ملشاهدة الصفحات
PDF

ال����ث��ل�اث����اء

غرة ربيع األول  1444هـ 27/سبتمبر  - 2022السنة السادسة عشر  -العدد 3946

� 8صفحات ــ  100فل�س

مجلس الوزراء يقر إسقاط األقساط املستحقة على الشهداء

«الدفاع» تتنازل لـ«السكنية» عن «لواء اجلنوب»
عقد مجلس الوزراء اجتماعه األسبوعي
ص��ب��اح ام��س ف��ي قصر السيف برئاسة
الشيخ طالل اخلالد رئيس مجلس الوزراء
باإلنابة ووزي��ر الدفاع ووزي��ر الداخلية
بالوكالة.
وبعد االجتماع قال نائب رئيس مجلس
ال���وزراء ووزي���ر ال��دول��ة لشئون مجلس
ال��وزراء د.محمد الفارس أن وزارة الدفاع
تنازلت عن موقع معسكر ل��واء اجلنوب
«غ��رب مدينة صباح األح��م��د السكنية»
البالغ مساحته « »2كيلومتر ط��والً و2
كيلو متر عرضاً ،لصالح املؤسسة العامة
للرعاية السكنية ،وهو التنازل الثاني من
قبل الوزارة لدعم الرعاية السكنية.
من جانب آخ��ر ،أحيط مجلس ال��وزراء
علماً بتوصية اللجنة ال��وزاري��ة املشرفة
على متابعة تنفيذ املشروعات الكبرى
بشأن التقرير املعد من قبل جلنة حصر
أراضي الفضاء اململوكة للدولة الصاحلة
للمشاريع السكنية وقرر املجلس تكليف
بلدية الكويت باتخاذ اإلج��راءات الالزمة
والكفيلة بتخصيص امل��واق��ع احمل���ددة
بالتقرير لصالح املؤسسة العامة للرعاية
السكنية بغرض توفير الرعاية السكنية
للمواطنني وتسليمها إلى املؤسسة حتى
يتسنى لها القيام ب��اإلج��راءات الالزمة
لكل منها وصوالً إلى مرحلة توزيعها إلى
مستحقيها.
كما بحث مجلس الوزراء توصية جلنة
الشئون القانونية بشأن إسقاط ما تبقى
من األقساط املستحقة على الشهداء املراد
تكرميهم لكل من املؤسسة العامة للرعاية
السكنية وبنك االئتمان الكويتي وإع��ادة
ما مت سداده لذويهم بنا ًء على طلب مكتب
الشهيد ،وقرر مجلس الوزراء املوافقة على
توصيه اللجنة.
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القرضاوي ..
«راية انزلت»

«احلرس الوطني»  :مستعدون ملواجهة األمطار

الرفاعي وعدد من القادة في معسكر التحرير أمس

أكد وكيل احلرس الوطني الفريق
الركن مهندس هاشم الرفاعي رفع
درج��ة االستعداد للوحدات املعنية
وتفعيل م��راك��ز العمليات وف��رق

كأس آسيا لكرة قدم
الصاالت تنطلق اليوم
تنطلق اليوم منافسات بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصاالت
ال��ت��ي تستمر حتى  8أك��ت��وب��ر املقبل مب��ش��ارك��ة  16منتخبا
ويحتضنها مجمع صاالت الشيخ سعد العبدالله مبنطقة صباح
السالم بإقامة أربع مباريات ضمن املجموعتني األولى والثانية.
وتشهد منافسات املجموعة األول��ى لقاءين مهمني اذ يلتقي
منتخب الكويت املستضيف مع نظيره العماني في مستهل
مشوار االزرق في البطولة فيما يلعب العراق وتايالند في املباراة
االخرى في حني يلتقي منتخبا البحرين وطاجيكستان وكذلك
اوزبكستان وتركمانستان ضمن املجموعة الثانية.

«الداخلية» وجامعة
الكويت يبحثان عن حلول
لالختناقات املرورية
بحثت اإلدارة العامة للمرور ب��وزارة الداخلية مع جامعة
الكويت ام��س االثنني احللول املناسبة لتخفيف االختناقات
املرورية في الشدادية.
وذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني بالوزارة في
بيان صحفي أن االجتماع بني اجلانبني جاء بناء على تعليمات
من رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية
بالوكالة الشيخ طالل اخلالد للوصول إلى حلول عاجلة وسريعة
لتخفيف االختناقات املرورية.
وأوضحت أنه تقرر باالجتماع فتح جميع التقاطعات املرورية
باملنطقة الى جانب وضع ثالث سيارات تصوير بكاميرات لضبط
املخالفني فضال عن فرز دوريات مرورية داخلية لتنظيم احلركة
املرورية خالل هذه الفترة من بداية العام الدراسي

«االستئناف» تؤيد شطب
املرداس والبرغش والفكر
أي���دت محكمة االستئناف ق���رار وزارة الداخلية بشطب
املرشحني نايف امل��رداس وأن��ور الفكر وعبدالله البرغش من
كشوف املرشحني ،كما أيدت قرار وزارة الداخلية بشطب املرشح
عايض بو خوصة.

«البلدية» 453 :متقدم ًا لوظيفة
«محامي ب» ..اجتازوا االختبار
أعلنت بلدية الكويت امس نتائج اختبارات املتقدمني لشغل
وظيفة «محامي ب» ،التي أسفرت عن جناح  453متقدماً بنسبة
جتاوزت الـ 60في املئة .وأوضحت «البلدية» أن  1368شخصاً
استوفوا الشروط ،تقدم  1276منهم لالختبار ،في حني تغيب
 92آخرون عن أدائه .وأضافت أنه سيتم التواصل مع مجتازي
االختبار خالل أيام لتحديد موعد املقابلة الشخصية ،في حني يتم
فتح باب تقدمي التظلمات حتى  6أكتوبر مبقر البلدية.

الطوارئ الفنية لتقدمي اإلسناد الالزم
لكافة أجهزة الدولة املعنية مبواجهة
األمطار واآلثار املترتبة عليها.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر

عن احلرس الوطني امس عقب قيام
الفريق الرفاعي وعدد من كبار القادة
بزيارة إلى معسكر التحرير لتفقد
قوة إسناد أجهزة الدولة استعدادا

ملوسم األمطار إذ اطلع على اآلليات
واألجهزة واملعدات التي مت تطويرها
لتقدمي أفضل الدعم واملساندة خالل
موسم األمطار

حتذيرات دولية لروسيا من استخدام
«النووي» في أوكرانيا
توالت أمس التحذيرات والتنديدات الدولية بتلويح الرئيس
الروسي فالدميير بوتني باستخدام األسلحة النووية.فقد أكد
العديد من املسؤولني األميركيني الكبار ،أن الواليات املتحدة حذرت
موسكو سرا ً وعلناً من عواقب “كارثية” إذا استخدمت النووي في
إطار العمليات في أوكرانيا.
وأوض��ح وزير اخلارجية األميركي أنتوني بلينكن في مقابلة
بثت مساء األحد ،أن اإلدارة األميركية أرسلت حتذيرات سرية إلى
روسيا لثنيها عن خيار احلرب النووية املظلم هذا.
كما شدد لبرنامج “ 60دقيقة” عبر شبكة سي بي إس اإلخبارية
في نيويورك على هامش اجتماعات اجلمعية العامة لألمم املتحدة،
أن بالده كانت واضحة مع الروس حول هذه النقطة .وأكد أهمية أن
تسمع موسكو من واشنطن ذلك ،وتعلم ماهية العواقب وروعتها
حال نفّذت تهديدها.

تعبئة في اجلانبني الروسي واألوكراني وسط حتذيرات دولية من التصعيد

فقدت األم��ة اإلسالمية أم��س أح��د أب��رز علمائها
األج�لاء  ،أحد أع�لام اإلس�لام البارزين في العصر
احلاضر علما وفكرا ودعوة وجهادا ،والذي ترك في
كل منها بصمات واضحة تدل عليه ،وتشير إليه»،
إن��ه الشيخ اجلليل الدكتور يوسف القرضاوي ،
املؤسس والرئيس السابق لالحتاد العاملي لعلماء
املسلمني  ،الذي رحل عن عمر يناهز الـ  96عاما.
القرضاوي وهب حياته مبينا ألحكام اإلس�لام،
ومدافعا عن أمته ،نسأل الله أن يرفع درجاته في
عليني ،وأن يلحقه بالنبيني والصديقني والشهداء
والصاحلني ،وحسن أولئك رفيقا ،وأن يجعل ما
أصابه من مرض وأذى رفعا لدرجاته ،رحم الله
شيخنا اجلليل رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته
وجزاه الله خيرا ً مبا قدمه لإلسالم واملسلمني ..اللهم
آمني
يذكر أن الشيخ يوسف القرضاوي ولد في إحدى
قرى جمهورية مصر العربية ،في العام 1926م
وأمت حفظ القرآن الكرمي ،وأتقن أحكام جتويده،
وهو دون العاشرة من عمره ،والتحق مبعاهد األزهر
الشريف ،فأمت فيها دراسته االبتدائية والثانوية
وكان دائما في الطليعة.

«البلدي» يوافق على تخصيص ثالث محطات مبدينة «صباح األحمد» السكنية
وافق املجلس البلدي في جلسته الرئيسية ،أمس ،برئاسة
عبدالله احملري ،على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري
تخصيص محطتني ضخ ومحطة للرفع في مدينة صباح
األحمد السكنية.كما واف��ق املجلس على إع��ادة طلب توطني
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سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ،بقصر بيان ،صباح
أمس ،سمو الشيخ صباح اخلالد.
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ولي العهد يستقبل
صباح اخلالد

القطاعات الصناعية مبنطقة النعامي الصناعية املنطقة
الغربية قطعة رقم ( )1موقع الصناعات التحويلية وتشكيل
املعادن للجنة املختصة.
وص��ادق املجلس على مالحظات محضر اجتماع جلنة

محافظتي الفروانية واجلهراء اضافة الى موافقته على تصميم
وتنفيذ خطي أنابيب  8بوصة و 10بوصة تابعني لشركة
البترول الوطنية الكويتية للربط بني مستودع األحمدي
للمحروقات البترولية ومصفاة ميناء األحمدي.

رئيس األركان يستقبل امللحق العسكري اإلماراتي مبناسبة انتهاء عمله
اس��ت��ق��ب��ل رئ��ي��س
األرك��������ان ال��ع��ام��ة
ل��ل��ج��ي��ش ،ال��ف��ري��ق
ال��رك��ن خالد صالح
ال��ص��ب��اح ،مبكتبه
صباح أمس ،امللحق
العسكري اإلماراتي
ل��دى دول���ة الكويت
ال��ع��م��ي��د ال��دك��ت��ور
ع��ب��دال��ل��ه ال��ن��ي��ادي
وذل�������ك مب��ن��اس��ب��ة
انتهاء ف��ت��رة عمله.
حيث وج��ه سعادته
ش���ك���ره وت���ق���دي���ره
للعميد النيادي على
ما ق��ام به من جهود
أث��ن��اء ف��ت��رة عمله،
الس��ي��م��ا امل��ت��ع��ل��ق��ة
باجلوانب العسكرية
بني البلدين الشقيقني
متمنياً له بالتوفيق
و النجاح في حياته
القادمة .

الفريق الركن خالد صالح الصباح يقدم درعا ً للعميد الدكتور عبدالله النيادي

تفقد قوة اإلسناد في معسكر التحرير

بناء على تعليمات وزير «الداخلية»
ً

وكيل احلرس الوطني :رفع درجة االستعداد ملساندة
أجهزة الدولة للتعامل مع األمطار

اجتماع تنسيقي بني «املرور»
وجامعة الكويت «الشدادية»
لتخفيف االختناقات املرورية

الفريق هاشم الرفاعي يستمع إلى إيجاز عن خطة التعامل مع األمطار

ق���ام وك��ي��ل احل���رس ال��وط��ن��ي،
ال��ف��ري��ق ال��رك��ن م��ه��ن��دس هاشم
ال��رف��اع��ي ،ي��راف��ق��ه ع��دد م��ن كبار
القادة ،بزيارة إلى معسكر التحرير
لتفقد ق��وة إس��ن��اد أج��ه��زة الدولة
استعدادا ملوسم األمطار.
واستمع وكيل احلرس الوطني
إل���ى إي��ج��از ع��ن ق��ي��ادة امل��ع��اون
لإلسناد اإلداري حول خطة التعامل
مع أمطار اخلير بتداء من  1أكتوبر
املقبل ،والتي تعتمد على فرق فنية
مدربة على استخدام أحدث اآلليات
وامل��ع��دات املخصصة للتعامل مع
جتمعات امل��ي��اه وإن��ق��اذ العالقني
وتسييل حركة الطرق.
كما استمع إلى إيجاز مماثل من
مديرية اخلدمات الفنية – (فرع
اإلطفاء) عن جاهزية أسطول آليات

اإلط��ف��اء وامل��ع��دات اجل��دي��دة التي
ميكن االستفادة منها خالل التعامل
مع موسم األمطار.
ثم ق��ام وكيل احل��رس الوطني
وال���ق���ادة ب��ج��ول��ة ع��ل��ى اآلل��ي��ات
واألج���ه���زة وامل���ع���دات ال��ت��ي مت
ت��ط��وي��ره��ا ل��ت��ق��دمي أف��ض��ل دع��م
وم��س��ان��دة ألج��ه��زة ال��دول��ة خالل
موسم األم��ط��ار ،حيث ش��دد على
رف��ع درج��ة االس��ت��ع��داد للوحدات
املعنية وتفعيل مراكز العمليات
وف���رق ال��ط��وارئ الفنية لتقدمي
اإلسناد الالزم لكافة أجهزة الدولة
املعنية مبواجهة األمطار واآلث��ار
املترتبة عليها ،استكماالً ملسيرة
احل��رس الوطني املتميزة في دعم
وإسناد أجهزة الدولة والتعامل مع
األزمات بكل كفاءة واقتدار.

الكويت تسلم إيطاليا رئاسة املؤمتر السنوي العام وكالة الطاقة الذرية
انطلقت ي��وم أم���س ،أعمال
ال���دورة ال��ـ  66للمؤمتر العام
للوكالة الدولية للطاقة الذرية،
ح��ي��ث س��ل��م��ت دول����ة ال��ك��وي��ت
باعتبارها ال��رئ��ي��س السابق
للمؤمتر العام رئاسة ال��دورة
احلالية إل��ى إيطاليا بحضور
ممثلني رفيعي املستوى من كافة
الدول االعضاء في الوكالة.
وسلم سفير دول��ة الكويت
ل��دى النمسا ومندوبها الدائم
لدى املنظمات الدولية في فيينا
ط�لال الفصام رئ��اس��ة ال��دورة
احلالية إلى سفيرإيطاليا لدى
املنظمات الدولية اليساندرو
كورتيزي.
وم��ن امل��ق��رر أن يلقي وزي��ر
اخلارجية الشيخ الدكتور أحمد
ناصر احملمد كلمة دولة الكويت
ع��ب��ر تقنية ال��ف��ي��دي��و يسلط
الضوء فيها على التعاون القائم
بني الكويت والوكالة الدولية
ف��ي مختلف امل���ج���االت ودور

ال��وك��ال��ة احمل���وري ف��ي تعزيز
االستخدامات اآلمنة والسلمية
ل��ل��ط��اق��ة ال����ذري����ة وت��ع��زي��ز
منظومات األمن واألمان النووي
وفي تطبيق الضمانات مبوجب
معاهدة عدم انتشار األسلحة
النووية.
وس��ي��ن��اق��ش امل��ؤمت��ر ال��ذي
يستمر خمسة أي���ام ع���ددا ً من
امل��ل��ف��ات ال��ن��ووي��ة احلساسة
السيما برنامج إي��ران النووي
وق������درات ك���وري���ا ال��ش��م��ال��ي��ة
النووية إضافة إلى قضايا احلد
من االنتشار ال��ن��ووي وإخ�لاء
منطقة ال��ش��رق األوس����ط من
أسلحة الدمار الشامل وتعزيز
االستخدامات السلمية للطاقة
النووية.
وسينظر املؤمتر العام في
جملة م��ن م��ش��اري��ع ال��ق��رارات
املتعلقة بهذه القضايا متهيدا ً
العتمادها في ختام الدورة يوم
اجلمعة املقبل.

ذك��رت اإلدارة العامة للعالقات واإلع�لام
األمني بوزارة الداخلية أنه بناء على تعليمات
رئيس مجلس ال���وزراء باإلنابة وزي��ر الدفاع
وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طالل اخلالد،
عقد أمس ،اجتماع تنسيقي بني اإلدارة العامة
للمرور وجامعة الكويت “الشدادية” ،بحضور
الوكيل املساعد لشؤون املرور والعمليات اللواء
جمال الصايغ ومسؤلي جامعة الشدادية وذلك
لوضع احللول املناسبة لتخفيف االختناقات
املرورية.
وتوصل االجتماع إلى حلول عاجلة وسريعة
لتخفيف االختناقات امل��روري��ة ،حيث مت فتح
جميع التقاطعات املرورية ووضع  3سيارات

تصوير (بكاميرات) لضبط املخالفني وف��رز
دوريات مرورية داخلية لتنظيم احلركة املرورية
خالل هذه الفترة من بداية العام الدراسي.
وأش��ار اللواء الصايغ إلى أن اإلدارة العامة
للمرور تعمل جاهدة في تسيير احلركة املرورية
على جميع الطرق الرئيسية والفرعية خصوصا ً
مع دخول الفصل الدراسي األول من العام 2022
وذل��ك م��ن خ�لال االنتشار الكثيف للدوريات
املرورية في كافة أنحاء الكويت للتعامل الفوري
مع االختناقات املرورية ،مؤكدا ً أن اإلدارة تعمل
على تقييم الوضع املروري في مختلف األوقات
وخصوصا ً وقت الذروة والتعامل مع االختناقات
املرورية أوالً بأول لتسيير احلركة املرورية.

