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احلكومة اجلديدة تقسم ١٠ اجلاري

مرمي بندق 

أحاط رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح مجلس الوزراء علما 
في اجتماعه االستثنائي أمس بأنه سيقوم برفع 
اســتقالة احلكومة الى القيادة السياسية اليوم 
األحد. وتبدأ القيادة السياسية املشاورات التقليدية 
مع رؤساء مجالس األمة ورؤساء مجالس الوزراء 
السابقني صباح غد لتسمية رئيس الوزراء خالل 
املدة الزمنية بالترتيبات ذاتها التي نص عليها 
الدستور متهيدا لترشيح الوزراء ومن ثم إعالن 
احلكومة اجلديدة في خطوات دستورية منوذجية 
حتسب للقيادة السياسية. وأعلن نائب رئيس 
مجلــس الــوزراء ووزير النفط ووزيــر الدولة 
لشــؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة بالوكالة د.محمد الفارس، أن مجلس 
الوزراء اعتمد مشروع مرسوم بدعوة مجلس األمة 

لالنعقاد للدور العادي األول من الفصل التشريعي 
الـــ ١٧ فــي ١١ اجلاري، وقرر رفعــه إلى صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد. هذا، وأوضحت 
مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «األنباء» 
أن ٦ أيام رســمية فقط متبقية إلعالن التشكيل 
اجلديــد، الفتة إلى أن إعــالن احلكومة اجلديدة 
ســيكون بنهاية األســبوع اجلاري أو األسبوع 
املقبل، مستدركة: أما تأدية القسم الدستوري أمام 
القيادة السياسية فسيتم االثنني ١٠ اجلاري على 
اعتبار أن األحد يوم «راحة». وكشــفت مصادر 
أخرى عن أن أهم مالمح التشكيل اجلديد ستكون 
سد شواغر وزارات «الداخلية» و«شؤون مجلس 
األمة» و«الشؤون» و«اإلسكان» إلى جانب اختيار 
النائب احمللل مع توزير أكثر من امرأة.  وشددت 
املصادر علــى أن الوزراء احلاليني أثبتوا كفاءة 
ونفذوا إصالحات في زمن قياسي، لذا فإن أغلب 

الوزراء عائدون.

رئيس الوزراء: سأرفع استقالتها إلى القيادة السياسية اليوم.. ومجلس الوزراء: ١١ أكتوبر موعد افتتاحية «أمة ٢٠٢٢»

اجتماع تنسيقي قريب لترتيب أولويات املجلس
سامح عبداحلفيظ

تتســارع األحداث على 
املســتوى البرملانــي جتاه 
حســم العديد مــن األمور 
املتعلقــة بتشــكيل هيئــة 
مجلس األمة خصوصا ان 
الفترة الزمنية الدستورية 
القائــم توجــب  للوضــع 
االنتهاء منها خالل أسبوعني 
مــن تاريــخ إعــالن نتائج 
االنتخابات النيابية. وعلى 
مســتوى رئاســة املجلس 

علــى جــدول األولويــات 
مبا فيها اللجان البرملانية. 
وفي هــذا اإلطــار، قال 
النائــب عبــداهللا األنبعي 
انه أصبح من الواجب على 
النواب اإلسراع بعقد اجتماع 
تنسيقي لترتيب األولويات 
للمرحلة املقبلة «فالشعب 
الكويتي يترقب منا العمل 

واإلجنازات». 
وأضاف: حتقيق مكاسب 
للشعب الكويتي هو أولى 

األولويات.

د.حســن جوهــر عزمــه 
الترشــح ملنصــب نائــب 
الرئيــس وكذلــك مبــارك 
احلجرف وعيسى الكندري 
والصيفي الصيفــي، فيما 
قال النائب أسامة الشاهني 
انه سيترشح ملنصب أمني 

السر. 
مصــادر نيابيــة قالــت 
لـ «األنباء» إن نوابا يجرون 
مشــاورات لترتيــب عقــد 
اجتماع موسع لكل األعضاء 
حلسم األمور العالقة واالتفاق 

نواب أعلنوا التصويت للسعدون في انتخابات الرئاسة.. وتنافس على منصب نائب الرئيس.. والشاهني يترشح ألمانة السر

وبعــد أن أعلــن رئيــس 
مجلس األمة األسبق أحمد 
الســعدون عزمه الترشــح 
لرئاسة املجلس سارع غير 
نائب إلعالن التصويت له 
منهم د.عبدالكرمي الكندري 
ومحمد املطير ود.حمد املطر 
ود.عبدالعزيــز الصقعبي 

ود.مبارك الطشة. 
وحــول منصــب نائب 
الرئيــس ســتكون هنــاك 
منافســة مــا لــم يتنــازل 
البعض، حيث أعلن النائب 

األمن الغذائي وتطبيق القانون على جدول 
اجتماع الفارس مع قيادات «الزراعة» اليوم

..وتشغيل الكهرباء مبستشفى الضمان 
الصحي في أمغرة منتصف أكتوبر

مستشفى اجلهراء اجلديد يفتتح 
مبنى العيادات اخلارجية اليوم األحد

محمد راتب

أكــد مصــدر مســؤول 
لـ «األنباء» أن نائب رئيس 
الــوزراء ووزيــر  مجلــس 
النفط ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء ووزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة بالوكالة 

الفارس ســيلتقي  د.محمد 
قيادات الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية في 
مكتبه اليوم األحد في مقر 
مجلس الوزراء، مشيرا إلى 
أنه مــن املتوقع أن يتناول 
اللقــاء احلــث علــى املزيد 
من اإلجنازات مبــا يتواءم 

مع العهــد اجلديد والرؤية 
احلكومية القائمة على إيالء 
الغذائــي األولوية.  األمــن 
وتابــع أن هــذا اللقاء يأتي 
بعد تسكني الشواغر القيادية 
واختيــار الكفــاءات إلدارة 
املقبلــة وتطلعات  املرحلة 
الوزيــر ألن تشــهد الهيئة 

إجنــازات علــى مختلــف 
الركــود  املســتويات بعــد 
الذي شهدته خالل األعوام 
املاضية، إلى جانب تصحيح 
القانون  املســار وتطبيــق 
وقــوع  دون  واحليلولــة 
أي فســاد في أي قطاع من 

قطاعاتها.

دارين العلي

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء واملاء 
والطاقة املتجددة ان الوزارة ستقوم بتشغيل الطاقة الكهربائية 
في مستشفى الضمان الصحي في أمغرة بحد أقصى منتصف 
الشهر اجلاري.  وقالت املصادر ان املستشفى الذي سيخدم أكثر 
من مليون وافد يتم اجراء التشغيل التجريبي للطاقة فيه حاليا 
بعد اكتمال التمديدات واألعمال اخلاصة باحملطة املغذية.  ولفتت 
الى ان الوزارة وفرت لتشــغيل املستشفى ٧٢ ميغاواط، علما 
ان الطاقة االستهالكية له تبلغ نحو ٣٠ ميغاواط.  وأوضحت 
أن املستشفى في أمغرة هو أحد مستشفيني للضمان الصحي 
تقوم الوزارة بتمديد الطاقة له، الفتا الى ان املستشــفى اآلخر 

يقع في منطقة الصباحية حيث يتم تشغيله تباعا.

عبدالكرمي العبداهللا

أعلنــت منطقة اجلهراء الصحية عــن بدء العمل في مبنى 
العيادات اخلارجية في مستشفى اجلهراء اجلديد، وذلك على 
مرحلتني، االولى اليوم األحد، والثانية يوم االثنني ١٠ اجلاري. 
وستشمل املرحلة األولى عيادات اجلراحة العامة وتخصصاتها 
«األنف واألذن واحلنجرة - العيون - التخدير - الطب الطبيعي 
- الغدد والســكر - القدم السكرية - التغذية العالجية». أما 
املرحلة الثانية فستكون عيادات «الباطنية - العظام - األطفال». 
ودعت مراجعي مستشفى اجلهراء اجلديد الى مراجعة عياداتهم 
في مبنى العيادات اخلارجية اعتبارا من اليوم األحد بالنسبة 

للمرحلة األولى.

اقتصاد

جواد بوخمسني وعمر بن الدن خالل توقيع االتفاقية  

«علي الغامن وأوالده للسيارات» تطلق 
«جيلي إمجراند» اجلديدة كليًا في الكويت

فاتورة «التموين» تقفز ٧٢٪ 
إلى ١٣٨٫٧ مليون دينار في ٦ أشهر

«مجموعة بوخمسني» و«مراسم» تطوران 
مشروعًا سكنيًا ضخمًا في مدينة الشيخ زايد 

باستثمارات قدرها ٥ مليارات جنيه

١٥
االحتفال بالذكرى السنوية الـ ٧٣
لتأسيس جمهورية الصني الشعبية

١٩٤٩ - ٢٠٢٢

تطور الصني يوفر فرصًا جديدة لتعميق الشراكة اإلستراتيجية مع الكويت
حــّل فصــل اخلريــف الذهبي مــن جديد، 
ومبناسبة حلول العيد الوطني الـ ٧٣ جلمهورية 
الصني الشعبية، يطيب لي أن أتقدم بخالص 
التهانــي والتبريــكات للمواطنــني الصينيني 
العاملني والدارســني في الكويــت، وأن أتقدم 
بجزيل الشكر والتقدير للكويت قيادة وشعبا 
على ما أبدوه من اهتمام ودعم للصني وتنمية 

العالقات الصينية -الكويتية!
خــالل الـــ ٧٣ ســنة املاضية، قــاد احلزب 
الشــيوعي الصيني مئات املاليني من الشعب 
الصيني للعمل اجلاد للتغلب على الصعوبات 
والســعي لتحســني الذات ومواصلة النضال 
والكفاح حتى حقق طفرة تاريخية من النهوض 
ثم االغتناء وصوال إلى تعزيز القوة، واستقبل 
آفاقا مشرقة لتحقيق النهضة العظيمة لألمة 
الصينية، وخاصة منذ انعقاد املؤمتر الوطني 
الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، حتت 
قيادة اللجنة املركزية للحزب الشيوعي الصيني 
وفي القلب منها الرفيق شي جينبينغ، حققت 
الصني إجنازات تاريخية وشــهدت تغييرات 
تاريخية، ودخلت االشتراكية ذات اخلصائص 

الصينية حقبة جديدة.
وقد احتل إجمالي االقتصاد الصيني املرتبة 
الثانية في العالــم لتصبح الصني أكبر دولة 
جتارية في العالم يحتل اســتثمارها األجنبي 
املباشــر املرتبــة األولى في العالــم، وجتاوز 
متوسط مساهمة الصني في النمو االقتصادي 
العاملي ٣٠٪ لتحتل البالد بذلك املرتبة األولى 

علــى مســتوى العالــم. وبتوجيه فكر شــي 
جينبينغ بشأن الديبلوماسية، طرحت الصني 
بوضوح مفهوم بناء مجتمع املستقبل املشترك 
للبشرية، ومبادرة احلزام والطريق، ومبادرة 
التنمية العاملية، ومبادرة األمن العاملي وغيرها 
من سلسلة املفاهيم واملقترحات الرئيسية مما 
يساهم باحلكمة الصينية واحللول الصينية 

في مواجهة املخاطر والتحديات العاملية.
وخالل أسبوعني، سيعقد احلزب الشيوعي 

الصيني مؤمتره الوطني العشرين.
ستعمل الصني على تطبيق املفهوم اجلديد 
للتنمية وتوسيع االنفتاح على العالم اخلارجي 
باســتمرار وتعزيز الرخاء املشترك تدريجيا 
للشــروع نحو الهدف املئــوي الثاني املتمثل 
في بناء دولة اشتراكية حديثة وقوية بطريقة 
شاملة من أجل دفع حتقيق النهضة العظيمة 
لألمــة الصينية من خــالل العصرنة بالنمط 
الصيني. ستتبع الصني طريق التنمية السلمية 
بثبات وتعزز بناء مجتمع املستقبل املشترك 
للبشــرية وجتلــب فرصا جديــدة للعالم مع 
التنمية اجلديدة في الصني. ستتكاتف الصني 
مع الدول األخرى ملواجهة مختلف التحديات 
وممارسة التعددية مبعناها احلقيقي وحماية 
العــدل والعدالة وااللتزام بالتعاون والتنمية 
وتوسيع االنفتاح واالندماج وضخ املزيد من 

الطاقة اإليجابية في العالم املتغير.
باحترام التنوع واالختالف، يحل التناغم 

والتوافق.

ظلت الصــني والكويت تتمســكان بالنية 
األصليــة في إقامــة العالقات الديبلوماســية 
بينهما وتتبادالن دعمهما في القضايا املتعلقة 
باملصالح اجلوهرية والشــواغل الرئيســية، 
وتعززان التنسيق والتعاون الوثيقني بشأن 
القضايا الدوليــة واإلقليمية انطالقا من مبدأ 
الصدق واالحتــرام املتبادل، علــى الرغم من 
أن الصــني والكويت تفصل بينهما احمليطات 
الشاســعة وتختلفان في التقاليد التاريخية 

واألنظمة السياسية.
فتلتزم الكويت دائما مببدأ الصني الواحدة، 

كما تدعم الصني دولة الكويت في احلفاظ على 
سيادتها وأمنها واستقرارها وتقدر إسهامات 
الكويت البارزة في تعزيز السالم واالستقرار 
فــي اخلليج، وفي تعزيــز وحدة دول مجلس 

التعاون اخلليجي وتطوير ذاتها.
حتت رعاية وتوجيه قادة الصني والكويت، 
دأب البلدان على تعميق شراكتهما االستراتيجية 
وتعزيز مواءمة البناء املشترك ملبادرة «احلزام 
والطريق» مع «الرؤية الوطنية ٢٠٣٥» للكويت، 
ويتميز التعاون العملي الثنائي بينهما مبرونة 
قويــة وإمكانات هائلة. فقــد أصبحت الصني 
أكبر مصدر للواردات الكويتية وأكبر شريك 
جتــاري للكويت، حيث بلــغ إجمالي التبادل 
التجاري بني البلدين ٢٢٫١ مليار دوالر أميركي 
في عام ٢٠٢١، في حني تعد الكويت سابع أكبر 
مصدر لواردات الصني من النفط اخلام تصدر 
٣٠٫١٦ مليون طن من النفط اخلام إلى الصني 

في عام ٢٠٢١.
وبلغ إجمالي االستثمار الصيني املباشر في 
الكويــت حوالي ٤١٠ ماليني دوالر، مما يجعل 
الصني ثاني أكبر مصدر لالستثمار األجنبي في 
الكويت بحسب االحصاءات الكويتية. لم يؤد 
التطور السريع للعالقات الصينيةـ  الكويتية 
إلى حتقيق فوائد ملموسة للشعبني فحسب، 
بل قــدم أيضا مســاهمات إيجابية في تعزيز 
التضامن والتعاون اإلقليميني والدوليني. وإن 
قبول الكويت كشريك احلوار ملنظمة شنغهاي 
للتعاون يحظى أهمية بالغة في تعزيز التفاعل 

اإليجابي والتنمية السلمية في اإلقليم.
ومبناســبة الذكرى الثانية لتولي صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد مقاليد احلكم، 
أود أن أتقدم بخالص التهاني وأطيب التمنيات 
للكويت على حتقيق إجنازات جديدة في البناء 
الوطني والتنمية الوطنية وفي مجال التبادل 
والتعــاون اخلارجي، كما أتقدم بتهانينا على 
إجــراء االنتخابات النيابيــة اجلديدة بنجاح. 
أمتنى للكويت التنمية واالزدهار، وللشــعب 
الكويتي السعادة والرفاهية حتت قيادة صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو ولي 

العهد الشيخ مشعل األحمد.
بصفتي ســفيرا جديــدا جلمهورية الصني 
الشــعبية لدى الكويت، فإنني على استعداد 
للعمل مــع زمالئــي وأصدقائي فــي الكويت 
ملضاعفــة جهودنا لتعميق الثقة السياســية 
املتبادلــة بــني الصــني والكويت باســتمرار، 
وتوســيع نطاق التعــاون العملــي، وتعزيز 

التفاهم املتبادل بني الشعبني.
وأنا على ثقة راسخة بأن الصني والكويت، 
حتت رعاية وتوجيه الرئيس شــي جينبينغ 
وصاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد 
وســمو ولــي العهد الشــيخ مشــعل األحمد، 
ستواصالن العمل يدا بيد على طريق تعزيز 
التعــاون في مختلف املجــاالت وبناء مجتمع 
املســتقبل املشترك للبشــرية وتستمران في 
تعزيــز الشــراكة االســتراتيجية بني الصني 

والكويت مبدلوالت أعمق وآفاق أوسع!

فخامة الرئيس الصيني شي جينبينغصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

االحتفال بالذكرى السنوية الـ ٧٣
لتأسيس جمهورية الصني الشعبية

١٩٤٩ - ٢٠٢٢ ١٤
االحد ٢ أكتوبر ٢٠٢٢االحد ٢ أكتوبر ٢٠٢٢

كلمة السفير تشانغ جيانوي مبناسبة 
العيد الوطني الصيني عام ٢٠٢٢

شنغهاي الصني: مركز اقتصادي ومالي دولي 
إجمالي الناجت احمللي عام ٢٠٢١: ٦٨٠ مليار دوالر 

أخلص التهاني والتبريكات مبناسبة الذكرى 
الـ٧٣ لتأسيس جمهورية الصني الشعبية 

(١٩٤٩-٢٠٢٢)

عاشت الصداقة
الصينية - الكويتية

العميقة لألبد!

أصدق التهاني والتبريكات بالذكرى 
الثانية لتولي  صاحب السمو األمير
الشيخ نواف األحمد مقاليد احلكم

ميناء ماوان الذكي:
٥G إدارة أوتوماتيكية على شبكة

شخص واحد يدير ٦ أجهزة عن بعد.

املوانئ الصينية: املرتبة األولى
من حيث مرور البضائع واحلاويات.
ثمانية موانئ صينية من أكبر عشرة 

موانئ العالم من حيث سعة الشحنات

C٩١٩: أول طائرة ركاب صينية

شبكة السكك احلديدية عالية السرعة في الصني 
تبلغ ٤٠ ألف كيلومتر وحتتل ٧٠٪ من إجمالي 

السكك عالية السرعة في العالم

جسر هونغ كونغ – تشوهاي – ماكاو:
أطول جسر ونفق ومعبر بحري في العالم

سكان قومية ويغور في شينجيانغ الصني
من ٥٫٥٥ ماليني نسمة إلى ١١٫٦ خالل ٤٠ عامًا

بدء عصر محطة الفضاء الصينية

«فوجيان»: حاملة الطائرات الصينية الثالثة

االحتفال بالذكرى السنوية 
الـ ٧٣لتأسيس 

جمهورية الصني الشعبية 
١٩٤٩ - ٢٠٢٢

السفير تشانغ جيانوي: تطور الصني 
يوفر  فرصًا جديدة لتعميق الشراكة 

اإلستراتيجية مع الكويت
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اخلالد يفّوض وكيل األمن اجلنائي بالتوقيع
على معامالت استيراد وشراء األسلحة

محمد اجلالهمة

أصدر نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع ووزير 
الداخليــة بالوكالة الشــيخ 
طالل اخلالد قرارا بتفويض 
وكيل شؤون األمن اجلنائي 
اللواء حامد الدواس بالتوقيع 
على معامالت استيراد وشراء 

األســلحة من اخلارج. هذا، 
أكادمييــة ســعد  وتنظــم 
العبداهللا دورة لترقية ضباط 
صف الــى رتبة مــالزم من 
حملة املؤهــالت اجلامعية، 
ودورة وكيــل أول ضابــط 
حلملة الثانوية على أن يكون 
االلتحاق بالدورة التدريبية 
عبر املوقع اإللكتروني لإلدارة 

العامة لشؤون قوة الشرطة 
خــالل الفترة مــن ٩ إلى ٢٨

أكتوبر اجلاري.
من جهتهــا، أعلنت قوة 
اإلطفــاء العام عن فتح باب 
التســجيل للراغبــني فــي 
االلتحاق بدورات قوة اإلطفاء، 
الفصــل التدريبــي الثانــي 
للعــام ٢٠٢٢ ـ ٢٠٢٣ حلملة 

الثانوية وما يعادلها (دورة 
رقيب مشــغل آلية إطفاء)، 
وحلملة الصف التاسع وما 
يعادلها (دورة وكيل عريف 
مكافحة)، اعتبارا من اليوم 
األحــد الســاعة ٨ صباحــا 
حتى يوم اخلميس املوافق 

١٣ اجلاري.

«الداخلية»: دورتان للترقية لرتبة «مالزم».. و«اإلطفاء» تعلن عن دورتي «مشغل آلية» و«مكافحة» 

التفاصيل ص ٢١

محمد الصقر

محمد الصقر يترأس 
وفدًا اقتصاديًا 

رفيع املستوى 
لبحث فرص 

االستثمار في مصر
17

أوكرانيا تقابل ضم روسيا ٤ مناطق باستعادة «ليمان» اإلستراتيجية 
عواصــم - وكاالت: أحلقت 
كييڤ هزمية كبرى مبوســكو، 
ليمــان  مدينــة  واســتعادت 
االستراتيجية بعد يوم من إعالن 
الرئيس فالدميير بوتني ضم أربع 
مناطق أوكرانية منها دونيتسك 
التي تقع بداخلها ليمان اضافة 
الــى لوغانســك وخيرســون 

وزابوريجيا. 
الدفــاع  وزارة  وأعلنــت 
االوكرانية ان جيشــها «دخل» 
املدينة التي تعتبر تقاطعا مهما 
للسكك احلديد في شرق أوكرانيا 
واســتخدمته روســيا مركــزا 
للوجستيات والنقل لعملياتها 

على مدى أشهر.
وكتبــت الوزارة األوكرانية 
علــى تويتــر «قــوات الهجوم 
اجلوي األوكرانية تدخل ليمان 
مبنطقة دونيتسك»، وذلك بعد 
قليــل من اعــالن اجليــش أنه 
«يحاصــر» أكثر من ٥ آالف من 
اجلنود الروس الذين حتصنوا 

في هذه املدينة.
الدفــاع  وزارة  واعترفــت 
الروســية بســحب قواتها من 
ليمان إلــى مواقع اكثر مالءمة، 
معللة ذلك مبا قالت انه «تهديد 

باحملاصرة» ميكن ان تتعرض له، 
وذلك وفقا ملا نقلت وكالة اإلعالم 
الروسية. ومع تتالي االنتكاسات 
الروسية، دعا رمضان قديروف 
رئيس الشيشان وحليف بوتني 
املقرب، موسكو إلى التفكير في 
استخدام سالح نووي منخفض 
القــوة. وقــال في رســالة على 
تطبيــق تيليغرام تنتقد القادة 
الــروس لتخليهم عــن ليمان: 
«فــي رأيي الشــخصي، ينبغي 
اتخــاذ تدابير أكثر صرامة، مبا 
يرقى إلعالن األحــكام العرفية 
في املناطق احلدودية واستخدام 
أسلحة نووية منخفضة القوة». 
وفي شق آخر من الصراع، قالت 
شركة الطاقة النووية األوكرانية 
احلكومية إنرجواتوم أمس، إن 
دورية روســية اعتقلت إيهور 
موراشــوف املدير العام حملطة 
زابوريجيا النووية التي حتتلها 
موســكو. ويتولى موراشــوف 
«مســؤولية الســالمة النووية 
واإلشعاعية» للمحطة، ويعني 
احتجــازه تعريــض «ســالمة 
تشــغيل أكبــر محطــة للطاقة 
النووية فــي أوكرانيا وأوروبا 

للخطر».

قديروف يدعو موسكو إلى التفكير في استخدام «أسلحة نووية» منخفضة القوة

العلم األوكراني يرفرف أمام الدمار في مدينة ايزيوم التي حتررت قبل ايام            (أ.ف.پ)

٣ تغييرات أساسية تتضمن شغل احلقائب الشاغرة
بتعيني وزراء باألصالة واختيار احمللل وتعيني أكثر من امرأة 

املشاورات التقليدية تدور غدًا مع رؤساء مجالس الوزراء
و«األمة» السابقني لتسمية رئيس احلكومة وتكليفه بترشيح الوزراء 

التفاصيل ص٢٢

التفاصيل ص ٢

أحمد السعدون

إلىنواب يشكرون الشعب على املشاركة اإليجابية في انتخابات تصحيح املسار  0812

ألول مرة في الكويت

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت
PDF الصفحة
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02
االحد ٢ اكتوبر ٢٠٢٢ محليات

رئيس الوزراء يرفع استقالة احلكومة إلى القيادة السياسية اليوم
الــوزراء  عقــد مجلــس 
اجتماعه االستثنائي صباح 
امس في قصر السيف برئاسة 
رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشــيخ أحمد نــواف األحمد 
الصبــاح ، وبعــد االجتماع، 
صرح نائــب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدولة لشؤون 
الــوزراء د.محمــد  مجلــس 

الفارس مبا يلي:
اســتهل مجلــس الوزراء 
اجتماعــه برفع أســمى آيات 
التهانــي والتبريــكات ملقام 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد مبناسبة الذكرى 
الثانية لتولي سموه مقاليد 
احلكــم والتــي صادفت يوم 
اخلميــس املاضــي، شــهدت 
خاللها البالد إكماال ملســيرة 
العطــاء والبنــاء ومرحلــة 
جديدة لبناء مستقبل يواكب 
مستجدات العصر وتطوراته، 
متمنيا لســموه وسمو ولي 
عهــده األمــني، حفظهما اهللا 
ورعاهمــا، موفــور الصحة 
التوفيــق  والعافيــة ودوام 
والسداد لقيادة مسيرة اخلير 

والنماء في وطننا العزيز.
كما هنأ مجلــس الوزراء 
امللكــي  الســمو  صاحــب 
األمير محمد بن ســلمان بن 
عبدالعزيــز آل ســعود ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء 
في اململكة العربية السعودية 
الشقيقة مبناسبة صدور األمر 
امللكي بتعيينه رئيسا ملجلس 
الوزراء متمنيا لسموه، رعاه 
اهللا، كل التوفيــق والســداد 
خلدمة وطنه واإلســهام في 
حتقيق ما يتطلع اليه الشعب 
الشــقيق، وكل  الســعودي 
ازدهار ومناء للمملكة الشقيقة 
في ظل القيادة احلكيمة خلادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 

بن عبدالعزيز آل سعود.
كما أحاط وزير اخلارجية 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 
املجلس علمــا بالزيارة التي 
قام بها رئيس مجلس الوزراء 
ســمو الشــيخ أحمــد نواف 
األحمد الصبــاح إلى اململكة 

ميثاق األمم املتحدة مبا يكفل 
حتقيق الرسالة السامية لهذه 
املنظمة في خدمة البشــرية، 
واســتعرض ســموه جهود 
الكويت للتوصل إلى ســالم 
عــادل وشــامل فــي مختلف 
القضايا اإلقليمية، مشددا على 
ضرورة احلفاظ على سيادة 
الدول وحسن اجلوار إضافة 
إلــى محاربة اإلرهــاب بكافة 
اشــكاله وصوره، كما أشــار 

قام بها إلى العاصمة اليابانية 
طوكيو، ممثــال عن صاحب 
السمو األمير حلضور مراسم 
تشييع رئيس وزراء اليابان 
األسبق شينزو آبي، حيث نقل 
تعازي صاحب السمو األمير 
وســمو ولي العهد وشــعب 

الكويت. 
ثــم أحــاط وزيــر العدل 
ووزير الدولة لشؤون تعزيز 
النزاهــة ووزيــر األوقــاف 

واإلخــالص، متمنيا له دوام 
التوفيق والنجاح.

وفي ضوء اإلعالن الرسمي 
العامة  لنتائج االنتخابــات 
لعضوية مجلس األمة للفصل 
التشريعي السابع عشر التي 
جرت يوم اخلميس املاضي، 
فقد استمع املجلس إلى شرح 
قدمــه نائــب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع ووزير 
الداخليــة بالوكالة الشــيخ 
طــالل اخلالــد حــول ســير 
عملية االنتخابات ونتائجها 

النهائية.
وقد أشاد مجلس الوزراء 
باجلهود امللموسة والتنظيم 
املتميز لعملية االقتراع والذي 
كان ثمــرة جهــود مخلصة 
بذلها كل مــن رجال القضاء 
والنيابة العامة الذين حتملوا 
الوطنية  أعباء مسؤوليتهم 
علــى أكمل وجه فــي إجراء 
عملية االنتخاب في اللجان 
االنتخابية، كما أثنى املجلس 
علــى جهود كل العاملني في 
اجلهات احلكوميــة املعنية 
وفــي مقدمتهم نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الداخليــة بالوكالة،  ووزير 
على تسخيرهم كل االمكانات 
الالزمة لتمكني املواطنني من 
أداء واجبهم الوطني وحسن 
تعاملهــم الــذي كان له دور 

ســموه من خالل كلمته إلى 
أبعاد انتشار ڤيروس كورونا 
املســتجد (كوفيد -١٩) وما 
أحدثــه من أضــرار، وأكد أن 
دولة الكويــت حققت إحدى 
أعلى النسب العاملية املسجلة 
في توفير اللقاحات للمواطنني 

واملقيمني على حد السواء.
كما أحاط وزير اخلارجية 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 
املجلس علمــا بالزيارة التي 

والشؤون اإلسالمية مجلس 
الوزراء علما بصدور القرار 
الوزاري بشأن انتهاء خدمة 
التمييــز  محكمــة  رئيــس 
العجيــل  املستشــار أحمــد 
لبلوغــه الســن القانونيــة، 
الــوزراء  مجلــس  وأشــاد 
باجلهود املخلصة التي قدمها 
املستشار طيلة فترة خدمته 
في القضاء، أدى خاللها أعمال 
متميزة اتسمت باملسؤولية 

كبير فــي تســهيل العملية 
االنتخابية.

كما أبدى املجلس ارتياحه 
الطيبــة  للــروح األخويــة 
واملنافســة الشــريفة التــي 
سادت بني جميع املرشحني 
والناخبني والتي جتلت فيها 
روح األسرة الواحدة وعكست 
جتذر املمارسة الدميوقراطية 
في الكويت مبا متثله نتائج 
االنتخابات من ترجمة صادقة 
آلراء وتوجهات املواطنني في 

اختيار ممثليهم.
وقــد أعــرب املجلس عن 
التهنئــة لإلخــوة  خالــص 
واالختني األعضاء الذين فازوا 
بثقة املواطنني، سائال املولى 
عز وجل لهم التوفيق والسداد 
في أداء رسالتهم السامية في 
خدمــة وطنهم وأن تتضافر 
جميع اجلهــود واالمكانات 
لترجمــة توجيهات صاحب 
الســمو األمير وســمو ولي 
العهد لتعزيز التعاون البناء 
التشريعية  الســلطتني  بني 
والتنفيذيــة لبنــاء التنمية 
الوحدة  الشــاملة وتعزيــز 
الوطنية مبــا يعود باخلير 
علــى املواطنــني وحتقيــق 

املصلحة العليا للوطن.
كما أحاط رئيس مجلس 
الوزراء ســمو الشيخ أحمد 
الصبــاح  األحمــد  نــواف 
املجلس علما بأنه ســيقوم 
برفع استقالة الوزارة للقيادة 
السياسية اليوم األحد وذلك 
تنفيذا لإلجراءات الدستورية 

بهذا الشأن.
كما وافق مجلس الوزراء 
على مشروع مرسوم بدعوة 
مجلس األمة اجلديد لالنعقاد 
للدور العادي األول من الفصل 
التشــريعي الســابع عشر، 
وذلك يــوم الثالثاء ١٥ربيع 
األول ١٤٤٤هـ املوافق ١١ أكتوبر 
٢٠٢٢، وقرر رفعه لصاحب 

السمو األمير.
ثم بحث مجلس الوزراء 
الشؤون السياسية في ضوء 
آخر املستجدات الراهنة على 
الساحتني العربية والدولية.

املجلس هنّأ صاحب السمو مبناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد احلكم وهنّأ األمير محمد بن سلمان مبناسبة صدور األمر امللكي بتعيينه رئيساً ملجلس الوزراء

رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح والشيخ طالل اخلالد ود.محمد الفارس ود.علي املضف والشيخ د.أحمد ناصر احملمد خالل جلسة مجلس الوزراء

العربية السعودية الشقيقة، 
ولقائه األخوي بصاحب السمو 
امللكي األمير محمد بن سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، 
والتي ســلم خاللها رســالة 
خطيــة من صاحب الســمو 
األمير إلى أخيه خادم احلرمني 
الشريفني ملك اململكة العربية 
الســعودية تتعلــق بتعزيز 
الثنائية الوطيدة  العالقــات 

بني البلدين الشقيقني.
ثم أحــاط املجلــس علما 
بالزيارة التي قام بها ســمو 
رئيس مجلس الــوزراء إلى 
مقــر الهيئــة العامــة لــألمم 
املتحدة مبدينة نيويورك في 
الواليات املتحــدة االميركية 
مؤخرا، مت خاللها إلقاؤه كلمة 
دولة الكويت أمام الدورة الـ 
(٧٧) للجمعية العامة لألمم 
املتحــدة فــي مقــر املنظمــة 
ممثــال عــن صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
والذي اســتعرض فيها دور 
املنظمة التاريخي في التصدي 
ألحداث متغيرة من التحديات 
واألزمات املزمنة التي واجهها 
العالم واملخاطر التي تواجهها 
البشرية، كما جدد سموه من 
خالل كلمته متســك الكويت 
الدولــي املتعــدد  بالنظــام 
األطــراف ومبــادئ وأهداف 

املجلـس هّنـأ النـواب بثقة املواطنني سـائًال املولـى لهم التوفيق والسـداد في أداء رسـالتهم السـامية فـي خدمة وطنهـم وأن تتضافـر جميع اجلهـود لتعزيز التعـاون البّناء بني السـلطتني

٣٣٦٣ مسنًا يتلقون اخلدمة املتكاملة وسط أسرهم

الكويت إلخالء الشرق األوسط من األسلحة النووية

بشرى شعبان

أكـــــد وزيـــــر الشــؤون 
االجتماعيـــــــة والتنميـــــة 
املجتمعية فهد الشريعان أن 
إدارة رعايــة املســنني توفــر 
الرعاية الطبية واالجتماعية 
والنفسية والترفيهية لكبار 
الســن بالتعاون مع أســرهم 
عبر مراكز اخلدمة املتنقلة في 
جميع محافظات الدولة والتي 
تخدم ٣٣٦٣ مسنا ومسنة، الفتا 
إلى قيام الوزارة بتوفير السكن 
املالئــم والرعايــة الصحيــة 
واالجتماعية ملن ال عائل لهم 
وذلك من خالل خدمات الرعاية 
اإليوائيــة والبالغ عددهم ١٩

مسنا من النساء والرجال.
وقال الشريعان في كلمة 
له مبناســبة اليــوم العاملي 

ڤيينــا - كونــا: حثــت 
الكويت املجتمع الدولي على 
االضطالع مبسؤولياته حول 
إخالء الشــرق األوســط من 
النووية والفتاكة،  األسلحة 
مطالبة في هذا الصدد إسرائيل 
باالنضمام إلى معاهدة عدم 

االنتشار النووي.
جــاء ذلك في كلمة ألقاها 
ســفير الكويت لدى النمسا 
وممثلها الدائم لدى املنظمات 
الدولية في ڤيينا طالل الفصام 
أمام املؤمتر السنوي للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية الذي 
اختتم أعمــال دورته الـ ٦٦

امس بعد ٥ أيام من املناقشات 
الصعبة حــول قضايا األمن 
واألمــان النــووي وتعزيــز 
االستخدامات السلمية للطاقة 

النووية.
الفصــام خــالل  وشــدد 
مناقشة بند القدرات النووية 
إبقــاء  علــى  اإلســرائيلية 

املجتمع والتوعيــة بأهمية 
الرعاية الصحية والنفسية 
لكبار السن واحلد من العنف 
اجتاههم وإساءة معاملتهم، 
مبينــا ان الكويت من الدول 
التي تولي اهتماما بهذه الفئة 
العزيزة على قلوبنا جميعا، 
وذلك من خالل ما نصت عليه 
املادة ١١ من دستور الكويت، 
وعليه مت إصدار القانون رقم 
١٨ لسنة ٢٠١٦ بشأن الرعاية 

االجتماعية للمسنني.
وأضاف: مت إنشــاء أندية 
كبار السن لشغل أوقات فراغهم 
واالســتفادة مــن خبراتهــم 
وتفعيل دورهم في املجتمع، 
وبلغ عــدد املســتفيدين من 
بطاقة أولوية ٣٠٠٠٨ مسنني، 
وعدد املستفيدين من لوحات 
املركبــات املخصصة ملواقف 

القرارات بينها مشروع القرار 
الهولندي حول األمن واألمان 
النــووي خالفات عميقة بني 
الــدول الغربيــة مــن جهــة 
وروسيا من جهة أخرى مما 
اضطــر رئيس املؤمتر العام 
منــدوب إيطاليا لعرض هذا 
املشروع على اجللسة العامة 
للتصويــت عليــه ليحســم 

اجلدل الكبير بشأنه.
مــن جانبه، أبــدى الوفد 
الروســي معارضة شــديدة 
الهولندي  القــرار  ملشــروع 
الذي ينص على احملافظة على 
املنشآت النووية في أوكرانيا 
بينهــا محطــة زابوريجيــا 
النووية، معتبرا أنه «مسيس» 
بينما اعترضت كل من الصني 

وإيران على بعض فقراته.
وناقش املؤمتر عدة ملفات 
نووية حساسة بينها اجلهود 
املبذولة جلعل الشرق األوسط 
منطقة خالية من األســلحة 

كبار السن ٢٧٣٥، مشيرا الى 
أن الوزارة تسعى جاهدة الى 
تقدمي خدمات أفضل للمسنني 
تشــعرهم باألمان والسعادة 
والتمتــع بالصحــة والقدرة 
على القيام مبختلف أنشطتهم 
االجتماعية مبا يتناســب مع 

رغباتهم وإمكانياتهم.
وتابــع: ال يســعني إال أن 
أتقدم بالشكر اجلزيل جلميع 
العاملني خلدمة كبار الســن 
في قطاع الرعاية االجتماعية 
واملتمثــل فــي إدارة رعايــة 
املســنني علــى كل اجلهــود 
املبذولة، ســائلني املولى عز 
وجل التوفيق والسداد، وأن 
يحفظ الكويت وشعبها من كل 
مكــروه، حتت قيادة صاحب 
الســمو األميــر وســمو ولي 

العهد.

النوويــة، داعيا إيــران إلى 
التعاون مــع الوكالة الذرية 
بكشــف مصــدر جزيئــات 
اليورانيوم التي عثر عليها 
فــي ٣ مواقــع إيرانيــة غير 
معلنة للوكالة. وتبنى املؤمتر 
مشروع قرار تقدمت به مصر 
حول تطبيق نظام ضمانات 
الوكالة في الشــرق األوسط 
بأغلبية ١١٧ صوتا وامتناع ٧

دول مقابل اعتراض إسرائيل 
عليــه. وفيما يتعلق بتنفيذ 
تطبيــق اتفــاق الضمانــات 
املعقود بني الوكالة وجمهورية 
كوريا الشمالية اعتمد املؤمتر 
العــام للوكالــة فــي دورته 
احلالية قرارا باإلجماع يطالب 
بامتثال بيونغ يانغ بشــكل 
تــام ملعاهدة عدم االنتشــار 
النــووي وأن تتعــاون مــع 
الوكالة بغية التنفيذ الكامل 
الوكالة  والفعال لضمانــات 

الشاملة.

وزير «الشؤون» أكد تقدمي أفضل اخلدمات لكبار السن

طالبت إسرائيل باالنضمام إلى معاهدة عدم االنتشار النووي

فهد الشريعان

طالل الفصام

لكبار السن: احلمد هللا الذي 
جعلنا نشارك آباءنا وأمهاتنا 
من كبار الســن فــي يومهم 
العاملي، حيث يحتفل العالم 
في األول من أكتوبر باليوم 
العاملي للمسنني والذي يهدف 
إلى تعزيز دور املســنني في 

النووية  القــدرات  موضوع 
اإلسرائيلية قيد النقاش ضمن 
أجهزة صنع السياسات في 
الوكالة وإخضاع منشــآتها 
كافة لنظام الضمانات الشامل 
الذي تطبقه الوكالة الدولية 
للطاقــة الذرية في الشــرق 

األوسط.
وأظهرت مناقشــة الدول 
األعضــاء لبعض مشــاريع 

احلشاش الستحداث وزارة للسعادة واإليجابية

«املهندسني» تشيد بجهود جناح االنتخابات

بالشــعب وقدرتــه علــى 
تصحيح املسار الدميوقراطي 
للعبور بسفينة الوطن الى 
بر األمان، وتدشني مرحلة 
جديدة بعنوان «الكويت أوال 
ومصلحتها فوق اجلميع».

ولفتت إلى أن االستقرار 
الــذي يقتــرن باإلجنــاز ال 
ميكن أن يتحقق إال في بيئة 
يتمتع كل من فيها بالرضا 
واإليجابيــة،  والســعادة 
مطالبــة بوضــع مؤشــر 
السعادة واإليجابية ضمن 
املعاييــر األساســية لرفع 
معــدالت األداء في مختلف 

القطاعات في الدولة.

الــوزراء أو مجلــس األمة 
متهيــدا لتأســيس وزارة 
للسعادة على غرار املعمول 

به في الدول اخلليجية.
وثمنــت احلشــاش في 
تصريــح صحافــي جهود 
اجلهــات  فــي  العاملــني 
احلكومية ووزارات الدولة، 
وخصوصا الداخلية والعدل 
والصحة التي أسفرت عن 
اكتمال العرس الدميوقراطي 
للكويــت بنجــاح وصورة 
مشرفة، مؤكدة ان التجربة 
بكل تفاصيلها تدعو للفخر 
واإلعزاز، السيما أنها تعكس 
القيــادة السياســية  ثقــة 

مقترحــة تخصيص جلنة 
خاصة للسعادة في مجلس 

توجهت رئيسة جمعية 
السعادة وااليجابية الكويتية 
املستشارة جناة احلشاش 
بأسمى التهاني والتبريكات 
للفائزين بثقة الشعب في 
االنتخابات البرملانية، معربة 
عن سعادتها البالغة بفوز 
م.جنان بوشــهري وعالية 
اخلالــد فــي الوصــول الى 
قبــة البرملان عــن جدارة، 
معتبــرة فوزهمــا نصــرا 
الكويتيــة وتقديرا  للمرأة 
مستحقا لدورها البارز في 
النهوض بالوطن، متمنية 
للجميع التوفيق والســداد 
ملا فيه خير البالد والعباد، 

وتطوير التعليم ودعم الشباب 
الكويتــي عموما واملهندســني 
بشــكل خاص لتعزيز دورهم 
التنمــوي. وتابــع: وإذ نعبــر 
عــن فخرنــا بنجــاح العرس 
الدميوقراطــي الكبيــر ودعــم 
القيــادة السياســية خليارات 
أبناء الكويــت، فإننا نأمل من 
ممثلي الشعب في املجلس أن 
ينظــروا بعــني اجلــد ليتولى 
الشباب الكويتي قيادة املستقبل 
وتنفيذ برامج الدولة التنموية 
فبسواعد األبناء تبنى األوطان.

للمشــاركة واختيار األصلح 
واألفضل، معربا عن األمل في 
أن نشهد خالل الفترة املقبلة 
تعاون السلطتني التشريعية 
والتنفيذيــة لدعــم وتعزيــز 
مســيرة اإلصــالح ومكافحة 
الفساد التي بدأتها احلكومة. 
وأضــاف العتيبــي: نأمل من 
النــواب أن يضعــوا نصــب 
أعينهم حل كل املشــاكل التي 
تعوق ازدهار وتقدم الكويت، 
الفتــا الى مشــاكل التوظيف 
واالرتقاء باخلدمات الصحية 

هنــأت جمعية املهندســني 
أعضاء مجلس األمة احلائزين 
ثقــة أبنــاء الشــعب، متمنية 
لهم التوفيق والســداد خلدمة 
الكويت وأبنائها، موجهة الشكر 
والثناء لكل اجلهات احلكومية 
التــي وفــرت الســبل لنجاح 
العملية االنتخابية. وقال أمني 
ســر اجلمعية م.فهد العتيبي: 
نعبــر عــن فخرنــا واعتزازنا 
الدميوقراطية  العرس  بنجاح 
وبطله الشــعب الكويتي الذي 
لبى نــداء القيادة السياســية 

اعتبرت وصول سيدتني إلى البرملان نصراً للمرأة الكويتية

جناة احلشاش

م.فهد العتيبي

رئيس الوزراء هّنأ الفائزين بعضوية مجلس األمة 
ومحمد بن سلمان بتعيينه رئيسًا ملجلس الوزراء

بعث رئيس مجلس الوزراء ســمو 
الشــيخ أحمد نواف األحمــد الصباح  
ببرقيات تهان للفائزين بعضوية مجلس 

األمة ٢٠٢٢. 
كما بعــث رئيس مجلس الوزراء 
ســمو الشــيخ أحمد نــواف األحمد 
الصبــاح  ببرقيــة تهنئــة إلى أخيه 
صاحب الســمو امللكي األمير محمد 
بن ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في 

اململكة العربية السعودية الشقيقة 
ضمنهــا خالــص تهانيه مبناســبة 
صــدور األمــر امللكي من لــدن خادم 
احلرمني الشــريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز آل ســعود ملــك اململكة 
العربية السعودية الشقيقة بتعيني 
صاحب الســمو امللكي األمير محمد 
بن سلمان رئيسا ملجلس الوزراء في 
اململكة العربية السعودية الشقيقة.

