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في املقدمة ماكرون وجونسون وهاريس وزعماء وقادة الدول العربية وممثليهم

العالم يعزي اإلمارات

محق الشيخ عبدالله السالم  رحمه الله عندما استشهد ببيت الشعر 
ــإِْن َتَولَّْت  أِْي َما َصُلَحْت َف ــرَّ ــوُر ِبأَْهِل ال العربي املشهور « ُتْهَدى األُُم
َفِباألَْشَراِر َتْنَقاُد«  ، حقيقة الوضع السياسي اليوم مؤملة ، حالة الالقرار 
أصابت البلد بشلل تام ، واستمرار هذا الوضع لن يحل املشكلة بل 
سيزيدها تعقيداً ، أما شعب ولد في فترة الدستور وتأسس على معادلة 
املشاركة في القرار بني ممثليه واحلكومة فمن املستحيل أن يتراجع 
عن هذا احلق أو أن يقبل بحلول ترقيعية ، نحن نعيش اليوم في أجواء 
مشابهة متاماً ألجواء ما قبل العدوان العراقي سنة 1990 فهل وصلت 
الرسالة؟، كما يقولون »اللي يلدغه الثعبان يخاف من احلبل«، األمر 
يحتاج إلى قرار جاد في العودة إلى العمل بالدستور واستبعاد األالعيب 

واملخالفات التي ارتكبت في املاضي وإمتام املصاحلة الوطنية .
 القفز لألمام مبزيد من الدميقراطية هو احلل.. 

»ال يدودهونكم باالشوار العوجة«.

بني السطور

توافد زعماء العالم، امس األحد، على دولة اإلمارات العربية املتحدة لتقدمي 
التعازي في وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

والتقى الشيخ محمد بن زايــد رئيس دولــة اإلمـــارات، الرئيس الفرنسي 
إميانويل ماكرون. وقّدم ماكرون الذي أعيد انتخابه هذا الشهر، تعازيه للشيخ 

محمد بن زايد، قبل أن يعقدا جلسة مباحثات مغلقة.
وأعلن البيت األبيض، أن نائبة الرئيس األميركي كاماال هاريس ستترأس 
وفداً، امس، لتقدمي العزاء. وأوضح أن هاريس ستؤكد لرئيس اإلمارات الشيخ 

محمد بن زايد على متانة الشراكة مع اإلمارات ورغبة واشنطن في تقويتها.
كما توجه رئيس الـــوزراء البريطاني بوريس جونسون إلــى العاصمة 
اإلماراتية لتقدمي العزاء بالشيخ خليفة بن زايد.وقال بيان أصدره مكتب رئيس 
الوزراء، إن جونسون سيؤكد على ضرورة تعزيز الروابط بني اململكة املتحدة 
ودولة اإلمارات. وكان ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان، قد هنأ في 
اتصال هاتفي الشيخ محمد بن زايد وشعب اإلمارات، مبناسبة انتخابه رئيساً 
ــارات العربية املتحدة من قبل املجلس األعلى لالّتاد، متمنيا له  لدولة اإلم
التوفيق ومواصلة مسيرة التنمية، ولدولة اإلمارات املزيد من األمن والرخاء 
ــار. وتوافد قادة عرب وأجانب إلى أبوظبي، أمس وأمس  واالستقرار واالزده

األول، لتهنئة الشيخ محمد بن زايد بانتخابه رئيسا لإلمارات

»ال����ص����احل����ي����ة ال����ع����ق����اري����ة« ت���دش���ن 
مول  ف��ي  عائلي  ترفيهي  م��رك��ز  أول 
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الكويت واإلمارات.. عالقات أخوية 
وثيقة متتد إلى أعماق التاريخ
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ع�����������ودة ال������ت������وت������ر إل���������ى ط������راب������ل������س.. 
واش���ت���ب���اك���ات م��س��ل��ح��ة ف���ي ب��ن��ي ول��ي��د 

وصبراتة

 الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون يعزي رئيس دولة اإلمارات الشيخ محمد بن زايد

إقبال ضعيف على االنتخابات النيابية اللبنانية

احدى اللبنانيات تدلي بصوتها وسط توترات خارجية

لم تسجل مراكز االقــتــراع في لبنان إقباال كثيفا 
حتى الساعة الثالثة عصر من امس ، وأعلنت وزارة 
الداخلية،  أن نسبة االقتراع بلغت 25،26 في املئة قبل 

أربع ساعات من إغالق الصناديق.
 وقد توجه الناخبون اللبنانيون عند السابعة من 
صباح امس إلى صناديق االقتراع في جميع املناطق 
اللبنانية الختيار 128 نائباً يشكلون البرملان لألربع 

سنوات املقبلة وسط إجراءات أمنية مشددة.
ــــوزراء جنيب ميقاتي  ـــى رئــيــس مجلس ال وأدل
بصوته فــي مدينة »طــرابــلــس« شــمــاالً، قــائــالً »أن 
الدولة بكل أجهزتها مستنفرة الجناز هذا االستحقاق 
الدميقراطي«، وأنها استعدت لهذا االستحقاق وجندت 

100 ألف عنصر.
ويبلغ مجموع الناخبني بحسب وزارة الداخلية 
ثالثة ماليني و746 ألفاً و483 موزعني على 15 دائرة 
انتخابية سيقترعون للوائح انتخابية موزعة على 
ــى 6  الشكل التالي بيروت »دائــرتــان« بيروت األول

لوائح وبيروت الثانية 9 لوائح.
اختبارات ميزة تنطلق

592 مدرسة في 
تطبق اختبارات ميزة الوطنية في 592 مدرسة من مدارس 
وزارة التربية من املرحلتني االبتدائية واملتوسطة احلكومية 
واخلاصة والتعليم الديني بدءاً من صباح اليوم االثنني 16 
مايو ، وتستمر حتى اخلميس، وذلك لقياس وتقييم النظام 
ــة املستوى التحصيلي لطلبة الصفني  التربوي عبر دراس
اخلامس والتاسع في املــواد األساسية األربعة التي تشمل 

الرياضيات، العلوم، اللغة العربية، االجنليزية.
وقال املركز الوطني لتطوير التعليم في بيان صحفي أن 
اختبار ميزة الوطني قــام بتطويره مختصون في التعليم 
بالكويت لينسجم مع أفضل املمارسات الدولية في تقييم 
وقياس أداء النظام التربوي، مبيناً أنه مت تطوير برنامج 
ميزة لضمان قدرة الكويت على إجراء تقييمها الوطني اخلاص 
لقياس تصيل الطالب ولدعم بناء القدرات التنفيذية لتطبيق 

ميزة.

كاظمة والساملية
في نهائي كأس سمو األمير 

مساء اليوم
تتوجه األنظار اليوم إلى ستاد جابر الدولي حيث 
يتواجه كل من ناديي كاظمة والساملية في املباراة 
النهائية لبطولة كأس سمو األمير لكرة القدم في 

نسختها الـ60 موسم )2022-2021(.
ويأمل الفريقان بالتتويج بهذا اللقب الغالي الذي 
غاب عنهما لسنوات عديدة اذ حققها كاظمة سبع 
مرات كان آخرها عام 2011 فيما غاب لقب البطولة 
عن الساملية الذي حققه ملرتني اكثر من 20 عاما ما 

يضفي على هذا اللقاء املزيد من الندية واحلماس
وتشهد النسخة احلالية من البطولة غياب الفرق 
االكثر تتويجا باللقب عن املباراة النهائية وهي أندية 
القادسية والعربي والكويت اذ لم تغب هذه الفرق 

عن املباراة النهائية منذ أكثر من 20 عاما.

اقتراح نيابي بزيادة
دعم املواد اإلنشائية

50 ألف دينار إلى 
أعلن النائب خليل الصالح عن تقدمه باقتراح برغبة بزيادة 
دعم املواد اإلنشائية إلى 50 ألف دينار لكل مواطن بدال من 30 

ألف.
 وجاء في االقتراح انه ملواجهة زيــادة أسعار مواد البناء 
وما يترتب عليها من أحمال إضافية، تعيق قدرة املواطنني 
على بناء مساكنهم خصوصا مع توزيعات املناطق السكنية 
اجلديدة التي ستضع آالف األسر الكويتية في مواجهة موجة 

غالء ال طاقة لهم بها .
 ونص االقتراح على “زيادة دعم املواد اإلنشائية إلى 50 
ألــف دينار لكل مواطن بــدال من 30 ألفا مع تكثيف جوالت 
وحمالت الفرق واألجهزة املعنية واملفتشني على األســواق 

احمللية لضبط أسعار مواد البناء في السوق”.

39.5 مليار دوالر أرباح 
3 أشهر أرامكو في 

أعلنت شركة أرامكو السعودية امس االحد ارتفاع أرباحها 
في الربع األول من هذا العام إلى 148 مليار ريال “ما يعادل 
نحو 5ر39 مليار دوالر “ وبنسبة تصل الى 82 في املئة منذ 

طرح اسهمها لالكتتاب في عام 2019.
وقالت أرامكو في بيان إن توزيعات األربــاح الربع االول 
من هذا العام ستكون بقيمة 3ر70 مليار ريال وإن توزيعات 
اسهم املنحة ستكون سهما واحدا مقابل كل 10 أسهم مملوكة 

في الشركة.
وبينت ان هذه النتائج تأتي مدعومة بارتفاع أسعار النفط 
اخلام وأحجام بيعه وتسن هوامش أربــاح أعمال التكرير 

واملعاجلة والتسويق.

الكويت: انتخاب محمد بن زايد
يعكس صالبة وتالحم االحتاد

أكد  نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط 
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور 
محمد عبداللطيف الــفــارس ترحيب  مجلس 
الوزراء بانتخاب املجلس األعلى لالتاد بدولة 
اإلمـــارات العربية املتحدة الشقيقة صاحب 

السمو الشيخ محمد بن زايــد آل نهيان رئيسا 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة منوها بأن هذا 
اإلجراء يعكس صالبة وتالحم أعضاء االتاد 
وأبناء الشعب اإلماراتي الشقيق مبا يجسده من 
حرص على استمرار النهج احلكيم الــذي سار 

عليه الراحل الشيخ زايــد آل نهيان رحمه الله 
واستمر على خطاه الراحل الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان طيب الله ثراه. 

)طالع صفحة 2(

)طالع صفحة 7(



alwasat.com.kw

احلذر توخي  املواطنني  تناشد  »نيويورك«  في  قنصليتنا 
ناشدت القنصلية العامة الكويتية في نيويورك الطلبة 
واملواطنني االبتعاد عن موقع حادث إطالق النار الذي وقع 
مساء السبت في مدينة بوفالو بوالية نيويورك االمريكية 

والذي راح ضحيته 13 شخصاً.

وطالبت القنصلية في بيان لـ )كونا( االلتزام بالتعليمات 
التي تصدرها السلطات احمللية بهذا اخلصوص.

وفيما أكــدت القنصلية انها تتابع عن كثب مع السلطات 
احمللية حيثيات احلادث طمأنت بأنها لم تتلق أية معلومات 

حول تعرض أي من مواطنيها لضرر في هذا احلادث.
ودعت الطلبة واملواطنني إلى التواصل معها في حال حدوث 
أي طارئ على مدار الساعة عبر هاتف الطوارئ التابع لها على 

الرقم +19172426688.
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القيادات احلكيمة في البلدين حرصت على تعزيزها وتطويرها 

الكويت واإلمارات.. عالقات أخوية وثيقة متتد  إلى أعماق التاريخ
ــة الكويت بعالقات أخوية  ترتبط دول
وثيقة مع شقيقتها دولة اإلمــارات العربية 
املتحدة متتد فــي أعــمــاق التاريخ وطدها 
حرص القيادات احلكيمة في البلدين طوال 
العقود املاضية على تعزيزها وتطويرها في 

كل املجاالت.
وشهد تــاريــخ العالقات الدبلوماسية 
بني البلدين املمتد نحو ستة عقود زيارات 
متبادلة لكبار املسؤولني فيهما لتعزيز 
الــتــعــاون والتنسيق حــيــال املــلــفــات ذات 
االهتمام املشترك إقليمياً وعاملياً إضافة الى 
توقيع اتفاقيات ومذكرات في كل املجاالت 
مما أسهم في ترسيخ تلك العالقات وجعلها 
مثاال للروابط القوية املتأصلة في وجدان 

البلدين وتاريخهما املشترك.
وأرسى دعائم هذه العالقة أمراء الكويت 
الراحلون الشيخ عبدالله السالم الصباح 
والشيخ صباح السالم الصباح والشيخ 
جابر األحمد والشيخ صباح األحمد ورئيس 
دولــة اإلمــــارات العربية املتحدة الراحل 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله 
ثراهم” جميعاً من خالل الزيارات العديدة 

املتبادلة.
وازدادت تلك العالقة رســوخــاً فــي ظل 
القيادة احلكيمة لسمو أمير البالد الشيخ 
نواف األحمد وأخيه رئيس دولة اإلمــارات 
العربية الشقيقة الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان الذي انتقل إلى رحمة الله في 13 مايو 

بعد مسيرة حافلة بالعطاء.
وكان الشيخ خليفة بن زايد “طيب الله 
ثراه” قد زار الكويت للمرة األولــى في 28 
مــارس عــام 2005 بعد توليه مهام احلكم 
خلفاً لــوالــده الــراحــل حيث أعطت الزيارة 
قوة دفع وزخماً كبيراً للعالقات الثنائية 
بني البلدين أعقبتها عدة زيارات لسمو أمير 
البالد الراحل الشيخ صباح األحمد إلى دولة 

اإلمارات العربية املتحدة.
ــني الــبــلــديــن على  وتتميز الــعــالقــات ب
املستوى الثنائي أو من خالل مسيرة مجلس 
التعاون اخلليجي وعلى الصعيد العربي 
بوجود تنسيق متبادل في احملافل اإلقليمية 
ــادل وجــهــات النظر جتاه  ــب والــدولــيــة وت
القضايا ذات االهتمام املشترك مبا يصب في 
خدمة مصلحة اجلانبني وأهدافهما املنشودة 
ويعزز أواصــر احملبة والتعاون ويحقق 

تطلعات الشعبني الشقيقني.
وتستذكر الكويت بكل الوفاء والتقدير 
املوقف الرسمي والشعبي لدولة اإلمــارات 
أثناء الغزو العراقي للكويت في أغسطس 
عـــام 1990، حــيــث اســتــضــافــت اإلمــــارات 
عــشــرات اآلالف مــن األســر الكويتية على 
أرضــهــا كــمــا شــاركــت الـــقـــوات املسلحة 

اإلماراتية في حرب حترير الكويت.
وفي عام 1952 زار أمير الكويت الراحل 
الشيخ عبدالله السالم الصباح الشارقة 
ووجــه بإرسال بعثة تعليمية كويتية إلى 
ــــارات حيث وصلتها فــي عــام 1955  اإلم
وبدأت بإنشاء العديد من املدارس وجتهيزها 
ودعمها بالكتب واألدوات املدرسية للطلبة 
فيما دشنت البعثة الطبية الكويتية عملها 
في اإلمارات عام 1962 وأنشأت العديد من 

املراكز واملستشفيات.
ــة الكويت مالياً وإداريـــاً  وساهمت دول
في تقدمي تلك اخلــدمــات واإلشـــراف عليها 

وأنشأت أيضاً محطة إرسال تلفزيوني في 
إمارة دبي بدأ العمل بها عام 1969 وأطلق 

عليها تلفزيون الكويت من دبي.
ويعتبر توقيع اتفاقية إنــشــاء جلنة 
مشتركة للتعاون الثنائي بــني البلدين 
ــي الكويت  ــل 2006 ف ــري بــتــاريــخ 24 اب
واالجتماع األول للجنة املنعقد في أبوظبي 
فــي األول مــن مــارس عــام 2008 تتويجاً 
للعالقات الرسمية الوثيقة القائمة بني 

البلدين. 
وفي الثاني من يونيو عام 2013 عقدت 
الــدورة الثانية للجنة العليا املشتركة ومت 
خاللها التوقيع على عدة برامج واتفاقيات 
منها البرنامج التفعيلي في مجال البيئة لعام 
2014-2015 والبرنامج التنفيذي لالتفاق 
الثقافي والفني بني البلدين لألعوام 2013 
و2014 و2015 إضافة إلى برنامج تعاون 
في مجال التدريب الدبلوماسي والبحوث 
وتوقيع بــروتــوكــول تــعــاون مشترك بني 
غرفة جتارة وصناعة الكويت واحتاد غرف 

التجارة والصناعة في اإلمارات.
ـــدورة الثالثة للجنة العليا  وعــقــدت ال
املشتركة فــي ديسمبر عــام 2014 بدولة 
اإلمــارات ومت خاللها التوقيع على مذكرة 
تعاون بني هيئة األوراق املالية والسلع بني 
البلدين ومذكرتي تفاهم للتعاون الصناعي 
وفي مجال النفط والغاز والبتروكيماويات 
ومصادر الطاقات اجلديدة واملتجددة إضافة 

الــى برنامج تنفيذي للتعاون فــي مجال 
املكتبات والثقافة والفنون بني هيئة أبوظبي 
للثقافة واملجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب بدولة الكويت.
وفي اخلامس من نوفمبر عام 2015 عقد 
اجتماع الـــدورة األولـــى للجنة القنصلية 
املشتركة بني البلدين في االمارات فيما عقد 
االجتماع الثاني في الكويت في 12 فبراير 
ــارات في  عام 2017 واالجتماع الثالث اإلم
السادس من نوفمبر عام 2019 واستضافت 
الكويت االجتماع الــرابــع في اخلامس من 
ــام 2020 عبر تقنية االتــصــال  نوفمبر ع
املرئي. وبلغ عــدد االتفاقيات املوقعة بني 
البلدين ما بني عامي 1972 و2020 نحو 
33 اتفاقية في جميع املجاالت في حني بلغ 
عدد مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية 
خالل الفترة نفسها أربعة مشروعات تسهم 

جميعها في تعزيز التعاون املشترك.
وترتبط اإلمــارات والكويت بالعديد من 
االتفاقيات ومذكرات التفاهم االقتصادية 
والتجارية التي أسهمت في تعزيز حجم 
االستثمارات والتبادل التجاري ليبلغ حجم 
التبادل التجاري خالل العقد األخير نحو 
66 مليار دوالر أمريكي في مجاالت متعددة 
كالنفط والغاز والعقار والسياحة والتجارة 
والصناعة فيما بلغ حجم التبادل التجاري 

عام 2019 أكثر من 3ر3 مليار دوالر.
وحتتل الكويت املرتبة اخلامسة عاملياً 

بني أبرز وجهات الصادرات اإلماراتية غير 
النفطية فيما شكلت السوق اإلماراتية تاسع 
أكبر وجهة للصادرات الكويتية على مستوى 
ــدد الــشــركــات الكويتية  الــعــالــم. ويبلغ ع
العاملة فــي اإلمـــارات نحو 1700 شركة 

في حني تشير بيانات شركات الطيران في 
البلدين ما قبل جائحة كورونا إلى وجود 
ما يتراوح بني 180 إلى 200 رحلة طيران 

مباشرة تربط مطارات البلدين أسبوعياً.
ومتضي مسيرة العالقات بني الدولتني 

نحو مزيد من التعزيز والترسيخ في جميع 
املــجــاالت بتوجيهات من القيادة احلكيمة 
ــا يسهم فــي خــدمــة مصاحلهما  فيهما ومب
املشتركة وحتقيق األمن واألمــان والتنمية 

واالزدهار في ربوعهما.