تواصل احلمالت التفتيشية للكشف عنها

السفير طالل الفصام يسلم رئاسة الدورة الـ  66للمؤمتر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيطاليا

إميان ًا بقدرات وإمكانات الشباب الكويتي

«القوى العاملة» :القطاع اخلاص حريص على تأهيل الطلبة
الكويتيني إلعدادهم للوظائف املستقبلية

إميان األنصاري تشارك بتكرمي جهات القطاع اخلاص املشاركة في تدريب الطلبة فترة الصيف

جانب من االجتماع

أكدت املدير العام للهيئة العامة للقوى
العاملة بالتكليف إمي��ان األن��ص��اري،
أمس ،حرص القطاع اخلاص على تأهيل
وت��دري��ب الطلبة الكويتيني إلعدادهم
للوظائف املستقبلية وذلك إميانا ً بقدرات
وإمكانات الشباب الكويتي.
وق��ال��ت األن��ص��اري ل��ـ (ك��ون��ا) على
ه��ام��ش ح��ف��ل ت��ك��رمي ج��ه��ات ال��ق��ط��اع
اخل��اص املشاركة ف��ي ت��دري��ب الطلبة
خالل اإلجازة الصيفية :إن هذه الفرصة
مبثابة جتربة تعليمية للمشاركني في
استكشاف متطلبات العمل في القطاع
اخل���اص إض��اف��ة إل���ى اك��ت��س��اب خبرة
ميدانية وتطوير مهارات العمل.
وأوضحت أن مشروع تدريب الطلبة
ف��ي ف��ت��رة ال��ص��ي��ف اس��ت��م��ر م���دة شهر
مبشاركة  260طالباً وطالبة وبتعاون

 30جهة من القطاع اخلاص ،مشيرة إلى
أن هناك خطة لتقدمي برنامج تدريبي
مماثل في فصل الربيع.
وكشفت األنصاري عن نية الهيئة في
إضافة قطاعي املجال الطبي والصناعي
ملا لهما من أهمية مستقبلية كبرى لدى
الباحثني عن العمل ،مشيرة إلى استمرار
تقدمي البرامج التدريبية في القطاع
املصرفي والقطاعات األخرى.
ي��ذك��ر أن م��ش��روع ت��دري��ب الطلبة
ب��دأ ف��ي  2004وع��م��ل على ت��دري��ب ما
يقارب  12ألف طالب وطالبة من الفئات
الثالثة املستهدفة وهي املرحلة الثانوية
وحتديدا لصفي احل��ادي والثاني عشر
إض��اف��ة إل��ى السنة الثانية ل��دارس��ي
الدبلوم والسنة الثالثة والرابعة لطلبة
اجلامعة.

بلدية «حولي» :إغالق  5سراديب
في «اجلابرية»
ف��ي إط����ار احل��م��ل��ة التي
أطلقتها البلدية بتوجيهات
ومتابعة مباشرة م��ن قبل
مدير عام البلدية املهندس.
أحمد املنفوحي بالتعاون مع
قوة اإلطفاء العام في جميع
احمل��اف��ظ��ات للكشف على
السراديب املستغلة جتاريا
كمخازن باملخالفة للوائح
وال��ق��وان�ين وع���دم السماح
باستغالل البناء ألي غرض
غير ال��غ��رض امل��رخ��ص من
أج��ل��ة خل��ط��ورة استخدامه
على األرواح واملمتلكات،
وفي إط��ار تواصل اجلوالت
التفتيشية املكثفة للفرق
الرقابية ف��ي البلدية ،قام
فريق ال��ط��وارئ بفرع بلدية
م��ح��اف��ظ��ة ح��ول��ي ب��رص��د 5
س��رادي��ب مخالفة مبنطقة
اجلابرية يتم استخدامهم في
غير األغ��راض املرخصة من
أجلها.
وك���ش���ف رئ���ي���س ف��ري��ق
الطوارئ بفرع بلدية محافظة
ح��ول��ي ،إبراهيم السبعان،
بأن اجلوالت التفتيشية التي
نفذها الفريق الرقابي على
السراديب املخالفة مبنطقة

إغالق أحد السراديب في منطقة اجلابرية

اجلابرية أسفرت عن غلق 5
سراديب الستغاللهم في غير
األغراض املرخصة من أجلها،
م��ؤك��داص اتخاذ اإلج���راءات
القانونية حيال السراديب
امل��خ��ال��ف��ة بغلقها وتوجيه
إن��ذارات ألصحاب العقارات
ب��إخ�لائ��ه��ا وإزال�����ة أس��ب��اب
املخالفة والغلق وإال سيتم
وضع بلوك على العقار.
ولفت إلى تواصل الفريق
الرقابي جلوالته التفتيشية

بكافة مناطق احملافظة لرصد
السراديب املخالفة والتأكد
من التزام أصحاب العقارات
بالقوانني واللوائح البلدية،
مبيناً ف��ي ه��ذا ال��ص��دد عدم
ت��ه��اون الفريق الرقابي في
اتخاذ اإلج���راءات القانونية
ب��ح��ق امل��خ��ال��ف�ين ب��ال��غ��ل��ق
وت��وج��ي��ه إن�����ذارات ب��إزال��ة
أس��ب��اب امل��خ��ال��ف��ة ب��اإلخ�لاء
طواعية أو وضع بلوك على
العقار.

محليات
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برعاية كرمية من سمو األمير حتت شعار « 25عام ًا رعاية وسمو»

العازمي االختيار يؤكد املستوى األكادميي الرفيع ألعضاء هيئة التدريس

جامعة الكويت :اختيار طبيب كويتي محكم ًا
باملنظمة الدولية ألبحاث طب األسنان

أعلنت جامعة الكويت أن املنظمة الدولية
ألبحاث طب األسنان ( )IADRاختارت القائم
بأعمال رئيس قسم العلوم اجلراحية ،الدكتور فواز
الزعبي ،محكما ً ضمن جلنة تقييم األبحاث الدولية
لطلبة الدراسات العليا ألبحاث طب وجراحة الفم
واألسنان والفكني.
وقال القائم بأعمال عميد كلية طب األسنان في
اجلامعة الدكتور راشد العازمي في بيان صحفي
أمس :إن اختيار الدكتور الزعبي جاء بجانب تسعة
محكمني آخرين من مختلف دول العالم للسنوات
الثالث املقبلة.
وأضاف أن هذا االختيار يأتي ضمن استعدادات
املنظمة الدولية ألبحاث طب األسنان ()IADR
للمؤمتر الدولي السنوي املزمع إقامته العام املقبل.
وأشار إلى أن االختيار يؤكد املستوى األكادميي
الرفيع ألعضاء هيئة التدريس بكلية طب األسنان
وسمعتهم املرموقة في احملافل الدولية وال��ذي
انعكس بشكل إيجابي على التحصيل العلمي لطلبة
الكلية.
وأفاد العازمي بأن جلنة التحكيم تقوم مبراجعة
األبحاث املقدمة من قبل طلبة ال��دراس��ات العليا
في اجلامعات واملستشفيات على الصعيد الدولي
الختيار أفضل األب��ح��اث املقدمة سنوياً في عدة
مجاالت.
وف��ي السياق ذات��ه ق��ال العازمي :إن املنظمة
العاملية ألب��ح��اث ط��ب األس��ن��ان ملنطقة الشرق
األوس��ط وإفريقيا ( )AMERاخ��ت��ارت األستاذ
املشارك بكلية طب األسنان في جامعة الكويت
واألمني العام جلمعية أبحاث طب األسنان الكويتية
ال��دك��ت��ورة أب���رار العنزي ممثلة لها للمشاركة

د .فواز الزعبي

بفعاليات مؤمتر اإلم��ارات الدولي لطب األسنان
(آيدك دبي) املزمع إقامته العام املقبل.
وأوضح أن مشاركة الدكتورة العنزي في مؤمتر
(آيدك دبي) الذي يعد األكبر على مستوى العالم
ف��ي مجال ط��ب األس��ن��ان سيكون عبر محاضرة
متخصصة بعنوان (كيفية اختيار فكرة بحث
جديدة وكتابة اقتراح بحثي) في فبراير املقبل.
وب�ّي� أن مشاركتها تأتي استكماالً للحضور
نّ
املتميز ألع��ض��اء هيئة ال��ت��دري��س ف��ي كلية طب
األسنان في احملافل العلمية الدولية.

الغامن :قلة الوعي والتكاسل بالفحص يرفعان
نسب اإلصابة بسرطان البروستاتا في الكويت
كشف رئيس وح��دة املسالك
ال��ب��ول��ي��ة ف��ي مستشفى جابر
للقوات املسلحة د .محمد الغامن،
أن سرطان البروستاتا يتصدر
نسب اإلصابة بني الرجال في
ال��ك��وي��ت  ،مبينا أن م��ع��دالت
اإلص��اب��ة تصل إل��ى نحو 14.3
شخصا لكل  100ألف مواطن،
مبعدل  55حالة بني الكويتيني.
وأضاف أن ما نسبته  63في
املئة من حاالت اإلصابة مبرض
سرطان البروستاتا حتدث بني
الرجال فوق سن الـ ، 65منوها
إلى أن ما يرفع معدالت اإلصابة
بالكويت أن نسبة كبيرة قد
تصل إل��ى م��ا أكثر م��ن النصف
م��ن املعرضني خلطر اإلصابة
بسرطان البروستاتا ال يلجأون
إل���ى ال��ف��ح��ص ،وك��ذل��ك لعدم
معرفتهم بأعراض املرض.
ونصح الغامن من جتاوز سن
الـ 45عاما أو الـ 50مبراجعة
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د .محمد الفامن

طبيب املسالك البولية لعمل
ف���ح���وص���ات دوري������ة خ��اص��ة
بالبروستاتا ،أو من يعاني من
حرقان في البول أو ضعف في
دفع البول فعليه مراجعة طبيب
املسالك البولية.

وأوضح الغامن أن أبرز عوامل
اخلطورة لإلصابة بهذا املرض
تشمل ع��ام��ل ال��وراث��ة ،وال��ذي
يكون بإصابة أحد األق��ارب من
ال��درج��ة األول���ى خصوصا إن
حدثت اإلصابة قبل عمر الـ،50
ك��ذل��ك وج���ود آالم ف��ي منطقة
احلوض أو عند التبول ،وأيضاً
حرقان البول ،وضعف تدفقه.
وت���اب���ع :ه��ن��اك ف��ح��وص��ات
ك��ث��ي��رة للكشف ع��ن س��رط��ان
البروستاتا تشمل الفحوصات
امل��خ��ب��ري��ة واإلكلينيكية مثل
الفحص اإلكلينيكي ،وكذلك
فحص عينة م��ن ال���دم لقياس
معامل  PSAأو دالالت سرطان
بروستاتا ،وأي��ض �اً التصوير
الصوتي “سونار” للبروستاتا
م��ن خ�لال ال��ش��رج ،ك��ذل��ك أخذ
عينة “خزعة” من البروستاتا،
وأي���ض���ا ً ال��ت��ص��وي��ر ب��ال��رن�ين
املغناطيسي .MRI

شركات النظافة تواصل أعمالها في مدارس
«العاصمة» و«مبارك الكبير»

alwasat.com.kw
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«أمانة األوقاف» تطلق مسابقة الكويت الكبرى
حلفظ القرآن الكرمي وجتويده

ع��ق��د ص���ب���اح ي����وم أم��س
مبقر األمانة العامة لألوقاف
ب��ال��دس��م��ة م���ؤمت���را ً صحفياً
لإلعالن عن انطالق مسابقة
الكويت الكبرى حلفظ القرآن
الكرمي وجت��وي��ده (اخلامسة
وال��ع��ش��ري��ن) ،ل��ع��ام ،2022
ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن صاحب
السمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد.
وت������رأس امل���ؤمت���ر صقر
ال���س���ج���اري األم��ي��ن ال��ع��ام
ب��اإلن��اب��ة ب��ح��ض��ور منصور
الصقعبي نائب األم�ين العام
للمصارف الوقفية والشيخ
ح��م��د س��ن��ان رئ��ي��س اللجنة
ال��دائ��م��ة للمسابقة وم���آرب
ال��ي��ع��ق��وب امل��ن��س��ق ال��ع��ام
للمسابقة ولفيف من املسئولني
والعاملني مبشاركة اإلعالميني
واإلعالميات.
وأك��د األم�ين العام في كلمة
األمانة التي استهل بها املؤمتر
حرص إدارة املسابقة كل عام
على اختيا ِر ع��ن��وانٍ للحمل ِة
اإلعالميةِ ،ليكون هدفاً يصبو
إل��ي��ه امل��ت��س��اب��ق��ون ،فتميزت
ال��ش��ع��ارات مبعاني وأه��داف
سامية منذ انطالق املسابقة،
وال���ت���ي ك���ان آخ���ره���ا ش��ع��ار
«اطمئن” للمسابقة الرابعة
وال��ع��ش��ري��ن ،م��ب��ي��ن�ا ً أن���ه مت
اختيار شعار « 25عاماً رعاية
وسمو» للمسابقة اخلامسة
والعشرين لهذا العام ،وذلك
ش��ك�رًا وت��ق��دي�رًا وع��رف��ا ًن��ا من
األم���ان���ة ال��ع��ام��ة ل�لأوق��اف
للرعاية األم��ي��ري��ة السامية
للمسابقة منذ انطالقها عام
1997م.
وأضاف أن خدمة كتاب الله
العظيم القرآن الكرمي ووضعه
ف��ي امل��ن��زل��ة األس��م��ى ب�ين كل
أعمالها ،لهو شرف تسعى إليه
األمانة العامة لألوقاف دائماً،
إذ ك��ان��ت وم��ا زال���ت مسابقة
الكويت الكبرى حلفظ القرآن
ال��ك��رمي وجت��وي��ده على م��دار

صقر السجاري متحدثا ً خالل املؤمتر الصحفي

لقطة جماعية

خمسة وعشرين عاماً من أهم
أنشطة األمانة العامة لألوقاف
وفي مقدمتها .ويكفيها فخرا ً
أنها تقام سنويا ً برعاية كرمية
من حضرة صاحب السمو أمير
ال��ب�لاد الشيخ ن���واف األحمد
اجل��اب��ر الصباح حفظه الله
ورعاه ،وأنها بفضل الله تعالى

أكبر املسابقات القرآنية احمللية
في دولة الكويت.
وأض��اف السجاري أن هذه
املسابق َة أثمرت خالل مسيرة
غرس طيبٍ ممن أقبلوا
ٍ
عطائها
كتاب الل ِه تعالى ،حيث
ِ
على
للتصفيات
ِ
ني
بلغَ عد ُد املتأهل َ
النهائي ِة من ُذ انطالقِ املسابقة

ع��ام  1997حتى ع��ام 2021
قراب َة  36000أل��ف متساب ٍقاً
ومتسابقةً ،بينما بلغ ع��د ُد
ال��ف��ائ��زي��نَ وال���ف���ائ���زات منذ
انطالقها ( )3831من املواطنني
ال��ك��وي��ت��ي�ين ذك�����ورا ً وإن���اث���ا ً،
الذين مثلوا دولة الكويت في
املسابقات العاملية خير متثيل

بحمد الله تعالى.
وع����ن م��وع��د ال��ت��ص��ف��ي��ات
ال��ن��ه��ائ��ي��ة أع��ل��ن ال��س��ج��اري
أن��ه��ا ستبدأ ف��ي ال��ث�لاث�ين من
أكتوبر القادم باملسجد الكبير
وتستمر ملدة أسبوعني األول
منها للرجال والثاني للنساء،
ويتبعها إعالن نتائج املسابقة
وأوائ��ل الفائزين والفائزات،
وأوائل اجلهات الفائزة بدروع
امل��س��اب��ق��ة .ل��ت��ت��وج املسابقة
في ختامها بتكرمي الفائزين
وال��ف��ائ��زات م��ن قبل صاحب
السمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد إن شاء الله.
وم����ن ج��ه��ت��ه��ا أوض��ح��ت
م�����آرب ال��ي��ع��ق��وب امل��ن��س��ق
العام للمسابقة ومدير إدارة
الصناديق الوقفية ن��دب�اً أن
امل��س��اب��ق��ة ف��ي ه���ذا ال��ع��ام قد
حظيت مبشاركة العديد من
اجلهات األهلية واحلكومية
ال��ت��ي ي��زي��د ع��دده��ا ع��ن أكثر
م��ن سبعة وأرب��ع�ين جهة من
اجلهات تعمل في مجال العناية
بكتاب الله العظيم ،مؤكدة
حرص األمانة على أن تغطي
ف��روع املسابقة جميع الفئات
العمرية من الذكور واالن��اث
من أبناء الكويت وأنها شملت:
مسابقة ال��ق��راءات ومسابقة
ك��ب��ار ال��س��ن ومسابقة ذوي
االحتياجات اخلاصة ومسابقة
املؤسسات اإلصالحية ونزالء
دور الرعاية ب��وزارة الشئون
االجتماعية واألحداث.
وأض���اف���ت ال��ي��ع��ق��وب ،أن
املسابقة كعادتها تقدم جوائز
سنوية ت��وزع على الفائزين
والفائزات من خ�لال اجلهات
امل��ش��ارك��ة ،وج��وائ��ز للجهات
ال��ف��ائ��زة ب��امل��راك��ز األول���ى في
املسابقة وذل��ك باإلضافة إلى
ج��ائ��زة أف��ض��ل منسق والتي
تقدم إلى أفضل ثالث منسقني
م��ن اجل��ه��ات امل��ش��ارك��ة وف��ق
املعايير والضوابط والشروط
اخلاصة باملسابقة.

