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غير مخصص للبيع

عالية اخلالد: نشكر وزير الداخلية
إلعادة ماراثون البنك الوطني

قالت النائبة عالية اخلالد: أشكر النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشــيخ 
طالل اخلالد، والوكيل املساعد لشؤون املرور اللواء 
جمال الصايغ، لسرعة استجابتهما حلل موضوع 
ماراثــون بنك الكويت الوطني، وتنســيقهما مع 
املعنيني في البنك، ليكون املاراثون يوم السبت ١٠

ديسمبر اجلاري في شارع اخلليج. وأضافت النائبة 
عالية اخلالد : أؤكد أن هذه اجلهود وهذا التعاون 
بني اجلهات أمر فاعل ومهم في تســوية كثير من 
األمور، ويسهم في تعزيز املكتسبات الدستورية 

التي ال نقبل املساس بها ألي ذريعة كانت.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصالح الفضالة

غازي النفيسي وبرافني باتيل خالل تسلمه شهادة موسوعة غينيس «Visa»صالح الفليج ود.سعيدة جعفر مع إداريي «الوطني» و

«الوطني» ميدد عقد الشراكة
مع «Visa» ملدة ٧ سنوات إضافية 

«آللئ» العاصمة تدخل موسوعة غينيس 
لألرقام القياسية كأكبر ثريا بالعالم
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محمد العدساني في ذمة اهللا
غّيب املوت أمس رئيس 
مجلس األمة األسبق محمد 
يوســف العدساني عن عمر 
ناهز الـ ٩٧ عامــا. والراحل 
أحــد رواد العمــل احلكومي 
والبرملانــــي والسياســــي 

والديبلوماسي.
شــغل الراحل، مناصب 
عديدة فكان وزيرا للتخطيط 
من ١٩٧٦ حتى ١٩٨٠، كما عني، 
رحمه اهللا، وزيرا لألشغال 
العامــة فــي فبرايــر ١٩٨٠

ورئيســا للبلدية، كما شــغل عضويــة املجلس البلدي 
ومجلــس األمة ومجلــس التخطيــط. وللراحل جتربة 
بارزة في العمل الديبلوماســي مع تســلمه مهام سفير 
الكويــت في اململكــة العربية الســعودية واجلمهورية 

اللبنانية والصومال.
وبهذه املناسبة احلزينة، تتقدم «األنباء» بأحر التعازي 
وأصدق املواساة الى أهل الراحل، سائلني املولى عز وجل 
أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

محمد العدساني - رحمه اهللا

ولي العهد هّنأ الفضالة واجلهاز املركزي: طّبقتم ما ُجبل عليه حكام 
الكويت من صون للهوية الوطنية واحلفاظ على مكونات املجتمع
 تعاونتم مع الدول املجاورة من خالل تطبيق النظم والقوانني احملافظة على حقوق املواطنني
نقّدر اجلهود املتميزة التي قام بها اجلهاز من أجل إجناز املهام والواجبات املنوطة به

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد ببرقية تهنئة إلى رئيس اجلهاز 
املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة 
غير قانونية صالح الفضالة هنأه سموه 
خاللها على الدعم والثقة اللذين أوالهما 
إيــاه مجلس الوزراء فــي بيانه الصادر 

بتاريــخ ١٤ نوفمبر، معربا ســموه عن 
تقديــره للجهود املتميــزة التي قام بها 
اجلهاز من أجل إجناز املهام والواجبات 
املنوطــة به. وعبر ســموه عــن تقديره 
جلهــوده وجميــع العاملني فــي اجلهاز 
املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة 

غير قانونية مطبقني ما جبل عليه حكام 
الكويت الكرام من صون للهوية الوطنية 
وحفاظا على مكونات املجتمع الكويتي، 
متعاونني مــع الدول املجاورة من خالل 
تطبيق النظــم والقوانني احملافظة على 
حقــوق املواطنني، داعيــا اهللا تعالى أن 

يوفقهم في أداء مهامهم وأن يجعل التوفيق 
والسداد حليفهم وحتقيق اخلير ألبناء 
الوطن املخلصني في ظل القيادة احلكيمة 
لصاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف 
األحمــد حفظه اهللا ورعاه وســدد على 

دروب اخلير خطاه.

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

تونس توّدع بفوز تاريخي على حامل اللقب
مدربون لـ «األنباء»: الكرة اآلسيوية شّرفتنا 
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د.مطر حامد النيادي

حتصني جديد للمجلس.. 
بإقرار  مراسيم الضرورة
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    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

PDF الصفحة

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت

13إلى10

اإلمارات نحو 
مستقبل يزخر 
بالنهضة والريادة

بقلم: سفير دولة 
اإلمارات لدى الكويت
د.مطر حامد النيادي

04



02
اخلميس ١ ديسمبر ٢٠٢٢ محليات

األمير عّزى أسرة محمد العدساني:
الفقيد قدم إسهامات جليلة في خدمة الوطن

ى أسرة محمد العدساني: خدم  ولي العهد عزَّ
الوطن خالل تقلده مختلف املناصب بكل كفاءة

بعث صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد ببرقية 
تعزيــة إلى أســرة املغفور له 
بإذن اهللا تعالى محمد يوسف 
العدساني رئيس مجلس األمة 
األسبق أعرب فيها سموه عن 
خالص تعازيه وصادق مواساته 
بوفاة محمد يوسف العدساني، 
مشيدا سموه مبا قدمه الفقيد 
من إسهامات جليلة في خدمة 
وطنــه عبــر مســيرة حافلــة 
بالعطــاء واإلخــالص والوفاء 
للوطن العزيز من خالل مختلف 
املناصب الرفيعة التي تقلدها 
بــكل جــدارة واقتدار الســيما 
توليه رئاسة مجلس األمة والتي 
من خاللها أثرى بحكمته ورشده 
مسار العمل البرملاني في الوطن 
العزيز، مســتذكرا سموه بكل 
االعتــزاز الســجايا احلميــدة 
واملناقب النيرة للفقيد والتي 
أكســبته جل تقديــر واحترام 

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد ببرقية تعزية إلى أسرة املغفور له 
بإذن اهللا تعالى محمد يوسف العدساني 
رئيس مجلس األمة األسبق ضمنها سموه 
خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة 
محمد يوســف العدســـــاني، مستذكرا 
ســــموه ما قدمه الفقيد من إسهامــــات 
بارزة وما متيز به من إخالص ووفاء في 
خدمة الوطن العزيز خالل تقلده ملختلف 
املناصــب الرفيعة بكل كفــاءة واقتدار، 
ومبتهــــال سموه إلى الباري جل وعال 
أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح 
جناته وأن يلهم أسرته الكرمية وذويه 

جميل الصبر وحسن العزاء.
كما بعث ســمو ولي العهد الشــيخ 
مشعل األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس 
شي جينبينغ رئيس جمهورية الصني 
الشعبية الصديقة ضمنها سموه خالص 
تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس 
جمهورية الصني الشعبية األسبق جيانغ 
زميـــــني، متمنيا ألســرة الفقيد وذويه 

جميــــل الصبـــر.

يتغمده بواسع رحمته ومغفرته 
وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم 
أســرته الكرمية وذويه جميل 

الصبر والسلوان.

مــن جهــة اخــرى، بعــث 
صاحب الســمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تعزية إلى 
الرئيس شي جينبينغ رئيس 
جمهوريــة الصــني الشــعبية 
الصديقة، عبر فيها سموه عن 
خالص تعازيه وصادق مواساته 
بوفاة رئيس جمهورية الصني 
الشعبية األسبق جيانغ زميني، 
راجيا سموه ألســرته وذويه 

جميل الصبر.
كمــا بعث صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 
ببرقيــة تهنئة إلى الرئيســة 
رئيســة  ماســون  ســاندرا 
جمهوريــة باربــادوس، عبــر 
فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالدها، 
متمنيا سموه لها موفور الصحة 
والعافية وجلمهورية باربادوس 
وشــعبها الصديــق كل التقدم 

واالزدهار.

سموه عزَّى الرئيس الصيني بوفاة الرئيس األسبق وهنأ رئيسة باربادوسصاحب السمو عّزى الرئيس الصيني بوفاة الرئيس األسبق للجمهورية وهنّأ رئيسة باربادوس بالعيد الوطني

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

اجلميع، حيث كان رحمه اهللا 
رمزا للمواطن املخلص لدينه 

ووطنه.
سائال سموه املولى تعالى أن 

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ببرقية تهنئة 
إلى الرئيسة ساندرا ماسون رئيسة جمهورية باربادوس ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالدهــــا، راجيا 

لها وافر الصحــــة والعافيـــة.

رئيس الوزراء عّزى أسرة رئيس
مجلس األمة األسبق والرئيس الصيني

وفد أمني يبحث قضية محمد البغلي املفقود في رومانيا

بعــث رئيس مجلس 
الشــيخ  الوزراء ســمو 
أحمــد نــواف األحمــد 
الصبــاح ببرقية تعزية 
إلى أسرة املغفور له بإذن 
اهللا تعالى محمد يوسف 
العدساني رئيس مجلس 
األمــة األســبق، ضمنها 
ســموه خالص تعازيه 
وصادق مواساته بوفاة 
محمد يوسف العدساني. 
كمــا بعــث رئيــس 
مجلــس الوزراء ســمو 

الشــيخ أحمد نواف األحمــد الصباح 
ببرقية تعزية إلى الرئيس شي جينبينغ 

رئيس جمهورية الصني 
الصديقــة،  الشــعبية 
ضمنها ســموه خالص 
تعازيه وصادق مواساته 
بوفاة رئيس جمهورية 
الصني الشعبية األسبق 

جيانغ زميني.
وبعث رئيس مجلس 
الشــيخ  الوزراء ســمو 
أحمــد نــواف األحمــد 
الصبــاح ببرقية تهنئة 
إلــى الرئيســة ســاندرا 
ماسون رئيسة جمهورية 
باربــادوس الصديقة مبناســبة العيد 

الوطني لبالدها.

بدأ وفد أمني كويتي بحث ومتابعة قضية املواطن الكويتي 
املفقــود محمد البغلي الــذي اختفى في ظروف غامضة في 
قرية كييا مبقاطعة براهوفا شمال العاصمة بوخارست في 

أغسطس ٢٠١٥.
وقال ســفيرنا لدى رومانيا طــالل الهاجري في اتصال 
مع «كونا» إنه بحث مع وزير الدولة لشؤون الطوارئ في 
وزارة الداخلية الرومانية رائد عرفات بحضور الوفد األمني 
الكويتي آخر مستجدات قضية املواطن الكويتي محمد البغلي.

وأشــار الســفير الهاجري الى أن الوفد سيعقد عددا من 
االجتماعات مع املسؤولني في األجهزة األمنية في رومانيا، 
مشددا على ضرورة بذل املزيد من اجلهود من قبل السلطات 
الرومانية ملعرفة مصير املواطن الكويتي املفقود وحل هذه 

القضية اإلنسانية التي طال أمدها.
وأكــد ان القضية حتظى باهتمام كبير على املســتويني 
الرســمي والشعبي في الكويت وحرص القيادة السياسية 
ووزارتــي اخلارجية والداخلية على مواصلة ومعرفة آخر 

ما توصلت إليه نتائج التحقيقات في القضية.
سفيرنا لدى رومانيا طـــالل الهاجـري مع وزير الدولـة لشـؤون الطـوارئ 

في وزارة الداخلية الرومانية رائد عرفات

وزير الدفاع بحث مع ٤ سفراء القضايا املشتركة
بحث وزير الدفاع الشيخ 
عبداهللا العلي مع ســفراء 
ســلطنة عمــان واململكــة 
املتحــدة ومملكة إســبانيا 
وجمهورية إيطالياـ  كل على 
حدة- العالقات الثنائية بني 
دولهم والكويت عالوة على 
موضوعــات ذات االهتمام 

املشترك.
وقالت رئاســة األركان 
العامــة للجيش فــي بيان 
صحافــي إن وزيــر الدفاع 
اســتقبل في مكتبه كال من 
الســفير العماني د. صالح 
اخلروصي وسفيرة اململكة 
املتحــدة بلينــدا لويــس 
والسفير اإلسباني ميغيل 
أغيالر والســفير اإليطالي 

الشيخ عبداهللا العلي مستقبال سفيرة اململكة املتحدة بليندا لويسالشيخ عبداهللا العلي مستقبال السفير العماني د. صالح اخلروصي

وزير اخلارجية: الكويت تدعم املساعي الدولية 
لوقف التصعيد وإيجاد حل سلمي ألزمات املنطقة

غادر وزير اخلارجية الشــيخ سالم 
العبداهللا البــالد متوجها إلــى اململكة 
العربية السعودية الشقيقة في زيارة 
رسمية تعد األولى له منذ توليه منصب 

وزير اخلارجية.
وسيعقد وزير اخلارجية لقاء ثنائيا 
مــع وزيــر خارجيــة اململكــة العربية 
السعودية الشــقيقة األمير فيصل بن 
فرحان آل سعود لبحث أواصر العالقات 
األخوية الراســخة التي جتمع البلدين 
والشعبني الشقيقني وعدد من القضايا 
محل االهتمام املشترك واملستجدات على 

الساحتني اإلقليمية والدولية.
وقبيــل مغادرتــه اســتقبل وزيــر 
اخلارجية الشــيخ ســالم العبداهللا في 
ديــوان عــام الــوزارة مستشــار وزير 
خارجيــة الواليات املتحــدة األميركية 

ديرك شــولي، وذلك مبناســب زيارته 
الرسمية إلى الكويت.

ومت خالل اللقاء بحث أبرز املستجدات 
على الساحتني اإلقليميــــــة والدولية 
إلــى األحــداث والتطورات  والتطــرق 
التي تشهدها املنطقة، السيما األوضاع 
الراهنة في اليمن وسورية وأفغانستان 

وأوكرانيا.
وجدد وزير اخلارجية موقف الكويت 
الداعم حلل األزمات التي تعيشها املنطقة 
عبر الوســائل السلميـــــة والتفاوض 
والتأكيــد على ضرورة دعم املســاعي 
الدولية الرامية إلى وقف التصعيد إليجاد 
حل سلمي لتلك األزمات مبا يتوافق مع 

القانون الدولي.
من جانبه، أشاد املسؤول األميركي 
باجلهود واملساعي التي تقوم بها الكويت 

في ترســيخ دعائم حفظ السلم واألمن 
الدوليني في املنطقة.

كما مت خالل اللقاء مناقشة عدد من 
القضايا ذات االهتمام املشترك بني البلدين 

الصديقني.
كما استقبل وزير اخلارجية الشيخ 
ســالم العبداهللا في ديوان عام الوزارة 
ســفير مملكــة تايلنــد الصديقة روج 
تامونغكول، وذلك مبناسبة انتهاء فترة 

عمله سفيرا لبالده لدى الكويت.
وأشاد الشيخ سالم العبداهللا خالل 
اللقاء بجهود الســفير وإسهاماته التي 
قدمها في إطار تعزيز العالقات الثنائية 
الوثيقــة التي تربــط الكويت ومملكة 
تايلند وشــكره على مــا قدمه لتطوير 
تلــك العالقات، متمنيا لــه النجاح في 

مهامه القادمة.

توّجه إلى السعودية في زيارة رسمية والتقى مستشار وزير اخلارجية األميركي وسفير تايلند

الشيخ سالم العبداهللا مستقبال ديرك شولي وزير اخلارجية لدى مغادرته إلى اململكة العربية السعودية في زيارة رسمية

كارلو بالدوتشي.
وأضافــت أنــه مت خالل 
اللقاءات تبــادل األحاديث 
الوديــة ووجهــات النظــر 
أهــم األمور  واســتعراض 

واملوضوعات ذات االهتمام 
املشــترك وســبل تعزيــز 
التعــاون والعمل  أواصــر 
بني الكويت والدول الشقيقة 
والصديقة إضافة إلى بحث 

آخر التطورات واملستجدات 
علــى الســاحتني اإلقليمية 

والدولية.
وحضــر جانبا من هذه 
اللقــاءات رئيــس األركان 

العامــة للجيــش الفريــق 
الركن خالد صالح الصباح 
والســكرتير األول بــإدارة 
أوروبا في وزارة اخلارجية 

عبداهللا الونيان.

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح
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أبو الغيط بحث مع بهبهاني القضايا اإلعالمية
رئيس حترير «اخلليج» شارك في «اليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني» 

أحمد بهبهاني وسفراء بعض الدول في القاهرة وممثال األزهر والكنيسة أمني عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مستقبال أحمد إسماعيل بهبهاني

القاهرة - ناهد إمام 

استقبل األمني العام جلامعة الدول 
العربيــة أحمد ابو الغيط مبكتبه في 
جامعة الدول العربية أحمد اسماعيل 
بهبهانــي رئيس مجموعــة اجلابرية 
ورئيس حترير «اخلليج الكويتية»، 
وذلك خالل زيارته إلى جمهورية مصر 

العربية.
وجرى خالل اللقاء تبادل األحاديث 
الودية الســيما ما يتعلــق بالقضايا 

اإلعالمية ذات االهتمام املشترك.
وفــي نهاية اللقاء تقــدم بهبهاني 

بالشكر إلى أحمد ابو الغيط على حفاوة 
االستقبال، متمنيا له التوفيق ودوام 

الصحة والعافية.
كما استقبل الســفير أحمد رشيد 
خطابــي األمني العام املســاعد رئيس 
قطاع شؤون اإلعالم واالتصال مبكتبه 
في جامعة الدول العربية أحمد اسماعيل 
بهبهاني بحضور الوزير املفوض في 
جامعة الدول العربية جيهان اشكناني 
ومديــر حترير «اخلليــج» الكويتية 

نشأت الدبيس.
وجرى خالل اللقاء تبادل األحاديث 
الودية الســيما ما يتعلــق بالقضايا 

اإلعالمية ذات االهتمام املشترك.
من جانب آخر، شارك بهبهاني في 
فعاليات «اليوم العاملي للتضامن مع 
الشعب الفلسطيني» والتي استضافتها 
األمانة العامة للجامعة بالقاهرة، وذلك 
بحضور أبــو الغيط ووزير خارجية 
فلســطني رياض املالكــي، وممثلون 
عــن األمم املتحدة واألزهر الشــريف 
والكنيســة املصرية واملندوب الدائم 
جلمهورية مصر العربية لدى اجلامعة 
ومندوبي الدول العربية وممثلي السلك 
الديبلوماسي األجنبي بالقاهرة وعدد 

من الشخصيات العامة.

«الداخلية» افتتحت املخيم الربيعي لضباط الشرطة
برعاية النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ طالل اخلالد، وبحضور 
وكيل وزارة الداخلية الفريق 
أنور البرجس، ووكيل وزارة 
الداخليــة ورئيــس مجلــس 
إدارة نــادي ضباط الشــرطة 
الفريق الشيخ سالم النواف، 
وأعضاء مجلــس إدارة نادي 
ضباط الشرطة، افتتحت وزارة 
الداخلية أمس املخيم الربيعي 
لنادي ضباط الشرطة مبنطقة 
صبحان. ويضم املخيم العديد 
مــن اخلدمــات الترفيهية من 
ألعاب لألطفال ومسرحا لتقدمي 
الفعاليات واملسابقات وكذلك 
مخيمــات للتأجيــر، ويفتــح 
املخيم أبوابه من الســاعة ١٢

ظهرا حتى ١٠مساء.
اجلدير بالذكر أن الراغبني 
في احلجز باملخيم من ضباط 
الشــرطة ولديهم عضوية 
ســارية بنــادي الشــرطة، 
عليهم مراجعة موقع املخيم 

.www.policeclubkw.org
ويأتي افتتاح املخيم انطالقا 
من اســتراتيجية املؤسســة 
األمنية ممثلة في نادي ضباط 
العــبء  الشــرطة لتخفيــف 
االجتماعي واألسري، وتعزيز 
التفاعــل فيمــا بــني الضباط 
وترسيخ العالقات االجتماعية، 

كما ميكن للضبــاط املنتهية 
عضويتهــم مراجعــة املخيم 
الربيعي خــالل أوقات العمل 
من الساعة ١٢ ظهرا وحتى ٤
عصرا لتجديــد عضوياتهم، 
حتى يتمكنوا من حجز املخيم 
من خالل املوقع اإللكتروني أو 
من خالل مكتب احلجز باملخيم.

الفريق أنور البرجس والفريق الشيخ سالم النواف وعدد من قيادات «الداخلية» خالل جولة في املخيم

مبنطقة صبحان من ١٢ ظهرا 
حتى ٤ عصرا من األحد إلى 
اخلميــس من كل أســبوع، 
وتيســيرا وتســهيال على 
الضبــاط مت تدشــني موقع 
إلكترونــي خــاص للحجز 
والتسجيل حسب الشروط 
واألحكام املوجودة باملوقع 

العتل: تنفيذ مبادرة تعيني «املهندسني» في «التربية» 
التزام حكومي بالنهج اجلديد لالعتماد على الكويتيني

عبدالعزيز الفضلي

تأكيدا ملا نشرته «األنباء» 
حــول رفــع وزارة التربيــة 
احلظر عن تعيني املهندسني 
الكويتيني في املواد العلمية 
كمعلمني في املــدارس، ثمن 
املهندســني  رئيــس جمعية 
م.فيصل العتل عاليا تعاون 
وزارة التربية وإطالق تعيني 
املهندسني الكويتيني مدرسني 
للمواد العلمية في مدارسها، 
الــوزارة  بــدء  مضيفــا أن 
وتنسيقها مع ديوان اخلدمة 
في تطبيق مبادرتنا املقدمة 
منــذ أكثــر من عــام يعكس 
التزامــا بالنهج اجلديد الذي 

خاص لـ«األنباء»، إلى أن هذه 
املبادرة من اجلمعية جاءت 
بناء علــى رغبة أبداها نحو 
٢٠٠ مهندس ومهندســة من 
حديثي التخــرج للعمل في 
مجال التدريــس على الرغم 
من افتقادهم كادر املهندسني 
بــكادر املعلمني،  واالكتفــاء 
أنه ميكن االستفادة  مضيفا 
من هؤالء الزمالء في تدريس 
جميــع املــواد العلمية التي 
تواجــه الــوزارة نقصا فيها 
العلوم  الفيزيــاء،  الكيمياء، 
والرياضيــات والكمبيوتــر 
وغيرها. وأضاف أن انطالق 
تنفيــذ هــذه املبــادرة ميثل 
بالنســبة للجمعيــة خطوة 

جــادة علــى طريــق تعديل 
التركيبة السكانية وتكويت 
املهن من خالل فتح آفاق لعمل 
املهندسني وكل أبناء الكويت 
في مختلــف املهن، الفتا إلى 
أن املهندســني قادرون على 
العمل في الكثير من املجاالت 
اإلدارية والفنية وإدارة املرافق 
واســتثمارها وغيرهــا مــن 
املهن املســاندة في القطاعني 
العام واخلاص. ووجه العتل 
الشكر إلى فرق عمل املبادرة 
باجلمعية والذي ضم الزمالء، 
م. يوسف حمزة الشريف وم. 
فهد غنيــم الزعبي، م. غنام 
ظافر العجمي وأمني السر م. 

فهد ارديني العتيبي.

م.فيصل العتل

أعلنته احلكومة وبدأنا ككل 
أبنــاء الكويــت نتطلــع إلى 

إجنازاته في الفترة املقبلة.
وأشار العتل في تصريح 

اجلامعة تفتح مجال التوظيف لطالبها:
٤٠ ساعة أسبوعيًا مقابل ١٠٠ دينار

«التشــغيل الطالبــي» جتربة مثمرة 
تتيحها جامعة الكويت لطلبتها لالستفادة 
مــن وقــت فراغهم بنشــاط نافــع يزيد 

معارفهم.
وقالت رئيسة قسم علم النفس باإلنابة 
فــي اجلامعة د.هدى جعفــر في لقاء مع 
«كونا» أمس إن «التشغيل الطالبي» خدمة 
تقدمها اجلامعة عن طريق عمادة الشؤون 
الطالبية وفقا لشروط محددة مثل املعدل 

العام وعدد الساعات اليومية التي ميكن 
أن يشتغل بها الطالب.

مــن جهته، قــال مديــر ادارة الرعاية 
االجتماعية في جامعة الكويت وائل العبيد 
فــي تصريح مماثل أن قســم التشــغيل 
الطالبي ينسق مع مراكز العمل احملددة 
من خالل مخاطبتها لطلب توفير فرص 

عمل داخل مرافق اجلامعة.
وبني أنه يسمح للطالب بالعمل بجميع 

االقســام العلمية واملختبرات واملكتبات 
وأيضا االقسام اإلدارية بالكليات وباإلدارات 
املختلفة في عمادة شؤون الطلبة ومكتبة 
الطالب، موضحا انه يتم التشغيل يكون 
بحد أقصى ٤٠ ســاعة بالشهر مبعدل ١٠
ساعات أســبوعيا وثالث ساعات يوميا 
ويتقاضى الطالب مبلغ (دينارين ونصف) 
مقابل كل ساعة عمل مبجمل (١٠٠ دينار) 

كحد أعلى للساعات بالشهر الواحد.

أسامة أبوالسعود

أصدر وزير العدل ووزير 
األوقاف ووزير الدولة لشؤون 
تعزيــز النزاهــة عبدالعزيز 
املاجد قرارا وزاريا بتفويض 
وكيــل وزارة العــدل عمــر 
الشــرقاوي ووكيلي الوزارة 
املســاعدين للشــؤون املالية 
واإلدارية والشؤون القانونية 
بعــدد كبير من اختصاصات 
الوزيــر. وجــاء فــي قــرار 
التفويــض، الــذي حصلــت 

«األنباء» على نسخة منه:
٭ مــادة أولى: يفــوض وكيل 
مباشــرة  فــي  الــوزارة 
االختصاصات التالية بالنسبة 
ملجموعــة الوظائــف العامة 
والفنية واملساعدة واملعاونة 

فيما لم يرد به نص خاص:
١ـ  تعيــني املوظفــني فــي 
درجات مجموعــة الوظائف 

العامة.
٢ـ  ترقية املوظفني باالختيار.
٣ـ  نقــل ونــدب املوظفني 
داخل قطاعات وإدارات الوزارة 
أو إلــى اجلهــات احلكوميــة 
األخــرى، وتغييــر املســمى 
وتعديل األوضاع وفقا للقواعد 
املنظمة لذلك ماعدا شــاغلي 

الوظائف اإلشرافية.
٤ ـ إعارة املوظفني للعمل 
باجلهات األخرى وفقا للقواعد 

املنظمة لذلك.
٥ ـ وقــف املوظفــني مــن 
شــاغلي مجموعــة الوظائف 
العامــة عن العمــل ملصلحة 
التحقيق أو للمصلحة العامة 
مــا عــدا شــاغلي الوظائــف 

اإلشرافية.
٦ـ  إحالــة املوظفــني مــن 
شــاغلي مجموعــة الوظائف 
العامــة الــى التحقيق ما عدا 
شاغلي الوظائف اإلشرافية.

٧ ـ توقيع عقوبة الفصل 
من اخلدمة على املوظفني من 
شــاغلي مجموعــة الوظائف 

العامة.
٨ـ  استبقاء املوظف احملكوم 
عليه بعقوبة مقيدة للحرية في 
اخلدمة وذلك في حالة احلكم 

بوقف تنفيذ العقوبة.
٩ـ  االختصاصات الواردة 
في قانون حــق االطالع رقم 
والئحتــه   ٢٠٢٠ لســنة   ١٢

التنفيذية.
١٠ـ  املوافقة عند االقتضاء 
الســكن  تخصيــص  علــى 
احلكومــي أو االســتمرار في 
شــغله وفقا للمــدة احملددة 

الوزارة املســاعد للشــؤون 
اإلدارية واملالية في مباشرة 
االختصاصات التالية املتعلقة 
باجلهــات املعاونــة للقضاء 
والنيابة العامة وكادر اخلبراء:

١ـ  صــرف املبالــغ املالية 
املستحقة عن سنوات سابقة 
في حدود االعتمادات املالية 

بامليزانية.
٢ـ  حتديد األعمال اإلضافية 
التي مينح عنها تعويضات 
من حيث املدة اســتثناء من 
قــرار مجلس اخلدمة املدنية 

رقم ٢٠١٢/١٢ وتعديالته.
٭ مادة خامسة: يفوض وكيل 
الوزارة املســاعد للشــؤون 
اإلدارية واملالية في مباشرة 
االختصاصات التالية بالنسبة 
املوظفــني مبختلــف  لــكل 

املجموعات الوظيفية:
١ـ  منح االجازات وقطعها 
فيمــا عدا شــاغلي الوظائف 

القيادية.
٢ ـ تطبيق أحكام نظامي 
الدوام الرسمي ونظام التغيب 
اجلزئي الواردة بقرار مجلس 
اخلدمة املدنية رقم ٢٠٠٦/٤١

بشأن قواعد وأحكام وضوابط 
العمل الرسمي وتعديالته.

القواعــد  وضــع  ـ   ٣
واإلجراءات اخلاصة بتقرير 
الصالحيــة لفتــرة التجربة 
للموظفني اخلاضعني لها وفقا 
لإلجراءات والضوابط املقررة.

٤ ـ إصــدار قــرار فصــل 
املوظــف مــن اخلدمــة عند 
حصوله علــى ثالثة تقارير 
نهائية بدرجة ضعيف وفقا 

للقانون
٥ـ  منح املوظف من شاغلي 
الوظائــف العامــة والفنيــة 
املساعدة واملعاونة إذنا كتابيا 
لتأدية أعمال للغير مبرتب أو 
مبكافــأة أو بدونهما في غير 

أوقات العمل الرسمية.
رواتب املوظفني

٭ مادة سادسة: يفوض وكيل 
الــوزارة املســاعد للشــؤون 
اإلدارية واملالية في مباشرة 
االختصاصات املقررة للوزير 
باعتماد الشــيكات واألوراق 
اخلاصــة بالشــؤون املاليــة 

املتعلقة باألمور اآلتية:
١ ـ رواتــب ومســتحقات 
املوظفني علــى الصناديق أو 

البنوك.
٢ ـ املبالــغ التــي تدفــع 
للوزارات واجلهات احلكومية 
واخلاصة مبقابل خدمات تؤدى 

للوزارة.
٣ ـ املبالغ التي حتول إلى 
الوزارات واجلهات احلكومية 
كاســتقطاعات مــن رواتــب 

املوظفني.
٤ ـ التوقيــع علــى أوامر 

وعقود الشراء.
الشؤون القانونية

٭ مادة ســابعة: يفوض وكيل 
الــوزارة املســاعد للشــؤون 
مباشــرة  فــي  القانونيــة 
التالية فيما  االختصاصــات 

لم يرد فيه نص خاص:
١ـ  إبالغ اجلهات القضائية 
عن جرائم إهانة املوظف العام 

بسبب تأدية وظيفته.
٢ ـ تكليــف مــن ميثل 
اإلدارة  أمــام  الــوزارة 
العامــة للخبراء والنيابة 
العامــة واإلدارة العامــة 
واإلدارة  للتحقيقــات 
العامة للتنفيذ ومخاطبة 
الفتوى والتشريع وتلك 
اجلهــات وذلــك فــي كل 
القضايــا املرفوعة من أو 
ضد الوزارة وترشيح من 
ميثل الوزارة في اللجان 

القانونية.
٣ ـ اقتراح كل التدابير 
الكفيلــة  واالســتعدادات 
مبواجهــة أي ممارســات 
تستهدف اإلضرار باملصالح 
احليوية للبالد وتعطيل 
مصالح املواطنني وأعمالهم 
وذلك مبا يضمن تسيير 
العمل وعدم تعريض هذه 
املصالح للتأخير والضر.

٭ مــادة تاســعة: يجــوز 
لوكيل الوزارة أن يفوض 
وكالء الوزارة املساعدين 
ورئيــس اإلدارة العامــة 
للتنفيــذ ورئيس اإلدارة 
العامة للخبراء في بعض 
االختصاصــات املفوض 
فيها الواردة في هذا القرار.

٭ مادة عاشــرة: يجوز لوكيل 
الــوزارة املســاعد للشــؤون 
اإلدارية واملالية ووكيل الوزارة 
املساعد للشــؤون القانونية 
تفويض مديري اإلدارات في 
بعض االختصاصات املفوضني 

فيها الواردة في هذا القرار.
مادة حادية عشرة: تلغى كل  ٭ 
القرارات فيمــا يتعارض مع 
هذا القرار، ويعمل به اعتبارا 

من تاريخ صدوره.
٭ مادة ثانية عشرة: على جميع 
جهــات االختصاص كل فيما 

يخصه تنفيذ هذا القرار.

املاجد يفّوض ٣ وكالء في «العدل» بعدد من اختصاصاته
تشمل تعيني املوظفني والترقية باالختيار والنقل والندب واإلعارة وتوقيع العقوبات

بالتعليمات املنظمة بالنسبة 
للسادة القضاة وأعضاء النيابة 

العامة.
٭ مادة ثانية: يفوض وكيل الوزارة 
فــي مباشــرة االختصاصات 
التالية بالنسبة لكادر اخلبراء:
١ ـ إحالــة اخلبــراء الــى 
التحقيــق مــا عــدا شــاغلي 

الوظائف اإلشرافية.
٢ ـ وقــف خبــراء اإلدارة 
العامــة للخبراء عــن العمل 

ملصلحة التحقيق.
٣ ـ توقيــع عقوبة اإلنذار 
واخلصم مــن الراتب ملدة ال 
تزيد على خمسة عشر يوما 
بالنسبة خلبراء اإلدارة العامة 

للخبراء.
٤ـ  منح إذن كتابي للخبير 
لتأدية عمل للغير مبرتب أو 
مبكافــأة أو مــن دونهمــا في 
غير أوقات العمل الرســمية 
بعــد احلصول علــى إذن من 
مجلس شؤون خبراء اإلدارة 

العامة للخبراء.
الســيد  مادة ثالثة: يفوض  ٭ 
وكيــل الوزارة في مباشــرة 
االختصاصــات التالية فيما 
يتعلــق باجلهــات املعاونة 
العامــة  للقضــاء والنيابــة 
بالنسبة ملجموعة الوظائف 
العامــة والفنيــة املســاعدة 
واملعاونــة والعقود (الثاني 
والراتــب املقطــوع) وكادر 

اخلبراء:
١ ـ االعتــداد باخلبرة في 
الوظيفــة املطلــوب  مجــال 
التعيني عليها كشرط للتعني 

بالدرجة الثامنة عامة.
إلــزام  ـ اإلعفــاء مــن   ٢
املوظفني املعينني بأعلى من 
الدرجات املقــررة ملؤهالتهم 
بالعمل في مجال التخصص 
املنصــوص عليــه ألســباب 

صحية.
الشؤون املالية

مادة رابعة: يفــوض وكيل  ٭ 

عبدالعزيز املاجد

مدرسة الكويت النموذجية نظمت «ال للعنف»
الكويت  نظمت مدرســة 
النموذجيــة، وهــي إحــدى 
املــدارس التابعــة ملجموعة 
القابضــة، نــدوة  اجلــري 
توعوية ثقافية حتت عنوان 
«ال للعنــف» بالتعــاون مع 
وزارة الداخليــة، حضرهــا 
مديــرو املدرســة والطالب، 
حيث قام بإلقاء الندوة املالزم 
املالزم أول حقوقي حسني العنزي واحلضور خالل الندوةأول حقوقي حسني العنزي.
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حتتفل دولة اإلمارات العربية املتحدة 
غدا ٢ من ديسمبر ٢٠٢٢ بالذكرى الـ ٥١

لتأسيسها، حيث امتدت رحلة دولتنا الواثقة 
نحو التقدم والتنمية، عبر هذه السنوات 
املضيئــة واحلافلة باإلجنــازات وبرؤية 
واضحة نحو املســتقبل، رسم مالمحها 
األولى وأرســى دعائمها مؤسس الدولة 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب اهللا 
ثراه» وإخوانه اآلباء املؤسسون، واستمرت 
على ذات النهج في عهد املغفور له الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان.
السمو  بقيادة صاحب  الدولة  وتسير 
الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة «حفظه اهللا»، وصاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
«رعاه اهللا»، وأصحاب السمو حكام دولة 
اإلمارات، بخطى ثابتة نحو مستقبل يزخر 

بالنهضة والريادة.
وميثــل عيد االحتاد الـ ٥١ مناســبة 
لالحتفاء بإجنــازات الدولة التي حققتها 
خالل األعوام املاضية، حيث جنحت دولة 
اإلمــارات في تخطيطها االســتراتيجي 
بقراءة املستقبل واستشــرافه ومواكبة 
التقنيات احلديثة وتسخيرها خلدمة  كل 
اإلنسان وسعادته، حيث ركزت على تطوير 
جميع القطاعات، وترجمت هذا التوجه إلى 
واقع ملموس، من خالل إجنازات قياسية 
على املستوى اإلقليمي والعاملي، أسهمت 
في تعزيز مكانة الدولة بني أكثر دول العالم 
تقدما، وفق أرقى مستويات التنمية، مبا 
ينسجم وطموحات القيادة الرشيدة ملستقبل 

دولة اإلمارات ومسيرتها.
وقد اعتمــدت دولة اإلمــارات رؤى 
إســتراتيجية واضحة، وخريطة طريق 
محددة لتحقيق إجنازات نوعية شــاملة 
في القطاعات احليوية التي من شأنها تعزيز 
ازدهار الدولة بشكل مستدام، وضمان بناء 
مستقبل أكثر إشراقا ألجيالها بعيدا عن 
االعتماد على املوارد النفطية، حتى حتقيق 

مئويتها في ٢٠٧١.
وعززت دولة اإلمارات رؤيتها في تبني 
استراتيجيات اقتصادية محفزة على التنويع 
االقتصادي، والعمل على بناء اقتصاد قائم 
على املعرفة والتنوع يعززه التقدم العلمي 

والتكنولوجي.
وقد بــدأت دولة اإلمــارات في إبرام 
اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع شركاء 
استراتيجيني، كجزء من استراتيجية طويلة 
األمد في مســيرتها للتنوع االقتصادي 
وتطوير شــراكات دولية قوية من خالل 

التجارة والصناعة واالستثمار.
وتؤمن دولة اإلمارات بأن مستقبل األمن 
اإلقليمي يعتمد على شراكات قوية متعددة 
األطراف والتزام مشترك بتحقيق االستقرار 
واالزدهار، وستواصل اتفاقيات الشراكة 
االقتصادية الشاملة متهيد الطريق ملزيد 
من الفرص لشعوب املنطقة وفتح املجال 
التنمية االقتصادية احليوية  أمام  واسعا 
للشرق األوسط، وتسريع وتعزيز جتارة 
الدول وزيادة سهولة ممارسة األعمال في 
جميع أنحاء املنطقة، وفي أسواق أخرى مثل 
أوروبا وآسيا وأفريقيا وأميركا الالتينية.
اإلمارات في نهجها  وستستمر دولة 
الراسخ في تعزيز جسور الشراكة واحلوار 
والعالقات الفاعلة واملتوازنة ومد يد الصداقة 
لتحقيق االستقرار واالزدهار وتعزيز ثقافة 

التسامح ومتكني املرأة.
في عام ٢٠٢٢ اختتمت دولة اإلمارات 
فعاليات إكسبو ٢٠٢٠ دبي، وقد شهد نحو 

٢٤ مليون زيارة، مسجال جناحا آخر لدولة 
اإلمارات، وقد عبرت الكويت عن تقديرها 
للجهود التي قامت بها دولة اإلمارات وأبهرت 
بها العالم أجمع في النجاح االستثنائي الذي 
حتقق باستضافة وتنظيم أول إكسبو في 
منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب 
آسيا، وقد كانت مشاركة الكويت الشقيقة 
متميزة بواحد من أكبر األجنحة، والذي 

شهد إقباال كبيرا من الزوار.
اإلمارات في حتفيز  وتســتمر دولة 
التعاون وحشد اجلهود الدولية لتخفيف 
تداعيات التغير املناخي ودعم جهود العالم 
في هذا املجال، وقد شــاركت في مؤمتر 
الدول األطراف في اتفاقية األمم املتحدة 
اإلطارية للتغير املناخي COP٢٧ الذي انعقد 
فــي جمهورية مصر العربية، وتســتعد 
الستضافة COP٢٨ في مدينة إكسبو دبي 
لتستمر اجلهود والزخم الذي تشارك به 
دولة اإلمارات بفاعلية في املساهمة خلفض 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم.

وفي مجال الديبلوماسية التكنولوجية 
فإن التوجهات املستقبلية لدولة اإلمارات 
تســعى إلى ترســيخ قطاع التكنولوجيا 
املتقدمة كقطاع استراتيجي في  والعلوم 
الدولة، كما ميثل االستثمار في قطاع الفضاء 
أحد هذه املجاالت التي تركز عليها الدولة. 
وتستعد دولة اإلمارات خالل األيام املقبلة 
لتسجيل إجناز جديد في قطاع الفضاء مع 
اقتراب فتح نافذة إطالق املستكشف راشد 
الــذي مت تصنيعه بالكامل بأياد وخبرات 

إماراتية.
في مجال الصحة مثل عام ٢٠٢٢ إجنازا 
مهما في التعافــي من جائحة كوفيد-١٩، 
وقد ساهمت دولة اإلمارات بجهود كبيرة 
في دعم اجلهود الدولية ملكافحة اجلائحة، 
حيث أرســلت دولة اإلمارات نحو ٣٠٠٠
طن من املساعدات الطبية إلى أكثر من ١٤٢
دولة لدعم جهودها في التصدي جلائحة 
كوفيد-١٩. هذه اجلهود اإلماراتية تضاف 
إلى ديبلوماسية العطاء اإلنساني بال حدود 
التي متثل أحد املبادئ العشرة للخمسني 

عاما القادمة.
تعد العالقات بني دولة اإلمارات والكويت 
منوذجا استثنائيا وثريا للتعاون والتكاتف 
على جميع األصعدة، والتي تستمد قوتها 
من جذورها التاريخية املتأصلة، ومن حرص 
قيادتي البلدين على دفعها نحو املزيد من 
التطور والتقدم، واستثمار الفرص املتاحة 
في هذا الشأن، مبا يلبي طموحات الشعبني 

الشقيقني.
فالعالقات اإلماراتية - الكويتية تقوم 
على روابط الدم والنسب والتاريخ املشترك، 
وهي في تطور مستمر وتستند إلى دعم 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، وأخيه صاحب السمو األمير الشيخ 

نواف األحمد.
فالزيارات واللقاءات واالتصاالت بني 
املسؤولني في البلدين الشقيقني مستمرة 
للتشاور والتنسيق على مختلف املستويات 
وفي مختلف املجــاالت. ويعكس احتفاء 
الكويت الشقيقة بعيد االحتاد الـ ٥١ لدولة 
اإلمارات العالقات االستراتيجية واالجتماعية 
املتجذرة بني بلدينا، والتي اســتندت إلى 
تاريخ شيد بنيانه اآلباء املؤسسون، وتغذت 

أوردته من أواصر النسب وروابط الدم.
في اخلتام، نســأل اهللا أن يعيد على 
دولتنا احلبيبة هذه املناسبة باخلير واليمن 
والبركات، ونتمنى موفور الصحة والعافية 
لقيادتنا الرشــيدة، وأن يدمي على شعبي 

البلدين الشقيقني األخوة واحملبة.

اإلمارات نحو مستقبل 
يزخر بالنهضة والريادة

بقلم: سفير دولة اإلمارات لدى الكويت
د.مطر حامد النيادي

البغلي لـ «األنباء»: تسكني شواغر «املعاقني» باألكفأ واألحق
وزيرة الشؤون زارت الهيئة وتفّقدت طبيعة عمل جلانها وآليات استقبال وإجناز املعامالت

الوزيرة البغلي تتفقد إحدى صاالت املراجعني الوزيرة مي البغلي خالل تفقدها مبنى هيئة ذوي اإلعاقة برفقة هنادي املبيلش

حلـول جذريـة للمعوقـات والصعوبـات التـي تواجـه عمـل «هيئـة املعاقـني» وفـق رؤيـة واقعيـة قابلـة للتطبيـق
سـنعمل على جعـل هيئـة املعاقني جهـة جاذبـة للكـوادر الوطنيـة وبيئـة عمـل مالئمـة الحتـواء ذوي الكفاءة

بشرى شعبان

قامــت وزيــرة الشــؤون، 
ووزيرة الدولة لشؤون املرأة 
والطفولة، ورئيســة املجلس 
األعلى لشــؤون ذوي اإلعاقة 
مي البغلي، بزيارة إلى الهيئة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة، 
تفقدت خاللها صاالت استقبال 
املراجعــني، واللجــان الطبية 
العاملة في الهيئة، واستمعت 
إلى شــرح من مديــرة الهيئة 
باإلنابة هنادي املبيلش، حول 
طبيعة العمــل داخل اللجان، 
وآليــات اســتقبال وإجنــاز 

املعامالت بالصاالت.
فــي  البغلــي،  وقالــت 
تصريح صحافي لـ «األنباء» 
عقب اجلولــة، إن «اجتماعها 

واقعية قابلة للتطبيق ليتسنى 
االرتقاء بكل ما يخص املعاقني 

واملوظفني على حد سواء».
وأكــدت البغلي، حرصها 
اجلــاد علــى تقــدمي خدمــة 
أفضل للمعاقني، عبر وضع 

داخل الهيئــة، أكدت البغلي 
أنهــا تولــي هــذا املوضوع 
أهمية خاصة، وهو اآلن قيد 
الدراسة: «ليتم التسكني وفق 
الكفاءة واالستحقاق، وحتى 

ال يظلم أحد».
وبشأن زيادة عدد اللجان 
الطبية، أضافت ان «هذا األمر 
ضمن القضايــا املهمة التي 
ســتتم متابعتها مبا يحقق 
مصلحــة املعاقــني وذويهم 
الوقــت واجلهد  ويختصــر 
عليهم»، مؤكدة حرصها اجلاد 
على اختيار أفضل الكفاءات 
الطبية للعمل بهذه اللجان، 
حتى يكــون تقييم املعاقني 
فنيــا بحتا يعكــس حقيقة 
حاالتهم الطبية وفقا للمعايير 

العاملية.