البيئية  املعلومات  إتاحة  وشفافية  اخلضراء  للوظائف  تنظيمية  هياكل  العقاب: 

»حماية البيئة« تشارك في ورش مجموعات 
»50 + العمل الدولية ملؤمتر »ستكهولم 

سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد ايستقبل سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في لقاء سابق

مجلس الوزراء يرحب بانتخاب 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

رئيسًا لـ »اإلمارات«
صرح نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير 
ــر الدولة  النفط ووزي
ــس  ــل ــج ـــــؤون م ـــــش ل
الوزراء الدكتور محمد  
ـــا يــلــي:  الــــفــــارس مب
رحب مجلس الــوزراء 
ــاب املــجــلــس  ــخ ــت ــان ب
األعلى لالحتاد بدولة 
اإلمـــــــارات الــعــربــيــة 
املـــتـــحـــدة الــشــقــيــقــة 
صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان 
رئيساً لدولة اإلمارات 
العربية املتحدة منوها 
بأن هذا اإلجراء يعكس 
صالبة وتالحم أعضاء 

االحتاد وأبناء الشعب اإلماراتي الشقيق مبا يجسده من حرص على 
استمرار النهج احلكيم الذي سار عليه الراحل الشيخ زايد آل نهيان 
“رحمه الله” واستمر على خطاه الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان “طيب الله ثراه”.
كما أكد مجلس الوزراء ثقته الكاملة بقدرة الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان على مواصلة املسيرة املباركة لدولة اإلمارات على طريق التقدم 
واالزدهار واستكمال دورها البارز مبا عرف عن الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان من حكمة وخبرة والتزام بالقيم والثوابت املبدئية األصيلة 
التي متيز النهج القومي الذي تسير عليه دولة اإلمارات الشقيقة منذ 

نشأتها.
سائالً املولى العزيز القدير أن ميده بعونه وتوفيقه ويسدد على 
طريق اخلير خطاه لكل ما فيه مصلحة الشعب اإلماراتي الشقيق 

واألمتني العربية واإلسالمية.
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الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء وحاكم دبي يستقبل سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد في زيارة سابقة

سمو أمير البالد الراحل الشيخ صباح األحمد خالل لقاء سابق مع سمو الشيخ خليفة بن زايد  »رحمه الله«

د. محمد الفارس

نائب مندوب الكويت لدى 
اجلامعة العربية يعرب عن 

التعازي في وفاة رئيس االمارات
أعرب نائب مندوب 
الكويت لــدى جامعة 
ـــــــدول الــعــربــيــة،  ال
أمــس، املستشار فالح 
املطيري، عن التعازي 
واملواساة لشعب دولة 
ــــارات والشعوب  اإلم
العربية واإلسالمية 
في وفــاة رئيس دولة 
اإلمارات الشيخ خليفة 

بن زايد.
وقــــــال املــطــيــري 
ــمــاع مجلس  فــي اجــت
اجلامعة العربية على 
ــني  ــدوب ــن ــوى امل ــت ــس م
الدائمني لتأبني الشيخ 
ـــــد:  ــة بــــن زاي ــف ــي ــل خ
إن الـــراحـــل متــيــزت 

مسيرته احلافلة في إمناء وازدهــار اإلمــارات وحتقيق االستقرار في 
منطقتنا العربية.

وأكد أن إجنــازات الفقيد الراحل ودوره املتميز في دعم وترسيخ 
مسيرة العمل العربي املشترك “ستبقى في أذهاننا طويالً”، سائالً 
الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح 
جناته بني األخــيــار والصاحلني وأن يلهم أســرة آل نهيان الكرام 

والشعب اإلماراتي الشقيق جميل الصبر والسلوان.
وأوضــح نائب مندوب الكويت أن دولة الكويت تتقدم بالتهنئة 
ــارات، معرباً عن  للشيخ محمد بن زايد النتخابه رئيساً لدولة اإلم
التمنيات له بالتوفيق والسداد في مواصلة مسيرة التقدم واالزدهار 

للشعب اإلماراتي.
وكان املندوبون الدائمون قد استهلوا االجتماع بالوقوف دقيقة 

حداداً على روح الشيخ خليفة بن زايد.

املستشار فالح املطيري

شاركت اجلمعية الكويتية 
حلماية البيئة على مدار يومني 
في الورش الدولية ملجموعات 
العمل املعنية باتخاذ إجراءات 
حتقيق هــدف “كوكب صحي 
مــــزدهــــر للجميع” ضــمــن 
املــشــاورات اإلقليمية لغرب 
آسيا )ستكهولم + 50( احتفاء 
بالذكرى السنوية اخلمسني 
ملــؤمتــر األمم املــتــحــدة املعني 
ــد مبــديــنــة  ــق ــع ــن بــالــبــيــئــة امل
ــام  ــد ع ــوي ــس ــال ســتــكــهــولــم ب

1972م.
ــــدان   وأوضــــحــــت د. وج
العقاب رئيس اجلمعية، أن 
ورش العمل “تضمنت مناقشة 
اإلجــراءات التي ترفع مستوى 
التغيير نحو كــوكــب صحي 
والسياسات التي يجب وضعها 
التخاذ مثل هذه اإلجراءات”، 
مشيرة إلى أن اجلمعية خالل 
الــورش طرحت “أهمية إعادة 
مراجعة الهياكل التنظيمية 
لتتضمن الوظائف اخلضراء 
التي تعمل في املجال البيئي 
وهــو أمــر ال يقتصر فقط على 
دولــة الكويت إمنــا يجب على 
دول اإلقــلــيــم االهــتــمــام بهذا 
اجلانب، حيث أن التعامل مع 
البيئة يؤثر على الدول وتتاثر 

به دول أخرى”، الفتة إلى أن 
ــي طــرح  ــت ف ــارك اجلمعية ش
العديد من التوصيات ولعل 
ابرزها التوصية والدعوة إلى 
تطبيق أهـــداف يــوم السادس 
من نوفمبر، وهو اليوم الدولي 
ملــنــع اســتــخــدام الــبــيــئــة في 
احلروب والنزاعات العسكرية 
ــي وتدمير  ملنع تدهور األراض
البيئة واملـــــوارد الطبيعية 
إمــا باالستنزاف أو بالتلوث 

املتعمد.
 وذكرت د. العقاب “ناقشت 
ورش العمل الدولية ملجموعات 
عمل اجتماع املشاورات كيفية 
ــات املهمشة  ــئ ــف اســتــفــادة ال
ــن السياسات  والــضــعــيــفــة م

واملبادرات اإللزامية ومرونتها 
ــدة أنــه  ــؤك ــع الطبيعة”، م م
“ميكننا حماية حقوق اإلنسان 
والطبيعة مبا في ذلك الشعوب 
األصلية واملدافعني عن البيئة 
والنساء والشباب واألجيال 
القادمة”، مضيفة: “تناولت 
اجلمعية أهمية شفافية عرض 
املعلومات البيئية للمجتمعات 
ــل جتــربــة  ــق ــن ــــي بـــذلـــك ت وه
كويتية ناجحة في التعامل مع 
املعلومات البيئية إلى أعضاء 
برنامج األمم املتحدة للبيئة 
كما كان البد من التطرق ألهمية 
العدالة فــي حماية الشعوب 
من خالل التعامل مع التعديات 
ــة وأنــهــا  ــاص عــلــى الــبــيــئــة خ

ضعيفة جدا في الوطن العربي 
ونطاق غرب اسيا، فاحلروب 
تهدد األمــن املــائــي والغذائي 
ــوق اإلنــســان بــالــدرجــة  ــق وح
األولـــى فبالتالي يجب وقف 

االنتهاكات البيئية فيها”.
ــت رئـــيـــس جمعية  ــن ــي وب
البيئة: “باإلضافة إلى تطوير 
املــنــاهــج التعليمية لتضمني 
مفاهيم التعامل مــع البيئة 
قدمت اجلمعية جتربتها في 
تأهيل الكادر التعليمي بالعلوم 
البيئية حتى تتواءم مع تطوير 
ــدول  املــنــاهــج، فالعديد مــن ال
ـــة الكويت  قــامــت ومــنــهــا دول
بتطوير مناهجها التعليمية 
لكن ملست اجلمعية بأن املعلمني 
واملعلمات لم يتلقوا التعليم 
املناسب ملثل هــذه العلوم مما 
ترتب عليه مــبــادرة اجلمعية 
في عمل ورش تدريبية خاصة 
ملعلمي ومعلمات وزارة التربية 
لــلــوصــول إلـــى أفــضــل تأهيل 
ميكنهم من إيصال املعلومات 
إلى املتعلمني بصورة سليمة 
باإلضافه إلى توفيرها ملنهج 
خاص بالتغير املناخي يتضمن 
تــدريــبــات ومتـــاريـــن تساعد 
ــاده من  ــف ــت املتعلم عــلــى اإلس

املنهج”.

د. وجدان العقاب خالل مشاركتها



أعلنت جمعية بلد اخل��ي��ر ع��ن تنفيذ مشروع 
إفطار الصائم لشهر رمضان في هذا العام بشراكة 
استراتيجية مع األمانة العامة لألوقاف وذلك تنفيذاً 
لشروط الواقفني التي نصت عليها احلجج الوقفية 
في األمانة العامة لألوقاف في تفعيل دور الوقف 
واستفاد من املشروع أكثر من 27 ألف صائم داخل 
الكويت. وقال املدير العام جلمعية بلد اخلير عثمان 
الثويني: إن الشراكة االستراتيجية بني املؤسسات 
اإلنسانية واخليرية أصبحت من أهم األعمدة التي 
يرتكز عليها العمل اإلنساني واخليري، لذا حرصت 
جمعية بلد اخلير على االجتاه نحو الشراكات الفاعلة 

في تنفيذ مشروعاتها اخليري واإلنسانية.
وأوض��ح أّن ملشروع إفطار صائم فوائد عظيمة 
وثمار طيبة، وأض��اف بأنه مما مييز هذا املشروع 
أيًضا ما نراه من جتمع الصائمون، لتناول اإلفطار في 

أجواء من التناغم واأللفة، مما يعمق الترابط بينهم.
وق���ال الثويني: إن ال��ه��دف م��ن م��ش��روع إفطار 
الصائم، هو حتقيق األلفة والتآخي وإدخال البهجة 
وال��س��رور على األس���ر، م��ن خ��ال مشاركتهم بهذا 
الدعم الغذائي، ومن خال هذا املشروع وغيره من 
املشروعات اخليرية نعبر عن مشاعرنا األخوية 
التي حث عليها رب البرية من مساعدة إخواننا 
للقيام بفريضة الصيام، وإعانة املتضررين واألسر 
املتعففة، وسد حاجاتهم عن طريق تبرع احملسنني 
لهم. ولفت إل��ى أن مصرف إفطار الصائم من أهم 
املشاريع املوسمية التي تنفذها جمعية بلد اخلير 

خ��ال رم��ض��ان، مبيناً أن بلد اخلير متتلك فريقاً 
متكامًا إلدارة العمل اخل��ي��ري واستقبال األس��ر 

املتعففة بهدف تلبية جميع متطلباتهم والعمل على 
حل مشاكلهم.

3 alwasat.com.kwمحليات

عبد الله الشهاب

األوقاف« »أمانة  مع  بشراكة  الصائم  إفطار  مشروع  نفذت  اخلير«  »بلد 

مشروع إفطار الصائم
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البلدية: الشركة املعلنة 
أزالت اإلعالنات املخالفة 

دون تدخل الفارس أو املوسى
أكد املتحدث الرسمي باسم بلدية الكويت، محمد املطيري، في 
شأن ما مت تداوله حول إزال��ة فرق البلدية ألحد اإلعانات على 
بعض اللوحات اإلعانية اخلارجية، بأن الشركة املعلنة قامت 
بإزالته لعدم استيفاء املوافقات الازمة وفق االج��راءات املتبعة 
عند وضع االعانات وفق ما تنص عليه الئحة اعانات الطرق في 

البلدية.
وأوض��ح أنه مت توجيه إن��ذار للشركة املعلنة لعدم حصولها 
على املوافقات الرسمية والتي قامت بعد ذلك بإزالة االعان من 

جانبها وعبر فرقها التابعة لها.
ونوه بأن وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة رنا الفارس 
خارج الباد في إجازة خاصة، وينوب عنها وزير األشغال العامة 
وزي��ر الكهرباء وامل��اء والطاقة املتجددة املهندس علي املوسى 
كوزير دولة لشؤون البلدية باإلنابة ولم يتدخل أي منهما مبا 

حدث من تغيير أو إزالة لإلعان.

تفقد وزير الصحة، الدكتور خالد السعيد، أمس، 
مركز فحص العمالة في الشويخ للوقوف على 
سير العمل واالستماع إلى أبرز املاحظات بهدف 

االرتقاء بكفاءة وجودة اخلدمة املقدمة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: إنه رافق الوزير 
خ��ال ال��زي��ارة وكيل ال���وزارة الدكتور مصطفى 
رضا ومدير إدارة الصحة العامة الدكتور محمد 
السعيدان حيث التقى باملوظفني واملراجعني وتفقد 

مجريات سير العمل في املركز.
وأشارت إلى بدء سريان اإلج��راءات التنظيمية 
اجل��دي��دة فيما يخص ف��ت��رات وم��واع��ي��د العمل 
والعمالة املشمولة فيها اعتباراً من اليوم االثنني 
مبراكز فحص العمالة وتشمل )الشويخ وصبحان 

واجل��ه��راء وضاحية علي صباح السالم( وذلك 
تسهياً على املواطنني وسائر املراجعني.

وأوضحت أنه تقرر تخصيص الفترة الصباحية 
م��ن الساعة 30ر7 صباحاً إل��ى ال��واح��دة ظهرا 
الستقبال العمالة املنزلية بحضور الكفيل الكويتي 
فيما تستقبل امل��راك��ز خ��ال الفترة املسائية من 
الساعة الواحدة ظهراً حتى 8 مساء بقية العمالة 
ال��واف��دة وذل��ك وف��ق مواعيد احلجز املسبق في 

الفترتني الصباحية واملسائية.
ودعت ال��وزارة املراجعني للحضور إلى مراكز 
الفحص خ��ال املواعيد احمل��ددة لهم وف��ق احلجز 
املسبق وذلك منعاً لازدحام وحتقيقاً لانسيابية 

في تقدمي اخلدمة وتقدميها بساسة ويسر. 

إزالة اإلعانات

الوزارة دعت املراجعني للحضور  خالل املواعيد احملددة منعًا لالزدحام 

وزير »الصحة« يتفقد سير العمل 
مبركز فحص العمالة في »الشويخ« 

د. خالد السعيد خال جولته التفقدية 

ح��ص��ل��ت من���اء اخل��ي��ري��ة بجمعية اإلص���اح 
االجتماعي على جائزة القيادة املجتمعية اخلليجية 
املعطاءة )عطاء( لعام 2022، وذلك خال القمة 
اخلليجية للعمل اإلنساني 2022، التي أقيمت 
ضمن فعاليات حفل الدورة السادسة جلائزة العمل 
اإلنساني لدول مجلس التعاون اخلليجي، ملناقشة 
االبتكار والتحول الذكي وتأثيراتهما في تطوير 
العمل اإلنساني التي أقيمت حتت رعاية وزير 
اخلارجية الشيخ د. أحمد الناصر الصباح، وجرى 
تنظيمها من قبل الشبكة اإلقليمية للمسؤولية 

االجتماعية. 
وق��ال الرئيس التنفيذي لنماء اخليرية سعد 
العتيبي: إن اجلائزة إجناز يضاف إلى سجل دولة 
الكويت اإلنساني احلافل بالعديد من اإلجن��ازات 
باعتبارها مركز العمل اإلنساني، كما يؤكد عطاءها 

غير احملدود في مجال العمل اإلنساني واخليري. 
وب���نّي أن ح��ص��ول من��اء على ج��ائ��زة القيادة 
املجتمعية اخلليجية املعطاءة )عطاء( لعام 2022 
يؤكد أن مناء اخليرية متيزت في عملها اإلنساني، 
وحرصت على االرتقاء مبستوى اخلدمة التي تقدم 
للمتبرعني واملستفيدين، من خال حتقيق رضا 
الداعم واملستفيد، مع االعتماد على التكنولوجيا في 
عملها، األمر الذي يقدم جتربة خيرية متميزة في 

العمل اخليري واإلنساني. 
وأش��ار إلى أن حصول مناء اخليرية على هذه 
اجلائزة يضاف إلى سجلها احلافل بالعديد من 
اإلجن��ازات في مجال العمل اإلنساني والتنموي، 
األم��ر ال��ذي يضعها أم��ام حت��دٍّ جديد يدفعها إلى 
االستمرار على نهجها وتطويرها الدائم للحفاظ 
على املستوى ال��ذي ه��ي عليه ف��ي مجال العمل 

اإلنساني واخليري. 
وأكد أنه ما كان لنماء اخليرية بجمعية اإلصاح 
االجتماعي أن حتقق هذا اإلجن��از إال بفضل جهود 
القائمني عليها، والعاملني فيها، والطاقات الشبابية 
التي ارت��أت مناء اخليرية إضافتها لطاقم العمل؛ 
وهو ما ساهم في تطوير أعمال مناء اخليرية التي 
تسعى ألن تكون دائماً األفضل، مؤكداً أنه يوماً 
بعد يوم يتأكد للجميع أنَّ الكويت حفرت اسمها 
بأحرف من نور في صناعة اخلير، وأصبح العمل 
اخليري إحدى املنارات املضيئة في تاريخ الكويت 

وحاضرها. 
وأع���رب العتيبي ع��ن شكره لكافة احملسنني 
واملتبرعني على ثقتهم في مناء اخليرية بجمعية 
اإلص��اح االجتماعي وتبرعاتهم التي كانت لها 
طيب األثر في حصول اجلمعية على هذه اجلائزة 

وغيرها من اجلوائز األخرى.