«الصحة» استعدت لالنتخابات التشريعية
بتجهيز العيادات الطبية في اللجان االنتخابية
أمت���ت وزارة ال��ص��ح��ة الكويتية،
اس��ت��ع��دادات��ه��ا مل��واك��ب��ة االن��ت��خ��اب��ات
التشريعية املزمع إجراؤها اخلميس
املقبل ،وذلك بتجهيز العيادات الطبية
في جميع اللجان االنتخابية بالدوائر
اخلمس وت��زوي��ده��ا بفنيي ال��ط��وارئ
والهيئة التمريضية مبا يوفر الرعاية
الطبية للناخبني.
وقال الوكيل املساعد للشؤون الفنية
في وزارة الصحة ،الدكتور عبد الرحمن
املطيري لـ (ك��ون��ا) أم��س :إن ال��وزارة
شكلت ع��ددا ً من الفرق الطبية موزعة
على مقار االقتراع ،إذ قامت بتوفير 123

عيادة تضم كافة التجهيزات الطبية
الالزمة مع توفير سيارات اإلسعاف.
وأض������اف امل���ط���ي���ري ،أن جميع
املستشفيات التابعة للوزارة قد أمتت
استعداداتها أيضا ملواكبة االستحقاق
االن��ت��خ��اب��ي ان��ط�لاق��ا م���ن ال��ت��ك��ام��ل
وال��ت��ج��ان��س احل��ك��وم��ي لضمان سير
العملية االنتخابية بكل سالسة.
من جانبه قال مدير إدارة الطوارئ
الطبية أح��م��د احل��م��ادي ف��ي تصريح
مماثل لـ (كونا) :إنه مت جتهيز وإمداد
امل��ق��ار االنتخابية الفرعية للرجال
وال��ن��س��اء ب��امل��ع��دات ال�لازم��ة حتسبا

ألي ط��ارئ مع توفير ثالثة فنيني من
ال��ط��وارئ الطبية ف��ي امل��ق��ر الرجالي
ومثلهم في املقر النسائي منهم فنيتان.
وأكد احلمادي االستعداد التام للفرق
للتعامل مع مختلف احل��االت ،مشيرا ً
إل��ى أن العمل سيكون فترتني حتى
انتهاء عملية الفرز مع مراعاة الكثافة
االنتخابية في املقار الفرعية وتوفير
سيارة إسعاف مع طاقم مكون من ثالثة
فنيني.
ولفت إل��ى جتهيز املقار الرئيسية
كذلك بعيادة م��زودة باملعدات الطبية
وفنيني اث��ن�ين م��ن ال��ط��وارئ الطبية

وس��ي��ارة إسعاف مع طاقم مكون من
ثالثة فنيني على أن يكون العمل فيها
على فترات ث�لاث حتى انتهاء عملية
الفرز.
ون��وه إلى استعداد غرفة الطوارئ
املركزية للتعامل مع أي ح��االت طبية
أو إص���اب���ات ي��ت��وج��ب م��ع��ه��ا وج��ود
معدات وم��واد طبية اضافية للتعامل
ا ع��ن تخصيص موظفني اثنني
ف��ض�ل ً
م��ن قسم العمليات للتواجد ف��ي مقر
وزارة الداخلية والدفاع املدني لتبادل
املعلومات وتذليل أي معوقات خالل
وقت االقتراع.

فريق «منارة التطوعي» يطرح قضية
ماذا تريد املرأة الكويتية من «أمة »2022

جانب من أعمال النظافة

تواصل شركات النظافة أعمالها في مدارس
ومنشآت وزارة التربية مبنطقتي العاصمة،
ومبارك الكبير التعليميتني ،استعدادا ً لبدء
العام ال��دراس��ي اجلديد  2023-2022وذلك
تطبيقا ً ألعمال العقود لتقدمي خدمات التنظيف
ونقل النفايات في امل��دارس واملنشآت التابعة
لوزارة التربية في هاتني املنطقتني.
وفي مدرسة ثانوية جابر العلي الصباح
للبنني مبنطقة م��ب��ارك ال��ك��ب��ي��ر ،ق���ال مدير
العمليات بإحدى الشركات :إن شركات النظافة
حريصة على القيام بأعمالها في مدارس منطقة
مبارك الكبير ومختلف املناطق التي ترتبط
فيها الشركة بعقود مع وزارة التربية ،حرصا
منها على أداء الواجب الوطني جت��اه بيئتنا
وم��دارس��ن��ا وم��ن أج��ل صحة أبنائنا الطلبة
والطالبات ،ولهذا ك��ان العمل مستمرا ً أيام
العطالت واألج��ازات الرسمية من أجل اجناز
أعمال النظافة على أكمل وجه استعدادا لبدء
العام الدراسي اجلديد.
وم��ن مدرسة س��ودة بنت زمعة االبتدائية

بنات مبنطقة مبارك الكبير ،حرصت الشركات
على توفير العامالت النساء في مدارس البنات،
للعمل على تهيئة املدرسة والقيام بكافة أعمال
النظافة ونقل وترتيب األثاث ومتابعة األعمال
اليومية مع بدء العام الدراسي اجلديد.
وفي ثانوية يوسف عيسى ،وجمانة بنت
أب��ي طالب الثانوية بنات مبنطقة العاصمة
التعليمية ،ل��وح��ظ وج���ود ع��م��ال النظافة
بأعداد كبيرة يواصلون أعمال التنظيف في
مداخل وأروق��ة املدرسة ،وخصوصا املمرات
والفناء واحلديقة حيث تأثرت ه��ذه األماكن
املكشوفة كثيرا خالل العطلة الصيفية وتتطلب
م��ج��ه��ودات مضاعفة لتنظيفها وجتهيزها
استعدادا الستقبال الطالبات.
وي��ت��ك��رر امل��ش��ه��د ف��ي م��درس��ة األح��م��دي��ة
االبتدائية مبنطقة العاصمة التعليمية ،إذ
حرص العمال على تنظيف املرافق باملدرسة
واعادة ترتيب األثاث وتهيئة الفصول وتوفير
كافة خدمات النظافة مع بدء العام الدراسي
اجلديد على أكمل وجه.

ن��ظ��م ف��ري��ق م��ن��ارة ال��ت��ط��وع��ي املهتم
بأمن و سالمة املرأة في املجتمع الكويتي
ديوانية احلوار املفتوح “ماذا تريد املرأة
الكويتية من أمة  ”٢٠٢٢والتي شارك فيها
كل من أن��وار القحطاني مرشحة الدائرة
الرابعة وأشواق العنزي مرشحة الدائرة
اخلامسة و إميان دشتي عضو مؤسس في
سجل مضاوي ،وعالية بهبهاني رئيسة
مركز املرأة في جمعية احملامني الكويتية
وبيبي عاشور رئيسة اجلمعية الكويتية
لإلخاء الوطني وح��اورت املتحدثات كل
م��ن االع�لام��ي��ة ح��ن��ان ال��زاي��د واملهندسة
ع��اي��دة الرشيد مؤسسات فريق منارة.
وذلك بحضور عدد كبير من الشخصيات
من السفيرة الكندية عليا مواني وعدد
من املرشحني واملرشحات وعضوات من
جمعيات النفع العام واملهتمات بشؤون
املرأة.
وح��ول ف��رص وص��ول امل���رأة وفوزها
ب��االن��ت��خ��اب��ات  ،٢٠٢٢أب���دت املرشحة
العنزي تفاؤلها بوصول  ٤سيدات إلى
مقاعد البرملان و شاركتها دشتي التوقع
خاصة بالتغيرات املجتمعية واقرار نظام
البطاقة املدنية للتصويت وبعد اخلطاب
االم���ي���ري.ومت ال��ت��ط��رق ل��ع��دة مواضيع
تضمنت أهم قضايا امل��رأة الكويتية التي
يجب أن تُطرح كأولوية في املجلس القادم،
وأسباب غياب احلديث عن قضايا العنف
ضد امل��رأة والعنف بشكل عام من خطاب
أغلب املرشحني نسا ًء و رج��االً ومالمح
التحرك القادم في حال استمرار التسويف
ف��ي إجن���از ال�لائ��ح��ة التنفيذية لقانون
احلماية من العنف األس��ري ٢٠٢٠/١٦
والتطرق ألهم قوانني االحوال الشخصية

جانب من ديوانية احلوار املفتوح

التي ال تنصف املرأة الكويتية وال أبناءها
ودور جمعيات النفع العام في دعم ومتكني
املرأة املرشحة والتصويت للكفاءة حتى لو
على حساب تيار او تكتل سياسي.
م��ن جانبها أك���دت إمي���ان دش��ت��ي ،أن
“سجل مضاوي” ه��دف��ه مت��ك�ين امل���رأة
للوصول للمجالس املنتخبة سواء النيابية
او اجلمعيات التعاونية او جمعيات
النفع العام ،مؤكدة أن هناك فرصة جيدة
للمرشحات خاصة ان هناك مرشحات لهن
تاريخ سياسي.
وع��ب��رت ع��ن تفاؤلها قائلة أن هناك
فرصة للمرأة بالفوز ه��ذه االنتخابات
واح��ي��ي ش��ج��اع��ة امل����رأة امل��رش��ح��ة على
التحديات التي تواجهها ،الفتة إل��ى أن
مفتاح جناح املرأة يكمن في التواصل مع
اجلمهور ويجب أن يبدأ ذلك قبل الترشح

بسنوات.ولفتت إل��ى أهمية دع��م األه��ل
واملقربني ،مشيرة إل��ى أهمية التخطيط
واالستمرارية والثبات ،وأكدت أن الكويت
تتمتع باحلرية.
أم��ا عالية بهبهاني فقد استعرضت
جتربتها في االنتخابات  ،موضحة أنها
دخلت االنتخابات طموحة لكنها انصدمت
بالتكاليف امل��ادي��ة امل��ه��ول��ة للحمالت
االعالمية الفتة إلى أن فرص جناح املرأة
قليلة جدا مقارنة بالرجل.
وأش��ارت إلى أهمية السوشيال ميديا
موضحة أنها كانت من أوائل الناس الذين
استخدموها انتخابات  ،٢٠٢٠متمنية أن
تزيد نسبة التصويت عن .% 50
وقالت املرشحة أشواق العنزي :حالي
حال أي مواطن كويتي ،أفكر في مصلحة
البلد ،مشاركة املرأة في االنتخابات مهمة،

نحن امل��ف��روض نغير ،وج��ود امل���راة في
املجلس في منتهى األهمية وفرصة فوزها
أفضل هذه االنتخابات ،متوقعة وصول
 ٤سيدات للمجلس .وأشارت إلى ضرورة
االبتعاد عن العنصرية والفئوية.
أما املرشحة أن��وار القحطاني فقالت:
الناس مو راضية تفهم أهمية دخول املرأة
املجلس والنظام االنتخابي يجب تعديله،
الصوت الواحد يرسخ القبلية والفئوية
وجميع الدوائر محسومة مذهبياً وقبلياً
وفئوياً ،وف��رص فوز امل��رأة محدودة جدا ً
حتى لو صرفت نص مليون دينار ما تفوز،
ولذلك يجب ان تكون هناك كوتا حتى تصل
املرأة للبرملان.
م��ن جهتها ق��ال��ت رئ��ي��س��ة اجلمعية
الكويتية لإلخاء الوطني بيبي عاشور:
إن العملية االنتخابية ليست باالمر الهني
وحتتاج الى عمل مكثف وجهود كبيرة وال
ننسى دور االحزاب والكتل السياسية في
دعم املرشحني الذين ينتمون لهم ولذلك
يجب ب��ذل ج��ه��ود كبيرة الي��ص��ال امل��رأة
للبرملان وذل��ك م��ره��ون بدعمها اعالمياً
ومجتمعيا ً.
وأش���ارت إل��ى أن النظام الدميقراطي
في الكويت يحتاج إل��ى تعديل ،خاصة
أن املخرجات في البرملان ال تساعد على
تطوير العملية السياسية ،مشيرة إلى
أهمية أن تعمل امل��رأة على تغيير املشهد
السياسي م��ن خ�لال املنابر املتاحة لها
مثل اإلعالم وجمعيات النفع العام لطرح
قضاياها باالضافة إل��ى قضايا املجتمع
ككل حتى تغير الصورة الذهنية عن املرأة
واالتهام املوجه لها بأنه ليس لديها وعي
سياسي.

الكندري  :ضرورة مواجهة غالء املعيشة وتخفيف أعباء األسر وتفعيل دور الرقابة احلكومية
عقد النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة
عبدالله الكندري ندوته االنتخابية والتي
كانت بعنوان االص�لاح احلقيقي حيث قال
الكندري في الكلمة التي القاها في الندوة
س��أواص��ل العمل على حماية امل���ال ال��ع��ام،
ومكافحة الفساد وكشف ناهبي امل��ال العام
مسؤولية وطنية ،ومحاربة لصوص املال
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العام ،مطالبا مبنع االحتكار ومساندة األسر
الكويتية والعمل ملواجهة الغالء وتعديل
التشريعات التي تصب في صالح املواطن
ال��ك��وي��ت��ي ،وإق����رار احل��ق��وق امل��ال��ي��ة للمرأة
الكويتية .وقال الكندري خالل الندوته يجب
تطبيق القانون على اجلميع دون استثناء،
مبينا أن عهد العبث بالدستور انتهى ،وسنمد

أيدينا إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ
أح��م��د ن���واف األح��م��د ال��ص��ب��اح ف��ي خطواته
اإلصالحية .وأض��اف «قبل  3سنوات وفرنا
املستندات لكشف الكثير من قضايا الفساد،
وبناء على دعوى رفعتها جرى استرداد 223
مليون دينار كويتي ،فضال عن حصر ممتلكات
بعض املتنفذين ،والسؤال عن أموال الكويت،

وعن طريق تشكيل جلنة بهذا الصدد» .وأشار
ال��ك��ن��دري إل��ى «ض����رورة س��ن التشريعات
الستعادة األموال املنهوبة ،والرقابة في تنفيذ
القانون ملنع التراخي في حماية املال العام،
مبينا أنه ال يهدد أي شخص أو وزير ،وليست
هناك أم��ور شخصية ،ونحن نتحدث وفق
املستندات».
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خالل ندوته «رسائل الفرصة األخيرة»

الوسمي :قبل االنتخابات التكميلية في الدائرة اخلامسة كان العمل السياسي بالدولة مشلو ًال

ريا�ض عواد

عقد مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق
د .عبيد الوسمي ندوته االنتخابية مساء
ام��س االول حت��ت ع��ن��وان رس��ائ��ل الفرصة
االخيرة والتي قال فيها الندوة هي استكمال
ملا ذُكر في الفترة املاضية ،ولكن هناك امور
أردت أن أش��رك الشعب فيها إع��م��اال ملبدأ
الشفافية ،وأن الناخب هو املراقب األساسي
على أعمال النائب
وأضاف الوسمي :عندما تقدمت للترشح
لم يكن رغبة شخصية مني وه��ذه مسألة
يعلمها الكثيرون ،ومل��دة طويلة طلب مني
الكثيرون أن أحتدث في مسائل اعتبرت ان
الصمت فيها به قدر كبير من احلكمة إلعطاء
الناس فرصة لتشاهد املشهد كامال.
وبني الوسمي :لو كانت املسألة متعلقة
بشخصي لكان من املمكن حتى أني ال أرد،
ولكن حينما يتعلق األمر بالدولة ومستقبلها
وشعبها وطموحات أبنائها فيجب علينا
جميعا في أي موقف مبا يجب على الرجل
احملترم أن يتحدث به
وك��ش��ف ال��وس��م��ي  :م��ا ح��ص��ل أن���ه قبل
االنتخابات التكميلية في الدائرة اخلامسة
ك��ان العمل السياسي ب��ال��دول��ة مشلوال،
دخلت في ظ��روف يعلمها اجلميع وكرمت
من الشعب الكويتي كامال بكل فئاته وقبائله
وعوائله وطوائفه ،فكان أكبر تكرمي سياسي
لي وأردت أن أرد تكرمي هذا الشعب لي بأال
أقبل أن تكون احلالة السياسية بهذا الشكل

حضور كبير في مقر الوسمي

الوسمي متحدثا ألبناء الدائرة

أربعة تيارات سياسية مبطالب تكاد تكون
متطابقة مع ما مت تقدميه .
وأض��اف :بعد االنتخابات التكميلية
كان البرملان معطال وكانت احلكومة في
حالة شلل دائم وأردت من هذا الوضع أن
أطلب من زمالئي النواب أن يخاطب سمو
األمير باعتباره رئيس الدولة التخاذ ما
يراه وهذا ما حدث فعال 41 ،نائبا وقعوا
كتابا من ف��وق مقعد الرئاسة في بيان
يسمى بيان األمة طالبنا فيه سمو األمير

الذي ال يلبي طموحات األفراد .
وذكر الوسمي  :قبل الترشح لالنتخابات
ولم أكن نائبا تقدمت بوثيقة اسمها وثيقة
الكويت إلى سمو األمير قبل أن يصبح أميرا
خلصت فيها احل��ال��ة السياسية بالكويت
بدءا من التجربة السياسية عام  1962إلى
ما وصلنا إليه وقلت هذه هي األخطاء التي
حدثت وه��ذه هي احللول من وجهة نظري
وكالمي ليس قرآنا وهذا تصوري في احلل
ومن لديه حل آخر أو أفضل فليتقدم ،فتنادت

بالتدخل واتخاذ ما يراه.
وب�ي�ن أن سمو األم��ي��ر ق��در أن معاجلة
احلالة السياسية تتطلب معاجلة مسبباتها،
فكلف بتشكيل جلنة تسمى جلنة احل��وار
الوطني ،أعجبت البعض والبعض اآلخر ما
عجبته هذه اللجنة التي طلب سمو األمير
ببيان رسمي تشكيلها وأت��ى بكل املعنيني
باحلالة السياسية ،وجلسنا بالديوان
األم��ي��ري وق��ال كل واح��د يضع احللول من
وجهة نظره.