اخلطط الالزمة التي تســهم 
في حتقيــق ذلــك، ملنح كل 
ذي حــق حقه، مشــيرة إلى 
أنه سيتم باستفاضة دراسة 
جميــع الطلبــات اخلاصــة 
باحلقــوق املالية للموظفني 
من البــدالت وغيرهــا وفقا 
للقوانني والقرارات املنظمة 
للعمل، ثم رفعها إلى اجلهات 
املعنية في الدولة، مشــددة 
على أنها ستعمل على جعل 
الهيئــة جهة جاذبة للكوادر 
الوطنية وليســت طــاردة، 
وبيئة عمل مالئمة الحتواء 

ذوي الكفاءة.
تسكني الشواغر

وحول تســكني شــواغر 
الوظائف القيادية واإلشرافية 

الوزيرة مي البغلي متحدثة إلى الزميلة بشرى شعبان

بقياديــي ومســؤولي الهيئة 
جــاء للتعرف عــن كثب على 
التي  املعوقــات والصعوبات 
تواجه عملها ومنتسبيها من 
املعاقني وذويهم، وكيفية وضع 
حلــول جذرية لها وفق رؤية 

املزيد لـ «األنباء»: ٧ أسباب إلسقاط حق االستفادة من مكافأة اخلريجني
بشرى شعبان

العالقات  إدارة  كشــفت مديرة 
العامة واإلعالم املتحدث الرســمي 
في الهيئة العامة للقوى العاملة أسيل 
الهيئة حددت  أن  لـ«األنباء»  املزيد 
٧ أسباب إلســقاط حق اخلريجني 

في االســتفادة من صرف مكافأة 
اخلريجني.

وقالت املزيد إن األسباب السبعة 
تتمثل فــي: رفض فرصة وظيفية 
في القطــاع احلكومي أو فرصتني 
في «اخلاص» أيهما كان أسبق الى 
جانب تبديل أو إلغاء الترشيح في 

ديوان اخلدمة املدنية، والتعيني في 
القطاع احلكومي أو اخلاص أو القيد 
بجمعية احملامني، أو يكون معينا قبل 
التخرج ومستقيال بعد التخرج، أو من 
يعامل معاملة الكويتي وأكمل ٢١ عاما، 
باإلضافة الى عدم استمرار الصرف 

أسيل املزيدمن جهة التعليم حتى التخرج.

طهبوب لـ «األنباء»: الكويت عمود فقري لصمود الفلسطينيني
آالء خليفة

أوضح السفير الفلسطيني 
لــدى البــالد رامــي طهبوب 
أن اليــوم العاملــي للتضامن 
الفلســطيني  الشــعب  مــع 
يأتــي لتذكير العالــم بنكبة 
فلسطني وإبقاء قضية الشعب 
الفلســطيني حيــة في أعني 
ووجدان العالم اجمع، مشيدا 
مبتانة العالقات الكويتية - 
الفلسطينية والتي يشهد لها 

التاريخ.
جــاء ذلــك علــى هامش 
فعالية «الكويــت والقضية 
الفلســطينية» التــي نظمها 
اخلليــج  دراســات  مركــز 
واجلزيــرة العربية بجامعة 
الكويت صباح امس مبناسبة 
إحياء اليوم العاملي للتضامن 
الفلســطيني  الشــعب  مــع 
بالتعــاون مع ســفارة دولة 
الكويــت،  لــدى  فلســطني 
وبحضور عدد من الســفراء 
والديبلوماســيني وأعضــاء 
التدريــس باجلامعة  هيئــة 
وطالبها برعاية مدير جامعة 
الكويــت باإلنابــة د.ســعاد 
القائم  الفضلــي وبحضــور 
بأعمــال نائب مدير اجلامعة 
لقطــاع األبحــاث د.عثمــان 
اخلضــر. وقــال طهبوب في 

الكويت حلظة واحدة عن دعم 
الشــعب الفلسطيني أو دعم 
القضية الفلســطينية سواء 
سياسيا أو اقتصاديا وكانت 
الكويت ومازالت وســتبقى 
الرئيســني  الداعمــني  أحــد 
للقضية الفلسطينية، مؤكدا 
أن فلسطني تتمسك وبكل قوة 
بتلــك العالقات. واســتطرد 
السفير الفلسطيني قائال: إن 
ما مييز الكويت عن جميع دول 
العالم أن دعم الكويت للشعب 
الفلسطيني خال من أي أجندة 
سياسية فهي تدعم فلسطني 
إميانا منهــا بعدالة القضية 
وبحق الشعب الفلسطيني في 
إقامة دولته املستقلة عاصمتها 

العربية بجامعة  واجلزيرة 
الكويت د.فيصل أبوصليب 
لـ «األنباء» إن هذه املناسبة 
فرصة لنــا بجامعة الكويت 
إلعــادة تأكيد دعــم الكويت 
الفلسطينيــــة  للقضـيــــة 
خصوصا ان تلــك الفعالية 
مقامة حتت عنوان «الكويت 
والقضية الفلسطينية»، وهي 
تتضمن معرضا مصورا عن 
املسار التاريخي والسياسي 
والشــعبي  واالجتماعــي 
الكويــت  والرســمي لدعــم 
الفلسطيـنـــية  للقضـيـــــة 
ومناصــرة حقوق الشــعب 
الفلســطيني، باإلضافة إلى 
تنظيــم مهرجــان خطابــي 
مصغر مبشــاركة عــدد من 
املتحدثني لتأكيد دعم الكويت 
للقضية الفلسطينية وحقوق 
الشعب الفلسطيني العادلة.

وأكد أبوصليب أن الكويت 
موقفها ثابت في دعم القضية 
الفلسطينية وضد التطبيع 
وأن احلــل العادل ال يتحقق 
إال بتطبيق القرارات الشرعية 
وإقامة دولة عاصمتها القدس 
الشرقية، مؤكدا أن فلسطني 
مهــد الرســاالت الســماوية 
وهي ارض احملشر واملنشر 
وشرفها اهللا بوجود املسجد 

األقصى.

القدس وان يعيش مثله مثل 
باقي شعوب العالم، موضحا 
أن الشعب الفلسطيني يطالب 
باستقالليته وحريته وبالتالي 
فإن الكويت العظيمة مبواقفها 

تدعم القضية الفلسطينية.
الكويــت  وختــم قائــال: 
بالنسبة لنا هي العمود الفقري 
لصمود الشعب الفلسطيني، 
الكويت قدمت على املستوى 
السياسي والشعبي والبرملاني 
دعما قويا لقضية فلسطني في 

جميع احملافل الدولية.
موقف ثابت

مــن جانبه، قــال رئيس 
مركــز دراســات اخلليــج 

خالل فعالية «الكويت والقضية الفلسطينية» التي نظمها مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية في جامعة الكويت

املتحدثون في ندوة «الكويت والقضية الفلسطينية»    (ريليش كومار)

تصريح خاص لـــ «األنباء» 
إن احتفالية مركز دراســات 
العربية  اخلليج واجلزيــرة 
بجامعة الكويت  يعكس عمق 
ومتانة العالقات الكويتية - 
املميزة والتي  الفلســطينية 
بدأت مع بدايات القرن املاضي 
عندما مت جمع التبرعات من 
أجل ترميم املســجد األقصى 
إلــى وصــول  انتقلنــا  ثــم 
البعثــة األولى مــن املعلمني 
الفلسطينيني إلى الكويت عام 
١٩٣٦ وبداية تأســيس نظام 
التعليم في الكويت واستمر 
هذا األمر طوال السنوات وأعيد 
إحياؤه منذ ٤ سنوات واستمر 
حتى يومنا هذا ولم تتوقف 

ملشاهدة الڤيديو

باقة 
شكر

للدكتورة حوراء 
والدكتور  املنصور 
عبدالرحمن احلربي 
التخصصي  باملركز 
على  األسنان  لطب 
الراقي مع  تعاملهما 
والعمـل  املراجعني 
على راحتهم مـــع 
التنظيم وما يقدمونه 
من رعايــة صحية 
واهتمام مع كــــل 
املراجعني.. كثر اهللا 

من أمثالكم.
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السفير التونسي خالل زيارته «األنباء»: السياحة في تونس عادت 
لسابق عهدها ونعمل على جذب االستثمارات الزراعية والصناعية

اســتقبل رئيــس التحريــر 
الزميل يوســف خالــد املرزوق 
ســفير اجلمهورية التونســية 
لــدى البالد الهاشــمي عجيلي، 
حيث شــهد اللقــاء بحث أوجه 
التعاون اإلعالمي والثقافي مبا 
يصب في حتقيق مصالح البلدين 

الشقيقني.
وأشــار الســفير التونســي 
خالل اللقاء، الذي حضره نائب 

رئيــس التحرير الزميل عدنان 
الراشــد ومدير التحرير الزميل 
محمد بسام احلسيني، إلى عودة 
السياحة في الشقيقة تونس إلى 
عهدها الســابق، مؤكدا أن هناك 
إقباال من الكويتيني على زيارتها. 
السياســية  وعــن األوضاع 
في بالده، قال السفير الهاشمي 
عجيلي إن املشــهد ينبئ بخير، 
الفتــا إلــى تنظيــم االنتخابات 

التشــريعية في ١٧ اجلاري وأن 
األمور تسير بخير وعلى ما يرام.

كما شدد عجيلي على الرغبة 
التونسية في تعزيز العالقات مع 
الدول العربية السيما الكويت، 
مشــيرا في هذا الشأن إلى عمل 
تونس على انضمام الكويت إلى 

منظمة الفرانكفونية.
اقتصاديــا، أوضح الســفير 
التونســي أن الرئيــس قيــس 

سعيد يعمل على حتقيق تنمية 
حقيقية في البلد، مشيرا إلى أن 
حكومــة بالده تعمل على جذب 
االســتثمارات ليس فــي املجال 
الســياحي فقط، بــل أيضا في 
مجاالت أخرى من أهمها الزراعة 
والصناعة، حيــث هناك فرص 

استثمارية واسعة جدا.
الزيــارة، قــدم  ومبناســبة 
الســفير التونســي إلى رئيس 

التحرير الزميل يوســف خالد 
املرزوق شهادة تكرمي تتضمن 
«أصدق عبارات الشكر والتقدير 
علــى جهوده القيمة في القطاع 
اإلعالمي بالكويت ودوره الريادي 
فــي تعزيز الصحافــة املكتوبة 
ذات املصداقية والشفافية التي 
متثلها «األنباء» الغراء أحســن 
متثيل وكذلك حسن التفاعل مع 

مستجدات املشهد التونسي».

بحث مع رئيس التحرير التعاون اإلعالمي والثقافي وناقش آخر التطورات واملستجدات على الساحة التونسية

رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق مستقبال السفير الهاشمي عجيلي بحضور نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد ومدير التحرير 
الزميل محمد بسام احلسيني  (هاني الشمري)

رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق متسلما شهادة تكرمي من السفير 
الهاشمي عجيلي

عبداهللا اخلرافي قدم أوراق 
اعتماده للرئيس القبرصي

بيروت - كونا: قدم الســفير عبداهللا اخلرافي أوراق 
اعتماده سفيرا للكويت لدى قبرص إلى الرئيس القبرصي 

نيكوس أناستاسياديس.
وذكرت الســفارة في بيان تلقته «كونا» ان الســفير 
اخلرافي نقل الى الرئيــس القبرصي عقب تقدمي اوراق 
االعتماد حتيات صاحب السمو األمير وسمو ولي العهد 

واحلكومة والشعب الكويتي.
وأضــاف البيان ان اخلرافي أكــد للرئيس القبرصي 
أهميــة العالقات الثنائية بني البلدين، مؤكدا تطلعه الى 
حتقيق مزيد من التقارب بني البلدين في املجاالت محل 

االهتمام املشترك.
ونقلت الســفارة عن الرئيس القبرصي تأكيده على 
الرغبة الصادقة املشتركة لدى البلدين في تعزيز وتعميق 
العالقات الثنائية في املجاالت كافة وكذلك شكره للموقف 
املبدئي للكويت وما تقدمه من دعم جتاه القضايا القبرصية.

الرئيس القبرصي خالل اللقاء مع السفير عبداهللا اخلرافي

السفير عبداهللا اخلرافي عقب تقدمي أوراق اعتماده

السفير اخلرافي خالل مراسم تقدمي أوراق االعتماد

الناجم: الكويت تؤدي دورًا مهمًا في احلفاظ على اللغة العربية
نيودلهي - كونا: أكد سفيرنا لدى 
الهند جاسم الناجم أن الكويت تؤدي 
دورا مهمــا في احلفــاظ على اللغة 
العربيــة والترويج لهــا باعتبارها 
جســرا للتواصــل احلضــاري بني 

الشعوب.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الناجم 
أمام مؤمتــر دولي تنظمــه جامعة 
«جواهــر الل نهــرو» بالتعاون مع 
مركز الدراسات العربية واألفريقية 
لتسليط الضوء على مسيرة األدب 

العربــي بأجناســه املختلفــة عبر 
العصور خالل يومي ٢٩ و٣٠ نوفمبر 

احلالي.
وقال إن اللغة العربية انتشرت 
انتشارا واسعا في معظم أنحاء العالم 
وارتبطت بحياة املسلمني وثقافاتهم 
وآدابهــم، كما أصبحــت واحدة من 
لغات األمم املتحدة الرسمية الست.

وأعرب السفير الناجم عن سروره 
لتدريس اللغة العربية في اجلامعات 
الهندية باعتبارها أقدم اللغات احلية 

على وجه األرض، متمنيا أن يشهد 
املؤمتر في املستقبل مشاركة شعراء 
وأدباء مــن الكويت بهــدف تعزيز 

التبادل الثقافي واألدبي.
وشارك في املؤمتر رئيس احتاد 
علماء اللغة العربيــة لعموم الهند 
حبيب اهللا خان الندوي وعدد كبير 
من أســاتذة وطلبة اللغــة العربية 
وآدابها من مختلف اجلامعات الهندية، 
إضافــة إلى ممثلني عن الســفارات 

العربية املعتمدة في نيودلهي.

في كلمة ألقاها أمام مؤمتر دولي تنظمه جامعة «جواهر الل نهرو» لتسليط الضوء على مسيرة األدب العربي

السفير جاسم الناجم مع املشاركني في املؤمتر
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القوة الناعمة لدولة الكويت

knsbg٦٠٠١@gmail.comكتبه: عبدالعزيز السالم

لم تعد قوة الدول تقاس فقط بقوتها 
املاديــة الصلبة، ولكنهــا أصبحت تضم 
معايير ومصــادر أخرى لها اهميتها في 
ثقل الدولة ونفوذها كالقوة السياســية 
واالقتصادية والرقمية والثقافة والتعليم 
واالعالم والتي تشــكل فــي مجموعها ما 
يطلق عليه بالقوة الناعمة التي اصبحت 
من االدوات املهمة للدول في العصر احلديث 
نتيجــة للتقــدم التكنولوجــي الواســع 
وتشابك مصالح الدول، كما أصبح مفهومها 
الذي ابتكره جوزيف ناي مســاعد وزير 
الدفاع في حكومة الرئيس االميركي االسبق 
بيل كلينتون ورئيس مجلس املخابرات 
الوطني في كتابه «القوة الناعمة: وسيلة 
النجاح في السياسة الدولية» الصادر في 
العام ٢٠٠٤ من املفاهيم الدارجة واملتعارف 
عليها، وتعمل كثيــر من الدول مبا فيها 
الكبرى على بذل جهود كبيرة وتسخير 
مــوارد كثيــرة لتنميــة وتفعيــل قواها 
الناعمة وجعلهــا رصيدا اضافيا لقوتها 
الصلبة حتقق من خاللها اهداف سياستها 
اخلارجية، وتتنوع مصادر القوة الناعمة 
ولكل منها اهميته ودوره في ابراز اهمية 

الدولة ونفوذها على الصعيد العاملي.
وفيمــا يتعلــق بالكويــت، فإنها من 
الــدول التي متتلــك ادوات مهمة في هذا 
املجال، ولعل تصنيفها في مؤشر القوة 
الناعمة لعام ٢٠٢٢، الصادر عن شــركة 
برانــد فاينانس البريطانية، فقد احتلت 
املركز اخلامس عربيا و٣٦ عامليا من اصل 
١٢٠ دولة متقدمة عن مركزها السابق ٤٢، 
وترصد برانــد فاينانس مــن خالل هذا 
املؤشر الثقافة والتراث والعالقات الدولية 
واالعــالم واالتصال والتعليــم والعلوم 
والتجارة واالعمال، وســمعة وشــعبية 
كل دولــة، ومدى قدرتها على التأثير في 
ســلوكيات اطراف متنوعة على الساحة 
الدوليــة مــن خالل اجلاذبيــة او االقناع 

وليس االكراه.
ولعــل ابرز ما يرتبط باســم الكويت 
في هذا املجال هو مســاعداتها التنموية 
الواســعة من خالل الصنــدوق الكويتي 
للتنمية الذي قدم قروضا تنموية منذ عام 
١٩٦١ لنحو ١٠٥ دول، ودورها السياســي 
الريادي في الوساطة لتسوية املنازعات 
بني الدول، اضافة لدورها االنساني املتعدد 
االوجه والذي بناء عليه مت اختيارها في 
٢٠١٤/٩/٩ مــن قبــل االمم املتحدة مركزا 
للعمل االنساني وتسمية اميرها الراحل 
الشــيخ صباح االحمــد، طيب اهللا ثراه، 
قائدا للعمل االنساني، ناهيك عن العمل 
اخليري الواسع للمؤسســات الكويتية 
اخليرية، وكل ما ذكر هي ادوار مهمة في 
السياسة الكويتية يتعني احملافظة عليها 
ومواصلة تسليط الضوء عليها اعالميا.

لكنه يجب االلتفات الى اهمية مصادر 
اخرى ميكن ان تكون رافدا اضافيا لقوة 
الكويــت الناعمة، فالثقافــة واآلداب هي 
احــد تلك املصــادر املهمــة التي يتوجب 
تنميتها والعناية بتســويقها الكترونيا 
وفق مقتضيــات التطــور التكنولوجي 
لزيادة جاذبيتها، لقد كانت مجلة «العربي» 
وملحقاتهــا الصادرة عــن وزارة االعالم 
وعلــى مدى عقود متثــل واجهة ومنارة 
ثقافية مهمة للكويت وسفيرا ثقافيا لها 
في انحاء الوطن، وهنــاك اجيال عربية 
كانــت تتابع هذه املجلــة بلهفة والتزال 
تستذكر محتوياتها الفكرية الغنية بالعلوم 
واملعرفة الرصينة. لذلك، من الضروري 
االهتمام بالديبلوماسية الثقافية للكويت 
من خالل تطوير املنظومة الثقافية وجعلها 
محفزة للقطاعات االقتصادية واستقطاب 
الكفاءات احمللية واخلارجية وتشــجيع 
البرامج الثقافية وزيادة اقامة املنتديات 
الثقافية على شاكلة معرض الكويت الدولي 
للكتاب الذي جرى قبل ايام عقد نسخته الـ 
٤٥، وقد أحسن وزير االعالم عبدالرحمن 
املطيري بقوله على هامش افتتاح املعرض 
«ضرورة استمرار التطوير املستحق لقطاع 
الثقافة الذي يسهم بشكل كبير في تطور 

املجتمعات للوصول الى الريادة».
ومتثل الفنــون بالتأكيد مصدرا آخر 
مهمــا للقوة الناعمة كمــا ان لها مردودا 
اقتصاديا ال يســتهان به، ونستذكر هنا 
كيف متكنت املسلسالت التركية من غزو 
العالــم العربي بدءا من مسلســل «نور» 
فــي العام ٢٠٠٨ وما تاله من اعمال فنية 
اســهمت بشكل كبير بالتعريف بالثقافة 
التركيــة وارثهــا التاريخي وفي حتقيق 
منافع مهمة كاستقطاب السياح الى تركيا 
بشــكل متزايد منذ ذلك احلني وتشجيع 
االقبال، خاصة من فئة الشباب العربي، 
على تعلم اللغة التركية وشراء منتجات 
الدولــة التركية، وهــو ما قامت به ايضا 
وبشكل جزئي الدراما اللبنانية والسورية 
في فترة من الفترات، ولدينا في الكويت 
جتربة فنية غنية ورائدة على مســتوى 
دول اخلليــج العربي وقامــات فنية لها 
حضورها في كل بيــت خليجي، واغلب 
القنوات الفضائية العربية قدمت اعماال 
رصينة وجميلة مازلنا نستمتع ونتعلم 
منهــا جيال بعد جيل، وهــذا رصيد مهم 
للبلد يتوجب استثماره من خالل التنظيم 
اجليد واملبكر للمواسم الترفيهية وزيادتها 
وأال تقتصر على احتفالية «هال فبراير» 
السنوية، والبد من االشادة هنا بتخطيط 
اململكة العربية الســعودية الســتضافة 
معــرض «اكســبو ٢٠٣٠» بعــد التجربة 
الناجحة لدولة االمارات العربية املتحدة 

في «اكسبو ٢٠٢٠».
ان ما تقدم احلديث حوله من مسؤوليات 
وادوار تدخل ضمن اختصاصات وزارة 
االعالم وكذلــك املجلس الوطني للثقافة 
والفنــون واآلداب، وكلنــا نتطلع إلى ان 
نشــهد انطالقة متميزة لــوزارة االعالم 
من خالل تنفيذ اســتراتيجيتها اجلديدة 
الطموحة ٢٠٢١ـ  ٢٠٢٦ وان يتمكن املجلس 
الوطني من تنفيذ استراتيجيته اجلديدة 

القائمة على رؤية «تنمية ثقافية مستدامة 
وبيئة محفزة لالبــداع» لالعوام ٢٠٢٣ ـ 
٢٠٢٨، وان يتم اشراك منظمات املجتمع 
املدني املتخصصة والكفاءات االكادميية 

واملهنية.
وفــي اطــار احلديث عــن دور وزارة 
االعالم، يتعني ايضا التطرق الهمية تطوير 
املنظومة االعالمية للدولة ومؤسساتها، 
فاإلعالم املعاصر بكل تفرعاته اصبحت 
له قوة ونفوذ ال يســتهان به، وليس له 
حــدود، وكذلك فإن قدرته على تشــكيل 
الــرأي العــام وحتصينه وغــرس القيم 
املجتمعيــة الصحيحــة تتضاعف يوما 
بعد يــوم، والكثير من الــدول اصبحت 
تدرك وخاصة بعد احداث الربيع العربي 
االهميــة البالغة لهذا الســالح في اثارة 
او معاجلة االزمات وضرورة االستثمار 
بالوسائل احلديثة لالعالم (االعالم الرقمي) 
بســبب ادوارها االقتصادية والسياسية 
والتعليمية والتثقيفية للمجتمع، او من 
ناحية اخرى تشديد الرقابة على وسائل 
التواصل واحلــد من تأثيراتها. واالعالم 
اصبح بذلك من املصادر الرئيسية للقوة 
الناعمــة للــدول التي مــن خالله تواجه 
التحديات احملليــة واالقليمية والدولية 
وتتصدى ملخاطر التطرف واالرهاب. وقد 
عرفت الكويت تاريخيا بسبب جتربتها 
الدميوقراطية الرائدة في املنطقة بهامش 
احلريات الصحافية املتقدمة لديها، ولذلك 
فقد حازت املرتبة االولى خليجيا والثانية 
عربيا واملركز ١٠٥ عامليا في مؤشر حرية 
الصحافة العاملي لعام ٢٠٢١ الصادر عن 
منظمة مراسلون بال حدود، وهي مرتبة 
علينا العمل على حتسينها من خالل إعادة 
النظر في بعض التشــريعات والقوانني 
وتشجيع االعالم الوطني املسؤول. لذا، 
يتعني علينا كدولة صغيرة ان ندرك ان 
االستثمار في االمن االعالمي والنهوض 
بإعالمنا في الداخل واخلارج هو تعزيز 
لالمن الوطني للكويت، وهي مســألة ال 
حتتمــل التأجيــل في خضــم التحديات 
واملخاطــر االقليميــة املتصاعــدة التــي 

حتيط بنا.
ولعلنــا نضيف الى ما ســبق التأكيد 
علــى اهمية مراكز الفكر والدراســات في 
اطار تعزيز القــوة الناعمة للدولة، فهذه 
املراكز تتزايد اهميتها في العديد من الدول 
ملا متلكه من خبــرات بحثية متخصصة 
لها دور مهم في تقدمي املشورة ألصحاب 
القرار وفي تشكيل الرأي العام بالدولة او 
جتاهها وإبراز سياستها اخلارجية والدفاع 
عنهــا اذا لزم االمر، لــذا، اصبحت بعض 
الدول تكلف اجهزة معينة لديها بإنشــاء 
مراكــز بحثية أو دعم واســتقطاب مراكز 
اخرى في دول اخرى وتوفير املوارد املادية 
والفنية لها، وهو امر ال يخفى على املتابعني 
لهذا الشأن، وقد صدرت على سبيل املثال 
العديــد من التقارير في الواليات املتحدة 
حول الدعم الذي تقدمه بعض الدول ملراكز 
الفكر والدراســات في اميــركا، والبد من 
االشارة هنا الى ان مراكز الفكر والدراسات 
املستقلة في الكويت ليس لها راع رسمي في 
الدولة يتابع شؤونها، وهي بالتالي معرضة 
حملاولة اســتقطابها من اخلــارج نتيجة 
ضعف عالقتها مبؤسســات الدولة وعدم 
االهتمام والعناية الرسمية بهذا املجال، مما 
انعكس في ضعف انتاجها البحثي وعدم 
قدرة اصحابها على حتمل املصاريف االدارية 
والتشغيلية وعدم قدرتهم على استقطاب 
باحثني متميزين، وبالتالي فالنتيجة هي 

تدني تصنيفها الدولي.
وفي حملة ســريعة للمراكز البحثية 
في الكويت، البالغ عددها ١٦ مركزا وفق 
Global Go To التقرير الســنوي ملؤشــر

Think Tank للعــام ٢٠٢٠ الــذي تصدره 
جامعة بنســلفانيا في الواليات املتحدة، 
جنــد ان اهمها املعهد العربي للتخطيط، 
وهو مؤسســة عربية اقليمية تضم في 
عضويتهــا عدة دول عربية، ويحتل هذا 
املعهد املرتبة الـ ٤٧ على مستوى مراكز 
الفكر والدراسات في الشرق االوسط، مما 
يجعلنا ندرك اننا بحاجة لالهتمام بهذا 
اجلانب واتخاذ اجراءات تشجع على انشاء 
مراكز نوعية مستقلة او شبه مستقلة، وال 
نعني هنا مكاتب التدريب واالستشارات، 
من خالل تبســيط االجراءات، كما هناك 
حاجة لتكليف جهة رسمية مبتابعة اداء 
هذه املراكز ومصادر متويلها، ولقد شاركت 
في عدة مؤمترات اقليمية وملســت مدى 
الدعم والرعاية الرســمية الــذي تتلقاه 
مراكز الفكر والدراســات في بعض دول 
اخلليج، والذي انعكس بشكل واضح في 
قدراتها على تنظيم مؤمترات عاملية عالية 
املستوى وانتاج دراسات مهمة واستقطاب 

باحثني متميزين.
واخيــرا، يتوجب علينــا ان ندرك ان 
قــوة أي دولة في الداخل تنعكس ايجابا 
على نفوذها وقوة سياســتها اخلارجية 
في محيطها االقليمي والدولي، وان الدول 
غير املســتقرة سياسيا واملفككة نتيجة 
االنقسامات واملشــاحنات وتعدد مراكز 
القــوى غالبا مــا تكون عرضــة ألطماع 
الــدول االخرى وتدخالتها في شــؤونها 
الداخليــة، وقد َمنَّ اهللا عــز وجل علينا 
بقيادة حكيمة رضيت باملشاركة الشعبية 
اسلوبا للحكم وادارة الدولة، لذلك يجب 
ان تكون ممارستنا الدميوقراطية ممارسة 
واعية ومســؤولة وبعيدة عن املزايدات 
واالجندات الشخصية واحلزبية والفئوية 
حتــى ال نضعف من هيبة بالدنا وقوتها 
وصالبــة جبهتهــا الداخليــة ووحدتهــا 
الوطنية التي نعتز بها، كما يجب ان نلتف 
حول رؤية الدولة االستراتيجية ٢٠٣٥ وان 
نعمل جاهدين على تذليل كل الصعوبات 
لتنفيذها على ارض الواقع لكونها متثل 
الهدف بعيد املدى الذي نسعى لتحقيقه 
من اجل اســتمرار مناء البالد وازدهارها 

ودميومة قوتها في الداخل واخلارج.

املضف: إستراتيجية وطنية صحية ملكافحة «اإليدز»
أكدت خالل ورشة حول املرض أن املصابني به يتمتعون برعاية مستمرة دون أي وصمة أو متييز

د.بثينة املضف في مقدمة احلضور خالل الورشة

عبدالكرمي العبداهللا

أكــدت الوكيلة املســاعدة 
لشؤون الصحة العامة د.بثينة 
املضــف أن «الصحــة» لديها 
استراتيجية وطنية ملكافحة 
اإليدز والتي تعتبر وثيقة عمل 
ومنطلقا للوزارة نحو مجتمع 

خال من اإليدز.
وقالــت املضف في كلمتها 
على هامش الورشة التي نظمها 
مكتب اإليدز مبناســبة اليوم 
العاملي للڤيروس، إن الوزارة ال 
تألو جهدا في تقدمي جميع أنواع 
الدعم للجنة الوطنية ملكافحة 
اإليدز واملشــكلة وفق أحكام 
القانون ٦٢ لسنة ١٩٩٢ بشأن 
الوقايــة من مــرض متالزمة 
العوز املناعي املكتسب والتي 
تهدف لالنتقال إلى حقبة تندر 
فيها اإلصابة بالڤيروس، علما 
انه اذا وقعت العدوى فاملرضى 
ســيتمتعون برعاية صحية 
مســتمرة دون أي وصمة أو 
متييز. وأضافت: لالستراتيجية 
الوطنيــة عدة أهــداف، منها 
حتســني الوصــول للرعايــة 
وتطوير املؤشــرات الصحية 
لألفراد املتعايشني مع ڤيروس 

مع صناع القرار وتطوير نظام 
التســجيل والتقصــي لطرق 
الڤيــروس، مهيبــة  انتقــال 
بجميع العاملني في الوزارة أن 
يتكاتفوا لتحقيق تلك األهداف 
التي تعود على بلدنا باخلير 
واالزدهار حتت قيادة صاحب 
الســمو األميــر وســمو ولي 
العهد وبتوجيهات من رئيس 
الوزراء سمو الشيخ  مجلس 
أحمد نــواف األحمد الصباح، 

ووزير الصحة.
بــدوره، قــال مديــر إدارة 
د.محمــد  العامــة  الصحــة 

نقص املناعــة، وخفض عدد 
اإلصابات اجلديدة واحملافظة 
على معدل صفر لإلصابة بني 
األطفــال، وخفــض معــدالت 
الوصمة والتمييز ضد األفراد 
املصابني بالڤيروس، وتطوير 
نظم املعلومات والتصدي ألي 
احتمالية انتقال الڤيروس إلى 
الفئات األكثر عرضة للخطر من 
خالل املؤشرات، وهي: تعزيز 
نظام الترصد الوطني وإنشاء 
نظام شامل للرصد والتقييم 
لالستجابة الوطنية لڤيروس 
نقص املناعة له اتصال مباشر 

السعيدان إن الهدف من الورشة 
الوصول الى ٩٠٪ من احلاالت 
املصابة وتوفير العالج لهم في 
وقت مبكر، الفتا الى أن العالج 
املبكر يخفض من نسبة املرض 
وانتقاله، بحيث انه مع العالج 
سيصل االشخاص املصابون 

الى احلياة شبه الطبيعية.
وتابع السعيدان: تركيزنا 
يكــون علــى الفئــات عاليــة 
االختطار ومحاولة تفادي أي 
متييــز أو «وصمــة» ضدهم، 
كاشــفا عــن وجــود عيادتني 
الذاتــي  الــدوري  للفحــص 

لإليدز، االولى في ادارة الصحة 
العامة، والثانية مبستشــفى 
الســارية، مبينــا  األمــراض 
أن الفحــص ســري وســريع 
ويتميز باخلصوصية ومتوافر 

للجميع.
من جانبه، بني استشاري 
األمــراض املعدية واملشــرف 
الفني على مكتب اإليدز د.املنذر 
احلساوي أن الكويت أحرزت 
تقدما كبيرا في مجال الوقاية 
والعالج من الڤيروس، الفتا الى 
السعي خالل السنوات املقبلة 
الــى خفض معــدل االصابات 
ووصمة العار من هذا املرض، 
كاشفا عن إطالق استراتيجية 
جديدة ملكافحة االيدز خلمس 
سنوات قادمة، وستركز على 
مجموعة أهداف ممكن قياسها، 
الفتا الى انه في الوقت احلالي 
نقــوم بالتركيز على الفحص 
الطوعــي االختياري كطريقة 
أساسية خلفض عدد االصابات.
وذكــر أن الكويت تعد من 
الدول ذات االصابات املنخفضة، 
متمنيا أن يكون هناك انخفاض 
اكبر، كما أن معــدل الوفيات 
منخفض جدا، ومعظمها غير 

مرتبط بالڤيروس.

«من الكويت نبدأ» يكّرم ٨ شخصيات وطنية األربعاء املقبل
عبدالهادي العجمي

أعلــن رئيــس املؤمتــر 
الوطني «من الكويت نبدأ.. 
وإلى الكويت ننتهي» يوسف 
الياسني انطالق النسخة الـ٢٠
من املؤمتر األربعــاء املقبل 
حتت شــعار مقولة صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد «أدعوكــم أن تكون 
فزعتكم جميعا للكويت وأن 
يكون الوالء لها أوال وأخيرا».

وقال الياسني خالل مؤمتر 
صحافــي عقــد ظهــر أمس 
بجمعية احملامني إن املؤمتر 
يهدف إلى الكشف عن مناقب 
شخصيات كويتية بذلت كل 
السبل لرفعة ونهضة البالد، 
مضيفا أنه يسهم في تعزيز 
القيم الوطنية واإلنسانية بني 

الغلو في األفكار والســلوك 
عبــر اتبــاع تعاليــم الدين 
اإلسالمي والتمسك بتقاليد 

املجتمع الكويتي األصيلة.

املركزيــة للشــعر العربــي 
وســيتخلله ندوات وكلمات 
تعــزز مــن القيــم الوطنية 
واألخالقية، مشــيرا الى أن 
هذه الدورة ســتكرم ثماني 
شــخصيات كويتيــة ليبلغ 
بذلك عدد املكرمني منذ انطالق 
املؤمتر عــام ٢٠٠٧ إلى ٢٢٤

شخصية وطنية.
وذكــر أن املكرمــني هــذا 
العــام هــم د.فــالح مندكار 
ود.صالح العتيقي وفيصل 
العيسى ود.هاشم بهبهاني 
وعلــي املتروك وعبدالعزيز 
الدوســري ومحمد احلرمي 
الســابق مبــارك  والنائــب 
الزوير، رحمهم اهللا جميعا، 
وذلك تقديرا ملا قدموه للوطن 
ولتعريــف اجليــل احلالــي 

مبناقبهم.

ودعا إلى حضور املؤمتر 
الذي في يشارك في تنظيمه 
٥٥ متطوعــا وســيقام على 
البابطــني  مســرح مكتبــة 

(ريليش كومار) يوسف الياسني ووليد حمادة ويوسف الشطي خالل املؤمتر الصحافي 

أبناء املجتمع والتسامي على 
العصبية القبلية والطائفية 
والعائلية، الفتا الى انه يركز 
على مفاهيم الوسطية وعدم 

املسعد: خطة 
استباقية لرصد 
مشاكل الطرق

عقــدت وكيلة وزارة 
العامــة م.مي  األشــغال 
املســعد اجتماعــا ضم 
التابعة  وحدات الطوارئ 
لقطاع هندسة الصيانة في 
باحملافظات بحضور الوكيل 
املســاعد لقطاع الصيانة 
محمد شخير العنزي، وذلك 
لوضع خطة لتفعيل وإظهار 
دور الوحدات وتبيان عملها.
وأكــدت املســعد ان 
الهــدف من االجتماع هو 
وضع برنامج موحد لقاعدة 
بيانات لألعمال التي تقوم 
القطاع وذلك  بها وحدات 
بتكوين فرق اســتباقية 
لرصد املشاكل التي يعاني 
منها املواطن واملقيم والعمل 

على حلها.
بضرورة  وطالبــت 
امليدانية  الفرق  ان تقسم 
وتعمل على رصد العوائق 
فــي الشــوارع والطرق 
والقيام بتســجيلها وفق 
قاعــدة بيانــات معتمدة 
الوزارة حتى يتسنى  من 
ايضاحهــا والــرد على 
الشــكاوى املتعلقة بها. 
وأضافت: ال بد من القيام 
بعملية مسح ميداني ألنواع 
املشاكل التي تهم املواطن 
واملقيم ويعاني منها وفق 
األولويــات والعمل على 
حلها بأسرع وقت وتشمل 
االسفلت والساحات التابعة 
لوزارة االشغال وهذا من 
شأنه تأريخ أعمال الصيانة 
املقاولــني  أداء  وتقييــم 
للعمل على تالفي الوقوع 
بها مســتقبال. وأكدت أن 
اخلطة املوضوعة تشمل 
جميع انواع االعمال املتعلقة 
الهندسة  باألمطار وقطاع 
الصحية لتكوين منظومة 
واضحة محددة ملموسة 

ويتم تقييمها أوال بأول.

مي املسعد
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بيت الزكاة: ١٠٣ ماليني نازح 
بسبب احلروب واألزمات حول العالم

«التعريف باإلسالم» نّظمت حملة لتنظيف 
الشواطئ مبشاركة أكثر من ٤٠٠ متطوع

ليلى الشافعي

استقبل مدير عام بيت الزكاة د.ماجد العازمي، 
في املقر الرئيسي للبيت أمس، املفوض السامي 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني فيليبو جراندي، 
وممثــل املفوضيــة لدى دول مجلــس التعاون 
اخلليجي ومستشار املفوض السامي للتمويل 
اإلســالمي خالد خليفة، وممثل املفوضية لدى 
الكويت نسرين ربيعان، ومسؤول قسم شراكات 
القطاع اخلاص لألسواق الناشطة واجلديدة في 
الشــرق األوسط نادر النقيب. وبهذه املناسبة، 
نظم بيت الزكاة حلقة نقاشية مع عدد من ممثلي 
املؤسســات احلكومية والهيئــات اخليرية في 

الكويت ممن ســاهموا في دعم املفوضية خالل 
الســنوات املاضية وهم: وكيل وزارة الشؤون 
مسلم الســبيعي واألمني العام جلمعية الهالل 
األحمــر مهــا البرجس، ورئيــس مجلس إدارة 
جمعية الشيخ عبداهللا النوري اخليرية ورئيس 
اجلمعيــة الكويتية لإلغاثة م.جمــال النوري، 
ورئيــس مجلس إدارة جمعيــة صندوق إعانة 
املرضى د.محمد الشرهان، ونائب رئيس مجلس 
إدارة اجلمعية اخليرية العاملية للتنمية والتطوير 
د.ناصــر العجمي. وقال العازمــي إنه مت بحث 
تعزيز التعاون لتقــدمي الدعم للنازحني قصرا 
في املنطقة والعالم والذين يتجاوز عددهم ١٠٣
ماليني شخص بفعل احلروب واألزمات احلديثة.

أعلنت جلنة التعريف باإلسالم مشاركة 
متطوعيهــا في تنظيف الشــواطئ، ضمن 
احلملة الوطنية التي تطلقها الهيئة العامة 
للشــباب، بالتعــاون مــع فريــق الغوص 
الكويتي وعدد من منظمات املجتمع املدني.
وقــال مدير العالقــات العامة واإلعالم 
واملــوارد بلجنة التعريف باإلســالم عمار 
الكندري، إن املشاركة في هذه احلملة تأتي 

في إطار حرص اللجنة على املشــاركة في 
األعمال املجتمعية والبيئية.

وأضاف ان اللجنة ساهمت في تنظيف 
شــاطئ الصليبخات هذا العــام من خالل 
العديــد مــن ابناء اجلاليات غيــر الناطقة 
باللغة العربية، وذلك بالتنسيق مع دعاة 
اللجنة الذين اشرفوا على تنظيم البرنامج 

إلجناح هذه الفعالية.

صورة جماعية للمشاركني في احللقة النقاشية ببيت الزكاة             (متني غوزال)

صورة جماعية للمشاركني في احلملة

«أمانة األوقاف» أعلنت الفائزين في مسابقة الكويت حلفظ القرآن 
ليلى الشافعي

أعلنــت االمانــة العامــة 
لألوقاف عن النتائج النهائية 
ملســابقة الكويــت الكبــرى 
حلفظ القرآن الكرمي وجتويده 
اخلامسة والعشرين «٢٥ عاما 
رعاية وسمو» واملقامة برعاية 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد والتي فاز فيها 
٢٣٢ فائزا وفائزة من ٤٥ جهة 
رســمية وخيرية مبشاركة 

٢٢٢٢ متسابقا ومتسابقة.
وأكد األمني العام لألمانة 
صقــر  لألوقــاف  العامــة 
الســجاري في كلمــة ألقاها 
نيابــة عــن وزيــر االوقاف 
والشؤون اإلسالمية رئيس 
مجلــس شــؤون االوقــاف 
عبدالعزيز املاجد، على حرص 
صاحب الســمو األمير على 
تنشــئة أبنــاء الكويت على 
تعليم ديننا احلنيف البعيد 
عن الغلو والتطرف وهو خير 

بهــدف زيادة عــدد حفاظه 
لنيل شرف املنافسة في هذه 
املسابقة على مدار مسيرتها 
والعشــرين  اخلامســة 

املتعاقبة.
بدوره، اوضح نائب رئيس 
اللجنــة الدائمة عبدالرحمن 
احلشاش ان عدد احلاصلني 
على املركز االول ٨٣ متسابقا، 

وحجب ٦٩ مركزا من اجلوائز، 
وعدد مــن مت اختيارهم من 
نزالء دور الرعاية ٥١ متسابقا.
وكشــف الســجاري عن 
كبيــرة جديــدة  شــريحة 
وعــدد  الســبع  للقــراءات 
الفائزين فيها ٤ متســابقني 
نساء ورجال، ودرع االسرة 
القرآنية الذي يقدم لألسرة.

وقد حصل عدد من اجلهات 
على دروع التميز كاآلتي:

٭ درع التفوق العام: حصلت 
عليه جمعية املاهر بالقرآن 

الكرمي وعلومه.
٭ الــدرع الذهبــي: حصلت 
عليه جمعية بيادر الســالم 

النسائية.
٭ الــدرع الفضــي: حصلت 
عليه وزارة األوقاف والشؤون 

االسالمية.
٭ الدرع البرونزي: حصلت 
عليه مبرة املتميزين خلدمة 
والعلــوم  القــرآن  علــوم 

الشرعية.

دليــل على اهتمــام الكويت 
حكومة وشــعبا على حفظ 
القرآن الكرمي ودعم ومساندة 
حفظة كتاب اهللا وتشجيعهم 

وتكرميهم.
الى ان  ولفت السجاري 
املســابقة تعتبر اســتكماال 
جلهــود الكويــت ودورهــا 
كدولة رائدة اقليميا وعامليا 

فــي خدمــة القــرآن الكرمي 
وتخريج احلفاظ املتميزين 
مــن أهــل القــرآن الكــرمي 
ورعايتهم واحملافظة عليهم 
واالستفادة من خبراتهم في 
هذا املجال، مبينا ان االمانة 
تقوم بجهد رائد ومتميز في 
خدمة كتاب اهللا ووضعه في 
املنزلة األسمى لكل اعمالها 

بلغ عددهم ٢٣٢ متسابقاً من أصل ٢٢٢٢ مشاركاً مبختلف الشرائح

صقر السجاري ومنصور الصقعبي وعبدالرحمن احلشاش خالل املؤمتر الصحافي   (زين عالم)

«زكاة األندلس» تدعو 
للمساهمة في «دفئًا وسالمًا»

أعلنت «زكاة األندلس» 
البرامج  التابعة لقطــاع 
واملشاريع بجمعية النجاة 
اخليرية عن اســتقبالها 
تبرعــات احملســنني في 
حملــة «دفئــا وســالما» 
داخــل الكويت و١٣ دولة 
حــول العالم. وقال مدير 
زيــد  األندلــس»  «زكاة 
الهاملي أن احلملة تسعى 
حلماية الشرائح الضعيفة 
والفقــراء واملنكوبني من 
شــدة البرودة في فصل 

الشــتاء. وفيما يتعلق بالدول التي ســيتم فيها التنفيذ 
ذكر انها لبنان وتركيا وسيريالنكا والنيجر والبوسنة 
والبانيا واجلبل األسود وتشاد وكمبوديا وتونس ومصر 

والنيجر وبنغالديش إضافة إلى الكويت.
وحث احملسنني وأصحاب األيادي البيضاء على التبرع، 
مبينــا أن قيمة الســهم ٢٠ دينارا، وأن هــذا املبلغ الذي 
يعد بســيطا لدى الكثير قد يؤدي إلنقاذ طفل من املوت 
بســبب البرد، مبينا أنه ميكن التبرع عبر االتصال على 
٩٧٢٣٨٠٠٢ أو زيارة مقر اللجنة مبنطقة األندلس قطعة 

٣ شارع ١٠١ مقابل البنك الوطني.

زيد الهاملي

«إسناد للدعم والتنمية» شّكلت مجلس 
إدارتها: العجمي رئيسًا والسليطي نائبًا

أعلنــت جمعية إســناد 
للدعم والتنمية عن تشكيل 
مجلس إدارتها بعد أن حصلت 
على إشهار رسمي من وزارة 
الشــؤون. وزكت اجلمعية 
عبدالرحمن العجمي رئيسا 
لها، ود.ناصر السليطي نائبا 
للرئيــس، ومبارك العثمان 
أمينا للصندوق، وعبدالكرمي 
الزيد أمينا السر، وعضوية 
كل من جمال الغربللي وحزام 
الطامــي ود.ســحر احلملي 

وشالش احلجرف. 
وقال رئيس «إسناد» م.عبدالرحمن العجمي 
إن اجلمعيــة تعنى بالنهضــة املجتمعية خاصة 
في دعم ومســاندة اخلطة العامــة للدولة ٢٠٣٥
مببــادرات مجتمعية مبنية على أســس الركائز 

السبع للخطة العامة للدولة حتى 
عام ٢٠٣٥، وذلك من خالل استقطاب 
الوطنيــة  والكفــاءات  الطاقــات 
ومؤسسات املجتمع املدني، موضحا 
أن اجلمعية مشروع وطني تطوعي 
يقوم بتحويل املبادرات املجتمعية 
املتوافقة مع أهداف ومشاريع اخلطة 
العامة للدولة إلــى برامج تنموية 
تعمل على تعزيز وتنمية املجتمع 

ونهضة الوطن.
وأضاف العجمــي أن اجلمعية 
تكاتف مهني غير سياسي يهدف إلى 
دعم رؤية ٢٠٣٥، وخطتها التنموية 
العامــة للبلد من أجل دفع عمليتها نحو التطور 
واالرتقــاء بتنمية املجتمع، كمــا أنها خليط من 
أبناء الوطن بكل أطيافه وأجناسه خاصة الكفاءات 
الوطنية التي لم يتم استثمارها في نهضة البلد.

