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املساعدة العامة للكويتية البالغة ٤٠ عامًا

سامح عبداحلفيظ

واصل النواب تقدمي االقتراحات التي تسهم في تخفيف األعباء 
املعيشــية عن املواطنني، حيث قدم النائب ثامر الســويط امس 
اقتراحا لتعديل قانون املســاعدات العامة بحيث تستحق املرأة 
الكويتية التي بلغت ٤٠ سنة ميالدية املساعدة العامة ما لم يثبت 
وجود مصدر دخل ثابت خاص بها. وعلل السويط اقتراحه بأن 
قانون املساعدات العامة يشمل فئات عديدة من الكويتيني، ولكن 
الفقرة األخيرة من املادة األولى اخلاصة باملرأة الكويتية املتزوجة 
اشترطت الستحقاقها املساعدة أن تكون قد بلغت سن ٥٥ سنة 
ميالدية، وبعد مراجعة من يشــملهن هــذا القرار، تبني أنها فئة 
قليلــة وتبني كذلك وجود عدد كبيــر من الكويتيات املتزوجات 

ال ميلكن مصدر دخل ثابت قد حرمن من املساعدة.
من جانبه، قدم النائب عيسى الكندري اقتراحا لتعديل قانون 
التأمني الصحي على املواطنني املتقاعدين، بحيث تسري أحكام 
القانون على املواطنني املتقاعدين املســجلني باملؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية، وربات البيوت الكويتيات، واألشخاص 
ذوي اإلعاقة الشديدة واملتوسطة، ويجوز إضافة شرائح أخرى 
بقرار يصدره الوزير. وأوضح الكندري انه ملا كانت ربات البيوت 
مــن املواطنات الكويتيات ال يقللــن عطاء للوطن واملجتمع عن 
املتقاعدين وتقع على عاتقهن مسؤولية تنشئة وتربية األجيال 
الصاعدة تنشئة قومية وسليمة، مع ما في ذلك من إرهاق وعناء 
وسهر وتضحية، حيث إنهن ال يتقاضني معاشات تقاعدية، وليس 
مبقدورهن حتمل تكاليف العالج الباهظة خاصة مع تقدم السن، 

قدم هذا االقتراح لشمولهن بالتأمني الصحي.

عيسى الكندري إلضافة ربات البيوت وذوي اإلعاقة الشديدة واملتوسطة إلى قانون التأمني الصحي للمتقاعدين

عيسى الكندري
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«الشؤون»: جلنة مشتركة لإلشراف على انتخابات اجلمعيات التعاونية
بشرى شعبان

كشــف مصــدر خــاص 
لـــ «األنباء» عــن أن وزارة 
الشؤون االجتماعية والتنمية 
املجتمعية تعمل على إعداد 
مشروع قرار خاص بتشكيل 

جلنــة مشــتركة خاصــة 
باإلشراف على إجراء العملية 
االنتخابيــة فــي االحتادات 

واجلمعيات التعاونية. 
وبــني املصدر أن اللجنة 
الــى جانــب وزارة  تضــم 
الشــؤون وزارات الداخلية 

والصحــة والتربية، وذلك 
لتالفـــي الفوضــــى التــي 
انتخابــــات  حدثـــت فــي 
جمعيــة النســيم من حيث 
اللجــان  جتهيــز  وإعــداد 
االنتخابية في املدارس التي 
تخصص للعملية االنتخابية 

وتنظيــم عمليــة دخــول 
وخروج املســاهمني لإلدالء 

بأصواتهم.
وأوضــــح املصــــدر أن 
انتخابات جمعية النســيم 
ستجرى غدا «السبت» في 
٢٢ جلنة، منها ١٠ للنســاء 

و١٢ للرجال، وتتولى وزارة 
الداخلية عملية تنظيم دخول 
وخروج املساهمني للمشاركة 
العمليــة االنتخابيــة  فــي 
بسالسة ودون أي عوائق. 
وتوقع املصدر صدور قرار 

تشكيل اللجنة قريبا.

١٠٫٥ دنانير.. رسوم حتويل وديعة سيارات املصريني
علي إبراهيم

علمت «األنباء» عبر مصادر 
مطلعة، أن شركات صرافة كبرى 
في الكويت أنهت استعداداتها 
مــن أجل توفير خدمة حتويل 
قيمة الودائع الدوالرية للمقيمني 
املصريني الراغبني في تصدير 
سياراتهم إلى القاهرة. وأكدت 
أن التحويالت التقليدية التي 
تقدمهــا شــركات الصرافــة 
فــي الكويــت عبر أنظمــة الـ 
«أوناليــن»، ال تتوافــق مــع 
القانــون املعنــي  متطلبــات 
باإلعفــاء اجلمركي لســيارات 
مصريي اخلارج مقابل وديعة 
دوالريــة، إذ تشــترط أن يتم 

إيداعهــا عبــر حتويــل بنكي 
فقط، وهو ما دعا الشركات إلى 
توفير خدمة التحويل البنكي 
عبــر نظــام «swift» لتتوافــر 
للمصريني املقيمني في الكويت. 
وأشارت املصادر إلى أن عملية 
التحويل البنكي املتوافقة مع 
قانــون اإلعفاء لدى شــركات 
الصرافة تتم برسوم تبلغ ٣٥

دوالرا على كامل املبلغ أيا كان 
وتدفع مــرة واحدة، وذلك مبا 
يعادل نحو ١٠٫٥ دنانير، بينما 
تتيح بعض البنوك ذات اخلدمة 
مجانا عبر تطبيقاتها وبرسوم 
تصل إلى ٨ دنانير عبر أفرعها، 
وذلك من دون احتساب عمولة 

البنك الوسيط.

شركات صرافة تتيح حتويالت «swift» بدالً من «األونالين» لتتوافق مع القانون

١٫٢ مليون دينار لـ «إشارات املرور»
أحمد مغربي

علمت «األنباء» أن وزارة الداخلية بصدد 
التعاقد على إشارات مرور جديدة وصيانتها 

بتكلفة تصل إلى نحو ١٫٢ مليون دينار.
وفي هذا الصدد، خاطبت وزارة الداخلية 
اجلهــات الرقابيــة من أجــل احلصول على 
موافقتهــا فــي إطــار الرقابة املســبقة على 
التعاقــد من خالل ممارســة متخصصة في 
توريــد وتركيب وضمان وصيانة إشــارات 
املرور الضوئيــة وإزالــة معداتها وصيانة 
أجهزة االشــارات الضوئيــة لصالح اإلدارة 

العامة للمرور.

حتقيق  دولي في قمع إيران لالحتجاجات

ماليزيا.. أنور إبراهيم رئيسًا جديدًا للوزراء

جنيڤـ  وكاالت: أجاز مجلس حقوق 
اإلنسان التابع لألمم املتحدة إجراء حتقيق 
دولي وتشــكيل «بعثة تقصي حقائق» 
حول القمع الدامي لالحتجاجات في إيران 
بهدف جمع أدلة متهيدا ملالحقة محتملة 
للمســؤولني عن هــذا األمــر، ومت تبني 
القرار الذي قدمته أملانيا وآيسلندا بتأييد
٢٥ دولــة عضــوا واعتراض ســت دول 

وامتناع ١٦ خالل اجتماع طارئ ملجلس 
حقوق اإلنسان في جنيڤ. وكان مفوض 
األمم املتحدة الســامي حلقوق اإلنســان 
فولكر تورك ندد باستخدام إيران «املفرط» 
للقــوة لســحق االحتجاجــات. وقال إن 
إيران تشهد «أزمة حقوق إنسان متكاملة 
األركان» باعتقال نحو ١٤ ألفا حتى اآلن 

من بينهم أطفال. 

كواالملبــور - وكاالت: أدى زعيــم 
املعارضــة والسياســي املخضــرم أنور 
إبراهيم اليمني الدستورية أمس، ليصبح 
رئيس الوزراء العاشر في تاريخ ماليزيا، 
وذلــك بعد عقــود من االنتظــار. وتعهد 

أنور إبراهيم، وهو زعيم ائتالف «باكاتان 
هارابان» أو «حتالف األمل»، بخدمة البالد 
والشعب عقب أدائه القسم أمام ملك ماليزيا 
السلطان عبداهللا سلطان أحمد شاه في 

القصر امللكي.

رئيس الوزراء املاليزي اجلديد أنور إبراهيم وزوجته عقب أدائه اليمني الدستورية أمس (رويترز)

التفاصيل ص١٦

التفاصيل ص١٦

«الصحة» تفصل مجلس 
األشعة عن الطب النووي

«التربية»: ال كادر  هندسيًا 
للمعلم املهندس!

عبدالكرمي العبداهللا

أصدرت وزارة الصحة قرارا بفصل 
مجلس أقسام األشعة عن الطب النووي 
وتسمية د.بثينة الكندري رئيسة ملجلس 
أقسام األشــعة ود.مرمي غلوم مقررة. 
وتسمية د.عبدالرضا اسماعيل رئيسا 
ملجلس أقسام الطب النووي ود.محمود 

الفيلي مقررا للمجلس.

عبدالعزيز الفضلي

رفعــت وزارة التربيــة احلظر عن 
تعيني املهندســني الكويتيني في املواد 
العلمية كمعلمني فــي املدارس، وذلك 
بالتنســيق مع ديوان اخلدمة املدنية، 
حيث كشــفت مصادر تربوية مطلعة
الــوزارة ســمحت  ان  لـــ «األنبــاء» 
للمهندسني بالتقدم لوظيفة معلم في 
مــواد الكيمياء والكهربــاء والفيزياء، 
مشيرة الى انه متت مقابلتهم في اللجنة 
املختصة ومنهم من اجتاز املقابلة ومت 

تعيينه كمعلم.
وذكرت املصادر ان وزارة التربية لن 
متنح املهندس كادره اخلاص بالهندسة 
بل ستكتفي مبنحه كادر املعلم، الفتة 
الى ان ذلك يأتي حسب النظم واللوائح 
املعمول بها في ديوان اخلدمة املدنية.

صرف البدل النقدي 
إلجازات منتسبي اجليش

عبدالهادي العجمي

أصدر وزير الدفاع الشــيخ عبداهللا العلي توجيهاته 
بصــرف البدل النقدي إلجازات العســكريني من ضباط 
وضباط صف وأفراد، وذلك وفقا للشــروط والضوابط 
املنظمة الســتحقاق وصــرف البدل النقــدي من رصيد 
اإلجازات الدورية. وجاءت توجيهات وزير الدفاع بهدف 
حتقيق االستفادة واملنفعة للمستحقني لها من منتسبي 

اجليش الكويتي.

مع «األنباء» يوميًا  إصدار خاص  مبناسبة  كأس العالم - قطر  ٢٠٢٢

التفاصيل ص١١
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«جلنة العفو» باشرت أعمالها لتحديد احملكومني 
املستفيدين من «العفو اخلاص» بصفة االستعجال

املاجد: مت تشكيل جلنة العفو 
وهي من تضع الضوابط وتدرس احلاالت

سفيرة فرنسا: الكويت تستضيف دورة تدريبية 
إقليمية ملعلمي اللغة الفرنسية خالل فبراير

اللجنة املشــكلة  عقــدت 
مبوجب املرسوم األميري رقم 
٢١٨ لسنة ٢٠٢٢ بشأن العفو 
اخلــاص عن جرائــم محددة 
اجتماعها األول، أمس اخلميس 
في قصر السيف برئاسة نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
براك الشيتان ملباشرة أعمالها.

وقال رئيس مركز التواصل 
احلكومــي الناطق الرســمي 
باسم احلكومة طارق املزرم 
في تصريح صحافي إن اللجنة 
برئاســة الشيتان وعضوية 
كل من النائب العام املستشار 
سعد الصفران ووكيل وزارة 
الداخلية الفريق أنور البرجس 
وبحضور عدد من مستشاري 
النيابة العامة وقيادات وزارة 

الداخلية عقدت اجتماعها.
وأضاف املزرم ان اللجنة 
باشرت أعمالها لتنفيذ املهمة 
املكلفة بها عبر القيام بإعداد 

أسامة دياب

أكد وزير العدل ووزير األوقاف ووزير 
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز 
املاجد عمق العالقات الكويتيةـ  اجلزائرية، 
والتي وصفها باملتميزة والتاريخية حيث 
متتد على مدى سنوات طويلة وضاربة 

في جذور التاريخ.
وقال املاجدـ  في تصريحات صحافية 
علــى هامش حضوره حفل االســتقبال 
الذي أقامته السفارة اجلزائرية مبناسبة 
الذكــرى الـ٦٨ الندالع ثــورة الفاحت من 
نوفمبــر، والذي أقيم في قاعة ســلوى 
مســاء أول أمس: إنني سعيد بتواجدي 
في حفل السفارة ممثال عن رئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح، ونقلت حتيات صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد وحتيات سمو 
ولي العهد الشيخ مشعل، حفظهما اهللا، 

بهذه املناسبة الطيبة.
وحــول اجلديد فيمــا يتعلق بالعفو 
اخلــاص، اكتفى املاجــد بالقول «لقد مت 
تشــكيل جلنــة العفو وهــي التي تضع 

الضوابط وتدرس احلاالت».
من جانبه، قال ســفير اجلزائر لدى 
البــالد عبداملالــك بوهــدو إن االحتفال 
بالعيــد الوطني والذكرى الـ ٦٨ الندالع 
ثورة التحرير اجلزائرية مناسبة مواتية 
الستذكار التضحيات اجلسيمة التي قدمها 
أبناء الشعب اجلزائري، فضال عن الترحم 
على الشــهداء األبرار. واستذكر بوهدو 
في كلمة ألقاها خالل االحتفال، تضامن 
البلدان والشــعوب الشقيقة والصديقة 
مع الشــعب اجلزائري في كفاحه املرير 
ضد االســتعمار الــذي دام قرنا واثنتني 

وثالثني سنة.
وأضاف: إن الكويت الشــقيقة كانت 
من البلدان التي وقفت إلى جانب الشعب 
اجلزائــري وناصرت قضيتــه العادلة، 
فقد كان األشــقاء الكويتيون في طليعة 
املناصرين للثورة اجلزائرية حيث قدموا 
الدعم املادي والسياســي واإلعالمي لها 
منذ انطالق شرارة الكفاح املسلح الذي 
اســتمر اكثر من ســبع ســنوات إلى أن 
اســترجع الشــعب اجلزائري ســيادته 
الوطنية ونال استقالله في ٠٥ جويلية 
(يوليو) ١٩٦٢، ضاربا بذلك أروع صور 
البطوالت في ســبيل احلرية واالنعتاق 

من براثني االستعمار.
وقال: ما قدمته الكويت من مساعدات 
للشعب اجلزائري طوال سنوات احلرب 
التحريريــة عبر جلنــة التبرعات التي 
مت تأسيســها في الســنة األولى الندالع 
الثورة التحرير والتي كانت تضم عددا من 
الوجوه الداعمة للثورة من رجال األعمال 

أسامة دياب

مبناسبة اليوم العاملي ملعلمي اللغة 
الفرنســية، كّرمت الســفيرة الفرنسية 
لدى البالد كلير لو فليشر معلمي اللغة 
الفرنسية في الكويت مساء أمس األول، 

في دارتها.
وفي كلمة ألقتها باملناسبة بحضور 
عــدد كبير من معلمي اللغة الفرنســية 
الكويتيني وبحضور حشــد من الطلبة 
واملواطنني، أكدت لو فليشر ان هذا اليوم 
مناسبة لشكر ما يقارب من ألف مدرس 
للغة الفرنسية في الكويت الذين تتمثل 
مهمتهم في نقل وصنع محتوى يساهم 
فــي انفتاح األجيال القادمة على الثقافة 

واللغة الفرنسية.
وأضافت لو فليشر: يأتي هذا احلفل 
في إطار االحتفال باليوم العاملي ملدرسي 
اللغة الفرنسية والذي كان إطالقه مببادرة 
من رئيس اجلمهورية الفرنسية إميانويل 
ماكــرون، كجزء من خطــة تعزيز اللغة 
الفرنسية وتعدد اللغات، مشيرة إلى أن 
اللغة الفرنسية حتتل املرتبة اخلامسة 
عامليــا مــن حيث عــدد املتحدثــني بها، 
بعد املاندرين الصينيــة، واإلجنليزية، 
واإلســبانية، والعربية، مشيرة إلى ان 
أكثر من ٢٣٥ مليون شــخص يتحدثون 
الفرنســية يوميا، و٣٠٠ مليون قادرون 

على التعبير عن أنفسهم بها.
وتابعــت: في الســياق نفســه، يتم 
تدريــس اللغة الفرنســية فــي الكويت 
منــذ ١٩٦٦، عندما مت إدخالها في النظام 
التعليمــي وحتتــل املرتبــة الثالثة في 
اللغات التي يتم تدريســها بعد العربية 
واإلجنليزية، وهذا دليل على قوة العالقات 
التي جتمع البلدين، ويختار كل عام ما 
يقرب من ٣٠ ألف متعلم اللغة الفرنسية 
في املؤسسات احلكومية واخلاصة، مبا 
فــي ذلك ١٠ آالف طالب يدرســون اللغة 

الفرنسية في البكالوريا.
وزادت: مت إنشــاء مجلــس تعزيــز 
الفرانكوفونيــة بالكويــت عــام ٢٠١٠، 

بالعفو اخلاص عن املواطنني 
اجلرائــم  فــي  احملكومــني 
املنصوص عليهــا في املواد 
٤ - ١٥ - ٢٥ من القانون رقم 
(٣١) لســنة ١٩٧٠ واجلرمية 
املنصوص عليهــا في املادة 
القانــون رقــم  (١٤٧) مــن 

١٦ لســنة ١٩٦٠ واجلرميــة 
املنصوص عليها في الفقرة 
(أ) مــن املادة (٧٠) للقانون 
رقــم ٣٧ لســنة ٢٠١٤ والتي 
وقعــت خالل الفتــرة من ١٦

نوفمبر ٢٠١١ حتى ٣١ ديسمبر 
.٢٠٢١

وأشــار بوهدو إلى اســتضافة بالده 
يومــي األول والثاني من شــهر نوفمبر 
اجلــاري القمة العربية قي دورتها الـ٣٨

حتت شــعار «لم الشمل العربي» مؤكدا 
أن اجلزائر عازمة على مواصلة جهودها 
مع جميع من وصفهم باألشــقاء العرب 

لتحقيق هذا الهدف النبيل.
وأوضح ان بالده تؤمن إميانا راسخا 
بأنــه ميكن التغلب على التحديات التي 
تواجه األمة مهما كان حجمها وطبيعتها، 
وذلــك اذا توافرت اإلرادة املشــتركة في 

التعاون اجلاد والفعال.
ولفــت الى ان قمــة اجلزائر خرجت 
مببادرات بناءة رامية إلى تفعيل دور البعد 
الشعبي وتعزيز العمل العربي املشترك 

وتكريس مكانة الشباب واالبتكار.
واشــاد بوهدو مبا وصفها املشاركة 
املتميزة للوفد الكويتي الذي ترأسه سمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، مؤكدا 
ان هذه املشاركة كان لها األثر البالغ في 
إضفاء روح إيجابية على أعمال القمة وما 
متخض عنها من قرارات بناءة، مشيرا الى 
أن هــذا ليس بغريب على دولة الكويت 
الشــقيقة وديبلوماسيتها العريفة التي 
عهدنا حكمتها وتبصرها و حرصها على 

وحدة الصف العربي.

بالشــراكة، مع وزارة التربية والتعليم 
العالي وجامعة اخلليج واملعهد الفرنسي 
في باريس، تنظيم دورة تدريبية إقليمية 
في اللغة الفرنسية ملدرسيها في فبراير 
املقبل والتي ســتجمع ٧٠ مشاركا من ٥

دول وهي: الســعودية، البحرين، قطر، 
اإلمارات العربية املتحدة، والكويت.

وفي اخلتام، قدم كورال طالب مدرسة 
الفحيحيل الوطنية الهندية مجموعة أغان 
باللغة الفرنســية، كما منحت شــهادات 
DELF الفرنسية لعامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ لطالب 

املعهد الفرنسي بالكويت.

خالل حفل استقبال أقامته السفارة اجلزائرية مبناسبة الذكرى الـ٦٨ الندالع ثورة الفاحتبرئاسة الشيتان وعضوية النائب العام ووكيل الداخلية وحضور عدد من مستشاري النيابة

خالل حفل تكرمي معلمي اللغة الفرنسية في الكويت

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان مترئسا أول اجتماعات «جلنة العفو»

الوزير عبدالعزيز املاجد مشاركا سفير اجلزائر عبد املالك بوهدو قطع كعكة االحتفال

السفيرة الفرنسية كلير لو فليشر مكرمة إحدى املعلمات  (ريليش كومار)

سفراء السعودية وقطر وعمان وتركيا يقدمون التهاني إلى السفير اجلزائري

كلير لو فليشر متوسطة بعض املشاركني

كشــوف احملكومــني الذيــن 
تنطبق عليهــم أحكام املادة 
األولى من املرســوم املشــار 
إليه، وذلك بصفة االستعجال.
وكان مجلس الوزراء قد 
وافق في اجتماعه األسبوعي 
األخير على مشروع مرسوم 

والتجار وكان رئيسها الفخري املغفور 
له بإذن اهللا، سمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد، طيب اهللا ثراه. وأضاف: 
يســعدني في هــذا املقــام أن أعرب عن 
اعترازنا بهذا الوجه املشرق للكويت جتاه 
الشعب اجلزائري الذي سيظل من الصور 
املتميزة في تاريخ العالقات اجلزائريةـ  
الكويتية. كما سيبقى هذا املوقف، الذي 
ليس غريبا على أبناء الشعب الكويتي 
الطيبني واألسرة احلاكمة الكرمية، حاضرا 

وخالدا في وجدان كل اجلزائريني.
وتابع السفير اجلزائري كالمه قائال: 
كما أن احتفالنا بالذكرى الثامنة والستني 
(٦٨) النــدالع ثــورة أول نوفمبر ١٩٥٤

املجيدة تزامن هذه السنة بالذكرى الستني 
(٦٠) إلقامة العالقات الديبلوماسية بني 
اجلزائر والكويت الشقيقة، وذلك في وقت 
تشهد هذه العالقات التاريخية املتجذرة 
نقلة نوعية بعد الزيارة الرســمية التي 
قــام بها الرئيس عبــد املجيد تبون إلى 
الكويت الشــقيقة يومي ٢٢ و٢٣ فبراير 
املاضي، بدعوة من أخيه صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، فاحتا بذلك 
آفاقا واعدة لتطوير التعاون الثنائي على 
كل املستويات واألصعدة وإرساء شراكة 
متينة تقوم على أساس املنفعة املتبادلة.

لتوفير مســاحة للحوار والتبادل حول 
الفرانكفونية ويجمع  قضايا وحتديات 
الســفراء الناطقني بالفرنسية، ونسبت 
الرئاسة الفخرية باإلجماع لسمو الشيخ 
ناصر احملمد، واســتكماال لذلك التعاون 
جندد التزامنا مع وزارة التربية والتعليم 
العالي والبحث العلمي واملؤسسات العامة 
واخلاصة واملعهد الفرنسي باالستمرار 
فــي تطوير وتنمية هــذا املجال، والذي 
توج أخيــرا بالتوقيع على إعالن تفاهم 
لتعزيز التعاون التعليمي في مارس ٢٠٢٢، 
الفتة إلى ان الســفارة الفرنسية تنوي 

«نزاهة» تعرض تنفيذ االتفاقية األممية ملكافحة الفساد
اســتضافت الهيئــة العامة ملكافحة 
الفســاد (نزاهــة) خبــراء مكتب األمم 
املتحــدة املعني باملخــدرات واجلرمية 
(UNODC) وخبــراء دولتــي انتيغــوا 
وباربــودا وقيرغيزســتان، وذلك على 
خلفية الزيارة القطرية التي طلب اخلبراء 
الدوليون القيام بها إلى الكويت، في إطار 
استكمال عملية تقييم واستعراض مدى 
التــزام الكويت بتنفيذ أحكام الفصلني 
الثاني (التدابيــر الوقائية) واخلامس 
(استرداد املوجودات) في اتفاقية األمم 

املتحدة ملكافحة الفساد.
وكانت الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
(نزاهة) قد قامت ســلفا بإعداد تقرير 
الكويت بشأن الرد على قوائم التقييم 

الذاتي وفقا آللية استعراض تنفيذ الدول 
األطراف في االتفاقية ألحكامها تشريعيا 

وإجرائيا ومؤسسيا.
وقد عقــدت فعاليات هــذه الزيارة 
علــى مدار ٣ أيام متتالية في الفترة ما 
بــني ٢٢ و٢٤ نوفمبــر اجلاري، وجرى 
أثنــاء االجتماعــات التــي عقدت خالل 
الزيارة، مناقشة خبراء (نزاهة) وممثلي 
اجلهات الوطنية وفقا لالختصاص، لعدد 
من االستفســارات وتبــادل املعلومات 
التكميليــة وطلب مجموعة من الردود 
والبيانــات اإلضافيــة، وذلــك من أجل 
استيضاح وتفسير بعض النقاط محل 

تقرير الكويت.
وحرصت «نزاهة» في عملية إعداد 

تقرير الكويت، أن تكون عملية تشاركية 
وطنية تضافرت فيها جهود التنسيق 
والتعاون بني «نزاهة» من جانب وسائر 
اجلهات الوطنية املعنية احلكومية فيها 

وغير احلكومية.
وفي ختام فعاليات الزيارة القطرية، 
أعرب اخلبراء الدوليون عن شــكرهم 
العميق إلــى «نزاهة» وممثلي اجلهات 
الوطنيــة املشــاركة في الزيــارة، لقاء 
جاهزية وحسن تنظيم أعمال ومناقشات 
الزيــارة وتوفير ما يلزم من معلومات 
وبيانــات وإحصائيات بصورة وافية، 
كما وجــه اخلبراء الدوليون شــكرهم 
وتقديرهم إلى «نزاهة» والقائمني عليها 

نظير حسن االستقبال والضيافة.

خالل استضافتها خبراء من األمم املتحدة والدول املستعرضة للكويت

السفير بوهدو: اجلزائر عازمة على مواصلة جهودها مع جميع األشقاء لتحقيق «لّم الشمل»
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«البلدية»: إخالء سردابني بالرقعي طواعية
وإزالة تعٍد على أمالك الدولة

تواصــل الفــرق الرقابية بجميــع أفرع 
البلدية تكثيف جوالتها التفتيشية للكشف 
علــى التعديــات املقامة على أمــالك الدولة 
والسراديب املستغلة جتاريا مبناطق السكن 
اخلاص واالســتثماري كمخــازن باملخالفة 
للوائح والقوانني ملا متثله من خطورة على 
األرواح واملمتلكات في حال استخدامها في 
غير األغراض املرخصــة من أجلها وفرض 

هيبة القانون بإزالة التجاوزات.
وفي هذا الســياق، قال مدير فرع بلدية 
الفروانية م.محمد صرخوه إن الفريق الرقابي 
قام بإزالة تعــد على أمالك الدولة متثل في 
إقامة سياج حلديقة على أمالك الدولة مبناطق 
الســكن اخلاص، فضال عن اإلشــراف على 
عملية إخــالء طواعية لســردابني مخالفني 
مبنطقة الرقعي مــن قبل أصحابهم وإعادة 
الوضع إلى ما كان عليه باملخطط الهندسي، 
الفتا إلى أن البلدية حرصا منها على األرواح 
واملمتلكات من خطورة استخدام السراديب 
في غير الغرض املرخصة من أجله أو ممارسة 
نشــاط دون احلصول علــى ترخيص منها 
مدت يد التعاون ملالك العقارات واملستثمرين 
لعملية اإلخــالء طواعية مــن قبلهم إلزالة 
أسباب املخالفة مع أخذ تعهد بعدم تكرارها.

وأكد على تواصل اجلوالت التفتيشــية 

املكثفــة للفرق الرقابية فــي جميع مناطق 
احملافظة لرصد وحصر التجاوزات واتخاذ 
اإلجراءات القانونية بحق املخالفني للحد من 
املظاهر الســلبية بجميــع مناطق احملافظة 
سواء تعديات صريحة باستغالل مساحات 
على أمالك الدولة أو استخدام السراديب في 

غير الغرض املرخصة من أجله.

جانب من إزالة التعديات على أمالك الدولة

منح موظفي إدارة رعاية املسنني بدل العدوى

م.فريد عمادي لـ «األنباء»: تقدمت 
باستقالتي ألتفرغ حلياتي اخلاصة

بشرى شعبان

هنــأت وزيــرة الشــؤون 
االجتماعية والتنمية املجتمعية 
ووزيرة الدولة لشؤون املرأة 
والطفولة مي البغلي املوظفني 
العاملني في إدارة رعاية املسنني 
مبوافقة ديوان اخلدمة املدنية 

على منحهم بدل العدوى.
البغلــي عــن  وأعربــت 
تقديرهــا لديــوان اخلدمــة 
املدنية الذي أقر منح البدل 
لهؤالء املوظفني نظير اجلهود 

التي يبذلونها وتقديرا للظروف الصعبة التي 
يعملون فيها مع شريحة املسنني.

من جانب اخر، دعت وزيرة الشــؤون 
ووزيــر الدولة لشــؤون املــرأة والطفولة 
مي البغلي اإلشــرافيني اجلــدد في وزارة 
«الشــؤون» إلى تعزيز الشفافية والرقابة 
في أداء األعمال املوكلة إليهم وحتسني بيئة 
العمل خلدمة املواطنني تنفيذا لتوجيهات 

القيادة السياسية احلكيمة.
وتوجهــــت الوزيــــــرة 
البغلــي فــي رســالة تهنئة 
إلــى اإلشــرافيني اجلدد في 
الوزارة على تســكينهم في 
قيــادة اإلدارات واألقســام 
املختلفة، مشيرة إلى أهمية 
تنفيذ املسؤوليات املنوطة 
التــي يتولونها  بــاإلدارات 
بالدقة والسرعة املنشودتني.
وشــددت علــى أهميــة 
الباب  تطبيقهــم لسياســة 
املفتــوح فــي التعامــل مع 
املواطنني وبذل كل اجلهود املمكنة في سبيل 
تطوير آليات العمل وخططه في إدارات الوزارة 
وأقسامها مبا يصب في خدمة الكويت ويلبي 

تطلعات املواطنني.
وكانت جلنة شــؤون املوظفني في وزارة 
«الشــؤون» قد رفعت قائمة بتسكني بعض 
الوظائف اإلشــرافية متهيــدا العتمادها من 

ديوان اخلدمة املدنية.

أسامة أبو السعود

وزارة  وكيــل  أعلــن 
األوقــــــاف والشـــؤون 
اإلسالمية م.فريد عمادي 
تقــدم  انــه  لـ«األنبــاء» 
باستقالته ليتفرغ حلياته 
اخلاصة، مشــيرا الى أن 
االستقالة تسري اعتبارا 

من ١١ ديسمبر املقبل.
وتابــع عمــادي فــي 
لـــ  تصريحــات خاصــة 

أن  «أرجــو  «األنبــاء»: 
أكــون قد أديــت ما علي.. 
طــوال  اجتهــدت  فقــد 
ســنوات عملي في وزارة 
األوقاف على خدمة ديننا 
ووطننا احلبيب ونشــر 
الفكر اإلسالمي الوسطي 

املعتدل».
وختم عمادي بالقول: 
«احلمد هللا على نعمتـــه 
واهللا ال يضيــع عمـــــل 

احملسنني».

البغلي لإلشرافيني اجلدد في وزارة «الشؤون»: عززوا الشفافية والرقابة

تسري اعتباراً من ١١ ديسمبر املقبل

مي البغلي

م. فريد عمادي

وزير الدفاع: حتديث منظومة الطيران لرفع مستوى اجلاهزية

أكــد وزير الدفاع الشــيخ 
عبداهللا العلي بذل كل اجلهود 
ملواكبــة عمليــات التحديــث 
والتطويــر ملنظومة الطيران 
مــا من شــأنه إحــداث حتول 
وتقدم كبير في كفاءة وقدرات 
القوة اجلوية واملســاهمة في 
رفع مستوى اجلاهزية واألداء 

ملنتسبيها.
جاء ذلك وفق بيان صحافي 
لرئاسة األركان العامة للجيش 
خــالل زيارة تفقديــة قام بها 
وزير الدفاع إلى قاعدة عبداهللا 
املبــارك اجلوية رافقــه فيها 
رئيس األركان الفريق الركن 
خالد صالح الصباح وعدد من 
كبار القادة وكان في استقباله 
لدى وصوله مساعد آمر القوة 
اجلوية اللواء الركن طيار بندر 
املزين وعدد من قيادات القوة 

اجلوية.
وأعرب عن فخره واعتزازه 
باجلهود التي يبذلها منتسبو 
القــوة اجلويــة وبعطائهــم 
وتفانيهم وإخالصهم في خدمة 
الوطن فــي مختلف الظروف 
واملواقــف واألزمات إذ شــهد 
البطولــي  اجلميــع دورهــم 
وأداءهم املتميز وعطاءهم غير 

نواف األحمد وسمو ولي العهد 
األمني الشــيخ مشعل األحمد 
وســمو الشــيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح رئيس مجلس 
الــوزراء على مــا يقومون به 
من جهود فــي تنفيذ مختلف 
املهام والواجبات املوكلة إليهم 
بكل إخالص ووفاء وعطاء لهذا 

الوطن املعطاء.
وأوضح وزيــر الدفاع أن 
الوزارة تقدر حجم املسؤولية 
امللقاة على عاتق رجال القوة 

العلي خالل الزيارة إلى إيجاز 
تنــاول بيــان أهــم الواجبات 
واملهام املناطة بالقاعدة إضافة 
إلى اســتعراض سير رحالت 
النقــل والشــحن التــي تقوم 
بتنفيذهــا ودورهــا في دعم 
ومســاندة مختلــف اجلهــات 

الرسمية بالدولة.
كما مت تقدمي شرح مفصل 
(الــكاراكال)  عن مروحيــات 
التي مت تسلم عدد منها ضمن 
صفقة املروحيات املبرمة ومت 
اســتعراض أهم مــا تتضمنه 
هــذه املروحيات مــن تقنيات 
ومميزات من شــأنها أن تدعم 
قدرات وإمكانيات القوة اجلوية 
الكويتية باإلضافة إلى طائرات 

c-١٣٠ وسيكورسكي.
وفي ختــام زيارته، دعا 
وزير الدفاع منتسبي قاعدة 
عبداهللا املبارك اجلوية إلى 
بــذل كل اجلهــود ملواكبــة 
عمليات التحديث والتطوير 
ملنظومة الطيران سائال املولى 
عز وجــل أن يوفق اجلميع 
للعمل ملا فيــه خير ورفعة 
وازدهار بلدنــا احلبيب في 
ظل القيادة السياسية العليا 

وتوجيهاتها احلكيمة.

اجلويــة وكلها ثقة بأنهم أهل 
لها مــن خالل حتملهــم ملهام 
واجبهم احليوي وما يتطلبه 
ذلــك مــن ضــرورة مضاعفة 
اجلهود والتنسيق والتعاون 
املستمر مع مختلف القطاعات 
العســكرية في البــالد ضمن 
منظومة عمل مشتركة تهدف 
الى احملافظة على أمن الوطن 
وسالمة من يعيش على أرضه 

الطيبة.
الشــيخ عبداهللا  واستمع 

تفّقد قاعدة عبداهللا املبارك اجلوية واستمع إلى شرح مفصل عن مروحيات «الكاراكال»

الشيخ عبداهللا العلي يستمع إلى شرح حول إحدى الطائرات

احملدود خالل جائحة كورونا 
ومــا قاموا به مــن جهود في 
سبيل دعم ومساندة وزارات 
ومؤسســات الدولــة إضافــة 
إلى مشــاركاتهم العديدة في 
العمليات اإلغاثية واإلنسانية.
وعبــر عن ســعادته بهذه 
الزيارة وااللتقاء مبنتســبي 
قاعدة عبداهللا املبارك اجلوية 
ناقــال لهــم حتيــات وتقدير 
صاحب الســمو األمير القائد 
األعلى للقوات املسلحة الشيخ 

الشيخ عبداهللا العلي خالل زيارته قاعدة عبداهللا املبارك اجلوية

جامعة الكويت: تعديالت في املناصب القيادية 
تشمل تغيير نواب املدير العام وعمداء كليات

آالء خليفة - ثامر السليم

أصــدرت مديــرة جامعة 
الكويــت باإلنابــة د.ســعاد 
الفضلــي أكثــر مــن ١٢ قرارا 
يتضمن إنهــاء تكليف نواب 
املدير وأمني العــام للجامعة 
وعمــداء الكليــات املكلفــني، 
وقرارات تعيني منها تكليف 
القائم  الهاجــري  د.عبــداهللا 
بأعمال عميد القبول والتسجيل 
وتولي د.عبدالهادي العجمي 
القائــم بأعمــال عميــد كلية 
اآلداب، ود.مشــاعل احلملــي 
القائم بأعمال مســاعد نائب 
مــديـــر اجلامعـــة وتكليـف 
د.  فايــز الظفيري أمينا عاما
للجامعة، وتكليف د.عبداهللا
الهندال مساعدا ملدير البرنامج

اإلنشائي للبنية التحتية.

وكلفت د.عثمان اخلضر بدال 
منه، وأنهت تكليف نائب مدير 
اجلامعة للخدمات األكادميية 
املســاندة د.محمــد املال، ومت 
تكليــف د.خالد الفضالة بدال 

منه.
كما أصدرت املديرة قرارا 

التنــاك، وتكليف  د.فيصــل 
د.مي املغربي بدال منه، وإنهاء 
تكليف عميد شــؤون الطلبة 
الدريعي، وتكليف  د.ســامي 
د.محمد الظفيــري بدال منه، 
وإنهــاء تكليف األمــني العام 

د.محمد زينل.

يقضي بإنهــاء تكليف عميد 
كلية العلوم اإلدارية د.إبراهيم 
ميرزا، وكلفت د.عادل الوقيان 
بــدال منه، كمــا أنهت تكليف 
القبــول والتســجيل  عميــد 
د.أفضل عزيز، وأنهت تكليف 
عميــد كلية الصحــة العامة 

الهاجري عميدًا لـ«القبول والتسجيل» والعجمي عميدًا لـ«اآلداب» ومشاعل احلملي مساعد نائب مدير اجلامعة

د. مشاعل احلمليد. سعاد الفضلي د.عبدالهادي العجميد. عبداهللا الهاجري

كما أنهت مديرة اجلامعة 
تكليف نائــب مدير اجلامعة 
الطبيــة د.عــادل  للشــؤون 
احلنيــان، وكلفت د.أســامة 
الســعيد بــدال منــه، وأنهت 
تكليف نائــب مدير اجلامعة 
لألبحــاث د.علــي املطيــري، 

مضاعفة اجلهود والتنسيق والتعاون املستمر مع مختلف القطاعات العسكرية للحفاظ على أمن الوطن وسالمة من يعيش على أرضه

ملشاهدة الڤيديو

وزير اخلارجية بحث مع وفد برملاني أميركي 
تعزيز املصالح املشتركة بني البلدين

كونا: اســتقبل وزير اخلارجية الشيخ 
سالم العبداهللا في ديوان عام الوزارة وفدا 
برملانيــا من أعضاء الكونغــرس األميركي 
برئاســة النائب مارك تاكانو رئيس جلنة 
شــؤون احملاربني القدامى، وذلك مبناسبة 

زيارتهم الرسمية إلى الكويت.
واســتذكر وزير اخلارجية خالل اللقاء 
املوقف الصلب الذي اتخذته الواليات املتحدة 
لنصرة احلــق الكويتي فــي حرب حترير 
الكويت من براثن الغزو العراقي الغاشم عام 
١٩٩١، معتبرا أن هذا املوقف سيظل حاضرا 
وراسخا في أذهان وأفئدة جميع الكويتيني.
وأشار إلى أن العام احلالي يشهد ذكرى 
مرور ٣١ عاما على عمليات التحالف الدولي 
بقيادة الواليات املتحدة األميركية الصديقة 
لتحرير الكويت، مستذكرا بعظيم االعتزاز 
محاربتهم جنبا إلى جنب مع اجليش الكويتي 
وتضحياتهم اجلليلة التي قدموها في معركة 
«عاصفــة الصحراء»، حيــث امتزجت فيها 
الدماء الكويتية واألميركية، األمر الذي سيظل 

محفــورا في عقول وقلــوب كل الكويتيني 
عبر التاريخ.

بدورهم، جدد أعضاء الكونغرس األميركي 
التزام بالدهم بصون أمن وسالمة الكويت 
وشعبها، األمر الذي يعد محورا راسخا في 
العالقات بني شــعبي البلديــن الصديقني، 
معربني عن وافر الشكر والعرفان للكويت 
قيادة وحكومة وشعبا على استضافة القوات 

املسلحة األميركية على أراضيها.
ومت خــالل اللقاء اســتعراض العالقات 
التاريخية والصداقة الراسخة التي جتمع 
الكويت والواليات املتحدة األميركية الصديقة 
وبحث عدد من القضايا اإلقليمية والدولية 
ومناقشة مجاالت التعاون املتعددة مبا يعزز 
املصالــح املشــتركة ويعــود باملنفعة على 

البلدين وشعبيهما الصديقني.
وضــم وفد الكونغــرس كال من أعضاء 
جلنة شؤون احملاربني القدامى النائب إليسا 
سلوتكني والنائب كولني ألريد وعضو جلنة 

الرقابة واإلصالح النائب كاتي بورتر.

