لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية

اخلبر الذي نشرته «األنباء» في عدد األحد ١١ سبتمبرم. علي املوسى

غير املستخدم وحتويله الى 
شبكتها الكهربائية.

وبــني أن املرحلة األولى 
تستهدف تركيب ألواح الطاقة 
الشمســية ملا نســبته ١٠٪ 
من كل قطــاع، الفتا الى أن 
هذه املرحلة ستوفر ٣٪ من 
استهالك الكهرباء في الكويت، 
مشــيرا الى أنه من املتوقع 

املرحلة األولى تستهدف تركيب ألواح الطاقة الشمسية ملا نسبته ١٠٪ من كل قطاع وتوفر ٣٪ من استهالك الكهرباء
توفير ٧٢٠ ألف برميل نفط بعد تطبيق املشروع وتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بأكثر من ٣٠٠ ألف طن سنويًا
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العجيل بحث تبادل اخلبرات مع الوفد القضائي املغربي
مشاري املطيري

اســتقبل رئيــس محكمة 
التمييــز رئيــس املجلــس 
األعلــى للقضــاء املستشــار 
أحمد العجيــل أول من أمس 
وفدا مغربيا رفيع املســتوى 
برئاسة وزير العدل باململكة 
املغربية عبداللطيف وهبي، 
وعضوية كل من مليكة يانع 
قاضية من الدرجة االستثنائية 
رئيسة ديوان الوزير، وبنسالم 
اوديجــا قــاض مــن الدرجة 
االســتثنائية مدير الشؤون 
اجلنائيــة والعفو، ورشــيد 
وظيفــي قــاض مــن الدرجة 
االستثنائية مستشار بديوان 
الوزيــر، وعبداالله ســوياح 
مستشار بديوان الوزير، وذلك 
بحضور نائب رئيس محكمة 
التمييــز املستشــار د.عادل 
بورسلي، ووكيل وزارة العدل 
عضو املجلس األعلى للقضاء. 
ورحب املستشار أحمد العجيل 
بالوفــد املغربــي فــي بلدهم 
الثاني الكويت، مبديًا سعادته 
بالزيارة، حيث جاء هذا اللقاء 
في إطار االخوة بني البلدين 

القضائية بني اجلانبني. وأثنى 
العجيل على العالقات الطيبة 
مع اململكة املغربية وما يتميز 
به القضاء املغربي ويشهد له 

كرر الشــكر للوفــد ودعاهم 
لتكرار مثل تلك الزيارات املهمة 
والتي ترتقي بامللفات املشتركة 

بني اجلانبني وتدعمها.

اجلميع بالنزاهة والعدالة وما 
يتبوأه من مكانه رفيعة بني 
العربية  القضائيــة  األنظمة 
والعاملية. وفي نهاية اللقاء، 

أشاد مبا يتميز به القضاء املغربي من النزاهة والعدالة

املستشار أحمد العجيل واملستشار د.عادل بورسلي خالل استقبال الوفد القضائي املغربي

الشــقيقني، وبحث اجلانبان 
بعض امللفات املهمة املتعلقة 
القضائي والقانوني  بالشأن 
بينهما وكيفية تبادل اخلبرات 

جلنة من «التجارة» و«الداخلية» للرقابة 
على مكاتب تأجير السيارات

عاطف رمضان

قالت وزارة التجارة والصناعة إنها قامت 
بتشكيل جلنة مشتركة مع وزارة الداخلية 
تختص بالرقابة على مكاتب تأجير السيارات 
فــي جميع احملافظات للتأكــد من التزامها 
بقوانني وقــرارات اجلهتني، مبينة ان ذلك 

يأتي استكماال للتعاون املشترك بني أجهزة 
الدولة حلماية املستهلك وتطبيق القوانني.

وأضافــت «التجــارة» أن هــذه اللجنة 
ســتقوم بعمل جوالت تفتيشية مشتركة 
ومكثفة على مكاتب تأجير الســيارات في 
جميع احملافظات وبصفة مستمرة حتقيقا 

ألهدافها.

د. يوسف الرومي

تسكني املناصب القيادية في «الزراعة» 
ينتظر قرارات حاسمة من الوزير الفارس

محمد راتب

علمت «األنباء» أن نائب رئيس 
الوزراء وزير النفط ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة د.محمد الفارس 
اجتمع أمس مع املدير العام بالتكليف 
فــي الهيئــة العامــة للزراعة ومع 
مدير قطــاع النباتية، وذلك لبحث 

شــكاوى الشــركات املزمع ان تنفذ 
خطة التخضير التجميلية من عدم 
احلصول على مستحقاتها املتمثلة 

في نسبة ١٠٪ من مناقصاتها.
واستمع د.الفارس لردود القطاع 
مبواجهة مطالب الشركات واملوثقة 
في كتــب توضح ان الشــركات لم 
تنجز أي شيء كي حتصل على هذه 
النســبة. في الوقت نفســه، ورغم 

صدور قرارات تقاعد نائبي رئيسي 
قطاعي التجميلية والنباتية منذ أيام، 
إال ان الوزيــر د.محمــد الفارس لم 
يصدر قرارات بشغل هذه املناصب.

وقالت مصادر مطلعة لـ «األنباء» 
ان القطاعات حتتاج الى تسكني في 
قياداتهــا، وذلك لضمان اســتمرار 
العمل وانتظامه خصوصا في هذه 

الفترات.

لضمان استمرار العمل وانتظامه

د.محمد الفارس

مصادر لـ «األنباء»: تطبيق النسب 
اجلديدة للعمالة الوطنية خالل أكتوبر

بشرى شعبان

كشف مصادر خاصة في 
الهيئة العامة للقوى العاملة 
عــن أنه من املتوقع أن يتم 
النســب اجلديدة  تطبيــق 
للعمالة الوطنية في القطاع 
اخلاص خالل شهر أكتوبر 
املقبل، موضحة أن مجلس 
الوزراء منح وزارة التجارة 
فترة شــهر العتماد النظام 
اخلليجــي املوحــد للمهــن 
متهيدا لتعديل نسب العمالة 
الوطنية في القطاع اخلاص. 
وأضافــت املصــادر أنه 
مت تكليــف وزارة التجارة 

بالعمل على تعديل أنظمتها اآللية ليتسنى 
وفقًا للدليل اخلليجي املوحد للمهن للهيئة 
العامة للقــوى العاملة واجلهــات األخرى 
تطبيق نسب العمالة بشكل صحيح وكامل 

وذلك خالل الشهر املقبل. وبينت أن النسب 
اجلديدة جاهزة للتطبيق وبانتظار استكمال 
وزارة التجارة إجراءاتها، وقد وعدت األخيرة 

بإمتامها خالل أكتوبر املقبل.

«األنباء» تنشر معايير نشر األوراق العلمية لألساتذة بجامعة 
الكويت: أن تكون املجلة مدرجة ضمن قواعد البيانات العاملية

ثامر السليم

علمت «األنباء» من مصادر 
الكويت  مطلعــة فــي جامعــة 
ان القائــم بأعمــال نائب مدير 
العلميــة  اجلامعــة للشــئون 
د.محمد األنصــاري دعا عمداء 
الكليــات الى اإلســراع بتقدمي 
طلبات املهمــات العلمية للعام 
اجلامعــى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ألعضاء 
هيئة التدريس، مطالبا بالتأكد 
من استيفاء معايير نشر األوراق 
العلمية من قبل اللجنة املشكلة 
بقرار من عميد الكلية أو اعتماد 

العميد للفصل الصيفي فقط.
ولفتت املصادر الى ان معايير 

من استيفاء املجلة او املؤمتر لهذه 
املعايير ومنها أال تكون املجلة 
مدرجة ضمن القائمة املعتمدة 
للمجالت املســتغلة واملقترحة 

والثاني، يقوم الباحث مبخاطبة 
مكتب مساعد العميد للشؤون 
األكادمييــة في الكليــة املعنية 
مستفسرا عن املجلة التي يرغب 
بالنشــر فيها ومدى استيفائها 
ملعايير اجلودة حسب املقاييس 
املعتمدة، مشيرة الى انه في حال 
املشاركة في املؤمترات العلمية، 
يجــب التأكــد من كــون اجلهة 
املنظمة تابعة جلامعة معتمدة 
حســب قوائم اجلهــاز الوطني 
لالعتمــاد األكادميــي وضمــان 
جــودة التعليم، أو لدور نشــر 
أو جمعيات أو مؤسسات مهنية 
أو أدبيــة أو طبية أو علمية أو 

هندسية مرموقة ومعروفة.

مــن قبل «جلنــة فحص جودة 
املجالت العلمية ودور النشر»، 
وأن تكون مدرجة ضمن قواعد 
البيانــات العلمية العاملية وان 
يكون الناشر ضمن مجموعة دور 
النشر العاملية املرموقة، أو تكون 
صــادرة عن جامعــات معتمدة 
حســب قوائم اجلهــاز الوطني 
لالعتمــاد األكادميــي وضبــط 
اجلودة، او تتبــع جمعيات أو 
مؤسســات مهنيــة أو أدبية أو 
طبيــة أو علميــة أوهندســية 
AMA، ،معروفــة ومرموقة مثل

ASME، IEEE وغيرها.
وذكرت املصادر انه في حال 
عــدم حتقــق املعياريــن األول 

نشــر األوراق العلمية ألعضاء 
الهيئــة األكادميية واملســاندة 
وطلبة الدراسات العليا بجامعة 
الكويت تتضمن حتقق الباحث 
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الشيخ سلمان الدعيج وجناله دعيج وصباح يهنئون 

عبدالعزيز الغنام وأحمد عبدالعزيز الغنام يباركان

خليفة العنزي يقدم التهاني

د.عماد الشواف مباركا

الشيخ عبداهللا سالم العلي يقدم التهاني خالد اجلاراهللا مهنئا

السفير اإلماراتي د.مطر حامد النيادي يبارك

الشيخ سالم احلمود وسفير خادم احلرمني األمير سلطان بن سعد وأحمد العقاب يباركون  (أحمد علي)

الشيوخ طالل وفهد وجابر مشعل األحمد يباركون للمعرس ووالده ووالد العروس مشعل املضف

عناد السهلي وناصر عناد السهلي يباركان

عبداحلميد بستكي وخالد املشعان وعناد السهلي يباركون

املعرس مع أصدقائه في لقطة جماعية

مجدي الظفيري مباركا

السفير البحريني صالح املالكي مباركا

الشيخ سلمان الصباح مباركا للمعرس ووالده

الفريق أول م.محمود الدوسري مهنئا

ثامر العصيمي مهنئا

احملامي خالد النغيميش مباركا ناصر املطير يقدم التهاني

املعرس عبدالوهاب بدر الوقيان

السفير القطري علي بن عبداهللا آل محمود مهنئا

أفراح الوقيان واملضف
بــــدر  احتفــــل 
الوقيان  عبدالوهاب 
بزفــــاف جنــلـــــه 
علــى  عبدالوهــاب 
كرمية مشعل إبراهيم 
املضف، بحضور جمع 
من الشيوخ وأعضاء 
السلك الديبلوماسي 
والشــخصيات مــع 
األهــل واألصدقــاء، 
الذين قدموا املباركة 
والتهاني باملناســبة 

السعيدة.
ألف مبروك.
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بنك برقان يرعى حفل عمر خيرت بقاعة مسرح األرينا «stc» تطلق حملتها «#إحنا_واحد» ضد التنمر

اجلامعة األمريكية في الكويت توقع اتفاقية 
تعاون مع «البا» وتستضيف برنامج «كن»

يؤكد بنــك برقان مجدداً 
التزامه الراسخ باملساهمة في 
إثراء املشهد الثقافي والفني 
في الكويت، من خالل رعايته 
حلفل املوسيقار عمر خيرت 
في قاعة مسرح األرينا يوم 
٧ أكتوبر. وتأتي هذه الرعاية 
في إطار برنامج برقان الشامل 
للمسؤولية االجتماعية الذي 
يركز على دعم أرقى الفعاليات 

الثقافية في الكويت.
وقد عبرت بهذه املناسبة 
االتصــاالت   - أول  مديــر 
االجتماعيــة  واملســؤولية 
للشــركات في بنــك برقان، 
حصة حســني النجادة، عن 
سعادتها برعاية البنك حلفل 
أحد أهم رموز املوسيقى في 
العالم العربي واســتضافته 
مجددا في الكويت بعد غياب 
أربع سنوات، مؤكدة التزام 
برقان بدعم األنشطة الفنية 
واإلبداعيــة التي تســهم في 
االرتقــاء بالســاحة الفنيــة 
عبــر  احملليــة  والثقافيــة 
عروض ومحتــوى ترفيهي 
مميــز يســتجيب لتطلعات 

اجلمهور الكويتي.
وأضافــت النجادة قائلة: 
«يفتخر برقان بالدور الرائد 
الذي يلعبه بني مؤسســات 

أعلنت شــركة االتصاالت 
الكويتيــة stc، الرائــدة فــي 
متكني التحول الرقمي وتقدمي 
اخلدمات املبتكرة واملنصات 
املتكاملة للعمالء في الكويت، 
عن إطــالق حملتها «#إحنا_
واحــد» تزامنــا مــع العودة 
إلى املــدارس. وتركز احلملة 
بشكل أساسي على التصدي 
إلى التنمر عبر سلســلة من 
الهادفة والتفاعلية  األنشطة 
التي سوف تطلقها وتنظمها 

stc خصيصا لهذه احلملة.
احلملــة  إطــار  وفــي 
التوعويــة، ســوف تتعاون 
stc مع عدد مــن اجلهات في 
القطاعني احلكومي واخلاص 
مــن خــالل إطــالق وتنظيم 
العديد من املبادرات التفاعلية 
التي تســتهدف الطالب لدى 

العودة إلى املدارس.
 :stc وفي بيان لها، قالت
«متاشيا مع الركائز األساسية 
الشــاملة  الســتراتيجيتها 
االجتماعيــة  للمســؤولية 
الشركة  للشــركات، أطلقت 
حملــة #إحنا_واحــد فــي 

واصلت اجلامعة األمريكية 
فــي الكويــت (AUK) تعميق 
شراكتها مع لوياك من خالل 
مشــاركتها في عدة مبادرات 
برنامــج  منهــا  شــبابية 
اجلوهــر للتدريــب االعالمي 
من أكادميية لويــاك للفنون 
«البــا» وبرنامــج «كن.» وقد 
وقعــت اجلامعــة األمريكية 
في الكويت اتفاقية تعاون مع 
«البا،» إلتاحة الفرصة لطلبة 
االعالم باجلامعة للتسجيل في 
برنامــج اجلوهر الذي تقدمه 
«البا،» بحيث يحصل الطلبة 
على حوالي ٩ وحدات دراسية 
حتتســب ضمــن متطلبــات 
تخرجهــم. يتكــون برنامــج 
اجلوهــر مــن ٣ مســتويات، 
األول  املســتوى  يحتــوي 
على ٥ ورش عمــل اعالمية، 
ويتكون املستوى الثاني من 
التدريب العملــي على األداء 
والتعبير الصوتي، إضافة إلى 

الترفيهي احمللي الذي لطاملا 
اشــتهرت به الكويــت على 

مستوى املنطقة».
ومــن خــالل اســتقبال 
املوســيقار عمــر خيرت مع 
األوركســترا الكاملــة التــي 
سترافقه في أكبر قاعة مسرح 
مغطــاة في الكويــت، يؤكد 
بنــك برقان من جديد إميانه 

الكويتية stc يحاكي االطفال 
لرفع مستوى وعيهم بثقافة 
القبول. وسيتم عرض القصة 
الفعاليات  ضمــن سلســلة 
stc الهادفــة املنظمــة مــن

لتعزيز تواصلها مع املجتمع 
احمللي.

احلملــة  وســتتضمن 
التوعويــة أيضا نشــر عدد 
من التقارير التوعوية التي 
تغطي املوضــوع املطروح. 
احلملــة  ســتتضمن  كمــا 
رســائل ونشــرات توعوية 

الصادق بأهمية تعزيز املشهد 
الثقافي احمللي في ظل الدور 
النشط والقيادي األكبر الذي 
يلعبه في حتسني اجلوانب 
الرئيسية التي تؤثر على رفاه 
كل شرائح املجتمع من خالل 
املبادرات املتنوعة في مجاالت 
التعليم، والثقافة، والرياضة، 

والصحة.

من طبيب نفسي متخصص 
لتقدمي نصائح استشــارية 
التعامــل  تتعلــق بكيفيــة 
مــع التنمــر والوقوف على 
األســباب احملتملة ملثل هذه 
املمارســات. وكذلك ســيتم 
نشر رســائل التوعية على 
قنوات التواصل االجتماعي 
بـــ stc لتوعيــة  اخلاصــة 
اجلمهــور باآلثار الســلبية 
للتنمــر، واســتراتيجيات 
مكافحة التنمر، باإلضافة إلى 
املعلومات القيمة األخرى».

يؤكد التزامه الراسخ باملساهمة في إثراء املشهد الثقافي والفني بالكويت تزامناً مع العودة إلى املدارس وفي إطار إستراتيجيتها للمسؤولية املجتمعية

عدة مبادرات جتمعها مع «لوياك»

فريق عمل «stc» ودبدوب وشركة «IBC» في لقطة جماعية

جانب من فعالية purple stationaryفرحة األطفال مع شخصية دبدوب

القطــاع املصرفــي، في دعم 
مختلف القطاعات التي تهم 
الكويتــي ومنهــا  املجتمــع 
مجــاالت الفنــون والثقافــة 
واإلبــداع. ونحــن نســعى 
دائمــا في إطار هــذه الرؤية 
إلى تبني مختلف املبادرات 
التــي تهدف إلــى دعم ثقافة 
اإلبــداع واالرتقاء باملشــهد 

الوقوف ضد التنمر بجميع 
أشكاله وذلك مع بداية العام 
الدراســي اجلديــد. وتهدف 
من خالل احلملة إلى تعزيز 
ونشــر اإليجابية من خالل 
احلث على احتــرام الزمالء 
وبناء عالقــات إيجابية مع 
اآلخريــن». وفي إطار حملة 
stc إحنا_واحد سوف ترعى#

شابة من املواهب الكويتية في 
فن الكتابة والقصص حيث 
سوف يتم تطوير عمل صمم 
خصيصا لشركة االتصاالت 

تطوير مهارات اللغة العربية، 
وسيتم البرنامج بإشراف أحد 
االعالميــني املعروفني لتقييم 
الطلبة. كما استضافت اجلامعة 
األمريكية برنامج «كن» لريادة 
األعمــال االجتماعيــة، حيث 
منحت الشباب املشاركني في 
البرنامــج فرصة اســتخدام 
التــي  واملرافــق  املــوارد 
يحتاجونها للتعلم ولتطبيق 

مفاهيم ريادة األعمال.

«دليفيرو» تقدم لسائقيها تذوق النكهات الكويتية

العتيبي: تعاونية مدينة صباح األحمد السكنية
كّرمت املتفوقني للعام ٢٠٢١ ـ ٢٠٢٢

خالل األسبوع املاضي، 
استضافت شركة ديليفرو 
٢٠٠ ســائق لتناول الغداء 

مبطعم الشمم الشهير. 
قضى الســائقون يوما 
في مطعم الشمم بصحبة 
بقيــة فريق ديليفرو، وقد 
كان الغــداء فرصة ممتازة 
للتعارف فيما بينهم أثناء 
االســتمتاع ببعض أشهى 
املأكوالت البحرية في البالد. 
وحول هذا، قالت مدير 
الكويــت  عــام ديليفــرو 
ســهام احلســيني: «نحن 
سعداء للغاية لتمكننا من 
التخطيط لغداء بهذا احلجم 
حتــى يتســنى لســائقي 
شــركتنا جتربــة مــذاق 
أحد أكثــر املطاعم احمللية 
احملبوبة في البالد. وتعتبر 
مثل هذه الفعاليات فرصة 
ممتازة جلمع أعضاء الفريق 
وشكر السائقني على عملهم 
املتميز على مدار السنة».

وأضافت: «العمل اجلاد 
الدؤوب يحظى بالتقدير في 

كعرفان باجلميل لســائقيها. 
فخالل الشهر املاضي، خصصت 
الشركة محطات لتوزيع املياه 
بجميــع أنحاء البالد من أجل 
تزويد السائقني باملاء البارد 
طوال فصــل الصيف. عالوة 
على ذلك، تتعاون ديليفرو مع 
شركائها من املطاعم املشهورة 

على غرار ستاربكس ومطبخ 
أحمد الزامــل فضال عن روك 
هــاوس ســايدرز وغيرهــا 
لتحفيز ســائقيها. كما تقدم 
لهم خالل املناسبات واألعياد، 
مثل شــهر رمضــان، وجبات 
اإلفطــار الســنوية لالحتفال 

بالشهر الكرمي.

أكثر من ٢٠٠ سائق استمتعوا بغداء أقامته الشركة في مطعم الشمم

إطالق معرض القرطاسية بخصومات ٢٠٪ وكوبون ٥٠ ديناراً للمساهمني

ديليفرو. نشعر باالمتنان 
الشــديد المتالكنــا فريقا 
متفان من السائقني الذين 
يوصلون أطعمتنا املفضلة 

في الكويت».
وجتدر املالحظــة إلى أن 
هــذه الفعاليــة تندرج ضمن 
عدة مبادرات نظمتها ديليفرو 

لقطة تذكارية مع بعض املتفوقني

افتتاح نادي سيمفوني للسيدات 
في فندق سيمفوني ستايل

أعلــن فنــدق ســيمفوني 
ســتايل عــن افتتــاح نــادي 
ســيمفوني للســيدات فــي 
عشــر  التاســع  الطابقــني 
والعشــرين، حيــث يتميــز 
بإطاللته الرائعة على شارع 

اخلليج العربي. 

باإلضافــة إلى غرفة ســاونا 
وغرفة ثلج ومنطقة مخصصة 
للراحة وغرفة لتغيير املالبس.

كما يقدم نادي سيمفوني 
للسيدات دروس لياقة خاصة 
وجماعية ألعضائه مع مدربني 

متخصصني بهذا املجال.

وأعرب الرئيس التنفيذي 
العقارية  التجارية  للشــركة 
م.عبداملطلــب معرفــي عــن 
ســعادته بهذا االفتتاح الذي 
يهدف إلى تشجيع الناس على 
تبني أســلوب حياة رياضي 

وصحي.

ويحتوي نادي سيمفوني 
للســيدات على صالة ألعاب 
رياضية مخصصة للسيدات 
تتميز بأحدث املرافق واملعدات، 
كما يضم استوديوهات لياقة 
البدنيــة ملمارســة رياضــة 
القــوى  وألعــاب  الزومبــا 

«النجاة»: ١١٦ ألف مستفيد 
من حملة «إبصار» لعالج العيون

مراكز بيت الزكاة اإليرادية 
تستقبل احملسنني في ٣١ مركزًا

قال مديــر عام جمعية 
النجاة اخليرية بالتكليف 
عبداهللا الشهاب إن اجلمعية 
تولي اهتماما خاصا مبلف 
عالج مرضى العيون وانه 
استفاد من حمالت إبصار 
التي اقامتها منذ عام ٢٠١٧

قرابة ١١٦ ألف إنسان، منها 
إجراء العمليات اجلراحية 
الطبية  وإقامة املخيمــات 
وتقدمي الفحوصات وتوزيع 
األدوية والنظارات الطبية 
وإقامة البرامج التوعوية.

يسعى بيت الزكاة إلى توصيل خدماته للمتبرعني مبختلف 
املناطق بواســطة «املراكز االيرادية» وذلك تســهيال عليهم 
وتوفيرا للوقت واجلهد دون احلاجة ملراجعة املقر الرئيسي 

للبيت في جنوب السرة.
حيــث يبلغ عدد املراكز االيراديــة (٣١) مركزا مع مكتب 
التواصل تقــع بالقرب من اجلمعيــات التعاونية مبختلف 
مناطق الكويت، كما تعمل املراكز على تسلم زكوات احملسنني 
وصدقاتهم باإلضافة إلى خدمة وزن الذهب واحتساب زكاته.

ومن ضمن اخلدمات التي توفرها املراكز االيرادية أيضا 
خدمة االســتقطاعات الشهرية وأوامر الدفع الدائم ملشاريع 
البيت املختلفة، وكذلك خدمة كفالة األيتام وتسديد االشتراكات 
السنوية والشهرية، باإلضافة إلى توزيع مطبوعات البيت 
ونشراته للتعريف بأنشطته وإجنازاته للمتبرعني الكرام. عبداهللا الشهاب

حفل توزيع اجلوائز أقيم األحد املاضي

محمد راتب

أكد رئيــس مجلس إدارة 
جمعية مدينة صباح األحمد 
الســكنية التعاونية سلطان 
ناصــر العتيبي أنه مت تكرمي 
املتفوقني من خريجي املراحل 
النهائية للعام الدراسي ٢٠٢١ـ  
٢٠٢٢، في حفل مهيب حضره 
أعضاء مجلس اإلدارة وأولياء 

أمور املتفوقني.
وأشار العتيبي إلى أن مت 
التحضير لهذا احلفل وتوزيع 
الــدروع التكرمييــة والهدايا 
القيمة وهواتف اآليفون، مبينا 
أن تكــرمي الطلبة حافز ملزيد 
من االجتهاد والتفوق وتقدمي 
األفضل لرفعــة البالد، حيث 
كانت األعداد كبيرة ما ادخل 

بقيمــة ٥٠ دينــارا، وذلــك 
لتخفيف األعباء، مبشــاركة 
كبرى الشــركات املتخصصة 
فــي هــذا املجــال. وزاد أن 
املعرض يضم تشكيلة واسعة 
ويشهد منافسة كبيرة وقوية 

بني الشــركات املشاركة التي 
حترص علــى تقدمي أجود ما 
لديها من أصناف، داعيا اجلميع 
الى احلضور واالستفادة من 
العروض املقدمة والتخفيضات 

املطروحة.

سلطان العتيبي ملقياً كلمته

البهجة والســرور إلى قلوب 
اجلميع. وفي إطار آخر، أوضح 
العتيبي أنه جرى افتتاح أكبر 
معرض للقرطاسية واللوازم 
املدرســية بخصومــات ٢٠٪ 
للجميع، مع كوبون للمساهمني 
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بداية، أكد الرئيس السابق 
الدائمــة ألخالقيــات  للجنــة 
وأعــراف مزاولــة مهنة الطب 
واملهن الطبية املساندة واألمني 
العام الســابق ملعهــد الكويت 
الطبية د.فواز  لالختصاصات 
الرفاعي أن خصوصية املرضى 
واحلفاظ على سرية معلوماتهم 
وبياناتهم من مسلمات القسم 
الطبي ألي طبيب عند تخرجه 

من كلية الطب.
أنــه مت  الرفاعــي  وذكــر 
تنظيم هذا األمــر في القانون 
رقــم ٧٠ لســنة ٢٠٢٠ بشــأن 
مزاولــة مهنــة الطــب واملهن 
املساعدة لها وحقوق املرضى 
واملنشآت الصحية، الذي تضمن 
اســتثناءات محــددة إلمكانية 
إفشاء معلومات املريض ومنها 
وجود قرار قضائي أو أمر يهدد 

صحة املريض.
إدراج  مت  انــه  وأضــاف 
خصوصية املريض ضمن القرار 
الوزاري ٣٣ لسنة ٢٠١٧ بشأن 
الئحة حقوق املرضى والذي يتم 
حاليــا العمل على حتديثه في 
اللجنة الدائمة لتحديث اللوائح 
االسترشادية بأخالق وأعراف 

مهنة الطب.
وأفــاد الرفاعي بــأن البند 
١١ مــن القــرار ينــص على أن 
«للمريــض احلــق باحتــرام 
خصوصيته وكرامته اإلنسانية 
وسرية املعلومات املتعلقة به 
وبحالتــه الصحيــة، وتلتــزم 
جميــع املؤسســات العالجية 
والعيــادات اخلاصــة بصون 
وحماية وحفــظ حق املريض 
باخلصوصية وسرية املعلومات 

املتعلقة به».
وأكمــل أنــه مت إدراج هذه 
اخلصوصية أيضا ضمن وثيقة 
السلوك األخالقي ملزاولي مهنة 
الطب واملهن الطبية املساندة، 
الصادرة بداية يونيو املاضي 
وفق قــرار وزاري حمل الرقم 
٢٠٩ لسنة ٢٠٢٢، حيث تطرق 
لواجبات الطبيب نحو املريض 
بشكل مفصل منها احلفاظ على 
سرية املعلومات وعدم إفشاء 
إال بحــاالت  أســرار املرضــى 

محصورة حددها القانون.
وكشف أن الوثيقة حرصت 
على واجبات ومبادئ السلوك 
األخالقي ملزاولــي مهنة الطب 
واملهــن املســاعدة لهــا، ومنها 
واجبات جتاه املريض تدعو إلى 
احترام خصوصيته واحلفاظ 
علــى ســرية معلوماته وعدم 
اســتخدامها فــي غيــر نطاق 

العالج.
وبــني أن الوثيقــة حذرت 
من الكشــف عن أية معلومات 
خاصة باملريض ومن إشــراك 
أقاربه في معلوماته الصحية 
دون موافقتــه، كما حذرت من 
استخدام أية معلومات أو صور 
فوتوغرافيــة أو فيديوهــات 
للمرضى فــي أي إعالن أو في 
أي وسيلة من وسائل التواصل 
االجتماعي من غير أخذ موافقته 

اخلطية املسبقة له.
وشدد على أن وزارة الصحة 
تولي هــذه القضيــة اهتماما، 
مشيرا إلى أنها تقوم بتحويل 
من ال يلتزم بالقوانني والقرارات 
املنظمــة خلصوصية املريض 
إلى إدارة الشــؤون القانونية 

محلية دلت على عظمة جترمي 
إفشــاء الســر ومنهــا عندمــا 
طلب وزيــر الصحة األســبق 
د.عبدالرحمن العوضي، رحمه 
اهللا، من إدارة الفتوى والتشريع 
فحص مدى إمكانية إفشاء أسماء 
وشخصيات مرضى وأشخاص 
مت ابتعاثهم للعالج في اخلارج 
للرد على سؤال برملاني إال أن 

اإلدارة رفضت ذلك.
وأضــاف «كمــا شــهد أحد 
االستجوابات السابقة االستعانة 
بتقاريــر خاصــة مبرضى مت 
طمس أسمائهم وعرضها دون 
أخذ إذنهم، وكان هذا األمر محل 
حرج واســتنكار لكيفية فتح 
امللــف الطبي اخلــاص بهؤالء 
لالستدالل في قضية سياسية».
بعــض  تــداول  وانتقــد 
املغردين أخيرا لتقارير حول 
ابتعــاث شــخصية سياســية 
للعــالج باخلــارج دون أخــذ 
إذنه فــي ذلك من أجل أغراض 
سياسية، مشيرا إلى أن اجلسد 
الطبي يرفض هذا السلوك متاما.
وفــي معرض حرصه على 
الســر الطبــي، ذكــر الشــطي 
أنه عندمــا كان يعمل كطبيب 
مهني، كان يطلب من أصحاب 
العمل مراعاة عامليهم املرضى 
املمارســات اجلسدية  بتجنب 
التي تضاعف من مرضهم دون 
ذكر طبيعته لهم حفظا حلقوقهم 

بسرية التشخيص.
دور جزئي

أما رئيس اجلمعية الطبية 
الكويتية د.إبراهيم الطوالة فذكر 
أن اجلمعية شــاركت بصياغة 
قانون مزاولة مهنة الطب الذي 
تعاقــب املادة ٧٠ منــه كل من 
يفشي الســر الطبي باحلبس 
والغرامــة، مضيفــا أن وزارة 
الصحة قامت بجزء من دورها 
باحلفاظ على سرية املرضى من 
خالل إصدار قرارات ونشرات.
وانتقــد د.الطوالــة النظام 
اإلداري املعمول به بنقل ملفات 

ملــزم بأداء قســم األطباء قبل 
ممارسة املهنة واملتضمن تعهده 
بصون السر الطبي، مشيرة إلى 
أن عدم االلتزام بصون حقوق 
املرضى باخلصوصية من شأنه 
أن يعصف بقيم املجتمع ويؤدي 
إلى تداعيات عائلية ومجتمعية 
خطيــرة، لذا حــرص القانون 
على إقرار عقوبات على من ال 
يلتــزم بصون حقوق املرضى 

باخلصوصية.
وأشارت إلى وجود نصوص 
صريحــة فــي دســاتير الدول 
وقوانينها وإجراءاتها بشــأن 
صــون اخلصوصيــة والســر 
الطبي، مشيرة إلى أن الكويت 
أدرجــت ذلــك عبــر نصوص 
التشــريعات  فــي  واضحــة 
املتعلقــة بالرعايــة الصحيــة 
مثل تشريعات التأمني الصحي 
واألمراض الســارية والصحة 

الرقمية اإللكترونية.
وأضافــت «نظــم املشــرع 
املريــض  حقــوق  الكويتــي 
بشــأن صــون الســر الطبــي 
وفقا لنصوص القانون، وأقر 
عقوبات على من يفشيه، وذلك 
في قانون تنظيم مزاولة مهنة 
الطــب واملنشــآت الصحيــة 
وحقوق املرضــى الصادر عام 
٢٠٢٠ باإلضافة إلى املرســوم 
بقانــون رقم ٦٢ لســنة ١٩٩٢

بشأن الوقاية من اإليدز وقانون 
الفحص الطبي قبل الزواج رقم 

٣١ لسنة ٢٠٠٨».
وأفادت بأن برنامج االعتراف 
بجــودة الرعايــة الصحية في 
املرافق الصحية يتضمن معايير 
حقوق املرضى ومن بينها احلق 
بصون السر الطبي، مضيفة أن 
هناك قرارات منظمة لتصوير 
املرضى ألغراض التعليم الطبي 
وقرارات منظمة ملشاركتهم في 
البحوث، تؤكــد جميعها على 
احلق في صون السر الطبي لهم.

قسم عظيم

مــن جهته، قــال إخصائي 

مهنة الطــب أو املهن املعاونة 
لها أن يتمنع عن إفشــاء السر 
الطبي، ومد هذا االلتزام إلى كل 
من يتصل عمله بالسر ليشمل 
أيضا اإلداريني والكتبة وغيرهم 
من عاملي املنشآت الصحية ممن 
يطلعون على حالة املريض أو 

تقاريره اخلاصة».
وذكر أن هــذا االلتزام غير 
مقتصر على مــن يزاول مهنة 
الطب أو املهن املعاونة لها بل 
يشــمل كل مــن يتصــل عمله 
ويطلــع علــى حالــة املريض 
الصحية كالعاملني في املنشأة 
الصحية من ممرضني وإداريني 
وموظفــي امللفات واألرشــيف 

وغيرهم.
وأوضح الهندياني أن الهدف 
من جترمي اإلفشاء هو اعتبار أن 
حالة املريض الصحية من صلب 
خصوصياته وحياته اخلاصة، 
فبالتالي فإن تسريب وإفشاء 
معلومــات عــن حالتــه للغير 
دون موافقتــه يعتبــر انتهاكا 

خلصوصيته وكرامته.
وتابع أن اإلفشاء ممكن أن 
يكون كتابة أو شفويا، فمثال 
يقــوم الطبيــب أو اإلداري أو 
أي مسؤول في منشأة صحية 
بإعطاء شــخص آخــر تقريرا 
طبيــا خاصــا مبريــض دون 
موافقتــه، وبالتالي ممكن أن 
يسيء هذا الشخص استعمال 
هذا التقرير مبا يعتبر إفشاء. 
وزاد «كما أن إتاحة املعلومات 
عبر وســائل اإلعــالم املرئية 
واملسموعة أو وسائل التواصل 
االجتماعي عــن حالة مريض 
معني يعتبر إفشاء، واإلفشاء 
يتحقق حتى لو لم يذكر اسم 
املريض طاملا كنا قادرين على 
الوصول إلى شخص من خالل 
الصفات املذكورة، ومن خالل 
نشر صورة املريض سواء في 
وسائل اإلعالم أو غيرها دون 

موافقته».
وأكد حتقق حالة اإلفشــاء 
حتى لو كانت املعلومات املدالة 
صحيحة عن حالته، موضحا أن 
جترمي هذا الفعل يكون بسبب 
انتهــاك اخلصوصية ال الكذب 
باملعلومات عن حالة املريض.

وبني أن املشرع وضع هذا 
االلتزام على الطبيب كما وضع 
عقوبــة على مــن يخالف هذا 
االلتزام تتمثل باحلبس مدة ال 
تزيد عن ٥ سنوات وبغرامة ال 
تزيد عن ١٠ آالف دينار أو إحدى 
هاتني العقوبتني لكل من أفشى 
أو نشر بأي وسيلة أو طريقة 
سرا من أسرار املريض، وجعل 
حتريك الدعــوى اجلنائية من 
قبــل املجني عليــه أو من قبل 
ورثتــه إذا كان متوفيــا أو من 
قبل ممثلــه القانوني أو وكيل 

الوزارة.
وأكمل «كما وضع املشــرع 
اســتثناءات يجــوز معهــا ملن 
يزاول املهنة أن يفشــي ســرا 
طبيا، ومنها إذا كان تنفيذا ألمر 
مكتوب صــادر من احملكمة أو 
النيابة أو أي جهة حتقيق، أو إذا 
كان األمر يتعلق بأحد الزوجني 
فيكون اإلفشاء للزوج اآلخر بعد 
أخذ موافقته كتابة على ذلك».
إذا كانــت  وأضــاف «أمــا 
املعلومات خاصة بأحد الزوجني 
فيجوز اإلفشــاء عنها من أجل 

املرضى باعتباره سببا رئيسيا 
بإفشاء األسرار الطبية، مشيرا 
إلى أن األطباء ملتزمون بقسمهم 
الطبي نحــو ذلك، وأن غالبية 
التسريبات تكون من موظفني 

غير أطباء.
ورأى أن املسؤولية مشتركة 
في ظل استمرار وجود امللفات 
الورقية التــي يصعب عبرها 
حفاظ سرية املرضى، الفتا إلى 
أن نقل ملفاتهم يتم حاليا من 
قسم إلى قسم مبعرفة موظفني 
غير مؤهلني كموظفي النظافة 
وغيرهم ما يسمح باختراقها.

وطالب د.الطوالة اجلهات 
املختصة بســرعة إقرار امللف 
اإللكترونــي الــذي تطالب به 
وزارة الصحة منذ ١٠ سنوات 
وتأخــر بســبب اإلجــراءات 
اإلداريــة، الفتا إلــى أن إقراره 
سيحد كثيرا من إفشاء أسرار 
املرضى فضال عن أنه سيحدد 
من قام باالطالع على أي مستند 

أو إفشائه.
األمن االجتماعي

بدورها، قالت عضو جمعية 
القلب الكويتية د.هند الشومر 
إن إفشــاء الســر الطبي يهدد 
التماسك االجتماعي ويقوض 
األمــن االجتماعــي، لــذا يجب 
احلرص علــى احلفــاظ عليه 
لتعزيــز الثقــة بــني الطبيب 
واملريض ولاللتزام بأخالقيات 

املهنة.
وأفادت د.الشومر بأن السر 
الطبي هــو في الواقــع يدخل 
ضمن احلــق في اخلصوصية 
وهــو أحــد حقــوق اإلنســان 
الرئيسية، كما أنه حق دستوري 
مبعنــى أنه يعلو علــى غيره 
من حقــوق اإلنســان األخرى 
التــي نصــت عليهــا املواثيق 
واملعاهدات الدولية التي تقوم 
الدول بتقدمي تقارير عنها لألمم 
املتحدة ومجلس حقوق اإلنسان 

واملنظمات الدولية.
وأوضحــت أن كل طبيــب 

جراحة األنف واألذن واحلنجرة 
د.مشــعل املطيري إن األطباء 
وعلــى مســتوى العــام وقبل 
التخــرج مــن كليــات الطــب 
يقســمون علــى حفظ أســرار 
املرضــى، وهــو قســم عظيم 
يلتزمون بــه أمام رب العاملني 
بحفظ أســرار املرضى لديهم، 
الفتا الى ان اسرار املرضى وقبل 
ان تكــون موضوعــا قانونيا 
ملزمــا فله شــق إنســاني بأن 
يحافــظ الطبيب على املريض 

وخصوصياته أمام اآلخرين.
التقاريــر  وأضــاف: نعــم 
الطبية ميكــن أن متر ويطلع 
الهيئــة  أو  أطبــاء  عليهــا 
التمريضيــة وهم أيضــا أمام 
القانون وحتت القسم ملزمون 
بحفظها وأنا على ثقة تامة من 

هذا األمر.
التزام الدول

من جهته، قال أستاذ القانون 
اخلــاص بكليــة احلقــوق في 
جامعة الكويت د.خالد الهندياني 
إن الكثير من الدول تضع التزاما 
بعدم إفشــاء أســرار املريض، 
وبالتالــي يحظر على الطبيب 
أو مــن يزاول املهنــة أن يدلي 
بأي معلومات أو بيانات حتّصل 
عليها أثناء مزاولته لعمله، ومن 
هــذه القوانني القانون رقم ٧٠

لسنة ٢٠٢٠ بشأن مزاولة مهنة 
الطب واملهن املساعدة لها.

وأفاد الهندياني بأن الفقرة 
٣ مــن املادة ٩ من هذا القانون 
ألزمت من يــزاول مهنة الطب 
اتخــاذ كل اإلجــراءات الالزمة 
للمحافظــة علــى خصوصية 
املريض وكرامته، كما حظرت 
املادة ١٣ على من يزاول املهنة 
أن يفشي سرا خاصا باملريض 
ويســري هذا احلظــر على كل 
العاملــني باملنشــآت الصحية 
املعنية أو بغيرها من اجلهات.
واســتطرد «من خالل هذا 
النص جند أن املشرع الكويتي 
وضع التزامــا على من يزاول 

درء خطــر صحــي محدق عن 
اآلخر كأن يتكشف الطبيب بأن 
الزوج مصابا مبرض معد خطير 
ما يشكل خطورة على الزوجة، 
وهنا ال نحتاج موافقة األول».

انتكاسة صحية

مــن ناحيتــه، أكــد رئيس 
جمعية احملامني احملامي شريان 
الشريان عدم جواز تسريب أو 
نشر السر الطبي الذي من شأنه 
أن يؤدي إلى انتكاســة احلالة 
الصحية للمريض الذي قد يكون 
مصابا بأمراض أو عجز يؤدي 
إلــى نبذه مجتمعيــا أو يفقده 

الثقة بنفسه.
وشــدد الشــريان على أن 
جمعية احملامــني ترفض مثل 
هذه السلوكيات املشينة، والتي 
يجرمهــا قانــون مزاولة مهنة 
الطب ويدين مرتكبها باحلبس 
والغرامــة، فضــال عــن كونها 
مخالفــة لألعــراف واملواثيق 

الطبية واإلنسانية.
مخالفة قانونية

أمـــــا خبيـــر الشــــــؤون 
الدســتورية احملامــي د.خالد 
الكفيفــة فأوضــح أن مخالفة 
إفشاء األسرار بصفة عامة تعمد 
اإلفضاء بسر من شخص اؤمتن 
عليــه بحكم عمله أو صناعته 
في غير األحــوال التي يوجب 
فيها القانون اإلفضاء أو يجيزه، 
مبينا أن من صور هذا اإلفشاء 
هو إفشاء السر الطبي الذي يعد 
جرمية تشكل مخالفة دستورية 

وقانونية وشرعية.
وقال د.الكفيفة «حسنا فعل 
املشــرع الكويتــي عندما نظم 
جرمية إفشاء األسرار الطبية 
من خالل القانون رقم ٧٠ لسنة 
٢٠٢٠ بشأن مزاولة مهنة الطب 
واملهن املســاعدة لها وحقوق 
املرضى واملنشــآت الصحية، 
فقد نصت مادتــه ١٣ على أنه: 
 يحظــر على مــزاول املهنة أن 
 يفشــي ســرا خاصا باملريض 
ســواء أكان  هذا الســر قد منى 
إلى علمه أو  اكتشفه  من خالل 
مزاولــة مهنته  أو كان املريض 
قــد ائتمنه عليها أو ســمع به 
من غيره، ويسري هذا احلظر 
على كل من  اتصل علمهم بالسر 
 من العاملني باملنشآت الصحية 
املعنية». ولفت إلى أن املشرع 
الكويتــي أجاز إفشــاء الســر 
الطبي لثمانــي حاالت محددة 
حصرا بالقانــون، منها تنفيذ 
أمر احملكمة أو النيابة العامة أو 
إحدى جهات التحقيق املختصة، 
أو بقصد منع ارتكاب جرمية، أو 
للتبليغ عن مرض من األمراض 
السارية. وأوضح د.الكفيفة أن 
املشــرع تشدد بعقوبة جرمية 
إفشاء السر الطبي في املادة ٧٠
من القانون املشار إليه حرصا 
منه على أهمية احملافظة على 
أســرار املرضــي، فقــد قرر أن 
العقوبــة قد تصــل إلى خمس 
سنوات حبســا وغرامة تصل 
إلى ١٠ آالف دينار، وتطبق هذه 
العقوبة على كل من أفشــى أو 
نشر بأي وسيلة أو طريقة سرا 
من األسرار اخلاصة باملريض، 
كما يحق لكل من تضرر من هذه 
اجلرمية املطالبة بتعويض مالي 

جابر للضرر.

