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غير مخصص للبيع

انتهاء استجواب «األشغال» باملناقشة
صاحب السمو بعث ببرقية تهنئة إلى الوزيرة بوقماز عبّر فيها عن إشادته مبا متيز به أداؤها من كفاءة.. وسمو ولي العهد: ردود مقنعة وممارسة دميوقراطية راقية

«الصحة»: التقدمي لتظلمات 
«األعمال املمتازة» «أونالين»

البرملان األوروبي ُيصّوت على إعفاء 
الكويتيني من تأشيرة «شنغن» غدًا

عبدالكرمي العبداهللا

فتحت وزارة الصحة باب التقدمي لتظلمات 
األعمال املمتازة «إلكترونيا» عبر موقع الوزارة 
 ،/https://grievance.moh.gov.kw/bonus
اعتبارا من ٢٩ نوفمبر اجلاري حتى ٦ ديسمبر، 
واشــترطت الوزارة أن يكون املوظف حاصال 
على تقدير «امتياز» لسنة ٢٠٢١ من دون عقوبة 
تأديبيــة. وتضمنت الشــروط التي تنشــرها 
«األنبــاء» أال يكون املوظف قــد جتاوزت مدة 
إجازتــه املرضية خــالل ٢٠٢١ مدة ١٥ يوما عدا 
دخول املستشفى، واملداومة الفعلية لعمل املوظف 
خالل السنة امليالدية ٧٠٪ من عدد أيام النوبة 
و١٨٠ يــوم عمل فعلي لباقي الفئات. كما يجب 
أال يكــون مقدم الطلب قــد حصل على «أعمال 
ممتازة» خالل ٢٠٢١، حيث إن التظلم فقط ملن 

لم يحصل عليها.

بروكسل ـ «كونا»: أعلنت جلنة احلريات 
املدنية والعدل والداخلية في البرملان األوروبي 
أن أعضاءها سيصوتون غدا اخلميس على إعفاء 
مواطني الكويت وقطر من تأشيرة «شنغن». 
جــاء ذلك بعد ١٢ يوما على تأجيل التصويت 
الــذي كان مقررا إجراؤه في ١٧ اجلاري. وفي 
حــال مت التصويت في اللجنــة بتأييد القرار 
فإنه ســينتقل إلى البرملان األوروبي بهيئته 
العامة في وقت يحدد الحقا. وكان نائب رئيس 
املفوضيــة األوروبية مارغريتيس شــيناس 
قــال إن عملية إعفاء الكويتيني من تأشــيرة 
«شنغن» في مراحلها النهائية بعد أن استكملت 
الكويت جميع االستحقاقات الفنية املطلوبة 

مللف اإلعفاء.

سامح عبداحلفيظ

بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى وزيرة 
األشــغال ووزيرة الكهربــاء واملاء 
والطاقــة املتجددة د.أماني بوقماز، 
عبر فيها سموه عن إشادته مبا متيز 
به أداؤها من كفــاءة خالل ردودها 
على محور االستجواب املقدم إليها 
وباملمارســة الدميوقراطية الراقية 

من قبل أعضــاء مجلس األمة أثناء 
مناقشة االستجواب.

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد ببرقية تهنئة مماثلة 
للوزيرة د.بوقماز، أشاد فيها سموه 
مبا متيز به أداؤها من كفاءة رفيعة 
خــالل ردودها املقنعــة على محور 
االســتجواب املقدم لها وباملمارسة 
الدميوقراطية الراقية التي عكست 

الوجه احلضاري للوطن الغالي. 

وكانت جلسة مجلس األمة العادية 
انتهت أمس بإعــالن الرئيس أحمد 
السعدون انتهاء مناقشة استجواب 
النائب حمدان العازمي الذي جاء في 
محور واحد يتعلق بتعارض املصالح 
واإلضرار باملال العام وتضليل نواب 
مجلس األمة واإلخالل مببدأ التعاون 
بني السلطتني املوجه للوزيرة دون 
تقدمي أي طلبات أو اقتراحات، حيث 
حتدث النائب مرزوق احلبيني مؤيدا 

لالستجواب. وكانت الوزيرة أكدت 
أنها ســتقوم باتخاذ كل اإلجراءات 
الالزمــة إذا تبني وجود أي خلل أو 
خطأ يســتوجب احملاسبة، مشددة 
على تعاونها التام مع أعضاء مجلس 
األمة لتحقيق املزيد من اإلجنازات، 
مؤكدة انه ال يوجد تعارض مصالح 
بني عملها احلالــي كوزيرة وعملها 
الســابق. وأكدت أن الوزير يساءل 
عن اجلمع بني عمله الوزاري وأعماله 

التجارية فقط عند صدور املرسوم 
بتعيينه وزيرا، موضحة أنها لكونها 
الهندســة والبترول  أستاذة بكلية 
وبعد موافقــة جامعة الكويت متت 
االســتعانة بها خارج أوقات العمل 
الرسمية كمستشارة إدارة مخاطر في 
٢٠١٧، وأن هذه االستعانة انتهت قبل 
أكثر من سنتني من توليها الوزارة.

مــن جانبه، أكــد النائب حمدان 
العازمي ان الوزيرة تضلل النواب، 

معربــا عن أســفه ملا يشــاهده من 
تعيينات وجتاوزات دون محاسبة 
في اجلهــات احلكومية، متمنيا من 
احلكومة االلتــزام ببرنامج عملها، 
ومشــيرا الى ان وزيرة األشغال لم 
تلتزم بتعيني الوظائف اإلشــرافية 
وجتاوزت النظم والضوابط بتعيينها 
وكيلة وزارة األشغال احلالية، مؤكدا 
ان تعيــني وزيرة األشــغال العامة 
ووزيــرة الكهربــاء واملــاء والطاقة 

املتجددة د.أماني بوقماز به شــبهة 
تعــارض مصالــح باعتبارها كانت 
مستشارة إدارة املخاطر في شركة 
ليماك املنفذة ملشروع املطار اجلديد. 
ورأى النائب العازمي أن اإلجراءات 
التــي قامت بهــا الوزيرة في تعيني 
املناصب القيادية «أخطر من تعيينها 
وزيرة لألشــغال»، مجددا القول إن 
«تعيني الوزيرة به شــبهة تعارض 

مصالح».

رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح وعمار العجمي ود. براك الشيتان ود. بدر املال يهنئون د.أماني بوقماز بعد انتهاء االستجواب د.أماني بوقماز خالل ردودها على محور االستجواب          (محمد هاشم)حمدان العازمي مترافعاً في محور استجوابه

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

 «األخضر السعودي» مرّشح حلسم املواجهة أمام املكسيك اليوم
هولندا والسنغال 
إلى ُثمن النهائي 

عن املجموعة األولى

محمد بنيان لـ «األنباء»: اللقب 
لـ «راقصي السامبا».. وثالثي 

«باريس» ستكون لهم كلمة

السفير الپولندي بافيل 
ليهوفيتش لـ «األنباء»: لدينا ثقة 
كاملة في قدراتنا أمام األرجنتني

أستراليا  - الدمنارك: ٦:٠٠مباريات اليوم
تونس  - فرنسا : ٦:٠٠

السعودية  - املكسيك : ١٠:٠٠
پولندا  - األرجنتني : ١٠:٠٠

٢٢٤٫٢ مليون دينار فاتورة دعم املواد الغذائية واإلنشائية
طارق عرابي

قفزت فاتورة دعم املواد التموينية 
واإلنشــائية التي حتملتها احلكومة 
خالل أول ٩ أشهر من العام احلالي، 
لتبلغ ٢٢٤٫٢ مليــون دينار، بزيادة 
نسبتها ٥٥٫٦٪ مبا قيمته ٨٠٫١ مليون 
دينار، مقارنة بإنفاق بلغ ١٤٤٫١ مليون 

عن الفترة ذاتها من ٢٠٢١. واستحوذ 
دعم املواد اإلنشــائية على ٦٢٪ من 
إجمالي فاتــورة الدعم بواقع ١٣٩٫٣

مليون دينار، وعلى أســاس سنوي 
ارتفع الدعم اإلنشائي بنسبة ٧٨٫٤٪ 
مبا قيمته ٦١٫٢ مليون دينار مقارنة 
بـ ٧٨٫١ مليون دينار للفترة نفســها 
من ٢٠٢١. وشــهدت فاتــورة اإلنفاق 

على الدعــم املقدم للمــواد الغذائية 
والتموينية األساسية ارتفاعا بنسبة 
٢٦٫٤٪ مبا قيمته ١٦٫٢ مليون دينار، 
حيث بلغ حجم اإلنفاق خالل الفترة 
من يناير حتى نهاية سبتمبر املاضي 
نحــو ٧٧٫٦ مليــون دينــار مقارنــة 
بـ ٦١٫٤ مليون دينار عن الفترة ذاتها 

من ٢٠٢١.

خالل ٩ أشهر.. بزيادة ٥٥٫٦٪ مبا قيمته ٨٠٫١ مليون دينار

«أوالد علي الغامن 
للسيارات» تدّشن 

إستراتيجيتها 
التوسعية بالسوق 

املصرية.. كمساهم 
رئيسي في «جلوبال 
أوتو» وكيل مجموعة 

«BMW» في مصر
13

مهرجان «رموز بورشه ٢٠٢٢ » يستقطب 
أكثر من ١٥ ألف زائر في دبي  AUM تتابع أعمال قمة تطوير التعليم نحو مستقبل مستدام ٢٠٢٢

جانب من التدريب األخير للمنتخب السعودي       (رويترز)

14 11

«الناتو» يحشد لدعم أوكرانيا عسكريًا 
عواصم - وكاالت: حشدت 
الــدول األعضــاء فــي حلــف 
شمال األطلســي (الناتو) كل 
ما أمكنها لدعــم أوكرانيا في 
تخطي الشــتاء القارس الذي 
تستغله روســيا للتعويض 
عــن فشــلها، عبر اســتهداف 
التحتيــة وخاصــة  البنيــة 
منشــآت الطاقــة األوكرانية. 
وأكد وزراء خارجية «الناتو» 

أنهم لن يعترفوا أبدا باملناطق 
التــي ضمتهــا  األوكرانيــة 
روســيا، فيمــا أعلــن وزير 
أنتوني  اخلارجية األميركي 
بلينكن، أن بالده ستقدم أكثر 
مــن ٥٣ مليــون دوالر لدعم 
شبكة الكهرباء احليوية في 
أوكرانيا. وأعلنت كييڤ أمس 
أنها تسلمت أنظمة راجمات 
صواريــخ من فرنســا وهي 

رابع نوع متطور من األنظمة، 
بعــد «هيمــارس» و«إم٢٧٠» 
و«مارس١١»، التي ُسّلمت إلى 
أوكرانيــا، ويبلــغ مدها نحو 
٧٠ كلم، كمــا يواصل احللف 
الضغط على مصنعي األسلحة 
لتسريع وتيرة اإلنتاج، ولكن 
ديبلوماســيا حذر من أن ثمة 
مشــكالت متزايدة في القدرة 

على التوريد. 

الدمار الذي حلق مبصنع أزوفيستال للصلب الذي احتلته روسيا بعد أسابيع من القصف       (أ.ف.پ)

التفاصيل ص٦ -٩

التفاصيل ص١٧

التفاصيل ص١٢

تضارب حول عدد قتلى االحتجاجات اإليرانية
عواصــم ـ وكاالت: أعلنت 
اإلنســان  حقــوق  منظمــة 
النرويج،  اإليرانية، ومقرهــا 
ان قوات األمن اإليرانية قتلت 
ما ال يقل عن ٤٤٨ شخصا في 
حملة قمــع االحتجاجات التي 
أججها مقتل الشابة مهسا أميني 
أثناء احتجازها لدى الشرطة 
منتصــف ســبتمبر، أكثر من 
نصفهــم في مناطــق األقليات 
العرقية. وقالت إن بني هؤالء 

نحو ٦٠ طفال تقل أعمارهم عن 
١٨ عاما بينهم تسع فتيات و٢٩

امرأة، واحلصيلة ال تشمل قتلى 
قــوات األمن، وإن ١٦ شــخصا 
قتلوا األسبوع املاضي وحده. 
وتخالف تلك األرقام ما أعلنه 
قائد القوة اجلوفضائية للحرس 
الثوري العميد أمير علي حاجي 
زاده، عــن أن أكثــر مــن ٣٠٠

شخص قتلوا، في أول اعتراف 
من السلطات بهذه احلصيلة من 

اخلسائر. وقال حاجي زاده في 
تسجيل مصور نشرته وكالة 
«مهر» اإلخبارية، إن «اجلميع 
فــي البالد تأثــروا بوفاة هذه 
السيدة. أعتقد أن أكثر من ٣٠٠

شهيد سقطوا بينهم أطفال، منذ 
وقعت هذه احلادثة»، وتشمل 
احلصيلة عشرات عناصر األمن 
الذيــن قتلوا في املواجهات أو 
في اغتياالت، بحسب السلطات 

اإليرانية. 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق
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األربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ محليات

الديحاني: املعلومات واملعرفة مورد إستراتيجي 
واستثماري ومصدر حيوي للدخل

السبيعي: «الشؤون» تدعم املتبرعني
إلقامة مشاريع تسهم في دفع عجلة التنمية

عبدالعزيز الفضلي

أكد االمني العام املســاعد 
باملجلــس الوطنــي للثقافة 
والفنــون واآلداب ومديــر 
عام مكتبة الكويت الوطنية 
ان  الديحانــي  د.ســلطان 
البيانات واملعلومات واملعرفة 
تعــد مــوارد اســتراتيجية 
واستثمارية ومصدرا حيويا 
للدخل، بل أصبحت عنصرا 
أساسيا وفاعال في املجاالت 
والسياســية  االقتصاديــة 

واالجتماعية.
جــاء ذلك في كلمة القاها 
الديحانــي نيابة عــن راعي 
املؤمتر وزير االعالم والثقافة 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
عبدالرحمــن املطيري خالل 
افتتاح املؤمتر العلمي الثاني 
الذي تنظمه جمعية املكتبات 
واملعلومات الكويتية بعنوان 
«األرشفة اإللكترونية وإدارة 

البيانات». 
وقــال الديحانــي: الــكل 
يشــاهد اليوم اجتــاه كثير 
من الدول واجلهات احلكومية 
نحو التحــول الرقمي، الفتا 
الى انه يأتي في سياق التغير 
االســتراتيجي مــن مرحلــة 
احلكومــة االلكترونيــة الى 
احلكومة املتكاملة، مشيرا الى 
انه اجراءات متكاملة يشكل 
التكنولوجي فيها  اجلانــب 
جانبا واحــد، باالضافة الى 
متغيرات اخرى ال تقل أهمية 
ومنها اعادة هندسة االجراءات 
االدارية والتي تتضمن بشكل 
جوهري ورئيســي أرشــفة 

البيانات واملعلومات. 
واضاف: املنصة املوحدة 
لتقدمي اخلدمات االلكترونية 
احلكومية مثل «سهل» مجرد 
واجهة اســتخدام تعتمد في 
تقــدمي اخلدمات على «الباك 
اليــرز» مــن قواعــد بيانات 
أساسها األرشفة االلكترونية 
للبيانات واملعلومات، موضحا 
ان األرشفة االلكترونية اليوم 
ليست خيارا بل مطلب رئيسي 
في ظل ما نعيشه من تأثير 
للثــورة الصناعيــة الرابعة 
ومــا حتمله مــن تأثير على 

بشرى شعبان 

برعاية وزيرة الشــؤون 
ووزيــرة الدولــة لشــؤون 
املرأة والطفولة م.مي البغلي 
الــوزارة  وبحضــور وكيل 
باإلنابة مسلم السبيعي، مت 
أول مــن أمس افتتاح صالة 
مناسبات املرحومني إسماعيل 
دشــتي ومــرمي دشــتي في 

منطقة الدسمة.
وبهــذه املناســبة، اعرب 
السبيعي عن شكره جلميع 
العاملــني على هــذا الصرح 
اجلميل واملقدم كتبرع خيري 
خلدمة أبناء منطقة الدسمة 
وكل أهالــي الكويت، معبرا 
عن فخر «الشؤون» ملا يقدمه 
الكويتيون من تنمية وتطوير 
في املنظومة املجتمعية ملا لها 
من اثــر بالغ األهمية ودليل 
على تكاتف الشعب الكويتي.
وأكــد الســبيعي حرص 
الوزارة على تقدمي كل وسائل 
الدعم للراغبــني في التبرع 
لبناء القاعــات وغيرها من 
املشروعات املجتمعية التي 
تسهم في دفع عملية التنمية 
بجميع املجاالت، الفتا الى أن 
افتتاح صالة مناسبات منطقة 
الدسمة على نفقة املرحومني 
اسماعيل علي دشتي ومرمي 
مقدم دشــتي يأتي في فترة 
حتول مهمة تزداد فيها حاجة 
املجتمــع الكويتي ملثل تلك 
الصــاالت التي توفر ســبل 
الراحــة واخلدمات بشــكل 
متكامل والتي سينتج عنها 
تغيرات في تعزيز مســيرة 

التنمية وتنويع اخلدمات.
مــن جانبه، أعــرب فؤاد 
دشتي عن شــكره للوزيرة 
البغلــي لرعايتهــا  م.مــي 
الكرمية لهذه املناسبة، مثمنا 
دور «الشؤون» في دعم مثل 

البيانــات  ادارة  لنظــام 
واالرشفة االلكترونية وأهم 
التحديات التي تواجه تطبيق 
التكنولوجيا في املؤسسات 

احلكومية واخلاصة.
ان  الســويط  وذكــر 
هــذا املؤمتــر يجمــع نخبة 
مــن اخلبــراء واملســؤولني 
املتخصصــني  والباحثــني 
فــي املكتبــات واملعلومــات 
مــن مختلــف دول اخلليــج 
والوطــن العربي، متمنيا ان 
نخــرج بنتائــج وتوصيات 
تعود بالفائدة على اجلميع، 
معربا عن بالغ شكره وتقديره 
لراعي املؤمتر وزير االعالم 
الدولــة  والثقافــة ووزيــر 
الشــباب ورئيس  لشــؤون 
املجلــس الوطنــي للثقافــة 
والفنون واآلداب عبدالرحمن 
املطيري، والشــكر موصول 
ملديــر عــام مكتبــة الكويت 
الوطنية د.سلطان الديحاني 
وجلميع املوظفني على فتح 
أبواب املكتبة الحتضان هذا 
احلدث العلمــي، مثمنا دور 
كل من ساهم أيضا في جناح 
املؤمتر وهم مكتبة الكويت 
الوطنيــة، جامعــة الكويت 
املجلــس  التربيــة،  وزارة 
األعلى للتخطيط والتنمية، 
واجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
العربي  املعلومات واالحتاد 
للمكتبات واملعلومات وشركة 

الفكرة  املرحومني وطرحوا 
كمشــروع خيــري، وعندها 
تبنيت املوضوع وسعيت في 
توفير كل الدعم لهذا املشروع 
ملا كانت تربطني باحملرومني 
من عالقة، حتى بلغنا مرحلة 
التصميم احلالي، على أمل ان 
نكون قد وفينــا حق إظهار 

الصالة بالشكل املطلوب.
وذكر أن الصالة شــيدت 
كأحــد أعمــال املرحومــني 
اخليريــة املســتمرة لدعــم 
املجتمع الكويتي، عبر مبرة 

فيرتــس الوطنية وشــركة 
نسيج وبنك الكويت الدولي 

وفندق ميلينيوم.
امــني عام  بدوره، شــدد 
جامعــة الكويــت بالتكليف 
د.فايز الظفيري في اجللسة 
احلوارية على ضرورة نشر 
التوعية في التحول الرقمي مع 
االهتمام بالقضية التشاركية 
وعدم العمل الفردي وان يكون 
القرار جماعيا، مشــيرا الى 
اهميــة قضيــة املســؤولية 
وطريقــة  التكنولوجيــة 
احلصــول علــى البيانــات، 
التحديــات  الــى  اضافــة 
الفكــري وتقبل  واالنفتــاح 
آراء مختلفــة، الســيما وان 
التحــول الرقمي يحتاج الى 
االنفتاح والتاقلم واجلاهزية 
في التحول كاخلدمات والبنية 
التحتية واجلاهزية التربوية 

وتقبل الفرص السانحة.
من جهته، بني استاذ علم 
املعلومات في جامعة امللك 
عبدالعزيز د.حسن السريحي 
ان كل مؤسســة في القطاع 
احلكومي واخلاص حتتاج 
الــى اخصائــي معلومات، 
ان االرشــفة  الــى  مشــيرا 
وادارة البيانــات جتمعهما 
ادارة احملتوى، الفتا الى أن 
املكتبات في اجلامعة تلعب 
دورا كبيــرا خاصــة فيمــا 

يتعلق باالبحاث العلمية.

«دشــتي اخليرية» التي هم 
أحــد مؤسســيها، الفتا الى 
دأب أبنــاء املرحومــني فــي 
اســتكمال مســيرة والديهم 
بإنشاء ورعاية املشروعات 
الداعمة للمجتمع كافة، عبر 
عدة أعمال خيرية، ونشكر 
كل من ساهم في تشييد هذا 
املشروع، متمنني لهم املزيد 
من النجاح والتوفيق، سائلني 
املولــى عز وجــل أن يوفق 
اجلميع ملا فيه خير وصالح 

هذا الوطن العزيز.

خالل افتتاح صالة مناسبات املرحومني إسماعيل ومرمي دشتي برعاية وزيرة الشؤونناب عن وزير اإلعالم خالل افتتاح املؤمتر العلمي الثاني جلمعية املكتبات

د.سلطان الديحاني ود.عبدالعزيز السويط خالل جولة في املعرض املصاحب

صالة مناسبات إسماعيل دشتي ومرمي دشتي

جواد بوخمسني وعدد من احلضور

مسلم السبيعي متحدثاً خالل افتتاح صالة املناسبات بحضور النائبني خليل الصالح وصالح عاشور                   (زين عالم)د.سلطان الديحاني ود.عبدالعزيز السويط خالل قص شريط االفتتاح                 (أحمد علي)

مجتمعاتنا ونرى تداعياتها 
الــذكاء االصطناعــي  مثــل 
والبيانات الضخمة و«البلوك 
و«امليتافيــرس»  تشــني» 
الرقمية ووسائل  والعمالت 
الدفــع االلكتروني وانترنت 
االشياء وغيرها مما سنشاهده 

خالل االعوام القادمة.
وتابع: اذا كنا نقول سابقا 
اننا نعيش مجتمع املعلومات 
فاليوم نحن نعيش مجتمع ما 
بعد املعلومات والذي يسمى 
احيانا باملجتمــع اخلامس، 
وهذا يبــني لنا الدور الكبير 
واملتزايد مستقبال لالرشفة 
االلكترونية وما يرتبط بها 
من تقنيات ووسائل لتنظيم 
احملتــوى  وادارة  وحفــظ 
الرقمي، مؤكدا ان املسؤولية 
تقع علينا جميعا من مسؤولني 
وأكادمييني وجمعيات مهنية 
ومؤسسات رسمية ملواجهة 
هذه التحديات والسعي نحو 
االحاطــة بهــذه املتغيــرات 
التكنولوجية واالستفادة من 
هذه املؤمترات املهمة في تبادل 
العلميــة واملهنية  اخلبرات 

والعمل على تطبيقها.
من جانبه، رحب رئيس 
جمعية املكتبات واملعلومات 
الكويتيــة ورئيــس املؤمتر 
الســويط  د.عبدالعزيــز 
الــى  باملشــاركني، مشــيرا 
استعراض املالمح الرئيسية 

هذه املشروعات املجتمعية 
والتنموية، مؤكدا أن تشييد 
الصالــة أتى خلدمــة أهالي 
الدســمة والشــعب  منطقة 
الكويتــي عامــة، بعد أن مت 
بحــث األمر ودراســته عدة 
مــرات حلاجــة املنطقة إلى 
صالة مناسبات متكاملة تقدم 

خدمات متنوعة.
بدوره، أشار ماهر معرفي 
في كلمة اصدقاء املرحومني ان 
فكرة إنشاء صالة املناسبات 
أبنــاء  أتــى  بــدأت عندمــا 

فؤاد دشتي: الصالة تقدم خدمات متنوعة ألهالي منطقة الدسمة والشعب الكويتي بصفة عامةاألرشفة اإللكترونية ليست خيارًا بل مطلب رئيسي في ظل الثورة الصناعية الرابعة على مناحي احلياة 
نعيش مجتمـع ما بعـد املعلومات.. واملسـؤولية تقـع على اجلميـع ملواجهـة التحديات
السويط: املؤمتر ناقش أهم التحديات أمام تطبيق التكنولوجيا مبشاركة نخبة من اخلبراء واملتخصصني

السالم استقبلت السفير شلتوت: تبادل اخلبرات 
وحتقيق إجنازات إعالمية مع مصر

بحثت املدير العام لـ (كونا) 
د.فاطمة الســالم مع ســفير 
جمهورية مصر العربية لدى 
الكويت أسامة شلتوت، أمس 
سبل تعزيز التعاون اإلعالمي 
الثنائي، الســيما بني وكالتي 
األنباء في البلدين الشقيقني.

وأكــدت د.الســالم خــالل 
استقبالها السفير شلتوت في 
مكتبها أمــس عمق العالقات 
بــني  األخويــة والتاريخيــة 
البلدين، الفتــة إلى حرصها 
على مد يــد التعاون وتبادل 
اخلبرات اإلعالمية والبناء على 
ما حتقق من إجنازات إعالمية 
وتعاون مشترك بني اجلانبني 

الكويتي واملصري.
وأبــدت اســتعداد «كونا» 
اإلمكانــات  كل  لتقــدمي 
والتســهيالت واخلبرات في 
خدمة التعاون مع وكالة أنباء 

الشرق األوسط.
مــن جانبه، هنأ الســفير 
شلتوت د.السالم بتوليها مهام 

في مجال اإلعالم، مســتذكرا 
االتفاقيات القائمة بن وكالتي 
األنباء في البلدين الشقيقني.

وتطرق إلى التحديات أمام 
اإلعالم في مواجهة الشائعات 
انتشــار وســائل  فــي ظــل 

التواصل االجتماعي.
كما أشاد السفير املصري 
بالدور الكبير للمرأة الكويتية 

في مختلف احملافل الدولية.
حضر اللقــاء نائب املدير 
لـــ «كونــا» لقطــاع  العــام 
التحرير عصام الغامن ونائب 
املديــر العام لقطــاع اإلدارية 
واملاليــة واالتصــاالت محمد 
املناعي ومدير إدارة التسويق 
العامــة عصــام  والعالقــات 

الرويح.

أبدت استعداد «كونا» لتقدمي كل اإلمكانات والتسهيالت في خدمة التعاون مع «أ.ش.أ»

د.فاطمة السالم خالل استقبالها السفير املصري أسامة شلتوت

منصبها مديرا عاما لـ«كونا»، 
مشيدا بالدور اإلعالمي للوكالة 
ومتيــز خطابهــا اإلعالمــي 

املسؤول والرصني.
وأعــرب عــن تقديــره ملا 
تتميز به (كونا) من مصداقية 
ودقة وأمانة في نقل املعلومة، 
مبديا استعداد اجلانب املصري 
للتعــاون وتبــادل اخلبرات 

ملشاهدة الڤيديوملشاهدة الڤيديو

«التربية» لإلدارات املدرسية: تكليف املعلمني 
والطلبة وأولياء أمورهم بأي أعباء مالية مرفوض

عبدالعزيز الفضلي

أصدر الوكيل املساعد لقطاع التعليم 
العام في وزارة التربية أسامة السطان 
نشــرة إلــى مديــري عمــوم املناطــق 
التعليمية، ومدير إدارة التعليم الديني، 
أكد من خاللها على ضرورة التعميم على 
جميع اإلدارات املدرسية مبختلف املراحل 
التعليميــة ورياض األطفــال بااللتزام 
بعدم تكليف املعلمني واملتعلمني وأولياء 
أمورهم بــأي أعباء مالية أو مشــاريع 
خارجية. وأشــار السلطان إلى اإليعاز 
جلهة االختصاص لدى املناطق التعليمية 

وإدارة التعليم الديني بتعميم اآلتي على 
جميع اإلدارات املدرسية مبختلف املراحل 

التعليمية ورياض األطفال:
١-عــدم تكليــف الهيئــات التعليمية 
واإلدارية أو املتعلمني أو أولياء أمورهم 
بــأي طلبات أو أعبــاء مالية ال تدخل 

ضمن نطاق واجباتهم.
٢- عــدم تكليف املتعلمــني أو أولياء 
أمورهم (صراحة أو إيحاء) بأي أعمال 
ال تعد من واجباتهم أو طلب أي مبالغ 

مالية أو تبرعات.
٣- يتــم توفيــر جميع املســتلزمات 
التعليميــة أو املدرســية من حســاب 

الصندوق املالي، أو حســاب املقصف 
املدرسي أو سلف األقسام العلمية وفقا 
للنظم واللوائح املتبعة في هذا الشأن.
٤- يتم تعميم رقم الهاتف والباركود 
املوضــح أدنــاه للتواصل مــن خالل 
 (whatsapp ٢٢٣٠٤٣٠٣) برنامــج 
على جميع املعنيني بالنشرة (أولياء 
األمور والهيئات التعليمية واإلدارية) 
وتوقيعهم بالعلم لإلبالغ عن أي حاالت 

من املشار إليها في البنود أعاله.
٥- سيتعرض للمساءلة القانونية كل 
من يخالف ما جاء بهذا الكتاب والتعاميم 

السابقة.

شكرًا لوزارة التربية على سرعة االستجابة
أتوجه بالشكر والتقدير 
إلــى وزارة التربيــة وعلى 
رأسها وزير التربية ووزير 
التعليــم العالــي والبحــث 
العدواني  العلمــي د.حمــد 
وإلــى وكيــل التعليم العام 
أسامة السلطان على سرعة 
االستجابة لطلبنا الوارد في 
مقالنا املنشــور في جريدة 
«األنبــاء» في صفحة الرأي 
بزاوية «في الصميم» حتت 
عنــوان «طلبــات املــدارس 
وصلــت إلى حــد ال يطاق» 
واملنشور بتاريخ ٢٨ اجلاري، 
وذلــك بالتدخــل وإعطــاء 
التعليمــات لوقــف طلبات 
املدارس غير املنطقية والتي 
تشكل أعباء مالية ونفسية 
علــى العديــد مــن الطلبــة 
وأولياء أمورهــم، حيث مت 

شــكاوى األهالــي واإلبالغ 
عن أي مدرسة تقوم بطلب 

طلبات غير منطقية.
كمــا جــاء فــي النشــرة: 
سيتعرض للمساءلة القانونية 
كل مــن يخالف مــا جاء بهذا 

الكتاب والتعاميم السابقة.

شــكرا لكــم ولــكل مــن 
يؤدي عمله وواجبه بأمانة 
وإخالص في التعليم وغيره 

من املجاالت.
م.غنيم الزعبي

في الصميم
@ghunaimalzu٣by

صورة عن املقال املنشور في «األنباء» بتاريخ ٢٨ نوفمبرم.غنيم الزعبي

إصــدار نشــرة إلــى عموم 
التعليميــة بعدم  املناطــق 
تكليف املعلمني واملتعلمني 
بأي أعباء مالية أو مشاريع 
خارجيــة وتخصيص رقم 
هاتف مباشر عبر الواتساب 
وهو ٢٢٣٠٤٣٠٣ الســتقبال 



محليات
االربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢

03

ولي العهد تسّلم أوراق اعتماد سفراء باكستان وبتسوانا والو وأستراليا والسودان وأذربيجان

اســتقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد بقصر 
بيان صباح امس وزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا، 
حيث قدم لسموه رؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية 
اجلــدد، وهم مبــارك مهنا العدواني ســفيرا للكويت لدى 
جمهورية ميامنار االحتادية، وراشد محمد الصالح سفيرا 

للكويــت لدى ماليزيا، حيث أديا اليمني الدســتورية أمام 
سموه مبناسبة تسلمهما منصبيهما اجلديدين.

حضر مراسم أداء القسم رئيس ديوان سمو ولي العهد 
الشــيخ أحمد العبداهللا ووزير شــؤون الديوان األميري 

الشيخ محمد العبداهللا وكبار املسؤولني بالدولة. 

الى ذلك، احتفل في قصر بيان بتســلم سمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمد أوراق اعتماد كل من الســفير مالك 
محمد فاروق سفيرا جلمهورية باكستان اإلسالمية والسفير 
أوغسطني نتشــوماي ماكغوناتسوتلهي سفيرا جلمهورية 
بتســوانا والسفير بون انتابانديث ســفيرا جلمهورية الو 

الدميوقراطية الشعبية والسفير ميليسا جني كيلي سفيرة 
ألســتراليا والسفير عوض الكرمي الريح بله موسى سفيرا 
جلمهورية السودان والسفير أميل ذولفقار أوغلو كرميوف 
سفيرا جلمهورية أذربيجان وذلك سفراء لبالدهم لدى الكويت.

حضر مراسم االحتفال كبار املسؤولني بالدولة.

سموه استقبل وزير اخلارجية وسفيري الكويت لدى ميامنار وماليزيا حيث أديا اليمني الدستورية أمام سموه

ســمو ولي العهد يتســلم أوراق اعتماد الســفير أوغســطني نتشوماي 
ماكغوناتسوتلهي سفيرا جلمهورية بتسوانا

سمو ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد السفير أميل ذولفقار أوغلو كرميوف 
سفيرا جلمهورية أذربيجان

سمو ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد السفير عوض الكرمي الريح بله موسى 
سفيرا للسودان

سمو ولي العهد مصافحا السفير مبارك العدواني

سمو ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد السفير بون انتابانديث 
سفيرا جلمهورية الو الدميوقراطية الشعبية

سمو ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد السفيرة ميليسا جني كيلي سفيرة ألستراليا

سمو ولي العهد يتســلم أوراق اعتماد السفير مالك محمد فاروق سفيرا 
جلمهورية باكستان

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مصافحا السفير راشد الصالح

العبداهللا تسّلم رسالة لألمير من خادم احلرمني 
تتعلق بالعالقات األخوية بني البلدين

األصفر: أمن املواطن ركيزة أساسية 
تستوجب التعاون املشترك

الكويت تدين وتستنكر هجومًا
استهدف فندقًا في العاصمة الصومالية

تســّلم صاحب الســمو األمير الشــيخ 
نواف األحمد رسالة خطية من أخيه خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
آل ســعود ملك اململكة العربية السعودية 
الشقيقة تتعلق بالعالقات األخوية والروابط 
التاريخية الراسخة التي تربط بني البلدين 

والشعبني الشقيقني وسبل تعزيزها وتنميتها 
في املجاالت كافة. وقد قام بتسليم الرسالة 
لوزير شؤون الديوان األميري الشيخ محمد 
العبداهللا في قصر بيان صباح امس سفير 
خادم احلرمني الشريفني لدى الكويت سمو 

األمير سلطان بن سعد.

 أعربت وزارة اخلارجية عن إدانة واستنكار 
الكويت للهجوم الذي استهدف فندقا في العاصمة 
مقديشو بجمهورية الصومال الفيدرالية والذي 

أدى إلى مقتل وجرح عدد من األشخاص.
وشــددت الوزارة في بيان لها على موقف 

الكويــت املبدئــي والثابت املناهــض للعنف 
واإلرهاب، متقدمة بخالص تعازي ومواســاة 
الكويت حلكومة وشــعب الصومال الشــقيق 
وإلى أسر الضحايا ومتنياتها للمصابني بالشفاء 

العاجل.

أكد محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة 
علي األصفر  أهمية تطبيق القانون وااللتزام به 
من قبل اجلميع وذلك لفرض األمن في مناطق 

احملافظة ومحاسبة املتجاوزين.
جاء ذلك خالل استقباله ملدير أمن محافظة 
حولي بالوكالــة العميد زياد اخلطيب ومدير 
مباحــث حولــي العقيد فهد البــدر في مكتبه 
بديوان عام احملافظة صباح أمس لالطالع على 

اخلطط األمنية ومدى اجلاهزية. 
كما قال األصفر إن توجيهات النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
طــالل اخلالد تأتي ملصلحــة الوطن واملواطن 
مع ضرورة تطبيقها بالشكل املطلوب، مشيرا 
إلى أهمية التعاون بني كل املؤسسات واألفراد 

ملصلحة اجلميع.
كمــا تنــاول اللقاء باإلضافة إلى مناقشــة 
األوضاع األمنية في احملافظة عددا من القضايا 
واخلطط املستقبلية التي من شأنها فرض األمن 
واالستقرار في جميع مناطق احملافظة من اجل 
تقدمي خدمات متميزة لراحة املواطنني واملقيمني.

أكد على فرض األمن ومحاسبة املتجاوزين

الشيخ محمد العبداهللا لدى استقباله سمو األمير سلطان بن سعد

علي األصفر مستقبال العميد زياد اخلطيب والعقيد فهد البدر

حسن لـ «األنباء»: عالج سرطان البروستاتا باإلشعاع الداخلي قريبًا
عبدالكرمي العبداهللا

كشــف نائب رئيس رابطة 
األورام الكويتية ورئيس قسم 
العــالج االشــعاعي فــي مركز 
الســرطان  الكويــت ملكافحــة 
د.ياسر حسن عن توجه إلدخال 
تقنية جديدة لعالج ســرطان 
البروستاتا بالعالج اإلشعاعي 
الداخلي قريبا، مشــيرا الى أن 
التقنية تتمثل عبر غرس حقن 
اشــعاعية في غدة البروستاتا 

للقضاء على السرطان.
وقال حسن في تصريح لـ 
«األنبــاء» على هامش ورشــة 
العمــل التــي نظمتهــا رابطة 

اجلانبيــة، حيــث اثبتت هذه 
التقنية جدواها في القضاء على 
مثل هذا النوع من السرطان من 

التحديات والعالج»، وجاءت 
تزامنــا مــع شــهر التوعيــة 
البروستاتا، والذي  بسرطان 
يعد من اكثر السرطانات شيوعا 
بني الرجال، وتخللها عدد من 
احملاضرات التوعوية وشارك 
فيها أطباء مختصني من الكويت 
وخارجها لتبادل اخلبرات فيما 
يخص طرق عالج هذا النوع 
من الســرطان، كمــا ان هناك 
اختصاصيني في مجال املسالك 
البولية وجراحة البروستاتا 
وجراحــة «الروبوت»، فضال 
عن مختصني من قسم العالج 
االشعاعي واألورام من مركز 

الكويت ملكافحة السرطان.

خالل الدراسات احلديثة سواء 
في االورام املبكرة أو املتقدمة 

واملتطورة.
وذكــر أن وزارة الصحــة 
الكويتية تســعى الــى اتخاذ 
الالزمــة لتطبيق  اخلطــوات 
هذه التقنية في قســم العالج 
االشــعاعي، حيــث مت طلــب 
املســتلزمات الالزمــة لها في 
ظل وجود اخلبرات الوطنية 
التي تدربت ودرست في افضل 
اجلامعات بالعالــم على هذه 
التقنية.  وعن الورشــة، بني 
أن رابطــة االورام الكويتيــة 
تقيمهــا علــى مــدار يومــني 
بعنوان «سرطان البروستاتا.. 

أكد أن التقنية اجلديدة توفر فرص شفاء عالية جداً بأقل درجة من األعراض اجلانبية

بعنــوان  الكويتيــة  االورام 
«سرطان البروستاتا.. التحديات 
والعالج» أول من أمس انه متت 
مناقشــة هذه التقنية من قبل 
د.جامسري خالد، والذي مارس 
لعــدة ســنوات فــي بريطانيا 
وايرلندا العالج بهذه التقنية، 
الفتــا الى انــه حاليا يعمل في 
ســلطنة عمان، وبدؤا بالعمل 
في هذه التقنية احلديثة لعالج 

سرطان البروستاتا.
التقنيــة  أن  الــى  ولفــت 
املتطورة تهدف الى القضاء على 
سرطان البروســتاتا وعالجه 
بالكامــل بفرص شــفاء عالية 
جدا، واقل درجة من األعراض 

د.ياسر حسن           (متني غوزال)
ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

سالم العبداهللا: العمل اإلنساني من أولويات سياستنا اخلارجية
التقــى وزيــر اخلارجية 
العبــداهللا  الشــيخ ســالم 
لــألمم  الســامي  املفــوض 
املتحــدة لشــؤون الالجئني 
فيليبو غراندي ظهر امس في 
ديوان عام وزارة اخلارجية 
الرسمية  مبناســبة زيارته 
والوفد املرافق إلى الكويت.