العتيبي: إجناز يضاف إلى سجل الكويت اإلنساني 

القيادة  جائزة  على  حتصل  اخليرية«  »مناء 
 2022 لعام  »عطاء«  املعطاءة  اخلليجية  املجتمعية 

سعد العتيبي يتسلم اجلائزة

الفقيرة  للشعوب  املستدامة  التنمية  حتقيق  إلى  نسعى  اخليرية«:  »النجاة 

حث املدير العام بالتكليف بجمعية 
النجاة اخليرية، عبد الله الشهاب، أهل 
اخلير الكرام على دعم املشاريع اخليرية 
التي كانت ثمرة عطائهم وساهمت في 
احلد من الفقر واجلهل واملرض لكثير من 
املجتمعات واالف��راد في مختلف الدول، 
وذلك لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 
التي تنفذ من اجلها املشاريع اخليرية في 

مختلف دول العالم . 
مبيناً أن داع��م��ي ومتبرعي النجاة 
ك��ان��ت لهم ال��ي��د العليا ف��ي ب��ن��اء دور 
األيتام واملدارس واملستوصفات الطبية 
وامل��راك��ز اإلسامية في مختلف ال��دول 
حتة وصلت إجنازاتهم علي سبيل املثال 
في كفالة األيتام إل��ى أكثر من 12 ألف 
يتيم في مختلف دول العالم، معرباً عن 
شكره وتقديره أله��ل اخلير م��ن كبار 
الشخصيات وع��ام��ة املتبرعني الذين 

ب��دؤوا بالفعل مرافقة وفود النجاة في 
زياراتهم اخلارجية في كافة الدول، األمر 
ال��ذي يترك أث��راً طيباً في محور العمل 
اخليري املمثل في املتبرع واملؤسسة 

واملستفيدين .
وأك��د الشهاب أن اجلمعية وجلانها 
حريصة على تنفيذ املشاريع اخليرية 
في ال��دول اإلسامية الفقيرة، مؤكداً أن 
تلك املشاريع من شأنها تعزيز التكافل 
االجتماعي بني املسلمني وتقدمي الدعم 
وال��ع��ون وامل��س��اع��دة ألص��ح��اب العوز 
واحلاجات والفقراء واملساكني واأليتام 
والفئات املستضعفة في تلك الدول وذلك 

للتخفيف عن كاهلهم أعباء احلياة و 
التفريج عليهم كروبهم ومساعدتهم لكي 
يكونوا أفراداً صاحلني ينفعون أنفسهم 

وأهليهم ومجتمعهم وبلدهم.
 موضحاً: يأتي ذلك من خال رسالتها 
الهادفة ال��ى ال��ري��ادة لألعمال اخليرية 
واإلنسانية التنموية، وأن نكون اخليار 
األول للمحسنني والداعمني واحترافية 
ال��وق��ف واالس��ت��ث��م��ار لتنفيذ برامجها 
ومشروعاتها لتنمية املجتمعات من 
خال القوى البشرية املؤهلة والتحالفات 
االستراتيجية وفقاً للمعايير املؤسساتية 

واملهنية .

وق��ال الشهاب: إن أه��داف اجلمعية 
تتمثل في اإلسهام في تنمية املجتمعات 
اإلس��ام��ي��ة ف��ي اجل��وان��ب احل��ض��اري��ة 
)ال��دع��وي��ة والتعليمية والصحية 
واالجتماعية( وكسب ثقة املتبرعني 
واجلهات الداعمة وزيادة املوارد املالية 
وتنمية الوقف، وتطبيق معايير اجلودة 
الشاملة العاملية في كافة األنشطة التي 
تقوم بها اجلمعية، وتنمية روح التطوع 
واالعتماد على الذات والعمل اجلماعي، 
وال��ش��راك��ة والتنسيق م��ع اجلمعيات 
وامل��ؤس��س��ات والهيئات ذات األه��داف 

املشابهة.

افتتاح دار لأليتام

قدمت جمعية الصداقة اإلنسانية  الكويتية 
م��ع��ون��ات وم��س��ت��ل��زم��ات طبية ع��اج��ل��ة إل��ى 
جمهورية سريانكا الدميقراطية االشتراكية 
التي تعاني م��ن أوض���اع اقتصادية قاسية 
وشح العملة الصعبة التي حتتاجها لتوفير 
امل��س��ت��ل��زم��ات الطبية و املعيشية للشعب 

السيريانكي الشقيق .
وقال مدير عام اجلمعية خالد بن سبت: إن 
اجلمعية تلقت طلباً من السفارة السريانكية 
في الكويت تطلب فيه معونات طبية، ووافق 
مجلس إدارة اجلمعية ال���ذي عقد اجتماعاً 
خاصاً لدراسة الطلب ووافق عليه ومنحه صفة 
االستعجال، وذلك نظراً للظروف الصعبة التي 

تعيشها تلك الباد.
وأض��اف أن اجلمعية سارعت إل��ى توفير 
وجتهيز كمية كبيرة من األدوية واملستلزمات 
ال��ط��ب��ي��ة وق���ام���ت بتسليمها إل���ى السفير 
السريانكي مبقر السفارة متهيداً إلرسالها الى 

باده بالتعاون مع الهال األحمر الكويتي.
وأف����اد ب��ن س��ب��ت، أن جمعية ال��ص��داق��ة 
اإلنسانية دأبت على تقدمي يد العون واملساعدة 
ملن يحتاجها دون النظر إلى جنسية أو عرق أو 

مذهب الشخص احملتاج.

»سريالنكا« لـ  عاجلة  طبية  ومستلزمات  معونات  تقدم  اإلنسانية«  »الصداقة  »إحياء التراث« تنظم غدًا ندوة »رسالتي« 
لتسليط الضوء على جهود الباحثني 

في تقدمي رسائلهم األكادميية العلمية
في ب��ادرة علمية لنشر رسائل الدكتوراه 
واملاجستير للباحثني الكويتيني في املجاالت 
الشرعية قامت جمعية إحياء التراث اإلٍسامي 
ضمن نشاطها العلمي والثقافي بطرح برنامج 
ث��ق��اف��ي مم��ي��ز يستهدف رس��ائ��ل ال��دك��ت��وراه 
واملاجستير املتميزة مم��ا ق��ام ب��ه باحثون 

كويتيون ملناقشتها ونشرها واالستفادة منها.
وحتت شعار )رسالتي( تستضيف جمعية 
إحياء التراث اإلسامي، د. مشعل الظفيري، 
وعنوان رسالته )املسائل املالية في السياسة 
الشرعية مع التطبيق على دول��ة الكويت في 
السنوات العشر األخيرة( لتسليط الضوء على 
جهد الباحث أثناء رسالته العلمية األكادميية، 
وستقام هذه الندوة التي تشرف عليها إدارة 
الكلمة الطيبة التابعة للجمعية مساء يوم 
غ��د ال��ث��اث��اء الساعة )10:30( صباحاً في 

قاعة عثمان بن عفان - مبنى مركز الشباب 
- بجمعية إحياء التراث اإلسامي  في قرطبة 

– ق )5(.
واجلدير بالذكر أن إدارة الكلمة الطيبة تعمل 
على حتقيق األه��داف التي أنشئت من أجلها ، 
والتي من أبرزها : نشر الوعي الديني بني أفراد 
املجتمع بكافة طبقاته بالكلمة الطيبة، والدعوة 
إلى الله تعالى باحلكمة واملوعظة احلسنة ، 
والسعي لتصحيح بعض األفكار اخلاطئة التي 

اعتادها الناس.
كما تقوم مبواجهة ما يطرأ على الساحة من 
ممارسات خاطئة تسيء لديننا وعادات وتقاليد 
مجتمعنا اإلسامي، واالهتمام بإصاح املشاكل 
االجتماعية بالتعاون مع اجلهات احلكومية 
واملؤسسات الثقافية واالجتماعية واإلعامية 

خالد بن سبت يقدم املساعدات لسفير سريانكامن أجل إصاح املجتمع ونشر اخلير .



4alwasat.com.kw

الغامن يتوجه إلى أبوظبي 
لتقدمي واجب العزاء

بالشيخ خليفة بن زايد  

مرزوق الغامن والوفد املرافق الى ابوظبي

املال ميطر وزراء الداخلية واخلارجية واملالية 
والتربية والصحة والنفط بـ16 سؤااًل برملانيًا 

ريا�ض عواد 

أعلن النائب د. بدر املال  عن توجيهه 
14 س���ؤاالً إل��ى ك��ل م��ن النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
الشيخ أحمد ال��ن��واف، ونائب رئيس 
مجلس ال����وزراء وزي���ر النفط وزي��ر 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد 
الفارس، ووزي��ر اخلارجية الشيخ د. 
أحمد الناصر، ووزي��ر التربية وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي د. علي 
امل��ض��ف، ووزي���ر ال��ع��دل وزي��ر الدولة 
لشؤون تعزيز النزاهة جمال اجلالوي، 
ووزير الصحة د. خالد السعيد، جاءت 

كما يلي:
8 أسئلة إلى وزير اخلارجية ، نص 
ال��س��ؤال األول على، يرجى تزويدنا 

وإفادتنا باآلتي:
1 -ه���ل صحيح أن���ه مت ن��ق��ل اب��ن 
قيادي إل��ى سفارتنا في لندن وأكمل 
دراسته اجلامعية بانتظام أثناء عمله؟ 
وكيف كان يجمع بني الدراسة والعمل؟

2 -م���ا م���دى ص��ح��ة أن���ه مت نقله 
للعمل ف��ي الكويت؟ يرجى تزويدنا 
بنسخة م��ن ق��رار النقل ونسخة من 
ق��رار مباشرة العمل الفعلية ونسخة 
من برقية إنهاء البعثة من مقر البعثة 
وبيان اإلدارة التي أحُلق بها، ونسخة 
من احلضور بالبصمة أليام العمل من 
ت��اري��خ املباشرة إل��ى ت��اري��خ اإلجابة 

أسوة بباقي منتسبي الوزارة.
السؤال الثاني

من��ى إل��ى علمنا أن هناك ع��ددا من 
امل��وظ��ف��ني ح��اص��ل��ني ع��ل��ى ش��ه��ادات 
البكالوريوس وقد مت إرسال كتاب من 
وزارة اخلارجية إل��ى دي��وان اخلدمة 
بطلب املسميات والدرجات التي ُتنح 
ل��ه��م، ل��ذا ي��رج��ى ت��زوي��دن��ا وإف��ادت��ن��ا 

باآلتي:
1 -ي����رج����ى ت�����زوي�����دي ب��ه��ذه 

املخاطبات؟
2 -ي��رج��ى ت��زوي��دي ب��رد ال��دي��وان 

بخصوص املوضوع أعاله.
3 - هل مت تعديل مسمياتهم بعد 
رد الديوان؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب، 
فيرجى ت��زوي��دن��ا ب��األس��م��اء ال��ت��ي مت 

تعديلها.
السؤال الثالث

ق��ام��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة بنشر 
إع��الن��ات ع��دة ل��ل��ت��ع��ي��ني ل���دى وزارة 
اخل��ارج��ي��ة، وم��ن خ��الل االط���الع على 
بعض اإلع��الن��ات استوقفتنا بعض 
املتطلبات، لذا يرجى تزويدنا وإفادتنا 

باآلتي:
1 -جاء في إعالن التعيني في وظيفة 
ملحق دبلوماسي أو قنصلي حاجة 
الوزارة للعديد من التخصصات، ومن 
خ��الل االط��الع على تلك التخصصات 
وجدنا تخصص اجلغرافيا وتخصص 
التاريخ، لذا يرجى تزويدنا مببررات 
احل��اج��ة إل��ى ه��ذي��ن التخصصني في 
ال��ع��م��ل ال��دب��ل��وم��اس��ي والقنصلي؟ 
م��ع ت��زوي��دن��ا ب��أس��م��اء م��ن جن��ح في 
االختبارات من هذا اإلعالن مع مراعاة 
إرف��اق نسخة من شهادة تخصص كل 

من مت قبوله.
2 - جاء في إع��الن آخر عن حاجة 
ال��وزارة إلى شغل الوظائف اخلاصة 
بالترجمة؟ وقد خال اإلع��الن من بيان 
اللغة ال��ت��ي يتم احل��اج��ة إل��ى تعيني 
حاملها ل��دى وزارة اخل��ارج��ي��ة؟ لذا 
يرجى بيان أسباب خلو اإلع��الن من 
حت��دي��د ال��ل��غ��ات ال��ت��ي حت��ت��اج إليها 

الوزارة؟
3 -يرجى تزويدنا بأسماء من مت 
قبولهم للتعيني ألعمال الترجمة وبيان 
كل من مت قبوله باللغة التي يختص 
بترجمتها مع إرفاق تسخة من شهادة 

التخصص لكل من مت قبوله.
السؤال الرابع

منى إلى علمي أن وزارة اخلارجية 
تكفلت باستئجار سكن يخص أحد 
العاملني لدى سفير دول��ة الكويت في 
جمهورية النمسا على نحو مخالف ملا 
ورد في امل��ادة 46 من قانون السلكني 
ومخالف مل��ا ورد أي��ض��ا ف��ي الالئحة 

املالية.
يرجى تزويدنا وإفادتنا باآلتي:

1 -م���ا م���دى ص��ح��ة ق��ي��ام وزارة 
اخلارجية بتأجير سكن ألحد العاملني 
لدى سفير دولة الكويت لدى جمهورية 
النمسا خ��ارج مقر البعثة؟ في حالة 
اإلج��اب��ة اإلي��ج��اب، فيرجى تزويدنا 
مببررات ذل��ك والسند الالئحي لذلك 

والكلفة املالية لذلك.
2 -ه��ل ت��ك��رر مثل ه��ذا األم���ر لدى 
سفارة أخرى أم اقتصر فقط على سفارة 

دولة الكويت في جمهورية النمسا؟
3 - ه��ل امتنع امل��راق��ب امل��ال��ي عن 
املوافقة على الصرف وه��ل ق��ام وزير 
اخل��ارج��ي��ة ب��ت��م��ري��ر االم��ت��ن��اع على 
مسؤوليته اس��ت��ن��ادا ل��ل��م��ادة 14 من 

قانون املراقبني املاليني؟
4 -ه��ل ك��ان ت��ري��ر ال��وزي��ر لهذا 
االمتناع بنفسه أم عن طريق شخص 
مفوض له ترير االمتناعات؟ في حالة 
تريرها ع��ن ط��ري��ق ال��وزي��ر، يرجى 

تزويدنا بنسخة من موافقة الوزير 
وفي حالة تريرها عن طريق املفوض 
له، يرجى تزويدنا باسم املفوض له 

ونسخة من سند التفويض.
السؤال اخلامس

يرجى تزويدنا وإفادتنا باآلتي:
1 -قامت وزارة اخلارجية بإلغاء 
رس��وم امل��واص��الت عن منتسبيها من 
الدبلوماسيني ب��ق��رار وزاري بحجة 
ال��ت��ق��ش��ف، األم����ر ال����ذي أرب����ك عمل 
الدبلوماسيني خصوصا ممن لديهم 
أط��ف��ال ف��ي م��راح��ل مختلفة س��واء في 
بدء الدراسة أو نهاية اليوم الدراسي 
وتكلفة امل��واص��الت تصل ف��ي بعض 
الدول أكثر من 900 دينار، ولم تكتف 
الوزارة بذلك بل خفضت قيمة الدروس 
املساعدة ألبناء الدبلوماسيني ملادتي 
اللغة العربية والتربية اإلسالمية، 
وألغت البند املتعلق بدروس التقوية 
للغة اإلجنليزية األمر الذي حدا ببعض 
الدبلوماسيني ألن يغطي بقية املبلغ من 
نفقته اخلاصة فما املبرر الذي استندت 
إليه ال����وزارة خلفض ال��رس��وم؟ وما 
السند القانوني لقيام ال���وزارة مبنع 
الدبلوماسيني بحق مكتسب اكتسبوه 
واع��ت��ادوا عليهم في معيشتهم طيلة 

السنوات السابقة.
2 -قامت الوزارة بطلب وضع أجهزة 
البصمة على ال��س��ادة الدبلوماسيني 
أو التوقيع في مقر العمل، األمر الذي 
سيحد من عملهم خصوصا في حالة 
عدم توافر مواصالت إليصال أبنائهم 
إل���ى م��دارس��ه��م ف��ض��ال ع��ن حاجتهم 
للخروج باكرا إلحضار أبنائهم من 
امل����دارس، فكيف سيتم التوفيق بني 
التحضير بهذا الشكل وطبيعة عمل 
ال��دب��ل��وم��اس��ي ف��ي ظ��ل وق���ف رس��وم 
امل��واص��الت عن أبناء الدبلوماسيني؟ 
وم��ا املبرر الش��ت��راط البصمة في ظل 
قرار يلغي رسوم املواصالت عن أبناء 