الكفيفة: حسنًا فعل 
املشرع الكويتي بتجرمي 

إفشاء السر الطبي 
بعقوبات على املتورطني 

باحلبس ٥ سنوات 
والغرامة ١٠ آالف دينار

الشريان: جمعية 
احملامني ترفض هذه 
السلوكيات املشينة 

ملخالفتها القانون 
واألعراف واملواثيق 

الطبية واإلنسانية

الهندياني: الدول تضع 
التزامًا بعدم إفشاء السر 

الطبي.. واملشرع الكويتي 
مده إلى اإلداريني والكتبة 
والعاملني املطلعني على 

حالة وتقارير املريض

املطيري: أسرار املرضى 
قبل أن تكون موضوعًا 
قانونيًا ملزمًا.. له شق 

إنساني يدعو الطبيب إلى 
احملافظة على خصوصيات 

املريض أمام اآلخرين

الشومر: عدم االلتزام 
بصون خصوصية املرضى 

من شأنه أن يعصف 
بقيم املجتمع ويؤدي 

إلى تداعيات عائلية 
ومجتمعية خطيرة

الطوالة: نطالب 
بسرعة إقرار امللف 

اإللكتروني.. فالنظام 
املعمول به بنقل 

امللفات سبب رئيسي 
بإفشاء األسرار الطبية

الشطي: اإلفشاء الطبي 
يفضي إلى زعزعة ثقة 

املرضى باألطباء.. والشرع 
حرمه لعدوانه على املريض 

وارتباطه بالوفاء والعهود 
وحفظ األمانات

الرفاعي: «الصحة» حرصت 
على خصوصية وأسرار 
املرضى بإقرار الئحة 

حقوق املرضى ووثيقة 
السلوك األخالقي 

ملزاولي الطب

احملامي د.خالد الكفيفة احملامي شريان الشريان د.خالد الهندياني د.مشعل املطيري د.هند الشومر د.إبراهيم الطوالة د.أحمد الشطي د.فواز الرفاعي

في الوزارة وجهاز املسؤولية 
الطبية التخاذ اإلجراءات بحقه 
وفق اجلرم واألثر املترتب على 

إفشاء سريته.
مهنة اإلنسانية

بدوره، ذكــر مدير منطقة 
األحمــدي الصحيــة د.أحمــد 
الشطي أن مهنة الطب توصف 
بأنها مهنة احلكمة واإلنسانية 
وتتســم بصــون خصوصية 
املريض وعدم إفشــاء أسراره 
كحــق مــن حقوقــه األدبيــة 

واإلنسانية والطبية.
وتطرق الشطي للحديث عن 
أهمية ثقــة املريض بالطبيب، 
مبينــا أنه يفصح له عادة عن 
بعض خصوصياته وأسراره 
التي ال يتشاركها حتى مع أقرب 
إليه بســبب اإلحراج  النــاس 
واملعاناة، ما يستوجب احلرص 
على هذه الثقة وعدم زعزعتها.
وشــدد علــى أن صــون 
السر الطبي ال يشمل الطبيب 
وحده بل حتى الطواقم الطبية 
واإلدارية املساندة كالتمريض 
والتحاليل والسجالت، مبينا ان 
هؤالء ممكن بحكم تخصصهم 
أن يطلعوا على أسرار املريض 
وبالتالي هم ملتزمون باحملافظة 
عليهــا واحلــرص علــى عدم 

إفشائها.
وبني أن االهتمام الكبير بهذه 
اخلصوصية نابع عن تعلقها 
بأمور خاصة في حياة املريض 
كامليراث واالرتبــاط والزواج 
واللياقــة والعمــل باعتبار أن 
إفشائها قد يرتب عليه ضررا 

فادحا أو مشاكل كبيرة.
وحتدث الشطي عن حترمي 
إفشاء السر الطبي من الناحية 
الدينية، مبينــا أن الكثير من 
النصوص الواردة في الكتاب 
والسنة وآراء الفقهاء حترم هذا 
األمر الرتباطه بالوفاء والعهود 
وحفظ األمانات فضال عن كونه 

عدوانا على املريض.
ودلــل علــى هــذا التحرمي 
بعمــوم النصوص املرغبة في 
ستر املؤمن، مضيفا أن إفشاء 
سر املريض يسبب ضررا نفسيا 
وأذى معنويا له، بل يترتب على 
كشف األسرار الطبية اإلضرار 
باملهنة نفسها ألنه عندما يفقد 
املريض الثقة بالطبيب فإنه لن 
يبوح له بكل ما لديه وبالتالي 
ال تنكشف حقيقة املرض، وهذا 
كله من الضرر املنهي عنه شرعا.
وأضاف أن اهللا ســبحانه 
وتعالــى أمــر بحفــظ النفس 
املعصومــة واحترامها وحرم 
املساس بجسم اإلنسان سواء 
أكان ذلــك املســاس ماديــا أم 
معنويا، ومن املساس املعنوي 
«إفشاء األسرار اخلاصة بجسم 

اإلنسان».
وكشــف أن مجلس مجمع 
الفقه اإلسالمي قرر خالل العام 
١٩٩٣ وجوب حفظ الســر على 
مــن يعمل في مهنــة الطب، إذ 
يركن إلــى هؤالء ذوو احلاجة 
إلــى محــض النصــح وتقدمي 
العون فيفضون إليهم بكل ما 
يســاعد على حســن أداء هذه 
املهام احليوية، ومنها أســرار 
ال يكشــفها املرء لغيرهم حتى 

األقربني إليه.
وثيقة السلوك األخالقي ملزاولي مهنة الطب حفظت خصوصية املريضودلل الشــطي على مواقف  الئحة حقوق املرضى جترم إفشاء أسرارهم

«الدستورية» شددت على صون السر الطبي
حصلت «األنباء» على حكم قضائي صدر سابقا من احملكمة 
الدستورية برفض طلب أحد نواب املجالس السابقة بتوجيه 
سؤال برملاني يتضمن مساسا بخصوصيات املرضى، قالت 
فيــه «إن حق عضو مجلس األمة في توجيه الســؤال ليس 
حقا مطلقا إمنا يحده حني ممارســته حق الفرد الدستوري 

في كفالة حريته الشخصية، مبا يقتضيه من احلفاظ على 
كرامته واحترام حياته اخلاصة بعدم انتهاك أسراره فيها، 
ومنها حالته الصحية ومرضه، مبا ال يصح معه ملن استودع 
السر الطبي ومنه وزير الصحة أن يكشف سر املريض مبا 

في ذلك اسمه دون إذنه أو ترخيص من القانون».

عبدالكرمي أحمد

تتسم مهنة الطب باإلنسانية والرقي واحلرص على كل ما من شأنه تأمني سالمة املريض وحفظ خصوصيته وصون كرامته، إال أن هناك 
مرضى يتعرضون النتهاك خصوصياتهم من خالل تسريب أسرارهم الطبية من واقع ملفاتهم املرضية، ما ميتهن كراماتهم ويشكل خطورة 

على حياة بعضهم وينذر بفوضى تنتهك اإلنسانية في دولة القانون.
ورغم أن الكثير من القوانني والتشــريعات حتظر هذه اجلرمية غير اإلنسانية، إال أن البالد شهدت خالل السنوات األخيرة  عدة حاالت 
لتسريب وتفشي مستندات طبية خاصة مبرضى ونشرها في وسائل إعالمية لتصبح في متناول اجلميع دون علم أو موافقة صاحبها، ما يشكل 

خطورة بالغة على حياة مرضى لديهم أسرار طبية ال يرغبون في إفشائها حفاظا على أمنهم واستقرارهم املعيشي والوظيفي وغيره.
وفي وقت يخرج فيه أشخاص عن املبادئ األخالقية واإلنسانية والقانونية عبر تسريب ونشر هذه املستندات، يتعذر معرفة املسؤول 

عن هذا التسريب بالنظر إلى العمل بآلية بدائية بأرشفة ونقل ملفات املرضى في املستشفيات واملراكز واإلدارات الصحية املختلفة.
«األنباء» استطلعت آراء عدد من املختصني في املجالني الطبي والقانوني، فكان هذا التحقيق:

أفراد يتداولون مستندات خاصة مبرضى دون إذنهم مبا ينتهك خصوصياتهم وميّس كراماتهم.. وينذر بفوضى تنتهك اإلنسانية في بلد القانونأفراد يتداولون مستندات خاصة مبرضى دون إذنهم مبا ينتهك خصوصياتهم وميّس كراماتهم.. وينذر بفوضى تنتهك اإلنسانية في بلد القانون

ب مجهول فمن املسؤول؟ ب مجهول فمن املسؤول؟إفشاء السر الطبي.. اُملسرِّ إفشاء السر الطبي.. اُملسرِّ

ملشاهدة الڤيديو
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«غرب عبداهللا املبارك»  مدينة منوذجية 
مت تنفيذها وفق أعلى املواصفات الفنية

مقسم الهاتف يتميز  بتشطيبه اخلارجي 
املكون من ألواح من األملنيوم

تزويد مباني غرب عبداهللا املبارك 
بأنظمة حديثة موفرة للكهرباء

قال املمثل االعالمي لقطاع التنفيذ في املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية م.احمد العنزي ان مدينة غرب عبداهللا 
املبارك هي من املدن النموذجية التي تنفذها املؤسســة 
وتبعد عــن الكويت قرابــة ٢٠ كيلومتــرا، ويتم تنفيذ 
األعمال في املؤسسة العامة للرعاية السكنية وفقا ألعلى 
مواصفات فنية والتي حتقق اجلودة املطلوبة، مشــيرا 
إلى ان املؤسسة ال تدخر جهدا في توفير املباني اخلدمية 
التي تساعد على توفير اخلدمات املطلوبة للمواطنني.

واضاف العنزي أن تنفيذ جميع املباني يكون عن طريق 
االشــراف املباشر من مهندسي قطاع التنفيذ باملؤسسة 

العامة للرعاية السكنية بكوادر وطنية شابة.
ولفت إلى ان من املباني املميزة باملدينة ما يلي:

١ ـ مبنى قوة االطفاء مت تسليمه لقوة االطفاء العام ومت 
تشغيله من قبلهم وعلى مساحة كلية تبلغ ٦٣٨٧٫٥ مترا 
مربعا ومساحة املبنى ٤٧٥٤ مترا مربعا، يتكون املبنى من:
٭ مبنى رئيسي واملكون من سرداب ويوجد به حمام سباحة.

٭ الدور األرضي يحوي املهاجع واملصلى وعدة مرافق 
منها غرفة الالسلكي.

٭ الدور األول به غرف للضباط وصالة متعددة االستخدامات.
٭ غرفة اآلليات.
٭ برج التدريب.

٢ـ  مبنى ديوانية كبار السن: مساحة املبنى ١٩٩٫٩٥ مترا 
مربعا ومت تسليمه لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
يتكون املبنى من: صالتــني واخلدمات اخلاصة باملبنى 
وغرفة لكاميرات املراقبة وهو مختص بتوفير الرعاية 

الصحية لكبار السن.

قال م.ابراهيم الهويدي مهندس اختصاصي في قطاع 
التنفيــذ التابــع للمنطقة االولى ان مــن املباني املميزة 
في غرب عبداهللا املبارك مقســم الهاتف، مشيرا إلى ان 
املســاحة الكلية للبناء ١٢٨٢٢٫٨٨ مترا مربعا ومســاحة 
املبنى ١٥٦٢٣٫٣٨ مترا مربعا، وان هذه املساحة هي االكبر 

لوجود سرداب امللجأ اخلاص بالطوارئ.
ولفت إلى املبنى يتميز بتشطيبه اخلارجي املكون من 
ألواح من األملنيوم مع املدخل املكون من steel وتشطيب 
رخام عند الســاللم. وبني ان املبنى ينقســم إلى املبنى 
الرئيسي وبرج االتصاالت بارتفاع ٧٠ مترا وخزان الوقود 
وغرفة الشيليرات اخلاصة بأعمال التمديدات امليكانيكية 
وتشغيل نظام التهوية، وغرفة احملوالت وغرفة التحكم.

حتدث عن اجلانب امليكانيكــي والكهربائي م.ناصر 
القشعان من املؤسســة العامة للرعاية السكنية ان في 
مدينــة غرب عبداهللا املبارك مت تزويــد املباني بأنظمة 
تلقائية حديثة منها ما استخدم للمرة االولى في الكويت 
بدايــة باجلانب الكهربائــي بناء عن توجــه الدولة في 
توفير االستهالك الكهربائي، مشيرا إلى انه مت استخدام 
الطاقة الشمســية وتطبيقه على ٧٧ مبنى للمرة االولى 
في مشــاريع املؤسســة مما يعمل على تقليــل انبعاث 
الكربون وخفض التلوث حيث يوفر نسبة ١٥ إلى ٢٠٪ 
من اســتهالك الطاقة الكهربائية. وأضاف القشــعان ان 
متطلبــات وزارة الكهربــاء كبداية االعمال كانت ١٠٪ مت 
جتاوز النســبة احملددة إلــى الضعف تقريبا عن طريق 
املهندسني الكفء لدى املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
على ســبيل املثال مبنى مقســم الهاتف يتم توفير ١٥٪ 
من استهالك الطاقة الكهربائية. ولفت إلى انه في مبنى 
مقسم الهاتف توجد انظمة عديدة منها نظام الـ UBS وهو 
عبــارة عن ١٤٤ بطارية وعدد ٢ مولد كهربائي ففي حال 
الطوارئ وانقطاع التيار الكهربائي هذا النظام يعمل على 
اعادة التيار في مدة قياســية جدا وهي جزء من الثانية 
بجميــع االجهزة واملعــدات التقنية نظرا ملا حتمله هذه 
االجهــزة من معلومات مهمة كذلــك املولدات الكهربائية 
تعمــل بحيث يغطي احد املولدات مبنى مقســم الهاتف 

واآلخر لتغطية امللجأ في حالة الطوارئ.

راشد العنزي لـ«األنباء»: غرب عبداهللا راشد العنزي لـ«األنباء»: غرب عبداهللا راشد العنزي لـ«األنباء»: غرب عبداهللا راشد العنزي لـ«األنباء»: غرب عبداهللا راشد العنزي لـ«األنباء»: غرب عبداهللا راشد العنزي لـ«األنباء»: غرب عبداهللا راشد العنزي لـ«األنباء»: غرب عبداهللا راشد العنزي لـ«األنباء»: غرب عبداهللا راشد العنزي لـ«األنباء»: غرب عبداهللا راشد العنزي لـ«األنباء»: غرب عبداهللا راشد العنزي لـ«األنباء»: غرب عبداهللا راشد العنزي لـ«األنباء»: غرب عبداهللا راشد العنزي لـ«األنباء»: غرب عبداهللا 
املبارك حتوي ٥٢٠١٥٢٠١ قسيمة و قسيمة و١٠١١٠١ 
مبنى عام بتكلفة مبنى عام بتكلفة مبنى عام بتكلفة مبنى عام بتكلفة مبنى عام بتكلفة مبنى عام بتكلفة مبنى عام بتكلفة مبنى عام بتكلفة مبنى عام بتكلفة مبنى عام بتكلفة ١٢٧١٢٧ مليون دينار مليون دينار

في البداية حدثنا عما وصلت اليه 
املؤسسة فيما يخص مشروع 
مدينة غرب عبداهللا املبارك؟

٭ مبناســبة قرب االنتهاء 
من املباني العامة في مدينة 
غرب عبــداهللا املبارك، فإن 
هــذه املدينة حتتــوي على 
٥٢٠١ قسيمة، أما عن املباني 
العامة التي تنفذها املؤسسة 
فعددها ١٠١ مبنى في املدينة، 
مت االنتهاء من ٩٧ مبنى منها، 
ومتبقــي ٤ مبــان ســنقوم 
بتســلمها من املتعهد خالل 
االشهر القليلة املقبلة، ومت 
ايصال التيار الكهربائي لعدد 
٨٠ مبنى وجار تباعا ايصال 
التيــار الكهربائــي للمباني 

املتبقية.
ومت تسليم الـ ٨٠ مبنى 
إلى اجلهات املستفيدة، وهذه 
املباني موزعة ما بني ٢٦ مبنى 
للمــدارس للمراحل رياض 
اطفال وابتدائي ومتوســط 
وثانــوي، باالضافة إلى ٤٦
مبنى منها مســاجد وسكن 
لالئمة ودار لتحفيظ القرآن 
الكــرمي، و٢١ مبنــى موزعة 
مــا بني مبان خدمية ومركز 
ضاحية ومحــالت جتارية 
وافرع غاز، وايضا مت تنفيذ 
مبنيني للمستوصف ومركز 
لالسعاف ومخفرين للشرطة 
ومقسم للهاتف ومبنى لقوة 

اإلطفاء.
وقد مت ايصال املياه العذبة 
جلميع القطع واملباني العامة 
في املنطقة وبهذه املناسبة 
نشكر تعاون وزارة الكهرباء 
واملــاء والطاقــة املتجــددة 
امليــاه والتيــار  لتوصيــل 

الكهربائي لهذه املباني.
تنفيذ اإلنارة

أين وصلت املؤسسة في 
موضوع االنارة للمنطقة؟

٭ جــار العمل علــى تنفيذ 
االنارة واملقاولني متقدمني، 
حيث بلغت نســبة االجناز 
حاليا ٣٥٪، مما يشــير إلى 
اننا متقدون بنسبة ٧٪ عن 
النسبة التعاقدية، ويتوقع 
االنتهــاء من اعمــال االنارة 
في ابريل عام ٢٠٢٣، وسيتم 
االنتهــاء من انــارة للطرق 
الرئيســية خــالل منتصف 

شهر نوفمبر املقبل.
القليلة  االيــام  وخــالل 
املقبلــة ســتبدأ املؤسســة 
في تســليم املوقع وتنفيذ 
عقود االســفلت فــي غرب 
عبداهللا املبارك وهذه العقود 
مقسمة إلى عقدين لتغطي 

عبداهللا املبارك حتوي ٥٢٠١ قسيمة، وقيمة مشاريع املباني العامة فيها قسيمة، وقيمة مشاريع املباني العامة فيها ١٢٧ مليون دينار تقريبا موزعة على ٤ مليون دينار تقريبا موزعة على ٤ مشاريع واملباني 
عددها ١٠١ مبنى، مت االنتهاء من ٩٧ مبنى منها، ومتبقي ٤ مبان ستقوم املؤسسة بتسلمها من 
املقبلة.  وأضاف العنزي انه مت ايصال التيار الكهربائي لـ ٨٠ مبنى وجار تباعا ايصال التيار الكهربائي 
تسليم الـ ٨٠ مبنى إلى اجلهات املستفيدة. ولفت إلى انه مت ايصال املياه العذبة جلميع القطع 
عن شكره لتعاون وزارة «الكهرباء» لتوصيل املياه والتيار الكهربائي لهذه املباني. وأشار العنزي 
االنارة وأن املقاولني متقدمون حيث بلغت نســبة االجناز حاليا ٣٥٪، بنسبة تقدم ٧٪ عن النسبة 
اعمال االنارة في ابريل عام ٢٠٢٣، وســيتم االنتهاء من انارة للطرق الرئيسية خالل منتصف شهر 
خالل االيام القليلة املقبلة ستبدأ املؤسسة في تسليم املوقع وتنفيذ عقود االسفلت في غرب 
هذه العقود مقسمة إلى عقدين لتغطي كامل املدينة من اعمال االسفلت والبالط، وانه مت توقيع 
أحدهما خاص بطبقة سطحية لالسفلت والعقد الثاني العمال البالط، ومدتهما سنة ونصف وخالل 

االسابيع املقبلة سيتم تسليم املوقع لبدء العمل، وفيما يلي التفاصيل:

املقاولــني  مــع  التعــاون 
املتواجديــن فــي املنطقــة 
الذين يقومون بتنفيذ اعمال 
االنارة واالسفلت والبالط، 
وفــي حــال كان هنــاك اي 
مالحظــة عن االعمال داخل 
التواصل  املنطقة بإمكانهم 
مع املهندسني املشرفني لدى 
املؤسســة العامــة للرعاية 
الســكنية وذلك إلبــداء اي 
مالحظــة اثنــاء العمل الن 
التعــاون مطلــوب إلجناز 

هذه االعمال. 

كم نسبة املواطنني الذين 

مشاريع.
جنوب عبداهللا املبارك

وماذا عن جنوب عبداهللا 
املبارك؟

٭ فيمــا يخــص جنــوب 
عبداهللا املبارك جار تسليم 
املوقع وبدء العمل، حيث مت 
توقيع عقدين، العقد االول 
يخص ١٣ مبنى في القطع 
١ و٤ و٥ و٦ والعقد الثاني 
لتنفيذ ١٨ مبنى في قطعتي 
٢ و٣ ومــدة العقدين ٩٠٠

يوم، وحتتوي هذه العقود 
على انشاء مدارس ملراحل 

سكنوا في قسائمهم في 
غرب عبداهللا املبارك؟

٭ عــدد املواطنــني الذيــن 
ســكنوا في قســائمهم في 
غرب عبداهللا املبارك بلغت 
نســبتهم ٨٠٪ من اجمالي 

عدد املواطنني.

كم تبلغ قيمة مشاريع 
املباني في غرب عبداهللا 

املبارك؟
٭ قيمــة مشــاريع املباني 
العامــة في غــرب عبداهللا 
املبارك ١٢٧ مليــون دينار 
تقريبــا موزعــة علــى ٤

رياض االطفال واالبتدائي 
والثانــوي  واملتوســط 
باالضافــة إلــى مجموعــة 
محــالت ومركــز ضاحيــة 
يحوي سوقا مركزيا ومخفر 
شرطة ومستوصفا ومسجدا 
ومركــز اطفاء، وهذه مبان 
عامة خدمية ألهالي املنطقة.

التيار الكهربائي

متى ميكن املواطنون ان 
يسكنوا في جنوب عبداهللا 

املبارك؟
٭ فــي جنــوب عبــداهللا 
املبارك حتى اآلن لم يسكن 
املواطنون في هذه املنطقة 
وذلــك حتــى االنتهــاء من 
ايصــال التيــار الكهربائي 
للمنطقة وجار العمل على 
قدم وساق اليصال التيار، 
علمــا ان احملطــات جاهزة 
ولدينا مشروعان سوف يتم 
االنتهاء منهما بالتزامن مع 
ايصال التيار من قبل وزارة 
الكهربــاء واملــاء والطاقة 

املتجددة.
اكتمال اخلدمات

متى تكتمل اخلدمات في 
منطقتي غرب وجنوب 

عبداهللا املبارك؟
٭ اخلدمات تقريبا اكتملت 
في منطقتي غرب وجنوب 
عبــداهللا املبارك، مع عقود 
البالط واالســفلت،  اعمال 
ويبقــى خدمــات اجلهــات 
الزراعــات  االخــرى مثــل 
التجميليــة من قبل الهيئة 
العامة للزراعة فيما يخص 
تنفيذ مشروع مضخات الري 
في غرب عبــداهللا املبارك 
ايضا خالل ٣ اشــهر سيتم 
تسليم املشروع لالستفادة 
منه في الزراعات التجميلية 
فــي املنطقة هذا بالنســبة 
لغــرب وجنــوب عبداهللا 
املبارك، وفي جنوب عبداهللا 
املبارك توجد مشاريع اخرى 
سيتم تنفيذها بالتزامن مع 
سكن املواطنني مثل االنارة 

واالسفلت.
الكثافة السكانية

ما أهم ما مييز غرب 
وجنوب عبداهللا املبارك عن 

املناطق االخرى؟
املدينتــان  تتميــز  ٭ 
بالتصميم حيث اخذ بعني 
االعتبــار موضوع الكثافة 
االسكانية ووجود املدارس 
في اماكن مناسبة عن اماكن 

السكن. 

نائب املدير العام لشؤون التنفيذ في املؤسسة العامة للرعاية السكنية أكد أن نائب املدير العام لشؤون التنفيذ في املؤسسة العامة للرعاية السكنية أكد أن نائب املدير العام لشؤون التنفيذ في املؤسسة العامة للرعاية السكنية أكد أن نائب املدير العام لشؤون التنفيذ في املؤسسة العامة للرعاية السكنية أكد أن نائب املدير العام لشؤون التنفيذ في املؤسسة العامة للرعاية السكنية أكد أن نائب املدير العام لشؤون التنفيذ في املؤسسة العامة للرعاية السكنية أكد أن نائب املدير العام لشؤون التنفيذ في املؤسسة العامة للرعاية السكنية أكد أن نائب املدير العام لشؤون التنفيذ في املؤسسة العامة للرعاية السكنية أكد أن نائب املدير العام لشؤون التنفيذ في املؤسسة العامة للرعاية السكنية أكد أن نائب املدير العام لشؤون التنفيذ في املؤسسة العامة للرعاية السكنية أكد أن نائب املدير العام لشؤون التنفيذ في املؤسسة العامة للرعاية السكنية أكد أن نائب املدير العام لشؤون التنفيذ في املؤسسة العامة للرعاية السكنية أكد أن 

(زين عالم) م.أحمد العنزي متوسطا م.إبراهيم الهويدي وم.ناصر القشعان             (متني غوزال)راشد العنزي متحدثا للزميل عاطف رمضان  

ديوانية كبار السن  

مركز اإلطفاء

كامــل املدينــة مــن اعمــال 
االســفلت والبالط، فقد مت 
توقيــع عقدين خالل االيام 
املاضية، أحدهما عقد خاص 
بطبقة ســطحية لالسفلت 
والعقد الثاني العمال البالط، 
ومدتهما سنة ونصف وخالل 
االسابيع املقبلة سيتم تسليم 
املوقع لبدء العمل، والعقدان 
يغطيان املنطقة بالكامل، كل 
عقد يغطي نصف املنطقة.

مباذا تنصح أهالي منطقة 
غرب عبداهللا املبارك؟

٭ نناشد املواطنني ضرورة 

مت توقيع عقدين للطبقة السطحية لإلسفلت وأعمال البالط ومدتهما سنة ونصف السنةستبدأ املؤسسة في تسليم املوقع وتنفيذ عقود اإلسفلت في غرب عبداهللا املبارك قريبًا

مت إيصال املياه العذبة جلميع القطع واملباني العامة في غرب عبداهللا املبارك

مت توقيع عقدين لبناء ٣١ مبنى في جنوب عبداهللا املبارك وجاٍر تسليم املوقع وبدء العمل

مدينتا «غرب» و«جنوب» عبداهللا املبارك روعي في تصميمهما الكثافة اإلسكانية ومواقع املدارس

جاٍر العمل إليصال التيار الكهربائي جلنوب عبداهللا املبارك ليتمكن املواطنون من السكن 

إيصال الكهرباء لـ ٨٠ مبنى وتسليمها للجهة املستفيدة وجاٍر إيصال التيار للمباني املتبقية

يتوقع انتهاء أعمال اإلنارة في أبريل ٢٠٢٣ وانتهاء إنارة الطرق الرئيسية منتصف نوفمبر املقبل

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو



مع حلول الذكرى الثانية لوفاته

صباح األحمد.. باٍق في القلوب
مــع حلول الذكــرى الثانية 
لوفــاة األميــر الراحل الشــيخ 
صباح األحمد، طيب اهللا ثراه، 
تســتذكر الكويت غــدا بقلوب 
يعتصرهــا األســى ويغمرهــا 
احلــزن، أمير العطــاء والوفاء 
الذي عاشــت الكويت في كنف 
قيادته ١٤ عاما خّلد فيها اسمها 
في احملافل اإلقليمية والعربية 

والعاملية.
ففي الـ ٢٩ من سبتمبر ٢٠٢٠
نّكست الكويت أعالمها وعمت 
األحــزان مناطقهــا بعــد إعالن 
وفاة أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد عــن عمر ناهز ٩١ عاما، 
عرفه الكويتيون خاللها أبا وأخا 
وقائدا، أســهم في دفــع عجلة 
التنمية فيها وحتقيق نهضتها 

وتعزيز استقرارها.
وبرحيل الشيخ صباح األحمد 
فقدت الكويت أحد كبار قادتها 
وصانعــي أمجادهــا، كمــا فقد 
الوطن العربي قائدا حكيما لطاملا 
كان حريصا على توحيد كلمته 
ومتتني صفوفه، ووأد اخلالف 
بني دوله، فيما فقد العالم أميرا 
لإلنســانية وقائدا للسالم بني 

مجتمعاته.
ومنــذ أن تولــى دفة احلكم 
في البــالد يوم ٢٩ يناير ٢٠٠٦
حــرص األمير الراحل الشــيخ 
صبــاح األحمــد، رحمــه اهللا، 
على السير على النهج احلكيم 
الذي سار عليه أسالفه احلكام 
الكرام طوال العقود املاضية في 
أداء دور فاعل في مسيرة األمن 
واالســتقرار في املنطقة ودرء 
اخلالفات بــني دولها وحتقيق 

السالم في مجتمعاتها.
وعلــى الصعيــد الداخلــي، 
قاد األمير الراحــل البالد نحو 
التطــور والتنميــة واالزدهار 
في مرحلة صعبة شهدت فيها 
املنطقــة حتديات كبيرة واهتم 
ببناء اإلنســان باعتباره أثمن 
املوارد التي ميلكها الوطن وعماد 

نهضته وتطوره ورخائه.
وحظي األميــر الراحل حني 
تولى دفة احلكم باعتباره احلاكم 
اخلامس عشــر للكويت بتأييد 
شــعبي ورســمي كبير، ومتت 
مبايعته باإلجمــاع من أعضاء 
السلطتني التنفيذية والتشريعية 
في ذلك اليوم امليمون من يناير 
ليصبح اول أمير منذ عام ١٩٦٥
يؤدي اليمني الدســتورية امام 

مجلس األمة.
ولطاملا عرف األمير الراحل 
الشــيخ صباح األحمد بانتهاج 
سياسة حكيمة حافظ من خاللها 
على مكانة متميزة للكويت في 
محيطهــا اخلليجــي والعربي 
والدولي، وشــهد العالم بأسره 
جناحاتــه الديبلوماســية فــي 
نصرة القضايا العادلة للشعوب 
وحمايــة البــالد مــن اي تأثير 
يهدد كيانها والوصول بها الى 

السيما في ضوء تدفق العمال من 
دول عربية وأجنبية الى الكويت 
واستحدث مراكز التدريب الفني 
واملهني للشباب ورعاية الطفولة 
وذوي  واملســنني  واألمومــة 
االحتياجات اخلاصة وشــجع 
اجلمعيات النســائية واألندية 

الرياضية.
وأولى األمير الراحل اهتماما 
بالفنــون فأنشــأ أول مركــز 
لرعايــة الفنون الشــعبية في 
الكويــت عــام ١٩٥٦ وفــي عام 
١٩٥٧ أضيفت الى مهامه رئاسة 
دائرة املطبوعات والنشر، فأصدر 
الرســمية للكويــت  اجلريــدة 
(الكويت اليوم) وأنشأ مطبعة 
احلكومة لتلبية احتياجاتها من 
املطبوعات وأشرف على إصدار 

مجلة (العربي).
وأبدى األمير الراحل اهتماما 
كبيــرا بإحياء التــراث العربي 
وإعادة نشر الكتب واملخطوطات 
القدميــة، فشــّكل جلنة خاصة 
ملشروع (كتابة تاريخ الكويت) 
وأســهم فــي إصــدار قانــون 
املطبوعات والنشر الذي كان له 
دور مميز في حتقيق الصحافة 
الكويتيــة مكانــة مرموقة بني 

مثيالتها العربية.
الكويت عام  وبعد استقالل 
١٩٦١ عــني عضوا فــي املجلس 
التأسيســي الذي عهــدت إليه 
مهمة وضع دســتور البالد، ثم 
عني في أول تشكيل وزاري عام 

١٩٦٢ وزيرا لإلرشاد واألنباء.
وفــي ٢٨ ينايــر ١٩٦٣ وبعد 
إجراء اول انتخابات تشريعية 
الختيــار أعضــاء مجلس األمة 
عــني األميــر الراحــل الشــيخ 
صبــاح األحمــد، رحمــه اهللا، 
وزيرا للخارجية لتبدأ مسيرته 
مع العمل السياســي اخلارجي 
والديبلوماسية التي برع فيها 
فاستحق لقب مهندس السياسة 
اخلارجيــة الكويتيــة وعميــد 
الديبلوماســيني في العالم بعد 
ان قضــى ٤٠ عامــا على رأس 
تلك الــوزارة ربانا لســفينتها 
في أصعــب الظروف واملواقف 
السياسية التي شهدتها البالد.
الكويتيون بكل  ويســتذكر 
فخر الدور الكبير لألمير الراحل 
عندما كان وزيرا للخارجية حني 
رفع علم الكويت فوق مبنى األمم 
املتحدة بعد قبولها عضوا فيها 

في ١١ مايو ١٩٦٣.
ولطاملا أعربت الدول العربية 
عن تقديرها جلهود الشيخ صباح 
األحمد في جمع األشقاء وسعيه 
الدؤوب حلــل اخلالفات عندما 
شــارك في وضع حــد للحرب 
األهليــة باليمن في أغســطس 
١٩٦٦ وأســهم في توقيع اتفاق 
سالم بني اليمن اجلنوبي واليمن 
الشمالي في أكتوبر ١٩٧٢ إضافة 
الى جناحه عام ١٩٨٤ في إنهاء 
احلرب اإلعالمية وإقامة عالقات 

بــر األمان في محيط مضطرب 
بالتهديدات.

وإذا كانت البالد قد عاشــت 
حتت قيادته خالل األعوام الـ ١٤
املاضية فقد سبقتها عقود من 
العمل الرسمي تبوأ خاللها عددا 
من املناصب أســهم من خاللها 
في تعزيز مسيرة بناء الوطن 

وتوطيد أركانه وترسيخ مكانته.
ونــال األميــر الراحل خالل 
مسيرته العشرات من األوسمة 
والقالدات واألوشحة كان آخرها 
حصولــه في ١٨ ســبتمبر عام 
٢٠٢٠ على «وسام االستحقاق 
العسكري برتبة قائد أعلى» من 
الواليات املتحدة والذي يعد أعلى 

وسام عسكري مينح عن جدارة 
لقائد غير أميركي تقديرا جلهوده 

السامية وإجنازاته املتميزة.
والشيخ صباح األحمد، رحمه 
اهللا، هــو االبن الرابــع لألمير 
الراحل الشــيخ أحمــد اجلابر 
الذي توســم في جنله الفطنة 
والذكاء منذ صغر سنه فأدخله 

(املدرسة املباركية) ثم أوفده الى 
بعض الدول للدراسة واكتساب 
اخلبرات واملهارات التي ساعدته 
على ممارسة العمل في املناصب 

الرسمية.
وبدأت مسيرة العطاء ألمير 
البالد الراحل في عام ١٩٥٤ حينما 
عّني عضوا في اللجنة التنفيذية 

العليــا التــي عهد إليهــا آنذاك 
مهمة تنظيم مصالح احلكومة 

ودوائرها الرسمية.
وفي عام ١٩٥٥ تولى الشيخ 
صبــاح االحمــد، رحمــه اهللا، 
منصب رئيس دائرة الشــؤون 
االجتماعية والعمل فنظم العالقة 
بــني العمال وأصحــاب العمل، 

٭ وطننا أمانة في أعناقنا وعلينا احملافظة عليه متمســكني 
بنهجنا الدميوقراطي الذي ارتضيناه وبدستورنا الذي نفتخر به.
٭ إن الوالء للوطــن فوق كل والء ومصلحة الوطن تتقدم على 
كل مصلحة واالنتماء للكويت يعلــو على كل انتماء فاحرصوا 

على حماية أمن الوطن.
٭ الكويت دار أمن وأمان وواحة رخاء واستقرار وسط محيط 

تستعر فيه نيران احلروب.
٭ افتحوا أبواب املستقبل بالعمل اجلاد املخلص وأطلقوا مسيرة 
البناء والتنمية والتقدم، وصوال إلى غد زاهر مشــرق بإذن اهللا، 
لتظل الكويت دائماً بعون اهللا حرة أبية كاملة السيادة عالية الراية 

مرفوعة الرأس.
٭ الواجب اإلنســاني العاملي لن يكون على حساب الواجب 

األهم في إسعاد شعبنا واالرتقاء مبستوى معيشته.
٭ حماية أمن الكويت وسيادتها واجب مقدس ونذرنا أنفسنا له 

ولن نتراخى في أدائه.
٭ ليفهم اجلميع أننا ال ندعو أو نسمح بالتستر على الفساد 
والفاسدين وال نقبل السكوت عن أي انتهاك حلرمة املال العام.

٭ احلرية واملسؤولية صنوان ال يفترقان وإال فستكون الفوضى 
بديال للحرية ويكون الدمار بديالً للبناء.

٭ ضعوا مصلحة الكويت نصب أعينكم واجعلوها املعيار األول.
٭ العاقل من اتعظ بغيــره وأدرك ما ينعم به في وطنه من أمن 

وأمان واستقرار ورخاء.
٭ ديننا احلنيف دعا إلى احلكمة واملوعظة احلســنة ونهى 

عن الفجور في اخلصومة وعن الفحش في القول والعمل.
٭ ســنقف بكل حزم وقوة في مواجهة كل من تسوِّل له نفسه 

االعتداء على املال العام فهو مال الشعب.
٭ شبابنا هم الثروة احلقيقية ويحظون لدينا مبا يستحقونه 
مــن عناية واهتمــام وعلينا حتصينهم من األفــكار الضالة 

والسلوك املنحرف.
٭ إمياني راســخ بقدرة أهل الكويت على العبور بسفينة العز 
واخلير إلى بر األمان وحتقيق املســتقبل الزاهر لوطنهم بعون 

اهللا وتوفيقه ونسأل اهللا أن يحفظ وطننا.
٭ محيطنا اخلليجي واحلفاظ على ما حتقق لنا من مكتسبات 

هو الضمانة في مواجهة املخاطر.
٭ وحدتنا الوطنية هي سورنا الواقي وعلينا تعزيز جبهتنا الداخلية 

والوقوف في وجه كل من يحاول إثارة النعرات.
٭ نحمد اهللا أننا في دولة دستور وقانون ومؤسسات تكفل 
للجميع حق اللجوء إلى القضاء في مواجهة شبهات الفساد 

أو التجاوز على املال العام وهو قضاء مشهود.
٭ لكم أن تفخــروا باملكانة الرفيعة التــي يتبوأها وطننا لدى 
املجتمــع الدولي ومبا حققه على صعيده من إجنازات في مجال 

العمل اإلنساني واإلغاثي واالجتماعي.

٭ علينا التمسك مبكتسباتنا الوطنية وبنهجنا الدميوقراطي 
الثابت ولن نسمح باملساس بالدستور فهو الضمانة احلقيقية 

الستقرار نظامنا.
٭ التعاون بني السلطتني لتعزيز دولة املؤسسات وسيادة القانون 
ومواصلة إطالق مســيرة التنمية واإلصــالح وتنفيذ البرامج 

االقتصادية.
٭ ندعو إلى احلكمة والتروي وااللتزام بقيم وأخالق مجتمعنا 
احلريص على عدم اإلساءة إلى سمعة الناس وكراماتهم وعدم 

إطالق األحكام دون دليل أو برهان.
٭ مســؤوليتنا أمام اهللا ثم التاريخ عظيمة ولن تغفر لنا أجيالنا 

في معاجلتنا لهمومها ومشاغلها. القادمة قصوراً نستشعره
٭ نؤكد وقوفنــا مع املجتمع الدولي الجتثاث اإلرهاب ووأد 
روح التطرف وندعو العالم إلى إشــاعة التســامح وتغليب 

احلوار والقبول باآلخر.

من كلماته

األمير الراحل الشيخ صباح األحمد في حفل تكرمي الطلبة املتفوقني من أبناء الشهداء واألسرى عام ٢٠٠٥األمير الراحل الشيخ صباح األحمد أثناء تقليده الدكتوراه الفخرية من جامعة جورج واشنطن   «بابا صباح» رحمه اهللا في لقطة عفوية مع أطفال الكويت

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مع األمير الراحل الشيخ صباح األحمد - رحمه اهللا
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عرفته الكويت أباً وأخاً وقائداً  عّزز  مسيرة األمن واالستقرار

إجنازات خالدة في سجل تاريخ الكويت

ديبلوماسية بني سلطنة عمان 
وجمهورية اليمن الدميوقراطية.
واختط األميــر الراحل منذ 
نحــو ٥ عقود منهجــا واضحا 
للسياسة اخلارجية الكويتية، 
فجنب البالد أخطارا كبيرة في 
مراحل حرجة في تاريخها من 
خالل انتهــاج مبدأ التوازن في 
التعامل مع القضايا السياسية 
ومــن أبرزها احلــرب العراقية 
- اإليرانية التي اســتمرت من 
عــام ١٩٨٠ حتى عــام ١٩٨٨ وما 
نتــج عنها مــن تداعيات أثرت 
على أمن الكويت واســتقرارها 

داخليا وخارجيا.
الراحل طوال  وبذل األميــر 
سنوات قيادته لوزارة اخلارجية 
جهدا كبيرا في تعزيز وتطوير 
عالقــات الكويت اخلارجية مع 
مختلــف دول العالم، الســيما 
الدول الـ ٥ دائمة العضوية في 
مجلس األمن ومع األمم املتحدة 

ومنظماتها املتنوعة.
وشــهدت البالد نتيجة ذلك 
استقرارا في سياستها اخلارجية 
وثباتا اتضحت ثماره في الثاني 
من أغسطس ١٩٩٠ عندما وقف 
العالــم أجمــع مناصــرا للحق 
الكويتي في وجه الغزو العراقي 
الغاشم، وأثمر ذلك صدور قرار 
مجلس األمن رقم ٦٧٨ الذي أجاز 
استخدام كل الوسائل مبا فيها 
العســكرية ضد العــراق ما لم 

يسحب قواته من الكويت.
ولعل احتضان دولة الكويت 
املمثليــات  لعشــرات  اليــوم 
الديبلوماســية علــى أراضيها 
من سفارات وقنصليات ومراكز 
ملنظمات دوليــة وإقليمية لهو 
دليل ناصع على جناح سياسة 
الديبلوماســية  الكويت  فقيــد 
للسياســة  قيادتــه  وحســن 

اخلارجية الكويتية.
ونظرا الى القدرات القيادية 
التــي متتــع بهــا ســمو األمير 
الراحل، رحمه اهللا، فقد أسندت 
اليــه مناصب عــدة إضافة الى 
منصب وزير اخلارجية، فعني 
وزيرا لإلعــالم بالوكالة ما بني 
٢ فبراير ١٩٧١ و٣ فبراير ١٩٧٥، 
وفي ١٦ فبراير ١٩٧٨ عني نائبا 
لرئيس مجلس الوزراء، وفي ٤

مارس ١٩٨١ تسلم حقيبة اإلعالم 
بالوكالــة، إضافــة الــى وزارة 
اخلارجية حتى ٩ فبراير ١٩٨٢.