وبعث رئيس مجلس الوزراء سمو 

الشــيخ أحمد نواف األحمد الصباح  
ببرقيــة تهنئــة إلــى الرئيس شــي 
جينبينغ رئيــس جمهورية الصني 
الشــعبية الصديقة مبناسبة العيد 

الوطني لبالده. 
وبعث رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشــيخ أحمد نواف األحمــد الصباح  
ببرقيــة تهنئة إلــى الرئيس نيكوس 
انستاسياديس رئيس جمهورية قبرص 
الصديقة مبناسبة العيد الوطني لبالده.

سموه هّنأ رئيسي الصني وقبرص بالعيد الوطني

فيصل الصواغ: املرحلة اجلديدة تتطلب 
من اجلميع التعاون واالبتعاد عن التأزمي

أشاد رئيس االحتادين العربي والكويتي 
لإلعالم اإللكتروني فيصل الصواغ مبا بذلته 
مختلــف أجهــزة الدولــة في ســبيل خروج 
انتخابات مجلس األمة ٢٠٢٢ بصورة مشرفة 

تعكس الوجه احلضاري للكويت.
وثمن الصواغ املشاركة الشعبية الكبيرة 
في العرس الدميوقراطي الذي شهدته البالد 
الختيــار ممثليهم في مجلــس األمة ترجمة 
لتوجيهات القيادة الرشــيدة ممثلة بصاحب 

الســمو األمير الشــيخ نواف األحمد وسمو 
ولــي العهد الشــيخ مشــعل األحمد ورئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصبــاح، بضرورة تصحيح املســار وإعالء 
املصلحة الوطنية. واشــار الصــواغ الى ان 
املرحلة اجلديدة تتطلب من اجلميع التعاون 
واالبتعاد عن التأزمي والعمل احلقيقي الطالق 
اصالح شامل في مختلف النواحي واملجاالت 

لتحقيق تطلعات الوطن واملواطن.

فيصل الصواغ
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ولي العهد: إقبال املواطنني على املشاركة 
باالنتخابات جّسد مبدأ الدميوقراطية وروح املسؤولية

بعث سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد ببرقيات تهان 
للفائزين بعضوية مجلس األمة 
٢٠٢٢، ضمنها ســموه خالص 
تهانيه بالثقة التي أوالهم إياهم 
املواطنــون الكــرام بانتخابهم 
لعضوية مجلس األمة، مبتهال 
ســموه إلى البــاري تعالى أن 
يوفق اجلميع لكل ما فيه خير 
وخدمة الوطن العزيز ورفعة 

شأنه. 
وبعــث ســمو ولــي العهد 
الشيخ مشعل األحمد برقيات 
تهنئة إلى كل من سمو الشيخ 
ســالم العلي رئيــس احلرس 
الوطني، وســمو الشيخ أحمد 
نواف األحمــد الصباح رئيس 
الــوزراء، والشــيخ  مجلــس 
طــالل اخلالــد نائــب رئيــس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
ووزيــر الداخليــة بالوكالــة، 
ود.رنــا الفارس وزيرة الدولة 
البلديــة ووزيــرة  لشــؤون 
الدولــة لشــؤون االتصــاالت 
املعلومــات  وتكنولوجيــا 
ووزيرة الدولة لشؤون اإلسكان 
العمراني بالوكالة،  والتطوير 
وعبدالرحمــن املطيري وزير 
اإلعالم والثقافة ووزير الدولة 
لشؤون الشباب، ود.علي فهد 
املضف وزيــر التربية ووزير 
التعليم العالي والبحث العلمي 
واملستشــار جمــال اجلــالوي 
وزيــر العــدل ووزيــر الدولة 
لشؤون تعزيز النزاهة ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
ود.خالد السعيد وزير الصحة، 
وفهد مطلق الشــريعان وزير 
التجــارة والصناعــة ووزيــر 
الشؤون االجتماعية والتنمية 

املسؤولية والتعاون التي اتسم 
بها مجتمعنا. كما نوه ســموه 
بالتقدير لــكل ما قدمه أعضاء 
اللجنة القضائية العليا املشرفة 
على سير االنتخابات من جهود 
كبيــرة وشــفافية مشــهودة 
ســاهمت فــي تيســير عملية 
االنتخابات على الوجه األمثل، 
ســائال سموه املولى تعالى أن 
يوفق اجلميــع خلدمة وطننا 
العزيز بقيادة صاحب السمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد. 
كمــا بعــث ســمو ولــي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد ببرقية 
تهنئة إلى أخيه صاحب السمو 
امللكي األمير محمد بن سلمان 
بن عبدالعزيز آل ســعود ولي 
العهد رئيــس مجلس الوزراء 
في اململكة العربية السعودية 
الشقيقة، ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناســبة صدور األمر 

امللكي مــن لدن خادم احلرمني 
الشــريفني امللــك ســلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة 
الســعودية الشقيقة  العربية 
بتعيني صاحب الســمو امللكي 
األمير محمد بن سلمان رئيسا 
ملجلــس الــوزراء فــي اململكة 
العربية الســعودية الشقيقة، 
راجيا لســموه موفور الصحة 
والعافيــة وللمملكــة العربية 
السعودية الشقيقة املزيد من 
التطور والنماء في ظل القيادة 
الرشيدة ألخيه خادم احلرمني 
الشــريفني امللــك ســلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة 

العربية السعودية الشقيقة.
وبعــث ســمو ولــي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد ببرقية 
تهنئــة إلى الرئيــس نيكوس 
انستاسياديس رئيس جمهورية 
قبرص الصديقة، ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، راجيا له وافر 

الصحة والعافية.
وبعــث ســمو ولــي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد ببرقية 
الرئيــس شــي  إلــى  تهنئــة 
جينبينــغ رئيــس جمهورية 
الصــني الشــعبية الصديقــة، 
ضمنها ســموه خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده 
راجيا له وافر الصحة والعافية
كما بعث ســمو ولي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس مكغوتيسي 
اريك ماسيسي رئيس جمهورية 
بوتســوانا الصديقة، ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، راجيا له 

وافر الصحة والعافية.

سموه هنّأ محمد بن سلمان مبناسبة تعيينه رئيساً للوزراء

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

املجتمعية، أعرب ســموه فيها 
عن وافر الشــكر والتقدير لهم 
ولكافة املســؤولني والعاملني 
في وزاراتهم ملا بذلوه من جهد 
مشهود وحسن إعداد وتنظيم 
جيد وإســهام فعال في إجناح 
عملية انتخاب أعضاء مجلس 

األمة ٢٠٢٢.
كما أثنى ســموه بالنزاهة 
واحليادية التي ســارت عليها 
العملية االنتخابية والتي متت 
بعون اهللا وتوفيقه بكل سهولة 
ويسر وهدوء ونظام، ما يؤكد 
الصورة املشرفة لوجه الكويت 

احلضاري.
بوعــي  ســموه  وأشــاد 
املواطنــني وإقبالهــم املخلص 
على املشاركة في أداء واجبهم 
الوطني وحرصهم على ممارسة 
حقوقهم الدســتورية جتسيدا 
ملبــدأ الدميوقراطيــة وروح 

األمير: مشاركة املواطنني في ممارسة حقهم 
الدستوري جّسدت الوجه احلضاري للوطن

ن مركز إدارة األزمات في «الصباح الصحية» وزير الصحة دشَّ

بعث صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد ببرقيات 
تهان للفائزين بعضوية مجلس 
األمــة ٢٠٢٢، عبر فيها ســموه 
عن خالص تهانيه بالثقة التي 
أوالهم إياهم املواطنون الكرام 
بانتخابهــم لعضويــة مجلس 
األمة، سائال سموه املولى تعالى 
أن يوفق اجلميــع لتحمل هذه 
املســؤولية اجلســيمة خلدمة 
الوطــن العزيز واإلســهام في 

رقيه وتطوره ورفعة شأنه. 
وبعث صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد ببرقيات 
شــكر إلى سمو الشــيخ سالم 
العلي رئيس احلرس الوطني، 
وسمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح رئيس مجلس الوزراء، 
والشــيخ طــالل اخلالــد نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، 
ود.رنا الفــارس وزيرة الدولة 
لشؤون البلدية ووزيرة الدولة 
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا 
الدولــة  املعلومــات ووزيــرة 
لشــؤون اإلســكان والتطوير 
العمراني بالوكالة، وعبدالرحمن 
املطيري وزير اإلعالم والثقافة 
ووزير الدولة لشؤون الشباب، 
ود.علي املضــف وزير التربية 
ووزير التعليم العالي والبحث 
العلمــي، واملستشــار جمــال 
اجلالوي وزير العــدل ووزير 
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة 
ووزيــر األوقــاف والشــؤون 
اإلســالمية، ود.خالد الســعيد 
وزير الصحة، وفهد الشريعان 
وزير التجارة والصناعة ووزير 
الشؤون االجتماعية والتنمية 
املجتمعية، أعرب فيها ســموه 
عن بالغ تقديره جلميع الوزارات 
واجلهات احلكومية التي شاركت 
في اإلعداد والتنظيم النتخابات 

عبدالكرمي العبداهللا

دشن وزير الصحة د.خالد 
السعيد مركز ادارة االزمات في 

منطقة الصباح الطبية.
وقال وزير الصحة د.خالد 
السعيد، في تصريح صحافي، 
إن مركز ادارة االزمات سيعمل 
الســاعة  يوميــا علــى مــدار 
ملراقبــة االوضــاع فــي جميع 
مستشــفيات البــالد من خالل 
كاميرات متواجــدة في جميع 
غرف الطوارئ في املستشفيات 
ملتابعتهــا في االيام العادية أو 
في االزمات. وأشار الى أن غرفة 
ادارة االزمات ستلعب دورا خالل 

وشفافية، سائال سموه املولى 
تعالــى أن يأخذ بأيدي اجلميع 
لكل مــا فيــه اخليــر والرفعة 

والسؤدد للوطن العزيز. 
من جانب آخر، بعث صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب 
الســمو امللكي األمير محمد بن 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
في اململكة العربية السعودية 
الشــقيقة، أعرب فيها ســموه 
عــن خالص تهانيه مبناســبة 
صــدور األمــر امللكي مــن لدن 
خادم احلرمني الشــريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ملك اململكة العربية السعودية 
الشقيقة بتعيني صاحب السمو 
امللكي األمير محمد بن سلمان 
رئيسا ملجلس الوزراء في اململكة 
الشقيقة،  الســعودية  العربية 
متمنيــا لســموه كل التوفيــق 
والســداد ألداء متطلبــات هذا 
الرفيــع واإلســهام  املنصــب 

وفق آلية عمل تنظيمية. ولفت 
الى أن هناك كاميرات موصولة 
داخل سيارات االسعاف ملتابعة 

فــي الدفــع باملســيرة اخليرة 
والطموحــة للمملكــة العربية 
الســعودية الشــقيقة، راجيــا 
لسموه موفور الصحة والعافية 
وللمملكة العربية الســعودية 
الشــقيقة كل التقدم واالزدهار 
في ظل القيادة احلكيمة ألخيه 
خادم احلرمني الشــريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ملك اململكة العربية السعودية 

الشقيقة.
وبعــث صاحــب الســمو 
األميــر الشــيخ نــواف األحمد 
ببرقيــة تهنئــة إلــى الرئيس 
نيكوس انستاسياديس رئيس 
جمهورية قبرص الصديقة، عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا سموه له موفور الصحة 
والعافيــة وجلمهورية قبرص 
وشــعبها الصديــق كل التقدم 

واالزدهار.
وبعث صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمــد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس شي جينبينغ 
رئيس جمهورية الصني الشعبية 
الصديقة، عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا سموه 
له موفــور الصحــة والعافية 
الشــعبية  وجلمهورية الصني 
وشــعبها الصديــق كل التقدم 
واالزدهار. وبعث صاحب السمو 
األميــر الشــيخ نــواف األحمد 
ببرقيــة تهنئــة إلــى الرئيس 
اريك ماسيســي  مكغوتيســي 
رئيــس جمهورية بوتســوانا 
الصديقة، عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا سموه 
له موفــور الصحــة والعافية 
وجلمهورية بوتسوانا وشعبها 
الصديق كل التقدم واالزدهار.

املريض املنقول للمستشفى.
بدوره، قال الوكيل املساعد 
للشــؤون الفنية د.عبدالرحمن 
املطيــري إن مركــز االزمــات 
ســيراقب االوضاع خاصة في 
ايــام املناســبات، بحيث تكون 
الصحة مستعدة ألي طارئ، ال 
قــدر اهللا. وبني انــه مت جتهيز 
غرفة االزمات بأحدث الكاميرات 
الرقميــة املوصولة بســيارات 
االســعاف واقســام الطــوارئ 
باملستشــفيات ملتابعــة نقــاط 
الطوارئ في مختلف انحاء البالد 
وتقديــر االحتياجــات ليتمكن 
الفريق املختص مــن التوجيه 

واملتابعة.

صاحب السمو هنّأ محمد بن سلمان مبناسبة تعيينه رئيساً ملجلس الوزراء

سيعمل على مدار الساعة ملراقبة األوضاع في جميع املستشفيات

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

وزير الصحة د.خالد السعيد خالل متابعة مركز إدارة األزمات

مجلــس األمــة ٢٠٢٢ وعلــى 
مــا أبدوه من تعــاون وتكاتف 
وتنسيق وتنظيم بناء إلجراء 
عملية االنتخابات، مشيدا سموه 
فــي هذا الصدد بالــدور البارز 
الــذي قامت به وزارة الداخلية 
مبختلف قطاعاتها طوال الفترة 

املصاحبة لالنتخابات.
كما أشــاد سموه مبا حتلى 
بــه املواطنون من حس وطني 
جتسد مبشاركتهم الفاعلة في 
ممارســة حقهم الدستوري في 
االنتخابات وما أبدوه من التزام 
باإلرشادات أسهمت في متكينهم 
من اإلدالء بأصواتهم بكل سهولة 
ويسر، األمر الذي جسد الوجه 
احلضاري للوطن العزيز في هذا 

العرس الدميوقراطي.
كما عبر ســموه عــن بالغ 
تقديره وخالص ثنائه للسادة 
أعضاء اللجنة القضائية العليا 
املشرفة على سير االنتخابات 
وعلــى جهودهم املقــدرة التي 
يسرت عملية االقتراع بكل كفاءة 

االزمات أو االمطار أو العواصف 
الترابيــة أو اجلوائــح لرســم 
الطوارئ  السياســات وخطط 

عبدالعزيز العنجري: على احلكومة واملجلس 
االستعانة بكفاءات ملواجهة التحديات االقتصادية

أكد الرئيس التنفيذي ملركز 
ريكونسنس للبحوث والدراسات 
عبدالعزيز العنجري انه بعد ان 
شهدت البالد جوا دميوقراطيا 
بانتخابــات هادئــة ومنظمــة، 
تبتعد عن الفوضى والعنف فإنه 
آن األوان حللحلــة العديد من 
امللفات العالقة خاصة أن الكويت 
تواجه حتديا أكبر وأخطر وهو 
التحدي االقتصادي الهائل الذي 
ال يجامل، هذا التحدي الذي أطاح 
بدول وقد يطيح بدول أخرى، وال 
بد من تصدي احلكومة واملجلس 
من خالل االســتعانة بكفاءات 
التحديات.وقال  ملواجهة هــذه 
العنجري في تصريح صحافي 
امس انه ال ميكننا احلديث في 
الكويت عن معارضة ومواالة، 
وإمنا ميكــن احلديث عن تيار 
بخطاب إصالحي آخذ في التوسع 
وزيادة رقعتــه وهذا التيار له 
مطالب مشروعة أهمها محاربة 
الفســاد والتنميــة واالهتمــام 
باملواطن، مشيرا إلى ان احلكومة 
احلالية بقيادة رئيس الوزراء 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصبــاح حاصلة علــى تأييد 
غالبيــة النــواب الذيــن كانوا 
معارضني للحكومة السابقة وقد 
ينقلب هــؤالء إلى «حكوميني» 
إذا اســتمرت احلكومة احلالية 
فــي خطواتها اإلصالحية وهو 

ما نأمله ونرجوه.

ســريعة للتأكيــد على حســن 
النوايا واجلدية لكسب مزيد من 
ثقة الشارع والطبقة السياسية، 
فأظهرت حزما في معاجلة بعض 
امللفات املتعلقــة باالنتخابات، 
كنقل األصــوات والتالعب في 
سجالت الناخبني، واالنتخابات 
الفرعيــة واملــال السياســي. 
وهذه اخلطوات أتاحت املجال 
لعــدد من األســماء الشــبابية 
واملستقلة للفوز، وآلخرين عدم 
النجاح ولكن مع حتقيق أرقام 
ليســت بالهينة. وقال في هذه 
االنتخابات، لــم يحالف الفوز 
عددا كبيرا من مرشحي الكتلة 
الشيعية التقليدية ذات اخلطاب 
الفئــوي، وجند عددا كبيرا من 
الشيعة الذين جنحوا اآلن بقبول 
شعبي واسع من أصوات متثل 
جميع فئات املجتمع، وهي من 
مؤشرات تطور مدركات الناخب 
الكويتي. فهناك تغير نوعي في 
متثيل الشيعة.. ولم يعد أبناء 
الشــيعية يختارون  الطائفــة 
فقــط من يعبر عــن قضاياهم 
اخلاصة، وإمنــا يختارون من 
يعبر عن همــوم املجتمع ككل 
وهذا يفسر جناح بعض النواب 
الشيعة الذين يتقاطعون متاما 
العامة  مع املطالب اإلصالحية 
في الكويت وليست لهم مطالب 
فئويــة أو طافيــة، كما أن هذه 
أكــدت أن هنــاك  االنتخابــات 

مرشحني من الشيعة ينجحون 
بأصــوات الســنة والعكــس 

صحيح.
وأضاف العنجري ان حصول 
املرأة علــى مقعدين دليل على 
ان املجتمع الكويتي في عملية 
تطور ويــزداد وعيا يوما بعد 
يوم وهذه ليســت املرة األولى 
التي تصل فيها النساء للبرملان، 
بــاألداء واخلطــاب  والعبــرة 
املطروح من املرشــحات، كذلك 
هناك موضي املطيري حصلت 
على مركز متقدم جدا في منطقة 
قبلية وهذا تطور مهم ال ميكن 

إغفاله.
ومــع اســتقالة احلكومــة 
كإجراء دستوري لتفسح املجال 
حلكومــة جديــدة تتناغــم مع 
مخرجات البرملان من املفترض 
أن تأتــي حكومة تتناســب مع 
رغبات الشــعب، واملناخ مهيأ 
لتعــاون وثيق بــني احلكومة 
واملجلــس، وهناك ملفات ال بد 
أن تبــادر بهــا احلكومة، وهي 
ملفات سعت لها املعارضة منذ 
٢٠١٣ كاستكمال ملفات مكافحة 
الفساد، وتعديل قانون املسيء 
الذي منع بحكم أبدي عددا من 
املعارضني من املشاركة باحلياة 
السياســة، باإلضافة إلى ملف 
العفــو بعد ان توقف، وقوانني 
مقيدة للحرية متعلقة باإلعالم 

اإللكتروني.

أكد أن حصول املرأة على مقعدين في البرملان دليل على وعي املجتمع الكويتي

عبدالعزيز العنجري

فعند ذلك سيحدث - وفاق 
نــادر - كان يطلبــه الشــعب 
الكويتي وال يتحقــق إال نادرا 
التشــريعية  الســلطتني  بــني 
والتنفيذية، وقد نرى تناغما أكبر 
بني احلكومة وكتلة املعارضة، 

خالفا للصدام املعهود.
اســتكماال  انــه  وأضــاف 
للخطاب السامي الذي ألقاه سمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
نيابة عن صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد الذي أكد 
على احترام اإلرادة الشــعبية، 
وما احتواه من تأكيد ضرورة 
العودة للشــعب، وتوجيه نقد 
مباشــر للحكومــة والبرملــان 
الســابقني، ســعت احلكومــة 
اجلديدة بالتوازي مع توجهات 
ســمو األمير وتطبيقات سمو 
ولــي العهد لتحقيق إصالحات 

ولي العهد هّنأ رؤساء الصني وقبرص وبوتسوانا بالعيد الوطنيصاحب السمو هّنأ رؤساء الصني وقبرص وبوتسوانا بالعيد الوطني

من املفترض أن تأتي حكومة تتناسب مع رغبات الشعب واملناخ مهيأ لتعاون وثيق بني السلطتني

الكويت تدين الهجوم االرهابي على مركز تعليمي في كابول
أعربت وزارة اخلارجية في بيان لها  عن 
إدانة واستنكار الكويت للهجوم اإلرهابي 
الذي استهدف مركزا تعليميا غرب العاصمة 

األفغانيــة كابول وأدى إلى مقتل وإصابة 
عدد من األشــخاص. وشددت الوزارة في 
بيان لها على موقف الكويت املبدئي والثابت 

الرافض جلميع أشــكال العنف واإلرهاب 
متقدمة بخالص التعازي واملواساة ألسر 

الضحايا ومتنياتها للمصابني بالشفاء.
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البغلي: متكني كبار السن وإشراكهم في التنمية
بشرى شعبان

قــال رئيس مجلــس إدارة 
جمعية رعاية املســنني ومبرة 
البغلــي لالبــن البــار إبراهيم 
البغلــي إن دول العالم حتتفل 
في أول أكتوبر من كل عام بذكرى 
اليوم العاملي للمسنني، هذا اليوم 
الذي أقرتــه األمم املتحدة منذ 
عــام ١٩٩٠م لالحتفــال باليوم 
العاملي للمسنني، بهدف تأسيس 
مظلة دائمة ومشتركة لألنشطة 
املتعلقة برعاية وخدمة وتأهيل 
املسنني بني جميع دول العالم، 
للتركيز على توعية وتشجيع 
األفــراد واملؤسســات  جميــع 

واملســاهمة بصورة فعالة في 
حتقيق أهدافهم على املستوى 
احمللــي والوطنــي واإلقليمــي 
البغلــي ان  والدولــي. وذكــر 
احتفال هيئة األمم املتحدة باليوم 
العاملي للمسنني لهذا العام يأتي 
حتت شــعار «مرونة املسنات 
ومساهماتهن»، مضيفا أن جائحة 
كورونا فاقمت أوجه التفاوت في 
املجتمع، فخالل السنوات الـ ٣

املاضية زادت اآلثار االجتماعية 
واالقتصادية والبيئية والصحية 
واملناخية على حياة كبار السن، 
والسيما املسنات الالتي يشكلن 
الســواد األعظــم منهــم. وأكد 
البغلــي أن إعــالن األمني العام 

لهيئة األمم املتحدة في تقريره 
حتت عنوان اخلطة املشتركة، 
والتــي مبوجبهــا مت توجيــه 
الدعوة لكل أفراد ومؤسســات 
املجتمع املدني إلدراج املسنات 
في املراكز املعنية بالسياسات، 
وضمان املساواة بني اجلنسني، 
يضاعف من مسؤوليتنا كعاملني 
في مؤسســات املجتمع املدني 
جتاه النهوض بالعمل اخليري 
التطوعــي واإلنســاني جتــاه 
حتقيــق هــذه الغايــة وجميع 
الغايات األخرى املتعلقة بتمكني 
كبار السن وإشراكهم كعنصر 
فعال في حتقيق املفهوم الشامل 

للتنمية.

إبراهيم البغلي

احلكومية ومنظمات وجمعيات 
املجتمع املدني لتنفيذ األنشطة 
التطوعية واخليرية واإلنسانية، 

ما بعد العرس 
الدميوقراطي

بقلم الشيخ فيصل احلمود املالك الصباح

الذي  الدميوقراطي  العــرس  يتيح 
شــهدته الكويت فرصة ثمينة لتجديد 
احليــاة السياســية في البــالد، وفقا 
للتوجيهات السامية نحو تصحيح املسار، 
بإرساء عالقة بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية قائمة على التعاون وتغليب 
املصلحة الوطنية العليا على ما دونها.

فقــد جــرت العمليــة االنتخابية 
بسالسة ونزاهة يقل نظيرهما في أعرق 
الدميوقراطيات لتدلــل على حضارية 
الكويتيني في ممارســتهم السياسية، 
وتشــربهم الفكرة التي بذرها األوائل 
في أرضهــم الطيبــة وحرصهم على 
دميومة التجربة الدميوقراطية الفريدة 
من نوعها في املنطقة، وكالعادة مشاركة 

الكويتيني تدل على إيجابيتهم ووعيهم 
باملسؤولية، كما تركت أجواء  وحسهم 
ما بعد ظــروف كورونا املتمثلة بغياب 
اإلجراءات االضطراريــة التي فرضها 
الوباء، أريحية في اللقاءات والنقاشات 
التي جرت بني الناخبني واملرشحني، مما 
ساهم في توسيع هوامش التوافقات على 

القضايا الوطنية.
ودللت مشــاركة مختلــف القوى 
السياســية على مناخات الثقة السائدة 
بني مكونات املشهد السياسي الكويتي 
مما يوفر أرضية مالئمة للتفاعل اإليجابي 
واخلالق في خدمة البالد والعباد، ما كانت 
هذه املناخات ممكنة لوال جهود صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو 

ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، حفظهما 
اهللا ورعاهما، من خالل املضامني التي 
ذكرها اخلطاب الســامي التاريخي من 

أجل إشاعة أجواء الطمأنينة.
ومن شــأن هذه العوامل أن تكون 
وصفة جناح لتعزيز االستقرار السياسي 
الداخلي وال يغيب عن أطراف العملية 
السياسية في البالد ضرورة اتخاذ قرارات 
تعطلت لســبب أو آلخر، واملضي قدما 
في عملية البناء ومجاراة التطورات التي 
تشهدها املنطقة والعالم، أدى الكويتيون 
واجبهم الوطني بإدالئهم بأصواتهم لنجاح 
العرس الدميوقراطي وسادت أجواء الثقة 
واحلرص ويبقى البناء على هذه األرضية 

الصلبة مرهونا باألداء حتت القبة.

تكليف رؤساء األقسام
اجلدد في كلية الصحة العامة

ثامر السليم

علمــت «األنباء» مــن مصادر مطلعة فــي جامعة الكويت 
أن مدير اجلامعة د.يوســف الرومي أصدر قرارا بتكليف عدد 
مــن أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب وكلية العلوم الطبية 
املســاعدة للقيام بأعمال رؤســاء األقســام العلميــة في كلية 
الصحة العامة باإلضافة إلى عملهم األصلي، على أن يتم تكليف 
أستاذ بقسم تكنولوجيا علوم املختبرات بكلية العلوم الطبية 
املساعدة د.ثازهمبال ماثيو للقيام بأعمال رئيس قسم السياسة 
واإلدارة الصحية واألســتاذ املشارك بقسم الكيمياء احليوية 
بكليــة الطب د.مي املغربي للقيام بأعمال رئيس قســم علوم 
األوبئة واإلحصاءات احليوية. وأشــارت املصادر الى تكليف 
األســتاذ املشارك بقسم الطب النفسي بكلية الطب د.سليمان 
اخلضــاري للقيــام بأعمال رئيس قســم العلــوم االجتماعية 
والسلوكية واألستاذ املشارك بقسم طب األطفال بكلية الطب 
د.داليا العبدالرزاق للقيام بأعمال رئيس قسم ممارسة الصحة 
العامة، واألستاذ املشارك بقسم التشريح بكلية الطب د.علياء 

موسى للقيام بأعمال رئيس قسم ممارسة الصحة العامة.

٣ كاتبات يصلن إلى القائمة الطويلة جلائزة امللتقى للقصة 
القصيرة العربية في دورتها اخلامسة لعام ٢٠٢١ - ٢٠٢٢

في إطار تبنيها لـ «جائزة امللتقى 
للقصــة القصيرة العربية»، أصدرت 
جامعة الشــرق األوســط األمريكية 
(AUM) القائمــة الطويلــة اخلاصــة 
باجلائزة في دورتها اخلامسة للعام 
٢٠٢١ - ٢٠٢٢، والتي تعد واحدة من 
أهم اجلوائز العربية التي تعنى بفن 
القصة القصيــرة العربية. وقد عبر 
رئيــس مجلــس أمنــاء اجلامعة فهد 
العثمان عن سعادته بتنافس (٢٤١) 

مجموعة قصصية من مختلف البالد 
العربية والعالم على جائزة القصة، 
التي باتت متثل حضور الكويت األهم 
في مشــهد اجلوائــز العربيــة. ومبا 
يشير إلى حالة من االهتمام احلقيقي 
باملشاركة والتنافس في هذا املضمار 
األدبــي عامة، وفي موضوع الســرد 
القصصي خاصة. ومثلت املجموعات 
املشــاركة طيفا واسعا من األساليب 

واألمناط املبدعة والرصينة.

وتشكلت جلنة حتكيم جائزة امللتقى 
للقصة القصيرة لهذه الدورة من: د.عبد 
اهللا إبراهيم، رئيسا، وعضوية كل من: 
د.عبدالقادر فيدوح، ود.خالد رمضان، 
ود.مرمي خلفان الســويدي، ود.عادل 
ضرغام. وقد راعت اللجنة خصوصية 
النوع الســردي للقصة القصيرة من 
جهــة، ومرونة معاييــر التحكيم من 
جهة أخرى، وحافظت على التوازن بني 
األمرين مبا يحترم متاسك النصوص، 

ووحدة موضوعاتها، وتقدير قيمتها 
السردية، وقوتها االبتكارية، مستندة 

إلى معايير أساسية من بينها: 
- جديــة املوضــوع، والتخيالت، 
واألفكار، وكيفية املعاجلة السردية.

- بنــاء الشــخصيات واألحــداث 
وحبكها، أي مجمــل ما يؤلف البنية 

السردية للقصة القصيرة.
- كفاءة األسلوب، وسالمة اللغة، 
وإجادة احلوار، وبراعة السبك اللغوي 

الذي يصهر عناصر القصة في خطاب 
متجانس ومتماسك.

وقــد أخذت اللجنة في حســبانها 
مبــدأ أن األعمال األدبية ال تكتب لكي 
تكافأ باجلوائز، إمنا اجلوائز هي التي 
تسعى إلى املميزة منها. وخلصت جلنة 
التحكيم، بعد نقاشات مطولة، ونظر 
معمق في بنية وجدة مواضيع املجاميع 
القصصية، إلى اعتماد قائمة طويلة 
من ١٠ أعمال، وجاءت حسب الترتيب 

األلفبائي ألسماء املؤلفني، وستصدر 
جائزة امللتقى في شهر نوفمبر قائمتها 
القصيرة املكونة من خمس مجاميع، 
ثــم تنعقد فــي حرم جامعة الشــرق 
األوسط األمريكية (AUM) احتفالية 
اجلائــزة، حيث يحصــل الفائز على 
مبلــغ ٢٠ ألف دوالر ودرع وشــهادة 
اجلائــزة، بينما يحصــل باقي كتاب 
القائمــة القصيرة على ٥ آالف دوالر 

ودرع وشهادة اجلائزة.

توزعت بني األردن والعراق ومصر وتونس واملغرب

د.مرمي خلفان السويدي د. خالد رمضان د.عادل ضرغامد.عبدالقادر فيدوح د.عبد اهللا إبراهيم

األعمال الـ ١٠ حسب الترتيب األلفبائي ألسماء املؤلفني

الناشراملجموعة القصصيةالبلداسم الكاتبم
POP LIBRIS EDITIONS، ت ونس، ٢٠٢٢مدينة املراياتونساألزهر الزّناد١
األهلية للنشر والتوزيع، عّمان، ٢٠٢٠غيمة يتدّلى منها حبٌل سميكاألردنأماني سليمان داود٢
الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، ٢٠٢٢بالد الّطاخ طاخاألردنإنعام كجه جي٣
خطوط وظالل للنشر والتوزيع، عّمان، ٢٠٢١سيرك احليوانات املتوّهمةاملغربأنيس الّرافعي٤
نابو للنشر والتوزيع، بغداد، ٢٠٢٠النمر الذي يدعي أنه بورخسالعراقضياء جبيلي٥
دار شهريار للنشر والتوزيع، البصرة، ٢٠٢٢ُدعابة الكاتبالعراقعبداهللا طاهر٦
دار النسيم للنشر والتوزيع، القاهرة، ٢٠٢١في مديح الكائناتمصرمحمد رفيع٧
الكتب خان للنشر والتوزيع، القاهرة، ٢٠٢١موسم األوقات العاليةمصرياسر عبداللطيف٨
األهلية للنشر والتوزيع، عّمان، ٢٠٢١أرض اخليرات امللعونةالعراق/ أميركاياسمني حّنوش٩
اآلن ناشرون وموزعون، عّمان، ٢٠٢٠فالس الغراباألردنيوسف ضمرة١٠





محليات
االحد ٢ اكتوبر ٢٠٢٢

06

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

«األنباء» تنشر ضوابط استخدام شواحن املركبات الكهربائية 

أصــدر وزير األشــغال 
الكهربــاء واملــاء  ووزيــر 
والطاقــة املتجــددة م.علي 
بشــأن  قــرارا  املوســى 
املواصفات الفنية والقواعد 
املنظمة لضوابط استخدام 
شواحن املركبات الكهربائية.

وجاء في القرار:
مادة أولى

فــي شــأن تطبيــق أحكام 
هذا القرار يقصد بالكلمات 
والعبــارات اآلتيــة املعنى 

املبني قرين كل منها:
- شاحن املركبة الكهربائية 
ذو التيار املتردد AC: نظام 
لنقــل الطاقة إلــى املركبة 
الكهربائية باستخدام التيار 
املتــردد، حيث يعتمد على 
احملــول املدمــج باملركبــة 
الكهربائية لتحويل الطاقة 

وتخزينها.
- شاحن املركبة الكهربائية 
ذو التيار الثابت DC: نظام 
لنقــل الطاقة إلــى املركبة 
الكهربائية باستخدام التيار 
املستمر، وذلك بعد حتويلها 

من خالل محول خارجي.
- نظــام تخزيــن الطاقــة 
Rechargeable القابل للشحن
Power Storage System
- نظــام تخزيــن الطاقــة 
الكهروكيميائية وهي عبارة 
عن بطاريات قابلة للتفريغ 

وإعادة الشحن.
- مطار الطاقة الكهربائية 
 :Electric Power Train
التي  الكهربائيــة  الدائــرة 
تشمل نظام تخزين الطاقة 
القابــل للشــحن، ونظــام 
حتويل الطاقة الكهربائية، 
واحملــوالت اإللكترونيــة، 
الكهربائيــة  والضفائــر 
واملوصــالت املرتبطة بها، 
ونظام الربط اخلاص بشحن 
نظام تخزين الطاقة القابل 

للشحن.
- نظــام شــحن املركبــات 
Electric Vehicle :الكهربائية
نظــام   ChargingSystem

Storage Battery: بطاريــة 
تتكــون من خليــة أو أكثر 
من اخلاليــا القابلة إلعادة 

الشحن.
مادة ثانية

يتــم تنفيذ هذا القرار على 
مرحلتني:

- املرحلــة األولى تبدأ من 
تاريخ ســريان هــذا القرار 
ويعمــل بــه حتــى تاريخ 

.٣١/١٢/٢٠٢٥
- املرحلة الثانية تبدأ من 
تاريخ ١/١/٢٠٢٦ حتى تاريخ 

.٣١/١٢/٢٠٣٠
مادة ثالثة

يســمح بتركيب شــواحن 
الكهربائيــة في  املركبــات 
املواقــع التاليــة ووفقا ملا 
تسمح به األنظمة املعمول 
بها في اجلهات ذات العالقة:
- املنشــآت واملؤسســات 

والهيئات احلكومية.
- املنشآت التجارية.

- املنشآت االستثمارية.
املبانــي اإلداريــة فــي   -

املنشآت الصناعية.
- محطات تعبئة الوقود.

- السكن اخلاص.
- الطرق السريعة والشوارع 

الرئيسية.
مادة رابعة

يتم تركيب شواحن املركبات 
الكهربائية وفقا ملا يلي:

الســكن اخلــاص:  فــي 
يســمح بتركيب شــواحن 
املركبــات الكهربائيــة ذات 
التيــار املتــردد بحيــث ال 
تزيد قدرة احلمل الكهربائي 
.٢٢KW للشاحن الواحد على

في القطاعــات األخرى: 
يســمح بتركيب شــواحن 
املركبات الكهربائية ذات تيار 
متــردد (AC) و/ أو التيــار 

.(DC) الثابت
مادة خامسة

يشــترط لتركيب شواحن 
املركبات الكهربائية جلميع 
املرافق تقدمي طلب تركيب 
شــاحن لقطــاع شــبكات 
التوزيع الكهربائية بالوزارة 
كمــا هو متبع في إجراءات 
تــــقـــــوية  أو  إيــــــصال 

نشره في اجلريدة الرسمية.
االشتراطات العامة لتركيب 

الشواحن الكهربائية ومتطلبات 
السالمة

٭ يجب أخذ مسافات األمان 
مبواقــع معــدات الشــحن 
كأماكن توقف عجالت املركبة 
واألرصفــة  واالرتــدادات 
احمليطة بها، وذلك لتجنب 
اصطدام املركبات مبعدات 
الشــواحن من قبــل مزود 

اخلدمة.
٭ االلتــزام بعــدم تركيب 
املركبــات  معــدات شــحن 
بالقــرب من مصــادر املياه 
مثل (نافورة، بركة، رشاش 

ماء، إلخ...).
٭ يجــب تركيــب معــدات 
الشــحن في أماكن تتوافر 

فيها اإلنارة.
٭ يجــب تركيــب معــدات 
الشحن بشريطة عدم إعاقة 

احلركة املرورية.
٭ يلتــزم مــزود اخلدمــة 
بتوفير مظالت في األماكن 
املخصصة لشحن املركبات 
الكهربائية واملعدات التابعة 

لها.
٭ يجــب أن تكــون أبعــاد 
وارتفاع الشــاحن ال تعيق 
احلركــة املرورية أو تعيق 
حركة األشخاص ذوي الهمم.
قاعــدة  عمــل  يجــب  ٭ 
خرسانية للشاحن الكهربائي 
ال يقل ارتفاعها عن ٢٥ سم 
عن الســطح املراد تركيب 

الشاحن عليه.
٭ يـــــجـــب االلتــــــزام 
العـــــــامة  باالشــتراطات 
وإرشادات األمن والسالمة 
لقوة اإلطفاء العام واإلدارة 

العامة للدفاع املدني.
٭ ال يسمح بتركيب شواحن 
املركبــات الكهربائيــة ذات 
DC CHARGING التيار الثابت

STATION في السكن اخلاص 
واحليــازات الزراعيــة في 

املرحلة األولى.
٭ يجب اتباع معايير األمن 
والسالمة املذكورة، وفي حال 
عــدم االلتزام بذلــك يكون 
للوزارة احلق في مســاءلة 

املخالف قانونيا.
اســتخراج  يجــب  ٭ 
التراخيص الالزمة لتركيب 
الكهربائية وفقا  الشواحن 

للنظم املتبعة.
٭ مينع استخدام الشاحن 
الكهربائي ألغراض جتارية 
بدون ترخيــص من وزارة 
الكهربــاء واملــاء والطاقــة 
املتجــددة ووفق الضوابط 
لذلــك  ســتوضع  التــي 
وبالتنســيق مــع اجلهات 
األخــرى ذات العالقــة مع 
مراعاة عدم السماح بإعادة 
بيع الكهرباء املقدمة بالسعر 

املدعوم.
بتركيــب  يســمح  ال  ٭ 
الكهربائيــة  الشــواحن 
فــي املرحلــة األولــى مــن 
االستراتيجية في احليازات 
الزراعية أو االسطبالت أو 
غيرهــا مــن املواقــع التي 
لم يــرد ذكرها فــي القرار 

الوزاري.

التـــيار الكهربائي.
مادة سادسة

يجب االلتزام باالشتراطات 
الالزمة  العامة واملتطلبات 
لتركيب وتشغيل شواحن 
املركبات الكهربائية حسب 
مــا هو موضح فــي ملحق 
العامــة  (أ) االشــتراطات 
لتركيب الشواحن الكهربائية 

ومتطلبات السالمة.
مادة سابعة

يتــم االلتــزام باملواصفات 
الفنية عند تركيب الشواحن 
الكهربائيــة حســب ما هو 
موضــح فــي ملحــق (ب) 
املواصفات الفنية واملعايير 
القياسية للربط على الشبكة 

الكهربائية.
مادة ثامنة

يتم احتساب تعرفة استهالك 
الكهرباء لشواحن املركبات 
الكهربائية طبقــا للتعرفة 
املقررة بالقانون رقم ٢٠/٢٠١٦
والئحته التنفيذية والقرار 
الــوزاري رقــم ٢٨ لســنة 
٢٠١٧ بشــأن حتديد تعرفة 
وحدتي الكهرباء واملاء حسب 
نوع النشــاط، على أن تتم 
إعادة النظر في التعرفة في 
املرحلة الثانية من تطبيق 
هذا القــرار، ويحظر إعادة 
بيع الكهرباء بتعرفة تزيد 
على التعرفة املقررة قانونا.

مادة تاسعة

إدارة التصميــم  تختــص 
واإلشراف بقطاع اخلدمات 
الفنية واملشاغل الرئيسية 
اعتمــاد  طلبــات  بتلقــي 
موديالت وأنواع الشواحن 
الكهربائية للمركبات وحتديد 
مطابقتهــا مــع املواصفات 
الفنيــة الــواردة في وثيقة 
االســتراتيجيات والقواعد 
املركبات  املنظمة لشواحن 
الكهربائية وكذلك املواصفات 
الفنية واملعايير القياســية 
املعتمدة من قبل اجلهات ذات 

العالقة في الدولة.
مادة عاشرة

يســري تطبيق هذا القرار 
بعد مرور ٦٠ يوما من تاريخ 

بدء املرحلة األولى من تاريخ سريان القرار حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٥

صورة أرشيفية حملطة شحن املركبات الكهربائية في «تعاونية مشرف»

يعمل علــى إمــداد املركبة 
الكهربائية بالتيار املستمر 
DC OUTPUT، لغرض إعادة 
شــحن بطاريات املركبات 

الكهربائية.
- موصل املركبة الكهربائية 
 :Electric Vehicle Connector
أداة تعمل على إنشاء اتصال 
كهربائي باملركبة الكهربائية 
عن طريق تثبيتها في مدخل 
شحن السيارة الكهربائية.
املركبــة  ربــط  كابــل   -
Electric Vehicle الكهربائية
كابــل   :Charger Cable
(Cable) ربط ما بني املوصل 
والشــاحن الكهربائي لنقل 

الطاقة واملعلومات.
- مدخــل شــحن املركبــة 
Electric Vehicle الكهربائية
Inlet: جهــاز علــى املركبة 
الكهربائية، يدخل فيه موصل 
الشــاحن الكهربائــي لنقل 
الطاقة وتبادل املعلومات، 
ويعتبر مدخل شحن املركبة 
الكهربائية جزءا من املركبة 
الكهربائية وليس جزءا من 

معدات اإلمداد بالكهرباء.
- بطارية التخزين للمركبة 
Electric Vehicle الكهربائية

السماح بتركيب الشواحن في املنشآت التجارية واالستثمارية ومحطات الوقود والسكن اخلاص

٢٢KW تركيب الشواحن ذات التيار املتردد في السكن اخلاص بحيث ال تزيد قدرة احلمل على

عدم تركيب معدات شحن املركبات بالقرب من مصادر املياه أو بشكل يعيق احلركة املرورية

رفض وقف تراخيص االستثمار في األندية
 ونقل اإلشراف على األسواق من البلدية

بداح العنزي 

وافق مجلــس الوزراء 
على اعتراض وزيرة الدولة 
لشــؤون البلدية ووزيرة 
الدولة لشؤون االتصاالت 
وتكنولوجيــا املعلومات 
د.رنا الفارس على ٤ قرارات 

للمجلس البلدي.
الفــارس فــي  وقالــت 
كتابها الى رئيس املجلس 
البلــدي والــذي حصلت 
«األنباء» على نسخة منه: 
نحيطكم علما بأن مجلس 
الوزراء قد أصدر قراره رقم 
٥١٠ املتخذ باجتماعه رقم 
٢٠٢٢/٢٥ املنعقــد بتاريخ 
٢٠٢٢/٧/٤ التالي: «املوافقة 
على اعتراض وزيرة الدولة 

البلديــة علــى  لشــؤون 
قــرارات املجلــس البلدي 
فــي  واملتخــذة  التاليــة 
اجتماعيه رقمي ١١/٢٠٢١، 
١٢/٢٠٢١ املنعقدين بتاريخي 
٢٠٢٢/١/١٠، ٢٧/١٢/٢٠٢١ كما 

يلي:
١ - القرار بشــأن املوافقة 
علــى الكتــاب املقــدم من 
املدلــج،  األعضــاء حمــد 
املعــــجل،  عبدالعزيــز 
عبـــدالـــوهاب بورسلي، 
الرنــدي،  م.عبدالســالم 
فهيــد  الرقيــب،  محمــد 
املويزري، عبداهللا الرومي، 
حمــدي العازمــي، أحمــد 
هديــان د.علي بن ســاير، 
ود.م.حســن كمال بشــأن 
وقــف مؤقــت لتراخيص 

االستثـــــمار باألنـــــدية 
واللجــان  واالحتــادات 
األوملبيــة وإعادة دراســة 
القــرار اخلاص بأنشــطة 
االحتادات التجارية بنسبة 

.٪٥٠
٢ - القرار بشأن املوافقة 
علــى الطلــب املقــدم من 
وزارة الشؤون االجتماعية 
نقل اإلشراف على ممشى 
الواحــة مبنطقة مشــرف 
وإدارتــه وصيانتــه مــن 
وزارة األشغال العامة إلى 
وزارة الشؤون االجتماعية 
جلمعية مشرف التعاونية 
مع إلغاء ما يخالف ذلك من 

قرارات سابقة.
واملوافقــة على الطلب 
املقدم من وزارة الشؤون 

االجتماعيــة تعديل البند 
رقــم ١ من قــرار املجلس 
البلــدي رقــم م ب ل ح 
٢٠١١/١١/٥ واملــؤرخ فــي 
٢٠١١/٦/١٣ اخلاص مبالعب 
منطقة مشرف قطعة رقم 
٥ ليكون كالتالي: أن تكون 
مجانيــة وتتولى جمعية 
مشرف التعاونية إدارتها 

وصيانتها.
٣ - القرار بشأن املوافقة 
علــى التظلــم املقــدم من 
اصحاب احدى مؤسسات 
اخليام اجلاهزة ولوازمها 
وإلغــاء القرار رقم ل ق م 
أ ب/١٣٦/٠٧/٢٠١٧ املتخــذ 
بتاريخ ٦/١٢/٢٠١٧ والقاضي 
باملوافقــة على إلغاء قرار 
املجلــس البلدي رقم م ب 

م ١/١٣٠/٠٢/٢٠١٧.
٤ - القرار بشأن املوافقة 
القــرار  مشــروع  علــى 
الــوزاري بشــأن الئحــة 
األسواق العامة، حيث إنه 
اســتنادا حلكم املــادة ٢٥
من القانون رقم ٣٣ لسنة 
٢٠١٦ بشأن بلدية الكويت، 
مت رفع األمــر إلى مجلس 
الوزراء مبوجب كتابنا رقم 
٦١١ املؤرخ في ٢٠٢٢/٣/١٦
القرارات  باعتراضنا على 
سالفة الذكر الصادرة عن 
مجلسكم باجتماعه لدور 
الرابــع للفصل  االنعقــاد 
التشــريعي الثاني عشــر 
املنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٧
بهــا  املجلــس  ومتســك 
باجتماعه لــدور االنعقاد 

الرابع للفصل التشريعي 
الثاني عشر املنعقد بتاريخ 

.٢٠٢٢/٢/١٤
لــذا، نرفــع األمــر لكم 
الالزم  لالطــالع واتخــاذ 
نحــو إنفاذ قــرار مجلس 
الــوزراء بشــأن املوافقــة 
على اعتراضاتنا ســالفة 
الذكر استنادا حلكم الفقرة 
األخيــرة من املادة ٢٥ من 
القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٦
بشأن بلدية الكويت التي 
تنص على ما يلي «يكون 
قرار مجلــس الوزراء في 
هذه احلالة نافذا، ويلتزم 
املجلــس البلــدي بإنفاذه 
خالل خمســة عشر يوما 
من تاريخ وصول اإلخطار 

إليه».