استذكر املوقف الصلب الذي اتخذته الواليات املتحدة لنصرة احلق الكويتي

وزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا خالل استقباله وفداً من أعضاء الكونغرس األميركي برئاسة النائب مارك تاكانو

فتح بلوكات املخالفات واإلفراج عن املركبات احملجوزة
منصور السلطان

املدير العام لإلدارة العامة 
للعالقــات واإلعــالم األمنــي 
بوزارة الداخلية اللواء توحيد 
الكندري علــى أهمية تضافر 
اجلهــود كافــة للتصدي آلفة 
املخدرات ومنع دخولها للبالد 

وحتصني املجتمع منها.
وأشار اللواء الكندري، في 
تصريح على هامش افتتاحه 
املعــرض التوعــوي اخلاص 
مبكافحة املخدرات، إلى حرص 
النائــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
طالل اخلالد على التصدي بكل 
قــوة وحزم ملواجهــة مهربي 

املخدرات ومروجيها.
وقال إن املعرض الذي أقيم 
في سوق شرق ويستمر حتى 
٢٦ اجلــاري يتضمــن العديد 
من الفعاليــات ملواجهة خطر 
هذه اآلفة املدمرة، ويركز على 
نشر الوعي وسبل الوقاية من 

االنزالق في بئر املخدرات.
وشــدد على الدور الكبير 

أن نحــارب جميــع الظواهر 
السلبية الدخيلة من خالل إقامة 
املعارض التوعوية والندوات 

وغيرها.
من جانبــه، قال مدير عام 
اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية 
اللواء عيد العويهان إن اإلدارة 
تقوم بفحص عينات األشخاص 
املطلوبني املرسلة من مختلف 
اجلهات احلكومية ملعرفة إن 
كانت حتتوي علــى أي مواد 
مخــدرة أو مؤثرات عقلية أو 
سموم بأحدث األجهزة العلمية 
علــى أيــدي متخصصني من 

حاملي الشهادات العلمية.
وذكر العويهان أنه في حال 
ورود مــواد جديــدة وثبوت 
أنها مــادة مخــدرة أو مؤثرة 
عقليا يتم عمل كتاب توصية 
بإدراج هذه املادة في اجلداول 
على حســب تصنيفها، وذلك 
بالتنسيق مع اللجنة املشتركة 
لتنســيق العمــل فــي تنفيذ 
القوانني اخلاصــة باملخدرات 
العقلية لالجتماع  واملؤثرات 

والعمل على إدراجها.

إلى القضاء، مضيفا ان الوزارة 
حققــت جناحات كبيــرة في 
حربهــا ضــد جتار الســموم 
الســابقة،  الســنوات  خــالل 
وتعمل على اجلانب التوعوي 
والتثقيفي للحد من الطلب على 
املخــدرات واملؤثرات العقلية 
التي تستهدف الشباب وأمن 
املجتمع. وأعلن اللواء الكندري 
أن من ضمن فعاليات املعرض 
فتح البلــوكات عن املخالفات 
املروريــة وتوفير خدمة دفع 
املخالفات واإلفراج الفوري عن 

املركبات احملجوزة من خالل 
اإلدارة العامة للمرور املشاركة.

مــن جهتــه، شــدد مديــر 
إدارة العالقات العامة لوزارة 
صالــح  العقيــد  الداخليــة 
الســهيل على أهميــة قضية 
املخــدرات والتصدي لها على 
كافة األصعــدة حتى ال تزداد 
فــي مجتمعنا وعلــى أبنائنا، 
كما أكد أن الشــباب هم عماد 
املجتمــع وأن املخــدرات هي 
السبب الرئيسي لدمار املجتمع 
والطاقة الشبابية، ومن واجبنا 

الكندري: ضرورة تضافر اجلهود كافة ملواجهة آفة املخدرات وحتصني املجتمع منها

اللواء توحيد الكندري خالل افتتاح املعرض التوعويالعقيد صالح السهيل

لألســرة فــي توعيــة أبنائها 
من خطر املخدرات، مؤكدا أن 
املعرض يتزامــن مع احلملة 
الوطنيــة ملكافحــة املخدرات 
التي يتبناها مجلس الوزراء 
وتنفيــذا لقراراته وتطلعاته 

في مكافحتها.
وبني أن املؤسسة األمنية 
وضعت استراتيجية للمواجهة 
تنطلــق مــن اجلانــب األمني 
الــذي يركــز علــى تقليــص 
العرض عبر التصدي للتجار 
واملهربني وضبطهم وإحالتهم 
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د.حمد العدواني خالل زيارته مدرسة جابر املبارك الثانوية

الكاتبة البحرينية أميرة البلوشي وّقعت «القدر املوجع»: 
قصص ورسائل اجتماعية متزج الدراما بالرومانسية

ندى أبونصر

احتفلت الكاتبة البحرينية 
البلوشــي بتوقيــع  أميــرة 
روايتهــا «القــدر املوجــع» 
الصــادرة عن دار تقاســيم 
للنشــر، مساء أول من أمس 
في معــرض الكويت الدولي 
للكتاب بحضــور نخبة من 
املثقفــني والكتــاب واألدباء 
والنقاد واملفكرين وعشــاق 

الكلمة.
املناســبة، قالت  وبهــذه 
أميرة البلوشي في تصريح 
لـ «األنباء» ان «القدر املوجع» 
روايــة اجتماعيــة طرحــت 
بأســلوب شــائق، مزجــت 
فيــه الدراما بالرومانســية، 
وجسدت فيه مشاعر مختلفة 
واخليبــة  واأللــم  كاألمــل 
والضيــاع، الفتــة إلــى أنها 
تروي قصة بطلــي الرواية 
اللذيــن تزوجــا عــن حــب 
وقناعة، وكان بينهما تكافؤ 
اجتماعــي وعقلي وعاطفي، 

الكثير من القصص الغريبة 
واملؤملة، إن تسللنا إلى شغاف 
قلوب مــن حولنــا وبداخل 
منازل األشخاص لعلمنا ما 
يعانيــه غيرنا من مشــاكل 
وهمــوم وأوجاع، ولصدمنا 
مــن واقعهم املريــر الذي ال 
يظهرونــه، وأدركنــا الكثير 
مــن النعم التــي أكرمنا اهللا 
بها، مناشدة اجلميع االهتمام 
واحلفاظ على القلوب احملبة 
الصادقــة وااللتفاف حولها 

والتمسك بها.
وتابعت: فمن منا لم يشعر 
باأللــم فــي يوم مــن األيام، 
ألم فقــد األحبة، ألــم الغدر 
واخليانة، ألم الظلم والقهر، 
ألم عقوق األبناء وجحودهم، 
ألم نكــران وإهمال الوالدين 
ألبنائهما، أو شعر بألم بسبب 
خســران وظيفــة أو جتارة 
وغيرهمــا، جميعنا جترعنا 
األلم ولكــن بطرق مختلفة، 
وكانــت ردود األفعال أيضا 
متباينة ولهذا يجب أن نرأف 
ببعضنا بعضا، فكل إنسان 
في هذه احلياة لديه ما يكفيه 
من هموم وآالم، مشيرة الى أن 
الرواية اعتمدت على األسلوب 
البسيط القريب من القلب لكي 
ال ميل القارئ، ويشعر باملتعة 

والتشويق أثناء القراءة. 
وفي نهاية حديثها تقدمت 
بالشــكر لــكل من ســاندها 
ودعمها في مسيرتها األدبية 
في مملكة البحرين وجميع 

دول اخلليج.

أكدت أنها اعتمدت في روايتها على األسلوب البسيط القريب من القلب لكي ال ميّل القارئ

الكاتبة البحرينية أميرة البلوشي مع روايتها «القدر املوجع»  (أحمد علي)

وعلى قدر كبير من التفاهم 
واالنســجام، ولكن شــاءت 
األقدار ان تفرق بينهما بسبب 
تباين رغباتهما، واألقدار ذاتها 
ستجعلهما يلتقيان في يوم 
من األيام، لكن السؤال: ما تلك 
الرغبات؟ وماذا ســيحدث؟، 

أترك املفاجآت للقراء.
وأضافت البلوشي: هناك 
العديــد مــن الرســائل التي 
أحببت ان أوجهها من خالل 
روايتــي وهي ان في حياتنا 

البلوشي متوسطة عددا من احلضور خالل حفل التوقيع

احلبيل: «الفردوس» تتناول االحتالل العراقي للكويت
دعاء خطاب

Doua_khattab
الكاتــب ســلمان  يشــارك 
احلبيــل ألول مرة في معرض 
بروايــة  الدولــي  الكتــاب 
«الفــردوس» التي صدرت عن 
دار بالتينيــوم بــوك للنشــر 
والتوزيع، والتي تتناول حقبة 

مهمة في تاريخ الكويت.
وعــن الرواية قال الكاتب 
سلمان احلبيل: تتحدث الرواية 
عن فترة االحتــالل العراقي 
وتعكــس دور الكويتيني في 
هذه االزمة وتضحياتهم، ولكن 
ماذا ســيكون دور الكويتيني 
جتــاه وطنهم بعد عشــرات 
الســنوات من التحرير؟ هذا 

ما ستكشفه الرواية.
وعن اختيار اسم الرواية 
قــال احلبيــل لـــ «األنباء»: 
اخترت اســم «الفــردوس» 
لســببني يشــير األول الــى 
أحــداث الروايــة التي تدور 
في منطقة الفردوس التابعة 
حملافظــة الفروانية واآلخر 
إشــارة الى اســم اجلنة في 
دار اخللود، حيث أدعو اهللا 
أن يســكن شــهداء الكويت 
فــي الفردوس األعلــى، كما 
اخترت عنوان ثانويا «قصري 

(ولو أنزلنا هــذا القرآن على 
جبل لرأيته خاشعا)، إذن فكل 
مخلوقات اهللا لها مشاعر مثل 
البحــار واالشــجار والطيور 
وغيرها، فما ان يحدث امر غير 
مألوف ستكون هناك ردة فعل 
جتاه هذا االمر، لذلك وصفت 
مشاعر الشخصيات ومشاعر 

الطبيعة واجلسم من يد وعني 
ولسان وغيره، اضافة الى هذا 
فقــد بالغت قليال الن املبالغة 
أحيانــا مطلوبــه، فبينت من 
خالل الرواية أن اجلماد أيضا 
له مشــاعر لذلك هناك دالالت 
على املشــاعر بشــكل مباشر 

وغير مباشر.

أكد أن الرواية تثير تساؤالت عن دور الكويتيني جتاه وطنهم حاضراً ومستقبالً

سلمان احلبيل

غالف الرواية

بعد املسافة» ألختبر خيال 
وتفسير القارئ.

اتذكر  وأضــاف احلبيــل: 
هناك مقولة للراحل الروائي 
اســماعيل فهد اسماعيل حني 
قال: القارئ اذكى من الكاتب، 
وهنــا اؤكد هــذه املقولة الن 
الكاتب مقيــد في زمن قصير 
لتقدمي مادته، بينما القارئ ال 
يتقيد بزمن وستظل املادة في 
متناول يده ســنوات عديدة، 
وهذا ما دفعني ان اقدم روايتي 
بأسلوب غير مباشر في بعض 

األحيان.
وعن املبالغــة في وصف 
بعض الشــخوص أو األشياء 
أردف قائال: قال اهللا سبحانه 
وتعالــى فــي محكــم تنزيله 

بان الرفاعي وّقعت ديوانها «وأتى ربيع احلب»
وقعــت األديبة الشــاعرة 
بــان الرفاعي ديوانها اجلديد 
بعنــوان «وأتى ربيع احلب» 
وذلك في دار أروقة مبعرض 
الكويت الدولي للكتاب بدورته 

الـ ٤٥ الكتاب.
وتعد الشاعرة بان الرفاعي 
صاحبة جتربة شــعرية من 
طراز خاص، وأسلوب ينحو 
الــى اإلعالء من شــأن املعنى 
وسمو املشاعر االنسانية التي 
ميتزج فيهــا احلب بالتفاؤل 
العطــاء  ويكــون  واألمــل، 
الســعادة،  بالحــدود، قمــة 
والعطاء هنا يبدو في معطفها 
الشعري دفقات تترجم نبض 
قلب يهيم عشــقا في الوجود 
تارة، ويشكو من طعنات خفية 
تلقاها في زحمة احلياة لكنه 
فوق كل هذا يتسامى ويسامح.

الديوان في مجمله أغاريد 
عصافيــر جتــوب ســاحات 
احلروف، تتدثر بأحلانها تارة، 
عندما يأخذهــا احلنني أليام 
مضت سريعا رمبا كانت وهما 
وخياال، ثم ما تلبث أن تصحو 
على واقع مؤلم، تنتقده بشدة 

واألقنعة تتســاقط ســريعا 
من وجوه املنافقني بال حياء، 
وأتساءل: لم قل الوفاء، حتى 
أصبح اليوم رياء ولم اجلحود 

دوما هدية األوفياء».
وال يخلــو الديــوان مــن 
احلكمة واملسحة الدينية التي 
تبدت كثيرا في ثنايا الديوان، 
فتراها متســائلة «وملاذا تاج 
علــى رؤوس األغبياء، فكلنا 
يعلم أن احلياة فانية، واأليام 
تتقلب بني فرح وشقاء، والكفن 

خــال من اجليــوب، واملال ال 
يشتري سعادة األصحاء، وال 
يزيد في العمــر يوما إن حل 
األجل والقضاء». ثم تخلص 
من دفقاتها الشعرية ولوحاتها 
الفنيــة املتماهيــة فــي عالم 
الروح، لتعلن بنفس بصيرة 
أن السعادة احلقيقية تكمن في 
العطاء، وليس املال أو الغنى 
والطمع متمثلة في ذلك سلفها 
فيلســوف السعادة واحلكمة 
الشاعر املهجري اللبناني إيليا 
أبي ماضي إذ يقول: أيها الشاكي 
الليالي إمنا الغبطة فكرة رمبا 
اســتوطنت الكــوخ ومــا في 
الكوخ كســره.. وخلت منها 
القصور العاليات املشمخرة، 
تلمس الغصن املعرى فإذا في 
الغصــن نضرة، وإذا مســت 
حصاة صقلتها فهي درة... أيها 
الشــاكي الليالي إمنا الغبطة 
فكرة». هكذا تقدم الشــاعرة 
نفسها على شطآن القصيد ثم 
يأخذها حلن الكلمات لتكتب 
من وحي الشعر أغانيها التي 
طاملــا تغنــى بهــا الكثير من 

مشاهير األغنية الكويتية.

بان الرفاعي خالل توقيع ديوانها اجلديد

ففيه تتساقط األقنعة ومتوت 
أزهــار الوفاء فوق أغصانها، 
وتنتشر أثواب التملق والنفاق 
في عالم مادي يتوشح باجلشع 
والطمع، تتلقى فيه الطعنات، 
مــن األحبــاء، عالــم تطحنه 
املاديــات وتغــدو فيه الروح 
غريبــة تســبح فــي وحدتها 

لتخلق عاملها اخلاص.
وحول هذه املعاني، تقول 
«فــوق جســد أيامــي كانــت 
الطعنات تتوالى من األحباء، 

وزير التربية: استقطاب التجارب التعليمية العاملية
عبدالعزيز الفضلي

اســتقبل وزيــر التربيــة ووزيــر 
التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد 
العدواني أمس القائم بأعمال ســفارة 
الواليات املتحدة لدى الكويت جيمس 
هولتســنايدر، وســفيرة كنــدا عليا 
مواني، وسفير سلطنة عمان د.صالح 
اخلروصي، وســفير اململكة األردنية 
الهاشمية صقر أبوشتال، وسفير تونس 
الهاشمي عجيلي ملناقشة أهم املواضيع 
ذات االهتمام املشــترك والتعاون في 

مجال التعليم.
ومت خالل اجتماع الوزير مع سفيرة 
كندا مناقشــة مذكرة تفاهم مشتركة 
للتعــاون في الشــأن التعليمي ونقل 
اخلبرات الكندية فــي التعليم العام، 
وتطوير العملية التربوية في الكويت 

لتحقيق التميز.
وأكد د.حمد العدواني في تصريح 
صحافــي علــى ضــرورة اســتقطاب 
التجارب واخلبرات العاملية من الدول 
املتقدمة في التعليم، واالســتفادة من 
ممارساتها الرائدة في مجاالت تطوير 
التعليم ملواكبة املتغيرات التي يشهدها 

العالم في هذا املجال.
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تهدف 
إلى حتقيق رؤية القيادة السياســية 
في إصالح منظومة التعليم، وحتقيق 
رؤية كويت جديدة وحتديدا الركيزة 
الثالثة من خطة التنمية التي تستهدف 
إصالح نظام التعليم إلعداد الشــباب 
بصورة أفضل ليصبحوا أعضاء فاعلني 
يتمتعون بقدرات تنافسية وإنتاجية في 
قوة العمل، وتساهم في تعزيز رسالة 
وأهداف الوزارة التي تصب في جودة 
التعليم، وحتقيق التميز في العملية 

املدرسة فاضل الصفار الشأن التربوي.
وأبدى ارتياحه وأثنى على اجلهود 
املبذولــة مــن قبل الهيئــة التعليمية 

واإلدارية في املدرسة.

التعليمية، وتطوير العمل اإلداري.
هذا، وضمن جوالته التفقدية، قام 
العدوانــي أمس بزيــارة إلى «ثانوية 
جابر املبارك» ناقش خاللها مع مدير 

ناقش سبل تعزيز التعاون وتبادل اخلبرات مع ٥ سفراء

د.حمد العدواني مستقبال سفير عمان د.صالح اخلروصي

العدواني خالل لقائه سفيرة كندا عليا مواني

ملشاهدة الڤيديو
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مبدعون استعرضوا ابتكاراتهم مبلتقى «الكويت األهلية»
عبدالعزيز الفضلي

استضافت مدرسة الكويت 
األهلية احلديثة ملتقى االبداع 
واالبتــكار واالختراعــــــات 
الكويتية اســتعرض خالله 
ابتكاراتهم  عدد من املبدعني 
التحديــات واحملطات  وأهم 
التي مــروا بها خالل مراحل 

حياتهم.
وقالت الناطق الرســمي 
للجمعيــة الكويتيــة لدعم 
القطان  املخترعني شــيخة 
ان االختراعــات واالبتــكار 
ودعم حتفيز الشــباب من 
املجاالت املهمة التي تساعد 
في حتقيق التنمية ومطلب 
لــكل دولــة ترغب فــي أن 
يكون لها كيــان اقتصادي 
قوي على مســتوى العالم، 
حرصنا على تنظيم امللتقى 
الوطني لالبــداع واالبتكار 
واالختراعات الكويتية لبيان 
اهمية االبداع واالختراع في 

الكويتيــة لدعــم املخترعني 
واالبتــكار هبة العصفور ان 
االبتكار اســتخدام اســلوب 
جديد لتطبيق فكرة حديثة. 
من ناحيته، استعرض عضو 
اجلمعية الكويتية للدراسات 
والبحوث التخصصية مرشد 
املرشد الظروف التي مر بها 
خالل جائحة كورونا وكيفية 
التغلب عليها، مشيرا الى انه 
استطاع استكمال مشروعه 

الصعبــة  الظــروف  رغــم 
اجلانــب  علــى  واعتمــاده 

التسويقي.
من جهتهــا، قالت مديرة 
الكويــت األهليــة  مدرســة 
احلديثة ليلى علي إن امللتقى 
جسد أروع املعاني من خالل 
التواجد الطيب، موضحة ان 
ذلك يدل على احلرص على فئة 
الشباب ودعمهم وتشجيعهم 

على االبداع والتميز.

بدر الياقوت ومرشد املرشد وشيخة املاجد وهبة العصفور وبدور السميط خالل ملتقى اإلبداع واالبتكار (زين عالم)

املشروعات الصغيرة. 
مــن جانبــه، أكــد رائــد 
االعمال املجتمعية املستشار 
بدر الياقوت ان عملية االبداع 
هي ان ترى املألوف بطريقة 
غير مألوفة، مشــيرا الى انه 
أفكار عقليــة مختلفة وعند 
تطبيقها علــى ارض الواقع 

يكون ابتكارا.
بدورهــا، لفتت رئيســة 
التدريــب باجلمعية  جلنــة 

مت اليوم الرياضي السنوي مدرسة األطفال املبدعني نظَّ

حنان عبداملعبود

نظمــت مدرســة األطفــال املبدعني 
احتفاال مبناسبة اليوم الرياضي السنوي 
والذي اقيم في نادي الكويت الرياضي 

للمعاقني، بحضور الطلبة وأسرهم.
وقالت مديرة املدرسة كرمية زيدان 
انها مؤسسة تربوية تعنى باألطفال 
ذوي االحتياجات اخلاصة، ونؤمن بأن 
الترفيه يلعب دورا مهما في تنشــئة 
الطلبــة ولهــذا نحرص علــى تنظيم 
عــدد من الفعاليــات، ومنها االحتفال 
باليوم الرياضي وهو نشــاط سنوي 
تنظمه املدرســة، حيث يقوم األطفال 
باســتعراض أنشــطتهم ومواهبهــم 

املختلفة ومشاركة األهل الفرحة.
وحــول شــروط التحــاق الطفــل 
باملدرســة، أوضحت زيدان أنه يجب 
أن يقــوم األهل بإجــراء تقييم حلالة 
الطفــل من اجلهات الرســمية، والتي 
حتدد نوعية اإلعاقة وشدتها، وهناك 
بعــض الطالب يكونــون حتت مظلة 
الهيئة العامة لشؤون املعاقني، مثمنة 
ما يقومون به في هذا الصدد، مشيرة 
إلى أن األهل حينما يقومون مبراجعة 
الهيئة يتعرفــون على كل اإلجراءات 

التي يتخذونها.
وأضافت: نســتقبل األطفال من ٦

ســنوات للصف األول االبتدائي حتى 
٢٦ عاما، مبينة أنه ليس هناك تسلسل 

دراسي وامنا يتم العمل بنقاط الضعف 
للطالب ومحاولة حصوله على املهارات 
الدراسية واألكادميية التي يحتاج إليها 
بناء على إعاقته وقدراته، والبعض من 
األطفال يلتحق بالدمج، والبعض اآلخر 

بنظام تعليم نظامي عادي.
من جهتها، قالت مسؤولة األنشطة 
باملدرسة شــذى حداد: نحتفل بشكل 
دوري باليوم الرياضي الســتعراض 
متيز أبنائنا، وما ميكن أن يقوموا به 
والنشاطات التي ميارسونها، وحرصنا 
على أن يكون اليوم الرياضي مختلفا، 
مبينة انه جاء تزامنا مع مباريات كأس 
العالم وقام الطلبة بتمثيل بعض الدول 

املشاركة وارتداء مالبس املنتخبات.

زيدان: الترفيه يلعب دوراً محورياً في تنشئة الطلبة بشكل سليم

رفع أعالم الدول املشاركة في املونديال كرمية زيدان وشذى حداد وعدد من املشاركني في االحتفال (ريليش كومار)

فهد الياسني: أولويتنا حتسني خدمات «تعاونية اخلالدية» ومالءتها املالية

محمد راتب

بحضور رئيس مجلس األمة أحمد 
السعدون وعدد من النواب والقيادات 
العامــة  واملســؤولني والشــخصيات 
ووجهــاء املناطــق، ورئيــس احتــاد 
اجلمعيــات التعاونية علي فهد الفهد، 
وعضو مجلــس إدارة الهيئــة العامة 
للشباب ونائب رئيس املكتب التنفيذي 
ملجلس الشــباب العربــي محمد خالد 
الياســني، ورئيــس املكتــب اإلقليمي 
للتعاون العربي سعود محمد احلرفان، 
وحشد من األهل واألصدقاء واملواطنني، 
اســتقبل عضو مجلــس إدارة جمعية 
اخلالدية التعاونية فهد جمعة الياسني 
املهنئني بفوزه فــي انتخابات جمعية 
اخلالدية التعاونية التي أجريت أخيرا، 

حيث أقام بهذه املناســبة حفل عشاء 
في صالة الشــيخ عبداهللا املبارك في 

منطقة اخلالدية.
وبهــذه املناســبة، قال فهــد جمعة 
الياســني لـ «األنباء»: أشكر جميع من 
تعّنــى وحضر، وشــاركنا فــي حفلنا 
باحلضور أو باالتصال، ونلتمس العذر 

ملن حالت ظروفه دون ذلك. 
وذكــر الياســني أن ثقة مســاهمي 
جمعيــة اخلالدية وســام يضعه على 
صدره، وسيحرص على تطوير العمل 
التعاوني في منطقة اخلالدية، وحتسني 
الواقع االستثماري والتسويقي، ورفد 
اجلمعية مبقومات الريادة والصدارة، 
مع االنفتاح على املساهمني، واالستماع 
اقتراحاتهــم وتطلعاتهــم فــي  إلــى 
مختلف املجاالت اإلنشائية واخلدمية 

واالجتماعية والعمل على حتقيقها على 
أرض الواقع.

وبــني أنه ســيحرص مــع أعضاء 
مجلس اإلدارة على تأمني كافة السلع 
ذات اجلودة وتوفير البدائل املمكنة حال 
انقطاع أي منتج، ووضع خطة طوارئ 
لتأمني املخزون االستراتيجي، وإحداث 
نقلة نوعية في املالءة املالية من خالل 

زيادة املبيعات وتخفيض النفقات. 
وأضاف الياســني أن لــدى جمعية 
اخلالدية التعاونية كل مقومات الصدارة، 
األمــر الذي يدفعنــا للعمل املشــترك 
لنكون في قائمة اجلمعيات التعاونية 
املتميزة على جميع املستويات، مؤكدا 
أن مساهمي وأهالي اخلالدية يستاهلون، 
ولن نقصر فــي الوصول إلى أهدافنا، 

وتبوؤ املراكز املتقدمة دائما.

رئيس مجلس األمة أحمد السعدون ونواب وقيادات وشخصيات عامة تقدموا احلضور خالل حفل استقباله املهنئني مبناسبة فوزه في انتخابات اجلمعية

احملتفى به فهد الياسني وأخواه محمد وخالد علي الفهد وفهد الياسني وخالد الياسني ومحمد الياسني

محمد الياسني ود.سالم احلسينان وفهد الياسني والنائب حمد العبيد وعبدالعزيز الياسني ومحمد خالد الياسنياملستشار يونس الياسني وفهد الياسني ومحمد الياسني ورئيس جمعية مشرف خالد الفضالة ومحمد خالد الياسني وناصر الياسني جمعة الياسني ود.طارق الياسني ووليد الياسني

ً (زين عالم)رئيس مجلس األمة أحمد السعدون مهنئا ًالرئيس أحمد السعدون والطفل خالد محمد الياسني   فهد الياسني والنائب مهلهل املضف ومحمد الياسني وخالد الياسنيالنائب عبدالعزيز الصقعبي مهنئا

ملشاهدة الڤيديو
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«كشتة وبحر» ملتقى عشاق التخييم والرحالت
عبداهللا الراكان

مع موسم التخييم وبداية 
الشتاء وما يشهده من إقبال 
علــى الرحالت والكشــتات، 
افتتحت شركة Levels إلدارة 
وتنظيم املعارض واملؤمترات 
صباح امس معرض «كشتة 
وبحر» والــذي يخص كافة 
التي  االنشــطة والفعاليات 
تقام في الكويت خاصة في 
فصل الشتاء، وأقيم املعرض 
في منطقة مشرف في أرض 
 (A٤) املعــارض قاعة رقــم
والذي سيستمر ملدة ٣ ايام 
برعايــة جريــدة «األنبــاء» 
الراعي االعالمي وهاتف ٢٠٠٠.

ويعــد معــرض «كشــتة 
مناســبة  فرصــة  وبحــر» 
الداعمة  الكبــرى  للشــركات 
للمشاريع الصغيرة والطاقات 
الـشـبابـيـــة وأنـشـطـــتهم 
وإبداعاتهــم فــي خلــق بيئة 
ترويحية وترفيهية ورياضية 
بروح شبابية وكل ما يهدف 
إلى االستفادة من الوقت في 

توسيع آفاق املعرفة.

املستخدمة في تلك األنشطة، 
فاملعرض ســيكون مســاحة 
تسوق للعموم باإلضافة إلى 
كونه مركزا لتطوير األعمال 
للطاقات الشبابية الكويتية.

املعــرض  وقــال منظــم 
الزميل وليد جمعة: ان فكرة 
اقامة املعرض هي اجلمع بني 
عشــاق البر والبحر وايضا 
كوني مدربا لرياضة الغوص، 
مشيرا الى ان معرض «كشتة 
وبحر» يخدم الشباب خاصة 

بدوره، قال مدير التسويق 
في شركة هاتف ٢٠٠٠ اسامة 
عبدو: مشاركتنا في معرض 
«كشــتة وبحر» تأتي لدعم 
الشباب واملشاريع الصغيرة 
املتواجدة باملعرض، باإلضافة 
الــى تقــدمي الهدايــا لــزوار 
املعــرض وحتفيزهــم على 
احلضور للمعرض، موضحا 
ان االقبال على املعرض ممتاز 
جدا، مضيفا ان شركة هاتف 
٢٠٠٠ دائما تدعم املشــاريع 
واملعارض الشبابية وحترص 
التواجــد فــي  دومــا علــى 
معظم الفعاليات واألنشطة 

الشبابية.
بدورهــم، أشــاد عدد من 
زوار املعرض بالتنظيم اجليد 
ومبا حتتويــه األجنحة من 
مستلزمات وأصناف مختلفة 
تلبي احتياجــات رواد البر 
الراغبون  والبحــر وكذلــك 
بالقيام بالكشتات خصوصا 
أن موســم التخييــم قد بدأ 
واألجــواء صارت أحســن، 
مشيدين بفكرته وبالتوقيت 

املناسب للمعرض.

الكشــتات  بعــد اصبحــت 
ورحالت البحر هواية محببة 
لدى الكثير من الشــباب في 
الكويت، موضحــا ان اغلب 
املشاركني من الشباب الكويتي 
املبادر وحتى بعض املنتجات 
كويتيــة الصنــع وميثــل 
املعــرض فرصة مالئمة لهم 
ليقدموا بعضا من إبداعاتهم 
للجمهور من زوار املعرض 
ومحبي الرحالت على اختالف 

أنواعها.

املعرض تنظمه «Levels» ويستمر ٣ أيام في قاعة A٤ بأرض املعارض

أسامة عبدو متحدثا لـ«األنباء» الزميل وليد جمعة مستقبال زوار املعرض

ذخائر وأسلحة صيد

جناح فريق البحث واإلنقاذ الكويتي

من اخليم املعروضة

ويهدف املعرض إلى دعم 
شــباب الكويت الذين تشكل 
األنشطة الترفيهية والرياضية 
البحرية منهــا والبرية محل 
اهتمــام لتطويــر أعمالهــم، 
حيث يجمع املعرض مختلف 
األنشطة الترفيهية والرياضية 
للمحترفــني والهــواة مثــل 
الصيــد والغوص والرحالت 
الترفيهية (الكشتات) ورحالت 
السفاري واملخيمات، ويشمل 
كذلك املعدات واملســتلزمات 

العنزي: لألنشطة الرياضية منفعة
بدنية وصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة

بشرى شعبان

العامة  الهيئــة  دشــنت 
لشؤون ذوي اإلعاقة أمس 
بالتعــاون مــع مؤسســة 
الرعايــة املتكاملــة لــذوي 
أمهــات  اإلعاقــة ورابطــة 
متالزمــة الــداون، فعاليــة 
«اليــوم الرياضي لإلعاقات 
الذهنيــة» بعنــوان «أنتــم 
بقلوبنــا»، برعايــة وزيرة 
الشــؤون ووزيــرة الدولة 
املــرأة والطفولة  لشــؤون 
ورئيــس املجلــس األعلــى 
لشــؤون ذوي اإلعاقــة مي 

البغلي.
وقــال نائب املدير العام 
لقطــاع اخلدمــات الطبيــة 
والنفسية واالجتماعية في 
هيئة اإلعاقة عامر العنزي 
في تصريــح صحافي على 
هامش الفعاليــة إن الهيئة 
تســعى جاهــدة إلــى دعم 
األنشــطة الرياضية ملا لها 
من منفعــة بدنية وصحية 

لألشخاص ذوي اإلعاقة.
أن  العنــزي  وأضــاف 
الهيئة حريصة على التعاون 
واملشاركة مع جمعيات النفع 
العام واجلهات ذات الصلة 
املعنيــة بخدمــة ورعايــة 
وتأهيل ذوي اإلعاقة، كاشفا 
إقامــة هيئــة اإلعاقة  عــن 
فعاليــة رياضية وإعالمية 
كبرى مبناسبة اليوم العاملي 
ألصحاب اإلعاقة في شــهر 

ديسمبر املقبل.
املدير  من جهتــه، قــال 
الرعايــة  العــام ملؤسســة 
املتكاملة لذوي اإلعاقة مشعل 
شامان في تصريح مماثل إن 

الترفيهي  العــالج  خدمات 
ملســاعدتهم  للمعاقــني 
فــي التأقلــم والتكيف مع 
قدراتهــم، مؤكــدا أن هــذه 
الفعاليات الرياضية تسهم 
أيضا بإدماجهم في املجتمع 
وفقــا لقدراتهم اجلســدية 

والعقلية.

وأشــار إلــى أن فعالية 
الرياضــي لإلعاقات  اليوم 
الذهنية تشــتمل على عدة 
مسابقات ترفيهية وحركية 
تساعد في اجتياز صعوبة 
التواصل مع اآلخرين وكسر 
حاجز اخلوف لديهم وتطوير 

مهاراتهم الرياضية.

الهيئة دشنت يوماً رياضياً لذوي اإلعاقات الذهنية مع «الرعاية املتكاملة» و«متالزمة الداون»

الشيخة شيخة العبداهللا والشيخة سهيلة الصباح في مقدمة احلضور

إقبال كبيرة من ذوي اإلعاقات الذهنية على املشاركة في األنشطة

األنشــطة الرياضية تسهم 
في حتسني الصحة النفسية 
لذوي اإلعاقة، كما تسهل من 
عملية العالج التأهيلي لهم 
السيما في حتسني وتطوير 

مهاراتهم.
أن  شــامان  وأضــاف 
املؤسســة متتــاز بتقــدمي 

مشعل شامانعامر العنزي األنشطة لها مردود إيجابي على ذوي اإلعاقات الذهنية

(محمد هاشم) جانب من معرض كشتة وبحر 

ملشاهدة الڤيديو
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من إعداد: ليلى الشافعي
اإلميـان

اللغة العربية لغة القرآن 
الكرمي ولغة الرسول العظيم 
ژ وقــد تعهــد اهللا عّز وجّل 
بحفظ هذا القرآن، فقال تعالى: 
(إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
حلافظون) ولألسف جند اللغة 
العربيــة فــي الوقــت احلالي 
تواجه خطــرا حقيقيا يتمثل 
في الغــزو الثقافــي األجنبي 
من خــالل االهتمــام باللغات 
األجنبية األخرى والتخلي عن 
اللغة العربية إضافة الى تفشي 
األخطــاء اللغوية، األمر الذي 
يدعونا إلى ضرورة التنبيه إلى 
االعتناء باللغة العربية والوعي 
بخطورة هــذه التحديات فما  
الواجب علينا حتى نعيد لغتنا 

اجلميلة كما كانت؟
يحيــى  الشــيخ  يقــول 
العقيلي: اللغة العربية شعار 
الديــن ووعــاؤه، والقــرآن ال 
يقــرأ كما أنزله اهللا تعالى إال 
بالعربية، وال يتعبد بتالوته 
إال بهــا، وكل النصوص التي 
جاء فيهــا فضل قراءة القرآن 
فإمنا مرادها قراءته باللسان 
العربي، ومما يزيــد العربية 
مكانة وشــرفا أنها لغة خامت 
األنبياء واملرسلني محمد ژ، 
فهي أغنــى اللغات باملفردات، 
واملترادفات لها عذوبة في اللفظ 
ونغم في النطــق وجمال في 

احلديث.
ولفــت الى ان اعــداء امللة 
كرســوا حربهم للغة العربية 
العظيمة فكرســوا  ملنزلتهــا 
حربهم لها وســلقوا ألسنتهم 
بتحقيرها وتصغيرها وسنوا 
أقالمهم لنقدها وعيبها؛ ألنها 
لسان القرآن وبنيانه، ولعلمهم 
أنها وعاء اإلســالم وشعاره، 
فتنفير الناس منها وصرفهم 
عنها ما هو إال صرف عن كتاب 
اهللا تعالى وعن دين اإلسالم، 
فهم يدركون ان تبديل ألســن 
هــذه الشــعوب الى لســانهم 
يكــرس تبعيتهم لهم والدول 
املستعمرة من اول ما تقوم به 
اذا احتلت بلدا ان تضع للغتها 
موضع قدم فيه، مشــيرا الى 
ان بعض الشعوب الغربية ال 
ترتضــي التخاطب إال بلغتها 
ويتنكر العرب للغتهم العرباء 
التي اختارها اهللا تعالى لهم 
وأنزل كتابه بها فيزاحمونها 
باللغات األجنبية بحجة التقدم 
والتطور واســتيفاء حاجات 

العصر.
وأكد الشيخ العقيلي أن لغة 
التخاطــب هي جزء من هوية 
املرء وشخصيته ومن رضي 
ان يجعل خطابه بلغة اجنبية 
فقد اهتزت شخصيته وتشوه 
انتماؤه وسيقلد اصحابها في 
اخالقهم وطباعهم وفي ثقافتهم 
وعاداتهم فيكون كمن استبدل 
الذي هو ادنى بالذي هو خير.
الوالدين  العقيلــي  وحذر 
التســاهل فــي حتــدث  مــن 
اللغة االجنبية كلغة  ابنائهم 
تخاطب، مشيرا الى ان هذا ال 
يعني مطلقا اننا ضد تعليمها 
كلغــة تعلم يتعلم من خاللها 

الطالب جوانب العلم واملعرفة 
مــن اآلخرين، أو لغة تواصل 
لتبادل املصالح واخلبرات بل 
وللدعوة لإلسالم والتقارب بني 
الشعوب، وإمنا نحذر من اللغة 
األجنبية كلغة تخاطب، ومن 
الصغار على وجه اخلصوص، 
ألن لغة التخاطب جزء من كيان 
املرء وهويته ال يصح ابدا ان 
تتشــوه فكلنا راع ومسؤول 

عن رعيته.
وأضاف، والذي يؤلم املرء 
ويحزنــه أن بعــض األمهات 
يتكلمــن مع أبنائهــن باللغة 
اإلجنليزية، فأين لغة القرآن 
عبــاد اهللا؟ ايــن لغــة ســيد 
األنام؟ أين لغة اعظم حضارة 
ظهرت للبشــرية؟ وأين لغة 
خير أمة أخرجت للناس يظن 
البعض من اآلباء واألمهات ان 
ذلك مظهــر للرقي االجتماعي 
واملباهاة بأن أبناءهم يدرسون 
فــي املــدارس األجنبيــة وال 
يدركــون انهــم يخطئون في 
تربية أبنائهم ويبذرون بذورا 
تشوه شخصيتهم اإلسالمية 

وانتماءهم لوطنهم وأمتهم.
لغة أهل اجلنة

من جهته، يقول د.بســام 
الشــطي: اللغــة العربية هي 
اللغــة التي خاطــب اهللا عّز 
وجــّل نبيــه ژ عــن طريق 
القرآن الكرمي املعجزة اخلالدة 

والصاحلة لكل زمان ومكان، 
فالقــرآن كالم اهللا ســبحانه 
وتعالــى ومعجزة رضي اهللا 
ان تختم  بها الرساالت ولغة 
اهل اجلنة كما نص على ذلك 
ابن عباس، ولغة افضل اخللق 
وسيدهم محمد ژ، لغة افضل 
البشر بعد األنبياء واملرسلني 
مــن الصحابــة رضــي اهللا 
عنهم وهي لغة جبريل گ، 
فهي ســيدة اللغات وأعظمها 
وفيهــا ملكــة املعاني وتنوع 
احلــروف وجمــال الصــوت 
الكلمــات جتــذب  وعذوبــة 
البعيد وموســوعة بســيطة 
لــكل املوجــودات،  وســهلة 
قال ســبحانه (بلسان عربي 
مبــني) أي واضــح. وأضاف 
د.الشــطي: ومن املؤســف ان 
املنتمني الى اجلزيرة العربية 
او بعــض العرب واملســلمني 
بــدأوا يفرطــون بهــذه اللغة 
ووقعوا في عدة أخطاء منها: 
االهتمام باللهجات العامة في 
األجهزة اإلعالمية والصحف 
واملجالت وتقدميها على اللغة 
العربية ووصل احلد في دولنا 
العربيــة الى انــك اذا تكلمت 
اللغة العربية الفصحى تعتبر 
انسانا غير حضاري ومتخلفا 
وجاهال وغير متقدم فيضطر 
البعض الــى احلديث احيانا 
العربيــة املصحوبة  باللغــة 

ببعض الكلمات االجنبية.

وتأســف د.الشطي الى ان 
املدارس ال تهتم بتدريس اللغة 
العربية وال التربية اإلسالمية 
رغم وجودها بني الدول العربية 
فتأتي بأدنى مستوى لتعليم 

اللغة العربية.
خطر داهم

وحذر د.سعد العنزي من 
ضعف اللغــة العربية بقوله: 
اللغــوي ينذر بخطر  واقعنا 
داهم ان لم يتم استدراك حالة 
الضعف الراهنة والتي تتطلب 
التحرك  معاجلة سريعة يتم 
عليهــا علــى كل املســتويات 
التعلــــيمية واإلعــالمـــــية 

والتربوية.
 ويرى د.العنزي ان العالج 
يكمن في نشر الوعي بأهمية 
اللغة واالهتمام بتعليم املعلم 
الناجح الذي يعمل على ترسيخ 
لغته في قلوب الطالب ويطوع 
ألسنتهم على النطق الصحيح، 
والعناية بغرس محبة اللغة 
في نفــوس ابنائنا عن طريق 
تعويدهــم منــذ الصغر على 
قراءة اللغة العربية من خالل 
القصص وبعض أشعار األطفال 
واملقطوعات النثرية السهلة، 
فاملسؤولية تقع علينا جميعا 
للمحافظة على اللغة العربية 
بدايــة مــن األســرة ومــرورا 
باملدرســة واجلامعة وانتهاء 

باملؤسسات املتخصصة.