وفي ٣ مارس ١٩٨٥ عني نائبا 
لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا 
للخارجية حتى ١٨ أكتوبر ١٩٩٢

عندما تولى منصب النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية.

وفي ١٣ يوليــو ٢٠٠٣ صدر 
مرســوم أميري بتعيني الشيخ 
صباح األحمد، رحمه اهللا، رئيسا 
ملجلس الوزراء وهي املرة األولى 
في تاريخ الكويت التي يتم فيها 
الفصل بني منصبي والية العهد 

ورئاسة مجلس الوزراء.
ولــم يقتصر جنــاح األمير 
الراحل عند السياسة اخلارجية 
فقط، وإمنا اســتمر هذا العطاء 
والنجاح عند توليه قيادة دفة 
السياســة الداخلية للبالد، فقد 
حــرص خــالل توليــه منصب 
رئاسة الوزراء على تبني رؤية 
استشرافية للتنمية في الكويت 

ملجلس الوزراء حتى يناير عام 
٢٠٠٦ عندما اجتمع ذلك املجلس 
واتخذ قرارا باإلجماع بتزكيته 
أميرا للبالد وفقا لقانون توارث 
اإلمارة. وشهدت الكويت خالل 
حكــم الشــيخ صبــاح األحمد، 
رحمــه اهللا، نهضــة تنمويــة 
شــاملة مرتكزة على مجموعة 
مــن املشــاريع الضخمــة مــن 
أبرزها مدينــة «صباح األحمد 
البحرية» التي تعد أول مدينة 
ينفذها القطاع اخلاص، ما يدل 
على حرصه على إعطاء القطاع 
اخلاص دورا أكبر في املساهمة 
في تنميــة الكويت وتنشــيط 

عجلة االقتصاد.
وعلــى الصعيــد اخلارجي، 
تبوأت الكويــت مكانة مرموقة 
بني دول العالم استحقت عليه 
اختيارها من قبل األمم املتحدة 
«مركزا للعمل اإلنساني»، وأطلق 
على فقيــد الكويت حينها لقب 
«قائد العمل اإلنساني»، السيما 
بعد ان استضافت الكويت املؤمتر 
الدولي للمانحني لدعم الوضع 
اإلنســاني فــي ســورية لثالث 
دورات متتالية وقدمت تبرعات 
سخية إلغاثة الالجئني السوريني.

ولم تنــس الكويت القضية 
الفلســطينية التــي اعتبرتهــا 
قضيتهــا العربيــة األولى منذ 
بدايتهــا وحتى اليوم فاســتمر 
الكويتي للفلســطينيني  الدعم 
وازدادت وتيرته في عهد األمير 
الراحل. وإذا رحل الشيخ صباح 
األحمــد، رحمــه اهللا، بجســده 
البــارزة  فســتظل إجنازاتــه 
مدونة في سجل تاريخ الكويت 
وعطاءاته خالدة في مســيرتها 
احلديثة وإسهاماته ومبادراته 
منارة لألجيال تقتدي بها لتسهم 
بدورها في بناء الوطن وازدهاره.

تشمل مختلف قطاعات الدولة 
وعلى رأسها القطاع االقتصادي.
الرؤيــة  تلــك  ولتعزيــز 
وتنفيذها، قــام األمير الراحل، 
رحمــه اهللا، بتشــجيع القطاع 
اخلاص وفتح فرص العمل احلر 
أمام الشباب الذين وضعهم في 
مقدمة اهتماماته من خالل دعم 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة، 
سعيا الى حتقيق الهدف األمثل 
الذي ســعى إليه، وهو حتويل 
البــالد الى مركز مالي وجتاري 
إقليمي لتستعيد الكويت دورها 
التاريخي كـ «لؤلؤة اخلليج».

واستمر سمو األمير الراحل 
الشــيخ صباح األحمــد، رحمه 
اهللا، في مسيرة العطاء رئيسا 

أبرز األوسمة

أهم القوانني في عهد سموه
قوانني سياسية:

٭ قانون االنتخابات.
٭ تنظيم جمع السالح والذخائر واملفرقعات.

٭ حق األفراد في اللجوء الى احملكمة الدستورية.
٭ قانون اخلدمة الوطنية العسكرية.
٭ الديوان الوطني حلقوق اإلنسان.

٭ محاكمة الوزراء.
٭ تنظيم وتركيب الكاميرات األمنية.

٭ قانون البصمة الوراثية.

قوانني اقتصادية:

٭ خصخصة اخلطوط الكويتية.
٭ الصندوق الوطني لدعم املشروعات الصغيرة.

٭ قانون املعامالت اإللكترونية.
٭ زيادة القرض اإلسكاني.
٭ قانون هيئة أسواق املال.

٭ حماية املستهلك ومكافحة جرائم تقنية املعلومات.
٭ شركة مساهمة لبناء محطات الكهرباء.

٭ إنشاء جهاز املراقبني املاليني.

قوانني اجتماعية:

٭ الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية.
٭ توفير سكن باإليجار ملن باع بيته.

٭ قانون حماية البيئة.
٭ مكافأة نهاية اخلدمة جلميع موظفي الدولة.

٭ تنظيم حمالت احلج والعمرة.
٭ قانون محكمة األسرة.

٭ قوانني حقوق الطفل ودور احلضانة اخلاصة.
٭ العمالة املنزلية واحلضانة العائلية.

قوانني تنظيمية:

٭ قانون هيئة تنظيم االتصاالت.
٭ حظر التصرف في القسائم إال بعد ٥ سنوات.

٭ الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
٭ قانون اإلعالم اإللكتروني.

إصدارات وكتب عن صاحب السمو
صدرت مجموعة من الكتب عن تاريخ وسيرة حياة

 سمو األمير الراحل، منها:

- «رواد الدميوقراطية في الكويت من عام ١٩٢٩ حتى عام ١٩٦٩»، 
فيصل أحمد عثمان احليدر.

- «سمو الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح عزمية وبناء»، 
مركز البحوث والدراسات الكويتية ٢٠٠٤.

- «صاحب السمو الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح أمير دولة 
الكويت وقائد مسيرتها»، مركز البحوث والدراسات الكويتية ٢٠٠٦.

- «حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح: مســيرة حياة»، شــوقي زيــدان وعاطف 

الباشا ٢٠٠٧.
- «خطــاب اإلصالح والتنمية في فكر صاحب الســمو األمير 
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح»، مركز دراسات اخلليج 

واجلزيرة العربية ٢٠٠٩.
- «أمير السالم»، محمد بسام احلسيني.

- «الشريعة اإلسالمية في كلمات سمو أمير دولة الكويت الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه اهللا»، عصام الفليج ٢٠١١.

- «الوحــدة الوطنية في كلمات ســمو أمير دولة الكويت 
الشــيخ صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه اهللا»، عصام 

الفليج ٢٠١١.
- «الكويت شمس ال تغيب» عادل حافظ ٢٠١١.

- «صباح األحمد أمير دولة الكويت»، مساعد الشمري ٢٠١٢.
- «الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح: قائد إنساني»، وكالة 

األنباء الكويتية (كونا) ٢٠١٤.
- «صاحب السمو الشــيخ صباح األحمد اجلابر الصباح: 

قائدا للعمل اإلنساني»، عبداهللا عباس بوير ٢٠١٥.
- «صباح األحمد.. عقد من اإلجنازات»، وكالة األنباء الكويتية 

(كونا) ٢٠١٦.

٭ الســعودية: وشــاح امللك عبدالعزيز من الطبقة 
األولى في ٢ يوليو ٢٠٠٠.

٭ الواليات املتحدة - وسام االستحقاق العسكري بدرجة 
القائــد العام من الرئيس األميركــي دونالد ترامب في 

سبتمبر ٢٠٢٠.
٭ الواليات املتحدة: شــهادة الدكتــوراه الفخرية في 
القانون من جامعة جورج واشنطن في ٣٠ يونيو ٢٠٠٥.

٭ كولومبيا: وســام االستحقاق من الدرجة األولى في 
١٠ يوليو ٢٠٠٢.

٭ مالطا: قالدة الشــرف مــن جمهورية مالطا في ١٤
مارس ٢٠٠٤.

٭ السعودية: قالدة امللك عبدالعزيز في ١١ مارس ٢٠٠٦.
٭ البحرين: وســام عيسى بن ســلمان آل خليفة من 

الدرجة املمتازة في ١٢ مارس ٢٠٠٦.

٭ اإلمارات العربية املتحدة: وســام الشيخ زايد في 
١٣ مارس ٢٠٠٦.

٭ فرنسا: وسام جوقة الشرف األكبر في ١ ديسمبر ٢٠٠٦.
٭ لبنان: وســام االســتحقاق اللبنانــي من الدرجة 
االستثنائية برتبة وشاح أكبر في ٢٠ يناير ٢٠٠٩.

٭ أذربيجان: وسام االستحقاق من الدرجة األولى في 
٢٤ يونيو ٢٠٠٩.

٭ سلطنة عمان: وسام عمان املدني من الدرجة األولى 
في ٢٨ ديسمبر ٢٠٠٩.

٭ إيطاليا: وسام االستحقاق الرئاسي في ٢٦ أبريل ٢٠١٠.
٭ فرنســا: وسام االستحقاق الرئاسي في ٢٧ أبريل 

.٢٠١٠
٭ سورية: وسام أمية ذو الوشاح األكبر في ١٦ مايو ٢٠١٠.
٭ األردن: قالدة احلسني بن علي في ١٧ مايو ٢٠١٠.

٭ لبنان: قالدة األرز الوطني من الرتبة االستثنائية في 
١٨ مايو ٢٠١٠.

٭ األرجنتني: قالدة احملرر سان مارتني في ١٦ يناير 
.٢٠١١

٭ اليابان: قالدة كريســا نثموم اإلمبراطورية في ٢١
مارس ٢٠١٢.

٭ الفلبني: قالدة االستحقاق لكاندوال في ٢٣ مارس 
.٢٠١٢

٭ ألبانيا: وسام جيرج كاستريوت اسكندر بك في ٢٦
مايو ٢٠١٢.

٭ اململكة املتحدة: الوسام األعظم من طبقة باث من 
امللكة اليزابيث الثانية في ٢٧ نوفمبر ٢٠١٢.

٭ األمم املتحدة: لقب «قائد للعمل اإلنساني» وتسمية 
الكويت «مركزا للعمل اإلنساني» في ٩ سبتمبر ٢٠١٤.

األمير الراحل الشيخ صباح األحمد مقبال علم الكويت خالل مراسم رفع العلم الوطني  مبناسبة مرور احد عشر عاما على تولي سموه احلكم و االحتفال باالعياد الوطنية ٢٠١٧

 األمير الراحل الشــيخ صباح األحمد مع العم خالد يوســف املرزوق رحمهما اهللا خالل افتتاح مركز يوسف املرزوق 
ولولوة النصار للطب اإلسالمي

األمير الراحل الشيخ صباح األحمد مع سمو الشيخ سالم العلي

األمير الراحل الشيخ صباح األحمد مقبال نسخة من القرٓان الكرمي سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مع األمير الراحل الشيخ صباح األحمد رحمه اهللا
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األمير الراحل في افتتاح اعمال املؤمتر الدولي األول للمانحني لدعم الوضع اإلنساني في سورية

األمير الراحل الشيخ صباح األحمد (رحمه اهللا) في لقطة تذكارية مع  الفائزين والفائزات في مسابقة الكويت الكبرى حلفظ القرآن الكرمي .. وخالل افتتاح اعمال املؤمتر الدولي الثالث للمانحني ٣ لدعم الوضع االنساني في سورية

أمير العطاء وقائد العمل اإلنساني

وجاءت كذلك اجلهود اإلنسانية من خالل اجلمعيات 
اخليرية الكويتية واللجان الشعبية بتقدمي تبرعات 
ومساعدات وإنشاء مراكز تأهيل في كل من الدول املنكوبة 
واحملتاجة لذلــك منها (العراق - الجئــو الروهينغا 
في بنغالديش - ســريالنكا - البوسنة والهرسك - 

السودان - كينيا التي كانت تعاني جراء اجلفاف).
وفــي العراق، حرصــت الكويــت بتوجيهات أمير 
البــالد الراحل على مد يد العــون واإلغاثة للنازحني 
والالجئــني العراقيــني حتى أصبحــت حاليا من أكبر 
املانحني، والقى ذلك إشادة احلكومة العراقية باجلهود 
اإلنسانية الكويتية الهادفة إلى تخفيف املعاناة اإلنسانية 

للشعب العراقي.
وخالل مشاركتها في مؤمتر املانحني لدعم العراق 
الذي اســتضافته واشــنطن في يوليــو ٢٠١٦ تعهدت 
الكويت بتقدمي مســاعدات إنسانية إلى العراق بقيمة 
١٧٦ مليون دوالر، في حني حرصت اجلمعيات اخليرية 
الكويتية على مواصلة حمالتها اإلنسانية التي تقدم 

اإلغاثة للمنكوبني في ذلك البلد.
وعقب إعالن احلكومة العراقية حترير مدينة املوصل 
مما يسمى تنظيم (داعش) في يوليو ٢٠١٧ استضافت 
الكويت (مؤمتر الكويت الدولي إلعادة إعمار وتنمية 
العراق) خالل الفترة من ١٢ حتى ١٤ فبراير ٢٠١٨ متاشيا 
مع مبادئها في دعم األشقاء وترجمة حقيقية لتسميتها 

من قبل األمم املتحدة (مركزا للعمل اإلنساني).
وشهد املؤمتر زخما واسعا مبشاركة ٧٦ دولة ومنظمة 
إقليمية ودولية و٥١ من الصناديق التنموية ومؤسسات 
مالية إقليمية ودولية و١٠٧ منظمات محلية وإقليمية 
ودولية من املنظمات غير احلكومية و١٨٥٠ جهة مختصة 

من ممثلي القطاع اخلاص.
وبلغت تعهدات الدول املشاركة في املؤمتر ٣٠ مليار 
دوالر على شكل قروض وتسهيالت ائتمانية واستثمارات 
تقدم للعراق منها مليارا دوالر تعهدت الكويت بتقدميها.
وفــي اليمن، لــم يغب االهتمام الكويتي سياســيا 
وإنســانيا عن هــذا البلد الذي ال يــزال يعاني أزمات 
كبيــرة، فعلى الصعيد اإلنســاني أعلنت الكويت في 
عــام ٢٠١٥ تبرعها مببلــغ ١٠٠ مليون دوالر لتخفيف 

املعاناة اإلنسانية للشعب اليمني.
أمــا القضية الفلســطينية فلقيت في عهد األمير 
الراحل اهتماما كويتيا كبيرا وخصوصا فيما يتعلق 
بإغاثة الشعب الفلسطيني منذ عشرات السنوات ومنها 
في الســنوات األخيرة على ســبيل املثال ال احلصر 
إعالن أمير البالد الراحل الشــيخ صباح األحمد في 
يناير عام ٢٠٠٩ تبرع البالد مببلغ ٣٤ مليون دوالر 
لتغطية احتياجات وكالة غوث وتشــغيل الالجئني 
الفلسطينيني (أونروا) وذلك إميانا من سموه بالدور 
اإلنساني للوكالة وملواجهة احلاجات العاجلة لألشقاء 
الفلســطينيني كما قدمت الكويت إلى الوكالة مبلغ 

١٥ مليون دوالر عام ٢٠١٣.

عليهم من حظر جزئي وشامل في البالد جراء الوباء.
فقد توسعت نشاطات العمل اخليري مع تولي أمير 
البالد الراحل مقاليــد احلكم عام ٢٠٠٦ إذ ازداد حجم 
املساعدات اإلغاثية بشكل ملحوظ وتركت بصمة أكثر 

واقعية للعمل اإلنساني العاملي.
وشهدت الكويت في هذه األزمة الفعاليات الداعمة 
للعمــل اإلنســاني، فبدأت بتطبيــق توجيهات األمير 
الراحل بحذافيرها من تقدمي مساعدات طبية وإغاثية 
بدعم دول العالم منها العراق وفلسطني كذلك تسيير 
قوافل من الســالل الغذائية والطبية واإلغاثية للدول 

احملتاجة (جيبوتي ونيجيريا وصربيا وأوكرانيا).
كما اســتجابت الكويت لتقدمي العون للجمهورية 
اللبنانيــة الشــقيقة إثر انفجار مرفــأ بيروت فقدمت 
األدوية والكراسي املتحركة وأكياس دم وحليبا لألطفال 
وغيرها من املساعدات اإلغاثية، كما مت إعالن أن الكويت 
ســتعيد بناء صوامع القمح في املرفأ والتي تضررت 

بشدة بسبب االنفجار.
كما ســجلت الكويت الكثير من الفعاليات الداعمة 
للعمل اإلنســاني، إذ كان عــام ٢٠١٩ حافال بالعطاءات 
اإلنسانية من خالل توجيهات أمير البالد الراحل بإرسال 
معونات إغاثة عاجلة للمتضررين جراء السيول في 
جمهورية إيران اإلســالمية، كذلك أمر ســموه بتقدمي 
املساعدات اإلغاثية العاجلة لالجئني السوريني في لبنان.

واحملافظة على األســس التي قامــت من أجلها احلياة 
وهي الروح البشرية».

كما لفت االمير الراحل، رحمه اهللا، إلى أن «الكويت 
اتخذت عام ٢٠٠٨ قرارا يجسد حرصها على دعم الدور 
اإلنساني لألمم املتحدة عندما خصصت ما قيمته ١٠٪ 
من إجمالي مساعداتها اإلنسانية للدول املتضررة من 
الكوارث الطبيعية أو احلروب وتبعتها بقرارات رسمية 
مبضاعفة املساهمات الطوعية السنوية الثابتة لعدد 

من الوكاالت واملنظمات الدولية».
ومما ال شــك فيه برز دور أمير البالد الراحل جليا 
خصوصــا مع ظروف وباء (كوفيــد-١٩) التي مر بها 
العالم، إذ مد يده احلانية ألبنائه الكويتيني في الداخل 
ومن هم خارج البالد وساهم بالعون واملساعدة إغاثيا 

وإنسانيا للدول املنكوبة جراء هذا الوباء.
فقد أصدر ، رحمه اهللا، توجيهاته الفورية والسريعة 
باحلفاظ على سالمة اجلميع وإنقاذ أرواح الناس، ففي 
٢٦ مــارس ٢٠٢٠ وجه االمير الراحل برصد ١٠ ماليني 
دينــار لتنفيــذ برنامج االســتجابة الطارئة للحد من 

انتشار ڤيروس كورونا.
كما أمر، رحمه اهللا، بإجالء جميع املواطنني في اخلارج 
وحرص على عودتهم جميعا إلى أرض الوطن كما لم 
ينس املقيمني على أرضها، فهبت اجلمعيات اخليرية 
بتقدمي املساعدات والسالل الغذائية لهم بسبب ما فرض 

برزت عطاءات األمير الراحل الشيخ صباح األحمد 
فــي مجاالت عدة أهلته لينال من منظمة األمم املتحدة 

تسمية االمير الراحل قائدا للعمل اإلنساني.
كما برزت عطاءات األمير الراحل وتوجيهاته الكرمية 
بدعم مسيرة العمل اخليري داخليا وخارجيا خصوصا 
مع تفشــي أزمة (كوفيــد-١٩) التي اجتاحــت العالم 
وتسببت بكوارث صحية وخلفت عشرات آالف الضحايا 
وماليــني اإلصابــات، عالوة علــى تداعياتها اخلطيرة 
والواســعة جدا اجتماعيا واقتصاديا وتربويا وماليا 

بل وفي شتى املجاالت.
ومع بدء اجلائحة وجه سموه، رحمه اهللا، مختلف 
أجهزة الدولة باســتنفار العمل الــدؤوب حلماية أهل 
الكويــت وضمان صحتهم وســالمتهم كافــة وتقدمي 
املساعدات اإلنســانية واإلغاثية والطبية للدول التي 
اجتاحها الوباء وخلفت وراءها تداعيات خطيرة على 
كل الصعد واملســتويات، وبهذا الشأن زخرت وسائل 
اإلعالم بإشادات دولية واسعة مستحقة به على شتى 

املستويات.
وقد ثبــت أمير البالد الراحل وعلى مدى ســنوات 
عديدة مفهوم ديبلوماســية العمل اإلنســاني املثمرة 
وأتــى التكرمي األممــي األبرز من نوعه فــي احتفالية 
شهدتها األمم املتحدة في التاسع من سبتمبر عام ٢٠١٤

تقديرا وعرفانا بالدور املهم الذي جبلت عليه الكويت 
وصاحب السمو في دعم مسيرة العمل اخليري املمتدة 

إلى العديد من دول العالم احملتاجة للمساعدة.
وخالل تلك االحتفالية، أشــاد األمني العام السابق 
لألمم املتحدة بان كي مون بجهود األمير الراحل التي 
ساهمت في متكني املنظمة الدولية من مواجهة ما يشهده 

العالم من معاناة وحروب وكوارث.
وأكد بان كي مون في كلمته آنذاك أن «الكويت أظهرت 
كرما استثنائيا حتت قيادة سمو األمير الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح ورغم صغر مساحة البالد لكن 

قلبها كان أكبر من األزمات والفقر واألوبئة».
وأشــار إلــى أن «املبادرات التي قامــت بها الكويت 
دفعت املجتمع الدولي إلى جمع املزيد من املساعدات 
بفضل جهود سمو أمير البالد ما ساعد األمم املتحدة 
في القيام بوظيفتها اإلنســانية وأن الدعم املستمر 

لسمو األمير مكننا من ذلك».
وقد أكد األمير الراحل الشــيخ صباح األحمد، 
رحمه اهللا، في كلمته خالل االحتفالية ذاتها، أن 
«الكويت ومنذ استقاللها وانضمامها إلى منظمة 
األمم املتحدة سنت لها نهجا ثابتا في سياستها 
اخلارجية ارتكز بشكل أساسي على ضرورة 
تقدمي املســاعدات اإلنســانية لكافة البلدان 
احملتاجــة بعيدا عن احملــددات اجلغرافية 
والدينيــة واالثنية، انطالقــا من عقيدتها 
وقناعتها بأهمية الشراكة الدولية وتوحيد 
اجلهود الدولية وتفعيلها بهدف اإلبقاء 
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لقطة عامة ملدينة صباح االحمد البحرية

سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد مع السيد فواز خالد املرزوق بعد تقدمي شرح لسموه - رحمه اهللا - عن إجناز املرحلة الرابعة ملدينة صباح االحمد البحرية

متحــف التاريخ الطبيعي ومتحف 
العلــوم والتكنولوجيــا ومتحــف 
العلوم العربية االسالمية ومتحف 
الفضاء ومركز الفنون اجلميلة، فيما 
تضم املتاحــف مجتمعة ٢٢ صالة 
عــرض حتوي اكثر من ١١٠٠ قطعة 
من املعروضات. جتهيز املركز عمل 
عليه نحو ١٠٠ جهة متخصصة من 
١٣ بلدا، ما يعد تعاونا دوليا مميزا.

مدينة اجلهراء الطبية

افتتحها األمير الراحل، رحمه اهللا، 
في يوليو ٢٠١٨ وهي من اهم املشاريع 
احليوية التي تولى الديوان األميري 
تنفيذها وأقيم على ٢٣٥٠٠٠ متر مربع 
ومقســم الى ٨ مبان مبســاحة بناء 
اجمالية ٧٢٤٠٠٠ متر مربع، ويتكون 
من اربعة ابراج رئيسية بارتفاع ١٤

دورا وتبلغ املساحة الكلية للمشروع 
٧٢٥٠٠٠ متر مربع.

مبنى الركاب

افتتحه سمو األمير الراحل، رحمه 
اهللا، في يوليو ٢٠١٨ ويقع املبنى في 
املنطقة الشمالية في مطار الكويت 
الدولي وتبلغ مساحته نحو ٥٥ ألف 
متر مربع ويضم ١٤ بوابة للمغادرين 
تنقســم الى ٩ بوابات جســور و٥

بوابات ارضية.
مستشفى جابر األحمد

افتتحــه ســمو األميــر الراحل، 
رحمه اهللا، في نوفمبر ٢٠١٨، ويعد 
مستشــفى جابــر أكبر مستشــفى 
في الشرق األوســط وسادس اكبر 
مستشــفى في العالــم، حيث اقيم 
علــى مســاحة اجماليــة تبلغ ٧٢٠

ألف متر مربع، بينما تبلغ املساحة 
االجماليــة للمبانــي ٦٦٠ الف متر 
مسطح، ومسطح الدور الواحد من 
مبنى املستشفى ٤٩ ألف متر مربع.

مركز صباح األحمد للكلى

افتتحه األمير الراحل، رحمه اهللا، 
في مارس ٢٠١٣ وأجنز املشروع على 
ارض تبلغ مساحتها نحو ٢٠ ألف متر 
مربع وعلى متوسط مساحة مسطحة 
للدور الواحد للمبنى تبلغ ٢٥٠٠ متر 
مربع فيما خصصت بقية مســاحة 
االرض للمساحات اخلضراء وملواقف 

سيارات تتسع لـ ٥٠٠ سيارة.
قرية صباح األحمد التراثية

فــي ينايــر ٢٠١٤ افتتح ســمو 
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد 
القريــة التي تبلغ مســاحتها اكثر 
من ٢٥ كيلومترا حتتوي منشآتها 
الرئيسية على ستة اجنحة مستقلة 
لــدول مجلس التعــاون اخلليجي 
وقاعــة لالحتفــاالت واملناســبات 
الرئيسية وبحيرة مبساحة ١١ الف 
متر مربع وســوق يحاكي اسواق 
الكويت القدمية وقصور وبوابات 
تراثيــة ومطاعــم ومقاه شــعبية 
ومالعب رياضية ومخيمات عائلية 
واستراحات مجانية وتالل رملية 
وحدائق نباتيــة وألعاب ومالعب 
لألطفــال باإلضافــة الــى مســجد 
للمصلني ومصلى للنســاء بجانب 
املرافق واخلدمات األخرى التي تهدف 
الى تسهيل االســتمتاع بفعاليتها 

ولهذه القرية مستقبل واعد.

صباح األحمد، رحمه اهللا، في مارس 
٢٠١٨ وهي مشروع فريد في املنطقة 
واملتميز مبرافقه املتعددة واملصممة 
وفق احدث املعايير قوانني السالمة 
املتعلقة برياضة احملركات مبختلف 
منافساتها وفئاتها والذي يعد هدية 
قيمة من سموه، رحمه اهللا، ألبنائه 
ممارســي رياضة احملركات لتكون 
مدينــة الكويــت لرياضة احملركات 
احلاضن الرئيســي ملمارســة هذه 
الهوايــة وفــق االطــر الصحيحــة 

والسليمة واآلمنة.
مركز الشيخ عبداهللا السالم الثقافي

افتتحه األمير الراحل، رحمه اهللا، 
في فبراير ٢٠١٨ وهو احد اكبر مناطق 
العــرض املتحفي فــي العالم يضم 

واملؤمترات واملعارض ومركزا للوثائق 
التاريخية.

مستشفى األحمدي اجلديد

افتتحه سمو األمير الراحل، رحمه 
اهللا، فــي ابريل ٢٠١٧ وتبلغ مســاحة 
املستشــفى ٣٨٠٠٠٠ متر مربع بسعة 
ســريرية تبلغ ٣٠٠ ســرير بواقع ١٠٠
ســرير، حيــث بلغت كلفتــه نحو ٩٤

مليون دينار كويتي ويحتوي املستشفى 
على أجنحة للمرضى وصيدليات عامة 
وتخصصية كما يقوم املستشفى بتوفير 
سبل التعليم وتطوير قدرات الكوادر 

الطبية.
مدينة الكويت لرياضة احملركات

افتتحها سمو األمير الراحل الشيخ 

متر مربع، بينما يقع مشروع مجمع 
محاكم اجلهراء في منطقة اجلهراء حيث 
العديد من املرافق احليوية على قطعة 
ارض مساحتها نحو ١٥٠٠٠ متر مربع.

مركز جابر األحمد الثقافي

افتتحــه ســمو األميــر الراحــل، 
رحمــه اهللا، في اكتوبــر ٢٠١٦، وهو 
معلم معمــاري وثقافي كويتي بارز، 
ويقع في قلب مدينة الكويت، ويتكون 
املبنى الذي استغرق تصميمه وإجنازه 
٢٢ شــهرا، من مجموعة من األشكال 
الهندســية املركبة واملســتوحاة من 
العمــارة االســالمية، حيــث تتواجد 
٤ مبــان ضخمة مبعثرة على شــكل 
اجلواهــر املبعثرة، ويضــم املبنى ٣

مسارح و٣ قاعات للحفالت املوسيقية 

جنوم العالم ومنتخب جنوم الكويت، 
وتبلغ طاقة امللعب االستيعابية للستاد 
نحو ٦٠٠٠٠ متفرج، ويعتبر اكبر ستاد 
رياضي في الكويت والســابع عربيا، 
واخلامس والعشرين عامليا من حيث 

السعة.
مجمعا محاكم الفروانية واجلهراء

افتتحهمــا األميــر الراحل، رحمه 
اهللا، في يونيــو ٢٠١٦ وهما من اكبر 
املشــاريع احلكوميــة على مســتوى 
الكويت مت اجنازهما وفقا ألعلى املعايير 
الدوليــة، حيث يقع مشــروع مجمع 
محاكــم الفروانية في منطقة الرقعي 
احليوية التي تضم العديد من الهيئات 
احلكوميــة واخلدمية واملرافق املهمة 
على قطعة ارض مساحتها نحو ١٦٧٠٠

شــهدت البالد في عهــد أمير البالد 
الراحل الشــيخ صبــاح األحمد تطورا 
كبيرا في مشــاريع النهضة احلديثة، 
حيــث مت اجناز  العديد من املشــاريع 

العمالقة التي تزين مرافق الديرة.
مدينة صباح األحمد البحرية

من أبــرز املشــاريع العمالقة التي 
افتتحها ســمو األمير الراحل الشــيخ 
صباح األحمد، رحمه اهللا، مدينة صباح 
األحمد البحرية، التي تعتبر اول وأكبر 
مشروع يشيد بالكامل من قبل القطاع 
اخلــاص، والتي افتتحها ســمو األمير 
الراحــل في ١٧ ديســمبر ٢٠٠٩ ومتكن 
هذا املشروع العمالق الرائد في مجال 
القطــاع اخلــاص من حتويــل منطقة 
واسعة من األراضي املستنقعية السبخة 
الى واجهة بحرية رائعة ستســتوعب 

اكثر من ١٥٠٫٠٠٠ نسمة من السكان.
واحلقيقة أن هذا املشــروع أصبح 
واقعا ملموسا على األرض بفضل رؤية 
العم خالد يوســف املــرزوق - رحمه 
اهللا، وتصميم وقيادة السيد فواز خالد 
يوســف املرزوق، وأيضا بفضل تأييد 
ودعم سمو األمير الراحل الشيخ صباح 

األحمد اجلابر الصباح، رحمه اهللا.
فمن أرض صحراوية قفر الى واجهة 
بحرية تتسم بالكمال ثمة مشروع عقاري 
طموح عمالق ظهر في عالم الواقع على 
نحو ال ميكــن تصديقه إال برؤيته في 
الصحراء اجلنوبية لدولة الكويت، فهذا 
املشروع الذي تشرف باسم سمو األمير 
الراحل (مدينة صباح األحمد البحرية) 
تفوق على أي مشروع سكني آخر في 
تاريخ البالد من ناحيتي النطاق والتقدم 

الفني.
هذا العمل مت من خالل مأثرة هندسية 
رائعة جرى خاللها إنشاء شبكة واسعة 
من الطرق واملمرات املائية املمتدة من 
اخلليــج العربي لتصل الــى اكثر من 

٥ اميال ونصف امليل الى داخل البر.
احلقيقــة ان مدينــة صباح األحمد 
البحرية هي مثال لقوة القطاع اخلاص 
في اإلجناز في منطقة معروفة تقليديا 
بقيــادة الدولة لعمليــة التطوير، فقد 
أظهر املشروع ما ميكن ان يفعله القطاع 
اخلاص عندما يدعمه قادة سياسيون 

يتمتعون برؤية ثاقبة.
حديقة الشهيد

افتتحها األمير الراحل، رحمه اهللا، 
فــي مــارس ٢٠١٥، واحلديقة تتضمن 
مرافق حيوية عدة على مســاحة تبلغ 
ما يقــارب ١٠٠ ألف متر مربع، ومتتاز 
بتصميمها االستثنائي، حيث حتتضن 
شــالال ميتــد مــن اول احلديقــة حتى 
نهايتها، وتتوســطه نافــورة راقصة 
وبحيرة تسير مبحاذاة الدائري األول، 
وتقع على ضفاف البحيرة مجموعة من 
املقاهي واملطاعم ليستمتع الزوار بقضاء 
اجمــل األوقات مع األهــل واألصدقاء، 
باإلضافة الى قاعــة متعددة األغراض 
تتسع لـ ٥٠٠ شخص وممر لهواة املشي 
وآخر للزوار الى جانب موقف سيارات 
يتسع ملا يقارب ٩٧٠ سيارة واألهم في 
احلديقــة انها اصبحــت ملتقى ثقافيا 
شبابيا كويتيا انطلقت منه العديد من 

املبادرات واألنشطة املميزة.
ستاد جابر األحمد

افتتح امللعب رسميا في ١٨ ديسمبر 
٢٠١٥ مبباراة استعراضية بني منتخب 

عهد املشاريع الضخمة والنهضة التنموية
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مع عودة الطالب إلى مقاعدهم في املدارس واجلامعات 
بدأنا نشعر مجددا مبشكلة االختناقات املرورية، والتي 
تصيــب كثيرا من قائدي املركبــات بالعصبية الزائدة 
وتزيد من نســب تلوث الهواء، وتسبب هدرا للوقت، 
وهذه املشكلة ليست وليدة اللحظة وإمنا متراكمة وهناك 
محاوالت للحد منها دون جدوى، مما يجعلنا نتســاءل 

عن أسبابها للوصول إلى سبل احلد منها.
األســباب برأيي عديدة، وفي مقدمتها زيادة أعداد 
السيارات، فالطاقة االستيعابية لشوارع الكويت ال تزيد 
على ٩٠٠ ألف ســيارة في حني تتجاوز أعداد املركبات 
مليوني سيارة، أي أكثر من ضعف الطاقة االستيعابية، 
ومشاريع الطرق حتى اآلن ال تتناسب مع الزيادة في عدد 
املركبات السنوية، كما اليزال متركز املدارس واجلامعات 
اخلاصة داخل حدود املناطق السكنية، في حني أن املنطقة 
احلضرية على حالها بنسبة نحو ٨٪ من املساحة اإلجمالية 
للدولــة، كما أن لدينا ندرة في املواقف متعددة األدوار 

باملناطق ذات الكثافة السكنية العالية والتجارية.
ومن أسباب املشكلة أيضا أن االعتماد في نقل الطلبة 
إلى مدارســهم وجامعاتهم اليزال قائما على املركبات 
اخلاصة وليس نظام النقــل اجلماعي، أضف إلى ذلك 
ضعف أداء شركات النقل العام وتوقف املشاريع التي 
تسهم بشــكل جذري في حل هذه األزمة مثل املترو، 

ودخول وخروج املوظفني بتوقيت متقارب.
ومبوازاة كل ذلك التــزال االختصاصات املرتبطة 
بالنقل والطرق متشعبة في عدة جهات حكومية وليست 

حتت مظلة واحدة.
وزارة الداخلية تبذل جهودا لتجاوز املشكلة بتقنني 
حصول الوافدين على الرخص وسحب ما مت احلصول 
عليه عبر استثناءات أو بتالعب، كما عززت الوزارة من 
االنتشــار األمني وقت الذروة في الطرقات ومبحيط 
املدارس لتحقيق االنسيابية ودعوة املواطنني واملقيمني 
إلى االلتزام بقواعد السير للحد من أسباب االختناقات 
وتعقب ومخالفة غير امللتزمــني بالدوريات الراجلة أو 
عبر كاميرات املراقبة ومخالفة وســحب املركبات غير 
املستوفية شروط الســالمة وببرامج توعوية لإلدارة 
العامة للعالقات العامة بدعوة قائدي املركبات الى االلتزام 
بالقانون واخلــروج مبكرا قدر اإلمكان وتوجيههم إلى 
تغيير خط سيرهم حال وجود حوادث في طرقات بعينها.

عالج تلك األزمة يحتاج إلى جهد جماعي مع التعجيل 
بإقامة مشــروع مترو األنفاق وتطوير وســائل النقل 
اجلماعي، وتشجيع الناس على استخدامها، وإقامة مجمعات 
خدمية خارج املدن، واعتماد مشروع بقانون بشأن هيئة 
النقل البري، بحيث حتال إليها أنشطة يراد تدشينها مثل 
مدارس أو أســواق لتأخذ القرار، والتوسع باستحداث 
حارات تخزينية أو حارات إضافية بالشــوارع واملزيد 
من االلتفافات العكسية حتت اجلسور وحتويل إشارات 
ضوئية إلى دوارات أو عمل مداخل ومخارج إضافية. 

وفي اخلتام، ليس هناك ما مينع من االستعانة بخبرات 
الدول الشقيقة التي كانت تشهد مشكلة في هذا امللف 

واستطاعت حتقيق نقلة نوعية فيه.
آخر الكالم: قيام رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير 
الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشــيخ طالل اخلالد، 
وبحضور األخ وكيل الــوزارة الفريق أنور البرجس، 
بتكرمي ضباط وضباط الصف في اإلدارة العامة خلفر 
السواحل، جلهودهم في مواجهة جتار ومروجي املخدرات 
وضبط العديد من القضايا، تكرمي مستحق تقديرا وعرفانا 

للمكرمني، كما أنه حافز ودافع لآلخرين.

نافذة على األمن

األزمة املرورية .. 
أسباب وحلول

الفريق م. طارق حمادة

مواطنة تتهم زوجها 
باإلرهاب للزواج من أخرى

سعود عبدالعزيز 

يبدو أن اخلالفات الزوجية دفعت مواطنة لإلبالغ عن 
زوجها واتهامه باإلرهاب. وقالت املرأة إن زوجها يسافر 

الى دولة عربية تنشط بها جماعات متطرفة.
وقال مصدر أمني ان بالغا ورد من سيدة تفيد بأن زوجها 
له عالقة باإلرهاب، األمر الذي دفع الدوريات للتحقق من 
البالغ حيث أفادت املرأة بان زوجها يتواجد عند زوجته 
األخــرى وأعطت عنوان مكان اقامته في الصليبية وانه 
معتاد على السفر ومتويل انشطة متطرفة، وجار التحقق 

من حقيقة البالغ.

اخلالد يوّجه بإعداد دراسة فورية ألسباب االختناقات املرورية

محمد اجلالهمة 

أمر رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير 
الدفــاع ووزيــر الداخلية بالوكالة الشــيخ 
طالل اخلالد بعمل دراسة شاملة عن أسباب 
االختناقات املروريــة ووضع حلول حتقق 
االنســيابية في حركة الســير، على ان تبدأ 
األجهزة املختصة إعداد الدراســات فورا مع 
تكثيف الدوريات في التقاطعات للعمل على 
احلد من االزدحــام املروري وانتظام حركة 
املركبات وتنفيــذ اخلطة املرورية واألمنية 
مع فرز دوريات مرورية في منطقة االزدحام 

مبنطقة صباح السالم خالل أوقات الذروة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير 
الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة على ضرورة 
تطبيق قواعد املرور على املخالفني خاصة في 
مناطق املدارس مع التعامل الراقي مع احلاالت 

اإلنسانية.
وأشار اخلالد إلى ان االختناقات تؤدي إلى 
تأخر الطالب عن العودة الى منازلهم، ما يعيق 
الطالب على إجنــاز واجباتهم الى جانب تأثر 
رب االسرة بشكل تلقائي، مشددا على ضرورة 

توفير البيئة الصاحلة لالسرة . 
ولفــت الــى تواصله مــع وزيــري التربية 

والبلدية ملنع إصدار أي تراخيص جديدة ملدارس 
أو ما شابه في منطقة صباح السالم نظر للكثافة 

املرورية الشديدة التي تشهدها املنطقة. 
وجــاءت أوامر الشــيخ طالل اخلالــد بهذا 
اخلصوص خــالل زيارة ميدانيــة الى منطقة 
صباح السالم مبرافقة قطاع املرور والهيئة العامة 
للطرق ووزارة االشغال والهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة الســمكية ومقاول املشــروع 
ملتابعة االختناقــات املروية وقت اخلروج من 
املدارس، وذلك بالتزامن مع انطالق العام الدراسي 

اجلديد وبهدف تخفيف االختناقات املرورية.
واطلــع مــن قيــادات الدولة على أســباب 

االختناقات املرورية في منطقة صباح السالم 
واحللول املوضوعة من القطاعات لتيسير احلركة 
املرورية وتقييم الوضع املروري في املنطقة على 
مدار الســاعة خاصة أوقات الذروة مع حتقيق 
أعلى معدالت األمن والســالمة للطلبة وقائدي 

املركبات وتخفيف االختناقات املرورية.
وحضــر للموقــع وكيــل وزارة الداخليــة 
املساعد لشؤون املرور والعمليات اللواء جمال 
الصايــغ ومدير عام الهيئــة العامة للطرق م. 
سهى اشكناني ووكيل وزارة االشغال لشؤون 
الصيانة عبدالعزيز الصباح ونائب مدير عام 

الهيئة العامة للزراعة غامن السند.

أكد أهمية عدم إصدار تراخيص جديدة ملدارس في «صباح السالم» للكثافة العالية

الشيخ طالل اخلالد يستمع من اللواء جمال الصايغ إلى حلول سريعة لالختناقات املروريةالشيخ طالل اخلالد يوجه اجلهات املختصة بسرعة إعداد دراسة فورية ألسباب االختناقات املرورية

املكراد بحث تذليل املعوقات لضمان خضوع املنشآت لالشتراطات
ترأس رئيس قوة اإلطفاء 
العــام الفريق خالــد املكراد، 
صباح امــس االجتماع األول 
للجنة إزالة املخالفات الوقائية 
من خطر احلريــق في مبنى 
رئاســة قــوة اإلطفــاء العام 
بحضور الوكالء املســاعدين 

في اجلهات املعنية بالدولة.
وفي بداية االجتماع، رحب 
الفريــق املكــراد باحلضــور 
ونقــل لهــم حتيــات وتقدير 
الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
باإلنابة ووزير الدفاع ووزير 
الداخلية بالوكالة الشيخ طالل 
اخلالد، ومتنياته لهذه اللجنة 
بالتوفيــق فــي عملها تنفيذا 
لرغبة رئيس مجلس الوزراء 
ســمو الشــيخ أحمــد نواف 
األحمد الصباح إلزالة جميع 
املخالفات الوقائية من خطر 
احلريــق في مواقــع مختلفة 

لقوة اإلطفاء العام والعمل على 
التنسيق بني اجلهات املعنية 
لوضــع احللــول اجلذريــة 
والقانونية لتذليل املعوقات 
لضمان خضوع هذه املنشآت 

سالمة الناس وممتلكاتهم.
وأكد الفريق املكراد ضرورة 
العمل بــروح الفريق الواحد 
حلماية األرواح واملمتلكات، 
متوجهــا فــي الوقت نفســه 

بالشــكر والتقديــر لإلخــوة 
املواطنني واملقيمني املتعاونني 
فــي إزالة املخالفات، ما يعبر 
عن حسهم الوطني لتحقيق 

الصالح العام.

واملواقع لالشتراطات الوقائية 
التي تضعها قوة اإلطفاء العام 
لضمان سالمتها وحفاظا على 
األمــن املجتمعــي بعد وضع 
جميــع احللــول التي حتفظ 

ترأس االجتماع األول للجنة إزالة املخالفات الوقائية

املواقع املستهدفة بإزالة التجاوزات بهاالفريق خالد املكراد خالل ترؤسه االجتماع

بالبــالد وفقــا ملتطلبات قوة 
اإلطفاء العام.