ضمن ٤ قرارات وافق مجلس الوزراء فيها على اعتراض وزيرة البلدية

٥٦ موقعًا تاريخيًا 
على طاولة «الفنية» غدًا

بداح العنزي

الفنية  اللجنــة  تبحث 
في املجلــس البلدي خالل 
اجتماعهــا غــدا برئاســة 
د.حسن كمال تقرير املجلس 
الوطنــي للثقافة والفنون 
واآلداب بشــأن حتديد ٥٦

موقعا تاريخيا في العديد 
من املناطق.

ويتضمن جدول األعمال 
ما يلي:

٭ طلــب الهيئــة العامــة 
للصناعة تخصيص موقع إلقامة محطة ملعاجلة املخلفات 

الصناعية السائلة في منطقة صبحان الصناعية ق ١.
٭ االقتراح املقدم من العضوين السابقني مها البغلي، مشعل 

احلمضان بشأن اعتماد املخطط الهيكلي الرابع للكويت.
٭ االتفاقيــة االستشــارية رقــم أهـــ/ ط/ ٢١٨ واخلدمــات 
االستشارية لدراسة وتصميم واإلشراف على حتسني أداء 
الطريــق الدائري الرابع بخصــوص طلب موافقة املجلس 

البلدي وتثبيت حرم الطريق.
٭ كتاب صاحب العالقة بشأن زيادة نسبة البناء إلى ١٨٠٪ 

للمركز التجاري الكائن مبنطقة الفحيحيل قطعة ٢٣/١.

تناقش تقرير املجلس الوطني للثقافة بشأنها

د.حسن كمال

«التأمينات»: ماضون في تطوير خدماتنا 
واستدامة نظامنا التأميني

أكــدت املؤسســة العامة 
للتأمينــات االجتماعية أنها 
ماضية في تطوير خدماتها 
التأمينية واالجتماعية وفق 
األطر الزمنية املوضوعة لها 
مســتذكرة ريــادة جتربتها 
التأمينيــة علــى مســتوى 
مؤسسات الضمان االجتماعي 
واجلهــود املخلصــة التــي 
يبذلها موظفوها في سبيل 

استدامتها.
العــام  املديــر  وقــال 
للمؤسســة بالتكليف أحمد 

الثنيان في تصريح صحافي أمس مبناسبة 
الذكرى السنوية الـ ٤٥ النطالقة «التأمينات» 
كمؤسسة رسمية عام ١٩٧٧ إن اخلدمات املقدمة 
للمتقاعدين واملستحقني من أصحاب املعاشات 
واملؤمن عليهم محل اهتمام كبير عند القائمني 

على املؤسسة.
وأضاف الثنيان ان املؤسســة تأخذ بعني 
االعتبار أحوال أبناء الكويت املتقاعدين وتسعى 
للنظــر في اإلصالحــات املطلوبة لتحســني 
خدماتها املقدمة لهم مبا يضمن العيش الكرمي 
ألصحاب املعاشــات التقاعدية دون أن تؤثر 
هذه اإلصالحات على استدامة نظامنا التأميني 

لهذه املؤسسة العريقة التي 
طاملا اعتمد عليها الكويتيون 
لضمان معيشــة كرمية من 
التأمينية  خــالل خدماتهــا 

واالجتماعية الرائدة.
وأكــد أن جميع موظفي 
املؤسسة ال يألون جهدا في 
سبيل تطوير عمل املؤسسة 
واضعني مصلحة املستفيدين 
من خدماتها نصب أعينهم كما 

ميلي عليهم الواجب.
يذكــر أن «التأمينــات» 
انطلقت كمؤسســة رسمية 
عام ١٩٧٧ مبوجب األمر األميري بالقانون رقم 
٦١ لسنة ١٩٧٦ لتكون اجلهة املختصة بتقدمي 
خدمات تأمينية واجتماعية مســتدامة تكفل 
للمواطنني العاملني في البالد وخارجها معيشة 

كرمية بعد التقاعد أو التوقف عن العمل.
وعلى مر الســنوات استطاعت املؤسسة 
بسواعد موظفيها االرتقاء مبستوى خدماتها 
واالعتماد على أحدث وسائل التكنولوجيا في 
أعمالهــا حتى أصبحت اليــوم منوذجا رائدا 
للمؤسســات احلكومية التي أدركت بنجاح 
ركب التطور اإلداري والرقمي وحققت تطورا 

ملموسا.

الثنيان أكد أن املؤسسة تسعى للنظر في حتسني خدماتها للمتقاعدين

أحمد الثنيان

إشهار جمعية البيان للتعريف باإلسالم
التجــارة  أصــدر وزيــر 
والصناعة ووزير الشــؤون 
االجتماعيــــــة والتنميــــة 
املجتمعيــة فهد الشــريعان 
قرارا بإشهار جمعية البيان 

للتعريف باإلسالم.
وجاء في القرار:

٭ مادة ١: تشهر جمعية البيان 
للتعريف باإلسالم ملدة غير 
محــدودة، وينشــر ملخص 
نظامها األساسي في اجلريدة 

الرسمية.
٭ مادة ٢: ُيعمــل بأحكام هذا 
القرار من تاريخ نشــره في 
الرســمية، وعلى  اجلريــدة 
العلم  جهــات االختصــاص 

وتنفيذ ما ورد به.
وتضمن النظام األساسي 
البيــان للتعريف  جلمعيــة 

باإلسالم ما يلي:
قامــت وزارة الشــؤون 
االجتماعيــة بتسجيـــــــل 
جمعيــة البيــان للتعريــف 
الكويت  باإلســالم ومقرهــا 
ملــدة غيــر محــدودة، وذلك 
بهــدف التعريــف باإلســالم 
الســمحة  ونشــر مبادئــه 
داخل دولــة الكويت وتقدمي 
املساعدات، تنمية املجتمعات 
املسلمة من خالل القيام على 
التعليمية  تنفيذ املشــاريع 
واالجتماعية والصحية داخل 

دولة الكويت على أن متارس 
هذه األهداف بعد موافقة وزارة 
الشؤون االجتماعية واجلهات 

املختصة، واملؤسسون هم:
٭ سعود محمد العتيبي
٭ علي محمد العصيمي
٭ ماجد جمعان الهران

٭ هاني يوسف الفصام
٭ ثامر سعد رجا

٭ عبداهللا محمد الثالب
٭ عبدالعزيز عيسى املعيلي

٭ عمر محمد القريني
٭ محمد حسني الغامن
٭ أحمد محمد صنهات

٭ فارس مبارك العازمي
٭ مشعل عبيد العدواني

٭ عبداحملسن غازي املطيري
٭ عثمان محمود عبداخلالق

٭ خلف محسن الدوسري
٭ ناصر احلميدي عجاب

٭ جاسم محمد علي الصالح
٭ فهد جبرين محيل

٭ عالي غازي عبدالعالي
٭ عبداهللا حمود ناجي

٭ زكريا علي محمد العسيري
٭ محمد مرزوق فالح

٭ عدنان محمود عيسى
٭ نايف غزالن الصواغ

٭ سليمان محمد الفرهود
٭ فهد جلوي الصواغ

٭ عبداهللا سعد العتيبي
٭ عبداهللا ذعذاع السهلي

٭ نادر محمد صنيدح
٭ عبداللطيف حمد الشيحه

٭ نواف كامل الشمري
٭ زايد محمد نافع

٭ سالم علي أحمد الرشود
٭ علي جاسم الصميط
٭ نافع غزاي املطيري
٭ أحمد فرج الشمري
٭ نايف سعود محمد
٭ محمد سعود محمد

٭ محمد مشعان العتيبي
٭ عبداهللا بدر السليمان

٭ سعد مشعان محمد
٭ عبداهللا جبرين العتيبي

٭ خالد سعد العتيبي
٭ احمد محمد شهاب

٭ محمد عبداحلميد البراك
٭ سعد صالح شرار

٭ عبدالرحمن فهد الهران
٭ سليمان إبراهيم السليمان

٭ عبيد عبداهللا محمد
٭ عبدالعزيز محسن الهاجري

٭ عادل عزيز الرشيدي
٭ احمد منصور العوضي

٭ خالد فيصل فرج
٭ خليفة يوسف الصقر
٭ مشعان سعد مشعان

ويدير شــؤون اجلمعية 
مجلــس إدارة مكــون من ٩

أعضاء يتم اختيارهم مبعرفة 
اجلمعية العمومية ملدة سنتني 

قابلة للتجديد.

«املؤسسة» تبدأ أولى خطوات التمويل 
اإلسالمي للمتقاعدين

علي إبراهيم 

علمت «األنبــاء» أن اجلهاز املركزي 
للمناقصــات العامة، وافق للمؤسســة 
العامــة للتأمينــات االجتماعيــة، على 
إعادة بحث طلب طرح مناقصة دراسة 
اجلدوى االقتصادية من انشاء شخصية 
اعتبارية مستقلة أو أكثر وفقا لألشكال 
القانونية املنصوص عليها في الدستور 
والقوانــني الكويتي تختــص بالتمويل 

االسالمي ألصحاب املعاشات التقاعدية 
الفعلية واالفتراضية. وفي هذا الصدد، 
ستطرح التأمينات االجتماعية املناقصة 
اليــوم األحــد، علــى أن يكــون املوعد 
املقرر إلغالقها األول من نوفمبر املقبل، 
ويستثنى أصحاب املشروعات الصغيرة 
واملتوســطة من املقررة لشراء الوثائق 
وفقــا لنص املادة ٣٩ مــن القانون رقم 
٢٠١٩/٧٤ بشــأن التعديالت على قانون 

املناقصات العامة.
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اجلامعة األمريكية بالكويت و«كيدزانيا» 
يرسمان عاملًا ترفيهيًا لألطفال

تولــي «كيدزانيا» أهمية 
لتعليــم األطفال مــن خالل 
أنشــطة يلعبون فيها أدوارا 
عديدة حتى يكبروا ويساهموا 
في صناعة «عالــم أفضل»، 
األنشــطة  تســهم  حيــث 
املوجــودة فــي كيدزانيا في 
البدنــي واملعرفــي  النمــو 
لألطفال، كما تسهم في تطوير 
املهــارات والســلوكيات عن 
طريق حتفيزهم على التفكير 
االبداعي وتطوير مستويات 
الثقــة بالنفــس واالعتمــاد 

عليها.
اجلامعــة  وترتبــط 
األمريكية في الكويت بشراكة 

كانت داخل املنشآت األخرى 
في كيدزانيا، األمر الذي ساعد 
األطفال على تنمية ثروتهم 
اللغوية عن طريق التفاعل في 
املغامرة التي أطلقتها اجلامعة 

األميركية في الكويت.
ومثل هذا النشاط الشعار 
الذي تتخذه اجلامعة والذي 
يقوم علــى التعلم والتفكير 
وحتقيق الذات، كما أكد على 
القيــم األساســية للجامعة، 

إضافة إلى أنه أتاح لألطفال 
فرصــة العمل بروح الفريق 
الواحــد والتفكير اجلماعي، 
الــذي  الفريــق  إن  حيــث 
أكمــل الكلمــات أوال حصــل 
علــى هدية بوســم اجلامعة 
 «kidZos» وعمالت إضافيــة

من كيدزانيا.
ونسعى دائما في كيدزانيا 
للشــراكة مــع املؤسســات 
املعروفة التي متنح األطفال 
فرصة التعلم من خالل تقمص 
أدوار واقعية، ما يســاعدهم 
على إحــداث تغيير إيجابي 
في مجتمعهــم والبيئة التي 

يعيشون فيها.

مميزة مع كيدزانيا منذ يونيو 
٢٠١٣، ومن املتوقع أن تطلق 
اجلامعة عــددا من املبادرات 
واألنشطة التفاعلية استعدادا 
للذكرى السنوية للشراكة في 

يونيو املقبل.
وقــد مت تفعيــل نشــاط 
Word» الكلمــات اصطيــاد 
Hunt» ملــدة ٥ أيــام، حيــث 
تطلــب النشــاط اســتخدام 
األدلة جلمــع احلروف التي 

شركة لولو هايبر ماركت تنظم 
مهرجان «لولو عالم املأكوالت ٢٠٢٢»

نظمت شركة لولو هايبر ماركت، الوجهة 
الرئيسية للمتســوقني املميزين في املنطقة، 
عــرض «لولو عالــم املأكــوالت ٢٠٢٢»، وهو 
احتفال ضخم باألطعمة العاملية يســتمر في 
الفترة من ٢٨ سبتمبر إلى ٤ أكتوبر في جميع 

منافذ العالمة التجارية.
مت افتتاح الفعالية في ٢٨ سبتمبر في فرع 
شركة لولو هايبر ماركت بالري مبشاركة املمثل 
الهندي الشــهير ومقدم البرامج التلفزيونية 
واملسافر العاملي والشــيف، راج كاليش، مع 
الشيف واملؤثرة االجتماعية جميلة اللنقاوي، 
بحضــور اإلدارة العليا لشــركة لولو هايبر 
ماركت في الكويت وممثلني عن رعاة احلدث.
وكان مــن ضمن عناصــر اإلثارة في حفل 
االفتتاح القيام بسلســلة من األنشــطة التي 
اشــتملت على عرض توضيحي مباشــر من 
قبل كبار الطهاة، وتواجد كاونترات طعام في 
جميع منافذ الهايبر ماركت، ووجود مأكوالت 
مطعم ديسي دابا، الذي يضم أفضل املأكوالت 
الهندية الشمالية، وكذلك مطعم ماالبار يشياكادا 
ووثاتوكادا، حيث ميكن للمرء تذوق النكهات 
األصيلة لوالية كيراال، ومخبر «بيكري بريد 
هاوس» الــذي يبيع اخلبز الطازج واألطباق 

املخبوزة األخرى.
مت افتتــاح عــرض مهرجــان لولــو عالم 
املأكوالت في املنافذ األخرى للعالمة التجارية 
بحفل تقطيع الكيك، وصاحب ذلك مجموعة 
متنوعة من الفعاليات الرائعة. وكان من ضمن 
األنشطة التي جتذب اجلمهور في منافذ البيع 
املختلفــة هي تقطيع أكبر بيتزا، عرض اكبر 
شاورما واكبر برجر وكذا اكبر ساندويتش.

اخلصومات املذهلة والعروض اخلاصة على 
مجموعة واســعة من املنتجــات الغذائية من 
جميع أنحاء العالم كانت أبرز ما في العرض 
الترويجــي ملدة أســبوع. أقيمــت العديد من 
الفعاليات اجلانبية كجزء من عرض مهرجان 
لولو عالم املأكوالت، مبا في ذلك حفل مزج الكيك 
الذي أقيم في ٢٩ سبتمبر في فرع الضجيج.

اجلامعة األسترالية جددت اعتماد 
EAQUALS للغة اإلجنليزية

مت جتديد اعتماد برنامج 
اللغــة اإلجنليزيــة لــدى 
اجلامعة األسترالية من قبل 
(Eaquals) لتقييم واعتماد 
اخلدمــات اللغويــة وهي 
الرائدة  املهنيــة  اجلمعية 
لتعليم اللغات في العالم، 
وذلــك بعد التأكــد من أن 
اللغة اإلجنليزية  برنامج 
لــدى اجلامعــة متوافــق 
متاما مع معايير اجلمعية 

للجودة.
Eaquals وتصنــف 

كمؤسســة غيــر ربحيــة 
أسســت فــي عــام ١٩٩١

تهدف إلــى خدمة مصالح 
متعلمي اللغات باإلضافة 
إلى مهنــة تعليــم اللغة، 
وتعمــل املؤسســة علــى 
حتســني جتربــة متعلمي 
اللغات مــن خالل تطوير 
معايير حديثــة لتدريس 
اللغــات وتقدمي اعتمادات 
للمؤسسات التعليمية بناء 
على معايير عالية اجلودة.

وقــد كان أول اعتمــاد 

اجلامعة األســترالية يفي 
باملعايير العاملية املطلوبة 
لالعتماد حيث ان مستوى 
التدريس، وبرامج وتنظيم 
التعلم،  الدورات، وموارد 
واالختبــارات، والتقييــم 
جميعهم ذات جودة عالية، 
وأكــدت املؤسســة أيضــا 

أن اجلامعــة األســترالية 
حتــرص علــى مصلحــة 
طالبهــا وموظفيهــا، وأن 
الدعائيــة  املــواد  جميــع 
دقيقة وصادقة، باإلضافة 
إلى مؤشرات إدارية مهمة 
متيز بهــا برنامــج اللغة 
اإلجنليزية مثل التواصل 
مــع املوظفــني والطالب، 
وتنفيذ الــدورات وأنظمة 
الدعم، والتعليم والتعلم، 
والشــهادة،  والتقييــم 
األكادمييــة،  واملــوارد 
وخدمات الطلبة، وملفات 
تعريف املوظفني وتنميتهم، 
وشروط تعيني املوظفني، 

وبيئة التعلم.
وتعليقا على هذا اإلجناز 
أكد رئيــس برنامج اللغة 
اإلجنليزية لدى اجلامعة 
األســترالية د.عبدالستار 
محفوظي، أن هذا اإلجناز 
هو نتيجــة تعاون جميع 
التــي  أقســام اجلامعــة 
يوجهها ويدعمها مجلس 
األمناء ورئيس اجلامعة.

د.عبدالســتار رئيس برنامج اللغة اإلجنليزية ورئيس اجلامعة األسترالية 
د.عصام زعبالوي

لبرنامج اللغة اإلجنليزية 
للجامعة األســترالية من 
قبل Eaquals في عام ٢٠١٧، 
حيــث أصبح أول برنامج 
لغة إجنليزية في الكويت 
يحصــل علــى االعتماد . 
وأشــارت Eaquals بعــد 
التدقيــق الــى أن برنامج 

الزواوي: االرتقاء مبستوى منظومة األوملبياد اخلاص 
الكويتي من خالل مواكبة التطورات احلديثة

اختتمت مبركز عبداهللا 
السالم إلعداد القادة دورة 
دراســات إعــداد أخصائي 
األلعــاب  إدارة  نظـــــام 
لألوملبيــاد  واملســابقات 
اخلــاص التـــــي نظمهــا 
األوملبياد اخلاص الكويتي 
بالتعــاون مــع الرئاســة 
اإلقليمية لألوملبياد اخلاص 
ملنطقة الشــرق األوســط 
افريقيا مبشاركة  وشمال 
٢٠ دارســا ودارســة على 

مدى ٥ ايام.
بالــــدورة  وحاضـــــر 
احملاضر الدولي باألوملبياد 
اخلاص فــي نظـــام إدارة 
GMS األلعاب واملسابقات

د.مصطفى شوقي ومسؤول 
الرياضـــــة والتدريــــب 
باألوملبيـــــاد اخلـــــاص 
الكويتي مصطفى حسونة، 
واشــتملت الــدورة علــى 
تعريف وتدريب الدارسني 
على برنامج قاعدة البيانات 
اخلاص بإدارة وتســجيل 
بيانات األلعاب واألحداث 
والنتائـــــج والتقاريــــر 
اخلاصة بجميع املسابقات 
الرياضيـــــة لألوملبيـــاد 
اخلاص، حيــــث يقــــوم 
البرنامج بعملية تقســيم 
الالعبــني وفقــا لعناصر 
التقســيم فــي األوملبيــاد 
اخلاص(اجلنس - السن - 
القدرة الرياضية) وتطبيق 
قوانني الرياضات املختلفة 
باالوملبياد اخلاص في كل 

وأكدت رئيسة مجلس 
إدارة األوملبيــاد اخلــاص 
الكويتــي هنــاء الزواوي 
حرصهــا علــى االرتقــاء 
مبستوى منظومة األوملبياد 
اخلاص الكويتي من خالل 

مواكبة التطورات احلديثة 
في كل األنشطة والبرامج 
وتأهيل الكوادر املدربة على 
أعلى املستويات في مجاالت 
التدريب والتحكيم اإلدارة.

وأعربــت عــن املها ان 
تســهم مخرجــات الدورة 
في دعم قــدرات األوملبياد 
اخلـــاص الكويتــي علــى 
تنظيــم أكبـــــر عــدد من 
البطوالت في كافـــة األلعاب 
باحترافية، ممـــا ينعكس 
إيجابيــــا على مســتوى 
الفعاليــــات واألنشطـــة 
أداء الالعبــني  وتطويــر 
املزيد  وتهيئتهم لتحقيق 
مــن اإلجنــازات فــي كافة 
احملافل احمللية والدولية، 
مشــيرة الى أن االوملبياد 
اخلاص الكويتي يســتعد 
للمشاركة في دورة األلعاب 
العامليــة التي ســتقام في 

برلني العام املقبل.
الــــــزواوي  وأشــادت 
بحضـور والتزام الدارسني 
احملاضريـــــــــــن  وأداء 
واملوضوعات التي تناولتها 
الدورة، وقدمت الشكر الى 
الهيئــة العامــة للرياضة 
السالم  ومركــــز عبداهللا 
إلعــداد القادة والرئاســة 
اإلقليمية لألوملبياد اخلاص 
للشرق األوســط وشمال 
أفريقيا ومؤسسة الكويت 
العلمــي وكافــة  للتقــدم 
اجلهود التي ســاهمت في 

إجناح الدورة.

اختتام دورة دراسات إعداد أخصائي نظام إدارة األلعاب واملسابقات لألوملبياد اخلاص

هناء الزواوي ود. مصطفى شوقي خالل الدورة التدريبة

مصطفى حسونة مع املشاركات في الدورة التدريبية

األلعــاب ويقــوم النظــام 
تلقائيــا ودون تدخل من 
األفــراد بحســاب النتائج 
وترتيب الالعبني وهو ما 
يضمن العدالة واحليادية 
جلميع الالعبني املشاركني.

«التربية» تدرس تعديل الدوام املدرسي في االبتدائي
عبدالعزيز الفضلي

تــدرس وزارة التربية مقترحا 
بتعديل توقيت الدوام املدرسي في 
املرحلة االبتدائية ليتم انتهاء الدوام 
في الساعة الواحدة والثلث بدال من 
الواحدة والنصف ظهرا، حيث قام 
وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب 
بتحويل املقترح الــذي تقدمت به 
جمعية املعلمني إلى قطاع التعليم 

العام لإلفادة وإعداد الرد.
وقــال رئيس جمعيــة املعلمني 
حمد الهولي في املقترح الذي تلقت 
«األنباء» نسخة منه: «بداية نثمن 
لكــم حرصكم الدائم علــى تعزيز 

مجــاالت التعاون والتنســيق بني 
وزارة التربيــة وجمعيــة املعلمني 
والتــي نســاهم مــن خاللهــا معا 
علــى تطويــر العمليــة التربوية 
والتعليمية وحتســني مخرجاتها، 
وفي إطار حرص جمعية املعلمني 
الكويتيــة علــى تعزيــز مجــاالت 
التعاون املستمر في كل ما يخص 
العملية التعليمية والتربوية، ومنها 
توقيت الدوام املدرسي في املرحلة 
االبتدائيــة، فيســرنا أن نعــرض 
عليكــم مقتــرح جمعيــة املعلمني 
الكويتيــة وأهل امليــدان التربوي 
حول قرار رقم (١٧٣١٧) بخصوص 
توقيــت الدوام املدرســي باملرحلة 

االبتدائية، والــذي يتضمن انتهاء 
اليوم الدراسي للمرحلة االبتدائية 
في متام الساعة ١:٢٠ ظهرا، وذلك من 
خالل تقليص زمن الفرصة الثانية 
لتكون ٢٠ دقيقة بدال من ٣٠ دقيقة 
بهدف مراعاة أولياء األمور وتسهيل 
احلركة املرورية وتخفيف االزدحام 
مــع نهاية اليوم الدراســي جلميع 
املراحل التعليمية، آملني اطالعكم 
عليه لنتعاون معا في تعزيز مجاالت 
التعاون والتنسيق في كل القضايا 
التربوية التي تهم امليدان التربوي 
التعليميــة للنهــوض  والعمليــة 
التربويــة  واالرتقــاء مبســيرتنا 
وحتسني مخرجاتها واملساهمة في 

وفق مقترح قدمته جمعية املعلمني لتخفيف االزدحام مع نهاية اليوم الدراسي

مصادر تربوية لـ «األنباء»: توزيع قرارات الوظائف 
اإلشرافية على املدارس األسبوع اجلاري

عبدالعزيز الفضلي

يكتمل اليوم األحد املربع 
التعليمــي لطلبة املدارس 
بعــودة طــالب املرحلتني 
املتوســطة والثانوية بعد 
العطلــة الصيفية،  انتهاء 
حيث ســبقهم في العودة 
االبتدائــي  زمالؤهــم فــي 
ورياض األطفال في عودة 
شــاملة بعد توقف استمر 
عامــني بســبب جائحــة 

كورونا.
وقالت مصادر لـ «األنباء» 
إن وزارة التربيــة واصلت 
جتهيز املدارس الســتقبال 
الطلبــة مــن حيــث توفير 
العمالــة واألثــاث وتوزيع 
الهيئات التعليمية، مشيرة 
إلى أن األمور تسير حسب 
اخلطة املوضوعة بالتعاون 
التعليميــة  املناطــق  مــع 

واإلدارات املدرسية.
وأوضحــت املصادر انه 
مــن املتوقع إصدار قرارات 
اإلشــرافية  الوظائــف 
التعليميــة وتوزيعها على 
املــدارس خــالل األســبوع 
اجلــاري، متمنية التوفيق 

للجميع.
ودعت الطلبة إلى تنظيم 
أوقاتهم ومحاولة عمل توازن 
بني كل مادة دراسية، وعدم 
تأجيل عمل اليوم إلى الغد، 
مؤكــدة أن العام الدراســي 
يحتاج إلى انطالقة إيجابية 
وبقوة، قائلة: «ال تقم بأكثر 
من عمــل في وقــت واحد، 
خصص وقتا للدراسة ووقتا 

للراحة».

وتستقبل مدارس التعليم 
العام فــي جميــع املناطق 
التعليمية ٥٠٣٠٣٩ متعلما 
مبختلف املراحل التعليمية، 
مــن ضمنهم ٤٠٩٧٨ تلميذا 
في رياض األطفال، و١٨٤٥٠٨

تالميذ في املرحلة االبتدائية، 
و١٥٧٤٠٥ طالب في املرحلة 
املتوسطة، و١١٦٩٥٦ طالبا 
وطالبة في املرحلة الثانوية، 
هذا باإلضافة إلى ٣١٩٢ دارسا 

باملعاهد الدينية.
وبهذه املناســبة، هنأت 
أعضــاء  التربيــة،  وزارة 
التعليمية وأعضاء  الهيئة 
الهيئــة اإلداريــة وأوليــاء 
األمور والطالب والطالبات 
ببدء العام الدراسي اجلديد 
٢٠٢٣/٢٠٢٢، معلنة عن اتخاذ 

جميع اإلجراءات والتدابير 
الالزمة التــي تضمن عاما 

دراسيا جيدا.
وأكدت الوزارة حرصها 
على تسخير كل اإلمكانات 
الدعــم  الالزمــة وتوفيــر 
للمعلمــني  الالمحــدود 
واإلداريني من أجل خلق بيئة 
دراسية جاذبة للمتعلمني، 
واحلفــاظ علــى ســالمة 
أبنائنا الطلبــة والطالبات 
التعليمية  الهيئة  وأعضاء 
والهيئــة اإلدارية، وتوفير 
كل الســبل املتاحــة التــي 
تضمن لهــم الراحة وتوفر 
األجواء املناسبة خالل الدوام 

املدرسي.
ودعــت وزارة التربيــة 
الدارســني فــي كل املراحل 

املدارس تستقبل ٥٠٣٠٣٩ متعلماً في مختلف املراحل اليوم بعودة شاملة للدراسة

التعليمية إلــى بذل اجلهد 
اإلمكانــات  واســتغالل 
املتاحــة لتحقيــق أهدافهم 
الســاعني  وطموحاتهــم 
إليها، الفتة إلى أن التعليم 
احلقيقي يعد أداة فاعلة في 
مسيرة التنمية االقتصادية 
واالجتماعية لبناء اإلنسان 
الكويتــي والوصــول إلــى 
الشــخصية  املعرفة وبناء 
السوية القادرة على العطاء.

واختتمت وزارة التربية 
بيانهــا بــأن تعــرب عــن 
أمنيتها بالسداد والتوفيق 
للمعلمني واإلداريني في كل 
املناطق التعليمية، والتفوق 
والنجــاح ألبنائنا الطالب 
العــام  والطالبــات خــالل 

الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.
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مرزوق احلبيني ألبناء الدائرة اخلامسة: نأمل
أن يكون مجلس األمة األمل في تنمية الكويت

أسامة الزيد خالل استقباله املهنئني:
شكرًا ألهل الكويت وأبناء الدائرة األولى

وجــه النائــب مــرزوق 
احلبينــي الشــكر اجلزيــل 
ألبناء الدائرة اخلامسة على 
منحه ثقتهم، مشددا على انه 
ســيبقى على عهــده معهم 
مدافعا عن حقوقهم حافظا 
لها. وأضاف احلبيني: شكرا 
ألهل الكويت على مشاركتهم 
في االنتخابات وشكرا ألبناء 
الدائرة اخلامسة وأسأل اهللا 
العلــي القدير أن أكون على 
قــدر هــذه املســؤولية وأن 
يعيننــي ملــا فيــه مصلحة 
الكويت وشعبها الكرمي وأن 
يكــون مجلس األمة اجلديد 
هو األمل في تنمية الكويت.

اســتقبل النائب أســامة 
املهنئــني مبناســبة  الزيــد 
فــوزه بعضوية مجلـــــس 
األمة. وقال الزيد مخاطبـــا 
احلضــور: شكـــــرا ألهــل 
الكويت على مشاركتهم في 
هذا العــرس الدميوقراطي، 
وشكــــــرا ألبنــــاء الدائرة 
األولى علــى إعطائي الثقة، 
وأسأل اهللا العلي القديـــــر 
ان أكــون على قــــــدر هذه 
املسؤوليــــة، وأن يعينني 
ملا فيــه مصلحة الكويــــت 
وشعبها الكرمي، وأن ينجـــح 
مجلــس األمـــة في مهمتـــه 

مرزوق احلبينيأسامة الزيد أثناء استقباله املهنئنياجلديدة.

احلبيني مع بعض املباركني أسامة الزيد وعلي اجلمعة أثناء حفل االستقبال

أسامة الزيد مع بعض املهنئني

مبارك بالنجاح تهنئة بالفوز

جانب من احلضور 

قبلة على رأس أحد كبار السن حمد املدلج مباركا ألسامة الزيد 

املهنئون في مقر احلبيني

جانب من حفل االستقبال

مرزوق احلبيني مستقبال احلضور 

(محمد هاشم) أسامة الزيد متوسطا املباركني 

(أحمد علي) مرزوق احلبيني متوسطا املباركني  

تهنئة بالفوز
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صالح عاشور: أمام مجلس األمة الكثير 
من التحديات لتطور الكويت ورفاه شعبها

ثامر السويط خالل استقباله املهنئني:
الكويت وأبناء «الرابعة» يستحقون الكثير

وجه النائب صالح عاشور 
الشــكر اجلزيل لعمــوم اهل 
الدائــرة  وألبنــاء  الكويــت 
االولى على وجه اخلصوص 
على املشــاركة االيجابية في 
االنتخابات التشريعية واختيار 
ممثليهــم لعضويــة مجلس 
االمــة. وقــال عاشــور خالل 
اســتقباله املهنئني مبناســبة 
فوزه بعضوية مجلس األمة: 
شــكرا للجميع وأؤكد ان امام 
مجلس االمة اجلديد الكثير من 
التحديات التي تسهم في تطور 
الكويت ورفاه شعبها، وأسأل 
اهللا العلي القدير ان أكون على 
قدر املسؤولية، وأن يعينني 

لتحقيق املصلحة العامة.

اســتقبل النائــب ثامــر 
الســويط املهنئني مبناسبة 
فوزه بعضوية مجلس األمة.

وقال السويط للحضور: 
شــكرا ألهــل الكويــت على 
الفاعلــة فــي  مشــاركتهم 
التشــريعية،  االنتخابــات 
وشكرا ألبناء الدائرة الرابعة 
على منحي ثقتهم، وأؤكد ان 
أهــل الكويت وأبناء الدائرة 
الكثير،  الرابعة يستحقون 
وأســأل اهللا العلــي القدير 
ان أكــون علــى قــدر هــذه 
املسؤولية، وأن يعينني ملا 
فيه مصلحة الكويت وشعبها 
وان يكون جميع النواب عند 

حسن الظن. ثامر السويط يتلقى التهانيصالح عاشور يتلقى التهاني

السويط خالل استقباله املباركني صالح عاشور خالل استقباله املباركني

تهنئة بالفوز جانب من ديوان عاشور 

حشد من املباركني جانب من استقبال عاشور 

ثامر السويط.. ويستقبل جمال الكندري 

تهنئة بالنجاح.. ويقبل رأس أحد كبار السن

قبلة على جبني أحد كبار السن صالح عاشور وأحد كبار السن 

مباركةصالح عاشور يتلقى التهاني 

(متني غوزال) (زين عالم)صالح عاشور متوسطا املهنئني   ثامر السويط متوسطا املهنئني بالفوز  
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سعد اخلنفور خالل حفل استقبال ألهالي
«الرابعة»: سأبقى على عهدي معكم

خالد العتيبي: الكويت على أعتاب مرحلة 
جديدة حتتاج للتعاون الوثيق بني السلطتني

ســعد  النائــب  وّجــه 
الشــكر  اخلنفــور جزيــل 
وعظيــم االمتنان إلى أبناء 
الدائرة الرابعة على منحه 
الثقة لعضوية مجلس األمة، 
مؤكدا أنه سيبقى على عهده 
معهم من خالل احلرص على 
مصاحلهــم وحتقيق كل ما 

من شأنه فائدتهم. 
وأضاف اخلنفور خالل 
استقباله املهنئني مبناسبة 
فوزه بعضوية مجلس األمة: 
شكرا للجميع وشكرا ألهلي 
أبناء الدائــرة الرابعة على 
هــذه الثقة، وشــكرا ألهل 

الكويت جميعا.

أكد النائب خالد العتيبي 
ان الكويت على اعتاب مرحلة 
جديــدة حتتــاج للتعــاون 
الســلطتني  بــني  الوثيــق 
التشــريعية والتنفيذيــة. 
وقال العتيبي خالل استقباله 
املهنئــني مبناســبة فــوزه 
بعضوية مجلس األمة: شكرا 
للجميع وشكرا ألهلي ابناء 
الدائرة اخلامســة على هذه 
الثقة التي اعتز بها، وأؤكد 
ان امام مجلس األمة اجلديد 
الكثير من التحديات، وأسأل 
اهللا سبحانه وتعالى ان أكون 
علــى قدر املســؤولية، وأن 
يعينني لتحقيق مصلحتكم 

ومصلحة الكويت.
سعد اخلنفور متوسطا محبيه 

خالد العتيبي

جمع من املباركني 

خالد العتيبي بني محبيه 

أبناء الدائرة الرابعة في مقر اخلنفور

حشد من املهنئني

حضور كثيف

.. ويتوسط املباركني 

د.مشعان العتيبي مباركا خلالد العتيبي 

حشد من املهنئني 

(ريليش كومار) (أحمد علي)سعد اخلنفور بني مؤيديه   خالد العتيبي خالل استقباله املهنئني  
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حمد العبيد خالل حفل استقبال ألبناء
الدائرة الثالثة: شكرًا على الثقة

عادل الدمخي أثناء استقباله املهنئني: 
مرحلة جديدة حتتاج إلى الكثير من العمل

أقام النائب حمد العبيد 
حفل استقبال مبناسبة فوزه 
بعضوية مجلس األمة حيث 
اســتقبل املهنئــني من أبناء 
الثالثة وعموم أهل  الدائرة 
الكويت. ووجه العبيد الشكر 
اجلزيــل ألبناء الدائرة على 
منحه الثقة لعضوية املجلس 
مثمنا وقوفهم الى جانبه في 
هــذا العــرس الدميوقراطي 
متمنيا أن يكون مجلس األمة 
قــادرا على تلبية طموحات 
أهل الكويت وأن يكون بوابة 
لتحقيق التنمية التي ينشدها 
اجلميع مؤكدا أنه ســيكون 
دائما حريصا على مصلحة 
الكويت وشعبها الوفي الذي 

يستحق ذلك.

أكد النائب د. عادل الدمخي 
ان الكويت مقبلة على مرحلة 
جديدة حتتاج الكثير من اجلهد 
والعمــل والتعــاون الوثيــق 
التشــريعية  الســلطتني  بني 
والتنفيذية لتجاوز أي سلبيات 
حدثت خالل املرحلة السابقة. 
وقال الدمخي خالل استقباله 
فــوزه  مبناســبة  املهنئــني 
بعضوية مجلس األمة: شكرا 
للجميع وشكرا ألبناء الدائرة 
األولى على هذه الثقة التي اعتز 
بها، وأؤكد ان امام مجلس األمة 
اجلديد الكثير من التحديات، 
وأسأل اهللا سبحانه وتعالى ان 
أكون على قدر املسؤولية، وأن 
يعيننــي لتحقيق مصلحتكم 

ومصلحة الكويت. د.عادل الدمخي خالل حفل االستقبالحمد السريع مهنئا حمد العبيد

د.عادل الدمخي وشقيقه عماد يستقبالن املهنئني جاسم العون ود.علي العمير يباركان 

تهنئة بالنجاح 

تهنئة بالفوز 

تهنئة بالنجاح د. احمد الهيفي مهنئا 

مباركة بالفوز 

جانب من حفل االستقبال

(محمد هاشم) (متني غوزال)حمد العبيد متوسطا املباركني   د.عادل الدمخي متوسطا املهنئني  
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محمد احلويلة خالل استقباله أبناء 
الدائرة «اخلامسة»: شكرًا على ثقتكم

مبارك احلجرف: نسأل اهللا أن يوفقنا
لتحقيق طموحات هذا الشعب األبي

استقبل النائب د.محمد 
احلويلة املهنئني مبناسبة 
فــوزه بعضوية مجلس 
األمــة. وقــال احلويلــة 
مخاطبــا ابنــاء الدائــرة 
اخلامســة: شــكرا ألهــل 
الكويت على مشاركتهم 
في االنتخابات، وشــكرا 
ألبناء الدائرة اخلامســة 
الثقــة،  علــى إعطائــي 
وأسأل اهللا العلي القدير 
ان أكــون علــى قدر هذه 
املسؤولية، وأن يعينني 
ملا فيــه مصلحة الكويت 
الكــرمي، وأن  وشــعبها 
ينجح مجلــس األمة في 
مهمته اجلديدة لتحقيق 

طموحات الشعب.

النائب مبارك  اســتقبل 
احلجرف املهنئني مبناسبة 
فوزه بعضوية مجلس األمة. 
وقال احلجــرف للحضور: 
شــكرا لكم وشكرا للجميع 
وشكرا ألهل الكويت الذين 
تضامنــوا من اجــل اجناح 
الدميوقراطي  العــرس  هذا 
والذي اســفر عــن اختيار 
كوكبة نيابية نسأل اهللا ان 
يوفقهم لتحقيق طموحات 
هذا الشعب األبي. وأضاف: 
أسأل اهللا سبحانه وتعالى 
ان أكون على قدر املسؤولية، 
لتحقيــق  يعيننــي  وأن 
مصلحتكم ومصلحة الكويت 
وأن نكون صوتكم في قاعة 

عبداهللا السالم. احتفال بفوز احلويلة

مبارك احلجرف وسعد العجمي مع أحد الصغار

د.محمد احلويلة متوسطا محبيه 

احلويلة محموال على األكتاف

د.محمد احلويلة بني مؤيديه ومحبيه  

د.محمد احلويلة وفرحة الفوز

حشد من املباركني

مبارك احلجرف وفرحة الفوز 

د.بدر املال مباركا ملبارك احلجرف 

فرحة الفوز 

(أحمد علي) د.محمد احلويلة ود.حسن جوهر خالل حفل االستقبال  

(زين عالم) مبارك احلجرف وأسامة الشاهني خالل حفل االستقبال  
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مجلس آخر فرصة

م.٣٦

a.alsalleh@yahoo.com
د.عبدالهادي عبداحلميد الصالح

ال ميكنــك إدارة ما ال ميكنك قياســه بحكم خبرتي 
كمدقق مالي، ميكنني أن أؤكد أن «ما ال ميكن قياســه ال 
ميكن إدارته» بشكل فعال. ولســوء احلظ، كان هذا هو 
احلال بالنســبة ملسألة تغير املناخ منذ بدايتها، لقد أظهر 
أحدث تقرير صادر عن األمم املتحدة (في أبريل ٢٠٢٢) أن 
احلد بشكل جدي من انبعاثات الكربون التي تلوث غالفنا 
اجلوي يجب أن يحــدث اآلن وإال فلن يحدث أبدا، وأننا 
بالتالي نتجه لوضع يصبح فيه عاملنا غير صالح للحياة.