وأض�����اف أن���ا وغ��ي��ري م��ن األش��خ��اص
نعلم أن مشاكل الكويت شديدة الوضوح
بالنسبة لنا ولكننا نعيد إنتاج نفس املشاكل
ولكن من دون حلول ،وفي عام  1992كان
احلديث حول الناقالت وبعدها التأمينات
وبعدها االستثمارات والديزل والتحويالت
واإلي��داع��ات وفي كل مرة أثناء االنتخابات
نطرح املشاكل التي يعلمها اجلميع دون
تقدمي آلية ملعاجلتها ودون أن يسترد دينار
واح��د من امل��ال العام ودون أن يدخل فاسد

واحد السجن.
وتابع  :من وجهة نظري هذه اآللية ليست
من صالح األفراد وال الدولة فوضعنا للمرة
األولى تصورا شامال للمعاجلات السياسية
ولكن الغريب في األمر أن هذه املعاجلات لم
تكن مرضية للكثيرين لسبب بسيط ان هذه
املعاجلات ليست في صالح هذه القلة التي
استمرت لسنوات في تضليل وتشويه الرأي
العام وقلب احلقائق دون تقدمي تصور محدد
للوضع.
وأض���اف  :خ��ط��ورة األم��ر اآلن ليس في
وج��ود إشكاليات في احلالة الداخلية بل
األوضاع الدولية لم تعد مستقرة ال اقتصاديا
وال سياسيا وال أمنيا ،ولذلك احلكومات التي
تنشغل بتوافه األمور ال ميكن أن تتعامل مع
واقع العالم احلديث بشكل إيجابي
وبني أن :الدين العام األميركي بلغ 32
تريليون دوالر وهذا له عالقة بأمور كبيرة
مثل معدالت التضخم والبعد االقتصادي
ويجب علي أنا كسياسي أن أنبه الناس ألن
النائب يفترض أن يكون أمينا على مصالح
الناس.
وذك��ر الوسمي  :ما يحدث داخليا أمر ال
ميكن القبول به ولهذا السبب طلبت عقد هذه
الندوة وأسميتها رسائل الفرصة األخيرة،
وه����ذه ه��ي ال��ف��رص��ة االخ���ي���رة ل�لإص�لاح
السياسي قبل حدوث متغيرات قد توثر على
إمكانيات الدولة بالسيطرة على كثير من
األوضاع.

عبدالله فهاد :عليكم بحسن االختيار وعدم املطر :حاسبنا احلكومة على تقاعسها وقدمنا
 314سؤا ًال برملاني ًا و 120اقتراح ًا برغبة
االجنراف نحو شيء آخر سوى الكويت
عقد النائب السابق ومرشح الدائرة
ال��راب��ع��ة عبدالله ف��ه��اد ال��ع��ن��زي ندوته
االنتخابية مساء امس االول بحضور حشد
كبير من ابناء الدائرة الرابعة والذي قال في
كلمته الذي القاها في الندوة أننا لن نصل
إلى مرحلة اإلصالح واالستقرار السياسي
إال أن نكون شركاء حقيقيني وبثبات في
اإلص�لاح ،مضيفا أنه لن يتم اإلص�لاح إال
بفتح جميع ملفات الفساد خ�لال ال��ـ 10
سنوات السابقة ،ومحاسبة الفاسدين.
وطالب فهاد خالل ندوته االنتخابية التي
أجراها مساء أمس األول بعنوان «شركاء
بثبات» سمو رئيس ال��وزراء الشيخ أحمد
نواف األحمد الصباح بالتصدي للفاسدين
وتشكيل حكومة من رج��ال دول��ة قادرين
على النهوض بالبلد يستطيعون ان يحققوا
آمال وتطلعات الشعب الكويتي من خالل
برنامج حكومي واقعي وقابل للتطبيق
واال يكون مجرد برنامج إنشائي ،مؤكدا
على ض��رورة إبعاد ملفات حقوق الناس
ومعاناتهم وملف العفو عن املساومات
واالبتزاز السياسي.
ودعا فهاد رئيس مجلس ال��وزراء سمو
الشيخ أحمد ن��واف األحمد الصباح إلى
إخ���راج ك��ل املظلومني ف��ي قضايا اآلراء
السياسية وال��ت��غ��ري��دات م��ن السجون
بعفو مستحق يشمل ايضا املهجرين بهذا
اخل��ص��وص ،مضيفا أن ه��ذا م��ا نطمح له
لتحقيق املصاحلة الوطنية احلقيقية،
مؤكدا على ضرورة نسف او تعديل قانون
املسيء وأي قانون يضيق احلريات».
وأض��اف فهاد «أن��ه سيتقدم مبشروع

عبدالله فهاد مستقبال احلضور

إص�لاح��ي س��ي��اس��ي متكامل مبني على
دراس���ات علمية للنهوض بالبلد بشتى
امل��ج��االت وأن��ه س��وف يضعه أم��ام األم��ة
لتقييمه ،مشيرا على أنه أيضا سيضع هذا
املشروع أمام سمو رئيس ال��وزراء القادم،
مشددا على ان التعاون مطلوب متى ما
كانت احلكومة تريد االص�لاح وعلى ان
يكون ه��ذا التعاون مبنيا على مصلحة
الكويت وشعبها من خالل حتريك عجلة
التنمية املتعطلة من سنوات بسبب الفساد،
موضحا ان القضايا املصيرية مثل االسكان
والتعليم والصحة والبدون وغيرها من
القضايا بحاجة الى رجال وطنيني يعملون

بإخالص وجهد ملصلحة الكويت والشعب
الكويتي».
وختاما ،دعا فهاد الناخبني الى حسن
االختيار وعدم االجنراف نحو اي شيء آخر
سوى الكويت ،مبينا ان حسن االختيار في
هذه االنتخابات يكون له االثر احلسن في
مستقبل البالد مما سيساهم بشكل مباشر
في الوصول الى آمال وتطلعات املواطنني.
وأك���د «ان ذل��ك ل��ن يتحقق اال بتحمل
الشعب الكويتي مسؤوليته الوطنية
واختياره عبر صناديق االقتراع لرجال
شرفاء ميثلون االمة التمثيل احلقيقي رقابة
وتشريعا».

القبيل :سأفتح ديواني من الصباح
الباكر يومي ًا ..هذا عهد على رقبتي
عقد مرشح مرشح ال��دائ��رة األول��ى خالد
القبيل ندوته االنتخابية مساء أم��س االول
حيث قال في كلمته التي القاها في الندوة  ،إن
الديوانية هي املركز االجتماعي الذي نفتخر
به وهو التراث الكويتي األصيل ،مشيرا إلى
أن��ه مجلس أم��ة مصغر ،ويجب على كل من
يصل إلى قبة البرملان من هذه الدائرة ،أن يفتح
ديوانه يوميا ،وأنا أعاهدكم في حال وصولي
إل��ى ال��ب��رمل��ان سأفتح دي��وان��ي م��ن الصباح
الباكر يوميا وهذا عهد على رقبتي وديواني
مساء مفتوحا  24ساعة ،ربعنا يستاهلون،
ويستاهلون أه��ل الكويت الستقبالهم في
الديوانية يوميا لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم

جانب من احلضور

مرشح الدائرة األولى خالد القبيل

عقد النائب السابق ومرشح
ال��دائ��رة الثانية د .حمد املطر
ندوته االنتخابية وال��ذي عبر
ف��ي��ه��ا ع��ن ت��ف��اؤل��ه ب��األج��واء
اإليجابية بعد اخلطاب السامي
لصاحب السمو أم��ي��ر البالد
الشيخ ن���واف األح��م��د اجلابر
الصباح وال��ذي تاله سمو ولي
العهد الشيخ مشعل األحمد
اجل��اب��ر الصباح ،وال���ذي جاء
بعده تفعيل وتطبيق القانون
من خالل محاربة «الفرعيات»
وشراء األصوات.
وق���ال امل��ط��ر خ�ل�ال ال��ن��دوة
أمامنا مشوار أهم من السابق،
وه��و م��اذا بعد االنتخابات؟،
مؤكدا مواقفه البرملانية خالل
مدة عضويته في مجلس األمة
قائال :حاسبنا احلكومة على
تقاعسها وقدمنا  314س��ؤاال
برملانيا ،و 120اقتراحا برغبة
منها مقترحات لتطوير التعليم،
ب���اإلض���اف���ة ال����ى م��ق��ت��رح��ات
لتحسني بيئة األعمال واملشاريع
لدعم املشاريع الكويتية ،وعدة
اقتراحات لتنظيم جلنة الشؤون
الصحية ،واقتراحات تختص
باللجنة املالية واالقتصادية.
وأض���اف امل��ط��ر «ك��ان��ت لنا
إس��ه��ام��ات واض��ح��ة م��ن خالل
اللجنة البيئية للمحافظة على
ج��ون ال��ك��وي��ت وإزال����ة جميع

د .حمد املطر

حضور نسائي

العوائق ملدينة جنوب القيروان،
مؤكدا أن له اقتراحات كانت

جاهزة للتصويت وإقرارها في
قاعة عبدالله السالم».

وشدد املطر «بعد االنتخابات
وم���ن خ�ل�ال امل��ج��ل��س امل��ق��ب��ل،
الشعب الكويتي يريد أن يرى
إجن����ازات حقيقية على أرض
ال���واق���ع وق���وان�ي�ن م��ه��م��ة ج��دا
وأول����وي����ات ي��ج��ب تنفيذها،
موضحا ان هذا كله لن يتحقق
إال ب��ت��ع��اون الكتلة النيابية
اإلصالحية ،وأنا على يقني أنها
ستكون م��وج��ودة ف��ي املجلس
القادم بأغلبية نيابية إصالحية.
وأك���د امل��ط��ر أن املسؤولية
ك��ب��ي��رة ل��ت��ح��ق��ي��ق إجن�����ازات
وطموح الشعب الكويتي وأولى
خطوات حتقيق ذل��ك بتحويل
العمل البرملاني ال��ف��ردي الى
عمل جماعي ،يعمل ويتعاون
لتنمية الكويت ،موضحا أن أي
مشروع للتنمية يجب أن يكون
فيه التعليم أول��وي��ة ،ولنا في
ماليزيا خير مثال».
وط��ال��ب امل��ط��ر ب���أن تكون
احل��ك��وم��ة املقبلة ق���ادرة على
اإلص��ل�اح وم��ح��ارب��ة الفساد
وال��ن��ه��وض بالبلد م��ن خ�لال
اختيار ال��وزراء األكفاء ،مؤكدا
على ثقته والرهان على الشعب
الكويتي بحسن اخ��ت��ي��ار 50
نائبا لتمثيلهم خير متثيل في
مجلس األم��ة املقبل ويكونوا
ق��ادري��ن على حتقيق آمالهم
وتطلعاتهم.

عبدالله الفودري :السلطة التشريعية
هي املعبر عن إرادة الشعب وآماله
عقد مرشح ال��دائ��رة الثالثة عبدالله
الفودري ندوته االنتخابية والذي أكد فيها
على أن املرحلة القادمة يجب أن تشهد
تعزيز التعاون بني السلطتني التشريعية
والتنفيذية م��ع قيام ك��ل منهما بدورها
املطلوب ،باعتبار ه��ذا املبدأ هو االس��اس
ال��ذي يقوم عليه النظام ال��دس��ت��وري في
الكويت ،وهذا التعاون هو تفعيل حقيقي
ل��رؤى وتطلعات صاحب السمو األمير
الشيخ ن��واف األح��م��د وسمو ول��ي العهد
األمني الشيخ مشعل األحمد ،حفظهما الله
ورعاهما ،ومطلب الشعب الكويتي.
وأش���ار ال��ف��ودري إل��ى وج���وب تقوية
العالقة وال��ت��ع��اون ب�ين أع��ض��اء البرملان
بالقدر ال��ذي ت��ب��وؤه املكانة املتقدمة في
احلياة البرملانية في الكويت ومبا يسهم في
رسم السياسات العامة وحتقيق اإلجنازات
التي ينتظرها املواطنون ،وتبادل الرقابة
بني السلطتني.
وأض���اف ال��ف��ودري :وعلينا أن ن��درك
أن السلطة التشريعية ه��ي املعبر عن
إرادة الشعب الكويتي وآمالهم من خالل
س��ن ال��ق��وان�ين ال��ت��ي ت��راع��ي مصاحلهم،

ونتمنى أال يتعلق االم���ر ف��ي التركيز
على استمرار ال��ص��راع بني السلطتني إذ
يفترض انهما وجدتا خلدمة غاية واحدة
ه��ي حتقيق طموحات الشعب وترسيخ
البناء الدميوقراطي املستقر واملعبر عن
الطموحات الكبيرة للمجتمع بعيدا عن
املصالح واملكاسب السياسية والشخصية
الضيقة .وت��ط��رق ال��ف��ودري إل��ى مشكلة
التركيبة السكانية في الكويت باعتبارها
ليست حديثة لكنها قضية اصبحت أكثر
اهمية ومطلبا شعبيا أكثر م��ن اي وقت
مضى ،ويجب دع��م كل اجلهود الرسمية
والشعبية لتتكاتف في وضع إط��ار خطة
استراتيجية واضحة دون التأثير السلبي
على االقتصاد الكويتي ،وعلى احلكومة
إعادة التفكير في برنامج التكويت والتركيز
على االحتياجات احلقيقية لسوق العمل
وال��ت��ي ال يشكل فقدانها أو نقصها عبئا
على األس��ر الكويتية خصوصا في املهن
اليدوية وأعمال املقاوالت وغيرها ،ويجب
أن تشتمل اخلطط ال��ق��ادم��ة على تنويع
القاعدة االقتصادية بالكويت ومصادرها
وبعدها يصعد للسطح في قضية الوافدين

والتركيبة السكانية ،الن جت��اه��ل هذا
االمر سيكون سببا في زي��ادة االعباء على
الدولة ،ومع مرور الوقت وتزايد االنشطة
االقتصادية والتوسع العمراني في الكويت
في املرحلة القادمة سيزيد معدل الطلب على
الوافدين مبختلف مستوياتهم ومهاراتهم
املهنية ،وعند زي��ادة الوافدين بالكويت
سيزيد الطلب على اخلدمات احليوية مثل
التعليم والصحة واإلس��ك��ان ،والنتيجة
ستصبح أكثر عبئا على الدولة ،فاحلكومة
بالسابق كانت تعمل على تعديل التركيبة
السكانية في الكويت وفق مراحل للوصول
للمعاجلة الكاملة ،ولكن على السلطتني
في املرحلة القادمة املشاركة اجل��ادة في
بناء اخلطط واالستراتيجية الواضحة
واالجراءات القادمة على أن تكون مدعومة
من احلكومة وان تضع مصالح املواطنني
وامل��ال العام في بؤرة اهتمامه ،وأن تدفع
في سبيل حتقيق املعادلة احلقيقية في بناء
التركيبة السكانية املثالية في الكويت،
وأن تكون االستراتيجية عنوانها 70%
للكويتيني و 30%لغير الكويتيني ووفق
اختيارات سليمة ودراسة متكاملة.