املفــوض  واســتعرض 
السامي لألمم املتحدة لشؤون 
الالجئني النشاطات واجلهود 
التــي تقــوم بهــا املفوضية 
لتقدمي العون والدعم وتلبية 
احتياجــات الالجئــني الذين 
يواجهــون ظروفا معيشــية 
واقتصاديــة قاســية جــراء 
النزاعات واحلروب سواء في 
اليمن أو سورية وأفغانستان 
واثيوبيا ومؤخرا في أوكرانيا.

كما تقدم بالشكر للكويت 
علــى مســاهماتها الكبيــرة 
والوفــاء بتعهداتهــا جتــاه 
املفوضيــة الســامية لــألمم 
الالجئني،  املتحدة لشــؤون 
معربا عن التقدير جلهودها 

وأشاد الشيخ سالم العبداهللا 
بالتنسيق املتواصل بني الكويت 
الســامية ودعمها  واملفوضية 
ألعمال املفوضية ومشاريعها 
اإلنسانية ومساندتها لالجئني 
والنازحني في شتى بقاع األرض 
وبالدور اإلنساني الرائد الذي 

أن العمل اإلنساني الدولي من 
أولويات السياسة اخلارجية 
للكويت، وهو ما جبل عليه 

أهل الكويت منذ نشأتها.
وأشــاد في السياق ذاته 
بالتعــاون القائــم والعمــل 
الكويــت  بــني  املشــترك 
واملفوضية السامية لشؤون 
الالجئني، مستشهدا بالدور 
الريــادي للكويــت الســيما 
على الصعيد اإلنســاني في 
كل احملافل الدولية وما دأبت 
عليه دوما جتاه دعم اجلهود 
اإلقليمية والدولية الرامية إلى 
تعزيز استتباب األمن وإرساء 

قيم السالم حول العالم.
وشــدد وزير اخلارجية 
على أهمية اضطالع املجتمع 
الدولي مبسؤولياته إليجاد 
حلول ناجعة ألزمة الالجئني 
وخلق آليات مبتكرة لتحقيق 
االستجابة الفاعلة للتعامل مع 
مثل هذه األزمات والصراعات 
التي تتســبب فــي النزوح 

واللجوء واملعاناة.

تضطلع بــه الكويــت في هذا 
اإلطار.

وثمــن وزيــر اخلارجية 
خالل اللقاء ما تقدمه املفوضية 
السامية من إسهامات نبيلة 
ومقــدرة جتــاه الالجئــني 
والنازحني حول العالم، مؤكدا 

استقبل املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

وزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا مستقبال املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني فيليبو غراندي

احلثيثة في ترســيخ القيم 
العالــم  اإلنســانية حــول 
وجتسيدها التسمية األممية 
للكويــت «مركــزا للعمــل 
اإلنســاني» وأميرها الراحل 
الشيخ صباح األحمد رحمه 
اهللا «قائدا للعمل اإلنساني».

انطالق مؤمتر الكويت الرابع لسرطانات اجلهاز الهضمي غدًا
الكويــت  مركــز  أعلــن 
الســرطان عــن  للمكافحــة 
انطالق مؤمتر الكويت الرابع 
الهضمي  لسرطانات اجلهاز 
اخلميــس ويهدف إلى تقدمي 
خارطــة طريق شــاملة من 
أجل حتقيــق افضل النتائج 
في عالج ســرطانات اجلهاز 

الهضمي.
وقال استشــاري جراحة 
األورام فــي املركز د. مدحت 
عطيفة في تصريح صحافي 
إن املؤمتر الذي سيقام حتت 

رعاية وزير الصحة د. أحمد 
العوضــي ســيقدم مراجعة 
شــاملة ودقيقة عــن أحدث 
األساليب في عالج سرطانات 

اجلهاز الهضمي.
وأضاف عطيفة ان جراحة 
األورام وتخصصاتها الدقيقة 
متثل أعلى مستوى من اخلدمة 
الطبية الفاعلة املقدمة ملرضى 
الهضمي،  سرطانات اجلهاز 
مبينــا أن كل إجراء جراحي 
مصمم خصوصا لكل مريض 
حسب نوعية ومرحلة املرض.

جراحات املناظير اجلراحية 
والروبــوت واعتمادها بديال 
للجراحات التقليدية في عالج 
هــذا النوع من الســرطانات 
املبكــرة لتحقيق  للحــاالت 

معدالت شفاء عالية.
وأوضح أن حاالت سرطان 
القولون واملستقيم تعد أحد 
أشد األمراض فتكا باملريض 
واألكثر شــيوعا بني مرضى 
السرطان إال أنه حلسن احلظ 
يســتجيب معظمهــا جيــدا 

للعالج اجلراحي الدقيق.

وأشار إلى أن سرطانات 
املريء واملعدة تعتبر من أهم 
املشاكل الصحية اخلطيرة إذ 
تأتي في الترتيب الثاني من 
حيث إجمالي عدد الوفيات.

وأوضح أن العقد املاضي 
شهد تقدما ملحوظا بأسلوب 
عــالج مثل هــذه األنواع من 
الســرطانات على مســتوى 
التشخيص والتحديد املرحلي 
العــالج  لــألورام وتطــور 

اجلراحي املناسب.
وكشــف عن اســتحداث 

د. مدحت عطيفة
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املجلس البلدي

الغريب: السماح بتحصيل رسوم التراخيص 
على دفعات سنوية مرتبط مبوافقة «البلدي»

إزالة ٦٠ محصارًا و٣ مخيمات في «األحمدي»

اقتراح  البلديــة  أيدت 
رئيس املجلس البلدي عبداهللا 
احملري بشأن دفع الرسوم 
املســتحقة على تراخيص 
استغالل األرصفة والساحات 
على شكل دفعات سنوية بعد 
عرضه على املجلس للتعديل 
الالئحة والســماح  علــى 
بتحصيــل الرســوم على 
اإلدارة  دفعات. وقال مدير 
القانونية املستشار رجعان 
الغريب في كتابه إلى رئيس 
املجلس البلدي: باإلشارة الى 

اقتراح رئيس املجلس البلدي بتعديل القرارات 
الرســوم املستحقة  اإلدارية اخلاصة بدفع 
عن الترخيص الصادر باســتغالل األرصفة 
والســاحات العامة وامليادين، وذلك باإلجازة 
للجهة املختصة في البلدية بالترخيص بناء 
على طلب أصحاب األنشــطة املرخصة ان 
الترخيص على دفعات سنوية  تدفع رسوم 
وطلبكم باإلفــادة بالرأي القانوني عن مدى 
تطابق بنود االقتراح مع اختصاصات املجلس 

البلدي الواردة في القانون رقم ٢٠١٦/٣٣.
نفيدكم بأن املادة ١٣٤ من الدستور تنص 
على ان إنشــاء الضرائب العامــة وتعديلها 
وإلغاءها «ال يكون إال بقانون وال يعفى أحد 
من أدائها كلهــا او بعضها في غير األحوال 
املبينة بالقانون وال يجوز تكليف أحد بأداء 
غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف 

إال في حدود القانون.
وأضاف: كما تنص املادة ٢١ من القانون 
رقم ٢٠١٦/٣٣ بشأن البلدية على ان «يختص 
املجلس البلــدي وفي إطار املخطط الهيكلي 
العام للدولة وامليزانية املعتمدة مبسائل عدة 
ومنها فرض رسوم مقابل خدمات البلدية او 
االنتفاع مبرافق البلدية او تعديلها او إلغائها.

ان  ومفــاد ما تقــدم: 
التي  الرســوم  حتصيــل 
تســتأديها اجلهات مقابل 
ما تقدمــه من خدمات عامة 
يكون في إطار أحكام القوانني 
واللوائح التي تقرر فرض تلك 
الرسوم فال يجوز فرضها إال 
بنص ملا ال يجوز اإلعفاء من 
أدائها إال بنص او حتصيلها 
بأداة لم يــرد النص عليها 
اعماال، كما هــو مقرر من 
النصــوص املالية ال يجوز 
التوســع على تفسيرها او 
القياس عليها. وتابع: حول القانون للمجلس 
القانونية  البلدي واليــة تنظيم األوضــاع 
واجلوانب املالية املختلفة ملقابل رسوم اخلدمات 
التي تؤديها البلدية «فرضا وتعديال وإلغاء» 
وإنفاذا لذلك فقد صــدرت الئحة تراخيص 
وإشغاالت الطرق العامة وامليادين واألرصفة 
والساحات العامة بإقرارها من املجلس البلدي، 
وصدر بها القرار الوزاري رقم ٢٠٢١/٣٠، وقد 
جاءت أحكام القرار بشــأن الئحة تراخيص 
إشغاالت الطرق بالنص على استيفاء الرسم 
املقرر عن املساحة املستغلة ولم يرد بها أي 
نص يستفاد منه تقسيط الرسوم املستحقة 

عن املساحة املرخص بها.
وترى اإلدارة القانونيــة ان األصل هو 
اســتيفاء الرســم املقرر قانونا عن إصدار 
التراخيص يتم دفعة واحدة وأن الســماح 
بالتقسيط على دفعات يدخل في إطار السلطة 
اللوائح وإصدارها واملمثلة  املختصة بإقرار 
في املجلس البلدي والوزير املختص لشؤون 
البلدية، وال يكون ثمة مانع من عرض االقتراح 
على املجلس البلدي التخاذ ما يراه مناســبا 
بشــأن التعديل على الالئحة بالسماح بدفع 

رسوم الترخيص على دفعات سنوية.

في إطار اجلهود املبذولة من قبل الفرق 
الرقابية بأفرع البلدية باحملافظات، كشفت 
إدارة العالقات العامة عن قيام فريق الطوارئ 
والتدخل السريع بفرع بلدية األحمدي بإزالة 
سوق الغنم الواقع في خط الوفرة الكيلو ٧.

وأشــارت إلى أن الفريق الرقابي قام 
بإزالة ما يقارب من ٦٠ محصارا، فضال عن 
٣ مخيمات تابعة للعمالة السائبة وتوجيه 
إنذار نهائي ومهلة مدتها أســبوع إلزالة 

أماكن بيع األعالف.

عبداهللا احملري

ضم ٣ مواقع جديدة للتخييم بإجمالي ٣٧
عقدت جلنة دراسة 
وحتديـــــث املواقــع 
املخصصة بصفة مؤقتة 
للتخييم الربيعي ملوسم 
٢٠٢٢/٢٠٢٣ اجتماعهــا 
أمس بحضــور ممثلي 
املعنية، وأكدت  اجلهات 
اللجنة أن االجتماع تناول 
عددا مــن املوضوعات 
املدرجة بجدول األعمال 
املواقع  كالتصديق على 

اجلديدة التي متت املوافقة بإضافتها وضمها 
إلى الـ ٣٤ موقعا التي مت اعتمادهم للتخييم 
هذا املوسم. وقالت اللجنة إنها أقرت املوافقة 
على إضافة وضم ٣ مواقع جديدة للتخييم 
بعد موافقة اجلهــات املعنية منها موقعان 

تزكية سعيد املانع 
رئيسًا ملجلس 

«رواد األعمال»

شكر وتقدير

الشــؤون  أشــرفت وزارة 
أمس على انتخابات اجلمعية 
العمومية جلمعية رواد األعمال 
الكويتية، حيث زكت اجلمعية 
العمومية م.سعيد املانع ليكون 
رئيسا ملجلس اإلدارة، واختيار 
بدور السميط نائبا للرئيس، 
وضاري املذن أمينا للسر، وفهد 

العتيبي أمينا للصندوق.
وقــال املانع فــي تصريح 
صحافــي إن تزكيته لرئاســة 
مجلــس اإلدارة تكليــف لبذل 
املزيد من اجلهود لدعم ريادة 
األعمال في الكويت وتشجيع 
املواطنني على إطالق مشاريعهم 
اخلاصــة والبحث عــن بدائل 
مادية تعــزز االقتصاد احمللي 
والتنافسية وتوفر فرص عمل 
متنوعة للعمالة الوطنية، مؤكدا 
أن اجلمعية ستقدم خالل األيام 
املقبلة سلسلة من املقترحات 
اخلاصة بتحسني بيئة األعمال 
الدعــم للمواطنــني  وتقــدمي 
املسجلني على الباب اخلامس 
والذين تتجاوز أعدادهم ١٥ ألفا. 
وذكــر أن اجلمعية ستســعى 
للمشاركة في تقدمي مجموعة 
من اخلطوات التي حتسن بيئة 
العمل الريادية وتدعم ســوق 
العمــل إضافــة إلــى خطوات 

حقيقية لتنظيم العمالة.

باقة ورد وشكر وتقدير 
إلى مختار منطقة الشــامية 
إبراهيم املشعل على جهوده 
الطيبة والتعاون والتنسيق 
احلكوميــة  اجلهــات  مــع 
العاصمة والتي  ومحافظــة 
أثمرت عن اعتماد الشامية من 
منظمة األمم املتحدة كمدينة 
صحية نظيفة بيئيا خالية 
مــن التلوث بحدائــق عامة 

ومساحات خضراء.
كما أن تعاون املشعل مع 
قيادة مخفر الشامية ملكافحة 
اجلرمية واملخدرات وسيادة 
األمن واضح ومشهود، وأيضا 
مع رئيس وأعضاء جمعية 
الشــامية لتكــون بذلك أول 
الكويــت لديها  منطقة فــي 
منظومة أمنية متطورة من 
خالل الكاميرات بالشوارع.

يعطيك العافية على الهمة 
والنشاط يا بوعبدالعزيز.

جانب من اجتماع جلنة دراسة وحتديث مواقع التخييم

باجلنوب وموقع بالشمال مقابل منطقة العيون 
ليصبح العدد اإلجمالي ملواقع التخييم هذا 
العام ٣٧ موقعا موزعة على محافظتي اجلهراء 
واألحمدي، حيث تشمل املنطقة الشمالية ١٩

موقعا واجلنوبية ١٨ موقعا.

هل سمعت هذه العبارة من قبل؟
ما سر انتباه شعوب األرض إلى «قرآننا 

الكرمي» في هذه الفترة بالذات؟
ما الذي جذبهم إلى القرآن الكرمي، وصوت 

األذان وهو يصدح؟
ملــاذا «زوار قطر» اليــوم من الديانات 
األخرى التفتوا إلى «القرآن الكرمي»، أرخوا 
وأصغوا الســمع والقرآن الكرمي يبث على 

الهواء ليطرق أسماعهم فيبهرهم.
إنه حسن العرض والطريقة املثالية في 
كيفية إجابة السائلني عن هذا القرآن العظيم.

القرآن حّمال أوجه، قالها اإلمام علي بن أبي 
طالب ے اخلليفة الرابع لعبداهللا بن عباس 
ے عندمــا بعثه ملجادلة اخلوارج قال: «ال 
تخاصمهم بالقرآن فإن القرآن حّمال أوجه، 
ذو وجوه، تقول ويقولون، ولكن حاججهم 

بالسنة، فإنهم لن يجدوا عنها محيصا».
نظرة إلى القرآن الكرمي وطبيعة الصياغة 
القرآنية فانه كان ال بد ان تكون في الصياغة 
هذه املرونة لكي تبقى وتكون ممتدة مع الزمن.

إن القرآن ثابت يتكيف معه الزمان واملكان 
وليس العكس.

قال بعض العلمــاء ان األحمال والبعد 
الزماني واملكاني من أهم أسباب تعدد الوجوه، 
واتفق العلماء على ان املتشابه من أهم العوامل 

الرئيسية، لذلك أوصانا رسول اهللا ژ قال: 
«اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإن 

اختلفتم فقوموا عنه» (متفق عليه).
القرآنيون.. هذا «مفهوم خاص» تقول 
الفرقة القرآنية ان املصدر الوحيد للتشريع 
هو «القرآن الكــرمي» وحجتهم بأن القرآن 
شامل ومكمل بآية (اليوم أكملت لكم دينكم 
وأمتمت عليكم نعمتي)، ثم إن القرآن الكرمي 
يقيني. وقال القرآنيون ألن الرسول أعظم 
وخير منفذ للقرآن تؤخذ منه السنة العملية 
كصفة الصالة واحلج، فالرسول عليه الصالة 
والسالم يأمرنا باتباع ســنته أي طريقته 
يقولها صريحة: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 
ويقول: «خذوا عني مناســككم»، أما السنة 

القولية حتى ولو صحت عن احملدثني فاألخذ 
بالســنة القولية عند القرآنيني يعني مماثلة 
السنة القولية للقرآن املنزل وهذا ال يجوز 
عندهم، فالقرآن محفــوظ ال يأتيه الباطل، 
قال اهللا تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 

حلافظون) سورة احلجر آية (٩).
أتصور اليوم ان قطر استطاعت بكل  ٭ ومضة:
سهولة ويســر أن توصل رسالة الى األمم 
املتحدة وشعوب العالم بأن «قرآننا الكرمي» 
فوق ميثاق األمم املتحدة فال فرض لقرارات 

تعارض ديننا وشريعتنا وقرآننا الكرمي.
نعم.. نحترم كل املواثيق العاملية بشرط 
أال تتعدى دستورنا الذي هو قرآننا وهو قمة 

اإلعجاز القرآني في تفسيراته.

جميل جدا ان نرى دولة عربية  ٭ آخر الكالم:
تقيم احتفالية عاملية وتظهر للمشاركني فيها 
ان عدم بروز املثليني ومنع تعاطي املسكرات 
أمران ال يفسدان جمال املناسبة بغيابهم عن 
املشهد العام وهذا أعطى انطباعا جميال عن 

قيم اإلسالم وشريعته الغراء!
أحيانا نعتقــد ان الهجوم  ٭ زبدة احلچــي:
على اإلسالم ســيؤثر في تقدمه وتراجعه 
لكن احلقيقة التي شــاهدناها وعاصرناها 
ان استهداف اإلسالم والشريعة اإلسالمية 
(كرة مرتدة) مثلما حصل بعد احداث جسام 
في العالم حاولوا من خاللها إظهارنا كمسلمني 
إرهابيني وبعد ان فهموا اإلســالم الوسطي 
على حقيقته ازداد عدد الداخلني في اإلسالم 

وكأن ُرب ضارة نافعة!
وتتضح عظمة اإلسالم في انه الدين الذي 
جبل اهللا الناس عليه وهيأهم لقبوله والعمل به.

ما أعظم هذا الدين القيم (كنتم خير أمة)، 
فما أجمل ديننا اإلسالمي دين واحد وكتاب 
واحد ولغة واحدة وأنســاب واحدة! ديننا 
عظيم وفوق الشبهات وفوق مستوى البشر 
فكرا وحقائق ومبادئ وجوهرا ألن فيه عظمة 
املرسل اهللا عز وجل وعظمة املستقبل ژ 

واملتلقي الكرمي وهو أنت وأنا ونحن!
 ..في أمان اهللا.

y.abdul@alanba.com.kw

ومضات

القرآن حّمال «أوجه»!

إعداد: بداح العنزي
b - alenzi@hotmail.com

يوسف عبدالرحمن

زينب أكبر ُتدشن أحدث أعمالها 
لدعم املجتمع باألدب والفن

أكبــر  دشــنت زينــب 
أحدث أعمالها االجتماعية 
اخلاصة بتعديل السلوك في 
املهارات املختلفة من قراءة 
ورسم وموســيقى، وذلك 
لألشخاص الذين يعانون 
من مشاكل عاطفية ونفسية 
وبدنية من جميع األعمار، 
حيــث بدأت في اســتقبال 
تعانــي  التــي  احلــاالت 
مــن تشــتت أو الشــعور 
بالضيــاع وميرون بحياة 
صعبة ومشاكل اجتماعية 

ويحتاجون إلى دعم نفسي وتعديل السلوك حلياة صحية.
وقالت زينب أكبر فــي بيان صحافي، إنها بدأت باألدب 
والفن وتقوم فكرته على اتباع منط محدد وخاص من أجل 
إخراج الطاقات السلبية الكامنة داخل األشخاص وشحنها 
بطاقة إيجابية وحتسني حالتهم النفسية والعاطفية، وفي 
النهاية تعافي الشخص تدريجيا من الضيق واحلالة النفسية 

التي تسيطر عليها الكآبة.
وذكــرت أن ازديــاد حــاالت الطالق فــي الكويت دفعت 
شريحة كبيرة من املجتمع الى حاالت نفسية صعبة للغاية، 
خصوصا أن املجتمع قاسى على هذه الفئة، السيما النساء 
الالتي يشعرن بضغوطات مجتمعية ونفسية بعد االنفصال.

وتابعت قائلة: «يعتبر العالج باستخدام مهاراتنا االبداعية 
هي احدى الوســائل احلديثة التي تساعد في حتسني حالة 
الفرد املزاجية وبالتالي تأثيره بشكل إيجابي على مجتمعه، 
وقد شــهد هذا النوع من استخدام الفن كحل بديل انتشارا 
واســعا السيما مع نتائجه اجليدة للحاالت التي تؤدي الى 
خفــض االكتئاب وحتســن احلالة النفســية، إذ تؤدي الى 
حترير اجلســم والذهن من القلــق واأللم من خالل توجيه 

انتباه املريض الى املوسيقى نحو االسترخاء».

زينب أكبر
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السفير البحريني استقبل رواد ديوانية السفارة
الديوانية متيزت بحدوث تعارف بني بعض روادها ألول مرة

أسامة دياب

استقبل سفير مملكة البحرين 
لدى الكويت صالح علي املالكي، 
رواد الديوانية الشهرية لسفارة 
مملكة البحرين، والذين توافدوا 
عليهــا تباعا بحضــور متميز 
ضم العديد من أطياف املجتمع 
الكويتــي من شــيوخ ووزراء 
ســابقني ووجهاء ومســؤولني 
من مختلف اجلهات احلكومية 
واخلاصة ورجال أعمال ورؤساء 
وأعضاء الســفارات اخلليجية 
والعربية واألجنبية واملنظمات 
الدولية وسفراء كويتيني سابقني 
ومتقاعديــن، إضافة إلى رموز 
من القطاع اإلعالمي والثقافي. 
وقد رحب الســفير املالكي 
تلبيتهــم  مثمنــا  باجلميــع، 
الدعــوة وحضــور الديوانيــة 
وإثــراء املشــاركة فيهــا، حيث 
ســاد جو من األحاديث الودية 

يلتقوا منذ فترة طويلة ما أعاد 
لألدهان ذكريات جميلة جمعتهم 

في املاضي.
وثمــن احلضــور مبــادرة 

البحرينــي لدعوتهم  الســفير 
وإتاحة الفرصــة حلضور هذا 
اجلمع املتألق والذي زاده زهوا 

الكرم البحريني األصيل.

الســفير البحريني مســتقبال ســفراء قطر علي آل محمود وعمان د.صالح اخلروصي واإلمــارات د.مطر النيادي 
وعبداألحد إمباكي وعددا من احلضور

السفير البحريني صالح املالكي مستقبال عددا من السفراء                                                               (ريليش كومار)

واحلــوارات األخوية. ومتيزت 
الديوانيــة بحدوث تعارف بني 
بعض روادها ألول مرة كما ضمت 
عددا من الشخصيات الذين لم 

السفير املصري أسامة شلتوت والزميل ماضي اخلميسالشيخ علي اجلابر والشيخ علي جابر العلي مع السفير البحريني صالح املالكي

صندوق التنمية يوّقع اتفاقية منحة مع مكتب
مفوضية الالجئني لدعم البنى التحتية بعدن اليمنية

وّقــع الصنــدوق الكويتي 
للتنميــة االقتصادية العربية 
أمــس الثالثــاء اتفاقية منحة 
مع مكتب املفوضية الســامية 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 
يقدم الصندوق مبقتضاها منحة 
مقدارها ٢٫١٢٦٫٠٠٠ دوالر (٦٤٥

ألف دينار) لإلسهام في متويل 
مشــروع دعم البنــى التحتية 
الداخليني  احلرجة للنازحــني 
واملجتمعــات املضيفــة فــي 
محافظة عــدن في اجلمهورية 
اليمنية.  ووقع اتفاقية املنحة 
نيابة عن املفوضية الســامية 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 
املفوض السامي فيليبو غراندي 
وعن الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية املدير العام 
مروان الغامن. وفي هذا اإلطار، 
قــال املديــر العــام للصندوق 
الغــامن فــي تصريح  مــروان 
صحافي إن املنحة تأتي ضمن 
مساهمات الصندوق في تأدية 
التزام الكويت املعلن عنه على 
هامــش أعمــال الــدورة الـ ٧٥

للجمعية العامة لألمم املتحدة 
بتقدمي منحة مقدارها ٦ ماليني 
دينار (نحو ٢٠ مليون دوالر) 
لدعم الوضع اإلنساني في اليمن 
من املوارد املتاحة من الصندوق.
وأضاف الغامن ان التمويل 
املقتــرح يهــدف إلــى تنفيــذ 
مشاريع بنية حتتية متنوعة 
في منطقة (البساتني) مبحافظة 

األمطار فيها وتركيب وصالت 
منزلية لنقــل املياه والصرف 
الصحــي لعــدد ١٧٠٠ وحــدة 
سكنية وخدمات إدارة النفايات 
الصلبة. وتعــد هذه االتفاقية 
اخلامســة بــني (الصنــدوق 
الكويتي) و(مفوضية شؤون 
الالجئــني) فــي مجــال الدعم 
اإلنساني وبتوقيع هذه املنحة 
يكــون إجمالي املنــح املقدمة 
ملكتب املفوضية السامية لألمم 
املتحدة لشؤون الالجئني حوالي 
٥٫٨ ماليــني دينــار (ما يعادل 
١٩ مليون دوالر)، حيث سبق 
أن أبرم الصندوق ٤ اتفاقيات 
منح مع املكتب إذ كانت األولى 
في عــام ٢٠١٨ بقيمة ٣ ماليني 

دينار (نحو ١٠ ماليني دوالر) 
فيما كانــت الثانية عام ٢٠٢٠

بقيمــة ٨٠٠ ألــف دينار (نحو 
٢٫٦ مليون دوالر) لتقدمي الدعم 
ملخيمات الالجئني السوريني في 

شمال العراق.
وكانت الثالثة منحة بقيمة 
٥٨٠ دينــار (نحــو ١٫٩ مليون 
دوالر) في عام ٢٠٢١ لإلسهام في 
دعم مشروع تطوير اخلدمات 
الصحية لالجئني السوريني في 
األردن والرابعــة في عام ٢٠٢١
بقيمــة ٦١٥ ألف دينــار (نحو 
مليونــي دوالر) لإلســهام في 
متويل مشروع دعم النازحني 
داخليــا واملجتمعات املضيفة 

في اجلمهورية اليمنية.

مببلغ ٢٫١٢٦ مليون دوالر إلفادة النازحني الداخليني واملجتمعات املضيفة

مروان الغامن وفيليبو غراندي واحلضور لدى توقيع االتفاقية

عدن في جنوب اليمن لتحسني 
األوضــاع املعيشــية لســكان 
املنطقــة البالغ عددهم حوالي 
٧٠ ألــف نســمة وهــم خليط 
مــن اليمنيــني أفــراد املجتمع 
املستضيف واليمنيني النازحني 
داخليا والالجئني األجانب من 
جنسيات متنوعة أخرى. وأفاد 
بأن املشروع سيعمل على إنشاء 
طرق مسفلتة رئيسية وداخلية 
بطول إجمالــي ٦ كيلومترات 
وتوريــد وتركيب حوالي ٤٠٠
عمــود إنــارة تعمــل بالطاقة 
الشمسية وإعادة تأهيل وصيانة 
البنيــة التحتيــة فــي منطقة 
(البساتني)، مبا في ذلك إعادة 
تأهيل منشــآت تصريف مياه 

ملشاهدة الڤيديو

فيليبو غراندي متحدثا عن املنحة 
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أعلن رئيس مجلس األمة أحمد السعدون انتهاء مناقشة استجواب النائب حمدان العازمي املوجه الى وزيرة األشغال العامة ووزيرة الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة د.أماني بوقماز دون تقدمي أي طلبات أو اقتراحات. وشمل االستجواب محورا وحدا يتعلق بتعارض املصالح واإلضرار باملال العام وتضليل 
نواب مجلس األمة واإلخالل مببدأ التعاون بني السلطتني. وحتدث النائب مرزوق احلبيني مؤيدا لالستجواب املوجه إلى الوزيرة. وكانت وزيرة األشغال العامة ووزيرة الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة د.أماني بوقماز أكدت أنها ستقوم باتخاذ كل االجراءات الالزمة إذا تبني وجود أي خلل أو خطأ يستوجب 
احملاســبة، مشددة على تعاونها التام مع أعضاء مجلس األمة لتحقيق املزيد من اإلجنازات. وقالت بوقماز إنه قد انتهت االستعانة بها مستشارة إلدارة املخاطر لشركة ليماك منفذة مشروع املطار اجلديد في شهر أبريل ٢٠٢٠، مؤكدة أنه ال يوجد تعارض مصالح بني عملها احلالي كوزيرة وعملها السابق. 
وأكدت أن الوزير يساءل عن اجلمع بني عمله الوزاري وأعماله التجارية فقط عند صدور املرسوم بتعيينه وزيرا، مشيرة إلى املادة (١٣١) من الدستور التي تنص على أنه «ال يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يلي أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة أو عمال صناعيا أو جتاريا أو ماليا 
كما ال يجوز له أن يســهم في التزامات تعقدها احلكومة أو املؤسسات العامة أو أن يجمع بني الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة». وأوضحت أنه لكونها أستاذة بكلية الهندسة والبترول وبعد موافقة جامعة الكويت فقد متت االستعانة بها خارج اوقات العمل الرسمية مستشارة إدارة مخاطر في عام 
٢٠١٧ وأن هذه االستعانة انتهت قبل أكثر من سنتني من توليها الوزارة. وأضافت الوزيرة بوقماز أن االستجواب املقدم لها من النائب حمدان العازمي بعنوانه وفحواه «ال أساس له من الصحة على االطالق»، موضحة أن االستعانة بها مستشارة إلدارة املخاطر في مشروع املطار اجلديد «ال ميثل أي صفة تعاقدية 
وال ميكنها القيام بأي مطالبات أمام الوزارة». وأكدت أنها لم تتخذ قرارات تضر باملال العام ولم متارس «التضليل والتدليس» كما ادعى النائب املســتجوب. وشددت على التزامها بنظم وضوابط تولي الوظائف االشرافية في ترشيح وكيلة وزارة األشغال احلالية، إضافة إلى استحقاقها لهذا املنصب بسبب 
خبراتها الفنية املتراكمة ومن ضمنها مديرة مشــروع جسر جابر. وبينت أن وكيلة وزارة األشغال احلالية مت تعيينها في شهر فبراير ٢٠٢١ مديرة إدارة تنفيذ مشروع املطار اجلديد، أي قبل تولي الوزيرة منصبها احلالي. وحول قرار متديد عقد وزارة األشغال مع شركة ليماك بشأن مشروع املطار اجلديد، 
أكدت الوزيرة بوقماز موافقة اجلهات املعنية على التمديد ملدة سنتني من تاريخ انتهاء العقد، مستعرضة عددا من الكتب التي تؤكد صحة قولها من بينها اجلهاز املركزي للمناقصات العامة وديوان احملاسبة. وأوضحت أن تغيير املواصفات اخلاصة بأرضيات املطار اجلديد لن يكون له أي تأثير على السعر أو 
يؤخر في تنفيذه أو يقلل من كفاءته. وذكرت أن هذا االستجواب يأتي متجاوزا كل ما اتفقت عليه السلطتان التشريعية والتنفيذية حول مبدأ التعاون بني السلطات والعمل في سبيل اإلجناز واإلصالح، مؤكدة تعاونها التام في إزالة كل ما ميكن أن يقال عنه مخالفة أو انحراف عن املسار الصحيح. وأشارت إلى أنه 
بني تشكيل احلكومة وأدائها اليمني الدستورية فترة شهر تقريبا واحلكومة لم تقم بإحالة برنامجها إلى املجلس إال يوم االثنني املاضي، متسائلة، هل من اجلائز محاسبة أحد وزرائها في هذه الفترة؟. ولفتت إلى أن االستجواب املقدم لها مستند الى أسباب أعلنت في مداخلة لها في اجللسة السابقة ملجلس 
األمة عدم صحتها وبينت حقيقة االستعانة بها في الشركة املذكورة في االستجواب.  وكان النائب حمدان العازمي قال ان الوزيرة تضلل النواب بعرض مستند يظهر فيه موافقة وكيل وزارة االشغال السابق من حيث املبدأ على إجراءات التمديد لعقد مشروع املطار اجلديد ولم يقم باملوافقة الصريحة. وأوضح 
أن ما قام بعرضه من مســتندات خالل االستجواب ال ميكن السكوت عنه حماية للمال العام، مثمنا حرص السلطتني التشريعية والتنفيذية على التعاون فيما بينهما بشرط أال يتعارض ذلك مع دور النائب في الرقابة. وأعرب عن أسفه ملا يشاهده من تعيينات وجتاوزات دون محاسبة في اجلهات احلكومية، 
متمنيا من احلكومة االلتزام ببرنامج عملها، مشيرا الى ان وزيرة األشغال لم تلتزم بتعيني الوظائف اإلشرافية وجتاوزت النظم والضوابط بتعيينها لوكيلة وزارة األشغال احلالية، مؤكدا أن تعيني وزيرة األشغال العامة ووزيرة الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة د. أماني بوقماز به شبهة تعارض مصالح باعتبارها 
كانت مستشارة إدارة املخاطر في شركة ليماك املنفذة ملشروع املطار اجلديد. ورأى النائب العازمي أن اإلجراءات التي قامت بها الوزيرة في تعيني املناصب القيادية «أخطر من تعيينها وزيرة لألشغال»، مجددا القول إن «تعيني الوزيرة به شبهة تعارض مصالح»، على حد تعبيره. وتساءل عن كيفية «تعيني 

مستشارة في شركة (ليماك) وكانت تعتبر خصما لوزارة األشغال في مشروع املطار اجلديد إذ كانت تدافع عن مخالفات الشركة للعقد املبرم مع وزارة األشغال مبنصب وزير األشغال». وإلى التفاصيل:

تابع اجللسة: سامح عبداحلفيظ

استجواب العازمي لوزيرة األشغال.. بال طرح ثقة

افتتح رئيس مجلس األمة 
أحمد السعدون اجللسة العادية 
أمــس الثالثــاء عنــد الســاعة 
التاسعة صباحا وتال األمني العام 
عادل اللوغاني أسماء األعضاء 
احلاضرين واملعتذرين والغائبني 
دون إذن أو إخطار، وتال كذلك 
أسماء األعضاء الغائبني بعذر 
أو بــدون عذر عــن اجتماع أو 
أكثر من اجتماعات اللجان منذ 

١٣/١١/٢٠٢٢ حتى ٢٤/١١/٢٠٢٢.
التصديق على املضابط

١٤٩٧أ بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢٢.
١٤٩٧ب بتاريخ ١٦/١١/٢٠٢٢.
علــى  املجلــس  وصــادق 

املضابط
اجللستان ١٣ و١٤ ديسمبر 

وفقا لنظام الشعبة.
يجب أن جنتمع قبل شهرين 
فيوم ١٤ نعقد الشعب البرملانية.
سبق أن وافق املجلس على 
أن يدعى ديوان احملاسبة لتقدمي 
بيانه عن تقارير السنة املالية 
٢٠٢١/٢٠٢٢، في جلسة ٢٧ و٢٨

الســاعة ١٢ ثــم نبدأ اجللســة 
اخلاصــة التــي قررها املجلس 
من الساعة الواحدة حتى الساعة 

السادسة.
الرسائل الواردة

انتقــل املجلــس الــى بنــد 
الرسائل الواردة.

١ - رسالة من رئيس جلنة 
العرائــض والشــكاوى يطلب 
فيها إحالة الشكوى رقم ٧٠ الى 
جلنة شؤون التعليم والثقافة 
واإلرشاد لالرتباط عمال بحكم 
املادة ١٥٦ من الالئحة الداخلية.
٢ - رســالة مــن عضــوي 
مجلــس األمــة مهلهــل املضف 

عند البحث والتقصي.
٤ - رسالة من رئيس جلنة 
امليزانيات واحلساب اخلتامي 
يطلــب فيهــا تكليــف اللجنة 
بدراســة وبحث النظــام املالي 
املقترح من اللجنة املشكلة بني 
وزارة النفط ومؤسسة البترول 
الكويتية ووزارة املالية واملتعلق 
بأسس التحاسب على عمليات 
استكشــاف وإنتاج وتســويق 

النفط اخلام والغاز.
٥ - رسالة من رئيس جلنة 
شؤون املرأة واألسرة والطفل 
يطلــب فيهــا تكليــف اللجنة 
بدراســة املوضوعــات احملددة 
باإلضافــة  الرســالة،  بنــص 
الــى إحالــة جميــع املشــاريع 
واالقتراحــات بقوانني املدرجة 
على جدول أعمال بعض اللجان 
والتي تتعلق باملرأة واألســرة 

والطفل.
٦ - رســالة مــن عضــو 
مجلس األمة عبــداهللا املضف 
يطلب فيها تكليف جلنة حماية 
األموال العامة ببحث أســباب 
تضارب فتــاوى إدارة الفتوى 
والتشــريع فــي ردودهــا على 
اجلهات احلكوميــة في قضايا 
املال العام، وامتناعها عن الرد أو 
اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة 

بتلك القضايا.
٧ - رســالة مــن عضــوي 
مجلس األمة مهلهل خالد املضف 
وأسامة عيسى الشاهني يطلبان 
فيها تكليف جلنة شؤون التعليم 
والثقافة واإلرشاد ببحث القضايا 
احملددة بنص الرســالة والتي 
تهــم أعضاء هيئة التدريب في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب.
٨ - رسالة واردة من عضو 
مجلس األمة د.جنان محســن 
رمضان تطلب فيها تكليف جلنة 
الشؤون التشريعية والقانونية 
بدراسة أسباب تأخر البت في 
الطعون لدى محكمة التمييز، 
القضايــا املتعطلــة  وحصــر 
لديهــا واملتعلقة بأمالك الدولة 
واملشاريع التي تقوم بتنفيذها 
اجلهــات احلكوميــة وإعــداد 
التوصيات الالزمة في هذا األمر.
٩ - رســالة مــن رئيــس 
جلنة شــؤون النفــط والطاقة 
يطلــب فيهــا إحالــة االقتراح 
برغبــة املرفق بنص الرســالة 
بشأن «فتح محطتي وقود في 
مدينة املطالع الســكنية»، الى 
جلنة شؤون اإلسكان والعقار 
لالختصاص وفقا لنص املادة 

من الرسائل املهمة ورسالة مهلهل 
املضف وشــعيب شعبان حول 
قضية التأمينــات ووفاة املتهم 
العام األســبق وتواجده  املدير 
ســنوات خــارج الكويت يجب 
أال تلغى اســتعادة املسروقات، 
ألنهــا أموال عامــة، لذلك ندعو 
احلكومة وندعو ونترحم على 
كل مسلم ينتقل الى الدار اآلخرة، 
لذلك تكليــف حماية املال العام 
بهذا املوضوع هو شــيء واجب 
حتى نعرف أن احلكومة سدت 
الثغرات، هذه أسئلة تظل حائرة 

ودائرة.
هناك رسالة عبداهللا املضف 
تتعلق بالفتوى والتشريع، وكنت 
فيها ١٦ سنة محاميا للدولة، وأرى 
أن اجلهــاز واحملامــي مصطلح 
التشــريعات احلكومية ما زال 
ينظم مبرســوم أميري بقانون 
مــن قوانــني ما قبل الدســتور، 
ولكنها حقبة ما قبل الدستور، 
حتى املصطلحات والصياغات 
كانت تتكلم عــن إدارة ومكتب 
قانوني بـ ١٥ شخصا واآلن بها 

١٠٠٠ إداري ومحام.
ينبغي إقرار قانون للفتوى 
والتشريع يحمي كرامة محامي 
الدولة وحتى تأتي االستشارة 
ســليمة للحكومــة وال تأتــي 
متضاربة كما أشــار الزميل في 

رسالة.
نشاهد عضو هيئة التدريس 
حقوقه منتقصة وليس له مردود 
مــادي حتــى يرتقي مبســتواه 

العلمي.
٭ شــعيب املويــزري: املالحظ 
الرســائل والشــكاوى  تكــرار 
بسبب سوء اإلدارة في احلكومات 
املتعاقبة، ونحــن أمام حكومة 
جديدة، التأمينات خراب ودمار 
أثر على أوضاع املتقاعدين، هيئة 
الغذاء أســتغرب استمرار مدير 
الهيئة بعد انتهاء مرسومه منذ 
٨ أشــهر، والفتوى والتشــريع 
وصلت الى مرحلة بأنها فتوى 
تناقض فتوى ونتمنى من الوزير 
الشيتان أن ينتبه لكل ما جرى 

في املاضي ويعاجله.
«التطبيقي» ووزير التربية 
يعيش في فلك آخر، هناك فساد 
وعنصريــة وتذمر وصــل الى 

الطلبة واألساتذة.
يجب أن يتغير هذا املســار 
ويتحمل الوزراء مســؤولياتهم 
ونتمنــى أال تتكــرر الشــكاوى 
وتصل األمور الى منحى ال نرغب 
فيــه، حلوا مشــاكل املواطنني، 
عندمــا كنــت وزيرا اســتقبلت 

(عافيــة) التأمني الصحي على 
املتقاعدين، بدل أن نأتي بقانون 
من خــالل اللجنة، والرســالة 
الثالثــة مهمــة والتــي تتعلق 
باإلنسان مباشرة، وهو موضوع 
الهيئة العامة للتغذية والغذاء، 
وكانت فــي البداية واحلني لها 
هيئة مستقلة، ألنه مرتبط بحياة 
األشخاص وال أحد يقدر يستغني 
عــن الغذاء، ونــرى الكثير من 
الكويتيني يكتشفون  املفتشني 

مواد ضارة تأتي من اخلارج.
لدينا مختبر فحص العينات 
جاهــز وموجــود، ولكنه غير 
ُمفّعل، نحن دولة مســتوردة، 
وهــذا املختبر غيــر ُمفعل وال 
يستخدمونه ملنع كثير من املواد 
الغذائية الضارة أو املواد احملرمة 

التي تدخل السوق.
٭ خليل الصالح: قضية البدل 
النقدي املفترض أن يتم إعطاء كل 
مواطن كويتي املبالغ املستحقة 
له، وهناك ناس في الوزارات لم 
تتسلم أي أموال، هذا مرفوض 
ألن املواطــن الكويتي لم يأخذ 
البدل للترفيــه، بل هناك غالء 
في األســعار يا حكومة ركزوا 
على أبنائنا الذين ليست لديهم 
القدرة املالية ما زالت الدولة ال 

تستطيع معاجلة الغالء.
٭ د.عبدالكرمي الكندري: رسالة 
النائب جنان بوشــهري حول 
تأخر أحكام التمييز، فهي ظاهرة 

٥٨ من الالئحة الداخلية.
٭ عبداهللا املضف: هناك استقالة 
لرئيس الفتوى والتشريع لكن 
قضايــا املــال العــام ال تنتهي 
باالستقالة، واالكتفاء باالستقالة 
هي مكافأة نهاية اخلدمة، ففحوى 
الرسالة هي بحث أسئلة قائمة 
على الفتوى والتشريع، وأكلف 
جلنة حماية املال العام ببحث 

األسئلة.
٭ مبــارك احلجرف: الرســالة 
أمــوال  باختــالس  املتعلقــة 
التأمينــات، تضمنــت إخفــاق 
احلكومــة عن اســترداد أموال 
الدولــة، وقبــل أســبوع كان 
هناك مزاد ألموال املدير األسبق 
للتأمينات، فهل هذا كان جهود 
احلكومة، وهناك أحد نواب املدير 
العــام مت إيقافه وهو الشــاهد 
الوحيد في قضيــة االختالس 
في ذاك العهد، وقضى أكثر من 
٩ أشــهر شــاهدا على أكثر من 
مليار دينار من أموال التأمينات، 
فلماذا مت إيقافه هل تبرئة للمدير 

األسبق؟
هذه أموال عامة ولن نسمح 
بتجاوزها وتعويهما ألنها قضية 
حساسة، ويجب حتديد هذا األمر 
بدال من أن تكون قضية عائمة.