بدون رقابة فعالة، فــإن التعهدات التي قدمتها الدول 
بشأن كبح مستوى اإلجراءات املضرة باملناخ ال تساوي 
الورق الذي كتبت عليه. هناك فجوة شاسعة بني املوعود 
وما حتقق على أرض الواقع. لقد غضت بعض احلكومات 
الطرف عن الصناعات امللوثة للمناخ وتالعبت بعض الشركات 
فــي أرقام انبعاثات الكربون ملواصلة عملها كاملعتاد. كما 
زادت انبعاثــات االحتباس احلراري في جميع القطاعات 
على مستوى العالم، حيث يتم التالعب باإلحصاءات بذكاء 
من قبل الكثيرين للتظاهر باالمتثال لقواعد احلفاظ على 
البيئة. وال ميكننا محاسبة البلدان إذا لم تكن لدينا طريقة 

دقيقة لقياس اجلهود التي تبذلها ملكافحة تغير املناخ.
من الواضح أن املساءلة البيئية تأتي مع وجود ممارسات 
محاسبية مناسبة بحيث تلتزم الشركات باإلبالغ بشكل 
فعال عن قيمة األضرار التي تتسبب بها للبيئة. إن وجود 
هذه الشفافية يسمح بتحسني املساءلة وتوضيح ما يحدث، 
ألنه ال ميكنك إدارة ما ال ميكنك قياسه. يفلت امللوثون من 
العقاب ويجب حتسني وسائل محاسبتهم لتحفيز الشركات 
على اإلفصاح عن أوضاعهم احلقيقية، وهو أمر ضروري 

لإلدارة الفعالة النبعاثات الكربون.
لقد حتدثت عــن هذا النوع من التكاليف البيئية فيما 
ســبق، في العام ١٩٩٩، حيث قــدت فريقا كلف بصياغة 
تقرير مفصل مع خبراء دوليني من كل هيئة محاسبية في 
العالم بعنوان «احملاسبة وإعداد التقارير املالية للتكاليف 
واملســؤوليات البيئية». وكان ذلك حتت إشراف جمعية 
احملاسبني القانونيني العربية (ASCA) التي أنشأتها في عام 
١٩٨٤، ومتت صياغة التقرير بالتشــاور مع األمم املتحدة 
ومعايير احملاسبة واإلبالغ املالي الدولية (ISAR)، بتوجيه 

من األمني العام لألمم املتحدة آنذاك السيد كوفي عنان.
وألن هذا التخصص احملاســبي يتضمن طبقات من 
التعقيد، فقد شــعرت باحلاجة إلــى صياغة تقرير يقدم 
املساعدة للمؤسسات والهيئات التنظيمية وهيئات وضع 
املعايير بشأن أفضل ممارسة في محاسبة املعامالت واألحداث 
البيئية. وكان الهدف هو توفير معلومات حول املركز املالي 
للمؤسســة بطريقة مفيدة ملجموعة واسعة من أصحاب 
املصلحــة للقيام بعمليات اتخاذ القــرار وهي ضرورية 

ملساءلة اإلدارة عن املوارد املعهود بها إليها.
يؤثر األداء البيئي للشركة على صحتها املالية وميكن 
استخدام املعلومات املالية املتعلقة بهذا األداء لتقييم املخاطر 
املالية للشركة بشكل أفضل. كما تعتبر إدارة مثل هذه املخاطر 
من اهتمامات مجلس اإلدارة واملســاهمني واملستثمرين 

والهيئات التنظيمية املالية.
ويهتم املالكون بذلك بشكل خاص بسبب التأثير احملتمل 
للتكاليف البيئية على الصحة املالية للشركة والتي تشمل 
عناصر مثل التكاليف املرتبطة باألضرار البيئية وعمليات 
التنظيف واملمتلــكات والتخلص من النفايات والغرامات 

والعقوبات واملسؤوليات البيئية األخرى.
بعد أن مت إعداد التقرير الذي أشــرت إليه بجهد كبير 
مع إسهامات من خبراء من جميع أنحاء العالم، طلب مني 
السيد كوفي عنان أن أقدمه إلى جلنة خاصة ضمت سفير 
الواليات املتحدة لــدى األمم املتحدة. وبعد االطالع على 
التقرير والنقاش حوله بنجاح، قال السفير األميركي إنه 
ال ميكنه قبول التقرير ألن الكونغرس األميركي لن يقبل 
تطبيق اإلجراءات التي نص عليها التقرير على الشركات 

األميركية. ونتيجة لذلك مت حفظ التقرير دون إجراء.
إن العمل اجلماعي من قبل جميع دول العالم ال يعني 
شــيئا إذا لم تتخذ الواليات املتحــدة والصني إجراءات 
حقيقيــة في مجال كبح انبعاثــات الكربون. الصني على 
وجه اخلصوص تعتبر أســوأ ملوث في العالم من خالل 
بنيتها التحتية الصناعية الضخمة، وهي مسؤولة عن ٣٠٪ 
من االنبعاثات الكربونيــة العاملية وحرق نصف إمدادات 
الفحم في العالم كل عام على الرغم من تعهد الرئيس شي 
جــني بينغ بتقليل االنبعاثات إلــى الصفر. أما ثاني أكبر 
ملوث فهو الواليات املتحدة األميركية، وهي مسؤولة عن 
حوالي ١٥٪ من انبعاثات الكربون في العالم. ال أحد يخضع 
للمساءلة وال دليل على وجود أية نتائج لسنوات من عقد 

اجتماعات مؤمتر تغير املناخ.
خالل رئاسته، نفى الرئيس ترامب مرارا وتكرارا حقيقة 
مشــكلة تغير املناخ بطريقة صارخــة للغاية. ولقد قدم 
الرئيس بايدن وعودا كبيرة بشأن املناخ وإن بوفاء قليل 
لتلــك الوعود. في الواقع، جتنبت الواليات املتحدة خالل 
العقود الستة املاضية القيام بأي إجراء جوهري في مجال 
تغير املناخ. ومنذ رئاسة ليندون جونسون في عام ١٩٦٥

حذر العلماء من أن خطر أزمة املناخ كان صارخا وأن دول 
العالم تغامر بشــكل خطير من خالل إطالقها النبعاثات 
هائلــة تؤثر على حرارة الكوكــب وأن هناك حاجة ملحة 
التخاذ إجراءات ملعاجلة ذلك. لقد كانت صناعة احلفريات 
ناجحة متاما في نشر املعلومات املضللة، كما أن املناورات 
السياســية واالقتصادية في ضــوء التهديد الذي ميثله 
تعاون روســيا والصني رمبا أعاقت اإلجراءات األميركية 

للحد من انبعاثاتها.
نحن جنتاز مرحلة زمنية للقرارات التي نتخذها فيها 
اآلن تأثير مباشر على مستقبل حياة وبقاء األجيال القادمة. 
اليزال من املمكن خفض االنبعاثات بنســبة ٥٠٪ بحلول 
عام ٢٠٣٠ وهو هدف حاســم للحد من ظاهرة االحتباس 
احلراري إلــى ٥٫١ درجات مئوية بحلول عام ٢٠٥٠. ومع 
ذلك، فإن هــذا يتطلب خفضا عميقا لالنبعاثات ويتطلب 
من الصني والواليات املتحدة العمل بجدية في هذا الصدد.
ما لم يتم اتخاذ إجراءات اآلن، ســتغرق بعض البلدان 
قريبا حتت املاء وسنشهد عددا غير مسبوقا من الكوارث 
الطبيعية، مبا في ذلك موجات احلر والعواصف الضخمة 
وزيادة شح املياه وانقراض العديد من مقدراتنا الطبيعية 
وأنظمتنا البيئية، إلى جانب إبادة العديد من أنواع الكائنات 
النباتية واحليوانية. وســيؤدي هذا إلى خلل في التوازن 
البيئــي العاملي، وهو احتمال مخيف حقا وله تداعيات لن 

يتمكن أي مبلغ من املال أو القوة من حلها.
ما نحتاج إليه هو جهد مشترك على جميع اجلبهات، مبا 
في ذلك تغيير أساسي يشمل أمناط حياتنا وعاداتنا، فضال 
عن السياسات الصحيحة والبنية التحتية والتكنولوجيا 
واملساءلة ملساعدتنا في هذا التحول. يجب على جميع الدول 
تقليل إدمانها على استخدام الوقود األحفوري بشكل كبير، 
وتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء املستدامة، وحتسني 
كفاءة الطاقة، وزيادة اســتخدام أنــواع الوقود البديلة، 
واســتخدام التكنولوجيا للمساعدة في جتميع الكربون 

وتخزينه بكميات أكبر.
بصفتي رئيس احتاد التحضر املستدام في نيويورك، 
أقول إنه يجب علينا املطالبة بعمل أسرع وأكبر من حكوماتنا 
وتطوير ثقافة العيش املستدام داخل منازلنا وأعمالنا ومدننا 
بسرعة. نحن بحاجة إلى وضع معايير لضمان االمتثال، 
حيث ال توجد محاسبة وقليل من املساءلة في الوقت احلالي.

طبقا للخطاب األميري - الذي أيده 
وأشــاد به اجلميع - على مجلس األمة 
واحلكومة اجلديدين، مهمة ضبط مسار 
الدميوقراطية الكويتية، التي يبدو أنها 
خالل الفترة السابقة فشلت في استمرار 
االستقرار السياسي، وعدم قدرتها على 
معاجلة القضايا املزمنة العالقة، وذلك رغم 
عمرها الدستوري الذي جتاوز الستني 
عاما من بعد االســتقالل، مت من خاللها 
تشكيل ٤٠ حكومة، وانتخاب مئات النواب 
ملجالس األمة لعدد ١٦ فصال تشريعيا، 
تناوب خاللها تعدد في رؤساء احلكومة 
واألمة، ولسنا بصدد اإلجنازات، وإمنا 
بصدد رصد هذا التوتر السياسي املزمن 
الذي أتعب الشعب الكويتي، وبسببه بدأ 
الكفر بالدميوقراطية يتسرب إليه، وهو 
يقارن دائما بالده مــع الدول األخرى 
الالدميوقراطية التــي تتطور وتتنامى 
بينما  وتبدع في خدماتهــا ومرافقها، 
الفساد العام لدينا يتسع أكثر، والصراع 
اخلفي واملعلن يتعمق، وتبادل تهمة انتهاك 
الدستور والالئحة بني النواب واحلكومات، 
تصل إلى حد اســتخدام مفرط متبادل 
ألسلحة أدوات «عدم التعاون» و«احلل»!، 
رغم مبادرات اإلصالح الوطني الكثيرة 
التي اقترحتها القوى الوطنية، يأتي اآلن 
مجلس األمة اجلديد (سبتمبر ٢٠٢٢) من 
رحم ظروف تكاد تكون مثالية: حتقق 
رغبة املعارضــة برئيس حكومة جديد، 
وأكثر نقــاوة للعملية االنتخابية مبنع 
الفرعيات املجرمة، وتعقب بيع األصوات 
احملرمة، ووعــد حكومي بعدم التدخل 
في اختيار رئيس مجلس األمة املرتقب، 
وفي تشكيل جلانه، وجاء التصويت عبر 
البطاقة املدنية، فجاء بنواب يعكســون 
املكونــات االجتماعية  أكثــر  بواقعية 

والسياسية للمواطنني.
أمام هذا املجلس واحلكومة  وليس 
املرتقبة إال التعاون الدستوري، النتشال 
البالد من أزماتها، واالنتقال بها إلى التنمية 
الشاملة املستدامة. وبغير هذا سنقع - ال 
سمح اهللا - حتت فريسة «إجراءات ثقيلة 
الوقع واحلدث»، وهو ما حذر منه اخلطاب 

األميري األخير!

أطيافه، بعيدا عن املصالح الشخصية.
وأمام مجلس األمة قضايا ملحة، 
األمنية، واإلسكانية  القضية  أهمها 
واالقتصادية وغير ذلك كما أن عليها 
تصحيح املشهد السياسي والتعاون 
املثمر مع احلكومة اجلديدة ورئيسها 
املواطنني  الذي وضع هموم وآمال 
كأولوية قصــوى، وعمل على هذا 
األســاس، ونحن ال نريد للشعب 
أن يفقد ثقته مبجلس األمة بسبب 
خالفــات جانبية وشــخصية بني 
األعضاء تعود بنا إلى املربع األول، ثم 
تتدخل القيادة إلنقاذ ما ميكن إنقاذه 
فتحل املجلس وتعيد االنتخابات من 
جديد، فاملجلــس ال يتحمل هموم 
الشعب فحسب، وإمنا يتحمل أمن 
وأمــان الوطن، لذلك تذكروا وصية 
صاحب الســمو األمير، حفظه اهللا، 
لكم بأن تضعوا مصلحة الكويت فوق 
كل اعتبار وأن تتعاونوا وتتعاضدوا 
في ظل الظروف العاملية الدقيقة وأال 
تستخدم األدوات الدستورية إال في 
مكانها الصحيح، وأمتنى أن تعي ما 

ذكرته أذن واعية، ودمتم ساملني.

لكل مسؤول ال يلبي طلباتهم التي هي 
قد حتمل جتاوزات على أنظمة الدولة 
وتتسبب في تخطي ترقيات وتعيينات 
بعض املوظفني املستحقني واملجتهدين 

بسبب التعيينات الباراشوتية.
إن الشعب اختار أعضاء املجلس 
اجلديد، ونأمل أن تكون أولويات هذا 
املجلس القضاء على الفساد وتبني 
املشاريع التنموية وأن يكون النقاش 

لصالح قضايا الناس.
من أقوال املغفــور له بإذن اهللا 
الراحل الشيخ  القلوب  ســمو أمير 
جابر األحمد، طيب اهللا ثراه: «إن ما 
وصلت إليه الكويت من مكانة وسمعة 
دولية مرموقة إمنا يرجع الفضل فيه 
إلى تكاتف أبناء هذا البلد ومتاسكهم 
وتعاضدهــم، وعلينا اليوم أكثر من 
أي وقت مضى أن نحافظ على هذه 
الكويتية  الصفات األصيلة ألسرتنا 
الواحدة وأن نرعاها ونزيدها وثوقا 

على مر األيام».
واهللا املوفق.

مستوياتهم.
وقد ســاهمت هذه اللقاءات في 
طرح مقترحات تطويرية من خالل 
العامة  االستفســارات واألســئلة 

واالستفادة من آراء اآلخرين.
وهكذا كسر الرومي احلاجز ما بني 
الرئيس واملرؤوس من أجل حتسني 
بيئة العمل وحتفيز املبدعني وتشجيع 
ذوي الطاقات وتوفير الدعم واإلرشاد 
والتوجيه الوظيفي ملن يحتاج إليه.

عندها سيقدم اجلميع أفضل ما 
لديهم من أجل أن يكونوا دائما عند 
حســن الظن بهم وليردوا العرفان 
ملديرهــم الذي احتــوى إبداعاتهم 
واحترم عقولهم ومنحهم الثقة واألمان 

واحلب والتقدير.
وكان حبه لهــم من أجل كويت 
جديدة ينهضون بها مبساعدته لهم 
وإعطائهم حقوقهم ومحاربة التعامل 
معهم بالشــخصانية التي هي أشد 

خطرا من الفساد املالي.

والفعل، ويربط بينهما إجناز على 
األرض، آمــال مبعاجلــات ناجعة 
التي  القضايا  للعديد من  وسريعة 
يراها ملحة وأولوية، وقوانني تعالج 
التي  الرتيبة  البيروقراطية  مثالب 
أنهكت البالد، ووضعت «درة اخلليج» 
في مكانة لم تألفها يوما، وال تليق 
بها ومبا تســتحق من قدر رفيع، 

وشعب تواق إلى العلياء دوما.
على ممثلي األمة األفاضل تعلم 
الدرس، وأخذ العبرة، واالبتعاد عما 
يفســد ود التعامل ورح التعاون 
باملقابل،  مع احلكومة، وهي كذلك 
ليمضي «مركب الكويت» نحو حياة 
سياسية مســتقرة، وعمل خالق، 
الزمن، وتعبر  وإجنازات تختصر 
آفاق رحبة،  إلــى  بالوطن وأبنائه 
النهضة  وفضاءات فســيحة من 

والتطور.. واهللا املوفق.

وذهبوا وبقيت أفعالهم وأعمالهم، ثم 
إن الكرسي تكليف ال تشريف ولو 
دامت لغيرك ما اتصلت إليك، فال بد 
من العمل الدؤوب، وتبني القضايا 
املهمة، خاصة أن أمامهم حكومة قوية 
فاعلة نشطة منجزة عملت في فترة 
قصيرة شيئا كثيرا وكبيرا، فعليهم 
االنسجام معها والتعاون املثمر الذي 
الوطن وأبنائه،  يصب في مصلحة 
وعدم التصادم معها مثلما حدث في 
السابق، فخدمة الشعب هي األساس 
وأنتم متثلون الشعب الكويتي كله بكل 

مقابلة أي نائب يريد التدخل في شؤون 
الوزارات كان في االجتاه الســليم، 
إذ وضع حــداً لتدخل بعض النواب 
في اختصاصات الوزراء، لذا، فإننا 
نتطلــع ألن يتواصل هذا األمر ملنع 
من يحاول أن يتدخل في سياسة كل 

وزير وأعمال وزاراته.
ونتمنى أن تزول تلك األساليب التي 
كنا نراها من بعض النواب السابقني، إذ 
كانوا يوجهون تهديدات باالستجواب 

اجلامعة بينه وبني موظفي وأساتذة 
إلى  الكويت ليستمع  وطلبة جامعة 
اجلميع وليحل مشاكلهم وليستفيد 

من أخطاء اآلخرين.
وكانت هذه اللقــاءات املفتوحة 
منظمة عبر خطط تنفيذية قام بها 
بالتنسيق مع عمداء  مدير اجلامعة 
الكليات انطالقا من تعزيز التواصل 
الداخلي بينه وبني أفراد اجلامعة بكل 

ملجلس ٢٠٢٢، كل السداد والتوفيق 
للنواب، وحظ أوفر ملن لم يحالفه 
النجاح، واملرأة التي غابت عن املشهد 
الطلة،  البرملاني، ســتحضر بهية 

مظفرة مبقعدي عالية وجنان.
العريضة  اآلمال  الشعب وضع 
على مناكب ممثليه، وسيرقب القول 

أراد، وهذا ما نتمناه ونريده لوطننا 
العزيز، ولم يبق إال القسم واختيار 
رئيس مجلس األمة، ويبدو أن األمر 
بات محسوما للنائب أحمد عبدالعزيز 

السعدون.
 نبــارك ملن حاز ثقة الشــعب، 
وملن لم يحالفه احلظ نقول «خيرها 
بغيرها» ولكن ال بــد لنا من كلمة 
في هذه املناسبة السعيدة وهي أن 
يعرف أعضاء مجلس األمة احملترمون 
أن الكرسي الذي سيجلسون عليه 
جلس عليه الكثير من األعضاء قبلهم 

كل مؤسسات الدولة، والبد أن يتصدى 
لكل املمارســات اخلاطئة التي أدت 
إلى انتشار هذا الفساد، وأن يتبنى 
التدخل في مؤسسات  سياسة عدم 
الدولة، ومينح املسؤولني  ووزارات 
فــي أجهزة الدولة مزيدا من احلرية 
في تبني سياســات إدارة وزاراتهم 

وعدم التدخل في شأنهم.
ال شك أن قرار القيادة السياسية 
بالتعميم علــى وزارات الدولة بعدم 

وحتى يشعر املوظف واألستاذ 
والطالــب باألمان اعتمــد الدكتور 
يوسف الرومي سياسة الباب املفتوح 

واللقاءات املفتوحة.
اللقاء املفتوح مع اجلميع: ويسجل التاريخ 
للدكتور يوسف الرومي أنه أول مدير 
فتح احلوار املباشر وجها لوجه منذ 
تأســيس اجلامعة عام ١٩٦٦م عبر 
اللقاءات املفتوحة في جميع كليات 

األمانة، قدمتها الكويت وأهلها درسا 
باملجان ملن يريد االستفادة لشعوب 
العالم وحكوماته، اختار الشــعب 
ممثليه، احتفل الفائزون وأنصارهم، 
وأخذ من لم يحالفه احلظ في إعادة 
حساباته من جديد، بحثا عن األسباب 
واملسببات، انتخبت األمة ٥٠ نائبا 

التي  الواعية هــي األذن  األذن 
تســمع وتفهم ما يقال لها، وتدرك 
املعنى، على عكس األذن الصماء التي 
تسمع وكأنها ال تسمع، وما دمنا في 
االنتخابات فنحن في  نتائج  أجواء 
عرس دميوقراطي له ما بعده، ومن 
خالل هذه األجواء عبرنا كمواطنني 
كويتيني عن رأينا ووجهة نظرنا من 
خالل من اخترناه لتمثيلنا في قبة 
البرملان، فنحــن أحرار في اختيار 
من نراه مناســبا لذلــك، بعيدا عن 
أي ضغوطات، فالصوت االنتخابي 
حق مطلق للمواطن، وعليه شاركنا 
واخترنا من يكــون نائبا عنا، وقد 
توكلنا على اهللا وقمنا بواجبنا الوطني، 
وظهرت النتائج وهللا احلمد وبان من 
خالل ذلك بالعني املجردة التغيير في 
النتائــج االنتخابية، ورأينا وجوها 
جديدة أخرجتها لنا صناديق االقتراع، 

وكان للمرأة نصيب.
نتمنى من القلب أن تكون هذه 
الوجوه مبشرة باخلير، وقد اتضحت 
الرؤية وبدا أن الشعب يريد التغيير 
وينشــد األفضل فكان للشعب ما 

أسفرت انتخابات مجلس أمة ٢٠٢٢
عن عناصر متجانسة ومتنوعة متثل 
كل فئات الشعب الكويتي، وهذا يعتبر 
منطلقا ألن يهتم نواب الشعب بالقضايا 
ذات املصالح الوطنية، وأنه ليست هناك 
تكتالت أو انتماءات طائفية أو قبلية، 
وهذا سيساعد أعضاء املجلس على أن 
يتفرغوا للقضايا التي تركز على إجناز 
مشاريع تنموية للوطن، وسيتطلب 
ذلك أن تسود روح التفاهم والتآلف 
بني أعضاء املجلس ال نريد أن نعيش 
تلك اخلالفات التي شهدتها املجالس 
السابقة، والتي لم تخل من خالفات 
شخصية ليست لها أي عالقة مبناقشة 
مشاريع وقضايا تتعلق مبصالح الوطن 
العليا، ونأمل أن تزول تلك اخلالفات 
وأن تسود روح التعاون واحملبة في 
املجلس اجلديد الذي نتطلع ألن يتفرغ 
حلل املشاكل التي تسببت في انتشار 

الفساد.
إن املجلس اجلديد يجب أن يضع 
في أولوياته القضاء على الفساد في 

تطوير التعليم يحتاج إلى قيادة 
حكيمة تدير العمل اجلماعي وتنمي 

طاقاته وتزيد إبداعاته.
واألستاذ الدكتور يوسف الرومي 
مدير جامعة الكويت أعطى الصورة 
املشرقة لهذه القيادة احلكيمة منذ أن 
تولى زمام اإلدارة اجلامعية جلامعة 

الكويت ٢٠٢٢ وبدأ اإلصالح.
اإلصالح اجلوهري: بدأ د.يوسف الرومي 
اإلصالح اجلوهري منطلقا من الذات 
الواعية او مبعنى أصح من الداخل 
«أال في اجلسد مضغة إذا صلحت 
صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد 

اجلسد كله أال وهي القلب».
وأهم نقطة حرص عليها د. يوسف 
الرومي هي الشعور باألمان بالنسبة 
للموظف ولألستاذ وللطالب على حد 
سواء فجميعهم جاءوا من أجل البناء 
ومن املعيب تصيد األخطاء (فكل طراق 
بتعلوم) بل ان كثيرا من هذه األخطاء 
كانت سببا في اإلبداع واخلبرات. 

توتــر العالقة بني الســلطتني 
التشريعية والتنفيذية، وزيادة هذا 
التوتر مبرور األيام، يؤدي إلى شلل 
ينعكس على مختلف أوجه احلياة، 
تتعطل القوانني، وتتوقف املشاريع، 
لتصبح العملية الدميوقراطية برمتها 
يوما بعد آخر عبئا ثقيال يرهق كاهل 
العكس  الوطن واملواطــن، وعلى 
الرؤى، واالتفاق على  متاما توحد 
السياسات العامة، واتخاذ منهج ثابت 
وواضح فــي التعامل مع مختلف 
القضايا، بشــفافية تامة من شأنه 
أن يقدم مسيرة العمل ويسرع في 

اإلجناز.
اخلميــس املاضــي.. عــرس 
دميوقراطي جديد شهدته الكويت، 
منوذج يحتذى في حسن التنظيم، 
وسالسة االقتراع، وصورة مشرفة 
التشرف بحمل  املنافسة على  في 

ألنني أحب احلقيقة وأحبكم أقول

تغير املناخ

abughazaleh@tag.globalد.طالل أبو غزالة

املوقف السياسي

مجلس أمة 
جديد ومنهاج 

اإلصالحات
عبداحملسن محمد احلسيني

تطوير التعليم

د.يوسف الرومي 
والقيادة احلكيمة

د.نورة املليفي

قارعة الطريق

حكومة ومجلس.. 
لتنطلق الكويت 

من جديد
hadialenzi@yahoo.comهادي العنزي

كلمات ال تنسى

أذن واعية
مشعل السعيد

«لبيه»...يا كويت!

مساحة للوقت

طارق إدريس

نعم «لبيه»... كانت والتزال هذه الكلمة 
الشعبية املتداولة باللهجات اخلليجية والتي 
تعني استجابة للنداء الذي تضمنه اخلطاب 
السامي لصاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، وألقاه سمو ولي عهده األمني الشيخ 
مشعل األحمد، معلنا فيه النزول عند رغبة 
الشعب لتصحيح املسار السياسي في يوم 
٢٩ سبتمبر الختيار من ميثلهم أعضاء 
ملجلس األمة ٢٠٢٢، فكان الشعب الوفي 
عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وأثبت 
قدرته على رد اجلميل لقيادته باالختيار 
الذي نسأل اهللا بأن يرد نواب األمة ٢٠٢٢

التحية لهذا الشعب األبي الذي لم يخذلهم 
في حسن االختيار، وقال بالكويتية الدارجة 
التي ورثها عن األجــداد واآلباء وأعلنها 

مدوية «لبيه» يا كويت!
«لبيه» هي تعني لبيك يا وطن احلرية 
أعلنها  والدميوقراطية والدستور، لطاملا 
الشعب الكويتي في أوقات الشدة والرخاء 
الســراء والضراء، معلنا تضامنه  وفي 
وتكاتفه وتفاعله مع أوقات وأحداث بالفرح 

وبالترح!
 يوم اخلميس املاضي ٢٩ ســبتمبر 
أعاد هذا الشعب االبتسامة والفرحة إلى 
صناديق االقتراع وأحسن االختيار كما 
أرادت قيادته احلكيمة فهل يحتكم رجال 
األمة من املخضرمني والشباب اجلدد على 
املمارسة السياسية والوطنية إلى احلكمة 
والعقالنية بقيادة سفينة الدميوقراطية من 
قاعة «عبداهللا السالم» إلى ميناء االستقرار 
والهدوء والعمل حتى تصل إلى بر األمان 

والطمأنينة؟!
نحن كشعب لبينا النداء، وعلى نوابنا 
جميعا بسط يد التعاون والعمل على تأمني 
أولويات  الكثير من  االستقرار ومعاجلة 
املرحلة القادمة لتصحيح املسار السياسي 
واالقتصادي واالجتماعي والتنموي بكل 
ثقة وتأن وتعاون من السلطتني التنفيذية 
والقضائية لتحقيق اإلجنازات وتعويض تلك 
األوقات التي أهدرتها املمارسات اإلدارية 
والسياسية املاضية وفتح صفحة جديدة 
تؤكد لنا أننا جميعا قيادة وشعبا ونوابا 
على قدر املسؤولية بتطبيق كلمة «لبيه» من 
القلب والضمير ونرد التحية والتقدير لهذا 
الوطن العزيز والغالي ونقدر كل التضحيات 
اجلسام التي سطرت ملحمة الفداء بالروح 
والوقت والثبــات من أجل الكويت ألنها 
املالذ واالستقرار لنا وألجيالنا! وأال ننسى 

أن الكويت هي الباقية ونحن الزائلون!
«فاللهم احفظ الكويت وشــعبها من 

كل مكروه»!



تطور الصني يوفر فرصًا جديدة لتعميق الشراكة اإلستراتيجية مع الكويت
حــّل فصــل اخلريــف الذهبي مــن جديد، 
ومبناسبة حلول العيد الوطني الـ ٧٣ جلمهورية 
الصني الشعبية، يطيب لي أن أتقدم بخالص 
التهانــي والتبريــكات للمواطنــني الصينيني 
العاملني والدارســني في الكويــت، وأن أتقدم 
بجزيل الشكر والتقدير للكويت قيادة وشعبا 
على ما أبدوه من اهتمام ودعم للصني وتنمية 

العالقات الصينية -الكويتية!
خــالل الـــ ٧٣ ســنة املاضية، قــاد احلزب 
الشــيوعي الصيني مئات املاليني من الشعب 
الصيني للعمل اجلاد للتغلب على الصعوبات 
والســعي لتحســني الذات ومواصلة النضال 
والكفاح حتى حقق طفرة تاريخية من النهوض 
ثم االغتناء وصوال إلى تعزيز القوة، واستقبل 
آفاقا مشرقة لتحقيق النهضة العظيمة لألمة 
الصينية، وخاصة منذ انعقاد املؤمتر الوطني 
الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، حتت 
قيادة اللجنة املركزية للحزب الشيوعي الصيني 
وفي القلب منها الرفيق شي جينبينغ، حققت 
الصني إجنازات تاريخية وشــهدت تغييرات 
تاريخية، ودخلت االشتراكية ذات اخلصائص 

الصينية حقبة جديدة.
وقد احتل إجمالي االقتصاد الصيني املرتبة 
الثانية في العالــم لتصبح الصني أكبر دولة 
جتارية في العالم يحتل اســتثمارها األجنبي 
املباشــر املرتبــة األولى في العالــم، وجتاوز 
متوسط مساهمة الصني في النمو االقتصادي 
العاملي ٣٠٪ لتحتل البالد بذلك املرتبة األولى 

علــى مســتوى العالــم. وبتوجيه فكر شــي 
جينبينغ بشأن الديبلوماسية، طرحت الصني 
بوضوح مفهوم بناء مجتمع املستقبل املشترك 
للبشرية، ومبادرة احلزام والطريق، ومبادرة 
التنمية العاملية، ومبادرة األمن العاملي وغيرها 
من سلسلة املفاهيم واملقترحات الرئيسية مما 
يساهم باحلكمة الصينية واحللول الصينية 

في مواجهة املخاطر والتحديات العاملية.
وخالل أسبوعني، سيعقد احلزب الشيوعي 

الصيني مؤمتره الوطني العشرين.
ستعمل الصني على تطبيق املفهوم اجلديد 
للتنمية وتوسيع االنفتاح على العالم اخلارجي 
باســتمرار وتعزيز الرخاء املشترك تدريجيا 
للشــروع نحو الهدف املئــوي الثاني املتمثل 
في بناء دولة اشتراكية حديثة وقوية بطريقة 
شاملة من أجل دفع حتقيق النهضة العظيمة 
لألمــة الصينية من خــالل العصرنة بالنمط 
الصيني. ستتبع الصني طريق التنمية السلمية 
بثبات وتعزز بناء مجتمع املستقبل املشترك 
للبشــرية وجتلــب فرصا جديــدة للعالم مع 
التنمية اجلديدة في الصني. ستتكاتف الصني 
مع الدول األخرى ملواجهة مختلف التحديات 
وممارسة التعددية مبعناها احلقيقي وحماية 
العــدل والعدالة وااللتزام بالتعاون والتنمية 
وتوسيع االنفتاح واالندماج وضخ املزيد من 

الطاقة اإليجابية في العالم املتغير.
باحترام التنوع واالختالف، يحل التناغم 

والتوافق.

ظلت الصــني والكويت تتمســكان بالنية 
األصليــة في إقامــة العالقات الديبلوماســية 
بينهما وتتبادالن دعمهما في القضايا املتعلقة 
باملصالح اجلوهرية والشــواغل الرئيســية، 
وتعززان التنسيق والتعاون الوثيقني بشأن 
القضايا الدوليــة واإلقليمية انطالقا من مبدأ 
الصدق واالحتــرام املتبادل، علــى الرغم من 
أن الصــني والكويت تفصل بينهما احمليطات 
الشاســعة وتختلفان في التقاليد التاريخية 

واألنظمة السياسية.
فتلتزم الكويت دائما مببدأ الصني الواحدة، 

كما تدعم الصني دولة الكويت في احلفاظ على 
سيادتها وأمنها واستقرارها وتقدر إسهامات 
الكويت البارزة في تعزيز السالم واالستقرار 
فــي اخلليج، وفي تعزيــز وحدة دول مجلس 

التعاون اخلليجي وتطوير ذاتها.
حتت رعاية وتوجيه قادة الصني والكويت، 
دأب البلدان على تعميق شراكتهما االستراتيجية 
وتعزيز مواءمة البناء املشترك ملبادرة «احلزام 
والطريق» مع «الرؤية الوطنية ٢٠٣٥» للكويت، 
ويتميز التعاون العملي الثنائي بينهما مبرونة 
قويــة وإمكانات هائلة. فقــد أصبحت الصني 
أكبر مصدر للواردات الكويتية وأكبر شريك 
جتــاري للكويت، حيث بلــغ إجمالي التبادل 
التجاري بني البلدين ٢٢٫١ مليار دوالر أميركي 
في عام ٢٠٢١، في حني تعد الكويت سابع أكبر 
مصدر لواردات الصني من النفط اخلام تصدر 
٣٠٫١٦ مليون طن من النفط اخلام إلى الصني 

في عام ٢٠٢١.
وبلغ إجمالي االستثمار الصيني املباشر في 
الكويــت حوالي ٤١٠ ماليني دوالر، مما يجعل 
الصني ثاني أكبر مصدر لالستثمار األجنبي في 
الكويت بحسب االحصاءات الكويتية. لم يؤد 
التطور السريع للعالقات الصينيةـ  الكويتية 
إلى حتقيق فوائد ملموسة للشعبني فحسب، 
بل قــدم أيضا مســاهمات إيجابية في تعزيز 
التضامن والتعاون اإلقليميني والدوليني. وإن 
قبول الكويت كشريك احلوار ملنظمة شنغهاي 
للتعاون يحظى أهمية بالغة في تعزيز التفاعل 

اإليجابي والتنمية السلمية في اإلقليم.
ومبناســبة الذكرى الثانية لتولي صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد مقاليد احلكم، 
أود أن أتقدم بخالص التهاني وأطيب التمنيات 
للكويت على حتقيق إجنازات جديدة في البناء 
الوطني والتنمية الوطنية وفي مجال التبادل 
والتعــاون اخلارجي، كما أتقدم بتهانينا على 
إجــراء االنتخابات النيابيــة اجلديدة بنجاح. 
أمتنى للكويت التنمية واالزدهار، وللشــعب 
الكويتي السعادة والرفاهية حتت قيادة صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو ولي 

العهد الشيخ مشعل األحمد.
بصفتي ســفيرا جديــدا جلمهورية الصني 
الشــعبية لدى الكويت، فإنني على استعداد 
للعمل مــع زمالئــي وأصدقائي فــي الكويت 
ملضاعفــة جهودنا لتعميق الثقة السياســية 
املتبادلــة بــني الصــني والكويت باســتمرار، 
وتوســيع نطاق التعــاون العملــي، وتعزيز 

التفاهم املتبادل بني الشعبني.
وأنا على ثقة راسخة بأن الصني والكويت، 
حتت رعاية وتوجيه الرئيس شــي جينبينغ 
وصاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد 
وســمو ولــي العهد الشــيخ مشــعل األحمد، 
ستواصالن العمل يدا بيد على طريق تعزيز 
التعــاون في مختلف املجــاالت وبناء مجتمع 
املســتقبل املشترك للبشــرية وتستمران في 
تعزيــز الشــراكة االســتراتيجية بني الصني 

والكويت مبدلوالت أعمق وآفاق أوسع!

فخامة الرئيس الصيني شي جينبينغصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

االحتفال بالذكرى السنوية الـ ٧٣
لتأسيس جمهورية الصني الشعبية

١٩٤٩ - ٢٠٢٢ ١٤
االحد ٢ أكتوبر ٢٠٢٢

كلمة السفير تشانغ جيانوي مبناسبة 
العيد الوطني الصيني عام ٢٠٢٢

شنغهاي الصني: مركز اقتصادي ومالي دولي 
إجمالي الناجت احمللي عام ٢٠٢١: ٦٨٠ مليار دوالر 

أخلص التهاني والتبريكات مبناسبة الذكرى 
الـ٧٣ لتأسيس جمهورية الصني الشعبية 

(١٩٤٩-٢٠٢٢)

عاشت الصداقة
الصينية - الكويتية

العميقة لألبد!

أصدق التهاني والتبريكات بالذكرى 
الثانية لتولي  صاحب السمو األمير
الشيخ نواف األحمد مقاليد احلكم



١٥
االحتفال بالذكرى السنوية الـ ٧٣
لتأسيس جمهورية الصني الشعبية

١٩٤٩ - ٢٠٢٢

االحد ٢ أكتوبر ٢٠٢٢

ميناء ماوان الذكي:
٥G إدارة أوتوماتيكية على شبكة

شخص واحد يدير ٦ أجهزة عن بعد.

املوانئ الصينية: املرتبة األولى
من حيث مرور البضائع واحلاويات.
ثمانية موانئ صينية من أكبر عشرة 

موانئ العالم من حيث سعة الشحنات

C٩١٩: أول طائرة ركاب صينية

شبكة السكك احلديدية عالية السرعة في الصني 
تبلغ ٤٠ ألف كيلومتر وحتتل ٧٠٪ من إجمالي 

السكك عالية السرعة في العالم

جسر هونغ كونغ – تشوهاي – ماكاو:
أطول جسر ونفق ومعبر بحري في العالم

سكان قومية ويغور في شينجيانغ الصني
من ٥٫٥٥ ماليني نسمة إلى ١١٫٦ خالل ٤٠ عامًا

بدء عصر محطة الفضاء الصينية

«فوجيان»: حاملة الطائرات الصينية الثالثة
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االحد ٢ اكتوبر ٢٠٢٢ اقتصـاد

«بيتك».. األكبر في البورصة بقيمة سوقية ١١٫٤٥ مليار دينار
احمللل املالي

بعد استحواذ بيت التمويل 
الكويتــي على البنك األهلي 
املتحد - البحرين عن طريق 
تبادل األسهم، وذلك بالتنازل 
عــن ٩٧٫٢٧٣٪ مــن اســهم 
رأسمال «األهلي املتحد» أي ما 
يعادل ١٠٫٨ مليارات سهم من 
اسهم األهلي املتحد لصالح 
«بيتــك» حيــث ارتفع رأس 
مال بيــت التمويل الكويتي 
من ٩٢٨٫٥٧ مليون دينار الى 
١٫٣٣ مليار دينار موزعة على 
١٣٫٣ مليار سهم، فقد تصدر 
بيت التمويل الكويتي قائمة 
الشــركات األكبــر من حيث 
القيمة الرأسمالية السوقية 
في بورصة الكويت وبقيمة 
رأسمالية سوقية بلغت ١١٫٤٥
مليــار دينار أي مــا يعادل 
٢٦٫٧٪ من القيمة الرأسمالية 
السوقية االجمالية لبورصة 
الكويت التي سجلت ٤٢٫٨٧
مليــار دينــار كمــا فــي ٢٧

ســبتمبر ٢٠٢٢، تــاله بنــك 
الكويت الوطني بوزن ١٧٫٣٩٪ 
في السوق أي ما يعادل قيمة 
٧٫٤٥ ســوقية  رأســمالية 
مليارات دينار والشــركات 
األخــرى فــي رأس الالئحة 
تبتعد مــن حيث الوزن عن 
«بيتــك» و«الوطني» حيث 
جاء بنــك بوبيان في املركز 
الثالــث بــوزن في الســوق 

الوزن في السوق نحو ٣٧٫٨٣
مليــار دينار، ما يعادل ٨٨٪ 
من البورصة وشكلت ٢٠٪ من 
إجمالي عدد الشركات املدرجة 
التي بلغت ١٥٣ شركة بينما 
األسهم األخرى والتي شكلت 
٨٠٪ من عدد األسهم املدرجة 
فقد بلغ وزنها السوقي ١٢٪ 
فقط، وهي مبعظمها اســهم 
ذات قيمة ســوقية صغيرة 
احلجــم تتــراوح قيمتهــا 
السوقية بني مليونني و١٩٠

مليون دينار.
بعــد هــذا االســتحواذ 

البورصــة عرضــة ملخاطر 
تقلب أسعار األسهم الثقيلة 
الوزن باإلضافة الى احتساب 
املؤشرات الوزنية للبورصة 
والقطاعات على أساس القيمة 
الرأسمالية السوقية لالسهم 
Free Float القابلة للتــداول

Shares للشــركات املدرجة، 
حيــث إن عــدد كبيــر مــن 
الشــركات ممسوكة من قبل 
مستثمرين اســتراتيجيني، 
وبالتالي األخذ بعني االعتبار 

سيولة األسهم املدرجة.
وكان «بيتــك» أفصح في 
وقت سابق من االسبوع املاضي 
عن اجلدول احملدث لالحداث 
الرئيسية لعملية االستحواذ، 
حيــث قــال ان تاريــخ النفاذ 
سيكون اعتبارا من اليوم األحد 
املوافق ٢ أكتوبر، وســيكون 
أول يوم لتداول أسهم «بيتك» 
اجلديــدة في تاريخ ٦ أكتوبر 
اجلاري، على أن يكون انتهاء 
فتــرة الـ ٦٠ يومــا العتراض 
املســاهمني الذين لــم يقدموا 
اســتمارات القبول بتاريخ ١٤

نوفمبر ٢٠٢٢، وتسجيل أسهم 
بيتــك اجلديدة بأســماء باقي 
مساهمي األهلي املتحد الذين 
لم يقدموا اســتمارات القبول 
بتاريــخ ٢٠ نوفمبــر املقبل، 
وأول يوم لتداول اسهم بيتم 
اجلديدة للمساهمني الذين لم 
يقدموا استمارات القبول في 

٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢.

والتغيير امللحوظ في تركز 
الســوق مــن حيــث أوزان 
الشركات تتبني احلاجة الى 
إدراج شــركات متوســطة 
الى كبيرة احلجم من حيث 
القيمة الرأسمالية السوقية 
فــي بورصــة الكويت وذلك 
بهدف خلق فرص استثمارية 
للمســتثمرين  جديــدة 
السيولة وتنويع  وتنشيط 
األوراق املاليــة وتوزيعهــا 
علــى كل القطاعــات خللق 
التــوازن لصالــح  بعــض 
املستثمرين بحيث ال تكون 

مبا يعادل ٢٦٫٧٪ من القيمة الرأسمالية اإلجمالية للسوق

نســبته ٦٫٧٢٪ ومــن ثــم 
مجموعة«زين» بوزن ٥٫٩٣٪ 
و«أجيليتي» بوزن ٤٫٢٥٪ في 

البورصة.
في األساس وقبل استحواذ 
«بيتك» على «األهلي املتحد 
- البحريــن» كان واضحــا 
تركــز البورصــة الكويتية 
من حيث القيمة الرأسمالية 
السوقية والتداوالت في عدد 
محــدود وقليل من األســهم 
القيمة  املدرجة حيث بلغت 
الرأســمالية السوقية ألكبر 
٣٠ شــركة مدرجة من حيث 

«البترول» تعتزم تنظيم حفل 
رسمي إلطالق إستراتيجية ٢٠٤٠

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادرها أن مؤسسة 
البترول الكويتية تعتزم تنظيم حفل رسمي 
إلطالق اســتراتيجية املؤسســة وشــركاتها 
التابعة لعــام ٢٠٤٠ وذلك بعــد االنتهاء من 

االستراتيجية وتعديلها.
وقالــت املصــادر إن الشــركات النفطية 
التابعة ملؤسســة البترول انتهت مؤخرا من 
تعديل استراتيجيتها لعام ٢٠٤٠ وذلك وفقا 
للتغيــرات املطلوبة مــن احلكومة. وذكرت 
أن اســتراتيجية القطاع النفطي لعام ٢٠٤٠

تتمتع بأهمية قصوى في كل عمليات وأنشطة 
مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة 
لها، حيث إن هذه االســتراتيجية تشمل كل 
مجاالت العمل، سواء املرتبطة بشكل مباشر 
بالعمليات النفطية، أو تلك املكملة لها والتي 

تأخذ كذلك حيزا من اهتمام القطاع.
وفي هذا السياق، تعتزم «البترول» طرح 
ممارسة بشأن تنظيم احلفل ومن املقرر نشر 
املمارسة في عدد غد من مجلة «الكويت اليوم»، 

وحددت «البترول» آخر موعد لتقدمي العطاءات 
في ٨ نوفمبر املقبل، وتسري العطاءات ملدة 
٩٠ يوما اعتبارا من تاريخ اإلقفال وتبلغ قيمة 
التأمني األولي للممارسة ألف دينار صاحلة 

طول مدة سريان العطاء.
وســتعقد «مؤسســة البترول» اجتماعا 
متهيديا بتاريخ ١٧ أكتوبر اجلاري للرد على 

استفسارات املمارسني.
جتدر اإلشارة الى أن الكويت عدلت أكثر 
من مرة اســتراتيجية القطــاع النفطي لعام 
٢٠٤٠، والتــي كان آخرها مطلــع عام ٢٠١٩، 
حيث تبنت االســتراتيجية القدمية حتقيق 
طاقة إنتاجية من النفــط اخلام في الكويت 
بشكل ثابت حول ٤٫٧٥ ماليني برميل يوميا، 
في حني تبلغ القدرة اإلنتاجية للكويت نحو 
٣ ماليــني برميل، ما يحمــل تخوفات من أن 
تكون توقعات الدراسة املعدة في هذا الشأن 
مبالغا فيها بعض الشيء، ويجب إعادة النظر 
فــي تقديرها في ضوء دراســة جديدة أكثر 
دقــة ملختلف اجلوانــب ذات الصلة بجدوى 

مشاريع اخلطة.

بعد انتهاء الشركات النفطية من وضع إستراتيجية معدلة واملوافقة عليها

«نفط الكويت» تنشئ خطوط تدفق 
أنابيب بقيمة ١٢٢ مليون دينار

تطوير تطبيق «تشجيع االستثمار»

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر نفطية مسؤولة 
ان شركة نفط الكويت قررت ترسية عقدين 
ضخمني األسبوع املاضي بقيمة اجمالية تبلغ 
١٢٢ مليون دينار وذلك النشاء خطوط تدفق 
األنابيب. وقالت املصادر ان العقد االول بقيمة 
٦٠ مليون دينار، حيث ستقوم الشركة بإنشاء 

خطوط التدفق في منطقة غرب الكويت.
وذكرت ان العقد الثاني في منطقة جنوب 
وشرق الكويت (حقل برقان الكبير) ومتت 

ترسيته بقيمة ٦٢ مليون دينار.
ويشــمل نطاق العمل في مشروع إنشاء 
خطوط تدفق الغاز واألعمال املرتبطة بها، بناء 
شبكة خطوط التدفق وتركيب التوصيالت 

اخلطوط الساخنة والصمامات.

