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وزي � ��ر ال �ص �ح��ة  :ال �ك ��وي ��ت س � ّب��اق��ة
في جراحات زراعة الكلى

احملكمة الدستورية رفضت وقف االنتخابات

«أمة  »2022تنطلق غد ًا في  759جلنة
اخلالد يوجه بحل االختناقات املرورية

قضت احملكمة الدستورية في جلستها بغرفة املشورة امس الثالثاء
بعدم قبول الطعن املباشر بدستورية املرسومني بقانونني  5و 6لسنة
 2022بشأن انتخابات أعضاء مجلس األمة وإعادة حتديد الدوائر
االنتخابية كما رفضت طلب وق��ف االنتخابات التي ستجرى غدا
اخلميس ،مؤكدة في نص حكمها أن الطاعن لم يقدم أي دليل على أن
ضررا واقعيا قد حاق به من جراء تطبيق هذين املرسومني بحيث يكون
من شأن ذلك القضاء بعدم دستوريتهما.
في ذات السياق أعلنت وزارة التربية امس اختيار  123مدرسة من
قبل وزارة الداخلية مراكز اقتراع لالنتخابات  ،منها خمس مدارس
اختيرت كلجان رئيسة و 118مدرسة اختيرت كلجان فرعية موزعة
على جميع الدوائر االنتخابية
كما أكد مدير عام بلدية الكويت ورئيس اللجنة املشتركة النتخابات
(امة  )2022أحمد املنفوحي اعتماد خطة متكاملة لتنظيم وتسهيل
عملية االقتراع  ،موضحا أنه مت تخصيص منطقة «امان» تكون خالية
حلفظ االمن من قبل رجال الشرطة امام مراكز االقتراع التي تضم 759
جلنة على مستوى الدوائر اخلمس.

بني السطور

الشيخ طالل اخلالد خالل زيارة ميدانية الى منطقة صباح السالم

وج��ه رئ��ي��س مجلس ال���وزراء
ب��اإلن��اب��ة ووزي���ر ال��دف��اع ووزي��ر
الداخلية بالوكالة الشيخ طالل
اخل��ال��د بعمل دراس���ة شاملة عن
اس��ب��اب االخ��ت��ن��اق��ات امل��روري��ة
ووض��ع حلول حتقق االنسيابية
في حركة السير مبنطقة صباح

ال��س��ال��م السكنية خ�ل�ال أوق���ات
الذروة.
ج���اء ذل���ك ف��ي ب��ي��ان صحفي
صادر عن االدارة العامة للعالقات
واالع�لام االمني ب��وزارة الداخلية
عقب قيام اخلالد بزيارة ميدانية
الى منطقة صباح السالم مبرافقة

قطاعات الدولة ذات االختصاص
ملتابعة االختناقات امل��روي��ة في
وقت اخلروج من املدارس ووضع
احللول املناسبة لها.
ودع�����ا اخل���ال���د ال����ى تكثيف
الدوريات في التقاطعات للحد من
االزدحام املروري وانتظام حركة

املركبات وتنفيذ خطة مرورية
وامنية مع فرز دوري��ات مرورية
في اماكن االزدح���ام مشددا على
ض����رورة تطبيق ق��واع��د امل���رور
على املخالفني خ��اص��ة بالقرب
من امل��دارس والتعامل الراقي مع
احلاالت اإلنسانية.

مئات املستوطنني يقتحمون املسجد األقصى
اقتحم مئات املستوطنني ،أمس،
املسجد األقصى املبارك من جهة باب
املغاربة ،واعتدت قوات االحتالل على
املرابطني واعتقلت شابني.
وأف���ادت األوق���اف اإلس�لام��ي��ة في
ال��ق��دس ،ب��أن  243مستوطنا على
شكل مجموعات متتالية اقتحموا
امل��س��ج��د األق��ص��ى امل���ب���ارك ،وأدوا
طقوسا تلمودية عنصرية وجوالت
استفزازية ،حتت حماية مشددة من
شرطة االحتالل.
وأفادت وكالة االنباء الفلسطينية
بأن قوات االحتالل اقتحمت ساحات
املسجد األقصى وانتشرت فيها ،قبل
السماح للمستوطنني باقتحام املسجد
من خالل باب املغاربة الذي مت إغالقه،
واع��ت��دت على امل��راب��ط�ين واعتقلت
شابني من ساحات املسجد.
وأضافت أن املفتش العام لشرطة
االحتالل اقتحم املسجد األقصى برفقة
ع��دد م��ن ال��ض��ب��اط ،ون��ف��ذوا ج��والت
استفزازية في ساحاته.

املستوطنون يستبيحون باحات األقصى ويؤدون طقوسا تلمودية عنصرية

تكليف العدساني واملطيري
نائبني ملدير «التأمينات»
أصدر وزير املالية وزير الدولة لشؤون االستثمار
رئ��ي��س مجلس إدارة امل��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ة للتأمينات
االجتماعية عبدالوهاب الرشيد ،ق��رارا بتكليف منال
العدساني نائبا ملدير عام املؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية لشؤون تكنولوجيا املعلومات ،وكذلك
تكليف عبدالله محمد املطيري نائبا ملدير عام املؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية للشؤون املالية واإلدارية.

البيت األبيض :لن
نعترف بضم روسيا أي
أراض أوكرانية
أكدت املتحدثة باسم البيت األبيض األمريكي كارين
بيار مساء امس األول أن الواليات املتحدة لن تعترف
بضم روسيا أي أراض أوكرانية إليها.
ونددت بيار في إيجاز صحفي باالستفتاء الذي بدأته
روسيا في أربع مناطق بجنوبي وشرقي أوكرانيا لضمها
إليها ووصفته ب”الزائف” مشددة على أن واشنطن لن
تعترف أب��دا بهذه األراض��ي على أنها أي شيء بخالف
كونها جزءا من أوكرانيا”.
وقالت إن واشنطن وحلفاءها مستعدون لفرض تكلفة
اقتصادية إضافية سريعة وشديدة على روسيا “ردا على
هذه اإلج��راءات التي نراها حاليا” وأضافت “إذا مضوا
قدما في عملية الضم فنحن واضحون جدا بشأن ذلك»

الفيحاء تزيد عدد املناطق
الصحية إلى  14منطقة
أعلن محافظ حولي ومحافظ
العاصمة بالوكالة علي األصفر
عن ارتفاع عدد املناطق الكويتية
املسجلة على الشبكة اإلقليمية
للمدن الصحية العاملية التابعة
ملبادرة منظمة الصحة العاملية
إل���ى  14منطقة ب��ع��د انضمام
منطقة الفيحاء.
جاء ذلك في تصريح له عقب
االجتماع التنسيقي ال��ذي عقد
امس مبقر دي��وان عام محافظة
حولي بحضور ممثلي اجلهات

امل��خ��ت��ص��ة وذل�����ك ل��ل��ت��وق��ي��ع
على من���وذج تسجيل املنطقة
على الشبكة اإلقليمية للمدن
الصحية.
وبانضمام منطقة الفيحاء
حلركة املدن الصحية يرتفع عدد
املدن الصحية الكويتية املسجلة
في محافظة العاصمة إلى ثماني
مناطق هي اليرموك والعديلية
وال��س��رة والشامية وضاحية
عبدالله السالم والصليبيخات
والدسمة والفيحاء.