ومت خالل االجتماع بحث 
املواقع املخالفة في البالد التي 
رصدتها فرق التفتيش التابعة 

االختناقات تؤخر الطالب عن العودة إلى منازلهم وتعيق إجناز واجباتهم الدراسية ورب األسرة يتأثر بشكل تلقائي

تصنيف قضية ضرب «بدون» 
إليرانية باعتبارها جناية

مبارك التنيب

أمر وكيل نيابة حولي تصنيف قضية ضرب وافدة ايرانية 
من قبل شــخص من غير محددي اجلنسية باعتبارها جناية، 
وذلــك بعدما ارفقت في ملف القضية تقريرا طبيا يشــير الى 
اصابات حلقت بها وحتتاج الى عالج ألكثر من ٢١ يوما، فيما لم 
حتدد الوافدة اســباب االعتداء عليها بالضرب وان كانت هناك 

عالقة تربطها باملدعى عليه.
وبحسب ما جاء في القضية التي حملت رقم ٢٠٢٢/١٦ جنايات 
ميدان حولي، فإن وافدة ايرانية قالت ان شخصا «بدون» (حددت 

اسمه) اعتدى عليها بالضرب في منطقة الشعب البحري.

«الكلية»: السرقة بانتحال صفة الشرطة أشد وطأة من بقية اجلرائم
عبدالكرمي أحمد

أكدت احملكمــة الكلية أن جرمية 
الســرقة والضــرب بانتحال صفة 
رجال الشــرطة، أشد وطأة وتأثيرا 
على املجتمع من بقية اجلرائم، لكونها 
تزرع الرهبة بني أفراده وتطرح الثقة 
برجال األمن، ما يسهم بزعزعة األمن 

في البالد.
جاء ذلك خالل حكم أصدرته دائرة 
اجلنح برئاسة القاضي سالم نصر آل 
بانتحال صفة  هيد، بحبس متهمني 

رجال املباحث والضرب والسرقة ملدة 
سنتني مع الشغل والنفاذ.

والتفتت احملكمة عن تقدمي دفاع 
املتهمني ما يفيد تنازل املجني عليهم 
والصلح معهم وادعائهم عدم وجود 
أي ضرر عليهم بعد إعادة املسروقات 
إليهم. وشددت على أن التنازل املقدم 
من املجني عليهم ال يطبق وال يرتب 
آثارا حسب املادتني ١٠٩ و٢٤١ من قانون 

اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية.
الدائرة  من جهة اخرى، أصدرت 
الثامنة في محكمة اجلنايات برئاسة 

العنجري، أمس  املستشــار فوزان 
حكمها بقضية جلب نحو ٧٠٠ زجاجة 
خمر بحرا على مــنت يخت مواطن 

شهير.
وقضت احملكمة باستبعاد صاحب 
اليخت املضبوط أوائل شــهر مايو 
املاضي بعد اعتراف القبطان الفلبيني 
بجلب املضبوطات منفردا، وقضت 
لألخير باحلبس ٥ سنوات مع الشغل 
والنفاذ واإلبعاد عن البالد بعد تنفيذ 
الكويتي باحلبس  العقوبة وللقبطان 

سنة مع الشغل والنفاذ.

ملشاهدة الڤيديو
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متر علينا الذكرى الثانية.. على رحيل املغفور له 
بإذن اهللا سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح، رحمه اهللا، قائد اإلنســانية الذي 
دعم القضايا اإلنسانية منذ ما يقارب الـ ٦٠ عاما، 
ومنذ حصول الكويت على عضوية األمم املتحدة 

في ١٤مايو ١٩٦٣.
ولقد جاء تكرمي ســمو األمير الراحل في ٩ من 
سبتمبر عام ٢٠١٤ من قبل األمني العام لألمم املتحدة 
«بان كي مون»، وذلك تكرميا لسياســته اخلارجية 
البيضاء املمتدة جلميع دول العالم في الشرق والغرب، 
مما عزز العالقة بني الكويت واألمم املتحدة من خالل 
تقدمي املساعدات اإلغاثية عبر اجلمعيات الكويتية 
اخليرية التي تقدمها الكويت وصوال لكل مناطق العالم.

وفي عهد سموه، رحمه اهللا، ساهمت الكويت في 
الكثير من املؤمترات املانحة للمبادرات اإلنسانية 
التي أطلقها قائد اإلنسانية، رحمه اهللا، في عدد من 
القمم اســتضافتها الكويت والتي من بينها إنشاء 
صندوق احلياة الكرمية والتي ساهمت الكويت مببلغ 
١٠٠ مليون دوالر، وذلك خالل املنتدى االقتصادي 
اإلســالمي، وإعالن الكويت املساهمة مببلغ ٥٠٠
مليون دوالر، وذلك علــى هامش مؤمتر املانحني 
إلعمار شرق السودان، املساهمات املالية اإلنسانية 
لوكالة األونروا واملفوضية العليا لالجئني، اإلعالن 
عن تقدمي قروض ميســرة للدول األفريقية مببلغ 
مليار دوالر وذلك في القمة العربية األفريقية الثالثة، 
مضاعفة مساهمة الكويت الطوعية السنوية لصندوق 
األمم املتحدة املركزي لالستجابة للطوارئ اإلنسانية 
إلى مليون دوالر ومؤمتر املانحني للشعب السوري 
الذي استضافته الكويت قبل سنوات وتقدمي املنح 
للشعب العراقي من خالل دعم املشاريع التنموية.

مما رسخ الدور النشط للكويت في جانب العمل 
اإلنساني في اإلقليم اخلليجي وتبنيه حلل األزمة 
اخلليجية بني دولة قطر وأشــقائها اململكة العربية 
السعودية والبحرين واإلمارات، وجهود سموه في 
املنطقة العربية والدولية، ومع تاريخ عمل ســمو 
الشيخ صباح األحمد الطويل في دعم حل الصراعات 
السياسية عبر احلوار واملساعي احلميدة، يعتبر أحد 
مؤسسي استراتيجيات السالم الدولي عبر التزامه 
الدولي ومواثيق األمم  الدولية وبالقانون  باجلهود 
املتحدة واالتفاقيات الدولية بني الكويت ودول العالم.
ولذلك حتما.. تســقط كل القيادات السياسية 
الفاشلة في العالم، وتبقى دفة قيادة اإلنسانية لسمو 
أمير الكويت الراحل الشيخ صباح األحمد، رحمه 

اهللا، شامخة كالطود بعد عامني على رحيل القائد.

إلى املستشــفى  دخلت 
تلك العجوز وخادمتها ملوعد 
مع الدكتــور، والحظها أحد 
املراجعني فقال لها يا خالة هل 
لديك أوالد؟ ردت نعم، فقال 
لها: ملاذا لم يأت بك أحد أوالدك 
للتفاهم مع الدكتور ومعرفة 

حالتك ومتابعة صحتك؟
قالت بعدما شاف احلزن 
في وجهها: كل مشغول بعمله 
وأوالده. قال: شــعرت مبن 
ليس له أوالد، وكيف أن تكون 
الرعاية مقدمة على األم وهي 
من حملته في بطنها تسعة 
شهور وأرضعته من ثديها 
باقي عمرها  سنتني ورعته 
حتى كبر وشاب؟! أليس من 
حقها فــي الرعاية من هذه 

اخلدامة أو ذلك السائق.
الســبب  أن نعرف  البد 
هــل هو كثــرة العمل؟ فال 
بد أن نعطــي من له والدين 
كبيرين مجاالت أكثر لرعاية 
والديهم، ونعطي أولوية لهم 
عن الزوجة واألوالد، وال تكون 
الرعاية للخدم أو السائق، بل 
األصل للولد أو البنت، فهم 
الناس بوالديهم وأعلم  أحق 
الوالدين  بــر  إن  بأحوالهم، 
هو أقصى درجات اإلحسان 
إليهما. فيدخل فيه جميع ما 
يجب من الرعاية والعناية، وقد 
أكد اهللا األمر بإكرام الوالدين 
حتى قرن اهللا سبحانه وتعالى 
األمر باإلحسان إليهما بعبادته 
قال تعالى: (وقضى ربك أال 
تعبدوا إال إيــاه وبالوالدين 

إحسانا).

حلمت بأنني سافرت إلى 
الســاعات  الفضاء، قطعت 
الطويلــة وأنا على منت تلك 
املركبة الضخمة التي تنقلني 
من أرضي إلى أرض عشت 
فيها مبخيلتي آالف القصص 
واحلكايات، فهي أرضي أيضا 
طاملا اشتركت معها ببعض 

الذكريات واألحالم.
وأنــا في طريقــي إلى 
فضائي املمتلئ جاءتني الكثير 
من األفكار واملخططات، ماذا 
يا ترى ســأفعل حني أصل 
البعيدة، كيف  إلى محطتي 

سأقضي يومي هناك؟
كيــف ســأكتب وأدون 
حلظات وصولي وجتربتي 
التي سأفقد عندها جاذبيتي 
وجزءا من عقلي حني يسلبه 
ذلك املنظر املهيب رغما عني.

وكان هذا هو أهم ما فكرت 
به، كيف سأكتب؟ 

أن أمسك  لن أســتطيع 
بقلمي ودفتري هناك، وأنا 
في ذلك الزي األبيض املنتفخ، 
لن أســتطيع حتويل جميع 
تلك الصور واألحاسيس إلى 
حروف، هل أســجل كل ما 
أشعر به في آلة التسجيل؟، 
أم هناك من سيستمع لي وأنا 
أحكي وأبكي في غرفة القيادة، 
وينغص علي تلك اللحظات 
التي أردت أن أبقى فيها مع 
نفسي وأبدأ بالفضفضة دون 

أن يشغل بالي أحد.
بالدمعــة في  شــعرت 
مخيلتي التــي بقيت معلقة 
بــني عيوني وخوذتي وهي 
تسقط من شدة جمال الفراغ 
األســود املرصع بالنجوم، 
شعرت بقلبي وهو ينبض 
التي  السرعة، ورئتي  بتلك 
توقفت عن العمل من رهبة 

املكان.
أحاسيس البد لي أن أكتبها 
في وقتها ال أستطيع تأخير 
تدوينهــا، فأنا لم أصل ولم 
الكتابة  التوقف عن  أستطع 
فماذا ســيكون حالي حني 
أكون هناك وأقدامي معلقة 

في الفراغ.
البد من وجود ورقة،، 

والبد من وجود القلم،، 
لذلك قــررت أال أذهب، 
سأبقى هنا مع قلمي ودفتري 

وسأترك لهم الفضاء. 

ثانيا: املوت بسبب اإلصابة باإلشعاع 
النووي، وغالبا ما يؤدي إلى اإلصابة 

بسرطان الدم.
رابعا: املوت بسبب اجلوع وأكثر 
الضحايا ستكون بالبلدان التي ليس 

بها أمن غذائي مثل الكويت.
الفوضى  خامســا: املوت بسبب 

وانتشار العصابات املسلحة.
سادسا: املوت بسبب العطش بعد 

انقطاع املياه.
ســابعا: املوت بســبب األمراض 
واألوبئة التي ستخلقها احلرب العاملية 

الثانية.
ومما ســبق نتســاءل: هل نحن 
مستعدون؟ ال.. لسنا مستعدين، ألن 
حل مشــاكل الدميوقراطية أهم من 

خطر السالح النووي.
وأسأل اهللا جل في عاله أن يحفظ 

الكويت من كل مكروه.

العالم بينما عجزت األمم املتحدة عن 
القيام مبسؤولياتها وواجباتها، مما يزيد 
من حرج ومأزق األمني العام للمنظمة 
الذي شاءت األقدار أن يكون شاهد عيان 
التي يعيشها  على األزمات والكوارث 
العالم في غياب احلكمة والرشد بسبب 
تولي مقاعد القيادة ملن ليسوا أهال لها.

وعندما يتحدث أنطونيو عن أهداف 
التنمية املستدامة حتى عام ٢٠٣٠ ويشكر 
القادة والرؤســاء على التقدم احملرز 
لتحقيق تلك األهداف فإنه يضع نفسه 
في مأزق ألنه يعرف أن إنفاقهم على 
احلروب وتدمير البيئة يفوق أضعاف 
تلك األهداف  تنفيذ  تقديرات توقعات 
البيئة والصحة والتعليم وحقوق  في 
اإلنسان وإن املؤشرات تدعو إلى اخلجل 
وأن أي حديث عن التنمية والسالم في 
إلى اخلجل  هذه األجواء أصبح يدعو 

والشفقة.

واألشر واألسوأ من يصور وهو 
ذاهــب يعصي اهللا في حفالت الغناء 
والديسكو ويخرج مع النساء والنساء 
يخرجن مع الرجال فهذا أسوأ وأسوأ.. 
ألنه يجاهر باملعصية وقد يفنت الناس.
يقــول ژ: «كل أمتي معافى إال 

املجاهرين»
وقال اهللا تعالى: (إن الذين فتنوا 
املؤمنني واملؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم 

عذاب جهنم ولهم عذاب احلريق).
لنتق اهللا فيما نفعل.. ولتكن فينا 
رقابة ذاتية ال تتابع أمثال هؤالء وال 

نشجعهم على ما يفعلونه..
ونستنكر فعلهم إن لم يكن بأيدينا 
فبألسنتنا وإن لم يكن فبقلوبنا وذلك 
اضعف األميان واســتنكار القلب ان 
ننصــرف عنهم وعــدم متابعتهم.. 
فاإلنسان إن لم يجد من يتابعه فلن 

يستمر فيما يفعل!

وخالل نحو ثالثة أيام ســتنتهي 
احلرب النوويــة، أما آلية املوت فهي 

كالتالي:
املدن  املباشر لسكان  املوت  أوال: 
الكبيرة والصاروخ النووي الواحد له 
القدرة على القتل الفوري ألكثر من 

١٠ ماليني إنسان.

في غياب صون حقوق اإلنسان، وهذا 
املأزق لألمني العام يتكرر وسط عالم 
أصبحت فيه لغة القوة هي اللغة السائدة 
وأصبحت احلكمة عملة نادرة وأنفقت 
املوارد إلرضاء نزوات ال تتفق مع مبادئ 

حقوق اإلنسان.
وإن كانت قلوبنا تدمى ملا آل إليه حال 

الليل يصلي.. سيحصل على جزائه 
من اهللا، وسيظهر عمله اخلير للناس 

ألنه صادق بها وال يريد مديحا.
ومن آفات التصوير: 

الذي يصــور الناس دون علمهم 
فهذه مــن خيانة األمانة وهذا إن دل 
يدل على خبث الناس وسوء اخللق..

أما آليات إطالق الصواريخ النووية، 
فإنها تقوم علــى ثالثة محاور وهي 
الباليســتية،  النووية  الصواريــخ 
والصواريخ التي تنطلق من الغواصات 
النووية التي جتوب البحار واحمليطات، 
والصواريــخ النووية احملمولة على 
ظهر املقاتالت النووية االستراتيجية.

العبثية املدمرة. 
وإن كان واجب الضيافة والبروتوكول 
يقتضي من األمني العام أن يرحب بالقادة 
والرؤســاء ويصطحبهم مبتسما إلى 
منصة اخلطابة في قاعة األمم املتحدة، 
فهو يعــرف أن الكثيــر من ضيوفه 
مازالت أيديهم ملوثة بدماء شــعوبهم 

العبادة، ما الهدف من وراء تصويرها؟!
هل إثبات للناس انه إنســان تقي 
وانه يخــاف اهللا؟ وال أحد يقول لي 
تشجيع الناس على العبادة.. العبادة ال 
تكون مبثل هذا الرياء وحب الظهور.

واإلنسان إن كان مخلصا وصادقا 
ولو كان في بروج مشيدة وفي ظلمة 

فــي هــذه األيــام ازدادت حدة 
التصريحــات الروســية والصينية 

والوضع غير مطمئن.
ومبجرد انطالق الصاروخ النووي 
األول من أحد أطراف الصراع، سيكون 
له رد مماثل من الطرف اآلخر، وبالتالي 

قد تنطلق مئات الصواريخ النووية.
ووفقا لدراسات علمية ستكون لهذه 
الصواريخ مخلفات إشعاعية خطيرة 
للغاية على البيئة وعلى اإلنسان، أما 
اإلشعاع النووي، فسيكون متواجدا 
في أوروبا وأميركا وروسيا والصني 
وكوريا الشــمالية بنســبة ٨٠٪، أما 
بالنسبة لدول اخلليج فسيكون تأثيره 

بنسبة ٢٠٪.
ومن آثار استخدام السالح النووي 
أن درجة احلرارة في اجلزيرة العربية 
درجه مئوية حتت  ســتنزل إلى ٣٠

الصفر.

مع افتتاح أعمال اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة في نيويورك وتوافد رؤســاء 
الدول وكبار مسؤوليها على إلقاء اخلطب 
الرنانة والتي تكون أقرب إلى مواعظ 
رجال الدين، فــإن األمني العام لألمم 
املتحدة أنطونيو غوتيريش، يبدو في 
مأزق عندما يرى رؤساء الدول يتحدثون 
عن التنمية والسالم وحقوق اإلنسان، 
بينما يعــرف جيدا كيف تنفق دولهم 
بسخاء على احلروب وتأجيج الصراعات، 
بل وجتويع املاليني من البشر بسبب 
إجراءات تصفية احلسابات السياسية.

كما أن األمــني العام لألمم املتحدة 
عندما يتحدث عــن الصحة والتعليم 
باعتبارها من حقوق اإلنســان، فإن 
ممثلي األمم املتحدة في مناطق احلروب 
يعرفون جيدا وباألرقــام كم تدهور 
التعليم وانتشرت األوبئة وفقد ماليني 
البشر حقهم في احلياة بسبب احلروب 

من أجمل النعــم التي وهبنا اهللا 
إياها نعمة التصوير.. لنلتقط أجمل 
اللحظات ونتذكرهــا فيما بعد، لكن 
من الســيئ أن يتحول التصوير إلى 

آفة وليس متعة.
قبل فترة رأيت في مواقع التواصل 
االجتماعي أن إحداهن تصور مع جثمان 
شخص متوفى، وأخرى تصور وهي 
تصلي، وشخصا يصور وهو يطوف 

حول الكعبة، 
وغيرهم يصورون وهم في ديسكو 

أو ذاهبني إلى حفلة غناء!
رمبا أفهم من يصور أماكن ترفيهية 
أو خالل أســفاره و«مغامراته» التي 
ليس بهــا معصية، فهــذا من نعمة 
وجود التصوير، بأن يتم التقاط اجمل 
اللحظات ليتذكرها الشخص فيما بعد، 
لكن من السوء أن يجعل التصوير إثما 
عليه.. مثل الذي يصور وهو يؤدي 

ألم وأمل

أمني عام
األمم املتحدة 

في مأزق
د.هند الشومر

جوهر احلديث

«النووي» 
على األبواب..

فهل نحن مستعدون؟
مفرح النومس

نغم وسط النشاز

آفة التصوير!
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أخرى والعمل كذلك على اإلسراع في 
توزيع أوامر البناء لهذه املنطقة طاملا 

ال توجد بها أي معوقات.
مجلس الوزراء يولي ملف الرعاية 
السكنية اهتماما كبيرا، حيث إنه في 
جلســته املاضية كلف بلدية الكويت 
باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتخصيص 
املواقع احملددة في تقرير جلنة حصر 
أراضي الفضاء اململوكة للدولة، ملصلحة 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى 
يتسنى لها القيام بإجراءاتها، وصوال 
إلى توزيعها على مستحقيها، وموافاة 
املجلس بتقرير حول هذا امللف خالل 

شهر.
هذا التوجه الكرمي سيعجل بالشك 
من حل هذا امللف في ظل توافر األراضي 
وتسليمها إلى املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية، كما أنه سيخفض من قوائم 
انتظــار املواطنني الذيــن ينتظرون 
حقهم في الرعاية السكنية.. ومنا إلى 
املســؤولني، عجلوا باحلل فاألراضي 

كثيرة واملال متوافر وهللا احلمد.

أسبوعي ليــصل إلـــى ٥٠٠ قســيمة 
بـــدال من الوضع احلالي ورفع طلب 
التخصيص بحيث يغطي أكبر قدر من 
الطلبات اإلسكانية والتي من املتوقع 
أن يغطي التخصيص أصحاب الطلبات 
٢٠٠٨ إذا صحــت املعلومات املتداولة 

حول ذلك.
أن تواكب  الضــروري  وبات من 
تلك التوزيعات إجراءات أخرى متعلقة 
بتجهيز املنطقة من بنية حتتية وأعمال 

«السكنية» مبساحة ٢ كيلومتر طوال 
وعرضا متهيدا إلقامة مشاريع إسكانية 
عليها حتل أزمة طوابير االنتظار، وهذا 
بالشك يسجل للمجلس البلدي والبلدية 

ووزارة الدفاع.
مطلوب كذلك من احلكومة في ظل 
هذه اخلطوات ملعاجلة امللف اإلسكاني، 
اإلسراع في طرح البنية التحتية ملنطقة 
جنوب ســعد العبداهللا والعمل كذلك 
على تســريع عملية التوزيع بشكل 

القضيــة اإلســكانية بحاجة إلى 
حلول تسرع من وتيرة إقرار املشاريع 
اإلسكانية والتوزيعات على املخططات 

في املشاريع اجلديدة.
قوائم االنتظار طويلة وهناك أكثر 
من ١٠٠ ألف طلب إســكاني بانتظار 
قرار يحل هذه األزمة، والتي ال يخلو 
أي برنامج انتخابي من التطرق إليها، 
وكذلك اقتراحات النواب السابقني في 
مختلف املجالس، ولكن دون أي فائدة 

تذكر طوال السنوات املاضية.
الفضاء كثيرة ومنتشرة  أراضي 
في شمال وجنوب البالد، وتخصيص 
جزء منها لإلسكان سيحل جزءا كبيرا 

من تراكم الطلبات اإلسكانية.
نــرى أن هناك حتــركاً جاداً من 
احلكومــة حللحلة امللف اإلســكاني 
بتنازل وزارة الدفاع عن عدد من مواقع 
املعسكرات، أحدها في محافظة اجلهراء 
يتســع إلقامة أكثر من ٣ آالف وحدة 
سكنية، وموقع آخر مت التنازل عنه من 
قبل الوزارة في املنطقة اجلنوبية إلى 

إطاللة

احلكومة 
والقضية 

اإلسكانية
khaled-news@hotmail.comخالد العرافة

خالل حضور سموه تشــييع امللكة إليزابيث 
الثانية ملكة بريطانيا، قال سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، حفظه اهللا، للملك تشالز الثالث عند 
تقدمي واجب العزاء إليه: «هناك مكانة خاصة للملكة 

اليزابيث الثانية في قلب الكويت قيادة وشعابا».
كانت كلمة ســموه معبرة وصادقة حملت كل 
احلب والتقدير من قبل الكويت حكومة وشــعبا 
ولبريطانيــا العظمى دور كبير في نهضة الكويت 
وفي العديد من املجاالت، فلبريطانيا مواقف ال ميكن 
أن ننساها نحن أبناء الكويت، فقد تصدت لقاسم 
العراق عندما حشــد جيشه على احلدود الكويتية 
مهددا باحتالل دولتنــا مدعيا أن الكويت جزء من 
العراق، وأنه يسعى السترجاع هذا اجلزء إلى العراق، 
وهنا تسارعت القوات البريطانية فأرسلت البوارج 

البحرية لتدافع عن استقالل الكويت.
ولقد عقدت اجلامعة العربية لبحث موضوع تهديد 
العراق باحتــالل الكويت وإجالء القوات األجنبية، 
فرد املغفور له بإذن اهللا سمو األمير الراحل الشيخ 
عبداهللا السالم: «لو خرجت القوات البريطانية.. من 
مينع قوات قاسم العراق من احتالل الكويت؟» هنا 
تدخل الرئيس املصري الراحل جمال عبد الناصر 
وتعهد بإرســال قوات عربية لتحل مكان القوات 
اإلجنليزية، وباشــر عبدالناصر بإرسال أول فوج 
من القوات العربية إلى الكويت حلماية أمن الكويت 
وكانت قوات اجلمهورية العربية املتحدة أثناء الوحدة 

بني مصر وسورية.
كذلك ساهمت القوات البريطانية في حرب حترير 
الكويت عام ١٩٩٠ لطرد قوات صدام العراق الذي 
دخل األراضي الكويتية غازيا ومحتال ومدعيا أنه 
اســتعاد هذا اجلزء الذي أسماه باحملافظة السابعة 
عشرة، إال أن القوات البريطانية بالتعاون مع القوات 
الدولية التي تشكلت لتحرير الكويت استطاعت أن 
تطرد قوات صدام من الكويت، وأن تزيل االحتالل، 
ويتم التحرير الكامل لكل األراضي الكويتية، فهناك 
عالقة تاريخية وحميمة بني الكويت وبريطانيا التي 
ساعدت الكويت في العديد من املواقف السياسية 
ومنها االعتراف باســتقالل الكويت وقبولها في 

األمم املتحدة.
ومن هذا املنطلق، كانت كلمة ســمو ولي العهد 
إلى امللك تشــالز الثالث بأن للملكة اليزابيث مكانة 
خاصة ورفيعة فــي قلوب الكويتيني الذين عبروا 

عن مشاعرهم جتاه رحيل امللكة اليزابيث الثانية.
من أقوال املغفور له بإذن اهللا، سمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد، طيب اهللا ثراه: «صونوا أمكم 
الكويت، فلــن جتدوا لها مثيال أو بديال، وحافظوا 

عليها واحفظوا نعمها اهللا يحفظكم».
واهللا املوفق.

إليزابيث الثانية 
في قلب الكويت

املوقف السياسي

عبد احملسن احلسيني
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األربعاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢ اقتصـاد

حتويالت الوافدين «غير الرسمية».. حتت أعني ٣ أجهزة رقابية
٣- غسيل األموال ومتويل اإلرهاب: إذ تخضع شركات الصرافة 
وعملياتها لضوابط قانون مكافحة غسيل األموال ومتويل 
اإلرهاب رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ والذي يتوالها مراقب التزام 
يدقــق على كافــة العمليات مبا يضمــن نزاهة عمليات 
التحويالت من خالل مؤشرات تضعها وحدة التحريات 
املاليــة للعاملــني في قطــاع الصرافة ميكــن من خاللها 
الكشــف عن أي حتويالت تدور حولها الشــبهات، وهو 
األمــر الذي ال ميكن حتقيقه من خــالل التحويالت التي 
تتم عبر األفراد، ما قد يجعل ذلك األمر منفذا غير قانوني 

ألي أموال مشبوهة.
وذكرت املصادر أن شــكوى الشــركات جاءت بعدما 
استشــعرته مــن إمكانيــة تنامــي أعمال هــؤالء األفراد 
وممارســاتهم بصــورة قد متثل إشــكالية للقطاع ككل، 
خصوصا أن هؤالء األشخاص يعملون بأسعار تنافسية 
قد يصل الفارق بينها وبني أسعار الشركات النظامية إلى 
نحو ١٦٪ من سعر صرف العملة األجنبية، وهو األمر الذي 
يستقطب الكثير من الوافدين الراغبني في االستفادة من 
فارق األسعار دون النظر إلى تبعات األمر أو قانونيته.
وأضافــت املصــادر أن الكثيــر من األشــخاص باتوا 
ينظرون إلى هذا النــوع من التحويالت كفرصة ذهبية 
ميكن االســتفادة منها وحتقيق أرباح سريعة من فارق 
األســعار بني السوقني الرســمي وغير الرسمي، ومن ثم 
إعادة تدوير هذه األموال مجددا عبر حتويالت عكســية 

لتتزايد األرباح. 
وحول نوعية األشــخاص الذيــن يلجأون إلى العمل 
في تلك التحويالت غير الرســمية، قالت املصادر «األمر 
ال يقتصر على جتار أو من يعملون حلساب جتار، فكل 
من ميتلك قدرا من السيولة النقدية في الدول املستهدف 
إجراء التحويالت إليها بات يرى أن هناك فرصة للكسب 
السريع من خالل ممارسة هذا النشاط، فهناك من يقومون 
مبمارسته على نطاق ضيق داخل دوائرهم االجتماعية، 
وهناك من يستقطبون عمالء من كل املناطق داخل دولهم، 
وهــم الذين بدأوا بالظهور بصورة واضحة خالل األيام 

املاضية ومتت الشكوى بحقهم».

٢- حماية املتعاملني: إذ إن إشــراف بنك الكويت املركزي على 
أعمال شركات الصرافة من شأنه ضبط عملياتها ونشاطها 
وحماية املتعاملني معها وفق القانون، خصوصا أنه يضع 
نظاما للتفتيش على الشــركات للتأكد من سالمة نشاطها 
وأوضاعها املالية، وللتأكد من صحة املعلومات والبيانات 
وغير ذلك من األمور التي يرى املركزي ضرورة مراقبتها، 
وهــو األمر الذي ال ميكــن حتقيقه حال تعامــل الراغبون 
فــي إجراء حتويــالت مالية إلى دولهم مع أشــخاص غير 

مرخص لهم.

مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب، مبينا في الوقت 
ذاته ٣ إشكاليات قانونية رئيسية كالتالي:

١- قانونية ممارسة النشاط: إذ إنه ال يجوز لألفراد ممارسة نشاط 
حتويل األموال، مبينا أن الشركات لديها متطلبات ال بد من 
اســتيفائها حتى تستطيع ممارسة عملها بعد التصريح لها 
من قبل اجلهات الرقابية وهو أمر ال ميكن لألفراد أن يقوموا 
به وفقا للمتطلبات واالشتراطات، خصوصا ان القانون جاء 
صريحا بأنه «ال يجوز ألي شركة صرافة أن متارس العمل إال 
بعد تسجيلها في سجل شركات الصرافة لدى البنك املركزي».

علي إبراهيم

علمت «األنباء» عبر مصادر مطلعة أن شركات صرافة 
محلية خاطبت اجلهات الرقابية في شأن أشخاص طبيعيني 
ميارسون نشاط حتويل األموال بشكل غير رسمي، ومبا 
ال يتسق مع األطر واملعايير القانونية التي تشرف على 

تنفيذها اجلهات الرقابية في الكويت.
وأفادت املصادر بأن هؤالء األشخاص باتوا حتت األعني، 
إذ إن ٣ جهــات رقابيــة مختصة بإنفــاذ القانون تراقب 
ممارساتهم عن كثب، وجتمع البيانات واملعلومات الالزمة 
حول نشاطهم التخاذ اإلجراءات القانونية في شأنهم وفقا 
للقوانني املعمول بها داخل الكويت، خصوصا أن هؤالء 
األشخاص يواجهون ٣ مخالفات قانونية رئيسية، أوالها 
ممارسة نشاط من دون ترخيص جتاري، وممارسة نشاط 
باملخالفة لضوابط واشــتراطات بنــك الكويت املركزي، 
ناهيك عن مخالفة أعمالهم للقانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن 

مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب.
وتفصيليا، قالت املصادر «خالل اآلونة األخيرة اشتكت 
بعض الشركات من قيام أشخاص باإلعالن عن توفيرهم 
خلدمــات حتويل األمــوال من الكويت إلى بــالد بعينها 
بأسعار تنافسية، مبينة أن هؤالء األشخاص غير مرخص 
لهم مبمارسة تلك األعمال، وال يتبعون أي كيان قانوني 
مرخص له مبزاولة نشاط الصرافة وحتويل األموال».

وأضافت املصادر أن الشركات أبلغت اجلهات الرقابية 
بآليات عمل هؤالء األشخاص الستقطاب عمالئهم املتوقعني 
من خالل الترويج لنشاطهم عبر صفحات وسائل التواصل 
االجتماعــي، ومن خالل مجموعــات وصفحات معروفة 
بالنشاط الكثيف لوافدي الدول املستهدف إجراء التحويالت 

املالية إليها.
وذكرت أن اإلشكالية القانونية في عمل هؤالء األشخاص 
تنبع بصورة رئيســية من ممارســة النشــاط من دون 
ترخيص، ما قد يحمل في طياته نوعا من املخاطر على 
األفــراد املتعاملني معهم جلهة إمكانيــة حدوث عمليات 
نصب واحتيال أو استغالل تلك األموال مبا يخالف قوانني 

شركات صرافة محلية اشتكت من تزايدها مؤخراً.. مع تقدميهم أسعاراً متدنية لبعض العمالت مقارنة بالنظامية

اإلعالنـات تسـتهدف تعيـني ٥٠٠ مواطـن فـي مختلـف التخصصـات والتوزيـع علـى الشـركاتأغلـب الفـرص تتركـز فـي شـركتي «نفـط الكويـت» و«البتـرول الوطنيـة» للفنيـني والهيئـة الطبية

أبـرز مخالفاتهـم ممارسـة نشـاط دون ترخيص جتـاري.. وبعيـدًا عن اإلشـراف الرقابيأعمالهم قد تدفعهـم للوقوع حتت طائلة قانون مكافحة غسـيل األمـوال ومتويل اإلرهاب

للكويتيني.. ٥ إعالنات توظيف في «النفط» دفعة واحدة
أحمد مغربي 

بعــد انتظــار دام ألكثــر 
من ســنة، كشــفت مؤسسة 
البترول الكويتية وشركاتها 
التابعة عن ٥ إعالنات توظيف 
للمواطنــني دفعــة واحــدة، 
تعتبــر هــي األكبــر علــى 
االطالق على مدار السنوات 
املاضيــة، حيــث مت اإلعالن 
عن تلك الوظائف على مدار 
األسبوعني املاضيني، وذلك 
ملختلف التخصصات اإلدارية 
والفنية والطبية للعمل في 

شركات القطاع النفطي. 
ووفقــا ملصــادر مطلعة 
تقدر اعداد الوظائف الشاغرة 
بحــدود ٥٠٠ موظــف كحــد 
أقصى، حيــث تتركز أغلب 
الوظائف في شــركتي نفط 
الكويت والبترول الوطنية.

وتأتي إعالنات التوظيف 
في ظل سعى مؤسسة البترول 
وشركاتها التابعة دائما إلى 
املساهمة ومشاركة الدولة في 
حل مشكلة البطالة وتوفير 
فرص العمل للشباب الكويتي 
عبر إعــداد خطط خمســية 
للقوى العاملة تأخذ باالعتبار 
االحتياجات املستقبلية من 
العمالــة، متضمنــة العمالة 
مــن ذوي اخلبرة إلى جانب 
اخلريجني اجلدد من مختلف 
املجاالت والتخصصات بناء 
على املشــاريع والتوسعات 
في القطاع النفطي الى جانب 
التسرب املتوقع من العمالة 
احلالية، حيث تتم مراجعة 
هذه اخلطط سنويا ووضع 
خطط توظيف متدرجة لسد 
الشواغر واالحتياجات الفعلية 
مــن العمالة ذوي اخلبرة أو 
اخلريجــني اجلــدد لتدريب 
وتأهيل العمالة اجلديدة في 

مختلف التخصصات.
وفي تفاصيل اإلعالنات 
املتقدمـــــون  سيخـضـــــع 
املستوفون لشروط اإلعالن 
لالختـبـــارات واملقـابـلـــة 
الشــخصية، ويجب اجتياز 
اختبــار اللغــة اإلجنليزية 
اختبــار  إلجــراء  بنجــاح 
التخصص، وفي حال اجتيازه 
بنجاح يتم اجــراء املقابلة، 
علما ان اجراء املقابلة ال يعني 
قبول الطلب، كما أن الترتيب 
النهائي للمرشــحني يعتمد 
على إجمالــي نقاط عناصر 
القــوة املتمثلة فــي املعدل 
العــام واختبــارات كل مــن 
اللغة اإلجنليزية والتخصص 

وظائــف ال تتماشــى مــع 
مجــال تخصصاتهــم، كما 
تنتهج سياسة التوظيف في 
النفط تعيني أفضل الكفاءات 
الوطنية ممن تنطبق عليهم 
شــروط ومتطلبات شــغل 
الوظائف الشاغرة، وحتقيقا 
ملبدأ تكافؤ الفرص الوظيفية 
يتم اإلعالن عن توافر الفرص 
للكويتيني فقط ســواء كان 
التخرج  االحتياج حلديثي 

أو لذوي اخلبرة.
اإلعالن األول 

إعالنــات  وبخصــوص 
التوظيف، فقد كشفت شركة 
البترول الوطنية عن إعالن 
التوظيــف األول واخلــاص 
التخرج  باملهندسني حديثي 
من حملة الشهادات اجلامعية 
فهو خــاص للكويتيني فقط 
بالعمل لديها او لدى مؤسسة 
البترول او الشركات النفطية 
الزميلة، وطلبت الشركة في 
إعالن التوظيف تخصصات 
هندسة ميكانيكية وكيمائية 
وكمبيوتـــــر وكهربائيـــــة 

الفنيــة  التخصصــات  فــي 
هندســــة  بكالوريـــــوس 
بتــرول وبكالوريــوس علوم 
جيولوجيا، ومت حتديد موعد 
التقدمي خــالل الفتــرة من ١١
سبتمبر حتى ١ أكتوبر ٢٠٢٢.

إعالن التوظيف الرابع

أعلنت مؤسسة البترول 
عن إعــالن التوظيف الرابع 
حلملة الشــهادات اجلامعية 
فــي  بالعمــل  لاللتحــاق 
املؤسسة وشركاتها التابعة 
فــي تخصصات احملاســبة 
وإدارة املوارد البشرية ونظم 

معلومات إدارية.
وقالت «البترول» في إعالن 
التوظيف ان التقدمي سيكون 
عبــر املوقــع االلكترونــي 
اخلاص باملؤسسة، على ان 
يكون التقــدمي خالل الفترة 
من ١١ سبتمبر اجلاري حتى 

١ أكتوبر املقبل.
إعالن التوظيف اخلامس

التوظيــف  إعــالن  أمــا 
اخلامس فهو خاص بالوظائف 

وصناعية وعلوم حاســوب 
وعلوم كيمياء، وستكون فترة 
اإلعالن اعتبارا من ١٨ سبتمبر 
اجلاري حتى ٨ أكتوبر املقبل.

إعالن التوظيف الثاني

وأعلنــت شــركة نفــط 
الكويــت عن توافــر فرص 
عمل للكويتيني فقط حديثي 
التخرج من حملة الدبلومات 
الفنية في تخصصات دبلوم 
هندســة بترول/ استكشاف 
وتطويــر، ودبلوم هندســة 
بتــرول/ إنتــاج وتصديــر، 
ودبلــوم صناعات كيمائية، 
ودبلــوم مختبــرات كيمــاء 
تقــدمي  ويتــم  تطبيقيــة، 
الطلبات على موقع شــركة 
الفترة  الكويت خــالل  نفط 
من ١١ سبتمبر اجلاري حتى 

١ أكتوبر ٢٠٢٢.
إعالن التوظيف الثالث 

كشفت شركة نفط الكويت 
عن توافر فرص عمل للكويتيني 
التخــرج)  (حديثــي  فقــط 
حلملة شــهادة البكالوريوس 

الطبية  الطبية والوظائــف 
املساندة لذوى اخلبرة، وهو 
إعالن مشترك بني شركتي نفط 
الكويت والبترول الوطنية، 
وحددت فيه «نفط الكويت» 
مجموعة من االشتراطات مثل 
األولوية لتكون للكويتيني ثم 
ملواطني دول مجلس التعاون 
ثم اجلنسيات األخرى، وان 
يكون مستوفيا للمتطلبات 
الدنيا للوظيفة املراد التقدمي 
إليها وان يكون ملما باللغتني 
العربيــة واالجنليزية إملاما 
تاما وأال يقل معدل التخرج 
عــن ٢ مــن نظــام ٤ نقــاط 
ونسبة ٧٠٪ للنظام املئوي 
وفي جميع األحوال يجب إال 
يقل التقدير اللفظي عن جيد 
من اجلهة التي تخرج منها.

وحــددت شــركة نفــط 
الكويت في إعالن التوظيف 
بأال يكون املتقدم غير كويتي 
يعمــل لــدى وزارة الصحة 
ولديه إقامة قابلة للتحويل، 
ونسخة من ترخيص مزاولة 
املهنــة صــادرة مــن وزارة 

الصحة سارية املفعول.

تستقطب حديثي التخرج في مختلف التخصصات اإلدارية والفنية وآخر موعد للتقدمي مطلع أكتوبر املقبل

واملقابلة الشخصية.
وأواخــر العــام املاضي، 
قالت «مؤسسة البترول» إن 
معدالت التكويت في القطاع 
النفطي ارتفعت بشكل كبير 
خالل األعوام املاضية، وصوال 
إلى أكثر من ٩٠٪ في بعض 
الشــركات مثل شــركة نفط 

الكويت.
وأكــدت املؤسســة أنهــا 
تولي أهمية كبرى للعنصر 
الوطني للعمل فــي القطاع 
النفطي، باعتبــاره الركيزة 
األساســية لتطــور العمــل 
وحتمل املسؤوليات مستقبال.
رؤيــة  مــن  وانطالقــا 
«البترول» فإنــه ال ميكنها 
تعيــني جميــع خريجــي 
الهنــدســــة املجتازيـــــن 
لالختبـــــارات حيـــــث ان 
ذلك ســيكون على حساب 
تخصصات أخــرى يحتاج 
القطــاع وهــو مــا  اليهــا 
سيترتب سلبيا على أعمال 
القطــاع النفطــي ويخلــق 
احلاجة إلى إعادة تأهيليهم 
وتدريبهــم وتوظيفهم في 

الشروط الواجب توافرها 
في املتقدم 

معايير املفاضلة

طرق توظيف الكويتيني 
في «النفط» 

حددت «مؤسسة البترول» وشركاتها في إعالنات 
التوظيف عددا من الشروط ينبغي توافرها تتمثل 

في التالي:
١ - أن يكون حاصال على الشهادة اجلامعية في احد 

التخصصات املطلوبة في اإلعالن.
٢ - أال يقل معدل التخرج عن ٢٫٥ من نظام ٤ نقاط 
ونســبة ٧٧٫٥٪ للنظام الرقمي، وفي كل األحوال 

يجب أال يقل التقدير اللفظي عن جيد.
٣ - أال يكون مضى على التخرج أكثر من ٣ سنوات 

في تاريخ ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢.
٤ - أال تتجاوز سن املتقدم ٢٨ سنة.

٥ - أال يكون مســجال كصاحب عمل في املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية.

٦ - أال يكــون املتقدم مــن املوظفني العاملني لدى 
القطاع النفطي.

حددت «مؤسسة البترول» في إعالنات التوظيف 
معايير املفاضلة في التالي وذلك في حال تســاوى 

نتائج املرشحني:
١ - تقدير ٩٠٪ فأعلى للمؤهل.

٢ - االقدم في احلصول على املؤهل.
٣ - األكبر سنا.

٤ - يقدم املتزوج على األعزب.