بعد حصولها على إشهار رسمي من «الشؤون»

م.عبدالرحمن العجمي

  العجمي: اجلمعية تكاتف مهني غير سياسي يدعم «رؤية ٢٠٣٥» 
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الراحل في سطور
٭ امليالد: ١٩٢٥.

٭ اشــتغل في التجارة وتعلــم اللغة اإلجنليزية في 
الهند يوم أن كان عمره ١٨ عاما.

٭ درس في املدرسة املباركية عام ١٩٣٦.
٭ عمل مع والده في سوق التجارة القدمي عام ١٩٤٤.
٭ مت انتدابه رئيسا لتقييم اجلهاز اإلداري في وزارة 

املالية والنفط ملدة ٣ أشهر عام ١٩٦٢.
٭ ترشح لعضوية مجلس األمة للفصل التشريعي األول 
١٩٦٣ ونال ٤٨٣ صوتا، ولم يحالفه احلظ في الفوز.
٭ عضو املجلس االستشاري األعلى لإلعالم عام ١٩٦٣.

٭ عضو في املجلس البلدي عام ١٩٦٤ وكان من الذين 
عينــوا من قبل احلكومة مبرســوم أميري صادر في 

يونيو ١٩٦٤.
٭ رئيس البلدية ١٩٦٤.

٭ عضو مجلس التخطيط عام ١٩٦٥، كما مت انتدابه 
كممثل للبلدية في مجلس التخطيط.

٭ عضو مجلس األمة الثاني ١٩٦٧.
٭ استقال بتاريخ ١٩٦٧/٤/٤.

٭ أصبح سفيرا في وزارة اخلارجية بتاريخ ١٩٦٧/٦/٦.
٭ مت تعيينه سفيرا في السعودية عام ١٩٦٧.

٭ مت تعيينه سفيرا لدى جمهورية الصومال عام ١٩٦٨.

٭ مت تعيينه سفيرا في اجلمهورية اللبنانية عام ١٩٦٩.

٭ ُعني وزيرا للتخطيط من عام ١٩٧٦ حتى عام ١٩٨٠.
٭ ُعني بتاريخ ١٩٨٠/٢/٢٤ وزيرا لألشغال العامة.

محمد العدساني.. في ذمة اهللا
بشؤون االسكان وزيادة 
رواتب املوظفني وحتسني 
املرافــق العامة في بعض 

املناطق.
شــارك العدساني اثناء 
توليه رئاسة مجلس األمة 
للفصل التشريعي اخلامس 
عام ١٩٨١ في عدة مؤمترات 
برملانية عربيــة واجنبية، 
ففي شــهر ينايــر من عام 
١٩٨٣ تــرأس وفــد مجلس 
إلــى مؤمتــر احتاد  األمــة 
البرملانيني العرب الذي عقد 
في الرباط باململكة املغربية. 
كما ترأس في شهر سبتمبر 
عام ١٩٨٣ وفد مجلس األمة 
الى مؤمتر االحتاد البرملاني 
الدولي السبعني الذي عقد 
فــي ســيئول بجمهوريــة 
كوريا اجلنوبية، وتؤكد هذه 
املؤمترات فــي اطروحاتها 
على ان الدميوقراطية تقوم 
على سيادة القانون ومباشرة 
حقوق االنسان وفي الدولة 
الدميوقراطية احلقة ال يعلو 
أحد على القانون واجلميع 
متساوون امامه في احلقوق 
والواجبــات، وقــد نــص 
دستور الكويت في معظم 
مواده على هذا اجلانب الذي 
يتماشــى اصال مع تعاليم 
ديننــا الرحيم بــكل نفس 

رطبة دون متييز.
تقــدم بالعديــد مــن 
االقتراحــات برغبة، منها 
إنشاء مستشــفى خاص 
للمتقاعديــن الكويتيــني 
التأمينات  يتبع مؤسسة 
االجتماعيــة قائــال فــي 
الرجال  اقتراحه: هــؤالء 
والنساء الذين افنوا زهرة 
شبابهم في خدمة الكويت 
وأهلها من خالل وزارات 
ومرافق الدولة األخرى أال 
يحق لهم الرعاية الصحية 
اخلاصة بدال من االنتظار 
بطوابيــر مبستشــفيات 
ومستوصفات احلكومة؟ 
وقــد أحيل هــذا االقتراح 
اللجنــة  الــى  برغبــة 
التشريعية مبجلس األمة 
اال انه لم يــر النور، وقد 
نزل العدساني من املنصة 
يومــا الى قاعــة املجلس 
للدفاع عن هــذا االقتراح 

وتوضيح مسبباته.

لتلــك االنتخابــات وفاز 
فانتخبه االعضاء رئيسا 
لمجلس األمة في الفصل 

التشريعي الخامس.
مجلس األمة

أجنــز مجلــس األمــة 
١٩٨١ لعــام  اخلامــس 

وبرئاسة محمد العدساني 
الكثيــر مــن مشــروعات 
القوانني، منها على سبيل 
املثال قانون بشأن إنشاء 
العامة لشــؤون  الهيئــة 
القصر، وقانون بإنشــاء 
العامة لالستثمار  الهيئة 
عام ١٩٨٢، وقانون بإنشاء 
بيت الزكاة، وقانون بشأن 
العامــة  الهيئــة  انشــاء 
للتعليــم التطبيقــي عام 
١٩٨٢، وقانــون باملوافقة 
اتفاقيــة تيســير  علــى 
وتنمية التبادل التجاري 
بني الدول العربية بتاريخ 
١٩٨٣/٣/٥، باالضافــة الى 
اقتراحات النواب املتعلقة 

السياسية كانت عام ١٩٧٦
عندما تــم تعيينه وزيرا 
للتخطيط حيث اســتمر 
في الوزارة حتى عام ١٩٨٠

عندما عين وزيرا لألشغال 
العامة.

الحيــاة  ومــع عــودة 
النيابية عام ١٩٨١ ترشح 

احلرب األهلية حتى عاد 
الــى الكويــت عــام ١٩٧٦
ليحمــل حقيبــة وزارة 
التخطيــط فــي احلكومة 
التــي اعقبت حل مجلس 

.١٩٧٥
مــن  بــارزة  محطــة 
محطات مسيرة العدساني 

الى الصومــال عام ١٩٦٨
لينتقل بعد ذلك الى بيروت 
عام ١٩٦٩ سفيرا للكويت 

لدى الدولة اللبنانية.
ويشهد لبنان للعدساني 
مساعيه احلميدة في سبيل 
الفرقــاء  التوســط بــني 
املتحاربــني عقــب اندالع 

النتخابــات  الترشــيح 
مجلــس األمــة فــي عــام 
١٩٦٧ ترشح وفاز بالمقعد 

الرابع.
وفــي العام نفســه تم 
تعيينه ســفيرا للكويت 
لــدى المملكــة العربيــة 
السعودية ثم سفيرا محاال 

الوظيفي في دوائر الدولة 
ومؤسساتها كان احد الذين 
اوكلت لهــم احدى المهام 
فــي هــذا الجهــاز المهــم 
والــذي اخذ علــى عاتقه 
مهمة متابعة أمور الدوائر 
الرسمية وتطوير عملها.

العدســاني  وشــغل 
عضـــــوية المـجـلـــــس 
االستشاري األعلى لإلعالم 
عام ١٩٦٣ وكذلك عضوية 
المجلس البلدي عام ١٩٦٤، 
وكان من الذين عينوا من 
قبــل الحكومة بمرســوم 
أميري صادر يونيو ١٩٦٤.
نفســه  العــام  وفــي 
عين رئيســا للبلدية عام 
١٩٦٤ وعضويــة مجلس 
التخطيط عام ١٩٦٥. كما 
تم انتدابه ممثال للبلدية 

في مجلس التخطيط.
تــم  وفــي عــام ١٩٦٢ 
اختيار العدساني رئيسا 

للمجلس البلدي.
وعندمــا فتــح بــاب 

فقــدت الكويــت أمس 
رئيــس مجلــس األمــة 
العدساني  األسبق محمد 
بعــد مســيرة سياســية 

ووطنية.
والعدساني، رحمه اهللا، 
شغل منصب رئيس مجلس 
األمة للفصل التشــريعي 
اخلامس والذي مت افتتاحه 
يــوم ١٩٨١/٣/٩. وقد كان 
قبل ذلك نائبا في مجلس 
األمــة الثانــي عــام ١٩٦٧
حيث فــاز باملركز الثاني 
عــن الدائــرة االنتخابية 
اخلامسة كيفان بحصوله 
على ٢١١٦ صوتا، ثم رشح 
ملجلس األمة اخلامس عام 
١٩٨١ عن الدائرة االنتخابية 
السابعة كيفان بعد تعديل 
الدوائــر االنتخابيــة من 
عشــر دوائر إلــى خمس 
وعشرين دائرة وميثل كل 
دائرة نائبان وفاز باملركز 
األول بحصوله على ٤٨٩

صوتا.
ولــد محمــد يوســف 
العدســاني عام ١٩٢٥ في 
مدينــة الكويــت وتلقــى 
تعليمه من سن السادسة 
في املدارس االهلية التي 
تقــوم بتدريــس القــرآن 
الكرمي والديــن والقراءة 
والكتابــة ثــم انتقل الى 
املدارس النظامية كاملدرسة 
املباركيــة والقبلية، كان 
محبا للقراءة ومتابعا جيدا 
ملا تذيعه االذاعات العربية 
من اخبار سياسية وبرامج 

ثقافية.
الشــباب  ومع مرحلة 
غــادر الــى الهنــد وعمل 
بالتجــارة ومــع عودتــه 
للكويت عمل مع والده في 
نقل البضائع الى اململكة 
العربيــة الســعودية برا 
حتــى العــام ١٩٤٩ حيث 
تــرأس العدســاني نادي 
املعلمــني علــى الرغم من 
انــه لم يكــن معلما، غير 
ان النادي كان بؤرة ثقافية 
ووطنية تغذي شباب تلك 
االيام بالروح احلماسية.

العمل الوظيفي

وعندما شكلت الحكومة 
العمــل  جهــازا لتقييــم 

األمير الراحل الشيخ صباح األحمد مع محمد العدساني رحمهما اهللا 

الراحل في صورة تعود لعام ١٩٧٣ خالل التجهيزات ملعسكر تدريبي إلحدى البطوالت املدرسية

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مع محمد العدساني

العدساني عندما كان وزيراً للتخطيط أثناء اجتماع وزراء اخلارجية العرب واألفارقة في القاهرة

العدساني مع رئيس مجلس األمة األسبق جاسم اخلرافي (رحمهما اهللا)

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مع محمد العدساني (رحمه اهللا)

الراحل محمد العدساني
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AUM تختتم قمة تطوير التعليم نحو مستقبل مستدام ٢٠٢٢

أمــس األربعاء أعمال  اختتمت 
قمة تطوير التعليم نحو مستقبل 
مســتدام ٢٠٢٢ في جامعة الشرق 

.(AUM) األوسط األمريكية
وركــز املؤمتر خــالل فعالياته 
التــي اســتمرت على مــدار ثالثة 
أيام على موضوع تطوير التعليم 
نحو مستدام، وتضمن العديد من 
اجللسات النقاشية كما تخلله ورش 
عمــل، فضال عــن جلســات تبادل 

اخلبرات.

ختام قمة تطوير التعليم نحو مستقبل 
مستدام ٢٠٢٢

وفي ختام القمة متت اإلشــادة 
باملشــاركة املتميزة من الشــركاء 
اإلقليميني والدوليني، مع التشديد 
على أهمية استمرار عقد قمم بذات 
األهمية، لطرح أفكار جديدة من خالل 
التعاون اإلبداعي والتفكير الشامل، 
وااللتزام بالعمــل لتحقيق أفضل 

النتائج وتسريع وتيرة التقدم.

مستقبل العمل يتأّتى باستمرارية التعلم 
في جلســة حوارية أخــرى بعنوان 
«التطور لنهج شمولي من خالل التدريس 
والتعلم»، متت فيها مناقشة النمو املتوقع 
والتحول إلى التعليم القائم على املهارات، 
حيث إن احلدود بني برامج الشــهادات 
الرســمية املعتمــدة وبرامــج االعتماد 
اجلزئي األقصر واألكثر استهدافا، تخلق 

فرص تعلم أكثر ديناميكية. 
وذكــر خالل اجللســة أنــه إذا أردنا 
أن نطور التعليم، فيجب أوال أن نغير 
الطريقة التي نتحدث فيها عن التعليم، 
مع ضرورة إلغاء املفهوم القدمي السائد 
والذي يتم في ثالث مراحل تبدأ باحلصول 
على الشهادة اجلامعية، يليها احلصول 
على وظيفة ومن ثم الزواج، ويكون بذلك 

قد وضع حدا لعملية التعلم.
كما متت مناقشــة أن هناك حدا بني 

عالــم التعلم وعالم العمل، فمســتقبل 
العمل هو التعلم، لذلك، إذا كان مستقبل 
العمل هو التعلم، فهــذا يعني تطوير 
املوظفني باســتمرار. هــذا أيضا يعني 
استمرار تعلمهم من أجل احلفاظ على 
تأثيرهم في وظائفهم. نحن بحاجة إلى 
اقتراح هذا األمــر في اجلامعات. فأحد 
أهدافنا هو إعداد الطالب لعالم العمل. 
حضر اجللســة كل من: مايكل ألني، 
القائم بأعمال العميد ورئيس األكادميية 
في جامعة زايد، ودفيويش ميهتا، املدير 
اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط وجنوب 
آســيا في Harvard Business للنشــر، 
وزينــة رضا خان، الرئيس املؤســس 
ملركز النزاهــة األكادميية في اإلمارات 
العربيــة املتحدة - جامعة ولونغونغ 

دفيويش ميهتا - Harvard Business للنشرفي دبي. 

أحمد ميني - جامعة األمير سلطان

سونيا بن جعفر - مؤسسة عبداهللا الغرير للتعليم

أهمية تأهيل اخلريجني باملهارات 
الالزمة استعدادًا لسوق العمل

في جلسة حوار بعنوان «كيفية تأهيل 
اخلريجني لسوق العمل؟»، متت مناقشة 
كيفية تزويد اخلريجني باملهارات الالزمة 
وبالكفاءات والقدرات، التي ستمكنهم من 
حتديد إمكانياتهم الشخصية، وقدراتهم 
وذلك مبا يتناسب مع سوق العمل احمللي، 
للحصــول على فــرص عمل مناســبة 
تســاعدهم على أداء مهامهم الوظيفية 

املستقبلية بشكل أفضل. 
حضر اجللســة: تيم ســوال، محرر 

في مؤسســة تاميز، إلى جانب سونيا 
بن جعفر، الرئيس التنفيذي ملؤسسة 
عبداهللا الغرير للتعليم التي عبرت عن 
رأيها قائلة: «يلتحق الطالب باملؤسسة 
التعليمية ويأمل أن يكتشف املجال الذي 
يرغب بالعمــل به، ليكون قــادرا على 
النجاح واإلبداع فيه ذلك من جهة، ومن 
جهة أخرى حتاول اجلامعات تســليح 
الطلبــة مبــا يحتاجونــه مــن مهارات 

لتحقيق أهدافهم.

أهم اخلبرات العاملية في مجال تطوير املؤسسات التعليمية 

مارييت ويسترمان - جامعة نيويورك أبوظبي

وفي اجللسة احلوارية 
األخيرة متت مناقشة كيفية 
معاجلة التحديات والفرص 
التــي تواجــه  الرئيســية 
املنطقة فــي مجال التعليم 
من قبل القيادات األكادميية 
في مؤسسات التعليم. أبدت 
مارييت ويسترمان، نائب 
رئيــس جامعــة نيويورك 
أبوظبــي إعجابها الشــديد 
بتطور القطاع التعليمي في 
املنطقة، وأشــادت بأهمية 
بــني اجلامعات،  التعــاون 
على اختالف أهدافها، األمر 
الذي أثرى هذا القطاع. أما 
د.أحمــد مينــي فاعتبر أن 
وضع خطة واضحة يسهم 
بشــكل إيجابي في حتديد 
املشــاكل واملعضالت التي 
تواجه املؤسسات التعليمية، 
وإيجاد احللول لها، مضيفا 
أن التعــاون بــني كل مــن 
ســوق العمل واملؤسسات 
التعليمية هو األساس لسد 
احتياجات قطاعات األعمال 
املختلفــة، وخلــق نظــام 

اقتصادي مستدام. 
وحضر جلســة احلوار 
األخيرة مارييت ويسترمان، 
جامعــة  رئيــس  نائــب 
نيويورك أبوظبي، ود.أحمد 
ميني، رئيس جامعة األمير 

سلطان.



مجلس األمة
اخلميس ١ ديسمبر ٢٠٢٢

10
أحال مجلس األمة قبيل انتهاء جلسته التكميلية أمس اخلطاب األميري الذي افتتح به دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الـ ١٧ للمجلس إلى جلنة إعداد مشروع اجلواب على اخلطاب 

األميري البرملانية. وكان مجلس األمة وافق خالل اجللسة على املرسوم بقانون رقم (٦) لسنة ٢٠٢٢ بإعادة حتديد الدوائر االنتخابية لعضوية مجلس األمة مبا يشمل إضافة بعض املناطق إلى الدوائر االنتخابية 
القريبة منها جغرافيا. وجاءت نتيجة التصويت على املرسوم مبوافقة ٥٣ عضوا وعدم موافقة عضوين من إجمالي احلضور البالغ عددهم ٥٥ عضوا. وكان مجلس األمة انتقل في جلسته أمس إلى مناقشة تقرير 
جلنة الشؤون الداخلية والدفاع البرملانية عن املرسوم الذي تقضي املادة األولى منه بالتالي: «تضاف املناطق التالية إلى الدوائر االنتخابية املوضحة والواردة في اجلدول املرافق للقانون رقم(٤٢) لسنة 

٢٠٠٦ املشار إليه: - الدائرة االنتخابية األولى: تضاف إليها منطقة (أجنفة). - الدائرة االنتخابية الثانية: تضاف إليها مناطق (الشويخ الصناعية - املنطقة الصحية «الشويخ» - النهضة - شمال غرب الصليبخات 
- مدينة جابر األحمد). - الدائرة االنتخابية الرابعة: تضاف إليها مناطق (غرب عبداهللا املبارك - جنوب عبداهللا املبارك - العيون - النعيم - النسيم - القصر- تيماء - الواحة). - الدائرة االنتخابية اخلامسة: 

تضاف إليها مناطق (أبو فطيرة - املسايل - أبو احلصانية - مدينة صباح األحمد - مدينة اخليران السكنية). وعزت املذكرة اإليضاحية للمرسوم التعديالت الواردة فيه إلى ظهور عدد من املناطق اجلديدة 
وإعمار مناطق أخرى لم تكن مسكونة من قبل، وأصبحت هذه املناطق مأهولة بالسكان املستوفني لشروط الناخب وقد تعذر عليهم القيد في أي من الدوائر االنتخابية لعدم ورود مناطقهم من ضمنها.  كما وافق 
املجلس على املرسوم بقانون رقم (٥) لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس األمة مبا يشمل اعتماد التصويت النتخابات أعضاء مجلس األمة وفق عنوان السكن املسجل في البطاقة 

املدنية. وجاءت نتيجة التصويت على املرسوم في جلسة املجلس التكميلية مبوافقة ٥٣ عضوا وعدم موافقة ثالثة أعضاء من إجمالي احلضور البالغ عددهم ٥٦ عضوا. وكان مجلس األمة انتقل إلى مناقشة 
تقرير جلنة الشؤون الداخلية والدفاع البرملانية عن املرسوم بقانون رقم (٥) لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٣٥) لسنة ١٩٦٢ في شأن انتخابات أعضاء مجلس األمة. وبحسب املذكرة 

اإليضاحية للمرسوم فإن من احلقوق األساسية للمجتمع أن يكون املجلس النيابي معبرا بشفافية تامة عن إرادة األمة التي هي مصدر السلطات وأن ميكن الناخب من اختيار نائبه احلقيقي بإرادة حرة خالية من 
الزيف والتدليس ليكون النائب هو املعبر احلقيقي عن إرادة الناخبني املقيمني بصفة فعلية ودائمة بالدائرة االنتخابية.  وإلى التفاصيل:

تابع اجللسة: سامح عبداحلفيظ

إقرار مرسومي «البطاقة املدنية» و«إضافة املناطق»
افتتــح رئيــس مجلــس 
األمة أحمد السعدون اجللسة 
األربعــاء  أمــس  التكميليــة 
٢٠٢٢/١١/٣٠ عند الساعة التاسعة 
العام  صباحــا، وتــال األمــني 
أســماء األعضاء واحلاضرين 
واملعتذرين والغائبني من دون 

إذن أو إخطار.
اإلحاالت

٭ وافق املجلس على اإلحاالت 
الواردة مع اجلدول.

٭ تــال األمــني العــام اقتراحا 
بتقدمي تقريري جلنة الشؤون 
املتعلقني  الداخليــة والدفــاع 
مبرسومي الضرورة اخلاصني 
باالنتخابات العامة فيما يتعلق 
املدنية  بالتصويــت بالبطاقة 

وإضافة بعض املناطق.
(موافقة عامة).

٭ محمد املهان عــن (املقرر): 
عقدت اللجنة اجتماعا بحضور 
ممثلي وزارة الداخلية وأطلعت 
على املرسوم والهدف منه هو 
تغييــر إجــراءات االنتخابات 
بغرض القضاء على نقل القيود 
االنتخابية لدعم مرشحها الذي 
تريــد فرضه علــى املواطنني، 
ورأت اللجنة املوافقة بإجماع 
أعضائهــا احلاضريــن علــى 

املرسوم.
العتيبــي (رئيــس  ٭ خالــد 
اللجنة): املرسوم رقم ٦ لسنة 
٢٠٢٢ بتعديل اجلداول املرافقة 
للقانون ١٢ لسنة ٢٠٠٦ بإعادة 
الدوائــر االنتخابيــة  حتديــد 

واحملال بصفة االستعجال.
قد تبــني لها أنه يهدف الى 
إضافة مناطق جديدة مأهولة 
بالسكان الى الدوائر االنتخابية 
من املستوفني لشروط الناخب.

وانتهت اللجنة الى املوافقة 
بإجمــاع أعضائها احلاضرين 

على املرسوم.
٭ صالح عاشــور: حسب 
النــص ٧١ من الدســتور متى 
يجــوز اللجوء الى املراســيم 
األميرية (الضرورة) في حالة 
أدوار االنعقــاد وهي للتدابير 
التي ال حتتمل التأخير بحدوث 
كوارث أو أزمة اقتصادية كبيرة 
أو خالفــات حدوديــة حتتاج 
الى قرارات من احلكومة، هذه 
حاالت الضرورة التي حتتاج 
الى إصدار مراســيم في غياب 
املجلــس، غير ذلــك ال حتتاج 
الى مراســيم ألن هذه احلاالت 
من صلب اختصاصات مجلس 

األمة.
لذلك، إضافة مناطق للدوائر 
أو التصويت بالبطاقة هل هي 
من التدابيــر الضرورية التي 
حتتاج الى مراسيم ضرورة؟، 
هذه املراسيم يفترض أال تصدر، 
بل ميكن االنتظار شــهرين ثم 
املجلــس التشــريعي املنــوط 
بإصدار التشــريعات هو الذي 

يصدرها.
والتوســع فــي مراســيم 
الضرورة هو أخذ اختصاصات 
من صلب اختصاصات املجالس، 
وهذه القضايا ُيحتمل تأخيرها، 
وهذه املراسيم غير ضرورية.
٭ د.جنــان بوشــهري: هــذا 
التعديل مستحق، وأؤيد وأوافق 
على فكــرة املرســوم، ولكنها 
بينت أمــورا مهمة أنه لم تكن 
في الســابق النتائــج تعكس 
حقيقة االنتخابات في الدوائر، 
وبينت أيضا التالعب في القيود 
االنتخابية، لكن التقارير تخلو 
من تقرير تقصي احلقائق الذي 
من املفتــرض أن يكون مرفقا 
مع تقرير اللجنة وتطلع عليه.

نحن نناقش أسباب صدور 
هذه املراسيم ومن املفترض أن 
يكون اطالعنا على هذه األسباب 
واضحا وجليا، هل من احلصافة 
الدستورية إقرارها دون االطالع 

على أسباب الضرورة فيها.
أطالــب املجلــس بإعــادة 
التقاريــر الى جلنــة الداخلية 
والدفاع لتطلــب تقرير جلنة 
تقصــي احلقائــق وترفقه مع 

التقرير لكي نطلع عليه.
الكنــدري:  د.عبدالكــرمي  ٭ 
تقارير جلنة الداخلية والدفاع 
بخصوص مرسوم ضم املناطق، 
حالة الضرورة مسألة تقديرية، 
ولكن من وجهة نظري ضرورة، 
الناس كانــوا يطلبون منا أن 
ندخلهم في اجلداول، خصوصا 

االنتخابي مرتبطا بالسن، ولكن 
هناك ال يزال ناس مســجلون 
في غير مناطق سكنهم، وهذا 
البد من تعديله وتنظيفه، يتم 
استدعاء املسؤولني وأصحاب 
البيوت التي بها أشخاص غير 
ســاكنة فيها ومسجلون على 

تلك البيوت.
موجــودة  الضــرورة 
اليــوم ســيعبر  وتصويتنــا 
عن هــذا األمــر، ولكــن هناك 
إجراءات تصحيحية لالختالالت 
والتسجيل غير املبرر في الكثير 
من املناطق، هناك خلل في أعداد 
ناخبي الدوائــر، ونحتاج الى 
توزيع عادل بني الدوائر حتى 
تكون الصورة صحيحة وكاملة.
٭ د.حسن جوهر: املرسومان 
ساهما في إصالح اخللل اجلسيم 
في االنتخابات وضرورة قيامها 
وفق مبدأ النزاهة والشفافية، 
كان هناك تزوير منظم، وأشكر 
مــن تصــدى لهــذه العمليــة 
واســتوعبت احلكومــة مــدى 

االنتخابــات كان من األولى أن 
يشمل مرسوم الضرورة القوائم 
النسبية، العادلة، هذا هو تفعيل 
املادة ٧١ ويشمل مكنة تصويتية 
وفق برامج انتخابية كاملة، كان 
هذا األولى حتى يتم اإلصالح 

السياسي احلقيقي.
التقرير االول البد أن نقف 
عند رأي وزارة الداخلية التي 
تقــول إن هنــاك تالعبــا فــي 
القيود بجميع الدوائر، أي أن 
هنــاك تالعبا، فمن املتســبب، 
وماذا فعلت احلكومة في مدير 
املعلومــات املدنية بعد ثبوت 

التالعب؟!
منطقــة مثــل النهضة بها 
٣٣٠٠ صوت منعوا من حقهم 
في التصويت أكثر من ٢٠ سنة.

٭ مبــارك احلجرف: يجب أن 
نرسخ مبدأ أساسيا أن قانون 
االنتخاب قانون حساس الذي 
ينأى املشــّرع عن املساس به، 
لذلك يجب عدم العبث في قانون 
االنتخاب، نعــم توجد حاجة 

ما حدث هو تعديل أو تصحيح 
لطريقة التصويت، وهذا فرق 
كبير، كان هناك تزوير، وكانت 
البطاقة املدنية مفتوحة لبعض 
الناس التي لم تستطع النزول 
والترشــح في ظل املرســوم، 
واعتذر عن عدم الترشح ألنه 
كان سيفتضح وهناك من جترأ 

ونزل ورشح نفسه وسقط.
كان هناك امتعاض كبير من 
نواب مصلحني مما يحدث من 
تزوير ونقل أصوات، لذلك نحن 
أمام قانون صّحح تزويرا وخطأ 

كبيرا، لكن لم ُيحاسب أحدا.
وهذه مشــكلة كبيرة على 
مستوى البلد، فال يحاسب أحد، 

فقط إقالة أو استقالة.
٭ فيصل الكندري: املرسومان 
مستحقان وإن كانا اختصاصا 
أصيــال ملجلــس األمــة، فهــو 
أعطى احلق جلميع املواطنني 
باملشــاركة فــي االنتخابــات 
والتصويت، هل يعقل أن دائرة 
أصواتها أكبر من دوائر أخرى؟

هذا االجراء اخلاطئ وكيف أن 
التزوير اجلسيم أحدث الثغرة 

في املشهد السياسي.
القائمني  ضرورة محاسبة 
على هذه اجلرمية الكبيرة والتي 

وصلت الى القضاء.
هل تكفي هــذه االجراءات 
االصالحية فــي متكني االرادة 
الشعبية احلقيقية، ال، عندنا 
حتديات كثيرة في جتسيد املادة 

٦ من الدستور.
البد من إعادة توزيع الدوائر 
االنتخابية وكثير من القوانني 
املتعلقــة باالنتخابــات ندعو 
زمالءنــا فــي جلنــة الداخلية 
والدفــاع باالســتعجال فــي 

إقرارها.
٭ د.حمــد املطر: املرســومان 
تتوافر فيهما الضرورة، لكن كان 
من األجدر أن تكون املراســيم 
أشمل وأعم وأعمق، ليس فقط 
ضم مناطق أو التصويت وفق 
جداول حقيقية فقط، اذا كنت 
تســعى لتعديــل مخرجــات 

ضروريــة فقد كنا فــي حقبة 
غير ســلمية، وكان هناك نوع 
من تزوير إرادة األمة وتهميش 
لكثير من املواطنني وحرمانهم 

من التصويت.
املرســومان صححا املسار 
اخلاطــئ الذي ال ميثــل إرادة 
إذا تكلمنــا عــن  الناخبــني، 
مواضيــع حساســة، فهنــاك 
موضوع خطير، هو هل توزيع 
أعداد الناخبني في الدوائر يحقق 
العدالة؟! هذا غير موجود، هناك 
دوائر الصوت بها بـ ٣ أصوات 

في دوائر أخرى.
كان األجدر أن يكون هناك 
توزيع حقيقي وعادل في جميع 

الدوائر.
معاجلة قانــون االنتخاب 
يجب أن تكون معاجلة شاملة.

٭ د.عــادل الدمخي: نحن ضد 
أن تتدخل احلكومة في تعديل 
النظــم االنتخابية ســواء كان 
التصويت أو الدوائر، فهذا من 
اختصاص مجلس األمة، لكن 

٭ مهند الســاير: املادة ٧١ من 
الدســتور نطبقها اآلن، وذلك 
ألهمية عــدم انفراد الســلطة 
بإقرار القوانني، وذلك بعرضها 
على املجلس، كان هناك حتالف 
مشــبوه بني احلكومة وبعض 
األعضاء من خالل التالعب في 
القيود االنتخابية، وعندما صار 
تصحيح املسار لم يترشحوا.

اســتخدام حق السلطة في 
تعديل النظام االنتخابي انحصر 
فــي هــذه املــادة، ألن هذا حق 
أصيل للمجلس، ولكن املتنفذين 
استخدموا بهذه األداة يتنعمون 

ولم يحاسبهم أحد.
فنحن مجبورون بتشريع 
قوانني ال تسمح لهم بالتزوير.

جزء من احلكومات السابقة 
لليــوم يســتخدمون بيوتهم 
للتزوير فــي االنتخابات، أحد 
الوزراء الســابقني مــن  أبناء 
األسرة احلاكمة لديهم ٥٠ بيتا 
في الســرة ويتم اســتخدامها 
ملصلحة مرشح ونائب سابق.

٭ عبــداهللا املضــف: ال أحــد 
يختلف أنه كانت هناك عملية 
تزويــر ممنهجة لتزوير إرادة 
املجلــس  واختطــف  األمــة، 
واختطف القرار وانعكس ذلك 
علــى البلد وتــردي اخلدمات 
حتى انفصــل الناس عن بيت 
األمة، اليوم مع تأكيدنا بوجود 
التزوير الى أن وصل التسجيل 
للناس على أراض فضاء، فهل 
نريد فقط أن تكون انتخابات 
٢٠٢٢ نزيهة أم استمرارية نزاهة 

كل انتخابات.
إذا كان الهدف اســتمرارية 
الشــفافية ونزاهة االنتخابات 
فأصبح إقرار املفوضية العليا 

لالنتخابات واجبا وطنيا.
هل نريد أن نرى مراســيم 
ضرورة في كل انتخابات؟ هذا 
غير منطقي، ضرورة خلق حالة 
من التوافق بــني إرادة الناس 

وبينهم.
٭ هاني شمس: قد نختلف في 
ضرورة املادة ٧١، لكن نتفق على 
أنه كانت هناك مناطق كثيرة 
لم يكن لها احلق في التصويت 
اليوم استطاعت أن تشارك في 
التصويت، مبعنى أن (الطيور 

املهاجرة) رجعت.
يجــب أن يصــدر قانــون 
بالتصويت وفق البطاقة املدنية، 
وتشريع آخر ملن بلغ ١٨ سنة، 
حتى إذا مت حل املجلس تكون 
األمور واضحة واالختالف في 
عملية املناطق وأعداد وتوزيع 
الناخبني، الصوت في الدائرة 
اخلامســة يعــادل ٣ أصوات، 
مبعنى أنــه ينبغــي أن نقوم 
بإجناح ٣٠ نائبا بدل ١٠ نواب.
٭ د.عبدالعزيــز الصقعبــي: 
مراســيم الضرورة مستحقة، 
وضــد التدخــل احلكومي في 
الشــأن االنتخابــي، احلكومة 
تتدخــل فــي تغييــر قواعــد 
اللعبــة، هذا أمر غيــر مقبول 
ويخالف املنطق، أمامنا اليوم 
مرسوم يصحح املسار ويعالج 
ســلوكيات كانت خاطئة وبها 
تزوير إلرادة األمة، وهذا توجه 

محمود وُيدعم.
يجــب أن يكــون قانــون 
االنتخابــات أولــى أولوياتنا، 
وال يوجــد تزوير دون مزور، 

ينبغي محاسبتك.
٭ مــرزوق احلبينــي: هنــاك 
ضرورة للمرســومني بســبب 
وجود تزوير في قيود الناخبني، 
لكن احلكومة كشفت التزوير، 
ملــاذا لــم حتاســب املزورين، 
ونســجل حتفظنا على تدخل 
احلكومة في العملية االنتخابية، 
ونســجل حتفظنا علــى عدم 

محاسبة املزورين.
وكان يفترض على احلكومة 
أن جتنح في العدالة في التقسيم 
وتوزيع الناخبني، فدائرة ربع 
مليون ودائــرة ٧٠ ألفا، وهذه 
تخرج ١٠ نواب وهذه ١٠ نواب.

٭ د.عبيد الوســمي: تصحيح 
املسار االنتخابي أمر ضروري، 
لكن هذه الغاية النبيلة تستلزم 
أن تكون الوســائل مشروعة، 
واســتخدام ٧١ يتعــارض مع 
النص الدستوري، ويفتح املجال 
للحكومــة للتدخل املشــرعن 

للعملية االنتخابية.
املنطقي أن يتم التحقيق في 
التجاوزات ألن النظام القانوني 

مناطق كبيــرة وغيرت نتائج 
دوائــر، نعــم هــذا اختصاص 
أصيل، الناس تســكن وتطلب 
التصويت منذ ١٠ سنوات، الى 
أن صدر املرسوم واملرشحون 
ذهبوا ووضعوا خياما في هذه 

املناطق اجلديدة.
جلنــة تقصــي احلقائــق 
أصدرت نتائجها بثبوت وجود 
تالعب في قيود الناخبني، لكن 
هل متت محاســبة من تالعب 
وزّور فــي هذه القيــود ونقل 
األصوات، هناك من نقل وهناك 
مسؤول، وهناك مدير الهيئة، 
اذا أثبتت جلنة تقصي احلقائق 
مســألة التزويــر، فالبــد مــن 
محاسبة املسؤول عن التزوير 
واإلحالة الــى النيابة ألن ذلك 

تزوير في أوراق رسمية.
٭ د.خليل أبل: هذه املراســيم 
دون شــك من الضروري ضم 
مناطق جديدة مأهولة بالسكان، 
فهناك ضرورة، هناك إجراءات 
الحقة تتــم هو أصبــح القيد 

أ.د.حمد املطر أحمد الري فارس العتيبيد.خليل أبل د.حسن جوهر

خليل أبل: هناك ضرورة ملرسوم إضافة املناطق ويفضل استدعاء أصحاب البيوت الذين يضيفون أسماء على عناوينهم وإن لم يشطبوا األسماء املضافة يحاسبون

حمد املطر: تعديل النظام االنتخابي وفق القوائم االنتخابية يحقق اإلصالح السياسي وجلنة الداخلية تقول إن هناك تالعبًا في القيود االنتخابية
حسن جوهر: مرسوما البطاقة املدنية وإضافة املناطق ساهما في إصالح العملية االنتخابية ونحن بحاجة إلى إعادة تصحيح النظام االنتخابي بالكامل

مبارك احلجرف: تهميش للمواطنني بعدم إضافة مناطقهم إلى جداول االنتخابات ونحن في مرحلة تصحيح املسار وأطالب بتعديل أعداد الناخبني في الدوائر االنتخابية
عادل الدمخي: تعديل النظام االنتخابي اختصاص أصيل ملجلس األمة وأنا ضد تدخل احلكومة في ذلك لكن ما حدث في املرسومني هو تصحيح

فارس العتيبي: أمامنا حتديات اقتصادية أهمها تنويع مصادر الدخل وزيادة إيرادات اجلهات وخطط احلكومة لم يكن بها أي اهتمام باملواطن الكويتي

«املسار املستقل» يشيد بجهود رئيس السلطة التنفيذية وجّدية احلكومة
أصدر جتمع املســار املســتقل بياناً جــاء كالتالي: بعد 
االطــالع على برنامج عمل احلكومــة «وطن آمن ورفاهية 
مستدامة» للفصل التشريعي السابع عشر والذي ارتكزت 
مضامينه على النطق السامي وعلى اإلصالحات الشاملة.

يشــيد جتمع املســار املســتقل باجلهود املبذولة التي 
يقدمها رئيس السلطة التنفيذية من خالل األولويات التي 
قدمها في برنامج احلكومة وفقا للمادة ٩٨ من الدستور من 
معاجلة للقضايا الرئيســية ووضع خطة تنموية جديدة 
تنفذ خالل خمس ســنوات فيها كل التحديات التي تواجه 

الدولة وكيف ستواجه احلكومة هذه التحديات.
ويرى جتمع املسار املستقل أن احلكومة احلالية أظهرت 
اجلدية من خالل هذا البرنامج وألول مرة مقارنة باحلكومات 
السابقة التي ساهمت في زيادة مؤشرات مدركات الفساد، 
وتراجــع التصنيــف االئتماني الســيادي للدولة وتراجع 
التعليم ولم تلتفت بشكل رئيسي الى تنويع مصادر الدخل 

أو خلق مشــروعات تنموية، تساهم في خلق فرص عمل 
للخريجني اجلدد وغيرها في الســنوات الســابقة التي لم 

تستثمرها بالشكل الصحيح.
ويرى جتمع املسار املستقل أن برنامج احلكومة متيز 
عن طريق حتديد مشاريع القوانني التي تساهم في تعزيز 
املمارسة الدميوقراطية من خالل تعديل الدوائر االنتخابية 
ونظام االنتخاب وإنشاء هيئة مستقلة إلدارة االنتخابات 
العامة وأيضا مراجعة القوانني املتعلقة باحلريات العامة، 
ومــن املؤشــرات التي تؤكد على جديــة احلكومة، وضع 
محــور متكامل عن تطوير منظومة مكافحة الفســاد من 
خالل مشروع تعارض املصالح ومشروع استرداد األموال 
املنهوبــة، وتعزيز صالحية هيئة مكافحة الفســاد وهذه 
القضايا التي ســعى جتمع املســار املســتقل ألن يتبناها 

طوال السنوات السابقة.
ويتمنى جتمع املسار أن يتم تنفيذ هذا البرنامج بالشكل 

الذي مت طرحــه مبواعيد محددة وفتــرات زمنية معلومة 
يشــتمل فيهــا على كل القضايا املهمة من إســكان وتعليم 
وصحة وحماية البيئة مع االهتمام بالشكل الرئيسي بالهيكل 
االقتصادي للدولة، والذي يضمن االستدامة املالية للدولة 
مع إيجــاد بدائل للنفط وتطوير اجلــزر وإقرار الضريبة 
علــى أرباح الشــركات احمللية واألجنبية وإعادة تســعير 
أمالك الدولة وإقرار املنطقة االقتصادية الشمالية ومشروع 
ميناء مبارك الكبير والسكك احلديدية وكلها مشاريع حتمل 
حتديــات كبيرة ودعما من اجلميع ونتمنى على الســلطة 
التشريعية مساندة هذا البرنامج الطموح لينفذ باملواعيد 
احملــددة وبالكفاءة املطلوبة ثم تأتي الحقا مرحلة الرقابة 
املباشرة. وإذ يقدر جتمع املسار املستقل اجلهد الذي قدمه 
رئيس الوزراء وفريقه يتمنى لهم التوفيق في مســاعيهم 

حتى تنهض الكويت من جديد.
حفظ اهللا الكويت وشعبها من كل مكروه.

رئيس مجلس األمة أحمد السعدون ونائبه محمد املطير وأمني السر أسامة الشاهني وعبداهللا فهاد على املنصة وتبدو األمانة العامة  (محمد هاشم)

د.عادل الدمخي
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الى صدور املرسومني، اجلميع 
يعرف أنه كان هناك عبث في 
القيود االنتخابية، واالنتخابات 
لم تكن تعكس الرأي الشعبي 
احلقيقــي، وهــذا مــا تضمنه 
تقريرنــا باعتــراف احلكومة 
أنه كان هناك تالعب، وطالبنا 
بتصحيــح املجال في مجالس 
ســابقة، ولكن هنــاك من كان 

يعطل صدور القانون.
احملاســبة هل متــت أم ال، 
وهــذا أمــر مهم ووجــب على 
احلكومة محاسبة املتسبب في 
هذا العبث، هــذا العبث ليس 
محصــورا فــي ســنة محددة، 
ولكنه ممتد منذ سنوات كثيرة 
منذ بدايــة املجلس، احلكومة 
أمام مسؤولية كبيرة في حتديد 

املتسببني ومحاسبتهم.
وجــرى التصويــت نــداء 
باالســم على املرسوم ٥/٢٠٢٢
والتصويت بالبطاقة املدنية.

احلضور: ٥٦، موافقة ٣٥، 
عدم موافقة ٣، امتناع ٠.

لهــذه  ميكــن  ال  الوطنيــة، 
التشــريعات أن تــرى النور، 
وال ميكــن أن يكــون إصــالح 
حقيقــي أو إجنــاز ونتعامــل 
بــكل فوضــى ومزاجية عالية 
في ملف تعيني القياديني، هذا 
الكالم ليس خطابا انتخابيا، بل 
حاجة ضرورية وملحة فاألمران 
مرتبطان جدا، ال ميكن وجود 
إجناز حقيقــي أو تنمية دون 
قيادة فاهمــة وواعية وقادرة 
على اإلجناز، ما لم يولَّ القوي 
األمني ســدة القيادة لن تكون 
هنــاك تنمية، لذلــك نحن في 
ورطة ونحتاج الى أن نقف وقفة 

جادة ونأصل معنى القيادة.
القيادة ليست عمرا وأقدمية 
فقط، هذا مفهوم ناقص، أسامة 
بن زيد واله النبي جيشا به كبار 
الصحابة، القيادات اخلليجية 
اليوم أعمارهم في الثالثينيات 
ويديــرون مؤسســات كبيرة، 

القيادة ليست باجلينات.
القيادة ليســت حكرا على 

حتى صدر مرسوم آخر مدمر 
٢٩٦/٢٠١٥ هــذا املرســوم عدل 
املرسوم السابق مادة ٣٠ مكررا  
نفس الشروط موجودة حافظوا 
عليها، ولكــن أضافوا جزئية 
«ويجــوز بقــرار مــن رئيس 
الوزراء اســتثناء من  مجلس 

بعض الشروط».
ما نقوله ليس ترفا فكريا، 
بــل حاجة ملحــة، ال ميكن أن 
يكــون هناك إجنــاز بال قيادة 
قــادرة على اإلجنــاز، ال ميكن 
وجــود تشــريعات وكفــاءات 

وطبقة قيادية فاسدة.
نحن أحوج مــا نكون إلى 
إقرار قانون مهم جدا، ولســنا 
جئنا للفضفضة، من احملزن أن 
نــرى اخواني النواب بعضهم 
يسهر ليال ويضع تشريعات من 
أبدع ما يكون، وفي ذات اللجان 
نرى بعض القيادات ليس لديها 
درايــة ببعــض املصطلحــات 
الفنية فــي القوانني، ال بد من 

إقرار قانون القياديني.
ال يريدون هذا القانون ألنه 
ملزم بتقدمي تقارير عن اخلطة، 
وهو يحصن املناصب القيادية، 
ال يأتي مسؤول ويروح بشخطة 
قلم، والقانون يضمن اختيار 
الرجــل املناســب فــي املــكان 

املناسب.
من الواجب علينا االلتفات 
الــى هذه القوانني املهمة، ألني 
علــى قناعة راســخة بأننا إذا 
أردنــا االصالح في البلد، فمن 
الضــروري أن نبــدأ بإصالح 

رأس الهرم.
٭ حمد العبيد: أسجل كلمة 
شــكر لصاحب الســمو األمير 
ولســمو ولي العهد على هذه 
اإلصالحات وإصالح املسار، قبل 
دخول البالد الى نفق مظلم وفي 
تاريخ ٢٢/٦/٢٠٢٠ جاء خطاب 
العهــد اجلديد الذي شــخص  
املشــهد السياســي ووضــع 
النقاط علــى احلروف، وتكلم 

موافقة وإحالته للحكومة.
توصية

الداخليــة والدفاع  تكليف 
بإعداد التقرير بشأن خطوات 
احلكومــة وســتتخذها لوقف 
العبث والتالعــب في البطاقة 
املدنية، وتقدم تقريرها خالل 

٣ أشهر.
(موافقة عامة).