املوسى :مشروع لشراء الطاقة
املتجددة املنتجة محلي ًا
أعلن وزي��ر األشغال ووزير
ال��ك��ه��رب��اء وامل�����اء وال��ط��اق��ة
املتجددة م.علي املوسى االنتهاء
م��ن وض��ع امل��س��ودة األول���ى من
مشروع شراء الطاقة املتجددة
املنتجة من الغير وفق الضوابط
واالشتراطات احمل��ددة من قبل
ال�����وزارة وف��ق��ا للتشريعات
احمللية ،مشيرا ال��ى أن العمل
جار اآلن للحصول على موافقات

اجلهات الرقابية.
وق���ال امل��وس��ى ف��ي تصريح
ص��ح��اف��ي ام���س إن امل��ش��روع
يستهدف امل��ب��ان��ي احلكومية
وم��ب��ان��ي ال��ق��ط��اع ال��ت��ج��اري
واالستثماري والسكني لتركيب
أنظمة الطاقة الشمسية ،على أن
تقوم الوزارة بشراء اإلنتاج غير
املستخدم وحتويله الى شبكتها
الكهربائية.

«الكويت فوق اجلميع» أكثر شعار يرفعه املرشحون
النتخابات مجلس األم��ة ،ه��ذه الواجهة تختفي خلفها
جتاوزات ومخالفات ومصالح ال تنتهي  ،الكويت بحاجة
اآلن إلى تنظيم العمل السياسي ،بإشهار األحزاب املدنية
التي متارس عملها بجميع توجهاتها حتت راية التجمع،
وسمي ما شئت بعده  ،يجب على التجمعات السياسية
التصويت على برنامج احلزب وليس ملرشحيه  ،وعلينا
البدء مما انتهى إليه اآلخ��رون ،أما استمرارنا في اللف
والدوران في حلقة مفرغة ،سنكون كما قال املثل العربي
«نسمع قرقعة وال ن��رى طحيناً» الشعوب هي مصدر
السلطات ،وم��ا لم تطالب بحقوقها بالطرق السلمية
املعروفة ،سنصبح كالسيارة «املفرزة وتضرب بوش».
بالهمة والتعاون والتسامي على اخلالفات نحقق لبلدنا
مستقبل مشرق.
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قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة
غرب العاصمة الليبية
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ال �ك��وي��ت اس �ت �ع��د ل�ل�م�م�ت��از ب��األرب �ع��ة
والساملية فاز بالثالثة
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افتتاح ثالثة مشاريع مياه بدعم كويتي في «احلديدة» اليمنية
افتتح وكيل محافظة (احلديدة) اليمنية وليد القدميي ،أول
أمس ،ثالثة مشاريع مياه يستفيد منها ستة آالف مواطن في
ريف احملافظة اجلنوبي بتمويل من اجلمعية اخليرية العاملية
للتنمية والتطوير الكويتية.وأعرب القدميي في تصريح
صحفي خالل حفل التدشني عن شكره وتقديره وامتنانه باسم
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أمير البالد يهنئ رئيس تركمنستان
بالعيد الوطني لبالده
ب��ع��ث ص��اح��ب
ال����س����م����و أم���ي���ر
ال����ب��ل�اد ال��ش��ي��خ
ن�����واف األح���م���د،
ببرقية تهنئة إلى
الرئيس س��ي��ردار
بيردي محمدوف
رئيس جمهورية
ت���رك���م���ن���س���ت���ان
ال��ص��دي��ق��ة ،ع� ّب��ر
ف��ي��ه��ا س��م��وه عن
خ���ال���ص ت��ه��ان��ي��ه
مب��ن��اس��ب��ة العيد
ال��وط��ن��ي ل��ب�لاده،
م��ت��م��ن��ي �ا ً س��م��وه
لفخامته م��وف��ور
الصحة والعافية
وجل����م����ه����وري����ة
ت���رك���م���ن���س���ت���ان
وشعبها الصديق
ك�������ل ال����ت����ق����دم
واالزدهار.

سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد

سموه هنأ رئيس تركمنستان بالعيد الوطني

ولي العهد يستقبل ناصر احملمد
والفارس والربيعان

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ مشعل
األح��م��د ،بقصر ب��ي��ان ،ص��ب��اح أم���س ،سمو
الشيخ ناصر احملمد .كما استقبل سمو ولي
العهد ،نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير
النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة بالوكالة
الدكتور محمد ال��ف��ارس ،حيث ق��دم لسموه
رئيس ديوان اخلدمة املدنية الدكتور عصام
الربيعان ،وذلك مبناسبة تعيينه مبنصبه
اجل��دي��د متمنيا س��م��وه ل��ه دوام التوفيق
والنجاح.
م��ن جهة أخ���رى ،بعث سمو ول��ي العهد
الشيخ مشعل األح��م��د ،ببرقية تهنئة إلى
الرئيس سيردار بيردي محمدوف رئيس
جمهورية تركمنستان الصديقة ،ضمنها
س��م��وه خ��ال��ص ت��ه��ان��ي��ه مب��ن��اس��ب��ة العيد
الوطني لبالده ،راجياً لفخامته وافر الصحة
والعافية.

النواف يهنئ رئيس
تركمنستان بالعيد
الوطني
بعث سمو الشيخ أحمد ال��ن��واف ،رئيس
مجلس ال���وزراء ،ببرقية تهنئة إل��ى الرئيس
س��ي��ردار بيردي محمدوف رئيس جمهورية
تركمنستان الصديقة مبناسبة العيد الوطني
لبالده.

سمو الشيخ أحمد النواف

املطيري يقدم نسخة من أوراق اعتماده
للرئيس الصربي سفير ًا للكويت

السلطة احمللية في (احلديدة) لدولة الكويت أميرا وحكومة
وشعبا وللجمعية اخليرية العاملية للتنمية والتطوير على
الدعم الكبير والكرمي املقدم ألبناء احملافظة.وأوضح أن هذه
املشاريع الهامة واحليوية التي تنفذ في مديرية (اخلوخة)
الساحلية على البحر األحمر ستضع حدا ً ملعاناة آالف من األسر