يتم تعيني الكويتيني في القطاع النفطي بطريقتني: 
األول: وهو تعيني مباشر على سلم الدرجات 
واملرتبات املوحد في القطاع النفطي واملعمول به 
في مؤسسة البترول وشركاتها حسبما تقتضيه 
مصلحة العمل وتســمج به الشواغر الوظيفية 
املتاحة سنويا في ميزانيتها سواء كانت ناجمة عن 
تطبيق سياسة تكويت الوظائف واحالل العمالة 
الوطنية محل العمالــة الوافدة او كانت مدرجة 

أصال لهذه الغاية.
الثاني: تعيني على عقود املقاولني بالقطاع النفطي 
وهو طريق إضافي آخر بخالف التعيني املباشر 
سالف الذكر، وهو يستهدف توفير املزيد من فرص 
العمل أمام الشباب الكويتي مبا يحقق الغاية من 
اصدار القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ في شأن دعم 
العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في اجلهات 
غير احلكومية وقرارات مجلس الوزراء بشأنها.
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عصام الصقر: «الوطني» منوذج بتطبيق املؤسسات املالية ملمارسات االستدامة

يحرص بنك الكويت الوطني 
على تعزيز ممارسات احلوكمة 
البيئية واالجتماعية واملؤسسية 
بكل أعماله ودعــم كل املبادرات 
املتعلقة بترسيخ تلك املؤسسات 
محليــا وإقليميــا، الســيما فــي 

املؤسسات املالية.
وفــي ذلــك اإلطــار، تعــاون 
الوطني مع «مجموعة أكسفورد 
لألعمــال» إلصــدار تقريــر عن 
احلوكمة البيئيــة واالجتماعية 
واملؤسسية، والذي يسلط الضوء 
على الدور اجلوهــري للتمويل 
املستدام كركيزة أساسية لتعزيز 
النمو االجتماعي واالقتصادي على 
الصعيدين احمللي واإلقليمي على 

نطاق أوسع.
ويقدم التقريــر، الذي يحمل 
عنــوان «اخلدمــات املصرفيــة 
املستدامة واملسؤولة في منطقة 
اخلليج»، حتليال متعمقا ونظرة 
ثاقبة الســتراتيجيات احلوكمة 
البيئية واالجتماعية واملؤسسية 
املطبقة على صعيد قطاع اخلدمات 
املالية بصورة واضحة وميسرة 
مبا ميكن القارئ من التنقل بيسر 
وســهولة لالطالع على األجزاء 
املختلفــة للتقريــر واملدعمــة 
بالبيانات األساســية والرسوم 

البيانية والتوضيحية.
وقد تتبــع التقرير مســيرة 
بنك الكويــت الوطني في مجال 
احلوكمة البيئيــة واالجتماعية 
واملؤسسية حتى وقتنا احلاضر، 
وذلك من خالل توثيق اخلطوات 
املختلفــة التــي اتخذهــا البنك 
لتطبيق سياساته التي تتوافق مع 
األطر الوطنية والدولية للتنمية 
املســتدامة وخلق قيمة مضافة 

على املدى الطويل.
التقريــر  اســتعرض  كمــا 
اســتحدثها  التــي  اإلجــراءات 
البنك للتركيز على املســؤولية 

االجتماعية، والتي تشــمل رفع 
مستويات التمويل املوجه لتدريب 
وتطويــر املوظفــني واملبادرات 
املجتمعيــة، وزيادة الدعم املالي 
للشركات الصغيرة واملتوسطة 
وتوســيع نطــاق التعــاون مع 

املوردين احملليني.
وفــي ســياق تعليقــه علــى 
التقريــر، قــال نائــب  إصــدار 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي ملجموعة بنك الكويت 
الوطنــي، عصام الصقــر: «يعد 
دمج مبــادئ احلوكمــة البيئية 
واالجتماعيــة واملؤسســية في 
املمارســات املصرفية مــن أبرز 
العوامل اجلوهرية التي تساهم 
في تعزيز التنميــة االجتماعية 
واالقتصادية في املنطقة، هذا إلى 

جانب متكني مــزودي اخلدمات 
املاليــة في دول مجلس التعاون 
اخلليجــي من جــذب املزيد من 

االستثمارات الدولية».
وأضاف: «إن مواءمة االستراتيجيات 
ومنــاذج التشــغيل املختلفة مع 
األطر الدولية مثل أهداف التنمية 
املستدامة لألمم املتحدة واملبادرة 
العامليــة إلعداد التقارير ســوف 
تنعكس بشــكل إيجابي في املدى 
الطويل على االقتصاد واملجتمع، 
كما أن تبني أطر عمل قوية إلدارة 
املخاطــر واألزمات يعــزز قدرتنا 
على مواجهة الصدمات االقتصادية 
املتوقعة والتخفيف من حدتها».

واستطرد قائال: «نواصل في 
الوطني دمــج معايير احلوكمة 
البيئية واالجتماعية واملؤسسية 

في كل أنشــطتنا كما نسعى إلى 
تعزيز مساهمتنا في دعم رحلة 
التحــول نحو اقتصاد مســتدام 

ومنخفض الكربون».
واختتم الصقــر قائال: «قمنا 
مؤخرا بتدشــني إطــار التمويل 
املســتدام الــذي يدعــم جهودنا 
باجتاه حتقيق طموحاتنا لدمج 
احلوكمة البيئيــة واالجتماعية 
واملؤسسة بكل أعمالنا كما ميثل 
خطــوة مهمة في ســبيل تعزيز 
وصولنا إلى أســواق رأس املال 

العاملية».
ويوضح التقرير االنعكاسات 
اإليجابية ألطر التمويل املستدام 
عبــر القطــاع املصرفــي بصفة 
خاصة واالقتصاد بصفة عامة، 
والتي تتســع لتشمل مجموعة 
متنوعة من العوامل التي تتراوح 
بني مصــادر التمويــل املختلفة 
والضمانات الرقابية للتحوط ضد 
املخاطر. كما يتطرق الستكشاف 
الدور احملوري للتحول الرقمي 
ومســاهمته في تعزيــز مبادئ 
احلوكمــة البيئية واالجتماعية 
واملؤسســية وتســريع وتيــرة 
دمجها ضمن القطــاع املصرفي 
مــن خــالل االبتــكار والتطــور 
التكنولوجي الذي يشمل توفير 
خيــارات متويــل أكثر شــموال 
وتقليــل احلاجة إلى اســتخدام 

النقد والعمالت الورقية.
ويركــز التقريــر أيضــا على 
الفــرص املتاحــة أمــام البنــوك 
لتولــي قيادة جهود املســؤولية 
القضايــا  االجتماعيــة كإحــدى 
الرئيســية التي مت حتليلها. مبا 
في ذلك  تسليط الضوء على أبرز 
املجاالت الرئيسية التي مت تعريفها 
ضمــن التقرير علــى أنها مهيأة 
للتنميــة والتطوير، مثل تعزيز 
الدعــم املوجه لشــرائح املجتمع 
التي ال حتظى بالتمثيل الكافي.

البنك تعاون مع «مجموعة أكسفورد» إلصدار تقرير بعنوان «اخلدمات املصرفية املستدامة واملسؤولة مبنطقة اخلليج»

عصام الصقر

دمـج مبادئ احلوكمـة البيئيـة واالجتماعية واملؤسسـية في األعمـال املصرفية يدعم أوجـه التنمية 
تعزيز ممارسـات االسـتدامة يسـاهم في جذب املزيد من االسـتثمارات األجنبية للمؤسسات املالية 
تبني أطـر عمل قويـة إلدارة املخاطـر يعزز التصـدي لألزمـات االقتصاديـة والتخفيف مـن تداعياتها
مواءمة املؤسسـات املالية إسـتراتيجياتها مع األطر الدوليـة تنعكس إيجابًا علـى االقتصاد واملجتمع

«احتاد الصناعات» يعرض بالتعاون
مع «صناعات الغامن» فرص عمل للشباب الكويتيني

«القطرية» أفضل شركة طيران في العالم للمرة السابعة

طارق عرابي

أعلن احتاد الصناعات الكويتية عن 
طرح مجموعة من فرص العمل في قطاع 
املبيعات والتسويق لدى مجموعة شركات 
صناعــات الغــامن، وذلــك بالتعاون مع 
أكادميية الغامن للصناعات، بهدف تكويت 

الوظائف املتاحة في هذه القطاعات.
جاء ذلك خالل اللقــاء املفتوح الذي 
عقده االحتاد صباح أمس في مقر غرفة 
جتارة وصناعة الكويت، والذي حضره 
عدد كبيــر من اخلريجــني واخلريجات 
الباحثــني عن فرص العمــل املميزة في 

القطاع اخلاص.
وأكد احتــاد الصناعات الكويتية أن 
مبادرتــه هذه جاءت بناء على توجهات 
الدولــة بالتركيــز على رعاية الشــباب 
وتوفير فرص عمل لتفعيل مشــاركتهم 
االيجابية في خدمة املجتمع وسعيا منه في 
النهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز الوعي 
بأهميــة هذا القطــاع احليوي من خالل 
تنفيذ انشطة ومشاريع مبتكرة تتماشى 
مع املتغيرات العاملية املتسارعة وتساهم 
في حتويل القطاع الصناعي لكيان مؤثر 

أعلنت اخلطوط اجلوية 
القطرية عن فوزها بجائزة 
أفضل شركة طيران في العالم 
للمرة الســابعة خالل حفل 
توزيع جوائز سكاي تراكس 
العامليــة ٢٠٢٢ فــي لنــدن، 
ويأتي هذا الفــوز بالتزامن 
مع احتفال الناقلة بالذكرى 
الـ ٢٥ منذ انطالق عملياتها.
الناقــل  كمــا حصــدت 
٣ قطــر  لدولــة  الوطنــي 

جوائز أخرى، وهي: «أفضل 
خدمات طعام في صالة درجة 
رجال األعمــال في العالم»، 
و«أفضل درجة رجال أعمال 
في العالم»، و«أفضل شركة 
طيران في الشرق األوسط».

وفازت املقصورة الراقية 
للناقلة بجائزة أفضل درجة 
رجال أعمال في العالم للعام 
السادس على التوالي والتي 
تتميــز مبقعد كيو ســويت 
والذي يوفر جتربة الدرجة 
األولــى فــي درجــة رجــال 
األعمــال، كمــا نالــت صالة 
املرجان التــي تعتبر واحة 
للرفاهية واالسترخاء بجائزة 
أفضل خدمات طعام في صالة 

وفاعــل وخصوصا بعد جائحة كورونا 
وانعكاســاتها علــى التحــول الصناعي 
والتكنولوجي املبهر والذي يتطلب تضافر 
اجلهود ملواكبتها عن طريق االســتثمار 

بالعنصر البشري بالدرجة االولى.
وأضاف االحتاد أنه وامتدادا خلبراته 
الســابقة وقصص النجاح التي حققتها 
مشاريع االحتاد في مجال االستثمار في 
الطاقات الشــبابية عن طريق مشــاريع 
تأهيــل حديثــي التخــرج من الشــباب 
الكويتــي، وانطالقــا مــن رؤية شــركة 

واالعتمادية، عبر مطار حمد 
الدولي.

وتعليقا على هذا اإلجناز 
التاريخي للناقلة القطرية، 
التنفيــذي  الرئيــس  قــال 
ملجموعة اخلطوط اجلوية 
القطرية أكبر الباكر: «الفوز 
بجائزة أفضل شركة طيران 
في العالم لطاملا كان هدفنا 
الناقلة،  منذ بداية تأسيس 
والفوز بهذه اجلائزة للمرة 

صناعــات الغــامن باعتبارهــا احد اكبر 
الشــركات الرائدة في مجال االســتثمار 
البشري في املنطقة وما تضمه من فرص 
عمل هائلة في مختلف قطاعات الشركة 
املوزعة في ارجاء الكويت، جاء التعاون 
املشترك لطرح الفرص املشجعة للشباب 
الكويتــي الراغــب فــي العمــل بالقطاع 
اخلاص، االمر الذي يخلق فرصة ذهبية 
للشراكة في مشــروع وطني يهدف الى 
متكني حديثي التخرج في الشركات التابعة 

للمجموعة من خالل آلية منظمة.

السابعة باإلضافة الى ثالث 
جوائز أخرى ما هو اال دليل 
جلــي علــى حجــم اجلهود 
املبذولــة من  االســتثنائية 
قبــل موظفينا األكفــاء. إن 
تفانيهــم في العمل الدؤوب 
لتقدمي أفضل اخلدمات يعزز 
من حصول مسافرينا األعزاء 
على جتربة ســفر سلســة 
ومريحــة على مــنت الناقل 

الوطني لدولة قطر».

(زين عالم) جانب من احلضور خالل اللقاء املفتوح الحتاد الصناعات أمس 

موظفو اخلطوط اجلوية القطرية في لقطة تذكارية مع اجلوائز

درجة رجال األعمال في العالم 
بفضل تقــدمي جتربة طعام 

استثنائية.
كما فازت الناقلة بجائزة 
أفضــل شــركة طيــران في 
الشــرق األوســط لتؤكــد 
تفضيل املسافرين في املنطقة 
السفر على منت رحالتها ملا 
تقدمه من خدمات استثنائية 
وشــبكة وجهــات عامليــة 
وسياســة تتســم باملرونة 
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«البورصة» : دور فاعل لـ «صانع السوق»
 في توفير السيولة على األسهم بسوق املال

نظمــت بورصــة الكويــت 
ندوة نقاشية موجهة للشركات 
املدرجة لتسليط الضوء على 
آلية وأداء صانع السوق ودوره 
الفعــال فــي تعزيز الســيولة 

بتداوالت الشركات املدرجة.
وتركز احلديث خالل الندوة 
النقاشية حول أهمية السيولة 
على أسهم الشركة املدرجة وآلية 
تعزيزها، إضافة إلى التزامات 
صانع الســوق والعوامل التي 
متيز التعامل مع صناع السوق. 
كمــا تطــرق املشــاركون إلــى 
مناقشــة مدى إقبال الشركات 
القابلة للتأهيل للسوق «األول» 
بالتعاون مع صانع الســوق، 
وأنواع االتفاقيات للتعامل بني 

الطرفني.
وأدار الندوة النقاشية بدر 
النصــف نائــب رئيــس إدارة 
عالقات االســتثمار املؤسسي 
بشركة بورصة الكويت، وشارك 
فيها فهد الرشــيد نائب رئيس 
إدارة أســهم الشــرق األوسط 
وشــمال أفريقيا بشركة املركز 
(املركــز)،  الكويتــي  املالــي 
وسليمان املسلم مساعد مدير 
أول إدارة صانع السوق قطاع 
الشــركة  إدارة األصــول فــي 

الكويتية لالستثمار. 
وتأتــي النــدوة فــي إطار 
حرص بورصــة الكويت على 
رفع مســتوى الوعي عن دور 
صانع السوق الفعال في تعزيز 
الســيولة والــذي يــؤدي إلى 
استقطاب املزيد من املستثمرين 
الراغبني في االستفادة من بيئة 

االستثمار املتميزة.
النــدوة  علــى  وتعليقــا 
النقاشية، والتي لقيت تفاعال 
كبيرا من احلضور، أوضح بدر 
النصف: نشهد اهتماما متزايدا 
في الوقت احلالي من الشركات 
الشــركات  املدرجــة، وخاصة 
القابلة للتأهيل للسوق «األول»، 
بصانع الســوق، وذلك نتيجة 
لدوره الفاعل وقدرته على توفير 

السيولة على األسهم.
وأضاف: تأتي استضافة هذه 
الندوة النقاشية في إطار جهود 
البورصة لرفع كفاءة الســوق 
وكافة املشاركني فيه، وذلك من 
خــالل زيادة الوعــي باألدوات 
واملنتجــات املطروحــة فــي 
السوق وحثهم على استخدامها، 
باألصالة عن بورصة الكويت 
أود أن أشــكر املتحدثــني وكل 

خــالل توفيــر آلية للشــراء 
والبيــع عنــد التــداول وذلك 
مبطابقة املشترين والبائعني 
الذين يرغبون في تداول نفس 
الورقة املالية. ففي سوق املال 
الكويتي، صانع الســوق هو 
الذي يعمــل على  الشــخص 
توفير قوى العرض والطلب 
على ورقة مالية مدرجة أو أكثر 
طبقا للضوابط الصادرة عن 
هيئة أسواق املال أو املعتمدة 

منها.

من مالكها. كما ميكن التعامل 
مع صانع السوق مقابل مبلغ 
مالي محدد، أو عبر تلقي نسبة 
معينة من املكافآت التشجيعية 
في حال وصول التداوالت إلى 
معــدالت معينة. وتتيح هذه 
اخليارات املرونة للشــركات 
الختيار الصيغة التي تناسبها. 
وختاما، أود أن أتقدم بالشكر 
لبورصة الكويت على تنظيمها 
هذه الندوة الفاعلة في التوعية 

بدور صانع السوق.

من جانبه، قال فهد الرشيد: 
يعــود اإلقبــال علــى صانع 
الســوق لــدوره فــي توفير 
السيولة، وذلك بسبب وضوح 
اشتراطات والتزامات صناع 
الشــركات  الســوق وارتياح 
املدرجة فــي التعامــل معها. 
الشــركات  لكافــة  وميكــن 
املدرجــة التعامــل مع صانع 
الســوق، إضافة إلى إمكانية 
صانع السوق اقتراض اسهم 
خزينة من الشــركة أو أسهم 

نظمت ندوة  نقاشية مبشاركة «املركز املالي» و«الكويتية لالستثمار»

بدر النصف وسليمان املسلم وفهد الرشيد

املشــاركني على آرائهم القيمة 
التي أثرت الندوة.

وتعد خدمة صانع السوق 
إحــدى األدوات املهمــة التــي 
تعزز سيولة األوراق املالية، 
وحتسن كفاءة السوق وتفعل 
أدواته بشكل عام. كما يعتبر 
صانع السوق جزءا ال يتجزأ 
مــن عمليات ســوق األوراق 
املالية في األســواق املتقدمة 
والناشئة، حيث يوفر صانع 
الســوق السيولة للعميل من 

«بيتك» يعلن الفائزين بباقات حضور كأس العالم
أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) أسماء 
الفائزين بباقات حضور كأس العالم في قطر، 
 «VISA وذلك ضمن حملة «البطاقة في ملعبك مع
التي تتيح للعمالء فرص الفوز بجوائز باقات 
حلضــور كأس العالــم ٢٠٢٢ فــي قطر، وذلك 
ضمــن إطار حرصه علــى مواصلة متيزه في 
منح العمالء قيمة مضافة ومميزات فريدة عند 
استخدام بطاقات «بيتك» في عمليات الشراء. 
والفائــزون بباقــات حضــور كأس العالم 
بالسحب األول حلاملي بطاقة VISA هم: خالد 
صلف املطيري، نــوره فوزي النجدي، محمد 
صالح املطيري، سوباش شاندرا ثاكشان، جمال 
عباس العنزي، محمد مؤيد املشري، وبالنسبة 
للفائزين حلاملي بطاقة VISA حسابي هم: مرمي 

مشعل احلماد وعلي محمد القبندي. 
يذكر أن مجموع الرابحني في حملة «البطاقة 
في ملعبك مع VISA» هو ١٦ فائزا، من بينهم ٤

فائزين من فئة عمالء حسابي للشباب.
وعن باقات اجلوائز، يحصل كل فائز على 
باقة حلضور احدى مباريات فيفا كأس العالم 
قطر ٢٠٢٢، تتضمــن اصطحاب مرافق واحد، 
ورحلة ذهاب وعودة إلــى العاصمة القطرية 
(الدوحة) ملدة ٣ أيام على منت طائرة خاصة، 
وإقامة ملدة ليلتني في فندق ٥ جنوم، ومواصالت 
من وإلى مطار الدوحة وامللعب، وحضور مباراة 
كأس العالم ربع النهائي أو نصف النهائي في 

كبينة خاصة للفائز واملرافق.
وتشمل العمليات الشرائية املؤهلة لدخول 
السحب جميع العمليات الشرائية التي تتم عن 
طريق بطاقات «بيتك» ڤيزا االئتمانية ومسبقة 
الدفع من خالل نقاط البيع أو املواقع اإللكترونية 
عبر االنترنت محليا وعامليا أثناء فترة احلملة، 
وكذلك جميع العمليات الشرائية التي تتم عن 
طريق بطاقات «بيتك» ڤيزا السحب اآللي من 
خــالل نقاط البيع أو املواقع اإللكترونية عبر 

االنترنت عامليا فقط أثناء فترة احلملة.
وعن آلية التأهل لدخول السحب، فقد حصل 

العميل على فرصة واحدة لدخول السحب مع 
كل ١ د.ك من مجموع قيمة العمليات الشرائية 
احمللية (متضمنة العمليات الشرائية التي تتم 
عن طريــق املواقع اإللكترونية عبر االنترنت 
بالدينــار الكويتي). كما حصــل العميل على 
١٠ فــرص لدخول الســحب مــع كل ١ د.ك من 
مجموع قيمة العمليات الشرائية خارج الكويت 
(متضمنة العمليات الشرائية التي تتم عن طريق 
املواقع اإللكترونية عبــر االنترنت بالعمالت 

األجنبية).
ويســهم إطالق حملة «البطاقة في ملعبك 
مــع VISA» في منح العمــالء جتربة مصرفية 
مميزة وفرص فوز لدى اســتخدامهم بطاقات 
Visa «بيتــك»، كما أن ربــط اجلائزة بإمكانية 
االســتخدام داخــل الكويت أوخارجها يســهم 
في تشــجيع العمالء على استخدام البطاقات 
في السوق احمللي، وتنشيط مبيعات التجار، 
ويواصل «بيتك» جهوده بالتعاون مع شركة 
Visa، لتخطيــط وتنفيذ العديد من احلمالت، 
ملــا لها من مردود إيجابي على مســتوى رضا 
العمالء، وزيادة معدالت االستخدام، وتوسيع 
احلصة السوقية لـ «بيتك» في مجال البطاقات 

املصرفية مبختلف أنواعها. 

«VISA ضمن حملة «البطاقة في ملعبك مع

«التجاري» و«صحارى» يقدمان عرضًا مميزًا لعمالء 
حساب اخلدمات املصرفية الشخصية

في إطار سعيه الدائم وجهوده املستمرة 
خلدمة عمالئه على نحو أفضل، وتقدمي أفضل 
اخلدمــات والعــروض، قام البنــك التجاري 
باالتفاق مع منتجع صحارى الكويت للغولف 
لتقدمي عرض مميز وحصري لعمالء اخلدمات 
املصرفية الشخصية حيث ميكنهم االستفادة 

بـ ٢٠٪ على تأجير الڤلل والشاليهات.
ويســري هذا العــرض حتى ١ ســبتمبر 
٢٠٢٣، حيث ميكن لهذه الشريحة من العمالء 
االستفادة من هذا العرض واالستمتاع بتأجير 
الشاليهات والڤلل الفخمة مبنتجع صحارى 

طوال العام.
وأوضح «التجــاري» أن عمالء اخلدمات 
املصرفية الشخصية ميكنهم احلصول على هذا 
اخلصم عند احلجز باستخدام بطاقات السحب 
اآللــي اخلاصة بهذه الشــريحة من العمالء، 
علما أن العروض الترويجية والتســويقية 
املقدمة لهذه الفئة من العمالء ال تقتصر على 
هذا العرض فقط، بل هناك خصومات ومزايا 

عديدة ميكنهم االستفادة منها.
ويتميز منتجع صحارى الكويت مبلعب 
كبير للغولف يحتوي على ١٨ حفرة واملصنف 
إلقامة بطوالت دولية حسب معايير اللجنة 
الدولية للغولف، ويتميــز امللعب بإطاللته 
اجلميلــة ليصبح إحدى الوجهــات الفريدة 
واملميــزة حملبي هذه الرياضــة والكثير من 

اجلمهور. كما يتوافر باملنتجع صالة ألعاب 
رياضية وحمام سباحة وڤلل وشاليهات ذات 
تصميم رائــع ميكن من خاللها قضاء عطلة 

نهاية أسبوع مميزة.
هذا، ويحرص البنك التجاري الكويتي 
دوما علــى تلبية متطلبات عمالئه وتقدمي 
أفضل اخلصومات لهم، ويولي عناية خاصة 
لعمالء اخلدمات املصرفية الشخصية لتحقيق 
رضاهــم التام، ويعدهم بتقــدمي املزيد من 
العروض الترويجية الناجحة في املستقبل 

القريب.

إعالن العرض

KIB ُيعطل أعماله غدًا مبناسبة االنتخابات
أعلن بنــك الكويت الدولــي (KIB) أنه 
سيقوم بتعطيل أعماله يوم انتخاب أعضاء 
مجلس األمــة الكويتي، واملقرر عقده يوم 
غد اخلميس، على أن يواصل البنك تقدمي 
خدماته املصرفية لعمالئه على مدار الساعة 
خالل هذا اليوم وطــوال أيام عطلة نهاية 
األسبوع عبر قنواته ومنصاته اإللكترونية 
املختلفة، مستأنفًا دوامه الرسمي وتقدمي 
خدماتــه املصرفية داخل األفــرع كاملعتاد 
بدءا من يوم األحد املوافق ٢ أكتوبر ٢٠٢٢.

ومن واقع حرصه على تلبية احتياجات 
العمالء ومســاندتهم في جميــع األوقات، 
ومتكينهــم مــن متابعة أعمالهــم وإجناز 
معامالتهم املصرفية مبنتهى الكفاءة دون 
تعطيــل، سيســتمر KIB بتقــدمي خدماته 
املصرفية خالل العطلة إلكترونيا، واملتاحة 
لهم على مدار ٢٤ ساعة، متمثلة في كل من: 
خدمة مركــز االتصال، ســواء على هاتف 
١)، أو على الرقم  ٨٦٦ البنــك احمللي (٨٦٦
٢٢٩٥٧٣٠٠)، وكذلك خدماته  الدولي (+٩٦٥
املتاحة على منصاته اإللكترونية املبتكرة، 

مبا يشمل كال من خدمات تطبيق الهواتف 
الذكية «KIB Mobile»، الذي يتيح للعميل 
إمكانيــة إجراء معظم العمليات املصرفية 
األساسية، وكذلك خدمة «KIB دايركت» من 

الهاتف النقال دون إنترنت.
 ،«Live Chat» :كما يقــدم البنك خدمتي
البنــك  و«KIB أون اليــن» علــى موقــع 
اإللكترونــي www.KIB.com.kw، إضافــة 
إلى اخلدمة الهاتفيــة املرئية عبر تطبيق 
KIB موبايــل»، ذلك فضال عن خدمة KIB»

عبر تطبيق «WhatsApp»، لالستفسارات 
العامة عن املنتجات واخلدمات، من خالل 

.(١ ٨٦٦ رقم البنك احمللي (٨٦٦ «أسواق املال» تستطلع اآلراء بشأن مسودة «فينتك»
انطالقــًا مــن قناعــة هيئة 
أســواق املــال بأهميــة مجــال 
املاليــة «فينتــك»  التقنيــات 
Fintech واالســتخدام املبتكــر 
للتكنولوجيا في تصميم وتقدمي 
اخلدمات واملنتجات املالية، فقد 
أسفرت جهود الهيئة نحو تنفيذ 
مشروعها االستراتيجي اخلاص 
في وضع إطار تنظيمي متكامل 
التقنيات  خلدمات ومنتجــات 
املالية Fintech املرتبطة بأنشطة 
األوراق املاليــة، والذي يتمثل 
هدفه العــام في إعداد ضوابط 
تنظيمية وإجراءات رقابية وفق 
أفضل التطبيقات واملمارسات 
العاملية فــي مجــال التقنيات 
املاليــة، وبشــكل يتفــق مــع 
نصوص وأهداف مواد قانون 
الهيئــة ذات الصلة، والتي من 
شــأنها أن تســهم فــي حماية 
املتعاملني بأنشــطة وخدمات 
Fintech املاليــة  التقنيــات 

وحفظ حقوقهم، فضال عن دعم 
املبادرين واملبتكرين في مجال 

تركزت في إعداد مسودة األحكام 
املنظمة للمجموعة األولى من 
اخلدمات احملددة لهــذا اإلطار 
التنظيمــي، والــذي متثــل في 
مســودة التعليمــات اخلاصة 
بخدمة التمويل اجلماعي القائم 
علــى األوراق املاليــة وخدمة 

مستشار االستثمار اآللي.
وفــي إطار حــرص الهيئة 
بأهميــة اســتبيان آراء كافــة 
املتعاملــني في الســوق املالي 
بأنشــطة  املعنيــني  وكذلــك 
املاليــة علــى وجــه  األوراق 
العموم مبختلف توجهاتها ذات 
الصلة بتنظيم أنشطة األوراق 
املالية، والتي تهدف إلى مراعاة 

املالية Fintech من املشاركة بها 
دون مواجهة أية معوقات، حيث 
تنتهي الفترة احملددة الستطالع 
اآلراء في نهاية يوم عمل األحد 

املوافق ٩ أكتوبر ٢٠٢٢.
وفي اإلطار ذاته، ســتقوم 
هيئة أسواق املال بتنظيم ورشة 
عمل توعوية بشــأن املسودة 
التنظيمــي  األوليــة لإلطــار 
Fintech املاليــة  للتقنيــات 
سالفة الذكر، وذلك خالل فترة 
استطالع الرأي املشار إليها آنفا، 
والتي ســيتم من خاللها شرح 
مضمون املسودة واإلجابة عن 

كافة االستفسارات.
هــذا، وميكــن للمهتمــني 
والراغبــني فــي االطــالع على 
املسودة األولية لإلطار التنظيمي 
للتقنيات املالية Fintech سالفة 
الذكر واملشــاركة بتقدم اآلراء 
واملقترحات في شــأنها القيام 
بزيارة موقع الهيئة اإللكتروني 
والدخول على الرابط اإللكتروني 

اخلاص في هذا الشأن.

تطلعاتهم فيما تصدره الهيئة 
من حتديثــات مســتمرة على 
الالئحــة التنفيذيــة للقانــون 
رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء 
هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط 
املاليــة وتعديالتهما،  األوراق 
قامــت الهيئة بتوجيــه دعوة 
عامة لكافة اجلمهور ودعوات 
مباشرة إلى املعنيني بهذا املجال 
مــن القطــاع العــام واخلاص 
الرأي  للمشــاركة باســتطالع 
اخلــاص باملســودة األوليــة 
لتعليمــات التقنيــات املاليــة 

Fintech سالفة الذكر.
ويأتــي ذلك حلصــر كافة 
املالحظــات واملقترحــات فــي 
شــأنها، متهيــدا الســتكمال 
املراجعــات القانونيــة لتأكيد 
التنظيميــة  التعديــالت 
والتشريعية احمللية الالزمة على 
أحكام اإلطار التنظيمي واألحكام 
األخرى ذات الصلة، والتي من 
شــأنها أن متكن كافة املعنيني 
التقنيات  بخدمات ومنتجــات 

التقنيات املالية. 
وبصفة عامة، فسيكون لهذا 
املشــروع أثر إيجابي في دعم 
رؤية الكويت ٢٠٣٥ الرامية الى 
حتويل الكويت الى مركز مالي 
وجتاري إقليمي، كما سيسهم 
املشــروع من ناحية أخرى في 
تنويع املنتجات االســتثمارية 
وإيجاد قنوات استثمارية جديدة 
تســهم فــي تنويــع االقتصاد 
الوطني وحتقيق الشمول املالي.

وفي هذا الشأن، فقد أثمرت 
جهود الهيئة في هذا املشروع 
باالنتهــاء من إعداد املســودة 
األولية بشأن اإلطار التنظيمي 
للتقنيات املالية Fintech، والتي 

جانب من الندوة النقاشية

«الكويتية لالستثمار»:  شركات االستثمار 
حريصة على تطوير السوق الكويتي

قال مساعد مدير أول إدارة «صانع سوق» 
(قطاع إدارة األصول) في الشركة الكويتية 
لالستثمار سليمان املسلم، ان صانع السوق 
أصبــح أداة ال ميكن للشــركات الباحثة عن 
التميز وضخ املزيد من السيولة على أسهمها 
جتاوزها، مؤكدا حرص الشركة على املساهمة 
في تطوير السوق مبا يتيح لها حتقيق املزيد 
من املكاســب. وأضاف املســلم في تصريح 
صحافي على هامش مشاركته في ندوة نقاشية 
نظمتها بورصــة الكويت أمس، أن احلديث 
خالل الندوة النقاشــية تركز حــول أهمية 
السيولة على أســهم الشركة املدرجة وآلية 
تعزيزها، إضافة إلى التزامات صانع السوق 

والعوامل التي متيز التعامل مع صناع السوق، باالضافة إلى 
مناقشة مدى إقبال الشركات القابلة للتأهيل للسوق «األول» 
بالتعاون مع صانع السوق، ومسؤولية االدارات التنفيذية في 
الشركات املدرجة بتعزيز الثقة في اداء سهم شركاتها خلدمة 
مصالح مســاهميها باالضافة الى أنــواع االتفاقيات للتعامل 
بــني الطرفني. وأكد أن «صانع الســوق» أصبح أداة ال ميكن 
للشــركات الباحثة عن التميز وضخ املزيد من السيولة على 
أسهمها جتاوزها. منوها بحرص الشركات االستثمارية التي 
تقدم هذه األداة على املســاهمة في تطوير الســوق مبا يتيح 

لها حتقيق املزيد من املكاسب.
ولفت إلى أن خدمة «صانع السوق» هي 
إحدى األدوات الهامة التي تعزز سيولة األوراق 
املالية، وحتسن كفاءة السوق وتفعل أدواته 
بشــكل عام، كما يعتبر صانع السوق جزء 
ال يتجــزأ من عمليات ســوق األوراق املالية 
في األسواق املتقدمة والناشئة، حيث يوفر 
صانع الســوق الســيولة للعميل من خالل 
توفير آلية للشراء والبيع عند التداول وذلك 
مبطابقة املشترين والبائعني الذين يرغبون 
فــي تداول نفس الورقة املالية، مشــيرا الى 
ان صانع الســوق في ســوق االوراق املالية 
الكويتي، هو الشخص الذي يعمل على توفير 
قــوى العرض والطلب على ورقة مالية مدرجة أو أكثر طبقا 

للضوابط الصادرة عن هيئة أسواق املال أو املعتمدة منها.
وعبر املســلم عــن شــكره وتقديــره لبورصــة الكويت 
الســتضافتها لهذه الندوة، والتي وصفها بأنها كانت فرصة 
استثنائية لتوضيح الكثير من األمور للمتعاملني في السوق، 
ومشــاركة وتبادل اآلراء وتطوير الثقافة املالية، مشيرا إلى 
ان الشركة الكويتية لالستثمار باشرت مهامها كصانع سوق 
في العام ٢٠٢١، وهي مسجلة حاليا كصانع سوق على ثالث 

أوراق مالية.

سليمان املسلم

«اخلليج»: مقبلون على حتول رقمي شامل للخدمات املصرفية

قال املدير العام للمجموعة 
املصرفية لألفراد في بنك اخلليج 
محمد القطان إن تطوير اخلدمات 
املصرفية لألفراد يشــهد نقلة 
نوعية وطفرات غير مسبوقة، 
في إطار خطط التحول الرقمي 

التي تتواصل بنجاح.
وأشار القطان إلى أن خطط 
التحول الرقمي تشــمل إطالق 
تطبيق جديد كليا للهاتف النقال، 
يوفر جتربة آمنة وسهلة، فضال 
عن حتديث مركز خدمة العمالء، 
ونظام الرد الصوتي التفاعلي، 
وذلــك ضمــن اســتراتيجية 
البنــك ٢٠٢٥، التي تســتهدف 
الريادية  البنك  تكريس مكانة 
في الكويت كبنك للمســتقبل، 
وتوفير أفضل وأرقى احللول 
واخلدمــات املصرفية للعميل. 

امليزة تنطبق على جميع أنواع 
احلسابات املصرفية في البنك، 
وتتوافــر جلميــع العمالء من 
مختلف الشرائح، سواء كانوا 

أفرادا أو شركات. 
وحرصا على تقدمي أفضل 

طيران مجانية وعروض السفر 
اخلاصة، فضــال عن مجموعة 
واسعة من العروض احلصرية 
واخلصومات الفورية واجلوائز 
القيمة.  ولفت إلى أن بنك اخلليج 
يوفر لعمالئه إحدى أكبر شبكات 
الفروع احملليــة بني املصارف 
الكويتيــة، والتــي ارتفعــت 
إلــى ٥٣ فرعــا العــام املاضي، 
بعد افتتاح فرعي الكريســتال 
خلدمة عمــالء إدارة الثروات، 
وفرع املطار الــذي بات يعمل 
على مدى ٢٤ ساعة طوال أيام 
األســبوع، فضال عن اخلدمات 
الرقمية املتطورة، والتي تلبي 
احتياجات ومتطلبات مختلف 
فئات وشرائح العمالء، من خالل 
املوقع االلكتروني وتطبيق بنك 

اخلليج على الهاتف النقال.

ابتــكارا  املنتجــات وأكثرهــا 
للعمالء، أشــار القطان إلى أن 
بنك اخلليج وقع اتفاقية شراكة 
اســتراتيجية طويلة املدى مع 
شركة «ماستركارد»، تتضمن 
جملــة من احملاور املهمة، التي 
تتواكــب مع متطلبات املرحلة 
املقبلة، تشمل توفير ماستركارد 
دعما لبنــك اخلليج في ابتكار 
املنتجات التي تناسب احتياجات 
ومتطلبات العمالء وتسويقها، 
إلى جانب تقدمي االستشــارات 
وخدمات التدريب ونقل املعرفة 
لكوادر البنك.  وذكر أن البنك 
يوفر لعمالئه حزمة كبيرة من 
البطاقــات االئتمانية مع أكبر 
برنامــج مكافــآت لالســترداد 
النقدي، وأسرع برنامج نقاط 
في الكويت، التي تستبدل بتذاكر 

في إطار إستراتيجية ٢٠٢٥ التي تستهدف تكريس مكانته كبنك للمستقبل

محمد القطان

وذكر أن التطبيق اجلديد يعد 
نقلة نوعية في جتربة العميل، 
متس مختلــف اخلدمات التي 
يقدمهــا البنــك، وكافة مراحل 
املعامالت املصرفية، ما يجعل 
التجربــة املصرفيــة الســهلة 
مع بنك اخلليج أكثر ســهولة، 
ومتاحــة للجميع في كل مكان 
وبأي وقت، مــن خالل واجهة 

بسيطة وسريعة وآمنة.
ولفت إلى أن العميل بإمكانه 
فتح احلساب في بنك اخلليج 
خــالل دقيقــة واحــدة فقــط، 
واالســتمتاع بالواجهة األكثر 
سهولة في االستخدام، مقارنة 
بالتطبيقــات األخــرى، وهــو 
األمــر الذي شــكل بداية حقبة 
جديدة من اخلدمات املصرفية 
الرقمية لألفــراد، علما أن هذه 

القطان: نسعى إلى توفير واجهة بسيطة وسريعة وآمنة جتعل التجربة املصرفية السهلة أكثر سهولة

«وربة» يعلن فائزي «السنبلة» و«احلصالة»
أعلــن بنــك وربة أســماء 
الفائزين بسحوبات السنبلة 
األسبوعية وحساب احلصالة، 
وذلك بحضور ممثل عن وزارة 
التجارة والصناعة وموظفي 

بنك وربة.
وبالنســبة للعمالء الذين 
حالفهــم احلظ خالل ســحب 
السنبلة األسبوعي، فقد توج 
١٠ رابحني من عمالء بنك وربة 
حصل كل منهم على ١٠٠٠ دينار 
وهــم: حيدر أحمــد فخرائي، 
عبــداهللا شــليويح العجمي، 

جابــر معتق صالــح املطيري، ســعيد عايض 
ناصر العجمي، آالء عصام عبد اجلبار حســن، 
رحاب محمد زيد بن راكب، ناصر عماش مرزوق 
الشالحي، عبد املنعم زبن صطم الشمري، أمل عبد 
احملسن البابطني، زيد نايف بطيحان املطيري.

كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «احلصالة 
الرقمية األسبوعي» لعمالء Bloom وهم: أسماء 

عبــداهللا عــوض املطيــري، 
يوســف فهد محمد العتيبي، 
خالــد فهــد ســالم العجمــي، 
رمي بســام أحمــد لبــده، مها 
محمد علــي الهاجري. وحول 
الشــروط، قــال عبدالعزيــز 
البخيت مدير منطقة املجموعة 
املصرفيــة لألفــراد: يتطلــب 
اآلن وجود ١٠٠ دينار لدخول 
سحوبات السنبلة األسبوعية 
والسحوبات الكبرى، علما بأن 
العميــل مــا زال يحصل على 
فرصــة واحدة مقابــل كل ١٠
دنانير في احلســاب، والفرص حتتســب على 
حســب أدنى رصيد في احلساب خالل الشهر. 
لذلك يجب أن يكون قد مضى على املبلغ شهر 
كامل في احلســاب للتأهل للسحب األسبوعي، 
وشهران كامالن للسحوبات الكبرى الحتساب 
الفرص. هذا، وال توجد قيود أو حدود للسحب 
واإليداع، كلما زاد املبلغ املودع زادت فرص الربح.

عبدالعزيز البخيت
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مؤمتر مصنعي الغاز يختتم أعماله بـ ٥٥ ورقة عمل
٥٫٧ مليارات دوالر مشروعات كويتية مبجال املياه

محمود عيسى

ذكرت مجلــة ميد ان لــدى الكويت 
مشــاريع مائية بقيمــة ٥٫٧٧٣ مليارات 
دوالر، منهــا مشــروعات لتحلية مياه 
البحر تبلغ قيمتها ٢٫٤٠٥ مليار دوالر، 
مقابل مشاريع مخصصة ملعاجلة مياه 
الصرف الصحي واملياه العادمة بقيمة 
٣٫٣٦٨ مليــارات دوالر، بينما تصدرت 
اململكة العربية السعودية قائمة مجلة 

ميد لدول اخلليج في هذا الشان.
وفي هذا الســياق، قالــت املجلة انه 
بإمكان عمالء املرافق العامة واملطورين 
واملقاولني التطلع إلى قطاع مزدهر في 
الفترة املقبلة حيث شــهدت األســابيع 
القليلــة املاضيــة ارتفاعــا واضحا في 
مشــاريع حتلية امليــاه ومعاجلة مياه 
الصرف الصحي في جميع أنحاء املنطقة.
وســاقت املجلة امثلة، منها ترسية 
قطر عقدا بقيمة مليار دوالر على فريق 

بقيادة شركة ماتيتو إلنشاء أول محطة 
مستقلة ملعاجلة مياه الصرف الصحي، 
بينما يجري بناء ثالث محطات مستقلة 
للصرف الصحي في السعودية، وهناك 
مشروعات يجري العمل عليها في دول 
خليجية اخرى. واضافت املجلة ان األشهر 
االثني عشر املقبلة ستكون فترة مزدحمة 
ملطوري مشروعات املياه واملستثمرين 
وايضا مقاولي الهندسة والتوريد والبناء 
(EPC) من خالل مساعيهم الرامية للفوز 
واغتنام الفرص التي تأخرت بشكل كبير 

بسبب جائحة كورونا.
وتشير البيانات الصادرة عن مجلة 
ميــد بروجكتــس التــي تتتبع نشــاط 
املشروعات االقليمية الى ان ثمة ما يقرب 
من ٤٩ مليار دوالر من املشاريع في مرحلة 
ما قبل التنفيذ في جميع أنحاء منطقة 
الشرق األوسط وشمال افريقيا، مقسمة 
بالتساوي تقريبا بني محطات حتلية املياه 
ومحطات معاجلة مياه الصرف الصحي. 

ومن املتوقع أن تؤدي األهداف احملددة 
زمنيا لتلبية صافي انبعاثات الكربون 
الصفريــة، أو خفــض انبعاثات غازات 
االحتباس احلراري أو االمتثال ألخالقيات 
االقتصاد الدائري للكربون في معظم دول 
املنطقة، إلى إطالق املزيد من املشاريع. 
وخالفا ملا هــو عليه الوضع في معظم 
دول مجلس التعاون اخلليجي، التزال 
دول اإلقليم األخرى مثل العراق ولبنان 
وليبيا التي تعاني بشــدة مــن انعدام 
األمن املائي وعدم االستقرار السياسي 
تواجه حتديات متنوعة في حتسني البنية 
التحتية للميــاه لتلبية الطلب املتزايد 
عليها والتي هي بشــكل أساسي وليدة 

النمو السكاني وتغير املناخ.
وال شــك ان الهدوء النسبي في هذه 
الــدول يوفر الفرص جللــب املزيد من 
االســتثمار فــي مجال حتليــة وتوفير 
امليــاه والبنية التحتية العامة للمرافق 

اخلاصة بها.

«النفط» اطلعت على اإلستراتيجية 
اإلعالمية لوزارة الطاقة اإلماراتية

اختتم املؤمتر واملعرض 
الثامن والعشرون  السنوي 
جلمعية مصنعي الغازـ  فرع 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
أعماله التي استضافته شركة 
نفــط الكويــت فــي فنــدق 
الكويت» خالل  «ريجنســي 
الفترة بني ١٨ و ٢٢ اجلاري، 
مبشــاركة ١٤٠٠ مشارك من 
واألكادمييــني  املهندســني 
واخلبراء العاملني في صناعة 

الغاز من املنطقة والعالم.
وأقيمت الفعالية برعاية 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير النفــط ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء ووزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة 
بالوكالــة د.محمــد الفارس، 
وحضور الرئيس التنفيذي 
ملؤسســة البترول الكويتية 
الشيخ نواف سعود الصباح.