الدبلوماسيني؟
السؤال السادس

يرجى تزويدنا وإفادتنا باآلتي:
1 - ما إج��راءات وزارة اخلارجية 
جت���اه م���ا ق���ام ب���ه أح���د ال��ب��رمل��ان��ي��ني 
العراقيني وهو النائب عالء احليدري 
بتحذير القنصل الكويتي في البصرة 
والسفير الكويتي ف��ي ب��غ��داد وخفر 

السواحل الكويتي؟
2 -هل استدعت وزارة اخلارجية 
السفير ال��ع��راق��ي لتسليمه م��ذك��رة 
احتجاج على ما قام به النائب العراقي؟ 
في حال اإلجابة بالنفي، يرجى بيان 

أسباب ذلك.
3 -هل خاطبت السفارة الكويتية 
في بغداد وزارة اخلارجية العراقي 

جتاه هذه التحذيرات؟
4 -ه�����ل ه���ن���اك ب������دالت م��ال��ي��ة 
للدبلوماسيني ال��ك��وي��ت��ي��ني تعكس 

الوضع اخلطر في جمهورية العراق؟
5 -ه��ل ي��رى وزي��ر اخل��ارج��ي��ة أن 
الوضع آمن للدبلوماسيني الكويتيني 

في العراق؟
6 -ه��ل يستطيع الدبلوماسييون 
الكويتييون اصطحاب عائالتهم إلى 
جمهورية العراق وحتديدا إلى بغداد 

والبصرة؟
7 -ه��ل يستطيع الدبلوماسييون 
الكويتيون إرسال أبنائهم إلى مدارس 
ف��ي جمهورية ال��ع��راق وحت��دي��دا في 

بغداد والبصرة؟
8 -هل هناك تدخالت من القياديني 
احلاليني في وزارة اخلارجية إلرسال 
أقربائهم إلى دول آمنة وعدم إرسالهم 
إلى جمهورية العراق خصوصا في ظل 
إيقاف البدالت املالية التي تتميز بها 

الدول عالية املخاطر؟
9 -يرجى تزويدنا بكشف أسماء 
أقرباء القياديني والسفراء في وزارة 
اخل��ارج��ي��ة ح��ت��ى ال���درج���ة ال��راب��ع��ة 
موضحا بها صلة القرابة ودرجتها 

والدول املبتعث إليها.
السؤال السابع

منى إلى علمنا أن وزارة اخلارجية 
كانت تستقبل طلبات العمالة األجنبية 
ف���ي ب��ع��ث��ات��ه��ا ف���ي اخل�����ارج وك��ان��ت 
املتحصالت املالية من هذه اخلدمة من 
شأنها حتقيق إيرادات مليزانية الدولة 
ثم أوكلت هذه اخلدمة لشركات محددة 

بعينها للقيام بتلك األعمال، لذا يرجى 
تزويدنا وإفادتنا باآلتي:

1 -ك���ش���ف ب��أس��م��اء ال��ش��رك��ات 
التي ق��ررت وزارة اخلارجية منحها 
صالحية بالقيام باألعمال ال���واردة 
أعاله وأسماء مالك كل شركة من تلك 

الشركات؟
2 -ما املبررات التي دعت ال��وزارة 
إل��ى القيام بإسناد تلك األع��م��ال لتلك 
الشركات؟ وم��ا اآللية الالئحية التي 
على ضوئها استندت الوزارة في إسناد 
تلك األعمال لتلك الشركات؟ وما اآللية 
الالئحية التي بينت متطلبات التأهيل 
لهذه األعمال؟ وهل تلك الشركات مت 
تأهيلها والتأكد من استيفائها الشروط 
الالئحية؟ في حالة اإلجابة باإليجاب، 
يرجى تزويدنا مبا يثبت ذل��ك، وفي 
ح��ال��ة اإلج��اب��ة بالنفي، ي��رج��ى بيان 

أسباب ذلك.
-3هل ترتب على اتخاذ قرار بتكليف 
تلك الشركات مبهمة استجالب العمالة 
ان��خ��ف��اض تكاليف روات���ب العاملني 
احملليني في البعثات الدبلوماسية؟ 
ف��ي حالة اإلج��اب��ة ب��اإلي��ج��اب، يرجى 
ت��زوي��دن��ا مب��ا يثبت ذل���ك، وف��ي حالة 
اإلجابة بالنفي، يرج ى بيان أسباب 

ذلك.
4 -م���ا ص��ح��ة ارت��ب��اط م���الك تلك 
الشركات بصلة قرابة بقياديني في 
وزارة اخلارجية؟ هل هناك نظام ملنع 
تعارض املصالح؟ وهل سبق أن أثير 
ه��ذا امل��وض��وع م��ع ال����وزارة م��ن قبل؟ 
ف��ي حالة اإلج��اب��ة ب��اإلي��ج��اب، يرجى 
ت��زوي��دن��ا مب��ا يثبت ذل���ك، وف��ي حالة 
اإلجابة بالنفي، يرجى بيان أسباب 

ذلك.
السؤال الثامن

ُيخصص اعتماد في ميزانية وزارة 
اخل��ارج��ي��ة ب��ن��د ب��ش��أن امل��ص��روف��ات 
اخل���اص���ة وت��ل��ك ت��خ��ص��ص م���ن أج��ل 
املصلحة العامة، وق��د درج العمل أن 
يتم توزيع تلك املصروفات على بعض 
السفراء، إال أنه منى إلى علمنا أنه في 
السنتني املاليتني األخيرتني ل��م يتم 
توزيعها على السفراء، وإمنا مت قصرها 
على مكتب الوزير ومكتب نائب الوزير، 

يرجى تزويدنا وإفادتنا باآلتي:
1 -م��ا م��دى صحة أن املصروفات 
اخلاصة لم يتم توزيعها على بعض 
السفراء كما درج العمل في السنوات 
السابقة؟ في حالة اإلجابة باإليجاب، 

يرجى بيان أسباب ذلك.
2 -م����ا أس���ب���اب ق��ص��ر ت��وزي��ع 
املصروفات اخلاصة على مكتب الوزير 
ومكتب ن��ائ��ب ال��وزي��ر واستئثارهم 

بكامل القيمة؟
3 -هل انتقلت املصارف التي يتم 
ص��رف امل��س��روف��ات اخل��اص��ة لها من 
السفراء إلى مكتب الوزير ومكتب نائب 

الوزير؟
4 -ه����ل ان��ع��ك��س ع����دم ت��وزي��ع 
املصروفات اخلاصة على السفراء على 
احلساب اخلتامي للوزارة؟ هل انخفض 
امل���ص���روف وحت��ق��ق ال���وف���ر م���ن ه��ذا 
االعتماد؟ في حالة اإلجابة باإليجاب، 
يرجى ت��زوي��دن��ا مب��ا يثبت قيمة هذا 
االن��خ��ف��اض واث��ب��ات��ه ف��ي احل��س��اب 
اخلتامي أو مشروع احلساب اخلتامي 
األخ��ي��ر، وف��ي حالة اإلج��اب��ة بالنفي، 
يرجى بيان أسباب عدم انعكاس عدم 
ت��وزي��ع امل��ص��روف��ات اخل��اص��ة على 

السفراء على احلساب اخلتامي.
5 -ه��ل امتناع وزارة اخلارجية 

ع���ن ت���وزي���ع امل���ص���روف���ات اخل��اص��ة 
على السفراء معناه انتفاء اعتبارات 
املصلحة العامة ل��دى بعض السفراء 
التي على أساسها كان يتم تسليمهم 

جزءا من املصروفات اخلاصة سابقا؟
6 - ه��ل سبق ألي وزي��ر خارجية 
سابق أو نائب وزير خارجية سابق أن 
امتنع عن توزيع املصروفات اخلاصة 
للسفراء ومت قصرها على مكتب الوزير 

ومكتب نائب الوزير؟
7 -ه��ل ل��دى ال��وزي��ر آلية للرقابة 
على مرؤوسيه عند قيامهم بصرف 
امل��ص��روف��ات اخل��اص��ة للتأكد م��ن أن 
امل���ص���روف���ات اخل���اص���ة ص��رف��ت في 

مصارفها؟
كما وجه سؤالني إلى وزير الداخلية

السؤال األول
يرجى تزويدنا وإفادتنا باآلتي:

1 -ه��ل هناك قسم/ إدارة معنية 
حتت األنظمة األمنية يترأسها وكيل 
مساعد للمرور والعمليات خارجة 
عن رقابة وكيل ال��وزارة رقابة اجلهة 
املختصة بُنظم املعلومات في وزارة 
الداخلية؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب، 
فما الهيكل التنظيمي املعمول به؟ وما 
الصالحيات املمنوحة لهذه اجلهة؟ 
مع م��راع��اة ت��زوي��دي مبوافقة مجلس 
اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة عمال ب��ق��رار مجلس 
ال��وزراء رقم 666/2001 ال��ذي حظر 
تعديل الهياكل اإلدارية إال بعد موافقة 

مجلس اخلدمة املدنية.
2 - هل لدى وكيل الوزارة املساعد 
لقطاع امل��رور الصالحية للتفريق بني 
األنظمة املستخدمة لكاميرات الشوارع 

وكاميرات املرافق؟
3 -ه��ل ميلك وك��ي��ل ق��ط��اع امل��رور 
الصالحية لرفض أو اختيار بني جهات 
ال��رب��ط  م��ن دون أخ��ذ م��واف��ق��ة وكيل 

الوزارة أو قطاع ُنظم املعلومات؟
4 -هل القانون يسمح لوكيل قطاع 
امل���رور أن يخاطب ش��رك��ات ويفرض 
عليهم رب��ط مع شركات أخ��رى حتت 
مسمى وزارة ال��داخ��ل��ي��ة؟ وف��ي حال 
توجد عقود مبرمة بني ال��وزارة وتلك 
ال��ش��رك��ات، ي��رج��ى ت��زوي��دن��ا بالسند 

القانوني الذي يتيح ذلك.
5 -هل تتبع وزارة الداخلية دليل 
إجراءات موحدا أم توجد إجراءات لكل 
قطاع على ح��دى لربط الشركات مع 

الوزارة؟
6 -ه���ل ه��ن��اك م��ن��اق��ص��ات ت��وري��د 
ك��ام��ي��رات م��خ��ال��ف��ات امل����رور تقتصر 
على وكيل أم شركة واح���دة؟ أي يتم 
تصنيف املنتج على الوكيل احمللي في 
حال اإلجابة بالنفي، يرجى تزويدنا 
بكراسة الشروط آلخر )5( مناقصات 

توريد كاميرات الشوارع.
ونص السؤال الثاني على: انتشرت 
معلومات عن وجود قروب للواتساب 
يتضمن فيه إس��اءات ألعضاء مجلس 
األمة وعن قيام البعض بإعداد وجتهيز 
م��واد تتضمن إس���اءات تس الوحدة 
الوطنية، ومل��ا ك��ان هناك من األسماء 
ال����واردة مم��ن حصل على اجلنسية 
الكويتية بالتجنس استنادا للمواد 
)4، 5، 7، 8( وملا كانت املادة )13( من 
قانون اجلنسية قد نصت على سحب 
اجلنسية م��ن املتجنس وفقا للفقرة 
)5( منها عندما تتكون دالئ���ل لدى 
اجلهات املختصة على قيام املتجنس 
بتقويض النظام االجتماعي أو ما نصت 
عليه الفقرة )4( التي تتيح سحبها إذا 
اقتضت املصلحة العليا للبالد ذلك، لذا 

يرجى تزويدنا وإفادتنا باآلتي:
1 -هل قامت وزارة الداخلية ممثلة 
ب���إدارة أم��ن ال��دول��ة وإدارة اجلرائم 
االلكترونية بالتحقيق عما ورد في 
هذا القروب وال��ذي انتشرت أدلته في 
وسائل التواصل االجتماعي؟ في حالة 
اإلجابة بالنفي، يرجى بيان أسباب 

ذلك.
2 -هل تأكد ل��وزارة الداخلية عدم 
مخالفة م��ن اش��ت��رك ف��ي ه��ذه األعمال 
من املجنسني للمادة )13( من قانون 
اجلنسية؟ في حالة اإلجابة باإليجاب، 
يرجى بيان اإلج���راءات املتخذة، وفي 
ح��ال��ة اإلج��اب��ة بالنفي، ي��رج��ى بيان 

أسباب ذلك.
ووج��ه س��ؤاال إلى وزي��ر النفط جاء 

فيه ، يرجى تزويدنا وإفادتنا باآلتي:
1 -ي��رج��ى ت��زوي��دن��ا ب��ال��ش��روط 
التاليتني  للمناقصتني  التأهيلية 

)2063000( )2069883(؟
2 -ملاذا مت فصل املناقصتني بقيمة 
تقديرية تفوق ال��� )4( ماليني دينار 
وأق��ل من )5( ماليني دينار علما بأن 
ن��ط��اق أع��م��ال امل��ن��اق��ص��ات امل��ذك��ورة 

متشابهة؟
3 -يرجى تزويدنا بأسباب عدم 
ط��رح املناقصتني مبناقصة واح��دة 
قابلة للتجزئة من خالل اجلهاز املركزي 

للمناقصات حسب القانون؟
4 - يرجى تزويدنا بأسباب وضع 
ش��رط اخل��ب��رة السابقة للتأهيل بأن 
تكون لديه خبرة ألعمال قام بها بقية 
)8( ماليني دينار في حني أن القيمة 
التقديرية للمناقصتني أق��ل م��ن )5( 

ماليني دينار؟
5 -يرجى تزويدنا بنتائج التأهيل 
وأس���ب���اب اس��ت��ب��ع��اد ص���اح���ب أق��ل 
األسعار ما أدى إلى إهدار املال العام ب� 

)800.000( دينار؟
6 -م��ا سبب إص���رار ش��رك��ة نفط 
ال��ك��وي��ت بالترسية ع��ل��ى ث��ان��ي أق��ل 
األس��ع��ار علما ب��أن جلنة ال��ش��راء قد 

وافقت بالترسية على أقل األسعار؟
7 -ي���رج���ى ت���زوي���دن���ا بجميع 
امل��راس��الت ب��ني ش��رك��ة نفط الكويت 
وجلان املناقصات الداخلية واخلارجية 
وأسماء املتسببني بطلب الترسية على 

ثاني أقل األسعار؟
8 - يرجى تزويدنا بتقرير اللجنة 

احملايدة املشكلة لدراسة العطاءات؟
9 -ي���رج���ى ت���زوي���دن���ا بالقيمة 
التقديرية املفصلة وتفصيل نطاق 

األعمال املطلوبة باملناقصتني.
سؤال إلى وزير التعليم العالي

اس���ت���م���رارا ل��ب��ي��ان امل��خ��ال��ف��ات 
والتجاوزات التي شابت عملية وضع 
املواصفات وتقييم العطاءات اخلاصة 
مبناقصات جامعة الكويت )البرنامج 

اإلنشائي(
 KU/KUCP/C1320 /19-(
 18 &KU/KUCP/C1330 /19-
 18 & KU/KUCP/C1340 /19-
18(، ل��ذا يرجى ت��زوي��دن��ا وإفادتنا 

باآلتي:
أوال:

ص����در ق�����رار اجل���ه���از امل���رك���زي 
للمناقصات العامة رقم )17( الجتماع 
رق��م )2021/96( املنعقد بتاريخ 8 
ديسمبر 2021 »ب��ع��د االط���الع على 
املستندات املقدمة من شركتي الديار 
املتحدة للتجارة العامة وامل��ق��اوالت 
وش���رك���ة أوب����ن وي����ر الس��ت��ش��ارات 
الكمبيوتر وما يتبني من وج��ود تكتل 
بني الشركتني الذي ترتب عليه اإلضرار 
مبصالح اجلهة صاحبة الشأن مخالفة 
بذلك املادة )84( من قانون املناقصات 
العامة 49 لسنة 2016 وأحكام الفقرة 
رق��م )4( من امل��ادة )46( من الالئحة 

التنفيذية لقانون املناقصات العامة.
1 -ه��ل ق��ام��ت اجل��ام��ع��ة مبتابعة 
تنفيذ ال��ق��رار )تطبيق أح��ك��ام امل��ادة 
85 من قانون املناقصات( مع اجلهاز 
املركزي للمناقصات العامة ومخاطبته 
بعدما تبني وج��ود تكتل بني شركتي 
ال��دي��ار امل��ت��ح��دة وش��رك��ة أوب���ن وي��ر 
الس��ت��ش��ارات الكمبيوتر ال��ذي ترتب 
عليه اإلض���رار مبصالح اجلامعة في 
 KU/KUCP/C1320( مناقصة

18 -19/(؟

بدر املال
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توجه رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن على رأس وفد برملاني إلى 
العاصمة اإلماراتية أبوظبي امس لتقدمي واجب العزاء باملغفور له 

باذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
ويضم الوفد امل��راف��ق للغامن كال من نائب رئيس مجلس األمة 
أحمد الشحومي، والنواب سعدون حماد ، وناصر الدوسري، وسعد 
اخلنفور، وأحمد احلمد، ود. خالد عايد ، ود. علي القطان، وسلمان 

احلليله ، ود. حمود مبرك العازمي ومبارك اخلجمة 
وك��ان الغامن قد بعث ببرقية امس إلى رئيس املجلس الوطني 
االحت���ادي اإلم��ارات��ي صقر غباش، أع��رب فيها عن خالص تهنئته 
مبناسبة انتخاب املجلس األعلى لالحتاد باإلجماع صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة اإلمارات العربية املتحدة 

الشقيقة.
وقال الغامن في برقيته “الشيخ محمد بن زايد خير خلف خلير 
سلف، ونسأل الله أن يوفقه ويعينه على حتقيق كل ماهو خير ورفعة 

لالمارات وشعبها الشقيق«

  املطير: نعزي اإلمارات 
حكومًة وشعبًا بوفاة قائدها 

وحبيبها الشيخ خليفة

محمد املطير

ق���ال ال��ن��ائ��ب م��ح��م��د ب��راك 
امل��ط��ي��ر »خ��ال��ص ال��ت��ع��ازي 
وص���ادق امل��واس��اة حلكومة 
وش��ع��ب االم�����ارات الشقيق 
ب���وف���اة ق��ائ��ده��ا وحبيبها 
الشيخ خليفة ب��ن زاي���د آل 
نهيان..نسأل الله له املغفرة 
والرحمة وان يرزقه الفردوس 
االعلى ويجعل قبره روضة 
من رياض اجلنة، انا لله وانا 

اليه راجعون«.