وزير «الداخلية» يوجه بدراسة أسباب االختناقات
املرورية ووضع احللول املناسبة
وجه رئيس مجلس ال��وزراء باإلنابة
ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة،
الشيخ طالل اخلالد بعمل دراس��ة شاملة
عن أسباب االختناقات املرورية ووضع
حلول حتقق االنسيابية في حركة السير
مبنطقة صباح السالم السكنية خالل
أوقات الذروة.
ج��اء ذل��ك في بيان صحفي ص��ادر عن
اإلدارة العامة للعالقات واإلع�لام األمني
ب��وزارة الداخلية عقب قيام الشيخ طالل
اخلالد بزيارة ميدانية إلى منطقة صباح
ال��س��ال��م مب��راف��ق��ة ق��ط��اع��ات ال��دول��ة ذات
االختصاص ملتابعة االختناقات املروية
ف��ي وق��ت اخل���روج م��ن امل���دارس ووض��ع
احللول املناسبة لها.
ودعا اخلالد الى تكثيف الدوريات في
التقاطعات للحد من االزدح���ام امل��روري
وانتظام حركة املركبات وتنفيذ خطة
مرورية وأمنية مع فرز دوريات مرورية
في أماكن االزدح��ام ،مشددا ً على ضرورة
تطبيق قواعد املرور على املخالفني خاصة
بالقرب من امل��دارس والتعامل الراقي مع
احلاالت اإلنسانية.
وق��ال البيان :إن الزيارة تأتي تزامناً
مع انطالق العام الدراسي اجلديد بهدف
تخفيف االخ��ت��ن��اق��ات امل���روري���ة ،حيث
اطلع الشيخ ط�لال اخل��ال��د على اسباب

الشيخ طالل اخلالد خالل جولته امليدانية في منطقة صباح السالم

االختناقات املرورية في املنطقة واحللول
املوضوعة من قطاعات ال��دول��ة املعنية
لتيسير احلركة املرورية وتقييم الوضع
امل��روري على مدار الساعة خاصة أوقات
ال���ذروة مع حتقيق أعلى معدالت األمن

وال��س�لام��ة للطلبة وق��ائ��دي امل��رك��ب��ات
وتخفيف االختناقات املرورية.
وق��د راف���ق الشيخ ط�لال اخل��ال��د في
ال��زي��ارة ك��ل م��ن وكيل وزارة الداخلية
املساعد لشؤون املرور والعمليات اللواء

قدم السفير فايز املطيري ،أم��س ،نسخة من
أوراق اعتماده إلى الرئيس الصربي ألكساندر
فوتشيتش ،وذلك خالل مراسم جرت في القصر
الرئاسي بالعاصمة بلغراد.
وقالت سفارة الكويت في صربيا في بيان لـ
(كونا) :إن السفير املطيري نقل حتيات صاحب

جمال الصايغ ومدير عام الهيئة العامة
للطرق املهندسة سهى أشكناني ووكيل
وزارة األشغال لشؤون الصيانة الشيخ
عبدالعزيز الصباح ون��ائ��ب مدير عام
الهيئة العامة للزراعة غامن السند.

بحث مع نظيره الياباني العالقات الثنائية الوثيقة

وزير «اخلارجية» يحضر مراسم تشييع رئيس وزراء
اليابان األسبق ممث ًال ألمير البالد
حضر ممثل ص��اح��ب السمو أمير
ال��ب�لاد الشيخ ن���واف األح��م��د ،وزي��ر
اخلارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر
احملمد ،أم��س ،مراسم تشييع رئيس
وزراء اليابان األسبق شينزو آبي وذلك
في العاصمة طوكيو.
ح��ي��ث ن��ق��ل مم��ث��ل س��م��وه ت��ع��ازي
صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل
األح��م��د وشعب دول��ة الكويت بوفاة
رئيس وزراء اليابان األسبق شينزو
آبي.
كما التقى ممثل صاحب السمو أمير
ال��ب�لاد الشيخ ن���واف األح��م��د ،وزي��ر
اخلارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر
احملمد ،أمس ،بوزير خارجية اليابان
الصديقة يوشيماسا هاياشي ،وذلك
في إط��ار ال��زي��ارة التي يقوم بها إلى
العاصمة اليابانية طوكيو حلضور
مراسم تشييع رئيس وزراء اليابان
األسبق شينزو آبي.
وجدد الشيخ أحمد الناصر خالص
التعازي بوفاة رئيس وزراء اليابان
األسبق شينزو آبي ،مستذكرا مسيرته
احلافلة بالعطاء وإسهاماته الكبيرة
ف��ي إط��ار تعزيز العالقات الكويتية
 اليابانية.كما مت خالل اللقاء بحث العالقات
الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين
الصديقني وسبل تطويرها وتنميتها
ف��ي مختلف امل��ج��االت ب��اإلض��اف��ة إلى
مناقشة آخر املستجدات على الساحتني
اإلقليمية والدولية.

وزير اخلارجية يحضر مراسم تشييع رئيس وزراء اليابان األسبق

جانب من لقاء وزير اخلارجية بنظيره الياباني

«الشباب» تطلق برنامج إعداد وتأهيل الشباب
الكويتي بالقطاع احلرفي والصناعي

السمو أمير ال��ب�لاد الشيخ ن��واف األح��م��د إلى
الرئيس الصربي.
وت��ط��رق اللقاء إل��ى العالقات الثنائية بني
لا ع��ن تعزيز
البلدين وس��ب��ل تطويرها ف��ض� ً
التعاون في شتى امل��ج��االت وزي���ادة ال��زي��ارات
الرسمية بني اجلانبني.
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خالل زيارة ميدانية إلى «صباح السالم» مبرافقة ممثلي قطاعات الدولة

ضمن مشروع «املبادر احملترف»

السفير فايز املطيري مع الرئيس الكساندر فوتشيتش

في الوصول إلى املياه النقية واآلمنة في هذه املناطق التي عانت
طويالً من نقص املياه.من جانبه أشاد مدير مديرية (اخلوخة)
سالم فتيني في تصريح مماثل بالدعم السخي التي تقدمه دولة
الكويت من خالل هذه املشاريع املستدامة التي ستوفر املياه
النقية آلالف األسر احملتاجة في املديرية.

أطلقت الهيئة العامة للشباب ،برنامج اعداد
وتأهيل الشباب الكويتي في القطاع احلرفي
والصناعي ضمن املشروع التنموي (املبادر
احمل��ت��رف) وال��ه��ادف إل��ى إت��اح��ة ف��رص عمل
للشباب بالقطاع اخل��اص وتوفير مساحات
واسعة للمشروعات الصغيرة واملتوسطة.
وقالت الهيئة في بيان صحفي أم��س :إن
البرنامج يأتي ضمن اخلطة اإلمنائية للدولة
وبرنامج العمل احلكومي ال��ذي يهدف الى
توجيه امل��ب��ادري��ن الشباب نحو القطاعات
احلرفية والصناعية واالقتصادية الواعدة
ويعمل على تنويع القاعدة اإلنتاجية لالنتاج
احمللي.
وأضافت أن القطاع الصناعي واحلرفي هو
املعني بالتركيز على املنشآت التي تسهم في
االنتاج حتت غطاء الدولة لتكون قيمة مضافة
لالقتصاد ال��وط��ن��ي بالتعاون م��ع الشركة
الوطنية حلاضنات األعمال.
وأوضحت أن الشركة الوطنية حلاضنات
االعمال هي جهة فنية ومتخصصة في تعزيز
القطاع احلرفي والصناعي وتعمل على تأهيل