عبدالله الفودري متحدثا

«نابيسكو» تتسلم أمر ًا تغييري ًا من «نفط الكويت» بـ 15مليون دينار
تسلمت ش��رك��ة الوطنية للخدمات البترولية
“نابيسكو” طلب أمر تغييري من شركة نفط الكويت
بزيادة قيمة عقد بقيمة  15.85مليون دينار كويتي.
وحسب بيان لبورصة ال��ك��وي��ت ،أم��س االثنني،
تصبح قيمة العقد اإلجمالية نحو  45.78مليون
دينار؛ وذلك حتى نهاية تاريخ العقد املؤرخ في 15
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مارس .2024
وأش���ارت “نابيسكو” أن العقد يتعلق بتقدمي
خدمات التسميت واخلدمات املساندة لعمليات احلفر
وإصالح اآلبار.
وبشأن األثر املالي لذلك اإلج��راء توقعت الشركة
استمرار األثر املالي السابق للعقد والبالغ 20باملئة،

منوهة بأن ذلك يعتمد على ظروف تنفيذ العقد وسير
العمل .وكانت “نابيسكو” قد أعلنت في فبراير 2019
تسلمها خطاب ترسية مناقصة من شركة نفط الكويت؛
لتقدمي خدمات التسميت واخلدمات املساندة لعمليات
احلفر التطويري وإصالح اآلبار بقيمة  29.93مليون
دينار ،وملدة  5سنوات.
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السيولة وصلت إلى  74.13مليون دينار

ترفع مستوى األداء احلكومي

البورصة تهبط  1.09باملئة وسط زخم بالتداوالت

«التخطيط» :الشراكة بني القطاعني
العام واخلاص تدفع عجلة التنمية

اختتمت املؤشرات الرئيسية لبورصة
الكويت تعامالت أمس االثنني على تراجع
مؤشري السوقني “األول” و”العام” وسط
زخم بالتداوالت.
ت��راج��ع م��ؤش��ر ال��س��وق األول بنسبة
1.09باملئة ،وان��خ��ف��ض م��ؤش��ر السوق
العام بـ0.83باملئة ،بينما ارتفع املؤشران
الرئيسي  50بـ0.72باملئة ،والرئيسي
بواقع 0.16باملئة عن مستوى أمس األحد.
وش���ه���دت اجل��ل��س��ة ت���راج���ع���ا ً بـ11

قطاعاً على رأس��ه��ا السلع االستهالكية
بـ3.10باملئة ،بينما ارتفع قطاع الطاقة
وحيدا ً بـ11.04باملئة ،فيما استقر قطاع
الرعاية الصحية.
وع��ل��ى مستوى األس��ه��م ،ت��ص��در سهم
“املنار” القائمة احل��م��راء بـ14باملئة،
بينما ت��ق��دم “نابيسكو” االرت��ف��اع��ات
بـ22.72باملئة ،بعد إعالن الشركة تسلمها
أم��را ً تغييرياً من شركة نفط الكويت في
مناقصة بقيمة  15مليون دينار.

وت��ق��دم سهم “جي إف إتش” املرتفع
0.38باملئة الكميات بـ 24.01مليون سهم،
بينما تصدر “بيتك” السيولة بقيمة 19.82
مليون دينار ،متراجعا ً 1.26باملئة.
ارتفعت التداوالت ؛ إذ وصلت السيولة
إل��ى  74.13مليون دينار ،مقابل 57.39
مليون دينار بتعامالت اليوم السابق ،
وبلغت أحجام ال��ت��داول  232.54مليون
سهم ،مقارنة بـ 209.17مليون سهم في
اجللسة السابقة.

أك��د األم�ي�ن ال��ع��ام للمجلس
األع��ل��ى للتخطيط والتنمية
الكويتي الدكتور خالد مهدي
أم��س االث��ن�ين أهمية الشراكة
ب�ين القطاعني ال��ع��ام واخل��اص
ف��ي دف��ع عجلة التنمية ورف��ع
مستوى األداء احلكومي وتقدمي
خدمات تتميز بالكفاءة واجلودة
العالية.
ج��اء ذل��ك في تصريح ملهدي
خالل ورش��ة عمل خالل ورشة
ع��م��ل ن��ظ��م��ه��ا (ال��ت��خ��ط��ي��ط)
بالتعاون مع هيئة مشروعات
ال��ش��راك��ة ب�ين القطاعني العام
واخل�����اص ل��ل��ت��ع��ري��ف بنظام
الشراكة بني القطاعني بعنوان
(رؤية الكويت اجلديدة من خالل
مشروعات الشراكة) بحضور
مجموعة من املعنيني.
وأوض���ح أن ال��ك��وي��ت ت��درك
أهمية العمل على تفعيل مفهوم
ال��ش��راك��ة ب�ي�ن ال��ق��ط��اع�ين في
تنفيذ املشروعات مشيرا إلى أن
توجيهات السياسات العامة
للخطة االمنائية حت��رص على
حتديث القوانني املتعلقة في هذا

املجال على مدار سنوات.
وذكر أن ركائز خطة التنمية
ال��س��ب��ع ت��أت��ي م��ت��داخ��ل��ة مع
املواضيع املتعلقة بالشراكة
مبينا أن ال��ت��رك��ي��ز ي��ج��ب أن
يكون على املشاريع التنموية
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ذات ال��ع��ائ��د
االجتماعي واالقتصادي.
وأك���د ع��ل��ى ض����رورة الفهم
احلقيقي ملفهوم الشراكة إذ أنه
“مفهوم واس��ع ومعقد ويساء
فهمه ف��ي كثير م��ن األحيان”
موضحا أن البرنامج املوجود في
اخلطة االمنائية به مجموعة من
السياسات التي تخدم موضوع
الشراكة.
وق��ال إن الشراكة تهدف إلى
بناء اقتصاد مستدام وتخفيف
الضغط عن املالية العامة للدولة
واإلدارة الفاعلة للمشاريع
االستراتيجية واملهمة مشددا
على أهمية وض���رورة التركيز
على تنوع االقتصاد واستدامته.
ولفت مهدي إل��ى أن مفهوم
الشراكة مبني على امل���ادة 20
م��ن ال��دس��ت��ور الكويتي والتي

خالد مهدي

تنص على أن االقتصاد الوطني
أس��اس��ه ال��ع��دال��ة االجتماعية
وق���وام���ه ال���ت���ع���اون ال���ع���ادل
ب�ين ال��ن��ش��اط ال��ع��ام والنشاط
اخلاص وهدفه حتقيق التنمية
االق��ت��ص��ادي��ة وزي����ادة اإلن��ت��اج
ورفع املستوى املعيشة وحتقيق
الرخاء للمواطنني ،وذلك كله في
حدود القانون.
وأف���اد ب��أن ه��ن��اك ع��دة أدل��ة
تؤكد جن��اح النموذج الكويتي

ف���ي ال��ش��راك��ة ب�ي�ن ال��ق��ط��اع�ين
م��ن أب��رزه��ا شركة الصناعات
ال��وط��ن��ي��ة وق��ط��اع االت��ص��االت
املتنقلة إض��اف��ة إل��ى مشروع
شمال ال��زور مشيرا إلى وجود
نحو  38مشروعا استراتيجيا
في الكويت قابل للشراكة.
وذكر أن (رؤية كويت جديدة
 )2035حتتوي على الكثير من
املشاريع التي حتتاج لشراكات
وقدرات متطورة لتنفيذها الفتا
إلى أن الكويت أقرت العديد من
ال��ت��ش��ري��ع��ات لتسهيل دخ��ول
ال��ش��رك��ات األج��ن��ب��ي��ة الكبرى
للسوق احمللي.
وق����ال إن ل���دول���ة ال��ك��وي��ت
“الريادة في التنظيم التشريعي”
للشراكة بني القطاعني مبفهومها
احل��دي��ث عبر إص���دار القانون
رق��م  7لسنة  2008ف��ي شأن
تنظيم عمليات البناء والتشغيل
والتحويل واألنظمة املشابهة
إضافة إلى تتعديل بعض أحكام
امل��رس��وم ب��ق��ان��ون  105لسنة
 1980ف��ي ش���أن ن��ظ��ام أم�لاك
الدولة.

ّ
حقق معدالت مرتفعة ببرامج االحالل والتوطني على مستوى الكويت

«الكويتية» تدشن مركز
«زين» تُطلق برنامج Zain Great Idea
«بيتك»
ّم
ر
يك
اخلليجي
العمل
وزراء
مجلس
جديدة
بحلة
العمالء«
«عالقات
السابع بحُ لّة جديدة كُلي ًا
لتميّزه في إحالل وتوطني الوظائف

زياد العمر متسلما التكرمي

كرّم مجلس وزراء العمل والشؤون االجتماعية
مبجلس التعاون ل��دول اخلليج العربية ،بيت
التمويل الكويتي “بيتك” ،لتميّزه في تنفيذ برامج
االحالل والتوطني والتدريب على مستوى القطاع
اخلاص في الكويت ،وذلك في حفل تكرمي خاص
عقد في العاصمة السعودية الرياض حتت رعاية
وزراء العمل والشؤون االجتماعية بدول املجلس.
وع��ل��ى ه��ام��ش تسلمه درع ال��ت��ك��رمي ،أع��رب
رئيس امل��وارد البشرية للمجموعة في “بيتك”،
زي��اد عبدالله العمر ،عن سعادته بهذا التكرمي
الذي يعتبر تقديرا رسميا لتميّز جهود “بيتك”
في مجال تأهيل وتوطني العمالة ،مؤكدا االلتزام
بتعزيز دور البنك بالتعاون مع اجلهات املعنية
خلدمة جهود توطني العمالة واالرتقاء مبستواهم
العلمي واملهني وصقل اخلبرات وف��ق املعايير
واملقاييس العاملية.
وأوض��ح العمر ان اختيار “بيتك” كأفضل
مؤسسة في توطني العمالة على مستوى القطاع

اخلاص في دولة الكويت ،جاء بناء على معايير
وضوابط استطاع من خاللها “بيتك” حتقيق
معدالت مرتفعة في مؤشرات التكويت والتدريب
حسب تصنيفات ومعطيات اجلهات الرسمية
املعنية.
وأعرب العمر عن فخره بأن لدى “بيتك” أكبر
عدد من املوظفني الكويتيني على مستوى البنوك
الكويتية ومؤسسات القطاع اخلاص كافة ،مبينا
ان نسبة استقطاب الكويتيني من التعيينات
اجلديدة خ�لال السنوات األخيرة ترواحت بني
98باملئة ونحو 100باملئة ،فيما بلغت نسبة
التكويت 78.2باملئة كما في نهاية النصف األول
من العام اجل��اري  .2022وأك��د العمر مواصلة
اجلهود باجتاه رفع معدالت التكويت متاشيا مع
الضوابط واملتطلبات الرقابية في هذا الشأن،
مشيرا الى أن “بيتك” حريص على مواصلة الدفع
باجتاه شغل الكويتيني لوظائف اإلدارة الوسطى،
واالدارة التنفيذية.

في إطار حرصها على تقدمي
أف���ض���ل اخل���دم���ات لعمالئها
الكرام ولتسهيل سبل التواصل
واالتصال معهم ،دشنت شركة
اخلطوط اجلوية الكويتية مركز
عالقات العمالء بحلة جديدة في
املبنى الرئيسي للشركة الكائن
في منطقة الضجيج.
وف��ي ه��ذا ال��ص��دد ،ق��ال مدير
دائ����رة خ��دم��ة ال��ع��م�لاء مشعل
لفا امل��ط��ي��ري“ :يسر اخلطوط
اجلوية الكويتية أن تعلن عن
تدشني مركز ع�لاق��ات العمالء
اجل��دي��د ال����ذي يتميز مبوقع
مم��ت��از س��ه��ل ال���وص���ول ال��ي��ه
كما يتمتع بخصوصية تامة
الستقبال العمالء ال��ك��رام من
خ�لال اس��ت��راح��ة تليق بعمالء
ال��ن��اق��ل ال��وط��ن��ي  ،حيث يقدم
املركز خدمات تلقي الشكاوى
واالقتراحات واالستفسارات مبا
يساهم في الوصول إلى أفضل
مستويات اجلودة في اخلدمة”.
وأض����اف امل��ط��ي��ري“ :يأتي
إعادة افتتاح املكتب ضمن خطة
اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية
االستراتيجية لتحسني وتطوير
جت���رب���ة ال���ع���م�ل�اء وت��ل��مّ��س
احتياجاتهم وتلبية رغباتهم
مبا يتناسب مع طموحاتهم في
تلقي خ��دم��ات مت��ت��از بالراحة
والرفاهية وذلك عبر اختيارهم
ال لرحالتهم
الطائر االزرق ناق ً
امل��ف��ض��ل��ة ،ح��ي��ث أن اخل��ط��وط
اجلوية الكويتية تسعى بشكل
دؤوب لقياس مدى رضا العمالء
ال��ك��رام وه��و م��ا جنحت ب��ه في

«اجلزيرة» تطلق«»Jazeera Global
بالشراكة مع نظام Dohop
أع��ل��ن��ت ط���ي���ران اجل���زي���رة عن
إبرامها اتفاقية شراكة جديدة مع
م��زود خ��دم��ات تكنولوجيا السفر
األيسلندي  Dohopإلطالق خدمة
“ ”Jazeera Globalالتي تتيح
مل��س��اف��ري ال��ش��رك��ة إمكانية حجز
رح�ل�ات رب���ط ب�ين رح�ل�ات ط��ي��ران
اجلزيرة وشركات عاملية ،والسفر
إل��ى م��دن ح��ول العالم عبر عملية
موثوقة وآم��ن��ة متوفرة ف��ي مكان
واح��د على موقع وتطبيق طيران
اجلزيرة.
وت��ق��وم ه��ذه الشراكة على دمج
منصة احل��ج��ز ب��ن��ظ��ام ،Dohop
ليتمكّن عمالء طيران اجلزيرة من
اختيار السفر إل��ى شبكة واسعة
بفضل ال��رب��ط ب��رح�لات تسيّرها
شركات طيران عاملية تشمل طيران
بيجاسوس ()Pegasus Airlines
ال��ت��رك��ي��ة ،وح��ج��ز ل��ه��ذه ال��رح�لات
مباشرة عبر منصات طيران اجلزيرة
دون احلاجة إلى االتفاقيات تقليدية

للربط ب�ين الشركات أو اتفاقيات
مشاركة الرمز.
وت��ض��ي��ف ه����ذه ال���ش���راك���ة في
بدايتها  23وج��ه��ة ج��دي��دة تربط
رح�لات ط��ي��ران اجل��زي��رة برحالت
شركات تخدم مدن عاملية مثل لندن
وأمستردام ودوس��ل��دورف وأثينا،
باإلضافة إلى املطارات اإلقليمية في
تركيا .وبهذه املناسبة ،قال الرئيس
التنفيذي في شركة طيران اجلزيرة،
روهيت راماشاندران“ :بفضل هذه
الشراكة اجلديدة ،أصبح بإمكاننا
ربط عمالئنا برحالت من الكويت إلى
وجهات عديدة في القارة األوروبية.
نحن سعداء بالعمل مع Dohop
ومنصتهم ،ونتطلع إلى توسيع هذه
اخلدمة في املرحلة القادمة”.
وم���ن ن��اح��ي��ت��ه��ا ،ق��ال��ت امل��دي��ر
التجاري في  ،Dohopسارة حنان:
“يسرنا توسيع ن��ط��اق خدماتنا
في الشرق األوس��ط بهذه الشراكة
اجلديدة مع شركة طيران مبتكرة

روهيت راماشاندران

ذات رؤي��ة مستقبلية مثل طيران
اجل��زي��رة ،إذ تسلط ه��ذه الشراكة
الضوء على الطلب العاملي املتزايد
حللول بديلة عن اتفاقيات الربط
بني شركات الطيران .نتوقع توسيع
تعاوننا مع طيران اجلزيرة خالل
ال��رب��ع األخ��ي��ر م��ن ال��ع��ام وتوفير
رحالت ربط جديدة تشغّ لها شركات
طيران عاملية”.