هناك كثير من املواد الغذائية 
حتتوي علــى ألوان وصبغات 

مضرة للصحة.
٭ صالح عاشور: هذه الرسائل 
عــن أهم مرفق في الدولة وهي 
والتطبيقــي  التربيــة  وزارة 
واجلامعــة، أســاس تطور أي 
دولــة هو التعليــم ونرى الكم 
الهائــل مــن التجــاوزات فــي 
التعيينات والترقيات واملناصب 
القيادية وشــكاوى من األطباء 
والدكاتــرة واملختصــني علــى 

املرفق التعليمي.
مؤسســات  دولــة  نحــن 
وقانون، ولآلن ال توجد قرارات 
ولوائح في تعيني شخص ومن 
لــه األولويــة ومن املســتحق، 
نحن لدينــا أولويــات لتعيني 
املناصب للنخبة، ولدينا واسطة 
ومحســوبية، والقانون يطبق 
على اجلميــع في الصف االول 
لدى معظم الوزراء غير موجود.

غيــر مقبــول اذا الدكاتــرة 
واألطباء والقياديون يشتكون 
من اجلامعة والتطبيقي، البلد 
يحتاج الى أصحاب قرار وإلى 
قياديــني يحترمون الدســتور 
والقانون والعبث هذا أوصلنا 

الى هذا احلال في الكويت.
٭ أسامة الشاهني: هناك الكثير 

٨٠٠٠ مواطن خالل شهر واحد.
أنبه الوزير وعماله والتنبيه 
واجــب وإذا لم ينفــع نحذر ثم 
ننتقل الى املســاءلة ال تدفعونا 
الى أن نضطر للتصعيد بسبب 

إهمالكم وسوء إدارتكم.
٭ د.جنــان بوشــهري: قدمــت 
رسالة تكدس الطعون في محكمة 
التمييز، نحن أمام سلطة قضائية 
تعاني واألمر جتاوزها وبدأ يضر 
باملال العام وحقوق املواطنني.

قضية أمالك الدولة بني وزارة 
املاليــة وبيت التمويل الكويتي 
ومحكمة التمييز حتكم بعد ١٠

سنوات، وأمالك الدولة كانت لم 
تستطع التنفيذ على هذا املبنى.

وقضية البترول مع شركة 
زيــت التزييــت تأخذ ســنتني 
فقــط لصالــح الشــركة، هناك 
حقوق دولــة متأخرة وحقوق 
مواطنني متأخرة، تتأخر عشرات 
السنوات، البد أن نصارح القضاء 
بأن هناك خلال في القضاء، طلبت 
من اللجنة التشريعية ظاهرة 
تكــدس الطعــون فــي محكمة 

التمييز.
أوجه كالمــي لوزير العدل 
بأنه اذا كان هناك مجال للتعاون 
لتجاوز هذا املوضوع نحن على 

أمت استعداد.
وتال األمني العام طلبا بتمديد 
بند الرسائل الواردة الى انتهاء 
آخر املتحدثني بحد أقصى ساعة.

(موافقة عامة).
٭ أحمد الري: هناك كويتيات 
يسكّن في بيوت مع أسرهن وهن 
متزوجات من غير كويتي، فإذا 
كان األبناء من جنســية أخرى 
فال يحــق لها التملــك ومتكث 
باإليجار، نتعاطف مع الفئة ألنها 
صرفت على البيت والقانون عدَّل 
التعريــف وحرمها من التملك، 
وعددهن ١٠٠ امرأة كويتية أو أقل 
وهن يعشن القلق على أوالدهن.

أدعــو وزيــر اإلســكان ألن 
ينظر لهذا األمر وهو كان رغبة 
للمرحوم الشيخ صباح األحمد.

هيئة الغذاء مهمة ومراقبة 
األغذيــة كانت مختصــة فيها 
البلديــة، وبعدمــا  مختبــرات 
صارت هيئة مستقلة لم ُيعني 
لها مدير لليوم، وهناك جشــع 
لــدى التجار ويدخلــون املواد 
الغذائية وبها املشاكل وتسبب 
األمراض الصحية للبشر، وكل 

شخص معرض للمرض.
٭ هاني شمس: وزير الصحة 
ينبغي أن يتعهد بإضافة ربات 
البيوت والشــيخوخة لبطاقة 

ليســت فقط تتعلق بالتمييز، 
بل هنــاك عدالــة بطيئــة جدا 
الكويتــي،  القضــاء  يشــهدها 
والسلطة القضائية ال تريد أحدا 
أن يتدخل لتصحيح مســارها 
وال هي تريد تصحيح مسارها 
وحدهــا، وأمامنا حكومة ترفع 
شعار تصحيح املسار وحتاول 
تطبيقــه، ومتفائلــون بحذر، 
وأمتنى أال يزول التفاؤل ويبقى 
احلذر، إذا السلطة القضائية لم 
تقم بحصر أخطائك فال تعترض 
على باقــي الســلطات التدخل 
لتعديل مسارك، ال تريد مراقبتها 
وال تريــد تصحيح مســارها، 
وســتجدون اعتراضهــا علــى 
تشــريعات تخرج من املجلس 
ومنها تعارض املصالح، البد من 
التكويت وفتح باب االختصاص 
كقضــاة، ويفتح عدد املتقدمني 
بــل يزيــده، ويبــدأ  بــدل ٦٠ 
بتصحيح نفسه ويرفع شعار 
تصحيح املسار، لوال اخلشية 
من التجريح لرأيت كل الناس 

تتحدث عن القضاء.
القضــاة بعضهم يتفاوض 
على التنازل عن بعض القضايا، 
لذلــك قدمنا قوانــني مخاصمة 
القضــاة وتأقيــت  وتكويــت 
املناصب القيادية في القضاء.

كل شــخص يســتطيع أن 
يأخذ قــرارا إداريا يقول اذهب 
للقضاء ألنه يدري أنه سيمكث 
في القضاء عشر سنوات، وهو 
يدري أنه قرار خطأ، اذا القضاء 
لم يستشعر هموم الناس فهذا 
آخر ســور، ونقول لهم ارفعوا 
شعار تصحيح املسار وابتعدوا 
عن تنزيه أنفسكم عن كل خطأ، 

وال أحد ينزه نفسه.
٭ د.حســن جوهر: التأمينات 
االجتماعيــة تقدمــت بخارطة 
طريق لــك لتتبع أموال الدولة 
املنهوبــة مــع شــركات عاملية 
متخصصــة وتعاملت الكويت 
االمــوال  معهــا ومت اســترداد 
املنهوبــة، هذه يجــب أن ُتفعل 

اذا كانت احلكومة حريصة.
متــت إقالة مجلــس اإلدارة 
بالكامــل على خلفية جتاوزات 
مالية، والســؤال لوزير املالية 
هل اكتفيتم بإقالة املســؤولني 
أم اتخذمت إجراءات الســترداد 
هــذه األموال، فليعلــن الوزير 

(محمد هاشم) رئيس مجلس األمة أحمد السعدون ونائبه محمد املطير وأمني السر أسامة الشاهني على املنصة ويبدو األمني العام عادل اللوغاني 

وشــعيب شعبان يطلبان فيها 
تكليــف جلنة حمايــة األموال 
العامــة بإعداد تقريــر مفصل 
بحسب املضمون احملدد بنص 
الرســالة، وذلــك عــن قضيــة 
اختالس أموال املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية، على أن 
تنجــز اللجنــة تقريرها خالل 

ثالثة أشهر.
٣ - رسالة من مجموعة من 
أعضاء مجلــس األمة يطلبون 
فيهــا تكليــف جلنة الشــؤون 
الصحية واالجتماعية والعمل 
بالتحقيق في أسباب عدم تطبيق 
القانون وسوء اإلدارة في الهيئة 
العامة للغذاء والتغذية واآلثار 
املترتبــة، وختمه بالتوصيات 
الالزمــة ورفعها الــى املجلس 
التخــاذ الــالزم، مــع مراعــاة 
النقاط احملددة بنص الرســالة 

خليل الصالحمهند الساير مبارك احلجرف عبداهللا املضفد.خليل أبل د.محمد احلويلة

صاحب السمو هّنأ الوزيرة 
بوقماز على أدائها

في الرد على االستجواب

ولي العهد مهنئًا وزيرة 
األشغال ومشيدًا 

باملمارسة الدميوقراطية
بعث صاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، ببرقية تهنئة إلى وزيرة األشــغال 
ووزيرة الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة د.أماني بوقماز، 
عبر فيها ســموه عن إشــادته مبا متيز به أداؤها من 
كفاءة خالل ردودها على محور االســتجواب املقدم 
إليها وباملمارسة الدميوقراطية الراقية من قبل أعضاء 
مجلس األمة أثناء مناقشــة االستجواب خالل جلسة 
مجلس األمة التي عقدت أمس الثالثاء، ســائال سموه 
املولى تعالى أن يوفق اجلميع ويســدد اخلطى خلدمة 

الوطن العزيز ورفع رايته.

بعث ســمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، حفظه اهللا، 
ببرقية تهنئة إلى وزيرة األشغال ووزيرة الكهرباء واملاء والطاقة 
املتجددة د.أماني بوقماز، أشاد فيها سموه مبا متيز به أداؤها 
من كفاءة رفيعة خالل ردودها املقنعة على محور االستجواب 
املقدم لها وباملمارسة الدميوقراطية الراقية التي عكست الوجه 
احلضاري للوطن الغالي مــن قبل أعضاء مجلس األمة أثناء 
مناقشة االستجواب خالل جلسة مجلس األمة التي عقدت أمس، 
سائال ســموه املولى تعالى أن يوفق اجلميع ويسدد اخلطى 
خلدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه حتت ظل القيادة احلكيمة 
لصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه.
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سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح وشعيب املويزري

٭ مازن الناهض: فور اكتشافنا 
بعدما ورد السؤال قمنا بتحويل 
امللف الى الفتوى السترداد أموال 
الدولة، وبالنسبة للعقود هناك 
جلان حتقيــق وهناك توصية 
لتحويل األمر الى نزاهة، ومتت 
اإلحالــة الى نزاهــة وبانتظار 

النتائج.
سؤال النائب عبدالوهاب العيسى

٭ عبدالوهاب العيسى: أكتفي 
باألجوبة.

النائــب د.محمــد  ٭ أســئلة 
احلويلة لوزير اخلارجية إلفادته 
بالقيمة االيجارية وعدد املباني 
املستأجرة من وزارة اخلارجية 

واجلهات التابعة للوزير.
٭ د.محمــد احلويلــة: األمر ال 
ينسحب على وزارة اخلارجية 
فقــط، بل على جميــع وزارات 
الدولة، فااليجار هو هدر مستمر 
ويجب أن تضبط وجلست مع 
رئيس الوزراء حول هذا امللف 
الــذي جنــد أن هنــاك صرفــا 
مببالــغ كثيرة علــى مقار يتم 
استئجارها لســنوات، ٤ مبان 
لــوزارة اخلارجيــة ولــم يتم 
ذكر أي مبان يتم اســتئجارها 
لسفاراتنا في اخلارج، سياسة 
الهدر والتنفيع يجب أن تقف.

نحن فــي حكومــة جديدة 
بتوجه إصالحي ويجب أن يكون 
هناك بناء للجهات احلكومة ال 
إيجار ألكثر من ١٥ ســنة فهذا 
يعتبر هــدرا وتنفيعــا، وهذا 
السؤال وجهته جلميع الوزراء، 

٭ أســئلة محمد املهان لوزير 
اإلســكان إلفادته عما اذا طبق 
قــرار ديــوان اخلدمــة املدنية 
اخلاص بالتكويت في الوظائف 

العامة.
٭ محمد املهان: املوضوع يحتاج 
الــى تفاصيل كثيــرة وأطلب 

تأجيل نقاشه.
٭ أسئلة ماجد مساعد املطيري 
لوزير البلدية لتزويده بكشف 
بعــدد أســماء املستشــارين 
الكويتيني العاملني في البلدية 

واجلهات التابعة.
٭ ماجــد املطيري: الــرد جاء 
بوجود ١٢٧ مستشــارا كويتيا 
و٣ غير كويتيني، واتضح وجود 

وافدين في مكاتب الوزراء.
٭ وزيــر البلديــة عبدالعزيز 
املعجل: ١٢٧ مستشارا في اإلدارة 
القانونيــة للبلديــة ولدينا ٣

وافدين واآلن في طور االنتهاء 
مــن عملية تكويت جميع غير 
الكويتيني وخالل سنة سيصبح 

التكويت ١٠٠٪.
ســؤال مهند الساير لوزير 
املتقاعديــن  بعــدد  املاليــة 
والوظائف العامة في الوزارات 
والهيئــات الذيــن يتقاضــون 

رواتب استثنائية.
٭ مهنــد الســاير: حتدثنا عن 
االســتثناء املطبق وفق املادة 
٨٠ من قانون التأمينات وأثمن 
سرعة اســتجابة وزير املالية، 
نحن ال نخجل بالثناء على أي 

دور إيجابي يقوم به الوزير.
أتانا الرد في الفقرة األولى 

أكثــر مــن ٥٠٪ وافديــن فــي 
األشــغال نعرف النسب، ٩٧٪ 
و٩٨٪ هذه للمانشيتات، ولكن 
هناك توظيفــا يتم عن طريق 
االستعانة، وهذا يسبب مشكلة 

أكبر على املال العام.
االستجوابات

انتقل املجلس إلى مناقشة 
بنــد االســتجواب املوجــه من 
حمدان العازمي لوزيرة األشغال، 
احلكومة من محور واحد وهو 
تعــارض املصالــح واإلضرار 
باملــال العــام وتضليــل نواب 
األمة واإلخــالل مببدأ التعاون 

بني السلطتني.
٭ وزيرة األشغال أماني بوقماز.
أوافق على صعود املنصة.

مناقشة االستجواب

٭ حمــدان العازمي: (وقفوهم 
إنهم مسؤولون) و(وال تلبسوا 
احلق بالباطــل وتكتموا احلق 

وأنتم تعلمون).
انطالقًا من واجبي بصون 
األمانــة وبــراً بالقســم الذي 
أقســمته أمــام اهللا ثــم أمــام 
الشــعب أن أذود عــن حريات 
الشعب وأؤدي أعمالي باألمانة 
والصــدق، والتزامــا بواجبي 
الشرعي والدستوري واألخالقي 
جتاه األمة، ورغم اجلهود التي 
تبذلهــا احلكومة واخلطوات، 
إال انه من واجبنا أال نغفل وال 
نغض الطرف في حال وجود 
خلــل أن نغــض الطــرف عن 

وأنا على يقني أن اإلجابة ستأتي 
متكررة بأن هناك مباني كثيرة 
مستأجرة ويدفع فيها املاليني، 
فمثــال مبنــى مركــز الطوارئ 
منــذ ٣ ســنوات والدولة تدفع 
٣ ماليني ومقــر االمانة العامة 
للحوار والتعاون اآلســيوي، 
وغيرها الكثير، هذه سياسات 
خاطئة وبها هــدر كبير للمال 
العام ويجب أن تتم إعادة النظر 
في هذا الشيء، امليزانية السابقة 
كان هناك مبلغ ٢١ مليون دينار 
مبالــغ مســتأجرة للجهــات 

احلكومية.
٭ أسئلة حمدان العازمي لوزير 
اخلارجيــة عــن ســبب تأخر 
صرف مكافأة الصفوف األمامية 
للعاملــني في وزارة اخلارجية 

واجلهات التابعة.
٭ حمــدان العازمــي: وجهــت 
الــى ١٥ وزيــرا، وال  الســؤال 
يوجد التزام من الوزراء سواء 
الدفاع أو الداخلية أو اخلارجية 
ويفترض احترام قرار املجلس 
وما مت التصويت عليه والتعهد 
به، ووزير املالية تعهد بالصرف 

ولم يتم هذا األمر.
تالعــب  بهــا  اآلن  الــى 
واخللل موجود، وفي الســلك 
الديبلوماسي ووجهت أسئلة 
عنهــا، «الصفوف األمامية» ال 
بــد من صرفهــا ونحذر وزير 
الــوزراء،  وكل  اخلارجيــة 
واملكافــأة ال بــد مــن الصرف 
للجميــع وعــدم التالعب بها 
بإنقاص املدد فهذا غير مقبول.

٣٣ مواطنا كويتيا يتسلمون ٤
ماليني دينار سنويا تسدد من 
اخلزينة العامة، قبل أن تسألوا 
عن أموال البلد املنهوبة أوقفوا 

اإلهدار في امليزانية.
تدفع مكافأة نهاية اخلدمة 
تدفع أموال لقياديني كانوا سببا 
في تردي البلد، نهاية اخلدمة 
دينــار،  آالف   ١٠ يعطونهــم 
تريدون إعطاءهم اعطوهم من 

جيبكم.
ســألنا عن وظائفهم ويرد 
احملكمــة  حكــم  أن  الوزيــر 
الدســتورية حتدث عن سرية 
إفشــاء  البيانــات وال يجــوز 
وظائفهــم حتــى ال يســتدل 
عليهم، فســأعيد السؤال على 

وزير املالية.
النائــب عبــداهللا  ســؤال 
األنبعي لوزيرة األشغال العامة 
إلفادتهــا عن نســبة التكويت 
في وزارتــي األشــغال العامة 

والكهرباء واملاء.
٭ عبــداهللا األنبعي: الســؤال 
كان موجها ليس فقط لوزيرة 
األشــغال، بل جلميع الوزراء، 
بهدف حل امللــف العالق وهو 
٨٨٪ من املواطنني يعملون في 
القطاع احلكومي، واإلشكالية 
األكبــر فــي البنــد الثانــي أن 
احلكومــة ووزراءها تقول في 
مانشيتات الصحافة أن نسبة 
التكويــت عندهــم ٩٧٪، ولكن 
عندمــا هيئــة القــوى العاملة 
تقول ان هناك نســب وافدين 
كبيرة فــي الــوزارات، وهناك 

عن اخلطوات اجلادة في األيام 
القادمة؟

وزير املالية يراسل اجلهات 
احلكوميــة بإقــرار مجموعــة 
مــن احلزم املالية لســد العجز 
االكتواري بقيمــة ٥٠٠ مليون 

دينار عينا أو نقدا.
وديــوان احملاســبة لديــه 
مالحظــات مهمــة جــدا عليها 
والتأمينــات لم يكن بها قيادي 
مت تســكينه باألصالــة، بــل 
بالتكليف، فلماذا االســتعجال 
على توفير هذه األصول اجلديدة 
مثــل املواقع املهمة الى مجلس 
اإلدارة بالتكليف، ألم تستطيعوا 
االنتظــار حتى يعــني مجلس 
اإلدارة باألصالة، فهناك أراض 
مهمة وعلى مواقع مهمة توضع 

قيمتها من إدارة بالتكليف.
أنبه وزير املالية أن يتريث 
في املوضوع، وأن تكون قيمة 
األراضي قيمة سوقية حقيقية 

قبل حتويلها الى التأمينات.
هنــاك مرفقــان مهمان هي 
املوانــئ واجلمــارك، وأرصفة 
املوانئ عقودها منتهية، واألخ 
الوزيــر يرفع رســوم أرصفة 
املوانئ الى ١٠٠ فلس فقط، هل 

هذا تعزيز ملوارد الدولة؟!
البد أن تســتثمر مــن قبل 
الدولــة نفســها حتــى حتقــق 

إيرادات عاملية.
٭ خليل أبل: الرسالة الثانية من 
مهلهل املضف وشعيب شعبان 
بشــأن التأمينات االجتماعية، 
نعم لتعقب هــذه األموال لكن 
البــد من معرفــة كيف مت نهب 
هذه األمــوال، املنهجية البد أن 
التدقيق تكون  تتغيــر وإدارة 
تابعة للمدير العام وهو يكون 
صاحب القرار فهكذا يسهل النهب 
وال تكتشف إال بعد فترة طويلة.
التأمينات  املســؤولون في 
يالحقون أموال املتقاعدين على 
١٠ دنانيــر و٥ دنانيــر وعندما 
يتقاعــد املتقاعد طبيــا وزارة 
الصحة تدفع اآلالف، التأمينات 
االجتماعيــة لديها جلنة طبية 
ْط» على وزارة الصحة،  «ُتشــفِّ
ال يوجــد اعتبــار لتقاريركــم 
الطبية وتتجاهل تقارير الصحة، 
وبالنظر فقط بالنظر يقيمون 

الوضع الصحي.
الرســالة رقم ١، ٧، بشــأن 
الشــكاوى والعرائض، بشــأن 
شكوى وزارة التربية وإحالتها 
الى اللجنة التعليمية، فتعبنا من 
تلقي الشكاوى في حق الهيئة 
واجلامعــة، والهيئــة صار لها 
سنتان ليس لها مدير باألصالة 
وإذا وضــع مدير بــدون جلنة 

سنحاسب الوزير.
أناس شــهاداتهم مضروبة 
يختارون ويقيمون متقدمني من 
أرقى شهادات العالم ويقررون 
أن هذا  يتم تعيينه، وهذا ال يتم 

تعيينه، كيف ذلك؟
٭ د.فالح الهاجري: نطلب سحب 
التقرير من العرائض والشكاوى 

املوجود في بند اإلحاالت.
٭ د.حمد املطر: ال توجد لدينا 
مختبــرات حقيقيــة واألجهزة 
قدمية، الشــعب الكويتي يأكل 
ســمومها، وال نــدري كميــة 
املــواد التي يتناولها الشــعب، 
أدوارا  واملواطنــون يعطونــا 

املفروض يعطونها للحكومة.
هيئة التغذية ليس بها كوادر 
حقيقية، مواد مسرطنة تدخل 
الكويت بدون حسيب أو رقيب.
مزدوجو اإلصابة مزدوجو 
اإلعاقــة قاعدون فــي بيوتهم، 
بينمــا هنــاك ميزانية لـــ ٦ أو 
٧ مــدارس ال يتــم بناؤها، هي 
فئة تعاني األمرين حتتاج الى 
تشريعات واهتمام لهم، الدستور 
كفل التعليم وهناك فئة مزدوجي 

اإلعاقة قاعدين في بيوتهم.
هذه حتتاج الى وقفة جادة.
بخصــوص تكليف اللجنة 
التعليمية، جاءتنا شكوى بأن 
وافدة مزورة محاضر ومعتدية 
ولديها مشــاكل، وهناك اقتتال 

من قيادات تقف وراءها.
ال بد مــن االهتمام بالطلبة 
واملكافأة األخيرة التي استجاب 
لها مجلس الوزراء بخصوص 
زيادة مكافــأة املبتعثني، كذلك 

ال بد أن يزاد الطلبة بالداخل.
العرائض والشكاوى

متت إحالــة كافة العرائض 

واجبنا الدستوري.
ملاذا االستجواب؟

البعــض يــرى أن توقيــت 
االستجواب ليس مناسبا وأن 
احلكومة صار لها فترة بسيطة 
والتوقيت يعتبر تأزميا، وكيف 
يقدم استجوابا حلكومة فترتها 

شهر أو أكثر بقليل؟
واجــب علينــا بهــذا العهد 
أن نغيــر وجهــة الــرأي العام 
بالنسبة لالستجوابات بأنها ال 
توقف البلد، هذا غير صحيح، 
فجميع برملانــات العالم يوميا 
٣ اســتجوابات، ملاذا نخاف من 
االستجواب بالرغم من انه سؤال 
مغلظ، والسؤال يحتاج توضيحا 
مــن الوزير، وهذا هو اإلصالح 
احلقيقــي والبعــض يقول ان 
الوزيرة ما صار لها شهر وتو 
الناس عليها، فما فعلته الوزيرة 
وتعارض املصالح واإلجراءات 
التي متت بعــد تعيينها أخطر 

من تعيينها كوزيرة.
لــو قلنــا وأحســنا النوايا 
وحذرنا من أول يوم وصرحنا 
بأنــه ال يجوز تعيــني الوزيرة 
ففيه شبهة وتعارض مصالح، 
ومــع ذلك ال حيــاة ملن تنادي، 
تكلمنا وال توجــد فائدة، كأنه 
حتــد للنواب وأكثــر من نائب 
حتدث في القاعة ووجه كالمه 
للوزيــرة عدة مــرات وانتقدنا 
الوزيــرة وبعض النــواب كان 
لهم موقــف واضــح ومع ذلك 
حتدت الوزيــرة النواب، وهو 
يعتبر حتديا للمجلس بأكمله، 
اتخذت قرارا أخطر وهو تعيني 
موظفة بدون تــدرج فقط انها 
كانت مديرة مشروع املطار التي 
تشــرف عليه املديــرة وكانت 
الوزيرة مستشارة للمشروع، 
وإال كيف وزير يعني في ٢٠ يوما 
يعني شخصا، كيف نظرت الى 
امللفات، وكيف نظرت للسيرة 
الذاتية، وعليها جلنة حتقيق، 
في مجالس سابقة وزيرة مشت 
علــى تغريدة، ووزير آخر بعد 
أسبوعني مشي، املبدأ ال يتغير 
وال يتغيــر بتغيير األشــكال، 
رئيس وزراء راح ورئيس وزراء 
جاء صاحب املبدأ ال يتغير، ال 
يغيرني تغيير وزير او رئيس 
حكومة ولكن أقول كلمة احلق، 
وهــذا ما كنا نعيــب عليهم في 

املجالس السابقة.
إذا غضينــا الطــرف علــى 
تعيينها وقلنا ال يوجد تعارض 
مصالح إمنا تذهب هي وتقوم 
بتعيني مديرة عليها جلنة حتقيق 
هناك عالقة سببية بينهما، فيما 
هناك قيادات ووكالء موجودون 
بالكهرباء وفي األشــغال ولهم 
أحقية، واحلكومة ساكتة، ملاذا؟! 
من وراءها؟! ملاذا صمت رئيس 

احلكومة؟
املوقف واحــد واملبدأ واحد 
واألمانة واحدة والبر بالقســم 
واحد، ال يتغير إال املتلون وهذا 

تعرفه الناس وتعلمه جيدا.
ســنبني للنــواب ولرئيس 
احلكومة والشعب أن بقاء هذه 
الوزيــرة خطر على املال العام 
بإجراءاتها التي اتخذتها، عندما 
قلنا تعارض مصالح واإلضرار 
باملــال العــام وتضليل النواب 
واضــح تعــارض املصالــح، 
وواضح انها كانت مستشــارة 
شــركة «ليمــاك» وهــي كانت 
من ترفــع التوصيــات وكانت 
خصما للوزارة وفي املطالبات 
وكان املوظفون الذين يردونها 
ويضعون عليها مخالفات على 
شــركتها تفاجأوا بأنها صارت 
عليهم وزيرة، فما وضع هؤالء 

املوظفني؟!
الوزيــرة تطالــب  كانــت 
ويردونها املوظفــون، واليوم 
الوزيــرة  تنصفهــم  لــم  إذا 
حاولت تضليل النواب وادعت 
انهــا متــت إعارتهــا مــن كلية 
الهندســة والبترول كي تعطي 
دورات للموظفــني وللطلبــة 
املوجوديــن، كيف أنهــا أقرت 
بأنها كانت مستشارة للشركة 
وقالت: «عملي كمستشارة في 
إدارة املخاطر في مشروع املطار» 

وهذا إقرار منها.
مذكرة التفاهم بني الشركة 
واجلامعة لم توضح اي تفاصيل 
ولم توضــح على مــاذا تنص 

املذكرة.

حمد املدلج ود.فالح الهاجري وعبدالوهاب الرشيد

والشكاوى الواردة الى اللجنة 
دون تالوتها.

األسئلة

٭ عبداهللا املضف لوزير التجارة 
والصناعة واالتصاالت:

توجهت بعدة أسئلة للهيئة 
العامة للصناعة، واجلواب لن 
أقبل به ونعلــم أن الوزير قام 
بخطوات جيدة بداية من االجابة 
الســريعة، لكــن ليــس معناه 
قبولنــا بهذا اجلــواب، وجهت 
سؤاال عن أرض ألمالك الدولة 
انتهت مدة التعاقد مع املستثمر 
ألكثــر مــن ٤ ســنوات ومازال 
املستثمر يدفع القيمة االيجارية 
القدمية ١٠٠ فلس ويدفعها في 
احملكمة، مع أن هناك عقدا جديدا 
يطلب القيمة االيجارية من ١٠٠

فلس الى ٣ دنانير.
فســألت الســؤال بتاريــخ 
٣٠/١٠/٢٠٢٢، وهــذا األمر صار 
له أكثر من ٤ سنوات، االجابة 
نود االفادة بأن الهيئة قامت في 
٢/١١ أي بعد يومني من السؤال 
مبخاطبــة الفتوى والتشــريع 
القانونية،  باتخاذ االجــراءات 
وذلك بعد ٣ سنوات من ضياع 
أموال البلد. هذه االجابة هي أحد 
أمرين إما إهمال أو ضياع أموال 
البلد بتعمد، وهو تعمد إلضاعة 
أموال البلد وتعمد إلهدار املال 
العام. أطلب من الوزير إحالة 
املسؤولون عن هذا األمر، ألن 
من يتعمد ضياع األموال مكانه 

النيابة.

مرزوق احلبينيعبدالرحمن املطيري د. بدر املالأ.د. حمد املطرهاني شمسخالد العتيبي

مرزوق احلبيني (مؤيدًا لالستجواب): على احلكومة أن تعيد حساباتها
في قضية التعيينات الباراشوتية التي أثارها النائب املستجوب والوزيرة مسؤولة سياسيًا وال تعتقد أن األمر سينتهي وفرصة احلكومة لن تكون إلى ما ال نهاية

شعيب شعبان وأسامة الزيد وعبداهللا املضفد. حسن جوهر والصيفي الصيفي عبدالوهاب العيسىخالد الطمار ود.محمد املهان

قرارات اجللسة
-   مجلس األمة يكتفي مبناقشة استجواب وزيرة األشغال من دون طلبات 

أو توصيات ويوافق على ٩ رسائل واردة.
-  صادق املجلس علــى املضبطتني رقمي ١٤٩٧أ و١٤٩٧ب بتاريخ 

١٥ و١٦ نوفمبر.
-  تقدمي جلستي ٢٧ و٢٨ ديسمبر إلى ٢٠ و٢١ ديسمبر على أن تنتهي 
جلسة ٢١ عند الســاعة ١٢ ظهرا ثم تبدأ اجللسة اخلاصة ملناقشة تقارير 
ديوان احملاسبة بشأن نتائج فحص تنفيذ ميزانيات اجلهات احلكومية للسنة 

املالية ٢٠٢١ ـ ٢٠٢٢، حتى الساعة السادسة مساء.
-  وافق املجلس على أن تنتهي جلسة ١٤ ديسمبر عند الساعة ١٢ ظهرا 

وبعد ذلك يبدأ اجتماع اجلمعية العمومية للشعبة البرملانية.
-  املوافقة على ٩ رسائل واردة جاءت كالتالي:

-  إحالة شكوى مواطن ضد وزارة التربية إلى جلنة شؤون التعليم والثقافة 
واإلرشاد لالرتباط عمال بحكم املادة (١٥٦) من الالئحة الداخلية.

-  تكليف جلنة حماية األموال العامة بإعــداد تقرير مفصل عن قضية 
اختالس أموال املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية على أن تنجز اللجنة 

تقريرها خالل ثالثة أشهر.
- تكليف اللجنة الصحية بالتحقيق في أســباب عدم تطبيق القانون 
وســوء اإلدارة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية واآلثار املترتبة من حيث 
التعيينات واألطباء البيطريــني واملخالفات وإحالة موظفني إلى التحقيق 

وختمه بالتوصيات الالزمة.
-  تكليف امليزانيات بدراسة وبحث النظام املالي املقترح من اللجنة 
املشكلة بني وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية ووزارة املالية واملتعلق 
بأسس التحاسب على عمليات استكشاف وإنتاج وتسويق النفط اخلام والغاز.
-  تكليف جلنة املرأة واألسرة بدراسة حق السكن والتوظيف وحتسني 

الوضع املالي للمرأة والقضايا املتعلقة باألسرة والطفل.
-   املوافقة على تكليف جلنة حماية األموال العامة ببحث أسباب تضارب 
فتاوى إدارة الفتوى والتشريع في ردودها على اجلهات احلكومية في قضايا 
املال العام، وامتناعها عن الرد أو اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة بتلك القضايا.
-  تكليف اللجنة التعليمية ببحث أسباب عدم صرف بدل مؤهل علمي 
وعدم فتح باب الترقية وعدم احتساب سنوات االبتعاث والتي تهم أعضاء 

هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
-  تكليف اللجنة التشريعية بدراسة أسباب تأخر البت في الطعون لدى 
محكمة التمييز وحصر القضايا املتعطلة لديها واملتعلقة بأمالك الدولة واملشاريع 
التي تقوم بتنفيذها اجلهات احلكومية وإعداد التوصيات الالزمة في هذا األمر.

-  إحالة االقتراح برغبة بشــأن فتح محطتي وقود في مدينة املطالع 
السكنية إلى جلنة شؤون اإلســكان والعقار لالختصاص وفقا لنص املادة 

(٥٨) من الالئحة الداخلية.
-  أحال املجلس العرائض والشكاوى املدرجة على جدول األعمال إلى 

اللجنة املختصة.
-   ناقش املجلس مجموعة من األسئلة التي أتاها الدور في اجللسة.

املوافقة على طلب مقرر جلنة العرائض والشكاوى د. فالح الهاجري بسحب 
التقرير الثالث للجنة بشأن بعض الشكاوى ملزيد من الدراسة.

-   مجلس األمة يكتفي مبناقشة استجواب حمدان العازمي لوزيرة األشغال 
دون تقدمي أي اقتراحات أو طلبات.

-  مرزوق احلبيني حتدث مؤيدًا لالستجواب.
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على املال العام.
قرار جلنة التحقيق يوضح 
حجم التنفيع، ألنــه كانت لها 
عالقة معها، وعليها مخالفات، 
وتأتي الوزيرة وتعينها وكيلة.

املخالفات هي االستيالء على 
املــال العام وحرمــان اخلزينة 
١١٠ ماليني دينار غرامة تأخير، 
الشركة عليها غرامة قيمتها ١١٠

ماليني، والوكيلة طلبت التمديد 
لكي تعفيها من الغرامة، تطلب 
التمديد لكي تعفيها من الغرامة 
وأرســلت الكتــاب الــى جلنة 
املناقصــات والوكيل املســاعد 
آنــذاك أوقف التمديــد حتى ال 

تذهب الغرامة.
ألن هــذا املشــروع اآلن هو 

أكبر «كيكة» موجودة.
الوزيرة ألغت جلنة التحقيق 
بالرغــم مــن تشــكيلها جلنــة 
حتقيق علــى «الدوحة» أمس، 
وفي نفــس الوقت تلغي جلنة 

حتقيق قائمة.
أنت كنت اخلصم واحلكم، 
املستشــارة صــارت وزيــرة، 
واملوظفة صــارت وكيلة على 
املوظفني الذين رفضوا التمديد 
ومطالباتهم  السابقة، كيف يقبل 
رئيس احلكومة بذلك، إال اذا كان 
األمر خارجا عنه، أنت سحبت 
قرارات ومراســيم وتســتقيل 
حكومة وتشكل وتستقيل، وهذا 
لم  يحدث في تاريخ الكويت، أما 
اذا كان األمر خارجا عن إرادته 
فليعلن ذلك للشعب لكي يعذره.
أال يوجد في البلد إال األخت 
هذه تصلح للجنة التحقيق؟!