ومتكني الشباب الى جانب تقدميها إطار عمل
لسياسة وتنظيم القطاعات الصناعية وتطوير
التشريعات لألنشطة واإلن��ت��اج الصناعي
وتطويرها من الناحية املهارية والعلمية.
وأف��ادت الهيئة أن البرنامج يدعم تفعيل
م��ش��ارك��ة ال��ش��ب��اب ف��ي حت��م��ل امل��س��ؤول��ي��ة
الوطنية عبر مساهمتهم في تعزيز دوره��م
اإليجابي في كافة املجاالت ومنها املشروعات
الصغيرة وامل��ت��وس��ط��ة مت��ه��ي��دا ً ملشاركتهم
الفعالة في اكتساب املهارات املهنية واإلدارية
واالستراتيجية التي تعود بالنفع العام على
سوق العمل الكويتي والتنمية املجتمعية.
وأشارت إلى أن مشروع (املبادر احملترف)
يهدف إل��ى تأهيل وتدريب الشباب الكويتي
إلق��ام��ة مشاريعهم اخل��اص��ة وف��ق متطلبات
ال��س��وق احمل��ل��ي وح��س��ب متطلبات اجلهات
التمويلية.
ودع��ت الشباب الكويتي إلى االط�لاع على
برامج الهيئة عبر موقعها اإللكتروني واختيار
ما يناسبهم من البرامج التي تقدمها باملجان
لصقل مهاراتهم ورفع مستواهم.

املركز العلمي يطلق جولة
«خلف كواليس األكواريوم»
أعلن امل��رك��ز العلمي الكويتي ،أم��س ،إط�لاق جولة (خلف كواليس
األكواريوم) في جتربة جديدة يقدمها للزوار تشمل جتارب ومحطات جديدة
ومحتوى علمي لم يطرح من قبل يناسب جميع أفراد العائلة.
وق��ال املدير العام باإلنابة عضو مجلس اإلدارة باملركز الدكتور حمد
ياسني :إن اجلولة االرشادية مدتها  45دقيقة يتعرف خاللها ال��زوار على
األكواريوم “أكثر مرافقنا متيزا ً” ومشاهدة احليوانات والتفاعل معها عن
قرب ومعرفة كيفية إطعامها ورعايتها.
وأضاف أنه جرى إعادة تصميم واستخدام املساحات في خلف الكواليس
لتكون أكثر جاذبية وأكثر أماناً لألطفال ،إذ سيتوقف ال��زوار خاللها في
محطات “رائعة” منها العيادة البيطرية ومستشفى األسماك ومختبر
الطحالب ومطبخ حتضير الطعام وحوض األسماك الرئيسي الذي يحوي
على مئات األنواع من األحياء البحرية.وذكر أن “أكثر ما مييز هذه اجلولة هو
فرصة جتربة إطعام األسماك من أعلى احلوض الرئيسي والتي ميكن حتى
لألطفال من عمر اخلمس سنوات جتربتها وأيضاً فرصة مشاهدة مختبرات
املركز ودراساته املخبرية لتهيئة بيئة مناسبة الستدامة حياة احليوانات”.
ودعا اجلمهور الى زيارة موقع املركز اإللكتروني ملعرفة املزيد عن جولة ما
خلف الكواليس ومشاهدة قائمة األنشطة وحجز التذاكر.
وأوضح أن استمرار املركز العلمي بتطوير مرافقه على مدار  22عاما أهله
للحصول على شهادة االعتماد من قبل الرابطة األوروبية حلدائق احليوان
واألحياء املائية ليكون أحد املراكز القليلة في املنطقة التي حتصل عليها.
وثمّن في هذا الصدد دور مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في دعم (املركز)
وأنشطته العلمية املختلفة الهادفة لتعزيز الثقافة العلمية والوعي البيئي
لدى جميع شرائح املجتمع.
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أكد أن القطاع الصحي شهد تطور ًا ملحوظ ًا في السنوات األخيرة في عالج أمراض القلب

وزير الصحة  :الكويت سبّاقة في جراحات زراعة الكلى
أكد وزير الصحة الدكتور خالد السعيد
أم��س ،ان الكويت سبّاقة ف��ي جراحات
زراعة الكلى وهناك بوادر لتطوير أنواع
ال���زراع���ات األخ���رى منها زراع���ة الكبد
وزراع����ة ال��ق��ل��ب .ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح
صحفي للوزير السعيد على هامش رعايته
فعاليات االحتفال باليوم العاملي للقلب
الذي يصادف  29سبتمبر من كل عام وذلك
بتنظيم جمعية القلب الكويتية وبالتعاون
مع مركز صباح األحمد للقلب.
وأض��اف السعيد ،أن هناك نوعني من
ال��زراع��ة تشمل زراع��ة األعضاء وزراع��ة
النخاع ،موضحاً أن النوع الثاني موجود
بالكويت وحتديدا ً لألطفال في مستشفى
البنك الوطني.
وأش���ار إل��ى أن ال��ق��ط��اع الصحي في
الكويت شهد تطورا ً ملحوظاً في السنوات
األخيرة وحتديدا ً في عالج أمراض القلب
ومنها القسطرة الفورية التي تقام خالل
الساعة األول��ى من اإلص��اب��ة باجللطات
القلبية ما حقق نتائج مبهرة لتلك احلاالت.
وأوض���ح أن ه��ذا ال��ن��وع م��ن القسطرة
ل��م يكن متوفرا ً ف��ي السابق إال أن��ه كان
يستخدم في مستشفى واحد فقط وحالياً
متوفر في أرب��ع مستشفيات ،مشيرا ً إلى
أنه سيتوفر قريباً في جميع املستشفيات

وزير الصحة الدكتور خالد السعيد خالل احتفال جمعية القلب الكويتية بيوم القلب العاملي

وهذا جزء من التطور .وذكر أن القسطرة
التشخيصية والدعامات متوفرة في معظم
املستشفيات ،مبيناً أن تطور عالج أمراض
القلب في الكويت رافقته زي��ادة في أعداد
األط��ب��اء االستشاريني واملؤهلني بأعلى
الشهادات العلمية وهم من يقودون هذه
الثورة في عالج أمراض القلب.