وجــرى التصويــت نــداء 
باالســم على املرســوم رقم ٦

لســنة ٢٠٢٢ بإضافــة بعــض 
املناطق للجداول االنتخابية.

احلضور: ٥٥، موافقة ٥٣، 
عدم موافقة ٢.

موافقة على القانون وُيحال 
للحكومة.

استكمال اخلطاب األميري

٭ د.عبدالعزيــز الصقعبــي: 
املواطن يريد اليوم تشريعات 
منجزة على أرض الواقع، من 
منطلق املسؤولية السياسية 

الرجال دون النساء.
التاريــخ ســجل أن رئيس 
الــوزراء الذي أنقــذ بريطانيا 
كانت امرأة، مارجريت تاتشر.

القيادة ليســت عمــرا وال 
أقدمية وال جينات وال تخصص، 
القيادة رؤية وقدرة على خلق 

احللول.
لــم تعــرف االختيــار  اذا 
الصحيــح، فهناك مؤسســات 

عاملية تختبر القياديني.
في ٢٠١٥ أصدرت احلكومة 
مرســوما ١١١ علــى ٢٠١٥ وكان 
أمرا مســتغربا، فالفســاد كان 
على أعلى مستوياته، وكانت 

احلكومة أفسد احلكومات.
تصدر هذا املرسوم اجليد، 
كيف ذلك؟ هذا املرسوم وضع 
أسسا ومعايير واضحة لكيفية 
اختيار القياديني ولو طبق لكنا 
اليوم في حال أفضل من ذلك، 
كيف لهذه احلكومة أن تصدر 

مثل هذا املرسوم؟!
ولم يتحملوا شهورا معدودة 

وضع آلية لذلك، لكن تصحيح 
املسار االنتخابي ليس مقصورا 
علــى القيــود االنتخابية، بل 
ضروري مراجعة كل املالحظات 

من توزيع األعداد وغيرها.
اذا شــرعن املجلــس احلق 
في اســتخدام ٧١ فإنه ال يجوز 
لنا االعتراض على اســتخدام 
مراسيم الضرورة في أي مرحلة 
من مراحل التاريخ السياسي.

فــي ظــل هــذه املالحظات 
يســتوجب لطاملــا قدرنــا أن 
هناك تالعبا فــي القيود، فإن 
األمــر يوجــب علــى املجلس 
تشــكيل جلنة حتقيق ملعرفة 
املتسببني ومحاسبتهم، وتعديل 
النظم لضمان عدم تكرار ذلك 

مستقبال.
٭ أسامة الشــاهني: نثني 
على هذه اخلطوة نحو تصحيح 
املسار بإصدار املراسيم، نناقش 
مرسوما بقانون، أي ال منلك إال 
القبول أو الرفض، وإذا رفضناه 
رفضنا إرادة الناخبني، فمن املهم 
أن نوافــق ونقرهما ونحصن 

العملية االنتخابية.
مازال املطلــوب أكثر، وما 
أعلــن عنه أمس تكتــل الكتل 
النيابيــة مــن أولويــات منها 
املفوضية العليــا لالنتخابات 
والقوائــم النســبية، اخلطوة 
أتــت إلنصــاف ٢٩٥٦٥ ناخبا 
وناخبــة بعد ضــم ١٩ منطقة 
و٥٪ من املواطنني كان ال يحق 
لهــم التصويــت، وإذا حصنا 
املرسومني فإن ٥٠٪ من املجلس 
قد حتصن، ويبقــى ٣٧ طعنا 
أمام احملكمة الدستورية، فمن 
املهم تشريع قانون لوضع قيد 
زمني على احملكمة الدستورية 

حتى نحصن إرادة الناخبني.
الســويط: قوانــني  ٭ ثامــر 
االنتخاب تخضع لفكرة ونظرية 
الضرورة، ولكن أجمع الفقهاء 
الدستوريون املعتبرون على 
أن قوانــني االنتخابــات يجب 
أن تبتعد عن فكرة الضرورة، 
ولذلــك يجــب أال يتــم العبث 
بالقواعــد االنتخابية، ويجب 
أن تكــون أعداد األصوات، وال 
يتعلق األمر باألمور التي تتعلق 
بنزاهــة االنتخابــات، ففكــرة 
املرسومني توافقت مع اإلرادة 

الشعبية.
٭ عبداهللا األنبعي: حق وانتزع 
للمناطق احملرومة مبرســوم 
الضــرورة، فكيف نقول عليه 
غير ضروري؟! هذه إخفاقات 
ســابقة كانت موجــودة، ومت 
حرمان الكثيــر من املصلحني 
بسبب حتالف السلطات السابقة 
مع املتنفذين، وتفتح البطاقة 
املدنية العصر للمتنفذين لنقل 
األصوات، والبيوت التي كانت 
بها أضعاف احلد األساسي، ما 
حــدث هــو تصحيــح حقيقي 
للمســار، وال بــد مــن تعديل 
قانون االنتخاب، وإقرار قانون 
القوائم النســبية، واملفوضية 
العليا لالنتخابات، واستمرار 
تصحيح املســار سيكون من 

خالل املجلس.
٭ الصيفي الصيفي: تصحيح 
املســار واجلداول االنتخابية 
والبطاقة املدنية هو تصحيح 
مستحق ملا شاب ذلك من مثالب.
هــذه الفئــة زورت اإلرادة 
الشــعبية واختطفــت منــذ 
٢٠١٣-٢٠٢٠ املجلــس في ظل 
هذا التزوير املوجود، واختطف 
القرار والبلد وأموال الشــعب 
واختطفتهــا فئــة معينة الكل 

يعرفها.
فــي  ضروريــة  العدالــة 
توزيــع أعداد ناخبــي الدوائر 
االنتخابية، هذه الفئة املزورة 
احلاقــدة علــى الكويت عندما 
تكون خــارج القاعة أرادت أن 
تزور إرادة األمة عبر حسابات 
فــي تويتــر، وحتــاول ضرب 
النــواب الشــرفاء، ونريد من 
وزيــر الداخليــة واإلعــالم أن 
يتحمال مسؤولياتهما جتاه هذه 
احلســابات التي أرادت ضرب 

إرادة األمة.
نعرف بعض احلســابات، 
ونعرف املأجور واملرتزقة الذين 

وراءها.
وعلــى وزيــري اإلعــالم 
والداخلية مالحقة أصحاب هذه 
احلسابات املشــبوهة وزجهم 

في السجون.

عن تداخل السلطات وضعف 
اجلهاز التنفيذي للدولة.

نســمع  مــرة  أول  وفــي 
اخلطاب السياسي ينتقد اجلهاز 

التنفيذي للدولة.
كانــت الكفــاءات محاربــة 
والصراعات طاغية على املشهد 
السياســي، ودمــرت املصالح 
الشــخصية الضيقــة، دمرت 

املشهد السياسي.
اخلطاب ذهب الى املعاجلة 
وانتــزع فتيل األزمــة وخرج 
مبجموعة قــرارات إصالحية 
بتفويــض الشــعب لتمثيلهم 
في مجلس األمة، وهو خطاب 
الكويتــي  انتصــار للشــعب 
املكتســبات  علــى  وحفــاظ 

الدستورية.
بل أشرك اخلطاب املواطنني 
فــي املســؤولية ودعاهــم إلى 

تصحيح املسار.
منلك كل مقومات النجاح، 
فكنــا متقدمــني فــي التنميــة 
والصحيــة  االقتصاديــة 
والترفيهية والتعليمية والبنى 
التحتيــة واإلعالم والرياضة، 
كانــت ُتســمى درة اخلليــج، 
ولألســف بعد تفشــي ظاهرة 
الفساد وسطو أصحاب النفوذ 
على القرار وصلنا الى مرحلة 

الكل يعاني منها.
اخلطــاب  بعــد  ولكــن 
واإلجــراءات اإلصالحيــة جاء 
خطــاب ١٨/١٠/٢٠٢٢ وهــو ما 
يســمى خطاب وثيقــة العهد 
اجلديد ارتكــز على ركيزتني، 
أوالهمــا النهــوض بالوطــن، 
وثانيتهمــا حتقيــق طمــوح 
املواطنــني، ال نأتــي كأعضاء 
ووزراء إال لتحقيــق هاتــني 
الركيزتــني، ولــن تتحققــا إال 
بتعاون مثمر بني الســلطتني 
وهــو تعاون مرهون باإلجناز 
وحسن األداء ومتكني الكفاءات 

الوطنية.
نحتاج الى وزراء ميدانيني 
وليســوا مكتبيني، ويكونون 
علــى قــدر طمــوح املواطنني، 
ونحتــاج الــى قيــادات فاعلة 

تنهض بالوطن.
وال نحتاج الى قيادات تصل 

بالتنفيع والتنفع.
أمامنا حتديات كبيرة يجب 
علينا النظر لها بعني الفاحص، 
لدينا أزمة تعليم وفاقد تعليمي 
كبير بسبب كورونا وما ظهر 
من غــش، وتلت أزمة التعليم 
أزمــة التوظيــف لعــدم ربط 
مخرجات التعليم بسوق العمل، 
وهناك أزمة وفروقات كبيرة في 
الرواتب، وترتب عليها تفشي 

ظاهرة الواسطة.
القضية األولى التي تؤرق 
كل أسرة هي اإلســكان، وهذا 
حتدي أمام املجلس واحلكومة، 
وهناك اختالالت وتضخم في 

األسعار.
قبل احلديث عن أي إصالح 
يجب احلديث عن وقف الفساد 
ومحاربته، ال ميكن اإلصالح في 

ظل بيئة عمل  فاسدة.
يجــب إيقاف الهــدر املالي 
ومحاسبة املفسدين واسترجاع 
األموال املنهوبة، يجب أال ينعم 
الفاسد بعيشة كرمية، يجب أن 
يكون هناك حــزم في تطبيق 
القانون ونعزز ثقافة النزاهة 
الفســاد، محــارب  ومحاربــة 
الفساد في طريق واإلصالحات 
التنمويــة فــي طريــق مواز، 
اإلصالح والتنمية سهل جدا اذا 
كانت هناك نية صادقة يتبعها 

عزمية وعمل جاد.
معاجلة كل القضايا سهلة 
بقرارات جريئة، يجب حتديد 
مواطن اخللــل لوضع العالج 
املناســب، يجــب أن يتضمــن 
برنامج العمل مالمســة هموم 
املواطنني وحتسني مستواهم 
املعيشي وتخفيف األعباء املالية 

عنهم.
يجب نسف وإعادة صياغة 
اجلهاز التنفيذي للدولة، فهو 
ترهل وأشبه ما يكون بامليت، 
الــدورة  اختصــار  ويجــب 
املســتندية، وبطئ اإلجراءات 
وقبــل احلديث عن أي تنمية، 
يجب أن نطور التعليم وربط 
مخرجات التعليم بسوق العمل، 
يجــب أن تكون هنــاك حلول 
سريعة للقضية اإلسكانية لكي 
ال تتراكم الطلبات اإلسكانية،  مهند الساير وعبدالوهاب العيسى وحمد العبيد وعبداهللا املضف

القوائــم  قانــون  وإقــرار 
العليا  النســبية، واملفوضيــة 
لالنتخابات، واستمرار تصحيح 
املسار سيكون من خالل املجلس.
٭ محمــد بــراك املطير (نائب 
رئيس مجلس األمة): املرسوم 
هذا حل مشــاكل كثيرة كانت 
تعاني منها الكويت، لكنه وقتيا 
ولالنتخابات السابقة، فمن ال 
يشــكر الناس ال يشــكر اهللا، 
فنشكر القيادة السياسية على 
هذا التوجه الطيب اإلصالحي، 
ونشــكر رئيس الــوزراء على 
القيــادة  تطبيــق توجيهــات 

السياسية.
كانت أكبر مشكلة تعانيها 
قاعــة عبــداهللا الســالم هــي 
مخرجات االنتخابات واستغالل 
البطاقــة املدنية إلخراج ناس 

بتنفيع.
املــال  عالــج  واملرســوم 
السياســي، وفي املستقبل ما 
وضع الهيئة العامة للمعلومات 
املدنية؟، وكيف نتأكد أال يتكرر 
هذا األمر، احلني تنقل العناوين 
وتستخرج بطاقات لالنتخابات 

القادمة.
فما إجراءات احلكومة لوقف 
هذا العبث، نحن نريد معرفة 
إجراءات احلكومة لوقف الهيئة 
العامة للمعلومات املدنية لوقف 

هذا العبث.
الهاجــري: هــذه  ٭ د.فــالح 
الشــعب  أبهجــت  املراســيم 
الكويتي، لكن املراسيم مازالت 
ناقصة بشكل صريح، مناطق 
صار لها ٢٠ ســنة تنتظر مثل 
هذا القرار مثل مناطق النهضة 
وشــمال غــرب الصليبخــات 
وجابر األحمد، هذه أبعدت بقرار 
سياسي انتهازي حرموا بسبب 
مزاج بعض املتنفذين حتى ال 

تتغير خريطة االنتخابات.
٭ خالد العتيبي (عن املقرر): 
أريد أن أوضح أنه كانت هناك 
اعتبــارات وضــرورات دفعت 

شعيب املويزريعبدالوهاب العيسى خالد الطمارالصيفي الصيفيد.محمد املهاند.عبدالكرمي الكندري 

عبدالكرمي الكندري: مرسوم إضافة مناطق للدوائر االنتخابية حالة ضرورية
عبداهللا األنبعي: ما حدث في مراسيم الضرورة الصادرة بداية لتصحيح املسار واستكماله يكون من خالل إقرار املفوضية العليا لالنتخابات وتعديل النظام االنتخابي

مي البغلي

د.براك الشيتان ود.حمد العدواني

عبداهللا االنبعي والشيخ سالم العبداهللا عبدالوهاب الرشيد وعبدالعزيز املاجد وعبدالرحمن املطيريمازن الناهض 

فيصل الكندري: هل من العدالة أن دائرة انتخابية مثل الدائرة اخلامسة فيها ربع مليون ناخب تعامل مثل دائرة فيها ٨٠ ألفًا لذلك نحن بحاجة إلى تعديل الدوائر 

مهند الساير: من األهمية عدم انفراد احلكومة بإقرار القوانني من خالل عرضها على مجلس األمة ويجب إلغاء التحالفات املشبوهة
عبداهللا املضف: هل نريد انتخابات ٢٠٢٢ أن تكون نزيهة فقط أم نريد أن تكون جميع االنتخابات نزيهة واحلل بإقرار املفوضية العليا وتغيير قانون االنتخاب

حمد العبيد: نشكر صاحب السمو وسمو ولي العهد على اإلجراءات اإلصالحية وخطاب العهد اجلديد وضع النقاط على احلروف

خالد الطمار: التعاون بني احلكومة واملجلس من خالل مكافحة الفساد واإلصالح من خالل تعديل النظام االنتخابي ويجب حل مشاكل الصحة واإلسكان وزيادة الرواتب
محمد املهان: الكويت مّرت مبرحلة صراع سياسي واليوم نعيش مرحلة تفاؤل اقتبسناه من القيادة احلكيمة لكن نحن بحاجة حلل قضايا اإلسكان والتعليم والصحة
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مبارك احلجرف وشعيب شعبان

فيصل الكندري وحمد العبيد ود.مبارك الطشة وحمد املدلج وخليل الصالح

د.محمد احلويلة

في هذا الطريق، أرواح الناس 
ليســت رخيصــة، الطرق في 
جابــر األحمد حتديدا مهترئة، 
وتعرض السيارات لالنقالب.
التقاعــد املبكر، فــي ٢٠١٦

أحضرت احلكومة جلنة محايدة 
لدراسة القانون، والتقاعد املبكر 
ليس مكلفا، بل القانون احلالي 
ال بد أن يعدل وندعو الى التقاعد 

املبكر.
والتعليــم أصبحنــا على 
مســتوى متدن جدا، ال بد من 
معاجلة الظواهر مثل التفشي 
والشــهادات املــزورة، جامعة 
عبداهللا السالم صار لها سنني 
ولم نسمع لهم كلمة من مجلس 
اإلدارة حتــدد مالمح اجلامعة 
القادمــة، ٢٠ ألف طالب خارج 
الكويت، هي دعوة لالنتفاضة 
فــي التعليم حتى ال نرى ما ال 
حتمد عقباه، وال يوجد من ٥٦

سنة جامعة أخرى أو حتى فرع 
واحد لها.

أمرها  القضية اإلســكانية 

األمنية عن ١٥ ألف مواطن، فما 
هــذه القيــود ألن األمر خطير 

ومخيف.
أمــا آن لقضيــة البدون أن 
تنتهي من ال يستحق اجلنسية 
يستحق احلياة الكرمية، وكذلك 
العسكريون البدون املشاركون 
فــي احلروب، ال بد من حســم 

هذا امللف.
قانــون مخاصمــة القضاء 
واستقالل القضاء وبعد احلكم 
الشهير نحتاج الى وقفة جادة 
وال ننــزه القضــاء، ويجب أن 
ُميكن الوافدون واملواطنون من 

اللجوء للقضاء.
وكذلــك ال بد مــن تكويت 
القضــاء، وتعيني ٦١ شــخصا 
خلت من خريجي كلية الشريعة 
وال يتناسب مع اإلحالل، وال بد 
من بســط سلطة القضاء على 

اجلنسية.
العهــد  أمتنــى أن يكــون 
اجلديد ليس تغيير أشخاص 
بأشخاص، بل ال بد من تغيير 

والتصعيــد، ويجب أن يكون 
هناك سقف أعلى للصرف في 

االنتخابات.
يجب إقرار قانون تعارض 
وحــدة  وتفعيــل  املصالــح 

التحريات املالية.
اإلصالح السياســي مدخل 
جلميع اإلصالحــات األخرى، 
يجب حل مشكلة الرواتب  التي 
لم تزدد منذ سنوات عديدة في 
ظل التضخم وارتفاع األسعار.
اإلصالحــات االقتصاديــة 
مهمة لضمان دميومة الدولة، 
الدولــة تطلــع برميــل نفــط 
وتبيعه فقط، نريد إصالحات 
اقتصاديــة واضحــة، نصرف 
علــى التعليــم أرقامــا فلكية 
تقــارب األرقــام التي تصرفها 
دول متقدمة مثل فنلندا، مبعنى 
أننا نصرف على الرواتب وليس 

على التعليم.
اجلامعة بها اختالالت كبيرة 
وهــي أكبــر صــرح أكادميي، 
ولكنها تشهد صراعات وإقاالت، 
لكــن ال نريد محاســبة، وزير 
التربيــة أقال مديــر اجلامعة 

لتجاوزات ولم نر محاسبة.
القطاع النفطي يحتاج الى 
إعادة هيكلة وتوفير السيولة 
فيه إلنشاء املشاريع النفطية 
التي تعود بالنفع على الدولة.
تعاوننــا مــع احلكومــة 
مشروط بوجود برنامج واضح 

محدد الزمن.
٭ الســعدون: ترفع اجللســة 
للصالة واالستراحة ملدة ربع 

ساعة.
تســتأنف اجللسة برئاسة 
نائب رئيس مجلس األمة محمد 

املطير.
٭ خالد العتيبي: اجللسة ليست 
للفضفضة، أين احلكومة؟ هناك 
إجراءات تصحيحية حكومية 
لكنها بطيئة جدا وليست على 
قــدر الطمــوح، نحمــل األمل 
والتفاؤل ولتكن احلكومة على 

بسيط، فهي حتتاج الى قرار ال 
بد من حترير األراضي واالنتهاء 

من املشاريع احلالية.
الشريعة اإلسالمية مصدر 
من مصادر التشــريع، ويجب 
االلتزام بهذا املصدر قبل إصدار 
أي قانون، فالتشــريع اإللهي 

صالح لكل زمان ومكان.
غيــاب الشــفافية واضح، 
ونتمنى أن يكون أي قرار محاط 
بالوضــوح للعامة، انتخابات 
مجلس األمة ننتظر النتائج بعد 
٦ أشــهر، ونلوم الناس عندما 
تطعن في االنتخابات، استمرار 

عدم الشفافية أمر خطير.
عدم الوضوح هو الســائد 
في القرعة لطلبة الضباط، فمن 
مينع من القرعة لعارض صحي 
مينــع من التجنيــد، ومازالت 
العملية ضبابية، وندعو وزير 
الدفاع إلى عدم االستعجال في 
القرار، خاصة أن القرار يتعلق 

مبظالم الناس.
ووزير الداخلية رفع القيود 

نهج، فالتصعيد ســهل، نحن 
مع اإلجنــاز دون إضاعة حق 
املواطنني، هــذا املجلس حليم 

وحكيم.
٭ أسامة الزيد: ال يسعني إال أن 
أتقدم بجزيل الشكر الى القيادة 
السياسية الستجابتها لرغبة 
الشعب بحل املجلس وتغيير 
رئيــس الوزراء ومــن ثم عدم 
التدخل في انتخابات الرئاسة.

إذا أردنــا أن ُنصلح وضع 
البلد، ال بد من إصالح املؤسسة 
التشــريعية من خالل طريقة 
انتخــاب املجلــس وأعضائه، 
فالطريقــة والنظام االنتخابي 
معيب، إذا لم نعمل عمال جماعيا 
ال ميكن عمل شيء، لدينا إصالح 
النظــام االنتخابــي ووجــود 
مفوضيــة عليــا لالنتخابات، 
وبعد شهر ونصف الشهر الزلنا 
نبحث عن صحة االنتخابات من 
عدمها، فعدم وجود اســتقرار 
سياســي للمجلس قد يسبب 
خلــال فــي الســلوك النيابــي 

وتوفير فرص عمل للشــباب 
ودعم العاملني بالقطاع اخلاص، 
ودعــم املبادريــن وأصحــاب 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
حتى يكونــوا رافدا اقتصاديا 

في البلد.
إصــالح االختــالالت فــي 
امليزانيــة بتنويــع مصــادر 
الدخل بإنشاء شركات حكومية 
لإلسكان واألمن الغذائي وغيرها 
يكــون نظامهــا متوافقــا مــع 
الشريعة اإلســالمية ويسمح 

باالكتتاب للمواطنني فيها.
مــا حصــل فــي كورونــا 
واحلرب الروسية - األوكرانية، 
أصبح إيجــاد منظومة لألمن 
الغذائي ضرورة وليس ترفا، من 
خالل دعم املزارع الكويتي الذي 
أثبــت والءه للبلد واملواطنني 
ووزع منتجاته على املواطنني.
٭ سعود العصفور: التعاون 
بني السلطتني أمر طبيعي، لكن 
السؤال هو على ماذا نتعاون، 
وما هو التعاون املطلوب؟ كان 
في الســابق تعاونا على قمع 
املواطنني وحتويل املجلس الى  
إدارة تابعة للسلطة التنفيذية، 
ال نرفض التعاون كمبدأ، لكن 
نرفضه علــى اإلثم والفســاد 

والعدوان.
نحن فــي مرحلــة جديدة 
دشــنها اخلطاب الســامي في 
٢٢/٦/٢٠٢٠ تعــاون يحــارب 
الفاســدين، ويحقــق تطلعات 
املواطنني ويقود الى اإلجناز.

هذا هو التعاون الذي نريده، 
وأيادينا ممدودة لهذا النوع من 
التعاون، هذه املرحلة اختفت 
حتديــات وظهــرت حتديــات 
جديدة منها استعادة ثقة الناس 
في مؤسســات الدولة، وهناك 
مهمة أخرى استعادة ثقة األمة 
في مجلس األمة بأنها تدافع عن 

حرياتهم وحقوقهم.
ما زلنا محملني بعبء ملفات 
املرحلة السابقة، وهناك أسر ال 
تزال تنتظر أبناءها املهجرين، 
وبنات وأبناء الكويت، وهناك 
مــن ســلبت منــه اجلنســية 
وحق املواطنة بســبب موقفه 
السياسي، ال بد من اغالق امللفات 
السابقة، ال ميكن احلديث عن 
مرحلة جديدة دون محاســبة 
الفساد والفاسدين في السابق، 
منذ ١٥ سنة فساد توسع كبير 
في غسيل األموال والرشاوى 
وانتشــار املخدرات واالجتار 
بالبشــر، يجب فتــح كل هذه 
امللفات، أمامنــا مهمات كثيرة 

في املرحلة املقبلة.
هنــاك مليــارات نهبت من 
الدولــة، أقررنــا  ميزانيــات 
ميزانيــة بـ ٢٣ مليــار دينار، 
وقبلها مليارات مت إقرارها في 
ميزانيات ســابقة، من اعتدى 
عليها، من سلبها، على احلكومة 
وحتاســب  تســتعيدها  أن 

املتسبب فيها.
كانت هناك قضايا النصب 
العقــاري التــي متــت برعاية 
حكومية، ما توجه احلكومة في 
هذا األمر ومحاسبة املسؤولني، 
احملاسبة في الفساد السابق أمر 
ضروري، العهد اجلديد يحتم 
علينا محاسبة امللفات السابقة.

ال ميكن احلديث عن إصالح 
عام وشــامل من دون احلديث 
عن اإلصالح السياسي، وأوله 
إصالح النظام االنتخابي الذي 
يجب أن يكون إصالحا شامال 
وجذريــا يعتمــد علــى نظام 

القوائم النسبية.
ال ميكــن أن نتحــدث عــن 
إصالح سياسي من دون وجود 
مناخ من احلريات الكافية التي 
يعبــر بهــا الشــعب الكويتي 
عن نفســه ووقــف املالحقات 
السياســية وتعديــل قانــون 
املطبوعات والنشــر واإلعالم 
اإللكتروني واملرئي واملسموع.
ويجــب أن متتــد ســلطة 
القضاء إلى مسائل اجلنسية، 
هــذا األمــر يجــب أن ينتهي، 
ويجب أن يكون املواطن محميا 

بالقانون والقضاء.
ســمعنا عــن برنامج عمل 
احلكومة وأكملنا شهرين، ولم 
نتسلم برنامج العمل إلى اليوم، 
وإن كان التســريب صحيحــا 
فهــي خطــوة جيــدة لألمــام، 
ونحتــاج إلى كفــاءات لتنفيذ 
هذا البرنامج، وال يتم التعيني 

قدر املســؤولية، نحتــاج الى 
حكومة إنقاذ للوضع املترهل في 
كل املجاالت الصحية والرياضية 

والتعليمية واإلسكانية.
قــرارات الوزارات ليســت 
بالفعــل فبعضها  تصحيحية 
هش وال يعدل مسارا إصالحيا 
سياسيا وال يتحمل مسؤولية 
القرار، وبعض الوكالء والوكالء 
املســاعدين أقوى من الوزراء 
مع األسف، هذا سيعرقل عمل 

الوزير في وزارته.
عندما نرى الوضع الصحي 
ووضع املستشفيات، في املنطقة 
اجلنوبية، تقريبا ثلث الشعب 
الكويتي موجود في هذه املنطقة 
وعــدد احلوادث كثيــرة جدا، 
ونشاهد بعض الدكاترة يعالج 

املرضى في املمرات.
هنــاك تعمــد من الــوزراء 
السابقني في التعليم بتعطيل 
بعــض املــدارس بحجــة أنها 
غير صاحلة وبحجة أنها آيلة 
للســقوط، وفي الوقت نفسه 
التعليميــة شــغالة  املنطقــة 
وتعمل، ذلك لكي يتجه املواطن 
الــى تعليم أبنائه في املدارس 

اخلاصة.
على وزير التربية مالحظة 
هذا األمــر ومعاجلتــه كما ان 
الوزارة تقلــص عدد الوزراء، 
اســتغرب رئيس الــوزراء ان 
يبشــر الناس بأن هناك يوما 
لكل وزير ان يستقبل الناس، 
لكن هناك مظالم للناس وهناك 
مشاكل على احلكومة لتحديد 
يوم لكل وزير مع وكالئه بعد 
الدوام الرسمي ليستقبل الناس 

أصحاب التظلمات.
إذا تريدوننــا أن نقتــص 
حلقــوق النــاس عبــر منصة 
االســتجواب ما عندنــا مانع، 
لكن ال تقولون علينا مؤزمني، 
قوموا انتم بحل مشاكل الناس 
ومظاملهــم، كوزيــر ينبغي ان 
تقــوم بدورك مــن الضروري 
الرجــوع الــى الشــعب وحل 
مشاكلهم اذا يريد ان يعرف كل 
وزير مكامن اخللل في وزارته 
فليســتمع للناس وليســتمع 

ملوظفيه.
النــاس متفائلة بكم وبدأنا 
هــذا املجلس متفائلني، لكن اذا 
كانت بهذه الطريقة واستمرت 
في سياساتها فاالستجواب قد 
مت وستكون هناك استجوابات، 
غياب الــوزراء منعني من ذكر 
كثيــر مــن املشــاكل، وارتياح 
الوزراء ســينعكس سلبا على 
املجلس، النواب أعطوكم فرصة 
وهي بــادرة طيبة من النواب، 
لكن كل شيء له حد، أنصحكم 
نصيحة محب، لم نأت إلى هذه 
القاعــة إال لتحقيــق طموحات 
الشعب الكويتي، وبعد تصحيح 
املســار الــذي حدث مــن خالل 
املرسومني اللذين مت إقرارهما، لن 
أتكلم عن مالحظاتي لعدم وجود 
احلكومة لكن في برنامج عمل 
احلكومة ســيكون ردي قاسيا 
وينبغــي ان تكــون احلكومــة 
تسمع وموجودة، وإذا أصرت 
احلكومة على غلق أبوابها فأقسم 
باهللا كل جلســة ســيكون بها 
استجواب لوزير، النواب غير 
مرتاحني لعملكــم كوزراء، وال 
تقيســون الوضع باستجواب 

الذي مت، فهذا حتذير.
٭ د.محمد املهــان: جاء اليوم 
الرد واإلشادة باخلطاب، مرت 
التقلبات  الكويت بالعديد من 
السياســية وصراع األقطاب، 
وكان لــه انعــكاس كبير على 
تعطيل التنمية واليوم نعيش 
حالة مختلفة من قيادة حكيمة 
بادرت بتغيير الوضع السائد، 
وأعلنــت احليــاد فــي اختيار 

رئيس السلطة التشريعية.
األمــر الــذي كان لــه األثر 
الطيب وكتبت به فصال جديدا 
في تاريخ الكويت السياســي، 
الوضــع يحتــاج الــى تعاون 
السلطتني للنهوض بالكويت 

من جديد.
اإلسكان والتعليم والصحة 
لــم تأخــذ حقوقهــا بحلــول 
ملموســة وهذا يجعلنا ندور 
في فلك األزمة ومن يدفع ثمن 

ذلك الوطن واملواطن.
اإلســكان يكون حله بعيدا 
عن تراكم الطلبات، هناك تباطؤ 
التنفيذ، عدد الطلبات وصلت الى 

صالح عاشور وهاني شمس ود.خليل أبل وأحمد الري

مببدأ احملاصصة والترضيات.
حماية املوظفني الكويتيني 
في القطاع اخلاص وعدم تركهم 
عرضة جلشع التاجر، فيجب 
أن يعلم التاجر أنه مهما بلغت 
قوتــه أنه ليس لــه احلق في 

تسريح املوظفني الكويتيني.
٭ د.فــالح الهاجــري: هنــاك 
مسؤولية كبيرة على الوزراء 
فــي التعــاون بني الســلطتني 

ورسم خريطة املجلس.
آفة املخدرات منتشرة بشكل 
مخيف، واجلهود املبذولة أقل 

من اخلطر املوجود.
جهــاز حكومــي وحيد في 
املنطقة الصحية وبرعاية من 
بيت التمويل الكويتي، استقرار 
األســرة يجــب أن يكون محل 
اهتمام السلطتني،  فهو استقرار 

للبلد.
حتســني معيشــة املواطن 
متقاعدين وموظفني، الشــعب 
يئن من االلتزامات الشــهرية 
والســنوية، وعلينــا االلتفات 
للمشــاريع التــي ُحتّســن من 
معيشــة املواطــن، يجــب أن 
نبشر بحياة كرمية للمواطنني، 
املواطن ينتظر التوظيف أشهرا 
وسنوات، وما أن يتوظف يفاجأ 
مبســؤولني ليــس لديهــم أي 
استشــعار للمواطن من خالل 
إنهاء خدماتهم، إحدى املوظفات 
في ١/٦ وفي ١٦/١٠/٢٠٢٢ مت إنهاء 
خدماتها دون تدرج في العقوبة.

يجب على الوزراء محاسبة 
كل مسؤول يتعرض للمواطن 
ضريبــة  وهــذه  الكويتــي، 

التعيينات الباراشوتية.
وعلى املسؤولني من رئيس 
الــوزراء أن يرأف بالناس وأال 

يشقوا على املواطنني.
الطــرق  ضــرورة تعبيــد 
وحتســينها، وهــذه رســالة 
لوزيرة األشــغال، الطرق في 
العبدلــي وفــي كبــد وجابــر 
األحمــد، ٣ أرواح توفاها اهللا 

د.بدر املال صالح عاشورد.عبيد الوسميد.مبارك الطشةد.عبدالعزيز الصقعبي

فالح الهاجري: مواجهة املخدرات وإصالح الطرق وأسلمة القوانني
صالح عاشور: التوسع في إصدار مراسيم الضرورة يعني األخذ من صلب اختصاصات السلطة التشريعية وأرى أن املراسيم غير ضرورية

مرزوق احلبينيثامر السويط

عبيد الوسمي: تصحيح املسار يوجب علينا مراجعة شاملة لكل النظم االنتخابية وشرعنة التدخل في تصحيح املسار مبراسيم ضرورة ال جتيز لنا االعتراض في املستقبل
ثامر السويط: املرسومان توافقا مع اإلرادة الشعبية ونستغرب التباين في أعداد الناخبني في الدوائر االنتخابية

هاني شمس

جانب من النواب والوزراء أثناء دخولهم القاعة

محمد احلويلة: نحتاج إلى تصحيح املسار والعمل البرملاني واحلكومي واالبتعاد عن اخلالف واالتفاق على ما يخدم الوطن واملواطنني وانتشال البالد من حالة اجلمود

عبدالعزيز الصقعبي: نحن ضد التدخل احلكومي في العملية االنتخابية لكن أمامنا مرسومًا لتصحيح املسار ومطالبنا إقرار قانون القوائم النسبية
هاني شمس: يجب تسجيل قيد من يكمل عمره ٢١ عامًا تلقائيًا والدائرة اخلامسة مظلومة في العدد الكبير للناخبني ويجب أن تكون هناك محاسبة ملن زّور في االنتخابات
مرزوق احلبيني: نتحفظ على تدخل احلكومة في االنتخابات وإن كان املرسوم وضع حدًا للتزوير وأطالب بتقسيم الدوائر وفق عدد الناخبني
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جانب من جلسة أمس

املراقبة واحملاسبة.
أنتــم اعترفتــم بالفســاد، 
وهناك إقاالت، ولكن من دون 
محاسبة ال تتكلم عن محاربة 
الفساد وال نتحدث عن اصالح.
مؤسســات  دور  تفعيــل 
الدولة، بفترة الســلطة مدخل 
بسيط وسهل ألي فساد، وكثرة 
تقســيم العمــل ســيكون فيه 

تضارب مثل كثرة الهيئات.
بــد أن تختفــي دولــة  ال 

الطباعة والتصوير.
اإلصالحات املالية: اجتماع 
أوپيــك يــوم األحــد والــدول 
املصــدرة للبتــرول خائفــة، 
ألنــك ال تبيــع إال نفطا يعني 
ســوف ترجع إلى ســعر قبل 
ســنتني ٢٠ دوالرا، فمــا هناك 
كاش، واحلــل فــي اســتثمار 
اراضــي الدولــة وعقــود الـــ 
B.O.T واألراضي وأمالك الدولة، 
واملشتقات النفطية، واستقطاع 
االستثمارات اخلارجية وندخلها 

في امليزانية.

اخلاص، نحتاج إلى اصالحات 
تشريعية تتعلق بالبرملان وفي 
البدايــة نحتاج الــى أن نكون 
صادقني مع انفســنا بحضور 

اللجان.
ال بــد أن تعــدل الالئحــة 
الداخلية للمجلــس، ال بد من 
استثمار شعار إصالح املسار.

ولنكمل اإلصالحات، ال نرد 
للفترة السابقة تقدمنا بتكليف 
أن يكون هنــاك حزمة قوانني 
بداية من اجللسة القادمة تهدف 

الى هذه االصالحات.
٭ خالــد الطمار: إذا كان هناك 
تعــاون حقيقي بــني املجلس 
واحلكومــة فيجب محاســبة 
الفاســد واملفســد الن من أمن 
العقوبة أساء االدب، االصالح 
السياســي ال يتــم اال بتعديل 
العمليــة االنتخابيــة وهــذا 
التعديل يتم من خالل املجلس 
بتوافق نيابيـ  نيابي ويضمن 
العدالــة فــي توزيــع الدوائر 

االنتخابية.

بحجة الكراسة الصحية لدول 
مجلــس التعاون اقبــل ٢٠٠٠

شــخص وطبــق عليهــم هذه 
الكراســة، وفي هذه القرعة ال 
شبهة اهدار مال عام، فتم فحص 
٢٠ ألف شــخص الختيار ٣٠٠

شخص.
األمن الغذائي أغلب املزارعني 
يتكلمون عن انه اذا كان هناك 
مافيا للمخــدرات فهناك مافيا 

خضار حتارب املزارعني.
كانــت هناك فــوق الـ ٧٠٠

مزرعة ولكن مت وقف إنتاجها 
الى أن وصلت املزارع الى ١٢٠

مزرعة.
أغلــب مشــاكلنا حتتــاج 
الى املــال، واملال موجود، لكن 

ينقصنا الرغبة واإلدارة.
٭ د.محمــد احلويلة: جلســة 
الــرد علــى اخلطــاب األميري 
من اجللســات املهمــة، فنحن 
نعيش في عهد جديد، نحتاج 
الى تصحيح للمسار في العمل 
البرملانــي واحلكومي، نحتاج 
أيضا الى نهــج جديد والعمل 
بروح الفريــق الواحد ونتفق 
على ما يخدم الوطن واملواطنني، 
نحن بحاجة الى رؤية جديدة 
تنتشل البالد من حالة اجلمود 

واليأس واإلحباط إلى األمل.
هنــاك قضايــا مهمــة فــي 
حتسني اخلدمات العامة، لألسف 
نعيش في بلد به وفرة، وال بد 
أن نرتقــي باخلدمات والبنية 

التحتية.
مشــكلة توظيــف الشــباب 
ومتكينهم، اخلريجون يتخرجون 
ويصطدمون بالواقع املزري بعدم 
وجود فرص مناسبة يخدم بها 

بلده.
الشــباب  وكذلــك يتخــرج 
ولم تكن هنــاك خطط توجههم 
التوجيــه الســليم، فاملنظومــة 
التعليميــة بحاجة الــى تنظيم 

مخرجاتها بالشكل السليم.
ضرورة اعتماد معايير الكفاءة 

النظــام املالــي يحتاج الى 
تعديل، والرواتب ستدفع غصبا 
عليك عندك مشــكلة في الهدر 
اغلقه، لديك قيادات واملجلس 
قدم حلوال وخيارات، البلد قدمي 

ويحتاج إلى تطوير.
إلــى إصالحــات  نحتــاج 
معيشية، يقولون مطالباتكم 
ماليــة كلهــا، أي نعــم الناس 
ســاكنة في ايجــار وال توجد 
تــزداد  مناطــق والنــاس ال 
التجــار  رواتبهــم، وإذا زدت 
ســيرفعون األســعار ال احكم 
أنتــم التجــار، أو زد الرواتب 

لكي تتنفس الناس.
نحتــاج الــى كبــح الغالء 
وتوفير فرص عمــل حقيقية 
ودعم القطاع اخلاص، إلصالح 
معيشــة الناس، ولكي تخلق 
وطنــا متطورا، الــدواء عندنا 
أغلى من دول مجــاورة لديها 

ضرائب.
قم بدعم املوظف في القطاع 
اخلــاص وليس دعــم القطاع 

لنركز علــى القوانني التي 
متس املواطن مثل تعديل سلم 
الرواتب واالســكان والتعليم 
والصحة، آخر مــرة مت النظر 
في زيادة الرواتب قبل ١٤ سنة، 
االراضي موجودة واملال موجود 
مــا مينعنا مــن حل املشــكلة 
اإلسكانية غير رغبة احلكومة 

في حلها من عدمه.
املشكلة الصحية والتعليمية 
ليس عيبــا ان تقول احلكومة 
انهــا لديها ســوء فــي اإلدارة 
والعيب ان تســتمر في ســوء 
اإلدارة، سوء وترد في اخلدمات، 
ابناؤهــم ال  وزراء احلكومــة 
يتعلمون في مدارس احلكومة، 
قرعــة الضبــاط االخيــرة مت 
وضعها التاحة الفرصة للجميع 
ومحاربة الواسطة ولألسف لم 
يحدث هذا األمر كان املفترض 
على وزير الدفاع ان من تنطبق 
عليه الشروط العامة فليمكنوه 
من الدخــول للقرعة، طلبة مت 
استبعادهم لتسوس االسنان 

١٢٠ ألفا و٦٠٠ ألف شخص بدون 
ســكن، التأخيــر كان عقبة في 
طريق احلل وتأخرت احلكومة 
في تســليم الوحدات، البد من 
توفير األراضي الفضاء ومنتزه 
أبوحليفة وغرب هدية وجنوب 

القيروان.
هل يعقل أن الكويت أصبحت 
أغلــى دول العالــم فــي العقار 

السكني والقضية مفتعلة.
امللف الصحي ورغم امليزانية 
الضخمة ومــا زالت تفتقر الى 
احلرفيــة، ملاذا ال نــزال نبعث 
املواطن للعالج للدول القريبة؟
األمر يحتاج التفاتة جادة، 
مستشفى العدان يستقبل أكثر 
من نصف مليون ملاذا لم تنشأ 
مدينــة طبية حتتــرم املناطق 

اجلنوبية.
أين دور تخطيــط الوزارة 
إلنشاء مصحات العالج الطبيعي 

ومدمني املخدرات؟
امللف التعليمي ال يختلف عن 
امللف الصحي، تراجع مستوانا 
الــى الثامن عربيــا و١٠١ عامليا 
من أصل ١٤٠ دولة وفق املؤشر 
التعليم العام ٢٠٢١ وتراجعت 
جامعة الكويت فــي تصنيفها 
العاملي الــى ٢٠٠١ اي تراجعت 
٢٠٠ درجة، فكيف ميكن النهوض 
املناطــق اجلنوبية  بها، أهالي 
يعانــون من متركز جامعة في 
قلب الكويت والذهاب والعودة 
باتت عبئا على الطلبة وذويهم.
أمتنــى تضافــر اجلهــود 
لكافــة املعنيني لتقدم التعليم، 
الوطنية  اجلنســية والهويــة 
واالنتماء والــوالء ثم التالعب 
بها وانعكس ذلك على النسيج 
االجتماعي وكانت مادة لالبتزاز 
في السنوات املاضية وتوزيع 
الصكــوك الوطنيــة للبعــض 
ومنعهــا عن بعض وهــذا أمر 
خطير فالبد من بســط سلطة 
القضاء للحفــاظ على الوحدة 

الوطنية.
٭ فــارس العتيبــي: ضرورة 
تنويع مصادر الدخل، ال ميكن 
قبول االعتماد على مصدر وحيد 
للدخــل، وكلما تأتــي ميزانية 
توضــح ان ٩٠٪ منهــا تعتمد 

على النفط فقط.
لدينا جهات كثيرة بالدولة 
لتنويع مصــادر الدخل ومنها 
املوانئ، دخلها ٥٠ مليون دينار 
ومصاريفهــا ٥٠ مليونا ايضا، 
وميناء دبي دخلــه ٤ مليارات 

دوالر.
وهنــاك جهات فــي الدولة 
دخلها ١٨٢ مليون دينار وينبغي 
أن تعزز امليزانية، لكن اخللل 

في سوء إدارة احلكومة.
احلكومة لــم تر أي حترك 
اقتصــادي جتاه الشــعب وال 
الشــباب وكل اعتمادهــا على 
النفط، ونريد أن نبني وطنا.

احلكومــة ال بــد أن تعامل 
الشــعب والكفاءات املوجودة 
فيه، اليــوم اإلدارات واجلهات 
بالتكليف وليس باألصالة فكيف 

تريدون اإلجناز واإلصالح؟.
لم نر شيئا لرفاه املواطن، 
لم نر شيئا عن بيع اإلجازات 
وال الصفوف األمامية، اجلهات 
احلكومية كلها ُوجهت على أن 
اإلجازة تكــون ٦٠ يوما فقط، 
االتفاق كان واضحا في اللجنة 
ان من صرفت اجازته وخصمت 
تصــرف لهم املبالــغ، ال بد أن 
تعودوا على اتفاق اللجنة بأن 

خصم اإلجازات مفتوح.
نريــد اجنــازا وعمــال من 
احلكومة، مال الشعب للشعب 
يــا حكومة التعليم أكيد حتد، 
وزارة التربية ميزانيتها ملياران 
ولديهــا برامج لــم تفعلها وال 
توجههــا إلى تهيئــة املدارس 
لتكون بيئة صحية للتعليم، 
نواجه مشــاكل وشكاوى من 
أوليــاء األمور ومــن املعلمني 
جتاه مدارسهم، املعلمات يأتني 

بخدمهن ينظفن املدارس.
هذا املجلس ســوف يراقب 

ويحاسب.
٭ د.عبدالكرمي الكندري: كلنا 
تواجدنــا حتت شــعار واحد 
وهــو تصحيــح املســار وهذا 
أتى في النطق الســامي ٦/٢٢

نزوال لرغبة األمة ُحل مجلس 
األمة وانتخابات جديدة وعدم 
التدخل في انتخابات الرئاسة 
واللجان ولكــن حتى ال يبقى 

في التعيينات، القانون املوجود 
ال يوفر البناء التشريعي املطلوب 
من أمن وظيفي ورضا وظيفي في 
القطاع اخلاص الذي هو غير قادر 
على استيعاب الكوادر الوطنية، 
بل تفضل الوافد وهذا أمر مؤسف 
بالرغم من انهم يحصلون على 

الدعم للعمالة الوطنية.
منذ اكثر من ١٠ ســنوات لم 
تتم إعادة النظــر في الرواتب، 
فال بد من زيادة الرواتب وكذلك 
رواتب املتقاعدين وتوفير احلياة 
الكرمية لهم، هل يعقل أن أسرة 
تواجه األعباء املعيشية بـ ٧٠٠

دينار؟
الســكان  ٦٦٪ مــن تعــداد 
وافدون، هذا خلل يجب ان يتم 
تصحيحه بشــكل يحفظ األمن 
للبلد ويخفف من انعكاس آثار 

اخللل في التركيبة السكانية.
يجب ان يركز برنامج عمل 
احلكومة علــى امللف التعليمي 
حتى نطور املنظومة التعليمية 
وليساعد على دفع عجلة التنمية.