طارق عرابي

تتجه هيئة تشجيع االســتثمار املباشر 
إلى تطوير تطبيقها اخلاص بالهواتف الذكية 
مبا يتناسب مع خططها االستراتيجية، حيث 
تطرح ممارسة متخصصة في صيانة وتطوير 
تطبيــق الهواتف الذكيــة، والتي حددت لها 

مواصفات فنية وشــروطا خاصة وعامة، إذ 
تطرح املمارسة رسميا اليوم وتستمر حتى 
إقفالهــا في ٢٣ اجلاري. وفي الســياق ذاته، 
تطــرح وزارة التجارة والصناعة ممارســة 
خاصة بصيانة نظام ميكنة تراخيص هيئة 
تشجيع االستثمار املباشر اليوم على أن يكون 
آخر موعد لتقدمي العطاءات في ١٦ اجلاري.

في غرب الكويت وحقل برقان الكبير

فاتورة دعم «التموين» تقفز ٧٢٪ إلى ١٣٨٫٧ مليون دينار

طارق عرابي

كشــفت بيانات رســمية 
اطلعت عليهــا «األنباء» عن 
ان قيمــة فاتــورة دعم املواد 
التموينية واإلنشــائية التي 
حتملتهــا احلكومــة خــالل 
النصف األول من العام احلالي 
ارتفعت بنسبة ٧٢٪ مبا قيمته 
٥٨٫١ مليون دينار حيث بلغت 
القيمة اإلجمالية لإلنفاق على 
ذلك اجلانب نحو ١٣٨٫٧ مليون 
دينار، مقارنة بـ ٨٠٫٦ مليون 
دينار للفترة ذاتها من العام 

املاضي ٢٠٢١.
ووفقا ملصادر مطلعة، فإن 
أسباب الزيادة في اإلنفاق على 
الدعم تأتي بصورة رئيسية 
من االرتفاع في أسعار املواد 
الغذائية واإلنشــائية عامليا، 
وهو األمر الذي تواجهه وزارة 
التجارة والصناعة بتخفيف 
آثاره على املواطنني عبر حتمل 
تلك الزيادات في إطار سعيها 
لتوفير السلع واالحتياجات 
األساســية املدعومــة بنفس 
أســعارها السابقة ومن دون 
أن تثقل كاهل املواطن، خاصة 
أن وزير التجارة والصناعة 
فهد الشريعان كان قد أكد في 
أكثر من مناسبة أن املواطن لن 
يشــعر بأي زيادة في أسعار 
املواد اإلنشائية والتموينية 
املدعومة، إذ ستتحمل احلكومة 
فروق األســعار الناجتة عن 
زيادة كلفة الشحن أو غيرها، 
فــي ظــل تداعيــات احلــرب 
ـ األوكرانية، وأن  الروســية 
هنــاك خططا اســتراتيجية 
لضمان تدفق الســلع واملواد 
الغذائية واستقرار أسعارها.

يأتــي ذلــك إلــى جانــب 
الــدور احليوي لإلنفاق على 
دعم املــواد اإلنشــائية التي 
استحوذت وحدها على نحو 
٨٨٪ مــن حجم زيادة اإلنفاق 
على الدعم خالل أول ٦ أشهر 
من العــام احلالــي، مدفوعة 
بحجم التوزيعات اإلسكانية 
األخيرة وبدء املواطنني العمل 
على التجهيزات واإلنشاءات 

اخلاصة ببيت العمر.
يأتي ذلــك بعدما ارتفعت 
فاتورة اإلنفاق على دعم املواد 
اإلنشــائية بنسبة تصل إلى 
١٤٣٪ مبــا قيمتــه نحو ٥١٫٥

مليــون دينــار حيــث بلغت 
القيمة اإلجمالية حلجم االنفاق 
عليها خالل النصف األول من 
العام احلالي نحو ٨٧٫٤ مليون 
دينــار مقارنة بـ٣٥٫٩ مليون 
دينار عن الفترة ذاتها من العام 
املاضي ٢٠٢١، وذلك بدعم من 
التوزيعات اإلسكانية اجلديدة 
وبــدء الكثير مــن املواطنني 

دينار في مارس ٢٠٢١، وجاء 
شهر أبريل رابعا بـ ١٢٫٥ مليون 
دينار مقابل ٥٫٤ ماليني دينار 

في أبريل ٢٠٢١.
علــى  اإلنفــاق  وشــهد 
الدعم املقدم للمواد الغذائية 
والتموينيــة االساســية من 
األرز، والســكر، واحلليــب 
البــودر، والزيــت النباتــي، 
ومعجون الطماطم، والدجاج، 
والعــدس، والطحــني خــالل 
النصف االول من العام احلالي 
ارتفاعا بنحو ١٣٫١٥٪ مبا قيمته 

علــى احلليــب ومغذيــات 
األطفــال بنســبة ٣٢٪ مبــا 
قيمته ٩٠٠ ألف دينار خالل 
النصف االول من عام ٢٠٢٢
حيــث بلغــت قيمتــه نحو 
٣٫٧ ماليــني دينــار مقارنة 
بـــ ٢٫٨ مليون دينــار دعما 
أنفق على تلك السلع خالل 
الفترة ذاتها من ٢٠٢١. وسجل 
شــهر يونيو املاضي أعلى 
معدل انفاق على دعم احلليب 
ومغذيات االطفال بواقع ١٫١

مليون دينار، تاله شهر أبريل 
بنحو ٥٩٨ ألف دينار، بينما 
سجل شهر يناير نحو ٥٧٧
ألف دينــار لدعــم احلليب 
ومغذيــات االطفــال. جدير 
بالذكر أن إجمالي قيمة الدعم 
املنصرف للمواد التموينية 
التي تقدمها وزارة التجارة 
للمواطنني من خالل البطاقة 
التموينية، بلغ خالل العام 
٢٠٢١ نحو ٢٢٥ مليون دينار، 
حيث شــمل هذا املبلغ دعم 
مجموعة املــواد التموينية 
التي تضم: األرز البشــاور، 
الدجــاج  النباتــي،  الزيــت 
املجمد، معجــون الطماطم، 
الســكر، حليــب البــودرة، 
الطحني والعدس، إلى جانب 
املتمثلة  املــواد اإلنشــائية 
باألسمنت واحلديد والطابوق 
ودعم التكييف واخلرسانة 
واألطقم الصحية واألسالك 
الكهربائيــة والســيراميك 
والبورسالن ودعم التكسية 
اخلارجية للبناء والترميم.

نحو ٥٫٥ ماليني دينار ليبلغ 
نحو ٤٧٫٣ مليون دينار مقارنة 
بـ ٤١٫٨ مليون دينار عن الفترة 
ذاتها من ٢٠٢١. وأظهرت األرقام 
أن شــهر يونيو ٢٠٢٢ سجل 
أعلى معــدل انفاق على دعم 
املواد األساســية بواقع ١٣٫٩

ماليني دينار، يليه شهر مارس 
بواقــع ٩٫٣ ماليــني دينار ثم 
شــهر مايو بواقع ٨٫١ ماليني 

دينار.
املقــدم  الدعــم  وارتفــع 
حلملة البطاقات التموينية 

في ٦ أشهر وبزيادة قيمتها ٥٨٫١ مليون دينار مقارنة بـ ٨٠٫٦ مليون دينار أنفقت خالل الفترة ذاتها من ٢٠٢١

إنشاءاتهم في بيت العمر.
وسجل شهر يناير املاضي 
أعلى معــدل انفاق على دعم 
إذ بلغت  املــواد اإلنشــائية، 
قيمتــه ١٨٫٧ مليــون دينــار، 
مقارنة بـ ٥٫١ ماليني دينار عن 
شهر يناير ٢٠٢١، فيما سجل 
شهر فبراير ٢٠٢٢ ثاني أعلى 
معدل إنفاق بواقع ١٦٫٥ مليون 
دينار مقارنة بـــ ٥٫٦ ماليني 
دينار في فبراير ٢٠٢١، وحل 
شهر مارس ثالثا بـ ١٥٫٣ مليون 
دينار مقارنة بـــ ٥٫٣ ماليني 

«التجارة»: نظام لرصد الشكاوى واالقتراحات 
املتداولة على اإلنترنت ومواقع التواصل

علي إبراهيم 

علمت «األنباء» عبر مصادرها املطلعة، 
أن وزارة التجارة والصناعة وحتديدا قطاع 
الرقابة التجارية وحماية املستهلك، يولي 
آراء وشــكاوى املســتهلكني صفة األولوية 
القصوى في تطوير عملياته، إذ يستهدف 
رصد وحتليل شكاوى املستهلكني باإلضافة 
إلى متابعة اقتراحاتهم في معايشة حقيقية 

لواقع املواطنني وجتاربهم كمستهلكني.
وتتجــه الوزارة إلى االســتعانة بنظام 
متخصص فــي رصد ومتابعة الشــكاوى 
واالقتراحات املتداولة على شبكة اإلنترنت 
ومواقع التواصل االجتماعي لهذا الغرض، 
حيث طرحت بالفعل ممارسة متخصصة في 

هذا األمر، فيما قد متتد العمليات إلى رصد 
كل ما يتعلق بأعمال الوزارة من شــكاوى 

واقتراحات.
وفي السياق ذاته، تتجه وزارة التجارة 
والصناعــة مليكنــة أعمــال إدارة القضايا 
والعقود في قطاع الوكيل املساعد للشؤون 
القانونيــة الــذي يختص باإلشــراف على 
القضايا والعقود التي تكون الوزارة طرفا 
فيها ومتابعة الدراسات والبحوث القانونية 
والفنية ومتابعة تطبيق القوانني واملراسيم 
واللوائح. وفي هذا الصدد، تتجه «التجارة» 
إلى طرح ممارســة مختصة بشــأن ميكنة 
إدارة القضايا والعقود، والتي سيبدأ توفير 
وثائقها بدءا من اليوم على أن يكون آخر يوم 
لتقدمي العطاءات في  ١٦ من الشهر اجلاري.

التوزيعات اإلسكانية ترفع دعم املواد اإلنشائية بـ ١٤٣٪ إلى ٨٧٫٤ مليون دينار

٣٧٫٨٣ مليار دينار القيمة الرأسمالية السوقية ألكبر ٣٠ شركة مدرجة

٣٢٪ ارتفاعًا في فاتورة احلليب ومغذيات األطفال.. وصلت لـ ٣٫٧ ماليني دينار

وزن الشركة في بورصةالقيمة الرأسمالية  (دينار كويتي)الشركةالترتيب
٢٦٫٧٠٪١١٫٤٤٦٫١٢٥٫٥٩٢بيتك١
١٧٫٣٩٪٧٫٤٥٤٫١٤٨٫٨٨٣وطني٢
٦٫٧٢٪٢٫٨٨٢٫٢٩٢٫٨٩٥بنك بوبيان٣
٥٫٩٣٪٢٫٥٣٩٫٩٨٣٫٥٨١زين٤
٤٫٢٥٪١٫٨١٩٫٧٦٧٫٤٣٨أجيليتي٥
٢٫٥٥٪١٫٠٩٣٫٩٢٣٫٢٢٩املباني٦
٢٫٣٢٪٩٩٥٫٣٦٦٫١٦٥خليج ب٧
٢٫٢٨٪٩٧٨٫٠٩٩٫٧١٤جتاري٨
١٫٧٤٪٧٤٦٫٣٣٣٫٤٣٨برقان٩
١٫٥٢٪٦٤٩٫٨١٣٫٣٣٤املتحد١٠
١٫٣٠٪٥٥٩٫٢٩٠٫٨٧٤أس تي سي١١
١٫٢٢٪٥٢٤٫٦١٣٫٣٦٦صناعات١٢
١٫٢١٪٥١٩٫٤٧٣٫٠٥٥أهلي١٣
١٫١١٪٤٧٦٫٣١٠٫٩٥٨أريد١٤
١٫٠٥٪٤٥٠٫٣٢٠٫٧٥٦بوبيان ب١٥
١٫٠٤٪٤٤٤٫٠٠٠٫٠٠٠بنك وربة١٦
١٫٠١٪٤٣٤٫٩٧٧٫٧٢١قابضة م ك١٧
١٫٠٠٪٤٢٧٫٦٥٢٫٣٤٨البورصة١٨
٠٫٩٥٪٤٠٧٫٠٤٨٫٥٤٤هيومن سوفت١٩
٠٫٨٣٪٣٥٦٫٤٠٠٫٠٠٠مشاريع٢٠
٠٫٨٣٪٣٥٤٫٤٢٧٫٦٩١اجلزيرة٢١
٠٫٧١٪٣٠٥٫٥٧٥٫٥٣٦القرين٢٢
٠٫٧١٪٣٠٢٫٧٧٤٫٩١٣جي اف اتش٢٣
٠٫٦٦٪٢٨٤٫٠٠٣٫٣١٨خليج ت٢٤
٠٫٥٨٪٢٤٦٫٥٦٨٫٦٨٩صاحلية٢٥
٠٫٥٥٪٢٣٥٫٦١٤٫٢٣٠الدولي٢٦
٠٫٥٤٪٢٣٣٫٠٢٣٫٧٥٤كابالت٢٧
٠٫٥٣٪٢٢٧٫٨٤٧٫٤٢٤وطنية٢٨
٠٫٥١٪٢١٩٫٢٢٥٫٠٠٠الغامن٢٩
٠٫٥٠٪٢١٣٫٤٠٠٫٠٠٠شمال الزور٣٠

٨٨٫٢٥٪٣٧٫٨٢٨٫٤٠٢٫٤٤٧اإلجمالي ألكبر ٣٠ شركة
١١٫٧٥٪٥٫٠٣٨٫١٣٦٫٢٣٤األسهم األخرى

١٠٠٫٠٠٪٤٢٫٨٦٦٫٥٣٨٫٦٨١إجمالي بورصة الكويت
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الصقر يترأس وفدًا اقتصاديًا رفيع املستوى 
لبحث سبل وفرص االستثمار في مصر

في إطار سعي غرفة جتارة وصناعة الكويت 
لفتــح آفــاق اقتصاديــة جديــدة بــني الكويت 
وجمهوريــة مصر العربيــة، وتدعيما ألواصر 
التعاون واالمتداد التاريخي للعالقات املصرية- 
الكويتيــة، توجه وفد اقتصــادي كويتي رفيع 
املســتوى برئاسة محمد الصقر رئيس مجلس 
إدارة غرفة التجارة والصناعة لزيارة جمهورية 
مصر العربية خالل الفترة ١ إلى ٤ أكتوبر اجلاري.

وأوضحت «الغرفة» فــي بيان صحافي، أن 
الوفد يضــم في عضويتــه ٤٦ عضوا ميثلون 
مجلس إدارة الغرفة، وبعض اجلهات احلكومية 
واالحتــادات املهنيــة ومجموعة من الشــركات 
الكويتية املهتمني بقطاعات: االستثمار، املصارف، 

الصناعة، الســياحة والفندقة، املواد الغذائية، 
الشــحن واملناولــة  اللوجســتية،  اخلدمــات 
والتخزين، الطيران، التعليم، االتصاالت، البناء 
واملقاوالت، وأعضاء مجلس التعاون املصري- 
الكويتي، باإلضافة إلى اجلهاز اإلداري بالغرفة.

وتنظــم الغرفة هذه الزيارة بالشــراكة مع 
االحتاد العام للغرف التجارية املصرية، حيث 
يتضمــن برنامجهــا عقــد امللتقــى االقتصادي 
املصري- الكويتي، الذي سيتناول عدة محاور 
وعــرض فرص االســتثمار وبيئــة األعمال في 
مصر واملشروعات القومية الكبرى في قطاعات 
الزراعة، الصناعة، االستثمار العقاري، السياحة 

واخلدمات.

كما ستتضمن الزيارة االطالع على سياسة 
ملكية الدولة وفرص الشــراكة بــني القطاعني 
العام واخلاص، ومشروعات املنطقة االقتصادية 
لقناة الســويس، كما سيقوم اجلانب الكويتي 
بعرض املناخ االســتثماري في الكويت وحملة 
عن االقتصاد الكويتي وعرض حول املشروعات 

الصغيرة واملتوسطة في الكويت.
كما سيقوم الوفد بعقد اجتماعات مع مسؤولني 
رفيعي املســتوى في احلكومة املصرية لبحث 
ســبل توطيد التعاون االقتصادي، ويأتي ذلك 
انعكاســا لالهتمام الذي توليه الشقيقة مصر 
بجذب املســتثمر الكويتي للمشاركة في تنفيذ 

املشروعات الكبرى.

الزيارة بالشراكة مع «احتاد الغرف املصرية».. وتتضمن عقد امللتقى «االقتصادي املصري- الكويتي»

محمد الصقر

الوفـد يضم ٤٦ عضوًا ميثلـون مجلـس إدارة الغرفة وجهات حكوميـة واحتادات ومجموعة من الشـركات

عقد اجتماعات مع مسؤولني رفيعي املستوى في احلكومة املصرية لبحث وتوطيد التعاون االقتصادي

«األهلي» ينظم يومًا وظيفيًا في الهيئة العامة للقوى العاملة
قام البنك األهلي الكويتي 
بتنظيم يوم وظيفي في الهيئة 
العامة للقوى العاملة، شــهد 
مشاركة عدد من ممثلي إدارة 
املوارد البشرية وغيرها من 
الذين  البنك،  إدارات وأقسام 
تفاعلــوا مــع الباحثــني عن 
فرص وظيفية لتبادل األفكار 
واإلرشــادات حول العمل في 
القطاع املصرفي ككل والبنك 
األهلــي الكويتــي على وجه 

اخلصوص.
العامــة للقــوى  الهيئــة 
العاملة هي مؤسسة حكومية 
كويتية تابعة لديوان اخلدمة 
املدنية متخصصة في التدريب 
الوظيفية  وإيجــاد األماكــن 
املناسبة وتشجيع املوظفني 
الكويتيــني علــى العمــل في 
القطاع اخلاص. يأتي تنظيم 
البنــك األهلــي الكويتي لهذا 

سعداء بنجاح اليوم الوظيفي 
الذي أقامــه البنك في الهيئة 
العامة للقوى العاملة، حيث 
متكــن فريق عملنا املشــارك 
فــي الفعالية مــن مقابلة ما 
يقارب ١٠٠ شــاب وشابة من 
الباحثني عن الفرص الوظيفية 
لتوجيههــم. تتماشــى هــذه 

فــي  والتوفيــق  النجــاح 
املهنــي ونتعهد  مســتقبلهم 
بإقامــة فعاليــات مماثلة إلى 
جانب املشاركة في املعارض 
الوظيفيــة املختلفــة جلذب 
الوطنيــة  العاملــة  القــوى 
القــدرات واملهارات  وتعزيز 

لدينا في البنك.
وقد شــارك البنك األهلي 
الكويتي في وقت سابق من هذا 
العام في املعارض الوظيفية 
التي أقامتهــا كل من جامعة 
الكويــت، وجامعــة الشــرق 
األوسط األميركية، وجامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا.

أيضا بالتعاون مع جامعة 
الكويــت، قام البنــك األهلي 
الكويتــي بتنظيــم منتــدى 
الطــالب  وظيفــي لتزويــد 
بإرشادات حول كيفية صياغة 

سيرة ذاتية جذابة.

املبــادرة مع اســتراتيجيتنا 
«التحول والنمو» وتؤكد أن 
البنك األهلي الكويتي يستثمر 
بقوة في إلهام وتوجيه الشباب 
وإعداد جيل واعد ملســتقبل 
مهني أفضل وقطاع مصرفي 

أكثر قوة.
وأضافت: نتمنى للجميع 

صورة جماعية لفريقي عمل «األهلي» و«القوى العاملة» أفراح األربش

اليوم الوظيفي في إطار التزامه 
نحو الشباب الكويتي وحرصه 
علــى توفير فــرص وظيفية 
مناســبة لهم ضمن مختلف 

إدارات البنك.
تعليقــا علــى الفعاليــة، 
قالت أفراح األربش، مدير عام 
البشــرية (باإلنابة):  املوارد 

٣ أعضاء جدد في مجلس «بنك الكويت الصناعي»

علي إبراهيم

علمـــــــت «األنبــاء» 
أن ٣ أعضــاء جدد دخلوا 
مجلس إدارة بنك الكويت 
الصناعــي منهم عضوان 
عن طريق االنتخاب وآخر 
بالتعيــني. وتفصيليــا، 
أصدر محافظ بنك الكويت 
املركزي، باســل الهارون، 
قرارا بالتأشير في سجل 
البنــوك لــدى «املركزي» 
بالتعديــالت التالية على 
الكويــت  بنــك  بيانــات 

الصناعي.
انتخاب خليفة عبداهللا خليفة الراشــد 
ومازن محمد محمود مدوه عضوي مجلس 
إدارة مستقلني الستكمال الفترة املتبقية من 
الــدورة احلالية للمجلــس (٢٠٢٠ /٢٠٢٢)، 

وتعيني مرمي رشــيد أحمد عبدالســالم في 
مجلس إدارة البنك الستكمال الفترة املتبقية 
مــن الدورة احلالية للمجلــس بدال من هيا 

بندر احلميدي.

خليفة الراشد ومازن مدوه عضوان مستقالن.. ومرمي عبدالسالم بالتعيني
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جلنة محافظي البنوك املركزية اخلليجية 
تبحث التعاون في املجال النقدي

بحثت جلنة محافظي البنوك املركزية 
بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
أمس عددا من املوضوعات املتعلقة بالتعاون 

في املجال النقدي.
وقالت األمانة العامة ملجلس التعاون في 
بيان إن ذلك جاء خالل اجتماع اللجنة الـ٧٩

في مدينة «الدمام» شرقي السعودية برئاسة 
محافظ البنك املركزي الســعودي رئيس 
الــدورة احلالية د. فهــد املبارك وحضور 
محافظ بنك الكويت املركزي باسل الهارون.
وأوضحت األمانــة العامة أنه مت خالل 
االجتمــاع التطرق إلى توصيــات اللجان 
والفرق العاملة حتت إشراف جلنة احملافظني 
واملعنية مبوضوعات نظم املدفوعات بدول 
مجلس التعــاون وموضوعات اإلشــراف 
والرقابة على اجلهاز املصرفي بدول املجلس 
وموضوعات التقنيات في مجال القطاع املالي 
اخلليجي واملبادرات التكاملية في هذا املجال.

وذكرت أن اللجنة ناقشت تبادل معلومات 

األمن السيبراني للقطاع املصرفي واجلهود 
املبذولة من دول املجلس في إطار مكافحة 
غسيل األموال ومتويل اإلرهاب وغيرها من 
املوضوعات ذات الشأن النقدي واملصرفي.

وبينت األمانة أن اللجنة اطلعت كذلك 
على أهم التطورات واملســتجدات بشــأن 
املراحل التي أجنزها املجلس النقدي خالل 
الفترة املاضية، باإلضافة إلى اســتعراض 
أحدث التطــورات النقديــة واملالية بدول 

مجلس التعاون.
يذكر أن االجتماع حضره مساعد احملافظ 
للسياسة النقدية واالستقرار املالي مبصرف 
اإلمارات العربية املتحدة املركزي إبراهيم 
الزعابي ومحافظ مصرف البحرين املركزي 
رشــيد املعراج والرئيس التنفيذي للبنك 
املركزي العمانــي طاهر العمري ومحافظ 
مصرف قطر املركزي الشيخ بندر آل ثاني 
كما شارك به األمني العام ملجلس التعاون 

د. نايف احلجرف.

ناقشت تبادل معلومات األمن السيبراني وجهود مكافحة غسيل األموال

د.نايف احلجرف وباسل الهارون في صورة جماعية مع محافظي البنوك املركزية بدول اخلليج

سوق إدارة الثروات العاملية سيقفز 
إلى ٢٫٨ تريليون دوالر بحلول ٢٠٢٦

محمود عيسى

توقع تقرير «سوق إدارة الثروات العاملية 
لعــام ٢٠٢٢» الصــادر عــن شــركة بيزنس 
ريســيرتش كومباني، أن ينمو سوق إدارة 
الثــروات العاملية من ١٫٥ تريليون دوالر في 
٢٠٢١ إلى ١٫٧ تريليون دوالر في ٢٠٢٢ مبعدل 
منو سنوي مركب قدره ١٤٫٢٪. وتوقع التقرير 
أيضا ان يواصل الســوق منــوه ليصل إلى 
٢٫٨ تريليون دوالر بحلول عام ٢٠٢٦ مبعدل 

منو ســنوي مركب يبلغ ١٢٫٨٪، حيث تعمل 
العديد من شركات إدارة الثروات على زيادة 
اإلنفاق على األمن السيبراني لتحصني نفسها 
من مخاطر الهجمات اإللكترونية. وتتلخص 
االجتاهات الرئيسية لســوق إدارة الثروات 
في تركيز العديد من شركات إدارة الثروات 
اســتثماراتها في تعزيــز إمكانات حتليالت 
البيانات الضخمة لتوليد الرؤى التي تساعد 
على حتسني عروض اخلدمات وزيادة جاذبيتها 

وبالتالي تعظيم اإليرادات.

«املركز»: إقبال كبير على «صانع السوق» 
من الشركات القابلة للتأهيل إلى السوق األول

شارك املركز املالي الكويتي 
«املركز» في الندوة التي أقامتها 
شــركة بورصة الكويت يوم 
األربعــاء املاضي حول صناع 
الســوق، حيث مثل «املركز» 
نائب رئيس إدارة أسهم الشرق 
األوسط وشــمال أفريقيا فهد 
الرشــيد، وأدار النــدوة نائب 
رئيس إدارة عالقات االستثمار 
املؤسسي في «البورصة» بدر 
النصف، وشارك فيها مساعد 
مديــر إدارة صانــع الســوق 
فــي قطــاع إدارة األصول في 
الكويتية لالستثمار  الشركة 
سليمان املسلم. وتأتي مشاركة 
«املركز» في هذه الندوة انطالقا 
من مكانته كإحدى املؤسسات 
املاليــة الرائــدة التــي تقــوم 
بــدور كبيــر في رفــع الوعي 
لدى املتعاملني في البورصة، 
أفضــل  تبنــي  وتشــجيع 
العاملية، وتطوير  املمارسات 
أدوات العمــل وإضفاء معنى 
جديد ملفاهيم االبتكار والريادة 

في مجال اخلدمات املالية.
وحتــدث الرشــيد خــالل 

بحالــة الشــراء أو التخارج، 
وكذلــك تســهم فــي خفــض 
حركة التذبذب من خالل ســد 
الفجوات في األوامر، مما يجعل 
الســهم أكثر جاذبية ويعكس 
قيمته احلقيقية. كما تســاعد 

قيمة التداول. وكذلك تفرض 
البورصة على صانع السوق 
التعاقــد مــع أحــد املزودين 
املعتمدين، وذلــك للتأكد من 
قيامه بتلك املهام، إضافة إلى 
اشتراط أن تكون لدى املتداول 

خبرة ال تقل عن ٥ سنوات.
وكشــف عن وجود إقبال 
كبير على التعاون مع صانع 
الســوق مــن قبل الشــركات 
القابلــة للتأهيل إلى الســوق 
األول، وذلــك ملــا يتيحه هذا 
الســوق من فرصة للشركات 
للوصول إلى السوق األول أو 
للمحافظة علــى التواجد في 

السوق األول.
وردا علــى ســؤال حــول 
احلــاالت التــي يواجــه فيها 
صانع الســوق صعوبات في 
توفيــر الســيولة، قال إن من 
أبرزها شح السيولة على أسهم 
معينة، مشيرا إلى أن احلل في 
هذه احلالة يكمن في إقراض 
صانع السوق أسهم الشركة، أو 
تسجيل أكثر من صانع سوق 

على السهم.

السيولة الكافية على خفض 
تكلفة االقتراض لدى الشركة، 
وتنويع قاعدة املســتثمرين، 
وإتاحــة الفرصة للدخول في 

مؤشرات األسواق الناشئة.
وتطرق الرشيد الى كيفية 
ضمان صانع السوق لتوفير 
السيولة على السهم، موضحا 
أن البورصة توجب عليه تداول 
ما ال يقل عن ١٠٪ من إجمالي 
تداوالت الورقة املالية، إضافة 
إلى توفير العروض والطلبات 
فــي إطــار معني على حســب 

خالل مشاركته في ندوة أقامتها «بورصة الكويت»

فهد الرشيد وبدر النصف وسليمان املسلم خالل الندوةفهد الرشيد

الندوة عن تأثيرات السيولة 
علــى قيمة أســهم الشــركات 
املدرجة، مشيرا إلى أنها تسهم 
فــي منحها تقييمــات أفضل، 
إضافــة إلى تقليــل التكاليف 
التــي تترتب على املســتثمر 

«الشال»: نثق بحرفية «املركزي» إلدارة ملف الفائدة
الشــال  قــال تقريــر 
األسبوعي إن بنك االحتياطي 
الفيدرالي األميركي قام في ٢١
املاضي برفع سعر  سبتمبر 
الفائدة األساس على الدوالر 
بـ ٠٫٧٥٪، وكان هناك شــبه 
إجماع سابق على هذا املستوى 
من الزيادة، والواقع أن رئيس 
بنك االحتياطي الفيدرالي كان 
قد أشار قبلها بأسابيع إلى ما 
يوحي بأن كبح التضخم هو 
أولوية البنك، ما عنى احتمال 
أقصى تشدد للسياسة النقدية.
وأشار «الشــال» إلى أن 
مثل هــذا القــرار ليس بال 
تكاليف بالتأكيد، فإلى جانب 

األزمة أكثر تعقيدا.
وما بني ١٥ مارس من العام 
الفائت،  احلالي و٢١ سبتمبر 
بلغ عدد زيادات أسعار الفائدة 
األساس على الدوالر ٥ زيادات 
مبا مجموعه ٣٪ ليبلغ مستوى 
سعر الفائدة بني ٣٪ و٣٫٢٥٪، 
الزيادات بـ  تلك  حيث بدأت 
٠٫٢٥٪ في مارس، ثم ٠٫٥٠٪ 
في مايو، ثم ثالث زيادات بـ 
٠٫٧٥٪ لــكل منها في يونيو 

ويوليو وسبتمبر.
ومثله متاما رفعت أسعار 
الفائدة علــى عمالت ٤ من 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
املرتبط سعر صرف عمالتها 

خمس منها الحقا لكل زيادة 
الفائدة األساس على  لسعر 
الدوالر األميركي، باإلضافة 
إلى زيادة منفردة في شهر 

أغسطس الفائت.
وأضاف: «ما زلنا واثقني 
مــن حرفية بنــك الكويت 
املركزي، وقــد يكون لديه 
بانزالق  تفسير للســماح 
الفائدة على الدينار الكويتي 
إلى مــا دون فائدة الدوالر 
األميركــي، وهي ســابقة، 
ارتفاع ســعر  إلى  إضافة 
الــدوالر األميركي  صرف 
مقابل الدينار الكويتي، ونأمل 

في سماع تفسيره».

بالدوالر األميركي،  بالكامل 
التبعية  مبرر تلك الدول في 
الكاملة لفائدة الدوالر األميركي، 
ليس كبــح التضخم كما هو 
حال الفيدرالي األميركي، وإمنا 
توطني عمالتها، مبعنى احلد 
من احتمــاالت حتويلها إلى 
الدوالر األميركي إن أصبح 

مينح مستوى فائدة أعلى.
ولفت التقرير إلى أنه في 
الكويت املرتبط سعر صرف 
العمالت  عملتها بســلة من 
الرئيســية، والتــي يهيمن 
الدوالر األميركي أيضا على 
الكويت  مكوناتها، رفع بنك 
املركزي سعر اخلصم ٦ مرات، 

زيادة تكلفة التمويل ما يؤدي 
إلى اإلضــرار بفرص النمو 
إلى  االقتصادي، أدى أيضا 
خســائر كبيرة في أسواق 
املال وزاد من احتماالت تعثر 
املدينني عن سداد التزاماتهم 
سواء كانت سيادية أو خاصة.
ومع اســتمرار احلرب 
الروسية - األوكرانية واحتمال 
توسعها، ومع نزوع الشعوب 
األوروبية عند األزمات الكبرى 
إلى اختيار األحزاب والقيادات 
الشعبوية اليمينية كما حدث 
في الســويد وإيطاليا، وإلى 
حد ما بريطانيا، وقبلها املجر 
وپولنــدا، أصبح التعامل مع 

جواد بوخمسني ود.عماد جواد بوخمسني وعمر بن الدن وإخوانه ورئيس شركة «روتانا» للفنادق ناصر النويس في صورة جماعية بعد توقيع االتفاقية

«بوخمسني» و«مراسم» تطوران مشروعًا سكنيًا ضخمًا في الشيخ زايد

جديد فــي مدينة الشــيخ زايد، 
موضحا ان إجمالي استثمارات 
املشــروع اجلديد حتت مســمى 
«MARASCENE» يقــدر بنحو ٥
مليارات جنيــه ومدة تنفيذه ٧

سنوات مع عوائد متوقعة تفوق 
٩ مليارات، وأن عملية حتصيل 
املشروع تبدأ من السنة الثالثة 

وتستمر حتى نهاية تنفيذه.

شركة وطنية وكرمية وصادقة 
في تنفيذ مشروعاتها.

فيما أبدى الرئيس التنفيذي 
ملجموعــة بوخمســني القابضة 
عماد جواد بوخمسني، سعادته 
لتوقيع عقد الشراكة مع شركة 
مراسم للتطوير العقارية التابعة 
ملجموعة بــن الدن الســعودية 
لتطـويـــــر مشـــــروع ســكني 

القابضة، وميثل نقلة كبيرة في 
املجموعة بالشــراكة مــع كيان 
اقتصادي عمالق مثل مجموعة 
بــن الدن الســعودية ممثلة في 
شركة مراسم للتطوير العقاري، 
مشــيرا إلى أن شــركة بن الدن 

السيسي وأصبحت دولة كبيرة 
جدا على املستوى الدولي».

بوخمســني:  جــواد  وقــال 
يسعدني الشراكة مع مجموعة 
بــن الدن، وهذا يوم ســعيد في 
بوخمســني  مجموعــة  حيــاة 

املصري خالل الفترة املقبلة.
وفــي كلمته وصــف رئيس 
مجلس إدارة مجموعة بوخمسني 
القابضة جواد بوخمسني مصر 
بأنها «أبو الدنيا وأم الدنيا معا، 
وأنها تغيرت فــي عهد الرئيس 

ومشروعات سكنية في مناطق 
مختلفــة. وعبــر عن ســعادته 
بالشراكة مع مجموعة بوخسمني 
القابضة، لتنفيذ مشروع سكني 
متكامل جديد على أرض الكنانة، 
مؤكدا أن مجموعة بوخمسني من 
الكيانات االقتصادية الضخمة في 
الكويت واخلليج، وعقد الشراكة 
سيكون إضافة إلى قطاع العقارات 

عقدت شركة مراسم للتطوير 
العقــاري التابعــة ملجموعة بن 
الدن احتفالية ضخمة في سفح 
األهرامات مبناسبة مرور٢٥ عاما، 
وتوقيع عقد شراكة مع مجموعة 
بوخمسني القابضة لتطوير ١١٠
أفدنــة فــي مدينة الشــيخ زايد 
كمشروع سكني متكامل ومتطور.
حضــورا  احلفــل  وشــهد 
حضــورا كبيــرا مــن املطورين 
العقاريني ورئيس مجلس إدارة 
مجموعــة بوخمســني القابضة 
جــواد بوخمســني، والرئيــس 
التنفيــذي للمجموعــة د.عماد 
جــواد بوخمســني، والســفير 
الكويتــي بالقاهرة غــامن صقر 
الغــامن، وعمر بــن الدن رئيس 
مجلــس إدارة مجموعة بن الدن 
وعدد من املطورين العقاريني في 
مصر وقيادات من وزارة اإلسكان 

املصرية.
وقــال «عمــر بــن الدن» إن 
شركة مراسم للتطوير العقاري 
تدير أصــوال تتعدى ٦ مليارات 
جنيــه بحلــول عــام ٢٠٢٥ في 
مصر باإلضافة إلى مشــاركتها 
فــي برنامــج مصرنــا احلبيبة 
بإنشــاء وتطويــر عــدد مــن 
املطارات املصرية واملدن اجلديدة 

باستثمارات قدرها ٥ مليارات جنيه.. وينفذ على ٧ سنوات و٩ مليارات جنيه عوائد متوقعة

جواد بوخمسني وعمر بن الدن في لقطة جماعية عقب التوقيع جواد بوخمسني وعمر بن الدن أثناء توقيع االتفاقية

جـواد بوخمسـني: يـوم سـعيد فـي تاريـخ املجموعـة.. ونتشـرف بتوقيـع شـراكتنا مع «مراسـم»عمـر بن الدن: سـعداء مبشـاركتنا مع «بوخمسـني» خلبراتهـا الكبيرة في الكويـت واخلليج 

«MARASCENE» عمـاد بوخمسـني: املشـروع اجلديـد حتـت مسـمى
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د.عمار احلسيني

دراجون جير: عروض حصرية للزوار من ٢٨ سبتمبر حتى ٨ أكتوبر
انطلقت يوم األربعاء املاضي 
فعاليات معرض الكويت للسيارات 
الصينية (دراجــون جير٢٠٢٢) 
بنســخته األولى من ٢٨ سبتمبر 
حتى ٨ أكتوبر املقبل في ٣٦٠ كويت 
وبحضور ممثلي السفارة الصينية 
لدى البالد القنصل تشــنغ يانغ 
رو والوفد املرافق له، وبحضور 
ممثلي وكاالت السيارات الصينية 
املشــاركة في احلــدث، باإلضافة 

ملمثلي الصحافة واإلعالم.
يعتبر معرض دراجون جير 
الكويــت  ٢٠٢٢ للســيارات فــي 
بنسخته األولى فكرة لها أهميتها 
في سوق السيارات في الكويت، 
حيث إن عهد صناعات السيارات 
العامليــة قــد تغير كثيــرا خالل 
السنوات القليلة املاضية بدخول 
صادرات السيارات الصينية فترة 
النمــو الســريع، وقــد جتاوزت 
حصة سوق السيارات الصينية 
في الكويت مثيالتها من األسواق 
األخــرى لتصبــح مــن العالمات 
التجارية الرئيسية في الكويت، 
وحققت السيارات الصينية أداء 
مميــزا مــن حيــث التكنولوجيا 
والثبــات واألمــان، مبواصفــات 

جعلــت منهــا وجهــة أساســية 
للعمــالء، وحازت ســمعة طيبة 

في السوق الكويتي.
كما يشــهد معــرض دراجون 
جير ٢٠٢٢ مشاركة أشهر األسماء 
التجاريــة العامليــة مــن خــالل 
الوكاالت املعتمدة محليا لعرض 
كل طــرازات الســيارات اجلديدة 

لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢.
ويضم معرض دراجون جير 

٢٠٢٢ إصدارات وكاالت السيارات 
الصينية اجلديدة للزوار بحيث 
يضم املعرض سيارات من أفخم 
املوديالت العاملية ألكثر العالمات 
التجارية شهرة في الصني حتت 
سقف واحد وفي مكان واحد حيث 
باســتطاعة الزائــر االطالع على 
أحدث ما توصل إليه هذا القطاع 

في الصني.
وسيشــهد معــرض دراجون 

جيــر٢٠٢٢ كشــف الغطــاء عــن 
مجموعــه مــن أحــدث موديالت 
السيارات الصينية والتي سيتم 
عرضها للمرة األولى في الكويت 

حصريا في فعالياته.
وقد عبر شبنغ يونغرو القنصل 
التجاري واالقتصادي في السفارة 
الصينية عن سعادته مبشاركته 
بافتتاح هذا املعرض املهم بعد أن 
حققت الســيارات الصينية أداء 

مميزا، وحازت على سمعه طيبة 
في السوق الكويتي الذي يحتوي 
على ٢٢ ماركة سيارات صينية.

بهذه املناســبة، أعرب فريق 
عمل شركة برايد ميديا «الشركة 
املنظمة للمعرض» بحضور كل 
من املدير العام للشــركة أسامة 
عبداهللا واملدير التنفيذي نسيب 
صعــب واملديــر اإلقليمي عماد 
عمار ومدير التســويق أســامة 

العياص عن ســعادتهم بإجناز 
هذا املعرض شاكرين في البداية 
ممثلي الســفارة الصينية لدى 
البالد القنصل تشــنغ يانغ رو 
والوفد املرافق لــه على دعمهم 
ورعايتهم ملعرض دراجون جير 
٢٠٢٢ إلجناح هذه الفعالية. كما 
نشــكر جميع أصحاب وكاالت 
السيارات املشاركة في املعرض 
اللذين وثقوا بنا وشاركوا معنا 

بإجناح هذا املعرض، وكذلك بنك 
اخلليج الراعي لهذا املعرض.

التنفيذي  وأضــاف: «املديــر 
الســيد نســيب صعــب، نود في 
البداية أن نشــكر جميع وسائل 
اإلعــالم التــي حضــرت لتغطية 
هذه الفعالية، والشكر كذلك إلى 
٣٦٠ كويت ملا قدمه من تسهيالت 
ومساعدات إلجناح هذا املعرض».
وأكــد صعب عــن فخره بثقة 
وكاالت السيارات الصينية التي 
شاركت بفعاليات املعرض، حيث 
إن دراجون جيــر املعرض األول 
في الكويت للسيارات الصينية، 
والذي أقيم بهدف توفير أرضية 
ثابتــة ليكــون معرضا ســنويا 
انطالقته اليوم، يستطيع خالله 
العمالء من املواطنني، واملقيمني في 
البالد، اختيار املوديالت األنسب 
الحتياجاتهم في سوق السيارات 
الصينية حتت ســقف واحد في 

٣٦٠ كويت.
وأكد فريق الشركة املنظمة أنهم 
بصدد التوسع بهذا املعرض عاما 
بعد عام، بدعم ورعاية الشركات 
املشاركة ليكون أكبر وأوسع في 

األعوام املقبلة.

معرض الكويت للسيارات الصينية بنسخته األولى

القنصل تشنغ يونغرو مع ممثلي وكاالت السيارات وإداريي «برايد ميديا» في صورة جماعية          (ريليش كومار) جولة في املعرض

«تكنولوجيا املعلومات» يستعد النطالق «منتدى احلكومة اإللكترونية» التاسع ٢٣ اجلاري
حتت رعاية وزيرة الدولة 
لشــؤون البلديــة ووزيــرة 
الدولة لشــؤون االتصاالت 
املعلومــات  وتكنولوجيــا 
الدولــة لشــؤون  ووزيــرة 
اإلسكان والتطوير العمراني 
بالوكالة د.رنا الفارس، تقام 
فعاليات النســخة التاسعة 
ملنتدى احلكومة اإللكترونية 
حتــت شــعار «احلكومــة 
اإللكترونيــة ركيزة نهضة 
تنموية شاملة»، خالل الفترة 
من ٢٣ إلى ٢٥ من شهر أكتوبر 

اجلاري.
وسيعقد منتدى احلكومة 
اإللكترونيــة فــي نســخته 
التاسعة، بتنظيم من شركة 
نوف إكسبو واحتاد املكاتب 
الهندسية والدور االستشارية 
الكويتيــة، وبالتعــاون مع 
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات، وذلــك في قاعة 
البركة بفندق كراون بالزا.

تطوير اخلدمات احلكومية 

احلــدث،  هــذا  وحــول 
العامــة  املديــرة  توجهــت 
للجهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومــات هيــا الودعانــي 
العميــق للوزيرة  بالشــكر 
د.رنــا الفارس على رعايتها 
للمنتدى، الذي يدعم جهود 
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومــات لتنفيذ توجهات 
القيادة السياســية لتحقيق 
رؤية كويــت جديدة ٢٠٣٥، 
وحتديدا تطويــر اخلدمات 
احلكوميــة الذكية في البالد 
بالتعاون مع جميع اجلهات 

األخرى.
إلى  الودعاني  وأشــارت 
أن احلكومــة اإللكترونيــة 
مســؤولية مشــتركة بــني 
الدولــة  جهــات  مختلــف 
ومســتويات القيــادة فيها، 

يزال أحد األهداف األساسية 
التي مت إنشاء اجلهاز ألجله، 
مثمنــة اجلهــود املبذولــة 
مراحــل  نحــو  لالنتقــال 
متقدمة في منظومة احلكومة 
اإللكترونية بالكويت لتواكب 
املفاهيم احلديثة واملتجددة 
لتلك املنظومة، مشددة على 
إميان اجلهاز بأن احلكومة 
اإللكترونيــة هــي الركيزة 
واألساس للنهضة التنموية 

اخلاص واملتحدثني املشاركني 
فــي املنتدى، آملــة أن يخرج 
التي  بالنتائــج والتوصيات 
تنعكس إيجابيا على التأسيس 
لديناميكيــة جديــدة وفاعلة 
لتوحيد جهود تطوير منظومة 
احلكومة اإللكترونية مع جهود 

تنفيذ خطط التنمية.
دور مؤثر والفت 

مــن جانبه، عبــر نائب 

الشاملة واملستدامة.
الودعانــي  وأشــادت 
الواضحــة والتي  باجلهــود 
الشــكر لشــركة  تســتحق 
نوف إكسبو واحتاد املكاتب 
الهندسية والدور االستشارية 
الكويتيــة على جهودهما في 
تنظيــم منتــدى احلكومــة 
اإللكترونيــة التاســع، كمــا 
رحبت الودعاني باملؤسسات 
احلكومية ومؤسسات القطاع 

املدير العام للجهاز املركزي 
املعلومــات  لتكنولوجيــا 
عــن  احلســيني  د.عمــار 
ســعادته بانطالق فعاليات 
املنتدى، مشــيرا الى الدور 
املؤثر والالفت الذي اضطلع 
بــه املنتــدى فــي دوراتــه 
الســابقة وحتــى اآلن فــي 
توجيه األنظار نحو أهمية 
احلكومة اإللكترونية لتطور 

املجتمعات ومنوها.
وأضاف احلســيني أننا 
نتطلع ملشــاركة فعالة في 
املنتدى بنســخته التاسعة 
من قبل اجلهات احلكومية، 
فهــي جميعــا معنيــة بهذا 
املوضــوع احليوي، خاصة 
املنتــدى يطــرح لهــذا  أن 
العام موضوعًا مهمًا يتعلق 
بتكامل وتنســيق وتضافر 
اجلهــود لتطويــر منظومة 
احلكومة اإللكترونية وتنفيذ 
التنمية،  مشــروعات خطة 
الفتا الى أنه طرح مســتجد 
قد يفتح آفاقا جديدة يحتاج 
اليها اجلميع للوصول الى 
مستويات أفضل من الفعالية 
والتنافسية لوطننا احلبيب 
في الوقت الذي نوفر عليه 

الكثير من األعباء.
وأوضح أن هــذا الطرح 
يتطلب استكمال ومواصلة 
البحــث فيــه بعــد انتهــاء 
فعاليات املنتدى لكي نفيه 
بالفائــدة  حقــه ونخــرج 
املرجوة منه، متوجها بالشكر 
التكنولوجيا  إلى شــركات 
العامليــة  واالستشــارات 
والشــركات احملليــة علــى 
دعمها للمنتدى في السنوات 
املاضية ونسخته احلالية، 
ومرحبــًا باســتمرار الدعم 
ملســيرة اجلهــاز املركــزي 
لتكنولوجيا املعلومات في 

األعوام املقبلة.