االحتاد البرملاني العربي: وفاة 
الشيخ خليفة بن زايد خسارة 

لرمز من رموز احلكمة والعطاء

اعتبر االحت��اد البرملاني العربي امس وفاة املغفور له بإذن الله 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة 

الراحل خسارة فادحة لرمز من رموز التسامح واحلكمة والعطاء.
ووص��ف في بيان الشيخ خليفة ب”القائد ال��ذي كان خير خلف 
خلير سلف حيث مأل سجالت العطاء ببصماتِه اخليرة وآثاره النيرة 

وإسهاماته وتفانيه الدائم إلرساء دعائم الدولة العصرية«.
ولفت الى دوره في حتقيق النهضة والتقدم لدولة االمارات ونشر 
قيم التسامح واحلوار واحملبة في جميع ربوعها وجعلها “منوذجا 

حيا للرفعة والريادة والتميز«.
واش��ار االحت��اد الى “تفاني سموه املعهود بالعطاء واإلجن��ازات 
النبيلة وكل ما يحقق السؤدد والرفعة لألمة العربية واإلسالمية 
والدفاع عن شعوبها وقضاياها”.ة لرمز من رموز التسامح واحلكمة 

والعطاء.
ووص��ف في بيان الشيخ خليفة ب”القائد ال��ذي كان خير خلف 
خلير سلف حيث مأل سجالت العطاء ببصماتِه اخليرة وآثاره النيرة 

وإسهاماته وتفانيه الدائم إلرساء دعائم الدولة العصرية«.
ولفت الى دوره في حتقيق النهضة والتقدم لدولة االمارات ونشر 
قيم التسامح واحلوار واحملبة في جميع ربوعها وجعلها “منوذجا 

حيا للرفعة والريادة والتميز«.
واش��ار االحت��اد الى “تفاني سموه املعهود بالعطاء واإلجن��ازات 
النبيلة وكل ما يحقق السؤدد والرفعة لألمة العربية واإلسالمية 

والدفاع عن شعوبها وقضاياها

وزير النفطوزير املالية وزير اخلارجية 

هـــــــــــــل يــــــســــــتــــــطــــــيــــــع الــــــــدبــــــــلــــــــومــــــــاســــــــيــــــــون 
الـــــــكـــــــويـــــــتـــــــيـــــــون إرســـــــــــــــــــال أبـــــــنـــــــائـــــــهـــــــم إلـــــــى 
مـــــــــــــــــــــــدارس فــــــــــــي بــــــــــــغــــــــــــداد والـــــــــبـــــــــصـــــــــرة؟

مـــــــــا مـــــــــــدى صــــــحــــــة تــــــأجــــــيــــــر ســــــكــــــن ألحــــــد 
الـــــعـــــامـــــلـــــن لـــــــــدى ســــفــــيــــر دولـــــــــــة الــــكــــويــــت 
بـــجـــمـــهـــوريـــة الــنــمــســا خــــــارج مـــقـــر الــبــعــثــة؟
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في إطار حرص بنك الكويت 
امل��رك��زي ع��ل��ى تثقيف عمالء 
البنوك مصرفياً ومالياً، أطلق 
البنك امل��رك��زي، وبالتعاون 
م��ع احت���اد م��ص��ارف الكويت 
حملة “لنكن على دراية” والتي 
حققت ومازالت حتقق جناحاً 
الفتاً نحو تعزيز الثقافة املالية 
جلمهور عمالء ال��ب��ن��وك. وقد 
حرص البنك التجاري الكويتي 
ع��ل��ى م��س��ان��دة ه���ذه احلملة 
م��ن خ���الل م��واق��ع ال��ت��واص��ل 
االجتماعي اخلاصة بالبنك عن 
طريق نشر امل��واد التعريفية 
املرتبطة بالتوعية والثقافة 
امل��ص��رف��ي��ة.  وف���ي مساعيه 
الرامية إلى زيادة الدعم املوجه 
لهذه احلملة، قام السيد طارق 
عماد الهنيدي-مدير تنفيذي 
ق��ط��اع اخل��زي��ن��ة واالستثمار 
بالبنك التجاري بإلقاء الضوء 
ع��ل��ى ال��ع��م��الت االف��ت��راض��ي��ة 
)بتكوين وغيرها( والتي تعد 
من االستثمارات عالية املخاطر 
وق����د ت��ن��ط��وي ع��ل��ى م��خ��اط��ر 

متعددة للعمالء .
وقال طارق الهنيدي:  “مما 
ال شك فيه أن العمالت املشفرة 
أصبحت تلعب دوراً رئيسياً في 
القطاع املالي حيث باتت تعمل 
كبديل ألحد أشكال االستثمار 
التقليدية. وم��ع ذل��ك ون��ظ��ًرا 
لكونها منتجاً ج��دي��ًدا/ أداة 
تداول جديدة إلى حد ما، فإنها 
تعتبر أكثر أن��واع االستثمار 
خطورة.إن فهم املخاطر الكامنة 
وراء ت��داول العمالت املشفرة 
أم��ر مهم للغاية، ل��ذل��ك يقوم 

البنك بتسليط ال��ض��وء على 
ب��ع��ض امل���خ���اوف ال��واض��ح��ة 
التي يوجهها معظم املتعاملني 
ب��ال��ع��م��الت امل��ش��ف��رة، ول��ع��ل 
أهمها تقلبات أسعار عالية ملثل 
ه��ذه العمالت وكذلك تغيرات 
مفاجئة وغير متوقعة في حالة 
السوق والتي ميكن أن تؤدي 
إلى حتركات كبيرة وسريعة 
في األسعار صعوداً ون��زوالً. 
من الشائع أن تنخفض قيمة 
العمالت املشفرة بسرعة مبئات 
إن لم يكن آالف الدوالرات خالل 
فترة زمنية قصيرة، مما يؤدي 
إل��ى ح���دوث ت��أث��ي��رات كبيرة 
لتقلبات السعر على األس��واق 
املالية وعلى االقتصاد بشكل 
عام واملتداولني في تلك العمالت 

بشكل خاص”. 
وت���اب���ع م��ب��ي��ن��اً أن ت���داول 
ال��ع��م��الت امل��ش��ف��رة يستقطب 
ب��األس��اس تلك الشريحة من 

املجتمع الساعية عن البحث عن 
كل ما هو جديد، ولكن ليس كل 
ما هو جديد مفيد، بل أن تداول 
تلك العمالت الرقمية قد يذهب 
ب��امل��دخ��رات وال���ث���روات خالل 
أيام بل ساعات معدودة. ومثال 
ذلك أنه على أثر حتركات البنك 
املركزي األمريكي األخيرة في 
شأن رفع أسعار الفائدة، حدث 
بعض االن��ه��ي��ار ف��ي العمالت 

املشفرة. 
 وأكد أن  التعامل بالعمالت 
املشفرة حالًيا يفتقر للتنظيم، 
حيث أنها غير منظمة وغير 
مركزية إلى حد كبير. هذا يعني 
في األساس أن املستثمرين في 
السوق الالمركزية يتعاملون 
مباشرة مع بعضهم البعض 
بدالً من العمل من داخل بورصة 
م��رك��زي��ة. ح��ي��ث ال مي��ك��ن ألي 
كيان السيطرة عليه وكونه 
غير منظم يعني أن��ه ال توجد 
هيئة حكومية تنظمه. ونظًرا 
لعدم وجود تنظيم والمركزية 
فإنه ال توجد طريقة الستعادة 
مفتاحك اخلاص في حالة فقده 
أو سرقته، وم��ن ث��م ف��إن هذه 
امل��ع��ام��الت تفتقد إل��ى وج��ود 
األمن السيبراني ونظام املخاطر 
واحلماية. يعد االستثمار في 
العمالت املشفرة أكثر خطورة 
من االستثمارات العادية ألن 
املستثمرين ه��م امل��س��ؤول��ون 
ال��وح��ي��دون ع��ن احل��ف��اظ على 
أمان مفاتيحهم اخلاصة وبعيًدا 
ع��ن م��ت��ن��اول املتسللني حيث 
تكون فرص االختراق كبيرة إذا 

لم يتم تخزينها بشكل صحيح.

في إطار دعم البنك حلملة »لنكن على دراية«

»التجاري«: العمالت االفتراضية 
أكثر أنواع االستثمار خطورة

طارق الهنيدي
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دش��ن��ت ش��رك��ة ال��ص��احل��ي��ة العاملية 
ملراكز الترفية التابعة لشركة الصاحلية 
ال��ع��ق��اري��ة أم���س أول م��رك��ز ترفيهي 
عائلي يحمل العالمة التجارية العاملية 
“ناشونال جيوغرافيك عالم االستكشاف 
“ ف��ي م��ول العاصمة ف��ي قلب عاصمة 

الكويت.
وق��د حضر ه��ذا االفتتاح املرتقب كل 
م��ن رئ��ي��س مجلس االدارة ف��ي شركة 
الصاحلية العقارية غازي فهد النفيسي 
ورئ���ي���س م��ج��ل��س االدارة ف���ي ش��رك��ة 
العاصمة العقارية أن���ور  عبدالعزيز 
العصيمي وال��ق��ائ��م ب��أع��م��ال السفارة 
األمريكية جيمس هولتسنايدر وممثلي 
“ناشونال جيوغرافيك عالم االستكشاف” 
 Disney Location-Based  م���ن
Experiences وع��دد من الشخصيات 

البارزة في القطاع اخلاص الكويتي . 
وبهذه املناسبة صرح رئيس مجلس 
االدارة في شركة الصاحلية العقارية 
غازي فهد النفيسي خالل االفتتاح قائالً: 
“إنه ملن دواع��ي س��روري أنه مت افتتاح 
م��رك��ز “ناشونال ج��ي��وغ��راف��ي��ك عالم 
االستكشاف” في مول العاصمة، ليكون 
مفخرة لكل م��ن يقيم على ه��ذه االرض 
الطيبة سواء مواطن أو مقيم، موضحا أن 
مول العاصمة الضخم هو عالمة بارزة في 
قلب عاصمة الكويت ملا يتمتع به من موقع 
مميز ومكونات متعددة جمعت ما بني 

التسوق والترفيه واألعمال التجارية .
وأوضح أن شركة الصاحلية العقارية 
أس��س��ت ش��رك��ة ال��ص��احل��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة 
مل��راك��ز الترفيه ال��ت��ي متتلك ترخيصاً 
حصرياً من شركة ناشونال جيوغرافيك 
ع��ال��م االستكشاف لتطوير اول مركز 
ترفيهي عائلي في الكويت على مساحة 

ت��ت��ج��اوز 5 االف م��ت��ر م��رب��ع ويحمل 
العالمة التجارية العاملية “ناشونال 
جيوغرافيك عالم االستكشاف”.  وأكد 
النفيسي أن مركز”ناشونال جيوغرافيك 
عالم االستكشاف” يقدم للزوار جتارب 
ترفيهية وتفاعلية ف��ري��دة م��ن نوعها. 
يهدف امل��رك��ز إل��ى إل��ه��ام األط��ف��ال الذين 
ت��ت��راوح أع��م��اره��م ب��ني 4 و 14 ع��ام��اً 
الستكشاف العالم م��ن خ��الل املغامرة 
   RFID التعليمية بإستخدام تقنية
)جهاز تردد التعريفي( سُينشئ الزوار 

ملف شخصي وم��ن خ��الل اللعب ستتم 
دعوتهم إل��ى العديد من املغامرات في 
امل��رك��ز ليصبحوا مستكشفني بارعني. 
سيختبر األط��ف��ال سرعتهم ف��ي سباق 
ال��س��ف��اري ض��د بعض أس���رع الكائنات 
في العالم أو الغوص في أعماق البحر 
في رحلة احمليط والسفر إل��ى الفضاء 
وزيارة املريخ في رحلة الفضاء أو جتربة 
نهر امل��غ��ام��رات اللتقاط ص���وراً مذهلة 
للحيوانات أثناء التجديف في األنهار 
البعيدة ح��ول العالم. يساهم التعليم 

واالستكشاف في توفير أج��واء مثيرة 
للعائالت التي تزور مول العاصمة.

ق������ال ج���ي���م���س ه���ول���ت���س���ن���اي���در، 
“ناشيونال جيوغرافيك ه��ي عالمة 
جت��اري��ة أمريكية غنية ع��ن التعريف، 
حيث ان��ه��ا شهيرة بكونها ب��واب��ة إلى 
العالم.  يعد نوع املشاركة العملية مع 
مفاهيم االستدامة واالستكشاف التي 
يوفرها مركز “ناشونال جيوغرافيك 
عالم االستكشاف” أم��راً بالغ األهمية 
لتعليم األط��ف��ال بينما ن��واص��ل املهمة 
العاملية حلماية بيئتنا.   وأث��ن��ى على 
شركة الصاحلية العقارية لبصيرتهم 
في قيمة مركز “ناشونال جيوغرافيك 
عالم االستكشاف” وتنفيذها املتطور في 

الكويت. 

جيوغرافيك ناشونال  وممثلي  األمريكية  السفارة  بأعمال  القائم  بحضور 

»الصاحلية العقارية« تدشن أول مركز ترفيهي 
عائلي في مول العاصمة

النفيسي والقائم بأعمال السفارة األمريكية  يتوسطان احلضور

أش��ه��ر  اس���ت���ق���ط���اب  ف����ي  جن���ح���ن���ا   : ال��ن��ف��ي��س��ي 
ال����ع����الم����ات ال����ت����ج����اري����ة احمل���ل���ي���ة وال���ع���امل���ي���ة

عقدت الشركة الكويتية لبناء املعامل 
واملقاوالت جمعيتها العمومية أمس  األحد 
في مقر الشركة الكائن مبنطقة الشويخ، 

بنسبة حضور بلغت  78.14 باملئة.
وأك����د ن��ائ��ب رئ��ي��س م��ج��ل��س اإلدارة 
وال��رئ��ي��س التنفيذي مؤيد حمد مساعد 
الصالح أن “املعامل” تسير وف��ق منهج 
وخطط مبنية على احلقائق والدراسات 
بعيدا عن املخاطرة أو املجازفة التي قد 
تؤثر سلباً على املركز املالي للشركة والذي 
يتمتع بقوة ومتانة كبيرتني، إضافة إلى 
احلرص على احلفاظ على حقوق املساهمني 
وثقتهم ودع��م��ه��م الكبير، حيث حققت 
الشركة ما ترجوه من أه��داف خالل العام 
امل��اض��ي رغ��م ظ��روف جائحة “كورونا” 
واستطاعت إث��ب��ات ق��درت��ه��ا على العمل 
والنجاح وأن حتافظ على استقرار أدائها 

املالي بشكل إيجابي.
وأشار الصالح إلى العديد من التحديات 
والصعوبات املختلفة التي واجهت الشركة 
وس���وق ال��ع��م��ل خ��ص��وص��ا ب��ع��د جائحة 
كورونا معبرا عن تفاؤله باملستقبل وثقته 
بجهود وتفاني العاملني بالشركة في جميع 
املجاالت واألقسام، موضحا أن “املعامل” 
تسير بخطى واثقة ووف��ق استراتيجية 
مستقبلية تقوم على املساهمة بدعم خطة 
ال��دول��ة ومشاريعها التنموية خصوصاً 
املدرجة ضمن استراتيجية الكويت و”رؤية 
الكويت 2035”     ، متطلعا إلى املزيد من 
النجاح واإلجن��ازات ومبا يلبي طموحات 

العمالء واملساهمني.
وشدد الصالح على أن “املعامل” كانت 
وم��ازال��ت حريصة على السير بخطوات 

واثقة ووفق استراتيجية واضحة املعالم 
ورؤي���ة مجلس اإلدارة، وبجهود فريق 
عملنا املتكاملة فقد استطاعت تنفيذ جميع 
األعمال واملشاريع واألنشطة املوضوعة 
ب��ك��ل إخ����الص ووف����ق أع��ل��ى مستويات 
اجل���ودة، حيث ك��ان خلبرة العاملني في 
جميع اإلدارات واألقسام الدور األبرز في 
أن تكلل تلك اجلهود بالنجاح باعتبارهم 

العنصر األغلى.
وأب��رز تلك األع��م��ال: توقيع العقد رقم 
21056775 م��ع ش��رك��ة ن��ف��ط الكويت 
واخل�����اص ب��أع��م��ال خ���دم���ات ال��ص��رف 
واملجاري ومحطات املعاجلة في املناطق 
الشمالية لعمليات شركة نفط الكويت 

بقيمة 2،947،062 دينار كويتي.
كما مت توقيع العقد رقم 21056717 
)حتالف الشركة الكويتية لبناء املعامل 

واملقاوالت مع شركة إدارة التكنولوجيا 
البيئية( مع شركة نفط الكويت ملشروع 
معاجلة وإع��ادة تأهيل التربة في شمال 
ال��ك��وي��ت، وذل���ك ضمن ب��رن��ام��ج الكويت 
لتأهيل البيئة مببلغ اجمالي ق��دره 188 
مليون دوالر ام��ري��ك��ي، م��ا ي��ع��ادل 56.8 

مليون دينار كويتي.
ومت��ت إضافة أم��ر تغييري بقيمة 3.5 
مليون دينار على العقد رقم )ه� ط ص/ 
403( صيانة عامة على )الدائري اخلامس 
السريع وطريق الغزالي السريع وطريق 

اجلهراء السريع( مع التقاطعات
كما مت االنتهاء من العقد رق��م )ق ص 
ش/ 65(، إلجناز )أعمال صيانة وإنشاء 
شبكة مجاري األمطار واملجاري الصحية 
في محافظة مبارك الكبير(، ومت تسليمه 

لوزارة االشغال العامة.