٭ الصيفي الصيفي: حتى نحقق 
مــا يتمناه الشــعب والنواب ال 
بــد من جهــاز إداري وتنظيمي 
يقوم مبا يريده النواب والشعب، 
الــكل يعــرف ان الكويت كانت 
مختطفــة منــذ ٢٠١٣ الى ٢٠٢٢

نهاية املجلس السابق ولم يسبق 
للكويــت ان عاشــت مثــل هذه 
املرحلة، املواطنون يعرفون ان 
الكويت اختطفت، وكان اجلهاز 
اإلداري والتنظيمــي بــل حتى 
اجلهــاز األمني كان يدور حول 
شخصية واحدة، هذه الشخصية 
إذا رضيت عنك تصير مسؤوال 
في الدولــة حتى لو لم تنطبق 
عليــك الشــروط، حتــى نخدم 
مصالح هذا الشخص، ومصالح 
املناقصات وكل املشاريع، هذه 
احلقبة السيئة تزعمها شخص 
الكويتي  واحد نبذها الشــعب 
وجعلها متفرجة مع اجلمهور.

كان يريــد الســيطرة على 
البلــد وعلى النظام السياســي 
مــن أجــل مصاحلــه ومصالح 
الفئة التي معه، ومنذ ٢٠١٣ الى 
٢٠٢٢ شرعنت ووضعت قوانني 
تخدم املصالح وتشرعن السرقة، 
عندما تطرح بعض املشــاريع 
التنمويــة عن طريق اإلســكان 
كانوا يســمحون بتقدم شركة 
واحــدة، يعنــي املنافســة غير 
موجودة، وكانت هذه املشاريع 

تفصل ملقاس شركة معينة.
جسر جابر طرحوا مشروع 
اجلزر، ٦ مواقع يريدون طرحها 
في مشروع واحد حتى تستطيع 
تنفيذها شــركة واحــدة، ومن 
املمكــن ان تنفذهــا ٦ شــركات 

واملستفيد يكون الدولة.
وجهت سؤاال الى وزير الدولة 
املسؤول عن ديوان اخلدمة آنذاك 
في هذه الفترة السابقة، طلبوا 
التأجيل وإلــى اليوم لم يأتني 
جــواب، واليوم وزيــر الدولة 
براك الشــيتان عليه مسؤولية 
البحث وراء هؤالء األسماء التي 
جاءت بالباراشوتات، ووالؤهم 
ألشــخاص وليــس للبلد، وفي 
أناس بيننا والؤهم ألشــخاص 
وليس للبلد، املؤسسات وضعت 
خلدمة الشــعب ولرفــع الظلم 

ولتنظيم اإلدارة.
مجلــس الــوزراء مطلــوب 
منه تطهير املؤسســة اإلدارية 
بإزالة الشخص السيئ واإلتيان 
بالكفاءات، ووالؤه يكون لبلده.
اإلعالنات في التوظيف أحد 
مجاالت الفساد والتي كان يتبعها 
الســابقة، واملقابالت  املرحلــة 
يعطونهــا درجــات عالية ومن 
لــه حق ال يأخذ حقه، وذلك في 
احلقبة الفاســدة أطلب رئيس 
الوزراء والوزراء بأن املقابالت 
ال توضــع لها درجة والدرجات 

توضع على االختيارات.
عليــه  الــوزراء  رئيــس 
بتطهيــر  كبيــرة  مســؤولية 
اجلهاز اإلداري ووزير الداخلية 
مسؤوليته تطهير اجلهاز األمني 
«املخترق» من فترات ســابقة، 
وهناك لديك مسؤولون ووكالء 
والؤهم ألشخاص سابقني تولوا 

الوزارة.
٭ محمد املطير(نائب الرئيس): 
بانتهــاء قائمة املتحدثني يحال 
اخلطــاب األميــري الــى جلنة 
اخلطاب األميــري. واآلن ترفع 

اجللسة ليوم ١٣ ديسمبر.

محمد املطير مترئسا اجللسة ومحاطا بالنواب أسامة الشاهني وخالد الطمار والصيفي الصيفي ود.محمد احلويلة ومهند الساير وماجد املطيري وعبداهللا املضف وعبدالوهاب العيسى

اصالح املسار شعارا انتخابيا ال 
بد أن تستكمل بعده اصالحات.
النطق الســامي فــي بداية 
الفصــل كان بدايــة لإلصالح 
كانــت   ٩/٢٩ وانتخابــات 
االنطالقة، اصالحات سياسية 
ينبغي أن تقر واصالحات ادارية 
واصالحات مالية واصالحات 
معيشية واصالحات تشريعية، 
الكل  واصالحــات سياســية، 
تكلــم وقــال انــه مت تطهيــر 
الكشــوف، إذن ال بد أن تكون 
هنــاك مفوضية عليا تشــرف 
على االنتخابــات حتى ال نقع 
في نفس االخطاء التي جاءت 

بسببها مراسيم الضرورة.
وحتى تكــون االنتخابات 
حتــت مظلــة جهــة مســتقلة 

وليست وزارة الداخلية.
نحتاج الى قانون انتخابي 
مطور، مثل القوائم النســبية 
وقد تكون هنــاك افكار اخرى 
لينتشل العمل الفردي والنتقال 

الى العمل اجلماعي.
ونحتاج الــى اقرار قانون 
تنظيــم احلمــالت االنتخابية 
ملعرفة مصــادر الصرف على 
هذه احلمالت، والشفافية هي 
كيف يصل املرشح الى مجلس 

األمة.
هــذه احلــدود الدنيــا ألي 
إصالح سياسي، وال بد نراجع 
الدستور وال بد أن يكون عندي 
حدود الدنيا السياسية نحتاج 
إلى اصالحات ادارية، ما رؤية 
الدولة لكي تضع برنامج عمل ال 
بد أن يكون هناك رؤية هل نحن 
عاصمة النفط ام بلد انساني، 
ال بد من لون للبلد وأهداف ثم 
نضع البرنامج، ما شكل الدولة؟ 
ال نريد أن نكون عواصم نريد 
أن تكون الكويــت دولة توفر 

حاجيات مواطنيها.
نتمنــى أن يكون البرنامج 
حبرا على ورق، ولكن مسؤولية 
احلكومة التنفيذ ومسؤوليتنا 

خالد العتيبيد.جنان بوشهري سعود العصفور وحمد املدلجسعد اخلنفورد.براك الشيتان

محمد املطير: هناك عملية نقل عناوين استعدادًا لالنتخابات املقبلة
جنان بوشهري: أمر مستحق التعديل بشأن مرسومي البطاقة املدنية وإضافة مناطق جديدة للدوائر االنتخابية وأطالب بإضافة تقرير تقصي احلقائق عن املوضوع

د.فالح الهاجرييوسف البذالي وحامد البذاليفارس العتيبي وعبدالعزيز املاجد خليل الصالح وعبدالوهاب الرشيد

أسامة الشاهني: أشيد مبراسيم الضرورة الصادرة وهناك نحو ٢٩ ألف ناخب وناخبة كانوا محرومني من حق االقتراع بسبب عدم إضافة مناطقهم
خالد العتيبي: كنا دائمًا نطالب بحكومة إنقاذ ومع وجود إجراءات إصالحية إال أن العمل ليس على قدر الطموح وبعض الوكالء أقوى من الوزراء
الصيفي الصيفي: هذان املرسومان مستحقان كونهما أسهما في تعديل وضع املواطنني وحتقيق مشاركتهم بالعملية االنتخابية

أسامة الزيد: نشكر صاحب السمو وسمو ولي العهد على هذه اإلصالحات وإصالح النظام السياسي يكون من خالل تعديل النظام االنتخابي وإنشاء مفوضية عليا لالنتخابات
فالح الهاجري: مناطق سكنية كثيرة تنتظر من ٢٠ سنة قرار إضافتها إلى الدوائر االنتخابية ويجب إقرار التوزيع العادل في الدوائر

سعود العصفور: التعاون بني السلطتني هو الوضع الطبيعي وهو املبدأ الذي ال نرفضه لكن السؤال على ماذا نتعاون واخلطاب السامي جّسد التعاون الذي يقود إلى اإلجناز؟
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

كل عمود وخط أفقي وكل مربع صغير ٣x٣ على األعداد من ١ إلى ٩ مرة واحدة فقط.
.٣xيجب أال يظهر أي رقم مرتني في أي عمود، أو خط أفقي، أو مربع صغير ٣

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

مرض جلدي من ٨ أحرف

عموديًا:

SudokuSudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

اإلكزميا

عبدالرحمن العقل

لاماشعاابا

النلمطللرا

لعانورخبغل

فمهـهـعأارلا

ارلرزكلتام

كوجيمييقةا

هرهـدراةابن

ةدداولملوي

سبتونكومصح

ميوبلرساخل

كعيلاممللي

ةشبالمرساا

١ - املفاجئ - مكان، ٢ - فضة - من احللي، ٣ - 
مستهزئة - ضجر، ٤ - علل - آلة موسيقية، ٥ - 
يرشد (معكوسة)، ٦ - عبرا - نصف عادل - حرف 
هجاء (معكوسة)، ٧ - متشابهان - العائلة (معكوسة)، 
٨ - رآه بطرف العني (معكوسة) - رتبة عسكرية، 

٩ - الالئم - للمساحة، ١٠ - انتقم - عاجله.

األماني
اخلصوبة

شموع
الفاكهة

اخلالية 
عطر
حلي

شعيب

بيوت
سالم
ورد

البرتقال

جهد
رمل

البوادي
الغرب

موسم
الكرم
النور
النهر

مناهل
العمر
سمكة

١ - منطقة كويتية، ٢ - رسن - نبات عطري، ٣ - عكس 
الغالي (معكوسة) - نفاق، ٤ - منزلنا (معكوسة) - من 
 - للنفي   - األقارب، ٥ - فنان خليجي (معكوسة)، ٦ 
اللوم، ٧ - من الدهون - فرا، ٨ - انحرفا - حرف هجاء 
(معكوسة)، ٩ - حديثي - من القوارض، ١٠ - متشابهان 

- أحسن (معكوسة) - قط (معكوسة).

أفقياً: عموديًا:
١ - الصادم - مقر، ٢ - جلني - أساور، ٣ - ساخرة - ملل، 
٤ - أمراض - ناي، ٥ - يدل (معكوسة)، ٦ - مرا - عا - 
باء (معكوسة)، ٧ - ي ي - األهل (معكوسة)، ٨ - حمله 
(معكوسة) - عريف، ٩ - العاتب - آر، ١٠ - أنقم - بادره.

١ - الساملية، ٢ - جلام - ريحان، ٣ - الرخيص (معكوسة) - ملق، 
٤ - دارنا (معكوسة) - العم، ٥ - عيضه (معكوسة)، ٦ - ما 
(معكوسة) - العتب، ٧ - سمنة - هربا، ٨ - ماال - ياء (معكوسة)، 
٩ - قولي - الفأر، ١٠ - ر ر - أبر (معكوسة) - هر (معكوسة).

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم الصحة

عالمات مبكرة قد تشير إلى سرطان املعدة

يعتبر التشخيص املبكر لسرطان املعدة 
مشكلة كبيرة، حيث عادة ما يتجاهل الشخص 
«أجراس اإلنذار األولى»، ألنها ليست محددة، 
فما العالمات التي تستحق االهتمام؟ يشير 
د.دينيس رومانوف، اخصائي األورام والعالج 
الشعاعي، في برنامج تلفزيوني، إلى أن العالمات 

التي قد تشير إلى سرطان املعدة هي:
- سرعة الشعور بالشبع: يبلغ متوسط 
وزن وجبة الطعام التي يتناولها الشخص 

٣٠٠-٣٥٠ غراما.
- فقدان الشهية وتغير املذاق: تشير د.تاتيانا 
إلى أن «أحد األعراض املميزة إلصابة املعدة هو 
رفض تناول املواد الغذائية الغنية بالبروتني 
مثل اللحم. لذلك في هذه احلالة يجب مراجعة 

الطبيب واخلضوع لعملية تنظير املعدة».
- اإلعياء: «هذا من األعراض املهمة جدا. 
لكن، إذا ذهب الشخص مثال في إجازة واستراح 
وعاد إلى العمل، وبعد ثالثة أيام بدأ يشعر 
بتدهور حالته الصحية مرة أخرى، فإن هذا 
ال يشير بالضرورة إلى اإلصابة بالسرطان».

- فقدان الوزن دون مبرر هذا من األعراض 
اخلطيرة وتشير إلى مرحلة متقدمة في املرض.

- الشعور بامتالء اجلزء العلوي من البطن: 
ينصح باخلضوع لعملية تنظير املعدة سنويا 
بعد اخلامسة واألربعني من العمر، وفي حالة 
Helicobacter) اكتشاف بكتيريا ملوية بوابية

pylori)، يجب استئصالها.

ر على نقص ڤيتامينات معينة في اجلسم؟ هل تساقط الشعر يؤشِّ

الكثيرون  الباردة، يكافح  خالل األشهر 
للحصول على الكمية املطلوبة من ڤيتامني 
أشعة الشمس (D)، حيث إن نقص هذا الڤيتامني 
ميكن أن يتسبب في حدوث مشكالت صحية 
عديدة. ويلعب ڤيتامني D دورا في عمليات 
مختلفة في اجلسم، بدءا من بناء نظام مناعة 

صحي إلى احلفاظ على قوة العظام.
وبالنظر إلى أن نقص هذه املغذيات األساسية 
ميكن أن يظهر في مختلف مناطق اجلسم، قد 
يكون الشعر هدفا واضحا للتأثير السلبي 
لنقص ڤيتامني D. ووفقا للدكتورة ريانا 
ماكليمونت، رئيسة الطب العام في Livi، فإن 
تساقط الشعر هو إحدى العالمات التحذيرية 
لنقص ڤيتامني D. وعندما ينخفض ڤيتامني 
الكيراتينية  D في اجلسم، تواجه اخلاليا 
في بصيالت الشعر مشكلة في تنظيم منو 

الشعر وتساقطه.
وبحثت دراسة علمية، في الصلة بني نقص 
ڤيتامني D وتساقط الشعر عند النساء. وبالنظر 
امرأة فقدن شعرهن، قيمت  إلى بيانات ٤٥ 
النساء األصحاء  العدد من  الدراسة نفس 
املتوافقني في العمر، والساعات التي يقضينها 
حتت ضوء الشمس في اليوم، ومؤشر كتلة 
اجلسم، للمقارنة. وأكدت اختبارات الدم أن 
املستويات املنخفضة من ڤيتامني D٣ كانت 

مرتبطة في الواقع بتساقط الشعر.
وبحسب هيئة اخلدمات الصحية الوطنية 
(NHS)، يجب على البالغني واألطفال فوق سن 
الرابعة أن يحصلوا على ١٠ ميكروغرامات من 
ڤيتامني D يوميا خالل أشهر الشتاء. وتتوافر 
املكمالت في جميع الصيدليات تقريبا وبجرعات 
مختلفة. و«بالنسبة لنقص ڤيتامني D اخلفيف، 
فقد يكون كافيا تناول ١٠ ميكروغرامات في 
اليوم. وقد تتطلب حاالت النقص الشديدة 
جرعات أعلى من ڤيتامني D  ولكن يجب 
العام دائما  الطبيب  أو  استشارة الصيدلي 
إذا لم تكن متأكدا من اجلرعة املناسبة لك».

املصدر: «إكسبريس»

املصدر: «فيستي. رو»
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ألم وأمل

د.هند الشومر

انتشرت األخبار عن إنفاق قطر نحو ٢٢٠ مليار دوالر (٦٧
مليار دينار) الستضافة كأس العالم ٢٠٢٢ في الدوحة.

وقمت مبقارنة تلك األرقام مبا مت صرفه استعدادا ملونديال 
البرازيل وهو ١٥ مليار دوالر، ومونديال روسيا ١١ مليار دوالر.
إال أن األرقام واملقارنة جاءتا مجحفتني واستكماال للحملة 
املسعورة والهجمة اإلعالمية للتشكيك باجلهود القطرية املبذولة 
إلجناح املونديال، وسنوضح في هذا املقال حقيقة تلك األرقام.

إن األرقــام املذكورة عن مونديال البرازيل وروســيا هي 
تلك املبالغ التي أنفقت على املنشآت الرياضية فقط، لكنهم لم 
يذكروا أن األرقام التي أنفقت على املنشآت الرياضية في قطر 
٨ مليارات دوالر لبناء ٧ ستادات رياضية وجتديد ملعب واحد، 
وهي مالعب تضاهي املالعب العاملية، وذلك بحســب تصريح 

الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم ناصر اخلاطر. 
أما املبالغ األخرى التي مت إنفاقها فقد أنفقت على مشاريع 
البنية التحتية واملهمة، التي ميزت قطر على مستوى العالم، ولم 
تكن محصورة أو خاصة ببطولة كأس العالم، والتي اختصرت 
حتقيق رؤية ٢٠٣٠ في ســنة ٢٠٢٢ ونذكر منها مجموعة من 

.Bloomberg املشاريع وتكلفتها، وذلك من خالل تقرير
مثال كلف مشــروع مطار حمد الدولي ما يقارب الـ ١٥٫٥

مليار دوالر، والذي يتسع لـ ٥٣ مليون مسافر، وهناك مشروع 
لتوســعة املطار ليصل إلى ٦٠ مليون مسافر سنويا، علما أن 
مطار حمد الدولي حاز على جائزة أفضل مطار على مســتوى 

العالم ملدة عامني متتاليني.
أما القيمة اإلجمالية ملشروع مترو قطر فقد بلغت ٣٦ مليار 
دوالر ملترو يبلغ طوله ٧٦ كيلومترا، ويضم ٣ خطوط رئيسية 

و٣٧ محطة.
ومشــروع املدينة الذكية «لوسيل» والتي تقع على مساحة 
٣٥ كم، والتي تتسع لـ ٢٠٠ ألف شخص وما حتتويه من ترام 
وغيره من اخلدمات النموذجية، فكانت تكلفتها ٤٥ مليار دوالر.
أما ميناء حمد، والذي أنشئ بطاقة استيعابية تصل إلى ٧٫٥

ماليني حاوية ســنويا، فقد كانت تكلفته ٧٫٤ مليارات دوالر، 
فيما بلغت تكلفة مشــروع مشيرب قلب الدوحة ٥٫٥ مليارات 
دوالر، أما عن مشاريع الطرق فقد شيدت قطر خالل ٩ أعوام 
١٧٩١ كيلومترا من الطرق باإلضافة إلى ٢٠٧ جسور و١٤٣ نفقا، 
باإلضافة إلى مشــاريع خاصة في السياحة والتعليم والصحة 

وغيرها من مشاريع البنية التحتية.
اجلدير واملهم ذكره أن ما مت إنفاقه، والذي يقدر بـ ٦٧ مليار 
دينار على مدى أكثر من ١٢ ســنة، أي مبتوسط ٥٫٥ مليارات 
دينار سنويا، قد أنفق على البنية التحتية لبناء دولة كاملة بها 
جميع املقومات التــي جتعلها في مصاف الدول العاملية، وهذا 
يرجع بنا في التاريخ إلى ستينيات القرن املاضي، حيث كانت 
بداية التنمية، والتي استثمرت فيها الكويت في البنية التحتية 

حينها، والتي التزال قائمة حتى يومنا هذا.
إن ما استثمرته قطر في بنيتها التحتية هو لبناء مشاريع 

تخدمها ملدة ٣٠-٥٠ سنة قادمة.
ختاما، ال يسعنا إال أن نقول هنيئا للشقيقة قطر هذا اإلجناز 

الرائع الذي يفتخر به كل خليجي وعربي.

العالقة بني املجلس واحلكومــة وترتيب األولويات بني ما 
هو مهم لدى املجلس وأهم بالنســبة للحكومة، ومجلس على 
مدى شــهرين لم يلتمس املواطن أي اهتمام من قبل النواب 
بقضاياه وهمومه، وإذا لم يظهر املجلس اســتعدادا للتعاون 
مع احلكومة والبعد عن املناكفات السياســية، والعمل بشكل 
واضح وسريع حلل قضايا جوهرية وملفات عديدة، فسيستمر 
التدهور نتيجة املعارك السياســية والشــخصانية الشديدة، 
وتفويــت فرص اإلصالح والتطوير، إلى جانب عالم التواصل 
االجتماعي والصراعات السياسية والبحث عن الترند من قبل 

بعض السياسيني والنشطاء.
 هنا يجد املواطن نفسه في حقل واسع من اإلحباط واليأس، 
وأنا واحدة من الناس أصابتني حالة من اإلحباط في ظل إيقاع 
حياة متسارع وعالم يسابق الزمن لتحقيق منجزات ومكتسبات 
واستحقاقات سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية، واحللم 
مبستقبل يحاكي تطلعات شعوبهم، ورؤى حتاكي مبفرداتها 
املستقبل في املجاالت كافة، مما يجعلنا نعيش حالة عجز عن 
اخلروج من دوامة املجلس واحلكومة، ومجلس منتخب يبحث 

عن تكسباته السياسية فقط.
اإليجابية نعمة من اهللا عز وجل على اإلنسان، وعندما تنعدم 

من حياة اإلنسان تصبح عيشته في كدر كيف ال؟! 
واإليجابيــة تعتبر ضابط اإليقــاع ومحور االرتكاز وعن 

طريقها يصبح للحياة معنى وهدفا.. فكان احلل:
الهروب مع كأس العالم بشجونه وشؤونه، ومن منا ال يتابعه 
ليعرف كل صغيرة وكبيرة عنه حلظة بلحظة، وستظل القوة 
اإليجابية الهائلة التي تتســم بها، وسيظل الشغف لها ممتعا، 
مصدرا للســعادة والراحة، والقدرة على توحيد الناس، بغض 
النظر عن العمر، أو العرق، أو اجلنس أو الثقافة أو اجلنسية، 
من أكثر األشــياء اإليجابية هو الفرح الصافي الذي ميكن أن 

ينتج عن لعب جميل وفوز لفريق نشجعه.
كرة القدم لعبة عاطفية ميكن أن تثير شــغفا كبيرا أحيانا 
فيكون األمر ممتعا، وفي أحيان أخرى ال يكون كذلك، لكن أي 
شــيء ميكن أن يبرز هذا النطاق من املشاعر املتطرفة اخلام 

لدينا هو شيء جيد. 
نعيش شــهرا كامال مع كرة القدم مشــغولني مبا يجري 
فيها بعيدا عن كل ما هو محبط ومزعج، حياة وسعادة ومتعة 
وتنافس حضاري وعالم متكامل بكل أبعاده وطقوسه وثقافاته 
وحضاراته، سحر اجلميع بأجوائه وأحداثه وأكد أن هذه الكرة 
بصورتهــا احلالية وما يحيط بها من إبهار وتطور، وما يقدمه 
جنوم اللعبة من فنون وحملات، ومبا يفرضه التنافس بني مدارس 

الكرة املتعددة، أدخلت السعادة إلى نفوس الناس.
فمشاهدة املباريات وما يحيط بالبطولة من أحداث ومناسبات 
وقضايا شيقة ومثيرة، تؤكد أن العالم كله يريد أن يرتاح وأن 
يهرب من شؤون حياته الصعبة احملبطة لألغلبية، وأن ينفس 
عن نفسه من تعقيدات السياسة واالقتصاد واحلروب واملشاكل 

التي فرضتها احلياة املعاصرة وضغوطاتها التي ال تتوقف.
كثير من مشكلتنا الفردية أو االجتماعية نحتاج في حلها 
إلى أن ننظر في جتارب غيرنا وفي جناحات أشــباهنا، ذلك 
أن اإلنسان بطبعه مييل إلى التقليد واالقتداء حتركه عواطفه 

ومشاعره إلى أن يحاكي البيئة احمليطة به.
٭ عز الكالم: تنظيم قطر لكأس العالم ٢٠٢٢ هناك دروس وعبر، 
وهناك إيجابيات ندرســها بعناية وعمق، ومواجهة التحديات 
مهما كانت كبيرة، تتم بالعزم والتصميم واإلرادة الصلبة، يضع 
الهدف ويرسم الطريق ويحدد املالمح، يواجه املخاطر ويركب 
الصعاب ويبتسم للفرص ويصافح التحديات، ومتثل البداية 

لتحقيق ما عجز عنه اآلخرون.. وأن اإلجنازات تبدأ بحلم.

يحــل اليــوم العاملــي 
للوقاية من اإليدز في األول 
من ديســمبر من كل عام، 
ويعتبر هذا اليوم مدرســة 
بالدروس املســتفادة  مليئة 
ملن حتملــوا جزءا كبيرا من 
هذه املسؤولية طوال السنوات 
السابقة بجوانبها اإلنسانية 
والطبية واالجتماعية وحقوق 
اإلنسان، إلى جانب املسؤوليات 
القانونيــة وتأكيــد محور 
اخلصوصيــة، وقد كان لي 
الشرف بتحمل ذلك كمؤسس 
ملكتب اإليدز وأول رئيســة 
ملكتب اإليــدز واإلحصاءات 
واملعلومات بوزارة الصحة 

في الكويت. 
وقــد أراد اهللا أن أعيش 
جتربة حتدي التوعية والوقاية 
من اإليدز مبحاورها املختلفة 
إلى جانب املشــاركة الدولية 
لهذا  واإلقليمية للتصــدي 
التحدي من خالل اجتماعات 
األمم املتحدة ومنظمة الصحة 
العاملية وجامعة الدول العربية، 
وهي جتربة مليئة بالدروس 
املستفادة التي يصعب تكرارها 
فهي زاخرة بإجنازات وطنية 

نعتز بها. 
ومــا زلــت أرى أمامي 
التصفيق  أذنــي  وتســمع 
احلار في قاعة األمم املتحدة 
بنيويورك بعد عرضي لتقرير 
الكويت ضمن  وإجنــازات 
الوقاية والتصــدي لإليدز 
في سياق األهداف اإلمنائية 
في االجتماع رفيع املستوى 
لقادة ورؤساء دول العالم، وال 
أنسى حماس ودعم السفير 
منصور العتيبي رئيس الوفد 
للكويت  الوفد  الدائم وأسرة 
الذي  للتقرير  في نيويورك 
تشــرفت بتقدميه، خاصة 
الكويت كانت سبّاقة في  أن 
جميع احملاور الالزمة للتصدي 
لهذا التحدي، حيث تعامل مع 
التقرير كأحد الوثائق الرسمية.
وقد أحــرز العالم تقدما 
كبيرا منذ أواخر التسعينيات، 
ولكن ڤيروس العوز املناعي 
البشري (ڤيروس اإليدز) ما 
زال مشكلة رئيسية من مشاكل 
الصعيد  العامة على  الصحة 
العاملي، والبد من االستمرار 
في التوعيــة للتصدي لهذا 
الڤيروس والوقاية منه املبنية 
على األدلة والبراهني العلمية.
فقــد اضطربت خدمات 
الوقايــة والفحص والعالج 
املتعلقة بالڤيروس، خاصة في 
البلدان التي تعاني من هشاشة 
نظمها الصحية أثناء جائحة 
كورونا، ما أدى إلى تفاقم خطر 
اإلصابة بعدوى الڤيروس أو 

الوفاة مبرض اإليدز. 
وفي هذا اليوم العاملي، فإن 
منظمة الصحة العاملية تدعو 
جميع قــادة دول العالم إلى 
تقدمي خدمات مكافحة ڤيروس 
اإليدز، وتدعو قادة دول العالم 
واملواطنــني إلى التجمع من 
أجل تشكيل «تضامن عاملي» 
يصون اخلدمات األساسية 
ملكافحــة ڤيــروس اإليدز 
والتركيز على الفئات الضعيفة 
املعرضة للخطر وتوســيع 
نطاق تغطية اخلدمات لتشمل 
األطفال واملراهقني وتوفير 
الدعم واحلماية للعاملني في 
املجال الصحي، ليكون العالم 
أوفــر صحة للجميع  مكانا 
حتت مظلة التغطية الصحية 

الشاملة.
وأدعو إلى االستفادة من 
هذه املناســبة لبناء وتعزيز 
التضامن وااللتزام اإلقليمي 
والعربي للتصدي لهذا التحدي 

وتداعياته املختلفة.

ال يكفــي أن حتقق الــدول األعضاء 
الدميوقراطية لذاتها (مع أن الكثير من الدول 
األعضاء لم حتقق الدميوقراطية لذاتها). 
يجب أن يكون النظام الدولي دميوقراطيا 
أيضا. بحيث تنتهي حالــة الهيمنة التي 
متارسها الدول القوية على الدول الصغيرة 

واألقل قوة في املنظمة الدولية.
لقد جرت محــاوالت إلصالح النظام 
التي  القواعد  الدولي، وحتديثه ومراجعة 
بني عليها عندما تأسس منذ العام ١٩٤٥، 
ولكنها فشلت ألنها استهدفت احتكار الدول 
العظمى (التي قاومت أي إصالح) احملصنة 
بسالح الڤيتو القادر على إحباط أي إجراء 
دولي ملعاجلة أي أزمة دون إبداء املبررات 
أو األسباب. وثمة عواقب خطيرة أخرى 

لهذه الهيمنة املتكرسة واملتفاقمة.
لذلــك، فإننا نوجه من هذه القمة هذا 
النداء لقادة وحكماء العالم حلشد اجلهود 
ملواجهة هــذا الوضع وضرورة إصالحه 
مبا يعزز قدرة املنظمة الدولية على القيام 
بواجبها حني تكــون قراراتها وأحكامها 
حصيلة إرادة معظم الدول األعضاء فيها 

بطريقة دميوقراطية وعادلة.
عندئذ، وعندئذ فقط، يصحح املسار، 
وتكرس مقدرات وقدرات اإلنسان وثروات 
األرض للبناء، ال للهدم، وملواجهة التحديات 
واألزمات التي تعاني منها الدول والشعوب.

إلى يوم اخلالص يوم الفرحة يوم يتخرج 
أبناؤها وما تلبث فرحتهم أن تتبدد وهم 
يرون فلذات أكبادهم وقد حتولوا إلى عاطلني 
يقضون نهارهم نائمني وليلهم يجوبون 
الشوارع مع أصدقاء السوء ألنه ال عمل 
لهم وال مورد لهم مما يدفع ضعاف النفوس 
املخدرات فالفراغ  إلى االنحراف وإدمان 

هو بداية الطريق إلى الضياع.
إن أصدقاء السوء ومدمني املخدرات 
واجلرمية وما اكثرهم في السجون واملخافر 
ومرتاديها هم من شــبابنا العاطلني عن 
العمل ألن طريق الشيطان مفتوح ويفتح 
ذراعيه الستقبال العاطلني عن العمل وما 
أكثرهم في ظل عدم وجود تخطيط مدروس 
يستوعب اخلريجني فلنسع جاهدين إلى 
حل سريع وحازم ملشكلة البطالة في زمن 
الوفرة املادية وفي ظل األعداد القليلة لشعب 
الكويت، فنحن لألسف نعيش االرجتال 
بأبشــع صوره. إن الدولة هي املسؤول 
األول عن توفيــر العمل لكل كويتي كما 
ينص الدســتور، فاحرصوا على توفير 

العمل ألبنائنا.
اللهم احفظ بلــدي الكويت وأميرها 
وشعبها ومن عليها من املخلصني من كل 

مكروه، اللهم آمني.

وهــا هــي األمم املتحــدة وهيئاتها 
القضــاء على  املتخصصة تفشــل في 
التحديات األخرى مثل الضرر البالغ الذي 
ســببه اإلنسان للمناخ وما ينتج عنه من 
كوارث، ومثل األوبئة واألخطار الطبيعية 
األخرى. وكما أن السبب الرئيسي لتدهور 
حالة األمن في العالــم هو عجز املنظمة 
الدولية، فإن السبب الرئيسي لعجز املنظمة 
الدولية يعود ألن النظام الدولي لم يتمكن من 
حتقيق الدميوقراطية بني أعضائه الـ ١٩٣.

النظام الدولي القائم حاليا هو نظام غير 
دميوقراطي، ولن يتمكن هذا النظام من 
استعادة دوره وفاعليته وجدوى وجوده 
بغير حتقيق الدميوقراطية الكاملة بني كافة 

أعضائه كما ينص امليثاق.

اخلريجني ليس سرا حربيا وحاجات سوق 
العمل ميكن إحصاؤها وميكن عمل خطة 
الستخدام اخلريجني فور تخرجهم دون أن 
يبقوا عاطلني في بيوتهم، فغياب التخطيط 
هو الســبب ملا نحن فيــه بالكويت وهو 
البطالة، فالبد من  األساس في مشــكله 
خطط تنموية شــاملة تتسع لتشمل كل 
النفسي  لهم االســتقرار  أبنائنا ونحقق 
وتزيح عبئهم عن كاهل أســرهم، حيث 
أثقل الغالء ومصاريف التعليم كاهلهم. إن 
أبنائها  معاناة األسرة الكويتية من بطالة 
هي معاناة كارثية مبعنى الكلمة فما معنى 
أن تظل األسرة تنفق على أبنائها وتتطلع 

وما وهبنا اهللا لرفاهية اإلنسانـ  أي إنسان 
ـ وحياتــه الراقية اآلمنة واخلالية من أية 

مخاطر طبيعية كانت أو من صنع يديه.
ها هي األمم املتحدة تقف موقف املتفرج 
إزاء احلرب املدمرة التي تدور رحاها بني 
روسيا ودول العالم الغربي (الواليات املتحدة 
وكندا واالحتــاد األوروبي وغيرها) على 
األرض األوكرانيــة، وكذلك إزاء الصراع 
العربي اإلسرائيلي املاثل على جدول أعمال 
املنظمة الدولية منذ قيامها قبل أكثر من 
سبعة عقود، والصراعات املنتشرة في كل 
أرجاء الشرق األوسطـ  في ليبيا وسورية 
واليمن والصومال والسودان. ذلك باإلضافة 
لبؤر التوتر في مواقع معروفة أخرى تنذر 

أيضا باالنفجار في أي وقت.

إال أننا نعاني أزمة نتائجها تضرب كل بيت 
كويتي وال يعلم مداها إال اهللا، فكيف ألب 
أن يتصور أن يتخرج ابنه ويجلس حبيس 
البيت في انتظار خطاب من ديوان اخلدمة 
املدنية لكي يوزعه على وظيفة قد تتناسب 
أو ال تتناسب معه، خطاب وظيفة يأتيه بعد 
مضي سنوات على تخرجه تبخرت فيها 
آماله وهو حبيس البيت، حيث فترت همته 
وتسرب اليأس إلى قلبه وكسر فؤاده. إن 
العاطلني عــن العمل قنبله موقوته داخل 

كل بيت فما احلل؟!
احلل يكمن في التخطيط وهو العالج 
الناجح ملشكلة البطالة في الكويت فأعداد 

يشــهد عاملنا املعاصر تفاقما مذهال 
للصراعات واحلروب والكوارث الطبيعية 
واألزمات االقتصادية وانتشــار نزاعات 
التطــرف والعنف والفوضــى. يحدث 
كل ذلــك بالرغم من تقــدم العلم وتطور 
احلضارة وزيادة وعي الدول والشعوب، 
وحتى األفراد، بأننا في هذا العالم قادرون، 
مبا يتوافر على هذا الكوكب من مقدرات 
وخيرات وإمكانات وثروات، أن نحقق حياة 
كرمية لكل إنسان، أينما وجد بدون تفريق 
أو متييز، حياة آمنة مســتقرة ومزدهرة 
وخالية من كل هذه الشــوائب اخلطيرة 

التي يعاني منها عاملنا املعاصر.
وقبل أن نحدد الوسائل الكفيلة بتحرير 
عاملنا من احلالة الراهنة املشار إليها، علينا 
أن نشــير إلى أسباب هذه األزمات وهذا 
التراجع احلضاري واحلياتي الذي نعاني 

منه، والذي يزداد سوءا.
الســبب األول والرئيسي هو تراجع 
دور املنظمة الدولية، لدرجة العجز الكامل، 
عن القيام مبهامها التي وجدت من أجلها، 
والتي حددها ميثاقها عندما أنشئت هذه 
العالم بعد احلرب  املنظمة إلدارة شؤون 
العاملية الثانية، وفي مقدمتها حتقيق املساواة 
الكاملة بني الدول األعضاء، وحل أية نزاعات 
السليمة وفق قواعد  التفاوضية  بالطرق 
القانون الدولي وتكريس كل ثروات كوكبنا 

البطالة هي عدم احلصول على فرصة 
عمل رغم توافر القدرة عليه ومداومة البحث 
عنه، وهي ظاهرة اقتصادية ينتج خاللها 
اختالل توازن ســوق العمل الذي يشهد 
فائضــا. والبطالة مشــكلة كل بيت التي 
تورث احلسرة والندم والهّم والغم، وهي 
معول الهدم للنفس البشرية، فهي الفراغ 
املدمر والدافع في بعض األحيان للمعاصي 
وطريق الشيطان، وخلطورتها على الشباب 
تتسارع األمم التقاء شرها وآثارها املدمرة 
على النفس واملجتمع بإيجاد فرص عمل 
حقيقية ألبنائها اخلريجني وأقول فرص عمل 
حقيقية ألن البطالة املقنعة ال تختلف عن 

البطالة في شيء فكلتاهما ضارة.
واملرء يفهم أن حتدث البطالة والعجز 
عن توظيف اخلريجــني في بلد يئّن من 
الديون أو كثرة عدد الســكان فتدفعهم 
البطالة إلى عبور البحر في مراكب خشبية 
مقدمني أرواحهم رخيصة من أجل فرصة 
عمل على اجلانــب اآلخر من البحر، وما 
أكثر من مات في قاع البحر وهم يلهثون 
وراء وظيفة وسراب خادع، حيث دفعتهم 
احلاجة إلى ركوب املوت من أجل فرصة 
عمل، لكننا في الكويت بلد النفط والرفاه 
فنعم اهللا علينا كثيرة ال تعد وال حتصى 

باز، رحمه اهللا تعالى، بتحرمي الدخان وأنه ال يجوز شراؤه وال بيعه وال 
املتاجرة فيه، وأنه ال يجوز صحبة من يتناوله. (فتاوى إسالميةج.٢). 
وأفتى فضيلة الشــيخ محمد بن عثيمني، رحمــه اهللا تعالى، بتحرمي 
الدخان. (مجموع فتاوى ورســائل الشيخ ج١١ ص٢٤٨). وأفتت اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء في اململكة العربية السعودية بتحرمي 
التدخني الدخان. (فتاوى إسالميةج٢، ص١٧٦)، وأفتت دار اإلفتاء املصرية 
(الدكتور نصر فريد واصل) بأن التدخني حرام بكل املقاييس الشرعية. 

(في ٢٥ جمادى األولى ١٤٢٠).
 أخي املســلم ال شك أن الدين النصيحة وقد يقول املدخن إني ال 

هذه الرسالة األخوية نعممها إلى املسلمني في مشارق األرض ومغاربها 
بأن التدخني قد حرمه اإلسالم ملا يسببه من أضرار لإلنسان ومن حوله.
والعلماء املسلمون قد أفتوا بأنه ضار بالفعل، لذلك أنتم ترون على 
علب الســجائر حتذيرا من خطر التدخني، وقد حفظ اإلسالم النفس 
واملال والعقل وهناك دالئل استدل عليها العلماء حلرمة التدخني وهي 

على النحو التالي: 
أوال: األدلــة من القرآن الكرمي وهذا قال اهللا تعالى: (ويُحّل لهم الطيبات 
ويحّرم عليهــم اخلبائث) «األعراف: ١٥٧». ومعلوم ان الطيبات، يقول 
املســلم عند تناولها «بسم اهللا» ويقول عند االنتهاء منها «احلمد هللا» 
والسجائر ليست من الطيبات كذلك فعلمنا انها من اخلبائث احملرمة وقال 
اهللا تعالى: (وال تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان بكم رحيما) «سوره النساء: 
٢٩».  والدخان يقتل املاليني سنويا بالسرطان وغيره، فهو قتل بطيء 
للنفس، قال تعالى: (وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) «سوره البقرة ١٩٥». 
واملدخن يلقي بصحته ونفســه إلى الدمار ورمبا الهالك، قال اهللا 
تعالــى: (وال تبذر تبذيرا * إن املبذرين كانوا إخوان الشــياطني وكان 
الشيطان لربه كفورا) «اإلسراء ٢٦-٢٧»، واملدخن يبذر ماله على الدخان 
ويصرفه في معصية اهللا عز وجل واألولى به أن يصرفه في سبيل اهللا 
وعلى أهله وعياله، فهل من الرشد أن يشتري اإلنسان مضرته مباله؟!

ثانيا: األدلة من السنة املطهرة: قال رسول اهللا ژ (ال ضرر وال ضرار). رواه 
اإلمام أحمد وصححه العالمة األلباني، وهذا نهي والنهي يفيد التحرمي. 
ثالثا: فتاوى كبار العلماء في التدخني أفتى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن 

استطيع اإلقالع فنقول له إن هذا إيهام وتلبيس من الشيطان أو ظرف 
عــارض من أثر اإلدمان فإن كثيرا من الناس اقلعوا عن التدخني وعن 
اخلمر واملخدرات، واعلموا أنكم تعصون اهللا عز وجل عند كل سيجارة 
تشــعلونها، وان التدخني يجر إلى ما هو أكبر منه، فتب إلى اهللا وأقلع 
فورا، وقّو عزميتك وجاهد نفسك واصبر واعلم انك مأجور على ذلك 
وعليك بالدعاء واستعن باهللا وال تعجز واهللا يعني من استعان به بصدق 
ومــن تاب تاب اهللا عليه قال تعالى: (يأيها الذين آمنوا اســتجيبوا هللا 
وللرسول إذا دعاكم ملا يحييكم واعلموا أن اهللا يحول بني املرء والقلبة 

وأنه إليه حتشرون) «االنفال: ٢٤». 
و ال شــك أن املدخن يؤذي الناس فهو يجبرهم على استنشــاق 
الدخان الذي يضرهم وهذا ما يسمى بالتدخني السلبي أو اجلبري أي 
أنهم رغما عنهم وعندما يدخن أمام أوالده فإنه يكون قدوة سيئة لهم 
فيشبون على محبة الدخان ورمبا يكون سببا في إقدامهم على شيء 

آخر اكبر من التدخني. 
عزيزي القارئ ال يوجد إنســان مسلم عاقل يقتل نفسه بنفسه، 
القاتل نفســه يدخله اهللا نار جهنم، لذلــك فالتدخني هو موت بطيء 
لإلنســان حيث هناك املاليني بالعالم من البشر الذين يتساقطون من 
شجرة احلياة يوميا، حيث ميوت أكثر من مائة ألف مدخن أي ينتحر 
مبعنــاه الصحيح، لذلك نحذركم من هذه اآلفــة اخلطيرة وأمراضها 
القاتلــة حفظكم اهللا منها، وعنها فحاذر، إذا كنت عزيزي من املدخنني 
فبادر فورا باإلقالع عنها، وعش سعيدا صحيح اجلسم أنت وأسرتك.

صراحة

البطالة
Adel.almezel@gmail.comعادل نايف املزعل

كلمة ومعنى

رسالة
من قلب محب

د. عبدالعزيز يوسف األحمد

ألنني أحب احلقيقة وأحبكم أقول

نظام دولي 
دميوقراطي

.abughazaleh@tag.globalد. طالل أبو غزالة

التعبير الســليم املنضبط حتت قواعد 
اللغة وامللتزم بشروط سالمة القول بني 
متحدثيها، وهذه القواعد تكونت وانتظمت 
في ذهنه بسبب تكرار اجلمل السليمة 
حتى أصبحت ملكة راسخة عنده، يصدر 
عنها ويقوم بها كل تعبير في اللغة. ولذلك 
اذا افترضنا جدال باملوافقة على تسهيل 
قواعد اللغة العربية وال أعرف ماهية هذا 
التسهيل هل باإللغاء أم حذف الكثير من 
القواعد، فلنا أن نتساءل إذا فكيف نعلم 
من يريد تعلم اللغة العربية من األجانب؟! 
وكيف يفهم األجنبي االحتجاج باملعنى 
الذي ال حتكمه قاعــدة علمية واضحة 
وهو ليس طريقة صحيحة في االستدالل 
املنطقي، والدراســات اللغوية احلديثة 
كالتداولية التي هي نظريات في دراسة 
اســتعمال اللغة مقيدة بقيود تركيبية، 
فإذا اختلت القواعد النحوية تصعب بيان 
املعاني ومثارات املقاصد، ولذلك يعرف 
علم النحو (Syntax) بأنه طريقة تركيب 
تنظم وتركب الكلمــات لتبني العالقات 

الداللية داخل اجلملة.

إن اللغــة أداة للتواصــل والتعبير 
عن األفكار واحلاجات، وال تكن طريقة 
الفكر في  استعمالها اعتباطا بل إعمال 
مسالك قائمة على قواعد نحوية وتركيبية 
منضبطة، ولوالهــا ملا عبر املتكلم تلك 
املســالك، مبعنــى أن القواعد النحوية 
الصرفية في التركيب اللغوي هي التي 
تتحكم في طرق إخراج املعاني من الذهن، 
فال يستطيع املتكلم بلغة ما أن يفصح عن 
املعاني إال بعد أن ينتظم عقله في سلك 

قادر علــى التأخير والتقدمي في عبارات 
اللغة بحسب ما يحلو له دون دخل لقواعد 
اللغة، فهذا غير صحيح علميا ألن اإلسناد 
بني الكلمات داخل اللغة القائم على قواعد 
هو من يضبط أركان اجلملة، ولوال هذا 
اإلســناد والتركيب بحسب قواعد اللغة 
النهار بنيان اجلمل من األساس وما ساغ 
تقدمي وال تأخيــر وال حذف، ولذلك كل 
اللغات املستعملة في العالم اليوم تنضبط 

عباراتها وتراكيبها بقواعد.