مشعل املطيري

اآلون����ة االخ��ي��رة م��ن خ�ل�ال ما
حققته بالوصول إل��ى املرتبة
 76عاملياً لعام  2022بعد أن
كانت في املرتبة  179عاملياً في
العام  2021وذلك وفقاً للتقييم
ال��س��ن��وي ألف��ض��ل  100شركة
طيران حول العالم بحسب موقع
سكاي تراكس”.
وذك������ر امل���ط���ي���ري ق���ائ�ل�اً :
“بجانب ت��دش�ين امل��رك��ز ،فإن
اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية
متنح العميل العزيز ع��ددا ً من
ال��ق��ن��وات املختلفة للتواصل
ع��ب��ر م���رك���ز االت����ص����ال 171
كتلقي االس��ت��ف��س��ارات واج��راء
احل���ج���وزات وال��ب��اق��ات أو من
خالل ارس��ال رسالة إلى البريد
االلكتروني CUSTOMER-
@RELATIONS
KUWAITAIRWAYS.
.”COM

الروضان تتوسط املبادرين وفريق زين

أعلنت زين عن تقدميها للدورة السابعة من
برنامجها امل ُبتكر  Zain Great Ideaلتسريع
الشركات التكنولوجية الناشئة ،والذي ينطلق
بحلّة جديدة كليا ً بالتعاون مع Brilliant Lab
بهدف تطوير منظومة الشركات التكنولوجية
الناشئة واالبتكارات الرقمية في مجتمع األعمال
والتوسع به في منطقة الشرق
ّ
الناشئة الكويتي
األوسط وشمال أفريقيا.
وج���اء اإلع��ل�ان ع��ن ال�����دورة اجل���دي���دة من
البرنامج خ�لال احلفل اخل��اص ال��ذي أقامته
الشركة في مقرها الرئيسي بالشويخ ،وذلك
بحضور الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت
إميان الروضان ،ومسؤولي اإلدارة التنفيذية في
الشركة ،وممُ ثّلي الشركات االستثمارية وشركاء
األعمال ومجتمع ريادة األعمال احمللّي وخريجي
الدورات السابقة من البرنامج.
وف��ي الكلمة االفتتاحية التي ألقتها خالل
احلفل ،قالت إميان الروضان الرئيس التنفيذي
لشركة زين الكويت “ :سعيدة جدا ً باستضافتكم
جميعاً الليلة في مقرنا الرئيسي لنشهد معاً

ان��ط�لاق��ة برنامجنا املُبتكر بحلته اجل��دي��دة
واملطورة – الدورة السابعة من برنامج .”ZGI
وأوضحت الروضان “ :طوينا العام املاضي
صفحة مم��ي��زة واستثنائية م��ن ت��اري��خ هذا
البرنامج ال��ذي أعتز ب��ه شخصياً ،فقد كانت
ال��دورة السادسة األول��ى من نوعها كونها أتت
بشك ٍل اف��ت��راض��ي مت��ام�اً خ�لال اجل��ائ��ح��ة ،لكن
بفضل الله وبفضل مثابرة مُبادرينا وإصرارهم،
وعلى ال��رغ��م م��ن التحديات ال��ع��دي��دة ،أثمرت
النسخة السادسة لوحدها باستثمارات قيمتها
تقدّر بـ  4.5مليون دوالر في الشركات الناشئة
امل ُشاركة ،مما ساعدها على االنطالق التشغيلي
في سوق العمل “.
وت��اب��ع��ت ال���روض���ان “ :كما ش��ه��دت دورة
العام املاضي أيضاً مُشاركة  170شركة ناشئة
انتقلت  25منها إلى احملطة األخيرة لتسريعها
بصورتها النهائية ،باإلضافة إل��ى أكبر عدد
من رائ��دات األعمال النساء في تاريخ البرنامج
بأكمله ،والالتي شكّلن ما ي��وازي 40باملئة من
إجمالي عدد امل ُشاركني “.

«أجيليتي» تستثمر في منصة التجارة اإللكترونية
سريعة النمو Shiprocket
أعلنت أجيليتي ،وهي شركة عاملية
رائدة في خدمات وابتكارات سالسل
اإلم��داد وبنيتها التحتية ،أنها ومن
خالل ذراعها لالستثمار التكنولوجي
 ، Agility Venturesقد استثمرت
في  ،Shiprocketوهي منصة رائدة
ف��ي تكنولوجيا التوصيل وإدارة
طلبات التجارة اإللكترونية ومقرها
نيودلهي  -الهند.
وق���د س��اع��د ال��دع��م ال���ذي قدمته
 Agility Venturesخ�لال
ع���ام  Shiprocket 2021في
توسعها بالشرق األوس���ط ،ومنذ
ذل��ك احل�ي�ن ،عملت أجيليتي على
رب��ط  Shiprocketم��ع شركائها
اللوجستيني اإلقليميني واحملليني
وامل����وردي����ن وغ��ي��ره��م م���ن ذوي
املصلحة.
وجدير بالذكر أن Shiprocket
ق��د اج��ت��ذب��ت منذ إنشائها ف��ي عام
 ،2017ال��ع��دي��د م��ن االستثمارات
من شركات رأس امل��ال االستثماري

الفريق املؤسس

 ،وش��رك��ات ال��ت��ج��ارة اإللكترونية
العاملية والهندية .وتعمل املنصة
على تبسيط عملية التوصيل إلى امليل
األخير من خالل دمج الفواتير وتقدمي
أس��ع��ار مناسبة وحت��دي��د شركات
النقل األسرع واألكثر ثقة .فيما تضم
خدامتها لتلبية الطلبات خدمات
التخزين وعمليات االستالم وتغليف

السلع للتجار في جميع أنحاء الهند.
كما أن��ه��ا ت��ق��دم التكامل م��ع أنظمة
أم���ازون و ShopifyوMagento
وغ��ي��ره��م م���ن ب��ائ��ع��ي ال��ت��ج��زئ��ة
واألس��واق الرئيسية األخ��رى .تعمل
منتجات  Shiprocketعلى خفض
تكاليف املرجتعات مع التقليل من
فرص ح��دوث األخطاء والتأخر في

التوصيل ،فضالً عن توفيرها مليزات
التتبع والتنبيهات.
ب���ه���ذه امل���ن���اس���ب���ة ،أوض���ح���ت
ه��ن��ادي ال��ص��ال��ح ،رئ��ي��س مجلس
إدارة أجيليتي وف��ري��ق أجيليتي
Venturesعند إع�لان��ه��ا ع��ن هذا
االستثمار أن استراتيجية أجيليتي
تتضمن خططاً لتوسيع ريادتها في
مجال اخلدمات اللوجستية الرقمية
والتجارة اإللكترونية في األسواق
عالية النمو ،وتقوم بذلك من خالل
التطوير الداخلي واالس��ت��ح��واذات
واالستثمار في الشركات الناشئة
املبتكرة وأضافت الصالح إن لدى ـ
“ Shiprocketميزة األولوية “ في
السوق التجارة اإللكترونية الضخم
املرتقب في الهند ،وقد قامت بابتكار
منتجات ناجحة تشهد إقبالاً متزايدا ً
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا،
مب��ا ف��ي ذل��ك خ��دم��ات م��ا بعد الدفع
ملمارسي التجارة اإللكترونية من
الشركات الصغيرة.

التونسيات يخشني اإلقصاء من املشهد البرملاني املقبل

عبرت مجموعة من املنظمات احلقوقية النسائية
عن خشيتها وتخوفها مما سيفرزه القانون االنتخابي
اجلديد الذي سيعتمد في االنتخابات البرملانية املقررة
ي��وم  17ديسمبر املقبل ،من نتائج تقلل من حظوظ
املرأة التونسية في دخول البرملان اجلديد ،وذلك على
خلفية تراجع هذا القانون عن مبدأ املناصفة ،الذي يكفله
الدستور التونسي ،بني الرجال والنساء في القوائم
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االنتخابية املرشحة.
وت��وق��ع أك��ث��ر م��ن ط���رف س��ي��اس��ي وح��ق��وق��ي في
تصريحات إعالمية ،محدودية جناح املرأة التونسية
في دخول البرملان املقبل ،نظرا ً إلى شرط جمع التزكيات
باملناصفة بني الرجال والنساء ،وهو ما اعتبر مبثابة
«عقوبة ضد النساء» ،وفق تعبير سلوى احلمروني
رئيسة «اجلمعية التونسية للقانون الدستوري» ،في

ضوء صعوبة دخول النساء إلى الفضاء العام للحصول
على  400تزكية كشرط لقبول الترشح.
وفي هذا السياق ،أكد ائتالف «الديناميكية النسوية»
املكوّ ن من  10منظمات نسوية تونسية ،أن «اعتماد
نظام االقتراع على األفراد من دون ضبط ضمانات تتيح
للنساء مشارك ًة واسع ًة وفعلية ،يعد خرقاً جسيماً
ألحكام الفصل  51من دستور .»2022
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السلطة تدين استباحة املنطقة «أ» ...و«حماس» و«اجلهاد» تتعهدان التصعيد

الكيان الصهيوني يقتل فلسطيني ًا في نابلس ويغلق الضفة وغزة
دان��ت السلطة الفلسطينة قتل فلسطيني في نابلس بالضفة
الغربية ،في كمني نصبه اجليش اإلسرائيلي خللية مسلحة ،قال
إنها كانت في طريقها لتنفيذ عملية ،متهمة إسرائيل باستباحة عموم
املناطق املصنفة (أ) ،مبا يعكس االنقالب اإلسرائيلي الرسمي على
جميع االتفاقات املوقعة ،فيما نعت حركتا «حماس» و«اجلهاد»،
الشاب ،وتعهدتا بتصعيد املقاومة في الضفة .وقالت مصادر أمنية
فلسطينية إن قوة إسرائيلية كمنت للشاب سائد الكوني وهو في
العشرينات من العمر ،في منطقة «التعاون» جنوب مدينة نابلس
وقتلته ،واحتجزت جثمانه ،فيما أصابت  3آخرين بالرصاص كانوا
في مركبة الذت الحقا ً بالفرار.
وبحسب املصادر ،فإن القوة اإلسرائيلية هاجمت الكوني وهو
على ظهر دراج��ة نارية قبل أن حتترق وتنفجر بفعل الرصاص.
ونعت مجموعات «عرين األسود» في بلدة نابلس ،الشاب الكوني،
وقالت إنه كان أحد عناصرها ،وقضى خالل اشتباك مسلح مع قوات
االحتالل قرب مستوطنة «براخا».
وأك���د اجل��ي��ش اإلس��رائ��ي��ل��ي أن ق��وات��ه ح���ددت مجموعة من
الفلسطينيني كانت تقود دراجة نارية ومركبة وفتحت عليهم النار.
وبحسب اجليش ،فإنه يُعتقد أن املجموعة كانت في طريقها لتنفيذ
هجوم إطالق نار باملنطقة.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» ،إن قوة من غوالني وكتيبة
املظليني  202نصبت كمينا ً خللية مسلحة نفذت في األيام األخيرة
عمليات إطالق نار جتاه مستوطنة «براخا» ،وقتلت أحدهم وفر
اآلخرون بعد اشتعال النيران في مركبتهم .وأظهرت صور نُشرت
على مواقع التواصل االجتماعي دراج��ة نارية محترقة وسيارة
حلقت بها أضرار جراء إطالق نار.
واكتشف الفلسطينيون الحقاً ،أن كف الكوني ما زالت موجودة
في املكان ملتصقة مبقود الدراجة النارية املتفحمة .وفي مراسم
الحقة ،دفنت عائلة الكوني كف ابنها في قبر حفر خصيصاً له
بانتظار تسليم جثمانه من قبل إسرائيل .وقال أمين الشخشير وهو
خال الشاب ،إن «العائلة تطالب كل اجلهات واملؤسسات الدولية
بتسليم جثمان جنلها واإلف��راج عنه ،فاليوم نحن ندفن جزءا ً من
جسده حلني تسلم جثمانه ودفنه كامالً».
وتعهدت حركة «اجلهاد اإلسالمي» ،في بيان« :سيبقى االشتباك
في كل الساحات عنوان املرحلة» .وقالت حركة «ح��م��اس» إن
«شعبنا على امتداد الوطن من رفح حتى الناقورة ،ومن البحر إلى
النهر ،سيواصل املقاومة» .وبقتل الكوني يرتفع عدد الذين قتتلهم
إسرائيل في الضفة الغربية منذ بداية العام ،إلى  ،101إضافة
إلى  50في احلرب األخيرة على قطاع غزة .وتركز إسرائيل على
محافظتي نابلس وجنني شمال الضفة الغربية ،باعتبارهما مركزي

اشتباكات بني الفلسطينيني والكيان الصهيوني

نشاط املسلحني الفلسطينيني الذين هاجموا انطالقاً من املدينتني
أهدافا ً إسرائيلية في قلب إسرائيل وفي الضفة الغربية ،وتقول إن
السلطة الفلسطينية تفقد سيطرتها هناك .وتتوقع إسرائيل تصعيدا ً

زيلينسكي :عثرنا على مقبرتني جماعيتني جديدتني في إيزيوم

مسيّرتان روسيتان تقصفان أهداف ًا عسكرية في أوديسا

آخر مع بدء األعياد اليهودية ،مساء األحد ،ولذلك مت وضع اجليش
اإلسرائيلي في حالة تأهب قصوى بالضفة الغربية .وأعلنت
السلطات اإلسرائيلية إغالق الضفة الغربية وقطاع غزة ،بشكل

كامل ،خالل رأس السنة اليهودية الذي بدأ  ،وإغالقات أخرى الحقة
في «ي��وم الغفران» ،واألي��ام األول��ى واألخيرة من «عيد العرش»
(سوكوت).

قتلى وجرحى في «هجوم انتحاري» لـ «الشباب» في مقديشو
ردت حركة الشباب الصومالية املتطرفة على جن��اح قوات
اجليش الصومالي في السيطرة على عدة مناطق كانت خاضعة
لها في وسط وجنوب البالد ،باستهداف قاعدة عسكرية إلى الغرب
من العاصمة مقديشيو ما أدى إلى سقوط جرحى وقتلى تضاربت
الروايات بشأن عددهم.
ونقلت وكالة رويترز عن النقيب عدن عمر ،أن االنتحاري كان
متنكرا في زي جندي نظامي وانضم إلى آخرين أثناء دخولهم إلى
القاعدة العسكرية  ،وأض��اف «فقدنا جنديا وأصيب عدد آخر»،
مشيرا إلى تفجير املهاجم نفسه عند نقطة تفتيش.
وحت��دث الضابط في اجليش عبد الله عدن لوكالة الصحافة
الفرنسية عن مقتل سبعة أشخاص وجرح تسعة آخرين بعدما
فجر ما وصفه بإرهابي يائس نفسه قرب مجموعة من املجندين
لدى تسجيلهم في معسكر «نكنك» الواقع في جنوب العاصمة
مقديشو.
وق��ال شاهد عيان يدعى أحمد غوبي «كنت قريبا من موقع
االنفجار ،كان انفجارا ً هائال ورأي��ت قتلى وجرحى» ،بينما قال
شاهد آخر يدعى آشا عمر «رأي��ت عشرة أشخاص على األقل يتم
نقلهم في سيارات إسعاف» .لكن العقيد جامع حسن الضابط في

اجليش الصومالي أبلغ في املقابل وكالة «بلومبرج» لألنباء أن
الهجوم أسفر عن مقتل ما ال يقل عن  11شخصا ً وإصابة  18شخصا ً
آخرين ،بينما أكد أحد العاملني في مستشفى املدينة في مقديشو
استقبال جثة جندي وستة مصابني آخرين.
وطبقا لرواية مصدر أمني لوكالة األناضول التركية لألنباء فإن
انتحاريا كان يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه في جتمع ملجندين
جدد في مركز جنرال طغبدن للتدريب العسكري.
وادعت إذاعة األندلس الناطقة بلسان احلركة أن الهجوم الذي
نفذه أحد عناصر خلية انتحارية التابعة للحركة أسفر عن مقتل 32
وإصابة أكثر من  40آخرين.
ونقلت عن بيان صادر عن القيادة العسكرية حلركة الشباب
وقعه الناطق العسكري الشيخ عبد العزيز أبو مصعب ،أن الهجوم
أسفر عما وصفه بخسائر فادحة باجلنود اجلدد الذين مت جتنيدهم
داخل املعسكر.
كما ادعت اإلذاعة مقتل جنود وضباط باجليش الصومالي في
هجمات وقعت على مدى اليومني املاضيني بعدة مناطق بوسط
البالد ،وزعمت أيضاً مقتل أربعة جنود إثيوبيني وإصابة ثالثة
آخرين مبحافظة باي.

زيارة ثانية للبرهان إلى القاهرة خالل  6أشهر

مكاسب أوكرانيا امليدانية

ق��ال الرئيس األوك��ران��ي فولودميير
زيلينسكي ،إن بالده عثرت على مقبرتني
ج��م��اع��ي��ت�ين أخ���ري�ي�ن ت��ض��م��ان م��ئ��ات
اجلثث ألشخاص من بلدة إيزيوم ،التي
استردتها كييف من روسيا في الشمال
الشرقي ه��ذا الشهر .وأدل��ى زيلينسكي
بهذه التصريحات في مقابلة مع تلفزيون
«س��ي بي إس» أذيعت ودع��ا فيها أيضاً
إل��ى استمرار الضغط بالعقوبات على
روسيا التي طردتها القوات األوكرانية
من الشمال الشرقي بعد هجوم مضاد
هذا الشهر.
ول��م تعلق السلطات الروسية على
تأكيد زيلينسكي اكتشاف املقبرتني.
وتنفي موسكو دوم���اً ارت��ك��اب أعمال
وحشية في احلرب بأوكرانيا أو استهداف
مدنيني .وقال زيلينسكي «تلقيت مزيدا ً من
املعلومات اليوم ...عثروا على مقبرتني
جماعيتني أخ��ري�ين ،مقبرتني كبيرتني
تضمان مئات األشخاص ...نتحدث عن
بلدة إيزيوم الصغيرة ...ال بد من استمرار
العقوبات .سيكون لهذه العقوبات تأثير
سياسي ومالي أيضا ً».
وبعد أشهر م��ن االح��ت�لال ال��روس��ي،
كشفت السلطات األوكرانية عن مقبرة
جماعية كبيرة ب��ال��ق��رب م��ن م��دف��ن في
منطقة غابات بإيزيوم في وق��ت سابق
من الشهر احلالي ،وبدأت حتقيقاً ملعرفة

مالبسات ال��وف��ي��ات .وانتهت األسبوع
املاضي من استخراج  436جثة .وقال
حاكم املنطقة ،إن أغلبهم لقوا حتفهم
نتيجة أعمال عنف على ما يبدو وهناك
م��ؤش��رات أولية على تعرض  30منهم
للتعذيب .كما استخرجت السلطات جثث
 17جنديا ً من مقبرة جماعية في املوقع.
وق��ال��ت ال��ق��ي��ادة اجلنوبية للقوات
األوك���ران���ي���ة ،إن ط��ائ��رت�ين مسيرتني
أطلقتهما القوات الروسية على منطقة
أودي��س��ا ف��ي أوك��ران��ي��ا أص��اب��ت أه��داف �ا ً
عسكرية ،مما تسبب في نشوب حريق
وتفجير ذخيرة.
ولفتت القيادة في بيان على «تلغرام»
إل��ى أن��ه «ج���رى إج�ل�اء املدنيني نتيجة
إلط�ل�اق ن���ار واس���ع ال��ن��ط��اق وتفجير
ذخيرة» ،مضيفة« :بشكل مبدئي لم تقع
إصابات».
وق��ال الرئيس األوكراني فولودميير
زيلينسكي ،أمس ،إن قتاالً عنيفا ً يدور مع
القوات الروسية في العديد من األماكن
على امتداد خط املواجهة وبعضها حقق
«نتائج إيجابية» بالنسبة لكييف.
وأض��اف في خطابه الليلي املصور:
«ه���ذه منطقة دون��ي��ت��س��ك ،ه��ذه منطقة
خاركيف .هذه منطقة خيرسون ،وأيضاً
منطقتا ميكواليف وزابوريجيا ...حققنا
نتائج إيجابية في عدة اجتاهات».