ولفت السعيد إلى ارتفاع نسب أمراض
السكر في الكويت بسبب منط وأسلوب
احلياة غير الصحي ،مبيناً أن هذا املرض
يصاحبه ارتفاع نسب اإلصابة بأمراض
القلب والكوليسترول.
وأشاد بجهود جمعية القلب الكويتية
واملمتد من  40عاماً ،مؤكدا ً أنها كانت وال

محافظ «األحمدي» يرعى مبادرة «واعي»
للوقاية من املخدرات مبدارس احملافظة

الشيخ فواز اخلالد يطلع على مبادرة واعي ملكافحة املخدرات

استقبل محافظ “األحمدي”،
ال��ش��ي��خ ف����واز اخل���ال���د ،أم��س،
التربويني امل��رم��وق�ين االستاذ
محمد العازمي والدكتور نواف
املطيري ،وذلك في إطار احلرص
على التواصل م��ع طيف أبناء
وبنات الكويت املبادرين حيث
مت االط��ل�اع ع��ل��ي مبادرتهما
املجتمعية وزميلهما الدكتور
ه����ادي ال����دوس����ري “واعي”
للمساهمة في جهود التوعية
بآفة امل��خ��درات وط��رق الوقاية
منها والتصدي لها في املدارس
على ام��ت��داد مناطق محافظة
األح���م���دي ،ح��ي��ث أع����رب لهم
احملافظ عن التقدير والتمنيات
بالتوفيق ول��ك��ل م��ن يعملون
ألجل خدمة احملافظة في مختلف
مجاالت الفكر العمل واإلنتاج

وعلى كل املستويات .
م���ن ج��ان��ب��ه أع����رب رئ��ي��س
فريق امل��ب��ادرة محمد العازمي
ع��ن ال��س��ع��ادة ب��ال��ل��ق��اء ال��ذي
ت��ن��اول احل��دي��ث ع��ن م��ب��ادرة
واع���ي ملكافحة امل��خ��درات بني
النشء ،مثمنا استعداد محافظ
األح��م��دي لتبني ه��ذه امل��ب��ادرة
التي ستنطلق منتصف أكتوبر
املقبل ،األم��ر ال��ذي يؤكد مدى
احلرص واالهتمام باملسؤولية
املجتمعية ومواكبة املستجدات
على الساحة احمللية ،خاصة
جتاه أبنائنا الطلبة والطالبات،
وض���رورة التصدي لهذه اآلفة
اخلطيرة على املجتمع الكويتي.
وأض�������اف :ن��ح��ن ك��أب��ن��اء
مبادرين في محافظة األحمدي
ن��ح��رص دوم���ا ع��ل��ى م��ث��ل ه��ذه

األنشطة التوعوية في مناطق
احمل��اف��ظ��ة  ،وحتقيق النتائج
الطيبة داخل املجتمع ،موضحاً
أن امل��ب��ادرة تستهدف الطلبة
وال���ط���ال���ب���ات ف���ي امل��رح��ل��ت�ين
املتوسطة والثانوية ،وستشمل
كافة م��دارس احملافظة التابعة
ملنطقة األح��م��دي التعليمية،
وأنها س��وف تستمر على مدى
العام ال��دراس��ي كامالً بفصليه
ال��دراس��ي�ين ،متوجها بالشكر
والتقدير إلى محافظ األحمدي
وك���اف���ة م��ن��ت��س��ب��ي احمل��اف��ظ��ة
اله��ت��م��ام��ه��م وح��رص��ه��م على
التوعية املجتمعية ،وخاصة
ه��ذه امل��ب��ادرة التي تتكامل مع
جهود الدولة الرسمية بوزاراتها
وهيئاتها ومؤسساتها ذات
الصلة في مواجهة آفة املخدرات.

زالت تدعم تطور عالج أمراض القلب في
القطاعني احلكومي واخلاص.
م���ن ج��ان��ب��ه أع����رب رئ��ي��س جمعية
القلب الكويتية طالل البحر في تصريح
مماثل عن اع��ت��زازه بالشراكة مع وزارة
الصحة لتنفيذ برنامج التدريب على إنقاذ
احلياة واإلن��ع��اش الطبي الرئوي فضالً

الرشيدي :باكستان تشهد مأساة حقيقة تدعونا لتضافر
اجلهود ومد يد العون

«الصفا اإلنسانية» تنظم
رحلتها اإلغاثية «بعطائكم
نغيثهم »6
أعلنت جمعية الصفا اخليرية
اإلنسانية ع��ن تنظيم رحلتها
اإلغاثية حتت شعار «بعطائكم
نغيثهم  »6ل��ت��ق��دمي اإلغ��اث��ة
العاجلة لباكستان التي تعاني
من أزمة الفيضانات املدمرة التي
تسببت بتشريد أك��ث��ر م��ن 33
مليون شخص ،وسقوط آالف
القتلى واجلرحى؛ حيث تنطلق
هذه الرحلة اعتبارا ً من يوم أمس
وحتى  1أكتوبر املقبل.
وقال مدير عام جمعية الصفا
اإلن��س��ان��ي��ة د .م��ح��م��د مرضي
ال��رش��ي��دي ال���ذي ي��ق��وم حالياً
ب��زي��ارات ميدانية للنازحني:
إن اجلمعية حترص دوم� ً�ا على د .محمد مرضي الرشيدي
التواجد في قلب امليدان ،لتقدمي
اإلغاثات العاجلة ومد يد العون آلالف املتضررين؛ جراء هذه الكوارث
الطبيعية ،التي غمرت أكثر من  70في املئة من مساحة باكستان ،ما خلّف
دمارا ً واسع النطاق ،لم تشهده هذه البالد منذ زمن بعيد.
وبينّ أنه ستكون هناك زيارات ميدانية خالل هذه الرحلة لتلك األسر
النازحة التي تعيش أوضاعاً مزرية لتوزيع الطرود الغذائية واألدوية
واخليام ،مؤكدا ً أن هذه الرحلة اإلغاثية تأتي إميانا ً من اجلمعية بأهمية
الوقوف بجانب إخواننا الذين هم بأمس احلاجة ملد يد العون وتقدمي
املساعدة العاجلة ،واستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم( :من
كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج
الله عنه بها كربة من يوم القيامة).
وشكر الرشيدي عموم احملسنني واحملسنات والداعمني الذين بادروا
لدعم حملة “باكستان تستغيث” ،داعياً أصحاب األيادي البيضاء إلى
استمرار البذل والعطاء ،مبيناً أن باكستان تشهد مأساة حقيقة تدعو
لتضافر اجلهود ومد يد العون ،قبل أن يستفحل اخلطر ،ونفقد مئات
األنفس بسبب اجل��وع واملياه غير النظيفة وتفشي األم���راض ،والله
املستعان.

الكندري :نسعى إلى حتويل األسر املتعففة إلى طاقات منتجة تسهم بقوة في دفع عجلة التنمية

تخريج  60متدرب ًا من برنامج األسر املنتجة
بشراكة بني «مناء اخليرية» وأكادميية «حرف»