د.سعد العنزيالشيخ يحيى العقيلي د.بسام الشطي

العقيلي: التحذير من التخاطب باللغة األجنبية ال يعني أننا ضد تعليمها
الشطي: اللغة العربية لغة أهل اجلنة فكيف تفرطون بها وتهملونها؟!

العنزي: واقعنا اللغوي ينذر باخلطر ويحتاج حتركًا سريعًا على كل املستويات

علماء الشرع يحّذرون: لغة القرآن 
في خطر.. فكيف نحفظها ونحميها؟

لنحيا بالقرآن

تناولت ســورة الزمر عدة محاور أولها محور 
عقيدة التوحيد، وبني لنا اهللا عز وجل وقع اإلميان 
في قلوب املؤمنــني الذين أذعنوا للحق واتصفوا 
باإلخالص في الوحدانيــة واإلخالص في الدعوة 

واإلخالص في احلرص على طلب اجلنة.
وبني اهللا تعالى أهمية القرآن الكرمي ومن يحرص 
على العمل به ثم بني عاقبة األقوام السابقني والعذاب 
الذي نزل بهــم لتكذيبهم وافترائهم على اهللا، ثم 
بني اهللا اجلزاء العادل وانقسام الناس إلى صنفني: 
صنف آمن باهللا سيدخل اجلنة، وصنف كّذب باهللا 
ورسله سيدخل النار، ثم انتقلت السورة الى بيان 
الرجــوع الى اهللا والتوبة والعودة ملن يرغب الى 

اهللا وهذا من رحمته سبحانه.
معجزة ربانية

مــن األمور التي تدعو إلى التوحيد إنزال مطر 
من الســحاب فيدخل األرض وجعله عيونا نابعة 
ومياهــا جارية ثم يخرج بهــذا املاء زرعا مختلفا 
ألوانــه وأنواعه، ثــم ييبس بعــد نضارته فتراه 
مصفرة ألوانه ثم يجعله حطاما متكسرا متفتتا، 
إن من فعل ذلك هو اهللا ذكرى وموعظة ألصحاب 

العقول السليمة.
أسباب انشراح الصدر

يرشــدنا اهللا عــز وجــل الى ما يشــرح صدر 
املسلمني، أولها: التوحيد وهو أعظم انشراح للصدر، 
ثانيا: اإلنابة الى اهللا بالتضرع له سبحانه، ثالثا: 
الصالة (فســبح بحمد ربك وكن من الساجدين)، 
رابعا: قراءة القرآن ففيه شــفاء للصدور، خامسا: 
الذكر: ويشمل أنواع الذكر من التسبيح والتحميد 
وغيرها (أال بذكر اهللا تطمئن القلوب)، سادســا: 

الدعاء (رب اشرح لي صدري).
عبادة اخلوف والرجاء

اهللا عــز وجل هو الذي أنزل أحســن احلديث 
وهو القرآن العظيم متشابها في حسنه وأحكامه 
وعدم اختالف، فيــه القصص واألحكام واحلجج 
والبيان تقشعر من سماعه وتضطرب جلود الذين 
يخافون ربهم، تأثرا مبا فيه من ترهيب ووعيد ثم 
تلني جلودهم وقلوبهم استبشارا مبا فيه من وعد 
وترغيب، عبادة اخلــوف والرجاء، تأثرا بالقرآن 
هداية من اهللا لعباده ومن يشــاء من عباده ومن 
يضلله اهللا عن اإلميــان بهذا القرآن للكفر وعناد 

فما له من هاد يهديه.
(أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب.. اآلية) الوجه 
أكرم ما يكون في اإلنسان، يقول اهللا هؤالء الكافرون 
يتلقون النار بوجوههم لكفرهم وضاللهم ال يستطيع 
الكافر ان يتقي نفســه لكفــره وضالله، وقد كذب 
الذين من قبل قومك - يا محمد - فجاءهم العذاب 
من حيث ال يشعرون، فأذاقهم اهللا العذاب والهوان 

في الدنيا وأعد لهم عذابا أشد في اآلخرة.
أمثال

(ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل 
لعلهم يتذكرون).

القرآن فيه كل ما يحتاجه اإلنسان وفيه تفصيل 
كل شيء، أخبرنا اهللا أمثال القرون اخلالية تخويفا 
وحتذيــرا لهؤالء املشــركني ليتذكروا ومن فضله 
سبحانه انه أنزل القرآن بأفصح لسان وأقوى بيان 
مستقيما ال عوج فيه لعلهم إذا اتبعوا القرآن يتقون.

املؤمن والكافر

(ضرب اهللا مثال رجال فيه شركاء متشاكسون 
ورجال سلما لرجل.. اآلية)، ضرب اهللا مثال لعبد 
مملوك لشركاء متنازعني فهو حيران في إرضائهم، 
هكــذا الكافر الــذي تعددت آلهته فلــم يعرف من 

يطلب ومن يرضي؟
فهل يستويان مثال؟ ال يستويان. كذلك املشرك 
هو في حيرة وشك، واملؤمن في راحة واطمئنان، 
هكذا املؤمن إذا عاش في التوحيد عاش ساملا قلبه 
مرتاح ألنه ال إله إال اهللا وحده، فاهللا سلم قلبك أيها 
املؤمن فالثناء الكامل التام هللا وحده، واحلمد هللا 
أن هدانا لتوحيده (إنك ميت وإنهم ميتون)، اهللا 
تعالى يخاطب أشرف خلقه، فإذا كان أشرف خلقه 
ميتا فحري مبن دونه أن ميوت، يقول للكفار مؤكدا 
ان التوحيــد ال ميوت، فإنــك يا محمد ميت وإنهم 
ميتون، ثم إنكم جميعا أيها الناس يوم القيامة عند 
ربكم تتنازعون فيحكم بينكم بالعدل واإلنصاف.

روائع التاريخ اإلسالمي قبس من سورة الكهففلذات األكباد

حديث ومعنى

بني هارون ونقفور

فضل الذكر

جاء للرشيد كتاب من ملك الروم نقفور بنقض 
الهدنة التي كانت عقدت بني املسلمني وامللكة ريني 
ملكة الروم وصورة الكتاب «من نقفور ملك الروم 
الى هارون ملك العرب أما بعد فإن امللكة التي كانت 
قبلي اقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام البيذق 
فحملــت اليك من اموالها مــا كنت حقيقا بحمل 
اضعافه اليها، وذلك لضعف النساء وحمقهن فإذا 
قرأت كتابي فاردد ما حصل قبلك من اموالها وإال 
فالسيف بيننا وبينك». فلما قرأ الرشيد الكتاب 

استشاط غضبا حتى ما متكن احد ان ينظر الى 
وجهه فضال ان يخاطبه وتفرق جلساؤه من اخلوف 
واستعجم الرأي على الوزير فدعا الرشيد بدواة 
وكتب على ظهر كتابه «بسم اهللا الرحمن الرحيم 
من هارون أمير املؤمنني الى نقفور كلب الروم قد 
قــرأت كتابك يابن الكافرة واجلواب ما تراه ال ما 
تسمعه» ثم سار ليومه فلم يزل حتى نزل مدينة 
هرقل وكانت غزوة مشهورة وفتحا مبينا فطلب 

نقفور املوادعة والتزم بخراج يحمله كل سنة.

عن أبي هريرة ے أن رسول اهللا ژ قال: 
«يقول اهللا تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه 
إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، 

وإن ذكرني في مأل ذكرته في مأل خير منه».
معنى املأل: اجلماعة فمن ذكر اهللا في جماعة 

ذكره اهللا تعالى في جماعة خير منهم، وهم املأل 
األعلى من املالئكة املقربني، جاء في عمدة القاري 
شرح صحيح البخاري للعيني: وإن ذكرني في 
مأل، أي في جماعة ذكرته في مأل خير منهم يعني 

املالئكة املقربني.

جــاء أعرابي إلى الرســول ژ فقال: 
أتقبلون أوالدكم؟ فما نقبلهم. فقال الرسول 
ژ: «أوأملك لك أن نزع اهللا من قلبك الرحمة» 
«رواه البخاري». وعن أبي هريرة أن الرسول 
ژ قبّل احلسن بن علي وعنده األقرع بن 
حابس فقال األقرع: «إن لي عشرة من الولد 
ما قبلت منهم أحدا، فنظر الرسول ژ ثم 

قال: «من ال يَرحم ال يُرجم».
وكما يحتــاج الطفل الى الغذاء يحتاج 
إلى احلب واحلنان والعطف، فالطفل الذي 
يتلقى العطف واحلنــان من ابويه تقوى 
روحه ونفســه وينشأ انسانا سويا يحب 

اخلير للجميع كما يحبه لنفسه.
فإظهار احلب والعطف على األطفال خاصة في املراحل األولى لبناء الطفل 
ضروري ويساعد على تعويده على األدب وطاعة والديه، أما القسوة فتؤدي 
إلــى االبتعاد، فمن املهــم أن يعامل اآلباء واألمهــات أطفالهم بحنان ورحمة 
ويتجنبوا القسوة والشدة وأن يشبعوا أوالدهم عاطفيا مبشاعر األلفة واملودة 
وان يقبّلوا أوالدهم ويشبعوا حاجتهم للعاطفة والعناق والضم مصافحة من 
القلب وهو رصيد األطفال بني األمان العاطفي ويســاعدهم على النمو وبناء 
الشخصية ويشكل مســتقبلهم ايضا ويعزز لديهم مشاعر األمان ووجدت 
دراسة أن العناق أو مالمسة اجللد هو احد احملفزات الالزمة لنمو دماغ سليم 
وجســم صحي، كما أن كثيرا من األطفال الذين يعانون من القلق قد يكون 

آباؤهم قريبني منهم من الناحية اجلسدية «غائبون» فعليا.

(فضربنا على آذانهم في 
الكهف سنني عددا ثم بعثناهم 
لنعلم أي احلزبني أحصى ملا 
لبثوا أمدا)، في هذه اآلية يبني 
اهللا عّز وجّل مفعول معجزة 
النوم (غير الطبيعي)، حيث 
ضرب اهللا عــزّ وجّل على 
آذان الفتية حتى يناموا وال 
يسمعوا األصوات حولهم، 
مبعنى ان اهللا عّز وجّل عطل 
حاسة الســمع عندهم ملدة 
ثالثمائة وتسع سنني وكذلك 
عطل أي مسبب يساعد على 

إيقاظهم من النوم حتى يتموا املدة احملددة لهم، وبعد ذلك بعثهم 
اهللا عّز وجّل من نومهم دون أن يشــعروا باملدة احلقيقية التي 
ناموا فيها، ثم اختلفوا الى حزبني كل له تقديره البشــري في 
إحصاء املدة التي ناموا فيها وكذلك اختلفت األقوام الذين نقلوا 
قصتهم في املدة احلقيقية التي ناموا فيها اهل الكهف لكن اهللا 
عّز وجّل عنده العلم احلقيقي (نحن نقص عليك نبأهم باحلق) 
يقول الشــيخ أبوبكر اجلزائري في تفسيره (أيسر التفاسير) 
كانــوا يتقلبون بلطف من اهللا وتدبيره لهم من جنب الى جنب 
حتى بعثهم اهللا من نومهم. قبس هذه اآلية: هللا سبحانه وتعالى 
جنود السموات واألرض يسخرهم لنصرة أوليائه الصاحلني.

د.خالد املذكور

سورة الزمر

النوم جند من جنود اهللاقّبلوا أبناءكم

محبة الصحابة

نرجو أن تبني لنا األدلة على وجوب محبة الصحابة 
الكرام البررة وأئمة املسلمني؟

٭ املســلم يؤمن بوجوب محبة أصحاب رســول 
اهللا ژ وآل بيته وأفضليتهم على من سواهم من 
املؤمنني واملســلمني، فإنه يحبهم حلب اهللا تعالى 
وحب رســول اهللا ژ لهم، إذ جند اهللا تعالى انه 
يحبهــم ويحبونه في قوله تعالــى: (يأيها الذين 
آمنــوا من يرتد منكم عن دينه فســوف يأتي اهللا 
بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على املؤمنني أعزة على 
الكافرين يجاهدون في سبيل اهللا وال يخافون لومة 
الئم) (املائدة: ٥٤)، كما قال تعالى في وصف محمد 
رســول اهللا ژ معه: (محمد رســول اهللا والذين 
معه أشداء على الكفار رحماء بينهم) (الفتح: ٢٩)، 
ولقــول الرســول ژ: «اهللا اهللا في أصحابي»، ال 
تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، 
ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد 
آذاني، ومن آذاني فقد آذى اهللا، ومن آذى اهللا يوشك 
أن يأخذه». ويقول ژ: «وال تسبوا أصحابي، فإن 
أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال 
نصيفه». وأن يؤمن بحرمة زوجات الرســول ژ 
وانهــن طاهرات مبرآت وأن يترضى عنهن، وذلك 
لقول اهللا تعالى: (النبي أولى باملؤمنني من أنفسهم 

وأزواجه أمهاتهم) (األحزاب: ٦).
أما أئمة اإلسالم من قراء ومحدثني وفقهاء، فإنه 
يحبهــم ويترحم عليهم ويســتغفر لهم ويعترف 
لهم بالفضل ألنهم ذكروا في قوله تعالى: (والذين 
اتبعوهم بإحســان رضي اهللا عنهم ورضوا عنه) 
(التوبة: ١٠٠). وكذلك في قول الرسول ژ: «خير 
القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم».

الزواج بالدين

هناك شاب مسلم مقبل على الزواج ألنه يخشى 
الفتنة على نفسه من الذنوب، غير أنه ال يجد مبلغا 
لذلك وهو يحاول البحث عمن يعطيه هذا املبلغ على 

أساس أن يُرجع له كل شهر جزءا منه حتى يسدد 
هذا الدين، ولكن الظن األكبر أنه ال يجد من يعطيه 
ذلك املبلغ. فهو يسأل: هل ميكنه أن يستدين هذا 
املبلغ من البنك، مع العلم أن البنك هذا يأخذ عن 

ذلك فوائد ربوية، علما أن هذا الشاب يستدين على 
أساس أنه يبني سكنا، أي أن عقد املداينة يكون 

على أساس البناء؟
٭ جزى اهللا هذا الشــاب خير اجلزاء على إرادته 
حتصني نفســه مــن الوقوع في الفــنت، وعليه إن 
شاء اهللا أن يوفر من مصروفه أو راتبه ما يعينه 
على الزواج، وأن يختار الزوجة الصاحلة واألسرة 
الصاحلة التي ال ترهقه بتكاليف احلياة الزوجية، 
وعلى أولياء األمور أن ييســروا ما أحله اهللا لكي 
يساعدوا الشباب على الزواج، وأن يتعاون إخوان 
هذا الشاب في اهللا ملساعدته، وأظنه بتوفيق اهللا 
سيجد إن شاء اهللا بغيته ويجد من يعطيه القرض 
احلسن الذي يتزوج به، وال يستدين أبدا من البنوك 
التي تأخذ فوائد ربوية سواء على أساس الزواج 
أو لبناء الســكن، وعليه أن يصوم ويبعد نفســه 
عــن مواضع الفــنت ويتخير أصدقاءه وجلســاءه 
من الصاحلني امللتزمني، ويدعو اهللا ســبحانه أن 
يحفظه ويوفقه الى الزواج الصالح: (ومن يتق اهللا 
يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ال يحتسب..)، 

واهللا أعلم.

خليل الشطيد. صفية الزايد

(ألقيت هذه احملاضرة
في مسجد فاطمة اجلسار مبنطقة الشهداء)
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اجلامعة األسترالية احتفلت بتخريج دفعة ٢٠٢١ - ٢٠٢٢

آالء خليفة

احتفلت اجلامعة األسترالية 
بتخريــج كوكبــة جديدة من 
خريجيهــا من دفعــة ٢٠٢١-

٢٠٢٢، الدفعة اخلامسة عشرة 
البكالوريــوس  مــن حملــة 
والعشرين من حملة الدبلوم 
وذلك مساء امس االول في حفل 
مميز وأمســية رائعة أقيمت 
في فنــدق اجلميرة، بحضور 
رئيس مجلس امناء اجلامعة 
االســترالية د.ســعد العمري 
ورئيس اجلامعة االسترالية 
أ.د.عصام الزعبالوي وسفيرة 
اســتراليا لدى البالد ميليسا 
كيلــي وممثلني عن الشــريك 
الدولي جامعة  االستراتيجي 
ســنترال كوينزالند وأعضاء 
الهيئتني االكادميية واالدارية 
االســترالية  باجلامعــة 
واخلريجني وأولياء أمورهم.

بداية، أعرب رئيس مجلس 
أمنــاء اجلامعــة األســترالية 
د.ســعد العمري عن سعادته 
بتخريــج كوكبــة جديدة من 
األســترالية  الكليــة  طلبــة 
تتخرج ضمن خطة اجلامعة 
األســترالية، لتلتحق بسوق 
العمل جاهزة ومسلحة بالعلم 
واملعرفة خلدمة هــذا الوطن 

العزيز.
وقال العمــري: اليوم هو 
بدايــة رحلة جديــدة ألبنائنا 
وبناتنا نحو جناح وحتد آخر 
لتحقيق خطة دولتنا احلبيبة 

إعادة هيكلــة مجتمعنا نحو 
األفضل، ونتعلم لنعمل وننتج 
ونحقــق متطلبــات التنميــة 
التي بينتهــا اخلطة الوطنية 
ولنكون دائًما خير سفراء لهذا 
الصــرح األكادميي والتربوي 
اجلامعــة األســترالية والتي 
ســتظل خالدة فــي ذاكرتكم، 
ألنهــا احلاضنة التي شــكلت 
أحالمكــم وطموحاتكــم بغد 

ومستقبل مشرق.
من جانبها، ألقت سفيرة 
استراليا لدى الكويت ميليسا 
كيلي كلمة قالت فيها: أحيي 
رؤيتكم وعملكم اجلاد على 
مدى سنوات عديدة في بناء 
اجلامعة األسترالية املؤسسة 
القائمــة اليوم، ولقد توجت 

مجال قد تختارون أن تكونوا 
الكويت من  بــه، ستســتفيد 

مهاراتكم وتعليمكم.
مــن جانبــه، قــال رئيس 
اجلامعة االسترالية أ.د.عصام 
الزعبــالوي: جنتمــع الليلــة 
لنشهد على تخريج مجموعة 
جديــدة مــن خريجــي دفعة 
٢٠٢٢ الذي استحقوا شهاداتهم 
الكلية  اجلامعيــة من طلبــة 
األسترالية حتت مظلة اجلامعة 
األسترالية، بعد صدور املرسوم 
األميري لتحويــل الكلية إلى 
جامعــة فأصبحــت رســميا 

،«AU » اجلامعة األسترالية
وتابع: ونحن في اجلامعة 
األسترالية، إحساسنا كمجتمع 
مترابــط هو مــا يدفعنــا إلى 

وقال كلومب خالل كلمة 
مسجلة عرضت خالل احلفل: 
ســنترال  تلتــزم جامعــة 
كوينزالنــد فــي أســتراليا 
برؤية اإلمكانات وتنميتها، 
متاما كاجلامعة األسترالية، 
لهذا السبب عقدنا شراكة مع 
اجلامعة األسترالية - الكلية 
األسترالية في الكويت سابقا 
- منــذ عــام ٢٠١٥، لضمان 
متكني الشــباب، مبا في ذلك 
كل خريج هنا اليوم، من بلوغ 

أقصى إمكاناتهم.
وتابــع: ندعــم التميز في 
التعليم والتعلم الذي شهدمتوه 
أثناء دراستكم من خالل زيارات 
املنتظمة  التدقيق االكادميــي 
ومشــاريع التعــاون لتطوير 

جهود جميع العاملني بنجاح 
الكلية األســترالية  حتــول 
فــي الكويــت إلــى اجلامعة 
إنهــا جامعــة  األســترالية، 
تعكــس معاييــر أســتراليا 
التحصيــل  فــي  العاليــة 
األكادميــي، باإلضافــة إلــى 
الروابط البحثية والصناعية، 
مؤكدة أن هذا اإلجناز الكبير 
سيمكن اجلامعة من املساهمة 
بشكل أكبر في ازدهار الكويت 
مــن خــالل إعــداد األفضــل 

للمستقبل.
وتابعــت كيلي قائلة: أيها 
اخلريجون، أعتقد أن خبرتكم 
اجلامعــة  فــي  وتعليمكــم 
األسترالية قد سلحكم باملهارات 
الالزمة لتكونوا مؤثرين في أي 

التواجد هنا اليوم وهو الفكرة 
وراء اجتماعنــا معــا للتعلم 
واالستكشــاف والنمو ونشر 
املعرفــة وتعزيــز اخلبــرات 
وبنــاء صداقــات تــدوم مدى 
احلياة وتغذي اإللهام، وكجزء 
مــن التزامنــا نحــو املجتمع، 
نحــن نعمل بثبات لتوســيع 
قدرتنا علــى االبتكار لتحفيز 
طالبنــا على التفكير اإلبداعي 
االستثنائي اخلارج عن املألوف، 
لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم.

من ناحيتــه، تقدم رئيس 
جامعــة ســنترال كوينزالند 
أ.د.نــك كلومــب، بالتهنئــة 
خلريجني اجلامعة االسترالية 
البكالوريــوس  مــن حملــة 

والدبلوم.

املناهــج ومبــادرات البحــث 
املشــتركة، وترحــب جامعة 
ســنترال كوينزالنــد أيضــا 
بطــالب اجلامعة األســترالية 
في اجلوالت الدراسية وبرامج 
التبادل الطالبي وحتى من خالل 
ِمَنح املاجستير، ليتمكن الطلبة 
من التعرف على أسلوبنا في 
احلياة والتعليم، ولالستفادة 
من رحلتكم الدراسية الدولية 

إلى أقصى احلدود.
ونيابة عن خريجي برنامج 
البكالوريوس ألقت اخلريجة 
منيــرة الربــاح كلمــة قالــت 
فيها: علــي االعتراف بأني لم 
أدرك أبــًدا أن االحتفــال بهذا 
اإلجناز ســيصاحبه هذا الكم 
من الســعادة، ولكن ها نحن 
هنا بعد مرور خمس سنوات 
بذكريات رائعة ومعرفة نامية 
وحياة مهنية أمامنا. يبدو األمر 

كله خياليا، أليس كذلك؟.
ونيابة عن خريجي برنامج 
الدبلوم، ألقت اخلريجة وضحة 
محمد كلمة قالت فيها: كان قرار 
الدراسة في اجلامعة األسترالية 
نقطة حتول، فهي املؤسســة 
التــي اخترناهــا ملســاعدتنا 
في حتقيــق أحالمنا وأهدافنا 
املستقبلية مع األشخاص الذين 
وجهونا من خاللها، منذ يومنا 
األول في اجلامعة األسترالية 
حتى يــوم تخرجنا هذا، كان 
كل شيء مستحيال لوال توجيه 
وحكمة أعضاء هيئة التدريس 

املذهلني هنا في اجلامعة.

الدفعة اخلامسة عشرة من حملة البكالوريوس والعشرون من حملة الدبلوم

اخلريجة منيرة الرباح تلقي كلمة نيابة عن خريجي البكالوريوس جانب من اخلريجني واحلضور أثناء احلفل

رئيس اجلامعة األسترالية أ.د. عصام زعبالوي خريجة هندسة طيران تتسلم الشهادةجانب من احلضور السفيرة ميليسا كيلي متحدثة خالل احلفل

اخلريجة وضحة محمد تلقي كلمة نيابة عن خريجي الدبلوم

الكويت نحــو كويت جديدة، 
وكلنا ثقة بأنهم قادرون على 
العمل بتأٍن وإخالص وحتمل 
املســؤولية بكل ثقة واقتدار 
ليكونوا إحدى ثمار اجلامعة 
األســترالية التي نفتخر بهم 

ونعتز.  
قائــال:  العمــري  وأردف 
تخرجكــم اليــوم مــا هــو إال 
ســيعتريه  لطريــق  بدايــة 
الكثيــر من اخلبرات اجلديدة 
التــي ســتحتاج ملثابرتكــم 
لــذا أوصيكــم  وإصراركــم، 
مبواصلــة تطويــر قدراتكــم 
واألخذ مببدأ التعلم مدى احلياة 
ألننا نتعلم لنعرف، ونتعلم 
لنكون، ونتعلم لنتعايش مع 
اآلخرين، ونتعلم لنساهم في 

«لولو هايبر» تطلق احلملة الترويجية «اجلمعة املذهلة»
أطلقت لولو هايبر ماركت، الشركة 
الرائــدة في مجال جتــارة التجزئة في 
املنطقة والوجهة املفضلة للمتسوقني 
املميزيــن احلملة الترويجية «اجلمعة 
املذهلــة» التي تســتمر من ٢٣ نوفمبر 
حتى ٣ ديسمبر عبر كل منافذ الهايبر 

ماركت في الكويت.
قامت د. خلود @dr_kholodii أحد أهم 
مشاهير منصات التواصل االجتماعي 
بافتتــاح الفعالية التي تســتمر قرابة 
األسبوع يوم ٢٣ نوفمبر في فرع القرين.
يتميــز عــرض «اجلمعــة املذهلة» 
العــروض  مبجموعــة متميــزة مــن 
واخلصومــات علــى مجموعــة مــن 
املنتجات العاملية للمتسوقني ليختاروا 
منها، ويشــمل ذلك صفقات خاصة من 
اخلصومــات تصــل حتــى ٧٥٪ علــى 
منتجات مختارة في فئات مختارة مثل 
اإللكترونيات والهواتف احملمولة وأجهزة 
تكنولوجيا املعلومات واألجهزة املنزلية 
واملالبس واألحذية واألمتعة واأللعاب 
واألدوات املنزلية والعطور والنظارات 

ومستحضرات التجميل وغيرها.
لعمالء لولو هايبــر ماركت فرصة 
احلصول على تذكرة ملشاهدة نهائيات 
كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر وذلك بالدخول 

في سحب «اشتري شاشة هايسنز»
يؤكد عرض «اجلمعة املذهلة» التزام 
شــركة لولــو هايبر املســتمر بتزويد 
املتسوقني بتجربة تسوق ال مثيل لها، 
مــع تقدمي منتجــات عالية اجلودة من 
جميع أنحاء العالم بأســعار تنافسية 

للغاية.

سليمان األحمد وبدر السبيعي يكرمان د. علي عبدالوهاب سليمان األحمد وبدر السبيعي يكرمان د.محمد الرويشد

«الكويتية لالستثمار» تنظم ندوة صحية ملوظفيها
الكويتية  أقامت الشــركة 
لالســتثمار بالتعــاون مــع 
وزارة الصحــة ندوة صحية 
توعوية حتت عنوان «شــهر 
نوفمبر شــهر صحة الرجل» 
مبشــاركة د.علي عبدالوهاب 
عبــداهللا اختصاصي أمراض 
البوليــة (جراحــة  املســالك 
املناظير والروبوت مبستشفى 
جابــر)، ود.محمد الرويشــد 
الكلى  اختصاصــي جراحــة 
واملسالك البولية مبستشفى 
جابر، وذلك بحضور ومشاركة 

موظفي الشركة من الرجال.
وقالت إدارة العالقات العامة 
واالعالم في الشركة في تصريح 
صحافــي بهذه املناســبة، إن 
«الكويتية لالستثمار» دأبت 

على اقامة مثل هذه األنشطة 
املجتمعية املتنوعة وذلك في 
إطار مسؤوليتها جتاه املجتمع، 
وحرصا منها على االطمئنان 
على صحة موظفيها ونشــر 

الثقافة الصحية في صفوفهم، 
وتوعيتهم فيما يتعلق بأمراض 

البروستاتا. 
وأشــارت الى أن الشركة 
سبق لها وتعاونت مع وزارة 

الصحــة فــي إقامــة نــدوات 
صحية مماثلة وآخرها كانت 
ندوة توعوية في شهر أكتوبر 
العاملي للتوعية بسرطان الثدي 

ملوظفات الشركة. 

في إطار مسؤوليتها جتاه املجتمع وبالتعاون مع «الصحة»

كيلي: اجلامعة تعكس معايير أستراليا العالية في التحصيل األكادميي والروابط البحثية والصناعيةالعمري للخريجني: واصلوا تطوير قدراتكم و«التعلم مدى احلياة» للمساهمة في حتقيق متطلبات التنمية
املألوف عن  اخلارج  االستثنائي  اإلبداعي  التفكير  على  طالبنا  لتحفيز  بثبات  نعمل  كلومب: ندعم التميز ونرحب بطالب «األسترالية» في اجلوالت الدراسية وبرامج التبادل الطالبيالزعبالوي: 

محافظ األحمدي اطلع على خطط 
القطاع األمني ملوسمي التخييم واألمطار

التقى محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد مدير عام 
أمن األحمدي بالتكليف العميد محمد املطيري، حيث هنأه 
مبناسبة مباشرة مهام عمله في موقعه اجلديد، متمنيا 
له وملنتسبي القطاع األمني باملديرية التوفيق والسداد 
في مواصلة أداء رســالتهم الوطنية واملجتمعية بالغة 
األهمية على امتداد مناطق احملافظة وعلى أكمل وجه.
 وجرى خالل اللقاء استعراض جهود مديرية األمن 
على مدار العام وجهودها املوســمية، ومنها ما يتعلق 
مبوســمي األمطار والتخييم، حيث اطلع احملافظ على 
خطط وبرامج القطاع األمني لتأمني املوسمني بالتنسيق 
والتعاون مع مختلف األجهزة  الرسمية اإلدارية والفنية 
واخلدميــة ذات الصلة مبا يكفل أقصى درجات التأمني 
لســالمة املواطنني واملقيمــني ورواد البــر على امتداد 

مناطق احملافظة.

هنأ مدير عام األمن مبباشرة مهام عمله

الشيخ فواز اخلالد خالل لقائه العميد محمد املطيري

.. وتكرمي إحدى املوظفات د. علي املطيري ود.زينة البنا خالل تكرمي موظف في قسم الطب النووي

املطيري لـ «األنباء»: فحص نووي مزدوج 
لتشخيص التهاب العظم في مستشفى الفروانية

عبدالكرمي العبداهللا

الفروانية  أعلن مديــر مستشــفى 
د.علي املطيري عن قيام قســم الطب 
النووي في املستشفى ألول مرة برئاسة 
د.زينة البنا بإجراء فحص نووي مزدوج 
باستخدام مادتني مشعتني لتشخيص 

حاالت التهاب العظم.

وذكــر د.املطيــري فــي تصريــح 
لـ«األنبــاء» ان هــذا الفحص مناســب 
لبعض الفئات مثل مرضى الســكري 
وداء اخلاليا املنجلية وحاالت الكسور 

واملفاصل االصطناعية.
بدورها، أكدت رئيســة قسم الطب 
النووي مبستشفى الفروانية د.زينة 
البنــا لـ«األنباء» أن مــن مميزات هذا 

الفحص هو ســرعة التشخيص خالل 
٢٤ ساعة مقارنة بالطريقة االعتيادية 
باالضافة الى متتعه بحساسية ونوعية 

عالية.
ولفتت الــى أن نتائج هذا الفحص 
تكللت بنجاح بجهود العاملني في قسم 
الطب النووي من اطباء وفنيني وهيئة 

متريضية.

عبر قسم الطب النووي في املستشفى ألول مرة
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خالد مهدي: الكويت ستعرض إجنازاتها بالتنمية 
املستدامة أمام «األمم املتحدة» يوليو املقبل

طارق عرابي

أكــد األمني العام للمجلس 
األعلــى للتخطيــط والتنمية 
د.خالــد مهــدي ان مجلــس 
التخطيــط يعكف حاليا على 
إعداد التقرير الطوعي الثاني 
والــذي   ،(VNR٢) للكويــت 
سيتم عرضه في يوليو ٢٠٢٣

أمام املنتدى السياســي رفيع 
املستوى في األمم املتحدة.

حديــث مهــدي جــاء فــي 
تصريح خاص لـ «األنباء» على 
هامش ورشة العمل اخلاصة 
بأهــداف التنمية املســتدامة، 
والتــي أقيمــت صبــاح أمس 
بتنظيــم مشــترك بــني غرفة 
الكويــت  جتــارة وصناعــة 
واملجلــس األعلــى للتخطيط 
والتنمية ضمن فعاليات أسبوع 

التنمية املستدامة.
وأوضح مهدي أن التقرير 
الثانــي سيكشــف  الطوعــي 
عن اخلطــوات التي قامت بها 
الكويــت علــى صعيــد خطة 
التنميــة املســتدامة، وأهــم 
التــي واجهتهــا،  التحديــات 
وآليات املعاجلات، باإلضافة إلى 
تأثير ذلك كله، اخلطة اإلمنائية 
وسياسات اخلطة على التنمية 
املستدامة في الكويت، باإلضافة 
إلــى تركيز األمم املتحدة على 

مجموعة من األهداف.
وقــال إن التقريــر املزمع 
املتحــدة  إلــى األمم  تقدميــه 
سيتزامن مع مراجعة خارطة 
نصــف الرحلــة فــي رحلــة 
االستدامة، والتي سيكون آخر 
موعد لتحقيق أهدافها في ٢٠٣٠، 
أي ان تقدمي املراجعة في ٢٠٢٣

يعتبر مبنزلة نصف الطريق، 
حيث مــن املقرر أن يشــتمل 
التقرير على أهــم اإلجنازات 
علــى صعيد كافــة القطاعات 
(القطاع العام، القطاع اخلاص، 
املجتمع املدني.. وجميع شركاء 
التنمية). وأكد مهدي ان ورشة 
العمل كانت جزءا من فعاليات 
أســبوع التنميــة املســتدامة 
الــذي أطلــق مؤخــرا والذي 
شــهد اجتماعات مع شــركاء 
التنمية بدءا من القطاع العام 
ثم القطاع االكادميي واملجتمع 
املدني، ليمثــل اجتماع غرفة 

مؤسســات القطــاع اخلاص، 
وحتقيق قاعدة وطنية داعمة 

لألهداف التنموية.
بــدوره، قال املديــر العام 
املســاعد فــي غرفــة جتــارة 
وصناعــة الكويت عماد الزيد 
إن تنظيــم الغرفــة لورشــة 
العمل اخلاصة بأهداف التنمية 
املستدامة، يأتي في إطار إعداد 
التطوعي  الكويت لتقريرهــا 
الثاني (VNR٢)، مثمنا مبادرة 
املجلــس األعلــى للتخطيــط 
والتنمية إشراك القطاع اخلاص 

في هذا التقرير.
غرفــة  أن  الزيــد  وأكــد 
جتارة وصناعــة الكويت لن 
تألــو جهدا في توعية القطاع 
اخلاص وحثه على اإلســهام 
التنمية  في حتقيــق أهــداف 
املستدامة، كما عبر عن تفاؤله 
بعرض الصورة العامة لألهداف 
املنشــودة، واملرجو حتقيقها 
فــي القريب العاجل، مشــيدا 
باملشاركة الواسعة في ورشة 
العمل والتي تعكس احلرص 
والتفاعل مع األهداف واخلطط 

اإلمنائية املستدامة للكويت.
وقال إن ورشة العمل التي 
نظمت في الغرفة تعتبر إحدى 
العملية والتفاعلية  الوسائل 
فيمــا بني اجلهــات احلكومية 
والقطاع اخلاص، حيث حترص 
الغرفــة على ترتيب مثل هذه 
اللقــاءات التفاعلية، الســيما 
ان القطــاع اخلــاص جزء من 
املجتمع، وبالتالي يجب عليه 
أن ينفذ مشاريع تتماشى مع 

املواصفات احلديثة والنظيفة 
ومع مشاريع االستدامة.

بدورهــا، أشــادت مديــرة 
إدارة املرصد الوطني للتنمية 
املستدامة إقبال الطليحي بدور 
الغرفة في نشــر التوعية من 
خالل ورشــة العمــل ودورها 
في التعريف بأهداف التنمية 
املستدامة، موضحة قيام املجلس 
األعلى للتخطيــط بدعوة كل 
جهات الدولة، ممن لديها تقارير 
في مجال التنمية املســتدامة، 
الوطنيــة  لتقدميهــا للجنــة 
لتنفيــذ أجنــدة ٢٠٣٠ ألهداف 
التنمية املستدامة، وأكدت أن 
الهدف من التقرير ليس مجرد 
التقدمي، وإمنا توضيح لصورة 
الكويت احلقيقية واإليجابيات 

واملعوقات التي تواجهها.
وخالل ورشة العمل، قدم 
خبير األمم املتحــدة للتنمية 
املستدامة د.فرنسوا فرح عرضا 
عن األهداف اإلمنائية، تضمن 
شرحا عن أبرز اجلهات الوطنية 
الفاعلة واملعنية بشكل أو بآخر 
بالتنمية املستدامة، ومنهجية 
توثيق مسار التنمية املستدامة، 
ومدى تبنــي الكويت ألهداف 
التنمية املســتدامة وإدراجها 
في خطط التنميــة الوطنية، 
باإلضافة إلى عرض مؤشرات 
عامة ذات داللة تنموية بالنسبة 
للكويت، والتحديات والثغرات 
األساســية التي تواجهها في 
هذا املجال، إضافة إلى تقييم 
التقدم احملرز في أهداف التنمية 

املستدامة.

خالل مشاركته في «ورشة االستدامة» بتنظيم «الغرفة».. بالتعاون مع «األعلى للتخطيط»

(متني غوزال) جانب من ورشة االستدامة التي نظمتها «الغرفة» أمس  

التجارة والصناعة ختام هذه 
االجتماعات، مبينا أن التقرير 
الطوعي هــو تقرير «وطني» 
وليس «حكوميا»، فهو عبارة 
عن مجموعة إسهامات للتنمية 
املســتدامة جلميــع مكونــات 

الدولة.
وأعرب مهدي عن سعادته 
الســتضافة غرفــة جتــارة 
وصناعة الكويت لورشة العمل 
اخلاصة، مثمنا تعاون الغرفة 
املســتمر مع املجلــس األعلى 
للتخطيط، خاصة أن ممثلني 
عــن الغرفة يتواجدون ضمن 
جلنــة متابعة تنفيــذ أهداف 
التنمية املستدامة في الكويت 
منذ انطالقتها في العام ٢٠١٧.

وتطرق مهدي إلى ما حظي 
بــه التقريــر التطوعي األول، 
والذي تقدمت به الكويت في 
العام ٢٠١٩، من إشادات دولية 
نظرا للجهود الالفتة واملبذولة 
من قبل اجلهات غير احلكومية، 
واحلياد والدقة واملوضوعية 
في إعــداد التقريــر، وقال إن 
التقريــر «وطنــي» وليــس 
حكوميــا، كونــه ميثل جميع 

جهات الدولة. 
كذلك اعتبر د.مهدي ورشة 
العمــل مبنزلة حــوار وطني 
موســع يركــز علــى شــركاء 
التنمية فــي القطاع اخلاص، 
مشــيرا إلى أنهــا تخدم أيضا 
التقريــر الثانــي للكويت في 
قياس التقــدم احملرز بأهداف 
مــن  املســتدامة،  التنميــة 
خالل التعاون والشــراكة مع 

«Gold Rush» سيتي باص» تعلن الفائزين  بسحب»
أطلقت شركة سيتي باص، 
مشــغل النقل العام الرائد في 
 «Gold Rush» الكويت، ســحب
فــي ١٤ أكتوبــر املاضي والذي 
سيســتمر حتى ينايــر ٢٠٢٣

تعبيرا منها عن تقديرها لوالء 
عمالئها خالل فترة وباء كورونا.
ويسر شــركة سيتي باص 
تهنئــة الفائزين العشــرة في 
.«Gold Rush» السحب األول من

وقد مت إجراء السحب اليوم 
(أمــس ) حتت إشــراف وزارة 
التجــارة والصناعة، وســتتم 
دعوة الفائزين إلى مقر شركة 
ســيتي بــاص فــي الصليبية 
وحصل كل فائز على ســبيكة 
ذهبية وزن ٥ غرامات من عيار 
٢٤ قيراطــا، وســتكون هناك 
جولتــان أخريــان مماثلتــان 
لإلعــالن عــن الفائزيــن خالل 

شهري ديسمبر ويناير.
اجلديــر بالذكــر أن هــذا 
العرض ســاري جلميع ركاب 
ســيتي باص خالل الشــهرين 
املقبلني، حيث يجب على الركاب 
تســجيل تذاكرهــم عن طريق 
مسح رمز االستجابة السريعة. 
كل تذكرة مسجلة لديها فرصة 
للفوز بإحدى السبائك الذهبية، 
علما أنه ال يوجد حد أقصى لعدد 
التذاكر التي ميكن أن يسجلها 

راكب واحد.
مــن املقرر أيضــا أن يكون 
هناك ١٠ فائزين كل شهر خالل 
شهري ديسمبر ويناير، يربح 
كل فائز سبيكة ذهبية وزن ٥

غرامات من عيار ٢٤ قيراطا. على 
أن يكون هنــاك رابح أكبر في 
نهاية احلملة والذي سوف يربح 
ســبيكة ذهبية وزن ٤٠ غراما 
من عيــار ٢٤ قيراطا. وينتهي 
العرض بتاريخ ١٥ يناير ٢٠٢٣.
وصرح د.ديــراج بهاردواج 
الرئيس التنفيذي ملجموعة سيتي 
Gold Rush باص قائال: إن عرض
هو تقدير لعمالء شــركة سيتي 

بــاص علــى دعمهــم وتعاونهم 
أثنــاء اجلائحة. متــت املوافقة 
على هذا العرض الترويجي من 
قبل وزارة التجــارة والصناعة 

الكويتية. ونحن في سيتي باص 
نعتبر هذا العــرض الترويجي 
احتفــاال بالعالقــة القائمة على 
الثقــة املتبادلــة التــي بنيناها 

على مر الســنني مع املسافرين 
واملجتمع الكويتي الذي نخدمه. 
سنستمر في جعل الرحالت أكثر 

أمانا وصديقة للبيئة.