علــى  تقدريــن  ال  ولكــن 
تعيينهــا إال بإلغــاء  اللجنــة، 
ال ألوم املهندســة هدى مساعد 
اخلضاري أنهــا اعتذرت، ألنها 
التحقيــق علــى  تفاجــأت أن 
الوكيلــة التــي طلعــت عليها، 
اعتــذرت وقالــت يرجى قبول 
اعتذاري عن عدم قبول اللجنة، 
املوظفون ال يجرأون اليوم على 
وضع مخالفة على الشركة ألن 
الشــركة أصبحت  مستشــارة 

وزيرة اليوم.
ال أسترسل في كالم بل أظهر 

فماذا تغيــر اليوم، وكنا نقول 
الرقابة منفصلة عن التشريع، 
ولكن من يريد ان يهادن فنقول 
املبدأ مبــدأ واملوقف واحد، وال 
يضرني تغيير األشــكال قيمة 
األرضيــات ٢٧ مليونــا «بنــد 
أعمال األرضيات»، فاألرضيات 
االسفلتية بـ ٢٧، وقامت املديرة 
باعتماد أرضيات غير االسفلتية 
دون الرجوع الى قطاع الرقابة، 
واالستشاري قال رأيه بصراحة 
بأن البديل غير مســاو للمادة 
املطلوبــة وهذه هــي احلرفنة، 
مشروع املطار بدأ في ٢٠١٦ مدته 
٦ ســنوات اي في ٢٠٢٢ ينتهي 
والتأخير كان بحدود ٤٩٥ يوما، 
ومن الواضح ان الوزيرة كانت 
تعمل ملصلحة الشركة وليس 

ملصلحة الوزارة.
العجيــب فــي األمــر انهــم 
يطلبــون التمديــد ويرفــض، 
ويطلبــون التمديد الثاني مرة 
للعقــد، العقد قيمة احد بنوده 
٣٣ مليونا والغرامة ١١٠ ماليني 
أيعقل ذلك؟! وهل يعقل إعفاء 
الشــركة؟ اإلعفاء جاء من أجل 

االستفادة.
وهنــاك كتــاب موجــه من 
الوزير الســابقة رنــا الفارس 
للشيخ أحمد مشعل األحمد في 
٢٠٢١/٦/١٥، أمس في الزيارة لم 
يحدث شيء بل الوضع كان أكثر 
جتاوزا، والوزيرة السابقة تؤكد 
ان هناك تدليســا باملســتندات 

وأنها غير صحيحة.
هنــاك كتــاب آخــر بعــدم 
اســتحقاق املقــاول ألي متديد 
زمني، وكذلك ديوان احملاسبة 

يستفسر عن العرض املقدم.
هــم وضعــوا حججــا بأن 
املقاول من الباطن هو من تأخر، 
وحجة أخرى بأن جائحة كورونا 
هي السبب، والشركة عبر ممثلها 
الوزيــرة حتمــل املســؤولية 
للوزارة، هذا يوضح انها شغالة 
بالشركة هي واملديرة املشروع، 
هــذا دليل على أنها كافأت على 

حساب املال العام.
لو حاســبناها على أعمالها 
كنا نأتي علــى محطة الدوحة 

املســتندات، فال أتكلــم جزافا، 
وكل االستجوابات بالشكل هذا 
والدليل ان كل الــوزراء الذين 
اســتجوبتهم راحوا، ال أصعد 

املنصة وال يوجد دليل.
الزمنــي للعقــد،  التمديــد 
فحاولــت الوزيرة عندما كانت 
بالشــركة مــع الوكيلــة التــي 
كانت مديرة املشــروع حاولت 
التمديد وأرسلت مديرة للجنة 
املناقصات لكي تعفي الشــركة 
من الغرامات، مبقدار ٤٩٥ يوما، 
فكيف نقــول «اعطها مهلة» ال 
جنامل على حســاب املصلحة 
العامة ونتغنى باملال العام وعدم 
اإلضرار باملال العام، انظروا ماذا 
فعلت الوزيرة، وكم وكيل طلعته 
بالتكليف بالظلم على الكفاءات 
املوجودة، وأنبه رئيس ديوان 
اخلدمة خالل الفترة هذه كم عدد 
التعيينات التي متت ويقولون 
للشــعب ما عندنا درجات، من 
الوزراء من يقول عندي درجة 
او درجتــني ولكن هناك الكثير 
والكثير، وليتأكد من ذلك رئيس 

الوزراء.
خالل هذه الفترة والتعيينات 
التــي متــت إدانــة بحــد ذاتها 
واملفــروض تقدم اســتقالتها، 
استغلت الوضع، أقول لرئيس 
الوزراء ووزير الدولة إذا انتم 
حريصون على العدل واملساواة 
بني املواطنني، لــو كانت هناك 
محاسبة ما جترأت واستخدمت 
االســتجواب إال اذا كان هنــاك 
ضوء أخضر من رئيس الوزراء 

أو أحد الوزراء.
٣ وكالء طلعتهم وكالء ولو 
ما تقدمنا باستجواب ال رادة على 
حكومــة وال غيرها وال رئيس 
وزراء، هــذه مــن وراءها، هذه 
أمانة وســمعة، كيف تقبلون، 
أمس والتعيينات التي طلعتها 

ونتكلم عن العدل واملساواة.
وهنــاك أيضا إعفاء املقاول 
من غرامات تعطيل مســتحقة، 
كنا نعيب على املجالس السابقة 
ونقول على املتقاعدين وصعدنا 
املنصــة،  احلكومــة  رئيــس 
املتقاعدين،  وكانــوا يقولــون 

واملناقصات لكن كان هذا ليس 
في عهدها، وكذلك االستيالء على 
أرض األشغال ولكن نقول عطينا 
فرصة شهر ونحن نتكلم ونحذر 
وننبــه وال توجــد فائدة، وفي 
اآلخر حتدث النــواب، الوكيلة 
والوزيــرة بقاؤهما خطر على 

املال العام.
بنــد األرضيات هــذا البند 
قيمته ٢٧ مليون دينار، أرضيات 
معلقــة علــى قواعد لســهولة 
التركيب، ولكي توفر الشــركة 
على نفســها، فجميع مطارات 
العالم األرضيات تكون معلقة، 
ويكون فيها فجوة بني السقف 
لتركيــب اخلدمــات األرضيــة 
والتمديــدات ســهلة وســحب 
الوايرات للصيانة واخلدمات.

فالوزيرة أعطت أمرا بصب 
األرضيــة، أليس هــذا حرمنة 
التشققات املوجودة،  وانظروا 
واآلن اي شــغلة يسوونها اما 
ان يكسروا او ان يكون التمديد 

خارجيا.
ملاذا قاموا بالصب؟ هذا البند 
قيمته ٢٧ مليون دينار، انظروا 
الى الفرق، قال االستشاري من 
حيــث املبدأ ال توجد مشــكلة، 
والوزيرة قالت ان االستشاري 
وافق، وأتوا مبادة بديلة قيمتها 
٦ دنانير للمتر وقيمة املوجود 
فــي العقــد ٤٠ دينــارا، اي ان 
الشركة اخذت ٢٧ مليونا مقابل 
املوضوع الفعلي مليون وأكثر.

مليون وأكثر مقابل تقاضي 
الشركة مبلغ ٢٧ مليونا وتسلمت 
الدفعة على اساس مادة بديلة 
قيمتهــا مليون وأكثر، هل هذه 
الذمة املالية؟ هل هذه األمانة؟

مــي املســعد وافقــت على 
الصــب دون موافقــة اجلهات 
ظهــرت  وعندمــا  الرقابيــة، 
املوافقة، الوكيل استفســر عن 
األرضيات، واالستشاري يقول 
ان املادة املماثلة ليست مساوية 
في اجلــودة للمادة املنصوص 

عليها في العقد.
ننتظر رد الوزيرة وسوف 
ندينها من ردها، ألن حبل الكذب 
قصيــر، ومــن لم تكــن نواياه 

أقرت بأنها كانت مستشارة 
في الشــركة وضللــت النواب 
وقالت انه متت إعارتي للتدريب، 
ولكــن كانــت متثــل الشــركة 
استشارية املخاطر، وكاتبني في 
احملضر «حاضرة عن الشركة» 
وهي تقول استعانوا بي كمدربة، 
وهذا تضليل، وهناك محاضر 
متفاوتة بأســماء متفاوتة من 
الــوكالء وهــي حاضــرة عــن 

الشركة.
النــواب  أقبــل تضليــل  ال 
فــي قاعة عبداهللا الســالم، أي 
دكتور في اجلامعة يفترض أن 
اإلمييــل اخلاص به يكون على 
نفس عمله، ولكن انظروا إمييل 
الوزيرة على الشركة، فأين مكان 
عملها، أليــس من املفترض ان 
يكــون على اجلامعة وال يكون 

على الشركة؟
واضح انها كانت تعمل في 
الشركة من خالل احملاضرة أوال 
واإلمييل ثانيا، وأيضا من خالل 
املواقع، فمع جمعية املهندسني، 
وحتى املواقع اخلارجية كانت 

حتضر عن الشركة.
وبعدما توفــي عمال املطار 
انظــروا الــى تواجدهــا أيضا 
حاضــرة عن الشــركة، وتقول 
للنواب إنه متت إعارتها، وهذا 
تضليل وتدليس، ولم يكن أحد 
يجرؤ على تضليل النواب في 
قاعة عبداهللا الســالم وبإقرار 
منها، وأيضا زيارة ميدانية لرنا 
الفارس الوزيرة السابقة ملشروع 
املطار والوزيرة بوقماز موجودة 
حاضرة عن الشركة، فانظروا 
الى اخلوذة التي ترتديها فوق 
رأسها راجعة للشركة (ليمك).

١٠ ســنوات لي في املجلس 
و٤ دورات وثامــن اســتجواب 
ولم يجــرؤ وزير على تضليل 
النواب داخــل القاعة، وأجدها 
أنها تقوم وترد وردت من ورقة 
مكتوبة لها، ألول مرة وزير يقوم 

بتضليل النواب.
حكومات قوية لم جتد علينا 
شعرة، في ٧ استجوابات مبدأنا 
واضــح واحلق حق واذا لديهم 
علينا شيء يظهرونه وأحتدى 

أكبر رأس.
وهنــاك دليــل آخــر، مــن 
خالل املطالبة النهائية لدراسة 
أمانــي  اجلــدوى، أعدتهــا د. 

بوقمباز.
لم «أتبلى» علــى الوزيرة، 
فليس من طبعي، ولكن حذرنا 
وقلنــا وصرحنا، وهناك نواب 
آخرون صرحــوا وحتدثوا في 
اجللسة وقالوا إن تعيينها أكبر 
خطــأ، وكيف تقبــل احلكومة 
بســحب مراســيم وتســتقيل 
وترجــع، وهذه هــي احملاباة، 
ويتضح التضليل، ولتقم وتقل 
إنها لم  تكن موظفة في الشركة، 
بالفعل كانت موجودة، بل هي 
التــي كانت تقابل املوظفني في 
الوزارة، واليــوم وبقدرة قادر 
تعــني مديــرة لــم تتــدرج في 

على نفســي البحث عن كل ما 
أثاره النواب وقمت مبعاجلتها 
فورا. أؤكد على التعاون التام 
في إزالة املخالفات أو االنحراف 
عن املسار الصحيح، عملي في 
الوزارة متناغــم مع عملي في 

مجلس األمة.
من املؤسف أن االستجواب 
عنوانــه وفحــواه وكل ما فيه 
يدعي جورا أني مارست تعارض 

املصالح وضللت نواب األمة.
النفــس ان  مــا يحــز فــي 
االستجواب يتجاوز كل ما اتفقت 
عليه السلطتان من أجل التعاون 
لالصالح، فالفترة مضى شــهر 
واحد فقط ولم تكمل احلكومة 
برنامــج عملها، فهل من اجلائز 

محاسبة أحد اعضائها؟
القفز مباشرة الى االستجواب 
قد يعني الشخصانية والتعدي 

على التدرج.
القضية ليســت اصالحا أو 
تعارض مصالح فأنا لم أرتكب 
قرارات تضــر بالصالح العام، 
واالتهام ينحصــر في توظيف 
االداة الدســتورية مبــا يخالف 
النص الدستوري، حريصة في 
الرد على النائب بكل شــفافية 
مع التحفظ على العبارات غير 

الالئقة.
املــادة (١٣١) ال يجوز تولي 
الوزيــر وظيفة عامــة او مهنة 
حــرة، فاحملظور علــى الوزير 
هو عدم اجلمع اثناء ممارســة 
وظيفته فالوزير ال يســأل عن 

أعماله اخلاصة قبل الوزارة.
أهــل الكويــت امــا موظف 
عــام او صاحب مهنــة او عمل 
حر جتاري، الوزير يســأل عن 
أعماله بعد توليه الوزارة وليس 
قبلها. كوني استاذة جامعية متت 
االستعانة بي بغرض االستفادة 
من خبراتي باالنتداب الذي انتهى 
قبل ســنتني، ومتت االستعانة 
بي للعمل مستشارة للمخاطر 

وانتهت عام ٢٠٢٠.
وفي جميع النظم الدستورية 
لم تخل من توزيع اصحاب املهن 

والتجارة احلرة.
اتبــع منظومــة أخالقيــة 
واحــاول جاهــدة أال أقــع فــي 
حالة تعارض مصالح، فالزلت 
أحترى املواقف الواضحة وألتزم 

بالقوانني والدستور.
النائب ذكر (اســتمرار والء 
الوزيرة للشــركة) وهذا أمر ال 
أجد له تفسيرا، فالقرارات التي 
اتخذتها وكرســت مــن خاللها 
تعــارض املصالــح او االضرار 

باملال العام.
متت االستعانة بي مستشارة 
مــع اســتمراري عضــو هيئــة 
تدريس وهــذا أمر معروف في 
اجلامعــة وهذا يعــزز املعرفة 
العملية العضاء هيئة التدريس 
وأؤكــد أن اجلهــات احلكومية 
لهــا احلق في االســتعانة بهم، 
باالضافة إلــى عملهم في هيئة 

التدريس.

ً حمدان العازمي متحدثا

املبدأ  صاحلة مســيره يطيح، 
واحد، هذه الوزيرة إذا استمرت 

خطر على املال العام.
٭ الســعدون: ترفع اجللســة 
للصالة واالســتراحة ملدة ربع 

ساعة.
استؤنفت اجللسة برئاسة 
رئيــس مجلــس األمــة أحمــد 
السعدون عند الساعة الواحدة 
ظهرا واستكمل املجلس مناقشة 

االستجواب.
العامــة  ٭ وزيــرة األشــغال 
والكهرباء واملاء والطاقة املتجددة 
أمانــي بوقمــاز: تشــرفت  د. 
بنيل ثقــة القيادة السياســية 
وزيرة لالشغال العامة وأديت 
اليمني الدســتورية امام ســمو 
نائــب األمير وولــي العهد في 
٢٠٢٢/١٠/١٧ وفــي اليوم التالي 
أديت القســم أمام املجلس ولم 
أحنث ولم أخن القسم، فغايتي 

ثقة الوطن والوفاء للقيادة.
وأجــدد القســم أمامكــم أن 
احلديث اليوم شــفاف واضح، 
من جهتي العملية لم أنتهج فيها 
ســوى صدق الكلمة وتطبيق 
اللوائــح وســالمة القرارات لم 
أجتاوز تشريعا ولم أتعد على 

حق.
الكويت هي الغاية استيفاء 
النهوض مما يجعــل بلدنا في 
مصــاف الــدول املتقدمة، وهذا 
ليــس منة بــل واجــب أصيل 
وفق مــا التزمت بــه احلكومة 

في اخلطاب األميري.
إن االســتجواب حق أصيل 
لكل نائب ونقر االداة الدستورية 
ونقرها ونصر عليها، فاالصالح 
لــه،  هدفنــا جميعــا ونعمــل 

واالصالح طريق كالشمس.
محاربة من ينتهج االصالح 
هي أشــد إيالمــا، وقــد قضت 
احملكمة الدســتورية ٩٧ لسنة 
٢٠٠٤ بأنه ال يجوز استجواب 
الوزير عن األعمال السابقة على 
توليه الوزارة، آليت على نفسي 
صعود املنصة التزاما باحترام 

أداة االستجواب.
إذا كان البعــض يقــول ان 
الوزير غير مساءل، فإنني آليت 

املناصب، األخطر من تعيينها 
وزيــرة أنها أتت خالل ١٥ يوما 
وعينــت هــذه املديــرة وكانت 
موظفة (مي املسعد) من موظفة 
عليها جتاوزات وجلنة حتقيق، 
فهل ال توجد كفاءة في الوزارة، 
قلنــا وآمنا باهللا مــا تدرج وال 
تسلسلت في املناصب، لكن كيف 
ترشحني من  يرفض ترشيحها 

ديوان اخلدمة؟!
الديــوان رفــض تعيينهــا 
مديــرة، كيف تطلعينها وكيلة 
وعليها جلنة حتقيــق، واألمّر 
أنها بعدما جاءت أشــك أنه مت 

اختيارها.
فمن املستفيد من تعيينها؟ 
تبني من التحرك الذي صار من 
قبل وزير، ألست أقسمت اليمني 

الدستورية؟
انظروا الى مرسوم التعيني، 
تعيني «مي املسعد» وكيلة وزارة 
بناء على عرض وزيرة األشغال 
في ١٣/١١/٢٠٢٢ فعندما أقول أشك 
في اختيارها عندي حق، كيف 
بهــذه الســرعة؟! وكيف تقبل 
احلكومــة، أليس من املفترض 
بحث ملفاتها، أليس هناك أكفأ 

منها؟!
هذا ليس تعيينا باراشوتيا، 
بل أكثــر من ذلك، بــل رفضها 
الديــوان أن تكــون مديــرة، 
مــن موظفة يرفضهــا الديوان 
تطلعونها وكيلة، و«نشره» على 
رئيس احلكومة قبول هذا األمر.

هذا مو تعيني، بل رد جميل، 
فكافأتها ألنها كانت على رأس 
مشــروع والوزيرة مستشارة 
باملشروع فكافأتها على أعمالها، 

فما هي أعمالها؟
هذا هو تعارض املصالح.

انظروا الــى كم التجاوزات 
املوجودة عليها على مي املسعد، 
أحــد الــوكالء عايــد عبــداهللا 
العازمــي، نحــن واضحــون، 
هذا وكيل مســاعد قبل ما تأتي 
الوزيرة في شــهر ٨ أو ٩، فهذا 

مواطن حقه حق اجلميع.
وقــال الوكيل املســاعد عن 
املديرة إنها ال تصلح أن تكون 
مهندســة العقــد، وذلك حفاظا 

حمدان العازمي: وزيرة األشغال حتّدت مجلس األمة والنواب
وأقرت أنها كانت مستشارة للشركة التي تنفذ مشروع املطار ومارست عملية التعيينات منذ دخولها الوزارة دون االلتزام بالقانون

تعارض املصالح واضح واملوظفون في الوزارة ال يجرؤون على تسجيل مخالفات 
على الشركة ألن الوزيرة هي اخلصم واحلكم في الوقت نفسه رغم وجود التجاوزات

مشروع املطار هو أكبر كيكة موجودة اآلن والعجيب في األمر أن الوزيرة 
ألغت جلنة التحقيق وأمس قامت بتشكيل جلنة حتقيق جديدة مبوضوع آخر 

قدمت سبعة استجوابات على مر احلكومات السابقة ولم يجدوا علي أي شيء 
وأحتدى إن كانوا وجدوا علّي شعرة ألنني ثابت على مبادئي وال أتلون وال أتغير

إمييل الوزيرة على موقع الشركة مع أن املفروض أن يكون إمييل املوظف 
على مكان وجهة عمله وهي تعمل باجلامعة فلماذا إمييلها على الشركة؟

قيمة بند األرضيات ٢٧ مليونًا ومديرة املشروع ألغت نظام األرضيات
دون الرجوع إلدارة الرقابة وهذه هي احلرمنة وهذا العمل ملصلحة الشركة 

الوزيرة موظفة في شركة ليماك والوكيلة أيضًا موظفة بالشركة نفسها 
والسؤال كيف يقبل رئيس الوزراء بهذا األمر؟ ونحن ال نزال نحّذر من هذا األمر

محاضر االجتماعات تؤكد حضور الوزيرة لالجتماعات ممثلة عن الشركة
ومع أكثر من فريق عمل وهي تدعي عكس ذلك وتضلل النواب حول املعلومات

كم عدد الوكالء الذين صدرت قراراتهم بالتكليف بعد تقدمي االستجواب؟ 
وهذا هو االستغالل من خالل تعيني ٣ وكالء في «األشغال» واثنني في «الكهرباء»

مضت علّي عشر سنوات عضوًا في املجلس بأربع دورات برملانية متتالية 
لم مير علّي أن وزيرًا في احلكومة مارس التضليل على النواب بهذا الشكل

غرامة التأخير على الشركة ١١٠ ماليني والوكيلة طلبت التمديد للشركة 
وخاطبت جلنة املناقصات ومتت املوافقة لكن الوكيل أوقف األمر

الوزيرة خالل ١٥ يومًا من تعيينها أتت مبوظفة محالة للتحقيق وديوان 
اخلدمة املدنية لم يوافق على تعيينها مديرة وهي أصرت على تعيينها وكيلة 

أنا لم أسأل عن أعمال سابقة بل عن قرارات مت اتخاذها من قبل الوزيرة 
وأهمها تعيني الوكيلة التي ادعت أنها متلك خبرة و«الديوان» رفض تعيينها

عمار العجمي وسعود العصفورد. أحمد العوضي مي البغلي ومهلهل املضفماجد املطيري وفارس العتيبي

أسامة الشاهني وفيصل الكندري وأسامة الزيد وأحمد الري د.أماني بوقماز وسعود املطيري والزميل رشيد الفعم

الوكيل لم يوافق على موضوع التمديد إال من حيث املبدأ ولم يوافق بشكل قاطع أو نهائي وهي أخذت توصية مهندس يعمل بالشركة على تبديل األرضيات
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يستوجب احملاســبة فسأتخذ 
جميــع اإلجــراءات فــي ذلــك، 
وحريصــة علــى التحقــق من 
مالحظاتكم وفعال شكلت بعض 

جلان التحقيق.
جميع ما ذكره النائب محل 
اهتمام بالنســبة لي وإذا كانت 
هنــاك استفســارات اضافيــة 
للنــواب فيــدي ممــدودة لكم 

وسأوضحها لكم.
٭ مرزوق احلبيني (مؤيدا 
لالســتجواب): أود أن أطــرح 
تساؤال للجميع وأولهم احلكومة 
ورئيســها بأن مــاذا يعني هذا 
االستجواب؟ إال انه يعني رسالة 
كبيرة يفترض ان تؤخذ بعني 
االعتبار من احلكومة ورئيسها، 
هذه الرســالة اعتقد انها بداية 
الطريق للعالقة الصحيحة بني 
املجلس واحلكومــة، وإذا كان 
للحكومــة وللوزيــرة فرصــة 
لتجــاوز هذا االســتجواب فأنا 
أعتقــد أن ذلــك نتيجــة رغبة 
املجلس إلعطاء فرصة للحكومة 
بأن تعيد حساباتها من جديد.

منــذ أن تشــكلت احلكومة 
خالل ساعات منذ صدور مرسوم 
التكليف ونحن في مشكلة ومنذ 
ان خــرج بعض الــوزراء منها 
ونحن في مشكلة، وتفاءلنا خيرا 
عندما قالوا ســنعيد التشكيل 
على أســاس أال يدخــل اي من 
الــوزراء الذيــن صوتــوا على 
(املزمع) وأخــرج بعضهم من 
التشــكيل األول بــدون ســبب 
ومت جتاوز هذا االشكال برغبة 
ان املجلــس يريــد التعاون مع 

احلكومة.
ولكــن عندمــا اتــت قضية 
التعيينات في املناصب القيادية 
التعيينــات  جاءتنــا بعــض 
الباراشــوتية وأحدهــا تعيني 
األخــت الوكيلــة التــي حتدث 
عنها املستجوب، فهل مت تعيينها 
برغبة الوزيرة ام مفروضة على 
الوزيرة، األمر مازال به بعض 
الضبابيــة، نؤكد انه اذا قعدنا 
نبنــي على هــذه البداية مبثل 
ما تصرفت فيها احلكومة فلن 
منشي وهذا عنق زجاجة نتمنى 

املشروع وتقدمي املعطيات حول 
املشروع.

االمييــل،  بخصــوص 
أعتقــد أنــه في حالة تراســل 
مســتندات مهمة كان ال بد من 
وجود قنوات تراسل موثوقة 
لتبادل املســتندات، وال أعرف 
ما التجــاوز في وجود امييل، 
وهذا أمر وارد تزويدي بإمييل 

كمستشارة.
بخصوص الزيارات ال أعلم 
جتاوزي في زيارتي للمشروع 
فبحكم وجودي في املشــروع 
فمــن الطبيعي وجــودي في 
املشــروع، وال أعلــم مــا هــو 

التضليل.
منــذ أبريــل ٢٠٢٠ لم أعد 
مستشارة للمخاطر في الشركة، 
وخرجت مستشارة للمشروع 
في أبريل ٢٠٢٠ ومت انتداب مي 
املسعد في فبراير ٢٠٢١ أي بعد 

خروجي من املشروع.
بخصــوص اعتــذار جلنة 
فحــص وتدقيــق إجــراءات 
مديرة إدارة املطار، فأؤكد أنه 
بعــد قبولي الوزارة تواصلت 
معي رئيســة اللجنة وطلبت 
االعتذار عن اللجنة، وبينت أن 
هنــاك خالفا بني مدير القطاع 
وان االجراءات التي ال متت ال 
تستدعي وجود اللجنة، لذلك 
قمت اني حولت الكتاب للوكيل 
املســاعد للجهاز االستشاري، 
وبني وختم التقرير بأن هناك 
الكثير من املراسالت والكتب، 
لم تــرد في الكتــاب على أنها 

تغير وجه احلقيقة.
هذا القرار الوزاري بشــأن 
تشــكيل جلنــة لم تكــن جلنة 
حتقيــق، بــل فحــص وتدقيق 
ومراجعة اإلجراءات، واكتفيت 
برأي اجلهاز االستشاري الذي 
لم يكن هناك خطأ في االجراءات.
متــت  التــي  اإلجــراءات 
بخصوص التمديــد فبعد أخذ 
الدراسات الفنية مت رفع األمر إلى 
وكيل الوزارة الذي أخذ املوافقة، 
وهــذا هو االجراء املتبع، وبعد 
موافقة لوكيل تأتي موافقة جلنة 
الشــراء في مارس ٢٠٢٢ جلنة 

املادة البديلة واعترض على عدم 
صرف املبالغ التي تتوافق مع 
الكميات التــي اجنزها املقاول 

بهذا اخلصوص.
السعر للمتر ليس ٦ دنانير، 
املبلغ االجمالي ١٠ ماليني دينار.
جميع املوافقات واملواضيع 
كانــت في فتــرة ســابقة على 
توليتي الــوزارة وتتوافق مع 

متطلبات وشروط العقد.
٭ حمدان العازمي: قلت سوف 
أدينها من ردها، وأكدت أنها كانت 
فعال مستشارة وتقول ان االمييل 
على الشركة، وتقول انك كنت 

ممثلة باجلامعة.
تعيــني الوكيلــة أخطر من 
تعيينهــا وزيــرة وتقــول انها 
لديها مهــارات وأداء جيد، فهل 
الوكالء واملديرون والوكيل أليس 
عندهم مهارات، ألم تشفع لهم 
السير الذاتية، أم تشفع لها أنها 
مجاملة عندما كانت مستشارة.
أنا لــم أســألك عــن اعمال 
سابقة، واال سألتك عن محطة 
الدوحة واالستيالء على أرض 
االشغال، اال انك حتاولني تضليل 
النــواب وتقــول انهــا التزمت 
مبعاييــر وقبــول وضوابــط 

الوظائف االشرافية.
والوزيرة أكدت على تعيينها 
في الشركة مرة ومرتني وثالثا، 
تقــول اني لــم اقــم بتعارض 
املصالح، ولكن هي من عرضت 
ان املستشــار وافــق من حيث 
املبدأ وعرضت املستند هي من 
عرض تأشيرة االستشاري وهي 
من حيــث املبدأ وليس موافقة 

صريحة.
ولــن يقدم املقــاول اي حل 
للتشــققات، فهــذا لعــب ألنها 
أعطت األمر، يفترض اال تستمر 
ووجودهــا حمل علــى رئيس 

احلكومة حمل كبير.
علــى املجلــس أن يقــوم 
بدوره، وعلى رئيس احلكومة 
ان يتحرى ما يحدث فهذا واجب 
ومسؤولية وأمانة على رئيس 
احلكومة والنواب املســؤولية 
كبيرة والشــعب وضــع ثقته 
فيكم بالدفــاع عن أمواله، كلنا 

الشراء قررت في اجتماعها في 
٣١/٣/٢٠٢٢  املوافقة على السير 
في إجــراءات أمر التمديد لعقد 
املطار اعتبارا من ٢٩/٨/٢٠٢٢.

وبعد موافقة جلنة الشراء 
تتم مخاطبة وزارة املالية ألخذ 

موافقة على التمديد.
ووافقت الوزارة على السير 
في أمر التمديد بدون أي تكلفة 
إضافية على قيمة العقد، وبعد 
ذلك يتم العــرض على اجلهاز 
املركزي للمناقصات، ٢٠٢٢ أي 

قبل تولي الوزارة.
ويتم اخطار ديوان احملاسبة 
كذلك، وهنــاك كتاب ثان يؤكد 
أن الوكيــل الذي ذكــره النائب 
ارسل الى الهيئة العامة للقوى 
العاملة كتابا يطلب فيه متديد 

العقد الرئيسي.
أمر التمديد موضوعه ليس 
بجديد حيث كانت هناك جلنة 
تقصي احلقائق ومن توصيات 
اللجنــة قيام الــوزارة بإجراء 
حتقيــق بســبب عــدم تفعيل 
إجراء البند االحتياطي في الوقت 
الالزم، هذا املوضوع كان مثارا 

سابقا.
فيما يخص األرضيات فإن 
قيمة البند ٢٧ مليونا و١٩٥ ألف 
و٦٦٠ يــورو، وفــي ٢٠٢١/١١/١

أوصى املهندس املقيم باعتماد 
املــادة البديلة وبني أن التكلفة 
الفعلية أعلى من نظام االرضية 
االسفلتية وأكد على استيعاب 

هذه الزيادة في التكلفة.
أؤكــد ان ذلك لن يؤثر على 
فاعليــة االرضيــات ومتريــر 
اخلدمات سيكون كما هو، وهو 
ليس لكامل املشروع، ولن يؤثر 

على كفاءة االرضيات.
االسعار التي تذكر في جداول 
الكميات تشمل جميع املصاريف 
وليست فقط املواد التي يشتريها 

املقاول.
في ٢٠٢١/١١/٢٧ هناك كتاب 
صــدر من االستشــاري أكد أن 
تغيير االســفلتية اعيد النظر 
فيه واعتمد مــن قبل املهندس 
االستشاري ومت العمل به، فهذا 
يؤكد أن االستشاري موافق على 

أقســمنا، وهناك ســابقة كنت 
قدمت استجوابا لوزير الصحة 
السابق وتوفي نبيل الفضل في 
القاعة ورفع االســتجواب ولم 
أجامــل وقلنا ملــك املوت دش 
قاعة عبداهللا الســالم، االمانة 
مطلوبــة وهي فــي العنق، لن 
أجامــل علــى حســاب الوطن، 
بعالقــة أو مصلحــة او تلفون 

او يقولون اعطوا الفرصة.
نعطي الفرصــة لكي ميرر 
التمديد، الوكيل أوقفه املفروض 

يتم إلغاء محكمة الوزراء.
وافقت على االرضيات بدون 
موافقــة الرقابــة والتدقيق في 
الوزارة نثمن الدعوة للتهدئة، 
ولكن التشريع شيء والرقابة 
شــيء آخر ولكــن إلــى اليوم 
الشــعب لــم ير مــن احلكومة 
شــيئا، الوزيرة نقطة ســوداء 
في احلكومة وسيظهر ذلك في 

األيام التالية.
٭ الســعدون: ترفع اجللســة 
ســاعة  ربــع  ملــدة  للصــالة 

واالستراحة.
الساعة  استؤنفت اجللسة 

٢:٥٥ ظهرا.
٭ وزيرة األشــغال: أشكر 
املستجوب على حرصه ملا فيه 
مصلحة البلد ومالحظاته التي 
أؤكــد انها كانــت قبل وجودي 

في الوزارة.
لــم أنكــر االســتعانة بــي 
مستشارة للمخاطر، فهذا وفق 
نظم اجلامعة من حيث االستعانة 
بأعضاء هيئة التدريس وإنهاء 
االستعانة كان قبل سنتني من 
توليتي احلقيبة وحريصة على 
متابعــة كل مالحظــات النائب 
واألعضاء ألن هذا هو أســاس 
تعاون السلطتني، وأمد يدي لكل 
اخوانــي وأخواتي النواب، وال 
بــد أن نتعاون ملا فيه مصلحة 
الكويــت ومــا يدفــع بخطــة 
احلكومة العمل على تصحيح 
املسار والنهوض للخطة التي 

حتقق مصلحة الكويت.
التــي  جميــع املســتندات 
عرضتها مستعدة ألبينها لكم.

وإذا كان هنــاك اي خطــأ 

رسالة الدكتوراه اخلاصة بي 
تتعلق بعمل نظام إدارة املخاطر 
في املشاريع احلكومية والدولية، 
واملطار من النماذج التي ينطبق 

عليها موضوع الدكتوراه.
وأنهيت االستعانة في أبريل 
٢٠٢٠ بإرسال إخطار الى الشركة 

في أبريل ٢٠٢٠.
بينت سابقا كذلك في اجللسة 
الهندســة  الســابقة ان كليــة 
والبترول وقعت مذكرة تفاهم بني 
الكلية والشركة، ومت اختياري 
واالستعانة بي مستشارة إلدارة 

املخاطر.
االتفاقية الهدف منها تبادل 
اخلبرات العلمية والتكنولوجية 
التطبيقيــة،  والتكنولوجيــا 
وهذا من مهام مكتب التخطيط 
والتطوير املهني إليجاد فرص 
ألعضاء هيئة التدريس، اسمي 
مذكــور ممثال لكلية الهندســة 
والبترول وليس ممثال للشركة، 
ففي هذه االتفاقية ال أمثل الشركة، 
توقيع االتفاقية في فبراير ٢٠١٧
ســبقها اجتماعات لإلعداد لها، 
واالجتماعــات متت بــني عميد 
الكلية وممثلة الشــركة وكانت 
حتت عنوان «مهندسات الكويت» 
وكان ذلــك بحضــور الوزيــر 
السابق للشــؤون االقتصادية، 
وهــذا كان أول برنامــج ُيطرح 
لتمكني املهندسات الكويتيات في 
بيئة العمل، وهذا البرنامج من 
البرامج السباقة في متكني املرأة 
وخاصة املهندسات بالعمل في 
القطاعني العام واخلاص، وبعد 

ذلك مت اختيار ١٠ مهندسات.
وهذا من نتائج االتفاقية التي 
متت مع جامعــة الكويت كلية 

الهندسة والبترول.
الالئــي  عــدد املهندســات 
استفدن ٢٠٠ مهندسة من جميع 
التخصصات، وكانت واحدة من 
أهم االســتفادات من االتفاقية، 
ونتــج عنــه برنامــج «صّناع 
العمــل»، وتخــرج فيه في آخر 
نسخة ٨٨ مهندسة كويتية من 
جميع التخصصات، وكان ذلك 
في ٢٠٢١ وهو ختام البرنامج.

ال يوجد تضليل، وأكدت لكم 
أني كنت مستشارة للمخاطر 
ولم أنــف هذه املعلومات، وال 
أعلــم ما هــو التضليــل الذي 
يقصــده النائــب. بخصوص 
وجودي مستشــارة للمخاطر 
وكنــت أرهــب املوظفــني في 
أقــول أوال وجودي  الــوزارة 
مستشــارة للمخاطر ال يحق 
لي أن أقف كخصم، والصحيح 
أنني قمت بالتطوع لتدريب ٣

موظفات في الشركة لعلمي أن 
هــذا التخصص هو تخصص 
نــادر فــي الكويــت وخبرتي 
السابقة في العقود، وأعلم أن 
هذا التخصص ال يوجد الكثير 
منه فــي الكويــت، ومن قمت 
بتدريبهم تطوعت ٨٠ مهندسا 
ومهندسة في وزارة األشغال، 
وبنيــت خطــورة املطالبــات 

جتاوزه. املستجوب اثار امورا 
كثيــرة قــد يكــون اغلبها قبل 
توزيرها ولكنها مســؤولة عن 
تصحيح هــذه األوضاع، وهي 
مسؤولة ومســاءلة وال تعتقد 
أنها نهاية املطاف، أو أننا نتركها 
تعمل وفق هذه التجاوزات، أقول 
لك يا دكتــورة (ديــري بالك) 
العني عليك اوســع مما كانت، 
خاصة ان القضايا التي طرحها 
املستجوب كفيلة بإقالة حكومة، 
ولكن رغبة املجلس هي اعطاء 
فرصة وتعــاون مع احلكومة، 
واملطلوب من املجلس ان يحدد 

مساره بالطريقة الصحيحة.
منذ بدايتنا لدينا مشاكل في 
التعيينات، فــإذا كانت البداية 
بهذه الطريقــة فهي بداية غير 

مبشرة.
النــاس تعانــي مــن غــالء 
األســعار والقــروض والفوائد 
وتكدس املشاكل وتعقدها سنة 

بعد سنة.
يجــب ان يتصالح املجلس 
واحلكومــة مــع مطالب الناس 
أقــول للحكومــة  ورغباتهــم، 
ورئيســها بشــكل شــخصي، 
االســتجواب رســالة كبيــرة 
لشــخصك يــا بونــواف ولكل 
الوزراء بأنه ال يوجد احد منكم 
مبنأى عن املساءلة، والباقي من 
الوزراء غير معصومني أرغمتونا 
قول هــذا الكالم، ولكــن مازال 
في الوقــت بقية ومازال ممكنا 
معاجلة االمــور وعودة االمور 
الى نصابهــا وأول هذه االمور 

حسن اختيار القيادات.
نريد قيادات ليست قيادات 
باراشــوتية وعلــى احلكومــة 
حســن االختيار، والتجاوزات 
في مشــروع املطار يجب على 
احلكومــة ان تقف عندها وقفة 
كبيرة، وإذا كان هذا ما حدث في 
املطار فماذا حدث في املشاريع 
التــي قبله والتي بعده، الناس 
تنتظر الصحة والتعليم والعالج 
واالسكان، ولكن اذا كان تصرف 
احلكومة بهذه الطريقة فأشــك 
اننا ســنصل الــى بــر األمان. 
هذا االستجواب رسالة شديدة 
اللهجــة ألنــه أقصــى درجات 
املســاءلة. على رئيس الوزراء 
ان يعيــد النظر في كل شــيء 
أمامه، الناس لــن تصمت وإذا 
كانت ساكتة فهي مجاملة، ولم 
ولن نتقبل حلوال وسطا، وعلى 
احلكومة ان تقدر هذا املوقف وأن 
تسعى ســعيا حثيثا مبسابقة 

الزمن لتقدمي شيء للناس.
تعيني املسؤولني هو املعيار 
الرئيسي للقضية، وهو محدد 
لتوجيه االصالح او عدمه، لديك 
فرصة والبلد مليء بالكفاءات من 
الشباب الذين يتشرف بهم البلد.
د للحكــم عليكم هو  اُحملــدِّ
اختيار املسؤولني والقياديني.

توجــد  ال  الســعدون:  ٭ 
اقتراحــات وال توصيــات إذن 
ترفع اجللسة ليوم غد (اليوم).