26 باملئة نقدًا و5باملئة أسهم منحة الشركة عقدت عموميتها وأوصت بتوزيع 

4.3 مليون دينار  »املعامل«: حتقق 
أرباحًا خالل السنة املالية املاضية

جانب من العمومية

 12.8 »أجيليتي« حتقق 
مليون دينار أرباحًا صافية

أعلنت أجيليتي، عن نتائجها املالية للربع األول من عام 2022 
محققة صافي أرباح بقيمة 12.8 مليون دينار وربحية سهم 6.07 
فلس للسهم الواحد بزيادة 1باملئة عن نفس الفترة من عام 2021 
والذي يتضمن ارباح من من العمليات غير املستمرة. أما االرباح من 
العمليات املستمرة فقد منت بنسبة 1،311باملئة. وقد بلغت األرباح 
قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء 34 مليون 
دينار كويتي بزيادة نسبتها 71.7باملئة فيما بلغت اإليرادات 132.1 

مليون دينار كويتي محققة زيادة بنسبة 22.3باملئة.
وف��ي ه��ذا السياق أوض��ح ط��ارق سلطان نائب رئيس مجلس 
إدارة أجيليتي: “لقد بدأنا العام بشكل جيد، حيث سجلت الشركات 
اخلاضعة لسيطرتنا منواً صحياً مقارنة بالعام املاضي. وعلى الرغم 
من حتديات السوق وال��ظ��روف اجليوسياسية، نتوقع أن حتقق 
عملياتنا املستمرة أداًء قوياً هذا العام. سنواصل التركيز على تسريع 
وتيرة النمو في هذه الشركات من خالل عملياتنا القائمة واجلديدة 
ويعتبر عرضنا لشركة Menzies مثاالً جيداً على التزامنا بذلك.  أما 
على صعيد قطاعنا االستثماري، متثل حصتنا في شركة DSV أكبر 
استثماراتنا، فنحن نؤمن بالنمو طويل األجل لهذه الشركة وقطاع 

الشحن عامة.”
وأضاف سلطان: “سوف نعمل على توسيع محفظتنا االستثمارية 
خالل املرحلة املقبلة، بهدف تعظيم القيمة ملساهمينا وذلك من خالل 
االستثمار في الشركات التي تعمل في القطاعات عالية النمو ذات 
املقومات الراسخة، معززين في ذلك بفريق اإلدارة من ذوي اخلبرات 
العريقة، وأفضل ممارسات احلوكمة ومبا يتوافق مع رؤية الشركة 

وقيمها.”
وجدير بالذكر أنه في م��ارس 2022، أعلن كل من مجلس إدارة 
شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع وإح��دى شركاتها 
 John Menzies PLC  اململوكة كلياً ومجلس إدارة ش��رك��ة
)مينزيز(، التوصل إلى اتفاق بشأن شروط العرض النقدي الذي 
أوصت به أجيليتي لالستحواذ على نسبة 100باملئة من األسهم في 
شركة مينزيز. وفي حال املوافقة على الصفقة من قبل مساهمي شركة 
مينزيز والهيئات التنظيمية، فمن املتوّقع أن ينتج عن ذلك مركز قوة 
في قطاع خدمات الطيران حيث من ستصبح »املجموعة املشتركة« 
أكبر شركة تقّدم خدمات املطارات في العالم من حيث عدد الدول التي 
تعمل فيها، وثاني أكبر شركة من حيث املطارات التي تخدمها، وثالث 
أكبر شركة من حيث اإليرادات. وقد جتاوزت إيرادات شركة مينزيز 
وشركة ناشيونال خلدمات الطيران “ناس” املجّمعة قيمة 1.5 
مليار دوالر أمريكي في العام 2021 ومن املتوقع أن تضم »املجموعة 
املشتركة« 35،000 موظف في 250 مطاراً في 57 دولة، وأن تقّدم 

اخلدمات ألكثر من 600 ألف رحلة طيران سنوياً.

4.4 مليون دينار
 أرباح »األهلية للتأمني« 

بالربع األول
أظهرت البيانات املالية للشركة األهلية للتأمني ارتفاع أرباح 
الشركة في الربع األول من العام اجلاري بنسبة 20.3باملئة على 

أساس سنوي.
بحسب نتائج الشركة للبورصة الكويتية، بلغت أرباح الفترة 
4.406 مليون دينار، مقابل أرباح الربع األول من العام املاضي 

البالغة 3.664 مليون دينار.
وبلغت ربحية سهم الشركة بنهاية الربع األول من العام 
اجلاري 20.33 فلساً، مقابل ربحية للسهم بقيمة 16.91 فلساً 

في الفترة املماثلة من العام السابق.
وق��ال��ت الشركة إن ارت��ف��اع األرب���اح خ��الل ف��ت��رات املقارنة 
يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع األرباح التشغيلية والعائد من 

االستثمار.
وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية في الربع األول من العام 
اجلاري بقيمة 4.854 مليون دينار، مقابل 3.688 مليون دينار 

أرباح الفترة ذاتها من عام 2021، بنمو نسبته 31.6باملئة.
كما ارتفع إجمالي اإليرادات التشغيلية للشركة بنهاية الربع 
األول من العام اجل��اري بنسبة 9.2باملئة إلى 24.387 مليون 
دينار، مقابل 22.343 مليون دينار بنفس الفترة من العام 

املاضي.

عامالن يصعدان بأرباح 
»التمدين العقارية« في 
45.2 باملئة الربع األول 

 أظهرت البيانات املالية لشركة التمدين العقارية ارتفاع أرباح 
الشركة في الربع األول من العام اجلاري بنسبة 45.2باملئة على 

أساس سنوي.
بحسب نتائج الشركة للبورصة الكويتية، بلغت أرباح الفترة 
3.278 مليون دينار، مقابل أرباح الربع األول من العام املاضي 

البالغة 2.257 مليون دينار.
وبلغت ربحية سهم الشركة بنهاية الربع األول من العام 
اجل��اري 8.2 فلساً، مقابل ربحية للسهم بقيمة 5.6 فلساً في 

الفترة املماثلة من العام السابق.
وقالت الشركة إن ارتفاع األرباح خالل فترات املقارنة يعود 
بشكل أساسي إلى زيادة صافي اإلي��رادات التشغيلية، وزيادة 

األرباح من نتائج شركات زميلة.
وبلغ إجمالي اإليرادات التشغيلية للشركة بنهاية الربع األول 
من العام اجل��اري 6.452 مليون دينار، مقابل 5.045 مليون 

دينار للفترة ذاتها من عام 2021، بارتفاع نسبته 27.9باملئة.

عمومية سابقة للشركة 206 باملئة في الربع األول أرباح »يوباك« تقفز 
أعلنت شركة املشاريع املتحدة للخدمات 
اجلوية “يوباك”، عن نتائجها املالية للربع 
األول من العام 2022، حيث بلغت صافي 
أرباحها 334.914 ألف دينار، مبا يعادل 
ربحية للسهم مقدارها 0.89 فلس وبزيادة 
قدرها 206باملئة مقارنة ب�الفترة نفسها من 

عام 2021.
بحسب بيان للشركة بلغت إي���رادات 
الفترة 2.275 مليون دينار وبزيادة قدرها 
37.5باملئة قياساً بإيرادات الربع األول من 

العام املاضي.
وك��ذل��ك ارتفعت أرب���اح “يوباك” قبل 
الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء 
خالل الربع األول من العام 2022 لتبلغ 

1.335 مليون دي��ن��ار وب��زي��ادة قدرها 
62باملئة مقارنة ب�ذات الفترة من العام 

السابق.
وحول هذه النتائج قالت نادية عقيل، 
الرئيس التنفيذي لشركة يوباك: “تتوافق 
ن��ت��ائ��ج ال��رب��ع األول م��ن ه���ذا ال��ع��ام مع 
توقعاتنا، حيث شهدنا حتسناً تدريجياً 
مبجمل العمليات التشغيلية ف��ي مطار 
الكويت ال��دول��ي، وال سيما خ��الل موسم 
ال��ع��ط��الت ف��ي ف��ب��راي��ر م��ن ال��ع��ام 2022. 
ويسعدنا أن نرى عودة الرحالت اجلوية 
تدريجياً إلى املستويات السابقة، ونتطلع 
أن ي��ك��ون ه��ذا ال��ع��ام إيجابياً على كافة 

املستويات”.

وأضافت عقيل: “على صعيد رمي مول، 
فقد مت افتتاح كارفور هايبر ماركت في 
أواخر فبراير من هذا العام، مرحباً يالرواد 
واملتسوقني من سكاِن أبوظبي وزواره��ا 
الذين متكنوا أيضاً من التعرف على موقع 

املركز التجاري )رمي مول( وتصميمه”.
من املقرر أن يصبح رمي مول في أبوظبي، 
الذي تشارك “يوباك” في تطويره، وجهة 
الترفيه والتسوق وأسلوب احلياة الرائدة 
في املنطقة، مع ما يقرب من 2.8 مليون 
ق��دم مربع م��ن خ��ي��ارات البيع بالتجزئة 
والتسلية وتناول الطعام والترفيه، مبا 
في ذلك واحدة من أكبر املتنزهات الثلجية 

الداخلية في العالم “سنو أبوظبي”.



alwasat.com.kw

العراق في  اإلرادات«  »كسر  مبعادلة  طرفًا  يدخلون  »املستقلون« 
ينتظر ال��ش��ارع العراقي م��ب��ادرة ج��دي��دة يطلقها النواب 
املستقلون ميكن أن متثل حلحلة لألزمة السياسية املستمرة في 
البالد منذ 7 أشهر، في ظل معلومات حتدثت عن خالفات برزت 

في اللحظات األخيرة حالت دون إطالقها حتى اآلن.
ولم يعلن النواب املستقلون رسمياً فشل مبادرتهم التي 
أعلنوا، أول من أمس، أنها سوف تطلق، السبت، من داخل مبنى 
البرملان ب��دالً من ي��وم اخلميس، لكّن قسماً منهم أعلن أن��ه مت 

تشكيل جلنة إلنقاذ املبادرة، بينما التزم آخرون منهم الصمت 
دالل��ة على ب��روز خالفات بينهم بسبب ميل ط��رف منهم إلى 
»التحالف الثالثي« )التيار الصدري وحتالف السيادة السني 
واحلزب الدميقراطي الكردستاني(، بينما مييل طرف آخر إلى 

»اإلطار التنسيقي«.
وفيما فشلت كل امل��ب��ادرات السابقة التي طرحتها القوى 
التقليدية في التوصل إل��ى حل لألزمة التي تعيشها البالد 

والناجمة عن عدم قدرتها على تشكيل حكومة بعد 7 أشهر على 
إج��راء االنتخابات، في ظل معركة »كسر إرادات« بني القوى 
السياسية املتنافسة، فإن عدم قدرة النواب املستقلني على إطالق 
مبادرتهم، بعد أن مت تأجيلها أكثر من م��رة، يعني أن النواب 
املستقلني الذين كانت اآلمال معقودة على ما تتضمنه مبادرتهم 
من حلول ألزمة االنسداد السياسي أصبحوا بدورهم جزءاً من 

عملية كسر اإلرادات.
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فتحت السلطة الفلسطينية الباب ألي جهة دولية للمشاركة 
في مجريات التحقيق مبقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة، 
وبقيت في املقابل على موقفها الرافض ألي حتقيق مشترك مع 

إسرائيل.
وقال عضو اللجنتني التنفيذية ملنظمة التحرير، واملركزية 
حلركة »فتح«، حسني الشيخ، إن السلطة ترحب مبشاركة 
كل اجلهات الدولية في مجريات التحقيق، موضحاً أنه ميكن 
لتلك اجلهات التواصل مع النيابة العامة الفلسطينية صاحبة 
االختصاص، التي أص��درت اجلمعة تقريرها األّول��ي حول ما 

حصل.
وقالت النيابة العامة الفلسطينية إّن مصدر إطالق النار 
الوحيد في مكان اجلرمية كان من قوات االحتالل حلظة إصابة 

أبو عاقلة، حيث متركزت على بعد نحو 150 متراً.
واتهام النيابة الفلسطينية بصفتها جهة قانونية، يعزز 

االتهام الفلسطيني الرسمي إلسرائيل. وهو اتهام سعت تل 
أبيب إلى نفيه منذ البداية، لكنها لم تستطع إثبات عكسه.

وطلبت إس��رائ��ي��ل إج���راء حتقيق مشترك م��ع السلطة 
واحلصول على الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة، لكن السلطة 
رفضت. واعتبر الشيخ أن ما حصل في تشييع جثمان أبو 
عاقلة اجلمعة، من قبل ق��وات الشرطة اإلسرائيلية »يعزز 

موقفنا الرافض ملشاركة إسرائيل في هذا التحقيق«.
ومنح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، أبو عاقلة، 
جنمة القدس من وسام القدس. وأكد إصرار دولة فلسطني على 
مالحقة اجلناة من قوات االحتالل اإلسرائيلي، مشدداً على أن 
إسرائيل لن تكون شريكة في أي حتقيق يتعلق، ألنها مسؤولة 
عن مقتلها. وأمام سيل االنتقادات الكبير للهجوم على جنازة 
أبو عاقلة، قرر املفتش العام جلهاز الشرطة اإلسرائيلي، كوبي 

شبتاي، التحقيق في سلوك عناصر الشرطة.

»النواب« الليبي يسعى لإلطاحة بويليامز لـ»عدم احترامها السلطة التشريعية«

عودة التوتر إلى طرابلس.. واشتباكات مسلحة في بني وليد وصبراتة

السلطة الفلسطينية تفتح الباب ملشاركة 
دولية في حتقيقات مقتل أبو عاقلة

تطلق  الــتــونــســيــة  املــعــارضــة 
مسيرات احتجاجية عارمة 

دعت حركة »النهضة« التونسية أنصارها إلى املشاركة في مظاهرات 
احتجاجية عارمة أمس  )األحد( وسط العاصمة، وفي مقدمتهم »جبهة 
اخلالص الوطني«، وحراك »مواطنون ضد االنقالب«، اللذان يقودان 
برنامجاً سياسياً واقتصادياً معارضاً للخيارات التي أعلن عنها الرئيس 

قيس سعيد منذ يوليو  املاضي.
وفي هذا السياق؛ يرى مراقبون أن املعارضة التونسية التي تتهم 
وزارة الداخلية بالكيل مبكيالني، تسعى من خالل هذه االحتجاجات 
إلى تأكيد عدم حياد أجهزة الدولة واملؤسسة األمنية، وذلك بتسهيل 

التظاهر ألنصار الرئيس، مقابل التضييق على املعارضة.
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت منع املسيرة التي 
سينظمها احل���زب »ال��دس��ت��وري احل���ر« امل��ع��ارض، ب��زع��ام��ة عبير 
موسي، فيما سماه »الزحف على قرطاج«، غير أن أنصاره أكدوا أنهم 
سيتجمعون في مكان االعتصام أم��ام مقر »االحت��اد العاملي لعلماء 
املسلمني« فرع تونس. ووفق مصادر مقربة من »الدستوري احلر«، 
فإنه من املستبعد أن تتجه املسيرة نحو قصر قرطاج، مثلما كان مبرمجاً 
في السابق، وذلك بعد رفض وزارة الداخلية منح احلزب ترخيصاً 
لتنظيمها، وتوقعت اإلع��الن الحقاً عن الوجهة اجل��دي��دة للمسيرة 
االحتجاجية. في غضون ذلك، أعلن احلزب »الدستوري احلر« عن بدء 
بعض عضوات ديوانه السياسي تنفيذ إض��راب جماعي عن الطعام، 
كحركة رمزية احتجاجية على ما اعتبره »جرمية دولة اقُترفت في حق 
النساء«، بعد اإلعالن عن أعضاء هيئة االنتخابات دون متثيلية للمرأة. 
وأدان��ت موسي »تعمد الرئيس سعيد إهانة نساء تونس، من خالل 
إقصائهن من املشاركة في إدارة العملية االنتخابية، واكتفاء رئيسة 
احلكومة بدور تنفيذ قراراته فقط«، مؤكده أنها لن تقبل ب�»مجاراته في 
التستر على التنظيمات الظالمية التي تغلغلت في تونس منذ وصول 
)اإلخوان( إلى احلكم، مما أساء لصورة املرأة التونسية، وقدمها للعالم 
في ثوب التابعة املكلفة بالطاعة العمياء، دون رأي وال بصمة خاصة 

بها«، على حد تعبيرها.

إصــــــابــــــة عــــســــكــــريــــن اثـــنـــن 
بإطالق نار شمال لبنان

أصيب عسكريان لبنانيان بجروح أمس  )األحد(، بعد إقدام مواطن 
على إطالق النار عليهما في عكار شمال البالد.

وق��ال اجليش اللبناني، في بيان صحافي إن دوري��ة من مديرية 
املخابرات أوقفت مواطناً اليوم مبنطقة ضهر نصار في عكار إلقدامه 
على إطالق النار من سالح حربي باجتاه املركز العسكري في املنطقة، 

ما أدى إلى إصابة عسكريَّني.
وأشار إلى أن عناصر املركز ردوا على مطلق النار باملثل، ما أدى إلى 

إصابته، الفتاً إلى أنه مت ضبط السالح احلربي املستخدم مع ذخيرته.
وحسب البيان، »ُسلمت املضبوطات وبوشر التحقيق مع املوقوف 

بإشراف القضاء املختص«.