«الكويت التقنية»: القطاع اخلاص يشارك الدولة الهموم والتحديات
ثامر السليم

دشنت كلية الكويت التقنية 
مؤمترها األول للعام ٢٠٢٢ حتت 
عنــوان «املشــاريع الصغيرة 
واملتوسطة في الكويت: فرص 
وحتديات» مبشــاركة رئيس 
جامعة حمدان الذكية د.منصور 
أكادميــي  العــور وبحضــور 
وشبابي واسع وحتت رعاية 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
وقالــت رئيســة املؤمتــر 
الكنــدري: تعتبــر  د.أنــوار 
املشاريع املتوسطة والصغيرة 
عنصــرا أساســيا لتحقيــق 
التقدم ودعم النمو االقتصادي 
للدولــة، ومما ال شــك فيه ان 
هذه املشروعات تسعى لفرص 
وتواجه العديد من التحديات 
على الرغم من اجلهود املبذولة 
والســبل املتاحــة مــن قبــل 

احلكومة.
وأضافــت: نحن نرغب في 
ان ندعــم جهــود احلكومــة، 
لكن في نفس الوقت نســعى 
لنفتح بابنا ألصحاب املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة، ونحن 
بحاجة لتضافر اجلهود لفتح 
بيئة أعمال أمانة ومســتدامة 
لهم، كما اننا نتحمل املسؤولية 
املجتمعية واألكادميية، وجاء 
هذا املؤمتر لتأكيد أهمية دور 
اجلامعات التي تساهم في دعم 
أصحاب هذه املشروعات بعدة 

اجتاهات.
بدوره، قال رئيس مجلس 

خالل هــذا املؤمتر هــي ابراز 
دور القطــاع اخلاص في دعم 
ومشــاركة الدولــة واملجتمع 
الهموم والتحديات كمسؤولية 
وطنيــة ومجتمعيــة، وهــذه 
الفعالية تهدف إلثراء املعرفة 
في مجال املشروعات الصغيرة 

الثانيــة هــي دعــوة جميــع 
املؤسسات التعليمية الزميلة 
فــي بــذل املزيد مــن اجلهود 
في البحــث العلمــي واالثراء 
االكادميي واملعرفي، وهو دور 
أساسي ومحوري لنا جميعا.

مــن جهتهــا، قالــت نائب 
املدير العام لبرنامج التوجيه 
االســتراتيجي فــي مؤسســة 
العلمــي  للتقــدم  الكويــت 
د.خولة الشــايجي إننا نعبر 
عن سعادتنا لرعاية هذا املؤمتر 
اخلاص باملشروعات الصغيرة 
الكويــت،  واملتوســطة فــي 
التوجيهــات  وانطالقــا مــن 
الســامية من سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، حفظه 
اهللا ورعــاه، رئيــس مجلس 
إدارة مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمــي والذي اولــى اهتماما 
خاصا بالشباب ودعم املشاريع 
واألفكار الرائــدة في الكويت 
وحتقيقــا ألهداف املؤسســة 
املتمثلــة في ان تكــون داعما 
العلمي واملعرفي في  لتحفيز 

وطننا العزيز.
مــن  وأضافــت: حرصــا 
املؤسســة على املســاهمة في 
تصويب املفاهيم واألفكار التي 
من شــأنها املشــاركة في دفع 
عجلة التنميــة في البالد فقد 
حرصت املؤسسة على توفير 
الدعم جلميع قطاعات املجتمع 
وذلك لضمان استدامة ورفاهية 
الكويت مبا يتماشى مع رؤية 

الكويت اجلديدة.

واملتوسطة والتي هي جزء من 
خطط وبرامــج خطة الكويت 
التنموية، وهــذا دور القطاع 
اخلاص الفعلي، وهو مشاركة 
الدولة في وضع احللول التي 

تثري النمو االقتصادي.
ولفت بودي إلى ان رسالتنا 

الكلية دشنت مؤمترها األول للعام ٢٠٢٢ حتت عنوان «املشاريع الصغيرة واملتوسطة في الكويت: فرص وحتديات»

د. منصور العور ومشاري بودي في مقدمة احلضور

األمناء لكلية الكويت التقنية 
مشــاري بــودي إننــا نرحب 
باجلميــع في هذا احلدث املهم 
لتطويــر العملية االقتصادية 
والتنمويــة لتحقيــق رؤيــة 

الكويت ٢٠٣٥.
وأضــاف إن رســالتنا من 

 اجللسة االفتتاحية: العنصر البشري
 هو من يقود االبتكار والتطوير

 استعرض املشاركون في اجللسة االفتتاحية 
التي حملت عنوان «الطموحات والرؤى القيادية: 
أهمية الشباب واملشروعات الصغيرة واملتوسطة 
في عيون القادة» جتاربهم في حتقيق طموحاتهم 
وأفكارهــم االبتكارية وأدار اجللســة أحمد 

البرجس.
وقال النائب د.حمد املطر انه في اخلمسني 
سنة املاضية اعتمد العالم على ٧٤٪ على العنصر 
البشري، ونؤكد على ان العنصر البشري هو 
من يقود االبتكار والتطوير، مبينا ان الكثير 
من الشــباب يعتقد ان مشروعه لن يقوم من 
غير واسطة، وهذه مشكلة تواجه ريادة الشباب.
وأضــاف: ففي مجلــس ٢٠١٢ خصصت 
احلكومة ٢ مليار دينار لدعم املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة، فأين هي على ارض الواقع؟ فالشاب 
الطمــوح هو من يحقــق أهدافه بغض النظر 
عن القوانني والتشــريعات والدعم احلكومي، 
فالناجح ال ينتظر احدا يقدم له النجاح، مبينا 
ان واقع الشباب في الوطن العربي وخاصة في 

اخلليج مأساوي.
بدورها، قالت عضو املجلس البلدي م. شريفة 
الشــلفان ان املجلس البلدي هو أول مؤسسة 
تشريعية في الكويت، حيث انشئ في عام١٩٣٢
ولــه دور كبير في دعم املشــاريع الصغيرة 
واملتوسطة، فهو الذي يخصص األراضي ويحدد 
استعماالتها ولوائح االستعماالت، مبينة ان هناك 
فراغا تشريعيا للمشاريع االبتكارية اجلديدة، 
ودورنا هو تسهيل التشريعات لألفكار اجلديدة.
من جانبه، قال مدير ومؤســس مشروع 
«تطبيق دبدوب» سليمان العنجري، ان قصة 
«دبدوب» جدا صغيرة، حيث انها نشأت بيني 
وبني شريكي، حيث ان لدي أبناء وكانت عملية 
شراء اللعب لهم مزعجة، كما انه لم يكن ببالنا 
ان نصل لهذه املرحلة، حيث بدأنا مبكتب صغير 
في الكويت واآلن لدينا مكاتب في العديد من 
الدول، ومشروعنا تبلغ قيمته حاليا ١٠٠ مليون 
دوالر، ونؤكد على ان «دبدوب» في املستقبل 

«سيناطح» ميكي ماوس ان شاء اهللا.

د. حمد املطر وم. شريفة الشلفان وسليمان العنجري وأحمد البرجس خالل اجللسة االفتتاحية

جانب من حضور مؤمتر كلية الكويت التقنية  (متني غوزال)

د. أنوار الكندري مشاري بودي د. منصور العور

جامعة حمدان الذكية … جتربة رائدة في التعليم العالي 
اســتعرض رئيس جامعة حمدان الذكية وعضــو املجلس التنفيذي 
الحتاد اجلامعات العربية واحلائز ميدالية فخر اإلمارات ٢٠٢٢ د. منصور 
العور جتربة جناح جامعة حمدان الذكية في االبتكار في التعليم العالي، 
مبينا ان االبتكار يكون من خالل معادلة «االبداع + التنفيذ» مع قياس 

اآلثار املترتبة على استقطاب االبتكار في مؤسسات التعليم العالي.
وأضاف ان جامعة حمدان الذكية لم تنشأ كجامعة تقليدية ثم تتحول 
إلى جامعة ذكية بل هي انشئت كجامعة ذكية في عام ٢٠٠٢، وعمرها اآلن 
٢٠ سنة، مبينا ان تعريف االبتكار لدينا هو التوصل إلى تقدمي األفكار 
أو سلع أو خدمات جديدة ومستحدثة سواء في طبيعتها او في اسلوب 
تقدميها بحيث حتقق منفعة للمتعاملني وتؤدي إلى حل احدى املشكالت 

القائمة مع استخدام املعطيات التكنولوجية املتطورة.
ولفــت العور إلــى أن رؤية جامعتنا هي قيــادة االبتكار في التعليم 
الذكي من اجل إعادة هندســة مســتقبل التعليم مبا يســتهدف حتقيق 
التقدم لالفراد ومؤسســات املجتمع، ورســالتنا هي باعتبارنا مؤسسة 
أكادمييــة فإننــا نعمل على بناء املعرفة وتطبيقهــا من خالل املبتكرات 
واالنطالقات املتجددة. وتابع: فقيمنا هي التركيز على الدارسني وريادة 
التغيير وريادة األعمال وحتفيز االبتكار، ومخرجات التعليم في جامعة 
حمدان يجب ان حتمل االستعداد لالبتكار والقدرة على التحليل، والتميز 
العلمي، والقدرة على التواصل مع الغير والعمل ضمن فريق، والتشبع 

بحب املعرفة واالعتزاز بالهوية الوطنية.

أسماء الفائزين
أبيشيك كومار٭ 
شني ماكسيمس باوتيستا٭ 
توادروس حليم فرح٭ 
دنهام انتوني البروي٭ 
سالي فرناندو كايانان٭ 
كريسل تومباجا٭ 
جاجديش باتيدار٭ 
بنسي تشاكااليل فارجيس بابي٭ 
ديباك باندي٭ 
إدجار باليات٭ 

ناقشت أهمية الشباب واملشروعات الصغيرة واملتوسطة في عيون القادة

تعاون بني «البيئة» و«التربية» في التثقيف البيئي
عت الهيئة العامة للبيئة  وقَّ
ووزارة التربية مذكرة تفاهم 
التثقيف  خاصة فــي مجــال 
البيئيــة ورفــع  والتوعيــة 
مستوى الوعي البيئي وحتقيق 
املشاركة املجتمعية اإليجابية 
في حماية البيئة بهدف إيجاد 
نظام تعليمي فعال في مجال 

حماية البيئة ودعم مســيرة 
تطويــر التعليــم فــي وزارة 
التربية وبناء القدرات وتنمية 
الوطنيــة وتبادل  الكفــاءات 

اخلبرات بني اجلانبني.
وأوضح الشــيخ عبداهللا 
األحمد أن مذكرة التفاهم مدتها 
خمس سنوات قابلة للتجديد 

وتشترط تشــكيل جلنة بني 
الطرفني لتجتمع بشكل دوري 
ملتابعــة آلية العمــل ووضع 
الصيــغ املناســبة لتنفيذ ما 
يتفق عليه من برامج وأنشطة 
وفعاليات ومشاريع وأهدافها 
وعناصرهــا ومدتها وخطط 

تنفيذها.

التربية والبيئة.
وقال رئيس مجلس اإلدارة 
املديــر العام للهيئة الشــيخ 
عبــداهللا األحمــد لـــ «كونا» 
إن املذكــرة تأتــي انطالقا من 
توصيــات فرق عمــل الهيئة 
الدراســية  املناهج  لتطويــر 
املبنــي إعدادها علــى قانون 
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حمد العبيد: ما خطة شركة الدرة التشغيلية.. وهل حققت أهدافها؟
وجه النائب حمد العبيد 
سؤاال الى وزير املالية ووزير 
الدولة للشؤون االقتصادية 
عبدالوهــاب  واالســتثمار 

الرشيد جاء كالتالي:
الــدرة  أنشــئت شــركة 
الســتقدام وتشغيل العمالة 
املنزلية مبوجب القانون رقم 
٦٩ لسنة ٢٠١٥ لتحقيق عدة 
أهداف للمواطن ولتحســني 
موقــف الكويــت فــي مجال 
حقــوق اإلنســان، علــى أن 
خدماتهــا  الشــركة  تقــدم 
بأســعار تنافســية وأرباح 
رمزيــة، حيث نصــت املادة 
األولى مــن القانون على أن 
(شريطة عدم تقاضي أرباح 
تزيد على ١٠٪ من رأس املال 
املساهم به)، حيث إن أغلب 
املواطنني لم يســلموا ثمرة 
إنشاء تلك الشركة حتى اآلن، 
باإلضافة إلى ما شاب الشركة 
من بعض املالحظات اإلدارية.
إفادتــي  يرجــى  لــذا، 

وتزويدي باآلتي:
١ - مــا خطــة الشــركة 
التزمتم  التشــغيلية؟ وهل 

بها؟
٢ - هل حققت الشــركة 
التي تأسســت من  األهداف 
أجلهــا؟ يرجــى تزويــدي 
حققــت  التــي  باألهــداف 
واألهــداف التي لــم حتققها 

وأسباب عدم حتقيقها.

السابق للمكتب الذي صدر 
فــي ٢١ يوليــو املاضي جاء 
استنادا الى مذكرة مرفوعة 
من «هيئة االســتثمار» الى 
مجلــس االدارة متضمنة ١٣

ســببا ومبــررا تدفــع لعدم 
اســتمراره فــي مهامــه؟ اذا 
كان اخلبر صحيحا، يرجى 
تزويدي بصورة ضوئية من 

املذكرة.
ووجه النائب حمد العبيد 
ســؤاال الــى وزيــر الدولــة 
لشؤون مجلس األمة ووزير 
الدولــة لشــؤون اإلســكان 

والتطوير العمراني 
عمار العجمي جاء كالتالي:
نـظـــرا لإلحـــصائيات 
التي نشــرتها بشكل دوري 
املؤسســة العامــة للرعاية 
السكنية في خصوص قوائم 
الطلبات اإلسكانية املتراكمة 

منذ عام ١٩٨٥ حتى اآلن.
إفادتــي  يرجــى  لــذا، 

وتزويدي باآلتي:
١ - مــا أســباب تغيــر 
القدميــة،  اإلحـصـائـيـــات 
١٩٨٥ العــام  خصوصــا 
بالزيــادة؟ حيــث نشــرت 
املؤسسة في إحصائيتها لعام 
٢٠١٨ أن عــدد طلبــات ١٩٨٥
هــو ٣ طلبات، وحدثت هذه 
القائمة في موقع املؤسســة 
حتــى تاريــخ ٢٥/٨/٢٠٢٢، 
حيث بلغ العدد ٣٠ في آخر 

تأسيس الشركة حتى تاريخ 
ورود هذا السؤال؟ اذا كانت 
اإلجابــة باإليجــاب، يرجى 
املكافــآت  تزويــدي بقيمــة 
املصروفــة لــكل ســنة، كما 
يرجى إفادتي مبعايير صرف 
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة، 
وهــل ربطــت بــاألداء؟ وما 

مبررات هذا الصرف؟
٥ - هل تعتزم الشــركة 
فتح فروع لها في اجلمعيات 
احتــاد  كــون  التعاونيــة 
اجلمعيات هــو املالك األكبر 
للشركة، ومن باب التيسير 
علــى املواطنــني؟ إذا كانت 
اإلجابــة باإليجــاب، يرجى 
تزويدي بأسماء اجلمعيات 
واإلجــراءات التي متت بهذا 
اخلصوص، وإذا كانت اإلجابة 
بالنفــي، يرجــى تزويــدي 

باألسباب واملوانع.

داخل الكويت وخارجها.
إفادتي وتزويدي  يرجى 

باآلتي:
١ - هل لدى الهيئة العامة 
لالســتثمار الئحــة تنظــم 
حوكمــة الشــركات املدرجة 
وغير املدرجــة اململوكة لها 
داخل الكويت وخارجها؟ اذا 
كان اجلواب بـ«نعم»، يرجى 
تزويدي بصورة ضوئية من 

الالئحة وقرار اعتمادها.
٢ - هل لدى الهيئة الئحة 
تنظم عملية اختيار وتعيني 
ممثليها في مجالس اإلدارات 
فــي الشــركات اململوكة لها 
داخل وخــارج الكويت؟ اذا 
كان اجلواب ب«نعم»، يرجى 
تزويدي بصورة ضوئية من 

الالئحة وقرار اعتمادها.
٣ - هل لدى الهيئة نظام 
أو الئحة لضمان عدم تعارض 

٦ - هل استطاعت الشركة 
توفير عمالة منزلية بأسعار 
إذا كانت اإلجابة  تنافسية؟ 
بالنفــي يرجــى تزويــدي 

باألسباب.
٧ - هل لدى الشركة مراكز 
تدريب للعمالة خارج الكويت 
أو داخلها؟ إذا كانت اإلجابة 
املراكز؟  باإليجاب، ما عــدد 

وأين تقع؟
النائــب حمد  كما وجــه 
العبيــد ســؤاال الــى وزيــر 
املالية ووزير الدولة للشؤون 
واالســتثمار  االقتصاديــة 
عبدالوهــاب الرشــيد جــاء 

كالتالي: 
تقاريــر  يخــص  فيمــا 
ديوان احملاســبة عن الهيئة 
العامــة لالســتثمار ومكتب 
لندن لالستثمار والشركات 
اململوكــة والتابعــة للهيئة 

املصالــح؟ اذا كان اجلــواب 
بـــ «نعم»، يرجــى تزويدي 
بصورة ضوئية من النظام 
أو الالئحة وقرار اعتمادها.

٤ - هــل تناقش تقارير 
ديوان احملاســبة عن الهيئة 
ومكتــب لنــدن لالســتثمار 
والشركات اململوكة والتابعة 
الكويــت  داخــل  للهيئــة 
وخارجها فــي مجلس إدارة 
الهيئــة أو اللجــان املنبثقة 
عنه؟ إذا كان اجلواب بـ«نعم»، 
يرجى تزويدي بتواريخ تلك 
االجتماعات وصورة ضوئية 
من محاضرها واملســتندات 
املؤيــدة، وذلك خــالل فترة 

عشر سنوات سابقة.
٥ - مــا صحــة اخلبــر 
املنشور في صحيفة «الراي» 
في ٢٨ يوليــو ٢٠٢٢ والذي 
مفاده أن قرار إعفاء الرئيس 

إحصائية.
٢ - ما أسباب تغير عدد 
الطلبات اإلسكانية لألعوام 
١٩٩٢ وما قبل؟ حيث إن العدد 
ازداد في كشف املؤسسة عند 
مقارنة كشف ١٥/٢/٢٠١٨ مع 

كشف ٢٥/٨/٢٠٢٢.
كما وجــه النائــب حمد 
إلــى وزير  العبيــد ســؤاال 
التعليــم  التربيــة ووزيــر 
العالي والبحث العلمي د.حمد 

العدواني جاء كالتالي:
يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١ - ما أسباب تأخر أعمال 
الصيانة في مدارس منطقة 
مبارك الكبير وعدم استيفاء 
طلباتها بالنســبة لصيانة 
األعطال الكهربائية والصحية 

واإلنشائية؟
٢ - مــا أســباب عــدم 
اســتيفاء متطلبــات عقود 
النظافة من الشركات وعدم 
توفير الزي املوحد للعمالة؟ 
وما إجــراءات الــوزارة في 
هذا الشــأن؟ وما الشــروط 

اجلزائية املترتبة عليها؟
٣ - مــا الشــركات التي 
حوسبت بسبب عدم االلتزام 
بالشــروط املتفق عليها في 
عقــود الصيانــة وعقــود 
النظافــة خــالل الســنوات 
الثــالث املاضيــة والســنة 

احلالية؟

استفسر إن كان لدى هيئة االستثمار الئحة تنظم حوكمة الشركات.. وسأل عن أسباب تغير عدد الطلبات اإلسكانية لألعوام ١٩٩٢ وما قبل

حمد العبيد

٣ - مــا صحــة اخلبــر 
املنشور في إحدى الصحف 
احمللية بتراكم خسائر على 
الشــركة؟ فــي حــال صحة 
اخلبــر، مــا أســباب تراكم 
اخلســائر على الشــركة مع 
العلم أن إجراءات اســتقدام 
العمالــة فتحــت؟ وما خطة 
الشركة لتغطية اخلسائر؟ 
وهــل حققتــم فــي أســباب 
اخلســائر، خاصة أن أموال 
الشركة هي أموال عامة تخص 
الهيئــات احلكومــة (الهيئة 
العامة لالستثمار واملؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
والهيئة العامة لشؤون القصر 
وشــركة اخلطــوط اجلوية 
الكويتية) واحتاد اجلمعيات 

التعاونية.
٤ - هــل صرفت مكافآت 
ألعضاء مجلس اإلدارة منذ 

إنشاء أندية رياضية ومراكز للشباب في املناطق احلديثة
قدم الـنـائـــب حـمـد الـــعبيد اقتراحا برغبة جاء 

كالتالي:
للرياضة أثر في تخفيف الضغوطات النفسية وجتعل 
اإلنسان أكثر نشاطا وحيوية، ولها فوائد كثيرة على 
صحة اإلنســان اجلسدية والعقلية، السيما في وقتنا 
احلالي مع انتشار األمراض اجلسدية والنفسية، فيجب 

استهداف فئة الشباب وحثهم وتقدمي جميع الوسائل 
التي تساعدهم على ممارسة الرياضة ألنها حتسن من 

مستواهم الفكري واجلسدي.
لذا، فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي: «إنشــاء 
أنديــة رياضية ومراكز للشــباب فــي املناطق واملدن 

احلديثة».٫

أحمد الري:  أهمية حماية األسرة
العربية ومكافحة العنف األسري

أكد عضو جلنة الشؤون 
والتربويــة  االجتماعيــة 
والثقافية واملرأة والشباب 
بالبرملان العربي النائب أحمد 
الري أهمية حماية األســرة 
العربيــة ومكافحــة العنف 

األسري. 
جاء ذلــك فــي تصريح 
للنائب الري لوكالة األنباء 
الكويتيــة (كونا) في ختام 
اجتماع اللجنة متهيدا لرفع 
توصياتها الى اجللسة العامة 
للبرملان املقــرر عقدها يوم 

الســبت املقبل.  وأشار في هذا السياق الى ان 
اللجنة انتهت من مناقشة خطة عملها متهيدا 
لرفع توصيــات خاصة مبقترحات مقدمة من 
النواب العــرب االعضاء الى اجللســة العامة 

للبرملان.
كما لفت الى أن احملور الرئيسي ملناقشات 
اللجنة دار حول االسرة العربية وكيفية حمايتها، 
حيث مت االنتهاء من مناقشــة مشروع قانون 
استرشادي بشأن مكافحة العنف األسري وكذلك 
االطار العام ومحاور تقرير احلالة االجتماعية 

في العالم العربي ٢٠٢١. 
وقــال الري ان اللجنــة ناقشــت التصدي 
للظواهر الدخيلة على املجتمعات االنســانية 

ومنها «ظاهرة املثليني» مشيدا 
مبــا حصل فــي مونديال كأس 
العالــم بدولة قطر «التي أكدت 
املبادئ العامة التي هي في صالح 
املجتمعــات واإلنســانية عامة 
برفض الترويج لهذه الظواهر 

الدخيلة».
وذكــر ان اللجنــة ناقشــت 
كذلك سبل تعزيز الرياضة في 
املجتمعات العربية «باعتبارها 
جزءا مهما في حيوية املجتمعات 
وضرورة إشغال الشباب بتعزيز 
االنشــطة الرياضية بعيدا عن 
اجللوس لفترات طويلة أمام وسائل التواصل 
االجتماعي وتداعياتها الســلبية على الشباب 
العربــي». ولفت النائب الري الــى أن اللجنة 
ناقشت ايضا املشاكل األسرية االخرى مثل ارتفاع 

نسب الطالق في بعض املجتمعات العربية.
وأوضح ان اللجنة أوصت باعتماد مشروع 
التنال العربي (شهادة الكفاءة الدولية في اللغة 
العربية) املقدم من نائب رئيس البرملان العربي 

النائب خليل العطية.
كما اعتمدت اللجنة توصية بإنشاء (صندوق 
لدعــم اللغة العربية في الــدول غير القادرة) 
واملقدمة من النائب عبدالسالم نصية عضو جلنة 
الشؤون االقتصادية واملالية بالبرملان العربي.

أحمد الري

حمدان العازمي يؤكد السعي 
إلى اعتماد قانون عربي حلماية 

اخلصوصية ومكافحة االبتزاز
أكد عضو جلنة الشؤون 
التشــريعية والقانونيــة 
وحقوق االنسان بالبرملان 
النائــب حمــدان  العربــي 
اللجنــة  العازمــي ســعي 
عربــي  قانــون  العتمــاد 
اسـتـرشـــادي لـحـمـــاية 
اخلصوصيــة ومكافحــة 
جرائم االبتــزاز في الدول 
العربيــة. وشــدد النائــب 
العازمي في تصريح لوكالة 
االنبــاء الكويتيــة (كونا) 
على هامش مشــاركته في 
اجتماع اللجنة على خطورة 

االنتشار الكبير جلرمية االبتزاز وآثارها السلبية املدمرة 
على املجتمعات العربية «سواء بنشر الصور أو االبتزاز 
والدخول في اخلصوصيات». وأوضح ان اللجنة ناقشت 
موضوعات عدة متهيدا لرفع توصياتها بشأنها الى اجللسة 
العامة للبرملان العربي املقرر عقدها يوم الســبت املقبل 

من بينها عمالة االطفال دون سن البلوغ. 
 كمــا أقرت اللجنــة تقرير حالة حقوق االنســان في 
العالــم العربي للعــام ٢٠٢١ وأحالــت موضوعات أخرى 

ملزيد من الدراسة.

حمدان العازمي

خالد الطمار يقترح تغليظ العقوبة على من استفاد
فائدة جدية من جرمية الكسب غير املشروع

قــدم النائــب خالــد الطمار 
اقتراحا بقانون بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم (٢) لســنة 
٢٠١٦ بشأن إنشاء الهيئة العامة 
ملكافحة الفساد واألحكام اخلاصة 

بالكشف عن الذمة املالية.
وجــاءت مواد القانون الذي 
يقضي بتغليظ العقوبة على من 
استفاد فائدة جدية من جرمية 
الكسب غير املشروع على النحو 
التالــي: اقتراح بقانون بتعديل 
بعض أحــكام القانون رقم (٢) 
لسنة بشأن ٢٠١٦ بإنشاء الهيئة 
العامة ملكافحة الفساد واألحكام 
اخلاصة بالكشف عن الذمة املالية:

- بعد االطالع على الدستور، 
- وعلــى القانــون رقم (٢) 
لســنة ٢٠١٦ في شــأن إنشــاء 

مادة (١): يستبدل بنص املادة 
(٥٠) من القانون رقم (٢) لسنة 
٢٠١٦ املشار إليه بالنص اآلتي:

املــادة (٥٠): «كل شــخص 
من غير املنصــوص عليهم في 
املادتني (٤٧ و٤٨) استفاد فائدة 
جدية من الكسب غير املشروع 
مــع علمه بذلــك يعاقب بنفس 
العقوبة الواردة في املادة (٤٨) 

من هذا القانون».
مــادة (٢): يلغــى كل حكم 
يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (٣): على رئيس مجلس 
الــوزراء والــوزراء - كل فيما 

يخصه - تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت

نواف األحمد الصباح
ونصت املذكرة اإليضاحية 

املادة (٤٧) و(٤٨) استفاد فائدة 
جدية من الكسب غير املشروع 
مع علمه بذلــك يعاقب بنصف 
العقوبــة الواردة بنــص املادة 
(٤٨) من هــذا القانون». وعدم 
ورود صفة الشخص بنص املادة 
(٤٧) والتي حتدد اخلاضع إلقرار 
الذمة املالية واملادة (٤٨) والتي 
حتدد عقوبة من ارتكب جرمية 
الكســب غير املشــروع فإن من 
باب املساواة أن من استفاد فائدة 
جدية من ذلك الكسب تقع عليه 
نفس العقوبة احملددة بتلك املواد 
وليــس نصفها حتى ال يتهاون 
من تسول له نفسه ارتكاب ذلك 
الفعل أو املشاركة فيه، إضافة إلى 
أن النص بتغليظ العقوبة دافع 

قوي للحد من حدوثها.

بتعديل بعض أحــكام القانون 
رقم (٢) لسنة بشأن ٢٠١٦ إنشاء 
الهيئة العامة ملكافحة الفســاد 
واألحكام اخلاصة بالكشف عن 
الذمة املالية، على النحو التالي:
جاء الباب الســادس بنص 
القانــون رقم (٢) لســنة ٢٠١٦
بشــأن إنشــاء الهيئــة العامــة 
ملكافحة الفساد واألحكام اخلاصة 
بالكشف عن الذمة املالية وفصل 
العقوبــات املقررة على مخالفة 
احكام هــذا القانون ســواء من 
عقوبــات اصليــة أو تبعية أو 
تكميلية، مبينا األفعال املؤثمة 
والعقوبة املقــررة لكل جرمية 
وحاالت االعفاء وتطرقت املادة 
(٥٠) بالباب السادس «كل شخص 
من غير املنصــوص عليهم في 

خالد الطمار

الهيئة العامة ملكافحة الفســاد 
واألحكام اخلاصة بالكشف عن 
الذمة املالية، وافق مجلس األمة 
على القانــون اآلتي نصه، وقد 

صدقنا عليه وأصدرناه، 

عادل الدمخي: ما معايير تشخيص ذوي اإلعاقة؟
وجـه الـنـائـب د.عـادل 
الدمخي ســؤاال إلى وزيرة 
الـشـــؤون االجـتـمـاعـية 
والتنمية املجتمعية ووزيرة 
املــرأة  لشــؤون  الدولــة 
والطفولة مي البغلي، قال 
في مقدمته: ينص البند ١٧
من املادة ٤٨ مــن القانون 
رقم ٨ لسنة ٢٠١٠ في شأن 
حقــوق األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة املضــاف مبوجب 
القانــون رقــم ٧٣ لســنة 

قيــام  بخصــوص   ٢٠٢٠
هيئة اإلعاقة بجميع االعمال 
واملهــام الكفيلــة برعايــة 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
وتأهيلهــم بحيث ذكر في 
البند ١٧ وضع معايير علمية 
واضحــة فــي تشــخيص 
اإلعاقة والعمل بها وتكون 
هذه املعاييــر متاحة على 
املوقع االلكتروني للهيئة.

وطالب تزويده وإفادته 
باآلتي:

السن معيارا لتقييم احلالة؟
٣ ـ عــدد االحــكام التي 
صدرت ضــد هيئة اإلعاقة 
من ٢٠١٩ والــى يومنا هذا 
مع تزويدنا بصورة ضوئية 

عنها.
٤ـ  عدد شهادات اإلعاقة 
(املتوسطةـ  الشديدة) التي 
منحت من عام ٢٠١٩ والى 
يومنــا هــذا مــع تزويدنا 
بصور من الشهادات دون 
ذكر اسم صاحب العالقة.

١ـ  ما أسباب التأخير في 
نشر ما نص عليه البند ١٧
من املادة ٤٨ مــن القانون 
رقم ٨ لسنة ٢٠١٠ في شأن 
حقــوق األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة املضــاف مبوجب 
القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢٠

ليكون متاحا للكافة االطالع 
عليه؟

٢ ـ ما املعايير واالسس 
التي يقوم عليها تشخيص 
ذوي اإلعاقة؟ وهل يعتبر  د.عادل الدمخي

خالد العتيبي: االنتهاء من قانون 
استرشادي عربي للذكاء االصطناعي

أكــد عضــو جلنــة 
الشــؤون االقتصاديــة 
بالبرملــان  والـمـالـــية 
العربــي النائــب خالــد 
العتيبــي االنتهــاء مــن 
مناقشة مشروع قانون 
استرشادي عربي للذكاء 

االصطناعي.
جاء ذلك في تصريح 
العتيبي لوكالة  للنائب 
األنباء الكويتية (كونا) 
على هامش مشاركته في 
أعمــال اللجنة بالقاهرة 

العامــة للبرملان  للتحضير للجلســة 
العربي السبت املقبل مبقر االمانة العامة 
جلامعة الدول العربية.  وأوضح النائب 
العتيبي ان جلنة الشؤون االقتصادية 
واملاليــة بحثت ١٣ موضوعا من أهمها 
تقريرها بشــأن املنتدى العربي حول 
متطلبات تعزيز التكامل االقتصادي بني 
الدول العربية. ولفت كذلك الى االنتهاء 
من مناقشة مشروع قانون استرشادي 
عربي في مجال الذكاء االصطناعي بعد 
إدخال مالحظــات ومرئيات البرملانات 
العربيــة عليه. واشــار العتيبي كذلك 
الى استعراض اللجنة خطابا من احتاد 

الضرائــب  خبــراء 
واالطــالع  العــرب 
على نظامه األساسي 
ومــدى توافقــه مع 
لوائح البرملان العربي 
ودوره فــي تطويــر 
الضريبــي  العمــل 
العربي. ونوه كذلك 
اللجنــة  باســتكمال 
البنــود  مناقشــة 
املدرجــة فــي جدول 
أعمالها ومنها تقرير 
احلالة االقتصادية في 
الدول العربية لعام ٢٠٢١ واملوقف املالي 
للبرملان العربي. وأشــار العتيبي الى 
االتفاق على رفع تقرير شامل مبناقشات 
اللجنــة ونتائج أعمالها الى اجللســة 
العامة للبرملان العربي للنظر في إقرارها 

السبت املقبل.
وتتألــف اللجان الدائمــة للبرملان 
العربي الى جانب اللجنة االقتصادية 
واملالية من جلنة الشــؤون اخلارجية 
والسياســية واالمــن القومــي وجلنة 
الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق 
االنسان وجلنة الشــؤون االجتماعية 
والتربوية والثقافية واملرأة والشباب.

خالد العتيبي

«شؤون البيئة» بحثت تلوث الهواء 
الناجت عن عوادم السيارات

ناقشت جلنة شؤون البيئة واألمن الغذائي 
واملائــي في اجتماعها أمــس تكليف املجلس 
لها مناقشة وبحث أمر تلوث الهواء والتربة 
واملياه مع اجلهات احلكومية كافة ذات الصلة 
(موضــوع تلــوث الهواء النــاجت عن عوادم 

السيارات).
كما ناقشت اللجنة الشكوى احملالة للجنة 
رقــم (١٦٧) املتعلقة بــوزارة املالية والهيئة 
العامة للبيئة. وقال رئيــس اللجنة النائب 
د.حمــد املطر في تصريــح باملركز اإلعالمي 
ملجلس األمة إن التلوث متكرر ومتراكم ألسباب 
كثيرة وعديدة، كما أن االشــتراطات البيئية 
ال يتم األخذ بها من قبل األجهزة احلكومية.
وأوضح أن وزارة الداخلية في عام ٢٠٠٩

منحت ٢٠ شركة من القطاع اخلاص احلق في 
فحص السيارات بأماكنها بقيمة ١٠ دنانير لكل 
سيارة من دون ان تأخذ الدولة دينارا واحدا.
وتســاءل املطر عن األسس التي مت على 
اثرها اعتماد الـ٢٠ شركة، مشيرا إلى أن هذا 
القــرار يأتي في الوقت الــذي يتم فيه إلغاء 
مزايدات منها مزايدة تختص بتقليل انبعاثات 

امللوثات البيئية.
وقــال املطر إن اإلدارة العامة للمرور هي 
مــن أوقفت هذا القرار منذ عام ٢٠١٨، مطالبا 

وزير الداخلية بإيقاف احملسوبية والتنفيع 
في منح تصاريح فحص السيارات.

وأضاف املطر أن اللجنة ناقشت شكوى 
مقدمــة من مواطنني ميتلكون ٧٠ شــاليها ال 
يستطيعون االستفادة منها بسبب عدم رؤيتهم 

البحر لوجود ردم أمام شاليهاتهم.
وذكر املطر أن أحد أبناء األسرة يعتدي على 
أمالك الدولة وأخذ مجموعة من الشاليهات وقام 
بعمل ردم و(دفان) فيها منذ الثمانينيات من 
القرن املاضي، وعندما تسلمت أمالك الدولة 
أراضي البلدية مت عمل عقود وحق االنتفاع 
لشــاليهات، مشــيرا إلى أن هناك ٧٠ مواطنا 
اشتروا شــاليهات إال أنهم منذ عشرين عاما 
حتــى اآلن ال يرون البحر بســبب (الدفان) 

الذي قام به أحد أبناء األسرة.
وقال املطر إن اللجنة ألزمت الهيئة العامة 
للبيئة بضرورة حل هذه املشكلة، مضيفا أن 
املكان الذي به الدفــان أصبح مكانا للتلوث 
البيئــي والبكتيــري والفيزيائــي، ألن هذه 
الشــاليهات تســبب أمراضا ألصحابها وفقا 

لتقارير بيئية اطلعت عليها اللجنة.
وأوضــح «هذا مــا حصل مــع املواطنني 
وننتظر نصرتهم، ويجب أن نفزع ملن طرق 

باب األمة».

عبداهللا فهاد وأ.د. حمد املطر خالل اجتماع اللجنة
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الرئيس أحمد السعدون مترئساً اجتماع مكتب املجلس رئيس مجلس األمة أحمد السعدون خالل استقباله رئيس جلنة شؤون احملاربني القدامى في الكونغرس األميركي بحضور القائم بأعمال السفارة

مكتب املجلس يعقد اجتماعًا والسعدون يستقبل رئيس جلنة شؤون احملاربني القدامى في الكونغرس األميركي

عقد مكتب املجلس اجتماعا امس برئاسة 
رئيس مجلس األمة أحمد عبدالعزيز السعدون. 
حضــر االجتماع نائب رئيــس مجلس األمة 
محمد براك املطير، وأمني سر املجلس النائب 

أسامة الشاهني، ورئيس جلنة الشؤون املالية 
واالقتصادية النائب شعيب املويزري، ورئيس 
جلنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب 
مهند الساير، ورئيس جلنة األولويات النائب 

عبداهللا فهــاد العنزي، واألمني العام ملجلس 
األمة عادل اللوغاني، فيما اعتذر مراقب مجلس 
األمة النائــب د.عبدالكرمي الكندري عن عدم 

احلضور.

من جانــب آخر، اســتقبل رئيس مجلس 
األمة أحمد الســعدون في مكتبه أمس رئيس 
جلنة شؤون احملاربني القدامى في الكونغرس 
األميركي مارك تاكانو وعضوي اللجنة إليسا 

سلوتكني وكولني ألريد وعضو جلنة الرقابة 
واإلصالح بالكونغرس كاتي بورتر. حضر اللقاء 
القائم باألعمال باإلنابة في ســفارة الواليات 

املتحدة لدى الكويت جيمس هولتسنايدر. 

«شؤون التعليم» تواصل التحقيق في أسباب عدم تطبيق القانون 
وسوء اإلدارة في اجلامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي

ناقشــت جلنــة شــؤون 
التعليم والثقافة واإلرشــاد 
تكليفها بالتحقيق في أسباب 
عدم تطبيق القانون وسوء 
اإلدارة فــي جامعة الكويت 
العامــة للتعليــم  والهيئــة 
التطبيقي والتدريب واآلثار 

املترتبة عليه.
وقال رئيس اللجنة النائب 
د.حمــد املطر فــي تصريح 
باملركز اإلعالمي في مجلس 
األمــة إن االجتمــاع واصــل 
التحقيــق فــي التعيينــات 
والبعثات في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي، مضيفا ان 
مســؤولي الهيئة لم يكونوا 
مستعدين لهذا االجتماع على 
الرغــم من االجتمــاع معهم 
في وقت ســابق من الشــهر 
اجلاري حول هذا املوضوع 
بحضور وزير التربية ووزير 
التعليم العالي وجميع قيادات 

«التطبيقي».

ستعمل بكل إخالص للتحقيق 
في أســباب ضيــاع حقوق 
املستحقني نتيجة احملسوبية 

والواسطات.
وتساءل املطر: «كيف يتم 

اإلعالن عن تخصصات غير 
موجودة مثل طالب حاصل 
علــى الدكتــوراه فــي كــرة 
املضرب، ونشر إعالن لتعيني 
وبعثات لتخصص «رسوم 

متحركة»، باإلضافة إلى قيام 
األقســام بتعيــني املئات من 
املنتدبني على حساب أعضاء 
هيئة التدريس الكويتيني. 

وبــني أن اللجنــة طلبت 

مشــيرا إلى أن هناك بعض 
املتقدمــني مت رفــض طلبهم 
بسبب عدم وجود بطاقتهم 
املدنية أو بسبب عدم حتميل 

البرنامج ألعمالهم.

كشــفا ببيانــات وأســماء 
وخبرات املشاركني في جلان 
التعيــني والبعثــات خــالل 
الســنوات الـــ ٥ األخيــرة، 
وكذلك أســماء من قابلوهم، 

واعتبر املطــر أن «هناك 
فوضــى كبيــرة فــي هيئة 
التعليم التطبيقي تستدعي 
الوقوف عليــه والنظر فيه 
خصوصــا أن هنــاك املئات 
من املظالم مــن املواطنني»، 
مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة 
سيتبعون أســلوب التدرج 
احلكيــم من خالل مناقشــة 
املســؤولني فــي اجتماعات 
اللجنــة وتوجيه األســئلة 
البرملانيــة وتشــكيل جلان 
التحقيق. وطالب املطر وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
بالوقوف على مســؤولياته 
حتى تعود هذه املؤسســات 
إلــى وضعهــا  األكادمييــة 
الطبيعي، مضيفا: سنتدرج 
في استخدام أدوات احملاسبة 
التربيــة  وســندعو وزيــر 
الــى حضــور اجتماع جلنة 
التحقيــق فــي ١٥ ديســمبر 

املقبل.