وافتتح املعرض واملؤمتر 
الشيخ نواف سعود الصباح 
بحضــور رؤســاء وأعضاء 
تنفيذيني من القطاع النفطي 

ضمن اجلهود واملســاعي 
احلثيثة وترسيخا للعالقات 
الثنائية بني البلدين الشقيقني، 
عقــدت وزارة النفط اجتماعا 
مشتركا صباح أمس، مع وزارة 
الطاقة والبنيــة التحتية في 
دولة اإلمــارات، عبــر تقنية 
وذلــك  املرئــي،  االتصــال 
الســتعراض االســتراتيجية 
الطاقــة  لــوزارة  اإلعالميــة 

والبنية التحتية اإلماراتية.
تــرأس اجلانــب الكويتي 
مديرة العالقات العامة واإلعالم 
الشيخة متاضر خالد األحمد 
اجلابــر الصبــاح، وعددا من 
باحثي اإلعالم في وزارة النفط 
هــم: فهــد العثمــان، عبداهللا 
البسام، محمد النفيسي، حسني 
الصراف، علي الصراف، بدر 
النجدي وفاطمة الريش وعالية 
الفودري، فضال عن مشاركة 
سعود العنزي وعمر العوضي 

من نظم املعلومات.
حضر من اجلانب اإلماراتي 
كل من هنــاء الصوري مدير 

تقــدمي اكثــر مــن ٥٥ ورقة 
عمــل علــى مــدار ٣ أيام مت 
التطــرق بها إلــى مواضيع 
التشــغيلية  الريادة  تخص 
والطــرق الفنيــة احلديثــة 
في تطوير منظومة صناعة 
الغــاز وكانــت للمواضيــع 
البيئية وتكنولوجيا الثورة 
الصناعية الرابعة وتطبيقاتها 
أيضا مجال كبير للنقاش في 
اليوم الثالث، واختتم املؤمتر 
بســتة ورش عمل فنية من 

اجلابــر الصبــاح باحلضور، 
مثمنة حــرص اجلانبني على 
تعزيز ســبل العمل اإلعالمي 
والتعــاون املثمر والبناء بني 
وزارة النفــط فــي الكويــت 
والبنيــة  الطاقــة  ووزارة 
التحتيــة في دولــة اإلمارات 
العربيــة املتحدة. هــذا، وقد 
اســتعرض اجلانب اإلماراتي 
استراتيجية اإلعالم في وزارة 
التحتيــة  الطاقــة والبنيــة 
حيــث مت التطــرق إلى الدور 

قبل اشخاص متخصصني في 
صناعة الغاز.

وشهد املعرض املقام في 
املؤمتر مشــاركة ٣٠ شــركة 
عاملية ومحلية باإلضافة إلى 
جامعتني من الكويت، علما أن 
جمعية مصنعي الغاز ـ فرع 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
باتت تضم في عضويتها أكثر 
من ٣٠ عضوا من الشــركات 

الوطنية والعاملية.
وبهــذه املناســبة، أعرب 
ـ رئيــس  الزويــر  م.حمــد 
جمعية مصنعي الغاز ـ عن 
جزيل شكره وامتنانه لشركة 
نفط الكويت الراعي الرسمي 
الفني  للمؤمتــر واملعــرض 
السنوي الثامن والعشرين، 
كمــا تقــدم بالشــكر لباقــي 
الشركات النفطية الكويتية 
واخلليجية لدعمها جلمعية 
مصنعي الغاز غير الربحية، 
الزويــر بشــكره  واختتــم 
للقائمني على تنظيم الفعالية، 

واملشاركني فيها.

الــذي تقوم به إدارة االتصال 
واســتراتيجية  احلكومــي 
االتصال احلكومي والسياسات 
املعتمدة في االتصال احلكومي 
وخطط الفعاليات واملعارض 
واملؤمتــرات وأبــرز إجنازات 
اإلدارة فــي مجــال االتصــال 
احلكومي واخلطط التشغيلية 
لالتصال احلكومي والبرامج 
التقنية املستخدمة في االتصال 

احلكومي.
وفــي ختــام االجتمــاع، 
متاضــر  الشــيخة  دعــت 
اجلانــب اإلماراتــي ملزيد من 
التنســيقية  االجتماعــات 
خالل الفتــرة املقبلة لتوطيد 
العالقات واالستفادة  أواصر 
من العالقات الثنائية املتميزة 
واستكشــاف فرص التعاون 
وتبادل اخلبرات بني اجلانبني 
ونقــل آخر مــا توصلت إليه 
الدول من تكنولوجيا تطوير 
اإلعالم ووسائل البث اإلعالمي 
ما يساعد في حتسني اخلدمات 

التي تقدمها الوزارة.

منها لتحلية مياه البحر بـ ٢٫٤ مليار دوالر وأخرى ملعاجلة الصرف الصحي بـ ٣٫٣ مليارات

تكرمي الشيخ نواف سعود الصباح خالل اختتام املؤمتر

الشيخة متاضر خالد األحمد اجلابر الصباح ووفد وزارة النفط خالل اللقاء

الكويتي واخلليجي والشركات 
العاملية باإلضافة إلى حضور 
شخصيات بارزة من اجلهات 
أقيمت  الرسمية احلكومية، 
فعالية هذا العام حتت عنوان 
«الفــرص والتحديــات فــي 
صناعة الغاز الطبيعي» بهدف 
تبــادل اخلبــرات واملعارف 

وأفضل املمارسات.
وتضمن جــدول أعمالها 
جلســة نقاشــية فــي بداية 
افتتــاح املؤمتــر واعقبهــا 

إدارة االتصــال احلكومــي، 
محمد الشامسي رئيس قسم 
الفعاليات والتسويق، فاطمة 
الشامسي رئيس قسم االتصال 
الرقمي، بدرية املرزوقي رئيس 
قسم االتصال اإلعالمي، سائد 
صالــح خبير إعالمي ومحمد 
اجلسمي أخصائي أول اتصال 

حكومي.
وفي بداية االجتماع، رحبت 
مديرة العالقات العامة واإلعالم 
الشيخة متاضر خالد األحمد 

«بوبيان» يطلق «حتدي مكعب بوبيان»
ينظم بنك بوبيان وعلى مدار ٣ أيام 
متتالية بدءا من اخلميس ٢٩ سبتمبر 
احلالي «حتدي مكعب بوبيان» في مول 
العاصمة والذي يتضمن مجموعة من 
الفعاليات واألنشطة التي تعتمد على 
حل املكعب Rubik’s Cube باعتبارها أحد 
اشهر األلعاب الذهنية التي التزال جتد 
اقباال كبيرا من اجلميع في جميع أنحاء 
العالــم.  وفي بيان له قال البنك: يأتي 
تنظيم لهذه الفعالية في إطار ســعيه 
للتشجيع على ممارسة األلعاب الهادفة 
والتي تعمل على تنمية القدرات الذهنية 
للصغــار والكبــار وترفع مســتويات 
التحدي بينهم. وأضاف: من املعروف 
أن لعبة املكعب (Rubik’s cube) الشهيرة 
التي عرفها العالم في سبعينيات القرن 
املاضي تتميز بقدرتها على زيادة الذكاء 

١١ صباحا إلى جانب التحدي الرئيسي 
للجميع والذي يعتمد على حل مكعب 
روبيك خالل فترة قصيرة ثواني بحيث 
يحصل الفائز على جائزة فورية قيمة 
من بنك بوبيان، مشيرا الى ان احلدث 
سيشهد حضور مجموعة من محترفي 
حل املكعــب للتواصل مع املشــاركني 
واحلضور وتشجيعهم على مثل هذه 

املمارسات الذهنية.
يذكر ان لعبة مكعب روبيك معروف 
بأنها أكثر لعبة تعليمية مؤثرة، حيث 
يرجــع اختراعهــا الى العالــم املجري 
ارنــو روبيك والتى قام باختراعها في 
سبعينيات القرن املاضي، حيث القت 
انتشــارا كبيرا حتى التسعينيات ثم 
عادت مرة أخرى لالنتشار بني الشباب 

واملراهقني منذ سنوات قليلة.

فرصة لتنمية القدرات الذهنية لدى جميع الفئات

وزيادة التركيز وتنشيط شقي الدماغ 
وزيادة الثقــة بالنفس والتخلص من 
القلق وامللل واملساعدة على السكينة 
والهــدوء.  وأوضح البيــان ان فعالية 
(حتدي مكعب بوبيان) سوف تتضمن 
مجموعة من الفعاليات يوميا من الساعة 

«األڤنيوز إنسايدر» يحتفل بعامه األول..
 ويساهم بتوفير ١١٫٥ مليون ورقة سنويًا

بعــد مــرور عــام علــى 
انطالق «األڤنيوز انسايدر» 
كخطوة حتول رقمية أطلقها 
األڤنيوز من أجل تواصل أكثر 
سهولة وســرعة مع الزوار، 
احتفل «األڤنيوز انســايدر» 
بعامه األول من خالل إطالق 
حملة على وسائل التواصل 
االجتماعي اخلاصة باألڤنيوز، 
باإلضافة إلى إقامة بوث خاص 
في منطقة غراند أڤنيو، والذي 
يســتمر حتى يــوم األحد ٢

أكتوبر القادم، ملشاركة الزوار 
االحتفــال ولتعريفهم بقصة 

بداية «األڤنيوز انسايدر».
وانطالقا من اإلستراتيجية 
املتبعــة في نهج االســتدامة 
ومتاشــيا مع نهج «األڤنيوز 
صديقــا للبيئــة»، فقد حقق 
انســايدر» تأثيرا  «األڤنيوز 
إيجابيــا كأول مدونــة يتــم 
إطالقها من قبل مجمع جتاري 
في الكويت، حيث يساهم في 
توفير ما يقارب الـ ١١٫٥ مليون 
ورقة سنويا من خالل التحول 

وأشهى جتربة طعام إلى أفضل 
متعة ترفيهية، وإن «األڤنيوز 
انســايدر» يصطحبهــم في 
رحلة حول األڤنيوز ليكونوا 
دائمــا على اطالع بكل ما هو 
جديد، وليكتشفــوا مقترحات 
بتجــــــارب  االستمتــــــاع 
األڤنيــــوز. يذكــر أن حملة 
انســايدر»  إطالق «األڤنيوز 

ألول مرة منــذ عام تضمنت 
تصوير ڤيديو إعالن ترويجي 
حصــد مشــاهدات تقــارب 
النصــف املليــون مشــاهدة 
التواصــل  قنــوات  علــى 
تزامــن  وقــد  االجتماعــي، 
عرض الڤيديو الترويجي مع 
اإلطالق الرسمي لـ «األڤنيوز 
انسايدر» الذي ميتلك موقعا 
www. رسميا على اإلنترنت

theavenuesinsider.com مبجرد 
الضغط عليه ينتقل القراء إلى 
رحلة حول األڤنيوز ليتعرفوا 
على أحدث صيحات املوضة 
واجلمــال، واجلديد في عالم 
الطعام و«الاليف ستايل»، إلى 
جانب اللقــاءات مع املواهب 
الشابة واملشاهير البارزين، 
ومختلف املوضوعات الثقافية 
واالجتماعيــة، باإلضافة إلى 
كيفيــة  املقترحــات حــول 
االستمتاع بتجارب األڤنيوز، 
محتــوى  يتوافــر  حيــث 
«األڤنيوز انسايدر» باللغتني 

العربية واإلجنليزية.

بوث األڤنيوز إنسايدر

الرقمي، كما أنه يقدم محتوى 
مت ابتكاره خصيصا للقراء، 
ويتم اختبار أي مقترحات قبل 

ترشيحها للتجربة.
وكمــا هــو معــروف فإن 
األڤنيــوز هو الوجهة األولى 
للتسوق والترفيه في الكويت، 
حيث يجد الزوار بداخله كل 
شيء، من أفضل جتربة تسوق 

«طفل املستقبل» تفتتح «عالم كرتون نت وورك»
١ أكتوبر املقبل في جمعية الشرق التعاونية

أعلنت شركة طفل املستقبل الترفيهية 
العقاريــة، عن إنطالق مشــروع كرتون 
نتوورك، وهي عالمة جتارية عاملية والتي 
تتضمــن أحــدث األلعــاب العاملية وهذا 
املشروع حتت اشراف شركات تصاميم 
عاملية، وتســعى الشــركة الى التوســع 
وتنويع نشاطاتها بني إنشاء مراكز الترفيه 
العائلية في الصاالت املغلقة، ومشاريع 
أخرى متعددة. وفي هذا الســياق، أعلن 
الرئيس التنفيذي لشركة طفل املستقبل 
الترفيهية العقارية (فيوتشركيد) فيصل 
احلوطي، عن افتتاح مشروع عالم كرتون 
نتوورك األول من نوعه في الشرق األوسط 
واألكبر في العالم، بتاريخ األول من أكتوبر 
املقبل. وأفاد احلوطي ان املوقع يقع في 
جمعية الشرق التعاونية مبساحة تفوق 
٣٠٠٠ متر، ويسعى «كرتون نت وورك» 
جلذب املزيد من الرواد لالستمتاع باأللعاب 
اجلديدة والفعاليات املتنوعة التي يقدمها 
لعمالئه على مدار العام خاصة وأن هذا 

املركز يعتبر هو اخليار األول لدى األطفال 
في الكويت والشرق األوسط، حيث يعتبره 
الكثيرون املكان األمثل واملالئم للتواجد 
ولقضــاء يوم مليء باملــرح واملتعة مع 
العائلــة. وقد احتل موقــع «كرتون نت 
وورك» الصــدارة في الســوق الترفيهي 
بالكويت باعتباره من املراكز الترفيهية 
املتميزة، واختيرت هذه العالمة التجارية 
العامليــة Warner Bros ملــا تتمتع به من 
رواج كبير وشعبية بني األطفال من محبي 

الشخصيات التلفزيونية الكرتونية.
ويعد «كرتون نت وورك» من املراكز 
الترفيهية التي تقوم بدور كبير إلنعاش 
مشــاريع الترفيه العائلي كما وكيفا في 
السوق الكويتي، فهي أول مدينة ترفيهية 

داخلية على مستوى العالم كله. 
وقال احلوطي إن زيارة عالم كرتون 
نــت وورك هي متعــة مزدوجة يندر أن 
يوجد لها مثيل في املنطقة، حيث يجمع 
املوقع بني متعة الترفيه من خالل أحدث 

وأجمل األلعاب واألجهزة وألعاب الڤيديو، 
وبني التفاعل وجها لوجه مع شخصيات 
كرتــون نت وورك التي يتابعها األطفال 

ضمن القناة الفضائية املعروفة.
وأشــار الى أن املفاوضات مع شركة 
كرتون نــت وورك بــدأت لتملك حقوق 
تشــغيل مدينة ألعاب داخلية (مغلقة) 
حتمل اسم هذه العالمة التجارية العاملية، 
ومت توقيع العقد في نوفمبر ٢٠٠٧، حيث 
مت اختيار هذه العالمة العاملية ألنها من 
األســماء التــي تالقي رواجــا كبيرا بني 
محبي الشخصيات الكرتونية وخصوصا 
احللقــات الكرتونيــة التلفزيونية التي 

تالقي رواجا كبيرا بني األطفال.
جدير بالذكر، ان كرتون نت وورك يقع 
بجمعية شرق - الدور االول، ويستقبل 
زواره بشكل متواصل من ساعات الصباح 
األولى الى الســاعة ١١:٠٠ مساء في أيام 
األسبوع وحتى منتصف الليل في عطلة 

نهاية األسبوع

فيصل احلوطي
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سلطان ُعمان ورئيس اإلمارات يبحثان تعزيز العالقات الثنائية
مســقط - وكاالت: عقــد 
الســلطان هيثم بــن طارق 
ســلطان عمــان وصاحــب 
الســمو الشــيخ محمــد بن 
زايــد آل نهيان رئيس دولة 
املتحدة  العربيــة  اإلمــارات 
جلســة مباحثــات رســمية 

بقصر العلم.
وذكرت وكالة أنباء عمان 
«أونا» في بيان أنه مت خالل 
اجللسة استعراض العالقات 
األخوية التاريخية الراسخة 
بني البلدين الشقيقني وسبل 
تعزيزها وتنميتها في كافة 
املجاالت مبــا يخدم مصالح 
الشعبني ويحقق تطلعاتهما 
املشــتركة، باإلضافــة إلــى 
تبادل وجهــات النظر حول 
مســتجدات األوضــاع التي 
تشــهدها املنطقــة ومجمــل 
التطورات اإلقليمية والدولية 
واألمور ذات االهتمام املتبادل.
وكان السلطان هيثم بن 
طارق في مقدمة مســتقبلي 
صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد لدى وصوله مسقط 
في وقت سابق أمس، حيث 
يقوم سموه بزيارة دولة إلى 

السلطنة تستمر يومني.
وتبادل اجلانبان األحاديث 
األخوية الودية التي تعبر عن 
عمق العالقــات التي جتمع 
البلدين وشعبيهما الشقيقني.

قصر العلم العامر مئات من 
اخليالة السلطانية واحلرس 
العديد  الســلطاني، وقدمت 
من الفرق الشعبية العمانية 
أهازيجها الشعبية ولوحاتها 
الفنية وعروضهــا التراثية 
ابتهاجا بزيارة الشيخ محمد 
بــن زايــد، فيمــا اصطفــت 

ثــم اصطحب الســلطان 
هيثم بن طارق أخاه الشيخ 
محمــد بن زايد إلــى منصة 
الشرف، حيث عزف السالم 
الوطنــي لــكل مــن البلدين 
الشقيقني، وأطلقت املدفعية 
٢١ طلقة ترحيبا بزيارة سموه 

للسلطنة.

احلشود من أبناء عمان لتحية 
سموه والتعبير بحفاوة عن 
سعادتهم بالزيارة، ملوحني 
الشــقيقني  البلدين  بأعــالم 
ومرددين عبارات الترحيب 
األخــوي واحملبــة واملــودة 
التي يكنونها لسموه ودولة 

اإلمارات وشعبها.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في زيارة دولة إلى مسقط تستمر يومني

السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان مستقبالً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة في مسقط أمس             (أونا)

وجرت لصاحب الســمو 
الشيخ محمد بن زايد مراسم 
اســتقبال رســمية واحتفاء 
شــعبي لدى وصول سموه 
إلى قصر العلم العامر، يرافقه 

السلطان هيثم بن طارق.
ورافــق موكــب ســموه 
لــدى وصولــه إلــى بوابــة 

العائلة املالكة في بريطانيا تستأنف 
واجباتها بعد انتهاء احلداد

لندنـ  وكاالت: بدأ أعضاء العائلة املالكة في 
بريطانيا وأسرهم العودة إلى أداء واجباتهم 
الرسمية امس بعد انتهاء فترة احلداد امللكي 

على وفاة امللكة إليزابيث الثانية.
وذكــرت وكالة أنبــاء «بي. آيــه. ميديا» 
البريطانيــة أن األعالم كانت منكســة حتى 

الساعة ٨ صباح امس.
وبعد وفاة امللكة في ٨ سبتمبر اجلاري، لم 
يقم أفراد العائلة املالكة بالواجبات الرسمية 
إال عنــد الضرورة. ويقوم ولــي العهد أمير 
ويلز األمير ويليــام زوجته بزيارة «ويلز» 
للمرة األولى منذ توليه مهام منصبه اجلديد.

وقام امللك تشــالز الثالث مبهمة رسمية 
واحدة، خالل فترة احلداد، وهي إجراء اتصال 
هاتفي مع املستشار كواسي كوارتنغ، وزير 

املالية في احلكومة البريطانية اجلديدة، مساء 
اخلميس املاضي، أي عشية اإلعالن عن ميزانية 

جديدة تتضمن خفضا في الضرائب. 
وسافر امللك إلى اسكتلندا بعد فترة وجيزة 
من تشييع جنازة امللكة، ورمبا يبقى مبنزله 
في بيركال حتى أوائــل أكتوبر املقبل، وفقا 

للتقليد الذي وضعته امللكة الراحلة.
ومــن املرجح أن يكــون التخطيط جاريا 
لتتويج امللك تشالز، حيث استمعت محكمة 
«الفندر هيل» جنوبي لندن إلى اقتراح بتحديد 

موعد للحدث الوطني املتوقع العام املقبل.
فــي غضــون ذلــك، قــال البريــد امللكي 
البريطاني إن احملافظة على البيئة وخفض 
التكلفة سيكونان سمات عملية تغيير العملة 
والطوابع اجلديدة بصورة امللك تشالز الثالث.

(رويترز) ولي العهد البريطاني األمير وليام وزوجته يحييان اجلماهير لدى وصولهما إلى ويلز أمس 

ب غاز في «نورد سترمي» الروسي يثير هلع أوروبا  تسرُّ
عواصم - وكاالت: هرعت 
أوروبا للتحقيق في احتمالية 
حدوث عمل تخريبي أدى إلى 
تســريبات «مفاجئة» و«غير 
مبررة» للغاز في خطي أنابيب 
روسيني حتت بحر البلطيق، 
واللذين يشــكالن جــزءا من 
شــبكة للبنية التحتية باتت 
محور تركيز أزمة طاقة إقليمية 

منذ غزو روسيا ألوكرانيا.
ودعت احلكومة السويدية 
إلــى اجتماع طارئ ملناقشــة 
الغــاز،   تداعيــات تســريب 
وحــذرت منظمات إغاثية من 
أنه يشكل خطرا على احلياة 

البحرية والسفن.
هــذا  كييــڤ  واعتبــرت 
التســريب ناجتــًا عــن عمل 
ارهابي خططت له موســكو، 
فيمــا قــال رئيــس الــوزراء 
الپولندي ماتيوس مورافيسكي 
إن التسريبات جنمت عن عمل 
تخريبي، بينما قالت رئيسة 
وزراء الدمنــارك إنه ال ميكن 
استبعاد ذلك، وهو ما أشارت 
إليه أيضا روسيا التي قلصت 
إمداداتها من الغاز إلى أوروبا 
كرد فعــل للعقوبات الغربية 
على غزوها ألوكرانيا، لكن ال 
يزال من غير الواضح إلى حد 
بعيد من قد يكون وراء مثل هذا 
العمل املتعمد، إذا ثبت حدوث 

ذلك، وما دوافعه.
وأصدرت اإلدارة البحرية 
السويدية تنبيها من تسريبني 
في خط أنابيب «نورد سترمي 
١»، وذلك بعد تسرب آخر في 
خط أنابيب «نورد سترمي ٢» 
القريب، ما دفع الدمنارك إلى 
تقييد حركة الشــحن وفرض 
حظر مالحة حول خط األنابيب.
أعلــن تســجيل  والحقــًا 
املــاء قبل  انفجاريــن حتــت 
اكتشاف التســريبات الثالثة 
علــى خــط «نوردســترمي» 
بحســبما أفــاد معهــد رصــد 

باالقتصادات الغربية الكبرى 
وأدت إلى ارتفاع أسعار الغاز 
وأطلقــت جهــودا محمومــة 
للبحــث عــن إمــدادات بديلة 
للطاقة. وقال مورافيسكي خالل 
افتتاح خط أنابيب جديد بني 
النرويــج وپولندا امس «لقد 
واجهنــا عمــال تخريبيا، وال 
نعــرف كل تفاصيل ما حدث، 
لكننا نرى بوضوح أنه عمل 
تخريبــي مرتبــط باخلطوة 
التالية لتصعيــد الوضع في 

أوكرانيا».
بدورهــا، قالــت رئيســة 
وزراء الدمنــارك إنه ال ميكن 
استبعاد وقوع أعمال تخريبية 
مضيفــة «نحــن نتحدث عن 
ثالثة تســريبات مــع وجود 
بعــض املســافة بينهــا.. لذا 
يصعب تخيل أنها مصادفة». 
وردا على ســؤال عما إذا كان 
التخريب هو سبب األضرار، 
قال دميتري بيسكوف املتحدث 
باسم الكرملني في مؤمتر عبر 
الهاتــف مــع الصحافيني «ال 

مجــددا. وعلى الرغــم من أن 
أيا مــن اخلطني لــم يكن قيد 
التشــغيل، إال أن كال منهما ال 
يزاالن يحتويان على غاز حتت 

الضغط.
جاء ذلك فيما دشن ممثلو 
حكومــات پولنــدا والدمنارك 
والنرويــج خــط أنابيب غاز 
جديد أســفل بحــر البلطيق، 
الغاز الطبيعي  ســوف ينقل 
مــن النرويج عبــر الدمنارك 
إلــى پولنــدا وقــال رئيــس 
الــوزراء الپولنــدي ماتيوش 
امــس خــالل  مورافيتســكي 
مراســم تدشــني رمزيــة في 
محطة ضغط «بلطيق بايب» 
فــي غولنيــوف بالقــرب من 
مدينــة شتشــني إن «عصــر 
الهيمنة الروســية على الغاز 
انتهى، عصر يتسم باالبتزاز 
والتهديدات واإلجبار». وأضاف 
مورافيتســكي أن عهدا جديدا 
لسيادة الطاقة وحريتها يبدأ 
اآلن، مؤكدا أن التضامن ميكن 

أن يجعل القارة أكثر أمنا.

ميكن اســتبعاد أي خيار في 
الوقت احلالــي». وأضاف أن 
الكرملني قلق بشدة إزاء هذه 
الواقعــة التــي تتطلب إجراء 
حتقيق فوري في مالبســاتها 
ألنها قضية تتعلق بأمن الطاقة 
في «القارة بأكملها». ولم يكن 
أي من خطــي األنابيب يضخ 
الغاز إلى أوروبا وقت اكتشاف 
التســريبات فــي ظل اخلالف 
حول احلرب في أوكرانيا، لكن 
الواقعــة من شــأنها أن تبدد 
أي آمال متبقية في أن تتلقى 
أوروبا الغاز عبر «نورد سترمي 

١» قبل الشتاء.
وقــال الشــركة املشــغلة 
لشبكة نورد سترمي إن «الدمار 
الذي حــدث في نفــس اليوم 
وفي نفــس الوقت على ثالثة 
محاور من خطوط أنابيب الغاز 
البحرية لنظام نورد ســترمي 

غير مسبوق».
وأوضحت أنه من املستحيل 
تقدير توقيت استعادة قدرة 
نظام شبكة الغاز على العمل 

تسجيل انفجارين حتت البحر قبل التسريب.. وممثلو پولندا والدمنارك والنرويج يدشنون خط أنابيب غاز جديداً أسفل بحر البلطيق

(رويترز) عملية فرز األصوات في مركز اقتراع بعد استفتاء على انضمام اراض اوكرانية إلى روسيا 

الزالزل الســويدي. وسجلت 
الوطنية السويدية  الشــبكة 
لرصد الزالزل «إطالقني هائلني 
للطاقة» قبل وقت قصير من 
تســرب الغاز قبالة ســواحل 
جزيرة بورنهولم الدمناركية 
وبالقرب منه، حسبما صرح 
بيتر شــميت، عالــم الزالزل 
لوكالــة  أوبســاال  بجامعــة 

«فرانس برس».
وأضاف أن «إطالق الطاقة 
بهذا القدر الضخم لن يسببه 

أي شيء آخر غير انفجار».
وتبلغ الطاقة االستيعابية 
«نــورد  خلطــي  الســنوية 
ســترمي١» و«نورد سترمي ٢» 
معا ١١٠ مليــارات متر مكعب 
من الغــاز أي أكثر من نصف 
حجم صادرات روسيا من الغاز 

الطبيعي.
واخلطان حاليــا في قلب 
حرب الطاقــة املتصاعدة بني 
العواصم األوروبية من جهة 
وموســكو من جهــة األخرى 
والتي أحلقت أضرارا جسيمة 

ٍ أوكرانية  انتهاء االستفتاءات على ضم أراض
لروسيا وكييڤ ُتطالب بعقوبات جديدة عليها

عواصــم ـ وكاالت: حثــت أوكرانيــا 
االحتاد األوروبي امس على فرض عقوبات 
اقتصاديــة على روســيا ملعاقبتها على 
تنظيــم اســتفتاءات لضم أربــع مناطق 
حتتلهــا في أوكرانيا، وقالت إن ما تقوم 
به موسكو لن يغير التحركات في ساحة 

املعركة.
وقال وزير اخلارجية دميترو كوليبا، 
بعــد محادثــات فــي كييــڤ مــع وزيرة 
اخلارجية الفرنسية كاترين كولونا، إن 
فرض عقوبات على أفراد ال يكفي كعقوبة 
على االستفتاءات التي تصفها روسيا بأنها 

مقدمة لضم املناطق األربعة.
وذكر كوليبا للصحافيني «االقتصار 
على إجراءات جتميلية لن يكون كافيا.. 
فكلمــا كان رد الفعل أكثر ليونة على ما 
يســمى باالســتفتاءات، كلمــا زاد الدافع 
لروســيا للتصعيــد وضــم املزيــد مــن 

األراضي».
واستطرد «في محتوى حزمة العقوبات 
الثامنة (لالحتاد األوروبي)، سنرى مدى 
جديــة االحتاد فــي التعامل مع مشــكلة 

االستفتاءات».
وقال كوليبا في مؤمتر صحافي مشترك 
«تصرفات (الرئيس الروسي ڤالدميير) 
بوتني لن يكون لها أي تأثير على سياسة 
أوكرانيا وديبلوماسيتها وحتركاتها في 

ميدان املعركة».
من جانبه، أعلن االحتاد األوروبي عزمه 
فرض عقوبات على منظمي االستفتاءات 
الروســية «غير الشرعية» في أوكرانيا، 
ووصف مراقبة االستفتاءات في دونباس 

بشأن االنضمام إلى روسيا «انتهاك».
وقال املتحدث باسم السياسة اخلارجية 
للمفوضية األوروبية بيتر ســتانو ـ في 
تصريحات أوردتها صحيفة «التلغراف» 
البريطانيــة امــسـ  إن «أي دعــم لهــذه 
االستفتاءات يعد أمرا غير قانوني»، الفتا 

إلى أن «هذا األمر ستحدده الدول األعضاء، 
إذا ما كان هناك أفراد معينون سيخضعون 
لنظام العقوبات»، وأضاف «سياستنا دائما 
كانت وســتظل عدم التعليق على إعداد 
قوائــم العقوبات، إال أن هنــاك تداعيات 
ستطول جميع األشخاص املشاركني في 

هذه االستفتاءات غير القانونية».
في املقابل، أكدت الرئاســة الروسية 
(الكرملــني) أن وضع «املناطق احملررة» 
سوف يتغير جذريا من الناحية القانونية، 
مبا في ذلك حمايــة وأمن هذه األراضي، 
عقب نتائج االستفتاءات، التي أجريت في 
مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون 
وزابوروجيا، بشأن االنضمام إلى روسيا.

وقال املتحدث الصحافي باسم الكرملني 
دميتري بيسكوف امس إن «النظام القانوني 
الروســي على اســتعداد لقبــول مناطق 
جديدة، استنادا إلى نتائج االستفتاءات 
في دونباس.. نظامنا التشــريعي يوفر 
خيارات متعددة، وبالطبع فإن مشرعينا 
والسلطات التنفيذية واإلدارات القانونية 
جاهزة لذلك»، وشــدد على أن حتســني 
الوضــع في دونباس بعد االســتفتاءات 

سيعتمد على رد فعل أوكرانيا.
بدوره، قال الرئيس الروسي ڤالدميير 
بوتني، خالل اجتمــاع حكومي امس، إن 
«إنقاذ الســكان فــي املناطق التي جتري 
فيها االســتفتاءات، متثــل محور اهتمام 

املجتمع الروسي والدولة بأكملها».
هــذا، وأغلقــت مراكــز االقتــراع في 
االســتفتاء علــى االنضمام الى روســيا 
أبوابهــا، امس، بعد ٥ أيام من التصويت 
وأعلنت اللجان االنتخابية، في بيان أوردته 
قناة «روســيا اليوم»، أن نســبة اإلقبال 
في خيرســون جتاوزت ٦٣٪، و٦٦٪ في 
مقاطعة زابوروجيــا، في حني جتاوزت 
نسبة املشاركة ٩٠٪ في لوغانسك، وبلغت 

نحو ٨٧٪ في دونيتسك.

العراق: احملكمة االحتادية جتدد تأكيد 
عدم اختصاصها بحّل البرملان

بغدادـ  وكاالت: جددت احملكمة االحتادية 
العليــا في العراق موقفهــا من حل البرملان 
واستقالة نواب الكتلة الصدرية، مشددة على 
ضرورة تغيير بعض مواد قانون االنتخابات 

حتى ميكن إجراء االنتخابات اجلديدة.
البرملــان أعمالــه  وعشــية اســتئناف 
للتصويــت علــى اســتقالة رئيســه محمد 
احللبوســي، قال رئيس احملكمة االحتادية 
العليــا جاســم محمــد عبود، فــي تصريح 
لوكالــة االنبــاء العراقية الرســمية (واع) 
امس، ان املشكلة التي مير بها العراق ليست 
في الدســتور وال في اختصاصات احملكمة 
االحتادية وإمنا املشكلة في تطبيق الدستور 

وسوء التعامل معه.
وأوضح أن «احملكمة االحتادية هي الرقيب 
على جميع السلطات لكي ال تتجاوز الدستور 
وليس مــن اختصاصاتها حل البرملان وأن 

الدســتور رسم الطرق واجلهات التي لديها 
احلق في حله». ولفت الى أن «موضوع عودة 
النائب املســتقيل ال ميكن لرئيس احملكمة 
االحتاديــة أن يعطي رأيــه بهذا اخلصوص 
ألنه يصبح محــل نقاش بني جميع أعضاء 
احملكمة، وبالتالي يجب أن يبحث في ضوء 

دستوري».
وتابع أن «احملكمة االحتادية العليا حكمت 
بعدم دســتورية قســم من املواد في قانون 
االنتخابات، ويجب على البرملان أن يشرع 
مــواد قانونيــة ضمن القانــون لتحل محل 
هــذه املواد وال ميكن إجراء أي انتخابات إال 
إذا أكمل قانون االنتخابات بشــكل كامل مبا 

فيها املواد التي ألغيت».
في غضون ذلك، كشف مصدر أمني عراقي 
عن إسقاط طائرة مسيرة في محيط املنطقة 

اخلضراء الواقعة وسط العاصمة بغداد.

إيران: دعوات لإلضراب واشتباكات عنيفة بني األمن واحملتجني
عواصــم ـ وكاالت: اشــتبكت 
شرطة مكافحة الشغب اإليرانية 
وقــوات األمــن مــع محتجني في 
املــدن مــع اســتمرار  عشــرات 
االحتجاجــات على وفاة الشــابة 
الكردية مهسا أميني أثناء احتجاز 
الشرطة لها، بحسبما قالت وسائل 
إعالم رسمية ومستخدمون على 

مواقع التواصل االجتماعي.
وعلى الرغم من ارتفاع حصيلة 
القتلى إلى اكثر من ٧٥ شخصا، كما 
أفادت منظمة حقوقية خالل شن 
السلطات حملة قمع شرسة ضد 
االحتجاجات، أظهرت مقاطع ڤيديو 
علــى تويتر خــروج متظاهرين 
يطالبون بإسقاط املؤسسة الدينية 
أثناء اشتباكهم مع قوات األمن في 
طهران وتبريز وكرج ويزد والعديد 

من املدن اإليرانية األخرى.

وقــال التلفزيون الرســمي إن 
الشرطة اشتبكت مع من وصفتهم 
بـ «مثيري الشغب» في بعض املدن 
الغــاز املســيل للدموع  وأطلقت 

لتفريقهم.
وأظهرت مقاطع ڤيديو انتشرت 
علــى مواقع التواصل االجتماعي 
من داخل إيران محتجني يهتفون 
«امرأة.. حياة.. حرية»، بينما كانت 
هناك نساء يلوحن بحجابهن فيما 

حرقته بعضهن أيضا.
وسمعت هتافات للمحتجني في 
أحــد مقاطع الڤيديــو من طهران 

«سأقتل من قتلوا أختي».
ودعا بعض النشــطاء بجانب 
منشــورات على مواقع التواصل 
االجتماعي إلى تنظيم إضراب عام 
على مستوى البالد، واستقال عدد 
من أساتذة اجلامعات احتجاجا على 

وفاة أميني، بحســب تصريحات 
نشــروها على مواقــع التواصل 

االجتماعي.
ورفض الطالب في عدة جامعات 
االنتظام في احملاضرات احتجاجا 
على حملة اعتقاالت واسعة للطالب 
وعنف املواجهات مع قوات األمن 

في اجلامعات.
وأفادت وســائل إعالم رسمية 
بأن القضاء اإليراني أنشأ محاكم 
خاصة حملاكمة «مثيري الشغب».

وفيما تكثف دول غربية الضغط 
على ايران لوقــف العنف، أفادت 
منظمــة حقوقية بأن أكثر من ٧٥

شخصا قتلوا في احلملة األمنية 
التي تنفذها الســلطات اإليرانية 

ضد املتظاهرين.
هذا، وأعربت املتحدثة باســم 
املفوض السامي حلقوق اإلنسان 

باألمم املتحدة رافينا شامداسانى 
عن القلــق البالغ إزاء ما وصفته 
بالرد العنيف املستمر من قبل قوات 
األمن على االحتجاجات في إيران.

وأوضحــت شامداســانى، في 
مؤمتــر صحافي امس، أن القيود 
املفروضة علــى االتصاالت تؤثر 
على استخدام اخلطوط األرضية 
والهواتــف احملمولــة واإلنترنت 

ومنصات التواصل االجتماعي.
وقالت املتحدثة باسم املفوض 
السامي إن مكتب حقوق اإلنسان 
املتحــدة يكــرر دعوتــه  بــاألمم 
للسلطات اإليرانية إلى االحترام 
الكامــل للحــق في حريــة الرأي 
والتعبيــر والتجمــع الســلمي 
وتكويــن اجلمعيات وذلك كدولة 
طرف في العهــد الدولي اخلاص 

باحلقوق املدنية والسياسية.



عربية وعاملية
االربعاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢

23

أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

h.fathy@alanba.com.kw
@hossamfathy٦٦

بقلـم: حسام فتحي

طيب!!!

شوارع الغابة وشرعها
جتربة قيادة سيارتك في شوارع احملروسة 
هي جتربة فريدة ومختلفة ومتنحك كما هائالً 
من القصص واحلكايات والغرائب والعجائب 

لتقصها على أصدقائك وأبنائك وأحفادك.
دعونا نتفق على أن شــوارع احملروسة 
وخصوصاً الطرق الســريعة شهدت تطوراً 
حقيقياً غير مســبوق: مصر ـ إسكندرية ، 
الدائري، اإلقليمي ،  إســكندرية- مطروح، 
األوســطي، السويس، اجلاللة، شرم الشيخ 
وغيرها، لكن لم يتم تطوير سلوك السائقني!!
أيضاً قوانني املرور املوجودة، ال بأس بها 
وال حتتاج نسفاً أو تغييرات جذرية، فالعقوبات 
رادعة، ولكن هل يتم تطبيق وتنفيذ القانون 

في شوارع مصر؟! هذا هو السؤال..
املالحظــة األولى: في أغلــب دول العالم 
املتحضر وحتى النامي عند حدوث حادث بني 
سيارتني هناك قواعد أساسية، قد حتدث املشادات 
أو املالسنات البسيطة حسب احلالة املزاجية 
للبشر، لكن فوراً يأتي شرطي املرور ويحسم 
األمر ويحدد املخطئ أو يحول احلادث للخبير 
لتحديد املتسبب ثم تقوم شركة التأمني بالباقي.

أما عندنا فهناك «غياب كامل» لدور شركات 
التأمني بالرغم من التأمني اإلجباري املفروض 
على اجلميع!! وهــذه أولى «األثافي»، يجب 
تفعيل دور شركات التأمني وحتديد واجباتها 

طبقا لوثيقة واضحة ومقابل عادل.
املالحظة الثانية: باســتثناء إشارة مرور 
رقمية في منتصف شارع التسعني الشمالي، 
في التجمع اخلامس، لم تصادفني إشــارة 
أخرى يتــم احترام ألوانها!!.. فيجب العودة 

الحترام إشــارات ورجال املرور واستعادة 
هيبتهم وسطوتهم وحتكمهم في املرور، وهذا 

دور وزارة الداخلية.
املالحظة الثالثة: مبــا أننا اعتمدنا نظام 
«الصينية» أو امليدان أو الدوار، كبديل لإلشارات 
الضوئية خاصة في املدن والتجمعات اجلديدة، 
يجب توضيح قواعد الدخول واخلروج منها، 
وهي في كل الدنيا أن األولوية للسيارة التي 
هي داخل «الصينيــة» بالفعل، وعلى القادم 
من الشارع إلى «الصينية» االنتظار واختيار 
الوقت املناسب للدخول، ثم االلتزام باحلارة 
األقرب للمخرج الذي يستهدفه.. ولألسف 
في مصر مازلنا نعتمد قاعدة الـ «بوز..باز»، 
فمن يســبق بإدخال «بوز» سيارته، ميتلك 

احلق باالستمرار!!
املالحظة الرابعة: يبدو أن أغلب السائقني 
يعتقدون أن اخلطوط البيضاء سواء املتقطعة 
أو املتصلة ال تهدف إلى حتديد املســارات 
وحارات املرور، ولكن الهدف منها أن جتعلها 

في منتصف السيارة متاما أثناء السير!!
يحــدث ذلك داخل املــدن وعلى الطرق 

السريعة على حد سواء!
وهناك عشرات املخالفات «املزمنة» التي 
تستدعي بث اإلعالم حمالت توعية مكثفة، 
تعقبهــا عقوبات حقيقيــة.. «موجعة» على 
املخالفني املتعمدين حتى نعيد للشارع املصري 
احترامه.. واملالحظــات املرورية حتتاج إلى 

عشرات املقاالت.. لألسف..
وغداً للحديث بقية.. إن كان في العمر بقية..

وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

السيسي: االنتهاء من إزالة معوقات االستثمار خالل شهرين
القاهرة - خديجة حمودة

أكد الرئيــس عبدالفتاح 
السيســي اهتمــام الدولــة 
الكبير بالصناعــة ودعمها 
وإزالــة كل املعوقــات التي 
تقابلهــا، مشــددا علــى أنه 
يتــم العمــل على تيســير 
اإلجراءات أمام املستثمرين 
وأنه ســيتم خالل شــهر أو 
شهرين االنتهاء من إزالة كافة 
املعوقات القائمة في مواجهة 

االستثمار.
كما أكد الرئيس السيسي، 
في مداخلة له خالل افتتاحه 
امــس عددا من مشــروعات 
الهيئــة العامة لالســتثمار 
مبدينة نصر، جدية الدولة 
فــي تناول املشــكالت التي 
تعوق االستثمار والتصدي 
لهــا وحلها، الفتا إلى أن كل 
مشــروع يتم تنفيذه ميثل 
دخــال إضافيــا ليــس فقط 
للشــركة املنفذة للمشروع 
ولكن لكل مواطن يعمل بها.
وأبدى الرئيس استعداد 
احلكومــة لتشــجيع رجال 
األعمال من أجل التوسع في 
إقامة املدارس املهنية لتخريج 
عمالة ماهرة ومدربـة تكون 
لديها فـرص عمـل حقيقية.

ونـوه الرئيس السيسي 
بــــدور مراكــــــز البحـوث 
والتطوير سواء في اجلامعات 

جدية الدولة في حل مشكالت 
املســتثمرين مبــا فــي ذلك 
توفير مستلزمات اإلنتاج، 
مضيفا «أنــه وجه محافظ 
البنــك املركزي بــأال تكون 
هناك مشكلة حقيقية تواجه 

املستثمرين».
وقال الرئيــس: إن أزمة 
كورونا ومــن بعدها األزمة 
الروسية - األوكرانية كان 

ونحتاج إلى املزيد من العمل 
من كافة األطراف».