أقدم في هذا املقال توضيحا علميا بحكم 
تخصصي بأهمية القواعد في اللغات واللغة 
العزيز حامد  للدكتور  العربية خصوصا 
احلمود الذي أثار تساؤال مشروعا في مقاله 
«هل القواعد عامل مساعد أم عائق لتعليم 
اللغة العربية» فــي «القبس» قبل بضعة 
أسابيع، ذهب الدكتور احملترم في خالصة 
مقتضبة إلــى أن تعليم اللغة العربية في 
مأزق بسبب القواعد التي أصبحت احملافظة 
عليها هو الهدف، حتــى وصلنا مرحلة 
التقديس لها، وأنه ميكن فهم املعنى من 
منطق اجلملة ال من اإلعراب والقواعد، ثم 
توقع أن علماء النحو كاخلليل وسيبويه لو 
علموا أننا نقدس كل ما وضعوه ألصابتهم 
الكآبة، وأما ردي فأقــول في البداية إن 
القواعد في اللغة العربية كنظرية اإلعراب 
والعامل ليست عامال جماليا أو تعجيزيا 
بل عامال فذا في توضيح استقامة اجلملة 
في اللغة استقامة يفهمها العربي سواء في 
املشرق واملغرب، وأما احلديث بأن الكالم 
يقوم على االحتجــاج باملعنى ال بقواعد 
اللغة العربية في بنائه وتركيبه، واملتكلم 

 رأي

القواعد عامل أساسي 
في تعليم اللغة العربية 

وليست عائقًا (١ من ٢)
د.طالل عبداللطيف اجلسارـ أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية، جامعة الكويت
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اخلميس ١ ديسمبر ٢٠٢٢ اقتصـاد

دول اخلليج ستبقى مزودًا رئيسيًا للطاقة.. حتى مع انتهاء النفط!
محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد انه بعد 
أن اســتمر اجلــدل محتدما 
منذ عقود حول بلوغ النفط 
ذروتــه والدور املســتقبلي 
الذي ســتلعبه دول اخلليج 
في االقتصاد العاملي، سادت 
مخاوف ألمــد طويل مفادها 
أنه مع انخفاض إنتاج النفط، 
فان املنطقة ستعاني شحا في 
عائــدات الصادرات النفطية 
اقتصاداتهــا  وســتتراجع 

لدرجة كبيرة.
ولكن هــذه التوقعات قد 
انقلبت رأسا على عقب خالل 
الســنوات العشــر املاضية، 
حيــث يرجــع الفضــل الى 
االستثمارات مبصادر الطاقة 
املتجددة التي يعززها سطوع 
الشــمس لفتــرات طويلــة 
خالل العــام فــي كل أرجاء 
املنطقة، فضال عن املزيد من 
اخلطط التي رســمتها هذه 
الــدول لتعزيز االســتثمار 
اجلديــدة  التقنيــات  فــي 
فــان منطقة  كالهيدروجني، 
اخلليج كرست لنفسها دورا 
مهما كمزود للعالم بالطاقة 

النظيفة في املستقبل.

فانه يتعني ضخ استثمارات 
فــإن  وهكــذا  ضخمــة، 
اإلحصاءات تشــير كما في 
إلــى أن دول  ١٦ نوفمبــر 
منطقــة الشــرق األوســط 
أفريقيــا وضعت  وشــمال 
خططا لنحو ٥٠ مشــروعا 
للهيدروجني األخضر تتطلب 
استثمارات تقديرية ال تقل 
عــن ١٥٥ مليــار دوالر، وال 
يغيب عن البال ما ستخلقه 

وقد تكشفت احلقيقة املزعجة 
املتمثلة في استمرار افتقار 
العالم الى الهيدروكربونات، 
وجتلت بشكل كبير هذا العام 
في أعقاب احلرب الروسية- 

األوكرانية.
وختمت املجلة بالقول إنه 
لطاملا أعربــت دول اخلليج 
عن مواقفها بأنه بينما يجب 
تطويــر الطاقــة املتجــددة، 
الهيدروكربونات  فــإن دور 
سيبقى مهما وضروريا في 
مزيــج الطاقــة العاملي. وقد 
آتت هذه املواقف اخلليجية 
ثمارها هذا العام بدليل توجه 
القادة األوروبيني إلى الدوحة 
مدفوعــني باليــأس لتأمــني 
إمدادات الطاقــة قبل حلول 

فصل الشتاء.
ومن هنا، فإن ثمة معنى 
كبيرا وقيمة هائلة لألصول 
الطبيعيــة التي متلكها دول 
اخلليــج، ســواء أكانت من 
الطاقة  أو  الهيدروكربونات 
الشمسية مصحوبني بنهج 
عملــي للتحول نحو الطاقة 
النظيفة، وهذا املعنى يتجسد 
في أن اخلليج سيستمر في 
تزويد العالم بالطاقة مبختلف 

أنواعها لعقود قادمة.

هذه املشــاريع مــن فرص 
للمستثمرين واملستشارين 
واملقاولــني، فضال عن أنها 
تضــع املنطقة فــي طليعة 
الدول التــي تتبنى تطوير 

التكنولوجيا اجلديدة.
ولكــن احملرر اســتدرك 
بالقــول إنــه مهمــا تعاظــم 
شأن الطاقة املتجددة، فإنها 
لن تلبي وحدهــا متطلبات 
العالم واحتياجاته من الطاقة، 

بفضل استثماراتها الكبيرة مبصادر الطاقة املتجددة.. خاصة بالتقنيات اجلديدة كالهيدروجني

وساقت املجلة في حتليل 
بقلم مسؤول التحرير كولني 
فورمــان أمثلة منهــا هدف 
العربيــة املتحدة  اإلمــارات 
االســتحواذ علــى ٢٥٪ مــن 
ســوق تصدير الهيدروجني 
العاملي املقدرة قيمته بنحو 
٤٠٠ مليار دوالر بحلول عام 

.٢٠٥٠
لهــذه  كان  إذا  ولكــن، 
الطموحــات أن تتحقــق، 

٢٤ مليون دينار أرباح صناديق األسهم الكويتية في ٩ أشهر
عالء مجيد

حققت صناديق ألســهم الكويتية 
البالــغ عددهــا ٢١ صندوقــا (منها ١٤

صندوقا تقليديا ٧ صناديق اسالمية)، 
أرباحــا بلغت نحــو ٢٤ مليون دينار 
خالل أول ٩ أشــهر من العام احلالي، 
وذلــك باملقارنة مع أرباحهــا البالغة 
١٧٢٫٦٦ مليــون دينــار بنفس الفترة 

من عام ٢٠٢١.
تقليديــا  صندوقــا   ١٤ وحقــق 
ارباحــا بقيمة ٢٣٫١٤ مليون دينار اي 
بنسبة ٩٦٫٣٪ من اجمالي أرباح كافة 
الصناديــق، في حني بلغــت أرباح ٧

صناديق اسالمية قيمة ٨٨٩ ألف دينار 
وبنسبة ٣٫٧٪ من اجمالي أرباح كافة 

الصناديق.
ويعكــس أداء الصناديــق خــالل 
التسعة أشهر األولى من العام ما شهده 
أداء السوق األول (حيث تتركز حيازات 
الصناديق من األســهم القيادية على 
صعيد البنوك والشركات التشغيلية 
الكبرى)، حيث حقق مؤشــر السوق 

ارتفاعات بنحو ٤٪ خالل أول ٩ اشهر 
من العام احلالي.

وقد ســجل مؤشر الســوق االول 
ارتفاعا منذ بداية العام احلالي بنحو 
٤٫١٪ محققا ٣١٠ نقاط مكاسب ليصل 
الى ٧٩٤٩ نقطة من ٧٦٣٩ نقطة بنهاية 
عام ٢٠٢١، كما حقق ايضا مؤشر السوق 
العام في التسعة أشهر األولى مكاسب 
بنحو ٠٫٨٪ بإضافة ٦٢ نقطة مكاسب 
ليصل الى ٧١٠٥ نقاط من ٧٠٤٣ نقطة 

بنهاية العام املاضي.
وفي ظل التراجعات احلادة في األسواق 
العامليــة وارتفاع أســعار النفط، فّضل 
املستثمرون األجانب اإلقبال على بعض 
األسواق الناشئة ومن بينها الكويت، حيث 
حققــوا صافي مشــتريات بقيمة تقارب 
٦٠٨ ماليني دينار خالل التســعة أشــهر 
األولى من العام مقابل مبيعات للمؤسسات 

وصناديق األسهم الكويتية. 
وقــد ســجلت صناديــق األســهم 
الكويتية خالل الفترة صافي مبيعات 
بقيمة ٥٧٫٦ مليون دينار، لتبلغ إجمالي 
سيولتها نحو ١٤٫٤ مليون دينار بنهاية 

التسعة أشهر االولى من ٢٠٢٢، مقارنة 
بـ ١٥٫٢٥ مليون دينار بنهاية سبتمبر 

من ٢٠٢١.
وقــد بلغــت حجم الســيولة لدى 
الصناديــق التقليديــة البالغ عددهم 
١٤ صندوقا ٨٫٥١ ماليني دينار بنهاية 
الـ ٩ أشــهر االولى مــن العام احلالي 
مقابل ١٣٫٤١ مليون دينار بنهاية الفترة 
املقارنــة من عام ٢٠٢١، بينما ارتفعت 
الســيولة لدى الصناديق االســالمية 
البالغ عددهم ٧ صناديق لتحقق ٥٫٩٢
ماليــني دينار مقارنة بـــ ١٫٨٤ مليون 
دينار بنهاية التسعة أشهر األولى من 

٢٠٢١ بارتفاع ٢٢١٫٧٪.
وتصــل تلك الســيولة لدى مدراء 
االســتثمار الكويتيني الى نحو ١٫٦٪ 
من اجمالي قيمة االصول التي يقوموا 
بإدارتها حيث بلغت تلك األصول بنهاية 
التسعة أشهر من العام احلالي قيمتها 
٩٠٩٫٧٧ ماليني دينار، هذا وقد شهدت 
االصول تراجعا سنويا بلغت نسبته ٤٪ 
مقارنة بـ ٩٤٧٫٧٤ مليون دينار بنهاية 
التسعة أشهر االولى من العام املاضي.

ً ١٤ صندوقاً تقليدياً استحوذت على ٩٦٫٣٪ من األرباح بقيمة ٢٣٫١٤ مليون دينار.. و٧ إسالمية بـ ٨٨٩ ألفا

٩٠٩٫٧ ماليني دينار إجمالي أصول صناديق األسهم.. و١٤٫٤ مليونًا السيولة املتوافرة لديها

«بيتـك» و«الوطني» األكثر اسـتحواذًا على سـيولة الصناديـق التابعة لـ «مورغان سـتانلي»
٥٥ مليـون دينـار سـيولة ناجمـة عـن التدفقـات األجنبيـة.. و٤٢ مليونـًا حتـى املزاد

مراجعة «MSCI» ضاعفت سيولة البورصة إلى ١٠٠ مليون دينار

شريف حمدي

ضاعفت املراجعة الدورية 
ملؤشــر مورغــان ســتانلي 
«MSCI» ســيولة  العاملــي 
بورصة الكويت في جلســة 
تعامــالت، أمــس، أكثــر من 
مرتني ليبلغ حجم السيولة 
إلــى قرابة ١٠٠ مليون دينار 
بنسبة ارتفاع ٢٢٠٪ مقارنة 
بجلســة اول من أمس التي 
بلغت ســيولتها نحو ٣٠٫٨

مليون دينار.
أن  البيانــات  وتظهــر 
عــن  الناجمــة  الســيولة 
التدفقات األجنبية تقدر بنحو 
٥٥ مليون دينار، بعدما بلغت 
التداوالت املعتادة  ســيولة 
حتــى مــزاد اإلغــالق نحو 
٤٢ مليــون دينــار، ومن ثم 
أخذت منحنى صاعدا بصورة 
ملحوظة ألعلى من ٩٩ مليونا 

بنهاية اجللسة.
واســتحوذ سهم «بيتك» 
علــى النصيــب األكبــر من 
إجمالــي الســيولة بنســبة 
تصل إلى ٢٥٫٥٪ مبا قيمته 
٢٥٫٤ مليــون دينــار،، تاله 
بـــ ١٩٫٩ ســهم «الوطنــي» 

مليون دينار تعادل ٢٠٪ من 
إجمالي السيولة، ثم حل سهم 
«زين» بـــ ٦٫٣ ماليني دينار 
تشــكل ٦٫٥٪ من السيولة، 

بنهاية أكتوبر املاضي، وذلك 
علــى وقع الزخم الشــرائي 
لكثيــر من األســهم املدرجة 

بهذا السوق.
وارتفع مؤشــر الســوق 
الرئيســي بنسبة ٣٫٥٪ بعد 
مكاســب ١٩٢ نقطــة ليصل 
إلــى ٥٦٨١ نقطة ارتفاعا من 
٥٤٨٩ نقطة، وعلى ذلك ارتفع 
مؤشر السوق العام بنهاية 
التعامالت الشــهرية بنسبة 
٣٫٦٪ مبكاســب بلغــت ٢٦٦

إلى انعكاس استقرار الساحة 
العامليــة علــى أداء أســواق 
املال جراء هدوء نسبي على 

املستوى اجليوسياسي.
النشــاط اإليجابي  وبهذا 
للسوق خالل تعامالت نوفمبر 
والذي يأتي استكماال ملا أنهى 
به ســوق األســهم الكويتي 
تعامــالت أكتوبــر املاضــي، 
ارتفعت املكاسب السوقية بـ 
١٫٨ مليار دينار بنسبة ارتفاع 
٣٫٨٪ عــن القيمة الســوقية 
بنهاية أكتوبر املاضي والبالغة 

٤٦٫٨ مليار دينار.
وشهدت السيولة املتدفقة 
للسوق خالل تعامالت الشهر 
املنتهية جلســاته امس ١٫٢
مليــار دينار تراجعا من ١٫٣

مليــار دينار خالل تعامالت 
املاضــي، وتركزت  أكتوبــر 
السيولة على أسهم السوق 
األول بشكل الفت على وقع 
بناء املراكز االستثمارية في 
ضوء الكشــف عــن النتائج 
املالية لألشــهر الـ ٩ األولى 
من العام احلالي، فضال عن 
مراجعــة MSCI في جلســة 
ختام الشهر امس. يأتي ذلك 
فيمــا حققت أحجام التداول 
ارتفاعا الفتا بنسبة ٢٤٪ من 
خالل تداول ٤٫٦ مليارات سهم 
مقارنة بـ ٣٫٧ مليارات سهم 

الشهر قبل املاضي.

نقطة ليصل إلى ٧٥٨٤ نقطة 
ارتفاعا من ٧٣١٨ نقطة.

وجاءت مكاسب مؤشرات 
السوق متناغمة مع إفصاحات 
الربع الثالث من العام املالي 
احلالي، حيث واصلت البنوك 
والشــركات حتقيــق منــو 
األرباح على غــرار الربعني 
األول والثاني، وهو ما يضمن 
للمساهمني توزيعات نقدية 
ومنحة جيــدة بنهاية العام 
املالي احلالي، هذا باإلضافة 

ً ١٫٨ مليار دينار مكاسب سوقية خالل نوفمبر.. والقيمة إلى ٤٨٫٦ مليارا

تاله ســهم «أالفكــو» بـ ٥٫٦
ماليــني دينار، وتاله ســهم 
«أجيليتي» بسيولة تقدر بـ 

٥٫٥ ماليني دينار.
وعلى مستوى التعامالت 
الشــهرية، حققــت جميــع 
املؤشــرات مكاسب جماعية 
الفتة بنهاية شــهر نوفمبر، 
إذ حقق مؤشر السوق األول 
مكاسب بنسبة ٣٫٦٪ بإضافة 
٣٠١ نقطة ليصــل إلى ٨٤٩١

نقطة ارتفاعا من ٨١٩٠ نقطة 

١٦٫٣ مليون دينار الستبدال محطات 
الكهرباء القدمية في مصفاة األحمدي

«مؤسسة البترول» تعلن أسعار الغاز 
املسال لشهر ديسمبر اجلاري

أحمد مغربي

علمــت «األنبــاء» مــن 
مصــادر نفطية مســؤولة 
أن شركة البترول الوطنية 
الكويتية تنوي ترسية عقد 
استبدال احملطات الكهربائية 
القدميــة مبصفــاة مينــاء 
األحمدي بقيمة ١٦٫٣ مليون 

دينار.
وقالــت إن «البتــرول 
الوطنيــة» تلقــت مؤخــرا 
املاليــة مــن ٧ العــروض 

شــركات قــد مت تأهيلهــا للمشــاركة فــي 
املناقصة، حيث بلغ أدنى العروض املالية 
بقيمــة ١٦٫٣ مليون دينار ومت تقدميها من 
قبل شركة امكو للهندسة واإلنشاءات، فيما 
مت تقدمي عــروض مرتفعة من الشــركات 
املشــاركة بقيمة وصلت الــى أكثر من ٤٧

مليون دينار.
من جهة ثانية، قالت املصادر إن «البترول 
الوطنية» لديها ٣ مناقصات مطروحة حاليا 

«كونــا»: أعلنــت مؤسســة البترول 
الكويتيــة أمس األســعار اجلديدة لغاز 
البترول املسال (البروبان) و(البيوتان) 
لشــهر ديســمبر اجلــاري، حيــث قالت 
املؤسســة إن الطــن املتــري الواحد من 
غاز (البروبان) ســيباع بـــ ٦٥٠ دوالرا 
خالل ديسمبر اجلاري، كما سيباع الطن 
املتري الواحد من غاز (البيوتان) أيضا 

بـ ٦٥٠ دوالرا.

ويستخدم غازا (البروبان) و(البيوتان) 
في صناعة البتروكيماويات إضافة إلى 
استخدامات أخرى كوقود الطبخ والتدفئة 

وغيرها من االستخدامات.
وتتأثر أســعار الغاز املسال بأسعار 
النفــط فــي األســواق العامليــة ارتفاعا 
وانخفاضــا باعتبارهــا محددا رئيســيا 
ألسعار هذه املواد إضافة إلى تأثرها بقوى 
العرض والطلب في السوق وعوامل أخرى.

لــدى اجلهاز املركــزي للمناقصات العامة 
تتمثل في التالي: صيانة املعدات وأنظمة 
التحكــم داخل مناطــق عمليات الشــركة 
مبصفاة مينــاء األحمــدي، وتنفيذ أعمال 
الصيانة لآلالت الدقيقــة وأنظمة التحكم 
في مصفاة ميناء عبداهللا وميناء الشعيبة، 
وخدمات الصيانة الكهربائية في املصفاة 
ومناطق تشــغيل ســوائل الغاز في ميناء 

األحمدي.

«البترول الوطنية»: ٣ مناقصات مطروحة لدى جهاز املناقصات

٧٫٨ ماليني برميل صادرات النفط 
الكويتي لليابان خالل أكتوبر

أظهرت بيانات حكومية 
يابانية أمس، انخفاضا في 
صادرات النفط الكويتي إلى 
اليابــان في أكتوبر املاضي 
بنسبة ٧٫١٪ في الشهر الثاني 
على التوالي مقارنة بالفترة 
ذاتها من العام املاضي لتصل 
إلى ٧٫٧٩ ماليني برميل، مبا 
يعادل ٢٥١ ألف برميل يوميا.
وذكــرت وكالــة املوارد 
الطبيعية والطاقة اليابانية 
في تقرير أولي أن الكويت 

باعتبارها ثالث أكبر مزود للنفط لليابان 
صدرت في الشهر املاضي نسبة ٩٫٢٪ من 
إجمالــي واردات اليابان مــن النفط اخلام 
مقارنة بنســبة ١١٫٥٪ في الفترة ذاتها من 
العام املاضي. وأضافت أن إجمالي واردات 
اليابــان من النفط اخلام ارتفع في أكتوبر 
١٥٫٧٪ على أساس سنوي إلى ٢٫٧٢ مليون 

برميل يوميا للشهر الـ١٥ على التوالي.
وأشــارت الوكالة إلى أن الشحنات من 
الشــرق األوسط شكلت في الشهر املاضي 
نسبة ٩٤٫٧٪ من اإلجمالي مرتفعة بنسبة 
٥٫٤٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام املاضي.

ووفقــا للبيانات عــادت دولة اإلمارات 
إلى صدارة قائمة مزودي اليابان بالنفط، 
اذ ارتفعــت الواردات منها بنســبة ٣٢٫٧٪ 
عن العام الســابق لتصل الى ١٫٠٩ مليون 
برميل يوميا تليها اململكة العربية السعودية 
بشحنات بلغت ١٫٠٢ مليون برميل يوميا 

مرتفعة بنسبة ١٥٫١٪.
وأوضحــت أن قطر جــاءت في املرتبة 
الرابعة بشــحنات بلغــت ١٤٣ ألف برميل 
يوميا والواليات املتحدة في املرتبة اخلامسة 
بشــحناتها البالغة ٧٧ ألــف برميل يوميا 

على التوالي.

ً بتراجع سنوي ٧٫١٪.. ومبا يعادل ٢٥١ ألف برميل يوميا
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سجلت موسوعة غينيس لألرقام القياسية 
ثريــا آللئ العاصمــة كأكبر ثريــا معلقة في 
العالم، وذلك بعد أن اســتوفت جميع معايير 
املوسوعة، وحققت الرقم القياسي لتكون األكبر 
من نوعها عامليا في احلجم واألبعاد، كذلك في 
الرسالة التي حتملها الثريا والتي حتكي عن 
تاريخ شــعب وتراث أجداد وتضحيات أبناء 

وطن خاضوا غمار حياة البحار بجسارة.
وقــد مت تطوير فكرة ثريــا آللئ العاصمة 
في مول العاصمــة تخليدا لذكرى تضحيات 
أهــل الكويت في رحالتهــم البحرية للتجارة 
والبحث عن اللؤلؤ وكنوز البحار، ومن منطلق 
الشعور بالفخر واالنتماء لهذا الوطن احلبيب، 
أرادت شركة الصاحلية العقارية بأن تسجل 
هذا التاريخ وتبرزه في أيقونة تراثية وحتفة 
مضيئة تتدلى أغصانها من سقف مول العاصمة 
تدفع الزوار من خاللها إلى إعادة اكتشاف ذلك 

التاريخ اجلميل.
وقد مت تصنيع آللئ العاصمة من مواد مت 
اختيارها بشــكل دقيق وبرعاية تامة. فقد مت 
استخدام الزجاج املشغول يدويا مبا يزيد على 
٥٫٢٥٠ قطعة من الكريستال عالي اجلودة، منها 
على شكل اسماك، وشرائح اإلضاءة املتكاملة 
واملتناسقة بشكل فريد، باإلضافة إلى صناعة 
الشــبكة األكبر مــع اختيار حديــد غير قابل 
للصــدأ والذي كان مبنزلة حتد لفريق العمل 

الذي تكلل بالنجاح.
وقد مت تصميم وابتكار آللئ العاصمة من 

قبل املصممة التشيكية كاترينا هاندلوفا من 
شركة Lasvit العاملية املتخصصة في تصميم 
وتصنيع الثريات وكل أنواع اإلضاءة، ويبلغ 
وزن هيكل الثريا ما يقارب ١٦ طنا أما االرتفاع 
فقد بلغ ٤٧٫٧ مترا وطول ٢٩٫٢ مترا وعرض 

بلغ ٢٨٫٣ مترا.
وتأتــي الثريا كتكملــة لقصة جناح مول 
العاصمة منــذ انطالقته مبختلــف مكوناته 
وخدماته، حاملة معها إجنازا تاريخيا وذلك 
بدخول ثريا آللئ العاصمة موسوعة غينيس 
لألرقام القياسية كأكبر ثريا معلقة في العالم.

وقد أعربت إدارة مول العاصمة عن امتنانها 
وفخرها بهذا اإلجنــاز الكبير، وجاء ذلك في 
تصريح لرئيس مجلس إدارة شركة الصاحلية 
العقاريــة غــازي فهد النفيســي، والذي أفاد 
بــأن هذا االجنــاز ال يقتصر فقط على العمل 
الدؤوب الذي كان من ثماره دخول املوسوعة 
العاملية، وإمنا جاء من اعتزازنا وفخرنا بتراث 
وتقاليد أهــل الكويت، والتــي جتلت بأرقى 
صورها بإنشاء هذه الثريا الضخمة، وبرغبة 
من الشركة بإعداد تذكار فريد يحتفظ بقصة 
شــعب الكويت قدميا والذي امتهن الغوص 

والتجارة وركوب البحر.
وأضاف النفيســي إن ثريا آللئ العاصمة 
هي اليوم مبنزلة اجالل ووفاء حلرفة الغوص 
والبحث على اللؤلؤ التي سادت في الكويت 
ثم بادت لكن ذكراها مازالت باقية في أذهان 
الكويتيني حتى اليوم، وما حتمله الثريا من 

معان عميقة تعكس تراث الكويت وشعبها، 
فمن خاللها تشــعر بغنــى التاريخ الكويتي 
وعراقته في عالقته مع البحر وجتارة اللؤلؤ 

والغوص عليه.
كما تقدم بالشكر لفريق العمل والثناء على 
جميع من ســاهم في أن تكــون الثريا معلما 
من قلب الكويت إلى كل العالم ميثل تاريخنا 

كدولة وشعب.
وميكــن جلميــع زوار مــول العاصمة أن 
يتمتعوا بجمال آللئ العاصمة منســدلة من 
ســقف البهو الرئيســي، كما ميكنهم االطالع 
على مزيد من التفاصيل حول حقائق الثريا 
في شاشــة العرض املوضوعــة أمامها، وهي 

مقصد جميع الزوار اآلن.
وبدأت فكرة غينيس لألرقام القياسية في 
خمســينيات القرن املاضــي، وهي املرجعية 
الرســمية لتقييم وتسجيل األرقام القياسية 
العاملية، ودخول ثريــا آللئ العاصمة ضمن 
موســوعة غينيس سيزيد من معرفة العالم 

بالكويت وتراثها وموروثها الشعبي.
يشــار إلى أن مول العاصمة أحد مكونات 
مشــروع العاصمة إضافة إلــى مبنى الفندق 
وبرج املكاتب، واملشروع مملوك بالكامل لشركة 
العاصمة العقارية وهي شركة تابعة لشركة 
الصاحلية العقارية، ويقع املشروع في مدينة 
الكويت - الشرق، على مساحة أرض متميزة 
تزيد على ٤٠٫٠٠٠ م٢، فيما تقدر مساحة البناء 

اإلجمالية للمشروع بـ ٣٨٠ ألف م٢.

ثريا «آللئ» العاصمةغازي النفيسي وبرافني باتيل
غازي النفيسي حلظة تسلمه شهادة موسوعة غينيس ألكبر 

ثريا في العالم من برافني باتيل

ثريا «آللئ» العاصمة مضاءة بعلم الكويت

«آللئ» العاصمة تدخل موسوعة غينيس كأكبر ثريا بالعالم«آللئ» العاصمة تدخل موسوعة غينيس كأكبر ثريا بالعالم
بجمالها وأناقتها... وحجمها
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«جراند حياة الكويت» و«حياة ريجنسي»
يستضيفان فعالية ترفيهية لألطفال من ذوي الهمم

في مشاركة مجتمعية تؤكد 
التزامهمــا بتفعيــل دورهما 
في املســؤولية االجتماعية، 
استضاف كل من فندق «جراند 
حياة الكويت» وفندق «حياة 
ريجنسي» بالتعاون مع «مركز 
اخلرافــي ألنشــطة األطفــال 
املعاقني»، مجموعة من األطفال 
مــن ذوي الهمــم، على مائدة 
غــداء داخل املركــز تضمنت 
أنشــطة وفعاليات ترفيهية 
عدة، وذلك احتفاال بعودتهم 
الى حياتهم الطبيعية والذهاب 
املــدارس، واملســاهمة  إلــى 
بالتخفيف من اآلثار النفسية 
واالجتماعية التي نتجت عن 
إغالقات جائحة «كورونا» في 

العامني املاضيني.
واســتقبل كل من «جراند 
و«حيــاة  الكويــت»  حيــاة 

املركز، الضيافة لألطفال إضافة 
إلى تنظيم أنشطة متنوعة لهم 

خالل هذه الفعالية.
وفــي هذا الصــدد، علقت 
فيلمــا غوميــز، مديــر إدارة 
التســويق واملبيعــات فــي 
«جراند حياة الكويت» قائلة: 
جاء تنظيم هذه املائدة املبهجة 
لهؤالء األطفال مع فندق حياة 
ريجنسي، في الفتة اتخذت من 
اسم شــركتينا األم: «حياة»، 
شعارا ملبادرة اجتماعية تدعو 
لالستمتاع باحلياة وحتتفي 
بعودتها بعد أزمة «كورونا» 
الناجتــة عنها.  واإلغالقــات 
كما يأتــي تنظيم هذه املائدة 
ضمن ســعينا لتقدمي جتربة 
ضيافة ممتعة وشيقة لهؤالء 
األطفال، ونهدف من خالل هذه 

فريق «جراند حياة الكويت» 
و«حياة ريجنسي الكوت مول» 
مجموعة من الهدايا القيمة على 
األطفال قبــل مغادرتهم، كما 
شكرت غوميز جميع أعضاء 
فريق «مركز اخلرافي» و«حياة 
ريجنســي» على مساهمتهم 
فــي إجنــاح هــذه الفعاليــة 
أهدافهــا، مؤكــدة  وحتقيــق 
أن عالمــة «جرانــد حيــاة» 
التجارية جاءت الى الكويت 
لتقدم أفضــل وأفخم معايير 
الضيافة الفندقية وخدماتها، 
مع التزامها الصارم واملتواصل 
بتأدية دورهــا املجتمعي في 
البــالد على أكمــل وجه، من 
خالل برنامج متكامل يعكس 
االجتماعيــة  مســؤوليتها 

كمؤسسة كبرى وعريقة.

الــى تعزيز مفهوم  الفعالية 
العطاء وخدمة املجتمع الذي 

ننتمي إليه.
وأضافت غوميز أن «جراند 
الكويــت» و«حيــاة  حيــاة 
ريجنسي الكوت مول»، جمعا 
هؤالء األطفال في هذا الصباح 
الترفيهــي املمتع خللق روح 
التفاؤل في أوساطهم مجددا، 
وإلحيــاء األمــل فــي العودة 
ملدارسهم وأنشطهم االجتماعية 
الطبيعية، خصوصا بعد أشهر 
من اإلغالقات القسرية بسبب 
اجلائحــة، ضمن احتفال أعد 
خصيصــا لهم لقضــاء وقت 
ســعيد مع ضيافــة «جراند 
حياة» املميزة، وسط أجواء 

مفعمة باملرح واملتعة.
وفي ختام الفعالية، وزع 

بالتعاون مع «مركز اخلرافي ألنشطة األطفال املعاقني»

مــول»  الكــوت  ريجنســي 
بالتنسيق مع مركز اخلرافي، 
نحو ٦٠ طفال وذويهم من ذوي 
الهمم، وقدم فريق عمل الفندقني 
معا، وحتت إشــراف أعضاء 

KIB نّظم تدريبًا لإلدارة التنفيذية بالتعاون مع «ستانفورد»
من منطلق التزامه بتمكني كفاءاته الوطنية، ودفع مسيرتهم 
املهنية في مجاالت القطاع املصرفي عبر برنامجه الشامل لتطوير 
املوظفــني، أعلن بنك الكويــت الدولي (KIB)، عن تنظيم دورة 
تدريبية احترافية مخصصة لإلدارة التنفيذية مؤخرا، بعنوان 
«قيادة التحــول الرقمي»، والتي نظمهــا بالتعاون مع جامعة 
ســتانفورد في الواليات املتحدة األميركية، ممثلة في سلسلة 
من الندوات االفتراضية عبر اإلنترنت، ضمن برنامج تعليمي 
مت تطويره حصريا لـ KIB من قبل أعضاء هيئة التدريس في 
ستانفورد.  هذا، ومت تقدمي البرنامج التدريبي، عن طريق مركز 
ستانفورد للتطوير املهني (SCPD)، وبقيادة نخبة من اخلبراء 
من جامعة ستانفورد وآخرين من القطاع اخلاص، حيث تهدف 
الدورة إلى توحيد الرؤى املرتبطة بتعزيز البنية الرقمية ألعمال 

البنك، ولتكون مبنزلة منصة انطالق للتطوير الرقمي طويل 
املدى لـ KIB، وذلك من خالل صقل معرفة ومهارات املشاركني، 
وتعزيــز قدراتهم مبا يعزز من خطط البنك ويحقق له أهدافه 

االستراتيجية في توسيع نطاق أنشطه الرقمية.
وفي معرض حديثه حول هذا البرنامج التدريبي مع جامعة 
ستانفورد، أكد مدير عام إدارة املوارد البشرية في KIB فراس 
الدارمي، على حرص البنك في التعاون مع أرقى وأبرز املؤسسات 
التعليمية حول العالم، ليتمكن من تطوير وتقدمي محتوى تثقيفي 
عالي املســتوى، من شأنه توســيع نطاق املعرفة للمشاركني، 
ومبا ينمي قدراتهــم ويرتقي بأدائهم، ويفتح لهم آفاق جديدة 
ضمن مجاالت القطاع املالي واملصرفي الواســعة، الســيما في 

فراس الدارمياملجاالت الرقمية. 

«برقان» يقيم ورشة توعية بسرطان البروستاتا

«املتحد»: ١٠ فائزين في «احلصاد» األسبوعي

أقام بنك برقان ورشة 
توعويــة صحيــة حول 
البروســتاتا  ســرطان 
ملوظفيه، وذلك بالتعاون 
مع مستشفى الكويت في 
مقر البنك الرئيسي، ضمن 
فعالياته لشــهر نوفمبر 
اخلــاص بالتوعيــة من 
البروســتاتا،  ســرطان 
بهــدف نشــر الوعي بني 
هــذا  حــول  املوظفــني 
املــرض وســبل الوقاية 
منه. وأقيمت الورشة في 

سياق استراتيجية بنك برقان للمسؤولية 
املجتمعيــة، واهتمامه املســتمر برفاهية 
موظفيه والتي تشكل أحد ركائزه األساسية.

وقد استضافت الورشة د.ناصر القريني، 
استشاري أمراض كبار السن والشيخوخة 
والرعاية التلطيفية ومرضى السرطان من 
كبار السن في مستشفى الكويت. وقد قدم 
د.ناصر محاضرته خالل الورشة وأضاف 
للحضور معلومــات وحقائق قيمة حول 
مرض سرطان البروستاتا. كما شرح أنواعه 
املختلفة وطرق عالجه حسب التشخيصات 
الطبية املتعددة. وقام باإلجابة عن أسئلة 
احلضــور من موظفي بنــك برقان، والتي 
متحــورت حول طــرق الوقاية من املرض 

وتقليل فرص اإلصابة به.

قــام البنك األهلي املتحــد أمس بإجراء 
الســحب األســبوعي على جوائز احلصاد 
اإلسالمي، حيث أسفر السحب عن حصول 
١٠ من العمالء على ١٠٠٠ دينار لكل منهم، 
وهم: زينب علي محمد، فهد ملفي هجرس 
العازمي، حسيني باي حامت كتيجي، زينب 
مبارك مطــر احلصم، شــيخة عبدالعزيز 
يوسف املزيني، حسام أحمد محمد حسن، 
عبداحملسن ممدوح مسهوج العنزي، سمر 
محمد وليد يوسف خليل، فجر عثمان مزعل 
السعيد، عبدالعزيز حسن عبداهللا القالف.

ويقدم حساب احلصاد اإلسالمي في باقته 
اجلديدة مجموعة أوسع من املزايا، حيث يحظى 
الرابحــون من عمالء املتحد بجائزة شــهرية 
بقيمة ١٠٠ ألف دينار باإلضافة إلى ١٠ جوائز 
أسبوعية بقيمة ١٠٠٠ دينار لكل جائزة، وتبقى 
اجلوائز ربع السنوية الكبرى بقيمة ٢٥٠ ألف 
نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العمالء، حيث 
متثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر. 
وينفــرد حســاب احلصــاد بالعديــد من 
املميزات، منها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار، 
فضال عن ميزة فتح احلســاب عبر اإلنترنت 
بكل سهولة ويســر مع ميزة اإليداع الفوري 

في احلساب.

مــن جانبها، علقــت مديــر أول وحدة 
االتصاالت الداخلية - قسم املوارد البشرية 
والتطوير، رميا األصبحي بقولها: نشــكر 
د.ناصر القريني على تقدميه هذه الورشة 
التوعوية بسرطان البروستاتا، والذي قدم 
معلومــات مهمــة جدا عن هــذا املرض، ما 
سيسهم في تعزيز معرفة موظفينا للوقاية 

منه في املستقبل.
وأضافــت: نحرص في بنك برقان على 
أن نولي األهمية القصوى لصحة موظفينا 
في كافة اإلدارات وعلى مختلف املستويات، 
وينبع ذلك من إمياننا املطلق بأن الصحة 
السليمة لفريق عملنا حتسن بيئة العمل 
وترفع اإلنتاجية وجتعلنا منوذجا يحتذى 

به في سوق العمل الكويتي.

علما أن احلد األدنى للمشاركة واالستفادة 
مــن الســحوبات كافة هي ١٠٠ دينــار، تؤهل 
العميل للحصول على فرصتني لدخول السحب 
والتي تزيد حتى ٣٠٠٠٠ فرصة في الســحب 
باإلضافــة الى احلصول على أرباح ســنوية 
مثمرة. وتتيح كل ٥٠ دينارا في حساب العميل 
فرصة واحدة للمشاركة في السحب بشرط أن 
يحافظ على رصيــده ملدة ١٥ يوما على األقل 
قبل تاريخ السحب، وكلما زادت مدة االحتفاظ 
تزيد فرص دخول الســحب لــكل ٥٠ دينارا، 
ويتم إجراء الســحوبات كل يوم أربعاء بناء 

على خطة السحب.

بالتعاون مع مستشفى الكويت

د.ناصر القريني يتوسط فريق بنك برقان

«بوبيان».. ١٨ عامًا من الريادة واإلجنازات بالقطاع املصرفي
يحتفــل بنك بوبيان مبرور 
١٨ عاما علــى انطالقته كإحدى 
املؤسسات املالية اإلسالمية بعد 
أن أعلن عن تأسيسه من خالل 
أكبر طرح لألســهم للمواطنني 
اعتبر وقتهــا األكبر في تاريخ 
الكويــت برأســمال ٧٦ مليون 

دينار.
وعلى مدار هذه الســنوات، 
جنــح بنــك بوبيان فــي تأكيد 
مكانتــه كواحد من أهم البنوك 
الكويتيــة التي اســتطاعت أن 
حتقــق الكثيــر مــن اإلجنازات 
والنجاحات على مستوى السوق 
احمللية على الرغم من قصر عمره 

نسبيا مقارنة باآلخرين.
وبطبيعة احلال ال ميكن ألي 
متابــع أن يتناول ما حققه بنك 
بوبيــان من إجنــازات دون أن 
يربط ذلك مباشرة بفريق عمل 
البنك بقيادة نائب رئيس مجلس 
التنفيــذي  اإلدارة والرئيــس 
ملجموعة بنك بوبيان عادل املاجد 
والذين استطاعوا حتويل البنك 
من مجرد مصرف عادي إلى واحد 
من أبرز بنوك الكويت واملنطقة 
من خالل صعــوده من املرتبة 
األخيــرة محليا قبــل ١٠ أعوام 
إلــى املركز ٣ بني بنوك الكويت 
جميعــا وارتفاع األصول من ٤

مليارات دوالر إلى نحو ٢٦ مليار 
دوالر حاليا.

وميكن تلخيص سر جناح 
البنك في مجموعة نقاط أبرزها 
وضــع اســتراتيجية واضحة 
وتكويــن فريــق تنفيــذي من 
أصحــاب اخلبــرات والعــودة 
العمــل املصرفــي  ألساســيات 
والتركيــز على خدمــة العمالء 
اخلدمــات  فــي  واالســتثمار 
املصرفية الرقمية واالســتثمار 
في املوارد البشــرية والتركيز 

على العنصر الوطني.
وكان البنك ومع نهاية الربع 
الثالث من العام احلالي قد أعلن 
أرباح تشــغيلية  عن حتقيــق 
بلغــت حوالي ٧٩ مليون دينار 
مع اســتمرار البنك في جتنيب 
مخصصــات بقيمــة ٣١ مليون 
دينار محققا بذلك أرباحا صافية 
بلغــت حوالي ٤٩ مليون دينار 
بزيادة ٥٢٪ عــن العام املاضي 
وبلغت ربحية السهم ١١٫٨ فلسا.

للبنك طويل األجل إلى A وتعديل 
النظرة املستقبلية إلى مستقرة 
الوضــع  مــع رفــع تصنيــف 
.BBB + االئتماني املستقل إلى
األخيــر  الرفــع  ويضــع 
بوبيــان فــي صــدارة البنــوك 
احمللية املصنفة من قبل وكالة 
ستاندرد آند بورز االئتمانية وفي 
صدارة كل البنوك اإلسالمية في 
الكويت والثاني على مســتوى 
جميع البنوك احمللية املصنفة 
مــن قبــل الوكالتــني اآلخريني 
موديز وفيتــش وهو أمر يزيد 
من التحديــات أمامنا ويجعلنا 
مصممني أكثر على االســتمرار 

في حتقيق اإلجنازات.
جاء طرح أسهم بنك بوبيان 
في عام ٢٠٠٤ ليمثل وقتها أكبر 
طرح لألسهم في تاريخ الكويت 

لسنة ٢٠٠٤ بتاريخ ٢٨ نوفمبر 
٢٠٠٤ بتسجيل البنك في سجل 
البنــوك اإلســالمية لــدى بنك 

الكويت املركزي.
ومثل عــام ٢٠٠٥ االنطالقة 
الفعلية للعمليات التشــغيلية 
للبنك، حيث كانت البداية بعدد 
محدود من املوظفني بدأوا العمل 
مــن خالل مجموعة من املكاتب 
املؤجرة في مبنى صغير يقع في 
قلب العاصمة، حيث شهد البنك 
مجموعة من التطورات املهمة.

ميكن التأريخ لهذه املرحلة 
منذ أغســطس ٢٠٠٩ مع وجود 
إدارة تنفيذيــة جديــدة للبنك 
بقيادة الرئيس التنفيذي عادل 
عبدالوهــاب املاجد فــي أعقاب 
حصــول البنــك الوطنــي على 
موافقــة بنك الكويــت املركزي 

مجال اخلدمات املصرفية الرقمية 
في النمو غير املسبوق في قاعدة 
العمالء ممن يســتخدمون هذه 
القنــوات ســواء عبــر املوقــع 
اإللكترونــي أو تطبيق الهاتف 
Boubyan Mobile) النقــال 
Banking)، والــذي تضاعــف 
خالل السنوات األخيرة مقارنة 
بنسب منو معتدلة لدى املصارف 

األخرى.
وعلى مدار سنواته األخيرة، 
حصد البنك عشرات اجلوائز في 
مختلــف املجاالت إال أن اكثرها 
أهمية جائزة أفضل بنك إسالمي 
فــي العالم في مجــال اخلدمات 
Best Islamic املصرفية الرقمية

Digital Bank من مؤسسة غلوبل 
فاينانــس العاملية إلــى جانب 
جوائز مؤسسة سيرفس هيرو 

بلغ حينــذاك ٧٦ مليون دينار، 
حيث مت فتح باب االكتتاب في 
أسهم البنك بناء على املرسوم 
األميري اخلاص بتأسيس شركة 
مســاهمة كويتية عامة باســم 
«بنك بوبيان»، وبلغ رأســمال 
البنك حسب املرسوم ١٠٠ مليون 
دينار (مليار سهم) كانت حصة 
الهيئة العامة لالســتثمار منها 
التأمينــات  ومؤسســة   ٪٢٠
االجتماعيــة ٤٪ والباقــي ٧٦٪ 

طرحت لالكتتاب العام.
وصدر في ســبتمبر ٢٠٠٤
قــرار وزير التجارة والصناعة 
بتأســيس بنك بوبيان كشركة 
مســاهمة، إال أنه كونه مصرفا 
أو بنكا فإنه كان يتعني صدور 
قرار خاص مــن وزارة املالية، 
وبالفعل فقد صدر القرار رقم ٢٣

بشــراء مــا نســبته ٤٠٪ مــن 
أسهم بنك بوبيان ليكون ذراعه 
اإلسالمية ليتقدم بعدها الوطني 
بطلب آخر لرفع النسبة إلى ٦٠٪.
ويعتبر العام احلالي األول 
بعد جتاوز الكويت والعالم ألزمة 
جائحة كوفيد- ١٩ والتي غيرت 
الكثير من املفاهيم والسلوكيات 
التــي تعودنا عليهــا في وقت 
متكن فيــه بنك بوبيــان بحمد 
اهللا من التعامل مع هذه األزمة 
باحترافيــة عاليــة خاصــة ما 
يتعلــق بخدمة العمــالء خالل 
فترتي احلظــر اجلزئي والكلي 
بفضــل اســتثمارات البنك في 
قطاع اخلدمات املصرفية الرقمية 
والتي أتت ثمارها من خالل تلبية 

احتياجات العمالء املختلفة.
وانعكــس جنــاح البنك في 

خلدمــة العمــالء ســواء علــى 
مســتوى البنك اإلســالمية او 

القطاع اخلاص الكويتي.
واستمر البنك في خطواته 
التوســعية الرقميــة من خالل 
استحواذه قبل عامني على بنك 
لندن والشــرق األوسط والذي 
ميتلك فيه حاليا ٧١٪ من األسهم، 
ثم جاء إعالن بنك بوبيان العام 
املاضي عن انطالق أعمال عالمته 
Nomo Bank التجارية اجلديدة

بالكامــل في الكويــت واململكة 
املتحدة كأول بنك رقمي إسالمي 
عاملي من لندن لديه القدرة على 
تقدمي خدماته للجميع سواء من 

عمالء بوبيان أو غيرهم.
ويطمح البنك إلى أن يصبح 
البنك اإلسالمي املفضل لعمالء 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
فــي اململكة املتحــدة، حيث مت 
وضــع مجموعــة مــن املبادئ 
الرئيســية ضمن استراتيجية 
التحــول اخلاصــة بالبنك بعد 
االستحواذ من بينها بناء عالمة 
جتاريــة مســتدامة تركز على 
العمالء ومنسجمة مع مجموعة 
بنك بوبيان، ويعمل بجد دائمًا 
ليكــون ضمن اخلمســة الكبار 

بعالم الصيرفة اإلسالمية.
يعتبــر بوبيــان مــن أعلى 
مؤسسات القطاع اخلاص توظيفا 
للعمالة الوطنية والتي تقترب 
حاليــا من ٨٠٪ في الوقت الذي 
يسعى فيه البنك إلى استقطاب 
الكوادر النسائية، حيث بلغت 
نســبة املوظفات أكثر ٢٦٪ من 
إجمالــي القــوى العاملــة على 

مستوى البنك.
وخالل عــام ٢٠٢٢ ارتفعت 
نســبة الســيدات العامالت في 
بنك بوبيان ووصول عدد منهن 
إلــى مناصب قيادية في إدارات 
مختلفة في البنك وهو ما يؤكد 
حرص البنك على متكني املرأة 
نظــرا لدورها املهم فــي رحلة 
جنــاح البنك. وتعتبــر مبادرة 
(نور بوبيان) أيقونة املبادرات 
االجتماعية واإلنســانية للبنك 
التي تؤكد سعيه للعمل اخليري 
خــارج الكويت من خالل قيامه 
بإجراء عمليات جراحية إلعادة 
البصر للمصابني مبرض املياه 

البيضاء في أفريقيا.