د.فالح الهاجري ود.خليل أبل وأ.د.حمد املطر وعالية اخلالد خالل اجتماع اللجنة ً أ.د.حمد املطر متحدثا

وأوضح أن اللجنة ستعاود 
االجتماع في منتصف الشهر 
املقبل الســتئناف التحقيق 
فــي موضوعــي التعيينات 
والبعثات، مؤكدا أن اللجنة 

عيسى الكندري: إضافة ربات البيوت وذوي اإلعاقة 
الشديدة واملتوسطة إلى «التأمني الصحي» للمتقاعدين

قدم النائب عيسى الكندري 
اقتراحا بقانون بتعديل املادة 
(٢) من القانون رقم (١١٤) لسنة 
٢٠١٤ بشأن التأمني الصحي على 
املواطنــني املتقاعدين، ونص 

االقتراح على ما يلي:
(املادة األولى)

يستبدل بنص املادة (٢) 
من القانون رقم (١١٤) لسنة 
٢٠١٤ املشار إليه النص اآلتي:

«تسري أحكام هذا القانون 
علــى املواطنــني املتقاعدين 
العامة  املسجلني باملؤسسة 
االجتماعيــة،  للتأمينــات 
وربــات البيوت الكويتيات، 
واألشــخاص ذوي اإلعاقــة 
الشديدة واملتوسطة، ويجوز 
إضافة شــرائح أخرى بقرار 

يصدره الوزير».
(املادة الثانية)

علــى رئيــس مجلــس 

 عنــد صــدور القانــون 
رقم (١١٤) املشــار إليه جاء 
في مذكرتــه اإليضاحية أن 
الغاية منه تخفيض النفقات 
الصحيــة امللقاة على عاتق 
املواطنــني املتقاعدين، بعد 
أن تعددت وســائل الوقاية 
والعــالج احلديثة مع تقدم 
الطب واســتتبع ذلك زيادة 
كبيــرة جــدا فــي تكاليــف 
الرعاية الصحية من حيث 
ســعر األدويــة واملعــدات 
القوى  واألجهــزة وأجــور 
العاملــة وخاصــة األطباء 
االستشاريني في فروع الطب 
املختلفة. ولقد نصت املادة 
(٢) مــن القانون رقم (١١٤) 
على أن تسري أحكام القانون 
املتقاعدين  املواطنــني  على 
املسجلني باملؤسسة العامة 
االجتماعيــة،  للتأمينــات 
ويترتــب على ذلك أن تقدم 
اخلدمات الصحية للمشمولني 

على واجب الدولة في كفالة 
املعونة للمواطنني في حالة 
الشيخوخة واملرض أو العجز 
عــن العمل، كمــا توفر لهم 
خدمــات التأمني االجتماعي 
االجتماعيــة  واملعونــة 
والرعايــة الصحية، فضال 
عما جاء في املــادة (١٥ من 
الدستور) من ضرورة عناية 
العامــة  الدولــة بالصحــة 
الوقاية والعالج  وبوسائل 

من األمراض واألوبئة.
لكل هذا رئي التقدم بهذا 
االقتراح بقانون لتعديل نص 
املادة (٢) بحيث تسري أحكام 
القانون على ربات البيوت 
الكويتيات أسوة باملتقاعدين، 
وبداهة أن الوزير املختص 
وهو وزير الصحة ســوف 
يصدر وفــق املادة (١٣) من 
اللوائح والقرارات  القانون 
الالزمة لتنفيذه بعد تعديله 

مبوجب هذا االقتراح.

بالقانــون وتتحمــل وزارة 
الصحــة وفــق املــادة (٣) 
قيمة التأمــني، ووفق املادة 
(٧) يتم حتصيل قيمة العالج 
من شركات التأمني ويحظر 
حتصيل أي مبالغ من املؤمن 

عليهم.
وملا كانت ربات البيوت 
من املواطنات الكويتيات ال 
يقللن عطاء للوطن واملجتمع 
عن املتقاعديــن وتقع على 
عواتقهن مسؤولية تنشئة 
وتربية األجيــال الصاعدة 
تنشــئة قوميــة وســليمة، 
مع مــا في ذلك مــن إرهاق 
وعنــاء وســهر وتضحية، 
وحيــث إنهــن ال يتقاضني 
معاشــات تقاعدية، وليس 
مبقدورهن حتمــل تكاليف 
العــالج الباهظة خاصة مع 

تقدم السن.
وملا كان الدستور الكويتي 
قد نص فــي املادة (١١) منه 

عيسى الكندري

الوزراء والوزراء - كل فيما 
يخصه - تنفيذ هذا القانون، 
ويعمل به من تاريخ نشره 

في اجلريدة الرسمية.
ونصت املذكرة اإليضاحية 
لالقتــراح بقانــون بتعديل 
املادة (٢) مــن القانون رقم 
(١١٤) لســنة ٢٠١٤ بشــأن 
التأمني الصحي على املواطنني 

املتقاعدين على اآلتي:

ثامر السويط: الكويتية البالغة ٤٠ سنة تستحق 
املساعدة العامة ما لم يكن لديها دخل ثابت

قدم النائب ثامر السويط 
اقتراحا بقانون بإضافة مادة 
جديدة برقم (٢ مكررا) إلى 
القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١١

في شأن المساعدات العامة 
جاء كالتالي:

المــادة األولــى: تضاف 
مادة جديدة برقم (٢ مكررا) 
إلى القانون رقم ١٢ لســنة 
إليــه نصها  ٢٠١١ المشــار 

اآلتي:
«تستحق المرأة الكويتية 
التي بلغت ٤٠ سنة ميالدية 
المساعدة العامة ما لم يثبت 

وجود مصــدر دخل ثابت 
خاص بها».

الثانيــة: يلغى  المــادة 
كل حكــم يتعارض مع هذا 

القانون.
الثالثــة: علــى  المــادة 
رئيــس مجلــس الــوزراء 
والوزراء - كل فيما يخصه 

- تنفيذ هذا القانون.
الـمـذكــــرة  وجـــاءت 
اإليضاحية لالقتراح بقانون 
بإضافــة مادة جديدة برقم 
٢ مكررا الــى القانون رقم 
١٢ لســنة ٢٠١١ فــي شــأن 

كذلك وجود عدد كبير من 
الكويتيــات المتزوجات ال 
يملكن مصدر دخل ثابت قد 

حرمن من المساعدة.
لذا جــاء هــذا االقتراح 
بقانون بإضافة مادة جديدة 
برقــم ٢ مكررا الى القانون 
رقم ١٢ لسنة ٢٠١١ في شأن 
العامة تنص  المســاعدات 
على اســتحقاق المساعدة 
العامة للمرأة الكويتية التي 
بلغت ٤٠ سنة ميالدية، ما 
لم يثبت وجود مصدر دخل 

ثابت خاص بها.

المساعدات العامة بما يلي:
صدر المرسوم رقم ٢٣

لسنة ٢٠١٣ بشأن استحقاق 
المساعدات  وتقدير وربط 
العامة ليشمل فئات عديدة 
من الكويتيين، ولكن الفقرة 
األخيرة مــن المادة األولى 
الكويتية  الخاصة بالمرأة 
اشــترطت  المتزوجــة 
الســتحقاقها المساعدة أن 
تكون قد بلغت سن ٥٥ سنة 
ميالدية، وبعد مراجعة من 
يشملهن هذا القرار، تبين 
أنهــا فئــة قليلــة وتبيــن 

تبني وجود عدد كبير من الكويتيات املتزوجات ُحرمن من املساعدة

ثامر السويط

فارس العتيبي يسأل عن أسباب إلغاء 
جلنة التحقيق اخلاصة بـ «اجلمارك»

وّجــه النائــب فــارس 
العتيبي ســؤاال إلى وزير 
التجارة والصناعة ووزير 
الدولة لشؤون االتصاالت 
وتكنولوجيــا املعلومــات 
مازن الناهض، طالب فيه 

تزويده وإفادته باآلتي:
١ ـ أســباب إلغاء جلنة 
التحقيق اخلاصة باملخالفات 
املالية الــواردة في تقرير 
ديوان احملاسبة ٢٠١٦/٢٠١٧
وفقــا للقــرار اإلداري رقم 
١٣٥ لسنة ٢٠٢٢ في اإلدارة 

العامــة للجمــارك؟ مع تزويدنــا بصورة 
ضوئيــة من كافــة التقاريــر واملخاطبات 

الداخلية واخلارجية بشأن 
هذه املخالفات.

٢ـ  صــورة ضوئية من 
التفتيش  تقاريــر مكتــب 
اإلدارة  فــي  والتدقيــق 
العامة للجمارك منذ بداية 
عــام ٢٠٢٢ حتــى تاريخه 
واخلاصة باملنافذ احلدودية 

واملوانئ واملطارات.
٣ ـ صــورة ضوئيــة 
مــن كافــة تقاريــر جلــان 
التحقيق في االدارة العامة 
للجمارك عن آخر ٣ سنوات 
واالجراءات املتخذة بشأن التوصيات الواردة 

فيها.

تتعلق باملخالفات الواردة في تقرير ديوان احملاسبة

فارس العتيبي

أسامة الشاهني: ما دور شركة الدرة
في خفض أسعار العمالة املنزلية؟

وّجــه النائب أســامة 
الشاهين سؤاال إلى وزير 
التجارة والصناعة ووزير 
الدولة لشؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات، 
مــازن الناهض قــال في 

مقدمته:
لما كان هنــاك حاجة 
المنزلية،  ماسة للعمالة 
للقيام باألعمال المنزلية 
ورعايــة األبناء الصغار، 
فإننا نجد أن عدم توافرها 
في الوقت الحالي يشكل 

الهاجــس لدى كثير مــن أرباب البيوت 
ورباتها.

ولعل الزيادة المبالغة في أسعار جلب 
العمالة المنزلية من أبرز ما يعانيه الناس 
في الوقت الحالي، خاصة أن قيمة استقدام 
العمالة المنزلية قد تصل إلى ما يقارب 
١٥٠٠ دينار للعامل أو العاملة، وهذا مبلغ 
كبير ال يستطيع كثير من أرباب األسر 
توفيره، علما بأن المبلغ يتضمن فترة 

الحجر المؤسسي بأحد الفنادق.
وكانــت الدولــة قد قامت بتأســيس 
(شــركة الدرة للعمالة المنزلية) بدعم 

الجمعيــات  اتحــاد  مــن 
بهــدف  التعاونيــة، 
تقليل األســعار وتنويع 
جنسيات العمالة، إال أن 
عدم توافر العمالة وعدم 
تنوع الجنســيات وعدم 
انخفاض األسعار، من أبرز 
شكاوى أرباب األسر، كونه 
من المفترض أن الشركة 
تسهم في خفض األسعار 
ألنها مدعومة من الدولة.

وجاء في سؤال النائب 
أســامة الشــاهين سؤاال 
إلى وزيــر التجــارة والصناعة ووزير 
الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات مازن الناهض: يرجى إفادتي 

وتزويدي بآالتي:
١ - ما دور شركة «الدرة» في خفض 

أسعار جلب العمالة المنزلية؟
٢ - كم يبلغ عــدد العمالة المنزلية 
الفعلية التي وفرتها شركة «الدرة» منذ 
تأسيسها؟ مع بيان الجنسيات والسنوات.

٣ - هل هناك ضمانات إضافية تقدمها 
الشركة للكفالء في حالة عدم رغبة العامل 

المنزلي بالعمل أو حال هروبه؟

استفسر عن عدد من مت جلبهم من خالل الشركة

أسامة الشاهني
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عمار العجمي: القيادة السياسية تدعم جميع احللول الواقعية ملعاجلة القضية اإلسكانية
خالل ندوة نّظمتها «اجلمعية االقتصادية».. بعنوان «األزمة اإلسكانية التحديات واحللول»

ذلك الى البيروقراطية احلكومية 
وعدم القدرة علــى اتخاذ قرار، 
ونأمل أن نرى قــرارا فاعال من 

احلكومة احلالية.
العمل بشفافية

من جهته، قال رئيس جلنة 
األولويــات فــي مجلــس األمة 
النائــب م.عبداهللا فهاد العنزي 
إن املشكلة االسكانية هي مشكلة 
ارادة وقرار، فكل شيء موجود، 
والتزال العوائــق موجودة في 
مدينة جنوب سعدالعبداهللا رغم 
ســنوات على إقرارهــا، فعلينا 
ان نتصــارح مع الناس ونعمل 

بشفافية.
وأضــاف: «غياب الشــفافية 
جعــل املواطنني يتــرددون في 
اختياراتهم في املدن االسكانية، 
حيث انــه بعد توزيــع املطالع 
طرحت خيطان وجنوب عبداهللا 
املبارك، واآلن الناس تتســاءل 
عــن مصير الصليبيــة وتيماء 
بعــد انتهــاء البنيــة التحتيــة 
للبيوت امليسرة، فاملشكلة حاليا 
فنيــا، وعلينــا ان نتعامل معها 
بشــكل فني ونؤكد للجميع ان 
القضية االسكانية ستكون أولى 

األولويات».
بدوره، قال النائب حمد العبيد 
إننا نتوجه بالشــكر لكل جلان 
األهالي التطوعية التي كان لها 
دور ايجابي في احلث على حل 
القضية االسكانية، فاليوم اعضاء 
اللجنة االسكانية ٤ منهم يعانون 
مما يعانيه املواطن وينتظرون 
دورهم في االســكان، ولكن من 
االمور االيجابية ان وزير االسكان 
جاء من رحم الشعب، فالقضية 
االسكانية حتتاج الى قرار حازم.

وأضاف: يجب تطوير اللوائح 
اإلداريــة فــي املؤسســة العامة 
للرعاية السكنية وتعديل قرار 
حرمان من حصل على ميراث ٢٠٠
متر مربــع من حقه في الرعاية 
السكنية، ومعاجلة قضية سحب 
بيت املتوفى وعدم اصدار وثيقة، 
كما يجــب تذليــل العقبات في 
التعاقــد مع الشــركات العاملية 
وتأخر التوزيعات وجتهيز البنى 
التحتية ومشاكل ميزانية بنك 

االئتمان.

حلول عاجلة، والشق الثاني هو 
احلل احلقيقي للقضية االسكانية 
من خالل إقرار قوانني االستدامة 
للرعاية الســكنية، حيث نعمل 
عليها منذ سنوات وجلسنا مع كل 
املعنيني لنفهم ونعالج املشكلة 
ونتمكن من صياغة قوانني فاعلة 
النتشال البالد من هذه القضية 
التي متس كل املواطنني وخالل 
االسابيع القادمة سيرى اجلميع 

النتائج الفعلية».
بــدوره، قــال رئيــس جلنة 
امليزانيات في مجلس األمة النائب 
د. عادل الدمخــي: «احلكومة ال 
تستطيع ان حتدد االولوية للبنية 
التحتية للمــدن اجلديدة وهذا 
واضح، فما الفائدة املرجوة من 
اعادة بناء البنية التحتية جلنوب 
الســرة من جديد، فاالزدحامات 
املرورية لها العديد من احللول 
ومنهــا البصمة املرنــة، ونحن 
نعيــش فــي فوضى املســؤول 
عنها النظام االداري للدولة وعدم 
معاجلة التركيبة السكانية، ومن 
هنا فال توجد أولويات واضحة 

لدى احلكومة».
ولفت الدمخي إلى ان امليزانية 
خصص فيهــا ٢٫٥ مليار دينار 
للبنية التحتية فلماذا ال تسخر 
لبناء املدن اجلديدة؟ حيث يرجع 

تفــاؤل بتوجــه اصالحــي لدى 
احلكومة، مشيرا الى أن احلكومة 
متد يد التعاون ملعاجلة القضايا 
املوجودة، وعليه فالبد أن يكون 
هناك قرار فعلي لتطبيق وتنفيذ 

احللول املطروحة.
وأضاف: «لدينا خريطة طريق 
حلــل القضيــة االســكانية من 
شقني أولها التعامل مع القضايا 
احلالية واملشــاكل اليومية في 
املــدن الســكنية لنتغلــب على 
املعوقات بالتعــاون مع اجلهاز 
التنفيذي وهذه محاولة إليجاد 

ما يتعلق بدورنــا في حل هذه 
القضية سنستعجل فيه ونقوم 

بإجنازه ملصلحة املواطن».
خطوات واضحة 

من جانبه، شدد مقرر اللجنة 
االسكانية في مجلس األمة النائب 
د.عبدالعزيز الصقعبي على أن 
الكلمات ال تكفي في هذه القضية، 
فالبد من خطوات عملية واضحة 
من الســلطتني، وصــدور قرار 
سياســي جريء حلــل القضية 
االســكانية، مشــيرا الى وجود 

فالقضية االسكانية هي استمرار 
واســتدامة لكل اســرة كويتية، 
فارتفاع قيمة االيجارات يواجهها 
٩٢ ألف طلب اسكاني قائم، والبد 
من وضع احللول لهذه املشكلة.

وأضاف إن «األزمة االسكانية 
ليســت قضيــة أراض، بــل هي 
قضية قــرار حازم، فقد كان لنا 
دور في املجلس البلدي بتحرير 
العديد من االراضي وتخصيصها 
لـ«الســكنية» واملســاهمة فــي 
إزالة املعوقات في جنوب سعد 
العبداهللا، كما نؤكد على أن كل 

حصلوا على قسائم في خيطان 
قــد انتقلوا إلى جوار ربهم قبل 
أن يسكنوا منازلهم في خيطان».

تفاقم األزمة اإلسكانية

من جانبه، قال رئيس اجلمعية 
الكويتيــة خالــد  االقتصاديــة 
املطيــري، ان اجلمعية حترص 
على طرح املوضوعات التي تهم 
املواطن، وال شك في أن حتديات 
القضية االسكانية تتفاقم، وعلى 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
أن تتصدى لهذه األزمة وأن تضع 

لها احللول املناسبة.
بــدوره، قــال املنســق العام 
للجنــة أهالــي مدينــة جنــوب 
سعد العبداهللا التطوعية فهيد 
امللحم، إن اللجنة بذلت اجلهود 
احلثيثــة لاللتقاء باملســؤولني 
والنــواب لعرض همــوم أهالي 
املدينة ومواكبة متطلبات اجناز 
املدينة، مشــيرا الــى أن اللجنة 
طلبت من الوزير عمار العجمي 
وضع خطة زمنية واضحة لطرح 
عقود البنية التحتية للمدينة.

من جهته، قال رئيس املجلس 
البلدي عبداهللا احملري إن القضية 
االســكانية هي القضية األولى 
لدى أعضاء املجلس البلدي، فهي 
ليست قضية رفاهية أو تكسبات، 

علي إبراهيم 

أكــد وزيــر الدولة لشــؤون 
مجلــس األمــة ووزيــر الدولة 
لشــؤون اإلســكان والتطويــر 
العجمــي أن  العمرانــي عمــار 
القضيــة اإلســكانية بالكويــت 
تواجــه العديد مــن التحديات، 
مشددا على انها ستصبح أزمة 
لألسر الكويتية حال عدم تضافر 
اجلهود حللها، وأنه يجب ابتكار 
حلول جديدة دون انتقاص من 
حــق املواطن باحلصــول على 

سكن كرمي.
وقال العجمــي خالل الندوة 
التي نظمتها اجلمعية االقتصادية 
الكويتيــة بالتعــاون مع جلنة 
جنوب سعد العبداهللا التطوعية 
أول من امــس، بعنوان «األزمة 
اإلسكانية التحديات واحللول»، 
إن القيادة السياســية وضعت 
القضية االسكانية في اعتبارها 
وتدعــم جميع احللول اجلديدة 
الكفيلة مبعاجلة القضية بشكل 

واقعي وملموس.
ولفت العجمي الى أن أنه لم 
يأل جهدا في اتخاذ القرارات التي 
تسهم في حل القضية االسكانية، 
مشيرا الى أنه يعمل مع فريق على 
وضع خطط قصيرة ومتوسطة 
وطويلة املدى حللحلة القضية 

ومعاجلتها بشكل جذري.
وأضاف إن مشــروع مدينة 
جنوب سعد العبداهللا يحتوي 
على ٦ ضواح بسعة ٢٤ ألف وحدة 
ســكنية موزعة على ٥ ضواح، 
حيث وزعت منها ٤٥٩١ قسيمة، 
مبينــا أنه مت أخــذ املوافقة من 
اجلهات املعنية إلرسال مناقصة 
البنية التحتية للمدينة للطرح، 
حيث يجري حاليا جتهيز املعايير 
والشروط الواجب توافرها في 
الشــركات املنفــذة، ونتوقع أن 

تنجز في ديسمبر ٢٠٢٢.
وتابع العجمي بالقول: «جميع 
االخــوة في اللجــان التطوعية 
الذين قابلتهم وجدتهم يحملون 
هم الوطن واملواطن، وذكرت لهم 
أن يدي بأيديهم، وطموحنا هو 
تقليص فترة االنتظار ملستحقي 
الرعاية السكنية، وقد أصابني 
احلزن عندمــا علمت أن ٦ ممن 

(محمد هاشم) جانب من املشاركني في ندوة اجلمعية االقتصادية حول القضية اإلسكانية  

٣ مراحل رئيسية حلل األزمة اإلسكانية
قال مقرر اللجنة االسكانية في مجلس األمة 
النائــب د.عبدالعزيز الصقعبي إن حل القضية 
اإلسكانية ينطلق من خالل ٣ مراحل رئيسية.. 

وهي كما يلي:
٭ املرحلة األولى: انشــاء شركات مساهمة تكون 
للحكومة واملواطن حصــة فيها، باإلضافة الى 
حصة لشريك استراتيجي، ومن خالل هذه الشركة 
يدخل املطور العقاري في استصالح األراضي، 
ومجلس األمة في طور اللمســات النهائية لهذا 

القانون وسيعرض خالل ثالثة اسابيع.
٭ املرحلة الثانية: جتميع شتات القضية االسكانية 

ومعاجلة الفوضى بهذا اجلانب، وعليه فالبد من 
وجود هيئة عقار تنظــم كل ما يتعلق بالعقار 
لتنظيم الفوضى احلاصلة حاليا وتقوم مبتابعة 
ورصد سوق العقار في الكويت وتصدر التقارير 

واالحصائيات وغيرها
الفوضــى احلاصلة في  ٭ املرحلة الثالثة: ضبط 
الــدورة املســتندية للعقار لكــي ال تتكرر دفع 
الرسوم والوكاالت العقارية والتسجيل العقاري 
واصدار التراخيص وغيرها، ومع هذا كله يجب 
احلذر لكي ال جتير هذه القوانني ملصلحة التاجر 

على حساب املواطن.

٣٫٩ مليارات دينار ملكيات األجانب 
بأسهم البنوك الكويتية

شريف حمدي

تباين أداء بورصة الكويت بنهاية تعامالت 
األسبوع بعد تداوالت اتسمت بالهدوء في اغلب 
اجللسات تزامنا مع انطالق كأس العالم، حيث 
انهى السوق األول تعامالت األسبوع على تراجع 
محدود فيما جنح الســوق الرئيسي لالرتفاع 

ايضا بشكل محدود.
وظهــرت خــالل تعامالت األســبوع نزعة 
بيعية إلى حد ما خاصة على األسهم القيادية 
بعد ان شــهدت هذه النوعية من االسهم زخما 
شرائيا الفتا خالل األســابيع الثالثة األخيرة 
بالتزامن مع اعالن البنوك والشركات القيادية 
عن النتائج املالية اخلاصة بفترة الربع الثالث 
مــن العام احلالــي والتي جــاءت ايجابية في 
مجملها، في املقابل كان الشــراء ملحوظا على 
األسهم املتوسطة والصغيرة بتوجهات مضاربية 

جلني األرباح السريعة.
ومن العوامل التي أثرت سلبا على مجريات 
التداول خالل االســبوع، جنوح اسعار النفط 
للتراجــع ليهبط النفــط الكويتي ألقل من ٩٠

دوالرا للبرميــل ألول مــرة منذ اندالع احلرب 
الروسية ـ االوكرانية في فبراير املاضي.

ومع تباين اداء مؤشرات السوق وجنوحها 
للتراجع، خســرت القيمة السوقية لبورصة 
الكويت ٤٣٤ مليــون دينار بنهاية التعامالت 
االســبوعية ليصل اإلجمالي إلى ٤٨٫٦٦ مليار 
دينار تراجعا من ٤٩٫٠٩ مليارا في نهاية االسبوع 

املاضي بنسبة تراجع ٠٫٩٪.
وتراجعت السيولة املتدفقة للسوق بنسبة 
٤٠٪، مبحصلة اســبوعية بلغــت ١٨٨ مليون 
دينــار مبتوســط يومي هبط إلــى ٣٨ مليون 
دينار مقارنة مع ٣١٥ مليون دينار مبتوســط 
يومي ٦٣ مليون دينار األسبوع املاضي، وبدا 
جليا ان هناك احجاما عن ضخ الســيولة كما 
في األسابيع األخيرة على وقع تراجع اإلقبال 

نسبيا على األسهم ذات القيم السعرية املرتفعة.
ومع حالة الهدوء التي سيطرت على مجريات 
التداول خالل جلسات األسبوع، تراجعت أحجام 
التداول بنسبة ٤٥٪، بكميات ٧٩٣ مليون سهم 
مقابل ١٫٤٥١ مليار سهم في تعامالت األسبوع 

املاضي. 
وفي ســياق آخر، تراجعت قيمة األجانب 
في أسهم البنوك الكويتية بشكل طفيف من ٤

مليارات دينار إلى ٣٫٩ مليارات دينار بنسبة 
٢٫٥٪ مقارنة مع األسبوع املاضي، وجاء تراجع 
القيمة رغم تعزيز األجانب لنســب ملكياتهم 
نظرا النخفاض اسعار بعض األسهم البنكية.

وطبقــا إلحصائيــة حول نســب امللكيات 
األجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ ٢٣ نوفمبر 
اجلاري، استمرت العمليات الشرائية لألجانب 
من خالل زيادة امللكيات في أسهم ٦ بنوك هي: 
بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي 
«بيتك» وبنك اخلليج والبنك االهلي وبوبيان 
ووربة، مقابل انخفاضها في بنك برقان فقط، 
فيمــا اســتقرت في ٣ بنوك هــي بنك الكويت 

الدولي KIB، التجاري، واألهلي املتحد.
وجاء «الوطني» بالصدرة من حيث القيمة 
بـــ ٢٫٠٦٩ مليار دينار بعد ارتفاع النســبة بـ 
٠٫٠١٪ لتصل إلى ٢٤٫٥٧٪، وحل «بيتك» باملرتبة 
الثانيــة من حيث القيمة بـ ١٫٣٥٦ مليار دينار 
بنسبة شراء ٠٫٠٦٪ لتصل النسبة إلى ١١٫٨٢٪، 
كما ارتفعت ملكيات االجانب في بنك اخلليج 
بنســبة ٠٫٠٦٪ بنســبة ١٧٫٢٩٪ بقيمة ١٨٧٫٥

مليون دينار.
وارتفعــت ملكيات االجانــب في «االهلي» 
بنســبة ٠٫٠١٪ لتصل النســبة االجمالية إلى 
١٫٢١٪ بقيمــة ٧٫٠٦ ماليني دينار، كما ارتفعت 
في «بوبيان» بنسبة ٠٫٠٣٪ لتصل إلى ٥٫٩٠٪ 
بقيمة ١٨٥٫٢ مليون دينار، وارتفعت في «وربة» 
بنســبة ٠٫٠١٪ لتصل إلــى ٥٫١٩٪ بقيمة ٢٦٫٦

مليون دينار.

٤٣٤ مليون دينار خسائر أسبوعية لـ «البورصة».. و١٨٨ مليوناً محصلة السيولة

الشيخ محمد اجلراح: الكويت من أول الداعمني للبنان.. 
وسنعمل على تشجيع وحتفيز عودة االستثمار إليه

بيروت - أحمد منصور

قــال رئيس احلكومــة اللبنانية 
جنيب ميقاتي إن اخلروج من املأزق، 
يجب أن يكــون عن طريق حل عام 
وتســوية تنطوي قبل كل شــيء، 
على انتخــاب رئيــس للجمهورية 
في أســرع وقت ممكن، وتشــكيل 
حكومة جديدة، واإلسراع في عجلة 
اتفاق  املنشودة، وإبرام  اإلصالحات 
نهائــي مع صندوق النقــد الدولي، 
وبالتالي احلصول على املســاعدات 
املوعودة، في سبيل احتواء  الدولية 
املخاطر الكامنة حاليا كشرط مسبق 
ألي نهوض اقتصــادي مرجو على 

املديني املتوسط والطويل.
ميقاتــي كان يتحدث خالل حفل 
افتتــاح فعاليات «منتــدى بيروت 
االقتصادي ٢٠٢٢»، الذي ينظمه احتاد 
املصارف العربية، في فندق ڤينيسيا، 
العربية في  «التجارب  حتت عنوان: 
اإلصالح االقتصادي وصوال إلى اتفاق 

مع صندوق النقد الدولي».
وألقى ميقاتــي كلمة رحب فيها 
باحلضور املصرفي اللبناني والعربي، 
مشــيرا إلى أنه ال مخــرج لألزمة 
االقتصادية النقدية الراهنة التي يعاني 
منها لبنان، مــن دون إقرار االتفاق 

النهائي مع صندوق النقد مبا يؤمن 
تدفق مداخيل بالعمالت األجنبية إلى 
لبنان، أكان من خالل صندوق النقد 
مباشرة أو من خالل الدول املانحة فيما 
بعد، والتي لن متد يد املساعدة إذا لم 
يكن هنالك مراقب دولي لإلصالحات 

أال وهو صندوق النقد.
وأوضح أن إبرام االتفاق سيمكن 
أيضا من وضع البالد على سكة النمو 
االقتصــادي اإليجابي وأن يحد من 
الضغوط االجتماعية واالقتصادية التي 
تعاني منها األسر اللبنانية بشكل عام.
وأضاف: «توصلنا إلى اتفاق على 
النقد  املوظفني» مع صندوق  صعيد 
الدولي، في أبريــل املاضي، ويبرز 
التحدي األكبر في استكمال مختلف 
القوانني  إقرار  اللبنانية  الســلطات 
واإلجراءات الواردة في هذا االتفاق، 
من أجل إبرام االتفاق النهائي مع مجلس 

إدارة الصندوق».
القطــاع املصرفي  وقــال: «ان 
اللبناني، والذي عرف سنوات حميدة 
على فتــرة طويلة من الزمن، يعاني 
اليوم من أزمة قاسية وخطيرة بحيث 
ينبغي تضافر جهود كل الســلطات 
السياسية والنقدية واملصرفية من أجل 
احتواء االختالالت القائمة والنهوض 
التعافي واخلروج من  بالقطاع نحو 

كبوته احلالية».
وقال: «ال بد في اخلتام من التذكير 
بأن هناك خيارين متاحني اليوم، اخليار 
األول الذي يجب جتنبه بكل الطرق 
يتمثل بسيناريو املراوحة واجلمود 
والالإصالح والذي قد يؤدي في نهاية 
املطاف إلى الليرة املطلقة، في حني أن 
اخليار الثاني يقوم على إعادة هيكلة 
منتظمة وفــق برنامج إصالحي مع 
صندوق النقد الدولي من شــأنه أن 
للتصحيح الضروري  املفتاح  يكون 

للوضع املالي بشكل عام».
دعم مسار اإلصالح

من جانبه، قال رئيس بنك الكويت 
الدولي، رئيس جلنة االســتثمار في 
احتاد املصارف العربية الشيخ محمد 
جراح الصباح: «في الكويت، لم نترك 
مناسبة يحتاج فيها لبنان احلبيب، إلى 
الدعم واملــؤازرة، إال وكنا من أوائل 
الداعمني، وخصوصا اليوم فإن حضور 
الكويت يهدف إلى دعم مسار التعافي 
واإلصالح االقتصادي، واملســاهمة 
في دفع مسيرة االستقرار والنمو».

وأضاف: «سنعمل بكل طاقاتنا، 
كلجنة استثمار في احتاد املصارف 
العربية إلى تشــجيع وحتفيز عودة 
االستثمارات إلى لبنان، الذي يزخر 

التي  املنتجة،  باإلمكانات واملشاريع 
تخرج لبنــان من النفق، وتعيده إلى 
خارطة الدول املزدهرة، وجتدد الثقة 

باقتصاده وبقطاعه املصرفي».
وقال: «لبنان وشعبه لديه مكانة 
الصديق، واألخ لدى الكويت وشعبها. 
لذا نتمنــى أن يفتح هذا املؤمتر بابا 
البلد احلبيب  واسعا، الستعادة هذا 
لبنان، ثقة املجتمع العربي، واالطمئنان 
على مساره السياسي واالقتصادي 
واالجتماعي، وأن يحافظ على املناخ 
االستثماري فيه، من خالل اإلصالحات 
املطلوبــة، ونتمنى علــى احلكومة 
اللبنانيــة واجلهــات املعنية، وضع 
خطة تضمن استعادة أموال املودعني 
العرب حفاظا على الثقة بلبنان وقطاعه 
املصرفي، والتي حتى لم تتأثر ودائعهم 
أبدا طوال األحــداث اللبنانية، حيث 
حافظ القطاع املصرفي اللبناني على 
صالبته وقوته ومتانته، لذلك نتطلع 
بأمل كبير إلى احملافظة على القطاع 
املصرفي اللبناني واستمرار العمل فيه، 
وأنتهز هذه املناسبة ألؤكد على التعاون 
األخوي التاريخي بني الشعبني اللبناني 
والكويتي، ونسأل اهللا عز وجل أن نرى 
هذا البلد العزيز سائرا بخطوات ثابتة 
نحو اإلصالح االقتصادي، وبتعاون 

وإشراف صندوق النقد الدولي».

خالل مشاركته في افتتاح ملتقى بيروت االقتصادي ٢٠٢٢

(محمود الطويل) الشيخ محمد اجلراح في مقدمة احلضور خالل افتتاح منتدى بيروت االقتصادي ٢٠٢٢   رئيس احلكومة اللبنانية جنيب ميقاتي متحدثا بافتتاح منتدى بيروت االقتصادي ٢٠٢٢
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املستشار الكويتي

الترشيح بوظائف قيادية 
بعيدًا عن «احملسوبية 

والبراشوتية»!
Abumishari١@yahoo.com

د.عبداهللا فهد العبداجلادر
مستشار تطوير إداري وموارد بشرية 

«بوينغ» تتوقع منو قطاع الشحن اجلوي 
مبقدار الضعف خالل العقدين القادمني

كشــفت «بوينــغ» عن 
تقريــر توقعــات قطــاع 
الشحن اجلوي العاملي لعام 
٢٠٢٢، الذي تصدره الشركة 
كل عامني ويتضمن حتليال 
تفصيليا ملتغيرات القطاع، 
وذلك خالل منتدى االحتاد 
الدولي للشحن اجلوي في 
مدينــة ميامــي األميركية، 
وتتوقــع الشــركة زيــادة 
الطلــب بشــكل كبير على 
خدمات الشحن اجلوي حتى 
نهاية عام ٢٠٤١، باإلضافة 
إلى منو حركة الشحن إلى 
الضعف وتوســع أسطول 

طائرات الشحن في العالم بأكثر من ٦٠٪.
وتشير توقعات التقرير اجلديد إلى أن 
أسطول الشحن اجلوي في العالم يحتاج 
إلى نحو ٢٨٠٠ طائرة جديدة ومعدلة لتلبية 
الطلــب نتيجة النمو وعمليات اســتبدال 
الطائــرات القدمية باجلديــدة حتى نهاية 
عام ٢٠٤١. وفي ظل تضاعف حركة الشحن 
اجلوي خالل تلك املدة، يتعني على الشركات 
املشغلة أن تزيد من اعتمادها على طائرات 
أكثر استدامة وأقل استهالكا للوقود وبقدرات 

 .Freighter أعلى، مثل طائرة ٧٧٧-٨

بــأن  التقريــر  وأفــاد 
طائرات الشــحن اجلديدة 
تشــكل ثلث عدد صفقات 
التســليم، بينمــا تشــكل 
الثلثني  املعدلة  الطائــرات 
املتبقيــني، مثـــل طائـــرة
٨٠٠-٧٣٧ Boeing Converted

،Freighter ما يعزز مرونة 
عمليات شركات الطيران في 
األسواق احلالية والناشئة.
هــذا  علــى  وتعليقــا 
املوضــوع، قــال داريــن 
هولســت، نائــب رئيــس 
التسويق لدى بوينغ: في 
ظل تعافي ســوق الشحن 
اجلــوي نتيجة ارتفاع مســتويات الطلب 
في العامني املاضيني، تسهم بعض العوامل 
الهيكليــة في تعزيز معــدالت الطلب على 
طائرات الشــحن، مثل منو شبكة الشحن 
بشكل سريع، وتطور استراتيجيات سلسلة 
التوريد، ودخول شركات جديدة إلى سوق 
الشحن اجلوي. وستواصل طائرات الشحن 
احملافظــة علــى مكانتها في شــبكة النقل 
العاملية بوصفها وسيلة مهمة لنقل البضائع 
عالية القيمة، السيما مع تزايد أحجامها في 
مختلف األسواق التي تشهد توسعا مستمرا.

دارين هولست

«املركزي» مينح األولوية للمنتجات 
واخلدمات الداعمة ملعايير االستدامة

«األهلي» يعلن رابح سحب «الفوز»

«املتحد»: ١٠ فائزين في «احلصاد» اإلسالمي

أعلــن بنــك الكويت املركــزي عن منح 
األولوية فــي البيئة الرقابيــة التجريبية 
للمنتجات واخلدمــات التي تدعم معايير 
االســتدامة، وذلك في إطــار حرص البنك 
على دعم التقنيات املالية احلديثة، ومواكبة 
التوجهــات العاملية املرتبطة باالســتدامة 
لتحقيق األهــداف االجتماعيــة واألهداف 
املتصلــة باملنــاخ واملمارســات البيئيــة 
اخلضــراء، وتزامنــا مــع صــدور املبادئ 

.ESG التوجيهية مؤخرا بشأن
جاء ذلك في بيان صحافي لبنك الكويت 
املركزي، أشار فيه إلى العناية التي يوليها 
البنك للتقنيات املالية احلديثة، وحرصه 
على تشجيع املنتجات واخلدمات املبتكرة 
ذات التقنيــة املالية التــي تدعم النواحي 
البيئية واالجتماعيــة وجوانب احلوكمة 
من خالل منحها األولوية لالختبار ضمن 
البيئة الرقابية التجريبية لدى بنك الكويت 

املركزي.
ولفت البيان إلى أن البنك قد بادر بطرح 
اإلطــار العام للبيئة الرقابيــة التجريبية 
في عام ٢٠١٨ الختبار املنتجات واخلدمات 
املبتكرة في إطار التقنيات املالية احلديثة 
دون تعريــض النظــام املالــي واملصرفي 

أعلــن البنك األهلي 
فــوز  عــن  الكويتــي 
ميرفت إبراهيم القطان 
في السحب األسبوعي 
«الفــوز»  حلســاب 
بجائــزة  للجوائــز، 
نقديــة قدرهــا ١٠ آالف 
دينار والذي أقيم يوم 
االثنــني املاضــي حتت 
التجارة  إشراف وزارة 

والصناعة.
وحســاب «الفــوز» 
للجوائز، هو حســاب 
اجلوائز األول من نوعه 
والــذي يتيــح لعمالء 
البنــك األهلي الكويتي 

فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى. ومن 
خالل حساب «الفوز»، سيحظى عمالء البنك 
األهلي الكويتي بفرصة الفوز مببلغ ١٠٠٠٠
دينــار ضمن الســحب األســبوعي األعلى 
لفائز واحد في الكويت، كذلك فرصة للفوز 
باجلائزة الكبرى وهي راتب شهري بقيمة 
٥٠٠٠ دينار ملدة ١٠ سنوات. وجتدر اإلشارة 
إلى أنه سيكون مبقدور كل من عمالء البنك 

قــام البنك األهلي املتحــد يوم األربعاء 
املاضي بإجراء السحب األسبوعي على جوائز 
احلصاد اإلســالمي، حســاب السحب على 
اجلوائز اإلسالمي األول في الكويت والذي 
ينفرد بالعديد من املميزات، ومنها أنه أبسط 
وأسهل برنامج ادخار، فضال عن ميزة فتح 
احلساب عبر االنترنت بكل سهولة ويسر 

مع ميزة اإليداع الفوري في احلساب.
وأسفر السحب عن حصول ١٠ من العمالء 
على ١٠٠٠ دينار لكل منهم، وهم: محمد خالد 
خلف املخيزمي، أحمد عباس عبداهللا، أسيل 
عبدالنبي يوسف جمال، وفاء عباس غلوم 
حسني، أحمد صادق حاجي معرفي، صالح 
عبداهللا عثمان الكوح، فيصل فهد موســى 
السعد، زامل رشــم عواد الضفيري، عمار 
أبوحجلــة مصطفى عبدالغنــي أبوحجلة، 

تركي عبداهللا مرزوق املطيري.
ويقدم حساب احلصاد اإلسالمي في باقته 
اجلديدة مجموعة أوســع من املزايا، حيث 
يحظى الرابحون من عمالء املتحد بجائزة 
شهرية بقيمة ١٠٠ ألف دينار باإلضافة إلى 
١٠ جوائز أسبوعية بقيمة ١٠٠٠ دينار لكل 
جائزة، وتبقي اجلوائز ربع السنوية الكبرى 
بقيمة ٢٥٠ ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما 
يطمح إليه العمالء، حيث متثل لهم فرصة 

حقيقية لتحقيق حلم العمر. 
وينفرد حســاب احلصــاد بالعديد من 
املميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج 

للمخاطر، كما اســتمر فــي حتديث اإلطار 
العــام وذلك ملزيد من التطوير وحتســني 

جودة املخرجات.
كما أشار بنك الكويت املركزي إلى الشوط 
الذي قطعه في السنوات األخيرة في العمل 
على حتســني اخلدمات التي تخدم القطاع 
املصرفي واقتصاد الكويت، وأكد أن تبني 
هذا النوع من املنتجات واخلدمات هو مسيرة 

متواصلة.

األهلي الكويتي اجلدد واحلاليني االستفادة 
من هذه الفرصة الفريــدة في حالة توافر 
رصيد في حسابهم مببلغ ١٠٠ دينار فقط.