وقال الرئيس السيسي: 
«إننا نؤكد من خالل زيارتنا 
اليــوم علــى إننــا مهتمون 
اهتماما كبيرا بالصناعة في 
مصر ودعمها وتســهيل كل 
املعوقات أو املصاعب التي 
تواجهها، ألننا لسنا بعيدين 
عن الواقع املوجودين فيه».
الرئيــس: أن  وأضــاف 
مت  اللذيــن  النموذجــني 
عرضهما لتسهيل إجراءات 
االســتثمار من خالل منح 
«الرخصــة الذهبية» ميثل 
توجه الدولة من أجل تيسير 
مــا أمكن مــن اإلجــراءات 
التــي يتم تنفيذهــا إلقامة 
املشروعات االســتثمارية 
املختلفة بدال من احلصول 
على ٢٦ موافقة كانت تتطلب 
وقتــا كبيــرا وهو مــا كان 
يأخذ وقتا من املستثمرين 
للوصول إلى اإلجراء العملي 
احلقيقــي من أجــل تنفيذ 
مشــروعاتهم وظهورهــا 
إلى النور. ووجه الرئيس 
السيسي التحية واالحترام، 
واالعتزاز إلى رجال األعمال 
واملســتثمرين فــي مصر، 
داعيــا رجال األعمــال إلى 
املزيــد من العمــل من أجل 
مصــر ألنها بلــد اجلميع، 
وستنهض بجهود اجلميع.

لهما أثر كبير على العالم كله 
وعلى مصر، ولكننا نسعى 
لتقليــل حجم هذه الصدمة 

قدر املستطاع.
وأعرب الرئيس السيسي 
عن التحية والتقدير للهيئة 
العامة لالســتثمار ورجال 
األعمال على اجلهد املبذول، 
وقال «نحن مهتمون بتشجيع 
الصناعة في مصر ودعمها، 

«على رجال األعمال العمل من أجل مصر ألنها بلد اجلميع وستنهض بجهود اجلميع»

الرئيس عبد الفتاح السيسي خالل تفقده املنطقة احلرة العامة مبدينة نصر

أو غيرهــا من أجــل إيجاد 
حلول للمشكالت أو النقاط 
التــي حتتاج إلــى التطوير 
وذلــك من خالل التنســيق 
والربــط فيمــا بــني مراكز 
البحوث والصناعة. وأوضح 
أن حجم القطاع اخلاص في 
مصر كبير ويتجاوز ٧٥٪٪ 

من حجم االقتصاد.
وشــدد السيســي علــى 

النائب بالل حشيمي لـ «األنباء»: رئيس 
اجلمهورية ليس للمسيحيني وحدهم

انخفاض البيع والشراء ٥٠٪ رغم نزول األسعار

بيروت - زينة طباره

النائــب املســتقل  رأى 
د.بــالل حشــيمي، ان لقاء 
الســنة فــي دار  النــواب 
الفتــوى أتــى انطالقا من 
الــدار  صاحــب  حــرص 
الشــيخ  املفتــي  ســماحة 
عبد اللطيــف دريان، أوال 
على توحيد الصف السني 
حيال االستحقاقني احلكومي 
والرئاسي، مع احلفاظ على 
العالقــات املتينة والبناءة 

بني الطائفة الســنية وكل شرائح املجتمع 
اللبناني، وثانيا على دعم حتييد لبنان عن 
الصراعات اإلقليمية والدولية، السيما أن 
دار الفتوى تستشــعر اخلطر على الكيان 
اللبناني وعلى كل اللبنانيني دون استثناء، 
معتبرا بالتالي أن املفتي دريان كان واضحا 
في كالمه عن مواصفات الرئيس املطلوب 
في هذه املرحلة احلرجة من تاريخ لبنان، 
وذلك بالتوازي مع الثبات على اتفاق الطائف 
والدستور والعيش املشترك، وعلى انهاء 
االشتباك املصطنع بني اللبنانيني، واالهم 
على عودة لبنان الى احلضن العربي بعد 
ان مت عزله بسبب السياسات امللتوية للعهد 
وحليفه حزب اهللا، وبعد ان حتول بفضل 
تلك السياسات الى معبر لتهريب املخدرات 

الى الدول العربية.
ولفت حشيمي في تصريح لـ «األنباء» 
الــى ان ما قيل قبل اللقــاء وبعده بأن دار 
الفتوى مدت يدها على اخلرج املسيحي عبر 

تداولها مع النواب الســنة 
في موضوع االســتحقاق 
الرئاسي، باطل ومدان، وذلك 
العتباره ان الطائفة السنية 
هي من أساسات هذا البلد، 
وصاحبــة بــاع طويل في 
احلفاظ على الكيان اللبناني 
بنموذجيتــه الفريــدة في 
العربــي، وقدمت  الوطــن 
قافلة طويلة من الشــهداء 
دفاعــا عن اســتقالله وفي 
طليعتهم املفتي حسن خالد 
والرئيس رفيق احلريري، 
مشيرا الى ان رئيس احلكومة السني هو 
لكل لبنان وليس للطائفة السنية وحدها، 
ويتم تكليفه مبشاركة النواب املسيحيني 
والشيعة انطالقا من شراكتهم في صناعة 
القرار السياسي، ما يعني من وجهة نظر 
حشيمي ان للطائفة السنية دورا أساسيا 
ال بل طليعيا في اختيار رئيس اجلمهورية 
الذي هو ليس للمســيحيني وحدهم، امنا 
أيضا للسني والشيعي والدرزي واألقلوي، 
وذلك مبثل ما للمسيحيني من دور أساسي 
في تكليف رئيس احلكومة وانتخاب رئيس 

ملجلس النواب.
وقال «من مد يده على اخلرج املسيحي 
هو التيار الوطني احلر نفسه، الذي بسبب 
سياساته املنحرفة وشغف رئيسه جبران 
باســيل بالسلطة، أفقد رئاسة اجلمهورية 
مقدارها، وعزلها عربيا ودوليا، واوصلها 
الى اإلفالس السياسي، وادخل البالد ومعها 
اللبنانيني في زواريب جهنم وما بعد جهنم».

وكاالت: قال عضو جلنة جتار ومصدري 
اخلضر والفواكه بدمشــق محمــد العقاد إن 
حركة البيع والشراء في سوق الهال تعتبر 
ضعيفة حاليا، مرجعا السبب لضعف القوة 
الشــرائية للمواطن مع ارتفاع أسعار املواد 
بشــكل عام، مبينا أن حركة البيع والشــراء 
انخفضت بنســبة تصل إلى ٥٠٪ عن الفترة 
السابقة، وأن اإلقبال على موسم «املكدوس» 
لهذا العالم ضعيف غير أن املبيعات في سوق 
الهال ليست ثابتة. وبخصوص الصادرات إلى 
الدول العربية، أوضح العقاد أنها تتحسن ولم 
تتراجع، ويوميا لدينا نحو ٥٠ برادا محمال 
باخلضــر والفواكه املتنوعة تذهب إلى دول 
اجلوار. وعن أسعار بعض اخلضر والفواكه في 
أسواق دمشق، قال: تراوح كيلو البندورة بني 
٨٠٠ و٩٠٠ ليرة سورية بعد أن وصل سعره 
إلى ما يزيد على ٢٥٠٠ آالف ليرة خالل األيام 
الســابقة، وكيلو البطاطــا بني ١٨٠٠ و ٢٢٠٠

بعد أن كان مبا يزيد على ٢٨٠٠ ليرة، وكيلو 
الباذجنان بحدود ٨٠٠ ليرة وكيلو الكوســا 
بني ١٢٠٠ و ١٤٠٠ ليرة بعد أن جتاوز سعره 
٣ آالف ليرة. بدوره، قال عضو غرفة جتارة 
دمشق ياسر اكرمي: ما دامت سياسة التسعير 
املتبعة خاطئة فلن نصل إلى حل، الفتا إلى 
أن ارتفاع األســعار مشــكلة مركبة تشترك 
فيهــا جميع اجلهات صاحبــة القرار وليس 
جهة واحدة كرفع اجور النقل والطاقة وقلة 
املواد ورفع اســعار الكهرباء واألسمدة، كلها 
مجتمعة تؤدي لرفع األسعار، كذلك املنافسة 
هي اجلزء األساسي من عملية تخفيض السعر، 
األمر الذي يترافق مع ضبط عمليات الغش.
واحلــل برأيه عند أصحــاب القرار الذين 
عليهــم أن يعترفوا بأن تأمني املواد ســوف 
يساهم في تخفيض األســعار مباشرة مثال 
تأمني األسمدة وتخفيض أسعار الطاقة، مع 

التأكد من وفرة املواد.

سياسة باسيل املنحرفة وشغفه بالسلطة أفقدا رئاسة اجلمهورية مقدارها

د. بالل حشيمي

الشمال السوري مبرحلة اخلطر و«الكوليرا» يهدد بوضع «كارثي»

بيروت ـ عمر حبنجر -  خلدون قواص

ال شــك أن قــرار تأليــف 
حكومــة لبنانيــة جديــدة، 
متوافق عليه محليا وخارجيا، 
كاستحقاق ثان، بعد استحقاق 
إقــرار موازنة العام ٢٠٢٢ في 
مجلس النواب، وها قد أقرت 
املوازنة، «سلقا» وبأرقام شبه 
وهمية، ارضاء لصندوق النقد 
الدولي، ومع ذلــك لم يصعد 
الرئيــس جنيــب ميقاتي الى 
بعبــدا أمس، واســتطرادا لم 
يف بوعــده النوم في القصر 
اجلمهوري حتى والدة احلكومة 

كما قال سابقًا.
ويبــدو ان توقيــت والدة 
احلكومــة لم يكن محســوما، 
االتصــاالت  رهــن  وأبقــي 
واملساومات والشروط القدمية 
او املستجدة، من جانب الفريق 
الرئاسي، الذي يرى في االصرار 
على تشــكيل حكومة جديدة 
علــى ابــواب نهايــة الوالية، 
فرصة لتحقيق ما فاته حتقيقه، 
او عجز عن حتقيقه خالل ست 

سنوات.
الرئيس  وأشارت مصادر 
الــى ان مشــاورات  ميقاتــي 
االسبوع اجلاري عنوانها «جس 
النبــض» الســتنزاف حقيقة 
املعلن واملضمــر والتأكد من 
الشــروط احلكومية اجلديدة 
التــي وصلت الى مســامعه، 
مشــيرة الى انه مــا لم تظهر 
معطيات مفاجئة، فقد تبصر 
احلكومة النور هذا االسبوع.

امــس  ميقاتــي اســتقبل 
ســفيرة اميــركا فــي لبنــان 
دوروثي شــيا، وعرض معها 

نتائج لقاءاته النيويوركية.

وكاالت: حذرت منظمات إنســانية 
وإغاثيــة مــن ارتفاع خطــر «انفجار 
الوضــع الوبائــي» فــي شــمال غرب 
سورية، السيما محافظة إدلب ومخيمات 
النازحــني التــي تعتبــر بيئة خصبة 
النتشــار مرض الكوليرا، ما قد ينتج 
عنه «وضع كارثي»، العتبارات تتعلق 
بهشاشة القطاع الطبي فيها من جهة، 
ولفقدانهــا البنى التحتية من مصادر 
مياه آمنة وشبكات صرف صحي، من 

جهة أخرى.
ووفق بيان نشــره فريق «منسقو 
االستجابة في الشمال السوري» أعلن 
أن «مخيمات الشمال السوري دخلت 
مرحلة اخلطر، بشكل كبير، بعد تسجيل 
اإلصابات». وحذر مدير الفريق اإلنساني 
محمد حالج، من توسعها بشكل كبير، 

و«عــدم القــدرة على الســيطرة على 
االنتشــار»، بسبب «ضعف اإلمكانات 

الالزمة ملواجهة املرض». 
وتشير إحصائيات «برنامج اإلنذار 
املبكر واالستجابة لألوبئة» إلى أن عداد 
اإلصابات في شــمال وشــرق سورية 
تخطى حاجز الـ٤٠٠٠ إصابة في األيام 
املاضية، بينما بلــغ عدد الوفيات ١٨، 
في مناطق ســيطرة «اإلدارة الذاتية» 
الكرديــة. وفــي مناطق شــمال غرب 
سورية، التي تشمل ريف حلب وإدلب، 
مت تســجيل ٥٨ إصابــة باملجمل، بعد 
الكشف عن ١٩ حتى االثنني. أما «نبع 
السالم» التي تضم مدينتي رأس العني 
وتل أبيض فقد سجلت في إحصائية 
أخيرة ٥٠ إصابة. ويقول الطبيب محمد 
ســالم، وهو رئيس برنامــج «اإلنذار 

املبكــر»، ملوقع «احلــرة» إن تضاعف 
احلــاالت «أمر خطير»، وإن «الكوليرا 
بات أمرا واقعا في شمال غرب سورية، 

ولم يعد متوقعا».
ويضيف سالم: «الفاشية انتشرت 
فــي كل املناطق الســورية، وما يزيد 
من اخلطر أننا في آخر فصل الصيف. 
هناك جفاف كبير، ونحن مقبلون على 
األمطار، وبالتالي زيادة التلوث القادم 

من شبكات الصرف الصحي».
وكانت اإلصابات األولى قد تركزت 
فــي املناطق القريبة مــن نهر الفرات، 
والذي تعتقد األمم املتحدة أنه مصدر 
انتشار الوباء، بسبب شرب األشخاص 
مياه غير آمنة من النهر، واســتخدام 
املياه امللوثــة لري احملاصيل، ما أدى 

إلى تلوث الغذاء.

وقــد أثبتــت التحاليــل النهائيــة 
األخيرة لعينات من النهر وجود «ضمات 
الكوليرا فيه»، وفق ما قال رئيس «هيئة 
الصحــة» فــي اإلدارة الذاتيــة، جوان 
مصطفى، في وقت سابق لـ «احلرة».

وأضــاف أن «اســتمرار انخفاض 
مســتوى املياه في النهر سيؤدي إلى 
زيادة اإلصابات. سيصبح بؤرة النتشار 
األمــراض فــي املنطقــة»، وأن «هناك 
أمــورا يجــب أن حتدث علــى عجالة. 
في احلسكة يوجد مليون نسمة. هذه 
املنطقة خطيــرة، وهناك مخاوف من 

خروج املرض عن السيطرة».
ويعيش أكثر مــن مليون ونصف 
املليون شخص في املخيمات من أصل 
نحو ٤ ماليني يقطنون منطقة شمال 

غرب سورية.

يتوجب على احلكومة القيام 
بها، او التعهد بالقيام بها.

فــي املقابل، نفت أوســاط 
جبران باسيل حجة الشروط 
املتداولــة كتوقيــع الرئيــس 
ميقاتي ووزير الداخلية مرسوم 
التجنيــس، مقابــل توقيعــه 
مراســيم احلكومــة، وتوقيع 
رئيــس احلكومــة مرســوم 
ترقيــة ضبــاط دورة ١٩٩٤، 
الذين عينوا في زمن حكومة 
عون العسكرية، وإحالة ملف 
النازحني السوريني ليكون في 
عهده وزير مــن التيار احلر، 
وقالت هذه األوساط ان النقاش 
يدور فقط حول دور احلكومة.

أوســاط باســيل الذي قام 
بزيارة دار الفتوى امس، أكدت 
ردا على سؤال على انه ستكون 

هناك حكومة خالل ايام.
وعليــه أكــد باســيل أنــه 
ال خــالف علــى هويــة لبنان 

الدولة، وهذا يحتاج الى تالقي 
اللبنانيني وخاصة اإلصالحيني، 
نحن متمسكون بتنفيذ وثيقة 
الوفاق الوطني ونؤكد ضرورة 
معاجلــة الثغــرات املوجودة 
في الدســتور. وختم: تأليف 
احلكومة، ال بد منه وينبغي أن 
يكون لديها كامل الصالحيات، 
ونأمل بنجاح اجلهود الالزمة 

من املعنيني.
يــزور  الســياق،  وفــي 
رئيس احلكومة االسبق فؤاد 
الســنيورة دار الفتوى اليوم 
ويلتقي املفتــي دريان، الذي 
يستقبل غدا رئيس احلكومة 
السابق حسان دياب، للتعبير 
عــن الدعــم ملواقــف املفتــي 
والنواب السنة الذين اجتمعوا 

بدعوة منه.
رئاســيًا، وجــه رئيــس 
مجلــس النــواب نبيــه بري 
الدعوة الى النواب لالجتماع 
يوم غــد اخلميس املوافق ٢٩

ســبتمبر، مــن أجــل انتخاب 
رئيــس للجمهوريــة، تلبية 
منــه لدعــوات املرجعيــات 
الدينية والنيابية التي لطاملا 
اســتغربت عدم توجيهه مثل 
هذه الدعوة وقد مضى شــهر 
من شــهري املهلة الدستورية 

النتخاب الرئيس.
على أن املصــادر املتابعة 
تســتبعد انتخاب رئيس في 
هذه اجللسة، تبعا لعدم بلورة 
الصــورة الرئاســية املهيــأة 
للفــوز، كمــا إلصــرار بعض 
االطراف، وفي طليعتها الفريق 
الرئاسي احلالي على تشكيل 
احلكومة اوال، وسيكون عدم 
توفير نصاب الثلثني(٨٦ نائبا) 

كافيا لتطيير اجللسة.

العربية. وقال بعد لقائه مفتي 
لبنان الشــيخ عبــد اللطيف 
دريان: نحن متيقنون أن لبنان 
بحاجة الى احتضان من الدول 
العربية التي وقفت دائما إلى 

جانبه، .
الفــراغ  ان  وشــدد علــى 
الرئاسي مميت للبنان، وقال: 
قدمنا لسماحته مقاربة مختلفة 
على حســابنا ولكن من دون 
التنازل عن التمثيل الشعبي 
لرئيــس اجلمهوريــة ســواء 
باملباشــر أو بالتأييد وهو ما 
يحتم علينا التوافق في املجلس 

النيابي النتخاب رئيس.
لقــاء  واصفــًا  وأضــاف 
النواب السنة في دار الفتوى 
بأنــه كان دعــوة للتالقــي ال 
للخصام والتقوقع في مذهب 
أو طائفة معينة، مبا ميكننا من 
مواجهة األخطار الكبيرة وسوء 
احلوكمة والفساد مستشر في 

مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان مستقبالً في دار الفتوى رئيس التيار احلر النائب جبران باسيل (محمود الطويل)

إعــالم حــزب اهللا أكد من 
جهتــه ان ميقاتــي لــن يزور 
بعبــدا، تــاركا امر التشــاور 
للمدير العام لألمن العام اللواء 
عباس ابراهيم، الذي يقوم بدور 
وسيط احلكومة بني القيادات 

السياسية.
 وأشــارت املصادر الى ان 
الرئيــس ميقاتي لم يتلق أي 
شــروط اضافية من الرئيس 
ميشال عون او النائب جبران 
باســيل، وانه بانتظار زيارة 
اللواء عباس ابراهيم الى بعبدا 
للتأكد من مســألة الشــروط 

اجلديدة.
لكن ثمة معلومات مصدرها 
وســطاء، نقلتها اذاعة لبنان 
احلر الناطقة بلســان القوات 
بــأن ميقاتي  اللبنانية، تفيد 
أرجأ زيــارة كانت مقررة الى 
بعبــدا أمس بعد تلقيه الئحة 
مبجموعــة مطالب رئاســية، 

احلكومة بتوقيت زيارة ميقاتي إلى بعبدا.. وجلسة انتخاب الرئيس غدًا
اللواء إبراهيم وسيطاً ملعاجلة الشروط الرئاسية.. وجبران باسيل: نقف إلى جانب املفتي وال تنازل عن التمثيل الشعبي لرئيس اجلمهورية
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

كل عمود وخط أفقي وكل مربع صغير ٣x٣ على األعداد من ١ إلى ٩ مرة واحدة فقط.
.٣xيجب أال يظهر أي رقم مرتني في أي عمود، أو خط أفقي، أو مربع صغير ٣

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

ممثلة مصرية راحلة من ٨ أحرف

عموديًا:

SudokuSudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

سعاد حسني

ماغي بوغصن

تالامتحالا

سممنوعرابا

اترععقديمل

اغادجةصقرخ

ليتيديدرفل

مربدبارساي

ساهنونفيلج

رتوتردقنخي

حدسانلامشا

يهـربائسونت

سحسيباوكلا

قمعةفاضاين

١ - االهتمام والتربية - كثير، ٢ - قبر - انثري، ٣
- صار مقبوال - اترك - من األقارب، ٤ - أغنية ألم 
كلثوم، ٥ - منطقة كويتية، ٦ - عقل - جنمع (معكوسة)، 
باردة (معكوسة) -  ٧ - أحداث يومية، ٨ - عكس 
صحراء، ٩ - أخطاء - لالستفهام، ١٠ - من مشتقات 

احلليب - علم مؤنث.

بائس
متغيرات

فنونه
فردي

سراب
عنابره

اخلليجيات
املسرحي

دق
قدمي
وتر

ينمو

الكوابيس
االحتماالت

إضافة
اخلشن

رقصة
جد

عديد
الناس

مراتب
عمق

هر
بارعون

الساحل، ٢ - قصاب - أرض جرداء،  ١ - تطل على 
٣ - اخليانة (معكوسة) - علم مذكر، ٤ - فك - يفك، 
٥ - القنص (معكوسة)، ٦ - عكس اشترى (معكوسة) 
- تقطع اليد، ٧ - كامل، ٨ - يفك - طعام (معكوسة)، 
٩ - طماع - عملة آسيوية - متشابهة، ١٠ - حرف 

هجاء - شره (معكوسة).

أفقياً: عموديًا:
١ - الرعاية - جم، ٢ - حلد - رشي، ٣ - ساغ - دع 
- عم، ٤ - أمل حياتي، ٥ - الصباحية، ٦ - لب - 
نلم (معكوسة)، ٧ - يوميات، ٨ - حارة (معكوسة) 

- بادية، ٩ - زالت - أين، ١٠ - جنب - روزي.

١ - الساحلية، ٢ - حلام - بور، ٣ - الغدر (معكوسة) - 
مازن، ٤ - حل - يحل، ٥ - الصيد (معكوسة)، ٦ - باع 
(معكوسة) - تبتر، ٧ - تام، ٨ - يحل - زاد (معكوسة)، 
٩ - جشع - ين - ي ي ي، ١٠ - ميم - نهم (معكوسة).

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم التغذية

القضاء على «النعاس املفرط أثناء النهار»

قال خبراء التغذية إن مجرد استبدال الكربوهيدرات 
والدهون بنوع آخر من الطعام ميكن أن يقلل من 
النعاس املفرط. وعندما تفكر في مشاكل  أعراض 
الكافي  النوم  الذهن عدم  إلى  النوم، رمبا يتبادر 
النوم لفترات طويلة ميكن أن يكون  واألرق. لكن 

أيضا مشكلة، وإن كان أقل شيوعا.
املفرط -  النعاس  فــإن  أقصى حاالته،  وفــي 
املعروف باسم فرط النوم - ميكن أن يسبب خلال 
أنه  وظيفيا في عائلتك وحياتك االجتماعية. كما 
الدراسات  مرتبط بشدة بحوادث السيارات. لكن 
البسيطة ميكن أن  الغذائية  التغييرات  تظهر أن 
تساعد في درء هذه املشكالت. وأوضحت مؤسسة 
Sleep Foundation أن الذين يعانون من فرط النوم 
مييلون إلى النوم ما بني ٩ و١١ ساعة يوميا لكنهم 
يستمرون في الشعور بالتعب. وتشرح املؤسسة 
الصحية أن األعراض الشائعة تشمل عدم الشعور 
«باالنتعاش عند االستيقاظ» والشعور بأنك ميكن 
أن «تغفو في أي وقت». وميكن االعتماد على أدوية 
معززة لالستيقاظ، مثل مودافينيل، للمساعدة في 
التغلب على فرط النوم، ولكن هناك أيضا تغييرات 
سلوكية بسيطة يعرف أنها تقلل من النعاس املفرط. 
التي أظهرت  الدراسات عددا من األطعمة  وحددت 
العملية. وأشارت مؤسسة  آثارا إيجابية في هذه 
Sleep Foundation: «أظهرت األبحاث أن تناول املزيد 
من املكسرات والبقوليات والفواكه والدهون غير 
املشبعة يرتبط بنوعية نوم أفضل. على سبيل 
املثال، تبني أن اتباع نظام غذائي متوسطي، يتكون 
الدهون واألطعمة  اللحوم اخلالية من  أساسا من 
النوم ويقلل من مخاطر  النباتية، يحسن نوعية 
اإلصابة بأمراض القلب». ووجدت دراسة أجريت من 
عام ٢٠١٩، نشرت في مجلة Nutrients، أن استبدال 
الكربوهيدرات والدهون بالبروتني أدى إلى انخفاض 

كبير في النعاس املفرط أثناء النهار.
الدراسة أن استبدال ٥٪ من استهالك  ووجدت 
الدهون  البروتني بكمية متساوية من  الطاقة من 
املشبعة والكربوهيدرات يزيد من احتماالت الشعور 
بالنعاس املفرط أثناء النهار. ومن املثير لالهتمام 
أن الدراسة أشارت أيضا إلى أن احتماالت النعاس 
املفرط كانت أعلى عندما مت استبدال الكربوهيدرات 
بالدهون املشبعة. لكن هذه االحتماالت انخفضت 
عندما وقع استبدال الدهون املشبعة بالدهون غير 

املشبعة، أو العودة إلى الكربوهيدرات.

هل هناك طريقة معينة للتخلص من الصداع من دون أدوية؟

أحيانا قد يشير الصداع إلى مرض خطير، لذلك 
من األفضل عند الشعور بالصداع استشارة طبيب 
اختصاصي لتشخيص السبب ووصف العالج املناسب. 
ولكن في أحيان كثيرة ال يشير ألم الرأس إلى مرض 
ما، بل يشير إلى نقص املاء في اجلسم. ولذلك يجب 
أن نعرف كيف نتعامل مع الصداع. فقد أعلن طبيب 
األعصاب بافل خوروشيف، أنه ميكن التخلص من 

الصداع مبساعدة املاء.
ويقول: «عند شعور الشخص بصداع حاد، عليه 
تذكر كمية املاء التي شربها في نفس اليوم. فإذا تبني 
أنها فنجان القهوة في الصباح والساعة تشير إلى 
الثالثة والنصف بعد الظهر مثال، فعليه شرب كوبني 
كبيرين من املاء أو الشاي. كما عليه التنفس بعمق 
الدم باألكسجني». ووفقا له، سوف  لزيادة تشبع 
يزول الصداع بعد مضي ٤٠-٦٠ دقيقة، على شرب 
كمية كافية من املاء. وينصح الطبيب بعدم تناول 
الدواء من دون وصفة طبية. ويقول: «أوال، تناول 
هذا الدواء أو ذاك لعالج الصداع من دون استشارة 
الطبيب، قد يؤدي إلى إحلاق ضرر أكبر بالصحة. 
وثانيا، إذا اعتاد الشخص على تعاطي أدوية مختلفة 
أثناء نوبات الصداع فلن يتعود على شرب الكمية 
املاء». ويضيف: قد ال يكون الصداع  املطلوبة من 
النتيجة السلبية الوحيدة لنقص السوائل في اجلسم.

ويقول: «ترتبط العديد من االضطرابات الصحية في 
اجلسم بقلة تناول املاء. فنحن على مدار السنة نشرب 
كمية قليلة من املاء عادة، ما يؤثر في عملية إمداد 
أنسجة وأعضاء اجلسم، وبالتالي تظهر االضطرابات 

واملشكالت الصحية املختلفة».

املصدر: «نوفوستي»

املصدر: «إكسبريس»
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محمود وعبداهللا بوشهري.. حالة لم نرها كثيرًا
سماح جمال 

عرض مؤخرا مسلسل «انتقام 
مشــروع» والذي حظــي بنجاح 
واسع وتفاعل كبير من اجلمهور 
وعبر وسائل التواصل االجتماعي، 
وشــكل عودة لثنائيــة األخوين 
محمــود وعبــداهللا بوشــهري. 
وهنا ســنتوقف قليــال عند هذه 
الثنائيــة التــي قليــال مــا نراها 
في الســاحة الفنيــة بني أخوين 
يعمالن أمام الكاميرا، فمع غياب 
محمود بوشــهري في السنوات 
األخيرة عــن النجاحات الكبرى 
التي عرف بها في أعماله السابقة 
والتي كانت تتحول إلى ترند يتابع 
ويقلد مبجرد عرض العمل، وعلى 
الرغم من اختــالف اخلط الفني 
لكال األخوين وسطوع جنم الفنان 
عبداهللا بوشــهري في السنوات 
األخيرة، الذي ملع اسمه في عدد 
من األعمال املتتابعة لدرجة جعلته 
يتخطى شقيقه األكبر في بعض 
املراحل مبســيرتهما الفنية، فإن 
عودتهمــا في هــذا العمل جاءت 
مناسبة متاما خلطهما الدرامي من 
ناحية، فوجدنا محمود يقدم الدور 
مبزيج بني الدراما الكوميديا، وهذا 
املزيج هو ســر أدائه وجنوميته 
التي بناها على مدى سنوات، وعلى 
اجلانب اآلخر عبداهللا بوشهري 
اجته إلى أدائه بطريقته الدرامية 
واالرتكاز على األحاسيس ولغة 
العيون وتعبيرات وجهه، إليصال 
حالة الشــخصية بكل تفاصيلها 
األخويــن  وانتقاالتهــا. حالــة 
بوشــهري في الساحة الفنية لم 
نرها كثيرا على الســاحة الفنية 
بأن يتقاسما الضوء والنجومية 

بصورة احترافية وفي منافســة 
أمــام الكاميــرا، تركــت آثارهــا 
اإليجابية علــى العمل وإيصاله 

إلى اجلمهور.
ولعــل حالة الثقــة الواضحة 
بينهما جعلت عبداهللا بوشهري 

يتجــه إلى إنتاج عملــه الدرامي 
األول «ولد أمه» دون أن يظهر فيه 
كممثل وتكون بطولته لشــقيقه 
محمود بوشهري. لعل هذه احلالة 
الصحية بينهما تبشر بعودة قوية 
لكليهمــا وارتكازهما على نقاط 

قوتهما بعيدا عن الغيرة أو محاولة 
خطف األضواء من أحدهما حلساب 
اآلخر، والتركيز فقط على مناسبة 
الشخصية وتقدميها بصورة جيدة 
في عمل يحظى بنجاح وقبول من 

اجلمهور.

بعد جتربتهما في «انتقام مشروع»

نوال: فخورة ببالدي واهتمامها 
باملرأة وقضايا السالم في العالم

عبداحلميد اخلطيب

كعادتهــا دائما حتــرص «القيثارة» 
نوال الكويتية على املشاركة في جميع 
املناسبات التي ترتبط باملرأة واملجتمع، 
سواء باحلضور شخصيا أو من خالل 
تقدمي عمل فني مميز، ومنذ أيام قليلة 
شــاركت بأغنية «اهللا سالم» مبناسبة 
احتفــال معهد املرأة للتنمية والســالم 
بيوم الســالم العاملي، الذي أقيم حتت 
شعار «إنهاء العنصرية وبناء السالم» 
برعاية وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد 

ناصر احملمد.
نوال لم تخف ســعادتها بأن تكون 
جــزءا مــن هذا احلــدث املهــم. وقالت: 
«فخورة ببالدي الكويت واهتمامها باملرأة 
وقضايا السالم في العالم، متمنية لوطني 
الغالي السالم الدائم، ويعم السالم على 
العالم أجمع»، ونشرت عبر حسابها في 
«تويتر» مقطعا من أغنية «اهللا سالم» 

وهي تشــدو بصوتها العذب الشــجي: 
«اهللا سالم.. احلب سالم.. في هالوطن.. 
نبدي الكالم»، واألغنية فكرة رئيســة 
معهد املرأة للتنمية والســالم احملامية 
كوثر اجلوعان، كلمات بدر بورســلي، 
أحلان مشعل العروج، توزيع مشاري 

اليتيم وإسماعيل تونش بالك.
يذكر أن «القيثــارة» نوال اختيرت 
يوليو املاضي سفيرة «إكوال سبوتيفاي»، 
ومت تعليق صورتها على شاشات «تاميز 
سكوير» في نيويورك، وذلك ملواصلة 
منح الفنانات العربيات منصة لسماعهن 
على املستوى اإلقليمي والعاملي، وتسليط 
الضوء على موسيقاهن الرائعة وامللهمة. 
وقالت أم حنني وقتها عن هذا االختيار: 
«املــرأة بطبيعة احلال قويــة ودقيقة، 
شغوفة ومبدعة، كنت وسأستمر دائما 
بدعم ومتكني املرأة في شتى املجاالت، 
أيضا أنا فخورة كوني أول فنانة خليجية 

تتعاون مع هذه الشركة».

«اهللا سالم» جمعتها ببورسلي والعروج والفكرة لكوثر اجلوعان

«UPSIDE DOWN» افتتح «األمل السينمائي» بدورته الثانية
مفرح الشمري 

UPSIDE» افتتــح فيلــم
األمــل  مهرجــان   «DOWN
الدولــي فــي  الســينمائي 
االحتاد األوروبي في دورته 
الثانية وذلك في قاعة فدريكو 
فلليني في مدينة شينيشيا 
السينمائية العاملية في روما، 
وذلك بحضور مخرج الفيلم 
وأبطالــه املخــرج اإليطالي 
LUCA TORNATORE والفيلم 
لــوكا  ســيناريو وإخــراج 
تورناتــوري ومــن بطولة 
اإليطالــي الشــاب جابرييل 
بيلو الذي يعاني من متالزمة 
داون مثل الشــخصية التي 
يؤديهــا فــي الفيلــم وهــي 
شــخصية «باولــو» والذي 
يحــاول أن يعيــش حيــاة 
طبيعيــة فهــو يعمــل فــي 
مطعم، لكنه يتصرف أحيانا 
كطفل نظرا لضعف إدراكه، 
حتاول أمه تشــجيعه دائما 

يجتذبه للتدريب مع املالكمني 
احملترفــني بــل وحتديهــم. 
يذكر ان «األمل الســينمائي 
الدولي» اعلن أسماء حتكيم 

شاهني واملخرج برون شوتلن 
التحكيــم لالفالم  في جلنة 
القصيــرة بينمــا في جلنة 
حتكيم الروائي والتسجيلي 
الفنــان  الطويــل كل مــن 
القدير هاني الشني والفنانة 
اللبنانية كارمن لبس، والناقد 
Nicola السينمائي اإليطالي

Falcinella مبرمــج أســبوع 
النقاد الدولــي في مهرجان 
فينيسيا السينمائي الدولي.
يذكــر أن املهرجــان يقام 
برعاية إعالمية من «األنباء» 
حتت شعار «سينما بال حدود 
ـ من روح االحتاد األوروبي»، 
ويســتمر لغايــة ٤ أكتوبر 
املقبــل، بحضور أهم جنوم 
التمثيل في العالم، باإلضافة 
إلى النجــوم املكرمني الذين 
سيجوبون عواصم أوروبية، 
حيث ستقدم عروض األفالم 
ضمن فعاليات املهرجان الذي 
يرأسه شرفيا الفنان القدير 

يحيى الفخراني.

الفيلــم القصيــر والروائي 
والتسجيلي الطويل، حيث 
يشارك الفنان القدير محمد 
إلهــام  املنصــور والفنانــة 

«األنباء» راعٍ إعالمي.. والفنان القدير محمد املنصور ضمن قائمة حتكيم األفالم الروائية القصيرة

بوستر الفيلم رئيس املهرجان فادي اللوند

يحيى الفخراني رئيسا شرفيا للمهرجانقائمة حتكيم األفالم القصيرة

لكن والــده يعاملــه بجفاء 
شــديد فــي صالــة األلعاب 
الرياضيــة، يلتقــي باولــو 
مبدرب املالكمة أرماندو الذي 

نادين الراسي تنفي خبر وفاتها

بيروت - بولني فاضل

نفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي األخبار 
التي مت تداولها مؤخرا على مواقع التواصل 
االجتماعي حــول وفاتها، وكتبت تغريدة بـ 
«تويتر» قالت فيها: «ال متت وال طل اخلبر، 
وبصراحة مش ناوية قبل ما خلص رسالتي، 
بحبكــن»، وتفاعل عدد كبير مــن متابعيها 
وزمالئها وأصدقائها مــع التغريدة، متمنني 

لها اخلير والصحة والسعادة والعمر املديد.
وكانت نادين قد فجعت بوفاة شــقيقها 
الفنان جورج الراسي قبل مدة قصيرة، حيث 
تعيش حالة صعبة لفقدان شقيقها، وتوفي 
جورج ومنسقة أعماله زينة املرعبي أغسطس 
املاضي جراء حادث سير مروع على احلدود 
الســورية- اللبنانية من جهة لبنان، حيث 
اصطدمت سيارته باحلاجز االسمنتي املوضوع 

في منتصف الطريق.

ياسمني صبري: «بهرب من الواقع»
القاهرة - خلود أبواملجد

كشــفت الفنانة ياســمني صبري، عن الفترة التــي تعرضت فيها 
لالكتئاب، وقالت إنها شعرت باكتئاب عندما رسبت في مادة الرياضيات 
أثناء دراستها في مرحلة الثانوية العامة، مضيفة: «جالي اكتئاب ملا 
جبت ملحق في الثانوية العامة». وأشــارت ياسمني، خالل لقائها في 
برنامج «صاحبة الســعادة»، إلى أنه خالل هذه الفترة شعرت بتعب 
نفسي كبير، وتأكدت من إصابتها باالكتئاب عندما كانت تسأل نفسها 
عندما تســتيقظ من النوم: «كنت بقول أنا ليه صحيت.. كنت بهرب 
من الواقع»، الفتة الى أنها اضطرت إلى الكذب على أهلها وإخفاء خبر 
رسوبها في مادة الرياضيات، وأكدت لهم أنها جنحت في هذه املادة.

بسمة حتسم اجلدل حول طالقها

حسمت بسمة بوسيل اجلدل حول أخبار 
طالقها، نافية هذه الشــائعة على طريقتها، 
حيث نشــرت مقطــع ڤيديو عبــر خاصية 
القصــص القصيرة عبر حســابها اخلاص 
على «إنستغرام» إلحدى أغنيات تامر حسني 
التي أداها في فيلم «بحبك»، وعلقت: «واحدة 

من أفضل أغنيات تيمو إطالقا».

يذكر أنه انتشرت خالل األيام املاضية 
أخبارا عبــر مواقع التواصــل االجتماعي 
والوسائل اإلعالمية، تؤكد انفصال الفنانة 
بســمة بوســيل وزوجهــا تامر حســني، 
خاصــة بعد أن حذفت جميع صورها عبر 
«انســتغرام»، وألغت متابعته ثم أعادتها 

مرة أخرى.
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الشاهني في انتخابات املكتب التنفيذي «اآلسيوي»
الدوحة ـ فريد عبدالباقي

أعلن رئيــس االحتــاد القطري 
لكرة القدم الشــيخ حمد بن خليفة 
بن أحمد آل ثاني ترشحه لعضوية 
مجلس االحتاد الدولي للعبة «فيفا» 
ومعه رئيس االحتاد السعودي لكرة 
القدم ياسر املســحل، كممثلني عن 
القارة اآلسيوية بجانب عضويتهما 

التنفيذية في االحتاد القاري.
ويدخــل فــي اإلطــار االنتخابي 
ملقعــد ممثل احتاد غرب آســيا في 
املكتب التنفيذي اآلسيوي، رئيس 
احتاد الكرة عبداهللا الشاهني، وهو 
املنصب املستحدث مؤخرا باالحتاد 
القــاري لكافة االحتادات اإلقليمية، 
بجانب دخول رئيس االحتاد العراقي 
عدنان درجال واللبناني هاشم حيدر 
واألردني لؤي عميش والفلسطينية 
ســوزان شــلبي، ملناصب عضوية 

املكتب القاري.
ومــن املقرر أن تعقــد اجلمعية 
العموميــة فــي االحتاد اآلســيوي 
اجتماعها الـ٣٣، يومي األول والثاني 
مــن فبرايــر ٢٠٢٣ فــي العاصمــة 
البحرينيــة (املنامــة)، حيث تقوم 

عضوة من عضوات املكتب التنفيذي 
في االحتاد اآلسيوي بجانب النواب 
اخلمســة لرئيس االحتاد اآلسيوي 
لكرة القدم والعضوات النسائيات 
في املكتــب التنفيذي، مــن بينهن 
واحدة تصبح عضــوة في مجلس 
«فيفا» وتسعة أعضاء إضافيني في 
املكتب التنفيذي لالحتاد اآلسيوي 

لكرة القدم.
ومن املنتظر أن يشــهد اجتماع 

اجلمعية العمومية تزكية الشــيخ 
سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيسا 
لالحتاد القاري لوالية ثالثة بجانب 
منصب نائب رئيس «فيفا»، حيث 
حصل على تأييد ٤٦ احتادا وطنيا.

مــن جانب اخر، تنطلــق اليوم 
منافســات دورة «دوحــة أفنيــو» 
الدولية لكرة الســلة، التي تقام في 
الصالة املغطاة بنادي الغرافة، حتت 
إشراف االحتاد القطري لكرة السلة، 
ومــن تنظيم شــركة «دوحة أفنيو 
سبورت»، وذلك ضمن استعدادات 
الفرق للمشاركة في البطولة العربية 
لألندية التي ستقام في الكويت الشهر 

املقبل.
ويلعــب اليوم فريــق الرياضي 
بيروت اللبناني مع البشائر العماني 
في الـ٤:٠٠ عصرا، ثم يلتقي الســد 
القطري مع احلكمة بيروت اللبناني 
في الـ٦:٠٠ مساء، وغدا يلتقي احلكمة 
بيروت مــع البشــائر العماني في 
الـ٤:٠٠ عصرا، ثم السد مع الرياضي 
بيروت في الـ٦:٠٠ مســاء. وتختتم 
املنافســات اجلمعــة املقبــل، بلقاء 
احلكمة والرياضي، والسد والبشائر 

العماني.

رئيس االحتاد القطري يترشح لعضوية مجلس «فيفا»

الشيخ سلمان بن ابراهيم والشيخ حمد بن خليفة بن أحمد وياسر املسحل

االحتادات الوطنية األعضاء بانتخاب 
أعضــاء املكتب التنفيــذي للدورة 
من عام ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٧ وبحسب 
الرزنامة الرســمية، فسيتم إغالق 
باب الترشــح للمناصب اآلسيوية 

في األول من أكتوبر املقبل.
وستجرى االنتخابات اآلسيوية 
على منصب رئيس االحتاد اآلسيوي 
ونائــب رئيس االحتــاد الدولي و٦

أعضاء في مجلس «فيفا» من بينهم 

الكبار يتقدمون في «كأس زين»
مبارك اخلالدي - يحيى حميدان - هادي العنزي

خطت فرق القادسية والكويت وكاظمة 
والساملية خطوة نحو املراكز املتقدمة في 
منافسات املجموعة األولى من بطولة كأس 
زين، وذلــك مع ختام منافســات اجلولة 
الثانية من املســابقة والتي انتهت مســاء 
أول مــن امس، حيث متكن القادســية من 
الفوز على اليرمــوك ٢/١ ليرتقي االصفر 
الى النقطة ٦، وبقي اليرموك عند رصيده 
السابق بنقطة واحدة، سجل هدفي القادسية 
عيد الرشيدي، وســجل لليرموك ميغيل 
اوليفيرا. واجتاز الكويت فريق برقان ٤/١

ليرفع األبيض رصيده الى ٤ نقاط وبقي 

اخلاسر عند رصيده السابق ٣ نقاط، سجل 
للكويت يوسف ناصر هدفني وهدف لكل 
من فيصل زايد وإبراهيم كميل، وســجل 
لبرقان عبدالرحمــن دايخ كما فاز كاظمة 
علــى الفحيحيل ٣/١ ليقفــز إلى النقطة ٤

ويبقى رصيد الفحيحيل خاليا من النقاط، 
سجل للبرتقالي شــبيب اخلالدي هدفني 
وأحمد عرسان فيما سجل للفحيحيل فهد 

الرشيدي. 
وحقق الساملية انتصاره االول بالفوز 
على فريق خيطان بثالثية نظيفة، وحصد 
الســماوي ٣ نقاط وبقي رصيد اخلاســر 
عند نقطة واحدة، ســجل الثالثية مبارك 
الفنيني ومهدي دشتي وفيصل العنزي.