البنك لديه أعلى نسبة من الكوادر الوطنية على مستوى القطاع اخلاص بنسبة تقترب من ٨٠٪

«Nomo Bank» شعار حملة نور بوبيان جائزة سيرفس هيرو جوائز غلوبل فاينانس العاملية

مبنى بنك بوبيان اجلديد

وبلغ إجمالي أصول البنك ٧٫٨
مليارات دينار بنسبة منو ٦٪، 
كمــا بلغ إجمالي ودائع العمالء 
٥٫٨ مليارات دينار بنسبة منو 
٧٪ فيما بلغت محفظة التمويل 
٥٫٨ مليارات دينار بنسبة منو 
٩٪ وبلغت اإليرادات التشغيلية 
١٥٣ مليون دينار بنســبة منو 
٩٪ وعلــى مســتوى احلصص 
الســوقية، فقد ارتفعت حصة 
البنك من التمويل احمللي بصفة 

عامة إلى حوالي ١١٫٢٪.
وحقق بنــك بوبيــان وهو 
يحتفــل مبــرور ١٨ عامــا على 
التأســيس خطوة جديدة نحو 
املزيد مــن اإلجنازات بحصوله 
علــى ترقية جديــدة من وكالة 
ســتاندرد آند بورز االئتمانية 
والتي رفعت التصنيف االئتماني 

«بوبيـان» يعمـل بجـد دائمـًا ليكـون ضمـن اخلمسـة الكبـار بعالـم الصيرفـة اإلسـالميةالبنك اسـتحوذ على لقـب أفضل بنـك إسـالمي بالعالم في اخلدمـات املصرفيـة الرقمية

أين تكمن قوة بنك بوبيان؟

مبنى «بوبيان» اجلديد.. حتفة معمارية

٭ االستراتيجيات الواضحة التي تضعها 
أكبر شركات االستشارات العاملية.

٭ العودة إلى أساسيات العمل املصرفي.
٭ الطلب املتنامي في السوق الكويتي 
علــى اخلدمــات واملنتجــات املالية 

اإلسالمية.
٭ االستثمار في املوارد البشرية.

٭ االســتثمار بقوة فــي اخلدمات 
املصرفية الرقمية منذ سنوات.

٭ الفريق التنفيذي عالي املستوى.
٭ التركيز على خدمة العمالء.

٭ السرعة في اإلجناز وتنفيذ األفكار.
٭ إطالق األفــكار اإلبداعية والعمل 

املستمر على االبتكار.

٭ يقع املبنى اجلديــد للبنك في قلب 
العاصمة في منطقة شرق.

٭ مساحة األرض نحو ٤ آالف متر مربع.
٭ عدد الطوابق ٣٨ طابقا و٤ سراديب 

بارتفاع نحو ٢٠٠ متر.

٭ املســاحة اإلجمالية للمبنى (بحسب 
عدد الطوابق) نحو ٨٣ ألف متر مربع.

٭ يتوقع االنتهاء من املبنى بنهاية ٢٠٢٤.
٭ تصميم املبنى مستوحى من شعار 

البنك.
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«الوطني» ميدد عقد الشراكة مع «Visa» لـ ٧ سنوات

يحــرص بنــك الكويــت الوطنــي 
على توطيد عالقاته الراســخة مع كل 
املؤسسات الرائدة مبا يساهم في تعزيز 
قدرته الفائقة علــى تلبية احتياجات 
عمالئــه. وفــي ذلــك اإلطار، قــام بنك 
الكويت الوطني بتحديث عقد شراكته 
االســتراتيجية مع شركة Visa الرائدة 
عامليا في مجال املدفوعات Visa ملدة ٧

سنوات إضافية.
وقع العقد الرئيس التنفيذي لبنك 
الكويت الوطني - الكويت صالح الفليج 
ممثال عن بنك الكويت الوطني، د.سعيدة 
جعفر مدير مديــرة مجموعة Visa في 
دول مجلس التعاون اخلليجي ممثلة 
عن Visa، وذلك خالل حفل حضره لفيف 
من قيادات مجموعة اخلدمات املصرفية 
الشخصية في البنك وقيادات Visa في 
الكويــت وذلــك في مقر بنــك الكويت 

الوطني الرئيسي.
وبالتزامــن مع توقيع عقد حتديث 
الشــراكة مع Visa، يوفر بنك الكويت 
الوطني إمكانية حصول حاملي بطاقة 
KWT Visa Infinite الوطني االئتمانية 
على ١٠٪ نقاط KWT من الوطني إضافية 
عند اســتخدام البطاقة خالل فعاليات 

كأس العالم في قطر.
وبهــذه املناســبة، قــال الرئيــس 
التنفيــذي لبنــك الكويــت الوطني- 
الكويت صالح الفليج: سعداء بتمديد 
عقد الشــراكة مــع Visa التــي تربطنا 
بها عالقة اســتراتيجية راسخة، حيث 
نحرص على التعاون مع املؤسســات 

الرائــدة في مجاالتها مبا ينعكس على 
تعزيز قدرتنا بشأن تلبية احتياجات 

وطموحات عمالئنا.
Visa وأضاف: أثمرت شــراكتنا مع
على مدى سنوات طويلة من التعاون 
العديد من املنتجات املصرفية املتميزة 
واحلمالت االستثنائية التي ساهمت في 
تلبية احتياجات عمالئنا على اختالف 
شرائحهم وشــهدت إقباال كبيرا منهم 

واعتمدوا عليها في حياتهم اليومية.
وأكد الفليج أن بطاقات Visa الوطني 
االئتمانية ومــا تقدمه من مكافآت إلى 
جانب احلمالت املشتركة التي نطلقها 

معا أصبحت ركيزة أساسية في مسار 
سعينا لتقدمي جتربة مصرفية متكاملة 

وشاملة لعمالئنا.
مــن جانبهــا، صرحت د.ســعيدة 
جعفر، مديــرة مجموعة Visa في دول 
مجلس التعاون اخلليجي قائلة: إنه من 
دواعي سرورنا القيام بتمديد شراكتنا 
طويلة األمد مع بنك الكويت الوطني، 
والــذي عملنا معه بشــكل وثيق على 
مدار سنوات طويلة في سبيل تطوير 
الكثير من حلول الدفع الرقمية احلصرية 
واملعدة خصوصــا لتلبية احتياجات 
العمــالء مع تقدمي املكافآت لهم، والتي 

تقدم جتارب سلســة وآمنــة حلاملي 
البطاقات إلمتــام مدفوعاتهم اليومية 
من املتاجــر وتلك اخلاصــة بالترفيه 
والســفر. وبينما نحن بصــدد متديد 
شراكتنا لسبع ســنوات أخرى، فإننا 
نؤكد التزامنا املتواصل بتنمية التجارة 
الرقميــة، وتقدمي املزيــد من املنتجات 
املبتكرة في الكويت واحللول التي تركز 
على تلبية احتياجات العمالء من أجل 
تقدمي الفائدة للمستهلكني والشركات 

في البالد على حد سواء.
Visa ومــن بني ثمــار التعاون مــع

إطالق بطاقة KWT Visa Infinite الوطني 
االئتمانية فــي بداية العام بتصميمها 
الفريــد والتــي تقــدم حلامليهــا باقة 
اســتثنائية مــن املكافآت التــي تلبي 
احتياجاتهم وتناســب أمناط حياتهم 
املتنوعة، حيث ميكن للعمالء ألول مرة 
في الكويت تفعيل البطاقة باستخدام 
خدمة الوطني عبر املوبايل مبجرد مترير 
البطاقة على الهاتف، كما ميكن للعمالء 
من حاملي البطاقة اختيار الطريقة التي 
يريدونهــا للحصول على النقاط وفقا 
لنمط حياتهم، إما باختيار فئة اإلنفاق 
أو الفئة التجارية. كذلك أطلق الوطني 
مؤخرا حملة مميزة لعمالئه من محبي 
كرة القدم متنحهم فرصة الدخول في 
سحب وأن يكونوا ضمن ٧٠ فائزا بباقات 
حصرية حلضور مباريات كأس العالم 
 ،Visa قطــر ٢٠٢٢™ بالتعاون مع FIFA
تشمل اجلوائز تذاكر الطيران، واإلقامة 

الفندقية، وتذاكر املباراة لشخصني.

صالح الفليج مصافحا د.سعيدة جعفر بعد التوقيع على عقد متديد الشراكة

«Visa»صالح الفليج ود. سعيدة جعفر في صورة جماعية مع إداريي «الوطني» و

عمالئنا تطلعات  توافق  وحمالت  منتجات  وأثمرت  وإستراتيجية  ممتدة   Visa مع  عالقتنا  الفليج:  صالح 
د. سـعيدة جعفر: نؤكد التزامنا بتنميـة التجارة الرقمية وتقـدمي املزيد من املنتجات املبتكـرة في الكويت

«األهلي» يواصل نشر الوعي ضمن «لنكن على دراية»

أعلن البنك األهلي الكويتي عن تعاونه مع 
جمعية ضاحية عبداهللا الســالم واملنصورية 
التعاونية بهدف رفع مستوى الوعي املالي لدى 
مختلف فئات املجتمع، وذلك ضمن حملة «لنكن 
علــى دراية» التي أطلقها بنك الكويت املركزي 

واحتاد مصارف الكويت.
لقد حرص البنك األهلي الكويتي منذ إطالق 
احلملــة وعلــى مــدى العامني املاضيــني، على 
املســاهمة في تعزيز دوره كجــزء من القطاع 
املصرفــي الكويتي، مقيما العديد من املبادرات 
ذات الصلــة، وتأتي شــراكة البنك مع جمعية 
ضاحية عبداهللا السالم واملنصورية التعاونية 
تأكيدا على بذله كل جهد في سبيل رفع مستوى 

الوعي املصرفي في جميع أنحاء الكويت.
وتعقيبا على الشراكة، أكدت ليلى القطامي، 
رئيسة وحدة االتصاالت والعالقات اخلارجية 
في البنك األهلي الكويتي التزام البنك املستمر 
بتقدمي الدعم حلملة لنكن على دراية، وأضافت: 
إن شراكتنا مع جمعية ضاحية عبداهللا السالم 
واملنصورية التعاونية متنحنا فرصة الوصول 
إلى شريحة أكبر من العمالء، وهذا بدوره يساعد 
على توســيع نطاق جهودنا التي بذلناها على 
مدى العامني املاضيني مساهمني بذلك في جناح 

احلملة.
ومن خالل الشــراكة، سيعمل البنك األهلي 

الكويتي علــى تزويد جمعية ضاحية عبداهللا 
السالم واملنصورية التعاونية باملواد اإلعالمية 
ذات الصلة باحلملة لتثقيف العمالء حول العديد 
مــن املوضوعــات املالية واملصرفية. ويشــمل 
ذلك على ســبيل املثال ال احلصر فهم حقوقهم 
املصرفية، واالستفادة من خدمات البنك املتنوعة، 
وكيفية احلفاظ على سالمة وسرية معلوماتهم 

املالية، وإمتام معامالتهم املالية بطرق آمنة.
يحــرص البنك األهلي الكويتي على نشــر 
كل ما يتعلق باملبادرات واألنشــطة التي يقوم 
بها في إطار احلملة، وذلك عبر قنوات االتصال 
املتنوعــة، من خــالل مقاطع ڤيديــو توعوية، 
وبيانات صحافية، وإعالنات خارجية وإعالنات 
داخــل الفــروع، وغيرها. فمن خالل ما ســبق 
ذكره يتمكن البنــك األهلي الكويتي من متكني 
احلملة من نشــر املعلومــات التوعوية القيمة 

على نطاق واسع.
بنــاء على التعاون، ســوف تقــوم جمعية 
ضاحية عبداهللا السالم واملنصورية التعاونية 
بتوزيــع الكتيبات واملــواد اإلعالمية اخلاصة 
باحلملة داخل مبنى اجلمعية، فضال عن قنوات 
التواصــل االجتماعي اخلاصة بهــا، لتوصيل 
الرســائل املتعلقة برفع مستوى الوعي املالي 
والتعريف بحقوق وواجبات العمالء عند التعامل 

مع املنتجات واخلدمات املصرفية املختلفة.

القطامي مع ممثلي جمعية الضاحية واملنصوريةليلى القطامي

.. ويعلن رابح «الفوز» األسبوعي
أعلــن البنك األهلــي الكويتي عن فوز 
جاسم محمد البلوشي في السحب األسبوعي 
حلســاب «الفوز» للجوائز، بجائزة نقدية 
قدرهــا ١٠٠٠٠ دينــار، والــذي أقيــم يوم 
االثنني املاضي حتت إشراف وزارة التجارة 
والصناعة. وحساب «الفوز» للجوائز، هو 
حســاب اجلوائــز األول من نوعــه والذي 
يتيح لعمالء البنك األهلي الكويتي فرصة 
الفوز بجوائز ومكافآت كبرى، ومن خالل 
حساب «الفوز»، سيحظى عمالء البنك األهلي 
الكويتي بفرصة الفوز مببلغ ١٠٠٠٠ دينار 
ضمن السحب األسبوعي األعلى لفائز واحد 
فــي الكويت، كذلك فرصة للفوز باجلائزة 
الكبرى وهــي راتب شــهري بقيمة ٥٠٠٠

دينار ملدة ١٠ سنوات. 

والبنك األهلي الكويتي يشجع اجلميع 
على فتح حساب الفوز أو زيادة أرصدتهم 
للحصول على فرص أكبر للفوز في السحب 
القادم يوم االثنني ٥ ديسمبر ٢٠٢٢، وكلما 

زادت املبالغ املودعة زادت فرص الفوز.
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«التجاري».. إخالء وهمي ناجح للمقر الرئيسي
التزامــًا بأمــن املوظفــني 
وســالمتهم وتطبيقًا ملعايير 
البنك  العامة، قــام  الســالمة 
التجاري بإجراء عملية إخالء 
وهمي داخل مبناه الرئيسي، 
حيــث دوى جرس اإلنذار في 
مبنى البنــك، وقام املوظفون 
يتقدمهم رئيس مجلس إدارة 
البنك وفريق اإلدارة التنفيذية 
وجميع من تواجد بالبنك من 
عمالء مبغادرة البنك في وقت 
قياســي متجهــني إلــى أماكن 
التجمــع احملددة ســلفا وفقا 
للوحــات اإلرشــادية احملددة 
للتجمع، وملتزمني بالتعليمات 
احملددة من إدارة األمن التابعة 
لقطاع اخلدمات العامة بالبنك، 
وكذلك املوظفني املتطوعني من 
البنك املسؤولني عن التأكد من 
إخــالء موظفــي كل طابق من 

طوابق البنك. 
وتعليقا على هذه التجربة 
الوهمي،  الناجحــة لإلخــالء 
قــال طــالل النصــار رئيــس 
قطاع اخلدمات العامة بالبنك 
التجاري الكويتي: «لقد رعى 
البنــك عنصر املفاجــأة عند 
إجراء هذه التجربــة للتأكيد 
على ضــرورة اتباع املوظفني 
جلميع إرشادات األمن والسالمة 
عند حــدوث أي حالة طارئة 
تستوجب إخالء مقر البنك»، 
مبينــا أن عملية اإلخالء متت 
بالتنســيق مع اإلدارة العامة 
للدفــاع املدنــي فــي وزارة 
الداخليــة، ومبشــاركة إدارة 
الطــوارئ الطبية فــي وزارة 
الصحــة للتأكــد مــن كفــاءة 
العمليــة والتي متــت بهدوء 

وجناح وفي وقت قياسي.
هــذا، وقــد جــاءت نتائج 
جتربــة اإلخــالء جيــدة مبــا 
يعكس النجاح التام من حيث 
االســتجابة الفورية من قبل 

وأن جميــع موظفــي البنــك 
أثبتوا أنهم علــى دراية تامة 
بكل اإلجراءات الواجب اتباعها 
حفاظا على سالمتهم في حاالت 
الطــوارئ التي تتطلب إخالء 
مبنى البنك مبا يؤكد من جديد 

العامة للدفــاع املدني بوزارة 
الطــوارئ  الداخليــة وإدارة 
الطبية بــوزارة الصحة على 
جهودهم واستجابتهم السريعة 
التي ســاهمت بدون شــك في 
جناح جتربة اإلخالء الوهمي.

حرص البنك الدائم على اتباع 
معاييــر األمن والســالمة في 
مقــاره وفروعه. وفــي ختام 
التجربــة الناجحــة لإلخــالء 
الوهمي، توجهت إدارة البنك 
بالشــكر والتقدير من اإلدارة 

تطبيقاً ملعايير السالمة العامة

بعض املوظفني أثناء جتربة اإلخالء الوهمي

رئيس مجلس إدارة البنك وفريق اإلدارة التنفيذية مع اإلدارة العامة للدفاع املدني والطوارئ الطبية

املوظفــني ملعطيــات التجربة 
والتعامــل معها وفــق ما هو 
مطلــوب، علمــا أن عــددا من 
ســيارات اإلســعاف املجهزة 
ودوريات الشرطة قد وصلت 
ملقر البنك في وقت قياســي، 

stc ترعى «إيست بادل تور» أكبر بطوالت البادل في الكويت
أعلنت شــركة االتصاالت 
الكويتيــة «stc» عن رعايتها 
East» لبطولــة  احلصريــة 

Padel Tour» والتــي ســتقام 
فــي أكادمييــة البــادل خلف 
أبــراج الكويــت علــى مدار ٦

اشهر، وتأتي رعاية البطولة 
اســتكماال للمبادرات العديدة 
التــي أطلقتهــا stc هذا العام، 
التزام الشــركة  وانطالقا من 
بتمكني ودعم املجتمع الرياضي 

احمللي والشباب الكويتي.
وبصفتها راعيــا حصريا 
ألكبر بطولة بادل في الكويت، 
ســتقوم stc أيضــا بتوفيــر 
حصــص تدريبية خاصة من 
قبل مدربــني وطنيني لألفراد 
الذين يزورون جناح الشركة 
ويتم تسجيلهم في البطولة، 
East حيــث تتكــون بطولــة

Padel Tour من ٤ منافسات وما 
مجموعه ٤٠ يوما من املباريات 
يتنافس فيهــا أكثر من ١٥٠٠

العب للحصــول على فرصة 
للفــوز بنصيب مــن مجموع 
اجلوائز البالغ قيمتها ١٦ ألف 

دينار.
ومن املعروف أن سلســلة 

االجتماعيــة  املســؤولية 
للشــركات، شــاركت stc فــي 
مبادرات مماثلة على مدار العام، 
باإلضافة إلى أنشطة رياضية 
أخــرى لدعــم املجتمــع فــي 
الكويت. وتقوم هذه املبادرات 
أيضــا علــى الشــراكات التي 
تعقدها الشركة مع الشركات 
الصغيرة واملتوسطة احمللية 
لتنظيم املبــادرات واملنصات 
التي متكن الشباب الكويتي.

وتعليقا على الرعاية، قالت 
مدير عام اتصاالت الشركات 
في stc دانة اجلاسم: «سعداء 
لرعايتنا اكبــر بطولة بادل 

بالصحــة  تعنــى  والتــي 
والتعليــم وريــادة األعمال 

والبيئة ومتكني الشباب».
وأضافت اجلاسم: «بالنيابة 
جلميــع  أمتنــى   ،stc عــن 
الرياضيــني املتنافســني في 
البطولة كل التوفيق ونتطلع 
إلى مشاهدة بطولة حماسية 
ومتميزة. وأود أيضا أن أتقدم 
بالشكر إلى فريق عمل بطولة 
East Padel Tour على تنظيم 
هذه الفعالية الرائعة وإتاحة 
الفرصة للرياضيني الطموحني 
الستعــــــراض مواهبهـــــم 

ومهاراتهم».

في الكويت من خالل بطولة 
«إيست بادل تور» التي ستقام 
ألكثر من ٦ أشهر، حيث تعتبر 
رياضة البادل واحدة من أكثر 
الرياضات شعبية وانتشارا 
في الكويــت. فرعايتنا لهذه 
املبادرة والفعالية الرياضية 
ترتكز بشــكل أساسي على 
تثقيف الشباب حول أهمية 
تبنــي منــط حيــاة صحــي 
ومتاشيا مع القيم األساسية 
الكامنة في إطار املســؤولية 
املجتمعية للشركات اخلاص 
بنــا، والذي يركــز على عدة 
مجاالت مجتمعية رئيســية 

مبشاركة أكثر من ١٥٠٠ العب ومجموع جوائز ١٦ ألف دينار

أحمد النويبت مدير العالقات العامة والتواصل االجتماعي مكرما الفائزينأحمد النويبت مدير العالقات العامة والتواصل االجتماعي مع الفائزين

 ،East Padel Tour بطولــة 
تهدف الى تشــجيع املنافسة 
بني كبــار الالعبني في العالم. 
وجتتذب البطولة العبي البادل 
احملترفني الذين يسعون إلظهار 
مهاراتهم وحتسني تصنيفهم 
اجلوائــز  بإحــدى  والفــوز 
إلى الشهرة  القيمة. وبالنظر 
التي اكتسبتها رياضة البادل، 
الســيما بــني جيل الشــباب، 
حترص stc من خالل رعايتها 
على تشجيع املهتمني باملنافسة 
على املشاركة بشكل احترافي 

بالرياضة. 
برنامــج  مــن  وكجــزء 

٦٫٥ مليارات دوالر ألكبر ٥ صفقات اندماج واستحواذ باخلليج
كشف تقرير أصدرته إدارة 
اخلدمات املصرفية االستثمارية 
في شركة املركز املالي الكويتي 
«املركز» أن دول اخلليج شهدت 
إبــرام ٥٩ صفقة خــالل الربع 
الثالــث من ٢٠٢٢، مما يشــير 
إلى منو بنسبة ٢٣٪ على أساس 
سنوي، وســجلت السعودية 
أكبــر مســتوى للنمــو خالل 
ربع السنة بنسبة ١٧٥٪، فيما 
سجلت اإلمارات أعلى مستوى 
منو على أساس سنوي بنسبة 

وصلت إلى ٥٠٪.
وبلغت قيمة أكبر ٥ صفقات 
اندماج واســتحواذ نفذت في 
أســواق اخلليج خــالل الربع 
الثالث من العالم احلالي نحو 
٦٫٤٩ مليــارات دوالر، حيــث 
تصدرت مجموعة «ملتبالي» 
االندمــاج  صفقــات  أكبــر 
واالســتحواذ بصفقــة تبلــغ 
قيمتها ٢٫٧ مليار دوالر والتي 
أعلنت عنها الشركة اإلماراتية 
واســتحوذت مبوجبهــا على 
٧٪ من أسهم شــركة أبوظبي 

الوطنية للطاقة.
وســجل بنك السالم ثاني 
أكبر صفقة من خالل استحواذه 
على األعمال املصرفية لألفراد 
لبنــك اإلثمار بقيمة ٢٫٢ مليار 
إلــى جانــب محفظــة  دوالر، 
الصكوك الصادرة عن حكومة 

املالك الوحيد للشركة. 
وقــد اســتحوذت شــركة 
كهرباء قطر على هذه احلصة 
من شركة قطر القابضة (شركة 
ذات مسؤولية محدودة) عبر 
شــركتها التابعــة واململوكــة 
بالكامــل، شــركة راس لفــان 

للتشغيل. 
وأخيــرا، وقــع صنــدوق 
االستثمارات العامة (السعودي) 
اتفاقية لالستحواذ على حصة 
٣٠٪ من أســهم شركة املسافر 
للسفر والسياحة من مجموعة 
ســيرا القابضة بقيمة وصلت 
إلى ٤١٣٫٨ مليون دوالر، والتي 
تشمل مكاسب تصل إلى ١٠٢٫٨

مليون دوالر، وجدير بالذكر أن 
ذلك يعتمد على قيمة املؤسسة 
التي تبلغ ٩٩٨٫٦ مليون دوالر.

مت تنفيذ غالبية الصفقات 
املغلقة خالل الربع الثالث من 
عام ٢٠٢٢ والربــع الثالث من 
عام ٢٠٢١ من قبل شــركات في 
دول مجلس التعاون اخلليجي. 

صفقــة عابرة للحــدود خالل 
الربــع الثالث من عــام ٢٠٢٢، 
مقارنة بـ ٢٤ صفقة في الربع 
الثاني مــن عام ٢٠٢٢. وجتدر 
اإلشــارة إلى أن املشترين في 
العربيــة املتحــدة  اإلمــارات 
ميثلون قرابة ٤٤٪ من إجمالي 
عدد الصفقات العابرة للحدود 
التي أغلقت خالل الربع الثالث 
من العام ٢٠٢٢، تليها السعودية 
والكويت بنسبة ٣٣٪ و١٧٪ على 

التوالي.
املشــترين  اهتمــام  كان 
األجانب باألســواق اخلليجية 
خــالل الربــع الثالــث من عام 
٢٠٢٢ أقــل قليال مما كان عليه 
خالل الربع الثاني من عام ٢٠٢٢
والربع الثالــث من عام ٢٠٢١. 
وخالل الربــع الثالث من عام 
٢٠٢٢، أمت املشــترون األجانب 
١١ صفقــة مقارنة بـ ١٥ صفقة 
في الربع الثاني من عام ٢٠٢٢

و١٣ صفقة خالل الربع الثالث 
من عام ٢٠٢١.

 وخالل هــذه الفترة ظلت 
العربيــة املتحــدة  اإلمــارات 
إحدى أكثر األســواق جاذبية 
وتنافســية مقارنة بنظيراتها 
من الــدول اخلليجيــة، حيث 
حظيت بجميع الصفقات التي 
قام بها املســتثمرون األجانب 

خالل الربع الثالث من ٢٠٢٢.

ومن إجمالي عدد الصفقات التي 
أغلقت خالل الربع الثالث من 
عام ٢٠٢٢، استحوذ املستثمرون 
اخلليجيــون على ٧٤٪، بينما 
نال املستثمرون األجانب ١٩٪. 
أما نســبة ٧٪ املتبقية، فتمثل 
الصفقات التي لم تتوفر حولها 

معلومات عن املشتري. 
وباإلضافة لذلك، سيطرت 
كيانات االستحواذ اخلليجية 
علــى الســوق خــالل الربــع 
الثالث مــن عــام ٢٠٢١، حيث 
اســتحوذت علــى ٦٩٪ مــن 
إجمالي عدد الصفقات املغلقة 
فيما كان نصيب األجانب ٢٧٪. 
وأيضا متثل نسبة ٤٪ املتبقية 
املعامالت التي لم تكن معلومات 

املشتري متاحة بشأنها.
وعالوة على ذلك، استثمر 
املستحوذون اخلليجيون بشكل 
أساســي في الشــركات داخل 
أســواقهم احمللية واألســواق 
الدولية، واستهدفوا الشركات 
اإلقليميــة بدرجة أقل. وخالل 
الربــع الثالث من عــام ٢٠٢٢، 
قام املستحوذون اخلليجيون 
بإغالق ما مجموعه ٣٩ صفقة 
في أسواقهم احمللية، مقارنة بـ 
٢٣ صفقة في الربع الثاني من 

عام ٢٠٢٢. 
أبــرم  وباإلضافــة لذلــك، 
املســتحوذون اخلليجيون ١٨

«املركز»: الصفقات نفذت خالل الربع الثالث من ٢٠٢٢.. وتصدرتها مجموعة «ملتبالي» بصفقة بلغت ٢٫٧ مليار دوالر

البحرين واألسهم غير املباشرة 
للمجموعة فــي بنك البحرين 
والكويت، مجموعة سوليدرتي 
القابضة، ماستركارد وشركة 

بنيفيت. 
وفي املرتبة التالية جاءت 
العامليــة  «أديــس»  شــركة 
القابضة، والتي أبرمت اتفاقية 
ملزمة مع ســيدريل احملدودة 
استحوذت مبوجبها على جميع 
األسهم بسبعة من كياناتها تدير 
ومتتلــك كل منها منصة حفر 
بقيمة إجمالية وصلت إلى ٦٢٨

مليون دوالر.
إبــرام  الشــركة  وتتوقــع 
الصفقة خالل الربع الرابع من 
العام احلالي بعد احلصول على 
املوافقات التنظيمية. باإلضافة 
إلى ذلك، أكملت شركة الكهرباء 
واملــاء القطرية (كهرباء قطر) 
اســتحواذها على حصة ٤٠٪ 
من أسهم شركة نبراس للطاقة 
بقيمة إجمالية بلغت ٥٣٠ مليون 
دوالر، وأصبحت مبوجب ذلك 

السعودية تكتشف حقلني للغاز 
باحتياطيات ٥٠ مليون قدم مكعبة

١٫٣ تريليون دوالر خسائر 
سوق التشفير منذ بداية العام

الطاقــة  قــال وزيــر 
السعودي صاحب السمو 
امللكي األمير عبدالعزيز 
بن سلمان بن عبدالعزيز 
أمــس، إن شــركة الزيت 
العربية السعودية «أرامكو 
الســعودية» متكنت من 
اكتشــاف حقلــني للغاز 
الطبيعــي غير التقليدي 
في املنطقة الشرقية، وذلك 
باحتياطيات تزيد عن ٥٠

مليون قدم مكعبة.
وأضاف وزير الطاقة 

أنــه جرى اكتشــاف حقل «أوتــاد» للغاز 
الطبيعي غير التقليدي جنوب غرب حقل 
الغوار على بعد ١٤٢ كيلومترا جنوب غرب 
مدينــة الهفــوف، بعد أن تدفــق الغاز من 
بئر (أوتاد-١٠٨٠٠١) مبعدل ١٠ ماليني قدم 
مكعبة قياسية في اليوم و٧٤٠ برميال من 
املكثفات، كما تدفق الغاز من البئر (أوتاد 
-١٠٠٩٢١) مبعدل ١٦٫٩ مليون قدم مكعبة 
قياسية في اليوم و١٦٥ برميال من املكثفات.

وتابع األمير عبدالعزيز بن سلمان: «كذلك 
جرى اكتشاف حقل «الدهناء» للغاز الطبيعي 
غير التقليدي على بعد ٢٣٠ كيلومترا جنوب 

العربية: ارتفع ســعر عملــة بيتكوين 
املشــفرة أمس األربعاء إلى أعلى مستوى 
لها في أسبوعني، حيث يواصل املستثمرون 
تقييــم تداعيات انهيــار بورصة العمالت 

.FTX املشفرة
لكن أحد احملللــني حذر من أن االرتداد 
من املرجح أن يكون مجرد تصحيح ألعلى 

في السوق الهابطة ولن يستمر.
وجتــاوز ســعر عملــة بيتكويــن في 
التداوالت املبكرة من اليوم مستوى ١٧٠٠٠

دوالر عند أعلى مستوى لها منذ ١٥ نوفمبر 
قبل تقليص املكاســب، وســجلت العملة 
املشــفرة ارتفاعا بنسبة ٢٫٤٪ في آخر ٢٤
ساعة، إذ تتداول حاليا عند مستوى ١٦،٨٧٩

دوالرا.
من جانبــه، قال نائــب رئيس تطوير 
الشركات والشــؤون الدولية في بورصة 
العمالت املشــفرة Luno، فيغــاي أيار، إن 
التحرك إلى األعلى كان على األرجح نتيجة 
زيادة تغطية املراكز البيعية املفتوحة ملا 
يعرف بالشــورت ســيلينغ، ذات الرافعة 

املالية.
ويشار إلى عملية البيع على املكشوف أو 
Short selling إلى قيام شخص ما باقتراض 
أصل معني وبيعه في نفس الوقت، ثم يعيد 
شراؤه بسعر أرخص واالستفادة من فارق 
البيع عن الشراء، ولكن في هذه املرة يكون 

غرب مدينــة الظهران، بعد أن تدفق الغاز 
من بئر (الدهناء-٤) مبعدل ٨٫١ ماليني قدم 
مكعبة قياســية في اليــوم، وتدفق الغاز 
من البئــر (الدهناء-٣٧٠١٠٠) مبعدل ١٧٫٥
مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و٣٦٢
برميال من املكثفات، نقال عن وكالة األنباء 

السعودية «واس».
وأكــد وزيــر الطاقــة ان أهميــة هــذه 
االكتشــافات تكمن في تعزيز احتياطيات 
اململكة من الغاز الطبيعي، مما يســهم في 
دعم استراتيجيات اململكة، وحتقيق أهداف 

برنامج إزاحة الوقود السائل.

البيع سابقا للشراء، ويأتي الشراء مدفوعا 
بسببني: إما إغالق مركزه املقترض لألصل 
وحتقيق ربح، أو الرتفاع األصل وتسارع 
اخلســائر، وبالتالي يحاول إيقاف نزيف 

تلك اخلسائر سريعا.
وعندمــا تكون عمليات الشــراء كثيفة 
بسبب إيقاف اخلسائر من جانب عدد كبير 
من األشخاص، فإن هذا يتسبب في زيادة 

حدة الطلب ورفع سعره بقوة.
وقال أيار، إن سعر بيتكوين وصل إلى 
مســتوى املقاومة عنــد ١٧٠٠٠ دوالر ومن 
املرجــح أن ينخفض من هنــاك. وأضاف: 

هذا مجرد اختبار هبوطي.
وتأثرت ثقة املســتثمرين في العمالت 
املشفرة بعد انهيار بورصة FTX التي ميلكها 
ســام بنكمان فرايد وتقدمي طلب لإلفالس 
هذا الشهر، مما أرسل موجات من الصدمة 

عبر الصناعة بأكملها.
وانتشــرت عدوى اإلفــالس بعدها في 
الصناعة، إذ تقدم مقرض العمالت املشفرة 
BlockFi بطلــب إفالس نتيجة التعرض ل 
FTX. ومت محو أكثر من ١٫٣ تريليون دوالر 
من القيمة من سوق العمالت املشفرة هذا 
العام، بسبب فشل عملة terraUSD املستقرة 
اخلوارزميــة فــي مايو وانهيــار صندوق 
التحــوط Three Arrows Capital. فيما أدى 

انهيار FTX إلى تفاقم الوضع.

تعزز احتياطيات اململكة من الغاز الطبيعي وتدعمها لتحقيق إستراتيجياتها

«بيتكوين» تالمس ١٧ ألف دوالر.. ومحللون يحّذرون

صاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز بن سلمان

«اخلليج» يضيء مبناه بالبرتقالي 
«Orange the World» خالل مبادرة

أطلقتها األمم املتحدة إلنهاء العنف ضد املرأة

مبنى بنك اخلليج مضاء باللون البرتقالي جلني القناعي

جدد بنك اخلليج مشــاركته السنوية 
 «Orange the World» في املبادرة العاملية
التي أطلقتها منظمة األمم املتحدة للقضاء، 
من خالل إضاءة مبناه الرئيسي في وسط 
العاصمــة الكويــت باللــون البرتقالــي، 
مبناسبة اليوم العاملي إلنهاء العنف ضد 
املرأة، الذي يوافق ٢٥ نوفمبر من كل عام، 
ويتواصــل على مدى ١٦ يوما، تنتهي في 
١٠ ديســمبر، وهو اليوم العاملي حلقوق 

اإلنسان.
وتأتي مشــاركة بنك اخلليج في هذه 
احلملــة تأكيدا على اإلجناز الذي حققته 
الكويت بإصدار قانون ١٦ لسنة ٢٠٢٠ في 
شــأن احلماية من العنف األسري ودعم 
جهود الدولة في حتقيق الهدف اخلامس 
من أهداف التنمية املستدامة: املساواة بني 
اجلنســني، وهي جزء مــن خطة التنمية 

الوطنية و«رؤية الكويت ٢٠٣٥».
وبهذه املناسبة، قالت مدير االتصاالت 
املؤسسية في بنك اخلليج جلني القناعي: 

ترتكز مســؤوليتنا في بنك اخلليج على 
االستدامة مبختلف مستوياتها، البيئية، 
واالقتصادية، واملجتمعية. وللوصول إلى 
هذا الهدف السامي، البد من ضمان األمان 
لكل أفــراد املجتمع وأطيافه، لنتمكن من 

العمل معًا نحو الهدف.
وأضافت: ندعم في بنك اخلليج حملة 
«Orange the World» إميانا بحق النساء في 
األمان، وتأكيدا على رفض العنف ضدهن، 
ولهذا نؤكد دعمنا الكامل لهدف «املساواة 
بني اجلنسني» وهو أحد األهداف السامية 

التي تسعى إليها األمم املتحدة.
وأشــارت إلى أن بنك اخلليج كان من 
أولــى اجلهات الكويتية التي وّقعت على 
مبادئ متكني املرأة (WEPS) في موقع األمم 
املتحدة، الفتة إلى أن البنك اتخذ خطوات 
عملية كثيرة لتمكني املرأة في البنك منها 
زيادة نسبتهن في اإلدارة العليا، ومساواة 
الرجال والنساء في كافة املزايا الوظيفية 

داخل البنك.
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أنباء مصريةأنباء لبنانية

أنباء سورية

مرت عاصفة الطبيعة وبقيت العواصف السياسية.. سيناريو 
«اخلميس» الرئاسي يتكرر اليوم.. والعني على قائد اجليش

ماكرون في واشنطن لتكريس املصاحلة الفرنسية - األميركية

بيروت - عمر حبنجر: 

الســيول  مــرت عاصفة 
التــي اجتاحــت  اجلارفــة، 
سواحل لبنان يوم الثالثاء، 
مخلفة من األضرار في املنازل 
والسيارات، ما يفوق زلزاال، 
واقتصرت ردود فعل حكومة 
تصريف األعمال، على رفع 
الصــوت مــن قبــل وزيــر 
األشغال العامة والنقل علي 
حمية، ضد البلديات واإلدارات 
املعنية، الغائبة عن السمع 
بدل تصريف مياه الســيول 
بتنظيف املجاري، ومراقبة 
التعديات على ضفاف األنهر، 
والسدود املائية املسؤولة عن 
حتويل املجــاري الطبيعية 
للسيول، باجتاه االوتوستراد 
واألحياء املأهولة، خصوصا 
في ساحل كسروان وجونية 

بالذات.
ورغم مرور العاصفة بال 
إصابات باألرواح، لكن ذلك 
ليــس مضمونا على الدوام، 
فالشــتاء في بدايته ومعظم 
املؤسسات الرسمية املعنية 
إما فــي إجــازة أو في حالة 
اعتكاف، أو يعوزها «املازوت» 

لتشغيل احملركات.
لكــن حالة الطقــس الى 
حتسن اليوم اخلميس، موعد 
اجللســة الثامنــة النتخاب 
رئيس اجلمهورية، حيث ال 
ســيول تقطع الطرقات، أو 
متنــع الوصول إلى ســاحة 
النجمة في وسط بيروت مقر 
مجلس النواب، الذي يقال انه 
«سيد نفسه»، وما هو كذلك، 
حتى يثبت العكس، قياســا 
على تراكم أعداد اجللســات 
االنتخابية بال انتخاب، وتاليا 

عواصم - وكاالت: وصل 
الرئيس الفرنســي إميانويل 
ماكرون وزوجته بريجيت إلى 
الواليات املتحــدة األميركية 
في زيارة دولة تســتغرق ٣

أيــام يلتقــي خاللهــا نظيره 
األميركي جو بايدن، يتوقع أن 
تكرس بشكل الفت املصاحلة 
الفرنســية -األميركيــة بعد 
أزمة ديبلوماسية خطرة بني 
احلليفني املقربني رغم بعض 
التجاذبــات بشــأن احلمائية 

التجارية األميركية.
وذكــرت قنــاة «فرنســا 
٢٤» اإلخبارية، في نشــرتها 
الناطقة باإلجنليزية، أن زيارة 
ماكرون إلى أميركا تهدف إلى 
تسليط الضوء على العالقات 
االســتراتيجية بني البلدين، 
ويسعى البلدان من خاللها إلى 
طي صفحة أزمة الغواصات 
األسترالية، وتقريب وجهات 
النظر حول أزمات أبرزها سبل 
إنهــاء احلرب فــي أوكرانيا، 
وأيضا أسعار الغاز األميركي 

احلوار معه أســوة بالقوى 
األساسية األخرى، في حني 
لم تتوصــل قوى املعارضة 
املدعومة من واشــنطن إلى 
انتخاب رئيس للجمهورية، 
ال يلبي طلبات احلزب، ولهذا 
دخل ملف الرئاسة اللبنانية 
فــي األدراج، منــذ تأزمــت 
املفاوضات النووية مع إيران.
وينقل موقع «لبنان ٢٤» 
عــن الفرنســيني أن هنــاك 
اقتناعا دوليا وأميركيا، بعدم 
جدوى جتاوز «حزب اهللا»، 
وأن باريــس حتــاول إقناع 
اجلانبني العربي واألميركي 
بأن يكون احلزب ممرا إلزاميا 

ألي حل في لبنان!
وفي معلومــات املصادر 
املتابعة، إنه مع اقناع الرئيس 
بايدن بوجهة نظر ماكرون، 
ميكن إقناع األطراف الدولية 
والعربيــة املعنية بالشــأن 
اللبنانــي القبــول برئيــس 
ال يناصــب احلــزب العداء، 
وضمن ســلة شــروط تبدأ 

بــني البلدين، وكذلــك الدور 
احلاســم الذي لعبته باريس 
داخل االحتــاد األوروبي في 
التحالف الذي يواجه روسيا 
بشــأن أوكرانيــا. وتعد هذه 
هي الزيارة الرسمية الثانية 
للرئيس الفرنسي إلى الواليات 

وبحســب املصادر املراقبة، 
ليس من قوى وازنة ميكن أن 
تواجه ترشيحه عندما يجد 
اجلد، مبن فيهم باسيل الذي 
قــد يجد نفســه مجبرا على 
ترك حرية االختيار لبعض 
نواب تياره من قبيل «ربط 

النزاع» على األقل.
فــي هــذا الوقــت يدرس 
رئيــس حكومــة تصريــف 
األعمال جنيب ميقاتي جديا، 
عقد جلسة ملجلس الوزراء، 
املاليــة  الشــؤون  ملعاجلــة 

امللحة.
وحــث وزيــر الصحــة 
العامة فــراس األبيض على 
اجتماع مجلس الوزراء إلقرار 
الزيادة املطروحة على موازنة 
االستشفاء، ألن هناك خطرا 
داهما على صحــة املواطن، 
وقبــل ان يقع باحملظور مع 

أصحاب املستشفيات.
وفي معلومات «األنباء» 
أن اتصــاالت حثيثة جتري 
لعقد جلسة تخصص لألمور 
املعيشــية والكهربائيــة مع 
جتنب مقاطعة اي من الوزراء 

املعنيني، كي ينجح العمل.
وكان «التيــار احلــر» 
لــوح مبقاطعة اي اجتماع 
حلكومة تصريف األعمال، 
لكن االتصاالت جتري على 
أساس، مقاطعة وزير تياري 
او اكثر، شــرط أن يحضر 
الــوزراء املعنيون باألمور 
املعيشــية والكهربائيــة، 
خصوصا كونهم ذوي شأن 
باملواضيــع املطروحة، مع 
التركيز على وزير الطاقة 
وليد فياض الذي بات بينه 
وبــني الرئيــس ميقاتي ما 

صنع احلداد.

ڤيــروس كورونا دون القيام 
بزيارات مماثلة في السابق. 
والشق الشائك في هذه الزيارة 
يتعلق علــى األرجح بامللف 
التجــاري، من أســعار الغاز 
األميركــي الــذي تســتورده 
أوروبا مرورا باملنافســة مع 
الصني ووصوال إلى اإلجراءات 

احلمائية األميركية.
وبينما تخطــط الواليات 
املتحــدة الســتثمارات ودعم 
ضخم مبوجب قانون خفض 
يخشــى   ،(IRA) التضخــم 
األوروبيــون مــن تأثيــرات 
هذا التشــريع السلبية على 
منافسة شركاتهم في قطاعات 
الكهربائية  الســيارات  مثــل 
والبطاريات والطاقة النظيفة.

ويسعى الرئيس الفرنسي 
من خــالل هذه الزيــارة إلى 
تعزيز «شراكة عبر األطلسي»، 
ترســم عواقــب احلــرب في 
أوكرانيــا وتضمــن ألوروبا 
مكانا في املنافســة العاملية، 

السيما مع الصني.