مصر تتحرك عربيًا وأوروبيًا 
لـ»دعم حقوقها املائية«

كّثفت مصر من حتركاتها على املستوى العربي واألوروبي، تزامناً 
مع استمرار ن��زاع »س��د النهضة« اإلثيوبي. وأك��د رئيس احلكومة 
املصرية مصطفى مدبولي »على ضرورة االلتزام بالتعهدات مبقتضى 

القانون الدولي، مبا في ذلك اتفاق إعالن املبادئ املوقع في عام 2015«.
وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا بشكل متقطع منذ 10 سنوات 
دون نتيجة، على أمل الوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، 
املقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل. واعتمد مجلس األمن الدولي 
بياناً رئاسياً، منتصف سبتمبر ( املاضي، يشجع الدول الثالث على 
استئناف املفاوضات، برعاية االحتاد األفريقي، بهدف الوصول التفاق 
ُملزم »خالل فترة زمنية معقولة«. وحظي ملف »السد اإلثيوبي« بأهمية 
خاصة خالل مباحثات مصرية - تونسية جرت أخيراً في تونس. 
وقالت تونس إن »موقف مصر في ملف سد النهضة هو موقف تونس«. 
كما أك��دت رئيسة احلكومة التونسية جن��الء ب��ودن »موقف بالدها 
الثابت جتاه دعم مصر وأمنها املائي، باعتباره جزءاً أصيالً من األمن 
املائي العربي«. وفي ديسمبر املاضي كشفت تونس عن جهود تبذلها 
ل�»التوصل إلى اتفاق مرض بني مصر والسودان وإثيوبيا حول تقاسم 

مياه نهر النيل، بشكل ال ميس مبصلحة أي طرف«.

زيلينسكي: الوضع 
في دونباس صعب للغاية

قال الرئيس األوكراني فولودميير زيلينسكي إن الوضع في إقليم 
دونباس شرق أوكرانيا ال يزال »صعباً للغاية« بالنسبة ألوكرانيا.

وشدد زيلينسكي على أن »القوات الروسية ال تزال حتاول على األقل 
إظهار بعض النصر... في اليوم الثمانني من الغزو واسع النطاق، الذي 
يبدو جنونياً بشكل خاص، لكنهم لم يتوقفوا عن كل جهودهم تلك«، 
وفق ما نقلته وكالة األنباء األملانية. وتركز القوات الروسية هجماتها 
على شرق أوكرانيا بعد فشلها في التقدم نحو العاصمة كييف. وكان 
زيلينسكي متفائالً في تقييمه. وقال: »خطوة بخطوة جنبر احملتلني 
على اخلروج من أرضنا... وسنجعلهم يتركون املياه األوكرانية أيضاً«. 
وأوض��ح الرئيس األوكراني أنه أج��رى محادثات في كييف، مع وفد 
من أعضاء مجلس الشيوخ األميركي بقيادة زعيم األقلية اجلمهورية 
مبجلس الشيوخ ميتشل ماكونيل. وقال زيلينسكي إنه دعا واشنطن 

إلى »اإلعالن الرسمي بأن روسيا دولة إرهابية«.

تصاعد التوتر األمني في العاصمة الليبية 
طرابلس، بعد تعرض مساعد بارز لعبد الغني 
الككلي )إغنيوة(، رئيس جهاز دعم االستقرار 
التابع حلكومة »الوحدة«، برئاسة عبد احلميد 
الدبيبة، لعملية استهداف فاشلة بأحد شوارع 
امل��دي��ن��ة. وق���ال ش��ه��ود ع��ي��ان إن عبد احلميد 
املضغوطة، أحد مساعدي إغنيوة، أصيب إثر 
تعرضه إلطالق نار في شارع الصرمي بطرابلس، 
على يد شقيق لقيادي في »كتيبة النواصي«، 
بينما توعد املضغوطة أمس في بيان مقتضب 
»اللواء 444 قتال« التابع حلكومة »الوحدة« مبا 

وصفه برد قاٍس على محاولة قتله.

ك��م��ا ان��دل��ع��ت اش��ت��ب��اك��ات مسلحة جنوب 
مدينة بني وليد )180 كيلومتراً جنوب شرقي 
طرابلس(، عقب اعتقال مسلحني مجهولني لعدد 
من املواطنني. وقال ناشطون وسكان محليون، 
إنهم سمعوا قصفاً ملا بدا أنه طيران حربي لم 
حتدد هويته، بينما أشارت وسائل إعالم محلية 
إلى تصاعد مخاوف املواطنني من ارتفاع وتيرة 
االشتباكات بني التشكيالت املسلحة؛ خصوصاً 
مع إخفاق كل الترتيبات األمنية واملصاحلات 
االجتماعية في احلد منها. كما وقعت اشتباكات 
عنيفة باألسلحة اخلفيفة وامل��ت��وس��ط��ة بني 
ميليشيات متنافسة في منطقة دحمان، شرق 

مدينة صبراتة الساحلية )70 كيلومتراً غرب 
طرابلس(؛ حيث أكد سكان محليون ووسائل 
إعالم محلية سماع دوي قذائف »آر بي جي«، ما 

تسبب في حالة من الذعر واخلوف بني املدنيني.
وسعت حكومة »االستقرار«، برئاسة فتحي 
باشاغا، الح��ت��واء القتال في مدينة ال��زاوي��ة، 
بعدما اجتمع وزير داخليتها عصام أبو زريبة 
مع مشايخ وأعيان وأحد أعضاء املجلس البلدي 
للمدينة، بحضور ع��دد م��ن ق��ادة امليليشيات 
املسلحة، وحسن أبو زريبة نائب رئيس جهاز 
دعم االستقرار الذي دافع عن عمله في املدينة. 
وقال إن عناصره »لم تتجاوز اختصاصاتها، ولم 

تقم بتصرفات خاطئة يعاقب عليها القانون«. 
بينما قالت وسائل إعالم محلية إنه »مت االتفاق 
على وض��ع ميثاق ش��رف ب��ني جميع مكونات 
ال��زاوي��ة، وحتديد مهلة ال تتجاوز عشرة أيام 

إلعداده«.
في غضون ذلك، ووسط آمال أميركية وأممية 
وت��رق��ب داخ��ل��ي ف��ي ليبيا للجولة الثانية من 
اجتماعات اللجنة املشتركة ملجلسي النواب 
والدولة املعنية باملسار الدستوري في القاهرة 
اليوم، صّعد مجلس النواب من حدة خالفه مع 
املستشارة األممية ستيفاني ويليامز، بتلويحه 

املفاجئ أمس بالرغبة في تغييرها.

قوات اجليش الليبي

فتيات يحملن صورة أبو عاقلة

ُقتل متظاهر، خ��الل احتجاجات اندلعت في 
مناطق مختلفة من إي��ران بسبب غ��الء األسعار 

ونقص بعض املواد الغذائية.
وقال النائب عن مدينة دزف��ول، أحمد أواي، إن 
شخصاً ُقتل خالل احتجاجات في مدينة أندميشك 

التابعة حملافظة خوزستان جنوب غربي البالد.
وأشار أواي، في تصريحات لوكالة أنباء العمال 
اإليرانية )إيلنا(، إلى أن الوضع في دزفول أصبح 

هادئاً بعد أيام من االحتجاجات.
واستدرك النائب بأنه ال ميلك معلومات عن عدد 

األشخاص الذين أوقفتهم السلطات األمنية خالل 
االحتجاجات. من جهة أخرى، ادعت مصادر محلية 
أن ثالثة أشخاص قتلوا خالل احتجاجات في مدن 

دزفول وأندميشك وفرسان.
وخرجت مظاهرات في ع��دة مناطق إيرانية، 
بسبب ارتفاع األسعار في املنتجات الغذائية على 

خلفية إلغاء احلكومة للدعم.
وت��دخ��ل��ت ق����وات األم����ن ل��ف��ّض امل��ظ��اه��رات، 
واستخدمت الغاز املسيل للدموع عقب هتافات 

مناهضة للمسؤولني واحلكومة.

وذكرت وكالة األنباء الرسمية”إرنا”، أن األمن 
أوق��ف 22 شخصاً، بينهم 15 في دزف��ول بتهمة 
توجيه املظاهرات، وسبعة في مدينة ياسوج، 
بتهمة توجيه املتظاهرين ل��إض��رار باملمتلكات 
العامة. وتشهد إي��ران موجة غ��الء غير مسبوقة 
ه��ذه األي���ام، من ج��راء ارت��ف��اع التضخم وأسعار 
السلع واخل��دم��ات وس��ط نقص بعض البضائع 
مثل الزيوت الغذائية. وتأتي املوجة اجلديدة في 
ظل توجه احلكومة لتحرير األسعار ورفع الدعم 
عن سلع أساسية، منها القمح والطحني والدجاج 

والبيض وال��زي��وت واألل��ب��ان، ف��ي إط��ار سياسة 
ترشيد األسعار وحتريرها في تضخم األسعار، 
ما يزيد أعباء املعيشة على املواطن اإليراني الذي 
يعيش منذ أربع سنوات تقريباً حتت وطأة أزمة 
اقتصادية متفاقمة على خلفية العقوبات األميركية.
وباملجمل، رص��د “العربي اجلديد” أن معدل 
أسعار السلع الغذائية خالل الفترة األخيرة بلغ 
بني %100 إلى %200 وفي بعض احلاالت وصل 
إلى أكثر من ذلك، مقارنًة بالفترة نفسها في العام 

املاضي. 

15 في دزفول بتهمة توجيه املظاهرات 22 شخصًا بينهم  األمن أوقف 

مقتل متظاهر وإصابات متفرقة خالل االحتجاجات في إيران

الــوســاطــة األممــيــة فــي الــســودان 
حتاور »جلان املقاومة الشعبية«

وجهت »اآللية الثالثية« في السودان، املكونة من األمم املتحدة 
واالحتاد األفريقي ومنظمة »إيقاد«، التي تسعى حلل أزمة احلكم في 
البالد، دعوة ل�»جلان املقاومة« بوالية اخلرطوم لالجتماع بها في 
مقر البعثة للتشاور حول احلوار السياسي في البالد. واملوقف املعلن 
للجان املقاومة، التي تقود احلراك الشعبي في السودان، هو رفض أي 
تفاوض أو حوار مباشر أو غير مباشر مع القادة العسكريني، وتطالب 
بإنهاء توليهم للسلطة وعودة اجليش إلى الثكنات وتسليم السلطة 
للمدنيني. وترفع جلان املقاومة شعار »ال تفاوض، ال شراكة وال 

شرعية« للنظام العسكري احلاكم في البالد.

مظاهرات في تونس
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األهلي املصري يبلغ نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة تواليًا

alwasat.com.kw

البرتقالي يتطلع إلى اللقب الثامن والسماوي يطمح في إنقاذ املوسم

أغلى الكؤوس بني كاظمة والساملية
في نهائي كأس سمو األمير

تتوجه األن��ظ��ار إل��ى س��ت��اد )جابر 
ال��دول��ي( ال��ي��وم حيث يتواجه ك��ل من 
ن��ادي��ي كاظمة والساملية ف��ي امل��ب��اراة 
النهائية لبطولة كأس سمو األمير لكرة 
القدم في نسختها ال60 موسم )2021-

.)2022
ويأمل الفريقان بالتتويج بهذا اللقب 
الغالي الذي غاب عنهما لسنوات عديدة 
اذ حققها كاظمة سبع مرات كان آخرها 
عام 2011 فيما غاب لقب البطولة عن 
الساملية الذي حققه ملرتني اكثر من 20 
عاما ما يضفي على هذا اللقاء املزيد من 

الندية واحلماس.
ويتطلع البرتقالي لتحقيق اللقب 
الثامن في تاريخه والغائب عن خزائنه 
منذ عام ألفني وأحد عشر، حيث يدخل 
امل��ب��اراة مبعنويات عالية باعتباره 
وصيفا للدوري املمتاز إضافة للمستوى 
اجليد الذي قدمه في البطولة، إذ استطاع 
الفوز على القادسية في الدور التمهيدي 
والتغلب على الكويت حامل اللقب في 
دور الثمانية، في حني ستكون البطولة 
هي الثالثة للساملية في حال التتويج 
باللقب الغالي والغائب عنه منذ أكثر 
من عشرين عاما، ويسعى السماوي 
إلى إنقاذ موسمه حيث اختتم منافسات 

بطولة الدوري املمتاز باملركز الرابع.
وتشهد النسخة احلالية من البطولة 
غياب الفرق االكثر تتويجا باللقب عن 
املباراة النهائية وهي أندية القادسية 
وال��ع��رب��ي وال��ك��وي��ت اذ ل��م تغب هذه 
الفرق عن املباراة النهائية منذ أكثر من 

20 عاما.
ويتقاسم ناديا الفحيحيل والنصر 
امل��رك��ز ال��ث��ال��ث مناصفة بعد أن قرر 
االحت��اد إلغاء مباراة حتديد املركزين 
الثالث والرابع التي كانت ستقام أمس 

السبت وذلك بسبب إعالن دولة الكويت 
احلداد الرسمي على وفاة رئيس دولة 
االم����ارات العربية املتحدة الشقيقة 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه 
الله. وانطلقت مسابقة كأس سمو أمير 
البالد لكرة القدم في املوسم الرياضي 

)1961-1962( وح��ق��ق القادسية 
والعربي لقبها 16 مرة لكل منهما ثم 
نادي الكويت 15 مرة فيما نال كاظمة 

لقب البطولة سبع مرات وأحرز كل من 
الساملية واليرموك اللقب مرتني ونادي 

الفحيحيل مرة واحدة.

60 من كأس سمو األمير بني كاظمة والساملية النسخة 

بلغ األهلي املصري نهائي دوري أبطال إفريقيا 
للمرة الثالثة توالياً بتخطيه وفاق سطيف اجلزائري 

في نصف النهائي.
وانتهت مواجهة إياب املربع الذهبي بني صاحب 
الضيافة وفاق سطيف وضيفه األهلي حامل اللقب 
2-2، وك��ان األهلي قد حصل على تذكرة العبور 

مستفيداً من فوزه املريح برباعية نظيفة في الذهاب.
وك��ان ال��وداد البيضاوي حجز بطاقته اجلمعة 
بتعادله مع ضيفه بترو أتلتيكو األنغولي 1-1 إياباً 

بعدما كان فاز 3-1 ذهاباً في لواندا.
وتقام املباراة النهائية في 30 أيار/مايو احلالي 

في املغرب.

وفي الئحة هدافي املباراة، تقدم األهلي بهدف مبكر 
عبر أحمد عبد القادر 2، لكن وفاق سطيف رد بهدفني، 
بواسطة أحمد قندوسي 45+1، ورياض بن عياد 61.  
بدوره محمد الشريف حرم وفاق سطيف حتى من 
فوز معنوي مسجالً التعادل لألهلي 2-2 في الدقيقة 

.2+90

حلم الرباعية ال يزال مستمرًا
بعد فوز ليفربول بكأس االحتاد

حافظ ليفربول على حلمه 
بحصد رباعية من األلقاب هذا 
املوسم بعدما أح��رز لقب كأس 
االحت��اد اإلجنليزي لكرة القدم 
ب��ال��ف��وز 6-5 ع��ل��ى تشيلسي 
بركالت الترجيح وعقب التعادل 

دون أهداف.
وس��ج��ل ال��ب��دي��ل كوستاس 
تسيميكاس رك��ل��ة الترجيح 
احل��اس��م��ة ف��ي ف���وز ليفربول 
في استاد وميبلي بعدما سدد 
سيزار أزبليكويتا قائد تشيلسي 
في القائم وأنقذ أليسون حارس 
ليفربول محاولة من ميسون 

ماونت.
وحافظ إدوار مندي حارس 
تشيلسي على آم��ال فريقه في 
الفوز عندما أنقذ ركلة الترجيح 
اخلامسة من مواطنه السنغالي 
ساديو ماني، لكن ذل��ك لم يكن 
كافيا لكي مينع ليفربول من لقبه 

األول في املسابقة منذ 2006.
وت��وج ليفربول، ال��ذي بلغ 
نهائي دوري أبطال أوروب��ا وال 
يزال ميلك فرصة ضعيفة حلصد 
لقب الدوري املمتاز، بلقب كأس 
الرابطة على حساب تشيلسي 
بركالت الترجيح 11-10 أيضا 

في فبراير شباط املاضي.
وبهذا اللقب، يكون ليفربول 
ق��د حقق 50 باملئة م��ن أه��داف 

املوسم.
ويتأخر ليفربول بثالث نقاط 
عن مانشستر سيتي في الصراع 
ع��ل��ى ل��ق��ب ال�����دوري ق��ب��ل آخ��ر 
جولتني، بينما سيواجه ريال 
مدريد في نهائي دوري األبطال 

في 28 مايو أيار اجلاري.
وق�������ال ي�����ورج�����ن ك���ل���وب 
م��درب ليفربول لهيئة اإلذاع��ة 
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة )ب��ي.ب��ي.س��ي( 
»أن��ا فخور حقا بالالعبني. كان 
تشيلسي رائعا، لكن في النهاية 
يجب وج��ود فائز واح��د فقط، 

واليوم كنا نحن«.
وبالنسبة لتشيلسي فقد 
تعرض لرقم سلبي حيث أصبح 
أول فريق يخسر نهائي كأس 
االحت��اد اإلجنليزي ثالث مرات 
م��ت��ت��ال��ي��ة، ب��ع��دم��ا س��ق��ط أم��ام 
أرس��ن��ال ف��ي 2020 وليستر 

سيتي العام املاضي.

وق��ال توماس توخيل مدرب 
تشيلسي »كما حدث في النهائي 
ال��س��اب��ق ف��ي ك��أس ال��راب��ط��ة ال 
نشعر بأي ندم. لقد قلت لهم إني 

أشعر بالفخر.
»ل��ع��ب��ن��ا 240 دق��ي��ق��ة في 
املباراتني النهائيتني أمام تقريبا 
أخطر هجوم في العالم والنتيجة 
صفر-صفر«. وأض���اف »كنت 
متأكدا أنه خالل املباراة سيكون 
ال��زخ��م ف��ي جانبنا لكن لسوء 

احلظ لم أكن محقا«.
وال��ش��يء السلبي الوحيد 
لفريق ليفربول أن الهداف محمد 
صالح خرج مصابا في الشوط 

األول بسبب مشكلة عضلية.
وفي مباراة شهدت العديد من 
الفرص، كان ليفربول األخطر 
ف��ي ال��ش��وط األول، واق��ت��رب 
لويس دي��از م��ن التسجيل في 
أكثر من مناسبة، قبل أن يعود 
تشيلسي ف��ي ال��ش��وط الثاني 
وي��س��دد م��ارك��وس ألونسو في 

القائم.
واس��ت��ح��وذ ليفربول بشكل 
أك��ب��ر على ال��ك��رة حتى نهاية 
ال��وق��ت األص��ل��ي، وس���دد دي��از 
وزميله أن��درو روبرتسون في 
القائم في آخر عشر دقائق، كما 
أضاع دياز فرصة وسدد خارج 

املرمى بقليل في الدقيقة 90.
وظهر اإلرهاق على الفريقني 

ف��ي ال��وق��ت اإلض��اف��ي، قبل أن 
ي��ت��ف��وق ل��ي��ف��رب��ول ف��ي رك��الت 
ال��ت��رج��ي��ح ويتسلم ج���وردان 
هندرسون قائد ليفربول الكأس 
من األمير وليام وس��ط حماس 

كبير من املشجعني.
وق�����ال ه���ن���درس���ون »إن��ه��ا 
حلظة مهمة لنا. ل��م نصل إلى 
هذا النهائي منذ فترة، لذا الفوز 

باللقب شيء استثنائي«.