تنظمه «نوف إكسبو» و«احتاد املكاتب الهندسية» بالتعاون مع اجلهاز.. حتت شعار «احلكومة اإللكترونية ركيزة نهضة تنموية شاملة»

هيا الودعاني د.رنا الفارس

الســيما أن املهمــة تتعاظم 
يوما بعد يوم نتيجة تطور 
الكويتي  وانفتاح املجتمــع 
لالعتمــاد التكنولوجي بكل 
اليوميــة  نواحــي احليــاة 

والعملية. 
وأكدت أن اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيــا املعلومــات 
ال يدخــر جهــدا بتحّمــل 
مسؤولياته كاملة، فتطوير 
اخلدمات احلكومية كان وال 

املستويات ومختلف  اجلهات  جميع  مع  اإللكترونية  احلكومة  منظومة  بتطوير  قدمًا  ميضي  اجلهاز  الودعاني: 
التنمية خطة  مع  اإللكترونية  احلكومة  لبرامج  مشتركة  نظرة  لتطوير  جديدًا  طرحًا  يقدم  املنتدى  احلسيني: 
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«علي الغامن وأوالده للسيارات»
ُتطلق «جيلي إمجراند» اجلديدة كليًا في الكويت

أطلقت شركة علي الغامن وأوالده للسيارات، 
الوكيل احلصري لســيارات «جيلي أوتو» في 
الكويت، سيارة «جيلي إمجراند» اجلديدة كليا، 
وهي أحدث ســيارة ســيدان لشــركة «جيلي» 
الشرق األوسط، وهو طراز موجه للعمالء من 

.B محبي سيارات السيدان من الفئة
وتعليقــا على اإلقبال الكبيــر على العالمة 
التجارية وجناحها التجاري املتميز في الكويت، 
قال حمد طالب العنجــري، مدير عام «جيلي» 
الكويت: تشكل «إمجراند» اجلديدة كليا اجليل 
الرابــع من سلســلة طــرازات «إمجراند» التي 
مت إطالقها للمــرة األولى عام ٢٠٠٩. وحرصت 
شركة «جيلي» مع طرح كل جيل على أن تكون 
«إمجراند» األفضل في فئتها بحيث تتمتع مبزايا 
ومواصفات متقدمة. وقد شكلت «إمجراند» على 
مدى السنوات التسع املاضية سيارة السيدان 
األكثر مبيعا في الصني حيث جتاوزت مبيعاتها 

الـ ٣٫٥ ماليني وحدة عامليا.
وأضاف: تعــد الكويت من أوائل األســواق 
اخلارجية التي تطرح فيها ســيارة «إمجراند» 
اجلديدة كليا وذلــك بعد إطالقها ألول مرة في 
الصني العام املاضي، مما يعكس النجاح الالفت 

الذي حتققه «جيلي» في الدولة.
ويتــم جتميــع «إمجرانــد» اجلديــدة كليا 
فــي مصنع «جيلــي» اجلديد في شــانغ يانغ، 
وهو مصنــع ذكي متطور يعتمــد نهجا فريدا 
فــي التصنيــع الذكــي. ترتكــز الســيارة على 
الهندســة التراكبية للفئة B التي مت تطويرها 
في مجموعــة «جيلي أوتو»، وتســتخدم هذه 
الهندسة أيضا في سيارة «كولراي» الرياضية 
متعددة االســتخدامات التــي صممت لتتجاوز 
معايير السالمة لبرنامج NCAP حول العالم من 
فئة اخلمس جنوم. وميكن للمستخدمني التأكد 
من موثوقية السيارة ومتانتها بفضل اختبار 
الهندســة التراكبية للفئة B الذي جتاوز الـ ٥

ماليني كيلومتر.
القوة

مت جتهيــز «إمجراند» اجلديــدة كليا مبحرك 
جديد سعة ١٫٥ ليتر يعمل بالنظام املزدوج للتحكم 
املســتمر في التوقيت املتباين للصمامات. يولد 
احملرك ١٠٣ أحصنة عند ٥٦٠٠ دورة في الدقيقة مع 
عزم دوران يبلغ ١٤٢ نيوتن متر. وميتاز احملرك 
أيضــا بوزن خفيف بفضل بنيته املصنوعة من 
األملنيوم بالكامل والتي تستخدم سلسلة توقيت 
لتسهيل الصيانة وإطالة مدة عمله. كذلك، زودت 
الســيارة بناقــل حركة بتغييــر متواصل من ٨

ســرعات يوفر تسارعا معززا واستجابة فورية 
من دون تأثير على األداء.

التصميم

تتميز «إمجراند» اجلديدة كليا بأحدث تصميم 
لشبك Energy Pulse األمامي من «جيلي» والذي 
LED األمامية ومصابيح LED حتيط به مصابيح
التــي تعمل في النهار. وتتمتع الســيارة مبيزة 
إضاءة املصابيح األمامية بشكل أوتوماتيكي عند 
القيادة في الظلمة. وتتضمن املصابيح اخللفية 
١٩٠ مصبــاح LED صغيرا وتتوافــر «إمجراند» 
اجلديدة كليا بســتة ألوان هــي األزرق واألزرق 

الداكن والذهبي والرمادي واألحمر واألبيض.
السالمة والتكنولوجيا

باإلضافة إلى مزايا الســالمة النشــطة وغير 
النشــطة مثــل نظــام املكابح املانعــة لالنغالق 
 ،EBD ونظــام توزيــع قــوة الفرملــة إلكترونيا
ونظــام التحكــم بالثبــات، ونظــام التحكم في 
الثبات على املنحدرات، والفرامل الكهربائية مع 
التثبيت التلقائي، والوســائد الهوائية الســت، 
زودت «إمجراند» بثالثة رادارات فائقة الصوت 
لتســهيل الرجوع إلى اخللــف وبكاميرا خلفية 
بزاوية عريضة عالية الوضوح، إضافة إلى نظام 
مراقبة ضغط اإلطارات ودرجة احلرارة في الوقت 
الفعلــي، ونظام املراقبــة اخللفي الذكي اخلاص 
الذي يذكر السائق بضرورة التحقق من املقاعد 

اخللفية قبل اخلروج من السيارة.

أول سيارة سيدان للعالمة التجارية يتم تطويرها باالرتكاز على الهندسة التراكبية لطراز «جيلي»

راحة ورحابة
صنعت املقاعد من اإلسفنج عالي املرونة واجللد اخلفيف الفاخر ومت تغليفها بكسوة جلدية صناعية صديقة للبيئة. 
كما مت تغليف عجلة القيادة بجلد يحافظ على برودتها حتى عند تعرض الســيارة ألشعة الشمس املباشرة لفترة 
طويلة. وتصل سعة صندوق األمتعة إلى ٥٠٠ لتر وميكن زيادتها من خالل إمكانية طي املقاعد اخللفية بنسبة ٦٠:٤٠.
أما عند مقعد الســائق، فقد مت تزويد «إمجراند» بلوحة أدوات رقمية قياس ١٢٫٣ بوصة وتتميز بواجهة ثالثية 
األبعاد وبشاشة عالية الدقة. وتتضمن الشاشة املركزية قياس ٨ بوصات مزايا الترفيه وأدوات التحكم في وظائف 
الســيارة مثل تغيير أوضاع القيادة بني االقتصادي أو املريح أو الرياضي، وكذلك كشف فتحة السقف وإغالقها، 

والتحكم الذكي باملكيف.

أطلقت شركة علي الغامن وأوالده للسيارات، 

الكويت، سيارة «جيلي إمجراند» اجلديدة كليا، 

التجارية وجناحها التجاري املتميز في الكويت، 

شركة «جيلي» مع طرح كل جيل على أن تكون 
«إمجراند» األفضل في فئتها بحيث تتمتع مبزايا 
ومواصفات متقدمة. وقد شكلت «إمجراند» على 

األكثر مبيعا في الصني حيث جتاوزت مبيعاتها 

الصني العام املاضي، مما يعكس النجاح الالفت 
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تابعنــا منذ بــدء فعاليــات العرس 
الدميوقراطي حرص وزير الدفاع ووزير 
الشــيخ طالل اخلالد،  بالوكالة  الداخلية 
على القيام بجوالت مكوكية على الدوائر 
االنتخابية اخلمس ملتابعة اخلدمات األمنية 
التي تقدمها وزارة الداخلية وبقية أجهزة 
الدولة في تنظيم االنتخابات والتيســير 

على الناخبني. 
اجلهود الكبيرة التي بذلت قبل وأثناء 
انتخابات املجلس وجوالت الشيخ طالل 
اخلالد والــوزراء ترجمة الهتمام القيادة 
السياسية ممثلة في صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد وسمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، حفظهما اهللا، ورئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 

األحمد الصباح بالعرس الدميوقراطي.
استوقفني حديث دار بني الشيخ طالل 
اخلالد ومواطن بادر بالقول «نحن وياكم 
مرتاحني ومستانســني واللي مو نظيف 
شيله.. نبني نخدمكم»، ليرد الوزير «نحن 
في خدمتكم وخدمتكم شرف وهذا واجبنا».

وبرأيي فإن هذا احلوار العابر جتسد 
في نتائــج انتخابات تصحيح املســار، 
فتجاوب املواطنون مع دعوة صاحب السمو 
وعضده ســمو ولي العهد، بأن نحسن 
االختيار وحدث تغيير بنسبة تتجاوز ٥٠٪ 
في املجلس اجلديد، ألن الشــعب مرتاح 
ومســتانس بحكومة سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح والتي برهنت على أن 
جهودها منصبة في خدمة الشعب والعمل 

ألجل حاضره ومستقبله فرد اجلميل بهذا 
التغيير الكبير.

وفي هذه املناســبة، أبــارك لإلخوة 
النواب وأخص بالذكر النائبتني عالية اخلالد 
ود.جنان بوشــهري، وأمتنى لهم جميعا 
التوفيق. وأقول ملن يحالفهم احلظ شكرا 

للمشاركة وحظ أوفر.
التشــريعية  الســلطتني  العالقة بني 
املناوشات  والتنفيذية هي عالقة تعاون، 
واالستجوابات جزء من اللعبة الدميوقراطية، 
ولكن هناك حدودا واجبة، واألهم التنسيق 
لتحقيــق الطموحــات واآلمــال، فهناك 
مشروعات طموحة يحملها سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح، حفظه اهللا، 
ومتى ما حظيت بالدعم واملساندة وبعيدا 
عن الصغائر واحلسد سنجد كويتاً جديدة 
ومشــروعات عمالقة، كفى ما مضى من 
مشاحنات لم يســتفد منها أحد ودعونا 
نطوي صفحة املاضي وننطلق نحو آفاق 
جديدة بحيث نرتقي مبستوى التنمية، وعلى 
املستوى الشخصي متفائل باملرحلة املقبلة.
٭ آخر الكالم: كل الشكر والتقدير للسادة 
املستشارين والقضاة وألبنائي وإخواني من 
منتسبي وزارة الداخلية ورجال الطوارئ 
الطبية وقــوة اإلطفاء واللجان التطوعية 
ووسائل اإلعالم، وأخص بالذكر تلفزيون 
الكويت على جهودهم الكبيرة التي بذلوها 
وكان لها األثر الطيب في خروج العرس 

الدميوقراطي بالصورة املشرفة. 
حفظ اهللا الكويت من كل مكروه.

نافذة على األمن

اخلالد و«خدمتكم شرف» 
وعالقتها بنتائج االنتخابات

الفريق م.طارق حمادة

السيطرة على حريق منزل عربي 
بدأ في األول وامتد إلى «العلوية»

عربي مكــون من ثالثة ادوار، وعلى اثره مت 
توجيه فرق اإلطفاء من مراكز جليب الشيوخ 
والعارضية، وقد تبني أن احلريق في الدور 
األرضي وامتد الى األدوار العلوية وباشرت 
الفرق فــي مكافحته ومتكنت من محاصرته 
وإخمــاده دون وقــوع أي اصابات بشــرية 

واقتصرت األضرار فقط على املاديات.

مبارك التنيب

متكن رجال مركزي إطفاء جليب الشويخ 
والعارضية من الســيطرة على حريق منزل 
اندلع فجر امس الســبت فــي منطقة جليب 
الشيوخ. وذكرت قوة االطفاء ان ادارة العمليات 
املركزية تلقت بالغا يفيد بوجود حريق منزل 

احلريق خلّف أضراراً مادية فقط

ض وكيل األمن اجلنائي بالتوقيع على شراء األسلحة اخلالد يفوِّ

محمد اجلالهمة

أصدر نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع ووزير 
الداخلية بالوكالة الشيخ طالل 
اخلالد قرارا بتفويض وكيل 
شؤون األمن اجلنائي اللواء 
حامد الدواس بالتوقيع على 
معامالت اســتيراد وشــراء 
األســلحة. من جهــة أخرى، 
تتجــه وزارة الداخليــة إلى 
تنظيم دورة لترقية ضباط 
صــف إلــى رتبة مــالزم من 
حملــة املؤهــالت اجلامعية 
ودورة وكيــل أول ضابــط 
حلملة الثانوية عبر دورتني 
علــى ان يتم ذلك عبر املوقع 
اإللكترونــي لــإلدارة العامة 
لشــؤون قوة الشرطة خالل 
الفترة مــن ٢٠٢٢/١٠/٩ حتى 

 .٢٠٢٢/١٠/٢٣
وعلى صعيد آخر، أعلنت 

الصف التاســع وما يعادلها 
(دورة وكيل عريف مكافحة) 
اعتبارا من اليوم األحد الساعة 
٨ صباحا حتى يوم اخلميس 

املوافق ١٣ اجلاري. 
أبزر االشــتراطات،  ومن 
ضرورة التســجيل باخلدمة 
الوطنية العسكرية وإحضار 

(ويســتثنى مــن ذلــك ابناء 
الكويتيــني  الديبلوماســيني 
او امللحقني العســكريني في 
ســفارات الكويــت باخلارج 
بشرط تقدمي ما يثبت ذلك) 
على ان تطبق القرعة العلنية 
حــال زيادة العــدد املطلوب 

للدورة.

شهادة ملن يهمه األمر من هيئة 
اخلدمة الوطنية العسكرية.

وبالنسبة للحاصلني على 
شــهادة الثانوية العامة من 
خارج الكويت تقدمي تسلسل 
دراسي من بلد واحد للشهادة 
الدراســية املطلوبة معتمدة 
من اجلهــات املعنية بالدولة 

«الداخلية» تعلن عن دورتني لترقية حملة املؤهالت اجلامعية والثانوية العامة لرتبة «مالزم»

اللواء حامد الدواس الشيخ طالل اخلالد

قــوة اإلطفاء العــام عن فتح 
باب التســجيل للراغبني في 
االلتحاق بدورات قوة اإلطفاء 
الثانــي  التدريبــي  الفصــل 
للعــام ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ حلملة 
شــهادة الثانوية العامة وما 
يعادلها (دورة رقيب مشغل 
آلية إطفاء) وحلملة شــهادة 

مواطنان في قبضة «املكافحة» لالجتار بـ ٢٥ كيلو حشيش
عبداهللا قنيص

العامــة  أحبــط رجــال االدارة 
ملكافحــة املخــدرات بقيــادة العميد 
محمد قبازرد ضخ ٢٥ كيلو حشيش 
داخل الســوق احمللي وذلك بضبط 
مواطنني، وجاء ضبط املتهمني بعد 
كمني محكم وتنســيق بني املكافحة 
والنيابة العامة، اذ زود قطاع املكافحة 
النيابة باملعلومات املتوافرة وخطة 
لشراء صفقة من احد املتهمني والتي 
اعطت إذنا بالضبط وبذلك ضبط كل 
من ارتبط بهــذه الصفقة الى جانب 

تفتيش منزل املتهم وشركائه.
واســتنادا الى مصدر امني، فقد 
وردت معلومات الى رجال املكافحة 
عــن مواطن يحــاول تصريف كمية 

من املواد املخدرة، وعليه مت ارســال 
مصدر لشراء كيلو من مخدر احلشيش 
مبنطقة الشويخ، ولدى قيام املتهم 
بتسليم املخدرات ألقي القبض عليه 
بعد إطالعه على اذن النيابة، وعقب 
مقاومة ايضا، ومت االنتقال الى سكنه 
في الرميثية حيث مت العثور على نحو 
٢٤ كيلو من احلشيش وعدد ٢ ميزان 
حساس، وبسؤاله عن مصدر السموم 
أبلغ عن مواطــن آخر جرى ضبطه 
داخل مســكنه في منطقــة الرميثية 
أيضا، حيث اعترف املتهم الثاني انه 
زود األول باملخدرات وانهما يتاجران 

بهذه السموم.
املتهمــني  حتويــل  ومت  هــذا، 
واملضبوطات الى جهة االختصاص 
التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهما.

ضبطا في منطقتي الشويخ والرميثية عقب صفقة متت مع أحدهما بإذن من النيابة

ملشاهدة الڤيديواملتهمان وأمامهما املضبوطات

«املرور»: عدم االنتباه يتسبب في ١٨٤٢ حادثًا 
وحترير ٢٦١٧٣ مخالفة وضبط ٣٢ حدثًا في أسبوع

محمد اجلالهمة

أعلنــت اإلدارة العامــة للمــرور ان 
مخالفة عدم االنتباه تســببت في ١٨٤٢

حادثا مروريا خالل أســبوع، مشــيرة 
الى ان من بني هــذه احلوادث عدد ٢٥٧

حادثا خلف مصابني فيما اقتصرت بقية 
احلوادث االخرى على تلفيات مادية.

وقالت ان اجمالي املخالفات التي جرى 
حتريرهــا فــي الفترة مــن ٢٤ حتى ٣٠

ســبتمبر املاضي بلغت ٢٦١٧٣ مخالفة 
متنوعة كما جرى ضبط ٣٢ حدثا لقيادة 
مركبات دون رخص ســوق واحالة ٤٣

مركبــة و٧٩ دراجــة الــى كــراج حجز 
املركبــات، كما جرت احالــة ٤٤ مخالفا 
الــى نظارة املرور علــى خلفية ارتكاب 

مخالفات جســيمة، وضبط في حمالت 
املرور ١٨ مطلوبا متت إحالتهم الى ادارتي 

التنفيذ واجلهات األخرى ذات الصلة.
وأكــدت اإلدارة العامــة للمــرور ان 
احلمــالت أقيمــت حتت اشــراف وكيل 
القطــاع اللــواء جمال الصايــغ، داعية 
املواطنني واملقيمني الى االلتزام بقواعد 

السير واالنتباه اثناء القيادة.

اللواء جمال الصايغ

صورة عن كتاب دورات «الداخلية»

«اإلطفـاء» تقيـم دورتي «مشـغل آليـة» و«مكافحـة» خلريجـي الثانوية والصف التاسـع والتقـدمي اليوم
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العراق.. تظاهرات حاشدة ومواجهات 
في الذكرى الثالثة لـ «احتجاجات تشرين»

بغــداد - وكاالت: تظاهر آالف العراقيني 
في العاصمة بغداد وعدة مدن بينها النجف 
والناصرية، إحياء للذكرى الثالثة الحتجاجات 
أكتوبر «تشرين» عام ٢٠١٩ التي عمت جميع 
أنحــاء البالد آنــذاك ضد الســلطة والنخبة 

احلاكمة وسوء إدارة اخلدمات العامة.
وهتف املتظاهرون، ومعظمهم من الشباب: 
«الشــعب يريد إســقاط النظام» وقد رفعوا 
األعالم العراقية وصور شهداء عام ٢٠١٩، أثناء 
جتمعهم في ساحة التحرير الرمزية إلحياء 

الذكرى، وفق مراسلة وكالة فرانس برس.
واحتشــد املتظاهرون عند مدخل جســر 
اجلمهورية الذي أغلقته القوات االمنية بثالثة 
حواجز من الكتل اخلرسانية ملنع الوصول 
إلى املنطقة اخلضراء التي تضم الســفارات 

الغربية ومؤسسات الدولة.
ونشر أفراد األمن نقاطا للتفتيش في كل 
أنحاء املدينة، وأغلقوا اجلسور والساحات.

وأطلقت الشــرطة عدة رشقات من الغاز 
املسيل للدموع والدخان ملنع املتظاهرين من 
عبور هــذه التحصينات، وتبــادل الطرفان 

إلقاء احلجارة.
وقال مسؤول في وزارة الداخلية العراقية 

إن احملتجني ألقوا في النهر حواجز حديدية 
نصبت كموانع على جسر اجلمهورية. وأكد 
إصابة ١٩ على االقل من أفراد شرطة مكافحة 
الشغب بجروح طفيفة بعد رشقهم بحجارة 

وزجاجات.
وذكر أنه ســجلت ٢٨ حالة اختناق على 
األقل بني املتظاهرين، فيما أكدت قيادة عمليات 
بغــداد، أن القــوات األمنية وفــرت احلماية 

للتظاهر السلمي.
وذكــرت اخللية في بيــان أوردته وكالة 
األنباء العراقية (واع) أن هناك عناصر خارجة 
عن القانــون اســتخدمت أدوات ومواد غير 
قانونية أثناء التظاهرات، ما أدى إلى وقوع 

اصابات في صفوف قوات االمن واملدنيني.
كمــا أعلنت اخلليــة القبض على متهمني 
اثنــني بحوزتهما كرات زجاجية لرميها على 

القوات األمنية خالل التظاهرات.
وفي السياق، ذكرت قيادة عمليات بغداد 
فــي بيان منفصل أن املتظاهرين الســلميني 
أبــدوا تعاونهم التام مع اخوانهم في القوات 
األمنية وحتديد بعض «العناصر املندســة» 
التــي حتاول إثــارة املشــاكل وتعكير صفو 

املمارسة الدميوقراطية.

احملتجون يهتفون: «الشعب يريد إسقاط النظام».. واألمن يحّذر من «املندسني»

حشود املتظاهرين على جسر اجلمهورية قرب املنطقة اخلضراء وسط بغداد أمس   (أ.ف.پ)

بيونغ يانغ تطلق رابع «باليتسي» في أسبوع 
وواشنطن تلّوح بـ «الرد» على أي جتربة نووية

عواصم - وكاالت: أطلقت كوريا الشمالية 
صاروخني باليستيني قصيري املدى باجتاه 
البحر قبالة ســاحلها الشرقي امس، قبيل 
تنظيــم كوريا اجلنوبية عرضا عســكريا 
كبيرا، عرضــت فيه «الطائرات الشــبح» 

وصواريخها اخلاصة.
وقالت هيئة األركان الكورية اجلنوبية 
املشــتركة في بيــان امــس إن صاروخني 
قصيري املدى أطلقا من ســونان شــمالي 
بيونــغ يانغ. وقــدرت أن مداهما بلغ ٣٥٠

كيلومترا وعلى ارتفاع ٣٠ كيلومترا.
وتأتي عملية اإلطالق، وهي الرابعة في 
غضون أسبوع، وسط موجة من االستعراض 
مــن دول املنطقة لقواها العســكرية منها 
تدريبات مشــتركة للتصــدي للغواصات 
أجرتها القوات البحرية الكورية اجلنوبية 

واألميركية واليابانية امس األول.
كما أنها تأتي بعد زيارة قامت بها نائبة 
الرئيس األميركي كامال هاريس إلى املنطقة 
مؤخــرا اجتمعت خاللها مع رئيس كوريا 

اجلنوبية يون سوك يول في سيئول.
وخالل االحتفال بعيد القوات املسلحة 
الرابــع والســبعني في كوريــا اجلنوبية، 

أدان الرئيس يون ما وصفه باالستفزازات 
العسكرية التي قامت بها كوريا الشمالية 
في اآلونة األخيرة وتعهد بتعزيز التدريبات 
العسكرية املشتركة مع الواليات املتحدة.

في الغضون، حذر مسؤولون كبار في 
القيادة األميركية في منطقة آسيا واحمليط 
الهادئ من هونولولو من أنه في حال إقدام 
كوريا الشمالية على جتربة نووية يرجح أن 
جتريها خالل األسابيع املقبلة فإن ذلك سوف 
«يبدل الوضع» في املنطقة وسيواجه برد 
أميركي. ويتوافق هذا الرأي مع ترجيحات 
أجهــزة االســتخبارات الكورية اجلنوبية 
التي ترى أن هذه التجربة النووية األولى 
منذ ٢٠١٧ قد جتري بني ١٦ أكتوبر اجلاري 
وانتخابات منتصف الوالية الرئاسية في 

الواليات املتحدة في ٧ نوفمبر املقبل.
وإذ أشار قائد األســطول األميركي في 
املنطقــة األدميرال ســام بابارو إلى أنه لم 
يتم إثبات أي رابط بني جتارب بيونغ يانغ 
الباليستية األخيرة واحتمال قيامها بتجربة 
نووية، أقر بأن مثل هذا التطور ســيكون 
«مصدر قلق شديد». وأضاف «سيكون ذلك 

مقلقا جدا، وسيكون هناك رد».

مظاهرات طالبية حاشدة في إيران وأخرى عاملية تضامنًا معها
عواصم - وكاالت: احتشد 
طالب في جامعــات بجميع 
أنحاء إيــران امس، ووردت 
معلومــات عن إضرابات في

املنطقة الكردية في البالد مع 
دخول املظاهرات التي اندلعت 
بســبب وفاة الشــابة مهسا 
اميني أثناء احتجاز الشرطة 
لها بسبب «ارتدائها مالبس 
غير محتشــمة» أســبوعها 

الثالث.
وأظهرت منشورات على 
التواصل االجتماعي  مواقع 
جتمعــات فــي العديــد من 
اجلامعات امــس، ومنها في 
جامعات بالعاصمة طهران، 
الطلبة  حيث طالب بعــض 
باإلفراج عن زمالء لهم جرى 
احتجازهم فــي احتجاجات 

سابقة.
وقــال حســاب «تصوير 
١٥٠٠» علــى تويتــر، والذي 
يحظــى بعــدد كبيــر مــن 
الســلطات  إن  املتابعــني، 
العشــرات مــن  احتجــزت 
طالب جامعــة طهران خالل 
مظاهرة امس. وقالت وكالة 
أنباء فارس شبه الرسمية إن 
بعض احملتجني اعتقلوا في 
ساحة قرب جامعة طهران.

ونشــر احلســاب أيضا 
ما قــال إنه مقطع مصور مت 

وذكرت وكالة أنباء شبه 
رسمية أن عضوا في البرملان 
من زاهدان قال إن األمن عاد 

إلى املدينة امس.
املتاجــر  وأضربــت 
والشــركات فــي ٢٠ مدينــة 
وبلدة في شمال غرب البالد 
امس، احتجاجا على الهجمات 
التي شــنها احلرس الثوري 
اإليراني على أحزاب املعارضة 
الكردية املسلحة املتمركزة في 
العراق، حسبما أفادت منظمة 

املســيرة «نطالــب بالعدالة 
وجميــع  أمينــي  ملهســا 
ضحايــا العنــف الوحشــي 
واألعمى للســلطات، فضال 
عن حرية االختيار ألخواتنا 

اإليرانيات».
رفــع  طوكيــو،  وفــي 
املتظاهــرون صورة مهســا 
أميني والفتــات كتب عليها 
«لــن نتوقــف» إضافــة إلى 
صور لنساء يحرقن حجابهن 

ويقصصن شعرهن.

هنجاو الكردية احلقوقية.
وتضامنــا مــع حركــة 
االحتجــاج في إيــران التي 
أشعلتها وفاة أميني، انطلقت 
مسيرات امس في عدة مدن 
حــول العالــم، ففــي روما، 
سار نحو ألف شخص على 
قرع الطبول. ونقلت وكالة 
الصحافة اإليطالية (AGI) عن 
سيمونا فيوال زعيمة حزب 
الوسط الصغير «+أوروبا» 
قولهــا أثناء مشــاركتها في 

مقتل أفراد احلرس الثوري في زاهدان

(رويترز) مظاهرة احتجاجية حاشدة في بريطانيا تضامنا مع متظاهري إيران  

التقاطه عنــد أبواب جامعة 
أصفهان، سمع خالله إطالق 

نار.
الــى ذلــك، قــال احلرس 
الثــوري فــي بيــان نقلتــه 
وسائل إعالم إيرانية إن أربعة 
أفراد قواته وميليشــيا  من 
الباســيج املتطوعــة قتلوا 
أمس األول فــي هجمات في 
زاهدان، عاصمة إقليم سستان 
الواقــع فــي  وبلوخســتان 

جنوب شرق البالد.

رئيس بوركينافاسو املعزول يخطط لهجوم مضاد
عواصــم ـ وكاالت: جتــدد 
التوتر في واغادوغو، عاصمة 
بوركينافاســو، غــداة ثانــي 
انقالب عسكري تشهده البالد 
في ٨ اشهر، فيما توالت اإلدانات 
الدولية واإلقليمية لالنقالب، 
الذي سارعت فرنسا إلى نفي 
التي حتدثت عن  الشــائعات 

ضلوعها فيه.
وأغلــق جنــود محــاور 
رئيســية عدة في واغادوغو 
امس عقب سماع صوت إطالق 
نار في وســط املدينة، وذلك 
بعد ساعات من الهدوء احلذر 
الذي سادها منذ إعالن ضباط 
في اجليش مساء امس االول 
اإلطاحــة برئيــس املجلــس 
العسكري اللفتنانت كولونيل 
بولهنري ســانداوغو داميبا، 
الذي تولى السلطة عبر انقالب 

في أواخر يناير املاضي.
وقال شهود لوكالة «فرانس 
إنهــم ســمعوا دوي  بــرس» 
إطالق النــار حول دوار األمم 
املتحدة في وســط العاصمة. 
امــس االول،  وكمــا حصــل 
اتخذ جنــود مواقعهم اعلقوا 
احملاور الرئيسية وخصوصا 
حي «أواغا ٢٠٠٠» الذي يضم 
مقر الرئاســة، بينمــا حلقت 
مروحيات فوق وسط املدينة.
وأعلــن القائد العســكري 
اجلديــد إبراهيم تــراوري أن 
الرئيس املعــزول بول هنري 
داميبا جلأ إلى قاعدة للجيش 

فــي واغادوغــو إن «الوضــع 
اليزال متوترا في واغادوغو. 
يوصى باحلد من حتركاتكم»، 
ودعت مواطنيها في واغادوغو 
الذين يقدر عددهم مبا بني ٤٠٠٠

و٥٠٠٠ شخص إلى أن يلزموا 
منازلهم. ونفت الســفارة في 
بيــان امــس ضلــوع اجليش 
الفرنســي في األحــداث التي 
وقعــت فــي اآلونــة األخيرة 
في بوركينافاســو، وذلك ردا 
على تقاريــر متداولة في هذا 
الصدد علــى مواقع التواصل 

االجتماعي.

األخيرة على السلطة، واصفة 
إياهــا بأنها «غير مناســبة»، 
بينما كان يتــم حتقيق تقدم 
مــن أجل العودة إلــى النظام 

الدستوري في البالد.
وأعــرب االحتاد األوروبي 
عن قلقه من األحداث اجلارية 
في بوركينافاســو، وحذر من 
ان االنقــالب يعــرض للخطر 
اجلهــود التــي بذلــت إلعادة 
النظــام الدســتوري بحلــول 
األول من يوليــو ٢٠٢٤ ودعا 
السلطات اجلديدة الى احترام 

االتفاقات السابقة.

ودان االحتــاد االفريقــي 
غيــر  «التغييــر  امــس 
الدســتوري للحكومــة» في 
بوركينافاســو، ودعــا فــي 
بيان «اجليش لالمتناع فورا 
وبشــكل كامل عن أي أعمال 
عنــف أو تهديدات للســكان 
املدنية  املدنيني واحلريــات 
وحقوق اإلنســان»، مطالبا 
بإعــادة النظام الدســتوري 

بحلول يوليو عام ٢٠٢٤.
كمــا دانــت «املجموعــة 
االقتصادية لدول غرب أفريقيا» 
بأشد العبارات عملية االستيالء 

إدانات دولية لثاني انقالب في ٨ أشهر.. وباريس تنفي ضلوع اجليش الفرنسي في األحداث األخيرة

مدرعة عسكرية عند مدخل التلفزيون الرسمي في العاصمة واغادوغو أمس     (أ.ف.پ)

الفرنسي ويخطط لشن هجوم 
مضاد بعد االنقالب الذي أطاح 

به.
جــاء ذلــك فــي بيــان 
قــرأه ضابط فــي اجليش 
محاطا بجنود في بث على 

التلفزيون الرسمي.
الفرنسية  السفارة  ونفت 
في وقت سابق أمس أي تورط 
للجيش الفرنسي في األحداث 
األخيرة في بوركينا فاســو، 
وقالت إنه ال يحمي أي سلطات 

هناك.
وقالت السفارة الفرنسية 

القوات الروسية تنسحب من «ليمان» بعد يوم من إعالن بوتني ضمها
عواصمـ  وكاالت: أحلقت 
كييڤ هزمية كبرى مبوسكو، 
واســتعادت مدينــة ليمــان 
االســتراتيجية بعد يوم من 
إعــالن الرئيــس فالدمييــر 
بوتــني ضــم أربــع مناطق 
أوكرانية منها دونيتسك التي 
تقع بداخلهــا ليمان اضافة 
الى لوغانســك وخيرسون 

وزابوريجيا. 
الدفــاع  وأعلنــت وزارة 
االوكرانية ان جيشها «دخل» 
املدينة التــي تعتبر تقاطعا 
مهما للسكك احلديد في شرق 
أوكرانيا واستخدمته روسيا 
كمركز للوجستيات والنقل 

لعملياتها على مدى أشهر.
وكتبت الوزارة األوكرانية 
على تويتــر «قوات الهجوم 
اجلــوي األوكرانيــة تدخل 
ليمان مبنطقة دونيتسك»، 
وذلــك بعد قليــل من اعالن 
أنــه «يحاصــر»  اجليــش 
أكثــر من ٥ آالف من اجلنود 
الــروس الذين حتصنوا في 

هذه املدينة.
الدفاع  واعترفــت وزارة 
الروســية بســحب قواتهــا 
مــن ليمان إلــى مواقع اكثر 
مالئمة، معللة ذلك مبا قالت 

اإلســبانية بأن ضم املناطق 
األربع، يجعل «انتهاء احلرب 
اكثر صعوبة بكثير وشــبه 

مستحيل».
وقال الحقا خالل منتدى 
في شمال شــرق اسبانيا إن 
«روســيا في صدد خسارة» 
خســرتها  «لقــد  احلــرب، 

واضــاف بوريل «ينبغي 
القيــام بأفضــل مــن ذلــك» 
و«جعل العالم يدرك أسباب 
هذه احلرب ونتائجها»، مذكرا 
بأن البرازيل والهند امتنعتا 
عن إدانة عملية الضم الروسية 

في مجلس األمن الدولي.
في شق آخر من الصراع، 

موراشــوف اعتقــل وهو في 
طريقه من احملطة، إلى بلدة 

إنرغودار أمس األول. 
وكتب كوتني على تطبيق 
تيليغرام «أخذوه من السيارة 
واقتيــد معصــوب العينــني 
لوجهة غير معلومة»، مضيفا 
أنه لم تــرد أنباء فورية عن 

مصير موراشوف.
وقــال كوتــني إنه ناشــد 
املدير العــام للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية رافائيل غروسي 
اتخــاذ «جميــع اإلجــراءات 
الفورية املمكنة إلطالق سراح 
موراشوف على وجه السرعة».
وردا علــى طلــب مــن 
رويترز للتعليق، قال متحدث 
باسم الوكالة «تواصلنا مع 
الروسية وطلبنا  السلطات 

توضيحات».
وقال كوتني إن موراشوف 
«يتولى املسؤولية الرئيسية 
واحلصريــة عــن الســالمة 
واإلشــعاعية»  النوويــة 
للمحطة، مضيفا أن احتجازه 
«يعرض سالمة تشغيل أكبر 
محطة للطاقــة النووية في 

أوكرانيا وأوروبا للخطر».
الوكالــة  وعليــه قالــت 
الدوليــة للطاقة الذرية إنها 

علــى الصعيديــن املعنــوي 
والسياسي»، لكن «أوكرانيا 
لم تنتصر بعد»، مدافعا عن 
التي  العقوبــات االوروبيــة 
فرضــت على موســكو وعن 
املساعدة العسكرية لكييف، 
وداعيا الى االستمرار في هذا 

املنحى.

قالت شركة الطاقة النووية 
احلكوميــة  األوكرانيــة 
إنرجواتــوم أمس، إن دورية 
روسية اعتقلت املدير العام 
النووية  حملطة زابوريجيــا 

التي حتتلها موسكو
وقال بيترو كوتني رئيس 
الشــركة في بيــان إن إيهور 

طلبت معلومات من روسيا 
عــن املديــر العــام حملطــة 
زابوريجيــا. وذكر متحدث 
باسم الوكالة: «تواصلنا مع 
الروسية ونطلب  السلطات 

توضيحات». 
من جهة اخــرى، أوقفت 
مجموعة غازبروم الروسية 
أمس بشكل تام شحنات الغاز 
إلى شــركة النفط االيطالية 
«إينــي» وعــزت األمــر إلى 
«اســتحالة نقل الغــاز عبر 
النمســا»، علــى مــا أعلنت 

األخيرة في بيان.
وذكــرت إينــي «أبلغتنا 
غازبــروم أنها ال تســتطيع 
الكميــات  تســليم  تأكيــد 
املطلوبة مشيرة إلى استحالة 

نقل الغاز عبر النمسا».
وأضافــت «بالتالــي فإن 
الروســي  الغــاز  تدفقــات 
املخصصة إليني عبر نقطة 
دخول تارفيســيو ستكون 

معدومة».
ومير معظم الغاز الروسي 
الذي يتم تسليمه إلى إيطاليا 
عبر أوكرانيا، عبر خط أنابيب 
الغــاز TAG الــذي يصل إلى 
تارفيسيو في شمال البالد، 

على احلدود مع النمسا.

موسكو توقف مدير محطة زابوريجيا النووية وتقطع الغاز عن إيطاليا.. وقديروف يدعو روسيا إلى استخدام السالح النووي

جنود اوكرانيون يسيرون في منطقة «باخموت» في إقليم دونيتسك أمس  (رويترز)

انه «تهديد باحملاصرة» ميكن 
ان تتعرض له، وذلك وفقا ملا 
نقلت وكالة اإلعالم الروسية.
وفي ظل هذه اخلســارة 
وماســبقتها من انتكاســات 
كبرى منيت بها في ســاحة 
املعركة، قال رمضان قديروف 
رئيــس الشيشــان وحليف 
بوتني املقرب إن على موسكو 
التفكير في استخدام سالح 
نــووي منخفــض القوة في 

أوكرانيا. 
وفي رسالة على تطبيق 
تيليغرام تنتقد القادة الروس 
لتخليهــم عن ليمــان، كتب 
قديروف «في رأيي الشخصي، 
ينبغــي اتخــاذ تدابير أكثر 
صرامــة، مبا يرقــى إلعالن 
األحكام العرفية في املناطق 
احلدودية واستخدام أسلحة 

نووية منخفضة القوة».
في غضون ذلــك، اعتبر 
وزيــر خارجيــة االحتــاد 
األوروبي جوزيب بوريل أن 
ضم موســكو ألربع مناطق 
أوكرانية جديدة يجعل انتهاء 
احلرب في أوكرانيا «شــبه 

مستحيل».
وصرح بوريل لقناة «آر 
تــي فــي اي» التلفزيونيــة 
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طيب!!!

«ساحل شرير».. في بلد طيب (١)
في أغلب الدول الساحلية، هناك شواطئ 
يفّضلهــا «األثريــاء»، ويشــعرون فيهــا 
بخصوصيتهم بعيدا عن عيون املتطفلني 

واملتلصصني.
وفــي مصــر احملروســة، جتربتــان 
مختلفتــان متام االختالف،األول: «شــرم 
الشيخ» جنة الغوص وواحة الغواصني، 
ومالذ الباحثني عن املياه الدافئة في البحر 
األحمر، وقد مت استغالل الغالبية العظمى 
من شــواطئها اجلميلة للفنادق بنجومها 
املختلفة، والقرى السياحية بدرجاتها، وهو 
االستخدام األمثل اقتصاديا والذي يحقق 
للدولة عوائد اقتصادية وسياحية محترمة.
أما التجربة الثانية فتقع على ســاحل 
مصر الشمالي املطل على البحر املتوسط، 
واملمتد من العريش شــرقا حتى مرســى 
مطروح غربا، وإذا استثنينا اجلزء املمتد 
من العريش حتى االســكندرية، يكون ما 
اصطلح عليه باســم «الساحل الشمالي» 
هو ذلك الشــاطئ املمتــد من نهاية مدينة 
االسكندرية وامتداداتها الطبيعية غربا، أي 
من قرية «سيدي كرير» حتى «مطروح».

وال يجــوز احلديث عمــا «وقع ويقع 
وسيقع» في «الساحل الشمالي» دون ذكر 
املهندس الراحل حسب اهللا الكفراوي، هذا 
الرجــل امللقب بـ «وزيــر الغالبة» و«أبو 
املــدن اجلديدة»، والذي ســاهم فعليا في 
كثير من املشــاريع العمالقة، بدءا بالسد 
العالي، حتى حتويل ممر قناة الســويس 
إلى مشروع لوجستي عاملي، مرورا بإنشاء 
املدن اجلديدة: الساداتـ  دمياطـ  ١٠ رمضان 

ـ ٦ أكتوبــر ـ ١٥ مايــو ـ مراقيا ـ ماربيلال 
ـ مارينا وغيرها، كما أنشــأ بنك اإلسكان 
والتعميــر لتمويل وتنفيذ كل ما ســبق، 
فمــاذا كانت رؤية الرجــل إلعمار منطقة 
الساحل الشــمالي؟ وكيف أصبحت على 

ما هي عليه؟
يقــول الكفراوي ـ رحمه اهللا ـ إنه في 
عام ١٩٧٧ مت وضع دراسة شاملة للساحل 
الشــمالي كله مبعرفة مكتب استشــاري 
هولندي وإشراف دكاترة مصريني مشهود 
لهم بالكفاءة، وخلصت الدراسة إلى وجود 

٣ موارد أساسية:
١ ـ شــاطئ مــن أجمل شــواطئ الكرة 

األرضية.
٢ ـ أرض قابلــة للزراعة وكانت تزرع 

منذ أيام اإلمبراطورية الرومانية.
٣ ـ مناطــق جبليــة غنيــة باملــوارد 
وخصوصــا الطفلــه واحلجــر اجليــري 

الضروريني لصناعة أسمنت البناء.
وبدأ التنفيذ بإعادة تشغيل آبار املياه 
القدميــة وبحث تطوير ترعــة «احلمام» 
واســتيراد ٢ مليــون شــتلة زيتــون من 

أسبانيا.
وإنشاء مصنع أسمنت العامرية.

وإنشاء ٣ قرى منوذجية متباعدة هي: 
مراقيا ـ ماربيلال ـ مارينا.