د.أماني بوقماز ترد على محور االستجواب

املاليــة، وهذا نيتنا كانت نقل 
اخلبــرات وليــس املطالبــات 
الزمنية واملالية وما يســببه 
من مشاكل في مشاريع الدولة.
ليس من اجليد محاســبة 
الوزير على نية أنه ســيأخذ 

قرارات تضر باملال العام.
االستجواب اشــتمل على 
اتهامــات خطيــرة دون دالئل 
وقرائن، فلم أتدخل في القرارات 

وأصال ال تعتبر جتاوزات.
أنهيت االستعانة في أبريل 
٢٠٢٠ وانتهت عالقتي الفعلية 

مستشارة بالشركة.
وأمــر التمديــد كان قبــل 

دخولي للوزارة.
ذكــر النائب أننــي هددت 
املســؤول، أنــا لم أعــرف من 
املســؤول ولم أهدد مبحاسبة 
إذا تســبب  أي مســؤول إال 
باإلضــرار مبصلحــة الوزارة 
إمــا أن يكــون بعــد جلــان 
التحقــق،  حتقيــق أو بعــد 
أمتنــى ذكــر املســؤول الذي 
هددته باحملاسبة، وبخصوص 
موضوع عدم التدرج الوظيفي 
لترشــيحي لوكيلة األشغال، 
فأؤكــد أني التزمــت مبعايير 
وشروط التعيني في الوظائف 
القياديــة، مــي املســعد لديها 
خبرة ٢٤ سنة، وأنهت بنجاح 
مشروع جســر جابر، ولديها 
خبرات فنية متراكمة جعلتها 
مرشحة مســتحقة للوظيفة، 
وقمت بالترشيح وفق النظم 
واللوائح ولــم أجتاوز أيا من 
النظم والضوابط، ومت تعيينها 

وفق النظم والضوابط.
اعتــراض  وبخصــوص 
ديــوان اخلدمــة علــى تعيني 
مي املســعد، فإن املخالفة أتت 
بطبيعة التخصص في تسكني 
الوظائــف، وليس بخصوص 

شخص ووظيفة مي املسعد.
محاضــر االجتمــاع كلهــا 
بحكــم   ٢٠٢٠ قبــل  كانــت 
وجودي مستشارة للمخاطر، 
وكنت أحضر ألمر يســتدعي 
وجودي مستشــارة للمخاطر 
لتقدمي تقرير شهري عن وضع 

أماني بوقماز: ما ورد باالستجواب كان قبل أن أتولى الوزارة
التزمت بجميع القوانني والنظم املعمول بها ولم أجتاوز

صالح عاشورد. جنان بوشهري ويوسف البذالي محمد املطير وخالد العتيبيد.عبيد الوسمي

تشرفت بنيل ثقة القيادة السياسية وأديت قسمي ولن أحنث بقسمي ولن 
أخون الثقة وغايتي خدمة الكويت وشعبها ولم أجتاوز تشريعًا ولم أتعد على أحد

االستجواب احلالي يدعي جورًا أنني مارست تعارض املصالح والقفز إلى 
االستجواب مباشرة يدل على الشخصانية وأنا لم أضلل املجلس أو النواب

متت االستعانة بي من قبل الشركة كون مشروع املطار من املشاريع 
الدولية مبا يتوافق ورسالتي في الدكتوراه واالستعانة انتهت في أبريل ٢٠٢٠

االستجواب لم يتضمن إثباتات تدل على التجاوز وأنا التزمت بإجراءات تعيني 
الوظائف القيادية واملهندسة مي املسعد لديها خبرات جتعلها تستحق

بخصوص قضية التمديد للشركة األمر مت حسب اإلجراءات املتبعة 
ومبوافقة اجلهات املختصة في الوزارة ثم وزارة املالية التي وافقت على ذلك 

موضوع األرضيات مت اعتماد مواد بديلة حسب الشروط املوجودة في العقد 
واألمر مرهون مبوافقة مهندس املشروع الذي أوصى باملوافقة على املواد اجلديدة

االستجواب حق أصيل للنواب واإلصالح هدفنا جميعًا وحكم احملكمة 
الدستورية واضح حول عدم استجواب الوزير على أعمال سابقة

االتفاقية مت توقيعها بني الشركة وكلية الهندسة وأنا كنت أمثل الكلية
في هذه االتفاقية وليس الشركة ومثلت بها اجلامعة ضمن مشروع متكني املرأة 

االجتماعات التي حضرتها كانت جميعها قبل عام ٢٠٢٠ بحكم عملي مستشارة 
للمخاطر ومن الطبيعي أن يكون إمييلي على موقع الشركة عندما كنت أعمل معهم

ال أعلم ما مينع من القيام بالزيارات امليدانية للمشاريع للوقوف على آخر 
ما مت إجنازه خصوصًا كوني وزيرة ومسؤولة عن املشروع الذي يتم تنفيذه

املبلغ اإلجمالي لألرضيات اخلاصة باملطار نحو ١٠ ماليني دينار فقط مبا 
يعادل نحو ٢٧ مليون يورو وجميع املواد أسعارها متوافقة مع املتطلبات

يدي ممدودة للتعاون وأؤكد إن كانت هناك أخطاء وجتاوزات فسوف 
أقوم باملتابعة والتحقيق واتخاذ اإلجراءات املناسبة والشكر للنواب جميعًا

جانب من جلسة أمس

ال أنكر االستعانة بي مستشارة للشركة املنفذة للمطار حالي كحال أي مختص ولكن ما أؤكده أنني أنهيت هذه االستشارة قبل سنتني وقبل أن أتولى مهامي الوزارية
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كم من فكرة كان أساسها حلما يراود صاحبه، واليوم سطورنا 
تبحر في عالم األحالم لتصبح أفكارا إذا راقت للبعض لنرى نورها 

حقيقة على أرض الواقع:
Ebooks الكتب اإللكترونية: يوجد العديد من تلك امللفات واألنظمة  ٭
اإللكترونية التي تســاعد الطالب في أخــذ املعلومة دون االنفاق 
املادي للتصوير أو شــراء الكتب أو ملزمات الدراسة، حلم اليوم 
ليــس بصعب التحقيق واملنال ولكن يريــد قرارا من أهل القرار 
بذلك، فالدولة تقــوم بإعطاء أبنائنا الطلبة منحة دراســية لرفع 
بعض املعاناة املادية عن بعض األسر، وهذا يحسب للدولة، ولكن 
لألســف مقابل تلك املنحة جند الكثير من أعضاء هيئة التدريس 
يقومــون بإرهاق الطلبة بطلباتهم التي تتجاوز قيمة املنحة، ومن 
هنا أتى احللــم: نحن نعيش في العصر اإللكتروني وانتهى زمن 
الورق وامللزمات، فلماذا ال يقوم بتطبيق Ebooks أو غيره من نظام 
يعتمد من اجلهة املسؤولة ماديا وتعليميا ويقوم من خالله أستاذة 
املادة بوضع كتبهم أو ملزماتهم العلمية والدراســية ويتم تداولها 
بني الطلبة؟ من ذاك احللم إذا أصبح واقعا ستكون النتيجة السرعة 

في التداول واإلجناز ورفع اإلرهاق املادي عن الطلبة وأسرهم.
٭ من احللم الســابق نواصل أحالمنا التي تخص أبناءنا الطلبة 
وتخص ســطورنا فئة متميزة جدا في مجتمعنا وهم دارســو 
الفن والهندسة وغيرها من مواد تتطلب الكثير من أدوات الرسم 
واألوراق الهندسية، ملاذا ال تقوم تلك اجلهات املختصة بتلك الفئة 
املتميزة أيضا باختيار بعــض األنظمة اإللكترونية املتواجدة في 
ســماء التكنولوجيا وتعتمد من قبل تلك اجلهات الدراسية ليقوم 
الطالب من خاللها بالرسم أو التخطيط الهندسي املطلوب منه «ألن 
ما يصير يا جماعة اخلير عيالنا يرســمون ويكلفون مشاريعهم 
وبعد جذي يأتي بعض أعضاء هيئة التدريس يشق املشروع ويطلب 

بتنفيذه مرة أخرى واهللا حرام».
٭ حلــم لم أقم بتخيله أو احللم به بــل كانت محادثة بيني وبني 
أحد مسؤولي الدولة بخصوص بعض أعمدة اإلعالم الكويتي، بدأ 
احلديث عن كيفية إمكانية االستفادة من تلك الصروح اإلعالمية 
فكان اقتراحي بأن تقام بعض الورش أو الدورات وتقوم بها تلك 
الصروح لإلعالميني اجلدد، فكان رد املسؤول علّي: دكتورة فكرة 
جيدة ولكن هل تعتقدين أن اجليل اجلديد ســينصت ويأخذ مبا 

يقال من املاضي؟ 
دكتورتنا، إحنا وصلنا في علوم اإلعالم للعديد من األشــياء 
لم يواكبها تاريخ اإلعالمي الكويتي، على سبيل املثال ال للحصر، 
التقدم التكنولوجي وكيفية توظيف اإلعالم من خالله وتلك الصروح 
لم تواكب تلك الفترة والبعض منهم عندما ظهرت التكنولوجيا لم 
يقومــوا بتوظيفها في برامجهم بل اســتمروا على منط املاضي، 
ومن هذا وذاك ومن أطــراف احلديث وصلنا القتراح جيد: وهو 
أنه حان الوقت بتوثيق إعالمي وعلمي لتلك الفترة التي رســخت 
الكويت كأول دولة إعالمية خليجية، وكان االقتراح بأنني أنا من 
أقوم بتوثيق هذا فأجبت: أستاذي هذا شيء مكلف! فأجاب: ولكن 

بعد االنتهاء سيأتي الدعم من اإلعالم!
وانتهى احلديث وأصبح احللم بني أيدي أصحاب القرار متبلور 
بفكرة التوثيق ولكن من يحقق تلك الفكرة لتصبح حقيقة موثقة 
لفترة تاريخية من العصر الذهبي لعروس الكويت، وذلك يتطلب 
فريقا كامال مكلفا بهذا احللم لنراه على أرض الواقع يا أهل اإلعالم.
٭ مسك اخلتام: «قيمة الفكرة تعتمد على استعمالها» (توماس أديسون).

كثيرا ما تســتوقفني رؤية العديد من األشخاص ممن 
يعانون اضطراب الهويــــة اجلنســية، واملقصود به كل 
شــخص يرفض كينونته التي خلقه اهللا عليها سواء كان 
رجــال أو امرأة، فأرى رجال فاقدا جميــع معالم الرجولة، 
وامرأة وقد فقدت كل معالــم األنوثة ومنهم من ال تعرف 

هل هو رجل أم أنثى!. 
إذن دعونا نتحدث عن أسباب هذه الظاهرة املوجودة في 
أغلب املجتمعات سواء العربية املسلمة أو في مجتمعات دول 
الغرب وأصبح العديد يلقي عليها مسميات عديدة.. وهناك 
منظمات عاملية تطالب باالعتراف مبثل هذه الظاهرة وتعطيها 
صفة االستحقاق بحجة احلرية الشخصية مادام ال يتعدى 
بهذه احلرية على اآلخرين وال ينتقص من حقوقهم شيئا.
وفي الشــريعة اإلســالمية وأيضا في جميع الشرائع 
الســماوية ما يؤكد أن هذا خطأ جسيم ألنه اعتراض على 
مشيئة اهللا تعالى باخللق،  فقد خلقنا إما ذكرا أو أنثى، وقال 
في محكم كتابه (يأيهــا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم  

إن اهللا عليم خبير).
وهنا أتوجه باحلديث إلى من يعاني من هذا االضطراب 
بســؤالهم عن حقيقة قد تغيب عن أذهانهم: أال تعلمون أن 

اهللا هو اخلالق وهو العليم اخلبير بخلقه؟
هل تعترض على مشيئة اهللا في اخللق وإرادته باختيار 

جنسك؟
أال تعلم انه إذا اقتضت حكمة اهللا أن تكون بغير هيئتك 
التي خلقك عليها لفعل؟ ولكنه أعلم بحقيقة خلقه والهدف 
من وجودك في هذه احلياة فهوال يخلق شــيئا عبثا لقوله 
سبحانه: (أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ال ترجعون)، 
وقوله عز وجل: (وألضلنّهم وألمنينّهم وآلمرنّهم فليبتكّن 
آذان األنعام وآلمرنّهم فليغيرن خلق اهللا ومن يتخذ الشيطان 

وليا من دون اهللا فقد خسر خسرانا مبينا).
اعلم أيها الشخص الكرمي، أنك باختيارك تغيير جنسك 
والتشــبه بهيئة لم يخلقك اهللا بها هو اعتراض على حكم 
اهللا في اخللق وإعانة للشــيطان وجنوده بتحديهم إلرادة 

رب العاملني في بداية خلقه لإلنسان.
قد يقول البعض إن ذلك يعود إلى أن إحساسه ومشاعره 
ال تتوافق مع بني جنسه فهو يشعر بأنه ينتمي إلى اجلنس 
اآلخر وال يشعر باالنتماء لبني جنسه ألسباب لرمبا تكون 
مقنعة للبعض ألن هناك من األسباب النفسية واالجتماعية 
التي قد ساهمت في وصول هذا الشخص إلى ما هو عليه 

من اضطراب في حتديد هويته اجلنسية.
فالظروف التي نشأ بها هذا الشخص وبعض األساليب 
اخلطأ في التربية تؤثر على سلوكه وتصرفاته وبناء شخصيته 

فاخللل بذلك قد يعود إلى مرحله طفولته ونشأته، 
وأيضا أثر البيئة اخلارجية واألصدقاء واملجتمع.

إذن ال بد من تكثيف اجلهود لتحديد وحصر هذه األسباب 
وإيجاد احللول بتقدمي جميع وســائل الدعم النفسي لهم 
وإبداء التعاطف احلقيقي معهم وعدم محاربتهم ونبذهم من 
املجتمع، إذ ال بد من احتوائهم ومساعدتهم على التغلب على 
هذا االضطراب وتقدمي العالج الدوائي والهرموني بتوجيه 
وتنبٍّ من هيئات طبية ومتخصصني نفسيني ومدربي حياة 
واختصاصيني باإلصالح الســلوكي، فإصالح اخللل يبدأ 
بالتعرف على أسباب هذا اخللل وإيجاد طرق ووسائل ملعاجلته. 

دمتم بحفظ اهللا ورعايته.

نشرت احلكومة مؤخرا برنامج 
عملها خالل الفترة من ٢٠٢٢ - ٢٠٢٦
حتت شــعار «وطن آمن ورفاهية 
مســتدامة»، ضمن رؤيــة الكويت 
٢٠٣٥. وتتضمــن خططا مبراحل 
زمنية مجموعها ٤ سنوات، مع تسمية 
اجلهات املنفــذة واملتابعة، ملعاجلة 
كافة القضايا محــل معاناة الوطن 
واملواطنني، أو على األقل الوصول إلى 
معدالت عالية من احللول املرضية.

والواقــع أن جميــع اخلطــط 
احلكومية املكتوبة السابقة والالحقة، 
هي فــي منتهى الروعــة واإلتقان 
النظري وتستأهل املوافقة الفورية! 
لكن متر األيام والشهور والسنوات، 
وتهدر خاللها األموال العامة الطائلة 
بال جــدوى، لتعــاد جدولة نفس 
املشاكل في اخلطط الالحقة، وهكذا 
دواليك، ولذلك تراكمت لدينا املشاكل 
والقضايا املزمنة، وتعقدت وتفرعت 
إلى مشاكل أخرى، وزادت تكلفتها 

املادية والبشرية.
ال منلك إال التفاؤل مع هذا العهد 
اجلديد، ولكن ينبغي حتصني هذه 
اخلطة اجلديدة عبر دراسة األسباب 
والظروف التــي كانت حتول دون 
تنفيذ اخلطط السابقة الستبعادها.

ونرى أن أهم هذه األسباب يكمن 
في اثنني هما:

١- احلكومة صاحبة اخلطة التي تفتقد 
املصداقيــة واإلرادة احلديدية في 
تغيير منط التفكير واملنهجية لصناعة 
القرار املوضوعي، وهو أمر لم تستطع 
حتى احلكومة احلالية التخلص منه، 

وهذا واضح في قراراتها األخيرة.
٢- مجلس األمة، حيث يكثر اجلدل 
واملماحــكات فــي مواجهة أعضاء 
احلكومة التي غالبــا تنصاع طلبا 

للنجاة من أسلحة مجلس األمة!
ويبدو أنه هو السبب الرئيسي 
التي ال  الــدول  الذي يجعل بعض 
متلك إمكانات الكويت متفوقة عليها 

مبنجزاتها املدهشة واملتسارعة.

حدّدت بلدية الكويت موعدا ملوسم 
التخييم لهذا العام، بدءاً من ١٥ نوفمبر 
اجلاري حتى منتصف مارس املقبل، 
وذلك وفق آليــة معينة تتمثل في 
تخصيص عدد من املواقع للتخييم 
موزعة على مناطق في شمال وجنوب 
البالد مقابل رسوم يدفعها صاحب 
املخيم إلى البلدية بواقع ١٠٠ دينار.

سبق أن اقترحنا مراجعة قيمة 
الرســوم املبالغ فيها حلجز املوقع 
آنذاك، وطلبنا وقتها من البلدية إعادة 
النظر فيها وخفضها من ٣٠٠ دينار 
إلى  التي كانت محددة في السابقة 
١٠٠ دينار، وبالفعل جتاوبت البلدية 
مع مقترحنا، وخفضت هذه الرسوم 
إلى ١٠٠ دينار تدفع إلى البلدية ويتم 
فور انتهاء املوسم استرجاعها بعد 
التأكد من نظافة املكان املستغل من 

قبل أصحاب املخيمات.
البلدية خصصت عشرات املواقع 
إلقامة املخيمــات، ولكن هناك من 
يتعّمد مخالفة القانون بشكل صريح 
بإقامة مخيمات خارج األماكن احملددة، 
وقريبة من املناطق السكنية ما يعد 
ذلك مخالفا لشروط التخييم والبيئة! 
يجب على فرق البلدية تطبيق القانون 
وإزالة كافة املخيمات التي متت إقامتها 
خارج املواقع املخصصة لهذا الغرض 
قبل أن تتحول اخلطوط السريعة إلى 

مناطق للتخييم.
أمتنى من املسؤولني في البلدية 
القيــام بجولة على تلــك املواقع، 
خصوصا في محافظــة اجلهراء، 
والتــي تضم عددا كبيرا من مواقع 
التخييم للتأكــد من التزام اجلميع 
بشروط التخييم وكذلك من عمل فرق 
الرقابي  التفتيش، والقيام بدورهم 
على أكمل وجه ومحاسبة املتقاعسني 
منهم، حيث ما نشاهده من انتشار 
ملخيمات على أطراف طريق الدائري 
السادس ومناطق أخرى داخل محيط 
احملافظة يؤكد لنا غياب الدور الرقابي، 
علما أن املوسم لم ميض له أسبوع 
حتى نرصد هذه املخالفات املنتشرة 

أمام مرأى اجلميع..
ومنا إلى املسؤولني، طبقوا القانون 

وحاسبوا املخالفني.

ويعتبر رأيه هو الصحيح، وال ميكن 
بأي حال من األحوال أن يقول لســت 
القول مشكلة كبيرة  أدري، ففي هذا 
بالنســبة له، وقد قال املولى عز وجل 
(وما أوتيتم من العلم إال قليال). وهللا در 

احلسن بن هانئ حيث يقول:
فقل ملن يدعي في العلم فلسفة

حفظت شيئا وغابت عنك أشياء
إن ادعاء العلم واملكابرة فيما ال يعلم 
إمنا هو مرض نفســي، كما أنه مثلبة 
ونقيصــة، واحلوار مع هذه الفئة من 
الناس حوار عقيم، ال جدوى منه، فمن 
األفضل أال جتادلهم وال تناقشهم بل 
تبتعد عنهم قدر إمكانك، فهم يحاولون 
الظهور بدعوى أنهم أهل فهم ومعرفة 
ولكن في حقيقة األمر هم خاون منها، 
ولعلنا نتذكر قول قارون: (إمنا أوتيته 
على علم عندي) فخسف اهللا به األرض، 
وقد قيل: رحم اهللا امرأ عرف قدر نفسه. 

فاجلهل أقل ضررا من وهم املعرفة.
ومن هنا أقول إن «لست أدري» نعمة 
يجب أن نحافظ عليها، ودمتم ساملني.

وفي تغريدة على «تويتر» أطلقها 
مركز الشيخ محمد بن راشد أنه «مت 
حتديــد املوعد اجلديــد إلطالق أول 
مهمة إماراتية إلى سطح القمر في ٣٠

نوفمبر اجلاري عند الساعة ١٢:٣٩ مساء 
بتوقيت دولة اإلمارات، وستجري عملية 
االنطالق من قاعــدة كيب كانافيرال 
الفضائية في الواليات املتحدة، ما لم 

تطرأ ظروف أخرى أو استثنائية. 
وأما إكسبو ٢٠٢٢ فقد حتولت إلى 
إمارة دبي، وتشهد هذه املناسبة عدة 
مفاجآت منها، إطالق أجنحة ومعارض 
ومراكــز ومتاحف وجنــاح التنمية 
املستدامة (تيرا)، ويعزز معرض إكسبو 
دبي ٢٠٢٢ دور الصداقة مع البيئة من 
خالل مدينة «إكسبو دبي» خالية من 
البالستيك الذي يستخدم ملرة واحدة، 
وستحتفظ بـ ٨٠٪ مما مت تشييده من 
بنى حتتيــة، وأبنية، مبا في ذلك ١٢٣

مبنى حصل على شهادة «لييد».
وهكذا، فاإلمارات العربية املتحدة 
شهدت نصف قرن ويزيد على التنمية 
والرخاء، ما يعود على األجيال القادمة 
التقدم واالزدهار  عقودا وعقودا من 

والرفاه.

من ناحيــة أخرى نقول إننا نضم 
صوتنا إلى تلك األصوات املنادية إلعادة 
النظر في هذا القرار، والبحث عن بدائل 
أخرى، والنظر في األمر من زاوية أخرى.

وفي املقابل نؤكد أيضا أن أبناءنا 
يستحقون كل خير لهم فهم آلوا على 
أنفسهم االستمرار بعملهم دون إجازات 
لفترة طويلة من السنوات هم بحاجة 
لها، ولهم منا كل تقدير واحترام لتلك 

اجلهود املباركة.
ولكن عزاءنا في هذا أنهم يرغبون 
في أن يســتفيد غيرهم من أبناء هذا 
الوطن كما هم اســتفادوا، وبتقديرنا 
أنهم على قدر كاف من املسؤولية لتقدير 
تبعات هذا األمر. فهل نشهد إجراءات 
من شأنها أن تعيد األمور إلى نصابها 
الصحيح وإلــى التقدير املطلوب في 

الرؤية، ووقف أي باب للهدر.
واهللا املوفق.

واألغلبية... إلخ، واألدهى من ذلك حني 
يتحول هذا احملتوى التافه إلى موضوع 
للتسلية، أو وسيلة لإلضحاك، او أمرا 
يستدعي البهجة والقهقهة فقط جللب 

األضواء ولفت االنتباه.
فيصبح الواقع الغريزي واألناني 
هو األساس في تعامل طارح احملتوى 
التافه مع متابعيه، بل وقد جتده يتحداهم 
بكل فخر إن استطاعوا جتاوز أدبياته 
وسلوكياته من دون اضطراره الستماع 

آراء معارضيه ومنتقديه.
فحقيقــة أننا نفكر في هذا العالم 
املتغيرات  باعتبــاره مجموعة مــن 
املتوسطة، وأن بعض الناس اصبحوا 
يشابهون هذه املتغيرات املتوسطة إلى 
حد ما، وما هو أخطــر من ذلك، هو 
أال يشعر التافهني بخطر تلك التفاهة 

وانتشارها.
فاليوم من ينجو من هذا الطوفان 
اجلارف ينجو من شــر عظيم، وإمنا 
العاقل هو من حرس نفسه وعقله وأهله 
من تلك البيئات املنحطة القادرة على 
جعل الوجود أجوف ال معنى له، ففي 
نظام التفاهة يجعلون من كل شــيء 
سهال، حيث ال يصبح للنجاح معايير 
مميزة أو طعما مختلفا للوصول إلى 

سلمه.

ألنهم يأخذون معلوماتهم من مصادر 
غير موثوقة، وهي ظاهرة دخيلة يجب 
التصدي لها، فادعاء املعرفة خيط باطل 
ال بد من االنتباه له، فمدعي املعرفة آفة 
علينــا أن نحاربها، وكيف تعرف هذا 
الصنف من الناس؟ ستجده يجيب عن 
سؤال موجه لغيره بسرعة ويتدخل في 
كل حوار ال شــأن له به، ويقاطع من 
يتحدث، وال يعطيك مجاال للتعبير عن 
رأيك، وال يقبل بالرأي املخالف لرأيه، 

وأطلقت رؤية هذا العام لصاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، أن اإلمارات أجمل 
مبنى على وجه عبر متحف املستقبل 
خالل شهر فبراير ٢٠٢٢ املاضي، كما أن 
البالد حققت فائضا ماليا في إيراداتها 
احلكومية بلغ ١٢٥٫٥ مليار درهم (٣٤

مليار دوالر)، وذلك خالل النصف األول 
من العام ٢٠٢٢. 

وتعمل قيــادة الدولــة احلكيمة 
والرشــيدة على «جعل الدولة مركزا 

ماليا رائدا على مستوى العالم».

القصوى مــن حقهم وتكاد  األولوية 
تكون أولوية في هذا الســياق. وبناء 
عليه، فــإن توظيفهم هو الغاية املثلى 
للحكومة ويجب أن تكون كذلك ضمن 
رؤية النواب أيضا، فاألولى أن يتم البحث 
فيما يوفر على الدولة ويحفظ مقدراتها 

بكل ما أوتي من جهد.

تباهت به البشرية من منجزات أدبية 
وفنية وإدارية وسياسية وتاريخية، ذلك 
وألن التفاهة أصبحت ليست مبجرد 
سوق له نظامه وأسعاره وطرق التداول 
فيه فقط، وإمنا صار يحمل معه قيما 
بالسلوكيات واألخالق  جديدة تتعلق 
والعادات والتقاليد وطرق أساليب العيش 
وتداول بعض العبارات املخلة لآلداب 

واملفردات القبيحة... إلخ.
وتكمن اخلطورة احلقيقية لألمر في 
كون هذه املهمة سهلة وممكنة التحقق 
بسالسة، في ظل ما يحاصرنا من دعاوى 
التسليم واالنقياد الفكري األعمى حتت 
مســميات إطالقية كاحلالل واحلرام 
والعيب وتقديس األشخاص والرأي العام 

فقال: لكن املالئكة لم تستحي حني قالوا: 
ال علم لنا إال ما علمتنا. وقد قال حكيم: 
من قال ال أدري فقد أفتى. وقال عمر 
بن عبدالعزيز: من قال ال أدري أحرز 
نصف العلم. فما بالنا ندعي املعرفة، 
ونتكلم في كل شاردة وواردة ونحن 
في احلقيقة ندور فــي حلقة مفرغة 

ونفسر املاء بعد اجلهد باملاء.
إن ادعــاء املعرفــة داء توغل في 
مجتمعنا، وهو خطر على النشء خاصة، 

الذكاء  الفضاء والتكنولوجيا، وثورة 
االصطناعي، ولعلها ستلقب بالريادة 
التكنولوجية واملال  العلوم  في مجال 

واألعمال دوليا.
وتتميز اإلمارات الشقيقة بقدرتها 
العاملية  الشــركات  على اســتقطاب 
لالســتثمار في إماراتها املتحدة على 
مســتوى العالم العربي وفي املنطقة 
اخلليجية، وما أن استمرت على هذا 
النحو بتوفيق من اهللا تعالى من العمل 
باإلستراتيجية احملكمة لتحقيق التنمية 
املستدامة ١٠٠٪ ورؤية اإلمارات العربية 

املتحدة املتجددة في كل عام.

مبا أنه مت فتح هذا األمر بالطريقة احلالية 
وأعطت تلك الشريحة من املوظفني وعدا 
بهذا االمتياز، مبعنى ميكن التعويض 

بشكل أقل تكلفة.
وفي نفــس الوقت نقول أيضا إن 
أبناءنا الشــباب ممن لم يتم توظيفهم 
لهم حــق كبير علينــا، وبالتالي فإن 

يتطلب أجياال من التفاعل (املناظرات 
والكتب والنشــر والتوزيع والقراءة 
والنقد ونقد النقــد)، ورغم كل هذه 
الفــرص، فقد جنحت هــذه املواقع 
واملنصــات في ترميــز التافهني، أي 
حتويلهم إلى رموز، ما جعل الكثير من 
تافهي مشاهير تلك املنصات يظهرون لنا 
مبظهر النجاح! فاليوم لألسف تغير كل 
شيء، حتى الصمت صارت له تداعيات 
مخيفة، في اللحظة التي ينظر فيها إلى 
االمتناع عن ممارسة خيار ما، فيصبح 
هذا االمتناع وكأنه هو بحد ذاته خيار، 
فيعاقب أو ميتدح على هذا األساس، 
كما مألت هــذه التفاهة صمت بعض 
العقالء، وجر هــذا احملتوى التافه ما 

جملــة نقولها ونرددها بني الفينة 
واألخرى تعنــي الكثير ملن بحث في 
املرء  معناها وتأملها، فعندمــا يقول 
«لســت أدري» يكون قد وضع نفسه 
في خانــة األمان وارتاح وأراح وكفى 
نفسه احلل والترحال، ونحن بالفعل 
جنهل أمورا كثيرة، وإذا ســئلنا عنها 
نقول ال ندري، حتى ال ندخل أنفسنا 
في متاهات، وهذا هو الصحيح، فهل 
يعلم اإلنسان متى ميوت؟ وهل يعلم 
عن رزقه شــيئا؟ وهل يعلم عن غده 

شيئا أو ما يخفيه له القدر؟
بالطبع ال، علم ذلك عند اهللا، ومع ذلك 
فنحن نرى كثيرا من الناس يخجلون من 
هذه اجلملة فال يقولونها وكأنها عيب 
يستحيي منه، وهذا هو اخلطأ بعينه، 
فكيف أصبحت هــذا الكلمة عيبا في 
زماننا هذا، مع العلم أنها جملة مريحة 

لك وملن سألك؟
سئل الفقيه عامر الشعبي عن مسألة 
فقال: ال أدري، فقيل له: أال تستحيي من 
قولك ال أدري وأنت فقيه العراق كله؟ 

حتتفل دولة اإلمارات العربية املتحدة 
الشقيقة بعيدها الـ ٥١، ونحتفل معها 
ونبتهج لهذه املناسبة هنا في الكويت، 
وجميعنا شعب واحد يعيش على خليج 
واحد يربطنا تاريخ مشترك وأواصر 
محبة وإخاء، حفظ اهللا شعوبنا وبلداننا 
من كل شر، وأدام على إمارات احملبة.. 

الرخاء والعز والفخار.
وبدوري، أتقدم بالتهنئة من مقام 
القيادة الرشــيدة في دولة اإلمارات 
العربية املتحدة ومن الشعب اإلماراتي 
الشقيق ومن ســفير دولة اإلمارات 
العربية املتحدة فــي الكويت د.مطر 

حامد النيادي.
تعد دولة اإلمارات العربية املتحدة 
من الــدول التي تســير في مصاف 
البلــدان املتقدمة عامليــا، على الرغم 
من موقعها فــي العالم الثالث النامي، 
إال أن دولة االحتاد اإلماراتي الشقيق 
عكســت أوجه التنمية املستدامة من 
خالل الواجهات احلضارية املعمارية في 
البالد، ومن خالل اإلجنازات املتميزة 
نسبة لإلجنازات في املنطقة العربية.

بالتنمية  اإلمــارات  وتعتني دول 
املستدامة وتعمل عليها في مجال علوم 

إن صحت التقديرات التي أدلى بها 
بعض القياديني الســابقني في الدولة 
نحو تكلفة شــراء اإلجازات السنوية 
ملوظفي الدولة، والتي مت تقديرها مبا 
يقارب ٣٠٠ مليون دينار والتي تكفي 
لتوظيف ما يقارب ١٦ ألف شاب! فالشك 
أن هذا الرقم مخيف وخطير في آن معا. 
فهذه القضية تشكل أمرا يجب الوقوف 
عنده من قبل احلكومة وأعضاء مجلس 
األمة، وإعادة النظر مع احلكومة في هذا 
الصدد، وضرورة األخذ في االعتبار أن 
هذا الفصل يعد شكال من أشكال الهدر.
ونقول إنه ميكن البحث عن بدائل 
أقل خســارة أو لنقل ليست خسارة 
مبعنى خسارة. وفي املقابل، فإن أبناءنا 
املثابرين والذين لم يتمتعوا بإجازاتهم 
كباقي املوظفني يحق تعويضهم بشكل 
أقل تكلفة وهدرا على الدولة هذا على 
أقل تقدير، وإن كنا ال نحبذ هذا ولكن 

أصبحت وسائل التواصل االجتماعي 
املنصات تغرق  الكثير مــن  وغيرها 
املثقلة  املبثوثة  الثواني  مبليارات من 
الشديد،  الذاتي  بالتفاهة مع االغتباط 
هذا بخالف التفاهة املصدرة واملنشورة 
والتي تشكل خطرا على األخالق، والتي 
جرفت معها لألسف ضحايا، كثر منهم 
مثقفون ورجــال أعمال وأكادمييون 
صغــرت عقولهم وباتوا ينافســون 
احلمقــى واملعاتيه على تلك املنصات 
ويحشرون أنوفهم معهم بغية التباهي 
بالذات واالستعراض األبله االستهالكي، 
بل والزهو األحمق بالذات وسط مبررات 
رخيصة، مشــوهة غير موزونة، إلى 
أن حتولت وأصبحت اآلن هي معركة 

العصر.
وتلك الظاهــرة التي خصص لها 
أستاذ الفلســفة الكندي أالن دونو، 
التفاهة»  كتابا كامال بعنوان «نظــام 
وذكر فيها أن الشــبكات االجتماعية 
ومواقع التواصــل هي مجرد مواقع 
للقاء االفتراضي وتبادل اآلراء ال أكثر، 
فيها يتكون العقل اجلمعي من خالل 
منشورات متتابعة، زائد الفكر التراكمي 
الســريع الذي يبلور وبسرعة وبدقة 
موضوعا محــددا جنح في اختصار 
مسيرة طويلة كان تبادل الفكر فيها 

محلك سر

مجرد أحالم
Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمني يوسف احلوطي

زهرة األمارليس

اضطراب 
الهوية 

اجلنسية
https://www.instagram.com/sabah.alenaziصباح العنزي/١

سلطنة حرف

اليوم اإلماراتي 
الـ ٥١.. 

تنمية ورخاء
gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي

من الواقع

التوظيف
قبل الصرف

Dr.essa.amiri@hotmail.comد.عيسى محمد العميري

في سياق احلياة

انقياد فكري
فاطمة املزيعل

كلمات ال تنسى

لسُت أدري
مشعل السعيد
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AUM تتابع أعمال قمة تطوير التعليم نحو مستقبل مستدام
تواصلــت فعاليات 
قمــة تطويــر التعليــم 
نحو مســتقبل مستدام 
٢٠٢٢ أمس لليوم الثاني 
على التوالي في جامعة 
الشرق األوسط األمريكية 
(AUM). وقد مت تكريس 
اليوم الثاني جللســات 
نقــاش مختلفــة تدور 
حــول إمكانيــة تعاون 
اجلامعات بشكل أفضل 
مــع مختلف الشــركات 
التعليمية  واملؤسسات 
األخرى، بهدف تطوير 
ومعاجلــة  العالقــات 
الفجوات فــي املهارات، 
وتأمني املوارد البشرية 
ألهداف التطور والتنمية 
املستقبلية في املنطقة. 
إلى مجموعة  باإلضافة 
متنوعة مــن املواضيع 

األخرى ذات الصلة.

فعاليات اليوم الثاني من القمة ٢٠٢٢

مناقشة حلول لسّد الفجوة بني السياسات واملؤسسات وسوق العمل
تلت اجللسة االفتتاحية، مناقشة بعنوان «كيف ميكننا 
سد الفجوة بني السياسات واملؤسسة وسوق العمل بنجاح؟»، 
حيث متت مناقشة احلاجة املتزايدة لوجود قيادات أكادميية 
في اجلامعات ومديرين لسوق العمل وصانعي السياسات 
للبحث عن أشــكال بديلة من التنظيم واحلوكمة من أجل 
إثراء قيمة وجودة األنظمــة التعليمية. هذا باإلضافة إلى 
تقدمي دراسات عن كيفية حتسني أنظمة التعليم في منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا على املدى الطويل عن 
طريق نظــام احلوكمة. حضر اجللســة كل من: فيل باتي 
من مؤسسة التاميز، واألميرة مها آل سعود، نائب الرئيس 
للعالقات اخلارجيــة والتقدم في جامعة الفيصل باململكة 
العربية السعودية، ووسام حداد مستشار تطوير األعمال 
والشــراكات في كلية محمد بن راشــد لإلدارة احلكومية، 
وروالند هانكوك، شــريك التعليم في شركة برايس ووتر 
هاوس كوبرز، د.مرمي رياض مستشار التخطيط األكادميي 

األميرة مها آل سعودبوزارة التربية والتعليم - حكومة اإلمارات. روالند هانكوكوسام حداد

Lifelong Learning مفهوم التعلم مدى احلياة
يدعم التميز في التعليم والتعلم والبحث

وفي جلســة أخرى، متت مناقشــة أن 
التعلم مدى احلياة، ومبساعدة تكنولوجيا 
العصر، يقدم دعما مميزا في عملية التعليم 
والتعلم والبحث، حيث ســاهم التوســع 
السريع بالتكنولوجيا اجلديدة في قطاع 
التعليم فــي توليد مناذج بديلة للتعليم 

والتعلم. 
حضر احملاضرة كل من: د.نوح الهنداوي 

مســاعد رئيس التحول الرقمي والتعلم 
اإللكتروني في جامعة جدارا، والبروفيسور 
خالد الصالح نائب مدير اجلامعة للشؤون 
األكادميية في جامعة عجمان، ومالك حمود 
رئيس االســتثمار واملسؤول الرقمي في 
مجموعة زين، د.فيجاي كومار مستشار 
أول لنائب رئيس التعليم املفتوح في معهد 

مالك حمود ماساتشوستس للتكنولوجيا. د.فيجاي كومار

تكييف املناهج التربوية مبا يتناسب 
مع متطلبات سوق العمل املتغيرة

وفي جلسة حوارية أخرى بعنوان «كيف نضمن 
اكتساب الطالب للمهارات األساسية املناسبة للتكيف 
مع التغيرات املستمرة التي حتصل في سوق العمل؟»، 
طرح فيها أنه لتلبية املتطلبات املستقبلية للخريجني، 
تقوم اجلامعــات بتكييف مناهجها التربوية لتمكني 
طالبها وتلبية املتطلبات املتغيرة في ســوق العمل. 
حيث إن هناك وعيا متزايد بأن التعلم يجب أن يكون 
دائمــا مرنــا. وحضرها كل من: د.هبة خشــيم نائب 
رئيــس حرم الطالبــات في جامعة األمير ســلطان، 
د.نزيه خداج نائب الرئيس لالعتماد وضمان اجلودة 
في جامعة العني، د.ميشــال معوض رئيس اجلامعة 

د.ميشال معوضاللبنانية األمريكية.

دور االستدامة في االنتقال 
إلى اقتصاد قائم على املعرفة 

وفي جلسة أخرى حتت عنوان «ما هو الدور الذي تلعبه االستدامة 
في االنتقال إلى اقتصاد قائم على املعرفة؟»، قام املتحدثون، وبناء على 
خبراتهم، بتقدمي شــرح عن أن التحول نحو اقتصاد املعرفة ينطوي 
على إعادة التفكير في العالقات بني التعليم والعلوم والتعلم واإلنتاج 
وتقدمي اخلدمات. ففي منطقة تعتمد اعتمادا كبيرا على عائدات النفط 
والغاز، ما هو الدور الذي تلعبه مؤسسات التعليم العالي في املساعدة 
على انتقال أي دولة من اقتصاد يعتمد على املوارد الطبيعية إلى اقتصاد 
يركز على املعرفة من خالل االبتكار. واملتحدثون هم: فجحان املطيري، 
ـ Completions Domain Champion، د.ناصر النعيمي نائب رئيس   SLB
مشارك للبحوث والدراســات العليا في جامعة قطر، د.دارينا صليبا 
أبي شــديد مدير املركز الدولي لعلوم االنســان في اليونسكو، د.دميا 

جمالي عميد كلية إدارة األعمال في جامعة الشارقة. فجحان املطيري

د.يبراك أناضولد.جيمس جينون

الشراكات العاملية ودورها في تنمية 
االقتصادات القائمة على املعرفة 

في جلســة أخرى بعنوان «كيف ميكن 
للشراكات العاملية أن تدعم تنمية االقتصادات 
القائمــة علــى املعرفة في منطقة الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيا»، متت مناقشة 
كيف ميكن أن توفر الشراكات التي تعقدها 
اجلامعات مع املؤسسات الدولية فرصا فريدة 
لالستفادة من نقاط قوتها، واملساهمة في 
انتقال املنطقة إلى اقتصاد قائم على املعرفة. 
حضرهــا كل مــن تيم ســوال احملرر 

اخلاص لقمم مؤسسة التاميز، د.يبراك 
أناضول رئيس في PRME، وألكســندر 
فارلي مشــارك أول في برنامج الشــرق 
األوســط في مركز ويلسون، د.جيمس 
جينون نائب الرئيس للحلول األكادميية 
Minerva Project واالبتكار في مؤسســة

التعليمية، د.عبدالرحيم احلنيطي األمني 
العــام املســاعد ومدير ضمــان اجلودة 
واالعتماد في احتاد اجلامعات العربية.