والبنك األهلي الكويتي يشجع اجلميع 
على فتح حساب الفوز أو زيادة أرصدتهم 
للحصول على فرص أكبر للفوز في السحب 
القادم يوم االثنني ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢. وكلما 
زادت املبالغ املودعة، كلما زادت فرص الفوز.

ادخار، فضال عن ميزة فتح احلســاب عبر 
اإلنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة اإليداع 
الفوري في احلســاب، علما أن احلد األدنى 
للمشاركة واالستفادة من السحوبات كافة 
هي ١٠٠ دينار، تؤهل العميل للحصول على 
فرصتني لدخول السحب والتي تزيد حتى 
٣٠٫٠٠٠ فرصة في الســحب باإلضافة الى 
احلصول على أرباح سنوية مثمرة. وتتيح 
كل ٥٠ دينــارا في حســاب العميل فرصة 
واحدة للمشــاركة في الســحب بشرط أن 
يحافظ على رصيده ملدة خمسة عشر يوما 
على األقل قبل تاريخ السحب، وكلما زادت 
مدة االحتفاظ تزيد فرص دخول الســحب 
لكل ٥٠ دينارا، ويتم إجراء السحوبات كل 

يوم أربعاء بناء على خطة السحب.

ضمن البيئة الرقابية التجريبية للبنك.. وحرصاً منه على دعم التقنيات املالية احلديثة

ممثلو البنك يسلمون اجلائزة للفائزة

ظهرت مشاكل على مدى سنوات 
بسوء اإلدارة احلكومية من خالل بعض 
األشخاص بوظائف قيادية، ومنها رداءة 
اإلنتاجية للقطاع املسؤول عنه وعدم 
حتقيق األهــداف واملصالح الوطنية 
وانتشر الفساد وإهدار املال العام، وكل 
هذا بسبب وجود بعض القياديني الذين 
مت ترشيحهم بواسطة وبعضهم جاء 
من خارج اجلهــة احلكومية التي مت 
ترشيحه لها بوظيفة قيادية مسؤوال 
عن قطاع اجلهــة احلكومية، وهؤالء 
مؤهالتهم وخبراتهم ليست لها عالقة 
بجهة العمل وال بالقطاع املسؤول عنه 
وهذا اثر على مهام ومشروعات القطاع 
وعلى املوظفني الكويتيني الذين ساءت 
عالقتهم ونفسيتهم معه لعدم تقديرهم 
ومعاملته لهم دون تشجيع ودعم وتقدير 
جلهودهم وأدائهــم وبالعكس يقدر 
ويشجع ويكافئ املوظفني احملسوبني 
عليه عن طريق الذي اختاره ورشحه 

للمنصب القيادي.
واملفروض ان هناك قانونا وقرارا 
واجراءات رسمية الختيار وترشيح 

تعديال وتغييرا في الترشيحات؟
ولهــذا أعتقد أن هنــاك اقتراحا 
مت من قبــل ديوان اخلدمــة املدنية 
منذ ســنة بإنشاء مركز حكومي تابع 
ملجلس اخلدمة املدنية ملقابلة واختبار 
وترشيح الشخص املناسب للوظائف 
القيادية واإلشرافية ويتكون من أعضاء 
مستشارين كويتيني متقاعدين ذوي 
مؤهالت وخبرات وســيرتهم الذاتية 
بأعمالهم جهات  نظيفة وال تتدخــل 
حكومية وال أعضاء مجلس األمة وراح 
يتضح بأول ترشيحات لوظائف قيادية 
اذا كان هناك واســطة أو محسوبية 
لتقييم عمل هذا املركز ونتائج ترشيحاته 
وأهم اجراء يجب أن يتخذ بعد ترشيح 
أشخاص لوظائف قيادية هو أن تكون 
هناك فترة جتربة لهؤالء القياديني الذين 
مت ترشيحهم ويتم تقييمهم من اجلهة 
احلكومية التي يعملون فيها ومن مركز 
اختبار القياديني واالشرافيني وبعدها 
اذا فترة التجربة جنحت يتم تثبيتهم 
أو يتم ترشيح اشخاص آخرين غيرهم 

إذا لم ينجحوا في فترة التجربة.

اشخاص بوظائف قيادية، وقد يكون 
كل هذا موجودا ولكن هل يتم تطبيقه 
بعدالة وصدق، والذي أعرفه ومن خالل 
سنوات هناك الكثير من األشخاص مت 
ترشيحهم ملناصب قيادية في جهات 
حكومية مؤهالتهم وخبراتهم ليست 
لهــا عالقة بالقطاع الذي يشــرفون 
عليه، كما انه ليســت لديهم املهارات 
والسلوكيات التي حتقق اهداف وخطط 
عمل القطاع وال الطريقة املثلى لتشجيع 

ودعم املوظفني الكويتيني الذين ينجزون 
بأمانــة ويقدمون  ويــؤدون عملهم 
مقترحات ومالحظــات تفيد قطاعهم 

وتطور عملهم.
وكثرت اقتراحات وتساؤالت اعضاء 
مجلس األمة عن التعيني لقياديني في 
احلكومــة في الفترة األخيرة ولديهم 
مالحظات على بعضهم، وهل هذا يعني  
انه مازالت هناك تعيينات لم تتم بالطريقة 
الصحيحة وغير مناســبة ويريدون 

«بوبيان كابيتال» يعّني بدرية احلميضي رئيسًا تنفيذيًا للشركة
أعلنت شــركة بوبيــان كابيتال 
(الذراع االستثمارية لبنك بوبيان) 
عن اختيار بدرية احلميضي ملنصب 
الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك في 
إطار استراتيجية التطوير اإلداري 
وتلبية ملتطلبات املرحلة املقبلة التي 
تســعى بوبيان كابيتال من خاللها 
إلى تعزيز تطورها وانتشــارها في 

السوق احمللي واألسواق األخرى.
ويأتي هذا االختيار ليؤكد حرص 
مجموعــة بنك بوبيــان على متكني 
املرأة ومنحها الفرص القيادية التي 
متكنها من التواجد في اتخاذ القرارات 
االستراتيجية التي تتعلق باملجموعة 
التي باتت واحدة من أهم املجموعات 

العاملة في الكويت.
وكانت احلميضي قد تولت منصب 
نائب الرئيس منذ أكتوبر من العام 

املاضــي، حيــث تعتبــر واحدة من 
الكفاءات الوطنية في شركة بوبيان 
كابيتال، التي انضمت إلى العمل منذ 
املراحل األولى لتأسيسها، كما تعتبر 
مــن الكوادر النســائية املتميزة من 
خالل التدرج الوظيفي واملناصب التي 
تولتها على مدار السنوات املاضية 
في بوبيان كابيتال منذ االلتحاق بها 

عام ٢٠١٣.
وســتتولى بدريــة احلميضــي 
مسؤوليات منصب الرئيس التنفيذي 
لشركة بوبيان كابيتال التي تقتضي 
مهامها خلق فرص استثمارية إقليمية 
ودولية وتطوير وتنفيذ استراتيجيات 
االستثمار واإلشراف على منتجات 
إدارة االســتثمار وخدمــات التداول 

إضافة إلى عدة مسؤوليات أخرى.
ومتتلك احلميضي خبرة عملية 

طويلة تتجاوز ١٩ عاما في مجاالت 
االستثمار وإدارة األصول، وشغلت 
علــى مدار فتــرة عملهــا العديد من 
املناصب اإلشــرافية والتنفيذية في 
العديد من املؤسســات والشــركات 
املاليــة املرموقة فــي الكويت ومنها 
شركة بيت االستثمار العاملي وشركة 

إن بي كي كابيتال.
كما اكتسبت خبرة عملية متميزة 
منــذ تخرجها والتحقت بالعديد من 
البرامــج التدريبيــة املتخصصــة، 
فهي حتمل درجة البكالوريوس في 
نظــم إدارة املعلومــات مــن جامعة 
ماساتشوســتس األميركية ودرجة 
املاجستير التنفيذي في إدارة األعمال 
مــن كليــة لنــدن لألعمــال بجانب 
حضورها برنامج تطوير القادة في 

كلية هارفارد لألعمال.

االختيار يؤكد حرص مجموعة بنك بوبيان على متكني املرأة في املناصب القيادية

بدرية احلميضي

«زين» الشريك اإلستراتيجي للمؤمتر السنوي
الـ ٣٨ الحتاد طلبة «أميركا»

أعلنت زين املــزود الرائد 
للخدمات الرقمية في الكويت 
عن شراكتها االســتراتيجية 
للمؤمتر السنوي الـ ٣٨ لالحتاد 
الوطنــي لطلبــة الكويت في 
الواليات املتحــدة األميركية، 
والــذي ينطلق حتت شــعار 
«شباب يسمو به الوطن» في 
الفتــرة مــن ٢٤-٢٧ نوفمبر 
اجلــاري فــي مدينــة لــوس 
أجنيليس حتت رعاية رئيس 
مجلس الوزراء ســمو الشيخ 
أحمد النواف األحمد الصباح.
فــي  «زيــن»  وشــاركت 
مؤمتــر صحافــي فــي فندق 
Intercontinental Downtown
املســتضيف للمؤمتر بلوس 
أجنيليس لإلعالن عن برامجها 
وأنشــطتها، وذلــك بحضور 
الرئيــس التنفيذي للعالقات 
والشؤون املؤسسية بشركة 
زين الكويت وليد اخلشــتي، 
ورئيس االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت فرع الواليات املتحدة 
األميركية يوســف أشكناني، 
باإلضافــة إلــى فريــق زيــن 

واالحتاد، وممثلي الرعاة.
وخالل الكلمة التي ألقاها 
في املؤمتــر الصحافــي، قال 
الرئيــس التنفيذي للعالقات 
والشــؤون املؤسســية وليد 
اخلشــتي: «نتشــرف اليــوم 
بالتواجــد معكــم فــي لوس 
أجنيليس لإلعالن عن شراكة 
زين االســتراتيجية للمؤمتر 
السنوي الـ ٣٨ لالحتاد الوطني 
لطلبة الكويت فــي الواليات 
املتحدة، والــذي نتواجد فيه 

وبكل فخر منذ عام ٢٠٠٢».
وأضاف اخلشتي: «حترص 
زين في كل عام على تقدمي كل 
ما هو جديد لطلبتنا في أميركا، 
وســنقدم هذا العام بإذن اهللا 
العديد من الفعاليات واألنشطة 

أيضا ندوة مميــزة بعنوان 
«اخلق فرصتك» حول ريادة 
األعمال، والتي تســتضيف 
نخبة مميزة من رواد األعمال 
الكويتيني الشباب ممن أسسوا 
شركاتهم اخلاصة وعملوا في 
كبرى شركات التكنولوجيا 
العاملية مثل «مايكروسوفت» 
و«أمــازون»، وذلــك لكــي 
الطلبة والطالبات  يشاركوا 
خبراتهــم وقصص جناحهم 
وجتاربهم في كيفية حتقيق 

وعّبــرت «زين» عن فخرها 
باستمرار شراكتها االستراتيجية 
مــع االحتــاد، حيــث تعتبــر 
الشــركة داعما رئيســيا له ملا 
يقــارب ٢٠ عامــا، خاصــة أنه 
يشــكل التجمع األكبر للطلبة 
الكويتيني الدارسني في اخلارج، 
ويأتــي دعم الشــركة في إطار 
اســتراتيجيتها للمســؤولية 
االجتماعية واالســتدامة اجتاه 
قطاعي الشباب والتعليم، ومن 
منطلق إميانها بأهمية التواصل 
مــع أبنــاء الكويت مــن طالب 
العلــم في اخلــارج. وإذ بينت 
الشركة أن دعمها لهذا التجمع 
الوطني جاء إلميانها الشــديد 
بأهمية فئة الشباب والطلبة في 
احلياة االقتصادية والسياسية، 
فقــد أوضحــت أنهــا حريصة 
علــى املشــاركة في مثــل هذه 
الفعاليات لرغبتها في مشاركة 
أجيــال املســتقبل والتواصــل 
معهم، والتعرف على أفكارهم 

وأطروحاتهم في اخلارج.
الوطني  ويقــوم االحتــاد 
لطلبة الكويتـ  فرع الواليات 
املتحــدة األميركية بخدمة ما 
يقارب ١٤٫٠٠٠ طالب وطالبة من 
الكويتيني الدارسني في أميركا، 
ويهــدف االحتــاد مــن خالل 
أنشطته وبرامجه املتنوعة إلى 
ربط الطلبة الكويتيني ببعضهم 
البعض مــن ناحية، وربطهم 
بالوطن وأخبــاره من ناحية 
أخرى، وقد مت إشهار االحتاد 
في الواليات املتحدة األميركية، 
حيــث نال اعتــراف احلكومة 
األميركية، وهو اإلجناز الذي 
يعــد مفخرة ألبنــاء الكويت، 
وهو إحدى نتائــج العالقات 
العريقة بني الكويت والواليات 
املتحدة األميركية، وما هو إال 
انعكاس لكون الكويت حليفا 
استراتيجيا للواليات املتحدة.

النجاح في عالم األعمال».
وأضاف اخلشــتي قائال: 
«إلى جانب الندوات الثقافية 
واألكادميية، يتنظر طلبتنا 
في أميــركا كل عام بطوالت 
زيــن الرياضية التي تخلق 
أجواء من املتعة واحلماس، 
والتي عادة ما تكون في كرة 
القدم، وارتأينا هذا العام أن 
نقــدم بطولة متجــددة في 
رياضة مختلفة وهي رياضة 
البــادل التي شــهدت رواجا 
كبيرا بني الشباب في الكويت 
والعالم مؤخرا، هذا إلى جانب 
تقدمينا للفقرات الترفيهية 
واملسابقات وتقدمي اجلوائز 
القيمة للطلبــة والطالبات 

خالل فعاليات املؤمتر».

شاركت مبؤمتر صحافي في لوس أجنيليس لإلعالن عن برامجها وأنشطتها

وليد اخلشتي ويوسف أشكناني خالل املؤمتر الصحافي في لوس أجنيليس

على مدار فترة تنظيم املؤمتر 
خالل ثالثة أيام متتالية، والتي 
سنبدأها مع الندوة الرياضية 
التي تشــهد دوما إقباال كبيرا 
وتفاعــال إيجابيــا مميــزا من 
والطالبــات،  الطلبــة  قبــل 
وسنستضيف خاللها العديد 
مــن الشــخصيات الكويتيــة 
الذيــن ســافروا  الرياضيــة 
للواليــات املتحــدة خصيصا 

للمشاركة فيها».
وتابع بقوله: «ترعى زين 

«شركات االستثمار» نّظم «إدارة وقياس مخاطر اخلزينة والسيولة»
دراســات  مركــز  نظــم 
التدريبية  الذراع  االســتثمار 
الحتــاد شــركات االســتثمار 
بالتعاون مــع معهد احملللني 
املاليــني الدوليــني، البرنامج 
التدريبي «إدارة وقياس مخاطر 
اخلزينة والسيولة» على مدار 
ستة أيام ابتداء من ١٧ إلى ٢٤

نوفمبر ٢٠٢٢ ملرشحي شركات 
االســتثمار واملصارف، وقدم 

البرنامج جاك بيالليان.
وفي هــذا الســياق، قالت 
األمني العــام باإلنابة لالحتاد 
أساليب القياس وإدارة ومراقبة فدوى درويش: ســيتم خالل  البرنامج استعراض مختلف 

املتعلقة  الســيولة واملخاطر 
بإدارة األصول واخلصوم. مت 
تصميم الهدف من هذه الدورة 
ملساعدة املشاركني على اكتساب 
فهم متعمق لآلليات املختلفة 
ملخاطر السيولة وإدارة األصول 
واخلصوم من املنظور املصرفي 

وشركات االستثمار.
ومت خالل ٦ أيام تدريبية 
التعــرف وزيــادة مهــارات 
احلاضرين في عدد من املجاالت 
منها نســبة تغطية السيولة 
(LCR)، ونسبة صافي التمويل 
الثابت (NSFR)، ومؤشــرات 

اإلنذار املبكر (EWIs)، وتقنيات 
إدارة استحقاق الدين، وخطة 
 ،(CFP) الطــارئ  التمويــل 
مخاطــر  واختبــار ضغــط 
امليزانيــة  الســيولة، وإدارة 
إلــى  العموميــة، باإلضافــة 

موضوعات أساسية أخرى.
هــذا، ومت عــرض حــاالت 
عمليــة وأمثلــة مــن واقــع 
شركاتنا االستثمارية والبنوك 
فــي الكويــت والتي تســتند 
الــى مفاهيم وأســس علمية 
ومقارنتهــا فيما هــو معمول 

به على الصعيد الدولي.

فدوى درويش خالل مشاركتها بالبرنامج التدريبي
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تفّوق قطر
على مدى النظر

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

مونديال ٢٠٢٢

نافذة دولية

tahanihuman@gmail.com
تهاني الظفيري 

جنحت دولة قطر في حتويل التجمع العاملي الرياضي 
على أراضيها إلى رسائل إسالمية وإنسانية عابرة للقارات 
اخلمس، في مبادرة فريدة علــى مدى تاريخ املونديال، 
فعروض االفتتاح املبهرة لم تخل من رسائل توضح البعد 
احلضاري اإلســالمي، فلم تطغ أصوات عشرات اآلالف 
من اجلماهير املشجعة على صوت املآذن في امللعب وهي 
تصدح بالتكبير والشهادتني والدعوة إلى الصالح والفالح 
بإقامة الصالة فهي خير العمل، ليوقف اللعب وتقام صالة 
اجلماعة وســط امللعب! وهذا من شــأنه أن يخفف من 
غلواء احلماس الزائد والذي حولها إلى ما يشبه احلروب 
بني الدول! عــالوة على احلد من احملرمات، كمنع وجود 
حانات اخلمور حول املالعب - على األقل - وحظر إظهار 
إشارات ترويج الشذوذ وأعالمها امللونة، سواء كانت عند 
جمهور املدرجات أو على قمصان الالعبني، أو حتى على 

الطائرات املقلة لهم.
وذرف الناس دموع التفاؤل وعدم اليأس من عوائق 
احلياة في مشهد مؤثر عندما التقى نظيران في اإلنسانية، 
الشاب القطري الفذ غامن املفتاح، والنجم السينمائي العاملي 
مورغان فرميان وهما يتحديان اإلعاقة اجلسدية لكليهما، 
ويعبران عن التمازج اإلنســاني عبــر ترديد غامن اآلية 
الكرمية (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم إن اهللا 

عليم خبير).
كما أن القطريني تركــوا العنان للجمهور العربي في 
الشارع يعبر بال خوف من تهمة «إهانة إسرائيل»، برسالة 
واضحة مؤداها «ال للتطبيع مع إســرائيل»، برفع العلم 
الفلسطيني عاليا خفاقا، هاتفني: «القدس عاصمة فلسطني»، 
وكذلك امتناعهم عن االستجابة للمقابالت التلفزيونية مع 
وسائل اإلعالم اإلسرائيلية التي ذهلت أمام ذلك، حتى نقلت 
إلى جمهورها في فلســطني احملتلة احلقيقة املرة لهم أنه 

«تطبيع مع احلكومات وليس بني الشعوب»!
BBC أعجبنــي مواطن قطري وهو يعــدد في إذاعة

اإلجنازات التنموية األخيرة الراقية، من شوارع وفنادق 
ومستشفيات ومزيد من األماكن الترفيهية البريئة، وحتويلها 
إلى قبلة للســائحني، كدخل قومــي إضافي، قائال: «إننا 
نرفض أن تلحق قطر مبســمى الدول النامية، بل نحن 

دولة متقدمة»!

مبناسبة انطالق احللم العربي الكبير بتنظيم كأس العالم، 
نهنئ اإلخوة األشــقاء في دوحة اخلير وأهلنا في دولة 
قطر بهذا اإلجناز العاملي غير املسبوق، عربيا وإسالميا، 
نهنئهم بهذا اإلعداد الذي استمر ألكثر من ٢٠ عاما منذ 
أن فكروا وقرروا أن ينظموا كأس العالم، وحتديدا منذ ١٢
عاما في عام ٢٠١١، حني فازت قطر بثقة املجتمع الدولي، 
ومت اإلعالن عــن قرار االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 

باختياره قطر لتنظيم لكأس العالم ٢٠٢٢.
ال شــك أن بطولة كأس العالــم تتعدى كونها مجرد 
بطولة رياضية لكرة القدم، بل هي ثقافة عاملية واســعة 

مليئة بالتفكير والتخطيط والعزم واإلصرار والنجاح.
< < <

بطولة كأس العالم وما صاحبها من منشآت وفعاليات 
وإعداد وجتهيز وتسخير للمادة واإلمكانات، وما يصاحبها 
من جهد وعرق وسهر وما متخضت عنه من متيز وزخم 
وجناح، هي ثقافة اإلرادة والعزمية هي ثقافة شعب حي 

وحيوي، وحكومة متلك الرؤية والرغبة والقدرة.
بطولة كأس العالم بهذا اإلنتاج القطري العربي مبعايير 
عاملية ودولية متقنة، هي صورة أخرى لـ«العمل» املتميز 
واملتفرد، وهي رســالة بأن املستحيل ليس له محال من 
اإلعراب، متى ما كان هناك وجود للرغبة احلقيقية واملخلصة 
في العمل، فإن القدرة على النجاح حتما ستكون موجودة.
بطولــة كأس العالم في قطر، وحتديدا حفل االفتتاح 
األكثر من رائع، بكل ما احتوى عليه من إبداع وما حمله 
من رسائل إنســانية وعربية وإسالمية، ينم عن عقول 
وأنفس بشرية تعلم ماذا تريد وتعلم كيف حتقق ما تريد 

بكل دقة ومباشرة ووضوح وإبداع.
< < <

دولة قطر الشقيقة وإن كانت موجودة على اخلارطة 
اجلغرافية والسياسية واالقتصادية قبل بطولة كأس العالم، 
ال شــك أن هذه البطولة قد أضافــت لها أبعادا تاريخية 
وإنسانية وآفاقا فاقت كل التوقعات وجتاوزت كل اخلطوط 

التقليدية للعقليات واإلمكانات العربية.
وال شــك أن األصداء ما زالت في أولها، وال شك أن 
تبعات هذا احلدث العاملي الكبير وتوابعه وما ســيترتب 
عليه من رصيد وإرث يحسب للشعب القطري وحكومته 
سيحتاج إلى سنوات طويلة لرصده، وسيتيح لدولة قطر 
الكثير من املعطيات التي متكنها من استثمار هذا احلدث 
التاريخي والعمل اجلبار الذي حدث بال أدنى شك أن قطر 
قد رســخت الكثير من القواعد والعتيد من األرضيات 
الصلبة التي تستطيع الوقوف عليها بأقدام ثابتة ملطاولة 

الطوال والكبار على مستوى العالم.
< < <

دولة قطر منذ زمن وهي حتاول حجز مقعد متميز لها 
في الصفوف األولى للعالم املتقدم، وذلك بفضل الرغبة 
والقدرة والرؤية واإلرادة واإلدارة املوجودة لدى حكومتها، 
وبفضل احلب احلقيقي للوطن، وال شــك أن اإلخالص 
احلقيقي للشعب واملسؤولني في قطر الذين أثبتوا أن حب 
الوطن احلقيقي هو كفاءة وعمل حقيقي وبناء وازدهار 
واقتصاد ومنشآت ضخمة وجبارة، وليس كالما إنشائيا 
فارغا من أي محتوى حقيقي، وليست ادعاءات عنصرية 
وال مبــاالة وليس جهال وعدم كفــاءة، وبكل تأكيد حب 

الوطن ال يستقيم أبدا مع الفساد وإفساد الذمم.
< < <

شــكراً وهنيئاً لقطر حكومة وشعبا وإرادة وإدارة، 
وأمتنى أن يتمم اهللا عليهم بخير وان يتقدموا من جناح 

إلى جناح.
ال ميكــن أن أختم هذا املقال قبــل أن أقدم التهاني 
للمنتخب العربي السعودي على اإلجناز التاريخي غير 
املسبوق، عندما فاز على منتخب األرجنتني املصنف الثالث 
على مســتوى العالم، واملرشح أكثر من غيره لنيل لقب 
بطولــة كأس العالم «فيفا قطر ٢٠٢٢»، وأمتنى أن يكمل 
مشــواره لألدوار املتقدمة في هذه البطولة، كما أمتنى 
التوفيق والفوز للمنتخبات العربية جميعا، البلد املضيف 

قطر وضيفيه تونس واملغرب.

الشــقيقة اخلليجية  الســتعدادات 
للوصول لكأس العالم ٢٠٢٢ دليلها تنظيما 
وجتهيزا وترتيبا، يعني الكثير مما بذلته من 
جهود ليس للمستوى اخلليجي أو العربي 
أو اإلقليمي فقط، بل الدولي أبهرت نتائجه 
العالم الواسع الكبير لهذا الصرح والقطر 
العربي حجما علــى خارطتنا للمجاالت 
ســابقة الطرح والشرح للهامة الرياضية 
للعقلية العربية بشد العزم واإلصرار على 
االنتصار لتسخير األقدار بعد اهللا للهامة 
العربية بكل نسيجها تقول إننا هنا بالعقل 
والتدبير، ونحن معها نقول: «اللي ما يصير 
عندنا يصير، باإلرادة والتدبير، والتخطيط 
الصــح، والتنفيذ، واملتابعة إلثبات الذات 
والطاقات الكامنة لإلنسان املبدع متى ما 
رتب األركان املطلوبة». وقد أثبتت اإلرادة 
القطرية الشقيقة صالحية طاقاتها البشرية 
لتقف موقفها الشجاع أمام املطبات، واألنواء 
والعراقيل واألهواء، لتثبت أننا قدها وقدود 
لليوم املوعود بالصورة اإلنسانية املطلوبة 
وخوض غمارها، وتطلع العالم الواســع 
بنظرة اإلعجاب، وترك اإلحباطات خلف 
الباب املغلق والتفرق لإلجنازات والنتائج 
املطلوبة خطوة خطوة، لتثبت للعالم الراقي 
أننا نقاس معكــم بذات املقياس املنزوع 
من الغير لنتلقــاه هنا بالدوحة الزاهرة، 
بكل مقومات اإلبداع الرياضي وأي إبداع 
قامته توازي قامات أمم ال حتسب لنا أي 
حساب والدول املتوازية معنا عربيا ودينيا، 
وثروات بيئية وطبيعية ونرفع القامة لها 
وفق مقاييس شعوبها وحكامها ووافديها 
على أرضها لبلوغ املطلوب على مد البصر 
اإلنساني لنقول: ها نحن هنا قوال وأفعاال 
نتوازن معكم بتلك اإلرادة املطلوبة وأكثر 
لتغطية أي حتديــات طرحت، ورصدت، 
وتوقعتها حكومات خليجنا، لوال تدخالت 
العامرة وتذليل مستوى إشكاالتها  قطر 
لتردد مع أجيالها كلنا لها سور وخنادق 
أمنية حتمي أركانها وقمم جسدها العامل 
على إبشارها مبا يليق بنعيم هالتها أمام 
األمم متمســكة بدين اهللا وكتبه ورسله، 
لتحقيق النجاح املطلوب والصيت املرغوب 

ألمتنا العربية اإلسالمية وغيرها.
إننا كتلة وثروات تعني وجودنا وأهمية 
دورنا ال تقل عن مستوى نقادنا بفضل 
اهللا ورعايته، وكل من تفضل باحلضور 
لهذا التجمع اجلماهيري الرائع وكل يعنيه 
ما هو فيه من إبداع رياضي شامل وليس 
ساحرة جماهيرها فقط ال غير بجداول 
فرقها ومالعبها لها ضيوف للســاحرة 
اجلماهيرية تنتظر النتائج بنهاية مشوارها. 

ولكل حادث حديث طالت أعماركم.

تســتضيف دولة قطر الشقيقة هذه 
التي ينظمها  العالــم  األيام بطولة كأس 
االحتاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، كأول 
مونديال يقام في الشرق األوسط واملنطقة 
العربية، والذي كلــف من خزينة الدولة 
املليارات من تشييد وحتسني البنية التحية 
وبناء املالعب الرياضية التي صممت وفقا 
للمعايير الدولية لألبنية اخلضراء وصديقة 
البيئة من قبل أهم وأبرز املعماريني العامليني 
والتي على رأسهم املبدعة رحمة اهللا عليها 
املهندسة زها حديد متهيدا الستقبال هذه 

الفعالية الرياضية الدولية املهمة. 
فاستضافة كأس العالم تعد انعكاسا 
لرؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ كمبادرة حكومية 
بتنفيذ استراتيجيات مستدامة لالندماج 
في الساحة الدولية مبؤشراتها املستقبلية 
في كل القطاعات احليوية، السيما قطاع 
السياحة من خالل جذب ماليني الزائرين لها 
من املشجعني والفرق الرياضية املتعددة، 
وتوفير برامج لألنشطة الترفيهية والثقافية 
لهم خالل وبعد انتهاء البطولة مع التوجه 
لتحويــل مرافق كأس العالم إلى وجهات 
ســياحية وخدماتية، باإلضافة إلى قطاع 

االقتصاد. 
فرغم أن دولة قطر متتلك ثالث أكبر 
احتياطي غاز طبيعــي في العالم والذي 
ساهم بشــكل كبير في رخاء وازدهار 
البالد وانعكس بشكل إيجابي على مستوى 
رفاهية األفراد، إال أنها تتبنى مشــاريع 
ضخمة ذات سالسل إنتاج متنوعة بإيرادات 
مالية سريعة وطويلة املدى ال تعتمد على 
مصادر الطاقة الناضبة، بهدف توســيع 
أنشطة وحجم االقتصاد الكلي لديها لدعم 
توجهها لتكون مركزا ماليا وجتاريا في 
املنطقة، وهذا ما يؤثر بشكل إيجابي على 
تعزيز سياستها اخلارجية وثقل وجودها 

الدولي.
مونديــال ٢٠٢٢ يعد إجنــازا قطريا 
صنعت منــه فرصتهــا الذهبية لوضع 
نفســها على اخلريطة الدولية للرياضة 

واالستثمارات التجارية.

وحتى من يريد أن يتخذ قرارا أو 
يقدم على عمل مهم في حياته، عليه 
أال يلتفت إلى هذه املقوالت احملبطة 
التي جتعله مترددا وقلقا، وال يعيرها 
اهتمامه، بل يرميها وراء ظهره ويتوكل 
على اهللا، كنحو قول اخلليفة املنصور

إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزمية
أن تترددا الرأي  فإن فساد 
 ونحن نعلــم أن رضا الناس 
غاية ال تدرك وقد قال اإلمام محمد 
بن إدريس الشافعي ے وهو من 
العلم مبكانــة عظيمة: مهما أردت 
رضا الناس لن أستطع ذلك وسأذم، 
ثم إن اإلشــاعات والشائعات التي 
نســمعها وتغض مضاجعنا إمنا 
عمودها وأساســها قائم على قيل 
وقــال، فيا أهل قيــل وقال كفوا 
الناس وشــأنهم: وعفوا واتركوا 

صن النفس واحملها على ما يزينها
تعش ساملا والقول فيك جميل

ودمتم ساملني.

نحن إذن بصــدد تعاون مثمر 
بني السلطتني التشريعية والتنفيذية 
ويجري حتت رعاية كرمية من القيادة 
السياسية، حتى البرملان لم يعد ينافس 
احلكومة على نسبة اإلجناز إلى نفسه 
مادام أن الغاية تتحقق، وخير مثال 
العفو األميــري األخير عن قضايا 
الرأي وبعض القضايا السياسية الذي 
صدر من القيادة السياسة ولم يفرضه 
الهدف نفسه  البرملان ولكنه يحقق 

الذي ترمي إليه األغلبية البرملانية.
عندمــا يبتعــد اجلميع عن  ختاما: 
شخصنة القضايا السياسية يسير 
العمل بطريقة سلسة، ومن املتوقع 
حتقيق بعض املكاســب الشــعبية 
قريبا ومــن املؤكد أيضا، أن بعض 
النواب سيستجوبون بعض الوزراء 
املقصرين من وجهة نظرهم، ولكن 
لن يســيء ذلك إلى عالقة األغلبية 
البرملانية التي ستستمر بدعم احلكومة 
ورئيسها حتى تتفوق على نفسها 
بتحقيق رغبات الشعب وطموحاته.

ما يجعل املسؤول في حالة عجز عن 
أي إجناز حتى وإن كانت كفاءته ال 

غبار عليها.
األمر األخير هو أننا في الكويت 
قد رجعت بنا الذكريات إلى مشاركتنا 
اليتيمة في بطولة كأس العالم ١٩٨٢، 
فما الشبه بينها وبني مشاركة املنتخب 

السعودي هذا العام؟ 
التطور والنمو  اجلواب بسيط، 
والتنمية ال تكون على املســتطيل 
األخضــر فقط، إمنا هــي انعكاس 
حلالة بلــد كامل مير مبرحلة تطور 
وريادة عالية مشهودة من القاصي 
والداني، وهكــذا كانت الكويت في 
الثمانينيــات، كانت تقــود املنطقة 
بكاملها في ريادة األعمال والثقافة 
والعلم والسياسة والرياضة والتطور 
العمراني، واليوم نرى انعكاس نقلة 
الســعودية ورؤيتها الطموحة على 
أدائها الرياضــي فأصبحت حديث 
الصحافــة العاملية قبل العربية، وما 
تردي مستوانا الرياضي احلالي إال 
انعكاسا للصراعات العقيمة والقدرات 
املهدورة واملشاريع املعطلة في البلد، 
فهل نعي هذه األفكار لنكون في مكاننا 
الطبيعي كما يفعل جيراننا في احلياة؟

ألحُب أن يغفر اهللا لي، فأرجع إلى 
قريبه مسطح النفقة التي كان ينفقها 

عليه وسامحهُ.
رســالة إلــى كل قاطــع رحم 
ومخاصــم ألهله وأقاربه وجيرانه 
وأصدقائــه، أقول نظف قلبك قبل 
فوات األوان.. وقد تســألني كيف 
أُنظف قلبي؟ نظف قلبك بتطبيق 
حديث املصطفى ژ عندما ُســئل 
أي الناس أفضل؟ قال: «كل مخموم 
القلب، صدوق اللسان، قالوا: صدوق 
اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ 
قال هو: «التقي، النقي، ال إثم فيه 
وال بغي (ظلم)، وال غل وال حسد».
أسأل اهللا ســبحانه وتعالى أن 
ينظف قلوبكم ويطهرها ويجعلها 
تقية، نقية، بيضاء، سليمة، ألن القلب 
السليم سبب من أسباب دخول اجلنة، 
كما أخبرنا رسولنا محمد ژ عن 
رجل من أهل اجلنة بســبب قلبه 

النظيف.
٭ اقرأ واتعظ:

ـ التسامح أعظم عالج على اإلطالق.
ـ يا بخت من سامح.

الكثير، ومع ذلك فهناك أناس كثر 
القيل والقال ويقتاتون  يعشقون 
عليها صباح مساء وكأنها وجبتهم 
الرئيسية التي ال غنى لهم عنها وهللا 

در الرازي حيث يقول:
العقول عقال إقــدام  نهاية 

وأكثر ســعي العاملني ضالل
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا

سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا

لتصبح سابقة قانونية وعرفاً سيرتكز 
عليه في البرملانات القادمة.

حتى والدة احلكومة األولى بعد 
أغلب  االنتخابات والتــي رفضتها 
القوى السياسية قبل أن تؤدي اليمني 
الدستورية، كان من املمكن أن تشعل 
أزمة سياسية كبرى، ولكن بحكمة 
القيادة السياسية ورئيس احلكومة مت 
تعديل تشكيل احلكومة بكل أريحية، 

ألن هدف القيادة اإلصالح.

هنا كانت كلمات ســموه ذات أهمية 
قصوى في إزالــة التوتر والضغط، 
وإحساس الالعبني بالراحة واملتعة أثناء 
اللعب، فكيف مبن أنيطت به مسؤوليات 
كبرى أو صغرى أن ينجزها على أكمل 
وجه وهو حتت ضغط مسؤوليه أو 

الشارع والرأي العام؟ 
هنا نستحضر كل اللحظات التي 
عمل فيها وزراء ومســؤولون على 
مشاريع وقوانني وهم حتت ضغط 
بشكل يومي وفي غير محله، فنحن 
مع الضغط الذي يتمثل مبراقبة األداء 
والتصحيح املستمر، ولكن أن يكون 
هذا الضغط كبيرا بشكل مستمر فهذا 

الكرمي محمد ژ، في هذه احلادثة 
أقسم أبو بكر الصديق أال ينفق على 
قريبه الفقير «مسطح بن أثاثة» ألنه 
تكلم مع املنافقني في عرض ابنته 

عائشة رضي اهللا عنها.
فلما نزل قــول اهللا تعالى في 
سورة النور: (وال يأتل أولو الفضل 
منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى 
واملساكني واملهاجرين في سبيل اهللا 
وليعفوا وليصفحوا أال حتبون أن 

يغفر اهللا لكم واهللا غفور رحيم).
قال أبوبكــر الصديق بلى إني 

واألسوة احلســنة عن قيل وقال 
وكثرة السؤال، فعلينا أال نلتفت إلى 
«قيل وقال» وال نعيرها اهتمامنا، 
إن «القيل والقال» يا سادة مستنقع 
كله فوضى، من دخله وتوغل فيه 
متنى لو لم يدخله، فتجد به النميمة 
والغيبة والوشاية واإلشاعة واحلسد 
والظلم والبهــت والقلق والتردد 
واملترديــة والنطيحة، وغير ذلك 

الكويت وألســباب عديدة منها، أن 
اخلطاب أعلن عــن الرغبة في حل 
البرملان ولــم يعلن حله على الفور 
العادة، وأيضــا تعهد  كما جــرت 
اخلطاب مبعاجلة بعض املشــكالت 
السياسية التي كانت تؤرق الشارع 
الكويتي آنــذاك والتي انتجت أزمة 
«الرئاسة» وبالفعل امتنعت احلكومة 
عن التصويت فــي انتخاب رئيس 
مجلس األمة ومكتب املجلس وجلانه 

بشــكل متبادل، وميكنه االنسجام 
بوقت قياسي لنرى النتائج املرجوة 
منه في كل القطاعات واملهام بفترات 

وجيزة.
العامل الثاني هــو ما رأيناه في 
مقطع متداول لولي العهد السعودي 
صاحب السمو امللكي األمير محمد بن 
سلمان وهو يخاطب العبي املنتخب 
قائال: «كونوا كما أنتم، العبوا لعبكم، 
استمتعوا، هذا أهم شيء، لستم حتت 
الضغــط»، وعندما دخل الفريق إلى 
مباراته األولى، والتــي غالبا يكون 
الضغط فيها مرتفعا، أمام فريق يضم 
جنوما عامليني أمثال ميسي ودي ماريا، 

وإصالح ذات البني التي أوصى بها 
نبينا الكرمي محمد ژ وجعلها أفضل 
من درجة الصيام والصالة والصدقة.

يقول ژ في حديث خطير ومؤثر 
«ال يدخل اجلنة قاطع رحم».

والشــيء بالشيء يُذكر سوف 
أحدثكم عن موقف عظيم من حادثة 
اإلفــك، فيه العظة والعبرة ملن كان 
له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد:
في حادثــة اإلفك طعن البعض 
في شــرف أّمنا أم املؤمنني عائشة 
بنت أبي بكر الصديق، وزوجة نبينا 

«قيل ويقال».. جملة أقامت الدنيا 
ولم تقعدها، فالكل شغله الشاغل 
«قيل ويقال»، فمن خاللها يصنعون 
من الالشيء شيئا، ويجعلون من 
احلبة قبة، وهي سبب اخلصومات 
والنزاعات ليس بني األفراد فحسب 
وإمنا بني الدول، والتزال سوق قيل 
وقال رائجة وقائمة على قدم وساق، 
وبضاعتها مرغوبة وتشترى، فهي 
قصة طويلــة ال نهاية لها، وعلى 
ذكر قيل ويقال فنحن أبناء يعرب 
مغلوب على أمرنا، وأكثر ما ضيعنا 
كثرة ترديدنا وسماعنا لقيل ويقال، 
وقالوا وقلنا، وال أنسى كذلك العهدة 
على الــراوي، أو العهدة على من 
روى، وهي عبارات ال توردنا املاء، 
بل إنها تدخلنا في متاهات لها أول 
وليس لها آخر، ثم ان قيل وقال قابلة 
للكذب واإلضافة والتغيير والتكبير 
النبي عليه  والتصغير، وقد نهانا 
أفضل الصالة والسالم وهو القدوة 

عانت الكويت العديد من األمراض 
انفجر  السياســية واإلدارية حتى 
الفســاد في وجهنا بعــد أن كانت 
مســتترا، تضارب مصالح وتبديد 
أموال عامة أو سرقتها وكل ما ميكن 
أن تتخيل من قضايا فساد كانت تعاني 
منها املؤسسات احلكومية، حتى إن 
اختيار القياديني والوزراء كان يتم 

بطريقة غير صحيحة.
وباملقابل كانت املطالب الشعبية 
والنيابية ال يلتفت لها رغم أننا في 
بلد دميوقراطي ويجب أن تتحول فيه 
رغبات الشعب وإرادته إلى قرارات 

تنفيذية.
أما في العهد اجلديد فقد استبشر 
الشعب خيرا، فاخلطاب األميري الذي 
ألقاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
الســمو  نيابة عن صاحب  األحمد 
األمير الشــيخ نواف األحمد، أطال 
اهللا عمره، هذا اخلطاب اعتبره الكثير 
من املراقبني للشأن السياسي ظاهرة 
سياسية جديدة وغير معهودة في 

مــن تابع الفرحــة العارمة التي 
اكتسحت كل العالم العربي يوم الثالثاء 
املاضي بعد فوز املنتخب السعودي 
على أقوى املرشــحني للفوز بكأس 
العالــم وهو املنتخــب األرجنتيني 
ســيعلم أن النتائج املبهرة يسبقها 
حسن إدارة واجتهاد في العمل، ولكن 
املتابع احلصيف ســيعلم أن هناك 
عوامل أثرت بشكل جوهري على هذا 
الفوز سنستعرض منها عاملني للقيام 
بإســقاطها على واقعنا في الكويت 
وكيف نستفيد منها بالشكل الصحيح.
الفريق الواحد كان متجسدا في 
املنتخب السعودي حرفيا، حيث مت 
اختيار ٩٠٪ من عناصره من فريق 
واحد لضمان االنســجام والروح 
املتتالية في  املباريات  أثناء  الواحدة 
كأس العالم، وليــس هذا اعتباطيا، 
إمنا يخبرنــا اخلبراء اإلداريون أن 
الفريق الــذي يعمل معا منذ فترات 
طويلة حتى ولــو كان حتت قيادة 
جديدة يكون إجنازه أسرع من الفريق 
الذي يتآلف حديثا، وهذا ما ميكننا 
االســتفادة منه في الفرق واللجان 
وحتى التشــكيالت الوزارية، نحن 
بحاجة إلى فريــق يعرف إمكانياته 

اســتمعُت إلى برنامج خواطر 
اجتماعية للدكتورة الفاضلة إقبال 
عبدالعزيز املطوع من إذاعة البرنامج 
الثاني بدولة الكويت، وكان موضوع 
احللقة عن اخلصام والزعل والهجر 
الــذي يحصل بني األهل واألقارب 
ويستمر ملدة سنوات، ورمبا البعض 

ميوت ولم يسامح الطرف اآلخر.
سؤال إلى أولي األلباب: ملاذا عندما 
يحصل طالق بني الزوج وزوجته، 

حتدث قطيعة بني أهل الزوجني؟!
إذا كان الزوج وزوجته لم يعد 
بينهما نصيب وهما متفقان على 
الطالق، فلماذا الزعل والقطيعة بني 
أهل الزوجني؟ أين العشــرة، وأين 
العيش وامللح؟ كل هذا ذهب مع الريح!
أستغرب من أخ يزعل من أخيه 
وال يكلمه منذ عدة سنوات، وأخت 
تزعل من أخيها وال تكلمه منذ سنني! 