حلد كده متام.. فكيف وصل «الساحل 
الشــمالي» إلى مــا هو عليــه اآلن؟ ومن 

السبب؟ وما احلل؟
وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

السيسي للهيئات القضائية: «حقوق املصريني أمانة في أعناقكم»
القاهرة - خديجة حمودة

الرئيــس عبدالفتاح  أكــد 
السيسي أن حقوق املصريني 
أمانــة في أعناق القضاء الذي 
عليه مســؤولية فــي حتقيق 
العدالــة والســالم االجتماعي 
واألمن واالســتقرار الذي يعد 
ركيزة أساسية في تقدم األمم، 
مشيرا إلى أن الدولة حترص 
على اســتقالل القضاء وعدم 
التدخــل في شــؤونه كمنهج 
ثابــت، وتســعى دائمــا إلــى 
تطويــره وحتديثــه وتعزيز 
قدراته، ليكون نظاما قضائيا 
متطورا، يتماشى مع مجريات 
العصر ومستجداته، وتسيير 

إجراءاته بالسرعة املطلوبة.
جــاء ذلــك خــالل اجتماع 
امــس  السيســي  الرئيــس 
األعلــى  املجلــس  بأعضــاء 
القضائية،  للجهات والهيئات 
وذلك بحضور املستشار عمر 

مروان وزير العدل.
وشــدد الرئيس السيسي، 
على صون هيبة القضاء شكال 

الدولة تقديرا للدور الذي تقوم 
به اجلهات والهيئات القضائية 
في ترســيخ وحماية املبادئ 
الدســتورية، وإعالء ســيادة 
القانــون. وأضــاف املتحــدث 
الرســمي أن أعضــاء املجلس 
األعلــى للهيئــات القضائيــة 
عبروا عــن امتنانهم حلرص 
الرئيــس على االلتقاء بهم في 
إطار االحتفال بعيد القضاء، ملا 
ميثله ذلك من االهتمام الكبير 
الذي تعيــره الدولة املصرية 

وقــد اســتعرض رؤســاء 
اجلهات والهيئــات القضائية 
اإلجــراءات التــي مت اتخاذها 
الدعــاوى  إجنــاز  لســرعة 
والطلبات للوصول إلى مرحلة 
العدالة الناجزة، وكذلك ما مت 
من إجراءات للتطوير التقني في 
كل اجلهات والهيئات القضائية 
بالتنسيق مع وزارة االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات لتنفيذ 
ميكنة كل املنظومة القضائية.
من جانبــه، أوضح وزير 
العدل املستشــار عمر مروان 
أن القضاء فــي عهد الرئيس 
السيسي، شهد اهتماما وتقديرا 
وتطويرا غير مســبوق، وأن 
هناك آماال حتققت للمنظومة 
القضائيــة من أهمهــا تعيني 
املــرأة، وتكرمي املتميزين من 
رجــال القضــاء، مشــيرا إلى 
أن هنــاك آمــاال وطموحــات 
مستهدفة منها استمرار ميكنة 
جميع احملاكم على مســتوى 
اجلمهورية، والربط الشبكي 
اإللكتروني للجهات والهيئات 

القضائية ببعضها.

للمنظومة القضائية، مؤكدين 
- من جانبهم - مواصلة العمل 
في سياق ترسيخ مبادئ العدالة 
وتطبيق القانون، ملا ميثله ذلك 
مــن أهميــة في بنــاء وتطور 
املجتمع وحتقيق املساواة بني 
جميع أفراد املجتمع، عالوة على 
إعالء مصلحة الوطن على أي 
اعتبارات أخرى، وذلك في إطار 
اجلمهورية اجلديدة التي تدشن 
لقيــم احلق والعدل وترســخ 

لسيادة القانون.

الرئيس عبدالفتاح السيسي متوسطا أعضاء املجلس األعلى للجهات والهيئات القضائية

وموضوعــا، واالهتمام مبقار 
احملاكم وتطوير أدوات العمل 
بها، مؤكدا ضــرورة االهتمام 
الوعــي والتطويــر  بتنميــة 
املــدارك  املســتمر لتوســيع 
لتكوين قاضــي عصري على 
قدر كبير من املعرفة والوعي.

وصرح املتحدث الرســمي 
باسم رئاسة اجلمهورية السفير 
بسام راضي بأن االجتماع جاء 
في إطار االحتفال بيوم القضاء 
املصري العريــق الذي أقرته 

«النواب»: مّد فرض بعض التدابير في مناطق بسيناء ٦ أشهر
القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

وافــق مجلس النــواب، بأغلبية 
أعضائه، برئاسة املستشار د.حنفي 
جبالي، على قرار رئيس اجلمهورية 
رقم (٤٦٠) لســنة ٢٠٢٢، مبد العمل 
بأحكام قرار رئيس اجلمهورية رقم 
(٤٤٢) لسنة ٢٠٢١ بشأن فرض بعض 

التدابير في بعض مناطق شبه جزيرة 
سيناء ملدة ستة أشهر أخرى، تبدأ من 

غد اإلثنني املوافق ٣ أكتوبر.
وقــال رئيــس مجلــس النــواب 
إن اجلميــع يلمس الــدور احملوري 
واحليوي للقوات املسلحة الباسلة 
في حفظ األمن وحماية مقدرات الوطن 
في جميع ربوع مصر، واجلميع يدرك 

أيضا ما تواجهه القوات املسلحة في 
سبيل ذلك من مخاطر، وما تقدمه من 
دماء وتضحيات من أجل احلفاظ على 

أمن واستقرار الوطن.
وأضاف أن مجلس النواب يؤكد 
دعمه الكامل لكل اخلطوات احلثيثة 
التي تتبعها القوات املسلحة بقيادة 
قائدهــا األعلى الرئيــس عبدالفتاح 

السيســي، رئيــس اجلمهورية، كما 
يؤيد املجلس ما تنتهجه من تعاون 
وتدريب مشترك مع العديد من الدول 
الشقيقة والصديقة، وذلك كله بهدف 
رفع كفــاءة وقدرات أبطــال القوات 
املسلحة، وثقل خبراتهم ومهاراتهم 
القتالية لدفع أي اعتداء ميس تراب 

ومقدرات الوطن.

تكثيف االتصاالت داخليًا وخارجيًا وباريس تدعو إلى اإلسراع بانتخاب رئيس
بيروت - عمر حبنجر 

ثالث محطــات يتعني على 
لبنان اجتيازها، قبل منتصف 
ليــل ٣١ أكتوبــر املقبل، موعد 
مغادرة الرئيس ميشــال عون 
للقصــر اجلمهــوري: انتخاب 
رئيــس اجلمهوريــة اجلديد، 
تأليف احلكومة، وإجناز ترسيم 

احلدود البحرية جنوبا.
بالنسبة النتخاب الرئيس، 
ســيدعو الرئيــس نبيه بري 
مجلس النواب إلى جلسة ثانية 
بعد اجللسة التجريبية األولى، 
فور إجناز شــرط «التوافق»، 
وثالثة منتصف أكتوبر سواء 
حصــل التوافق ام لم يحصل، 
جتنبا للدخول في فترة األيام 
العشــرة األخيرة مــن الوالية 
الرئاسية، قبل أن يكون املجلس 
قد عقد جلســتني علــى األقل، 
وحيث يصبح املجلس في حالة 
انعقاد دائم حتى انتهاء الوالية.
تتكثــف  أن  وطبيعــي 
االتصاالت داخليا وخارجيا، فإذا 
حصل التوافق كان به وإال فإن 
الشغور الرئاسي حاصل، تبعا 
لتوازن القــوى داخل املجلس 
والذي يحول دون تفرد اي فريق 

باألكثرية.
وفي هذا اإلطار، جاءت دعوة 
وزارة اخلارجيــة الفرنســية 
اللبنانيني للتحلي  املسؤولني 
باملســؤولية وانتخاب رئيس 
جديد للبالد قبل ٣١ أكتوبر. وقال 
متحدث باسم الوزارة: «يتعني 
أن يكــون القــادة اللبنانيون 
على مســتوى احلــدث، األمر 
الذي يتطلــب االحتاد واتخاذ 
اإلجــراءات الضرورية إلنهاء 

األزمة».
أمــا حكوميــا، فبعــد كالم 
رئيس مجلس النواب للوزراء 
في جلسة االنتخاب الرئاسية 
األولــى ممازحا: «بدنا نخلص 
«وســيط  حتــرك  منكــم»، 
احلكومة» اللواء عباس إبراهيم، 
إثر خفض رئيس «التيار احلر» 

اســتنادا إلى آخر تصريحات 
للرئيــس ميشــال عــون قال 
فيهــا: «إن األمور لــم تنضج، 

وأن البعض يناور».
احملطة الثالثة في التعداد، 
األولى مــن حيث التأثير على 
مجريات األمور السياسية في 
لبنان اآلن، هي محطة ترسيم 
احلدود البحرية، بوجه املطامع 
اإلســرائيلية املفتوحة في كل 

االجتاهات.
الســفيرة  تولــت  وقــد 
األميركية في بيروت دوروثي 
شــيا أمس تســليم الرؤســاء 
ميشال عون ونبيه بري وجنيب 
ميقاتي املقترح األميركي النهائي 
حول ترسيم احلدود البحرية 
خطيا، والذي صاغه الوسيط 
األميركي عاموس هوكشتاين 
وفيه فصل تام بني الترســيم 
البحــري والبــري للحــدود، 
واتفــاق علــى عدم انســحاب 
اي نقطة بحرية يتفق عليها، 
على اي نقطة برية تؤثر على 
ترسيم احلدود البرية، الحقا، 

وفق املعلومات املتوافرة.
وقد ســارع الرئيس عون 
إلى التواصل مع الرئيسني بري 
وميقاتي وتشاور معهما حول 

استعجال توقيع اتفاق الترسيم 
كإجناز له في آخر عهده، بعد 

دراسة املقترح بالطبع. 
املتابعــة توقعت  املصادر 
نوعــا من املقايضــة بني عون 
وحــزب اهللا، يتجاوب احلزب 
في موضوع توقيع الترسيم، 
مقابل جتاوب عــون في ملف 

تشكيل احلكومة.
وتعليقا على الترسيم، قال 
األمــني العام لـ «حــزب اهللا» 
السيد حسن نصراهللا، إنه «بعد 
األشــهر من اجلهاد السياسي 
واإلعالمي وامليداني، شــاهدنا 
تسلم الرؤساء الثالثة رسميا 
النــص املكتوب الرســمي من 
اجلهة الوسيط، وهذه خطوة 
جيــدة»، معتبرا ان «أهمية ما 
جرى هو نــص مكتوب واحد 
للرؤســاء الثالثة، ومنذ بداية 
فتح هذا امللــف، كنت أردد أن 
هذه وظيفة الدولة ومسؤوليتها 
وهــي التي تأخــذ القرار الذي 
يرونه مناسبا ملصلحة لبنان 
وهــذا يعنــي أننــا أمــام أيام 
حاسمة بهذا امللف، وسيتضح 
موقــف املســؤولني وإلى أين 
ســتتجه األمــور، ونأمــل أن 
تكــون اخلواتيم جيدة للبنان 
وللبنانيني». وأضاف نصراهللا، 
في كلمــة له خــالل االحتفال 
التكرميي للعالمة الراحل السيد 
محمد علي األمني: «هناك من ال 
يريد مللف الترسيم أن ينجح 
ألنهم يظنون أن هناك انتصارا 
سياسيا سيحصل من جهة ما».

أما عن االنتخابات الرئاسية، 
فشدد على أنه «ال يوجد فريق 
سياسي أو حتالف سياسي ميلك 
أغلبيــة في هــذا البلــد يعني 
األكثريــة على احلبــة، وعقد 
جلسة مجلس النواب أمر مهم 
وإيجابي»، معتبرا أن من «يريد 
انتخاب رئيس للجمهورية يجب 
أن يبتعد عن التحدي ومنطق 
التحدي جلزء كبير من الشعب 
اللبناني الــذي يؤيد املقاومة 

وخيار املقاومة».

الرد اللبناني املفترض.
وتوقعــت مصــادر معنية 
بامللف، العودة الى اجتماعات 
الناقورة بني اجلانبني اللبناني 
أميركية  واالسرائيلي برعاية 
- أمميــة، لوضــع محاضــر 
باإلحداثيــات الفنية، علما أن 
الــوارد ال يتضمــن  املقتــرح 
خرائط إمنــا يتضمــن ارقاما 
ومحادثــات تقنية حتتاج إلى 
مهندسني لفك مضامينها قبل 
تقدمي الرد الرســمي اللبناني 
عليها. وأفادت املصادر بأنه في 
حال تخطــت مدة االجتماعات 
نهايــة عهــد الرئيس عون فال 
مشكلة في الترسيم، ألن لبنان 
لن يوقع مباشرة مع إسرائيل، 
وال اعتــراف رســميا منه بها، 
وأن كل ما سيحصل هو إبالغ 
املواصفات التــي يتفق عليها 

إلى األمم املتحدة.
وهنا تقول املصادر املتابعة 
لـ «األنباء» إن املقترح األميركي 
البحريــة اســتبق  للحــدود 
مبالحظة حاســمة للبنانيني: 
إمــا التوقيع وإمــا الوقوع في 

املجهول وال خيار ثالثا ابدا.
لكن «بيت القصيد» بالنسبة 
للرئيس عون في هذا امللف هو 

الرئيس ميشال عون يتسلم من السفيرة األميركية دوروثي شيا رد الوسيط عاموس هوكشتاين حول الترسيم (محمود الطويل)

جبران باسيل، سقف شروطه 
املعروفة.

وفي املعلومات أن الرئيس 
جنيــب ميقاتــي وافــق علــى 
إحالة مطالب باســيل هذه إلى 
مجلس الوزراء بعد تشكيله، 
كي ال يتحمــل وحده أوزارها، 
خصوصا أن بعض هذه املطالب 

يستعصي االتفاق حوله.
انــه كلمــا اقتربت  ويبدو 
نهاية الوالية الرئاسية خفض 
باسيل من شروطه، على أمل ان 
يكون له دور في اختيار رئيس 
اجلمهورية وفق وعود «حزب 
اهللا» خصوصــا أن عمــر هذه 

احلكومة قد ال يكون طويال.
ابراهيــم  اللــواء  ويتابــع 
مســاعيه إلنــزال باســيل عن 
الشــجرة، ضمانــا لتشــكيل 
الشــغور  حكومــة مــا قبــل 
الرئاسي، عبر إقناعه، بضرورة 
تسهيل التأليف وترك االلتزامات 
والشــروط إلى ما بعد صدور 
مرسوم تأليف احلكومة، فيما 
الرئيس املكلــف ميقاتي على 
حذره من أن يفضي هذا املسعى 
إلــى تأجيل املشــكلة ال حلها، 
وبحيث تتحول الى مفتاح بيد 
باسيل لتحقيق شروطه الحقا، 

النائب فادي كرم لـ «األنباء»: ترشيح معوض 
ليس للمناورة وجارٍ توحيد املعارضة خلفه

بيروت - زينة طّبارة

تكتــل  عضــو  رأى 
اجلمهورية القوية النائب 
د.فادي كرم ان جلســة 
انتخــاب الرئيــس يوم 
الفائت، كانت  اخلميس 
خطوة أولــى ال بد منها 
النطالق املعركة رسميا 
السياسية  الهوية  حول 
للرئيــس املقبــل، وقــد 
تلقفهــا حــزب القــوات 
اللبنانية بإيجابية وعزم 

كبيرين عبر إسراعه في تبني ترشيح 
النائب ميشــال معــوض، وحث قوى 
املعارضة كافة على دعمه كمرشح سيادي 
في مواجهة مرشح قوى «املمانعة» غير 
املعلن رسميا بعد. وردا على سؤال حول 
ما قاله البعض ان الرئيس نبيه بري أراد 
من اجللسة حرق األسماء وصوال الى 
التوافق على مرشح تسووي، أكد كرم ان 
ترشيح النائب معوض ليس للمناورة، 
ال بــل هو أكثر من جدي، والعمل جار 
على قدم وساق لتوحيد قوى املعارضة 
خلفه كمرشح إنقاذي، السيما ان البديل 
عن التفاهــم وتوحيد القرار بني قوى 
املعارضــة والنواب املســتقلني وقوى 
التغيير، متديد االنهيار لـ ٦ ســنوات 
جديدة، والوقوع بالتالي في احملظور.

وأردف: «األصوات املطالبة برئيس 
توافقي، تتماهى عن قصد أو عن غير 
قصد، مع محاوالت حزب اهللا للعودة 
إلــى مفاهيم (ربط النزاع)، التي تأتي 
في نهاية املطاف مبرشــحني خاضعني 
حتت الطاولة وفوقها حملور املمانعة»، 
مذكرا بان سياسة ربط النزاع أنهت قوى 
١٤ آذار، وسمحت حلزب اهللا بالتسلل 
الى الدولــة، ووضع يده علــى القرار 
اللبناني «انها املؤامرة التي على قوى 

املعارضة ان تتصدى لها 
عبر تفاهمها على رئيس 
سيادي يحمل مشروعا 
إنقاذيــا، ويحرر الدولة 

من هيمنة السالح».
وردا على سؤال، أكد 
كرم ان ٦٣ ورقة بيضاء 
فــي صنــدوق االقتراع، 
كانت كافية للتأكيد على 
ان فريق املمانعة بقيادة 
حــزب اهللا، لم يتوصل 
الى التوافق بني قياداته 
على مرشح مشترك، وهو 
بالتالــي فريق مشــرذم ويعيش أزمة 
ثقة بــني أطرافه، ما يعنــي من وجهة 
نظر كرم، ان حزب اهللا وحلفاءه قرروا 
من خالل الورقة البيضاء الهروب الى 
األمام أمال منهم في التوصل الى إنتاج 
صيغة تسووية تأتي في أفضل األحوال 
برئيس صوري يبقي على دويلة حزب 
اهللا، وميــدد إقامة لبنــان واللبنانيني 

في جهنم.
وختم كرم متمنيا ان تكون اجللسة 
األولــى النتخاب رئيــس للجمهورية، 
فرصة الستخالص العبر من قبل الفريق 
املنادي بالتغيير، بان معركة الرئاسة 
مصيرية، وعلى نتائجها ستحدد صورة 
لبنان املستقبلية وهويته السياسية، 
األمــر الذي يدعوه مــن منطلق وطني 
صرف، الى التوحد مع قوى املعارضة 
إلنقاذ لبنان وحتريره من هيمنة السالح 
وقبضة املمانعة، وذلك انطالقا من ان 
أصوات الناس التي أوصلت هذا الفريق 
الــى النــدوة النيابية، أمانــة ال يجوز 
التفريــط بها، وعلــى أعضائه بالتالي 
االنتقال من مرحلــة التنظير وإطالق 
الشعارات، إلى مرحلة عملية تطبيقية 
عنوانها التنســيق مع قوى املعارضة 

إلنقاذ البلد.

اعتبر أن املطالبة برئيس توافقي تتماهى مع محاوالت حزب اهللا إعادة «ربط النزاع»

فادي كرم

بدء التسجيل على املازوت عبر «الذكية»
وكاالت: بدأت منذ أمس عملية تســجيل 
السوريني املفترضة على مخصصات املازوت 
عبر البطاقة الذكية، وفقا ملا سبق أن أعلنته 
وزارة النفط والثروة املعدنية. وقالت الوزارة 
عبر صفحتها على «فيسبوك» قبل أيام، إنه 
ميكن للمواطنني طلــب تعبئة كمية ٥٠ لتر 
مازوت بالسعر احلر من احملطات املخصصة 
للبيع بالسعر احلر، عبر عمليات التسجيل 
املتاحة من خالل البطاقة. وأكدت أن عمليات 
توزيــع مــازوت التدفئــة بالســعر املدعوم 

مســتمرة ولن تتوقــف خالل أيــام اجلمعة 
لرفع نســبة توزيع مازوت التدفئة وإيصال 
الدفعة األولى إلى كافــة العائالت في أقصر 
وقت ممكن. وسبق أن أوضحت الوزارة بأن 
أولوية التنفيذ بعد التسجيل ستكون تبعا 
ألقدم عملية شراء سابقة. من جهتها، نقلت 
صحيفة «الوطن» مدير الصيانة والتشغيل 
في شركة «محروقات» عيسى عيسى أنه مت 
تخصيص ٢٠٪ من كامل الكميات املوزعة من 

مادة املازوت لغرض التدفئة مبدئيا.

أردوغان يؤكد عودة أكثر من نصف مليون الجئ سوري
اسطنبول - أ.ف.پ: أكد الرئيس 
التركي رجب طيب اردوغان أمس أن 
أكثر من نصف مليون سوري كانوا 
قد فروا الى تركيا، عادوا الى بالدهم 

منذ ٢٠١٦.
وقال الرئيس امام البرملان التركي 
«منــذ بدء عملياتنا عبر احلدود في 
ســورية العام ٢٠١٦، عاد نحو ٥٢٦

ألفــا طوعا الى املناطق االمنية التي 
أقمناهــا» قاصــدا مناطــق «غصــن 

الزيتون» و«درع الفرات».
وأعلن الرئيس التركي في األشهر 
األخيرة أنه «يعد» لعودة مليون من 
الالجئني السوريني على اساس طوعي 
من أصل ٣٫٧ ماليني الجئ مسجلني 

رسميا في تركيا.

وبدعم من املجتمع الدولي، يأمل 
مبواصلــة متويل املســاكن والبنى 
التحتية في شــمال غرب ســورية، 
آخر منطقة تســيطر عليها فصائل 
معارضة وتنشر فيها أنقرة قواتها.
وقضيــة اســتضافة الالجئــني 
السوريني باتت موضوع الساعة في 
تركيا، قبل ثمانية أشــهر من موعد 

االنتخابات الرئاسية وفي وقت تواجه 
البالد أزمة اقتصادية ونقدية حادة.
وتواظب أحــزاب معارضة على 
مطالبــة الســلطات بإعــادة ماليني 
السوريني، وفتح قنوات اتصال مع 
حكومة دمشق وهو ما اعلنت حكومة 
اردوغان استعدادها للقيام به مبباركة 

من موسكو.

مصادر متابعة: عون يضغط للترسيم تسجيالً إلجناز أخير مقابل تخفيف شروط باسيل.. ونصر اهللا يعتبر تسلم رد هوكشتاين نتاج «اجلهاد السياسي واإلعالمي وامليداني»
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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:

منطقة كويتية 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

العديلية

أحمد العونان

لخاااااااا

ابلللللللا

لرفساعاامل

رةرمخاخسرا

اهواتمتتاو

جزاوبرصقور

لنناايااحا

وليترةرمةق

ناةيدعاةسن

ةروانمتلرس

ةقرولاةيبم

قنورباقلاة

١ - فتيل القنبلة - مشى على بطنه، ٢ - فضة - عكس 
محاسن، ٣ - سفينة - عكس حرم، ٤ - حبال رفيعة - آلة 
موسيقية، ٥ - أرشد (معكوسة)، ٦ - يشاهد - للنفي 
- حرف هجاء (معكوسة)، ٧ - ضمير منفصل - العائلة 
(معكوسة)، ٨ - من األبراج الفلكية - بيت األسد، ٩ - 

املعاش الشهري - متشابهان، ١٠ - جنمع - سفينة.

األوراق
نسمة

املراوحة
االختصارات

االختبار
الفروانية
الراجلون

القاب

العامرية
رونق
خبر

سرب

الورقة
السماوات

مناورة
النزهة

االستقامة
رونق

١ - القدمية املهترئة، ٢ - رسن - نبات عطري، ٣ - عكس 
الغالي (معكوسة) - ضجر، ٤ - منزلنا (معكوسة) - البالي 
املهترئ، ٥ - من املجوهرات الثمينة (معكوسة)، ٦ - قف 
- اللوم، ٧ - مالمح - فرا، ٨ - اختفى أثرهما - حرف 
السعير، ١٠ هجاء (معكوسة)، ٩ - محافظة كويتية - 

- للتأفف (معكوسة) - أحسن (معكوسة) - للتوجع.

أفقياً: عموديًا:
١ - الصاعق - زحف، ٢ - جلني - مساوئ، ٣ - باخرة 
- حلل، ٤ - أمراس - ناي، ٥ - أدل (معكوسة)، ٦ - 
يرى - ما - باء (معكوسة)، ٧ - هي - األهل (معكوسة)، 
٨ - حمل - عرين، ٩ - الراتب - ا ا، ١٠ - نلم - باخرة.

١ - البالية، ٢ - جلام - ريحان، ٣ - الرخيص (معكوسة) - 
ملل، ٤ - دارنا (معكوسة) - الرم، ٥ - ماسة (معكوسة)، ٦

- قم - العتب، ٧ - سحنة - هربا، ٨ - زاال - ياء (معكوسة)، 
٩ - حولي - النار، ١٠ - أف (معكوسة) - أبر (معكوسة) - آه.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم الصحة

تدابير ملنع احتشاء عضلة القلب عند الرجال

«تكمن خطورة غالبية أمراض القلب واألوعية 
الدموية في أنها تتطور من دون أعراض في مراحلها 
األولى؛ لذلك يجب على اإلنسان اخلضوع سنويا 
لفحوصات دورية، لتشخيص املشكالت املخفية 
وعالجها». وينسب التوتر املستمر وقلة النوم إلى 
العوامل التي تؤثر سلبا في عمل القلب، باإلضافة 
إلى أن التدخني والنظام الغذائي، وهو أمر شائع 
بني الرجال، يؤدي إلى تلف األوعية الدموية، ما 
يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وضعف تدفق الدم 
إلى القلب واألنسجة األخرى بسبب اللطخات في 

األوعية الدموية.
وهناك مشكالت معروفة ليست ذات طابع طبي، 
إلى االحتفاظ بعواطفهم  فالرجال مييلون عادة 
والتوتر في أنفسهم، دون أن يهتموا بألم في القلب 
أو اضطراب احلركة أو الرؤية وتخدر الوجه، كما 
اللحظة  إلى  الطبيب  أنهم عادة يؤجلون زيارة 
األخيرة وال يتناولون األدوية املوصوفة، فالعائلة 
ميكن أن تلعب دورا في وقاية الرجل من اإلصابة 

باحتشاء عضلة القلب أو اجللطة الدماغية.
وللوقاية من أمراض القلب واألوعية الدموية، 
يجب على األقل إجراء حتليل دم لتحديد مستوى 
الكوليسترول وبروتني تروبونني ١، الذي يختلط 
بالدم عند تلف عضلة القلب، وكذلك إجراء تخطيط 
للقلب وغير ذلك. كما لتقليل مخاطر اإلصابة 
باألمراض، يوصى باتباع منط حياة صحي، ونوم 
جيد، ونشاط بدني منتظم، واتباع نظام غذائي 

غني بالڤيتامينات واملعادن.

ما أبرز مخاطر العدسات الالصقة متعددة االستخدام؟

خلصت دراسة جديدة إلى أن من يستعملون 
العدسات الالصقة متعددة االستخدام، أكثر عرضة 
لإلصابة بعدوى نادرة بالعني ميكن أن تتسبب 
بالعمى. كما حذر العلماء البريطانيون املسؤولون عن 
البحث من أن ارتداء العدسات في احلمام وأحواض 

السباحة وأثناء النوم يزيد من املخاطر أيضا.
ونظر الباحثون في الدراسة إلى حالة أكثر من 
٢٠٠ من مستخدمي العدسات الالصقة اليومية أو 
القابلة إلعادة االستخدام الذين يأتون إلى العيادات 
إما مصابني بعدوى في العني أو مبرض آخر. فوجدوا 
أن التهاب القرنية Acanthamoeba (AK) الذي يؤدي 
إلى التهاب سطح العني وميكن أن يؤدي إلى العمى، 
كان أكثر شيوعا بني أولئك الذين وضعوا العدسات 
نفسها داخل أعينهم أكثر من مرة، وحتدث العدوى 
عندما تدخل الكائنات الدقيقة العدسات الالصقة عن 
طريق محلول ملوث أو أيد قذرة، ثم تدخل العني.

ويعاني املرضى من آالم في العني، واحمرار، 
وتشوش في الرؤية، ونظر غائم للعني، وفي احلاالت 
الشديدة قد ينتهي بهم األمر إلى فقدان بصرهم، 
ويشمل العالج املطهرات التي يجب وضعها مباشرة 
على سطح العني، رمبا ملدة ستة أشهر إلى سنة. وقال 
طبيب العيون في مستشفى مورفيلدز للعيون في 
لندن، الذي قاد الدراسة البروفيسور جون دارت: 
التهاب  «في السنوات األخيرة شهدنا زيادة في 
القرنية، وفي حني أن العدوى التزال نادرة، إال أنه 
ميكن الوقاية منها وتتطلب استجابة من هيئات 
الصحة العامة». وأضاف: «ربطت دراسات سابقة 
العدسات الالصقة في أحواض  بني AK وارتداء 
املياه الساخنة أو حمامات السباحة أو البحيرات، 
وهنا أضفنا االستحمام إلى تلك القائمة، مع التأكيد 
على أنه يجب جتنب التعرض ألي ماء عند ارتداء 
العدسات». وتابع دارت: «يجب أن تتضمن عبوات 
العدسات الالصقة معلومات عن سالمة العدسات 
وجتنب املخاطر، حتى لو كانت بسيطة ويجب 
كتابة «يجب أن تستخدم دون التعريض للماء»، 
السيما بالنظر إلى أن العديد من األشخاص يشترون 
عدساتهم عبر اإلنترنت دون التحدث إلى اخصائي 
في الصحة». وتستغرق أعراض العدوى عدة أيام 
إلى أسابيع حتى تظهر، وتشمل عدم وضوح في 
الرؤية وأملا في العني واحمرارا فيها، ويتم عالج 
العدوى عن طريق املضادات احليوية، وعند تطور 
احلالة املرضية قد يضطر املريض إلجراء عملية 

جراحية للمساعدة على التعامل مع العدوى.

املصدر: «ديلي ميل»

املصدر: صحيفة «إزفيستيا»
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سلوى حسني العبداهللا.. «عودة حميدة» لـ «قطاع األخبار»
مفرح الشمري

بعد غياب دام سنتني وشهرين بالتمام والكمال 
لظروف خاصة، تعود الليلة املذيعة القديرة سلوى 
حسني العبداهللا الى عشقها االول «االعالم» وحتديدا 
قطاع االخبار والبرامج السياســية، وذلك لتقدمي 
نشــرة اخبار الساعة ١٢ بعد منتصف الليل، ومن 
ثم التصدي لتقدمي برنامج محطات اخبارية والذي 
ســيتضمن مواضيع مختلفة تتنــاول من خاللها 
الشــأن احمللي والعربي والدولــي وذلك عبر أثير 

اذاعة الكويت.
العودة احلميدة للمذيعة القديرة سلوى حسني 
العبداهللا، عودة سيستفيد منها مذيعو ومذيعات 
هذا القطاع خلبرتهــا الطويلة في ادارة احلوارات 
السياسية من خالل استضافتها العديد من احملللني 
السياســيني من الكويت واخلــارج، باالضافة الى 
انها متابعة جيدة لألخبار التي حتدث في العالم.

املذيعة القديرة سلوى حسني العبداهللا حترص 
دائما على االطالع ومتابعة االخبار بشــكل مكثف 
حتى تقدم حوارا عالي املستوى بكل حرفية، وهذا 
ليس بغريب علــى مذيعة كانت من أبطال اإلذاعة 
السرية التي انطلقت منذ دخول االحتالل العراقي 

الى االراضي الكويتية.
مذيعة جازفت بعمرها مع زمالئها ليبقى اســم 

الكويت مسموعا في ظل تلك الظروف الصعبة.

تقدم الليلة عبر أثير «اإلذاعة» نشرة ١٢ بعد غياب أنقذوا بدر الطيار قبل فوات األوان!
مفرح الشمري 

املتابع حلالة الفنان القدير 
بدر الطيار يستغرب جتاهل 
املســؤولني عــن مســاعدته 
للعالج في اخلــارج، والذي 
ينتظره «بويوســف» بفارغ 
بعــد  خصوصــا  الصبــر 
انتكاس حالته الصحية في 
الفترة احلالية ودخوله الى 

مستشفى جابر.
«ياجماعــة اخليــر» بدر 
الطيــار، اســعدنا كثيرا من 
خــالل اعمالــه املســرحية 
والتلفزيونية منذ دخوله للفن 
عام ١٩٧٨، فهــل يعقل حاليا 
أن ننساه بعد هذا العطاء؟!

«بويوسف» يحتاج «فزعة» جمعية 
الفنانني ونقابة الفنانني و«فزعة» وزارة 
االعالم واملجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب ألنها احلاضنة ألي فنان كويتي 

اعطى من عمره إلسعاد اآلخرين.
ال يعقــل ان يترك الفنان القدير بدر 
الطيار وهو على الســرير االبيض وال 
يتحرك زمالؤه واملسؤولون في «االعالم» 
و«الصحة» ملســاعدته حتى يستطيع 
الســفر للخارج للعالج خصوصا بعد 
ان زادت حالته الصحية ســوءا حاليا، 

حيث مير بحالة صحية صعبة، جعلت 
بعض أجهزة اجلســم تتأثر، باإلضافة 
الى فقده للسمع بإحدى أذنيه وتعرض 
نظره للضعف الشديد وعدم قدرته على 
املشــي، كل هذه املشاكل الصحية التي 
يعانــي منها «بو يوســف» وحتى هذه 
اللحظة لم يتمكن من الســفر للخارج 

للعالج.
«يا جماعة اخلير» ماذا تنتظرون.. 
أنقــذوا بدر الطيار قبــل فوات األوان.. 

فهل من مجيب؟!

«vip ديستوبيا».. يعرض اخلميس على «شاهد»
عبداحلميد اخلطيب

مسلســل  ســيعرض  أخيــرا 
«ديســتوبيا»، والــذي مت تصويره 
منــذ عام تقريبا، بدءا من اخلميس 
املقبــل (٦ اجلــاري) علــى منصة 
«شاهد vip»، وهو من تأليف حبيبة 
العبداهللا، إخراج أحمد عبدالواحد، 
إنتاج «إيغل فيلمز» للمنتج جمال 
سنان، تنفيذ «كتويل لإلنتاج الفني» 
للمنتج والفنان عبداهللا عبدالرضا، 
إشراف عام حسن السلمان، وبطولة 
نخبة من النجوم، منهم: خالد أمني، 
وفيصل العميري، وشهد الياسني، 
وناصــر  الطــراروة،  وعبــداهللا 
الدوســري، وعبــداهللا عبدالرضا، 
وغادة الزدجالي، ومنصور البلوشي، 
وحســن عبدال، والزيــن عبداهللا، 
وياسة، وغيرهم، مع ظهور خاص 
للفنان القدير أحمد السلمان، والفنان 

عبداهللا التركماني.
يتكون العمل من ثماني حلقات، 
وهو التجربة األولى لإلعالمية حبيبة 

ان البرومو التشــويقي للمسلسل 
والذي مت نشــره الســاعات القليلة 
املاضية عبر حسابات فريق العمل 
الرسمية على «السوشيال ميديا»، 

العبداهللا ككاتبة درامية، أو باألحرى 
االختبار األول لها، والذي من املتوقع 
ان تسجل من خالله حضورها بقوة 
كاسم بارز في مجال الكتابة، السيما 

يعطي داللة بان القصة مختلفة شكال 
ومضمونا، ويســيطر عليها أجواء 
من األكشــن والغموض والتشويق 

بشكل درامي جديد. 

تأليف حبيبة العبداهللا وإخراج أحمد عبدالواحد

عبداهللا التركماني

أحمد السلمان في مشهد من مسلسل «ديستوبيا»

خالد أمني في «ديستوبيا»عبداهللا الطراروة وعبداهللا عبدالرضا في املسلسل

حبيبة العبداهللا

القاهرة - محمد صالح

كشفت الفنانة نادية اجلندي عن رغبتها 
في الزواج مرة أخرى، مشــيرة إلى أنها ال 
متانع الفكرة، وقالت: «الزواج واحلب حقي 
في احلياة، وعايزة شخص يكون راجل بجد 
وأحــس إنه قد املســؤولية وحنون أحس 

باألمان معاه، ويكون صادق وخلوق».
وأضافت اجلندي، في تصريحات لبرنامج 
«حبر سري»: «الســن مش عائق ألن فيه 
مواصفات تانية أهم، وأنا في الزواج ست 
بيت جدا وزوجة مطيعة، ألني بفصل بني 
شــخصيتي في التمثيــل واحلقيقة، وأنا 
إنسانة بسيطة، ولو فيه خطة للزواج أو 

قصة حب عمري ما هخبي وأنكر».

وحول رأيها في فنانات اجليل اجلديد، 
أكدت اجلندي أن ال أحد يستطيع منافستها 
او أخذ مكانتها، قائلة: «محدش أخد مكاني 
خالل الـ ٢٠ سنة املاضية، مع إن فيه فنانات 
كويسني زي منى زكي وياسمني عبدالعزيز 
ومنة شــلبي وبحبهم، ولكن مكانة نادية 
اجلندي محــدش يقدر ياخدها، ألني كنت 
متميزة وعملت لنفسي مكانة كبيرة عند 
اجلمهور وال أقلد حد ومحدش بيقلدني».

وواصلت: «أنا احتاربت كتير وما زلت 
بتحارب من فنانات إمكانياتهن محدودة 
ودي بتبقــى غيرة، ومع ذلــك عمري ما 
فكرت أؤذي أي زميلة، ألنني على أرض 
صلبة وجمهوري في ضهري مش محتاجة 

أعمل كده».

نادية اجلندي:
ال أحد ينافسني

جديد كرمي قاسم.. «حظك اليوم» 
القاهرة - خلود أبواملجد

يســتعد الفنان كرمي قاســم 
إلطــالق فيلمه «حظــك اليوم» 
في دور العرض الســينمائية، 
حيث نشر مؤخرا على صفحاته 
التواصــل  الرســمية مبواقــع 
االجتماعي اإلعالن التشــويقي 

للفيلم.
وصرح كرمي قاسم عن الفيلم، 
قائال: «انبسطت جدا ملا اتفرجت 
على النسخة النهائية من فيلم 
«حظــك اليــوم»، الفيلم جميل 
والتجربة مختلفة، وأحداثه كلها 
بتدور في ٢٤ ساعة، يعني فعال 

مش هتلحق تاخد نفسك».
ويشــارك كرمي فــي بطولة 
الفيلم كل من: هدى املفتي، طه 
دســوقي، مــراد مكــرم، مروان 
يونس، فاتــن واصل، وهو من 
إنتاج شركة «هاي ميديا» للمنتج 
إيهاب السرجاني، تأليف وإخراج 
أحمــد البيلــي، ومؤخرا عرض 
الفيلم في افتتاح مهرجان األردن 

الدولي لألفالم.
وشــارك كــرمي قاســم فــي 
مهرجان روتردام للفيلم العربي 
من خالل فيلم «خط في دائرة» 
للمخرج محسن عبدالغني، حيث 
نافس في املســابقة الرســمية 

للمهرجــان، كما حصل الفيلم على جائزة 
جلنة التحكيم ألفضل فيلم روائي قصير 
مــن املهرجان القومي للســينما املصرية، 

وبجانب كرمي يشــارك في بطولة الفيلم: 
منى هال، مســعد ســالم، أحمــد مصطفى، 
وهو من تأليف وإخراج محسن عبدالغني.

سر عالقة روبي مبدير أعمالها
القاهرة - محمد صالح

حتــرص الفنانة روبي على تواجــد مدير أعمالها 
إسالم صيام في كل مكان تذهب اليه، وهو جنل احلكم 
الســابق عصام صيام والعب كرة القدم الســابق في 
أندية احمللة واملقاولون العرب واالحتاد الســكندري 
والعهد اللبناني والشــمس واألســيوطي، وفي نفس 

الوقت هو زوج شقيقتها كوكي.
من جانب آخر، وقعت روبي عقدا مع املنتج رميون 
مقار على بطولة مسلسل «حضرة العمدة» للعرض 
فــي دراما رمضان املقبل، وأعربت عن ســعادتها ألن 
املسلسل ميثل لها إنتاجا مميزا وسيناريو قويا وتنتظر 

أن يضيف لها خطوات فنية كبيرة.

ليلى اسكندر: ال أفكر في الزواج
بعــد إعــالن انفصالها 
بشكل نهائي، تلقت الفنانة 
ليلى اسكندر طلبا من أحد 
متابعيها في «سناب شات» 
ملقابلتها ألنــه يرغب في 
الــزواج منهــا، مؤكدا أنه 
يتحدث بصــدق، وهو ما 
أجبرها على الرد بشــكل 
مباشر، قائلة: «أنا سيدة 
أعمال لبنانية، ال أفكر أبدا 
في الزواج، شكرا لكل من 
قاعــد يتقدم لي، مرا حلو 
الشــعور، بس مو هدفي 

الزواج اآلن».
اجلمهــور  وتفاعــل 
بشكل واسع مع رد ليلى 
وانقسمت التعليقات بني 
من اعتبر ان نشر املنشور 
هدفــه إثارة اجلــدل فقط 
على «السوشيال ميديا»، 
وبني من اعتبر أنها تسعى 
طليقهــا  غيــرة  إلثــارة 
الفنان السعودي يعقوب 

الفرحان.
وكانت ليلى كشفت عن 
ان انفصالها عن الفرحان 
لــم يؤثــر علــى عالقــة 
االحترام والصداقة بينهما، 
مؤكدة بحسب مجلة «لها»، 
أن عالقتهمــا جيدة وهما 
أصدقاء ويجتمعان معا من 
وقت آلخر من أجل جنلهما 

الوحيد يوسف.
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«العنيد» يرفض اخلسارة من الساحل في افتتاح اجلولة الـ ٥ للدوري

ناصر العنزي - مبارك اخلالدي

فرض التضامن التعادل على نظيره الساحل ١-١ في املباراة التي 
جمعتهما مســاء امس على ســتاد مبارك العيار في افتتاح اجلولة 

الـــ ٥ لدوري زين للدرجة املمتــازة، ليرفع التضامن رصيده إلى 
٥ نقاط، فيما حتصل الســاحل على أول نقطة له في 

البطولة، وقد تأخرت انطالقة املباراة اكثر من ١٥
دقيقة بسبب تأخر سيارة اإلسعاف.

 جاء الشوط األول متواضعا من الناحية 
الفنية، وبعيدا عن التوقعات مع أفضلية 

للســاحل، من حيــث الفرص، وكانت 
املبادرة عبر حمد احلبسي الذي أهدر 
انفرادا صريحا، وسدد الكرة بعيدا 
عن املرمــى (١٥)، وجنح جيوڤاني 
بوضــع فريقه في املقدمة من ركلة 
جــزاء نفذها بنجــاح (٣٩)، وعلى 
اجلهة األخرى، لــم تكن للتضامن 
محــاوالت تذكر في الشــوط األول، 

وحتسن أداؤه في «الثاني» في محاولة 
للتعديل فيما أجاد الســاحل تنظيمه 

الدفاعــي، معتمدا على الكــرات املرتدة، 
ومن كرة ثابتة متكن صامويل سارفو من 

تسجيل هدف التعادل برأسية معادال النتيجة 
لـ«العنيد» (٨٦)، لتنتهي املباراة بالتعادل اإليجابي.

وتتواصل املنافسة في دوري زين املمتاز في جولته 
اخلامسة اليوم، حيث يستضيف النصر برصيد ٤ نقاط على ملعبه 
علي صباح السالم القادسية الذي ميتلك ٦ نقاط، كما يلتقي الكويت 
بـــ٩ نقاط على ملعبه مع الفحيحيل برصيد ٦ نقاط في مواجهتني 

ستغيران من مراكز الترتيب.

ومن جديد تعود جماهير القادسية ملؤازرة فريقها بإشراف املدرب 
اجلديد الصربي بوريس بونياك بعد استقالة املدرب الوطني ناصر 
الشــطي على أثر مرارة اخلســارة من اجلهراء ١-٣، وبات األصفر 

في حاجة ماسة للفوز اليوم إلنعاش احلالة املعنوية املنتكسة.
وال شــك ان العبي القادسية يدركون متاما ان الفوز اليوم بات 
أمرا ضروريا بعد ما استعدوا جيدا خالل فترة التوقف، 
كمــا ان مدرب األصفر اجلديــد بونياك على علم 
بقدرات فريقــه والفرق األخرى بعد ان عمل 
مدربا للعربي واجلهراء سابقا، حيث من 
املتوقــع ان يغير في تشــكيلة الفريق 

ويزج بعناصر جديدة.
أما النصر فقد استغل فترة التوقف 
وخــرج الــى معســكر خارجي في 
السعودية اطمأن من خالله املدرب 
محمد املشعان على جاهزية العبيه 
وبات «العنابي» بحاجة للفوز عقب 
خسارته من الفحيحيل بهدف نظيف، 
كما يجب على العبيه احلذر بعدما 
وقعوا في مصيدة البطاقة احلمراء في 
مباراتني متتاليتني، األمر الذي كلفهم 

نتيجتهما.
وفي مباراة الكويــت والفحيحيل فإن 
األبيض اســتعد جيدا خلوض غمار املنافسة 
بعد ما جهز العبيه املصابني، كما أنه بات منافسا 
على الصدارة كعادته، وميلك مدرب األبيض رادان خيارات 
عدة للتعامل مع ظروف املباراة بسبب وفرة الالعبني األساسيني.

ومن جانبه فإن الفحيحيل الذي سجل فوزا ثمينا على الساملية 
٣-١ قــادر على قلــب التوقعات لصاحله اذا لعــب بروحه القتالية 

التي لعب بها سابقا.

القادسية والكويت في مواجهة النصر  والفحيحيلالقادسية والكويت في مواجهة النصر  والفحيحيل

«أزرق الشباب» يهزم الزمالك في القاهرة
و«الناشئني» يسحق «املالديف» بسداسية

مبارك اخلالدي

فاز منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم على 
فريق شباب الزمالك ٣-٢ في املباراة الودية التي 
جمعتهما مساء اجلمعة ضمن معسكر األزرق 
بالقاهرة واملقام في إطار حتضيراته الستضافة 
منافســات املجموعة الثامنة بتصفيات كأس 

آســيا واملقرر انطالقها فــي البالد ١٤ اجلاري 
مبشاركة منتخبات أستراليا والعراق والهند.
ومن جهــة اخرى، متكن منتخبنا الوطني 
للناشــئني «حتت ١٧ ســنة » مــن الفوز على 
نظيرة املنتخب املالديف ٦ - ٠ وذلك في افتتاح 
مشواره في بطولة كأس آسيا ضمن منافسات 

املجموعة الرابعة.