12
االربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ اقتصـاد

٢٢٤٫٢ مليون دينار  أنفقتها احلكومة على دعم املواد التموينية واإلنشائية
طارق عرابي

كشــفت بيانات رســمية 
اطلعــت عليهــا «األنباء»، أن 
فاتورة دعم املواد التموينية 
واإلنشــائية التــي حتملتهــا 
احلكومة خالل أول ٩ أشــهر 
من العام احلالي ٢٠٢٢، شهدت 
قفزة فــي قيمتهــا اإلجمالية 
لتبلــغ ٢٢٤٫٢ مليــون دينار، 
بزيــادة نســبتها ٥٥٫٦٪ مبا 
قيمتــه ٨٠٫١ مليــون دينــار، 
مقارنة بإنفاق بلغ ١٤٤٫١ مليون 

عن الفترة ذاتها من ٢٠٢١.
البيانــات أن  وأظهــرت 
فاتورة الدعم كانت قد سجلت 
في عام ٢٠٢١ إنفاقا بلغ ٢٢٥

مليون دينار، وهو ما يظهر أن 
فاتورة ٢٠٢٢ مرشحة للزيادة 
مبعدل أكبــر، خصوصا أن 
إنفــاق ٢٠٢١ بالكامل يعادل 
حجم إنفاق أول ٩ أشهر من 

العام احلالي تقريبا.
وجاءت القفزة في فاتورة 
الدعومــات مدفوعة بارتفاع 
أسعار السلع واملواد الغذائية 
واإلنشــائية عامليــا، األمــر 
الــذي حمــل وزارة التجارة 
والصناعــة أعبــاء إضافية، 
في خطــوة منهــا لتخفيف 
آثــار االرتفــاع العاملي على 
املواطنــني، وذلــك من خالل 
تعهدهــا منــذ بدايــة العام 
املاضي بتحمل تلك الزيادات 

٦٢٪ من إجمالي فاتورة الدعم 
بواقــع ١٣٩٫٣ مليون دينار، 
وعنــد املقارنة على أســاس 
ســنوي يظهــر أن فاتــورة 
دعم املواد اإلنشائية ارتفعت 

من ٢٠٢١.
وســجل شهر ســبتمبر 
املاضــي أعلى معــدل إنفاق 
على دعم املواد اإلنشــائية، 
إذ بلغت قيمته ٢٠٫٦ مليون 

مليون دينار، ثم شهر فبراير 
رابعا مبعدل إنفاق بواقع ١٦٫٥

مليون دينار، ثم شهر مارس 
خامسا بـ ١٥٫٣ مليون دينار، 
ثم شهر يوليو سادسا بـ ١٣٫٢

مليون دينار، ثم أبريل سابعا 
بـ ١٢٫٥ مليون دينار.

املواد الغذائية

وشهدت فاتورة اإلنفاق على 
الدعم املقــدم للمواد الغذائية 
والتموينية األساسية ارتفاعا 
بنسبة ٢٦٫٤٪ مبا قيمته ١٦٫٢

مليون دينار، حيث بلغ حجم 
اإلنفاق خالل الفترة من يناير 
حتى نهاية ســبتمبر املاضي 
نحو ٧٧٫٦ مليون دينار مقارنة 
بـ ٦١٫٤ مليون دينار عن الفترة 

ذاتها من ٢٠٢١.
وأظهرت األرقام أن شهر 
يونيــو ٢٠٢٢ ســجل أعلــى 
معدل إنفاق على دعم املواد 
األساسية بواقع ١٣٫٩ ماليني 
دينار، يليه شــهر سبتمبر 
بواقع ١١٫٨ مليون دينار، ثم 
شهر يوليو بواقع ١١٫٣ مليون 
دينار ثم مــارس بواقع ٩٫٣

ماليني دينار ثم شــهر مايو 
بواقع ٨٫١ ماليني دينار.

يذكــر أن إجمالــي قيمة 
الدعــم املنصــرف للمــواد 
دعــم  يشــمل  التموينيــة 
مجموعــة املــواد التموينية 
التــي تضم األرز البشــاور، 

بنسبة ٧٨٫٤٪ مبا قيمته ٦١٫٢
مليــون دينــار لتبلغ ١٣٩٫٣

مليون خالل أول ٩ أشهر من 
العام احلالي، مقارنة مع ٧٨٫١
مليون دينار للفترة نفسها 

دينار مســتحوذا على نحو 
١٥٪ من دعم املواد اإلنشائية، 
تاله شهر يناير بقيمة ١٨٫٧

مليــون دينــار، ثــم شــهر 
أغســطس ثالثــا بقيمة ١٨٫١

الدجــاج  النباتــي،  الزيــت 
الطماطم،  املجمد، معجــون 
البــودرة،  الســكر، حليــب 
الطحني والعدس، إلى جانب 
املــواد اإلنشــائية املتمثلــة 
باألسمنت واحلديد والطابوق 
التكييف واخلرسانة  ودعم 
واألطقم الصحية واألسالك 
والســيراميك  الكهربائيــة 
والبورسالن ودعم التكسية 
اخلارجية للبناء والترميم.

دعم حليب ومغذيات األطفال

ارتفع الدعم املقدم حلملة 
البطاقــات التموينيــة على 
احلليب ومغذيــات األطفال 
بنسبة ٥٥٫٦٪ مبا قيمته ٢٫٥

مليون دينــار، حيث بلغت 
فاتورته عن الفترة من يناير 
حتى نهاية سبتمبر املاضي 
٧ ماليــني دينــار، مقارنة بـ 
٤٫٥ ماليــني دينار في أول ٩

أشهر من ٢٠٢١.
وســجل شــهر أغسطس 
املاضــي أعلى معــدل إنفاق 
على دعم احلليب ومغذيات 
األطفــال بواقــع ١٫٢ مليون 
دينار، فيما كان اإلنفاق في 
شــهري يونيــو وســبتمبر 
بواقــع ١٫١ مليون دينار عن 
كل شــهر، ثم مليــون دينار 
لشــهر يوليو، وهي األشهر 
األعلى إنفاقا األشهر التسعة 

املاضية من ٢٠٢٢.

مسجلة قفزة بنسبة ٥٥٫٦٪ خالل الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر ٢٠٢٢

في إطار سعيها لتوفير السلع 
واالحتياجــات األساســية 
املدعومة بأسعارها السابقة 
ومــن دون أن تثقــل كاهــل 
املواطنني، إذ عمدت إلى حتمل 
فارق األســعار الناجتة عن 
ارتفاع تكلفة السلع األساسية 

من املنشأ.
يأتي ذلك إلى جانب حتمل 
كلفة الشــحن والنقل والتي 
كانت نتيجة طبيعية لعدد 
من العوامل بدءا من جائحة 
ڤيــروس كورونا فــي العام 
٢٠١٩، ثــم تداعيــات احلرب 
الروســية - األوكرانية في 
العــام ٢٠٢٢، والتي مازالت 
آثارها مســتمرة على العالم 
أجمــع حتــى يومنــا هــذا، 
وصــوال إلــى ارتفــاع دعم 
املــواد اإلنشــائية املدفــوع 
اإلســكانية  بالتوزيعــات 
اجلديــدة وبــدء الكثير من 
املواطنني إنشــاءاتهم لبناء 
بيت العمر في عدد من املدن 
اجلديــدة التــي تأتــي على 
رأسها مدينة املطالع السكنية 
ومناطق غرب عبداهللا املبارك، 

وغيرها.
املواد اإلنشائية

وتفصيليا، اســتحوذت 
فاتورة دعم املواد اإلنشائية 
خالل الفترة من يناير حتى 
نهايــة ســبتمبر ٢٠٢٢ على 

دعم املواد الغذائية والتموينية األساسية ارتفع ٢٦٫٤٪ إلى ٧٧٫٦ مليون ديناردعم املواد اإلنشائية زاد ٧٨٫٤٪ بـ ٦١٫٢ مليون دينار ليبلغ ١٣٩٫٣ مليونًا

٢٫١ مليار دينار «كاش» لدى ١٨ شركة بالسوق األول
احملرر االقتصادي

يبــدو أن أكبــر ١٨ شــركة مدرجة 
فــي الســوق األول لبورصــة الكويت 
(باستثناء البنوك)، قد بدأت في االنفاق 
خالل العــام احلالي، وذلك مقارنة مع 
العامني املاضيني اللذين تخللتهما أزمة 
«كورونا»، حيث أنفقت الشــركات ما 
يقارب ٢٢٠ مليون دينار من سيولتها 
(املعروفة بالنقد والنقد املعادل في قائمة 
املركز املالي لكل شركة) خالل ٢٠٢٢.

وقد بلــغ إجمالــي الســيولة التي 
متلكها هذه الشركات بنهاية سبتمبر 
٢٠٢٢ نحــو ٢٫٠٧ مليــار دينار بنهاية 
سبتمبر، مقارنة بكاش بلغ ٢٫٢٩ مليار 
دينار بنهاية ديسمبر ٢٠٢١، أي بنسبة 
انخفــاض ٩٫٦٪، فيمــا زادت األصول 
فــي الفترة نفســها، ما قــد يعكس أن 
الشــركات استخدمت جزءا من الكاش 
لتوســيع عملياتها وشراء أصول من 

خالل انفاق الكاش. 
وفي املقابل، كان هناك استقرار للكاش 
في العامني السابقني لدى نفس الشركات 

حيث كانت السيولة عند مستويات ٢٫٣
مليــار دينار بنهاية العــام ٢٠٢١، دون 
تغير مقارنة مبستويات السيولة لدى 

الشركات بنهاية العام ٢٠٢٠. 
وتزامن استقرار الكاش خالل جائحة 
كورونــا رغم انخفــاض إجمالي قيمة 
أصول الشركات إلى ٢٣٫٧ مليار دينار 
بنهاية العام ٢٠٢١ مقارنة مبستويات 
نهايــة العام ٢٠٢٠ البالغة ٢٤٫٢ مليار 
دينار، بتراجع بلغت نسبته ٢٪ على 
أساس سنوي، ويرجع ذلك إلى اإلحجام 
عن اإلنفاق واالحتفاظ بالسيولة في ظل 
حالة عدم اليقني التي سادت تلك الفترة.

وبعد التعافي في هذه الســنة، فإن 
وتيرة اإلنفاق زادت بسرعة تفوق وتيرة 
تدفق اإليرادات، حيث لم تقتصر على 
االستثمار والتوسع استغالال لتحسن 
البيئة االقتصاديــة وإمنا اجتهت إلى 
االســتفادة من الســيولة الفائضة في 
توليــد إيــرادات مــن غيــر األنشــطة 

التشغيلية.
هــذا، وترقبــت الشــركات اآلفــاق 
االقتصادية على مدار عامني متعطشني 

لعــودة الســوق إلى طبيعتــه لزيادة 
االســتثمارات والتوســع والذي يأخذ 
مســارات متعــددة، من شــراء أصول 
ثابتــة لزيادة الفروع أو تطوير ما هو 
قائم وشــراء أدوات إنتاجية وعمليات 
توظيف. وينعكس ذلك كله على املركز 
املالي للشركة في إجمالي األصول، والتي 
تعكس زيادتها حتســن أداء الشركات 
وتوسع الشركات، طاملا تزداد األصول 

مع انخفاض حجم الكاش. 
وقد منــا إجمالــي أصــول أكبر ١٨
شركة مدرجة في البورصة الكويتية 
بنهاية سبتمبر املاضي إلى ٢٤٫٧ مليار 
دينار بزيادة تفوق مليار دينار مقارنة 
مبســتويات ٢٣٫٧ مليار دينار بنهاية 
ديســمبر املاضي بنمو بلغت نســبته 

.٪٤٫٣
في املقابل، كانت األصول قد انخفضت 
بنحو ١٫٨٪ على أســاس سنوي خالل 
العام ٢٠٢١ لتصل إلى ٢٣٫٧٥ مليار دينار 
مقارنة بنحو ٢٤٫٢ مليار دينار بنهاية 
ديسمبر ٢٠٢٠ بتراجع في القيمة يصل 

إلى ٤٥٧ مليون دينار.

أنفقت ٢٢٠ مليون دينار خالل ٩ أشهر للتوسع وشراء أصول جديدة

٢٤٫٧ مليار دينار أصول شركات السوق األول باستثناء القطاع املصرفي.. بزيادة مليار دينار

«نفط الكويت» تدعو
٧ شركات محلية لبناء 

«مجمع املكاتب ٢»
محمود عيسى

ذكــرت مجلة ميد أن شــركة نفط الكويت تخطط 
لدعوة ٧ شــركات محليــة مختارة لتقــدمي عطاءات 
بشــأن خدمات التصميم واإلشــراف ملشروع مجمع 
املكاتب رقم ٢ التابع للشــركة، موضحة أن الشركات 
السبع التي تعتزم شركة نفط الكويت دعوتها لتقدمي 

عطاءات، فهي:
٭ مكتب املهندس الكويتي لالستشارات الدولية.

٭ إس كيو سي لالستشارات الدولية.
٭ االستشارات الهندسية والفنية املتحدة.

اراب  بــان  ٭ مهندســون استشــاريون عــرب - 
كونسالتانتس.

٭ اس اس اتش لالستشارات الهندسية الدولية.
٭ مستشاري اجلزيرة.

٭ مكتب احلبشي لالستشارات الهندسية.
وكانت الشركة مبوجب بيان نشرته في اجلريدة 
الرسمية قد أعطت الشركات غير املدرجة في القائمة 
فرصة املشــاركة وتقدمي عروضها من خالل تشكيل 

حتالفات في غضون ٣٠ يوما بعد نشر البيان.
جتدر اإلشارة الى أن شركة نفط الكويت استكملت 
بنــاء مجمع مكاتب آخر فــي مدينة األحمدي في عام 
٢٠٠٩، وتضمن هذا املشروع إنشاء ستة مبان للمكاتب 
الرئيسية مبســاحة بناء إجمالية تبلغ نحو ٨٠ ألف 
متر مربع، وكان املقاول الذي نفذ املشروع هو الشركة 
العامليــة للبناء احمللية، بينما تولت شــركة اخلليج 

لالستشارات احمللية دور مستشار التصميم.

مساهمو «االمتياز» أقروا توصيات مجلس اإلدارة

االمتيــاز  عقــدت شــركة مجموعــة 
االستثمارية اجتماع اجلمعية العامة غير 
العادية في مقر الشركة أمس، وذلك حضوريا 
وإلكترونيا، برئاسة خالد سلطان بن عيسى 
رئيس مجلس اإلدارة، حيث بلغت نســبة 

النصاب ٨٠٫٨٨٪.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن 
العمومية ناقشــت توصية مجلس اإلدارة 
بشأن إلغاء ترخيص أنشطة األوراق املالية 
مــع اإلبقاء علــى ترخيص مديــر محفظة 
االستثمار حلني االنتهاء من كل اإلجراءات 

اخلاصة بذلــك الترخيص وفقا لتعليمات 
هيئة أسواق املال.

كمــا وافقت أيضا على توصية مجلس 
اإلدارة بشــأن إلغاء نشــاط منح التمويل 
الصادر عن بنك الكويت املركزي، وذلك بعد 
موافقة «املركزي»، وكذلك أقرت العمومية 
توصية مجلس اإلدارة بشأن تعديل املادة 
٥ مــن النظام األساســي واملادة ٦ من عقد 
التأسيس للشركة، حيث متت املوافقة على 
كل بنود جدول أعمال اجلمعية العامة غير 

العادية.

خالل اجتماع اجلمعية العمومية غير العادية أمس

خالد سلطان بن عيسى مترئساً عمومية الشركة أمس

٤٨٫٧ ألف دينار لتعقب
 أسطوانات الغاز في الكويت

مصطفى صالح

علمــت «األنباء» عبر 
مصادرهــا املطلعــة، أن 
النفــط  شــركة ناقــالت 
تلقت عروض ٩ شركات 
للممارسة اخلاصة لتوريد 
وتركيــب وصيانة نظام 
تعقــب وتســجيل مرئي 
ألســطول توزيــع الغاز 
املسال في الكويت، حيث 
العروض  أدنــى  جــاءت 

املقدمة بقيمة ٤٨٫٧ ألف دينار، فيما بلغت 
أعلــى العروض املقدمــة ٧٢٫٣ ألف دينار، 
بينما لم تقدم ٣ شركات عروضها املالية، 
ليصبــح إجمالي املتقدمني بعروض مالية 

للممارسة ٦ شركات.
وكانت شــركة ناقالت النفط الكويتية 
قد اعلنت عن طرح ممارسة خاصة بوضع 
شرائح لتعقب االسطوانات، حيث يأتي ذلك 
ضمن حزمة من اإلجــراءات التي تتخذها 
الشركة خالل العام املالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ عبر 

عدد من التعاقدات املتوقع إبرامها.
وتتضمن استراتيجية الشركة بالعام 
املالــي احلالــي تصميم وتنفيــذ وتركيب 
محطة متطورة لغســيل اسطوانات الغاز 
املســال بهــدف احملافظــة علــى الصحــة 
والسالمة والبيئة من خالل احملافظة على 

نظافة االســطوانات املتداولة في الســوق 
احمللي وتقليل الضغط على ورشة تأهيل 

االسطوانات.
وتصميم وانشاء ورشــة إعادة تأهيل 
االســطوانات وصبــغ االقفــاص وتركيب 
الشرائح اإللكترونية، والتوقف عن التعاقد 
مــع مقــاول خارجــي وجتنــب التكاليف 
املصاحبــة لذلــك التعاقــد وتوفيــر وقت 
واســتهالك نقل وتسلم االســطوانات عن 

طريق شاحنات الشركة.
وتتضمن اخلطة أيضا تصنيع وتوريد 
٣٥ ألف أسطوانة غاز مسال حجم ٢٥ كيلو 
مع صمام وعدد ٣ آالف اســطوانة حجم ٥

كيلو لتغطية الطلب املتنامي على اسطوانات 
الغاز وكذلك توريد ٤٠٠ ألف اسطوانة غاز 

وزن ١٢ كيلو.

«ناقالت النفط» تدرس العروض املالية لـ ٦ شركات تقدمت للممارسة
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«أوالد علي الغامن للسيارات» تدّشن إستراتيجيتها التوسعية بالسوق املصرية
كمساهم رئيسي في «جلوبال أوتو» وكيل مجموعة «BMW» في مصر

م. فهد الغامن: الشركة اجلديدة تهدف بالدرجة األولى لنقل التجميع احمللي مبصر آلفاق جديدة
مراجعة عمليات اإلنتاج والتجميع عبر خبراء مميزين لرفع كفاءة املصنع وخلق فرص عمل للمصريني

«جلوبال أوتو» ستقدم خدمات متكاملة للعمالء.. كتمويل السيارات وجميع برامج التأمني
الشركة ستتولى مهام التوزيع والتسويق وخدمات ما بعد البيع لعالمات «BMW» و«MINI» في مصر

أعلنت شــركة أوالد علي الغامن للســيارات مؤخرا تفعيل استراتيجيتها التوســعية في املنطقة العربية، وتدشني 
أعمالها في الســوق املصرية، أحد أكبر وأهم أســواق املنطقة، وذلك من خالل مساهمتها كشريك 

 «BMW» رئيسي في شركة جلوبال أوتو للسيارات، التي مت اختيارها وكيال رسميا لسيارات
و«MINI» في مصر من قبل مجموعة «BMW»، الشركة الرائدة عامليا في إنتاج السيارات 

الفخمة والرياضية والكهربائية.
اإلعــالن الرســمي جاء خالل مؤمتــر صحافي، عقــده كل من رئيس 

منطقة أفريقيا وشــرق أوروبا لــدى مجموعة «BMW» د. توماس 
ريــن، ورئيس مجلــس إدارة مجموعــة جلوبال أوتو للســيارات 
م. فهد الغامن، والرئيس التنفيذي ملجموعة جلوبال أوتو للسيارات 

محمد قنديل.
وحضر اإلعالن كل من سفير دولة أملانيا في مصر فرانك هارمتان، 

وســفيرنا في مصر غامن صقر الغامن، إلــى جانب مجموعة من 
قــادة ومديري مجموعــة «BMW» العامليــة ومجموعة جلوبال 

أوتو للسيارات.
وتعد جلوبال أوتو للســيارات شــركة مساهمة قائمة على 
شراكة مصريةـ  خليجية، تشترك في ملكيتها كل من مجموعة 
العرجاني، ومجموعة الصافي، وشــركة محمد يوســف ناغي 

للسيارات، وشركة أوالد علي الغامن للسيارات.
وستتولى جلوبال أوتو مهام التوزيع والتسويق وخدمات ما 
بعد البيع لعالمات «BMW» و«MINI» في السوق املصرية، حيث 
اســتحوذت جلوبال أوتو على املجموعة البافارية للسيارات، 
الوكيل السابق للعالمتني الفاخرتني، في صفقة تضمنت الشبكة 
احلاليــة من مراكــز اخلدمة وصاالت العــرض، وكذلك مصنع 
جتميع سيارات BMW، والذي يضم ثالثة خطوط إنتاج بسعة 

إجمالية تصل إلى ١٠ آالف سيارة سنويا.

ومن املقرر أن تبدأ جلوبال أوتو بإعادة تصنيع أول دفعة ســيارات في شــهر يناير القادم، إذ متتلك الشــركة أحد 
أفضل مصانع جتميع الســيارات في مصر، وستقوم الشــركة بإعادة عملية التصنيع 
وإنتاج ســيارات BMW محليا، وإنتاج أحدث السيارات التي سيتم تقدميها ألول 
مرة في الســوق املصرية، وذلك لدعم وتوطني عمليات تصنيع الســيارات في 

البالد متاشيا مع خطة الدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠. 
وقد أعرب م. فهد الغامن عن سعادته بتدشني الشركة اجلديدة، 
مشيرا إلى أنها تهدف بالدرجة األولى لنقل مستوى التجميع 
احمللي إلى آفاق جديدة، حيث متت مراجعة عمليات اإلنتاج 
والتجميع عبر االستعانة مبجموعة من اخلبراء املميزين 
لرفع مستوى كفاءة املصنع وزيادة إنتاجه خللق فرص عمل 
BMWو ،BMW للمصريني. وبخالف توفير كافة طرازات
BMWالكهربائيــة، ومجموعة BMW iالرياضيــة، و M

Premium Selection للســيارات املستعملة املعتمدة، 
وطرازات MINI الفاخرة جلميع عمالئها في جمهورية 
مصر العربية، ســتقدم جلوبــال أوتو أيضا خدمات 
متكاملة للعمالء حتت سقف واحد، مبا في ذلك خدمات 
متويــل الســيارات املختلفة وجميــع برامج التأمني 
على السيارات، مستندة للخبرات الطويلة واملعرفة 
املتعمقة التي متتلكها مجموعة «علي الغامن وأوالده 
للســيارات» ومتتد ألكثر من ثالثة عقود في ســوق 
الســيارات الفاخرة في الكويــت وجمهورية العراق 
بوصفها وكيال ملجموعة BMW، حيث ستوفر الشركة 
اجلديدة طرازات BMW الفاخرة عالية اجلودة وخدمات 
ما بعد البيع املميزة، فضال عن تلبية كافة احتياجات 

العمالء بأسلوب مبتكر يفوق توقعاتهم.
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تفاعل من اجلمهور مع سيارات بورشه

السيارات املعروضةجانب من احلضور

مارك ويبر وتيمو برنارد وجاكي إيكس يكشفون النقاب عن ٩١١ داكار اجلديدة

حلظة الكشف عن ٩١١ داكار اجلديدة

مارك ويبر وولفغانغ بورشه

مهرجان «رموز بورشه ٢٠٢٢»
يستقطب أكثر من ١٥ ألف زائر في دبي

حضور كبير في النسخة الثانية من مهرجان السيارات الكالسيكية والفنون وثقافة السيارات

رسخ مهرجان «رموز بورشه ٢٠٢٢» 
مكانته كواحد من أكبر فعاليات السيارات 
في الشرق األوسط بعد حضور عدد كبير 
من الزوار لنسخة هذا العام، حيث حضر 
أكثر من ١٥٠٠٠ شخص من جميع أنحاء 
املنطقة املهرجان، والذي استمر ليومني 
خالل نهاية األسبوع املاضي، بزيادة قدرها 
عن عدد احلضور ملهرجان العام املاضي 
والذي استمر ليومني وجتاوز عدد زوراه 

٧٠٠٠ زائر.
وكان عنــوان املهرجــان هــذا العــام 
«رموز بورشــه: عالم السفاري»، وقد مت 
اختيار الفكرة متاشيا مع شغف املغامرة 
على الطرق الوعرة لدى محبي وعشاق 

السيارات في منطقة الشرق األوسط.
وأقيمت النسخة الثانية من املهرجان 
الشــهير في منطقة «ذي سالب» في حي 
دبي للتصميم خالل يومي ٢٦ و٢٧ نوفمبر 
٢٠٢٢، بالقرب من منطقة وســط املدينة 
الرائعة. واســتضاف املوقــع الذي تبلغ 
مساحته ٣١٫٠٠٠ قدم مربعة ١١٠٠ سيارة 
موزعة على خمس مناطق مختلفة متيزت 
كل واحدة منها مبوضوع لتلبية اهتمامات 

الزوار ومتطلباتهم املتنوعة.
ومن املقرر أن تقام نســخة ٢٠٢٣ من 
مهرجان رموز بورشــه، الذي سيحتفل 
مبرور ٧٥ عاما على إطالق سيارات بورشه 

الرياضية، في ١٨ و١٩ نوفمبر ٢٠٢٣.
وتعليقا على جناح املهرجان الكبير، 
قال د.مانفرد بروينل، الرئيس التنفيذي 
لشركة بورشه الشرق األوسط وإفريقيا: 
كان عدد املشــاركني فــي مهرجان رموز 

بورشه هذا العام مذهال حقا. ففي غضون 
عامــني فقط، أصبح رموز بورشــه أكبر 
مهرجان للسيارات في الشرق األوسط.

وأضاف: سررنا كثيرا بروح احلماس 
التي شهدناها بني الزوار، وقد استمتعوا 
باملواضيع املتنوعة التي تبناها املهرجان 

لتلبيــة متطلباتهــم واهتماماتهــم. ولم 
يقتصر االهتمام مبهرجان «رموز بورشه» 
على منطقة الشرق األوسط فحسب، بل 
امتد إلى جميع أنحاء العالم، حيث حضر 
املهرجان العديد من السياح والصحافيني 
من أوروبا والقارات األخرى، ما يشجعنا 

على مواصلة دعم هذه الفعالية الرائعة.
وتابع: أكد مهرجان رموز بورشه عشق 
منطقة الشرق األوسط لسيارات بورشه، 
ما دفعنا لإلعالن عن تاريخ موعد نسخة 
العام ٢٠٢٣ على الفور كي يتمكن املهتمون 
من تخصيص اإلجازة األسبوعية حلضور 

املهرجان قبل ١٢ شهرا من إقامته.
واختتــم بقولــه: يبــدو أن تشــكيلة 
السيارات الكالســيكية والفنون وثقافة 
الســيارات التي يقدمهــا مهرجان رموز 
بورشه القت إعجاب شريحة واسعة من 
العمالء في منطقتنا ومن معجبي بورشه. 
وإضافة إلى العدد الكبير من الزوار، حضر 
املهرجان العديد من كبار موظفي وكالء 
بورشه في جميع أنحاء الشرق األوسط 
وأفريقيا والهند. أتوجه بالشكر جلميع 
املشاركني في إجناح هذا املهرجان، وعلى 

رأسهم وكالئنا في أبوظبي ودبي.
واستضاف املهرجان العرض اإلقليمي 
RS GT٣ األول لســيارات ٩١١ داكار و٩١١

و٩١١ سبورت كالسيك. وحضر الفعالية 
العديد من أســاطير السباقات مثل مارك 
ويبر وتيمو برنارد وجاكي إيكس، الفائز 
بســباق التحمل «لومان ٢٤ ساعة» ست 

مرات.
واستمتع احلاضرون برحلة في أحدث 
طراز من سيارة كاين عبر حلبة مخصصة 
من الطرق الوعرة داخل منطقة املهرجان. 
وفــي إطار احتفــاالت املنطقة مبرور ٢٠
عاما على طرح ســيارة كاين، مت عرض 
ســيارة كاين من اجليــل األول والتي مت 

جتديدها مؤخرا.

وولفغانغ بورشه متوسطا اإلدارة التنفيذية لشركة بورشه

لوحة «Safari Camel» تتحول 
إلى واقع في مهرجان «رموز بورشه»

متحف بورشه يصل إلى دبي

شهد مهرجان «رموز بورشه» الكشف عن العرض الواقعي 
للوحة «Safari Camel»، العمل الفني الشهير للفنان الرقمي كريس 
البروي. كان هذا العرض الواقعي واحدا من العديد من األعمال 
الفنية الرائعة املعروضة فــي املهرجان، وأحد أكثر املعروضات 

استقطابا للزوار.

وصلت أربع سيارات رياضية كالسيكية من متحف بورشه 
فيشتوتغارت إلى دبي للعرض خالل مهرجان هذا العام: سيارة 
959 باريس - داكار لعام 1986،وســيارة 911C5 (SC) سانرميو 
لعام 1981،وسيارة 924GTSرالي لعام 1981 وسيارة 911SC سفاري 

لعام 1978.

«Safari Camel» الفنان كريس البروي مع عمله الفني
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«RBL» بوبيان» يبرم شراكة إستراتيجية مع»
أعلــن بنك بوبيــان عن 
شراكته االســتراتيجية مع 
مجموعــة RBL املتخصصة 
في مجال استشارات اإلدارة 
وتطويــر املوارد البشــرية 
والتي تأتي لتؤكد مدى ثبوت 
رؤية البنك املستقبلية جتاه 
كوادره البشرية مع ضمان 
مواءمة العمــل في مختلف 
اإلدارات والوظائف إلى جانب 
توحيد املبــادئ التوجيهية 

للقيادة في بنك بوبيان.
وبهذه املناسبة، قال مدير 

عام مجموعة املوارد البشــرية في بنك بوبيان 
عادل احلماد: نهدف باستمرار في بنك بوبيان إلى 
ضمان عملنا وفقا للممارسات الرائدة عامليا والتي 
تضمن مواصلة رحلتنا نحو االستثمار اجليد 
جتاه العنصر البشــري السيما في ظل املشهد 
املصرفي احلالي الذي ميتاز بالتنافسية، ومن 
املهم للغاية أن نظل متقدمني على منافسينا وذلك 
عبر التنبؤ باملتطلبات املستقبلية وتبني أحدث 
التوجهات التي حققت نتائج في إدارات البنك.
وأضاف أن دخول بنك بوبيان في شــراكته 
مــع مجموعــة RBL الرائــدة فــي استشــارات 
إدارة وتطويــر املوارد البشــرية يأتي بصورة 
رئيسية لوضع معايير عاملية لنموذج القيادة 
في بنك بوبيــان وصياغتها على نحو يتوافق 
مع اســتراتيجية البنك وقيمــه. وينطلق هذا 
التوجه من رغبة بنك بوبيان في تبني املعايير 
الرائدة عامليا لضمان اســتعداد البنك ملواجهة 
التحديات املســتقبلية من خــالل تأهيل قادته 
وتزويدهم باألدوات الالزمة للمنافسة بصورة 

كافية في السوق.
وحول مجموعة RBL، أوضح أنها معروفة 
مبنهجها اخلاص بالقيادة القائمة على النتائج 
والذي مت تبنيه في مجموعة كبيرة من القطاعات 
بدءا من قطاع التجزئة ووصوال إلى املؤسسات 

املالية وهي طريقة مســتخدمة أثبتت أهميتها 
فــي ضمان حماية الشــركات ألفضــل املواهب 
واملمارسات لتخفيف حدة املخاطر املستقبلية.

من جانبه، قال املدير التنفيذي في مجموعة 
املــوارد البشــرية في بنك بوبيــان عبدالعزيز 
الرومي: بينما نستمر في الترويج لفكرة املؤسسة 
دائمة التعلم، يتضح لنا أهمية مواصلة العمل 
مع شركاء من جميع التخصصات للمساعدة في 
رفع مستوى مهارات موظفينا وتأهيلهم بأفضل 
األدوات واملعرفة التــي نوفرها من خالل قادة 
الفكر العامليني في القطاع وذلك لضمان قدرتنا 

على مواصلة رحلة النمو.
وأضاف: لهذا حرصنا على أن تكون شراكتنا 
االستراتيجية التي تستهدف منوذج القيادة في 
البنك مع إحدى أكبر الشــركات عامليا وأكثرها 
خبرة في هذا املجال مثل مجموعة RBL، السيما 
أنها مؤسســة على يد أحــد أكبر خبراء املوارد 
البشرية واإلدارة في العالم وهو البروفيسور 
دايف أولريتش الشــهير، صاحب املســاهمات 
الكبيرة عامليا في مجال املوارد البشرية والذي 
ابتكــر العديد مــن املفاهيم التــي تتبعها كبار 
الشــركات حاليا والذي قدم استشاراته إلى ما 
يزيد على نصف الشركات املدرجة على قائمة 
٢٠٠ في أكثر من ٨٠ دولة حول العالم. Fortune

ً لتطوير مناذج القيادة في البنك وفقاً للممارسات الرائدة عامليا

عبدالعزيز الرومي عادل احلماد

«وربة» يعلن فائزي «السنبلة» األسبوعي و«احلصالة»
أعلن بنك وربة أســماء 
الفائزين بسحوبات السنبلة 
وحســاب  األســبوعية 
احلصالة، بحضور ممثل عن 
التجارة والصناعة  وزارة 

وموظفي بنك وربة.
وبالنسبة للعمالء الذين 
حالفهم احلظ خالل سحب 
السنبلة األســبوعي، فقد 
تــوج ١٠ رابحني من عمالء 
بنك وربة حصل كل منهم 
على ١٠٠٠ دينار، وهم: عمر 
حسني فهيد العدواني، ناصر 

دغيمان الرشيدي، معجب ماجد الدوسري، 
عبدالرحمن محمد البسام، فهد سعود مبرك 
العازمي، صفاء عبدالرزاق السويلم، سعود 
عبدالعزيز العوضي، راشــد صالح محمد 
احلمدان، حسني عبدالرحمن القطان، رقية 

رشدان شريدة الشحومي.
كمــا يبــارك بنك وربة لفائزي ســحب 
Bloom احلصالة الرقمية األسبوعي» لعمالء»

وهم: يعقوب طارق عبداهللا احلنيان، تركي 

فهد حمود املطيري، حنني 
وليد محمد جالل عنزاوي، 
عروب حسني فارس، عبير 

أحمد اوقيان العازمي.
الشــروط،  وحــول 
البخيت  قال عبدالعزيــز 
مديــر منطقــة املجموعة 
املصرفية لألفراد: يتطلب 
اآلن وجــود ١٠٠ دينــار 
لدخول سحوبات السنبلة 
األســبوعية والسحوبات 
الكبرى، علما بأن العميل 
ما زال يحصل على فرصة 
واحدة مقابل كل ١٠ دنانير في احلساب، 
والفرص حتتسب على حسب أدنى رصيد 
في احلساب خالل الشهر. لذلك يجب أن 
يكــون قد مضــى على املبلغ شــهر كامل 
في احلساب للتأهل للسحب األسبوعي، 
وشــهران كامــالن للســحوبات الكبــرى 
الحتســاب الفرص. هذا، وال توجد قيود 
أو حدود للسحب واإليداع، كلما زاد املبلغ 

املودع زادت فرص العميل للربح.

عبدالعزيز البخيت

«والدورف أستوريا» أفضل مشروع فندقي ضمن جوائز «ميد للمشاريع»
أعلنــت «ميــدل إيســت 
 - دايجســت  إيكونوميــك 
جلوبال داتا»، ميد، مؤخرا عن 
قائمة الفائزين على املستوى 
الســنوية  احمللي بجوائزها 
التي تشمل أفضل املشاريع، 
ليحصــد فنــدق والــدورف 
أســتوريا- الكويــت جائزة 
«أفضل مشروع فندقي» على 
املستوى احمللي في الكويت 

لعام ٢٠٢٢.
ونتيجة لتحقيقه النجاح 
امللحــوظ ضمــن معاييــر 
العديدة  الرئيســية  التقييم 
التــي وضعتها جلنة حتكيم 
ميــد، حصــل الفنــدق على 
جائزة العام لتميزه في مجال 
االستدامة والتأثير االجتماعي 
والقيمة والهدف. كما تضمنت 
معايير التقييم أيضا العناصر 
املتعلقة بالتصميم والبناء، 
ولذلــك مت اختيار املشــروع 
تقديرا إلجنازاتــه املعمارية 
والهندسية وإدارة املشروع 

واالبتكار الرقمي.
املناســبة، أعربت  وبهذه 
إدارة شــركة املبانــي «مالك 
املشــروع» عــن ســعادتها 
بحصــول فنــدق والــدورف 
أستوريا على اجلائزة من بني 
العديد من املشــاريع، حيث 
يعــد والدورف أســتوريا - 
الكويت ثالث فندق تفتتحه 
هيلتون فــي الكويت، ليقدم 

ترفيهــي وآخــر للمطاعــم 
وغرف االجتماعات وقاعات 
مناســبات. كما يوفر الفندق 
أيضا مسبحا كبيرا في الهواء 
الطلــق على ســطح الفندق 
محاطا باملساحات اخلضراء، 
ومركزا للياقة البدنية مجهزا 
مبعدات تكنوجيم، ومنطقة 
فســيحة لنــادي والــدورف 
أستوريا لألطفال الذي يجعل 
مــن الفنــدق وجهــة مثالية 
إلــى  للعائــالت. باإلضافــة 
ذلك، يتميز الفندق مبنتجع 
صحي مذهل مبســاحة ١٢٥٩

متــرا مربعــا، ومركز لرجال 
األعمــال، ومكتبة ســاحرة، 
ومساحات للمناسبات تضم 
غــرف اجتماعــات متعددة، 
مبــا في ذلــك قاعــة ضخمة 
للمناسبات الكبرى ميكن أن 

تتسع إلى ١٠٠٠ متر.

التي تشــكل املعلم األبرز في 
الرئيســية، محاطا  الردهــة 
بألــواح من الفــوالذ الذهبي 
على شــكل أمناط مستوحاة 
من العالم اإلسالمي، وهي نفس 
الروح التي حتاكيها اللوحات 
فــي جميــع ممــرات الفندق 
والصاالت وغرف الضيوف. 
وفــي هذا اإلطــار، صرح 
كمــال ســرتكرميزي، مديــر 
عام فندق والدورف أستوريا 
الكويت، قائال: يحرص فريق 
والدورف أستوريا- الكويت 
ذو املســتوى العاملــي علــى 
إشباع حواس جميع عمالئنا 
في هــذا الفندق الفاخر، بدءا 
من جتارب الطعام في املطاعم 
الراقيــة واملرافــق وحتــى 
املميــزة عامليــا،  اخلدمــات 
مــا يجعله أحد أبــرز املعالم 

املرموقة في الكويت.