برئاسة احلكومة وتنتهي عند 
ضمانة أن ال يأتي اخللف على 

صورة السلف.
ويبــدو أن رئيس التيار 
احلر النائب جبران باسيل 
فــي هــذه األجــواء. وينقل 
املقربون منه أنه ال انتخابات 
رئاســية قبل أبريل املقبل، 
وخلفية هذا التاريخ قد تكون 
مرتبطــة باملوعد املفترض 
العقوبــات األميركية  لرفع 
عنــه، اســتنادا ملراجعــة 
قضائية تقدم بها، عبر مكتب 
محاماة دولي، وهذا ما يفسر 
الكثيفة  الدوليــة  تنقالتــه 
مؤخرا، علمــا أن العقوبات 
فرضت على باسيل بقانون 
من الكونغرس، ومن الصعب 

رفعها بسهولة.
وفي هــذا اخلضم، تبقى 
عني املتابعني على قائد اجليش 
العماد جــوزاف عون، الذي 
يبدو األكثر أهلية وصدقية 
لتسلم الدفة، في هذه املرحلة 
اللبنانية الصعبة واملعقدة، 

املتحدة، حيث كانت الزيارة 
األولى عــام ٢٠١٨ خالل حكم 
الســابق  الرئيــس األميركي 
دونالد ترامــب، كما أنها أول 
زيارة لــه في عهد جو بايدن 
بعدمــا حالــت القيــود التي 
فرضــت ملكافحــة جائحــة 

اجتماع قريب ملجلس الوزراء حتت عنوان الضرورات املعيشية والكهربائية

يبحث امللف األوكراني واحلمائية األميركية

رئيس احلكومة جنيب ميقاتي مستقبال السفير السعودي وليد البخاري في السراي الكبير            (محمود الطويل)

الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون خالل لقائه نائبة الرئيس األميركي كاماال هاريس ومستشار األمن القومي فيل غوردون (رويترز)

بال رئيس، والسيناريو ذاته 
للجلسات السابقة من املتوقع 
أن يتكرر اليوم أيضا، إال إذا 
احتوت جعبة رئيس املجلس 
النيابــي نبيه بــري جديدا 

مفيدا، سبق اإليحاء به..
اجللســة  وبانتظــار 
االنتخابيــة الثامنــة اليوم، 
ومــا ميكــن أن يظهــر مــن 
جديد الرئيس بــري، يبقى 
الرهان على محادثات الرئيس 
األميركي جو بايدن، والرئيس 
الفرنسي إميانويل ماكرون 
فــي واشــنطن، واملعطيات 
املتوفرة توحي بأن االنتصار 
«املونديالي» األميركي، على 
إيــران في الدوحة، ميكن أن 
يســاعد الرئيس الفرنســي 
ماكرون على إقناع الرئيس 
األميركــي بايــدن، بكــون 
«حزب اهللا» العب أساســي 
في املعادلة اللبنانية، ليس 
من السهل جتاوزه، انطالقا 
مــن التــوازن القائــم علــى 
الســاحة، وبالتالي البد من 

الذي تستورده أوروبا مرورا 
باملنافسة مع الصني ووصوال 
إلــى اإلجــراءات احلمائيــة 

األميركية.
وقال مسؤولون أميركيون 
إن اختيار فرنسا لهذه الزيارة 
التاريخية  الروابــط  يعكس 

موسكو تهدد باستهداف األقمار االصطناعية «املدنية» الغربية
وأوروبا تسعى إلعادة إعمار أوكرانيا باألموال الروسية املجمدة

عواصــم ـ وكاالت: أمرت أوكرانيا 
أمــس «بتشــديد اإلجــراءات األمنية» 
لكل ســفاراتها بعــد إصابة «موظفة» 
في بعثتهــا في مدريد بجروح طفيفة 

عندما انفجرت «رسالة مفخخة».
وقال الناطق باسم وزارة اخلارجية 
األوكرانية أوليغ نيكولنكو على تويتر 
إن وزير اخلارجية دميترو كوليبا «أمر 
بتعزيز أمن كل السفارات األوكرانية. 
كمــا دعــا الســلطات اإلســبانية إلى 
التحقيق بشكل عاجل في هذا الهجوم» 

األول من نوعه.
وفي وقت صعدت واشنطن لهجتها 
ضد موسكو، هدد مدير منع االنتشار 
والسيطرة على األسلحة في اخلارجية 
الروسية ڤالدميير يرماكوف، باستهداف 

األقمار االصطناعية املدنية الغربية.
وقال يرماكوف «تســتخدم الدول 
الغربيــة األقمــار االصطناعيــة ذات 

املدار املنخفض لدعم عمليات القوات 
األوكرانية للكشف عن املواقع، ومسارات 
حتركات وأعمــال القوات الروســية، 
والتحكم بالطائرات املســيرة، وكذلك 

توجيه األسلحة املوجهة بدقة».
وأشــار إلى أن مثل هذا االستخدام 
االســتفزازي لألقمــار االصطناعيــة 
املدنيــة يجعلهــا عرضــة ألن تصبح 
«هدفا مشروعا للقوات اجلوفضائية 
الروســية». من جهتــه، وصف وزير 
اخلارجية األميركي أنتوني بلينكن أمس 
الضربات الروسية على البنى التحتية 

املدنية في أوكرانيا بأنها «همجية».
وقال بلينكن بعد اجتماع اســتمر 
يومــني مــع نظرائه في حلف شــمال 
األطلسي (ناتو) في بوخارست «خالل 
األســابيع القليلــة املاضيــة، قصفت 
روســيا أكثر مــن ثلث نظــام الطاقة 
األوكراني، مــا أدى إلى إغراق املاليني 

في البرد والظالم». واعتبر أن الرئيس 
الروسي ڤالدميير بوتني صب «نيرانه 
وغضبــه» على الســكان املدنيني بعد 
فشل حتقيق االهداف العسكرية، قائال 
إن «هذا التعامل العنيف جتاه الشعب 
األوكراني همجي.. واســتراتيجية لم 

ولن تنجح».
وتعهد بـ «جعل الكرملني يدفع الثمن 

بسبب عدوانه على أوكرانيا».
بــدوره، حــث وزيــر اخلارجيــة 
األوكراني دميترو كوليبا «الناتو» على 
اتخاذ قرار بشــأن كيفية التعامل مع 
طلب كييڤ االنضمام إلى احللف. وجدد 
التأكيد على حاجة أوكرانيا للحصول 
على دبابات من حلف األطلسي بشكل 

عاجل.
مــن ناحيتهــا، أعلنــت رئيســة 
املفوضيــة األوروبية أورســوال فون 
ديــر اليني امــس أن االحتاد األوروبي 

سيعمل على إقامة محكمة خاصة للنظر 
في «اجلرائم الروســية» في أوكرانيا، 
داعية إلى استخدام األصول الروسية 
املجمدة لتمويل أعادة إعمار هذا البلد.

وأكدت فون دير اليني في ڤيديو نشر 
على تويتر «نقترح إنشاء محكمة خاصة 
مدعومة من األمم املتحدة للتحقيق في 
جرائم العدوان التي ارتكبتها روسيا».

واذ قــدرت األضــرار التــي حلقت 
بأوكرانيا بـ ٦٠٠ مليار يورو، تعهدت 
دير اليني بالعمل «مع شركائنا على أن 
تدفع روسيا ثمن املآسي التي تسببت 
بها من خالل األموال املجمدة التي ميلكها 
أوليغارش (الروس) وأصول املصرف 
املركزي الروسي». وذكرت أن االحتاد 
األوروبــي جمد حتــى اآلن ٣٠٠ مليار 
يورو من احتياطات املصرف املركزي 
الروسي و١٩ مليار يورو من األصول 

التي ميلكها أوليغارش روس.

تشديد اإلجراءات حول السفارات األوكرانية بعد انفجار «رسالة مفخخة» في مدريد

أنقرة تدعو واشنطن لوقف متويل األكراد 
و«الپنتاغون» تقّلص الدوريات مع «قسد»

عشرات القتلى واجلرحى في انفجار 
مبدرسة قرآنية في أفغانستان

«داعش» يعلن مقتل زعيمه القرشي 
ويكشف هوية خليفته

مصر واليونان تنفذان التدريب اجلوي 
املشترك «مينا ٢»

نيويوركـ  وكاالت: طالب وزير اخلارجية 
التركي، مولود تشاووش أوغلو، الواليات 
املتحدة وحلف شــمال األطلسي «الناتو» 
بالكف عن دعم ومتويل التنظيمات اإلرهابية 
املعادية لتركيا في سورية، في إشارة الى 
وحدات حماية الشعب الكردية التي تهيمن 

على قوات سوريا الدميوقراطية «قسد».
وأكد أوغلو، خالل مشاركته في اجتماع 
وزراء خارجيــة حلف الناتو في العاصمة 
الرومانية بوخارســت، أن تركيا ال تلمس 
تضامنــا حقيقيا من احللف ضد الهجمات 

اإلرهابية التي استهدفتها.
وأشــار إلى أن دعم الواليــات املتحدة 
للتنظيمات الكردية «اإلرهابية» في سورية 
واضح للعيان، وأنه طالب نظيره األميركي 
أنتونــي بلينكن، خالل لقائهما بالكف عن 
ذلك، عوضا عن مطالبة بالده بعدم تنفيذ 
العملية العسكرية البرية في شمال سورية، 
أكدت مصادر أنها انهت االستعدادات لها.

وفــي محاولة على ما يبدو المتصاص 
الغضــب التركــي، أعلنــت وزارة الدفــاع 
األميركيــة (الپنتاغــون) أمــس، تقليص 

عدد الدوريات املشــتركة شــمالي سورية 
مع «قسد».

وبرر املتحدث باسم «الپنتاغون» العميد 
باتريك رايدر، اخلطوة بأن «قسد» خفضت 
عدد الدوريات اخلاصة بها، وهذا ما استدعى 

تقليض الدوريات األميركية. 
وكان املبعــوث اخلاص لــألمم املتحدة 
لسورية غير بيدرسون، دعا إلى ضرورة 
وقــف التصعيد وضبط النفس، مؤكدا أن 
الديناميكيات املؤدية إلى تصاعد العنف في 
سورية «مازالت موجودة بالفعل ومستمرة، 

وهو أمر خطير يدعو للقلق».
وبحسب مركز إعالم األمم املتحدة، شدد 
بيدرســون على أن الدعوة لضبط النفس 
وخفــض التصعيــد تنطبق علــى جميع 
املناطــق، وأضاف «دعونــي أحذر مجلس 
األمن من ســيناريو قد تؤدي فيه عمليات 
عسكرية واسعة النطاق من قبل أحد األطراف 
الفاعلة إلى آثار غير مباشرة على اجلبهات 
األخرى» مما قد يؤدي إلى زوال حالة اجلمود 
االستراتيجي التي جلبت قدرا من الهدوء 

النسبي ملا يقرب من ثالث سنوات.

عواصمـ  وكاالت: قتل ١٦ شخصا على 
األقل وأصيب ٢٤ بجروح جراء انفجار وقع 
في مدرســة دينية في مدينة أيبك، وفق 
ما أفاد طبيب في مستشفى محلي وكالة 
«فرانس برس». وقــال طبيب في أيبك، 
الواقعة شمال كابول، إن معظم الضحايا 
مــن صغار الســن، وأضاف لـــ «فرانس 
بــرس»، طالبا عدم الكشــف عن هويته، 
«جميعهــم أطفال وأشــخاص عاديون». 
وأكد مسؤول محلي أن االنفجار وقع في 
مدرســة اســمها «اجلهاد» لكنه لم يذكر 

عدد الضحايا.
وذكرت طالبان التي ال تفصح عادة عن 

العدد الفعلي للضحايا أن ١٠ طالب قتلوا 
وأصيب «كثر» بجروح. وقال الناطق باسم 
وزارة الداخلية عبدالنافع تاكور «يعمل 
محققونــا وقوات األمن ســريعا لتحديد 
هوية مرتكبي هذه اجلرمية التي ال ميكن 
الصفح عنها ومعاقبتهم على أفعالهم».

وأظهرت صور وتســجيالت مصورة 
علــى وســائل التواصــل االجتماعي، لم 
يكن من املمكن التحقق فورا من صحتها، 
مقاتلي طالبان يحاولون شــق طريقهم 
وسط اجلثث املنتشرة على أرض املبنى. 
وتناثرت سجادات الصالة والزجاج احملطم 

وغير ذلك من قطع الركام في املكان.

بيروت ـ أ.ف.پ: أعلن تنظيم «داعش» 
أمس مقتل زعيمه أبي احلســن الهاشــمي 
القرشــي من دون أن يحدد مكان أو تاريخ 
مقتله، في تسجيل صوتي نسبه إلى املتحدث 

باسمه.
وقال املتحدث باســم التنظيم أبو عمر 
املهاجر في التسجيل الذي نشرته حسابات 
تابعة للتنظيم إن القرشي «قتل وهو يراغم 
أعداء اهللا ويجالدهم فقتل منهم ما شاء اهللا 
أن يقتل ثم قتل كما يقتل الرجال في سوح 
الوغى والنزال»، معلنا تعيني الشيخ أبي 
احلسني احلسيني القرشي زعيما للتنظيم.
ولّقــب أبو احلســن الهاشــمي، أو زيد 

العراقي، بأستاذ داعش، حيث كان يتولى 
إمارة ديوان التعليم في التنظيم وقت بسط 
ســيطرته على مناطق واسعة من سورية 

والعراق وإعالن خالفة مزعومة.
وعادة ما يعرف زعماء داعش بأكثر من 
كنية، فأبو بكر البغدادي هو نفسه إبراهيم 
عواد البدري وأبو دعاء السامرائي. كما أن 
«أبو إبراهيم الهاشمي القرشي» هو نفسه 
حجي عبداهللا قرادش، وأبو عمر قرادش.

فــي األثنــاء، قــال منســق االتصاالت 
االســتراتيجية في مجلــس األمن القومي 
األميركــي جون كيربي، إن البيت األبيض 
يرحب مبقتل زعيم آخر لتنظيم «داعش».

القاهرة - خديجة حمودة

نفذت القوات اجلوية املصرية واليونانية 
التدريب اجلوي املشترك «مينا ٢» مبشاركة 
تشكيالت من الطائرات املقاتلة متعددة املهام 
لكال اجلانبني بإحدى القواعد اجلوية املصرية، 
وذلك في إطار دعم وتعزيز عالقات التعاون 

العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة.
وتضمن التدريب تنفيذ عدد من احملاضرات 
النظريــة لتوحيد املفاهيــم وصقل املهارات 
والتنســيق على إدارة العمليات املشــتركة 

مبختلف أســاليب القتال اجلــوي احلديث، 
كذلك قيام املقاتالت متعددة املهام من اجلانبني 
بتنفيذ العديد من الطلعات اجلوية املشتركة 
للتدريب على مهاجمة األهداف املعادية والدفاع 

عن األهداف احليوية بكفاءة واقتدار.
وأظهــر التدريــب مــدى ما وصلــت إليه 
العناصر املشاركة من مستوى راق واحترافية 
عاليــة في تنفيذ كافة املهام مبا يعكس مدى 
ما متتلكه القوات اجلوية لكلتا الدولتني من 
إمكانات بشرية وفنية متطورة تؤهلها للعمل 

املشترك حتت مختلف الظروف.

األمم املتحدة حتّذر من انهيار «اجلمود اإلستراتيجي»

ربيع: قناة السويس تقترب من حتقيق 
٧٫٨ مليارات دوالر إيرادات بنهاية ٢٠٢٢

القاهرة - ناهد إمام

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة 
السويس أن الهيئة تتبنى استراتيجية طموحة 
لتعزيز التوجه نحو التحول األخضر، وذلك 
من خالل عدة محاور أبرزها حتويل محطات 
اإلرشاد املمتدة بطول املجرى املالحي لالعتماد 
على الطاقة املتجددة، وتعزيز إمكانيات أسطول 
الهيئة ملكافحة االنسكاب البترولي، عالوة على 
مضــي الهيئة قدما في ملف التحول الرقمي، 
وسعيها لتبني مبادرات لتقدمي حوافز للسفن 

الصديقة للبيئة.
جــاء ذلك خالل اســتقباله امس وفدا من 
سفراء دول أميركا الالتينية، برئاسة السفير 
جوزيه أوكتافيو فيالنوفا ســفير املكســيك 

وعميد السلك الديبلوماسي الالتيني يرافقه 
السفير حازم فهمي مساعد وزير اخلارجية 
للشؤون األميركية والسفير أشرف منير نائب 
مساعد وزير اخلارجية للشؤون الالتينية، 
وذلــك مبركز احملــاكاة والتدريــب البحري 
باإلسماعيلية. كما استعرض رئيس الهيئة 
تطور معــدالت عبور الســفن بالقناة خالل 
اآلونة األخيرة والذي شهد ارتفاعا ملحوظا 
على صعيد أعداد وحموالت الســفن العابرة 
وحصيلة اإليرادات احملققة خالل العام املالي 
املنصرم ٢٠٢٢/٢٠٢١، كما كشف الفريق ربيع 
عن ما تشــير إليه إحصائيات املالحة خالل 
العام امليالدي اجلــاري من توقعات حتقيق 
طفرة غير مســبوقة في اإليرادات السنوية 

تصل لنحو ٧٫٨ مليار دوالر بنهاية ٢٠٢٢.
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عبداحلميد اخلطيب

نفى «نبض الكويت» الفنان 
القدير نبيل شعيل في تصريح 
لـــ «األنبــاء» أن يكــون وقوفه 
على مســرح مــدرج خورفكان 
بالشــارقة في احلفــل املقرر أن 
يقام ٢٨ يناير املقبل، ويشاركه 
فيه الفنان مطرف املطرف، هو 
االول له في مســيرته الغنائية 
هناك، كما يردد البعض، وقال: 
شاركت منذ فترة بعيدة في حفل 
على املسرح نفسه، ويسعدني 
أن ألتقــي جمهــوري اإلماراتي 
واخلليجــي والعربي مع حلول 
العام اجلديد في أمسية غنائية 

مليئة باألصالة والطرب.
وعن حفله مع الفنانة أنغام 
والــذي كان مقــررا فــي قاعــة 
«األرينا» يوم ٢٦ اجلاري وأجلته 
الشركة املنظمة الى ٢٦ نوفمبر 
لعــدم قدرة أنغــام على أن تفي 
بالتزاماتها الفنية بسبب الظروف 
الصحية التي متر بها وأجبرتها 
على البقاء في املستشفى للعالج، 
رد بوشعيل: أمتنى ان مين اهللا 

وأحلان وليد الشامي وتوزيع مهند 
خضر، «والهم يحزنون» كلمات 

الشاعر العراقي رامي العبودي 
وأحلان وتوزيع ميثم عالء 
الدين وإشــراف عام أحمد 
الصانع، «نهاب» كلمات 
وأحلان محمــد األحمد، 
«يــا مــدور» كلمــات 
كايــد وأحلــان الفنان 
الهدهــود  عبدالقــادر 

وتوزيع سيروس.
جديــر بالذكــر أن 
شــركة «ليلــة عمر» 
الشركة املنتجة حلفل 
الفنــان القديــر نبيل 
شعيل والفنانة أنغام 
أصــدرت بيانا أعلنت 
خاللــه أنــه مت تأجيل 
الــى يــوم ٢٦ احلفــل 

ديسمبر املقبل ويقام بقاعة 
«األرينا»، وسيتم حتويل 

التذاكــر املبيعــة إلى املوعد 
اجلديــد، وعلــى مــن يرغب 
في اســترجاع قيمة التذكرة 
يتواصل مع مكتب حجز التذاكر 

في «األرينا» خالل ١٤ يوما.

عز وجل على األخت والصديقة 
أنغام بالشفاء العاجل وتعود الى 
محبيها في أسرع وقت، وان شاء 
اهللا تكون بيننا في الكويت في 
املوعد الثاني للحفل ونراها بألف 

خير وسالمة، ونلتقي جمهورنا 
احلبيــب ونقدم لــه كل ما ينال 

إعجابه.
في ســياق آخر، ما زال ميني 
ألبوم «الهي» الذي طرحه «نبض 

الكويت» الفترة املاضية يحصد 
أصــداء إيجابيــة بــني اجلمهور، 
الســيما انــه مختلف مــن حيث 
الكلمات واللحن والتوزيع، ويضم 
أغنيــات: «الهــي» كلمــات واحد 

مطرف املطرفأنغام

أمتنى الشفاء العاجل ألنغام وأن تعود إلى محبيها في أسرع وقت

نبيل شعيل لـ «األنباء»: سعيد بلقاء جمهوري
في «خورفكان».. وهذه ليست املرة األولى

أمسية غنائية تقام ٢٨ يناير املقبل جتمعه مبطرف املطرف

إلى مذيعي اإلذاعة والتلفزيون.. مع التحية
مفرح الشمري 

مهنة املذيع مهنة يجب على من 
ميتهنها أن يكون على دراية كافية 
بواجباتها واختصاصاتها حتى «ال 

يضيع بالطوشة»!
الدراسة والدورات التدريبية رمبا 
تفيد من يريد أن يصبح مذيعا وذلك 
بشــرط ان ميتلك املوهبة والعكس 
صحيــح، ألن املوهبــة مطلوبة في 
جميع املجاالت حتى تنميها لتصل 
الى طموحك، ولكــن هناك مذيعني 
باالذاعة والتلفزيون على الرغم من 
دراســاتهم العليا إال انهم لألســف 
الشــديد ال ميتلكون املوهبة، ألنهم 
ال يعرفون الفرق بني املذيع واحملاور 
والتقــدمي، لذلــك جتدهــم يدورون 
فــي حلقــة فارغة إلثبات انفســهم 
في االذاعــة والتلفزيــون ولكن لم 
يســتطيعوا ألنهم يخلطون كثيرا 
بني واجبات املذيع واملذيع احملاور 

ومقدم البرامج، وهذا األمر ال ميكن 
أن يحقق لهم مرادهم ألنهم ال ميلكون 
املوهبة الداخليــة التي متكنهم من 
دمج ذلــك حتى يجدوا القبول لدى 

املشاهد أو املستمع!
 مــن يعتقــد انه من الســهل أن 
يصبــح مذيعا بفضل «واســطاته» 
عليــه أن يفكــر كثيرا قبــل اإلقدام 
على ذلك حتى ال «يفشــل نفســه» 

و«يفشل واسطته» أيضا خصوصا 
اذا لــم ميتلك املوهبة في ذلك، نعم 
الدراسة مطلوبة والدورات التدريبية 
ايضا مطلوبــة، ولكن ال يعني انك 
درســت في كلية االعالم او اجتزت 
دورات تدريبية أنك مؤهل ألن تصبح 
مذيعا وانت ال تعرف الفرق بني املذيع 

احملاور ومقدم البرامج!
 «يا جماعة اخلير» املذيع عمله هو 

قراءة اخلبر املكتوب أمامه من دون 
أي ارجتال أو إضافة أو تعديل، أما 
املذيع احملاور فالبد أن يكون متمكنا 
من لغته وأدواته حتى يستطيع ربط 
ما يقال من ضيوفه باملوضوع الذي 
يحاور فيه مع االنتقال السلس من 
ضيــف إلى آخر حتى تعــم الفائدة 
على اجلميع، بينمــا مقدم البرامج 
شــخص متخصص في مجال معني 
مثــل السياســة او الرياضة والفن 
وغيرهــا من املجــاالت حتى يكون 
احملتوى الذي يقدمه ويحاور ضيوفه 
مــن خالله واضحــا للجميع، لذلك 
أمتنى أن تصل هذه الرسالة ملذيعي 
االذاعة والتلفزيون ألن ما أشــاهده 
وأسمعه من بعض املذيعني واملذيعات 
حاليا يشــيب له الــرأس، وعليهم 
االنتباه إلى ما يقدمونه في االذاعة 
والتلفزيون حتى ال يجدوا انفسهم 
مــن دون برامج، ألننا فــي مرحلة 
تصحيح املسار، فهل من مستجيب؟!

األنصاري يتغنى بـ «األخضر السعودي»
مفرح الشمري

بعد املســتوى الكبير الــذي ظهر عليه 
املنتخب السعودي الشقيق في مونديال كأس 
العالم املقام حاليا في دولة قطر الشقيقة، 
كتب الشاعر د.حسني أحمد االنصاري أغنية 
رياضية يتغنى فيها باملستوى الكبير الذي 
قدمه األخضر السعودي الذي حقق نتائج 
ابهرت العالم كله بفضل اهللا ومن ثم الروح 
الذي يتمتــع بها العبوه الذين ال يعرفون 
املستحيل، تقول كلمات اغنية د.االنصاري:

ذهب ذهب، سعودي هاملنتخب 
اخضر وفنه جميل، ما يعرف املستحيل

لعبه فوق اخليال، ما يخلي لغيره مجال
وال يعرف التعب، سعودي هاملنتخب

شوفوا شلون يدافع، وشوفوا شلون يحاور
بقوة وعزمية ما يخاف، واهداف جميله وباحتراف
مرسومة مباي الذهب، سعودي هاملنتخب

 صاغ احلان األغنية امللحن يوسف فيروز 
وغنتها بإحساس جميل املطربة الكويتية 
مشاعل، واألغنية نالت استحسان اجلميع 
ألنهــا وصفت واقــع املنتخب الســعودي 
الشــقيق الذي يقدم مســتويات طيبة في 
جميع مبارياته بكأس العالم وذلك للروح 
القتالية التي يتمتــع بها العبوه واجلهاز 

الفني الذي يقوده.

بعد املستوى الكبير الذي ظهر عليه في مونديال كأس العالم

املطربة الكويتية مشاعل د.حسني أحمد األنصاري

«أناركيا» فرقة اخلليج متثل الكويت 
في «أيام قرطاج املسرحي» الـ٢٣

تغــادر بعد ايام فرقة مســرح اخلليج 
العربي لتمثيل الكويت في مهرجان «أيام 
قرطــاج املســرحية» بدورته الـــ٢٣ التي 
حتتضنها تونس اخلضراء خالل الفترة من ٣

الى ١٠ اجلاري، وذلك بعد ان اختارت اللجنة 
املنظمــة أليام قرطاج عرضهم املســرحي 
«اناركيا» ليكون ضمن الـ ٨٢ عمال مسرحيا 

من ٢٣ بلدا مشاركا في هذه الدورة.
وســيكون وفــد فرقة مســرح اخلليج 
العربي برئاسة رئيس مجلس ادارته الفنان 
ميثــم بدر الذي متنــى في تصريح خاص 

لـ«األنبــاء» عن متثيــل الكويت وحركتها 
املســرحية خير متثيل في هــذا املهرجان 
العريق الذي يحرص اجلميع على املشاركة 
فيه، ألنه مــن املهرجانات املتخصصة في 

املسرح وعناصره.
يذكر ان مسرحية «اناركيا» من اخراج 
محمــد االنصاري وتأليــف فاطمة العامر، 
وحصدت املســرحية جائزة افضل عرض 
في الدورة السابعة عشرة ملهرجان املسرح 
احلر الدولي الذي أقيم في العاصمة األردنية 
عمان باالضافة الى عدد من اجلوائز الفردية.

مشهد من مسرحية «أناركيا»

سيرين عبدالنور.. والوصول للقمة
بيروت - بولني فاضل

شــاركت الفنانــة ســيرين عبدالنــور جمهورها 
ومتابعيها أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها 
الرسمي على «إنستغرام»، واعتمدت مكان التصوير 
بني الصخور العالية، واتخذت من وحي املكان عبرة، 
شاركت جمهورها بها، وكتبت في تعليقها على الصور: 
«الصخور تســد الطريق أمام الضعفــاء أما األقوياء 
فيستندون اليها للوصول إلى القمة»، وحظيت إطاللتها 
بكم هائل من تفاعل اجلمهور واملتابعني معها، وأيدوا 
العبــرة التي كتبتها، معربني لها عــن حبهم الكبير، 

وإعجابهم بشخصيتها القوية.
من جهــة أخرى، وعلى الصعيــد الفني، حضرت 
سيرين مبسلسل «العني بالعني» عبر منصة «شاهد» 
وحقق العمل جناحا جيدا، ويتكون من ١٥ حلقة، وهو 
مــن بطولتها ومعها كل من: رامــي عياش، بديع أبو 
شــقرا، طوني عيسى، وغيرهم، والعمل تأليف سالم 

كسيري، وإخراج رندة علم.

جميلة.. أحدث بطالت «حدث بالفعل»

القاهرة - محمد صالح

تعاقــدت الفنانة جميلــة عوض، على 
بطولة حكاية «آلخــر نفس»، لتنضم إلى 
قائمة جنمات مسلسل «حدث بالفعل» الذي 
يقدم ١٠١ قصة مقتبسة من الواقع العربي 
تتعلق جميعها باألمراض النفســية، ومن 

املقرر تصويرها خالل الفترة املقبلة.
وحكاية «آلخر نفس»، من إخراج هشام 

الرشيدي، وسيتم عرضها في حلقتني فقط، 
وســبق جميلة عــوض لبطولــة حكايات 
املسلسل الفنانات دينا الشربيني وشيرين 

رضا وغادة عبدالرازق وسينتيا خليفة.
ويتضمن العمل ١٠١ قصة حقيقية تتعلق 
أحداثــه باألمراض النفســية، ومت جتميع 
هذه القصص من ٩ دول عربية ليكون أول 
مسلســل تلفزيوني يســتعرض مثل هذه 

القصص في الوطن العربي.
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«زين» الراعي البالتيني ملعرض
POP UP BY COMFEST

املزود  أعلنت «زين» 
الرائد للخدمات الرقمية 
في الكويت عن رعايتها 
POP البالتينية ملعرض

UP BY COMFEST للعام 
الثالــث علــى التوالــي، 
وهي الفعالية األكبر من 
نوعها في الكويت لعشاق 
اإللكترونيــة  األلعــاب 
والترفيه وسط حضور 
جماهيــري كبيــر مــن 
الشــباب واألطفــال في 

حلبة سرب بالشويخ.
وتستمر رعاية «زين» 
لهذا احلدث املميز انطالقا 

من حرصها على دعم وتشــجيع مختلف 
اجلهــود واملبادرات التــي تقدم محتوى 
ترفيهيا واجتماعيا مميزا للشباب واألطفال 
الذين يشــكلون الفئة األكثر حيوية في 
املجتمع، هذا باإلضافة إلى التزامها بتكريس 
املزيد من اجلهود نحو دعم رواد األعمال 
من الشباب الكويتي من أصحاب املشاريع 
الصغيرة واملتوســطة الذين شاركوا في 

املعرض.
وقامت «زين» باملشاركة في املعرض من 
خالل جناحها اخلاص، والذي نظمت من 
خالله عددا من البطوالت املصغرة ضمن 
عالمتها التجارية Zain Esports للرياضات 
اإللكترونية، بحيث تنافس املشــاركون 
في أجواء شــيقة وقدمــت «زين» جوائز 

قيمة للفائزين.
ويعتبر POP UP BY COMFEST أكبر 
معرض لعشاق الترفيه في الكويت، حيث 
شهد تواجد عدد من أكبر العالمات التجارية 
الشــهيرة في عالم األلعــاب اإللكترونية 

والترفيه والقصص املصورة.
واستضاف املعرض العديد من النجوم 
واملشاهير العامليني الذين حظي جمهور 
املعرض مبقابلتهم وأخذ اللقطات التذكارية 
معهم، كما شهد مشاركة العديد من الشباب 
الكويتيني من أصحاب املشاريع من عشاق 
عالم األلعاب اإللكترونية والترفيه الذين 

عرضوا منتجاتهم املميزة للجمهور.
وقدمت عالمــة Zain Esports نفســها 
كقوة إقليمية في الرياضات اإللكترونية 
في ديســمبر ٢٠٢٠، إذ تــدرك «زين» أن 
التفاعل مع الالعبني والشباب يفتح آفاقا 
مــن الفرص املتزايــدة للخدمات الرقمية 

سريعة النمو واملربحة عبر اإلنترنت.

وقد فازت Zain Esports مؤخرا بجائزة 
فئة التحالفات والشراكات االبتكارية تكرميا 
لتعاونها مع شركة YaLLa Esports وغيرها 
من الكيانات في املنطقة، ويقدم التحالف 
األخير للعالمة مع شركة Playhera إلطالق 
منصات مســابقات األلعاب اإللكترونية 
التي تستهدف سوق األلعاب اإللكترونية 
في املنطقة الذي يشمل ١٠٠ مليون العب، 
ومن خالل هذا املشروع املشترك، تتطلع 
Zain Esports إلــى حتقيق املزيد في عالم 

الرياضات اإللكترونية.
وجاء إطالق عالمة Zain Esports إيذانا 
ببداية منافسات غير محدودة من البطوالت 
اإلقليمية الكبيرة واملثيرة عبر اإلنترنت 
واألنشطة املجتمعية املنتظمة، إذ أقامت 
Zain Esports أكثــر مــن ١٦ بطولة خالل 
العام األخير، واستقطبت خاللها أكثر من 
١٨٫٠٠٠ مشارك منذ إنشائها، مع أكثر من 
٥٠ مليون انطباع عبر وسائل التواصل 
االجتماعي، و٦ ماليني مشــاركة تفاعلية 
عبر منصتي Twitch وYouTube وقنوات 
التواصل االجتماعي األخرى، حيث بدأت 

مواسم منافساتها خالل هذه الفترة.
وتدرك «زين» أهمية دور مؤسســات 
القطــاع اخلــاص في تشــجيع مثل هذه 
املبادرات التي تدعم املشاريع املتوسطة 
والصغيرة في الســوق الكويتي، خاصة 
كونها إحدى أكبر الشركات الوطنية الرائدة 
في القطاع اخلاص، حيث أتت مشاركتها 
لتؤكد على اهتمامهــا والتزامها بتطوير 
ريادة األعمال في املجتمع الكويتي املليء 
بالشــباب الشــغوف واملبدع الذي ميلك 
أفــكارا إبداعيــة تهدف إلــى تقدمي حلول 

فعلية الحتياجات السوق.

نّظمت بطولة Zain Esports للرياضات اإللكترونية وقدمت جوائز قّيمة للفائزين

«تفاعل الشباب والزوار مع فعاليات زين»

«فريق زين وZain Esports في املعرض»

«زين» نّظمت بطولة مصغرة للرياضات اإللكترونية وقدمت جوائز قيمة للفائزين»

يعقوب العوضي

حســم فريق كرة اليد بنادي القادسية موقعته مع 
الغرمي التقليدي العربي بنتيجة ٢٨-٢٦ في املباراة التي 
جمعتهما مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ 
سعد العبداهللا في ضاحية صباح السالم ضمن اجلولة 
٦ من الدوري املمتاز لكرة اليد، ورفع األصفر رصيده إلى 
١٢ نقطة مواصال مالحقة متصدر الترتيب العام الكويت 
والــذي ميلك نفس الرصيد وينفرد بفارق األهداف عن 

األصفر بينما بقي رصيد العربي على ٦ نقاط.
وفــي مباراة أخرى حقق اليرموك فوزا صعبا على 
كاظمة بنتيجــة ٢٩ـ٢٨ ورفع رصيده الى ٤ نقاط فيما 

ظل البرتقالي على رصيده السابق بـ ٣ نقاط.
وفي مباراة الديربي فقد تفوق القادسية وتألق في 
صفوفه عبدالوهاب املزين وعبدالعزيز ساملني واحملترفان 
خالد احلاج يوســف والياباني تاكودا بالتســجيل من 
مختلف املســافات فيما تصدى حارس املرمى فهد كرم 

لعدة كرات محققة لألخضر.
 وفي الشوط الثاني استغل العربي بعض األخطاء 
الدفاعيــة للملكي ليقلص الفارق الى هدف مع الدقيقة 
األخيرة من عمر املباراة ولكن خطأ فنيا هجوميا أعطى 
األفضلية لألصفر والذي استغله احلاج يوسف لينهي 

املباراة بفارق هدفني. عبدالوهاب املزين تألق أمام العربي

«األصفر» يحسم ديربي «اليد»«األصفر» يحسم ديربي «اليد»

القادسية في اختبار قوي 
أمام كاظمة بـ «كأس زين»

مبارك اخلالدي

تنطلق مساء اليوم منافسات اجلولة الرابعة لكأس زين، في 
اطار منافسات املجموعة الثانية حيث يلتقي القادسية برصيد 
٩ نقاط مع كاظمة بـ ٤ نقاط على ستاد عبداهللا اخلليفة، وفي 
التوقيــت نفســه يلتقي الفحيحيل بال رصيــد من النقاط مع 

برقان بـ ٣ نقاط على ملعب التضامن.
ويســبق اللقاءين مباراتان تنطلقان في الســاعة الرابعة 
عصرا حيث يلتقي الكويت مع خيطان وفي رصيد كل منهما 
٤ نقاط وذلك على ستاد مبارك العيار، كما يواجه الساملية بـ 
٦ نقــاط فريق اليرموك الذي يحمل في جعبته ٤ نقاط وذلك 

على ستاد نادي الشباب.
وتستكمل منافسات اجلولة غدا اجلمعة بإقامة ثالث مباريات 
حلساب املجموعة االولى حيث يلتقي العربي برصيد ٧ نقاط مع 
النصر الذي ميتلك ٣ نقاط، وذلك على ملعب ناصر العصيمي.
وفــي مبــاراة أخرى يلتقي الســاحل بـ ٧ نقــاط مع فريق 
الصليبخات بنقطة واحدة على ســتاد نادي الشــباب. وتقام 

املباراتان في متام الساعة الرابعة.
وتختتم املنافســات بلقاء يجمع فريق التضامن بال نقاط 

مع الشباب برصيد نقطتني على ملعب االول.

هادي العنزي

تخطــى الفريق األول لكرة الســلة بنادي اجلهــراء نظيره 
الصليبخات بنتيجة ١٢١-١٠٧ في املواجهة التي جمعت الفريقني 
مســاء أمــس األول على صالة االحتاد مبجمع الشــيخ ســعد 
العبداهللا للصاالت، ضمن منافسات اجلولة اخلامسة للدوري 
العام لكرة السلة، ليرفع اجلهراء رصيده إلى ٩ نقاط فيما حصد 

الصليبخات نقطته السادسة من ٥ مباريات.
دخــل فريق اجلهراء بقيــادة املدرب اللبنانــي أحمد الفران 
وهو يضع في حســاباته مواجهة فريق متجدد، ســاعيا نحو 
املنافســة بقيادة املدرب الوطني فهــد برجس، وعليه قدم أداء 
ثابتا أغلب فترات املواجهة، اذ حسم «اجلهراوية» الربع األول 
بفارق ١١ نقطة (٢٧-١٦)، ولم ميهلوا خصمهم اللتقاط أنفاسه 
والعودة للمباراة مجددا في الربع الثاني، فواصلوا أفضليتهم 
بتســجيل ٣٤ نقطة، فيما اكتفى العبو الصليبخات بتســجيل 
٢٦ نقطــة فقط، لينهي اجلهراء النصف األول متقدما بفارق ١٩

نقطة (٦١-٤٢).
بينمــا رتــب املدرب الوطنــي فهد برجس أوراقــه في فترة 
الراحة، وعاد بفريقه ليقدم أداء أفضل من النصف األول، فخرج 
الصليبخات متأخرا بفارق ٣ نقاط، فيما متكن من التفوق في 
الربع األخيــر ٣٩-٣١، لكن ذلك لم يكن كافيا ملعادلة النتيجة، 

ليخرج الصليبخات خاسرا رغم أدائه التنافسي املتميز.
وشهدت املباراة تألق محترف اجلهراء كالني لوكاس بتسجيله 

جانب من مواجهة اجلهراء والصليبخات في دوري كرة السلة٤٨ نقطة، واستحواذه على ١٣ كرة مرتدة.

«سلة» اجلهراء تتجاوز 
الصليبخات.. بصعوبة
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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

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

واحدأبواللطف

١١ فنانًا كويتيًا يصنعون اجلمال 
من أشياء مهملة من خالل إعادة 

التدوير.

«الصحة العاملية»: استبدال 
مصطلح «إم بوكس» كمرادف 

جلدري القردة ألن االسم 
احلالي عنصري.

عاشوا عيال الكويت.قبل األسماء فكروا بالعالجات!

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

البقاء هللا

٦٤ عاما - الرجال: املسايل - ق٣ - ش٣٠٣ -  محمد عبداهللا أحمد سميط:
م١٥٩ - ت: ٩٧٤٥٧٧٧٨ - النساء: مبارك الكبير - ق٧ - ش٢ - م٨ - شيع.

٥٥ عاما - القصور - ق٦ - ش١٠ - م١٣ - ت:  محمد سيف جديع الهاجري:
٥٥٠٠٧٣٩٩ - شيع.

٥٤ عاما - الرجــال: العزاء في املقبرة فقط  محمــد حمد مبارك العيار:
- ت: ٥٥٥٦٥٣٤٥ - النســاء: اخلالديــة - ق٣ - ش٣٩ - م١ - ت: 

٥١٣٣٣٩٩٩ - شيع.
خديجه محمد علي شعبان: (زوجة حميد مجيد الكوت) ٧٤ عاما - الرجال: 
حسينية الكوت - الرميثية - ق٧ - شارع عبدالكرمي اخلطابي - م٣٣
- (مقابل مســجد اإلمام زين العابدين) - ت: ٦٥٠٣٦٠٣٦ - النساء: 

عصراً فقط - شيعت.
٧٨ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة - ت: ٩٩٧٨٠٤٢٠ مطر ناصر امللحم:
- ٩٤٠٩٦٦٤١ - النساء: صباح السالم - ق٩ - ش٤ - ج١٩ - م٣ - ت: 

٩٤٠٤٩٣٨٩ - شيع.
فاطمة أحمد حسني الصراف: (زوجة مراد محمد خليل)- ٧٨ عاما - الرجال: 
مسجد الوزان - غرب مشرف - ت: ٦٦٦٠١٦٤٣ - النساء: حسينية 

مالية زينب - سلوى - شيعت.

«عملت في هوليوود منذ سن ٥ سنوات»
إيرين كارا، الفنانة األميركية 
الشاملة حائزة األوسكار مرتني، 
الشهيرتني: «فيم»  أغنيتيها  عن 
و«وات إي فيلنــج»، تتوفى عن 

٦٣ سنة.

«حاولت التملص لكنهم متسكوا بي»
إيلون ماسك، امللياردير األميركي، 
يعلق مبرح على التغييرات اجلذرية التي 
يجريها في تويتر، معترفا مبحاولته 

التملص من صفقة شراء تويتر.

«أدفع اليوم ثمن ما سرقته باألمس»
دوين جونسون، املمثل األميركي، 
يعترف بأنه اعتاد صغيرا أن يسرق 
الشوكوالتة يوميا من متجر قريب من 
منزله، ولكنه اليوم وقد أصبح ثريا، 
يعود ليشتري كل ألواح الشوكوالتة، 

ويعيدها إلى البائع كهدية. 

«حصوة بحجم تفاحة»
هايلي بيبر، املوديل وزوجة املغني 
الكندي جاسنت بيبر، تعلن إصابتها 
بحصوة في الرحــم بحجم تفاحة 
مما يجعلها تبدو وكأنها حامل في 

الشهر الثالث.

أبعد من الكلمات

٥:٠١الفجر
٦:٢٤الشروق

١١:٣٧الظهر
٢:٣٠العصر

٤:٤٩املغرب

٦:١١العشاء

العظمى:  ٢٢
الصغرى:  ١٠

أعلى مد: ٠٣:٥٢ ص ـ ٠٦:٥٦ م
أدنى جزر: ١٢:٠٨ ظ

نّصابة ومدير مالي «وهمي»
ينصبان على مواطن بـ ٩٤٦٦ دينارًا

محمد اجلالهمة

فتحت وزارة الداخلية حتقيقا في قضية تعرض مواطن للنصب والتزوير 
مبحضر بنكي وفقدان مبلغ يناهز الـ ١٠ آالف دينار. هذا، وسجلت القضية 
وبتصنيــف جنايات. وحول تفاصيــل القضية قال مصدر أمني لـ «األنباء» 
ان مواطنا في العقد الســادس أبلغ أحــد مخافر العاصمة بتعرضه للنصب 
عبر االتصال عليه من قبل سيدة وإيهامه بوجود محفظة استثمارية مجزية 
األرباح عبر التداول في اســهم شــركات وأن بداية احملفظة مببلغ ٨٠ دينارا 

وأن املدير املالي للشركة سيتواصل معه لشرح تفاصيل التداول.
وأضــاف املصدر: بعد دقائق اتصل به شــخص أوهمــه بأنه املدير املالي 
وأخذ يرسم له أوهاما وانه سيتحول إلى مليونير خالل أشهر حال رفع قيمة 
«محفظــة التــداول» إلى ٥ آالف دينار وجتاوب وأرســل له رابطا بنكيا ولم 
يدقق كثيرا في قيمة املبلغ ولكنه فوجئ بســحب ٩٤٦٦ دينارا من حســابه 

وأرفق املجني عليه كشف حساب باملبالغ املسحوبة.

أمن

ضبط «سوابق» يغلق ٤ قضايا 
سلب وافدين بصفة مباحث

شبهة جنائية بوفاة وافد 
هندي في شقة باجلليب

عبداهللا قنيص 

سّطر رجال مكتب بحث وحتري منطقة سلوى اجنازا جديدا 
بإغالق ٤ قضايا حملت جميعها عنوانا مشــتركا وهو «ســلب 
بالقوة وانتحال صفة مباحث» بضبط مواطن من مواليد ١٩٨٩

من أرباب السوابق. وأعد رجال املباحث طابور عرض للجاني 
ليتعرف عليه املجني عليهم الذين تعرفوا عليه وجزموا بأنه 
هو من سلبهم بصفة مباحث. واستنادا الى ما أبلغ مصدر امني 
«األنباء» فإن رجال املباحث وعقب تســجيل عدة قضايا سلب 
بالقوة بأسلوب مشــترك من خالل توقيف املجني عليهم ليال 
وإخطارهم من قبل مجهول بأنه من رجال املباحث وسلبهم ما 
بحوزتهم من مبالغ مالية وهواتف، شــكل فريق عمل لسرعة 
ضبط املتهم. وقال املصدر انه بعد إجراء التحريات تبني ان وراء 
اجلرائم مواطنا وعليه مت عمل كمني وضبطه في منطقة سلوى.

سعود عبدالعزيز

ســجل وكيل نيابة الفروانية قضية 
وفاة لوافد هندي اجلنسية حتت مسمى 
وفاة بشبهة جنائية وجار معرفة الوفاة 
قتــل أم أن الوفــاة نتيجة ســقوط على 
األرض. وفي التفاصيل التي يرويها مصدر 
أمني فإن بالغا ورد من وافد آسيوي يفيد 
بوجود شخص ممدد على األرض والدماء 
تســيل منه، وعلى الفــور توجه رجال 
الداخلية واإلسعاف الى موقع البالغ وتبني 
أن الوافد مواليــد ١٩٨٣ قد فارق احلياة 
وهو هندي اجلنســية وبجانبه حجارة 
وسجلت قضية مبخفر جليب الشيوخ.

٢٠٠ ألف دوالر نفقة
شهرية لكيم كارديشيان

«رويترز»: قالت تقارير إعالمية إن كيم كارديشيان  
ومغني الراب املعروف ســابقا باســم كانييه وست 
توصال إلى تسوية طالق تتضمن حضانة مشتركة 
ألطفالهمــا األربعــة وتقســيم أصولهمــا العقارية. 
وذكــرت صحيفة نيويورك بوســت أنه على الرغم 
من حضانتهما املشــتركة لألطفال، وأعمارهم ثالثة 
وأربعة وستة وتسعة أعوام، ستحصل كارديشيان 
علــى نفقة شــهرية قيمتها ٢٠٠ ألف دوالر شــهريا 
لرعاية األطفال الذين سيمضون أغلب وقتهم معها. 
وقالــت صحيفة نيويورك بوســت، نقال عن وثيقة 
مقدمــة إلى احملكمة، إن األبوين يجب أن يتفقا على 
املدرسة التي سيلتحق بها األبناء. وقالت الصحيفة 
نفسها إنه لن يسمح لألطفال باالبتعاد أكثر من ١٠٠

كيلومتر عن منزل كارديشيان في مدينة هيدن هيلز 
بالقرب من لوس أجنيليس قبل إنهاء مرحلة الدراسة 
الثانويــة أو بلوغ ١٩ عاما. وأضافــت الصحيفة أن 
كال األبوين ســيتمتعان بحق رؤية األبناء في أعياد 

كيم كارديشيانميالدهم واملناسبات اخلاصة األخرى.
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