أع��ل��ن��ت من���اء اخل��ي��ري��ة بجمعية اإلص�ل�اح
االجتماعي عن تخريج  60متدرباً من برنامج
األس��ر املنتجة داخ��ل دول��ة الكويت ال��ذي تقيمه
بالتعاون مع أكادميية احل��رف التابعة لشركة
كويست لوسائل وتقنيات التعليم ،بالتعاون مع
جمعية املعلمني الكويتية.
وق��ال مدير إدارة العالقات العامة في مناء
اخليرية وليد ال��ك��ن��دري :إن من��اء تعمل داخ��ل
الكويت ألكثر من  44ع��ام�اً ،ولها جهود كبيرة
لدعم املشاريع الداخلية ،حيث تتبنى دعم التعليم
والصحة ومساعدة ذوي احلاجة من كبار السن
واأليتام وذوي االحتياجات اخلاصة وغيرهم ممن
تنطبق عليهم الظروف القاسية ،مؤكدا ً أن مناء
اخليرية تعمل داخل وخارج الكويت بنسبة تصل
إلى  70%داخل الكويت ،و 30%خارج الكويت.
وب�ّي�نّ الكندري أن من��اء اخليرية تسعى إلى
حتويل ونقل األسر املتعففة من العوز واحلاجة
إل��ى ط��اق��ات فاعلة منتجة تسهم بقوة ف��ي دفع
عجلة التنمية والتطوير واإلبداع واإلنتاج ،وتنقل
أسرهم إلى العطاء واإلنتاج ،ويغنونهم عن ذل
السؤال ،وذلك من خالل تأهيلهم وتدريبهم وبناء
قدراتهم مبا يتوافق مع احتياجات سوق العمل،
حيث يتم تقدمي دورات مفيدة يحتاجها املجتمع
بشكل مباشر وف��ع��ال ،وذل��ك م��ن خ�لال دراس��ة
واقعية تقوم بها األكادميية ألهم احتياجات سوق
العمل.
وأوض��ح أن��ه نظرا ً للتطور في مجال احلرف
والتكنولوجيا الرقمية وأهمية اكتساب املهارات
اإلنتاجية التي ت��ؤدي بشكل مباشر لالرتقاء
باملستوى االقتصادي لألفراد ،قامت مناء اخليرية
بالشراكة مع أكادميية حرف بتدريب أبناء األسر
املتعففة ف��ي  3قطاعات ،وه��ي :القطاع الفني،
والقطاع التكنولوجي ،والقطاع الصناعي.

جانب من البرنامج التدريبي

وأضاف الكندري أن رسالتنا اإلنسانية جتعلنا
ال نك ّل وال منل عن خدمة احملتاجني وتفقد أحوالهم،
مشيرا ً إلى أن ثقة املتبرعني الكرام حتفزنا على
تطوير منظومة العمل في مناء اخليرية لتحقيق
الريادة اخليرية ،وأصالة منطلقاتنا اإلسالمية
والوطنية تدفعنا إلى التجديد والتطور الذي ال
يتوقف وال يقتنع باجلمود.
وأوضح الكندري أن مناء اخليرية تسعى من
خاللها رؤيتها في أن تكون منوذجاً للمؤسسة
ال���رائ���دة ال��ت��ي جت��م��ع ب�ين األص���ال���ة واإلب����داع
واالح��ت��راف��ي��ة ف��ي م��ج��ال التنمية وامل��س��اع��دات
اإلنسانية ،موضحا ً أن رسالتها تتمثل في أن تكون
منظومة مؤسسية تنموية متكاملة للمساهمة في
بناء اإلنسان ونهضة املجتمعيات عبر جسور
الشراكات بنوعية مشروعاتها وجودة مخرجاتها.

ع��ن حرصها على مشاركة دول العالم
باالحتفال باليوم العاملي للقلب.
وأضاف البحر ،أن مسيرة اجلمعية على
مدى  40عاماً حافلة بالعطاء واإلجنازات
في مجاالت التوعية بعوامل اخلطورة
املسببة ألم���راض القلب وف��ي مقدمتها
التدخني والسمنة وزيادة الوزن والتغذية
غير الصحية واخلمول البدني.
وأكد أن اجلمعية تعتز بدورها الوطني
واملجتمعي ف��ي دع��م ال��ب��ح��وث الطبية
مبجال أمراض القلب والوقاية منها ودعم
الباحثني في إج��راء ال��دراس��ات العلمية
وحضور امل��ؤمت��رات الدولية ورعايتها
للعديد من املؤمترات الطبية.
وأش������ار إل����ى أن اجل��م��ع��ي��ة تنظم
الفعاليات التوعوية بأماكن التجمعات
كما جت��ري ال��وح��دة املتنقلة التابعة لها
الفحوصات الطبية لتحليل نسبة السكر
والكوليسترول في ال��دم وقياس ضغط
الدم والوزن والطول لتقدير كتلة اجلسم
وحتديد مؤشر السمنة وزيادة الوزن.
ولفت إلى أن طموحات وآمال اجلمعية
التتوقف عند حد معني إمنا ستعمل جاهدة
للوصول إلى أكبر عدد من األشخاص عن
طريق حمالت التوعية من خطورة أمراض
القلب.

ومن جانبه ،قال مدير أكادميية احلرف أحمد
عبدالوهاب الصالح :إن فريق العمل قام باالتصال
الهاتفي وش��رح البرامج لقائمة األس��ر التي مت
إرسالها من قبل فريق من��اء ال��ذي ق��ام بدراسة
وافية للحاالت التي مت تدريبها ،مشيرا ً إلى أنه
قد مت تقسيم املتدربني على فترتني؛ في كل فترة
 30متدرباً ،ومت توزيع املتدربني على حسب
التخصصات؛ فمنهم من مت تدريبه على القص
بالليزر وصناعة النماذج التجارية ،ومنهم من مت
تدريبه على بناء املجسمات الفلينية وتصليبها،
وم��ن م��ن مت تدريبه على التصميم والطباعة
الثالثية ،أما الفترة الثانية فقد مت تدريبهم على
النجارة احلديثة ،وتصميم رسومات اجلرافيك
للمواقع اإللكترونية ،وف��ن��ون اخل��ط العربي
ومبادئه.

افتتاح مركز اتصال مباشر لتلقي
استفسارات وشكاوى املتقاعدين
املستفيدين من «عافية»
أعلن وزير الصحة ،الدكتور خالد السعيد ،افتتاح
مركز اتصال مباشر لتلقي استفسارات وشكاوى
املتقاعدين املستفيدين من خدمات تأمني (عافية)
وال��ذي سيبدأ عمله اعتبارا ً من اليوم األربعاء من
الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الواحدة
و 45ظهرا ً.
وأوضح الوزير السعيد في تصريح صحفي أمس،
أن املركز يهدف الى ضمان مستوى اخلدمة املقدمة
للمتقاعدين املشتركني في بطاقة عافية والتعامل
مع الشكاوى مباشرة ،مشيرا ً إلى تخصيص اخلط
الساخن  22965856الستقبال اتصاالت املتقاعدين.
وثمّن دور إدارة التأمني والضمان الصحي من
خ�لال زي��ادة التركيز على ال��دور الرقابي وفقا ملا
ج��اء في عقد عافية ( )3وضمان وص��ول اخلدمة
للمتقاعدين باملستوى املطلوب.