يا ترى ما سبب الزعل والقطيعة؟
اعتقد واهللا أعلم أن «الدينار» قد 
يكون أحد هذه األسباب، وقد تكون 
هناك أسباب أخرى ال نعلمها، لكن 
مهما تكن األســباب البد من عالج 

م. ٣٦
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الليلة.. «أوبرا احلب» في «جابر الثقافي»

مفرح الشمري 

يواصل القائمون على مركز جابر األحمد 
الثقافي جهدهم في تقــدمي برامج ترفيهية 
وغنائية ومسرحية ذت مستوى عال لرواد 
املركز الذيــن يجدون فــي أروقته راحتهم 
النفســية مــن حيــث الترفيــه والتثقيــف 

واالستماع الى موسيقى عاملية.
الليلة، وعلى خشبة املسرح الوطني، رواد 
مركز جابر األحمد الثقافي على موعد مع سهرة 

جميلة خصوصا ملن يعشقون الغناء األوبرالي 
وذلــك من خــالل «أوبــرا احلــب» التي جتمع 
أجمل وأشــهر األغنيات العاطفية والثنائيات 
واالفتتاحيات املوسيقية ألن هذه األوبرا تعتبر 
من أعظم ٧ أوبرات عاملية القت صدى طيبا في 

دول العالم.
األوبرا ســتكون على خلفية من موســيقى 
فيردي وبوتشيني ودونيزيتي وليونكافاللو 
وغيرهم من عباقرة املوسيقى الكالسيكية الذين 
ألفوا أعظم األوبرات، العرض سيصحب اجلمهور 

في رحلة غنائية حاملة تنتقل بني أجمل وأحب 
املشــاهد العاطفية التي تتحدث عن احلب في 
أروع صــورة ممكنــة حتى تصل الــى املتلقي 

بكل سالسة.
يقوم ببطولة «أوبرا احلب» ستة من االصوات 
االوبرالية املميزة مبصاحبة مجموعة من افضل 
الراقصني، باالضافة الى مشاركة «راو» يحكي 
احداث كل مشهد في االوبرا وسيصاحب العرض 
اوركســترا وكــورال دار اوبرا روســي بقيادة 

املايسترو االسباني العاملي ديڤيد خيمنت.

بقيادة املايسترو اإلسباني ديڤيد خيمنت على خشبة «املسرح الوطني»

قدم املغني االوبرالي العاملي خوسيه كاريراس 
اعتذاره للجمهور الكويتي عن عدم االلتقاء به بسبب 
وعكة صحية مفاجئة تعرض لها بعد وصوله الى 
الكويت، حيث كان من املقرر احياء ليلة اوبرالية 
في البالد ولكن جاءت الظروف لغير صاحله بسبب 
املرض. وقال في بيان االعتذار «لطاما كان من بني 
طموحاتي الغناء في الكويت، ذلك البلد املعروف 
باهتمامه بالفنون والثقافة ليتحقق ذلك وجتيء 

زيارتي األولى باملصادفة ضمن جولتي الوداعية 
حيث كنت شديد احلماس للقائكم لكن لسوء احلظ 
ونتيجة لبعض املشكالت الصحية البسيطة التي 
تعرضت لها اثناء السفر، تبني أنه سينبغي تأجيل 

ذلك في الوقت احلالي.
واضاف خوسيه في بيان اعتذاره «ومع ذلك 
يظل التزامي قويا كما كان دائما وسيتولى فريقي 

الرائع ترتيب موعد آخر في أقرب فرصة».

كاريراس يعتذر 
للجمهور الكويتي 

فنانو لبنان منقسمون.. والسبب «املونديال»!

بيروت - بولني فاضل

جنــوم لبنــان حالهم حال شــعبه 
ســوف تتغّير يومياتهم واهتماماتهم 
وأحاديثهــم على مدى شــهر ليصبح 
محورها مونديال قطر، أما ما عدا ذلك 
ففي وسعه االنتظار طاملا أن هذا احلدث 
الرياضي الكبير ال يحصل سوى مرة 
كل أربعــة أعوام، وطاملا أن اللبنانيني 
معروفون بتعّلقهم بكرة القدم الى حّد 
الولع وبانقسام أكثريتهم الى جبهتني، 

جبهة برازيلية وأخرى أملانية.
وفي جولة على الفنانني اللبنانيني 
وكيفيــة توّزعهــم لناحيــة األعــالم 
التي ســيرفعونها واملنتخبــات التي 
سيشــجعونها، نبدأ مع الفنان راغب 
عالمة الذي يؤكد أنه من محّبي كرة القدم 
وينتظر كأس العالم بفارغ الصبر، وهو 
عربي الهوية والهوى، كما يقول وفي 
كل مّرة سيواجه منتخب عربي منتخبًا 
آخر، ســيكون من مشــجعي املنتخب 
العربــي من دون ترّدد. الفنان عاصي 
احلالني بدوره يعيش في منزله أجواء 
املونديال واحلماسة، خصوصاً أن املنزل 

منقسم على نفسه بحكم تأييد أوالده 
لألملان مقابل تأييده هو للبرازيليني. 
املمثلة تقال شــمعون وعلى غرار 
ورد اخلال تشجع املنتخب البرازيلي، 
وكذلك تفعل ســيرين عبدالنور التي 
جتد نفســها مضطرة ملجاراة زوجها 
فريــد رحمة املعجــب كثيــراً باألداء 
البرازيلي. وتقول سيرين إنها تتحّمس 
على حماســة زوجها وتصرخ وتهلل 
في العادة من دون أن تفهم الكثير عن 

أصول اللعبة. 
وإذا كان وائــل جســار وكارول 
سماحة ومايا دياب وهبة طوجي مع 
املنتخب البرازيلي، فإن إليســا ويارا 
مــع املنتخــب اإلســباني، فيمــا نوال 
الزغبي تشــجع األرجنتني وإســبانيا 
على حد سواء. ويشجع جوزيف عطية 
بدوره إسبانيا بينما املمثلون نيكوال 
معوض ونيكوال مزهر وطالل اجلردي 
من أنصار املنتخب األملاني منذ كانوا 
صغاراً. ويقول اجلردي إنه يأمل بأن 
مير املونديال على خير على املتزوجني 
واألصحــاب ويذهب الفــوز ألصحاب 

ورد اخلال - منتخب البرازيلالروح الرياضية.

سيرين عبدالنور - منتخب البرازيل

عاصي احلالني - املنتخبات العربية

جوزيف عطية - منخب إسبانيا

تقال شمعون - منتخب البرازيل راندا البحيري: «القاهرة السينمائي»..
«حسبي اهللا ونعم الوكيل»!

القاهرة - محمد صالح

كشــفت الفنانة راندا البحيري عن سبب 
تغيبها عن حضور فعاليات مهرجان القاهرة 
السينمائي الدولي حيث كتبت راندا البحيري، 
على حسابها اخلاص على موقع «الفيسبوك»: 
«بحب بلدي وهفضل أحبها.. بلدي ماشــية 
في دمي وجوا قلبي.. من ســنوات وإلى اآلن 
مثلــت بطوالت وأفالم كتير جدا.. زمان بقى 
كنت اقرا داميا مانشــيت في معظم اجلرايد 
واملجــالت مكتــوب «غياب جنوم الســينما 
عن مهرجان السينما» وكنت بسمع بوداني 
إشــادة بيا وبكام زميل يتعدوا على صوابع 
اإليد الواحدة.. اللي كنا بنروح سنويا ندعم 
مهرجان بلدنا… من «قلبنا» والدليل انه من 
قلبنا ان مكانش فيه سوشــيال وال ترند وال 
حاجة بتحصل امــا بنحضر وال مثال بناخد 
فلوس وال بناخد شــهرة احنــا بس بنروح 
علشــان نقف جنب مهرجان بلدنا اللي كان 

داميا بيتعمل في االوبرا املصرية».
وأكملت: «عموما هو ريحني من وجع قلب 
املكياج والشعر واختيار فستان مناسب والئق 
للحدث.. وبجد بجد انا عند نفسي كبيرة اوي 
اوي واي مكان مش عايزني هو اللي خسران 
واهللا هو اللي خسران مش انا … وده حصل 
من سنني كتير اوي وانا عمري ما بروح مكان 
مــش معزومة عليه وال بروح مكان من غير 

دعوة علشان كده عمري ما هروح».
وتابعت: «و البوست ده مش علشان هم 

يعرفــوا ان مبيجيليش دعوة، ال البوســت 
ده ردا علــى كل النــاس اللي بتقول انت ليه 
مبتشــتغليش او ليه مش موجودة علشان 
الدنيــا كــده.. انت لو مصاحب الــكل ولذيذ 
وعســل هتبقى موجود ولــو مش مصاحب 
الكل حقك هيتاخد.. انا كفاية علي اني عاملة 
اكتــر من ٥٠٠ عمل فني وممكن اكتر بني اقل 
من ١٠٠ فيلم سينمائي واكتر منهم مسلسالت 
اذاعية وتلفزيونية ومسرح ومشاريع تخرج 
ودوبــالچ.. مثلت كتير جــدا. ومثلت ادوار 
كتير بجد التاريــخ هيفتكرها.. مثلت مصر 
وجبت لبلدي جوايز.. خدت دبلومة شرفية 
في التمثيل وخدت القاب برا البلد كتير جدا 

لكوني ممثلة مصرية متميزه».
واستطردت: «املهرجان ده اللي مبيبعتليش 
(هو نفســه) كان مدخل افالمي على هامش 
املهرجان بتتعرض فيه وكنت مرشحة الكثر 
من جائزه.. ومهرجان اإلسكندرية اللي بيتعمل 
كل سنة من غيري برضه واخدة منهم جائزة 
احســن ممثلة مرتني ومرة من جمعية نقاد 
الفيلم.. يعني مهرجانات شايفاك احسن ممثل 
باعترافهم وجائزتهم بيحاولوا ميوتوك باحليا 
وشايفني انك خالص مبقتش موجود او مش 
متعرفــني بوجودك.. انــا كمان مش معترفه 
بوجودكم.. وبجد واهللا من غير ذكر اسماء كان 
فيه مهرجانات برا بلدي بتتعمل وكنت بغير 
على مهرجان بلدي وكنت بستنى من السنة 
للسنة علشان نحتفل بالسينما وبالشغل.. 

حسبي اهللا ونعم الوكيل».

منة شلبي.. «عالج طبيعي»
اســتطاع صناع مسلسل 
«عالج طبيعي»، الذي تخوض 
به الفنان منة شــلبي سباق 
الدرامــا الرمضانــي املقبــل، 
التعاقــد مــع الكاتبــة منــى 
الشــيمي لكتابــة العمل بعد 
اعتــذار املؤلف محمد هشــام 
عن عدم االستمرار في الكتابة.

يذكر أن منة شلبي شاركت 
في ســبق الدراما الرمضاني 
املاضــي مبسلســل «بطلوع 

الروح»،.



16
اجلمعة ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢ عربية وعاملية

أنباء سورية

أنقرة توسع غاراتها في عمق مناطق سيطرة األكراد.. وتقتل قياديًا في «قسد»
وكاالت: وسعت تركيا دائرة 
أهدافها في الشــمال السوري 
وطالت غاراتها وقصفها املدفعي 
مواقع في العمق السوري ألول 
مــرة، وهو ما دفع واشــنطن 
إلــى الدعــوة لوقــف «فوري 
للتصعيد» في شمال سورية. 
ونقل موقع قناة «اجلزيرة» 
عــن مصادر محلية ســورية، 
أن القصــف املدفعي واجلوي 
التركي استهدف مناطق واسعة، 
شملت املالكية والقامشلي في 
محافظة احلســكة، فضال عن 
مناطــق في محافظتــي الرقة 

وحلب.
وقال القائد العام ملا تطلق 
على نفســها قــوات ســوريا 
التي  الدميوقراطيــة «قســد» 
يهيمن عليهــا األكراد، مظلوم 
عبدي إنها املــرة األولى التي 
يستهدف فيها اجليش التركي 
مناطق شمال وشرق سورية 
بهذا العمق واملسافة. وأضاف 
عبدي في تصريحات لوسائل 
اعالم محليــة أن قواته تأخذ 

بــدا أن الرئيس التركي رجب 
طيــب اردوغان مصصم عليه 
«أكثر من أي وقت مضى» كما 

«سبوتنيك» الروسية لألنباء 
بــأن طائــرة مســيرة تركية 
استهدفت سيارة تقل القيادي 
البارز في «قسد» ريزان كلو، 
وسط مدينة القامشلي بريف 

احلسكة، مؤكدة مقتله.
أن  املصــادر  وأضافــت 
«القوات التركية قصفت مشفى 
الكورونــا التابع مليليشــيات 
قسد في احلزام الغربي ملدينة 
القامشــلي بقذيفة من طائرة 
مســيرة، كما ســقطت قذيفة 
أخرى على ما يســمى طابور 
جمال بالقرب من املكان نفسه، 
إضافة إلى سقوط قذيفتني على 
حي ميسلون شمال شرق مركز 
القامشــلي». وذكرت  مدينــة 
املصادر أن «الطيران احلربي 
التركــي قصف قرية تل فخار 
في ريف املالكية شمال شرق 

القامشلي».
بدورها، قالت وكالة «نورث 
برس» املقربة من «قسد» إن ٣

غارات نفذتها «مسيرة» تركية 
استهدفت «قوات حماية» مخيم 

قال أمام نــواب حزب العدالة 
في البرملان. 

وفي السياق، أفادت وكالة 

الهول في منطقة «الطوغجي» 
باحلسكة.

كذلك طال القصف التركي 
شــمال بلدتــي تل متــر وأبو 
راسني، في إطار حملة «املخلب 
السيف» التي أطلقتها أنقرة قبل 
عدة أيام، بحسب موقع «عنب 
بلدي» الذي اكد ايضا استهداف 
املواقــع الكردية فــي قرى تل 
الورد، وربيعة، وودادا عبدال، 
والعوجة، والغربية، بقذائف 

الهاون واألسلحة املتوسطة.
فــي غضــون ذلــك، دعت 
الواليات املتحــدة إلى «وقف 
فوري للتصعيد» في شــمال 
ســورية. وقال الناطق باسم 
وزارة اخلارجيــة األميركيــة 
نيد برايس لصحافيني «حتض 
الواليــات املتحــدة على وقف 
فــوري للتصعيد في شــمال 
ســورية. نشــعر بقلــق بالغ 
إزاء األعمال العسكرية األخيرة 
التي تزعزع استقرار املنطقة.. 
وتعــرض املدنيــون واألفراد 

األميركيون للخطر».

واشنطن حتّض على «وقف فوري» للتصعيد التركي في شمال سورية

على محمل اجلد إمكانية شن 
التركــي عملية برية  اجليش 
جديدة داخل سورية، وهو ما 

األمم املتحدة ُجتيز حتقيقًا دوليًا حول قمع االحتجاجات 
في إيران بعد اعتقال ١٤ ألفًا بينهم أطفال

عواصــم - وكاالت: أجــاز 
مجلس حقوق اإلنسان التابع 
لألمم املتحدة إجــراء حتقيق 
دولي وتشكيل «بعثة تقصي 
حقائــق» حول القمــع الدامي 
لالحتجاجات في إيران بهدف 
جمــع أدلــة متهيــدا ملالحقــة 
محتملة للمســؤولني عن هذا 

األمر.
الــذي  القــرار  ومت تبنــي 
قدمته أملانيا وآيسلندا بتأييد 
٢٥ دولة عضوا واعتراض ست 
دول وامتناع ١٦ خالل اجتماع 
طارئ ملجلس حقوق اإلنسان 

في جنيڤ امس.
وطالب فولكر تورك مفوض 
األمم املتحدة السامي حلقوق 
اإلنســان إيران بوقف احلملة 
الداميــة علــى االحتجاجــات 
اجلارية منذ أسابيع، حيث تتهم 
طهران بارتكاب جتاوزات بحق 

املتظاهرين.
وقــال تــورك فــي مطلــع 
االجتماع الطارئ ملجلس حقوق 
االنسان األممي: «يجب وضع 
حد لالســتخدام املفــرط غير 
املتناســب  الضــروري وغير 
القدميــة  للقــوة. األســاليب 
وعقليــة احلصانــة لــدى من 
ميارسون الســلطة ال تنجح. 
فــي الواقع، هــي فقط جتعل 

الوضع أسوأ».
وأضــاف أن إيران تشــهد: 
«أزمة حقوق إنســان متكاملة 
األركان باعتقــال نحو ١٤ ألفا 
حتى اآلن من بينهم أطفال مما 
يشكل رقما صادما». وندد مبن 
«يســعون إلى نزع الشرعية 
املتظاهريــن وممثلــي  عــن 
املدني والصحافيني،  املجتمع 
ويصفونهم بأنهم عمالء لألعداء 

يسمع»، وذلك فيما كان أعضاء 
في الوفــد األميركي يلوحون 

بصور وأسماء للضحايا.
بدورهــا، قالــت املندوبــة 
الفرنسية إميانويل الشوسيه: 
«امــرأة، حيــاة، حريــة. بهذا 
الشــعار البســيط، والقــوي 
للغاية، يذكر النساء والرجال 
اإليرانيون منذ أسابيع بالقيم 

التي يدافعون عنها».
في املقابل، انتقدت معاونة 
نائبة الرئيس اإليراني لشؤون 
املرأة واألسرة خديجة كرميي 
أمام املجلس في جنيڤ، الدول 
الغربيــة التي دعــت إلى عقد 
االجتمــاع، معتبــرة أن هــذه 
البلــدان تفتقر إلى «الصدقية 
األخالقية»، ونددت بالعقوبات 

وأعلن عن مقتل بعض من 
عناصر قوات الباسيج واحلرس 

الثوري في االضطرابات.
وفي أحــدث إعالن من هذا 
النوع أفــادت وكالة «فارس» 
بقتل عنصر من الباسيج على 
يد من وصفتهم بـــ «معادين 
للثورة» في مريوان مبحافظة 
كردستان الواقعة شمال غرب 

إيران.
جاء ذلك فيمــا أصدر عدد 
من رجال الدين السنة مبنطقة 
أرومية مقطع ڤيديو نشــرته 
وكالــة أنباء نشــطاء حقوق 
اإلنسان (هرانا) يتضمن دعما 
للمحتجني ودعــوات لإلفراج 
عــن املعتقلــني ووقــف قتــل 

املتظاهرين.

األميركية واألوروبية.
وكمــا هو متوقــع، أعلنت 
الصني وڤنزويال وكوبا دعمها 
إليران، إذ دعا السفير الصيني 
شني شو إلى «احلوار والتعاون 
حقــوق  وحمايــة  لتعزيــز 

اإلنسان».
في غضون ذلك، قال نائب 
وزيــر اخلارجيــة اإليرانــي 
علــي باقــري كنــي، إن نحو 
٥٠ شــرطيا قتلــوا وأصيــب 
املئــات فــي االحتجاجات، في 
أول حصيلة   رســمية للقتلى 
من صفــوف قوات األمن. ولم 
يوضح كني، وهو أيضا كبير 
املفاوضني النوويني، ما إن كان 
ذلك العــدد يتضمن أفرادا من 
قوات أمن أخرى غير الشرطة.

تظاهرة أمام مقر مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة في چنيف امس  تعرض صوراً لضحايا من احملتجني تعرضوا للقمع على يد قوات األمن اإليرانية   (أ.ف.پ)

ودول أجنبيــة»، واصفا هذه 
األســاليب بأنهــا «الروايــة 
النموذجية لالستبداد». وأكد 
تورك أنــه لم يتلق جوابا من 
طهران بشــأن اقتراحه زيارة 
إيران، وقال: «عقدت اجتماعني 
مع السلطات اإليرانية. عرضت 
الذهــاب إلــى طهــران. كذلك، 
عرضــت تعزيــز وجودنا في 
إيران. ليس لدينا مكتب هناك. 

لكن لم أتلق أي جواب».
من جهتها، قالت السفيرة 
األميركية ميشــيل تيلور في 
كلمتهــا خــالل االجتمــاع، إن 
«الشــعب اإليرانــي يطالــب 
بشيء بسيط للغاية، وهو أمر 
يعتبره معظمنا مفروغا منه: 
القدرة على التحدث وعلى أن 

رئيس اإلمارات وملك األردن يبحثان تنمية مسارات التعاون
أبوظبي ـ «وام» ـ «بترا»: 
بحث صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
دولة اإلمارات العربية املتحدة 
وعاهل األردن امللك عبداهللا 
الثانــي، في قصر الشــاطئ 
العالقات  أمــس،  بأبوظبــي 
األخوية الوثيقة التي جتمع 
البلديــن ومختلــف جوانب 
التعاون والعمل املشترك الذي 
يحقق مصاحلهما املتبادلة.

أنبــاء  وكالــة  وقالــت 
اإلمــارات (وام)، فــي بيان، 
إن الشــيخ محمد بــن زايد 
رحب في بداية اللقاء بأخيه 
امللك عبداهللا الثاني في بلده 
الثانــي، متمنيا لــه موفور 
الصحة والسعادة ولألردن 
وشعبه الشقيق دوام التقدم 

واالزدهار.
واســتعرض اجلانبــان 
فرص تنمية مسارات التعاون 
املتعــددة ومجاالته خاصة 
التنمويــة واالقتصادية مبا 
يخــدم البلدين والشــعبني 

الشقيقني.

خالل لقائهما، على ضرورة 
توسيع آفاق التعاون الثنائي، 
املجالــني  فــي  خصوصــا 

وبحث اجلانبان عددا من 
القضايا اإلقليمية والدولية 

ذات االهتمام املشترك.

التنمــوي واالقتصادي، مبا 
يحقق مصالح البلدين ويخدم 

القضايا العربية.

محمد بن زايد وعبداهللا الثاني ناقشا في أبوظبي القضايا اإلقليمية والدولية

رئيس اإلمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وعاهل األردن امللك عبداهللا الثاني خالل مباحثاتهما الرسمية في أبوظبي أمس       (أ.ف.پ)

وأفــادت وكالــة األنبــاء 
األردنيــة (بترا) بأن رئيس 
اإلمارات وملك األردن شددا، 

ماليزيا: زعيم املعارضة أنور إبراهيم
رئيسًا جديدًا للوزراء بعد عقود من االنتظار

كواالملبور- وكاالت: أدى زعيم املعارضة 
والسياســي املخضــرم أنور إبراهيــم اليمني 
الدســتورية أمــس، ليصبح رئيــس الوزراء 
العاشــر في تاريخ ماليزيــا، وذلك بعد عقود 

من االنتظار.
وتعهــد أنور إبراهيــم، وهو زعيم ائتالف 
«باكاتان هارابان» أو «حتالف األمل»، بخدمة 
البالد والشــعب عقب أدائه القســم أمام ملك 
ماليزيا السلطان عبداهللا سلطان أحمد شاه في 
القصر الوطني، بحضور حلفاء أنور السياسيني.
وقد اختار الســلطان املاليزي زعيم حزب 
«حتالف األمل» رئيســا للــوزراء واضعا حدا 
حلالة عدم اليقني شهدتها البالد بعدما فشل أي 
من حتالف املعارضة والكتلة املنافســة له في 
احلصول على غالبية في االنتخابات التشريعية 

السبت املاضي.
وحقق بذلك أنور إبراهيم حلمه بأن يصبح 
رئيسا للوزراء، والذي ظل يرافقه منذ ٢٥ عاما، 

متوجا مسيرة سياسية مضطربة.
وشــغل إبراهيم (٧٥ عامــا) منصب نائب 
رئيس الوزراء في عهد رئيس الوزراء السابق 
مهاتير محمد خالل الفترة من ١٩٩٣ إلى ١٩٩٨ في 
حكومة اجلبهة الوطنية (باريسان ناسيونال). 

كما شــغل عدة حقائب وزارية، هــي: الثقافة 
والشباب والرياضة والتعليم والزراعة واملالية 

خالل مسيرته السياسية.
وذكرت وكالة األنباء املاليزية الرسمية في 
بيان أن تعيني أنور إبراهيم يأتي متاشــيا مع 

مواد الدستور االحتادي.
وأضافت أن االنتخابات العامة الـ ١٥ انتهت 
في ١٩ نوفمبر اجلاري وهي االنتخابات العامة 
األكثر كثافة التي شهدتها ماليزيا، ما أدى إلى 
«برملان معلق» بعد عدم متكن أي من األحزاب 
املتنافسة من حتقيق أغلبية املقاعد البرملانية 
لتشــكيل حكومة مركزية جديدة، مشيرة إلى 
أن النتائج الرسمية لالنتخابات أظهرت تفوق 
«حتالف األمل» الذي يتزعمه أنور إبراهيم بـ 
٨٢ مقعدا برملانيا، على حزب الرابطة الوطنية 
برئاســة رئيس الوزراء السابق محيي الدين 
ياسني بـ (٧٣ مقعدا)، وحزب اجلبهة الوطنية بـ 
(٣٠ مقعدا). وأوضحت الوكالة أنه متسكا بأمر 
امللك املاليزي لألحزاب واالئتالفات السياسية 
للنظر في تشكيل حكومة وحدة إلنهاء األزمة، 
فقد وافقــت أخيرا األطراف السياســية عقب 
مفاوضات عديدة، على دعم تشــكيل حكومة 

وحدة بقيادة «حتالف األمل».

أدى اليمني الدستورية أمام امللك ليصبح عاشر رئيس للحكومة

املجر  تعرقل دعمًا أوروبيًا لكييڤ
وماليني األوكرانيني غارقون في الظالم والبرد

عواصم - وكاالت: أقر البرملان األوروبي 
امس حزمة دعم مالي مخصصة من االحتاد 
األوروبــي ألوكرانيا تبلــغ قيمتها ١٨ مليار 
يورو (١٨٫٧ مليار دوالر)، في خطة ما زالت 

املجر تعرقل تطبيقها.
وتســعى كييڤ للحصــول على متويل 
طارئ باملليارات للعام املقبل في وقت تكافح 
ملواجهة التداعيات االقتصادية للغزو الروسي 

املدمر ألراضيها.
لكــن املجر التــي تعد األكثــر تقاربا مع 
موســكو من بني بلــدان االحتــاد األوروبي 
الـــ ٢٧، تؤكد أنها تعارض اســتدانة التكتل 
بشــكل مشــترك لتمويل حزمة املساعدات. 
وتخطط بدال من ذلك لتقدمي دعم ألوكرانيا 

على املستوى الثنائي.
من جهة اخرى، أعرب سفراء دول مجموعة 
السبع لدى كييڤ عن استيائهم من الهجمات 
الصاروخيــة الروســية على نظــام الطاقة 
األوكرانــي وأعلنــوا تضامنهم مع الشــعب 

األوكراني.
في غضون ذلك، ذكرت القوات املســلحة 

األوكرانيــة أن «املخابرات الروســية ترتب 
الستفزازات على أراضي بيالروسيا، ميكن 
أن تستهدف مرافق البنية التحتية احليوية». 
ميدانيــا، انقطع امس التيــار الكهربائي 
وامليــاه عــن مناطــق أوكرانية عــدة، بينها 
العاصمة كييڤ، غداة ضربات روسية جديدة 
كثيفة استهدفت منشآت الطاقة األوكرانية، 

بعد تسعة أشهر على بدء الغزو.
وأمضى ماليني األوكرانيني يوم امس من 
دون كهرباء وفي ظل البرد، لكن الســلطات 

تأمل في حتسن الوضع.
إلــى ذلك، فشــل وزراء الطاقــة في دول 
االحتاد األوروبي امس في االتفاق على سقف 
ألسعار الغاز للحد من تداعيات أزمة الطاقة 
في القارة، في ظل خالفات عميقة بشأن مقترح 

اعتبره عدد منهم «مهزلة».
وأفاد وزير الصناعة والتجارة التشيكي 
جوزيف سيكيال الذي تتولى بالده الرئاسة 
الدوريــة لالحتــاد األوروبي، بــأن الوزراء 
ســيجمعون في النصف األول من ديسمبر 

املقبل على أمل جتاوز اخلالفات. 

وزراء الطاقة األوروبيون يفشلون في االتفاق على حتديد سقف ألسعار الغاز

مطالب أممية بتمويل 
ملساعدة ٦ ماليني سوري

وكاالت: طالبت األمم املتحدة أمس بتمويل إضافي ميكنها 
من تقدمي مساعدات «منقذة للحياة» خالل فصل الشتاء لـ 
٦ ماليني ســوري يعيشون ظروفا صعبة، وسط اتهامات 
للمنظمة بالتخبط في تقدير اعداد احملتاجني وعدم الدقة.

وحذر املنســق املقيم لألمم املتحدة ومنســق الشؤون 
اإلنسانية املؤقت في سورية املصطفى بن املليح، واملنسق 
االقليمي للشؤون اإلنسانية لألزمة السورية مهند هادي 
في بيان مشترك من «مخاطر كارثية على السوريني» من 
أكثر الفئات ضعفا «بســبب ظروف الشــتاء القاسية في 

جميع أنحاء البالد».
ويحتاج ٦ ماليني شــخص، مــن بينهم ٢٫٥ مليون في 
شــمال غرب ســورية وفق البيان، إلى «مســاعدات فصل 
الشتاء» في وقت ال يستطيع «معظم سكان سورية شراء 
املواد األساســية بسبب ارتفاع معدالت التضخم وانهيار 
االقتصــاد». وقــال بن املليح «إذا لم يتــم تلقي املزيد من 
التمويل، سيكون املاليني من األشخاص بدون حماية ضد 

ظروف الشتاء القاسية».

زعيم املعارضة أنور إبراهيم يؤدي اليمني الدستورية رئيساً جديداً للوزراء أمام ملك ماليزيا أمس       (رويترز)
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أنباء لبنانية

أنباء مصرية

«الورقة البيضاء» حّلقت والعرض االنتخابي الرئاسي مستمر
بيروت ـ عمر حبنجر

من خميس الى خميس، 
طــارت جلســة االنتخــاب 
الرئاسية اللبنانية السابعة 
على أجنحة االنقسام النيابي 
املتصــل باســتمرار غيــاب 
االهتمــام الدولي واالقليمي 
املؤثر مبا يدور على الساحة 
التــي تضــاءل  اللبنانيــة، 
حجمها بعد ترسيم احلدود 

البحرية مع اسرائيل. 
ومتيــــزت اجللســــــة 
االنتخابية أمس بفوضى في 
عــد األصــوات الناخبة، بني 
املرشح ميشال معوض (٤٢

صوتا) وبني الورقة البيضاء 
(٥٠) وقد رفع رئيس املجلس 
النيابي نبيه بري اجللسة، 
رغم مطالبــة بعض النواب 
بإعادة العد، األمر الذي اعتبره 
النائب علي حسن خليل، انه 
أصبح وراءنا، ودعا للبحث 
عــن صيغــة للتوافــق على 

رئيس.
الكتائب  رئيس حــــزب 
خلــص  اجلميــل  ســامي 
املشــهد من داخــل املجلس 
النيابــي بالقــول: «هــذه لم 
تعــد انتخابات، بــل انتظار 
لتســوية أو صفقــة لبقــاء 
املنظومة قائمــة، لتدمير ما 
تبقى مــن البلد، وما بعرف 
اذا بعد الها طعمة املشاركة 

مبثل هذه املسرحية».
النائب علي عمار، عضو 
كتلة الوفــاء للمقاومة، برر 
للصحافيني خروجه ونواب 
حــزب اهللا وحركــة أمل من 
اجللسة، بعد انتهاء الدورة 
االنتخابية االولى بال نتيجة، 
بتمنع البعــض عن احلوار 
والوفاق، والبلد مأزوم، مع 
اخلشية ان يصل الوضع الى 

الســعودي وليــد  الســفير 
البخاري مساء االربعاء في 
مقره، قال ردا على سؤال: لم 
أعترض على زيارة سفير ألي 
مرشح، ومن واجبنا ايصال 
الدول،  لــكل  وجهــة نظرنا 
وواجبي اذا انتخبت رئيسا 
العالقات  اعادة  للجمهورية 
مع العالم، وأفتخـــر بشبكة 

عالقاتي الدولية.
واعتبر ان: «كلمة توافقي 
مطاطة، وعلــى الرئيس ان 
يكون للبلد اوال، وليطرحوا 
علينا مرشحا انقاذيا وسياديا 

وسأكون اول من يؤيده».
نائــب رئيــس مجلــس 
النواب إلياس بوصعب قال: 
صوتي لزياد بارود. و«غلطة 
التغييريني انهـــم تفرقوا». 
وأضاف: املطلـــوب االلتقـاء 
على تســوية ترضي جميع 
اللبنانييـن، برئيـس يصنـع 
فرقا، وبرأيي ميشال معوض 
رشح نفسه، وبالتـــالي هو 

ليس مرشحا توافقيا.
والالفت في جلسة أمس 

ما اذا كان بوسع قائد اجليش 
العماد جوزاف عون، ان يكون 
التوافقية:  تلك الشــخصية 
«لقائــد اجليــش حضــوره 
ودوره على مستوى املؤسسة 

والكل يشهد له».
وتقول مصادر سياسية، 
ان وصول فرجنية غير ممكن، 
إال عبر املرور مبعراب ومن 
خالل عقد اتفاق سياسي مع 
القوات اللبنانية، وفق موقع 
«صوت كل لبنان»، علما ان 
ذلك من املستحيالت، ألسباب 
سياســية وغير سياســية، 
بحيث يكون الوضع افضل 
منه، لو امكن اعتماده مسار 
التيار احلر، وهو ما يسعى 
اليه حزب اهللا، لكن رئيس 
التيار جبران باسيل، مازال 

على موقفه: أنا او ال أحد.
فرجنية، تخطى األطراف 
الداخلية، وتوجه الى اخلارج 
مباشرة، حيث أوفد من يسوق 
له في العاصمة الفرنســية، 
التواصل  التي تشكل حلقة 
الدولي مبا يعني لبنان، غير 
ان موفد فرجنية، لم يسمع 
اجابة ايجابية او سلبية من 
الفرنســيني امنــا مزيــد من 
التأكيد على ان باريس معنية 
بدعــم كل ما ميكن ان يؤمن 
التوافــق اللبنانــي الداخلي 
بحسب جريدة «نداء الوطن».
الســابق  النائب  ويــرى 
فــارس ســعيد فــي ضــوء 
مجريــات األمور الرئاســية 
انتخــاب لرئيــس  أنــه «ال 
جمهورية في املدى املنظور، 
ألن االيرانيــني لم يتوصلوا 
بعد الى اتفاق مع األميركيني 
ايــران  ملــف  بخصــوص 
النووي، وبالتالي، فإن حزب 
اهللا ال يريد انتخاب رئيس 

جمهورية اآلن».

العقيمة، غياب اسم املرشح 
غيــر املعلــن رئيــس املردة 
سليمان فرجنية، بخالف ما 
حصل في اجللسة السادسة. 
وواقــع األمــر أن ثنائي أمل 
الداعمـــــني  وحــــزب اهللا 
األساســيني لفرجنيــة، في 
مأزق، يقوالن ان مرشحهما 
مــع  فرجنيــة،  ســليمان 
اصرارهمــا علــى عدم طرح 
اســمه، قبل ضمان إمكانية 
فوزه، في حني يرفض التيار 
احلر، حليف حزب اهللا، هذا 

الترشيح.
النائب قاسم هاشم، عضو 
كتلة التنمية والتحرير التي 
يرأسها بري، كشف عن عدم 
الوصول الى التبني النهائي 
لترشيح ســليمان فرجنية، 
ســواء على مســتوى كتلة 
التنمية والتحرير أو أي من 
احللفاء، وقال إلذاعة «صوت 
كل لبنان»: «نحن منفتحون 
على شخصية ميكن التوافق 

عليها».
وقال ردا على سؤال حول 

معوض يدعو إلى توحيد املعارضة «كي ال نصل إلى رئيس رمادي» وفرجنية يتحرك خارجياً عبر باريس «امللتزمة صمتاً»

(محمود الطويل) رئيس مجلس النواب نبيه بري مترئسا اجللسة السابعة النتخاب رئيس اجلمهورية 

انفجار اجتماعي كبير.
وردا علــى ســؤال، قــال 
عمار:«تســتطيع ان تقــول، 
ان قائــد اجليــش جــوزاف 
عون، قدم منوذجا طيبا في 
ادارته للمؤسسة، واستطاع 
من قيادته للجيش ان يحمي 
الســلم األهلــي، ولكــن هذا 
األمر له ارتباط باالستحقاق 
الرئاسي، وتعبير «الفيتو» 
مــن جانب حــزب اهللا على 
القائد، ال نستخدمه في الداخل 

اللبناني.
املرشح معوض، اعتبر ان 
هنــاك تقدما بعدد األصوات 
اخلاصة به، وقال إنه يجب 
على املعارضة الداعمة له «ان 
تبني جسورا فيما بينها، ألن 
اخلالفات تؤدي الى التشتت».
وأضــاف «كــي ال نصــل 
الى رئيس رمادي تسووي، 
يجب احلصول على أكثرية 
مع اجتماع القوى املعارضة، 
والحقــا نخــوض معركــة 

النصاب».
معــوض الذي اســتقبل 

املجلس الدستوري يعيد فيصل كرامي 
وحيدر ناصر إلى البرملان نائبني عن طرابلس

بيروت: أصدر املجلس الدســتوري 
قرارا يحمل رقم ١٥ قضى بإبطال نيابة 
نائبــني عــن طرابلس، همــا رامي فنج 
(سني) وفراس السلوم (علوي)، وأعلن 
فوز فيصــل كرامي عن املقعد الســني 
بديال عن فنج، وحيدر أصف ناصر عن 
املقعد العلوي بديال عن السلوم، وكال 

الفائزين من خط املمانعة.
وأشــار رئيس املجلس الدستوري 
طنوس مشــلب، في تصريحات نقلها 
تلفزيــون «اجلديد»، الى انه كان هناك 
طعــن مقدم من فيصــل كرامي وحيدر 
ناصر ضد نفس األشــخاص وضمينا 
الطعنــني وأعدنا فرز تقريبــا ٥٠ قلما 
والفرق بني الئحة رامي فنج والالئحة 
األخرى كان بسيطا، وعند اعادة الفرز 
تغيرت النتائج وصححناها وأعلنا ابطال 
نيابة رامي فنج عن املقعد السني وفراس 

السلوم عن املقعد العلوي وحل كرامي 
نائبا عن املقعد الســني وحيدر ناصر 

عن املقعد العلوي.
وقال إن كرامي وحيدر ناصر أصبحا 
نائبــني حاليــا، ولــم يعد يحــق لفنج 
والسلوم املشاركة في جلسات املجلس.

وأضاف مشلب ان نتائج املنت وعكار 
حتتاج الى بعض الوقت لتظهر ورمبا 

بعد أسبوعني سيتم االعالن عنها.
من جهته، بارك النائب املبطلة نيابته 
فراس السلوم للنائب ناصر، قائال إنه 
يثق باملجلس الدستوري ولكن كنا نتمنى 

ان تتم اعادة فرز جميع األقالم. 
واضاف: أظن أن النتائج ستبقى كما 
هي مبا يخص توجه األصوات خالل 
جلســات انتخاب رئيس اجلمهورية 
وفي النهاية هذا األمر يعود الى النواب 

اجلدد.