«ألعاب القوى» يختار ٣٦ العبًا لـ «آسيوية الناشئني والناشئات» بالكويت
أعلن االحتاد الكويتي أللعاب القوى انه اختار 
٣٦ العبا والعبــة لتمثيل منتخب الكويت في 
البطولة اآلسيوية الرابعة أللعاب القوى للناشئني 
والناشئات (حتت ١٨ ســنة) التي تستضيفها 
البالد في الفترة من ١٣ حتى  ١٦ أكتوبر املقبل 
مبشــاركة ٣٣ منتخبا آسيويا ويشرف عليها 

االحتاد اآلسيوي للعبة.
وفــي هذا الصدد، قال عضو مجلس إدارة 
االحتاد فاروق الشاعر إن إدارة املنتخب قررت 
مشاركة ٢٨ العبا و٨ العبات في البطولة التي 
ينظمها االحتاد فــي مضمار وميدان االحتاد 
مبنطقة كيفان مبختلف املسابقات الـ ٢٦ لهذه 

الرياضة التي تلقب بـ «أم األلعاب».

وبني الشاعر أن االحتاد أقام معسكرا تدريبيا 
لالعبني بتركيا بالفترة السابقة ملدة ٢٠ يوما قبل 
أن يواصلوا التدريب في الكويت بكل قوة، واصفا 
املعسكر بأنه كان ناجحا بدليل حتسني عدد كبير 
من الالعبني والالعبات ألرقامهم الشخصية «ما 

يبشر بتحقيقهم نتائج طيبة بالبطولة».
وذكر أن الالعبني املختارين من األفضل في 
فئتهم العمرية بحسب متابعة مدربي املنتخب 
وهــم عبدالعزيز التميمــي ويعقوب عواض 
ومحمد العنزي وعبدالوهاب حماشــة واحمد 
مفرح وعبدالعزيز مدلول وفالح مبارك وسعد 
محمد وسويد العجمي وحسن القالف ومحمد 
بوصلحة وجاسم القناعي وفهد سراج وعبداهللا 

مفرح وصالح اخلباز.
وأضاف أن ازرق القوى للناشئني سيمثله 
أيضا الالعبون عبــداهللا منوخ وحمد فيروز 
وجاسم اخلليفي وعبدالعزيز االدريسي وحمد 
عــرب وعبدالعزيز العطار وحســني التميمي 
وعبدالعزيز القالف وراكان حالوة وطالل بوحيمد 

وعلي الهندال وبدر العطار وجاسم حسن.
وأشار إلى أن الالعبات سارة الظاهر وريهام 
العتيبي وحليمة نصيب ورقية خلف وجوان 
الصراف وجميلة مبارك وزينب علوان ومرمي 
الفرحان ســيمثلن املنتخب في هذه البطولة 
القارية القوية، معربا عن أمله ان يحقق املنتخب 

أكبر عدد من امليداليات.

افتتحت مساء أمس بطولة 
كأس آسيا لكرة قدم الصاالت 
علــى مجمع الشــيخ ســعد 
العبداهللا للصاالت، وجاء حفل 
االفتتاح مبهرا متازجت خالله 
اللوحات الفنية املعبرة عن 
شعوب اآلسيوية، واملوسيقى 
التصويرية، وأضواء الليزر 
التي أكملــت اللوحة الفنية 

بإتقان بديع.
وحضر حفل االفتتاح وزير 
اإلعالم والثقافة ووزير الدولة 
لشؤون الشباب عبدالرحمن 
املطيــري، ورئيــس اللجنة 
األوملبية الكويتية الشيخ فهد 
الناصر، ومدير الهيئة العامة 
للرياضــة بالتكليف محمود 
أبــل، ورئيــس مجلس إدارة 
احتاد الكرة عبداهللا الشاهني، 
وعدد من القيادات الرياضية، 

وجماهير غفيرة.
وافتتح منتخب أوزبكستان
بطولة كأس آســيا لكرة قدم 
الصــاالت التي تســتضيفها 
الكويــت حتــى ٨ أكتوبــر 
املقبــل، بانتصــار عريــض 
علــى تركمانســتان بنتيجة 
الثالثــاء علــى  أمــس   ٨-٠
مجمع صاالت الشــيخ سعد 
العبــداهللا، ضمــن اجلولــة 
األولى من منافسات املجموعة 
الثانية، اذ تناوب على تسجيل 
أهداف املنتخب األوزبكي كل 

من: دافرون تشورييف (٦) 
ومشــرب عادلوف (١٣ و٢٢) 
واختيار روبييف (١٥ و٣٣) 
وديلشــود رحمتــوف (٣٠) 
وفخر الدين ســاخرام (٣٤) 

وأكبر عثمانوف (٤٠).
وفــي املجموعــة ذاتهــا، 
أمــام  البحريــن  خســرت 
طاجيكســتان ٣-٤، وبذلــك 
تصدرت أوزبكستان ترتيب 
املجموعة ب٣ نقــاط بفارق 
األهداف أمام طاجيكســتان، 
في حني بقي رصيد البحرين 
وتركمانســتان خاليــًا مــن 

النقاط.
وفــي هــذا الصــدد، قال 
مدرب أوزبكستان أحمدوف 
باخوديــر أن الفــوز الكبير 
على تركمانســتان ٨-٠ في 
افتتــاح البطولــة ال يعتبــر 
رســالة للفرق االخرى بأننا 
قادمون للمنافســة، مضيفا: 
«قدمنا مباراة جيدة هجوميا 
واستغللنا أخطاء تركمانستان 
الدفاعيــة بأفضــل شــكل، 
وعلينا التركيز على املباراة 
القادمة أمام طاجيكستان غدا 
اخلميس كونها ستكون مباراة 

مختلفة».
بــدوره، أوضــح مــدرب 
غوفانــش  تركمانســتان 
كاناييف أن البداية بالنسبة 
ملنتخبه ليست جيدة ويجب 

حتليل أسباب اخلسارة بتمعن 
قبل الدخول في املباراة الثانية 
أمام البحرين غدا، مشيرا إلى 
أنه يتمنــى أن يكون منتخب 
تركمانستان أفضل ويتجاوز 

آثار الهزمية.
مــن جهــة اخــرى، وفــي 
املجموعة الثالثة، يبدأ املنتخب 
اإليرانــي حامــل اللقب حملة 
الدفــاع عــن لقبــه مبواجهة 
إندونيسيا في الساعة ٠٥:٠٠

مساء اليوم في اجلولة األولى 
من املجموعة التي تشهد اليوم 
أيضا مباراة لبنان مع الصني 
تايبيــه فــي الســاعة ٠٨:٠٠

مســاء. وحتمل إيــران الرقم 
القياسي في عدد مرات الفوز 
بالبطولة بـ١٢ لقبا، علما بأنها 
خسرت مرة واحدة في املباراة 
النهائية وكانت أمام اليابان في 
العام ٢٠١٤. ويعتبر املنتخب 
اإليراني الــذي يقوده املدرب 

وحيد شمسائي مرشحا لتصدر 
املجموعة رغم أنه يخوض هذه 
النسخة بتشكيلة تضم العديد 
مــن الوجوه اجلديدة، خاصة 
في ظل غياب النجم علي أشقر 

حسن زاده.
في املقابل، يعتبر منتخب 
إندونيســيا من الفــرق التي 
تنافس بقوة في بطوالت منطقة 
آسيان، ولكنه ما زال يبحث عن 

الظهور املميز األول في البطولة 
القاريــة، حيث لــم ينجح من 
قبل في جتاوز دور املجموعات 
خالل املشاركات التسع السابقة 
وفي املجموعة الرابعة، يخوض 
الســعودي اختبارا  املنتخب 
صعبا مبواجهة نظيره الياباني 
وصيف النســخة املاضية في 
الســاعة ١١:٠٠ صباحــا، كمــا 
يلعــب فــي املجموعــة ذاتها 
ڤيتنــام مع كوريــا اجلنوبية 

في الساعة ٠٢:٠٠ بعد الظهر. 
وعلى الورق، يعتبر املنتخب 
الياباني املنافس األبرز إليران 
على اللقب، فهو حامل اللقب 
فــي ٣ مناســبات، وتأهل إلى 
النهائيات بعد حتقيقه املركز 
األول فــي تصفيات الشــرق. 
في حــني بلغــت الســعودية 
النهائيات مرة واحدة في العام 
٢٠١٦ وودعت البطولة من دور 

املجموعات.

رسميًا.. أبو املجد مدربًا لـ «أزرق اليد»

يعقوب العوضي

تعاقد احتاد كرة اليد مع 
املدرب املصري مجدي أبواملجد 

لقيادة املنتخب الوطني األول 
ومنتخــب الشــباب وذلــك خلفا 

للمدرب اإلسباني إيسيديرو مارتينيز 
والذي تقدم مع مســاعده باســتقالة رسمية 
لالحتاد لظروف خاصة حالت دون استمرارهما.

وميلــك أبواملجد خبــرة ميدانيــة كبيرة 
فقد ســبق له الفوز بلقب بطولــة العالم مع 
املنتخب املصري للناشــئني، كمــا قاد فريق 
الكويت ســابقا ملدة ٣ أشــهر. ويستعد أزرق 
الشــباب لكأس العالم التي ستقام في يوليو 
٢٠٢٣، وكانت خطة االعداد قد مرت عبر إشراك 
األزرق الشــاب في بطولة الدوري باإلضافة 

الــى االعداد الطويل، حيث 
ســيقيم املنتخب معسكرا 
خارجيــا طويــال يخوض 
خالله عدة مباريات جتريبية 
مــع منتخبــات وفــرق قوية، 
باإلضافة الى الــدورات الرباعية 
الودية في أوروبــا والتي تعود غالبا 

بالفائدة الكبرى على املنتخب.
 إلي ذلك جنح فريق كرة اليد بنادي الكويت 
في الفوز على النادي االفريقي التونسي بنتيجة 
٣٣-٣٠ في مبــاراة حتديــد املركزين الثالث 
والرابع التــي جمعتهما أمس ضمن البطولة 
العربية لألندية أبطال الدوري والكأس املؤهلة 
إلى نهائيات كأس العالم لألندية (سوبر غلوب) 
املقامة في تونس. والتي كان «العميد» قد تأهل 
اليها مسبقا بعد فوزه بلقب بطل آسيا لألندية.

«األبيض» يفوز ببرونزية البطولة العربية لليد

أوزبكستان تقص شريط «آسيوية الصاالت» بانتصار عريض على تركمانستان.. وإيران تبدأ حملة الدفاع عن اللقب أمام إندونيسيا.. والسعودية في مهمة صعبة ضد اليابانأوزبكستان تقص شريط «آسيوية الصاالت» بانتصار عريض على تركمانستان.. وإيران تبدأ حملة الدفاع عن اللقب أمام إندونيسيا.. والسعودية في مهمة صعبة ضد اليابان

افتتاح كأس آسيا للصاالت.. جتاوز املألوف وأبدعافتتاح كأس آسيا للصاالت.. جتاوز املألوف وأبدع
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«طلبات» اختتمت بطولة البادل املفتوحة

تأهل الثويني وبوخلف إلى مونديال «الترايثلون»

تيتي: برشلونة طالبنا برعاية رافينيا

أراوخو: اختيار اجلراحة «احلل األمثل»

اختتمت شــركة طلبــات الكويــت املنصة 
التكنولوجية الرائدة في املنطقة، النسخة األولى 
من بطولة «طلبات» املفتوحة للبادل التي أقيمت 
فعالياتها في الفترة من ٢٣ إلى ٢٤ سبتمبر اجلاري، 
مبشاركة واسعة من احملترفني والهواة من اجلنسني 
على مالعب مساحة في منطقة الشويخ، وشارك 
في البطولة ٦٤ فريقا، مت تقسيمها إلى ٤ مجموعات 
ضمت محترفني رجاال ونساء وهواة رجال ونساء.
وبهذه املناسبة، عبر املدير اإلداري في شركة 
طلبات الكويت بدر الغامن عن سعادته بأن تكون 
«طلبات» جزءا من رياضة البــادل في الكويت، 
موضحــا أن دعم أنواع الرياضــة في املجتمع، 
خصوصا رياضة البادل يشجع على خلق مساحة 
للتنافس الشريف بني الفرق املشاركة ودعم هذا 
النوع من الرياضة، متمنيا أن تكون تلك البطولة 

هي البداية، يتلوها بطوالت أخرى.
وشدد على أن «طلبات» الكويت ال تألو جهدا 
في املشاركة باملسؤولية االجتماعية التي تعزز من 
قدرات أبناء املجتمع وتؤدي إلى مزيد من تطوره، 

خاصة في املجال الرياضي.
وقال الغامن إن هذا التنظيم والرعاية للبطولة 
تأتي إميانا من «طلبات» باملســؤولية االجتماعية 
نحو تنظيم الفعاليات واأللعاب الرياضية، مؤكدا أن 
تنظيم الشركة لتلك البطولة يأتي تزامنا مع الزخم 
الكبير الذي حصلت علية اللعبة في اآلونة األخيرة.
ومت اإلعالن عــن الفائزين في البطولة، حيث 
فاز في فئة الهواة، فريق بينك بيري املكون من 
الالعبني: سعد العدساني وعبداللطيف العدساني 
املركز األول في فئة الهواة بعد تغلبه على فريق 
فوريو املكون من الالعبني: هالل املطيري وضرار 

األنصاري في املباراة النهائية.
كما حصل فريق «زعتر وزيت» املكون من 
منيرة حمادة ورزان الهاجري على املركز األول 
بعد تغلبهما فــي املباراة النهائية على فريق 
روك هاوس ســاليدرز املكون من الالعبتني 

حقق العبا منتخبنا الوطني للترايثلون فهد 
الثويني ومحمد بوخلف اجنازا كبيرا بتأهلهما الى 
بطولة العالم للترايثلون «الرجل احلديدي» والتي 
ستقام في جزيرة كونا في هاواي ٨ أكتوبر املقبل، 
وذلك بعد أن حققا أرقاما متقدمة في بطولة الرجل 

احلديدي التي أقيمت مؤخرا في سلطنة عمان.
وبذلك يكــون للكويت ٣ العبني في مونديال 
هاواي حيث سبق الالعبني بالتأهل جنم املنتخب 
عبداهللا الرفاعي والذي تأهل في أغسطس املاضي 
عبر بطولة الرجل احلديدي والتي أقيمت في مدينة 

كاملار السويدية.
وشــهدت بطولة عمان حصول فهد الثويني 
على املركز الثالث بفئة الفردي، وحصول منتخبنا 
الوطني على املركز األول كأسرع فريق بالبطولة 
في فئة اخلليجيني ومثله الالعبون فهد الثويني 

ومبارك جمعة وأسامة بورحمة.
من جانبه، بارك راشد الكندري رئيس النادي 
واالحتاد الكويتــي للترايثلون لالعبني حتقيقهم 
هذا االجناز الذي يسجل باسم الرياضة الكويتية، 
مؤكــدا ان االجناز لم يأت من فراغ بل بعد عمل 
كبير من قبل الالعبني واجلهازين الفني واإلداري.

وأضاف ان احتاد الترايثلون يواصل تطبيق 
خطته طويلة األمد في إعــداد وجتهيز الالعبني 
لتمثيل الكويت باالستحقاقات اخلارجية ورفع علم 
البالد في البطولة القارية والدولية، وتأكيد مكانة 

اللعبة ومدى التطور الذي وصلت إليه.
ولفت الى ان لدينا استحقاقات أخرى قريبة، 
عبر مشــاركة منتخبنا الوطني في بطولة العقبة 
اآلسيوية والتي ستقام في األردن مطلع اكتوبر 

املقبل، مبشاركة ٣ العبات و٧ العبني.

كشف املدير الفني للمنتخب البرازيلي لكرة 
القدم تيتي أن نادي برشــلونة اإلسباني طالب 
«السيلســاو» بتوخي احلذر والعناية بالالعب 
رافينيــا، وذلك بعد أن تعرض أربعة من العبي 
برشلونة لإلصابة خالل مشاركتهم مع منتخبات 
بالدهم. وتعرض جول كوندي ورونالد أراوخو 
وفرينكي دي يونغ وممفيس ديباي لإلصابات 

خالل فترة التوقف الدولي.
ولعب رافينيا ملدة ٨٠ دقيقة في املباراة الودية 
التي انتهت بفوز املنتخب البرازيلي على نظيره 
الغاني ٣-٠. وقال تيتي إن برشلونة طالب بإدارة 

عبء العمل الواقع على كاهل الالعب رافينيا.
وأضاف تيتي: «من أجل حتقيق أقصى قدر 
من الشفافية، أخبركم بأن اجلهاز الفني لبرشلونة 

حتدث مع املعد البدنــي لدينا وطالبنا بتوخي 
احلذر بشأن رافينيا».

وأضاف: «فقدوا جهود أراوخو ولهذا يشعرون 
بالقلق. استفسروا عن حالة رافينيا وما إذا كان 

يتدرب بشكل جيد».
وتابع: «جدول مباريات األندية الكبيرة مزدحم 
للغاية وهذا يقلقنا، ألنه حتى نتجمع خلوض كأس 
العالم، سيخوض الالعبون مباراتني كل أسبوع».

وشارك رافينيا أساسيا في أربع من املباريات 
الست التي خاضها برشلونة في الدوري اإلسباني 
هذا املوسم، وذلك بعد انتقاله للفريق في صفقة 
كبيرة قادما من ليدز يونايتد، وشــارك ألكثر 
من ساعة بقليل خالل مباراة الفريق أمام بايرن 

ميونيخ األملاني في دوري أبطال أوروبا.

نفى املدافع رونالد أراوخو وضع مصلحة 
فريقه برشلونة فوق منتخب بالده أوروغواي 
بعد اختياره اخلضوع جلراحة في الفخذ قبل أقل 
من شهرين من انطالق كأس العالم لكرة القدم.

وأصيب أراوخو في هزمية أوروغواي وديا 
خارج أرضها أمام إيران ٠-١ يوم اجلمعة املاضي 

واضطر ملغادرة امللعب بعد خمس دقائق.
وقال برشــلونة عبر موقعه على اإلنترنت 
«ســيخضع أراوخو لعملية جراحية في الفخذ 
األميــن في فنلندا األربعاء (اليوم)، وذلك حتت 

إشراف أطباء نادي برشلونة».
وكتب أراوخو في تويتر «أحب بالدي وأحب 
املنتخــب الوطني. بعد استشــارة العديد من 
املتخصصني، قررنا أن اخلضوع للجراحة هو 
احلل األمثل. األمر ال يتعلق بتفضيل مصلحة 
طرف فوق طــرف آخر، األمر يتعلق بصحتي 

والعودة إلى لياقتي بأسرع ما ميكن».
وتلعب أوروغواي في املجموعة الثامنة بجانب 
البرتغال وكوريا اجلنوبية وغانا في البطولة املقامة 

في الفترة من ٢٠ نوفمبر حتى ١٨ ديسمبر.

سلمى خالد وميس العميري.
وفي فئة احملترفني، حصل على املركز األول 
في فئة احملترفني رجال الثنائي عبدالعزيز معيوف 
العب منتخب الكويت الوطني والالعب اإلسباني 
خواكني نيكوالس بعد تغلبهما على الالعب الكويتي 

علي الشيخ والالعب اإلسباني نيكو روميرو.
أما في فئة احملترفني من النساء، فقد حصل 
فريق الالعبة الكويتية ســارة بهبهاني والالعبة 
اإلسبانية غريتا غونزاليس على املركز األول بعد 
تغلبهما على الثنائي أسرار عبداملجيد من الكويت 

واحملترفة اإلسبانية لورا مونتيرو.

بدر الغامن خالل تكرمي الفائزين

منتخب الكويت للترايثلون األسرع في بطولة عمان

جانب من فعاليات البطولة

«اآلزوري» يحجز مقعده «اآلزوري» يحجز مقعده 
في نصف نهائي «األمم األوروبية»في نصف نهائي «األمم األوروبية»

مولر: معنويات «املانشافت» لن تتأثر

مانشيني غاضب من األداء

قال مهاجم أملانيا توماس مولر إن التعادل ٣-٣ مع إجنلترا في دوري األمم األوروبية 
لكرة القدم لن يؤثر على معنويات «املانشافت» قبل كأس العالم.

وأبلغ مولر الصحافيني «ســنركز على االستمتاع والرغبة في تقدمي كل شيء في 
كأس العالم». وأضاف «رمبا ســنتعرض النتقــادات ورمبا ال، ال أعلم. األمر ليس 
بيدي لكني لست مهتما مبا يقال، سنضع أنفسنا في أفضل موقف من أجل كأس 
العالم، وسنبذل قصارى جهدنا، وسنرى ما الذي ميكننا حتقيقه فيما يتعلق بالنتائج».

انتقد املدير الفني ملنتخب إيطاليا روبرتو مانشيني أداء العبيه في الثلث ساعة األخير من مواجهة 
املجر رغم الفوز ٢-٠ والتأهل للدور نصف النهائي من دوري األمم األوروبية.

وقال مانشيني في تصريحات لشبكة «راي سبورت» اإليطالية «لقد قدمنا أداء جيدا للغاية ملدة ٧٠
دقيقة، لكنني لم أحب آخر ٢٠ دقيقة». وأضاف «عندما تكون متقدما بهدفني نظيفني، عليك أن تسيطر 

على املباراة، لكننا فقدنا السيطرة وسمحنا للمجر بالسيطرة، وهذا لم يعجبني على اإلطالق».
وبحســب شــبكة «أوبتا» لإلحصائيات، فقد حقق مانشيني انتصاره رقم ٣٤ وهو مدير فني 

للمنتخب اإليطالي في ٥٥ مباراة، ليعادل رقم أريغو ساكي الذي حقق نفس عدد االنتصارات 
ولكن في ٥٣ مباراة كثالث أكثر مــدرب حتقيقا لالنتصارات في تاريخ «اآلزوري». وال 
يتفوق على مانشيني وساكي سوى فيتوريو بوزو (٦٣ انتصارا من ٩٥ مباراة)، وإينزو 

بيرزوت (٤٠ انتصارا من ٨٨ مباراة).

نوير وغوريتسكا 
يدخالن تدريبات بايرن

بروزوڤيتش يغيب 
عن «النيراتزوري»

شــارك قائد وحارس مرمى فريق بايــرن ميونيخ األملاني 
لكرة القدم مانويل نوير وزميله العب خط الوســط ليون 
غوريتســكا في تدريبات العمــالق الباڤاري بعد تعافيهما 

من عدوى ڤيروس كورونا.
وكانت الفحوص قد كشفت األسبوع املاضي عن إصابة نوير 
وغوريتسكا بالعدوى، وذلك خالل تواجدهما مع املنتخب 

األملاني خالل منافسات دوري أمم أوروبا.
وعاد نوير وغوريتســكا إلى منزليهمــا للخضوع للعزل، 

وغابا عن املنتخب األملاني في مباراتي املجر وإجنلترا.
لكن مــع عودتهما اليوم إلى التدريبــات، يتوقع أن يكون 
نوير وغوريتسكا متاحني للمشاركة في مباراة بايرن أمام 
باير ليڤركوزن يوم اجلمعة املقبل. ويعيش بايرن ميونيخ 
وضعا صعبا في الدوري، حيث تلقى هزمية وثالثة تعادالت 

خالل آخر أربع مباريات له في الدوري.
وواصل كينغسلي كومان برنامج إعادة التأهيل بعد معاناته 
من إصابة في الفخذ في بداية الشهر اجلاري، بينما يستمر 

غياب املدافع لوكاس هرنانديز بسبب متزق عضلي.

يواجه الكرواتي الدولي مارسيلو بروزوڤيتش العب وسط 
إنتــر ميالن اإليطالي فترة غيــاب طويلة عن املالعب بعد 
تعرضه إلصابة في الفخذ خالل مشاركته مع منتخب بالده.
وغادر بروزوڤيتش امللعب في الدقيقة ١٨ من املباراة التي 
فازت فيها كرواتيا على النمسا ٣-١ بدوري األمم األوروبي.

وأضح احتاد الكرة الكرواتي اليوم االثنني أن بروزوڤيتش 
(٢٩ عامــا) تعرض لتمزق جزئي في الفخذ األيســر، ومن 

املتوقع غيابه ألسابيع.
وأشــار بيــان احتاد الكــرة الكرواتــي إلى أن «مارســيلو 
بروزوڤيتش العب املنتخب الكرواتي الوطني خضع ألشعة 
رنني مغناطيسي في مستشفى سانت كاترينا، بعد إصابته 

في املباراة أمام النمسا».
وأضاف البيان «نتيجة الرنني املغناطيســي أظهرت متزقا 
جزئيــا في العضلة القابضة للفخذ األيســر، وبالتالي من 

املتوقع غياب بروزوڤيتش لعدة أسابيع».
وأكد البيان «املزيد من العالج سيتم حتديده من قبل أطباء 
إنتر ميالن، الذين سيقدمون أيضا تشخيصا دقيقا للعالج، 
واجلهاز الطبي للمنتخب الكرواتي الوطني ســيكون على 

تواصل وثيق معهم».
وتعــد إصابة بروزوڤيتش ضربة قوية لـ «النيراتزوري» 
بقيادة مدربه سيميوني إنزاغي، في ظل استعدادات الفريق 
الستئناف مشواره في الدوري اإليطالي مبالقاة روما يوم 
الســبت املقبل قبل أن يواجه برشلونة اإلسباني األسبوع 

املقبل في دوري أبطال أوروبا.

بلــغ املنتخــب اإليطالي نصــف نهائــي دوري األمم 
األوروبيــة لكرة القــدم، بعد فوزه علــى املجر ٢-٠ في 
العاصمة بودابســت، فيما أنهى منتخبا أملانيا وإجنلترا 
مشــوارهما بتعادل مثير ٣-٣ ضمن منافســات اجلولة 
السادســة واألخيرة. وســجل هدفي بطــل كأس أوروبا 
٢٠٢٠ والذي يغيب عن مونديال قطر ٢٠٢٢ للمرة الثانية 
تواليا، مهاجم نابولي جاكومو راسبادوري (٢٧) والعب 

إنتر فيديريكو دمياركو (٥٢).
وبالتالــي، تصدرت إيطاليا املجموعــة الثالثة مع ١١
نقطة، بفارق نقطة عن املجر، ليلحق بهولندا وكرواتيا.

وقال حارس «اآلزوري» جيانلويجلي دوناروما بعد 

الفوز «كنا في حاجة لهذه املباريات الستعادة احلماسة 
حتى لــو بقيت كأس العالم جرحــا مفتوحا وال ميكننا 
العــودة». وأضاف «علينا أن نبدأ مــن جديد، علينا أن 

نفعل ذلك من أجل إيطاليا بأكملها».
وفي مباراة أخرى، ودع منتخبا إجنلترا وأملانيا البطولة 
بتعادل ٣-٣ على ملعب وميبلي. وسجل أهداف إجنلترا 
لوك شو (٧١)، مايسون ماونت (٧٥) وهاري كني (٨٣ من 
ركلة جزاء)، فيما أحرز ثالثية أملانيا كاي هافرتس (٦٧

و٨٧) وإيلكاي غوندوغان (٥٢). وبالتالي، أنهى املنتخب 
األملاني مشواره في املركز الثالث باملجموعة الثالثة برصيد 

٦ نقاط، فيما تذيل اإلجنليز الترتيب بثالث نقاط.
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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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االربعاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

٢٠ مجلس إدارة حكوميا
ً إلى احلل.

أعاصير ضخمة حول العالم من 
أميركا إلى الفلبني.

أال يكفي العالم ما به من أعاصير 
سياسية واقتصادية؟!

شكرًا على جهود السابقني 
والتوفيج للقادمني.

٤:٢٠الفجر
٥:٣٩الشروق

١١:٣٩الظهر
٣:٠٤العصر

٥:٣٨املغرب
٦:٥٥العشاء

أعلى مد: ٠١:٠٠ ص ـ ٠١:٣٠ ظ
أدنى جزر: ٠٧:٣٥ ص ـ ٠٧:٤٢ م

العظمى:  ٣٩

الصغرى: ٢٣

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك راضية مرضية 

فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

٢٧ عاما - الرجال: شرق -  عبداهللا سعد عبداهللا العسعوسي:

شارع اخلليج العربي - ديوان العسعوسي - ت: ٦٦٨٦٠١٠٥
- النساء: بيان - ق١٢ - ش١ - ج٩ - م١٤ - ت: ٦٠٤٤٢٩٣٣ - شيع.
٨٤ عاما - الرجال: النسيم - ق٣ - ش٦ مانع مقيت املقيت:

- م٣٢٥ - ت: ٥٥٠٥٢٢٠٢ - النســاء: سعد العبداهللا - ق٦ - 
ش٦١١ - م١٧٠ - ت: ٩٩٨٣١٢٤٥ - شيع.

٦٥ عاما - الرجال: العديلية  عبدالرحمن عيسى عبدالرحمن البشير:

- ق٢ - ش عبداهللا النوري - م ٢٠ - ت: ٩٩٤٩٩٦٨٨ - النساء: 
العديلية - ق٣ - ش٣١ - م٦ - (العزاء بعد صالة العصر) - ت: 

٩٩٤٩٩٨٨٠ - شيع.
٣٨ عاما - الرجال: العزاء في  محمد علي عبداحلميد إدريس:

املقبرة فقط - ت: ٢٥٥١٠٦٧٩ - النساء: صباح السالم - ق٨
- ش١ - ج١٣ - م٣٠ - شيع.

فدوى فهد ســليمان السهلي: (زوجة خالد عبداهللا احلي) ٤٥

عاما - الرجال: العزاء في املقبرة - ت: ٩٩٩٨٨٤٥٥ - النساء: 
مبارك الكبير - ق٨ - ش٣١ - م١٤ - شيعت.

٣٦ عاما - العزاء في املقبرة  عبداهللا خالد عبداهللا الســناني:

فقط - ت: ٦٦٤٢١٢١٤ - ٦٦٤٤٠٦٠٣ - شيع.
٥٨ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  نبيل عيسى صالح عبداهللا:

فقط - ت: ٥١٠٢٠٣٤٠ - النساء: عبداهللا املبارك - ق٦ - ش٦٢٦
- م٤٨ - ت: ٩٧٨٥١٦٠٨ - شيع.

٩٤ عاما - العزاء في املقبرة  أحمد يوســف حافظ الفيلكاوي:

فقط - ت: ٩٤٤٥٤٤٤٨ - ٦٦٤٣٢٨٨٨ - ٩٧٩٨٨٦٨٨ - شيع.
شــريفة عبداهللا عبدالرحمن النجدي: (أرملة إسماعيل محمد 

احلســن) ٨٤ عاما - الرجال والنساء: السالم - ق٣ - ش٣١٥
- م١٥ - ت: ٩٨٨٦١٥١١ - ٩٩٦٦٣٣٢٠ - ٩٩٦٥٥٨٢٥ - شيعت.

٧٦ عاما - مسجد الوزان - ملدة ثالثة  صادق عاشور عبدالرضا:

أيام - ت: ٩٩٧٨٤٤١٤ - الدفن في التاسعة صباحا.
عائشــة أحمد محمود التتان: (أرملة عبدالرحمن الدوغجي) 

٨٥ عامــا - العزاء في املقبرة فقط - ت: ٦٠٩٠٠٠٠٠ - الدفن 
بعد العصر.

«شفافية أكبر ألسعار تذاكر الطيران»
جو بايدن، الرئيس األميركي 
إدخال تعديالت  احلالي، يؤكد 
على حوكمة شركات الطيران، 
مبا يدفعها لإلفصاح بشفافية 
أكبر عن مكونات أسعار تذاكرها.

«الفستان األبيض للزواج األول فقط»
الديلي ميل تؤكد  صحيفة 
أن بعض أفراد األسرة امللكية 
البريطانية انتقدوا ارتداء ميغان 
ماركل فستانا أبيض في زفافها 
إلى األمير هاري، حيث تنص 
التقاليد البريطانية على ارتداء 
أو مشــتق من  لون عاجــي 
األبيض، لفستان الزواج الثاني.

«تزوجته مرتني، ألنه زوج مثالي»
تاليوال رايلي، الكاتبة واملؤلفة 
األميركية، عن زواجها مرتني 
من امللياردير األميركي إيلون 

ماسك.

«وفاة بطل استراليا في ركوب األمواج 
بلكمة»

كريس ديفيدســون، بطل 
اســتراليا في ركوب األمواج، 
٤٥ سنة، يتوفى بعد تلقيه لكمة 
أثناء شجار خارج حانة، حيث 
سقط وارتطمت رأسه باألرض.

«سنصبح جميعًا مليونيرات، ولكن»
إدوارد ســنودون، محلل 
البيانات األميركي، يتوقع موجة 
من التضخم الشــديد، لدرجة 
أن املليون دوالر، لن تستطيع 

شراء أي شيء.

أبعد من الكلمات

لوريلـ  وكاالت: اصطدمت 
مركبة الفضاء «دارت»، التابعة 
والفضــاء  الطيــران  إلدارة 
األميركيــة (ناســا)، بنجــاح 
بكويكب بعيد بســرعة تفوق 
سرعة الصوت يوم االثنني في 
اختبار ألول نظام دفاع كوكبي 
في العالم، واملصمم ملنع حدوث 
اصطدام كارثي لنيزك باألرض.

وجاء هذا االصطدام العمدي 
ليمثل اختبارا غير مســبوق 
يهدف لتعليم البشرية طريقة 
منــع األجســام الكونيــة من 
تدميــر احلياة علــى األرض، 
حيث اصطدمت «دارت»، التي 
يقــل حجمها قليــال عن حجم 
سيارة، كما كان متوقعا، عند 
الساعة ٢٣٫١٤ ت.غ بالكويكب 
دميورفوس بسرعة تزيد على 
٢٠ ألف كيلومتر في الساعة.

الفضــاء  ونقلــت وكالــة 
األميركية وقائع هذا االصطدام 

مباشرة على الهواء.
وقبيل دقائق من اصطدام 
املركبة بالكويكب دميورفوس 
الذي يبعد عن األرض ١١ مليون 
كيلومتر، أخذت صورة اجلرم 
تكبر شيئا فشيئا مع اقتراب 

املركبة الفضائية منه.

وفــي نقــل حــي، بثــت 
الكاميرات املثبتة على املركبة 
الفضائية صورا مذهلة للجرم 
الفلكي ظهرت فيها كل تفاصيل 
دميورفوس مبا في ذلك سطحه 
الرمــادي واحلصى الصغيرة 
التي تغطيه، وحلظة اصطدام 
املركبــة بالكويكب وحتطمها 

عليه توقف بث الصور.
ودميورفوس البالغ قطره 
نحو ١٦٠ مترا ال يشكل أي خطر 

على األرض. وفي الواقع فإن 
هذا الكويكب الصغير هو قمر 
يدور حــول كويكب آخر أكبر 

حجما يسمى ديدميوس.
ويســتغرق دميورفــوس 
١١ ســاعة و٥٥ دقيقــة للقيام 
بدورة كاملة حول ديدميوس، 
لكن وكالة «ناسا» تسعى من 
خالل املهمة التي نفذتها اإلثنني 
إلــى خفض هذه املــدة مبقدار 
١٠ دقائــق عن طريق تصغير 

مدار دميورفوس عبر تقريبه 
من ديدميوس. وسيســتغرق 
األمر بني بضعة أيام وبضعة 
أسابيع ملعرفة ما إذا كان مسار 
الكويكب الصغير قد تغير فعال 
بسبب االصطدام. وسيقوم بهذه 
املهمة علماء على األرض بفضل 
تلسكوباتهم التي سيرصدون 
بواسطتها التباين في السطوع 
لدى مــرور الكويكب الصغير 
أمام الكويكب الكبير وخلفه.

«ناسا» تنجح في أول اختبار للدفاع عن األرض من الفضاء
املركبة الفضائية «دارت» اصطدمت بالكويكب دميورفوس بقصد حتويل مساره

الكويكب دميورفوس كما بدا قبل حلظات من اصطدام املركبة دارت به ومتابعة من فريق «ناسا»  (أ.ف.پ)

ويست ملمحًا إلى كارديشيان بعد وفاة
 امللكة إليزابيث: «أنا أيضًا فقدت ملكتي»

فوجــئ جمهــور ومتابعــو مغني 
الراب األميركي كانييه ويست مبنشور 
حديث لــه قارن من خاللــه انفصاله 
عن زوجته الســابقة كيم كارديشيان 
برحيل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية 
التي رحلت في ٨ اجلاري.  وكتب جنم 
الراب في منشوره على مواقع التواصل 
االجتماعي «لندن، أعرف كيف تشعرين، 
فقد خسرت ملكتي أيضا»، في إشارة 

إلى طالقه من كيم كارديشيان.
وفــي الوقت الــذي رجح اجلمهور 
أنه يشــير إلى زوجته الســابقة كيم 
كارديشــيان بعــد معاناتــه لتخطــي 
انفصالهمــا، تكهن متابعــون آخرون 
أنه قــد يقصد في كالمه والدته دوندا 

ويست التي توفيت في العام ٢٠٠٧.
وجاء منشــور كانييه ويست في 
أعقاب مقابلته في برنامج «صباح اخلير 
يا أميركا» التي اعتذر خاللها لكيم أمام 
آالف املشــاهدين قائال: «إنها زوجتي. 
وأعتذر عن أي تعب سببته لها حتى 

كانييه ويست وكيم كارديشيان قبل انفصالهمافي إحباطي».

البحرية األميركية ُتصادر هيروين 
بـ ٨٥ مليون دوالر  في اخلليج

كشــفت البحرية األميركيــة أمس الثالثاء عــن مصادرة 
شــحنة هيروين من ســفينة صيد في مياه اخلليج العربي، 
واصفة هذه الشحنة باألكبر على اإلطالق هذا العام، بحسب 

موقع «العربية».
وقالــت البحرية األميركية، في بيان صادر عنها، إن قيمة 
شحنة الهيروين التي متت مصادرتها في بحر عمان تبلغ ٨٥

مليون دوالر، فيما يصل وزنها إلى ٢٫٤١٠ كجم.
وبذلك تعد هذه املصادرة أكبر عملية اعتراض للمخدرات 
في الشرق األوسط من قبل القوات البحرية الدولية هذا العام.

شاكيرا ُحتاَكم ببرشلونة وتواجه السجن للتهرب الضريبي
أ.ف.پ:   - برشــلونة 
ستحاكم النجمة الكولومبية 
شــاكيرا فــي قضيــة تتعلق 
بالتهــرب الضريبــي عقــب 
اتهامهــا بالتهــرب عــن دفع 
ضرائب بقيمــة ١٤٫٥ مليون 
يــورو بني ٢٠١٢ و٢٠١٤، على 
ما أفادت السلطات القضائية 
اإلســبانية الثالثاء. واليزال 
يتعــني حتديــد تاريــخ بدء 
احملاكمــة التي ســتعقد أمام 
محكمة برشلونة (شمال شرق 

إسبانيا) اإلقليمية.
وكانت شاكيرا (٤٥ سنة) 
التــي تؤكــد براءتهــا من أي 
عملية تهرب ضريبي أعلنت 
في نهاية يوليو رفضها عقد 
اتفاق مع النيابة العامة، معربة 
عــن عزمها علــى املضي في 

القضية حتى احملاكمة.

وبعد أيــام قليلة، أعلنت 
النيابة العامة في برشــلونة 
أنها ســتطلب السجن ألكثر 
مــن ثماني ســنوات في حق 
صاحبة أغاني «هيبس دونت 
الي» و«واكا واكا» و«لــوكا» 
وتغرميها مببلــغ ٢٤ مليون 

يورو.
وتقــول النيابــة العامــة 
إن شــاكيرا كانت تعيش في 
إسبانيا منذ ٢٠١١، وهي السنة 
التي أعلنت فيها عن عالقتها 
بنجم نادي برشلونة في كرة 
القدم جيــرار بيكيــه، لكنها 
أبقت على مقرهــا الضريبي 
في جزر باهامــاس املصنفة 
مالذا ضريبيا، حتى سنة ٢٠١٥.

وفي يونيو الفائت، أعلن 
الثنائي انفصالهما بعد عالقة 
ألكثر من عقد أثمرت طفلني. شاكيرا

أسبوع املوضة ينطلق في باريس

باريسـ  أ.ف.پ: انطلق أسبوع املوضة في باريس االثنني 
مع عرض ألحد تالمذة املصمم الشهير جان بول غوتييه.

وعلــى جري العــادة، ركز اليــوم األول مــن احلدث على 
املصممني الشــباب، مع عرض افتتاحي للمالبس النســائية 
لتشكيلة ربيع وصيف ٢٠٢٣ ضمن مجموعة املصمم فيكتور 
وينســانتو البالغ ٢٨ عاما، وهو راقص سابق تدرب على يد 

غوتييه قبل إطالق عالمته التجارية في عام ٢٠٢٠.
وقال وينسانتو لوكالة «فرانس برس» إن مجموعته هي 
«إعالن حب» من أبناء جيله، مستوحى من زمالئه املصممني 
الشــباب. وأشــار املصمم الــذي غير لون شــعره حديثا إلى 
البرتقالي، إلى أن الناس يبحثون عن «اإلبداع واحلرية واجلنون 

والفكاهة» في مالبسهم في الوقت احلالي.
وقال «نبحث عن الهروب» من الواقع.

املمثلة اليساندرا دادارو لدى مشاركتها في أسبوع باريس        (أ.ف.پ)

عرض مقتنيات أفالم
 جيمس بوند في مزاد خيري

لندن - رويترز: من سيارة أستون مارتن (دي.بي٥) إلى 
األزيــاء التي ارتداها دانيال كريج في فيلم (نو تامي تو داي) 
«ال وقت للموت»، تعرض قريبا مجموعة من مقتنيات جيمس 
بوند التذكارية للبيع في مزاد خيري احتفاال مبرور ٦٠ عاما 

على إطالق سلسلة األفالم الشهيرة.
وسيتم البيع على مستويني، األول في مزاد مباشر اليوم 
األربعــاء والثاني في مزاد عبر اإلنترنت يســتمر حتى (يوم 
جيمس بوند) الذي يوافق اخلامس من أكتوبر (تشرين األول)، 
وهو تاريــخ العرض العاملي األول ألول أفالم السلســلة عن 
العميل السري البريطاني اللطيف (دكتور نو) في عام ١٩٦٢. 
وســتعرض السيارة بسعر يتراوح بني ١٫٥ مليون ومليوني 

جنيه إسترليني (١٫٦٢ مليون و٢٫١٦ مليون دوالر).
ومن بني القطع األخرى التي ستعرض للبيع لوح إرشادي 
(كالكيت) مكتوب عليه اسم الفيلم بسعر يتراوح بني خمسة 
آالف وسبعة آالف جنيه إسترليني، باإلضافة إلى أزياء ارتداها 
ممثلون منهم رامي مالك والشانا لينش. كما سيعرض للبيع 
عدد من األزياء التي ارتداها كريج في آخر ظهور له في دور 

بوند بسعر يتراوح بني ١٥٠٠٠ و٢٠٠٠٠ جنيه إسترليني.
وســتتضمن املعروضات مركبات وساعات وأزياء أخرى 

باإلضافة إلى أدوات من أفالم بوند املختلفة.
وستذهب عائدات املزاد بشقيه املباشر واالفتراضي، والذي 
يعرض للبيع نحو ٦٠ قطعة، إلى جمعيات خيرية مختلفة.

دراجة نارية استخدمها جيمس بوند في فيلم «ال وقت للموت» (رويترز)

«آبل» تتجه إلى تصنيع
 «آيفون ١٤» في الهند

كاليفورنياـ  أ.ش.أ: ذكرت شبكة «سي إن إن» األميركية 
أن شركة «آبل» تتوجه إلى الهند لتصنيع سلسلة هواتفها 

الشهيرة «آيفون» بدال من التصنيع في الصني.
وأوضحت «سي إن إن»، أن «آبل» أشارت إلى أن تشكيلة 
«آيفون ١٤» اجلديدة تقدم تقنيات جديدة رائدة، وقدرات 
أمان مهمة، وأن الشــركة أعربت عن حماســها لتصنيع 

«آيفون ١٤» في الهند.
وتعــد الهند ثاني أكبر ســوق للهواتــف الذكية بعد 
الصني، لكن مبيعات هواتف «آبل» كافحت لالســتحواذ 
على حصة أكبر من الســوق فــي مواجهة هواتف ذكية 

أرخص يطرحها املنافسون.
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