اعتقاالت في
داغستان الروسية
بعد احتجاجات ضد
التعبئة العسكرية
اعتُقل ما ال يقل عن  100شخص في
احتجاج ضد التعبئة في منطقة داغستان
بجنوب روس��ي��ا مم��ا يؤكد الغضب من
ق��رار الرئيس فالدميير بوتني بإرسال
مئات اآلالف من األش��خ��اص للقتال في
أوكرانيا.
وأش��ع��ل��ت أول تعبئة عسكرية في
روسيا منذ احلرب العاملية الثانية والتي
أعلن عنها بوتني احتجاجات في عشرات
املدن في أنحاء البالد .ويبدو أن الغضب
اجلماهيري ق��وي ف��ي مناطق األقليات
العرقية الفقيرة مثل داغستان التي يغلب
املسلمون على سكانها واملطلة على بحر
قزوين في منطقة شمال القوقاز اجلبلية،
حسبما أف��اد تقرير لوكالة «روي��ت��رز»
لألنباء.

عكست زي��ارة الفريق أول عبد الفتاح
البرهان رئيس مجلس السيادة االنتقالي
ال��س��ودان��ي ،إل��ى القاهرة ،تناغما مصرياً
 سودانياً ،على صعيد العالقات الثنائية،واألزمة السياسية في اخلرطوم ،فضالً عن
امللفات اإلقليمية الساخنة ،وعلى رأسها «سد
النهضة» اإلثيوبي.
وتتمتع ال��ق��اه��رة ب��ـ«م��ص��داق��ي��ة» لدى
األط���راف السودانية كافة ،كونها ترفض
التدخل في شؤونها ،أو محاولة فرض توجه
معني ال يناسب السودانيني ،وفق مراقبني
حتدثوا لـ«الشرق األوس��ط» ،باإلضافة إلى
مواصلتها تقدمي مساعدات غذائية وطبية،
تعبيرا ً عن «التضامن بني الشعبني».
واستقبل الرئيس املصري عبد الفتاح
السيسي ،في القاهرة ،رئيس مجلس السيادة
االنتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان ،في
زي��ارة هي الثانية للعاصمة املصرية ،منذ

نحو  6أشهر فقط؛ حيث التقيا في مارس
املاضي.
وجاءت زيارة البرهان للقاهرة ،في طريق
عودته من نيويورك ،وإلقاء كلمة بالده في
اجتماعات اجلمعية العامة لألمم املتحدة،
التي عبّر خاللها عن خيبة أمله جراء فشل
اجل��ه��ود الدولية ف��ي التوصل الت��ف��اق بني
القوى املدنية واملكون العسكري.
وتشير دراس��ة نشرها «املركز املصري
للفكر والدراسات االستراتيجية» إلى حاجة
البرهان لتضامن عربي ،يبدأ من القاهرة،
ويسمح له بإيجاد مخرج للدولة السودانية
من براثن االضطرابات بعد إعالنه «عدم
االنتظار إلى ما ال نهاية» حال التطويل دون
إج��راء انتخابات ،خاصة مع طرح القضية
أمام اجتماع الدورة العادية جلامعة الدول
العربية امل��ق��رر عقدها ف��ي نوفمبر املقبل
باجلزائر.

ولفت «املركز املصري للفكر والدراسات
االستراتيجية» إل��ى تطلع البرهان كذلك
ل��ـ«ال��ت��ع��رف على اخل��ب��رات امل��ص��ري��ة في
مواجهة محاوالت تغلغل (جماعة اإلخوان)،
باعتبار أن الشيء ذاته يعاني منه السودان
وقد يقف عائقا ً أمام تنفيذ أي اتفاق».
وشكا البرهان خالل كلمته باألمم املتحدة
م��ن ت��ف��اق��م ال��دي��ون اخل��ارج��ي��ة وم��وج��ات
االض��ط��راب��ات ب�ين اجل��ف��اف والفيضانات
نتيجة التغيرات املناخية ،وارتفاع أسعار
الطاقة والغذاء العاملي .وبحسب الدارسة
املصرية ،يعول السودان على مصر في لعب
دور لتحقيق األم��ن الداخلي واالستقرار،
وحشد دولي لتمويله ،في ظل استضافتها
ملؤمتر املناخ (ك��وب  )27ال��ذي يهدف إلى
توفير الدعم امل��ادي لقضايا املناخ للدول
األفريقية ،باإلضافة إلى تسريع مشروعات
التكامل الزراعي والكهربائي بني البلدين.

صمت الصدر يقلق اخلصوم وسط استمرار اخلالف على الدولة واحلكومة
طبقاً لألنباء املقبلة من احلنانة معقل زعيم التيار الصدري مقتدى
الصدر في مدينة النجف ،فإن األخير مدد مهلة الصمت إلى ما بعد انتهاء
مراسم ذكرى وفاة النبي محمد (عليه أفضل الصالة والسالم) إلى ما بعد
منتصف الشهر املقبل.
وفيما تبدي األوس��اط السياسية العراقية قلقها من صمت الصدر
الذي عودهم عبر ما يسمى «وزي��ر القائد» إلى إص��دار التغريدات شبه
اليومية أحياناً التي تعبر عن موقفه ،فإنه وطبقاً لسياسي عراقي ،فإن
ما أشير إليه سابقاً عن قيام جلنة ثالثية بزيارة الصدر أمر غير صحيح.
السياسي العراقي أبلغ «الشرق األوسط» بأنه «ال وجود ملبادرة جديدة
سوف حتملها إلى الصدر قيادات عراقية من الصف األول ،وهم نيجيرفان

بارزاني رئيس إقليم كردستان ،ومحمد احللبوسي رئيس البرملان وزعيم
حتالف السيادة ،وهادي العامري زعيم حتالف الفتح» ،مبيناً أن «القادة
الثالثة لم يعلنوا ،ال تصريحاً وال تلميحاً ،ذلك ،ليس ألنهم ال يريدون
الذهاب والتفاهم مع زعيم التيار الصدري ،بل ألنه لم يتم االتفاق على
صيغة من هذا النوع حتى اآلن ،وفي حال تبلورت فإن لكل حادث حديثا ً».
وأوضح السياسي العراقي أن «ما طرح في مؤمتر احلوار الوطني
الذي ما زلنا نعول عليه في إيجاد حل لألزمة هو تشكيل جلنة فنية لبحث
مخرجات املؤمتر وكيفية تنفيذها ،ولكن الذي حصل أن الكالم عن زيارة
للجنة قيادية إلى الصدر أخذت مساحة واسعة في وسائل اإلعالم دون أن
تستند إلى أي معلومة صحيحة».

قرعة كأس اخلليج  25أكتوبر املقبل بالبصرة
قرر احتاد كأس اخلليج العربي لكرة
القدم اليوم األحد إقامة قرعة خليجي 25
في اخلامس والعشرين من أكتوبر املقبل
في مدينة البصرة العراقية.
وي���أم���ل امل���س���ؤول���ون ال��ع��راق��ي��ون
اس��ت��ك��م��ال ك��ل حت��ض��ي��رات استضافة
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الهالل السعودي يفوز على
القادسية في تكرمي اخلالدي

اخلالدي مودعا ً املالعب برفقة أبناءه

العربي استعاد الثقة حتت اإلدارة الفنية اجلديدة

الزمالك املصري والترجي التونسي
في نهائي البطولة العربية لليد
ض���رب ال��ت��رج��ي التونسي
والزمالك املصري موعدا ناريا
ف��ي نهائي البطولة العربية
لألندية أبطال الدوري والكأس
امل��ؤه��ل��ة لبطولة ال��ع��ال��م لليد
«س��وب��ر ج��ل��وب  »2022بعد
فوزهما في نصف النهائي على
اإلف��ري��ق��ي التونسي والكويت
الكويتي على الترتيب.
وحجز فريق الزمالك املصري
التذكرة الثانية للمباراة النهائية
بعد فوزه على الكويت الكويتي
 25 - 31بعد أن أنهى الشوط
األول لصاله  ،10-14ليواصل
تقدمه في الشوط الثاني محافظا
على ال��ف��ارق التهديفي قبل أن
ينتهي اللقاء بنتيجة .25-31
وف���ي ال��ل��ق��اء ال��ث��ان��ي تأهل
ال��ت��رج��ي ال��ت��ون��س��ي للمباراة
ال��ن��ه��ائ��ي��ة ب��ع��د ت��غ��ل��ب��ه على
اإلف��ري��ق��ي التونسي ب��ف��ارق 6
أه���داف  ،28-22حيث تسيد
ال��ت��رج��ي ال��ل��ق��اء م��ن��ذ ب��داي��ت��ه
واستطاع أن ينهي الشوط األول
متقدما بنتيجة  ،12-15وواصل
تقدمه بالنتيجة خالل مجريات
الشوط الثاني حتى أنهى اللقاء
لصاحله وحصل العبه «حسن
اجلماعي» على ج��ائ��زة أفضل
العب في املباراة.
وم��ن املقرر أن تقام املباراة
النهائية اليوم الثالثاء.

7

Tuesday 27th September 2022 - 16th year - Issue No.3946

صحوة العربي تصعق اجلهراء في كأس زين
صعق فريق العربي لكرة القدم نظيره اجلهراء
بأربعة اهداف مقابل هدف في املباراة التي جمعت
بينهما ضمن مواجهات اجلولة الثانية للمجموعة
الثانية بكأس زين «البطولة التنشيطية».
اهداف املباراة سجلها لألخضر سلطان العنزي
“ ،”37وعلي فريدون “ ،”40وسيف احلشان من
ركلة جزاء “ ،”70والنيجيري ايدو “ ،”1+90في
حني سجل للجهراء محمد باجية.
وبهذا الفوز رفع العربي رصيده الى  4نقاط ،في
حني جتمد رصيد اجلهراء عن نقطة واحدة.
وفي تفاصيل اللقاء ،دانت االفضلية لألخضر ،
بفضل انتشار سليم في ارجاء امللعب ،حتى جنح
سلطان العنزي في ترجمة االفضلية بهدف السبق،
بعدها جنح علي فريدون تعزيز التقدم ،لينتهي
الشوط االول بهدفني من دون رد.
وف��ي ال��ش��وط ال��ث��ان��ي اض���اف سيف احلشان
الهدف الثالث من ركلة جزاء ،في الدقيقة  ،70ليرد
اجلهراء بهدف شرفي حملمد باجية ،إال ان العربي
عبر النيجيري ايدو اضاف الهدف الرابع في الوقت
احملتسب بدل من الضائع ،لتنتهي املباراة برباعية
للعربي مقابل هدف للجهراء.
جدير بالذكر ان العربي يواجه اجلهراء اجلمعة
املقبل في اجلولة اخلامسة من منافسات دوري زين
املمتاز.
وفي مباراة اخرى ضمن اجلولة ذاتها ،تعادل
الشباب والساحل من دون اهداف في املباراة التي
جمعت بينهما على استاد صباح السالم بالنادي
العربي.
وبهذه النتيجة رفع الساحل رصيده الى  4نقاط،
في حني وصل الشباب للنقطة الثانية.
ولم تصل مواجهة اجلارين الشباب والساحل
للمستوى املأمول ،وسط تراجع كبير على مستوى
االداء الهجومي ،والرغبة في تسجيل اهداف

خليجي  25بوقت مناسب قبل املوعد
احمل��دد الن��ط�لاق البطولة ف��ي  6يناير
.2023
وتقام كأس اخلليج مرة كل عامني،
وأق��ي��م��ت ال��ن��س��خ��ة األول����ى م��ن��ه��ا في
البحرين عام  1970بني ما استضافت

قطر النسخة األخيرة عام  2019وتوجت
فيها البحرين باللقب األول في تاريخها.
وحتمل الكويت الرقم القياسي بعدد
مرات الفوز باللقب ( )10مقابل  3القاب
لكل من السعودية وقطر والعراق ولقبني
لكل من االمارات وسلطنة عمان.

السبكي :لن نفرط
في اللقب
ع� ّب��ر امل��ص��ري ب��اس��م السبكي ،املدير
الفني لفريق اليد بالترجي التونسي ،عن
سعادته الكبيرة بترشح فريقه لنهائي
البطولة العربية لكرة اليد ،املقامة في
مدينة احلمامات التونسية.
وق����ال ب��اس��م ال��س��ب��ك��ي ف��ي تصريح
للصحفيني بعد نهاية املباراة« :أنا سعيد
لهذا اجلمهور الكبير الذي جاء لتشجيعنا
ومساندتنا ،واحلمد لله أننا لم نخذله
وأهديناه ورقة العبور وسنحرص على أن
نهديه اللقب».
وح��ول الديربي أوض��ح السبكي« :لقد
ك��ان فريقي ج��اه��زا كما يجب للمباراة،
وخصوصا من الناحية الذهنية ما مكننا
من ف��رض سيطرتنا املطلقة على مجرى
اللعب».
وبخصوص املنافس ال��ذي يرغب في
مواجهته سواء الزمالك املصري أو الكويت
الكويتي قال السبكي« :بالنسبة لنا حققنا
املهم وسننتظر املتأهل من مباراة نصف
النهائي الثاني ومرحبا ب��أي منافس،
وما يهمنا أننا نكون على أمت االستعداد
خلوض النهائي واملراهنة بكل قوة على
اللقب».

الكويت الكويتي فشل في اختراق حصون الفريق املصري

فاز الهالل السعودي على مضيفه
القادسية بهدفني دون رد ،في املباراة
التي جمعت بينهما في اعتزال احلارس
الكويتي نواف اخلالدي.
وس��ج��ل ال��زع��ي��م ال��س��ع��ودي هدفا
مبكرا في الدقيقة اخلامسة عن طريق
األرجنتيني لوسيانو فييتو ،ثم عزز
بالثاني قبل نهاية اللقاء عن طريق
النيجيري إيجالو .وخاص الهالل مع
مدربه األرجنتيني رامون دياز مواجهة
القادسية بصورة جدية ،معتمدا على
ع��دد م��ن العبي الفريق األساسيني،
بداية من احل��ارس املعيوف ،وصوال
إلى فييتو في الهجوم.
وت��ع��ددت تبديالت القادسية في
اللقاء ،حتت القيادة الفنية املؤقتة
للمدرب محمد إبراهيم.
واستغل الهالل حمى البداية التي
أص��اب��ت أص��ح��اب األرض ،ليترجم
فييتو تفوق األزرق بهدف في شباك
احلارس حميد القالف.
وبعد الهدف ،حترك القادسية عبر
بدر املطوع ،محور أداء األصفر ،إلى
جانب سلمان البوص ونايف زويد
وعدي الصيفي ،إال أن كل احملاوالت لم
تصل ملستوى اخلطورة.
وأجرى اجلانب القدساوي تبديالت

بعد نصف ساعة ،بإشراك فهد العنزي
واحل����ارس ب��در الصعنون وجمعة
عبود وب��ن��در السالمة وحمد أم��ان،
لينتهي الشوط األول (.)0-1
وف���ي ال���ش���وط ال��ث��ان��ي انخفض
مستوى اللقاء ،وس��ط ضخ عناصر
جديدة داخل امللعب ،وباستثناء بعض
الهجمات القليلة غابت اخلطورة عن
الفريقني ،حتى متكن البديل إيجالو،
م��ن تعزيز ت��ق��دم ال��ه�لال قبل نهاية
املباراة ،لينتهي اللقاء (.)0-2
وب��دأ امل��ه��رج��ان ب��دخ��ول اخلالدي
ال����ى أرض���ي���ة امل��ل��ع��ب م���ع اب��ن��ائ��ه
ل������وداع اجل��م��اه��ي��ر ال���ت���ي ق��اب��ل��ت��ه
بالتصفيق والهتاف باسمه تقديرا
للمسيرةاحلافلة التي ميتلكها.
وقبل بداية اللقاء دخل الالعبون
أرضية امللعب فيما نزل راعي احلفل
فواز احلساوي ورئيس نادي الهالل
فيصل ب��ن فهد م��ع ن���واف اخل��ال��دي
ملصافحة الالعبني واخذ صور تذكارية
حيث قدم رئيس الهالل درعا تذكارية
للخالدي.
ي��ذك��ر أن ن���واف اخل��ال��دي ح��ارس
دولي سابق ولعب في بداياته لنادي
خيطان ثم انتقل الى نادي القادسية
ومثل املنتخب الكويتي وكان قائدا له.