«الفيحاء» ترفع عدد املدن الصحية
املسجلة في البالد إلى  14منطقة

محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة يوقع على منوذج تسجيل منطقة الفيحاء على الشبكة االقليمية

أعلن محافظ حولي ومحافظ العاصمة
بالوكالة ،علي األص��ف��ر ،ع��ن ارت��ف��اع عدد
املناطق الكويتية املسجلة على الشبكة
اإلقليمية للمدن الصحية العاملية التابعة
مل��ب��ادرة منظمة الصحة العاملية إل��ى 14
منطقة بعد انضمام منطقة الفيحاء.
ج��اء ذل��ك في تصريح صحفي للمحافظ
علي األصفر على هامش االجتماع التنسيقي
ال��ذي عُ قد أم��س ،مبقر دي��وان ع��ام محافظة
حولي بحضور ممثلي اجل��ه��ات املختصة
وذلك للتوقيع على منوذج تسجيل املنطقة

على الشبكة اإلقليمية للمدن الصحية.
وي��ع��ت��ب��ر تسجيل امل��ن��ط��ق��ة ه��و ب��داي��ة
االنطالق في العمل مبنظومة املدن الصحية
والعمل على استيفاء معايير املدينة الصحية
التي حددتها منظمة الصحة العاملية.
وب��ان��ض��م��ام منطقة ال��ف��ي��ح��اء حلركة
امل��دن الصحية يرتفع ع��دد امل��دن الصحية
الكويتية املسجلة في محافظة العاصمة
إلى ثماني مناطق هي اليرموك والعديلية
والسرة والشامية وضاحية عبدالله السالم
والصليبيخات والدسمة والفيحاء.

حتت عنوان «التعريف بإطار املهارات لعصر املعلومات»

«املركزي لتكنولوجيا املعلومات» نظم ورشة
تدعم وضع إطار وطني للمهارات الرقمية
استكماالً لورش العمل املختلفة التي
يقيمها اجل��ه��از امل��رك��زي لتكنولوجيا
املعلومات بشكل دوري ووف��ق برنامج
زمني دقيق ،لتفعيل آليات التحول الرقمي
في ال��ب�لاد ،أق��ام اجلهاز امل��رك��زي أخيرا ً
ورشة عمل حتت عنوان “التعريف باطار
املهارات لعصر املعلومات” بالتعاون مع
شركة ديلويت ومبشاركة وحضور عدد
من القياديني وممثلي مختلف اجلهات
احلكومية .
وأكد نائب املدير العام للمشروعات
الوطنية في اجلهاز املركزي لتكنولوجيا
املعلومات ،الدكتور عمار احلسيني ،على
أهمية تنظيم عملية التدريب للكوادر
الوطنية في القطاع احلكومي ،مشيرا ً
الى انها ضرورية وحتمية لنجاح خطط
التحول الرقمي في مختلف القطاعات،
والفتاً الى أن الورشة تستهدف تعزيز
اجل��ه��ود ل��وض��ع خطة متكاملة لبناء
االط��ار الوطني للمهارات الرقمية في
البالد لتحقيق االستفادة القصوى من
البيانات املتاحة وتكنولوجيا املعلومات
ف��ي رق��م��ن��ة اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة مما
ينعكس ايجابياً على تطوير القدرات
احلالية واالحتياجات املهنية للعاملني
في القطاع احلكومي  .وأردف احلسيني،
أن اإلحصائيات وال��دراس��ات احلديثة
تشير إلى منو اإلنفاق على تكنولوجيا
املعلومات في منطقة الشرق األوس��ط
وشمال إفريقيا بنسبة  4.5في املائة
س��ن��وي�اً وأن يصل إل��ى  171.3مليار
دوالر هذا العام مع تزايد التحول الرقمي
للشركات وسط الوباء ،الفتاً إلى مشروع

د .عمار احلسيني متحدثا ً

جانب من احلضور

اإلطار الوطني للمهارات الرقمية والذي
مت ادراج���ه بخطة التنمية وخصصت
ميزانية له ،ليوفر املعطيات واملؤشرات

ال�لازم��ة لكل م��ه��ارة رقمية على حدى
ويربطها مبعايير خاصة لقياس مستوى
األداء ملوظفي القطاع احلكومي.

البرملان العربي يدين اقتحام قوات االحتالل واملستوطنني املسجد األقصى
دان البرملان العربي “بشدة” اقتحام قوات
االحتالل اإلسرائيلي وع��دد من املستوطنني
امس االول املسجد األقصى املبارك محذرا
من خطورة هذا التصعيد كونه يقوض فرص
السالم ويهدد األم��ن واالستقرار في منطقة
الشرق األوسط.
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ودع��ا البرملان في بيان املجتمع الدولي
إل��ى حتمل مسؤولياته ووق���ف الغطرسة
اإلسرائيلية واحل��ف��اظ على حرية العبادة
وح��رم��ة امل��س��ج��د األق��ص��ى وع���دم السماح
بتدنيسه من قبل املتطرفني اليهود “ ألن هذا
ينتهك بشكل صارخ مشاعر ماليني املسلمني».

وأكد البرملان العربي رفضه التام إجراءات
االحتالل االسرائيلي التي تنافي القوانني
الدولية واإلنسانية كافة وتدخل املنطقة في
اتون احلرب الدينية.
وطالب مجلس األم��ن بالعمل على توفير
احلماية الدولية للشعب الفلسطيني.