أبطل نيابة رامي فنج وفراس السلوم

النائب ناصر حيدرالنائب فيصل كرامي

احلكومة تنفي إلغاء امتحان «نوفمبر» لصفوف النقل: قائم كما هو
القاهرة ـ هالة عمران

املركــز اإلعالمــي  نفــى 
ملجلس الوزراء ما انتشر من 
معلومات بشأن إصدار قرار 
بإلغاء امتحان شهر نوفمبر 
لصفوف النقــل خالل العام 
الدراسي اجلديد ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.
املركز اإلعالمي  وأوضح 
ـ فــي بيان له امس ـ أنه قام 
بالتواصل مع وزارة التربية 
الفني،  والتعليــم والتعليم 
والتــي نفــت ذلــك، مؤكدة 
أنــه ال صحة إللغاء امتحان 
شهر نوفمبر لصفوف النقل 
خالل العام الدراسي اجلديد 
٢٠٢٣/٢٠٢٢، وأنــه لــم يتم 
إصدار أي قرارات بهذا الشأن.
وشددت على أن امتحان 
شــهر نوفمبر قائــم كما هو 
لكافــة صفــوف النقل دون 
إلغاء، مشيرة إلى أن توزيع 
الدرجــات فــي امتحانــات 

الشــهر، و٥٪ على املواظبة، 
و٥٪ على الســلوك، محذرة 
الطــالب وأوليــاء األمــور 
عــدم االنســياق وراء مثــل 

ســتكون هناك ٣ اختبارات 
في الفصل الدراسي الواحد 
لسنوات النقل: االختبار األول 
يستهدف أجزاء املقرر التي 
مت تدريسها في الشهر األول 
من بداية كل فصل دراســي 
وتكون على مستوى املدرسة، 
واالختبار الثاني يســتهدف 
أجزاء املقرر التي مت تدريسها 
في الشــهر الثاني من بداية 
كل فصل دراسي وتكون على 
مســتوى املدرسة، واختبار 
الدراســي،  الفصــل  نهايــة 
ويكون فــي نهايــة الفصل 
الدراسي، ويستهدف قياس 
نــواجت التعلــم فــي الفصل 
الدراســي بأكمله، ويحصل 
الطالب فــي نهايــة الفصل 
الدراسي على مجموع درجات 
االختبارين (الدرجة األعلى 
في اختبار الشــهر األول أو 
الثاني) و(درجة اختبار نهاية 

الفصل الدراسي).

تلــك األكاذيب، مع اســتقاء 
املعلومــات مــن مصادرهــا 

الرسمية.
وفــي ســياق متصــل، 

صفــوف النقــل لــكل مادة 
ســتكون كالتالــي: ٨٠٪ من 
درجة اختبار نهاية الفصل، 
و١٠٪ مــن درجــة امتحــان 

«الداخلية» ُتطلق «أحوال إكسبريس» 
الستخراج البطاقة خالل ٢٠ دقيقة

القاهرة - خديجة حمودة

افتتح قطاع األحوال املدنية بإشراف 
اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية 
املركز النموذجي «أحوال إكسبريس» مبقر 
ديوان القطاع بالعباسية على أحدث طراز 
عصري ومزود بكل السبل التكنولوجية 
الرقمية واللوجستية الستخراج وجتديد 
بطاقات الرقم القومي للمواطنني بواسطة 
أحدث األجهزة لتصوير املواطنني وإصدار 
بطاقات الرقم القومي وتســليمها بشكل 

حلظي في (٢٠ دقيقة).
كما مت جتهيزه بخدمة الكول سنتر على 
رقمــي (١٥٣٤٠ للمواطنني - ١٥٣٤١ لكبار 
السن وذوي الهمم «قادرون باختالف») 
لتقدمي كل خدمات القطاع بأماكن تواجدهم 
وتوصيلها لهم عقب تنفيذها عن طريق 
عــدد من احلافالت (أحوال إكســبريس 

املتنقلة) املخصصة للمركز ومزودة بكل 
الفنية واللوجستية لالنتقال  التجهيزات 

الفوري باخلدمة املطلوبة.
كما مت تزويده باملاكينة الذكية (للقيد 
العائلي الفــوري الرقمي) مبركز القطاع 
النموذجــي بديوان القطاع بالعباســية 
واملزودة بخاصية التحصيل النقدي والتي 
ميكن للمواطن مــن خاللها، دون تدخل 
عنصر بشري، اســتخراج القيد العائلي 
املميكن «إذا كان سبق له استخراجه» من 
خالل شاشــتها التالمسية عقب حتققها 
من هويته ومطابقة بصمة الوجه أو أحد 
األصابع، وما هو مسجل عنه بقاعدة بيانات 

الرقم القومي البايومترية.
يأتي ذلــك في إطار حــرص وزارة 
الداخلية على إعالء قيم حقوق اإلنســان 
والتيسير على املواطنني في تقدمي اخلدمات 

اجلماهيرية.
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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:

من املعادن الثمينة من ٥ 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

الذهب

هيا مرعشلي

سشلامرلااا

بقراااااال

تاخللللللس

مءاقعاقكهر

بقفااشلبني

رالعلجبيدة

نلاوماذروا

ونلديرحعسل

فعطخةرقلرذ

ممعبحمبميه

بامررحةيبب

رنبهنتنمخي

 - الفم  للجر، ٢ - في   - ١ - احلسناوات 
للنفي، ٣ - جرى املاء (معكوسة) - أتربة، 
للتعريف، ٥ - مطرب مصري، ٦ -   - ٤
تعب - اجاب، ٧ - عكس حر - عقوده، ٨

- متشابهة - لإلضراب، ٩ - فنان كويتي، 
١٠ - ساير - علم مؤنث.

الذهبي
األشجار
شقائق
الكبير

القاعود
خبير
خبر
حر

الهندوس
سبتمبر
النعمان
السرية

الطعم
مننت
حقبة

الرمال

نوفمبر
فاخر

العاملية
علمي

القلب
رمح

١ - من األديان - عكس قرب، ٢ - احللم - نصف (أجير)، ٣ - أزال 
األوساخ - عالج، ٤ - للندبة - كذب - أبوالبشر، ٥ - رفضت - 
األجرد، ٦ - انهض (معكوسة) - جرى املاء (معكوسة)، ٧ - القمر 
ليلة اكتماله - وجع (معكوسة) - من األطراف، ٨ - أحسن إليهم 
(معكوسة) - للنصب (معكوسة)، ٩ - شعوب (معكوسة) - حسن 

اخللق، ١٠ - مرتفعة - من أطوار القمر.

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

١ - اسالم - بعد، ٢ - الصبر - (أ ج)، ٣ - كنس - داوى، ٤ - 
وا - إفك - آدم، ٥ - أبت - القاحل، ٦ - قم (معكوسة) - سال 
(معكوسة)، ٧ - بدر - ألم (معكوسة) - يد، ٨ - ابرهم (معكوسة) 
- لن (معكوسة)، ٩ - امم (معكوسة) - ادب، ١٠ - عالية - هالل.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم الصحة

مشروب دافئ يخفف من ارتفاع ضغط الدم

كشفت دراسة نشرت في املجلة األميركية 
للتغذية السريرية، أن الشاي األسود يعد خيارا 
جيدا خلفض ضغط الدم املرتفع. وتشير الدراسة 
إلى أن االستهالك املنتظم لهذا املشروب الساخن 

ميكن أن يخفض ارتفاع ضغط الدم.
وشرب املشاركون في الدراسة ثالثة أكواب من 
هذا املشروب األسود يوميا، ومتكنوا من متابعة 
النتائج ملدة ستة أشهر بناء على مستويات ضغط 
الدم ومعدل ضربات القلب. وأكدت دراسة أخرى، 
نشرت في مجلة PLOS One، هذا االدعاء، لكنها 

حتذر من أن انخفاض ضغط الدم «ضئيل».
وتضيف الدراسة: «على الرغم من أن التأثير 
التأثيرات قد تكون مهمة  إال أن هذه  ضئيل، 
لصحة القلب واألوعية الدموية على مستوى 
السكان». وعندما يتعلق األمر بخطر اإلصابة 
القلب والشاي األسود، تقدم املجلة  بأمراض 

األميركية للطب اإلجابة.
ووجد بحثهم أن تناول هذا الشاي بانتظام 
قد يساعد في تقليل عوامل اخلطر املختلفة 
ألمراض القلب، مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول 
الثالثية  الدهون  الدم وارتفاع مستويات  في 
والسمنة. ووجدت دراسة أخرى في املجلة 
األوروبية للتغذية السريرية، أن أولئك الذين 
يشربون ثالثة أكواب من الشاي األسود يوميا 
لديهم خطر أقل بنسبة ١١٪ لإلصابة بأمراض 
القلب. ويعد الشاي األسود غني مبضادات 

األكسدة التي تسمى الفالفونويد.

ما األطعمة األكثر فائدة في مرحلة اخلمسينيات والستينيات العمرية؟

مرحلة اخلمسينيات
- يوميا: الطماطم حملاربة التجاعيد، حيث تعد 
مع البروكلي والسبانخ والفلفل األحمر واجلزر 
واللفت، رائعة لألصباغ املضادة لألكسدة احلمراء 
والصفراء والبرتقالية، التي تسمى الاليكوبني 
واللوتني وبيتا كاروتني. وأظهر أطباء األمراض 
اجللدية أن االستهالك املنتظم ميكن أن يساعد 
في حماية بشرتنا من الشيخوخة، من الداخل 

إلى اخلارج.
- ثالث مرات في األسبوع: التوت حلماية الدماغ: 
ميكن خلط ١٠٠غ من ثمار التوت املجمدة مع 
احلليب أو احلليب النباتي املدعم. حيث إن ثمار 
التوت غنية بشكل خاص بالعناصر الغذائية 
إلى  التي تشير األبحاث  الفالفونويد،  الفائقة 
أنها تساعد في تقليل خطر اإلصابة باخلرف.

الزيتية  - مرة واحدة في األسبوع: األسماك 
لضغط الدم: يعطينا السردين والسلمون جميعا 
دهون أوميغا ٣ األساسية، وهي مهمة للمساعدة 
في التحكم في ضغط الدم وصحة القلب بشكل 
عام. وإذا كنت ال تأكل السمك، فجرب املصادر 

النباتية مبا في ذلك اجلوز وبذور الشيا.
مرحلة الستينيات:

الغنية بالبروتني لتقوية  - يوميا: األطعمة 
العضالت سواء كانت نباتية، من البقول واملكسرات 
والبذور، أو حيوانية، من الدجاج أو األسماك 
الدهون، فإن األطعمة  اللحوم اخلالية من  أو 
الغنية بالبروتني ضرورية للمساعدة في تقليل 
هزال العضالت، أو الضمور العضلي، أو كما 
تعرف بـ «ساركوبينيا»، والتي ميكن أن تزيد 

من خطر السقوط.
البيض للذاكرة:  - ثالث مرات في األسبوع: 
البيض مفيد للكولني، وهو عنصر غذائي حيوي 
لصنع ناقل األعصاب أستيل كولني، والذي يساعد 
العضالت على االنقباض، ويلعب دورا حاسما 
في الذاكرة والتفكير. كما أن الدجاج والسمك 
والفاصوليا واملكسرات والبذور واحلبوب الكاملة 

تعد مصدرا مهما للكولني.
- مرة في األسبوع: الكركم حملاربة االلتهاب، 
إلى أن  الواعدة  الدراسات  حيث تشير إحدى 
مكمالت الكركم قد تساعد في تخفيف أعراض 

هشاشة العظام في الركبة.

عن «ذي صن»

املصدر: «إكسبريس»
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توج العب منتخبنا الوطني 
لالســكواش، الدولــي عبداهللا 
املزين بطــال لبطولة الكويت 
الدوليــة الثانيــة للمحترفني، 
وذلــك بعــد عرض قــوي منه 
اســتمتعت خاللــه اجلماهير 
ومتكن من الفوز على املصنف 
األول بالبطولــة واملصنف ٧٨
علــى العالــم املصري ياســني 
الشــافعي، حيث قــدم املزين 
عصارة خبرته في املباراة ليفوز 
٣-٠ وكان الشوط الثاني مثيرا، 
حيث أنهاه املزين بنتيجة ١٤/ 
١٢ فيما أنهى الشوطني اآلخرين 

بنتيجة واحدة وهي ١١/ ٦.
وعقــب اللقــاء النهائي قام 
رئيس االحتاد وليد الصميعي 

ونائب الرئيس حامد العمران 
وعضــو مجلــس االدارة وليد 
املزيدي ورئيس االحتاد السابق 
حسني مقصيد بتوزيع الدروع 
التقدير  التذكارية وشــهادات 
على املزين والشافعي وحكام 

البطولة. 
وكان قد أشرف على البطولة 
احلكــم الدولي املصري ناصر 

زهران.
وشــكر الصميعــي راعــي 
البطولة الشيخ عبداهللا سالم 
الصباح على دعمه الكبير للعبة 
وتكفلــه باســتضافة البطولة 
الدوليــة للمــرة الثانيــة على 
التوالــي وحضرهــا ٢٤ العبا 

حامد العمران يقدم الدرع التذكارية إلى عبداهللا املزين بحضور وليد الصميعي ووليد املزيدي وحسني مقصيدمصنفني عامليا من ٧ دول.

«فورسيزونز الكويت برج الشايع» يخصص 
قاعة «لوسيل الوجن» ملتابعة املونديال

أعلن فندق فورسيزونز 
الكويــت برج الشــايع عن 
حتويله مطعم «إيلمنتس» 
إلى قاعة مخصصة ملتابعة 
كأس  بطولــة  مباريــات 
العالم، وقد متت تســميتها 
«لوســيل الوجن» نسبة الى 
ستاد لوسيل القطري الذي 
سيستضيف املباراة النهائية 

للبطولة.
وستعرض قاعة «لوسيل 
الوجن» الداخليــة والتراس 
اخلارجي ملطعم «إيلمنتس» 
املعــاد تصميمهمــا، جميع 
املباريات طوال فترة البطولة 
وتوفر قائمة طعام ووجبات 
خفيفــة مميــزة يوميــا من 

الساعة الواحدة ظهرا حتى منتصف الليل.
وتتضمن القاعة واحة صغيرة مع إطاللة 
خالبة على مسبح الفندق في الهواء الطلق 
من جهة، ومن جهة أخرى إطاللة على حديقة 
الشهيد، أكبر حديقة في الكويت. كما يعتبر 
هذا املرفق مثاليا لتجمعات األهل واألصدقاء 
كونه يتســم بطابع الهدوء واالســترخاء إذ 
تعكــس منطقة التــراس اخلارجــي ملطعم 
«إيلمنتس» إطالالت مزدوجة على مساحات 
خضراء منتشــرة على مــد النظر حتى بني 

طــاوالت املرتفعــة األنيقة 
وطاوالت الطعــام واملقاعد 

املريحة.
كما يتوافر بوفيه إفطار 
وقائمــة انتقائيــة للغــداء 
بخيارات متعــددة النكهات 
وتشمل أصنافا على أحدث 
طــراز، وذلــك مــن مطعــم 
الــذي ميتاز  «إيلمنتــس»، 
بتقدميــه املأكوالت العربية 
مــرورا بالهندية واليابانية 
وانتهاء باإليطالية في هذه 
الوجهــة النابضة باحلياة. 
وطوال فترة البطولة، سيتم 
تقدمي وجبات خفيفة ساخنة 
وباردة على طاوالت مرتفعة 
في قاعة «لوسيل الوجن» إلى 
جانب توافر أصناف مختلفة حسب الطلب 
في ركن الطهي احلي داخل املطعم بإشراف 

الشيف التنفيذي تييري بابييه.
ويســتمر مطعم «إيلمنتس»، حتى بعد 
انتهاء البطولة، باســتضافة زواره بحفاوة 
في أجواء استثنائية تناسب مختلف أنواع 
االحتفاالت مبا فيها التجمعات واملناســبات 
العائلية وحفالت الكوكتيل في الهواء الطلق، 
باإلضافة إلى تقدميه بوفيه اإلفطار ووجبات 

الغداء يوميا.

«بيتك» الراعي الرسمي ألكبر منطقة
جتمع جماهيري لكأس العالم في الكويت

أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) رعايته 
الرسمية ملشروع «فان بوكس» أكبر منطقة 
جتمع جماهيري لــكأس العالم في الكويت، 
وذلــك مبنطقة البالجات على امتداد شــارع 

اخلليج العربي.
وتشهد منطقة «فان بوكس» إقباال واسعا 
مــن اجلمهــور وافــراد العائلة محبــي كرة 
القدم، وتســتمر الفعاليات بشكل يومي الى 
نهاية كأس العالم، حيث تستمتع اجلماهير 
والعائالت مبتابعة جميع مباريات البطولة 
عبر ٤ شاشات ضخمة موزعة في أنحاء املكان 
وتتوسطها شاشة عمالقة مبساحة ٦٦ مترا 
مربعا هي األكبر من نوعها في الكويت لبث 

جميع املباريات.
وتأتي رعاية «بيتك» ضمن اطار املسؤولية 
االجتماعيــة واحلــرص على دعم األنشــطة 
الشــبابية والرياضية، ومواكبة املناســبات 
املختلفة، الســيما تلك التي تكتســب زخما 

كبيرا كبطولة كأس العالم.
KFH Fan ويوفر «بيتك» منطقة جماهير

Zone صممها خصيصا لعمالئه الشباب محبي 
رياضة كرة القدم، حيث تشهد تنظيم العديد 
من املسابقات والفعاليات للحضور مع فرص 
لربح جوائز قيمة، وكذلك فرص للفوز بالكرة 

الرسمية لبطولة كأس العالم ٢٠٢٢.
وتعزيزا للتواصل مع العمالء، ســينظم 
«بيتــك» يوما خاصــا لعمالئه لالســتمتاع 
بحضور مباريات كأس العالم بنقل مباشــر 
وحي ضمن اجواء حماسية مميزة وفريدة.

وعلى صعيد متصل، فإن رعاية «بيتك» 
الرسمية ملشــروع فان بوكس، تتماشى مع 
اســتراتيجية «بيتك» في االســتدامة، حيث 
مت تصميم املشــروع وبنائه بالكامل مبا في 
ذلك ركن «بيتك» KFH Fan Zone من حاويات 

شحن معاد تدويرها.
ويواصل «بيتــك» التميز بدعم مبادرات 
االستدامة والبيئة، وحقق العديد من االجنازات 
Keep it green فــي هذا االطار، ضمن حملــة

التي نظم حتت مظلتها العديد من املبادرات 
البيئية املســتدامة، وحصل علــى تقديرات 

وجوائز عاملية في االستدامة.
وترسيخا لدور «بيتك» في دعم الطاقات 
الشبابية االبداعية، مت التعاون مع مجموعة 
رســامني كويتيــني أضافوا أعمالهــم الفنية 
وبصماتهــم االبداعيــة علــى ركــن «بيتك» 
الذي تزين بالرسومات اجلدارية واللوحات 
الفنية بتوقيع الشباب الكويتي املبدع، ومت 
تسليط الضوء على أعمالهم املميزة والتعريف 
مبواهبهم وامكاناتهم عبر حسابات «بيتك» 

على منصات التواصل االجتماعي.
ويحظى مشــروع فان بوكس مبشــاركة 
واســعة من املشــاريع الكويتية التي توفر 
مجموعة متنوعة من املطاعم واملقاهي و«الفود 
ترك»، مبا يعكس دعم «بيتك» للمبادرين ورواد 
األعمال واملشروعات الصغيرة واملتوسطة، 
ويجســد دوره الرائد في تشــجيع الشباب 
الكويتــي وتعزيــز مفهــوم ريــادة األعمال 

واملبادرات الشبابية.

«يد» الفحيحيل يعّمق جراح برقان
يعقوب العوضي

كــرة  فريــق  متكــن 
اليــد بنــادي الفحيحيل 
مــن الفــوز علــى برقان 
٣٠-٢٧ فــي املباراة التي 
جمعتهما مســاء أول من 
أمس علــى صالة مجمع 
الشــيخ ســعد العبداهللا 
في ضاحية صباح السالم 
ضمن منافسات اجلولة ٥
مــن الدوري املمتاز لكرة 
اليــد، ليرفع رصيده إلى 
٣ نقاط بينما بقي برقان 
على رصيده الســابق بـ 

٤ نقاط.
وفي مباراة أخرى فاز القادسية بصعوبة 
علــى الصليبخــات ٣٩-٣٧ ورفــع امللكي 
رصيــده إلى ١٠ نقاط مضيقا اخلناق على 
املتصــدر الكويــت الذي فــاز ٣٣-١٨ على 
القريــن، وظل الصليبخــات على رصيده 

السابق بـ ٤ نقاط.
إلى ذلك تعرض العب الصليبخات جراح 
العنزي إلصابة في ساقه اثناء مباراة فريقه 
مع القادسية وستبعده اإلصابة عن املالعب 

فترة ال تقل عن أسبوعني على أن يخضع 
ملزيد من الفحوصات.

وضمن منافسات دوري الدرجة األولى 
فاز خيطــان على الشــباب ٣٣-٢٨ ورفع 
رصيــده إلى ١٠ نقاط فــي الصدارة وبقي 
الشباب على رصيده بـ ٤ نقاط. كما حقق 
التضامن فوزه األول في البطولة وجاء على 
حساب اجلهراء ٢٦-٢١ ليكسب أول نقطتني 

فيما جتمد رصيد اجلهراء عند ٣ نقاط.

القادسية ينجو من فخ الصليبخات

تقدم الكويت وكاظمة في دوري «السلة»

هادي العنزي

بال خســارة، واصل فريقا الكويت وكاظمة 
انطالقتهما املميزة في الدوري العام لكرة السلة، 
وذلك بعد تغلب «األبيض» على نظيره التضامن 
١٢٧-٦٠ في املواجهة التي جمعت الفريقني مساء 
أمس األول على صالة االحتاد مبجمع الشــيخ 
ســعد العبداهللا للصاالت، رافعا رصيده إلى ٨

نقاط من ٤ مباريات، فيما وصل رصيد التضامن 
إلى ٤ نقاط من ٤ هزائم متتالية.

وفــي مواجهة أخــرى، حســم «البرتقالي» 

مواجهته مع الصليبخات ملصلحته بفارق مريح 
من النقاط على غير املتوقع، وذلك بفوزه ١١٣-٧٢، 
ليرفع كاظمة رصيده إلى ٦ نقاط من ٣ مواجهات، 

فيما وصل رصيد األحمر ٦ من ٤ مباريات.
جاءت مواجهة الكويت والتضامن من طرف 
واحد في جميع أشواطها األربعة، حيث ضرب 
العبــو األبيــض بقوة في الربــع األول وأنهوه 
بفارق ٢٢ نقطة (٣٤-١٢)، وأكملوا عزفهم املنفرد 
في «الثاني» (٣٨-٩)، ولم يكن الربعان الثالث 
والرابع بأفضل من سابقيهما، حيث تفوق الكويت 

٣٢-١٩ و٢٣-٢٠ تواليا.

جانب من مواجهة الكويت والتضامن في دوري كرة السلة

العربي يهدد باللجوء إلى «كاس»

«الفتاة» والكويت في دوري السيدات غدًا

مبارك اخلالدي

صعــد النــادي العربي من خالفه مــع الهيئة العامة 
للرياضة برفع شكواه الى مجلس االمة، مهددا في بيان 
رســمي باللجوء الى اللجنة االوملبية الدولية ومحكمة 
كاس الدوليــة حلفــظ حقوقــه، وذلك بعد عــدم اعتماد 
الهيئة إشهار التعديالت التي اقرتها اجلمعية العمومية 
بالنادي العربي في اجتماعها املنعقد في الثاني من يوليو 
٢٠٢٢ واملرســلة الى الهيئــة بتاريخ ١٧ من يوليو ٢٠٢٢
بعد استيفاء كافة االجراءات واالشتراطات القانونية.

 وكان مجلــس االدارة قد أحاط وزير اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب بفحوى شكواه، مشيرا الى ان عدم 
جتاوب الهيئة مع طلبات اجلمعية العمومية بالنادي قد 
يعيد شبح اإليقاف الدولي مجددا على الرياضة الكويتية.

هادي العنزي

تنطلق مســاء غد السبت مواجهات اجلولة 
الثالثة لدوري URC لكرة قدم السيدات للصاالت، 
على صالة نادي الكويت، ويجمع اللقاء األول بني 
سيدات نادي فتيات العيون صاحب املركز األخير 

من دون نقاط وسيدات التضامن ثالث الترتيب 
بـ ٣ نقاط في الـ ٤:٠٠ عصرا، ويتبعها في ٦:٠٠

مساء مواجهة جتمع نادي الفتاة متصدر الترتيب 
برصيد ٦ نقاط مع سيدات نادي الكويت الوصيف 
بـ ٣ نقاط بفارق األهداف عن التضامن، في قمة 
ال تخلو من اإلثارة والندية، على ذات الصالة.

«ناشئو الغوص» 
إلى مونديال الزعانف باملجر

التقى رئيس اللجنة األوملبية الكويتية الشيخ 
فهد الناصر مبقر اللجنة األوملبية مع رئيس مجلس 
إدارة النــادي واالحتاد الكويتي للغوص واإلنقاذ 
م.طالل السرحان، حيث قدم الناصر األحمد التهنئة 
إلى السرحان مبناسبة تزكيته رئيسا الحتاد غرب 
آسيا للغوص واعتماد الكويت مقرا لالحتاد، كما 
هنأ النادي واالحتاد الكويتي للغوص واإلنقاذ على 

استضافتهم بطولة العالم للغوص احلر ٢٠٢٣.
بدوره، تقدم السرحان بالشكر إلى رئيس اللجنة 
األوملبية على حفاوة االستقبال ودعمه الالمحدود 
للنادي والالعبني طــوال الفترة املاضية، مضيفا 
أن التشــجيع الكبير الذي جنده من الشــيخ فهد 
ناصر أمر يــدل على حرصه على دعمه للرياضة 
وجميــع األلعاب مــن أجل إظهارها بشــكل يليق 

بسمعة الكويت.
إلى ذلك، تغادر اليوم اجلمعة بعثة وفد منتخبنا 
للناشئني إلى املجر للمشــاركة في بطولة العالم 
لسباحة الزعانف التي تنطلق ٢٦ اجلاري، حيث 

تضم البعثة ١٢ العبا والعبة.

الشيخ فهد الناصر مستقبال م.طالل السرحان

املزين يتوج ببطولة  
«الكويت الدولية لإلسكواش»

مبارك اخلالدي

يلتقي منتخبنا الوطني لكرة القدم 
مســاء اليوم مع منتخب اجلزائر في 
مبــاراة ودية دولية ضمن معســكر 
األزرق املقــام حاليــا فــي االمــارات 
استعدادا خلوض االستحقاقات املقبلة، 
وتقام املباراة على ملعب نادي الضباط 

وهي الثانيــة للمنتخب الوطني في 
معسكره بعد تغلبه في جتربته االولى 
على منتخب لبنان ٢-٠. ومن املقرر أن 
يختتم األزرق معسكره نهاية الشهر 
اجلــاري، ويــدرس اجلهــازان الفني 
واإلداري إقامة جتمع آخر خالل الشهر 
املقبل قبل السفر الى مدينة البصرة 
للمشــاركة في بطولة «خليجي ٢٥» 

التي ستنطلق ٦ يناير املقبل، ويسعى 
اجلهاز الفني بقيادة البرتغالي روي 
بينتو لتحقيق اكبر قدر من االستفادة 
الفنية من املباراة. وتضم تشــكيلة 
األزرق مزيجــا مــن العبــي اخلبرة 
والشباب في إطار سياسة التجديد التي 
ينتهجها احتاد كرة القدم، ويغيب عن 
املباراة اليوم بداعي اإلصابة بدر جمال 

وعلي خلف الذي تبقى مشاركته رهن 
موافقة اجلهاز الطبي. وكان املنتخب 
قد افتقد قبل معسكره بندر السالمة 
الذي وصل إلى أملانيا للعالج من الرباط 
الصليبي، وأحمد شبيب الذي خضع 
امس األول لعملية بأحد املستشفيات 
احمللية في الكتف ويســتعد للسفر 

للنمسا الستكمال عالجه.

«األزرق» في اختبار قوي أمام اجلزائر اليوم«األزرق» في اختبار قوي أمام اجلزائر اليوم

فندق فورسيزونز الكويت برج الشايع 
قاعة لوسيل الوجن



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

البقاء هللا

٧٣ عاما - الرجال: غرب  صالح سليمان محمد العنيزي:
مشــرف - ق١ - ش١١١ - م٣٢ - النساء: صباح 
الســالم - ق٩ - ش٢ - ج٩ - م١٢ - ت: النساء: 

٢٥٥١٧٣٨٠ - شيع.

مزنه محمد عبداهللا املشــوح: (أرملة سعد محمد 
ســعد النخيالن) ٨٨ عاما - الرجال: العزاء في 
املقبرة - ت: ٩٩٣٦٧٥٧٧ - النســاء: اخلالدية - 

ق٤ - ش٤٧ - م١٧٩ - شيعت.

«٤٫٣ ماليني دوالر للتشكيك باالنتخابات»
محكمة االنتخابات البرازيلية 
تغرم حزب جاير بولســنارو، 
الرئيس البرازيلي السابق، مبلغ 
٤٫٣ ماليني دوالر، لتشكيكه في 
نتائج االنتخابات األخيرة التي 
خسرها أمام الرئيس احلالي لوال 

دوسيلفا.

«خاصية التحدث الصوتي»
إيلــون ماســك، امللياردير 
األميركي، يعلن اعتزامه إضافة 
خاصيــة التحدث الصوتي إلى 
تطبيق تويتر، وخاصية تشفير 
احملادثات، جلعلــه قادرا على 
الصمود أمام التطبيقات املنافسة.

«مصدر إلهامي لشخصية الشرير»
جــون ليجيزامــو، املمثل 
األميركي الكولومبي، يعلن أنه 
استلهم دوره الشرير في فيلمه 
اجلديد: ذا منيو - القائمة - من 
املمثل األميركي ستيفن سيغال، 
ويؤكد: شخص فظيع وال أحد 

يحبه.

«في األمومة قوة غامضة»
ريحانا، املغنية الباربادوسية، 
تعلن والدة أول أطفالها، وتؤكد 
أنها تشعر بقوة جديدة جتعلها 
مقبلة على احلياة وتريد أن تعمل 

وتنتج أكثر من ذي قبل.

«مشهد الساللم هو سبب جناح الفيلم»
املمثلــة  روبــي مارغــو، 
الســر  األميركية، تفصح عن 
لهــا املخرج مارتن  قاله  الذي 
سكورســيزي، وهو: مشهد 
الساللم هو الذي يجعل الفيلم 

اجليد فيلما عظيما.
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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»
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اجلمعة
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

«جلنة العفو» باشرت أعمالها 
لتحديد احملكومني 

املستفيدين.

إطفاء سيارة «تسال» بـ ٤٥ ألف 
ليتر ماء بسبب البطارية.

اختراع يحتاج ملزيد من الدراسة!
أبشروا باخلير يا أهل الكويت.

إحباط محاولة عراقي تهريب ١٠ كيلو حشيش في باص نقل عام
محمد اجلالهمة

أحبط رجــال اجلمارك 
يــوم امس محاولــة إغراق 
بـــ ١٠ كيلــو مــن  البــالد 
مخــدر احلشــيش وضبط 
وافد عراقــي، كما أحالوا ٣

مسافرين (مصريا وأوروبيا 
وآسيويا) إلى اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات بعدما عثر 
في أمتعتهم لدى وصولهم 
إلــى البالد جــوا على مواد 

مخدرة متنوعة.
وبحسب مصدر في اجلمارك، فإن رجال 
جمرك العبدلي اشــتبهوا فــي وافد عراقي 
على منت باص نقل عــام قادما من العراق، 
وعليه مت إدخال أمتعته على جهاز الفحص 
اإلشعاعي، والذي كشف عن إخفاء الوافد ١٠

أكياس مغلقة بإحكام وبداخلها نحو ١٠ كيلو 
من مخدر احلشيش، ومتت إحالة الوافد إلى 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات ملعرفة ما إذا 
كان قد أدخل من قبل شحنات من املخدرات 

وعالقاته مع جتار مخدرات داخل البالد.
وحول ضبط املســافرين الثالثة الذين 

قدمــوا إلى البالد جوا، قال 
املصدر إنه مت االشتباه في 
وافــد مصري ليتم تفتيش 
أمتعته والعثور على اصبع 
من مخدر احلشيش، كما مت 
إخضاع وافــد أوروبي قدم 
من موطنه للتفتيش وكذلك 
أمتعته بعد االشــتباه فيه 
وتبني حيازته ٢٥ سيجارة 
بها مخــدر املاريغوانا و١١٠

حبات مخدرة، أما اآلسيوي 
فعثر فــي أمتعته على ١٧٠
غراما من مخدر القرطوم.

من جهته، ثمن مدير عام اإلدارة العامة 
للجمــارك ســليمان الفهد جهــود رجال 
اجلمارك في تنفيذ تعليمات النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ طالل اخلالد، مشددا على ضرورة 
اليقظــة واحليطة واحليلولة دون جناح 
املهربني في ضــخ املخدرات داخل البالد، 
ومثمنا جتاوب وتعاون رجال اإلدارة العامة 
ملكافحــة املخدرات واجلمــارك والتكاتف 
فيما بينهم للحد من تهريب املواد املخدرة 

بأنواعها.

العراقي أخفى جانبا من مخدر احلشيش داخل «طباخ»

األوروبي قدم جوا بسجائر ملغومة وحبوب

سليمان الفهد

محكمة املرور تقضي 
بحبس ٥ مخالفني لالستهتار والرعونة

محمد اجلالهمة

أصــدرت محكمــة املرور 
أمس أحكاما بحبس ٥ مخالفني 
مبدة تتــراوح بني أســبوع  
وأسبوعني بعد ضبطهم من 
قبل دوريات املرور مبخالفات 
مرورية من بينها االستهتار 
والرعونة واإلهمال بالقيادة 
وتعريض حياتهــم وحياة 

ملشاهدة الڤيديوجانب من االستهتار والرعونةاآلخرين للخطر.

٢٣٨ ألفًا ماتوا في أوروبا عام 
٢٠٢٠ بسبب تلوث الهواء

كوبنهاغن - أ.ف.پ: تسبب التلوث الناجم عن اجلسيمات 
الدقيقة في الهواء بـ ٢٣٨ ألف حالة وفاة مبكرة في دول االحتاد 
األوروبــي عام ٢٠٢٠، على ما ذكر تقرير للوكالة األوروبية 
للبيئة نشــر أمس، ما يعكس ارتفاعا طفيفا عن عام ٢٠١٩

بسبب انتشار كوفيد-١٩. وأشارت الوكالة األوروبية للبيئة 
في تقرير جديد، إلى أن «التعرض لنســبة جزيئات دقيقة 
أكثر تركيــزا مما توصي به منظمة الصحــة العاملية، أدى 
إلى وفاة ٢٣٨ ألف شخص بصورة مبكرة» في دول االحتاد 
األوروبي. ويعكس هذا الرقم ارتفاعا طفيفا عما سجل عام 
٢٠١٩ حني تســببت اجلســيمات الدقيقة التي تخترق عمق 

الرئتني، في تسجيل ٢٣١ ألف حالة وفاة مبكرة.
ويتباين هذا االرتفاع مع االنخفاض املطرد خالل السنوات 
العشــرين الفائتة، إذ ســجل انخفاض إجمالي بنسبة ٤٥٪ 
بني عامي ٢٠٠٥ و٢٠٢٠، مع أن الرقم املسجل يبقى «مهما»، 
بحســب الدراسة. وتفســر هذه الزيادة في معدل الوفيات، 
بأن جائحة كوفيد-١٩ أثرت بصورة أشــد على األشخاص 
املصابني بأمراض مرتبطة بتلوث الهواء كالسرطان واألمراض 

الرئوية وداء السكري من النوع الثاني.

أول رائد فضاء من «ذوي الهمم».. بريطاني
باريس ـ وكاالت: تشكل دراسة ما ميكن أن يوفره ذوو 
الهمم للبعثــات الفضائية محور مهمــة البريطاني املعاق 
جون ماكفال الذي اختارته وكالة الفضاء األوروبية ضمن 
مشروع «باراستورونت» غير املسبوق في مجال االستكشاف 

الفضائي.
وسيشــارك ماكفال في دراســة جدوى مصممة بطريقة 
تســمح للوكالة بتقييم الظروف الالزمة لألشــخاص ذوي 

اإلعاقة للمشاركة في مهمات مستقبلية في الفضاء.
وسينضم ماكفال إلى خمسة رواد فضاء جدد في بداية 
مشــوارهم املهني و١١ احتياطيا في التدريب، بعد أن قامت 
وكالة الفضاء األوروبية بتجديد صفوف رواد الفضاء ألول 

مرة منذ عام ٢٠٠٩.
وكان املعاقــون مســتبعدين حتى أمس األول من قائمة 
األشــخاص الذين تختارهم الوكالة ليصبحوا رواد فضاء. 
ويوضــح غيــوم فيرتس، كبيــر أطبــاء رواد الفضاء لدى 
وكالــة الفضــاء األوروبية، في حديث إلــى وكالة «فرانس 
برس»، أن «مشــروع باراسترونوت يستلزم تغييرا كامال 
في الفلسفة» املتعلقة مبفهوم األهلية الطبية الذي نشأ في 

املجال العسكري ويعنى باختيار الطيارين العسكريني. (أ.ف.پ) جون ماكفال بعد اختياره  

أمن

«أمازون» تعتزم إنفاق مليار دوالر سنويًا بالسينما

آنا دي أرماس

قالــت  د.ب.أ:  ـ  نيويــورك 
مصادر مطلعة إن شركة التجارة 
اإللكترونيــة األميركية العمالقة 
«أمازون دوت كوم» تعتزم إنفاق 
أكثر من مليار دوالر سنويا إلنتاج 
أفالم يتم عرضها في دور السينما.
ونقلــت وكالــة «بلومبيرغ» 
لألنبــاء عــن املصــادر القول إن 
أكبر شركة للتجارة اإللكترونية 
في العالم، تعتزم إنتاج ما بني ١٢

و١٥ فيلما سنويا ليتم عرضها في 
دور السينما.

وتعتزم «أمازون» طرح عدد 
قليل من األفالم في دور العرض 
خالل العام املقبل، مع زيادة عدد 

األفالم فيما بعد.
يأتــي ذلك فــي الوقــت الذي 
تبدو فيه خدمات بث األفالم عبر 
اإلنترنــت املتزايــدة خطرا يهدد 
مستقبل دور العرض السينمائي، 
حيــث يتــم حاليا عــرض أغلب 
األعمــال األصلية لوقت أقل وفي 
عــدد أقل من دور الســينما ليتم 
طرحها عبر منصات البث املباشر 
مثل «نتفليكس» و«ديزني بلس» 

و«برامي».
وتنافس منصة «نتفليكس» 
بشــكل خاص دور الســينما من 
خالل عرضها أكثر من فيلم جديد 
كل أســبوع، ليشاهدها اجلمهور 
في املنازل. كمــا عرضت املنصة 
فيلــم «نايفــز أوت»، الذي يضم 
في بطولته دانيال كريغ وكريس 
إيفانز وآنــا دي أرماس، في دور 
السينما األربعاء على ان يستمر 
عرضه ملدة أســبوع، قبل عرضه 

على املنصة الشهر املقبل.

اعتقال ١٠٠ محتال شاركوا 
في أكبر عملية نصب ببريطانيا

لنــدن ـ د.ب.أ: أحبطت وكاالت إنفاذ القانون الدولية 
«متجــر احتيال» عاملــي خدع الضحايا بقيمة عشــرات 

املاليني من اجلنيهات اإلسترلينية.
وذكرت وكالة «بلومبيرغ» لألنباء، أن شرطة العاصمة 
البريطانية لندن قالت أمس إنها أغلقت موقع «آي سبوف» 
لالحتيــال، واعتقلــت أكثر من ١٠٠ شــخص في اململكة 

املتحدة فيما يتعلق بالقضية.
وعملت شرطة لندن، بالتنسيق مع مكتب التحقيقات 
الفيدرالــي األميركي، ووكالة تطبيق القانون األوروبية 

«يوروبول»، والسلطات الهولندية لتنفيذ االعتقاالت.
وســمح «آي سبوف» للمحتالني، الذين دفعوا بعملة 
بيتكويــن، بإخفاء أرقام هواتفهم، لــذا يبدو أنهم كانوا 
يتصلون من البنوك الكبرى، مبا فيها «باركليز» و«أتش 
أس بي سي» و«لويدز» خلداع الناس باعطائهم تفاصيل 
شــخصية. واتصل احملتالون مبا يصل إلى ٢٠ شخصا 
كل دقيقــة، وحصل «آي ســبوف» على نحو ٣٫٢ ماليني 
جنيه إسترليني (٣٫٩ ماليني دوالر) خالل فترة ٢٠ شهرا 
من هذا املخطط. وقالت شــرطة لندن إن اخلسائر املبلغ 
عنها نتيجة مكاملات «آي ســبوف» والرســائل النصية 
تبلغ حوالــى ٤٨ مليون جنيه إســترليني، مضيفة أنه 
نظرا لعدم اإلبالغ عن االحتيال بشــكل كبير، يعتقد أن 

املبلغ الكامل أعلى من ذلك بكثير.

سوري مخمور تهّجم على مالزم بالسكني
مبارك التنيب

أخضع وافد سوري للتحقيق على خلفية اتهامه بالتهجم على ضابط 
في وزارة الداخلية برتبة مالزم مستخدما سكينا وكذلك للسكر البني.

وقال مصدر أمني إن ضابط برتبة مالزم سجل قضية في مخفر شرطة 
ميدان حولي، مشيرا إلى انه تلقى بالغا بوجود مشاجرة في منطقة حولي، 
حيث شاهد سوريا من مواليد ١٩٩٥ في حالة غير طبيعية ويحمل سكينا، 
ولــدى الطلب منه الصعود الى الدوريــة الذ بالفرار بعدما هدد الضابط 
بالسكني. وأضاف: بعد ساعة من الواقعة حضر املتهم، الذي قال انه كان 
فــي طريقه إلى منزله وفي حالة غير طبيعية نتيجة احتســاء الفودكا، 
وحصلت بينه وبني شخصني مجهولني مشكلة وفوجئ بحضور الدورية، 
وأنه هرب خوفا من القبض عليه، ولكن أسرته نصحته بتسليم نفسه، 
وبسؤاله عن تهجمه على الضابط انكر، وبسؤاله عن مصدر الفودكا التي 

جعلته في حالة غير طبيعية التزم الصمت.

ملشاهدة الڤيديو
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