الصربي بونياك مدرب ًا خلف ًا للشطي
أعلن القادسية ،تعاقده مع املدرب
الصربي بوريس بونياك ،لتولي
مهمة األص��ف��ر حتى نهاية املوسم
اجل�����اري ،خ��ل��ف��ا للكويتي ناصر
الشطي .كانت إدارة القادسية ،قبلت
استقالة ناصر الشطي بعد تراجع
النتائج ،وفتحت باب املفاوضات مع
أكثر من مدرب ،ليستقر املطاف على
بوريس بونياك
بونياك .وسبق للمدرب الصربي 67
عاما ،أن تواجد في الدوري الكويتي
لسنوات طويلة ،مع اجلهراء في مناسبتني ،والعربي أيضا في مناسبتني ،وقاد
كاظمة ملدة موسم ونصف ،كما درب منتخب الكويت في خليجي  ،23والتي أقيمت
في الكويت .ومن املقرر أن يقود بونياك ،الذي فسخ تعاقده مع العروبة اإلماراتي
مؤخرا ،األصفر خالل الساعات املقبلة ،على أن يتواجد في مباراة الفريق املقررة
غدا أمام اليرموك في منافسات البطولة التنشيطية.
يذكر ان القادسية يرتبط مبباراة مهمة في ال��دوري الكويتي املمتاز السبت
املقبل ،ضمن منافسات اجلولة اخلامسة.

فرنسا تسقط أمام الدمنارك بثنائية نظيفة
س��ق��ط م��ن��ت��خ��ب ف��رن��س��ا
مجددا أمام نظيره الدمناركي،
بهدفني دون رد ،ف��ي ختام
منافسات ال���دور األول من
املستوى األول ل��دوري أمم
أوروبا.
س��ج��ل ك��اس��ب��ر دول��ب��رج
وسكوف أولسن هدفي اللقاء،
في الدقيقتني  34و ،39ليؤكد
أحفاد الفايكنج تفوقهم في
امل��واج��ه��ات املباشرة للمرة
الثالثة على التوالي.
ف���ازت ال���دمن���ارك ذه��اب��ا
وإي��اب��ا على فرنسا ،لترفع
رصيدها إل��ى  12نقطة في
املركز الثاني ،وضاعت منه
تذكرة التأهل لقبل النهائي،
التي ذهبت ملنتخب كرواتيا
بفوزه على النمسا (.)1-3
في املقابل ،جتمد رصيد
منتخب فرنسا عند  5نقاط
في املركز الثالث بفارق نقطة
عن منتخب النمسا املتذيل،
لينجو ال��دي��وك من الهبوط

للمستوى الثاني.
ضغط أبطال العالم بقوة
في أول  20دقيقة ،إال أنهم لم
يستغلوا هذه الصحوة ،ولم
يشكلوا خطورة كافية على
مرمى كاسبر شمايكل.
كانت أق��رب ال��ف��رص هي
محاولة من جريزمان بعد
عمل جماعي مميز بني مبابي
وفيرالن ميندي.
ب��ع��ده��ا س���دد إدواردو
كامافينجا أكثر من تسديدة
غير م��ؤث��رة ،وك���اد يواكيم
م��اي��ل��ي ،أن ي��ح��ول عرضية
تشواميني باخلطأ في مرماه.
دخ��ل منتخب ال��دمن��ارك
أج��واء اللقاء متأخرا ،لكنه
شكل خطورة كبيرة للغاية
ع��ل��ى م��رم��ى أري����وال ،ب��دأه��ا
س���ك���وف أول���س���ن ب���إه���دار
انفراد تام ،لكن احلكم أشار
بالتسلل.
ع��ان��ى ال��دف��اع الفرنسي
كثيرا أم��ام متيز كريستيان

إريكسن في تنفيذ الركالت
ال��رك��ن��ي��ة ،وإج����ادة ديالني
لضربات الرأس ،بينما أبعد
أريوال فرصة أخرى محققة.
لم يلتفت الديوك للخطر
القادم ،حيث اهتزت شباكهم
بهدفني في أقل من  6دقائق،
أولهما لدولبرج بعد عرضية
متقنة من دامسجارد.
وم��ن ركلة ركنية ،لعبها
إريكسن ،ومهدها ديالني،
قابل سكوف أولسن الكرة
بتسديدة ق��وي��ة ف��ي شباك
أري�������وال ،م��س��ج�لا ال��ه��دف
الثاني.
حت���رك دي��دي��ه ديشامب
م������درب م��ن��ت��خ��ب ف��رن��س��ا
لتحسني الصورة بتبديلني
م��ع ب��داي��ة ال��ش��وط الثاني
ب��إش��راك ج��ون��اث��ان كلوس
وويسلي فوفانا مكان ساليبا
وكامافينجا.
وكاد املنتخب الدمناركي
أن ي��ع��م��ق ج�����راح ضيفه

ب��ه��دف ث��ال��ث ،إال أن أري��وال
أنقذ املوقف بتصديه لفرصة
خطيرة من املزعج ،سكوف
أولسن.
بعد مرور  20دقيقة ،دفع
ديشامب باملهاجم الشاب
كريستوفر نكونكو ،مكان
أوليفييه ج��ي��رو ،الغائب
احلاضر.
استفاق املنتخب الفرنسي
نسبيا ،إال أن كيليان مبابي
أض���اع  3ف��رص محققة في
غضون  5دقائق منها انفراد
تام تصدى له شمايكل ،الذي
أمسك أيضا محاولة أخرى
من جريزمان.
ل���م ي��س��ت��غ��ل ال��ض��ي��وف
ال��ف��رص��ة م��ج��ددا ،وش���ارك
كولو مواني مكان جريزمان،
بينما كاد البديل الدمناركي
مارتن برايثوايت أن يسجل
هدفا ثالثا ،لكن الكرة ذهبت
ألحضان أريوال قبل أن يطلق
احلكم صافرة النهاية.

بطل العالم يفشل في عبور الدمنارك

كلمة ���ص��ادق��ة ..خل�ير الكويت
ال����ث��ل�اث����اء
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عصابة تختطف 3
قرود وتطالب بفدية
كبيرة إلعادتها

رئيس التحرير :عـدنان محمد الوزان

� 8صفحات ــ  100فل�س

ضمن هجرتها اخلريفية ..أعداد كبيرة من طيور
العقبان تصل إلى الكويت

في واقعة غريبة ،أقدمت عصابة على اختطاف
 3ق��رود شمبانزي م��ن محمية كونغولي في
إفريقيا الوسطى وطالبت بفدية مالية كبيرة
مقابل إعادتهم ساملني إلى احملمية.
وللتأكيد على جديتها أرسلت العصابة مقاطع
فيديو إلى ملجأ في إفريقيا الوسطى ،للتأكيد
أن القرود ال تزال على قيد احلياة ،إال أنها هددت
بقطع رؤوسهم إذا لم يتم تلبية مطالبهم.
وتظهر اللقطات التي نشرها اخلاطفون اثنني
من القرود ،يتسلقان أثاثا مقلوبا ،بينما مت ربط
ذراع��ي القرد الثالث ال��ذي يدعى مونغا ،البالغ
من العمر خمس سنوات ،فوق رأسه في غرفة من
الطوب.
وذكرت املعلومات أن القرد سيزار ،متواجد في
امللجأ فقط منذ بضعة أسابيع بعد أن مت إنقاذه
من السوق ،ونقله إلى امللجأ في رحلة استغرقت
ثالثة أي��ام من القيادة على ظهر دراج��ة نارية
ورحلتي طيران.
وأكد آدامز كاسينجا ،والذي يحقق في جرائم
احلياة البرية ومحاكمتها“ :هذه هي املرة األولى
ليس فقط في إفريقيا ولكن في العالم التي أسمع
فيها عن مثل هذه واقعة االختطاف الغريبة على
مدار  18عاماً من العمل” ،كاشفا أنه “باإلضافة
إلى القردة فقد هددت العصابة بخطف أطفالي
وزوجتي”.
من جانبه ،علق مؤسس ملجأ القرود ،فرانك
شانتيرو عن اللقطات قائالً“ :احليوانات مرعوبة
بشكل كبير ،ونعمل حاليا م��ع وك���االت إنفاذ
القانون حملاولة حتديد مكان الـ  3قرود شمبانزي
وضمان عودتهم بأمان”.
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في الصـميم
قرار وزير املالية تكليف ثالثة شباب من القياديني باملؤسسة العامة
للتأمينات للقيام بأعمال القياديني الثالثة الذين استقالوا إل��ى حني
تعيني مسؤلني جدد قرار جانبه الصواب  ،ملاذا يكلف بقيادة املؤسسة
من خارجها ،والشباب املكلفون قادرون على القيام بهذه املهمة خلبرتهم
ومعرفتهم بأمور املؤسسة مما يسهل عملهم  ،ترقية ثالثة من قياديي
اجلهاز تفتح عشرات الفرص لترقية قياديني في اإلدارات ،وعلى جميع
املستويات  ،اإلتيان برئيس جديد غير متفهم لنظام املؤسسة وال أساليب
إدارتها حتما سيفشل حتى لو كان «سوبرمان»  .املناصب اإلدارية ليست
تركة توزعها احلكومة ترضية للبعض على حساب أبناء القطاع .
تقلد املناصب من قبل العاملني في القطاع يجب أن يكون نهجاً يعمم
على جميع أجهزة الدولة وأن توقف التعيينات» البراشوتية « اإلصالح
الشامل ألجهزة الدولة يحتاج خطة محكمة لتطوير العمل وتسهيل
إنسيابيته ،وإصابة القياديني باإلحباط أكبر معوق يواجهه اإلصالح .

جتمع عدد من العقبان

وصلت طيور العقبان إلى الكويت ضمن
هجرتها اخلريفية من الشمال إلى اجلنوب
بأعداد كبيرة منذ  18سبتمبر اجلاري.
وم��ن ه��ذه الطيور عقبان كبيرة احلجم
مثل عقاب (البادية و(السهول) و(مساح

ال��ري��ض��ان) وأي��ض��ا مت رص���د (ال��رخ��م��ة
املصرية) وأعداد من جوارح طيور (احلداه
 احلدية) في الكويت.يذكر أن موقع الكويت اجلغرافي يعد
معبرا مهما لهجرة الطيور اجل��وارح التي

تأتي من روسيا وجبال القوقاز وشمال
إيران ودول وسط آسيا متجهة إلى أفريقيا
ف��ي فصل اخل��ري��ف لقضاء فصل الشتاء
والعودة إلى الشمال مرة أخ��رى في فصل
الربيع.

إرسل كلمة «اشتراك»

قطر تشارك في تصوير
اصطدام مسبار «دارت»
بالكويكب «دميورفوس»

Retweet
 @Ebtehal_Aابتهال اخلطيب

يبقى أنني أرى أن منهجية املعارضة الفعلية وأسلوبهم الكالمي
هما من أهم أسباب السقوط املدوي لها وحلراكها مع األسف .إال أن رد
الفعل الدائم ومنذ سنوات حني أكتب أنا نقدا ً بهذا االجتاه ينصب على
اتهامي بالنخبوية الفكرية» لعنة عاملية

� @saraaldreesساره الدري�س

املركبة “دارات تنتظرها مهمة تاريخية

تشارك دولة قطر املجتمع الدولي في احلملة العاملية
التي تنظمها وكالة الفضاء األوروبية ،لرصد وتصوير
اصطدام مسبار (دارت) بالكويكب (دميورفوس) الذي
يدور حول الكويكب (ديداميوس) ،وهما يبعدان عن
األرض حاليا ً  15مليون كم أي ما يعادل  40مرة تقريبا ً
قدر املسافة بني األرض والقمر ،وذلك من مساء أمس
االثنني ،وحتى فجر اليوم التالي.
وذكر الدكتور بشير م��رزوق (اخلبير الفلكي بدار
التقومي القطري) أن موقع الرصد سيكون هو منطقة
“اخلرارة” جنوب دولة قطر ،حيث يقوم فريق الرصد
بالتقاط عشرات الصور املتتابعة ابتداء من الساعة
الثانية من صباح اليوم الثالثاء ،وأهمها خالل الـ 100
ثانية من ب��دء االص��ط��دام عند الساعة  2:14صباحا
بتوقيت الدوحة احمللي ،وستكون رؤي��ة االصطدام
بالعني امل��ج��ردة صعبة ج��دا ً ،لكن سيحاول أعضاء
الفريق رصد املسبار باستخدام تلسكوب قطره 14
بوصة.
وأوضح أن جهات الرصد القطرية تتمثل في نادي
الفلك بجامعة قطر بالتعاون مع دار التقومي القطري
واالحت���اد العربي لعلوم الفضاء وال��ف��ل��ك ،ومكتب
التوعية الفلكية ب��دول��ة ق��ط��ر ،واجلمعية الفلكية
القطرية ،وسيشارك في الرصد العشرات من املهتمني
وهواة الفلك في دولة قطر.

بريطاني يفوز بجائزة
يانصيب قيمتها  171مليون
جنيه إسترليني
أعلنت مؤسسة اليانصيب الوطني البريطاني
“كاميلوت” ،اجلهة املنظمة ملسابقة يانصيب “يورو
مليونز” ،أن شخصا ً تقدم للمطالبة باجلائزة الكبرى
في السحب الذي أجري اجلمعة والبالغة قيمتها 171
مليون جنيه إسترليني.
وحصل صاحب بطاقة اليانصيب على مبلغ
 ،171,815,297.80وه��و ث��ال��ث أك��ب��ر ف��وز في
اليانصيب الوطني في البالد هذا العام.
وهذا يعني أن الفائز بات أغنى من املغني هاري
ستايلز ،الذي تبلغ ثروته حوالي  100مليون جنيه،
وفقاً لقائمة األثرياء التي نشرتها صحيفة صنداي
تاميز.
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يجب أن يتدخل رجل رشيد في وقف هذا التراشق و هذا اإلسفاف
الذي وصل لذروته بني املرشحني و بني حتى أبناء العمومة  ..لغة
اخلطاب هذه لها انعكاسات سيئة على مستوى التجربة الدميقراطية
في الكويت و مستقبلها  ..يجب أن تتوقف اخلطابات هذه عند هذا
احلد“ ..الزم يتدخل أحد  ..و يكون محضر خير»

 @anwartab�أنور الطبطبائي

لدي آحساس بأن كانت هناك نية إلنهاء موضوع #قانون_املسيء
لكن لتهور أحدهم بألفاظ غير الئقة « تكنسل « املوضوع و بقي على ما
هو عليه و حسب علمي اجلماعة متحلفني فيه ! الله املستعان

 @m_alq7taniم .ماجد القحطاين

أنا ضد قانون املسيء والشطب  ،،ولكن بعض الشطب فيه خيرة إن
شاءالله ومو ناقصني صدمة ومنقلب جديد فكروا فيها !؟

 @Eng_Nawalkwم /نوال بوظهري

حتى مع وجود املرتزقة و من يبيعون ذممهم باملال فيجب أن نتأكد
أن الشعب وحده بيده اجناح املرشح أو اسقاطه فال جتعلوا الفاسدين
يتسيدون القرار و اسقطوهم ليكونوا عبرة ملن يعتبر

 @mfrreh_al_subeyمف ّرح ال�سبيعي

نطالب جامعة الكويت والتعليم التطبيقي بحل مشكلة الطلبة
الدارسني في مدينة صباح األحمد والوفرة واخليران  .بالدراسة عن
بعد أو إستغالل املباني واملجمعات السكنية اجلاهزة هناك.

 @drdhaidanد� .ضيـدان ﺑن بحـار

جسور فوق بعضها وأنفاق عند جامعة الشدادية وجسور وأنفاق
عند األفنيوز ومع كل هاملصاريف زحمة التطاق !املشكلة في عقلية
امل ُدبر البدو يقولون قل الدبرة خراب  ..اقترحت عند انشاء جامعة
الشدادية أن السيارات التدخل احلرم اجلامعي بتاتا هناك متروات آليا
تشتغل بالثواني تقف عند باب كل كلية ..

 @LawyerAlMubarakمرمي املبارك

الساحة السياسية بحاجة ل��رج��ال إص�لاح ال��ي��وم انتهي دور
البطوالت انتهي عهد الفساد نتطلع للقادم !! نائب باملجلس ليس شرف
للقبائل اذا ماقدم اجناز يفتخر فيه ! بعضهم من واقع احلدث سواد
وجه !! الرابعة عبارة عن داحس والغبراء

 @AlmutiriFawwazفواز القهيدي

والله مانفعتوا باملجالس السابقه عشان تنفعون بالقادم بس
مصخت
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