الدوحة تستضيف دورة اجلامعات اخلليجية
الدوحة - فريد عبدالباقي

حمــد  جامعــة  كشــفت 
بــن خليفــة - قطــر - عــن 
استضافتها النسخة التاسعة 
من الدورة الرياضية جلامعات 
العالي  التعليم  ومؤسســات 
فــي دول مجلــس التعــاون 
لدول اخلليج العربية والتي 
ستقام خالل الفترة من ٤ إلى 
١٠ فبراير املقبــل، بالتعاون 
مع اللجنة األوملبية القطرية، 
والتي تشمل إقامة منافسات 

رياضيــة في ٦ ألعاب وهــي: كرة القدم، الكرة 
الطائرة، تنس الطاولة، البادل، ألعاب القوى، 
السباحة، مبشاركة أكثر من ١٤٠٠ رياضي من 
طلبة اجلامعات في الكويت واخلليج العربي، 
وستقام جميع األلعاب الرياضية على املالعب 
واملرافق الرياضية في املدينة التعليمية ملؤسسة 
قطــر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع وعلى 
مالعب مؤسسة أسباير زون الشريك اللوجستي 
لهذه النسخة. ومن املتوقع أن يشارك في هذه 
الدورة أكثر من ٢٠ جامعة ومؤسسة تعليمية من 

مختلف دول مجلس التعاون 
اخلليجــي. وشــهد االجتماع 
حضور عميد شؤون الطالب 
في جامعــة الكويت بالوكالة 
بالكويــت د.ســامي عبداهللا 
الدريعي، الذي قال  لـ «األنباء»: 
ان جامعة الكويت جاهزة متاما 
للمشاركة في النسخة التاسعة 
والتي ستقام خالل الفترة من 

٤ إلى ١٠ فبراير ٢٠٢٣.
وكشــف أن هناك مقترحا 
النسائية  يسمح باملشــاركة 
في الدورة بداية من النسخة 

العاشرة والتي ستقام في ٢٠٢٥.
من جانب آخر، اختارت جلنة املسابقات 
في االحتاد اآلســيوي دولة قطر الستضافة 
النســخة السادســة من نهائيات كأس آسيا 
حتت ٢٣ عاما التي ستقام مطلع العام ٢٠٢٤.

وحتظى هذه البطولة بأهمية بالغة كونها 
ستؤهل املنتخبات اآلسيوية الثالثة صاحبة 
املراكز األولى إلى مسابقة كرة القدم في دورة 
األلعاب األوملبية الصيفية التي تستضيفها 

العاصمة الفرنسية (باريس) عام ٢٠٢٤.

حتتضن كأس آسيا املؤهلة إلى أوملبياد باريس

د.سامي عبداهللا الدريعي

صراع ملتهب على ٣ بطاقات في نهاية الدور األول
رافق منتخب طاجيكستان، أوزبكستان 
املتصدر إلى الدور ربع النهائي بعد فوز 
األول على تركمانستان ٨-٥ والثاني على 
البحرين ٦-١، أمس السبت، ضمن اجلولة 
الثالثة واألخيرة من منافسات املجموعة 
الثانية، ورفع املنتخب األوزبكي رصيده 
إلى ٩ نقاط في صدارة املجموعة، مقابل ٦

نقاط لطاجيكستان الثانية، ونقطة لكل 
من البحرين وتركمانستان.

ففــي املباراة األولى، ســجل كل من: 
و٣٨)  و٢٢  و٩   ٨) يــوروف  إدريــس 
ومحمدجــون شــاريبوف (١١) والعــب 
تركمانستان شــيري بايرامرادييف (١٩

باخلطأ فــي مرمى فريقــه) وفايز علي 
سردوروف (٣٧ و٤٠) أهداف طاجيكستان، 
فــي حني أحرز مولكامان اناغولييف (٣
و٣٥ و٣٧) وقربانغيلدي شهيدوف (٢٠

و٤٠) أهداف تركمانستان، وفي املباراة 
الثانية، سجل أهداف أوزبكستان كل من: 
إلبيــك تولكينوف (٦)، ويوســمونوف 
أكبر (٢٠ و٣٠)، وأديلوف ماشراب (٢٢)، 
وفخردينــوف شــاكرام (٢٦)، وغصــن 
الدين نيشونوف (٢٧)، فيما سجل هدف 

البحرين الوحيد عمار حسن.
من جانبه، حجز منتخب تايلند مقعده 
في الدور ربع النهائي بتغلبه على عمان 
٦-١ فــي اجلولة الثالثــة واألخيرة من 
منافسات املجموعة األولى. ورفعت تايلند 
رصيدها إلى ٧ نقاط، في حني ظلت عمان 
دون رصيد من النقاط في املركز الرابع 

واألخير.
هــذا ويســدل الســتار اليــوم، على 
منافسات دور املجموعات من بطولة كأس 
آسيا لكرة قدم الصاالت والتي تستضيفها 
الكويت حتى ٨ اجلاري على مجمع صاالت 
سعد العبداهللا، حيث حتسم مواجهات 
اليوم املوقف النهائي للمجموعتني الثالثة 
والرابعة وهوية الفرق املتأهلة إلى الدور 
ربع النهائي عبر بطاقتي املركزين األول 

والثاني في كل مجموعة.
الرابعــة، تلعــب  ففــي املجموعــة 
السعودية مع كوريا اجلنوبية في الساعة 
١١:٠٠ صباحــا، واليابان مــع ڤيتنام في 
٢:٠٠ ظهرا، وفي املجموعة الثالثة، تلتقي 
الصني تايبيه مع اندونيســيا في ٥:٠٠

مساء تليها مواجهة ايران مع لبنان في 
٨:٠٠ مساء.

وكان منتخب الســعودية خسر من 
ڤيتنام أمــس األول ١-٣، ضمن اجلولة 
الثانية، كما شهدت املباراة الثانية فوز 

اليابان على كوريا اجلنوبية ٦-٠.

نتائج املواجهات املباشرة بني منتخبني 
أو أكثر في حال التعادل في عدد النقاط 

بنهاية مباريات املجموعة.
وفــي املجموعــة الثالثــة، ســيكون 
الصراع على البطاقة الثانية املؤهلة إلى 
ربع النهائي على أشده بني اندونيسيا (٣

نقاط) والصني تايبيه (نقطة واحدة) في 
لقائهما اليوم، فيما تخوض لبنان مهمة 
صعبــة أمام ايران املتصــدرة واملتأهلة 

سلفا.
وكانت إيران فــي طريقها الى الدور 
ربع النهائي حيث اكتسحت الصني تايبيه 
بنتيجة ١٠-١، اجلمعة، أما منتخب لبنان 
فتلقى هزمية ثقيلة من نظيره االندونيسي 

.٢-٧
وضمنت إيران حاملة اللقب الصدارة 
والعبور مبكرا بعدما رفعت رصيدها الى 
٦ نقاط متقدمة على اندونيسيا (٣ نقاط) 
ولبنان والصني تايبيه (نقطة واحدة).

وفضال عن الفوز على ايران، حتتاج 
لبنــان أيضــا الى فــوز الصــني تايبيه 
لتتســاوى معها في النقاط ومن ثم يتم 

االحتكام الى فارق األهداف.

تايلند وطاجيكستان وأوزبكستان إلى ربع نهائي «آسيوية الصاالت»..  واالحتماالت مفتوحة في املجموعة الرابعة 

أوزبكستان حققت فوزاً كبيراً على البحرين في ختام مباريات املجموعة الثانية

ويحتل «األخضر» املركز الثالث في 
املجموعة الرابعة برصيد ٣ نقاط، وفي 
حال فوزه على متذيــل الترتيب كوريا 
اجلنوبيــة (من دون رصيد) ســيتقدم 
خطــوة كبيرة نحــو ربــع النهائي. في 
املقابــل، تتصدر ڤيتنــام املجموعة بـ ٦

نقاط وحتتاج إلى نقطة واحدة لضمان 
الصــدارة والتأهــل رســميا، ولكن هذه 
الطموحات ستصطدم برغبة قوية لدى 
منتخــب اليابــان الذي ميتلــك ٣ نقاط 
ويسعى بدوره الى حتقيق انتصار يعزز 

من آماله في التأهل.
وستكون االحتماالت مفتوحة في 
هذه املجموعة ســواء بتساوي ثالثة 
منتخبــات برصيد ٦ نقــاط في حال 
فوز السعودية وخسارة ڤيتنام، كما 
ان هنــاك احتماال آخر بأن تتســاوى 
منتخبات السعودية واليابان وكوريا 
بـ٣ نقاط في حال فوز كوريا وڤيتنام 
التي ستضمن حينها الصدارة برصيد 
كامل من النقاط وتترك الصراع على 

املركز الثاني بني الثالثي.
وتنص الئحة البطولة على اللجوء إلى 

يلعب خالله ٤ وديات استعدادًا ملونديال األندية

معسكر مصري لـ «يد األبيض»
يعقوب العوضي

يقيم الفريق األول لكرة اليد بنادي 
الكويت معســكرا تدريبيا في القاهرة 
اعتبارا من ٥ أكتوبر متهيدا للمشاركة 
في بطولة كأس العالم لألندية املقررة 
بالسعودية في ١٨ أكتوبر اجلاري (سوبر 
غلــوب)، حيث من املقــرر أن يلعب ٤

وديــات مع كل مــن األهلــي، الزمالك، 
اجليش ومنتخب الشباب املصري.

وبهذه املناســبة، أكد مدير الفريق 
سامح الهاجري أن الهدف من املشاركة 
دائما املنافســة والظهور املشرف الذي 

يليق بسمعة كرة اليد الكويتية.

وبني أن «األبيض» استفاد كثيرا من 
املشاركة في البطولة العربية والتي احتل 
فيها املركز الثالث، مضيفا: «لقد خضنا 
بطولة مميزة مع فرق ذات مستوى فني 
عــال وخبرة ميدانية كبيــرة، علما ان 
اإلصابات لم تعطنا الفرصة للوصول 
إلى املباراة النهائية ولكن نأمل أن تخلو 
قائمتنا في مونديال اليد من أي إصابات»

 واستطرد: «نطمح لنكون أول الفرق 
العائــدة إلــى الواجهــة الدولية وعلى 
منصات التتويج ورغم صعوبة املهمة 
في مجموعتنا التــي تضم فريقني من 
الفــرق الصعبة في العالــم فإني أملك 

الثقة بإمكانات وقدرات الالعبني».

٭ أشــار مدرب السعودية 
اندريو بــالزا إلى أن خبرة 
منتخب ڤيتنام تفوقت على 
«األخضر»، مبينا أن املباراة 
األخيرة هي التي ســتحدد 

املتأهلني للدور الثاني.
٭ أبدى مدرب ڤيتنام دييغو 
راؤول، ســعادته باالنتصار 
على حساب فريق قوي مثل 
السعودية، كاشفا عن أنه لعب 
بطريقة (باور بلي) لزيادة عدد 

الالعبني في امللعب.
٭ أكد مدرب منتخب ايران 
وحيد شامســائي، أن هناك 
العديد من املنتخبات املرشحة 
اليابان وڤيتنام  للقب ومنها 
واوزبكســتان والسعودية 

إضافة إلى «األزرق».
٭ قال مدرب منتخب لبنان، 
البرتغالي جواو أمليدا انه راض 
عن فريقه رغم اخلسارة ٢-٧

أمام إندونيسيا.

تصريحات

«األبيض» جّهز عموري
يحيى حميدان

باتت مشاركة العب اجلناح الهجومي في الفريق 
األول لكرة القدم بنــادي الكويت، املصري عمرو 
عبدالفتاح «عموري»، أمام الفحيحيل اليوم ضمن 
اجلولة اخلامسة من دوري «زين» املمتاز بيد اجلهاز 
الفني بقيادة املدرب الكرواتي رادان غاسانني بعدما 

وصلت جاهزيته ملرحلة عالية.
وقد خضع «عموري» لعالج مكثف من اإلصابة 
التي عانى منها، وهي عبارة عن شد بسيط، حتت 
متابعة اجلهاز الطبي لـ «األبيض» خالل فترة التوقف 
الدولي في األســبوعني املاضيني. وتبدو صفوف 
الكويــت مكتملة وال تعاني من أي غيابات في لقاء 

«األشاوس» اليوم.

القناةالتوقيتامللعبالفريقان
كويت سبورت٦:٠٠علي صباح السالمالنصر - القادسية

كويت سبورت٨:٢٠الكويتالكويت - الفحيحيل
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بايرن ينتصر ودورمتوند ينتكس

مرسيليا يواصل التقدم بقوة

استعاد نادي بايرن ميونيخ توازنه ونغمة االنتصارات بفوزه 
على ضيفه باير ليڤركوزن ٤-٠، في افتتاح منافسات املرحلة 
الثامنة من الدوري األملاني في كرة القدم التي شــهدت تألق 

جمال موسياال و«فك نحس» السنغالي ساديو ماني.
وبهذا الفوز، بات بايرن في املركز الثاني مؤقتا مع ١٥ نقطة، 
فيما تراجع ليڤركوزن إلى املركز السادس عشر بخمس نقاط.

وأهدر بوروسيا دورمتوند فرصة االبتعاد بصدارة الدوري 
األملاني لكرة القدم بخسارته على ملعب مضيفه كولن ٢-٣

أمس في املرحلة الـ ٨ من «البوندســليغا» والتي شــهدت 
اخلســارة األولى ليونيون برلني هذا املوسم بسقوطه على 
ملعب اينتراخت فرانكفورت ٠-٢، وتقدم فرايبورغ للمركز 
الثالث بجدول الترتيب بفضل فوزه على ضيفه ماينز ٢-١، 
وفــي باقي املباريات فاز اليبزغ علــى ضيفه بوخوم ٤-٠

وڤولفسبورغ على شتوتغارت ٣-٢.

اعتلى مرسيليا صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم مؤقتا، 
بفوزه على مضيفه أجنيه بثالثية نظيفة، في افتتاح منافسات 

املرحلة التاسعة من «ليغ ١».
وسجل الظهير األيســر جوناثان كلوس هدفا (٣٥) وصنع 
آخرين أحرزهما الكولومبي لويس سواريس (٥٠) والبرازيلي 
غيرسون (٥٩)، ليتفوق مرسيليا بنقطة واحدة في الصدارة 
(٢٣) على باريس ســان جرمان (٢٢) الذي استضاف نيس 
في وقت متأخر من «أمس». وبالتالي، واصل مرسيليا تألقه 
بقيــادة مدربه اجلديد الكرواتي إيغور تودور، ولم يتلق أي 
هزمية حتى اآلن مع ســبعة انتصــارات وتعادلني. ويأمل 
مرســيليا الباحث عن لقب أول في الدوري الفرنســي منذ 
العام ٢٠١٠ في مفاجأة ســان جرمــان، وأال يحل وصيفا له 

للموسم الثاني تواليا.

«مدافع» أرسنال تدك توتنهام.. وليڤربول يعاني!

أصاب أرسنال عصفورين بحجر 
واحــد عندما ثأر من جــاره وضيفه 
توتنهام ملحقا به اخلســارة األولى 
ومتسك بصدارة الدوري اإلجنليزي 
لكرة القدم، بخروجه فائزا من دربي 
شــمال لندن ٣-١ في افتتاح املرحلة 
التاســعة. وضمن أرسنال البقاء في 
الصدارة مرحلــة جديدة، بعدما رفع 
رصيده إلى ٢١ نقطة من ٢٤ ممكنة، فيما 
مني توتنهام الثالث (١٧) بخســارته 

األولى هذا املوسم.
وقدم أرسنال بداية صلبة ترجمها 
بهدف بعد ثلث ساعة، بتسديدة جميلة 
جدا من خارج املنطقة للغاني توماس 
بارتي في املقص األيسر ملرمى احلارس 
الفرنســي هوغو لوريس (٢٠). لكن 
الضيــوف لم يتأخــروا باملعادلة من 
ركلــة جزاء ترجمها هاري كاين على 
طريقــة بانينكا في شــباك احلارس 
آرون رامســادايل (٣١). ورفــع كاين 
رصيده إلى ٧ أهداف هذا املوسم، و١٤

فــي ١٨ مباراة في دربي شــمال لندن 
(رقم قياسي).

مطلــع الشــوط الثانــي، باغــت 
البرازيلي غابريال جيزوس توتنهام 
وسجل هدف التقدم (٤٩). وطرد العب 
وســط توتنهام البرازيلي إميرسون 
رويــال (٦٣) ليســجل السويســري 

غرانيت تشاكا هدف األمان (٦٦).
ولم يصحح ليڤربول مساره بعد 
فتــرة التوقف الدولــي، بعدما تعثر 
مجددا على ملعبه «أنفيلد» بالتعادل 
مع ضيفه برايتون ٣-٣ في املواجهة 
التي جمعــت الفريقني ضمن اجلولة 

الـــ ٩ من الــدوري اإلجنليزي املمتاز 
لكرة القدم.

وقدم البلجيكي لياندرو تروسارد 
أفضل مستوياته، وقام بدور البطولة 
في املباراة بعدما سجل ثالثة أهداف 
«هاتريك» لصالح برايتون (٤)، و(١٧)، 
و(٨٣)، فيما سجل روبرتو فيرمينو 
ثنائيــة للريــدز (٣٣) و(٥٤) قبل أن 
يسجل آدم ويبســتر هدف ليڤربول 

الثالث باخلطأ في مرمى فريقه.
ولم يســتطع ليڤربول التقدم في 
جــدول الترتيب ليســتقر في املركز 
التاسع برصيد ١٠ نقاط، فيما حافظ 
برايتون على بقائه بني الكبار، محتال 
املركز الرابع مؤقتا برصيد ١٤ نقطة.

وفــي مواجهــات أخــرى، تغلــب 
تشلسي بصعوبة كبيرة على مضيفه 
كريستال باالس ٢-١، بفضل هدف جاء 
في الدقيقة الـ ٩٠ ليرفع رصيده إلى ١٣

نقطة باملركز اخلامس، فيما بقي باالس 
على نقاطه الـ ٦ باملركز الـ ١٨، واكتسح 
نيوكاسل مضيفه فوالم ٤-١، ليرفع 
الفائز رصيده إلى ١١ نقطة، متساويا 
في ذلك مع اخلاسر باملركز السابع، كما 
واصل إيڤرتون صحوته بتحقيق فوزه 
الثاني تواليا على حساب ساوثهمبتون 
٢-١، ليرفع رصيده إلى ١٠ نقاط باملركز 
الـ ١١، وبقي اخلاسر عند ٧ نقطة وفي 
املركز الـ ١٥، كما تعادل بورمنوث مع 

برينتفورد ٠-٠.
وســينتظر عشــاق الكــرة اليوم 
«ديربي ناري» بني مان سيتي الثاني 
وحامــل اللقب الذي يــدرك خطورة 

ضيفه يونايتد املتجدد هذا املوسم.

ومنــذ وصولــه إلى ســيتي هذا 
الصيــف، يتصدر النرويجي إرلينغ 
هاالنــد احلديث فــي كل مرحلة بعد 
أن دك شــباك خصومه بـ ١١ هدفا في 
أول ســبع مباريات. ســيعول عليه 
سيتي مجددا في الدربي املنتظر أمام 
جاره يونايتد على ملعب االحتاد في 
مسعاه لفوز ثالث تواليا على غرميه 
في الدوري. وسيسعى الهداف الفتاك 
ليصبح أول العب يسجل أكثر من ١١

هدفا في أول عشر مباريات في الدوري 
املمتاز، إذ يحمل هذا الرقم حاليا كل 
مــن ميك كوين والســنغالي بابيس 
سيسيه واالســباني دييغو كوستا، 

بعــد أن أصبح أول العب في 
تاريــخ «البرميييرليــغ» 
أربــع  يســجل فــي أول 
مباريات له خارج قواعد 
فريقه فــي الفوز ٣-٠

على ولڤرهامبتون قبل 
التوقف الدولي.

مــن جهــة يونايتــد، 
حــول  الشــكوك  حتــوم 

مشــاركة ماركوس راشفورد 
الذي ســجل ضــد كل من 

ليڤربــول وأرســنال مع 
استمرار غياب الفرنسي 
أنتوني مارســيال، لكن 
تن هاغ ميلك خيارات مع 

البرازيلي أنتوني وجايدون 
سانشــــو والبرتغـــــالي 

كريستيـانو رونالدو الساعي 
إلثبات نفسه هذا املوسم، كما يلتقي 

ليدز مع أستون ڤيال.

تشلسي يفوز بصعوبة وإيڤرتون يواصل صحوته.. و«ديربي مانشستر» يعود إلى الواجهة اليوم

«امللكي» إلسقاط أوساسونا 
واالحتفاظ بصدارة «الليغا»

يلتقــي ريــال مدريــد مــع 
أوساسونا وهو يطمح إلى مواصلة 
طريق االنتصارات في املرحلة السابعة 

من الدوري اإلسباني.
مع بداية مثالية كللها بالعالمة الكاملة 
في الدوري بعد ٦ مراحل و٩ انتصارات 
من ٩ مباريات في مختلف املســابقات هذا 
املوسم، يستعيد ريال جهود مهاجمه الفرنسي 
كرمي بنزميــة الذي عاد إلــى التمارين، ومن 

املتوقع أن يشارك أمام أوساسونا.
وفي حني يتصدر مهاجم برشلونة الوافد اجلديد 
الپولندي روبرت ليڤاندوفسكي ترتيب الهدافني مع ٨

أهداف، نال بنزمية جائزة أفضل هداف للدوري في املوسم 
املاضي، علما أن رصيده هو ٣ أهداف فقط هذا املوسم.

قال مهاجم منتخب «الديوك» في احتفال صحيفة «ماركا» 
تكرميا ألفضل الالعبني «سأحاول أن أبذل املزيد»، مضيفا 

«هذا يتضمن الفوز بالدوري، تسجيل الكثير من األهداف 
واألهم، االستمتاع داخل امللعب».

وفي ذات املرحلة، يلتقي اليوم إسبانويل مع ڤالنسيا، 
ويحل ريال بيتيس ضيفا على سلتا فيغو، فيما يستضيف 

جيرونا نظيره ريال سوسييداد.
قادش وڤياريال.. سلبية

تعادل قادش مع ضيفه ڤياريال ٠-٠، خالل املباراة التي 
جمعتهما مساء أمس في إطار اجلولة السابعة من الدوري 

اإلسباني لكرة القدم.
وفشل الفريقان في استغالل جميع الفرص، التي أتيحت 
لهما أمام املرميني، ليحصل كل منهما على نقطة، ليرفع قادش 
رصيده إلى ٤ نقاط، في املركز التاسع عشر (قبل األخير)، 
فيما رفع ڤياريال رصيده إلى ١٢ نقطة، في املركز اخلامس.
وشــهدت املباراة طرد العب قادش إســحاق كارسيلني 

بالبطاقة احلمراء في الدقيقة ٩٠+٣.

نابولي يتجاوز تورينو بثالثية.. وينفرد بالصدارة
واصل نابولي انطالقته 
القوية هذا املوســم وانفرد 
بالصدارة بفوزه على ضيفه 
تورينو ٣-١ أمس في افتتاح 
املرحلة الثامنة من الدوري 

اإليطالي لكرة القدم.
وحسم النادي اجلنوبي 
نتيجة املباراة في شوطها 
األول بتسجيله ثالثة أهداف.
وفــرض العب الوســط 
أندري  الكاميروني  الدولي 
زامبــو أنغويســا نفســه 
جنما بتسجيله ثنائية في 
الدقيقتــني ٦ و١٢، قبــل أن 
يضيف اجلورجي خفيشا 
كفاراتسخيليا الثالث (٣٧).
أول  أنغويســا  وبــات 
العب في صفــوف نابولي 
يسجل ثنائية في ١٥ دقيقة 
منــذ األورغويانــي دانيال 
فونسيكا عام ١٩٩٤ في مرمى 

كرميونيزي.
وقلص الضيوف الفارق 
قبل دقيقة من نهاية الشوط 
الباراغويانــي  األول عبــر 

أنتونيو سانارابيا.
وهو الفوز الرابع تواليا 
لنابولــي والســادس هــذا 
املوســم فرفع رصيده إلى 
٢٠ نقطة بفارق ثالث نقاط 
أمام شريكه السابق أتاالنتا.
الفريــق اجلنوبي  وأكد 
الساعي الى لقبه الثالث في 
تاريخه واالول منذ ١٩٨٩-

١٩٩٠، استعداده اجليد للقمة 
املرتقبة أمام مضيفه أياكس 
أمستردام الهولندي الثالثاء 
املقبل في اجلولة الثالثة من 
منافسات املجموعة األولى 
في املسابقة القارية العريقة.

إلى ذلك، يخوض أتاالنتا 
اليوم اختبارا أصعب نسبيا 
أمــام ضيفــه فيورنتينــا، 
ويدخــل أتاالنتــا املبــاراة 
منتشيا بفوزه الثمني على 
مضيفه روما ١-٠ في املرحلة 

املاضية.
وميلك يوڤنتوس فرضة 
تضميد جراحه والعودة إلى 
ســكة االنتصــارات عندما 

يستضيف بولونيا السادس 
عشر. وحقق فريق «السيدة 
العجــوز» فوزين فقط في 
الدوري هذا املوســم مقابل 
أربعــة تعادالت وخســارة 
واحدة حيــث يحتل املركز 
الثامــن برصيــد ١٠ نقاط، 
مدربــه  مصيــر  ويبــدو 
ماسيميليانو أليغري على 

احملك.
وستشهد املرحلة حدثا 
تاريخيا نهاية األسبوع من 
خــالل تكليف امرأة بقيادة 
مبــاراة فــي دوري الدرجة 

األولى للمرة األولى.
وذكرت تقارير صحافية 
أن فييري كابوتي التي رقيت 
الى نخبة احلكام اإليطاليني 
فييوليــو املاضي ســتقود 
مباراة ساسوولو وضيفه 

ساليرنيتانا.
ويلتقي أيضا التســيو 
مع سبيتسيا، وليتشي مع 
كرميونيزي، وســمبدوريا 

مع مونزا.

«السيدة العجوز» تريد تصحيح املسار.. وأتاالنتا في اختبار صعب أمام فيورنتينا

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

الدوري اإلجنليزي (املرحلة الـ ٩)
١ ٤beIN Sports Premiumمان سيتي ـ مان يونايتد

١ ٦:٣٠beIN Sports Premiumليدز ـ أستون ڤيال

إسبانيا (املرحلة الـ ٧)
٣beIN Sports HD١إسبانيول ـ ڤالنسيا

٥:١٥beIN Sports HD١سلتا ڤيغو ـ ريال بيتيس
٧:٣٠beIN Sports HD١جيرونا ـ ريال سوسييداد
١٠beIN Sports HD١ريال مدريد ـ أوساسونا

إيطاليا (املرحلة الـ ٨)
١:٣٠Starz Play Appالتسيو ـ سبيتسيا
٤Starz Play Appسامبدوريا ـ مونزا

٤Starz Play Appليتشي ـ كرميونيزي
٤Starz Play Appساسولو ـ ساليرنيتانا

٧Starz Play Appأتاالنتا ـ فيورنتينا
٩:٤٥Starz Play Appيوڤنتوس ـ بولونيا

أملانيا (املرحلة الـ ٨)
٤:٣٠beIN Sports HD٣هيرتا برلني ـ هوفنهامي

٦:٣٠beIN Sports HD٣شالكه ـ أوغسبورغ

فرنسا (املرحلة الـ ٩)
٢beIN Sports HD٢لوريان ـ ليل

٢ ٤beIN Sports Premiumأوكسير ـ بريست
٣ ٤beIN Sports Pre miumتروا ـ رميس

٤beIN Sports HD٢تولوز ـ مونبلييه
٤beIN Sports HD٧أجاكسيو ـ كليرمون

٦:٠٥beIN Sports HD٢موناكو ـ نانت
٩:٤٥beIN Sports HD٢لنس ـ ليون

جيزوس: غادرت سيتي 
بسبب غوارديوال!

ترك املهاجم البرازيلي غابريال جيزوس فريقه السابق 
مان ســيتي وانضم الصيف املنصرم إلى مواطنه 
أرســنال، لعدم رغبته باللعب مجددا حتت إشراف 
املدرب اإلسباني بيب غوارديوال، بحسب ما قال في 
مقابلة مع شبكة «إي أس بي أن» في البرازيل. وقال 
«كنت سعيدا جدا في ســيتي، ال يتعلق األمر بعدم 
سعادتي». تابع «لكن تعني علي قبول الطريق التي أراد 
الفريق ان اتبعها.. كانت املسألة بشأن طريقة فهمه 

(غوارديوال) لكرة القدم ومبا كان يريد».
أردف املهاجم «في هذه احلالة، إما تقبل أو ترفض. إذا 
رفضت، تقول عندها شكرا ولنذهب في حتد آخر».

تابع «في سيتي لم يكن املهاجم يلمس الكرة كثيرا، 
ميكنكم مالحظة ذلك إذا شاهدمت املباريات».

أردف «حتدثت كثيرا مع أرتيتا عن أسلوب اللعب. هو 
يعرفني وأنا كذلك، فهمت ما يريده مني».

وقال جيزوس «هنا أنا حر في امللعب، العب كرة القدم 
مع بسمة على وجهي وأحاول تقدمي افضل ما عندي».
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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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االحد
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

جلسة  افتتاح مجلس األمة 
٢٠٢٢ يوم ١١ اجلاري.

احلكومة تقدم استقالتها اليوم 
واجلديدة تقسم ١٠ اجلاري.

اللهم اجعله خيرًا للكويت عهد مليء باإلجناز إن شاء اهللا.
وأهلها.

٤:٢٢الفجر
٥:٤١الشروق

١١:٣٨الظهر
٣:٠١العصر

٥:٣٣املغرب
٦:٥٠العشاء

أعلى مد: ٠٢:٢٩ ص ـ ٠٥:١٦ م
أدنى جزر: ١٠:٢٦ ص ـ ١٠:٠٥ م

العظمى:  ٣٩

الصغرى: ٢٢

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك راضية مرضية 

فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

٥٤ عاما - الرجال: العزاء في  عبداهللا خميس خليفة الهرشــاني:
املقبرة - ت: ٥٥٢٢٦٤٩٩ - النساء: الصليبخات - ق٤ - ش١١٦

- ج٥ - م١٣ - ت: ٢٤٨٧٢٥٦٢ - شيع.
منيره عبداهللا سعد املعوشرجي: (زوجة مبارك مزيد املعوشرجي) 
٦٧ عامــا - العزاء في املقبرة - ت: ٥٠٠٨٦٠٠٠ - ٥٠٥٠٠٠١٩

- شيعت.
٧٤ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  مصطفى أحمد علي الفارسي:
- ت: ٦٧٠٧٢٢٢٢ - النســاء: صباح السالم - ق٨ - ش١ - ج١١

- م١٧ - ت: ٦٧٠٧٢٢٢٢ - شيع.
٧٦ عاما - الرجال: الروضة - ق١ - ش  محمد علي محمد بوربيع:
هشــام بن عبدامللك - م ٢٥ - ت: ٩٧١٧٩٩٥١ - ٦٦٧٠٠٨٨٨ - 
النساء: الروضة - ق١ - ش األزد ٢٠ - م١٥ - ت: ٩٩٦٢٢٧٧٢

- ٥٥٣٣٣٧٥٨ - شيع.
٨٠ عاما - الرجال: الصليبخات -  ناهي مزيد حمود مخلف الرويعي:
ق٣ - ش١٢٢ - ج٥ - م٦ - ت: ٦٦٦٤٩٣١٠ - النساء: الصليبخات 

- ق٢- ش١٠٤ - م١٣- شيع.
فاطمة محمد صالح الصفى: (أرملة أحمد علي اخللف) ١٠٤ أعوام 
- العزاء في املقبرة - ت الرجال: ٩٩٨٤٤٢١٥ - ٩٩٦٦٠٤٣٥ - 
ت النساء: ٩٩٠٧٠١٥٤ - ٢٤٨٤٥٩١٩ - الدفن بعد صالة العصر.

«نسيت البروتوكول ومددت يدي»
مايلز تالر، املمثل األميركي، 
يعترف بأنــه جرى ملصافحة 
األميــر البريطاني وليام، فور 
أن رأه شــخصيا ألول مرة، 
ناسيا البروتوكول األميري الذي 
يقضي بعدم مد اليد ملصافحة 

األمير.

«لم أسرقه من أحد»
هايلي بيبــر، زوجة املغني 
الكندي جاسنت بيبر، ترد على 
الشائعة بأنها سرقته من سيلينا 
غوميز، مؤكدة: لم أقترب منه 
عندما كانا اليــزاالن معا في 

عالقة.

«عودة ولفرين، رغم مقتله»
هيو جاكمان، املمثل االسترالي، 
يعلن عودة شخصية ولفرين، في 
القادم، بإخراج  فيلم ديدبول ٣ 
صديقه رايان رينولدز، رغم مقتل 
أفالم املخرج  ولفرين في نهاية 
جيمس مانغولد الذي يعلق مؤيدا: 

ال مشكلة.

«وصية توقيعها مزيف»
هومر الفــون، ابن املمثلة 
األميركية املتوفــاة آن هيش، 
يزعم أن الوصية التي بحوزة 
طليقها جيمس توبر، ال حتمل 
توقيع يــد صحيح من والدته، 
ويزعم الطليق بدوره ان الوصية 

مرسلة باإلمييل.

ابعد من الكلمات

األنوثة تطغى على أزياء فيكتوريا بيكام في «باريس»
باريس - «أ.ف.پ»: قدمت 
فيكتوريا بيكام اجلمعة أول 
عرض أزياء لها ضمن أسبوع 
املوضة في باريس الذي يعد 
مــن أرقى األحداث في مجال 
األزيــاء عامليــا، مســتعينة 
بعارضــات من الصف األول 
وفــي ظــل حضــور أفــراد 

عائلتها.
ومتيزت التصاميم بطابع 
األنوثة، إذ ارتــدت عارضة 
األزياء بيال حديد مثال فستانا 
أخضر مزموما على اخلصر 
مــع قفــازات عاليــة باللون 
األسود، فيما عرضت أختها 

جيجي بزة سوداء.
ولم تلق بيكام، وهي عضو 
ســابق في فرقة «ســبايس 
علــى  التحيــة  غيرلــز»، 
احلاضرين كما جرت العادة، 
بعد عرض األزياء الذي أقيم 
في فال-دو-غراس، وهو دير 
ومستشــفى عسكري سابق 

حول إلى متحف.
وارتــدت بيكام فســتانا 
أسود طويال أضافت تعديالت 
عليه ونسقته مع حذاء طويل. 
وخرجــت إلى باحــة املكان 
برفقة زوجهــا ديڤيد بيكام 

اللتقاط الصور.
وطبعت األنوثة تصاميم 
بيكام املعروضــة، إذ برزت 
األحذية املروسة ذات الكعب 
العالي وتصاميــم مفتوحة 
وفســاتني ضيقــة. وتولت 
التصاميــم  هــذه  عــرض 
عارضــات أزيــاء نحيفــات 
جدا على شــاكلة بيكام (٤٨

سنة) التي يتابع حسابها عبر 
انستغرام ٣٠ مليون مستخدم 
وتظهر في تيك توك نظامها 
الغذائي املرتكز على األسماك 
واخلضراوات املطبوخة على 

البخار.

إيلون ماسك يقدم روبوت «تغيير احلضارة»

سان فرانسيســكو - «أ.ف.پ»: قدم 
إيلون ماســك اجلمعــة منوذجني أوليني 
للروبوت الشبيه بالبشر «أوبتيموس» 
الذي تأمل شــركته تيســال فــي إنتاجه 
«باملاليــني» يوما مــا، من أجــل «تغيير 
احلضــارة» وبنــاء «مســتقبل مزدهر» 

يختفي فيه الفقر.
ودخل «بامبل سي» (Bumble C) وهو 
نسخة أولى من الروبوت، بحذر إلى مسرح 
في كاليفورنيا شــهد مؤمتر «يوم الذكاء 
 (Tesla AI Day) «االصطناعي في تيسال
الســنوي حول تقدم الشــركة في مجال 

الذكاء االصطناعي. ورسم الروبوت حتية 
باليد، وظهر في مقطع ڤيديو وهو يحضر 
طردا ملوظف ويسقي النباتات. وأحضر 
موظفون أيضا منوذجا أوليا أكثر تقدما 
مــن «أوبتيمــوس»، يضم عــددا أقل من 
الكيبالت املكشــوفة لكنه غير قادر بعد 

على املشي مبفرده.
وأقر إيلون ماســك بأن جهات أخرى 
صممت روبوتات أكثر تطورا، لكنها «تفتقر 
إلــى العقل وليس لديهــا الذكاء للتحرك 
مبفردها، كما أنها باهظة الثمن للغاية»، 

على حد قوله.

ويهدف رئيس شــركة «تيســال» إلى 
تطوير روبوت سيباع في النهاية بسعر 
«أقل مــن ٢٠ ألف دوالر علــى األرجح»، 
وسيصمم لصنعه في «ماليني الوحدات».

ويسعى املؤمتر إلى توظيف مزيد من 
املهندسني لتحقيق هذا الهدف، وبالتالي 

«حتويل احلضارة في العمق».
وقدم امللياردير في ٢٠٢١ هذا املشروع 
لروبوت ميكنه أداء مهام متكررة بدال من 
البشر. وقال ماسك: «هذا يعني مستقبال 
مزدهرا ال فقر فيه، وسيحصل فيه الناس 
على ما يريدونه من منتجات وخدمات».

(أ.ف.پ) إيلون ماسك إلى جوار الروبوت «أوبتيموس» لدى تقدميه في كاليفورنيا  (أ.ف.پ) «بامبل سي»  لدى دخوله إلىاملسرح  

(أ.ف.پ) إحدى املناطق السكنية في أورالندو وقد غمرتها مياه الفيضانات التي ضربت فلوريدا إثر اإلعصار إيان  

«إيان» يتراجع في أميركا بعد فيضانات كاروالينا وعشرات القتلى بفلوريدا«إيان» يتراجع في أميركا بعد فيضانات كاروالينا وعشرات القتلى بفلوريدا
فورت مايــرز ـ أ.ف.پ: تراجعت 
شدة العاصفة «إيان» في جنوب شرق 
الواليات املتحدة السبت مع توقعات 
بتبددها بعد أن سببت فيضانات في 
كاروالينا اجلنوبية ودمرت مساحات 
شاســعة من فلوريــدا، حيث أودت 
بحيــاة أكثر من عشــرين شــخصا. 
وأكدت سلطات والية فلوريدا مساء 
اجلمعة مصرع ٢٣ شــخصا أغلبهم 

غرقا ومعظمهم من كبار السن.
وحتدثت بعض وســائل اإلعالم 
األميركية عن خســائر بشرية أكبر، 
ومنها قناة «سي إن إن» التي أعلنت 
مصرع ٤٥ شــخصا. وبعــد تدميره 
مناطق عدة في فلوريدا، توجه «إيان» 
إلى كاروالينا اجلنوبية، حيث وصل 
إلى اليابســة بعد ظهر اجلمعة قرب 
جورج تاون كإعصار من الفئة األولى 
مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى ١٤٠
كلم في الساعة، وفق املركز الوطني 

لألعاصير في ميامي.
ثم تراجع ليتحول إلى عاصفة ما 
بعد مدارية، وأشــار مركز األعاصير 
إلى أن الرياح كانت تهب صباح أمس 

السبت بسرعة ٥٠ كلم فقط في الساعة 
عندما عبرت كاروالينا الشمالية.

ومع وجود مخاطر هطول األمطار 
وحدوث فيضانات «معتدلة» في وسط 
منطقة خليج أباالتشي وشمال شرق 
الواليات املتحدة، «توقع املركز تبدد 
«إيان» فوق جنوب وسط فيرجينيا».

من جهته، حض الرئيس جو بايدن 
السكان على االستجابة لنداءات احلذر 
من السلطات احمللية، وأوصت سلطات 
الســكان  والية كاروالينا اجلنوبية 
خصوصا بعدم القيادة في الطرق التي 
غمرتها املياه. انقطع التيار الكهربائي 
عن نحو ٥٧٥ ألف منزل وشركة مساء 
اجلمعة في واليات كاروالينا اجلنوبية 
والشــمالية وفرجينيا، ووفق موقع 
«باور آوترج» املتخصص. وإضافة 
إلى اخلسائر البشرية الفادحة، تكبدت 
فلوريدا أضرارا مادية «تاريخية» مع 
ارتفاع منســوب املياه إلى مستوى 
غير مســبوق، بحسب حاكمها رون 
ديســانتيس. وقال جو بايدن خالل 
كلمة «ستستغرق إعادة اإلعمار شهورا 

وسنوات».

قراصنة يسرقون بيانات 
عن صحة الرئيس املكسيكي

مكســيكو - «أ.ف.پ»: أقر الرئيس املكســيكي أندريس 
مانويــل لوبيز أوبرادور اجلمعة بــأن قراصنة معلوماتية 
استولوا على ملفات من اجليش حتوي معلومات سرية، يتعلق 
بعضها بوضعه الصحي. 
أوبــرادور  وقــال لوبيــز 
خالل مؤمتــره الصحافي 
اليومــي: «هــذا صحيــح، 
حصــل هجــوم إلكتروني 
مــن خــالل هــذه اآلليات 
احلديثــة، يســتخرجون 
امللفات». وأضاف: «على حد 
علمي، قامت هذه املجموعة 
سابقا باألمر نفسه في بلدان 
أخرى، لذا أظن أن العملية 
أديرت من اخلارج». وكان 
الصحافي كارلوس لوريت 
دي مــوال قال اخلميس إن 
مجموعــة قراصنة املعلوماتيــة «غواكامايا» حصلت على 
معلومات سرية من اجليش للفترة بني ٢٠١٦ و٢٠١٩. من بني 
البيانات املســروقة تقارير غير منشورة سابقا عن صحة 
الرئيس تكشف عن أن لوبيز أوبرادور البالغ ٦٨ عاما نقل 
في الثاني من يناير من مزرعته في بالينكي بوالية تشاباس 
(جنوب)، لتلقي العالج في مستشفى عسكري في العاصمة 

مكسيكو بسبب مشكلة في القلب.

أندريس مانويل لوبيز أوبرادور

سباقات الثيران تعود لڤيتنام

آن جيانغ (ڤيتنــام) - أ.ف.پ: فاز ثورا نغوين فان 
ليــت اللذان يتغذيان على البيض وشــراب جوز الهند، 
بسباق ثيران «باي نوي» السنوي، وسط هتافات آالف 
املتفرجني املوجودين في حقل موحل من دلتا نهر ميكونغ 

في ڤيتنام.
وميثل هذا الســباق الســنوي أحد طقوس مجموعة 
اخلمير التي تشــكل أقلية وتضم أفردا يعيشون بشكل 

رئيسي في جنوب البالد قرب كمبوديا.
وخلــف مظهرهمــا اللطيف الذي يظهرهمــا وكأنهما 
حيوانان يستخدمان حلرث حقول األرز في جنوب ڤيتنام، 
يخفي ثورا ليــت اللذان يتمتعان بعيــون كبيرة داكنة 

وقوائم طويلة وقرون ملتوية، قوتهما.
ويفخر ليت قائال لوكالة فرانس برس في حديث قبيل 
الســباق بـ «فوز ثوريــه ثالث مرات من أصل البطوالت 

األربع التي شاركا فيها».
واشترى ليت ثوريه ســنة ٢٠١٣ بـ ٧٠٠ دوالر، وهو 
ســعر باهظ إذ يوازي رواتب سنة كاملة، وكان مصمما 

على حتويلهما إلى متسابقني محترفني.
ويفوز الرابح هذه السنة بدراجة نارية ومبلغ نقدي 

قدره ٨٩٠ دوالرا تكفي إلطعام حيوانيه لعام كامل.

جانب من سباقات الثيران

معدالت انتحار الشباب تعاود 
االرتفاع بالواليات املتحدة

واشنطن ـ أ.ف.پ: ارتفع معدل االنتحار في الواليات 
املتحدة في العام ٢٠٢١، خصوصا لدى الشــبان، بحسب 
بيانات أصدرتها السلطات الصحية اجلمعة، وهي زيادة 

تنهي اجتاها تراجعيا سجل في السنتني األخيرتني.
فقــد ازداد عدد حاالت االنتحار مــن نحو ٤٦ ألفا في 
عام ٢٠٢٠ إلى ٤٧٦٥٠ عام ٢٠٢١، وفق أرقام أولية صادرة 
عن املركز الوطني األميركي لإلحصاءات الصحية. وبذلك 
ارتفع معدل االنتحار لكل ١٠٠ ألف شخص من ١٣٫٥ عام 
٢٠٢٠ إلى ١٤ في العام املاضي (+٤٪). وسجلت الزيادة 
األكبر في صفوف الشبان بني ١٥ و٢٤ عاما (بازدياد ٨٪).

«الداخلية»: ٢٤٠ بدلة 
ملدربي الكالب البوليسية

علي إبراهيم 

 تبحث وزارة الداخلية عن مورد لـ «بدل مدربي الكالب 
البوليسية» في إدارة األثر باإلدارة املركزية للعمليات في 
الوزارة. وفي هذا الصدد، تطرح الوزارة اليوم ممارسة 
تختــص بتوريــد ٢٤٠ بدلة مــدرب كالب بوليســية، إذ 
ســتتضمن املمارســة ١٠ بنود لكل بند علــى حدة كفالة 

أولية تبدأ قيمتها من ٦٠ حتى ١٠٠٠ دينار.

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو
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