سليمان الزيدان يحقق املركز الثالث في بطولة 
آسيا للكيوكوشن كاراتيه بكازاخستان

حقق العب منتخب الكويت للكيوكوشن 
كاراتيه سليمان الزيدان من فئة الناشئني 
اليوم السبت املركز الثالث في بطولة آسيا  
بفئة حتت 55 كيلوغراما التي تستضيفها 
العاصمة الكازاخستانية ن��ور سلطان 

مبشاركة 170 العبا.
وقال رئيس وفد املنتخب حسن الكندري 
إن البطولة شهدت منافسات قوية من 
جميع املشاركني وقد ساهمت التدريبات 
واالس��ت��ع��دادات املكثفة ف��ي حتقيق هذا 

اإلجناز.
وأضاف الكندري أن املنتخب سيواصل 
منافساته غ��دا األح���د ف��ي فئتي ال��رج��ال 
والسيدات آمال أن يحقق العبونا النتائج 
املنشودة لرفع اسم وعلم الكويت عاليا في 

هذا احملفل القاري.
وأوضح أن املنتخب يشارك في البطولة 
بخمسة العبني ه��م ع��الوة على سليمان 
الزيدان كل من حمزة بهبهاني في فئة وزن 
حتت 85 كيلوغراما وط��ارق حمود وزن 
حتت 75 كيلوغراما وضاري الشمري وزن 

حتت 65 كيلوغراما فيما تشارك الالعبة 
زي��ن��ب الكاظمي ف��ي فئة حت��ت وزن 55 

كيلوغراما.
وت��ش��ارك ف��ي البطولة ال��ت��ي انطلقت 

اليوم وتستمر يومني منتخبات الكويت 
وقرغيزستان وأوزبكستان ووطاجيكستان 
وإي��ران واليابان وكازاخستان )الدولة 

املستضيفة(.

الالعب سليمان الزيدان ورئيس وفد منتخب الكويت للكيوكوشن كاراتيه حسن الكندري
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االحتاد العربي للسباحة يجدد 
الثقة في الكويتي حميد 

الغريب نائبًا للرئيس

نائب رئيس االحتاد العربي حميد الغريب مع رئيس االحتاد طه الكشري اثناء تزكيتهما

جدد االحت��اد العربي للسباحة أمس األول الثقة في نائب 
رئيس االحتاد الكويتي للسباحة حميد الغريب نائبا لرئيس 

االحتاد.
جاء ذلك وفق نتيجة انتخابات مجلس ادارة االحتاد العربي 
للسباحة التي جرت في الدار البيضاء بحضور ممثلي االحتادات 

العربية الختيار مجلس ادارة جديد ملدة اربع سنوات.
وفيما ترشح ملنصب ال��رئ��اس��ة رئيس االحت���اد العماني 
للسباحة رئيس االحت��اد العربي احلالي طه الكشري بدون 
منافس وذلك للدورة الثالثة على التوالي تنافس على منصب 

نائب الرئيس خمس شخصيات من احتادات عربية مختلفة.
ومت تزكية نائب االحتاد الكويتي حميد الغريب نائبا لرئيس 
االحتاد العربي للمرة الثانية في انتخابات اشرف عليها احتاد 
اللجان االوملبية العربية بحضور رئيس االحت���اد الدولي 

الكويتي حسني املسلم.
واعرب الغريب عن اعتزازه بتجديد الثقة في شخصه لشغل 
منصب نائب الرئيس معتبرا ذلك تتويجا للسباحة الكويتية 

واالحتاد الكويتي للعبة.
ولفت الغريب الى اهمية املوقع الذي حتتله لعبة السباحة 
الكويتية عربيا واقليميا ودوليا وذلك بفضل الدعم الذي حتظى 
به من لدن القيمني عليها وخاصة من االحتاد الكويتي للعبة ما 
اهلها حلضور مختلف الفعاليات الدولية وانتزاع التتويج في 

منافساتها.

ليفربول يكرس عقدة تشيلسي ويفوز بالكأس

باريس سان جيرمان يفوز برباعية نظيفة 
على مونبلييه بالدوري الفرنسي

فاز متصدر ال��دوري الفرنسي )باريس 
سان جيرمان( على مضيفه )مونبلييه( 
بأربعة اه���داف نظيفة ف��ي امل��ب��اراة التي 
جمعتهما على ملعب )دو ال م��وس��ون( 
ضمن منافسات اجلولة ال 37 من الدوري 

الفرنسي لكرة القدم.
واح���رز ال��الع��ب االرجنتيني ليونيل 
ميسي هدف )باريس سان جيرمان( االول 
ف��ي الدقيقة ال��س��ادس��ة م��ن زم��ن امل��ب��اراة 

مبساعدة الالعب كيليان مبابي.
وواصل )باريس سان جيرمان( الضغط 
من أج��ل زي��ادة حصيلة األه���داف وسجل 
الهدف الثاني عن طريق ليونيل ميسي 
في الدقيقة ال 20 بعد متريرة حاسمة من 

كيليان مبابي.
وع��زز )س��ان جيرمان( نتيجة املباراة 
ب��ت��س��ج��ي��ل ال���ه���دف ال��ث��ال��ث ع���ن ط��ري��ق 
االرجنتيني أنخيل دي ماريا في الدقيقة 
ال26 بعد تسديدة قوية استقرت في شباك 

احلارس.
وفي الشوط الثاني سجل كيليان مبابي 

هدف فريقه الرابع من ركلة جزاء.
وب��ه��ذه النتيجة ع��زز )ب��اري��س سان 
جيرمان( صدارته في جدول الترتيب بعد 
ارتفاع رصيده ال��ى 83 نقطة فيما يحتل 

)مونبلييه( املركز ال13 برصيد 43 نقطة.

وفي مباريات اليوم ضمن اجلولة ذاتهھا 
فاز فريق )موناكو( على )بريست( باربعة 
اه���داف لهدفني ليصعد موناكو للمركز 
الثاني ب68 نقطة فيما هزم فريق )رين( 

نادي )مارسيليا( بهدفني نظيفني.

ميسي تألق في اللقاء



اخترع التلميذ األمريكي، بنجامني تشوي، روبوتا على شكل ذراع 
إنسان يتم التحكم فيه بقوة الفكر. وساعده في ذلك بفترة اإلغالق من 
وباء فيروس كورونا  6 من أصدقائه املتطوعني، ويعد تصميمه بسيطاً 
للغاية ويعمل الروبوت بشكل ممتاز، وفق “روسيا اليوم”. وخطرت 
له فكرة التحكم في شيء بدون كلمات وأزرار منذ سنوات عديدة، حيث 
شاهد الصبي فيلماً عن كيفية زرع اجلراحني لشريحة خاصة في دماغ 

األشخاص املصابني بأمراض خطرة.
ومن حيث املبدأ، فإن اجلهاز بسيط بالفعل وإن��ه عبارة عن طوق 
يوضع على رأس الشخص، ويلتقط موجات الدماغ، ثم  تنتقل اإلشارات 

عبر البلوتوث إلى الذراع اآللية “فتطيع”.
وساعده في جتربة اجلهاز 6 متطوعني، حيث سجل املهندس الشاب 

إشارات دماغهم وقارنها بكيفية تفاعل أيديهم.
وعلى سبيل املثال هل تكون القبضة م��ش��دودة أو غير مشدودة، 
وبالتالي، كان من املمكن “تعليم” الذراع لالستجابة بشكل صحيح. ومت 

تنفيذ ما يقارب ٪100 من األوامر الذهنية.
وفي الوقت نفسه، تبلغ تكلفة اجلهاز 300 دوالر فقط، أما النماذج 
التجارية في السوق فسعرها ال يقل عن عشرة آالف دوالر وال تعمل 

بشكل مطلوب.
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 في الصـميم
ازدادت االحتجاجات الشعبية  اشتعاالً في معظم امل��دن اإليرانية، 
وحررت بعض املناطق من أيدي احلرس الثوري وقوى األمن الداخلي، 
ما دفع نظام املاللي إلى طلب الدعم من احلشد الشعبي العراقي إلخماد 
الثورة ، اجلوع هو الدافع األكبر في مواجهة نظام  ينفق مقدرات الشعب 
على التسلح ليحقق أحالمه املريضة على حساب شعبه املظلوم ، املليارات 
التي ينفقها على حزب الشيطان في لبنان وعلى النظام النصيري في الشام 
وعصابات احلوثي في اليمن  واملليشيات في العراق وسواها مما يسمى 
تصدير الثورة، أدت إلى إخفاقهم في توفيراالحتياجات األساسية للشعب 

اإليراني.
شعب إيران الذي يقارب 100 مليون يشكل الشيعة منهم 60 مليوناً 
غير راضني عن استئثار القلة من املاللي ومن حولهم بالسلطة والثروات، 
بينما يعيشون في أوضاع صعبة ، سقوط هذا النظام الفاسد أصبح وشيكاً 
ولن يدوم نظام غير عادل يعتمد على اجترار املظلومية ، ويجمع في يديه 

السلطة واملال بينما شعبه يعيش في ضنك.

  

@Alwasatkuwait

Retweet

salahalhashem@  �صالح الها�صم
هناك تقدم طبي كبير في اوكرانيا. تعرض املئات من االطباء املتخصصني 
في القلب واالعصاب وال��والدة وكل التخصصات النادرة ومنها اخلاليا 
اجلذعية الى تعذر عملهم هناك. ملاذا التنشر وزارة الصحة لدينا للتعاقد مع 
ضرهم وعائالتهم لالستقرار في الكويت ونبدأ السياحة  هؤالء االطباء وتحُ

العالجية.؟

Yousef S. Alothman  @Y_S_AlOthman
نداء لشركة املطاحن الكويتيه :: أمام تداعيات شح مادة القمح عاملياً .. يجب  
التوقف فوراً عن انتاج األصناف  الثانويه ملنتجات الشركه .. والتركيز على 

توفير   صنف اخلبز فقط .. وتياتي ..

faisal_lawyer@  في�صل الر�صيدي
 هناك فكر تخوين البعض للبعض منتشر لألسف تعارض أشخاص بالرأي 

أنت عدو له ومرتزق متدح ديرتك وحكومتك أنت لك مصلحة
تتكلم باملدح وباخلير للدول الشقيقة أنت تبي شيء وال أعلم هل املطلوب 
أن نكون أعداء وبخصومة شخصية دائمة ملجرد أختالفنا باألراء احلمدلله أن 

الهواء واملاء من رب العاملني

O_Alkhashram@  اأ�صامة اخل�رشم
الكويت تعاني من حالة شلل بيروقراطي في اتخاذ اي قرار .

Q80Teach@  ا. �صعاد احلمود
لو في محاسبة حقيقيه من بلدية الكويت على متابعه اعمال شركات 
النظافه وتسجيل املخالفات عليها وعدم جتديد عقودها لرأينا الشوارع نظيفه . 

لذلك جتدون الشركات غير مهتمه فالحسيب وال رقيب!

saud3355@  �صعود املخيزمي
أثناء مروري مشيا باحد شوارع حولي فإذا ببائع يخرج من محله ويرمي 
كوب على األرض. سألته لم فعلت ذلك؟ رد ببرود الن عامل النظافه راح 
ياخذه بعد شويه..طبعا سمعته كالم خليته يخجل من نفسه وشال الكوب 
ودخل محله الذي ال توجد به سله اصال. هذا النوعيه لو تعرف ان هناك عقوبه 

تعور ما رمى الكوب بره

g_alfahad@  املوؤرخه الكويتيه
اللي يتزوج اسيويه بالغالب هو جنسيه ثامنه انتبهوا رن رن رن رن ثم 
يعطي زوجته االسيويه جنسيه ثامنه رن رن رن رن  انتبهتوا واال استمر اطق 

جرس االنذار رن رن رن رن رن اليوقف 

mullajumaahamd@  عبداخلالق اخلطيب
البنك املركزي  اتاد املصارف . بعد التحية  يرجى  توجيه تعليماتك للبنوك  
بأن يتم  ارسال مسج عند خصم الرسوم من احلسابات على غرار  رسائل 
السحوبات وااليداعات !! فقد الحظنا أن الرسوم تخصم من العميل احيانا 
دون علمه والسبب يكون خطأ من املوظف فلم يقم بتوضيح ذلك للعميل اثناء 

املعاملة!

غوغل تطلق ساعتها 
الذكية »بيكسل ووتش«

إيلون  إمتام  يستبعد  ترامب 
»تويتر«  شراء  صفقة  ماسك 

على شكل ذراع إنسان.. تلميذ أميركي
 يخترع روبوتًا يتم التحكم فيه بقوة الفكر

عّقب الرئيس األمريكي السابق، دونالد ترامب، 
على األخبار التي تفيد بأن االستحواذ املخطط له 
على  موقع التغريدات “تويتر” من قبل امللياردير، 

إيلون ماسك، معلّق بشكل مؤقت. 
وقال ترامب عبر حسابه على منصته للتواصل 
االجتماعي “تروث”: إنه يعتقد أن ماسك لن ميضي 

قدما في شراء “تويتر”.
وكتب ف��ي منشور ل��ه، اجلمعة امل��اض��ي: “ال. 
محال أن يشتري إيلون ماسك “تويتر” بهذا السعر 
الباهظ، خاصة منذ إدراك أنها شركة تعتمد إلى حد 

كبير على حسابات وهمية”.
ومضى ت��رام��ب ليقول إن “إيلون ماسك كان 
سيلغي صفقة البيع منذ فترة طويلة” لوال رسوم 

االنفصال.
ووقع ماسك و”تويتر” اتفاقية تتضمن دفعه 
مليار دوالر، ك��رس��وم انفصال يدفعها الرئيس 
التنفيذي لشركة “تسال” إذا ق��رر االنسحاب من 
الصفقة. وعلّق إيلون ماسك صفقة شراء “تويتر” 
مؤقتاً، نظراً للتفاصيل الداعمة لإلحصاءات التي 
تقول إن احلسابات املزيفة والوهمية تشكل بالفعل 

أقل من 5 في املئة من املشتركني.
وق��ال إيلون ماسك في تغريدة ل��ه: إن��ه يعتزم 
إج���راء بحث لتحديد ع��دد مستخدمي “تويتر” 
ال��وه��م��ي��ني، قبل امل��ض��ي ق��دم��ا ف��ي ش��رائ��ه ملنصة 

التواصل االجتماعي.
إرسل كلمة  »اشتراك«

الصني تختبر منطادًا 
حلق إلى مستويات قياسية

اختبر اخلبراء من األكادميية الصينية للعلوم، 
أمس، منوذجاً معدالً للمنطاد الوطني “جيمو 1-” 

في منطقة هضبة التبت.
وكتبت صحيفة “China Daily” أن املنطاد 
ارتفع إلى علو 9032 متراً فوق مستوى سطح 
البحر، مدققة أن هذا اجلهاز حطم الرقم القياسي 
اخل��اص ب��ه، وك��ان على مستوى أعلى من جبل 
إيفرست )8849 متراً( وهو أعلى جبل في العالم، 
واستخدمت األكادميية ه��ذا املنطاد ال��ذي يبلغ 
وزن���ه 2،6 ط��ن وحجمه 9 آالف متر مكعب، 

ألغراض األرصاد اجلوية.
وق��ال معهد األب��ح��اث لهضبة التبت التابع 
ألكادميية العلوم الصينية: إن مثل هذا املنطاد 
القوي يرتفع إل��ى مثل ه��ذا االرت��ف��اع ألول مرة 
في التاريخ. فقد ارتفع النموذج األول للمنطاد 
“جيمو1-” في عام 2019 إلى ارتفاع 7 آالف 

متر.

أطلقت شركة “غوغل”، األربعاء املاضي، ساعتها 
الذكية “بيكسل ووتش”، لتضيفها بالتالي إلى 
مجموعة منتجاتها “بيكسل”، التي تضم هواتف 
ذكية وأجهزة كمبيوتر محمولة وسماعات رأس، 
وذل��ك في إط��ار استراتيجيتها الهادفة إل��ى جعل 

خدماتها متاحة في أي وقت على أجهزة مختلفة.
وكانت الشركة التابعة ل�”ألفابت” طّورت برنامج 
تشغيل مخصصاً لساعات ذكية من عالمات جتارية 
أخ��رى، لكنها ه��ذه امل��رة صممت ساعتها اخلاصة 

وصّنعتها.
وُع��رض��ت ساعة “بيكسل ووتش” في املؤمتر 
السنوي للمطّورين، ال��ذي نظمته “غوغل” في 
كاليفورنيا، وق��دم��ت فيه كذلك جهازها اللوحي 
اجلديد كما عرضت نسخة جديدة من سماعاتها 

ومنوذجاً أرخص من هاتفها الذكي.
وق���ال امل��س��ؤول ع��ن األج��ه��زة واخل��دم��ات لدى 
غ��وغ��ل ري��ت��ش أوس��ت��رل��و: إّن أج��ه��زة “بيكسل” 
ق��ادرة على االت��ص��ال في ما بينها بسهولة بفضل 
الذكاء االصطناعي واحلوسبة السحابية وشرائح 

الكمبيوتر.
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