وفيمــا يخــص معاييــر 
اجلائــزة احملــددة لهندســة 
املشروع والتصميم الداخلي، 
فقــد اســتوفى الفنــدق هذه 
املعايير بشــكل رائع، حيث 
يعكس التصميم فهما عميقا 
املســافرين  الحتياجــات 
والســياح، والســعي لتقدمي 
أكثــر تخصيصــا  جتــارب 

للرفاهية.
وقــد مت مــزج عناصــر 
التصميم املعاصر ونســجها 
فــي التــراث الكويتــي، مــع 
ألوان مستوحاة من الشمس 
والصحــراء والبحــر، والتي 
تبدو واضحــة في التصميم 
الداخلــي للفنــدق، باإلضافة 
إلى التشطيب الفاخر والراقي 
من أثاث فخم وإضاءة رائعة 
وأعمال فنية مبهرة، إلى جانب 
الســاللم الرخامية املنحوتة 

على املستوى احمللي لعام ٢٠٢٢

عالمة موثوقة وجتربة ضيافة 
فاخرة إلى العمالء األكثر رقيا 
الذين ينشدون أعلى مستويات 
اخلدمة محليا وإقليميا، وهو 
ما أثر بدوره بشــكل إيجابي 
علــى صناعــة الضيافة في 
الكويت، والنهوض بالسياحة 
احملليــة والتجارية على حد 
ســواء، كما جنــح في جذب 
الســياحة الدولية كجزء من 

رؤية الكويت ٢٠٣٥.
وقــد نظرت جلنة جوائز 
ميــد أيضــا فــي مكونــات 
العقــار وعناصــره املميــزة 
ضمــن تقييمــه، حيث ميتد 
والدورف أستوريا- الكويت 
على مســاحة إجمالية تبلغ 
نحو ١٥٠٠٠ متر مربع، بينما 
ميتلك الفندق ١٢ طابقا، مع ٧
طوابق منوذجية مخصصة 
للغرف واألجنحــة، وطابق 

«اخلليج» يواصل مشاركته الفاعلة في «لنكن على دراية»
فــي إطــار حرصــه على 
تعزيــز الثقافــة املالية لدى 
مختلــف شــرائح املجتمع، 
يواصل بنــك اخلليج دعمه 
حلملــة التوعيــة املصرفية 
«لنكــن على درايــة» للعام 
الثاني علــى التوالي، وذلك 
مــن خالل بث ونشــر املواد 
التوعويــة والتثقيفية عبر 
وسائل التواصل االجتماعي 
واملوقــع اإللكتروني للبنك 
فضال عــن وســائل اإلعالم 

األخرى.
املديــر  مســاعد  وأكــد 
املؤسســية،  لالتصــاالت 
حمزة التيلجي التزام البنوك 

حال حدوث خطأ من جانب 
البنــك الذي يتعامل معه أن 
آلية  يتقدم بالشــكوى عبر 

الشكوى، وإيضاح إذا ما شمل 
الرد تصويب ومعاجلة ما ورد 
بالشكوى أو اطمئنان البنك 
إلى ســالمة اإلجــراء املتبع 
بشأن الواقعة محل الشكوى.
وتابع: فــي حال عدم رد 
البنــك على الشــكوى خالل 
١٥ يوم عمــل، أو إن لم يكن 
الرد مرضيا للعميل، فيمكنه 
التقدم بتظلم لدى «املركزي» 
مرفقــا بــه نســخة مــن رد 
البنك املشــكو في حقه، مع 
املستندات املتعلقة بالواقعة 
وسوف ينظر «املركزي» في 
مدى سالمة اإلجراءات املتخذة 

للتعامل مع هذه الشكوى.

محــددة تبدأ مــن التواصل 
مع اجلهة املشــكو في حقها 
لتوضيــح ما وقــع للعميل 
ومعاجلته، وصوال إلى رفع 
األمر إلى بنك الكويت املركزي 
في حال عدم استجابة البنك 
لشكوى العميل، وتتم معاجلة 

الشكوى عبر عدة مراحل.
وأضــاف: يقــدم العميل 
الشــكوى إلــى البنــك على 
النمــوذج املخصــص لذلك 
واملتوافــر فــي جميع فروع 
ذلك البنك. عند تسلم البنك 
للشــكوى، يتوجب عليه أن 
يرد على العميل كتابة خالل 
١٥ يوم عمل من تاريخ تقدمي 

حمزة التيلجي

بتنفيذ تعليمات بنك الكويت 
املركــزي الرامية إلى تعزيز 
حماية عمالء القطاع املصرفي 
وإقامــة عالقــة متوازنة ما 
بني البنــوك وعمالئها، وفقا 
العاملية  ألفضل املمارســات 
املعمول بها، الفتا إلى أن دليل 
حماية العمــالء الصادر عن 
بنك الكويت املركزي يتضمن 
مجموعة مــن املبادئ، التي 
تعتبر مكملة وليست بديال 
عن تعليماته الســابقة، في 
مجــال حماية العمــالء عند 

تعاملهم مع البنك.
وعن آلية تقدمي الشكاوى، 
قال: ميكن للعميل (الفرد) في 

«الغرفة»: جتديد 
العضوية السنوية 

عبر املوقع 
اإللكتروني فقط

أعلنــت غرفــة جتــارة 
أنهــا  الكويــت  وصناعــة 
مــن  اعتبــارا  ستباشــر 
اخلميس ١ ديسمبر ٢٠٢٢، 
قبول جتديد عضوية العام 
اجلديد (٢٠٢٣)، وتصديق 
اعتمادات التواقيع املوجهة 
لإلدارات واجلهات احلكومية 
واألهلية بشــكل مســبق، 
وذلك بعد التنسيق مع هذه 

اجلهات بهذا الشأن.
وأكــدت «الغرفــة» في 
بيــان صحافــي، أن هــذا 
اإلجراء يأتــي من منطلق 
حرصهــا على توفير وقت 
وجهد أعضائها، وتسهيال 
إلجــراءات عمــل اجلهــات 
احلكوميــة، منوهة إلى أن 
خدمــة جتديــد العضوية 
الســنوية ستتم من خالل 
موقعهـــــا اإللكتـــــروني 

فقــط.
الغرفــة أن  وأضافــت 
اســتقبال املراجعــني فــي 
فروعها الكائنة في كل من: 
مبنى مجمع الوزارات (مقر 
وزارة التجارة والصناعة)، 
وفــي فرعهــا فــي منطقة 
خيطــان (مجمــع رونــا)، 
وفي مركز الكويت لألعمال 
التابــع لــوزارة التجــارة 
والصناعــة فــي منطقــة 
(إشبيلية)، ومركز خدمة 
أصحاب املشاريع الصغيرة 
التابع للهيئة  واملتوسطة 
العامــة للقوى العاملة في 
منطقــة (الصديق)، وفرع 
(جابر العلي) باإلضافة إلى 
فرعها مبحافظــة اجلهراء 
(مقسم اجلهراء)، سيقتصر 
على الفترة الصباحية فقط 
من ٨:٠٠ صباحا حتى ١:٣٠

ظهــرا، فيما ســيعمل فرع 
(برج التحرير) على فترتني 
صباحية من الساعة ٨:٠٠

إلى ١:٣٠ ظهرا ومسائية من 
٤:٣٠ حتى ٧:٣٠، أما ساعات 
العمل فــي مبنــى الغرفة 
الرئيسي الكائن في منطقة 
القبلة، شــارع عبدالعزيز 
حمد الصقر، ســتكون من 
٨:٠٠ صباحــا حتــى ١:٣٠

ظهرا، وذلك خدمة ألعضائها 
وحرصا على سرعة إجناز 

معامالتهم.

دول اخلليج تسعى لتعزيز تواجد الشركات 
احمللية بسوق مشروعات الهندسة والتوريد

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن دول املنطقة تسعى 
جاهدة إلى توطني سوق املشروعات التي 
تنفذ وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء 
EPC في وقت يساعد فيه الدعم احلكومي في 
حتويل قدرات مقاولي الهندسة واملشتريات 
والبنــاء احملليني للتأقلم مع املســتجدات 

في السوق.
وقالت املجلة في حتليل بقلم مسؤول 
التحريــر كولــني فورمــان إن ســوق هذه 
املشاريع (EPC) في صناعة النفط والغاز 

اإلقليمية يشهد حتوال كبيرا، حيث يتلقى 
املقاولون احملليون الزخم احلكومي املطلوب 
ملجاراة قدرات الشركات العاملية من العيار 

الثقيل.
وتعتبر عملية توطني صناعة الهندسة 
والتوريد والبناء ممارسة مستمرة تضمنت 
إدخال سياسات توريد جديدة مثل القيمة 
املضافة اإلجمالية ومخطط القيمة احمللية 
املضافة. كما تطلبت العملية اســتثمارات 
مبليارات الدوالرات حيث تعمل الشركات 
بدعم من احلكومات والهيئات شبه احلكومية 

على بناء القدرات احمللية.
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«املتحد» يرعى «كلمة» بالتعاون مع «لوياك»

«زين» استعرضت فرصها الوظيفية
الستقطاب املواهب والكفاءات الوطنية

«بيتك» يكّرم موظفيه املتميزين
بخدمة عمالء «الرواد» و«التميز»

أعلن البنك األهلي املتحد 
عن رعايته لبرنامج «كلمة» 
والــذي يســتمر علــى مدار 
أســبوعني ويســتمر حتى 
األول مــن شــهر ديســمبر 
املقبــل للطلبة مــن عمر ١٢
إلى ١٧ ســنة مبشــاركة ٣٤
شابا وفتاة، وعقد البرنامج 
فــي جامعة اخلليج للعلوم 
ويهــدف  والتكنولوجيــا، 
هــذا البرنامج إلى تســليط 
الضوء على تطوير مهارات 
الطلبة على كيفية التعبير 
عــن أفكارهم أمام اآلخرين، 
ما يســاعدهم على االندماج 
في سوق العمل بشكل أسرع 
وأجنح، كما يساعدهم على 
تطويــر ذاتهــم وإمكاناتهم 
بشكل فعال حتى يستمتعوا 

مبسيرة مهنية مثمرة.
يركــز برنامــج «كلمة» 
على تطوير مهارات وفنون 
مختلفة، مثــل فن اخلطابة 
«التحــدث أمــام اجلمهور»، 

أعلنــت شــركة زين عــن رعايتها 
الفرص الوظيفية  البالتينية ملعرض 
والدراسية اخلامس الذي نظمته الهيئة 
التطبيقي والتدريب،  العامة للتعليم 
حتــت رعاية وزيــر التربيــة ووزير 
التعليــم العالــي والبحــث العلمي د. 
حمــد العدواني، والــذي تواجدت فيه 
الشركة الستعراض فرص العمل لديها 
الستقطاب املواهب والكفاءات الوطنية.

وشــاركت زين فــي حفــل افتتاح 
املعــرض الــذي أقيم مبســرح الهيئة 
الرئيســي في الشويخ بحضور مدير 
الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي 
والتدريب باإلنابة د. جاسم األنصاري، 
ونائب املدير العام للخدمات األكادميية 
املساندة ونائب املدير العام للتخطيط 
والتنمية باإلنابة ورئيس اللجنة العليا 
للمعرض د. جاسم األستاذ، والرئيس 
التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة 

زين نوال بورسلي. 
ويعتبر هذا املعرضـ  الذي تنظمه 
إدارة متابعة اخلريجني وسوق العمل 
التابعة لقطاع التخطيط والتنمية في 
الهيئة ـ مــن أكبر املعارض الوظيفية 
على مســتوى البالد، حيث يستقطب 
ســنويا اآلالف من الطلبة والطالبات 
من خريجي الهيئــة وجامعة الكويت 
ومختلف املعاهد واجلامعات، وتشارك 
فيه كبرى مؤسسات الدولة من القطاعني 
العــام واخلاص، كالوزارات والهيئات 
احلكومية والكليات واملعاهد والهيئات 
االســتثمارية وشــركات االتصــاالت 

والبنوك وغيرها. 
وقامت زين من خالل ركنها اخلاص 
فــي املعــرض باســتعراض سياســة 
التوظيــف التــي تتبناهــا والفــرص 
الوظيفية املتاحة لديها ولدى شركاتها 
التابعة وشركائها املتميزين، إلى جانب 
تعريف الزائرين من الطلبة واخلريجني 
والباحثني عن فرص العمل على جتربتها 

كّرم بيت التمويل الكويتي (بيتك)، 
موظفيــه املتميزين تقديــرا لدورهم 
في خدمة شــريحتي عمالء «الرواد» 
و«التميــز»، وجناحهم في تســويق 
فرص استثمارية مجدية للعمالء عبر 
توفير صناديق استثمارية بالتعاون 
مع شــركة «بيتك- كابيتال» الذراع 

االستثمارية ملجموعة «بيتك».
وجــرى حفــل التكرمي فــي املقر 
الرئيسي لـ «بيتك»، بحضور رئيس 
املــوارد البشــرية للمجموعــة زياد 
العمــر، ونائب املدير العام للخدمات 
املصرفية لألفــراد خالد الســبيعي، 
واملدير التنفيذي إلدارة الرواد خالد 
العوضي، ومدير املوارد البشرية في 

«بيتك- كابيتال» راشد املخيال.
وعلى هامش حفــل التكرمي، ثمن 
املديــر التنفيــذي إلدارة الــرواد في 

«بيتك»، خالد العوضي، جناح املوظفني 
في احلملــة التســويقية املشــتركة 
بــني «بيتــك» و«بيتــك- كابيتــال» 
على صناديق اســتثمارية، مبينا أن 
الصناديــق تشــكل رافــدا جديدا من 
روافد احللول االستثمارية التي يقدمها 
«بيتــك» لعمالء شــريحتي «الرواد» 
و«التميز»، وتضيف قيمة لتجربتهم 

االستثمارية واملصرفية.
وأكــد العوضــي أهميــة مواصلة 
اجلهــود نحو تقدمي أرقــى اخلدمات 
لعمالء «الــرواد» و«التميز»، مبا في 
ذلك تعريفهم بالفرص االســتثمارية 
املختلفة التي يوفرها «بيتك»، والتي 
تعتبر ضمن األدوات االستثمارية التي 
يسعى «بيتك» الى أن تكون أكثر تنوعا 
وحتقق عوائد تنافسية تلبي تطلعات 
العمالء االســتثمارية، مــع االهتمام 

بجميع شرائح عمالء «بيتك» بشكل 
متوازن ومناسب لطبيعة كل شريحة.
وألن التميز أســلوب حياة، أشار 
العوضي الــى أن «بيتك» يوفر باقة 
متكاملة من اخلدمات املصممة خصيصا 
لعمالء الــرواد والتميز، مثل مديري 
عالقــات عمالء متخصصــني لتلبية 
جميــع شــؤون العميــل املصرفية، 
Visa Signature «وتوفير بطاقة «الرواد
للصــرف اآللي التي توفر العديد من 
املميزات احلصرية من بينها: إمكانية 
الدخول إلى أكثر من ١١٠٠ قاعة انتظار 
كبار الشــخصيات فــي أكثر من ٣٠٠
مطار حول العالم، وخدمة املساعدة 
الشــخصية (ڤيزا كونسيرج) مجانا 
على مدار الساعة طوال أيام األسبوع 
٢٤/٧، الى جانب الكثير من اخلدمات 

املميزة األخرى.

رعايتنا لبرنامج «كلمة» في 
إطار برنامجنا للمســؤولية 
املجتمعيــة الذي يعمل على 
دعم املجتمــع الكويتي على 
مختلف األصعدة وفي املجاالت 
املختلفة، ومن بينها األنشطة 
والبرامج ذات البعد التنموي 
واالجتماعي والتي تسهم في 
تعزيز وتنمية قدرات الشباب 
وطالب املدارس واجلامعات 
وفتــح اآلفــاق املســتقبلية 

الرائدة في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات كونها الشركة صاحبة الريادة 

في السوق الكويتي.
كما قامت الشركة بتعريف الزائرين 
على بيئة العمل لديها وشــرح نوعية 
وشــروط الوظائف املتاحة، باإلضافة 
إلى إجابة كافة االستفسارات وتوضيح 
طبيعــة العمل لــدى مختلف اإلدارات 

والقطاعات في الشركة.
ودائما ما حترص زين على املشاركة 
الفعالة في املعارض الوظيفية وتقدمي 
الدعم لها في مختلف اجلامعات والكليات 
ـ ســواء العامة أو اخلاصة منهاـ  على 
مــدار العام فــي إطار اســتراتيجيتها 
للموارد البشــرية، والتي تساهم من 
خاللها بتطويــر العمليــة التعليمية 
في اجلامعات والهيئات واملؤسســات 
التعليمية في الدولة بهدف توفير فرص 
العمل للشباب حديثي التخرج للعمل 

في القطاع اخلاص.
ويهدف معرض الفرص الوظيفية 
والدراســية اخلامس إلى خلق ملتقى 
يجمع أكبر قدر من جهات سوق العمل 

أمامهــم، وتأهيلهــم لدخول 
سوق العمل.

وأضافت: يسرنا في البنك 
األهلــي املتحــد أن نواصل 
تعاوننا املثمر مع مؤسسة 
لويــاك من خالل املســاهمة 
العديد من البرامج الناجحة 
ومن بينها هذه الفعالية والتي 
تتميز بتناول جانب مهم وهو 
التدريــب والتعليــم املهني 
والذي يعتبر من القطاعات 
املهمة لتمكني الشباب وصقل 
مهاراتهم لدخول سوق العمل 
كموظفني مؤهلني أو أصحاب 
عمل. كما نتقدم بالشكر إلى 
راعي املكان جامعة اخلليج 

للعلوم والتكنولوجيا. 
من جانبها، أعربت منسق 
التطوير املهني في مؤسسة 
لويــاك ســارة القــالف عن 
تقديرها جلهود البنك األهلي 
املتحد وإميانه برؤية وأهداف 
لويــاك في متكني الشــباب 

وتطوير شخصياتهم.

واالستكمال الدراسي حتت سقف واحد، 
وتوعية الطلبــة اخلريجني واملتوقع 
تخرجهم مبتطلبات ســوق العمل من 
الفرص الوظيفية املتاحة في القطاعني 
احلكومي واألهلي أو فرص االستكمال 
املتاحة للجامعات واجلهات  الدراسي 

املعنية بالتعليم في الكويت. 
إلــى تذليــل  ويســعى املعــرض 
الصعوبات أمــام اخلريجني الباحثني 
عن فرص وظيفية ودراسية مبا يتفق 
مع تخصصاتهم في القطاعات املختلفة، 
باإلضافة إلى تدريب وتأهيل اخلريجني 
لسوق العمل بتوفير الورش التدريبية 
املختلفة، هذا إلى جانب توعية جهات 
العمــل وجهات التعليــم بتخصصات 

ومخرجات الهيئة. 
وتؤكد زين على أهمية قطاع املوارد 
البشرية وتعتبره من القطاعات الهامة 
التــي تلعب دورا جوهريــا في تنمية 
مسيرة الشركات واملؤسسات في الدولة، 
وتنظر إلى العنصر البشري كأحد أهم 
العناصر التي تؤثر في جناح ســوق 

العمل.

ضمن رعايتها البالتينية ملعرض «التطبيقي» اخلامس للفرص الوظيفية والدراسية

فاتن التميمي ومنى الكالوتي عضو مجلس إدارة لوياك مع عدد من مسؤولي 
«لوياك» وموظفي املسؤولية املجتمعية بالبنك

خالد العوضي وزياد العمر وخالد السبيعي وراشد املخيال مع املوظفني املكرمني

د. جاسم األنصاري ود. جاسم األستاذ ونوال بورسلي مع فريق املوارد البشرية في «زين»

«زين» استعرضت فرص العمل لديها جلذب املواهب الوطنية

وأســس القيادة واالستماع 
الفعال، والعمل ضمن فريق 
واحــد، ويتيــح البرنامــج 
للطلبة العمل حتت إشراف 
أمهر وأفضل املدربني احملليني 
وخبراء آخرين في مجاالت 

عديدة.
وتعليقا على هذه الفعالية 
املتميزة، قالت رئيس االتصال 
املؤسســي في البنك األهلي 
املتحد فاتــن التميمي: تأتي 

KIB ُيسلط الضوء على مهارات االدخار واالستثمار
برنامجــه  مــن  كجــزء 
التوعوي القائم على نشــر 
الثقافــة املاليــة واملصرفية 
بــني املجتمــع، يواصل بنك 
الكويت الدولي (KIB) دعمه 
للحملة الوطنية «لنكن على 
درايــة»، معرفــا بسلســلة 
اخلدمات واملنتجات املختلفة 
التي يوفرها البنك ملساندة 
عمالئــه فــي إدارة أموالهم، 
مســلطا الضوء على كيفية 
اســتخدام أدواته املصرفية 
لالدخار املضمون واالستثمار 

اآلمن.
وفي هــذا اإلطار، حتدث 
مدير أول، من إدارة التسويق 
 ،KIB واالتصال املؤسسي في
فهد السرحان، بداية عن الفرق 
بــني االدخــار واالســتثمار، 

منتج يقدمه له البنك بغرض 
حصول العميل على األرباح».

كما أكد السرحان حرص 
بتوجيــه  املســتمر   KIB
العمالء نحو تعزيز مهارات 
االدخار، واستخدام املنتجات 
االســتثمارية التــي يقدمها 
البنــك، مبا يتيح لهم زيادة 
عائداتهــم ونســبة التوفير 
األفضــل ألموالهم، مشــيرا 
إلــى مفهوم منتــج الوديعة 
إيداع  االســتثمارية، وهــو 
العميــل مبلغا من املال لدى 
البنــك ليقــوم باســتثماره 
لتحقيــق عوائــد للعميــل 
على ذلك املبلغ خالل فترات 
زمنيــة معينــة. أمــا منتج 
الصندوق االستثماري، فهو 
يعتبر أداة استثمار مشترك 

تتيح للعمالء املشاركني في 
أموالهم  الصندوق استثمار 
ضمن مجاالت متنوعة، مثل 
األسهم، والصكوك، وأسواق 
النقد، وغيرها، ما ميكنهم من 
حتقيق أرباح مجزية تخدم 

مساعيهم االستثمارية.
حلســابات  وبالنســبة 
التوفير االستثمارية، أشار 
السرحان إلى استخدامها في 
إيداع مبالــغ يرغب العميل 
فــي ادخارها، ليقــوم البنك 
خالل فتــرات زمنية محددة 
باستثمارها وإيداع العوائد 
في ذات احلساب املستخدم، 
ويختلف هذا احلســاب عن 
الوديعة االستثمارية املذكورة 
فــي إمكانيــة الســحب منه 

واإليداع فيه بأي وقت.

ضمن مشاركته في «لنكن على دراية»

فهد السرحان

موضحا أن: «مهارة االدخار 
ببســاطة هي توفيــر جزء 
من املال الستخدامه ألهداف 
مستقبلية، أما االستثمار، فهو 
يتضمن تخصيص مبلغ مالي 
من قبل العميل ووضعه في 

«الكويتية» ترعى مسابقة
«سليمان صالح الريهيماني» للقرآن الكرمي

في إطار دعمها املســتمر 
لدفع عجلة العمل اإلنساني 
خطتهــا  مــع  ومتاشــيا 
لتطبيــق  االســتراتيجية 
للمســؤولية  سياســاتها 
االجتماعيــة، رعت شــركة 
الكويتية  اخلطوط اجلوية 
بعــدد من التذاكــر املجانية 
للفائزين مبسابقة سليمان 
صالح الريهيماني العشرين 
للقرآن الكرمي التي تنظمها 

جلنة التعريف باإلسالم.
وفــي هــذا الصــدد، قال 
الرئيس التنفيذي للخطوط 
اجلويــة الكويتيــة م.معن 
رزوقــي: يســر «الكويتية» 
رعاية مسابقة سليمان صالح 
الريهيماني العشرين للقرآن 
الكــرمي للمهتديــن اجلــدد 
واجلاليات املسلمة من غير 
العربية  باللغــة  الناطقــني 
التي تنظمها جلنة التعريف 
باإلســالم، حيث تأتي هذه 

واإلنسانية، كما أن املسؤولية 
االجتماعية للشركة تعتبر 
من أهم الواجبــات الواقعة 
على عاتقها، مؤكدا أن التزام 
الشــركة بتلــك الواجبــات 
يعد ضمن أهم أهدافنا التي 
نســعى إلى حتقيقهــا عبر 
وضــع بصمــة حقيقية في 
املجتمع تســهم في حتسني 
حياة اآلخرين نحو االجتاه 

األمثل ودائما نسعى إلى دعم 
مثل هذه املبادرات سواء في 
قطاعات الرياضية أو العلمية 
أو االجتماعية أو اإلنسانية 
لرفع اسم دولتنا في احملافل 
الدولية متاشيا وتأكيدا على 

اسم كويت اإلنسانية.
وفي ذات السياق، استقبل 
التنفيذي للخطوط  الرئيس 
الكويتيــة م.معــن  اجلويــة 
رزوقي وفدا من جلنة التعريف 
باإلسالم برئاسة املدير العام 
إبراهيم البدر ناقش الطرفان 
سبل تعزيز وتعميق العالقات 
بني شــركة اخلطوط اجلوية 
الكويتيــة وجلنــة التعريف 
باإلسالم، مؤكدا الدعم الكامل 
لشــركة اخلطــوط اجلويــة 
لألنشــطة والفعاليــات التي 
تقدمها جلنة التعريف باإلسالم 
متطلعني إلى خلق آفاق جديدة 
للتعاون بني الكويتية وجلنة 

التعريف باإلسالم.

م.معن رزوقي خالل استقبال إبراهيم البدر والوفد املرافق له

الرعاية مــن منطلق تنفيذ 
اخلطط االستراتيجية التي 
وضعــت، ولتعزيــز دورها 
املجتمعي واإلنساني ولدعم 

جميع مؤسسات الدولة.
وأضاف: الشركة حترص 
دائما على رعاية ودعم مثل 
هذه املبادرات والتي تعكس 
دور الشركة في رعاية ودعم 
األنشطة والبرامج االجتماعية 



17
عربية وعامليةاألربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢

أنباء سوريةأنباء لبنانية

أنباء مصرية

h.fathy@alanba.com.kw
@hossamfathy٦٦

بقلـم: حسام فتحي

طيب!!!

شرفاء روما (٣)
يخاجلنــي شــعور بالذنب أننــي أعطيت 
التعليق على «تقرير البرملان األوروبي حول 
حقوق اإلنسان في مصر» أكثر مما يستحق، 
فاألمر ليس بجديد من ناحية، ومن ناحية أخرى 
ال ينبغي أن نستهلك الوقت واجلهد في الرد على 
نفس االتهامات.. العام تلو اآلخر، مع استمرار 
البرملان األوروبي في استقاء معلوماته من نفس 
املصــادر املغرضة أو التابعة جلماعة الشــر، 

وأجهزة االستخبارات الداعمة واحملركة لها.
وحســنًا فعل مجلســا الشــيوخ والنواب 
بإصــدار ردين مفصلني علــى مزاعم التقرير 
األوروبــي، ولكن هنــا ال بد أن أهمس في أذن 
احلكومة املصرية الرشيدة: ملاذا يجد املتربصون 
بنا دائماً في ملف حقوق اإلنسان «نقطة ضعف» 
ينفذون منهــا لتحريك العالم ضدنا، و«كعب 
أخيل» يصوبون ســهامهم املســمومة نحوه، 
إلضعاف مواقفنا الدولية، وتأليب الدنيا ضد 
مصاحلنا، وإشــغالنا فــي ردود مطولة على 

ادعاءات جوفاء؟
ملاذا ال حتدد «جلنة العفو الرئاســي» فترة 
زمنيــة ملزمة تنهــي خاللها فحــص وعرض 
«كل» احلــاالت املعروضة عليها، حتى نقول ـ 
حقــًا وصدقًا وللعالم كلــهـ  إن مصر ليس بها 
معتقلون بشكل غير قانوني، وال سجناء رأي، 

وال محبوسون احتياطيًا ملدد غير قانونية؟
ملاذا ال نغلق الباب أمام املتربصني، ونفتح 
أبواب الســجون على مصراعيهــا أمام ممثلي 
كل برملانات العالم وجمعيات حقوق اإلنســان 
ليشــاهدوا كيــف طــورت مصر مــن منظومة 
«التهذيــب واإلصالح والتأهيــل»، وفي الوقت 
نفسه نحصن جهازنا القضائي ضد أي ادعاءات 

كاذبة؟
أعتقد أن مصر اآلن ـ شعبًا وحكومة ـ تقف 
على أرض صلبة، تكسرت عليها كل محاوالت 
جماعة الشــر ومــن وراءها لزعزعة اســتقرار 
البالد، وكان آخرها دعاوى التخريب في ١١/١١، 

والتي فشلت فشًال ذريعًا.
ومع تأييدي الكامل للموقف الرسمي لبالدي 
من اإلصرار غير املبرر «لشرفاء روما» في البرملان 
األوروبي على موقفهم الوصائي ونهج االستعالء 
والوصاية الدميوقراطية التي يحاولون فرض 
هيمنتهم بها على قاهرة املعز، أدعو كل احلكماء 
في مجلســي النواب والشيوخ واحلكومة إلى 
اإلسراع بســّد هذه الذريعة الهشــة والّثغيرة 
غيــر املبررة أمــام املتربصني مبصــر، وإعالن 
مصر خالية من املعتقلني دون محاكمة وسجناء 
الرأي واحملبوسني احتياطيًا ملدد غير قانونية.

وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

السيسي يوجه مبواصلة دعم «تطوير التصنيع
العسكري والدفاعي على املستوى الوطني»

«الناتو» يبحث دعم أوكرانيا بأنظمة صواريخ «باتريوت» وموسكو ُتهدد
عواصمـ  وكاالت: أكد وزراء خارجية حلف شمال 
األطلســي (الناتو) أنهم لــن يعترفوا أبدا باملناطق 
األوكرانية التي ضمتها روسيا في أكتوبر املاضي، 
فــي إقليمي لوغانســك ودونيتســك، باإلضافة إلى 
زابوريجيا وخيرسون. وجدد الوزراء، خالل اجتماعهم 
الذي يعقد على مدى يومني في بوخارست، التزامهم 
باســتقالل أوكرانيا، مؤكديــن مواصلة العمل على 
تعزيز الشــراكة مع كييڤ ومســاعدتها في إصالح 

بنيتها التحتية.
بــدوره، أعلن وزير اخلارجية األميركي أنتوني 
بلينكن، خالل اجتماع ملجموعة الدول السبع الكبرى 
على هامش االجتماع الوزاري لـ «الناتو»، أن حكومة 
الواليات املتحدة ســتقدم أكثر من ٥٣ مليون دوالر 
لدعم شبكة الكهرباء احليوية في أوكرانيا. وتشمل 
املساعدات محوالت توزيع وقواطع وموانع الصواعق 

ومركبات، وغيرها من املعدات الرئيسية.
وقد أعلن امني عام احللف ينس ستولتنبرغ، أن 
«الناتو يبحث إمكانية نقل أنظمة الدفاع اجلوي من 
طراز باتريوت إلى أوكرانيا»، معتبرا ان االولوية 
اآلن لدعمها عسكريا رغم رغبتها في االنضمام الى 
احللف. وعلى الفور، رد دميتري مدڤيديڤ نائب 
رئيس مجلس األمن الروسي، مهددا بأنه «إذا زود 

احللف أوكرانيا بأنظمة باتريوت فستصبح تلك 
األنظمة هدفا مشروعا لقواتنا».وقال ستولتنبرغ

إن أعضاء احللف سيكثفون مساعداتهم ألوكرانيا في 
الوقت الذي يستخدم فيه الرئيس الروسي ڤالدميير 
بوتني الشــتاء كســالح حرب بعد إخفاق قواته في 
ساحة املعركة. وتابع «أوضحنا أن أوكرانيا ستصبح 
عضوا، أتوقع من األعضاء أن يؤكدوا على هذا املوقف». 
من جهته، قال وزير خارجية سلوڤاكيا راستسالف 
كيســر «علينا أن نواصل مســاعدة أوكرانيا ما دام 

يتطلب األمر ذلك».
وقال ديبلوماسي أوروبي رفيع املستوى «سيكون 
شــتاء رهيبا بالنســبة ألوكرانيا، لذلك نعمل على 
تعزيز دعمنا لها كي تتمكن من الصمود». إلى ذلك، 
أعلنت أوكرانيا امس أنها تســلمت أنظمة راجمات 
صواريخ من فرنسا تضاف إلى ترسانتها من املدفعية 
بعيدة املدى التي ينسب إليها تغير مجريات احلرب.

وكتب وزيــر الدفاع أوليكســي ريزنيكوف في 
تغريدة «وصلت راجمات صواريخ من فرنســا إلى 

أوكرانيا! اجليش األوكراني بات اآلن أقوى».
والراجمات التي زودتها فرنســا هي رابع نواع 
متطور من أنظمة إطالق الصواريخ، بعد «هيمارس» 

و«إم٢٧٠» و«مارس١١»، ويبلغ مداها نحو ٧٠ كلم.

على اجلانب العسكري، يواصل احللف الضغط 
على مصنعي األسلحة لتسريع وتيرة اإلنتاج، ولكن 
ديبلوماســي حذر من أن ثمة مشكالت متزايدة في 

القدرة على التوريد.
وحــث وزيــر خارجيــة ليتوانيــا غابريليوس 
الندسبيرجس احللف على املضي قدما في عمليات 
التسليم، مما يسلط الضوء على موقف دول البلطيق 

التي كانت في طليعة تقدمي الدعم لكييڤ.
ميدانيا، حتولت مدينة باخموت بشرق أوكرانيا، 
إلى «مستنقع دم» مع ورود أنباء عن سقوط مئات 
القتلى واجلرحى يوميا، في وقت لم تتمكن القوات 
الروسية وال األوكرانية من حتقيق تقدم كبير بعد 

شهور من االقتتال، وفقا لصحيفة «الغارديان».
وانتقل القتال في املنطقة إلى حرب خنادق، مع 
مســاعي األوكرانيني إلى تأمني اجلبهة التي عرفت 
تعزيزات كبيرة من اجلانب الروسي الذي نقل خالل 
األســابيع األخيرة، تشكيالت من منطقة خيرسون 

التي استرجعتها القوات األوكرانية.
وفي مشــاهد شــبيهة باحلــرب العاملية األولى، 
انتشرت صور جلنود أوكرانيني في خنادق موحلة 
ومغمورة باملياه، فيما تتناثر جذوع األشجار التي 

قطعتها قذائف املدفعية على ساحات القتال.

القاهرة - خديجة حمودة

اجتمع الرئيس املصري 
عبدالفتاح السيسي امس 
مع الفريق أحمد خالد قائد 
القيــادة االســتراتيجية 
واملشرف على التصنيع 
العسكري، والعقيد أحمد 
عادل مجاهد من القيادة 

االستراتيجية.
وصــرح املتحـــــدث 
الرســمي باســم رئاسة 
اجلمهورية السفير بسام 
بــأن االجتمــاع  راضــي 
تنــاول متابعــة جهــود 
تعزيز وتطوير التصنيع 

العسكري.
وقــد وّجــه الرئيــس 
مبواصلــة جهــود دعــم 
قطاع تطويــر التصنيع 
العسكري والدفاعي على 
املســتوى الوطني ونقل 
التكنولوجيــا  وتوطــني 
املتقدمة فــي هذا اإلطار، 
مبا يســاعد على حتقيق 
األمثـــــــل  االســتغالل 
لإلمكانــات واخلبــرات 
املتراكمــة التــي متتلكها 

السيسي بتعزيز اجلهود 
القائمة الستعادة الوجه 
احلضاري ملختلف األحياء 
الســكنية في محافظتي 
القاهــرة واإلســكندرية، 
وذلك في إطار نهج الدولة 
االستراتيجي في تطوير 
املدن واألحياء على امتداد 
رقعــة اجلمهورية ورفع 
كفاءة وحتديث اخلدمات 
واملرافــق مبــا يســاعد 

العمرانــي،  للتخطيــط 
واللــواء أحمــد العزازي 
مدير املشروعات القومية 
الكبرى بالقوات املسلحة.
املتحــــدث  وصــرح 
بــأن االجتمــاع تنــاول 
متابعة املوقف التنفيذي 
واإلنشائي اخلاص بتطوير 
األحياء مبحافظتي القاهرة 

واإلسكندرية.
وقد مت في هذا اإلطار 
عرض مستجدات تطوير 
عدد من األحياء السكنية 
بالقاهرة الكبرى، خاصة 
القاهــرة  أحيــاء شــرق 
املطريــة وعــني شــمس 
والسالم، إلى جانب جهود 
رفع كفاءة منطقتي غيط 
العنب وغــرب محافظة 
الســيما  اإلســكندرية، 
مــا يتعلــق مبنظومــة 
اخلدمات املتكاملة ورفع 
التحتية  البنيــة  كفــاءة 
من مياه شــرب وصرف 
صحــي وكهرباء، وكذلك 
أعمال الرصــف واإلنارة 
والتشــجير والتنســيق 

احلضاري.

على توفير حياة كرمية 
للمواطنني وتغيير واقعهم 
إلــى األفضل اســتمرارا 
لتجارب الدولة الناجحة 
خالل السنوات املاضية في 
مجال التطوير العمراني 

املتكامل.
جاء ذلك خالل اجتماع 
الرئيــس امس مع اللواء 
أمير سيد أحمد مستشار 
اجلمهوريــة  رئيــس 

جانب من اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع عدد من املسؤولني

مصر في هذا الصدد.
الفريق  وقــد عــرض 
أحمد خالد خالل االجتماع 
خطــط تطوير التصنيع 
واإلنتاج العســكري مبا 
في ذلك تبادل اخلبرات مع 
اجلهات الدولية العريقة 
فــي هــذا املجــال، وكــذا 
االستعانة بالتكنولوجيا 

العاملية في التصنيع.
كمــا وجــه الرئيــس 

االحتالل يقتل فلسطينيني بينهم شقيقان

أنقرة تتمسك بإبعاد «قسد» ٣٠ كلم عن احلدود 
وترّقب لنتائج الوساطة الروسية

عواصــم ـ وكاالت: قتل ٥ فلســطينيني 
على االقل فــي حوادث منفصلــة بالضفة 
الغربية احملتلة امس، على ما أفاد مسؤولون 
فلســطينيون وإسرائيليون، فيما صعدت 
قوات االحتالل االسرائيلي اعتداءاتها ضد 

الشعب الفلسطيني.
وقالت وزارة الصحة الفلســطينية إن 
شقيقني استشهدا بالقرب من مدينة رام اهللا، 
وتعرض رجل ثالث إلطالق نار في الرأس 
ببلدة بيت أمر بالقــرب من مدينة اخلليل 
خالل اعتداءات لقوات االحتالل اإلسرائيلي.
واضافــت الــوزارة في بيــان، إن جواد 
وظافر رمياوي قتــال متأثرين بجروحهما 
في احلوض والصدر بعد اســتهدافهما من 
قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي قرب قرية 

«كفر عني» شمال غرب مدينة رام اهللا.
وأوضح البيان أن الشــقيقني جواد (٢١
عامــا) وظافــر (٢٢ عاما) وصــال مصابني 
بجروح خطيرة إلى مستشــفى «سلفيت» 
احلكومي صباح امس، حيث حاولت الطواقم 
الطبية إنقاذ حياتهما إال أنهما فارقا احلياة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان بأن 
الشقيقني رمياوي قتال إثر إصابتهما خالل 
مواجهات اندلعت بني شــبان فلسطينيني 

وقوات اجليش عقب اقتحامها القرية.
كما قتل شاب يدعى مفيد اخليل متأثرا 

بإصابته بجروح خطيرة أصيب بها من قبل 
قوات إسرائيلية اقتحمت بلدة «بيت أمر» 
شمال مدينة اخلليل بحسب وزارة الصحة.
وقالــت الــوزارة في بيــان منفصل إن 
الشاب اخليل وصل إلى مستشفى «األهلي» 
باخلليل مصابا بالرصاص احلي في الرأس، 
وجرت محاوالت إلنعاشه لكنه توفي متأثرا 

بإصابته.
وأعلــن اجليــش اإلســرائيلي بعد ذلك 
أن جندية أصيبت بجروح متوســطة بعد 
أن صدمتها ســيارة في هجــوم دهس في 
مستوطنة كوخاف يعقوب بالقرب من رام 
اهللا. وقالت الشرطة إنها أطلقت النار على 
املهاجم الفلسطيني املشتبه به، والذي أعلن 
طبيب في مستشفى بالقدس وفاته الحقا.

وفي وقت الحق امس أكدت وزارة الصحة 
الفلســطينية مقتل شاب خامس في قرية 
املغير شــمال شرق رام اهللا، «بعد إصابته 
برصاصــة في الصدر أطلقهــا عليه جنود 
االحتالل اإلسرائيلي»، خالل مداهمة قوات 

االحتالل القرية.
وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان 
بأن مواجهات عنيفة اندلعت بني فلسطينيني 
وقوات إســرائيلية عقب اقتحامها البلدة، 
ما أسفر عن إصابة ٩ شبان بجروح بينهم 

اخليل.

وكاالت: وســط تصريحــات متبادلة 
بني املســؤولني األتراك والسوريني حول 
عــودة العالقات، مازالــت األنظار معلقة 
على احلدود بني البلدين والشروط التي 
وضعتهــا أنقــرة لعــدم تنفيــذ العملية 
العسكرية البرية التي تهدد بإطالقها «في 
أي حلظة» ضد مســلحي وحدات حماية 
الشــعب الكردية التي تهيمن على قوات 
ســوريا الدميوقراطية «قسد»، املتهمتني 
بالوقوف وراء تفجير اســطنبول في ١٣

نوفمبر.
وقد اكد املتحدث باسم الرئاسة التركية 
إبراهيم قالن أن العملية املسماة «املخلب 
السيف»، «قد تبدأ هذه اللحظة أو غدا أو 
بعد أسبوع، وذلك وفق تقييمنا للموقف».

وجدد املتحدث الشرط األهم من وجهة 
نظر تركيا وهو املطالبة بأن تكون الوحدات 
«في مناطق تبعد عن حدودنا مبسافة ٣٠

كيلومترا». وقال قالن بحسب ما نقلت عنه 
وســائل اعالم تركية: «عرضنا تأســيس 
منطقة آمنة في ســورية قبل مقتل آالف 

السوريني ونزوح املاليني».
وفي مؤشــر جديد على قرب انطالق 
العملية البرية، كشفت مصادر في املعارضة 
الســورية أن تركيا سحبت جميع الفرق 
الصحافية التركية من خطوط التماس في 
ريفي حلب واحلسكة، مكتفية باالستعانة 

باملراسلني السوريني.
وأكدت املصادر لوكالة األنباء األملانية 
(د.ب.أ) أن اخلطوة «رمبا تشير إلى قرب 

انطالق العملية العسكرية».
وأكد قائد عسكري في اجليش الوطني 
السوري املعارض إنهاء كل االستعدادات، 
بانتظار «قرار غرفة العمليات املشتركة 
املكونة من اجليش التركي وقادة فصائل 
املعارضــة وأن االنطــالق من ريف حلب 

الشمالي والشرقي».
وأضاف القائد العسكري الذي حضر 

اجتماعا عقد بريف حلب الشمالي «أبلغ 
الضباط االتراك قادة الفصائل بأن روسيا 
تقود مفاوضــات لتســليم مناطق ريف 
حلب للنظام السوري بعد انسحاب قسد، 
ولكن اإلشكالية في عودة األهالي وكيف 
ســيعودون وأغلبهم من املطلوبني أمنيا 

للقوات احلكومية السورية».
وختم القائد العسكري «أغلب التقديرات 
بأن قســد لن تسلم تلك املناطق لدمشق، 
لذلك العملية العسكرية ستنطلق خالل 
مدة لن تتجاوز األسبوع حلفظ ماء وجه 

تركيا بعد تفجير اسطنبول».
في املقابل، ناشــد مظلوم عبدي قائد 
«قسد»، واشــنطن وموسكو العمل على 
منع الهجوم التركي، ودعا الواليات املتحدة 
لتوجيه رسالة «أقوى». وقال عبدي انهم 
طلبوا من الروس «ضرورة ايقاف الهجمات 
التركية»، مضيفا أن «ما هو واضح حتى 
اآلن أن األتراك مصرون على شن العملية 

البرية».
وعلى صعيد التقارب السوريـ  التركي، 
قال متحدث الرئاسة التركية: «ال ينبغي 
توقــع أن تكون هنــاك مصاحلة غدا مع 
النظام مبجرد أنهــا قد حدثت مع مصر، 
فهــذا مرتبط بوجود أرضية مناســبة»، 
مؤكدا انه ال موعد محددا للقاء الرئيسني 
التركي والسوري إن كان قبل االنتخابات 
التركية أم بعدها. لكنه نوه بلقاءات جتري 
بني أجهزة مخابــرات البلدين، مؤكدا أنه 

يجب رفعها ملستويات مختلفة.
وتعليقا علــى اعــالن الرئيس رجب 
طيــب اردوغان انه ال خصومة دائمة في 
السياسة، قال قالن: «نعم ال توجد.. ولكن 
من أجل إعادة تطبيع العالقات بني تركيا 
وسورية، يجب حتضير األسس الصحيحة 
الالزمة، فهناك قضايا مهمة يجب التوافق 
حلها، كالالجئني ومحاربة اإلرهاب، ووضع 

الدستور السوري اجلديد».

اجليش التركي يبدأ الهجوم في أي حلظة والقيادة الكردية تريد موقفاً أقوى من واشنطن

«الفراغ جالب الشرور».. حتذير أميركي بتحديات قادمة في ٢٠٢٣
وعني اللبنانيني على نتائج لقاء بايدن - ماكرون

بيروت - عمر حبنجر

انتهــت الزيــارة اخلاطفة 
التــي قام بها وفــد ثالثي من 
الكونغــرس األميركــي الــى 
بيــروت، بتوجيــه التهنئــة 
للبنانيــني بترســيم احلدود 
البحرية مع إســرائيل، ومن 
ثــم اعادة التذكير مبشــاريع 
القوانني االصالحية املطلوبة 
من صنــدوق النقــد الدولي، 
اللبنانيني  وختمت بتحذيــر 
مــن حتديــات كثيــرة خالل 
العــام ٢٠٢٣، بعضهــا تكرار 
ملا لوحت به مســاعدة وزير 
اخلارجية االميركية لشؤون 
الشرق األدنى بربارا ليث، مع 
الغذائي  التركيز على االمــن 

الذي يجتاح العالم.
علــى  يتوجــب  وعليــه 
الساسة في لبنان بذل اجلهود 
لوضــع بلدهم علــى خارطة 
التعافــي، بدءا من الشــروع 
بحاربــة الفســاد، الذي حول 

لبنان الى مغارة.
وطبعــا، انتخــاب رئيس 
للجمهورية، كان املطلب الذي 
شــدد عليه الوفــد االميركي 
الســحري،  املفتاح  باعتباره 
لكافة االبواب اللبنانية املغلقة، 
ولكن كيف الوصول الى هذا 
املفتاح، ومعظم ابواب االزمة 
اللبنانيــة، صناعة خارجية، 

عصية على مفاتيح الداخل.
بالتأكيد مثل هذه االسباب، 

صحته، ما ميكن االســتنتاج 
معه، بأن اللقاء قد يكون حصل 
لكن نتائجه الباهتة، ال تغري 

باالعالن عنه.
«حوار» آخر، اشد حساسية، 
كشــفت عنه، مصادر القوات 
اللبنانية، بني رئيس املجلس 
النيابي نبيــه بري والقوات، 
وفيــه ان الرئيــس بري فتح 
خطا حملــاورة القوات، بهدف 
اســتمالتها النتخاب سليمان 
فرجنية «وبال جميلة جبران 
باسيل ونواب كتلته»، على امل 
خروج الرجلني سمير جعجع 
وفرجنية، باتفاق سياسي على 
غرار اتفاق معراب، بني القوات 
والتيــار، بحيث تقدم القوات 
التغطية امليثاقية املســيحية 
لفرجنيــة، ويقــدم فرجنيــة 

املالية، على وزير االعالم انذاك، 
النائب القواتي ملحم رياشي، 
بإظهاره متورطا بإخفاء نحو 
٥ ماليــني دوالر مــن أصل ١٠

ماليني، دفعت بدل النقل عبر 
تلفزيون لبنان والكابل، قياسا 
على العرض الذي تلقاه وزير 
االعالم احلالــي زياد املكاري 
وهو خمسة ماليني دوالر فقط!
الوزيــر رياشــي، نفى ما 
نسب اليه، وقال ال داعي للرد 
مكتفيا بالقــول ظروف ٢٠١٨

غير ما هي عليه اليوم.
وأمام هذه احلالة الداخلية 
الهّشــة، ذهــب املطــران حنا 
رحمة، الى أبعد مما طالب به 
البطريرك بشارة الراعي من 
مؤمتر دولــي لتحييد لبنان. 
رحمــة لــوح الــى املطالبــة 
بالذهاب الى البند السابع من 
ميثاق االمم املتحدة، وعندها 
يصبح لبنان حتت الوصاية 

الدولية.
املطــران رحمــة وصــف 
النواب الذين يخرقون النصاب 
في جلسات املجلس االنتخابية، 
باخلونــة واملأجورين، الذين 
ال يتجــرأون علــى قــول من 
هو مرشــحهم، ليفعل فعلهم 

اآلخرون.
وعلق مصدر سياسي على 
هــذا الوضع بقوله: مؤســف 
ان نواب لبنان ليسوا أسياد 
انفسهم مبعظمهم، والشغور 

جالب الشرور.

للقوات، فرصة املشــاركة في 
السلطة.

وتقــول جريــدة «نــداء 
الوطن» القريبــة من القوات 
اللبنانيــة، ان الرئيــس بري 
سعى الى الضغط على القوات 
في اجتاه التحالف مع فرجنية 
مــن خــالل نقطتــني: االولى 
عبر تســويق بيــار الضاهر، 
رئيس مجلس ادارة املؤسسة 
اللبنانية لالرسال (ال بي سي) 
كمرشــح وســطي للرئاسة، 
لزكزكة جعجع وحتفيزه على 
االقدام نحو فرجنية بسبب ما 
بينه وبني الضاهر من خالفات 
ذات طبيعة شخصية، والثانية 
تتمثــل بإعادة فتح ملف نقل 
تلفزيون لبنان مباريات كأس 
العالم ٢٠١٨، من زاوية الشبهة 

تسريبة عن لقاء كتائبي مع حزب اهللا ينكرها الكتائبيون.. وأخرى قواتية حول حترك بري للتوفيق بني جعجع وفرجنية!

(محمود الطويل) رئيس احلكومة جنيب ميقاتي مترئسا اجتماعا ماليا للبحث في موازنة العام ٢٠٢٣  

تنتظر نتائج لقاءات واشنطن 
بــني الرئيــس االميركي جو 
بايــدن والفرنســي اميانويل 
ماكرون، حول االزمة اللبنانية 

ومكبالتها االيرانية.
اما على مســتوى الداخل 
اللبناني، فثمة حوار على غير 
مستوى، كشــف النقاب عنه 
بني حزب الكتائب وبني حزب 
اهللا الذي ســرب عبر جريدة 
«األخبــار» ان لقــاء عقد بني 
عضو املكتب السياسي للحزب 
احلاج محمد اخلنســا، وأحد 
نواب احلزب، وبني األمني العام 
حلــزب الكتائب فارس داغر، 
في بلدة احلدث على مشارف 
الضاحية اجلنوبية، لكن حزب 
الكتائب نفــى حصول اللقاء 
فيما ناشــر اخلبر أصر على 

ماليني الدوالرات من أميركا لدعم قطاع الكهرباء ومنظومات صواريخ فرنسية بعيدة املدى
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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
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أفقياً:

منطقة كويتية من ٧ أحرف

عموديًا:

SudokuSudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

الشامية 

شيماء سليمان

اشءاتجمطبا

لرالجزسبحم

مقلمايايوح

حلبجررلبثي

يالاةةمةعر

طتاهـشلرنلا

اافيعاادمت

تميلوقهـرتو

علسراوبهـاا

سظلعصراالس

للابفشلوحع

ةاكرمياظرم

١ ـ اللب ـ حاجز، ٢ ـ كشف األعماق ـ انظر إليه 
بطرف العني، ٣ـ  أشتمـ  سلما باليد، ٤ـ  متشابهان 
ـ بسط، ٥ ـ من الفصول ـ أدك، ٦ ـ في الفم ـ 
ضجر، ٧ ـ أتي (معكوسة) ـ مسجى، ٨ ـ صاحب 
كتاب كليلة ودمنة، ٩ ـ رسن ـ للجزم، ١٠ ـ يهنئ 

ـ عكس جامد.

احمليطات
الظلمات

بحوث
محيطات

كرم
القرش
رحالت

علم

جزيرة
عواصف
السيف
شروق

رعب
ظواهر
طبيبة

ند

واسع
اإلبهار
مسالم

املجاهيل

البالء
عسل
جتارة

محيرات

ثياب ـ علم مذكر  ـ  ١ ـ حزن ونكد ـ علم مؤنث، ٢ 
املهن  الشعوب ـ صاحب احدى  (معكوسة)، ٣ ـ من 
(معكوسة)، ٤ ـ ولد ـ ثواب، ٥ ـ آلة موسيقية ـ من 
املخلوقات، ٦ـ  متشابهانـ  متشابهة، ٧ـ  أسقيـ  أطفل 
الساق (معكوسة)، ٨ـ  ضجرـ  من آالت االيقاع، ٩ـ  مرض 
ـ ارتفع، ١٠ـ  دمر (معكوسة)ـ  حيرة (معكوسة)ـ  للجر.

أفقياً: عموديًا:
١ـ  العقلـ  سد، ٢ـ  سبرـ  أرمقه، ٣ـ  أسب 
ـ ناوال، ٤ ـ ا ا ـ مد، ٥ ـ الربيع ـ أهد، ٦ ـ 
لسانـ  مل، ٧ـ  جاء (معكوسة)ـ  ممدد، ٨ـ  
ابن املقفع، ٩ـ  جلامـ  لم، ١٠ـ  يباركـ  مائع.

١ ـ أسى ـ آالء، ٢ ـ لبس ـ باسل ـ (معكوسة)، ٣ ـ عرب ـ 
النجار (معكوسة)، ٤ ـ ابن ـ أجر، ٥ ـ ناي ـ مالك، ٦ ـ ا ا ـ م 
م م، ٧ ـ أروي ـ قدم (معكوسة)، ٨ ـ مل ـ الدف، ٩ ـ سقامة 

ـ عال، ١٠ ـ هد (معكوسة) ـ تردد (معكوسة) ـ مع.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم الصحة

كيف ميكن التحكم في الكوابيس؟

أعلن د.ألكسندر مياسنيكوف أن أحد أسباب 
الكوابيس الليلية قد يكون بعض األدوية التي يتناولها 
الشخص، ويوضح كيف ميكن التحكم بالكوابيس. 
إلى أن كل شخص ميكن أن يتذكر احللم  ويشير 
املرعب الذي شاهده في منامه يوما ما، وترك أثرا 
سلبيا بعد االستيقاظ من النوم. هذه الكوابيس تزور 
وعينا بني فترة وأخرى. ولكن هناك أشخاصا تزورهم 
بانتظام. ووفقا له، ميكن أن يحصل الكابوس في 
حالة النوم السريع، ولكنها تعادل أقل من ٢٥٪ من 

إجمالي الكوابيس التي حتصل أثناء النوم.
العني  ويقول: «إذا راقبنا بجهاز خاص حركة 
فسنرى أنها متسارعة. وفي هذه احلالة يكون الشخص 
مسترخيا متاما، في هذا الوقت يرى الشخص األحالم». 
ويشير مياسنيكوف، إلى أن األحالم السيئة هي 
في الغالب امتداد ألحداث صادمة عاشها الشخص 
الليلية هو  اليقظة. والسبب اآلخر للكوابيس  في 
املرض أو أحد مظاهر األمراض النفسية، والسبب 
التي يتناولها الشخص، حيث  الثالث هو األدوية 
ميكن أن يكون بعض أنواع األدوية سببا آخر غير 
واضح للكوابيس الليلية: بعض أنواع أدوية خفض 
مستوى ضغط الدم، ميكن أن تخترق الدماغ وتسبب 

الكوابيس الليلية.
النفسيون، بأن على  ويضيف: ينصح األطباء 
السيئة أن يجلس ويسجل  الشخص بعد األحالم 
إعادة  حلمه بالتفصيل على ورقة. بعد ذلك عليه 
كتابة نهاية الكابوس التي ال تعجبه. فمثال «شاهدت 
في احللم أن الثعبان التهمك أو لدغك، احذفها واكتب 
بدال منها - التف الثعبان حول رقبتي، ولكنه لم 
يلدغني، وافترقنا كأصدقاء. وعلى الشخص تكرار 

ذلك بعد كل حلم سيئ».
ووفقا له، لكي يهدأ الشخص بعد الكابوس عليه 
اجللوس والتنفس بعمق لكي يدرك بسرعة مكان 
وجوده. ومن األفضل أن ينهض ويغسل وجهه، وال 

يعود إلى النوم سريعا بعد الكابوس.

هل صحيح أن تناول البطاطس يساعد في إنقاص الوزن؟

لطاملا طلب من أولئك الذين يتطلعون إلى إنقاص 
الوزن جتنب األطعمة الغنية بالكربوهيدرات. ولكن 
على الرغم من أن هذا قد يبدو للوهلة األولى أمرا غير 
بديهي، يعتقد العلماء اآلن أن البطاطس النشوية 

ميكن أن تكون سر التخلص من أرطال الوزن.
وهذا ألن الناس مييلون، في أوقات الوجبات، 
إلى تناول وزن الطعام نفسه لكي يشعروا بالشبع، 
بغض النظر عن عدد السعرات احلرارية التي حتتوي 
عليها الوجبة. ووفقا للباحثني، فإن أولئك الذين 
إلى  الغنية بالكربوهيدرات  البطاطس  يضيفون 
طبقهم يصبحون ممتلئني وشبعني بشكل أسرع، 
ما يحول دون تناولهم األطعمة ذات السعرات 

احلرارية بعد ذلك.
وحتتوي البطاطس على نحو ٨٠ سعرا حراريا لكل 
١٠٠ غرام - أكثر من ضعف ما حتتويه اخلضراوات 
األخرى، مثل اجلزر والبروكلي. لكنها حتتوي أيضا 
على ما يصل إلى نصف السعرات احلرارية للخبز 

واملعكرونة واألرز عند تناولها بنفس الكمية.
لكن الباحثني سارعوا إلى اإلشارة إلى أن طريقة 
البطاطس وحتضيرها مهمة - وأنه يجب  طهي 
جتنب تناول رقائق البطاطس، ألن القلي يقلل من 
قيمتها الغذائية. وقالت املعدة املشاركة في الدراسة 
البروفيسور كانديدا ريبيللو: «مييل الناس إلى تناول 
الوزن نفسه من الطعام بغض النظر عن محتوى 
السعرات احلرارية من أجل الشعور بالشبع. ومن 
خالل تناول األطعمة ذات الوزن الثقيل واملنخفضة 
السعرات احلرارية، ميكنك بسهولة تقليل عدد 
السعرات احلرارية التي تستهلكها. ويتمثل اجلانب 
الرئيسي لدراستنا في أننا لم نقلل من حجم جزء 
الوجبات، ولكننا خفضنا محتواها من السعرات 

احلرارية من خالل تضمني البطاطس».
البطاطس  إذا مت حتضير  أنه  ويعتقد أيضا 
جيدا، ميكن أن يكون لها نفس الفوائد الصحية 
أنها تتحكم في  البقول، والتي من املعروف  مثل 

مستويات اجللوكوز في الدم.

املصدر: «ديلي ميل»

املصدر: «فيستي. رو»
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«في دروب السعي مظالم».. أسلوب جديد بالدراما الكويتية
مفرح الشمري

يحرص الكاتب واملنتج 
د.مشاري العميري على ان 
جتــد اعمالــه التلفزيونية 
التي يعرضها على شاشــة 
تلفزيــون الكويت، الصدى 
الطيــب بــني املشــاهدين، 
ويحرص دائما على ان حتمل 
بني طياتها القيم والعادات 
التي جبل عليها ابناء الشعب 
الكويتــي واخلليجي، وهذا 
االمر جعل املشاهدين تنتظر 
اعماله التلفزيونية بشغف 
ألنهــا تالمــس الواقع الذي 

يعيشه املجتمع.
 فبعد سلسلة من االعمال 
التراثية الكويتية الناجحة 
التي قدمها الكاتب واملنتج 

مشــاري العميري فــي االعوام الســابقة والتي 
سلطت الضوء على حقب زمنية وقصص انسانية 
مــرت على الكويــت واخلليج، يقدم  في شــهر 
رمضــان املقبل عمال دراميا تراجيديا بعيدا عن 
االجواء التراثية الذي عرف عنها العميري في كل 
شهر رمضان، وذلك من خالل مسلسل اجتماعي 
يحمل عنوان «في دروب الســعي مظالم» الذي 
يطرح من خالله العديد من القضايا االجتماعية 

الراهنة التــي يعاني منها 
الكثير وســيكون طرحها 
بأســلوب جديد ومختلف 
شكال ومضمونا وفي الدراما 

الكويتية.
قصة العمل التي تتصدى 
النتاجــه مؤسســة «زهدم 
لالنتاج الفني»، تدور حول 
رجــل كان يحضر لرســالة 
الدكتــوراه فــي القاهرة في 
عام ١٩٩٨، يتعرف على طالبة 
كويتية في الســنة النهائية 
لرسالة املاجستير في االعالم، 
وأراد الــزواج منهــا، ولكن 
هناك فوارق طبقية بينهما 
تتطور االحــداث وتتصاعد 
وتبدأ أحداث العمل بشــكل 

تشويقي.
يضم املسلسل العديد من 
الفنانني في الكويت واخلليج أبرزهم: عبدالرحمن 
العقل وماجد مطرب وهيفاء حســني وعبداإلمام 
عبداهللا واحمد مســاعد وزينب كرم واســماعيل 
الراشد وعبداهللا الفريح وطارق النفيسي وفاطمة 
الدمخي وعذاري وخلود محمد ومحمد اشكناني 
ووليد الضاعن، باالضافة الى صالح البالم ومدير 
ادارة االنتــاج أحمد عبداهللا والعمــل من إخراج 

محمد الطوالة.

كتبه مشاري العميري ويخرجه محمد الطوالة وتدور أحداثه في القاهرة عام ١٩٩٨

هيفاء حسنيعبدالرحمن العقل

د. مشاري حمود العميري

اجلرأة في الدراما العربية.. محاكاة للواقع أم خدش للحياء؟
بيروت - بولني فاضل

إذا كان كثيــرون توقعوا أن 
يحظى مسلسل «ستيليتو» على 
شاشــة MBC٤ مبتابعــة عالية 
تضعه في مصاف األعمال الدرامية 
الناجحــة وجتعله «تريند» في 
عدد مــن الدول العربية، فإن ما 
غاب عن بــال البعض أن يكون 
سقف اجلرأة العالي فيه والقبالت 

التي تخللت مشــاهده هما أكثر 
ما شــغل املتابعــني واملغردين 
واملعلقني لدرجة انقســام اآلراء 
بني من رأى في هذه املشاهد لزوم 
مــا ال يلزم على شاشــة عربية 
ومن دافع عنهــا وبررها وحبذ 
حضورها مــن اآلن فصاعدا في 

األعمال العربية.
وفي هذا اإلطار، تقول املمثلة 
نــدى أبــو فرحــات أو «نايلة» 

فــي املسلســل، إن املمثل يجب 
أن يكــون جاهــزا للتعبير عن 
املشــاعر بالطريقة الصحيحة، 
وحني يخلو مشهد حب من قبلة، 
فــإن األمر يبــدو وكأن فيه قلة 
احترام للمشــاهد الذي سيقول 
لنفسه «شو عم تضحكوا علي».
وبحســب ندى، فإننا مثلما 
نبكي عندما نكون في حالة حزن 
شديد، يجب أال نخجل من القبلة 

لكونها في النهاية تنطوي على 
تعبير عن األحاسيس. 

وتقــول املمثلة باميال الكيك 
التي تصنف فــي نظر البعض 
فــي خانة املمثــالت اجلريئات: 
لســت أفهم، نحن ممثالت ننقل 
الواقع، فهل يعقل أن يكون هناك 
مــن ال يــزال يســتغرب القبلة 
على الشاشة؟ أعتقد أننا نحب 
الدرامــا الغربية، وأنــا ال أقول 

هنا بتقليدها وإمنا باإلتيان إلى 
الدرامــا العربية مبا هو حقيقي 
ومبا نفعله في بيوتنا، أين اخلطأ 

في ذلك؟ 
املمثل بديع أبو شقرا من جهته 
يرى قبالت «ستيليتو» عادية، 
ألن هذه هي احلقيقة في احلياة، 
ومهمة املمثل إظهار احلقيقة كما 

هي. 
املمثلــة  تقــول  بدورهــا، 

ســتيفاني عطــا اهللا إنها تقبل 
جتسيد القبالت في األعمال في 
حال كانت مبررة وأتت في سياق 
نص جيد، وتسأل «ملاذا نتقبل 
فيلم رعب فيه قتــل ودماء وال 
نتقبل مشهد حب فيه قبلة وحب 

حقيقي»؟ 
واملمثلــة ريتــا حــرب وهي 
«جويل» في «ســتيليتو» تبرر 
القبالت بالقول إنها سريعة وغير 

مثيرة وفي خدمة املشــهد وفي 
محلها.

وفــي املقابل، للممثلة نادين 
الراسي رأي آخر في هذا الصدد، 
إذ إنها تعارض القبلة في األعمال 
العربية، ألن فيها خدشا للحياء 
وال لــزوم لها، قائلة: إن رفضها 
ينبــع من كونها امرأة شــرقية 
وتدخل بيــوت الناس من دون 

استئذان.

نادين الراسيندى أبو فرحات ريتا حربباميال الكيك ستيفاني عطا اهللابديع أبو شقرا

غادة عبدالرازق.. «تلت التالتة» في رمضان شذى حسون: ما بدر من إليسا إهانة!

بدأت الفنانة غادة عبدالرازق التحضيرات 
النهائية للمشــاركة في موســم املسلسالت 
املصرية لرمضان املقبل، ببطولة مسلســل 
«تلت التالتة»، ومن املقرر أن تبدأ تصوير أول 
مشاهدها نهاية ديسمبر، ولم يتم حتى اآلن 
الكشف عن بقية جنوم العمل الذي سيعرض 
عبر ١٥ حلقة فقط، من إخراج محمد هشــام 

الرشــيدي، ومــن املفترض، بحســب موقع 
«ســيدتي نت»، أن تواصل الشــركة املنتجة 

الترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل.
تأتي مشاركة غادة في املوسم املقبل بعد 
غيابها عن املشــاركة في املوســم الرمضاني 
املاضي، حيــث توقفت أعمالها الدرامية عند 

موسم ٢٠٢١ ببطولة مسلسل «حلم غزال».

كشــفت املطربة شذى حسون أن هناك 
موقفا من املطربة إليســا حدث بينهما في 
مقابلة بأحد املطاعم في بيروت قبل شهرين، 
كان سببا في وقوع خالف بينهما، وقالت: 
معيب ما فعلته معي وكيف صرخت أمام 

الناس «من تكون شذى؟».
وأضافت حسون في برنامج «املجهول»: 

«حدا عم ببهدلك أمام الناس، واملفروض ما 
شــوف قدامي، كان من كان هذا الشخص، 
ولكن احلمد هللا كنت عقالنية»، مؤكدة أن 

ما بدر من إليسا مبنزلة إهانة.
وقالت شذى: «أنا من محبي أغاني إليسا 
منذ صغري، أحب لها بعض األغاني، ولكنني 

ال أبحث عنها ألسمعها خصيصا».

قصي في حتد جديد
تبدأ كاميرا املخرج أسامة الناصر منتصف الشهر 
املقبل في تصوير مسلسل خاص ملوسم رمضان بعنوان 
«وأخيرا» عن نص وقصة بالل شحادات، حيث يقوم فريق 
إنتاج شركة الصباح باختيار املشاركني في املسلسل.
وذكــرت تقاريــر صحافية أن هنــاك مجموعة من 
املمثلني الســوريني سيقفون في مواجهة قصي خولي 
والذي يعود بعد غياب عن املوســم املاضي، حيث أن 
آخر عمل رمضاني له كان «عشرين عشرين» عام ٢٠٢١، 
إخراج فيليب أســمر، وشاركه البطولة الفنانة نادين 
نسيب جنيم ونخبة من النجوم، وحصد جناحا كبيرا 

عند اجلمهور العربي.
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االربعاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

أمطار متفرقة غدًا وضباب مساًء. باحثون: طفرة جينية وراء 
سمنة العرب.

ال تنقصهم مشاكل!
حطوا بالكم وال تسوقون 

بسرعة.

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

البقاء هللا

٤٧ عاما - العزاء في املقبرة - ت:  أصيله ذيبان واصل املطيــري:
٩٩٩٦٥٦٨٨ - شيعت.

٥٥ عاما - بيان - ق٩ - الشارع األول -  عايد فالح حزام السبيعي:
ج١١ - م٤٥ - ت الرجال: ٩٩٠٣٢١٥٦ - ٩٩٨٩٢٢٢٧ - ت النساء: 

٦٦٩٩٩١٦٣ - شيع.
٨٩ عاما - الرجال: الرميثية - مسجد  عوض عبداهللا عوض الشطي:
مقامس ابتداء من يوم األربعاء - ت: ٩٩٠٨٥٩٩٠ - النســاء: 

الرميثية - ق٣ - شارع طاهر البغلي - م١٣ - شيع.
٥١ عاما - العزاء في املقبرة - ت:  مشــعل أحمد خزام احلمدان:

٩٩٨٦٣٥٥٨ - ٦٦٩٨٩٩٩٦ - شيع.
صفيه عباس أمان القالف: (زوجة عيســى  قاسم الصيرفي) ٥٦
عاما - الرجال: الدعية - مســجد البحارنة - ت: ٦٦٨٣١٨١٩ - 

النساء: الدسمة - ق٥ - شارع الرشيد - م٣ - شيعت.
١٥ عاما - العزاء باملقبرة - ت الرجال:  دميــة محمد علي الرميح:
٩٩٨٧٥٥٩٧ - ٥٥٥١٧٦١١ - النساء: اليرموك - ق٣ - ش٢ - ج١٠
- م١١ - العزاء عصراً فقط - ت النساء: ٩٧٩٥٩٥٠١ - شيعت.

«أحترم رفض بعض الناس مشاهدة أفالمي»
ويل ســميث، املمثل األميركي، 
يعلن أنه يتفهم ويحترم من يرفضون 
مشاهدة فيلمه اجلديد: حترير العبيد، 
بعد قيامه بصفع زميله املمثل كريس 

روك في حفل األوسكار.

«لم أوافق على مشاهد فيلم غريزة أساسية»
شارون ستون، املمثلة األميركية، 
تكتــب في مذكراتهــا أنها صفعت 
مصور فيلمها الشهير بسبب زوايا 
التصوير، وهددت باللجوء للقضاء 
لوقف عرض الفيلم، إال أن النجاح 
املبهر والفوري للفيلم جعلها تتقبل 

ما حدث.

«أرفض أي استغالل لألطفال»
كيم كارديشيان، سيدة األعمال 
تنتقــد تصميم حقيبة  األميركية، 
لألطفال وإعالن أطلقته إحدى أكبر 
شركات األزياء العاملية واعتبر مسيئا 
لألطفال، وتهدد مبقاطعتها، والشركة 
تعتذر وحتذف اإلعالن وتوقف بيع 

احلقيبة اجلديدة.

«شرب ليتري ماء يوميا، خطر على الصحة»
يوســوكي يامادا، طبيب باحث 
باملعهــد القومي البتــكارات الطب 
احليــوي باليابــان، يؤكد خطورة 
اإلسراف في شرب املاء سواء بليترين 

أو ٨ أكواب يوميا.

أبعد من الكلمات

٥:٠٠الفجر
٦:٢٤الشروق

١١:٣٧الظهر
٢:٣٠العصر

٤:٤٩املغرب

٦:١١العشاء

العظمى:  ٢٠
الصغرى:  ١٠

أعلى مد: ٠٢:٤٤ ص ـ ٠٦:٠٣ م
أدنى جزر: ١١:٠٥ ظ ـ ١١:٠٠ م

أكبر بركان نشط بالعالم 
يثور ألول مرة منذ ٤٠ عامًا

لوس اجنيليسـ  أ.ف.پ: شهدت جزيرة هاواي األميركية 
صبــاح اإلثنني ثورانا هــو األول منذ نحو ٤٠ عاما لـ«مونا 
لوا»، أكبر بركان نشط في العالم، وقد قذف الرماد من دون 

أن يشكل إلى اآلن أي تهديد لسكان املناطق احمليطة.
وبــدأ ثوران «مونا لوا» ليــل األحد وفق حتذير أصدره 
املعهــد اجليوفيزيائي األميركي. وأوضح املعهد أن البركان 
ال زال يقــذف «احلمم من فوهته»، لكنه أشــار إلى أن األمر 
ال يشكل «في الوقت الراهن أي تهديد للمناطق املأهولة».

ولــم تصدر الســلطات أي أوامر إخالء، إال أن بعضا من 
الطرق أغلقت احترازيا.

ويبلغ ارتفاع مونا لوا ٤١٦٩ مترا ويقع في جزيرة هاواي، 
األكبر في األرخبيل الواقع في احمليط الهادئ.

وســبق أن ثار البركان ٣٣ مرة منذ العام ١٨٤٣. كان قد 
ثار آخر مرة في العام ١٩٨٤ واستمر ثورانه ٢٢ يوما.

األدخنة تتصاعد من بركان «مونا لوا»

ضبط مواطن وباكستاني 
«خارج التغطية» مع أدوات تعاٍط

وفاة عشريني في دهس 
على وصلة الدوحة

منصور السلطان

أحالت دوريات أمن مديرية العاصمة مســاء أول من 
أمس مواطنا ووافدا باكستانيا الى اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات بعد ضبطهما بإحدى املناطق وهما بحالة تعاطي 

وبحوزتهما مواد مخدرة وأدوات تعاط.
ووفــق ما أفاد مصــدر أمني لـ «األنبــاء» فإنه خالل 
جتــول إحدى دوريات أمن مديرية أمن العاصمة مســاء 
أول من أمس بإحدى املناطق السكنية ضمن خطة قطاع 
األمن العام لالنتشــار األمني لدوريات األمن في املناطق 
الســكنية والتجارية لضبط املطلوبــني ومروجي املواد 
املخدرة والتي يشرف عليها الوكيل املساعد لشؤون األمن 
العام اللواء عبداهللا الرجيب، مت االشتباه بسيارة تسير 
بإحدى املناطق بطريقة تثير الشــك وبعد إجبار قائدها 
على التوقف تبني انه مواطن في العقد الثالث من عمره 
ويرافقه وافد باكستاني اجلنســية، وهما بحالة تعاط، 
وبتفتيشــهما عثر بحوزتهما على مواد مخدرة وأدوات 
تعاٍط، فتمــت إحالتهما واملضبوطات إلى اإلدارة العامة 

ملكافحة املخدرات.

أحمد خميس

توفي شاب في العشرينيات من عمره مساء أول من 
أمــس إثر تعرضه حلادث دهس على وصلة الدوحة من 

قبل سيارة يقودها وافد سوري اجلنسية.
ووفق مــا أبلغ مصدر «األنباء» فإن الشــاب املتوفى 
توقفت سيارته على الطريق املؤدي إلى وصلة الدوحة، 
وبعد نزوله من الســيارة اصطدمت به ســيارة يقودها 
وافد سوري مما نتج عنه تعرضه لعدة إصابات، ما دعا 
الداهس إلى نقل الشاب إلى املستشفى حيث فارق احلياة.
وأضاف املصدر: فور علم الداهس بوفاة الشــاب قام 

بتسليم نفسه لرجال األمن.

٦ مصابني بحريق في حولي

مبارك التنيب 

أصيب ٦ أشخاص باختناق نتيجة اندالع حريق في 
إحدى العمارات في منطقة حولي استطاع رجال االطفاء 
محاصرته وإخماده بعد اخالء البناية ونقل املصابني الى 

مستشفى مبارك. 
وأكد مصدر إطفائي لـ«األنباء» أن فريق خبراء احلرائق 
توجه إلى موقع احلريق ملعرفة أسباب اندالع النيران.

وكان رجال إطفاء مركزي حولي والساملية فور ورود 
بالغ يفيد باندالع حريق بالعمارة الكائنة في منطقة حولي 
توجهوا الى املوقع حيث تبني أن النار اندلعت بشقة في 
الدور الثاني مع وجود اشخاص محشورين بالداخل، فتم 
اخالء العمارة واخراج االشــخاص احملشورين بالداخل 
والبالــغ عددهــم ٦، حيث أصيبوا باختنــاق ومت نقلهم 
بسيارات االسعاف الى مستشفى مبارك فيما باشر رجال 
االطفاء عملية محاصرة النار واخمادها قبل امتدادها الى 

الشقق العلوية.

احلريق اندلع في الطابق الثاني

أمن

واشنطنـ  د.ب.أ: قالت وكالة الفضاء 
األميركيــة (ناســا) أمــس الثالثاء إن 
كبسولة أوريون التابعة ملهمة أرمتيس ١

القمرية وصلت إلى أبعد مسافة لها عن 
األرض، بعد نحو ١٣ يوما من إطالقها.

وكتبت ناسا عبر تويتر«لقد وصلنا 

إلى أقصى مسافة من األرض!». وقطعت 
الكبسولة مسافة ٤٣٢ ألف كيلومتر عن 
األرض، وهي أطول مسافة تقطعها مركبة 
فضائية مصنوعة للركاب من البشر.

وقبل أيام فقط، حطمت أوريون رقما 
قياسيا سجلته «أبولو ١٣» في عام ١٩٧٠

عندما وصلت إلــى بقعة تبعد حوالي 
٤٠٠ ألف كيلومتر عن كوكبنا األم بعد 

دخولها مدار القمر.
ومــن املتوقع أن تعود أوريون إلى 
األرض في ١١ ديسمبر بعد حوالي مليوني 

كيلومتر من الطيران.

(ناسا) األرض والقمر كما ظهرا عبر كاميرا كبسولة «أوريون» صباح أمس  

«أوريون» تصل 
إلى أبعد مسافة 

لها عن األرض

سيجارة تنقذ كاميرونيا 
من انهيار أرضي ابتلع ١٥ شخصًا!

ياونديـ  رويترز: مثلت استراحة لتدخني سيجارة اخلط 
الفاصــل بني احلياة واملوت بالنســبة ملاكولو دوس، الذي 
تنحى بعيدا عن احتفال تذكاري لكي يدخن سيجارته مبعزل 
عن احلاضرين، فانهارت كتلة من األرض فجأة باآلخرين.

لقي ١٥ شــخصا كانــوا يحضرون املراســم حتفهم، في 
العاصمة الكاميرونية ياوندي األحد بفعل االنهيار األرضي 
خالل إحياء ذكرى مجموعة من أحبائهم الراحلني بالطبول 

والرقص واملشروب.
وقال دوس االثنني، وهو مازال في حالة صدمة، «جنوت 
مــن املوت بفارق ثانيــة». وكان االحتفال مقاما على ملعب 
لكــرة قدم حتده أرض منحدر. وقــال دوس إنه كان يبتعد 
عن احلضور اآلخرين لتفادي التدخني بالقرب منهم حينما 

سمع صوت انهيار جزء من احلائط.

موقع االنهيار الذي قتل ١٥ شخصا أمس األول  (رويترز)

بيانات املستخدمني تغرم «ميتا» ٢٦٥ مليون يورو
ـ أ.ف.پ: فرضــت املفوضيــة  لنــدن 
اإليرلندية حلماية البيانات على مجموعة 
ميتا املالكة لشركة فيسبوك غرامة قدرها 
٢٦٥ مليون يورو لصالح االحتاد األوروبي 
لعــدم توفيرها احلمايــة الكافية لبيانات 

مستخدميها.
ويأتي التدبير في إطار تشديد الغرامات 
املالية واإلجــراءات القانونية املتخذة في 
االحتاد األوروبــي والواليات املتحدة ضد 
عمالقــة التكنولوجيــا على غــرار غوغل 

وأمازون فيسبوك وآبل.
وأعلنت املفوضيــة اإليرلندية حلماية 
البيانــات «إجنــاز حتقيق» بشــأن «ميتا 
بالتفورمز أيرالند ليميتد»، الشركة التابعة 

لـ«ميتــا» و«الهيئــة التي تتولــى مراقبة 
البيانــات في شــبكة فيســبوك للتواصل 
االجتماعــي» مشــيرة إلى «فــرض غرامة 
قدرها ٢٦٥ مليون يورو وسلســلة تدابير 

تصحيحية».
وتتولى «املفوضية اإليرلندية حلماية 
البيانات» بالنيابة عــن االحتاد األوروبي 
اإلشــراف على موقع فيســبوك، نظرا ألن 
املقر اإلقليمي لعمالق التواصل االجتماعي 

يقع في إيرلندا.
وكانت الهيئة قد أعلنت في أبريل ٢٠٢١

فتح حتقيق يطول فيسبوك لصالح االحتاد 
األوروبي، بعد الكشف عن قرصنة بيانات 
أكثر من ٥٣٠ مليون مستخدم في العام ٢٠١٩. التحقيق مع «ميتا» مفتوح منذ ١٩ شهرا
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