واستنكر البرملان العربي بشدة اجلرمية
ال��ن��ك��راء ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا ق���وات االح��ت�لال
باعتدائها السافر على املرابطني داخل املسجد
واعتقال ع��دد منهم مثمنا ف��ي اإلط���ار ذات��ه
تضحيات ه��ؤالء املرابطني الشرفاء الذين
يقدمون أنفسهم حلماية املسجد.
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احملكمة الدستورية تقضي بعدم قبول الطعن املباشر
على قانون االنتخاب وترفض طلب وقف االنتخابات
ريا�ض عواد
ق��ض��ت احمل��ك��م��ة ال��دس��ت��وري��ة في
جلستها بغرفة املشورة امس الثالثاء
بعدم قبول الطعن املباشر بدستورية
امل��رس��وم�ين بقانونني  5و 6لسنة
 2022ب��ش��أن ان��ت��خ��اب��ات أع��ض��اء
مجلس األم��ة وإع��ادة حتديد الدوائر
االنتخابية كما رفضت طلب وقف
االنتخابات التي ستجرى بعد غد
اخلميس.
وقالت احملكمة في نص حكمها إن
الطاعن لم يقدم أي دليل على أن ضررا
واقعيا قد حاق به من ج��راء تطبيق
هذين املرسومني بحيث يكون من شأن
ذلك القضاء بعدم دستوريتهما
الشك أن للمرشحني إلى انتخابات
مجلس األمة  2022احلق في استخدام
كل الوسائل اإلعالمية التقليدية أو
املستحدثة أو امل��ت��ط��ورة وأساليب
التكنولوجيا اجلديدة في الدعايات
االن��ت��خ��اب��ي��ة م��ادام��ت ض��م��ن األط��ر
القانونية ضمانا لنزاهة احلمالت
االنتخابية في غايتها ج��ذب انتباه
الناخبني وترويج املرشحني.
لكن املراقب في االنتخابات احلالية
ملجلس األمة التي تنطلق غدا اخلميس
ي�ل�اح���ظ أن احل���م�ل�ات اإلع�لام��ي��ة
وال��دع��ائ��ي��ة ب��ات��ت ت��زخ��ر مبختلف
األساليب املبتكرة والتكنولوجية
اجل��دي��دة واملستحدثة التي غيرت
شكل احلمالت االنتخابية البرملانية
الكويتية وطريقة التواصل والتفاعل
مع الناخبني والرأي العام.
وب���ه���ذا ال���ش���أن ق��ال��ت أس��ت��اذة
علم االج��ت��م��اع السياسي ف��ي كلية
العلوم االجتماعية بجامعة الكويت
الدكتورة مرزوقة القويضي إنه كلما
ارتقت أساليب احلمالت االنتخابية
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة وخ��اط��ب��ت ع��ق��ول
الناس بالقول ال��واض��ح واإلفصاح
الصريح عن الفكر ومعاجلة القضايا
انعكس ذلك على مستوى املخرجات
االنتخابية.
وأشارت القويضي إلى أن اإلعالم
التكنولوجي احلديث ي��ؤدي ال��دور
األب����رز واألك���ث���ر ت��أث��ي��را ف��ي إدارة
العملية االنتخابية بأفضل نتيجة
وأقل التكاليف ونظرا التساع رقعة
ال���دائ���رة اجل��غ��راف��ي��ة وس���ط نظام
الدوائر اخلمس اعتمد املرشح على
الوسائل اإلعالنية الذكية من خالل
إدارتها بطريقة صحيحة وفق خطة
مدروسة لضمان الوصول إلى قواعده
االنتخابية خصوصا لتعذر زي��ارة
جميع مناطق الدائرة والتعرف على
جميع الناخبني لضيق الوقت.
وذكرت إن الفيديوهات “احلماسية
م��ن ش��ي�لات وغيرها” دخ��ل��ت على
خ��ط ب��رام��ج احل��م�لات االنتخابية
لتحفيز الناخبني وإثارة احلماس من
أجل التصويت للمرشحني كنوع من
الدعاية واإلع�لان ولها دور كبير في
تعزيز وجتميل مكانة املرشح امام
جمهور الناخبني وبث روح التنافس
بني املرشحني.
وأوضحت أن فيديوهات الدعاية
االنتخابية م��ن أن��اش��ي��د وأغنيات
و”شيالت” حماسية حتمل رسالة
إعالمية مختصرة وواضحة ومتنوعة
وسهلة ت�لام��س تطلعات ووج���دان
الناخبني وتثير اهتماماتهم وتبني
املقصد والهدف من عملية الترشيح.
وأش�����ارت ك��ذل��ك إل���ى ال��دع��اي��ات
االن��ت��خ��اب��ي��ة اخل���اص���ة مبشاهير
التواصل االجتماعي الذين حصروا
اإلعالنات لديهم في مشاركة املرشح
عبر مقاطع من برامج ح��واري��ة في

ق��ن��وات (ي��وت��ي��وب) ف��ي ح�ين فضل
ب��ع��ض امل��رش��ح�ين ال���ت���واص���ل مع
الناخبني ومتابعيهم عبر حساباتهم
الشخصية بصورة حية في (سناب
ش�����ات) حمل���اورت���ه���م وال������رد على
االستفسارات.
من جانبه أك��د أستاذ اإلع�لام في
كلية اآلداب بجامعة الكويت الدكتور
خالد القحصإن تكنولوجيا التواصل
جعلت ال��ص��ورة تتكلم والتغريدة
تغني ع��ن ال��ن��دوة ف��ي التأثير لذلك
تغيرت األدوات وتبدلت األساليب
وان��ع��ك��س ذل��ك بالتالي على ق��رار
الناخب مبينا أن معظم املرشحني
الشباب والعاملني معهم هم األكثر
إقباال على الوسائل املبتكرة كونهم
على اط�لاع ومعرفة بهذه الوسائل
اإلعالمية اجلديدة.
وتطرق القحص لبعض الوسائل
اإلعالمية املبتكرة التي تخدم املرشح
مثل عمل (بودكاست) مدفوع الثمن
بلقاء مدته نصف ساعة إلى ساعة ثم
يقوم الفريق اإلعالمي لهذا املرشح
بتجزئته إلى م��واد إعالمية قصيرة
م��دت��ه��ا دق��ي��ق��ت��ان إل���ى ث�ل�اث دق��ائ��ق
وتكون املادة عن محور واحد لنشرها
عبر وسائل التواصل مثل الواتساب
أو تويتر وغيرها.
وأش���ار إل��ى أم��ور مبتكرة أخ��رى
م��ث��ل اس��ت��خ��دام (ال��ب��ارك��ود) حيث
ميكن جلمهور الناخبني أن يطلع
على البرنامج االنتخابي والرسائل
اإلعالمية اخلاصة باملرشح أو شعاره
عن طريق الباركود وهو أمر مستحدث
ل��م يتم استخدامه ف��ي االنتخابات
البرملانية الكويتية من قبل.
وبني “أن الباركود عبارة عن رمز
يتكون من أرق��ام وخطوط مختلفة
وي���وض���ع ع��ل��ى ب��ط��اق��ة أو ص���ورة
للمرشح ويقوم الناخب بتمرير كاميرا
هاتفه النقال على هذا الرمز لتظهر في
هاتفه املعلومات والبيانات التي
يريد املرشح إيصالها وبالتالي ميكن
للناخب تخزينها وأي��ض��ا متريرها
لناخب آخر».
وق����ال أس��ت��اذ اإلع��ل�ام ف��ي كلية
اآلداب بجامعة الكويت الدكتور أحمد
ال��ش��ري��ف إن اإلع�ل�ام التكنولوجي
احل��دي��ث م��ح��رك ال يستهان ب��ه في
التأثير على ال��رأي العام إذ أصبحت
وسائل التواصل االجتماعي تستحوذ
على احل��م�لات االنتخابية وحتتل
ال��ص��دارة بفضل توجه املجتمع إلى
استخدامها ومتابعتها كونها األسرع
واألسهل واقل تكلفة.
وأشار الشريف إلى أدوات اعالمية
جديدة استخدمها املرشحون فغيرت
املشهد اإلعالمي لالنتخابات الكويتية
ه��ذه امل��رة بشكل ملفت ومثير فمثال
دخل اليوتيوب منافسا متفوقا على
التلفزيون وحصدت قنوات اليوتيوب
مشاهدات كبيرة وكان لها األثر الكبير
في توجهات الناخبني.
وأضاف إنه حتى أسلوب العرض
ل��ل��ن��دوات االن��ت��خ��اب��ي��ة ات��خ��ذ شكال
متميزا السيما عند املرشحني الشباب
ال��ذي استخدموا تقنيات إلكترونية
مبهرة في عرض أفكارهم االنتخابية
خالفا للحمالت االنتخابية قبل بضع
سنوات حيث كان الطابع التقليدي من
اخلطابة االنتخابية هو السائد.
وب�ي�ن أن االن��ت��خ��اب��ات أت��اح��ت
الفرصة امام الشباب الكويتي الذين
يتمتعون بالوعي والعلم واملعرفة في
عوالم التكنولوجيا ومن خالل هاتف
ذك��ي وم��ي��ك��رف��ون السلكي وشبكة
إن��ت��رن��ت توفير خ��دم��ة النقل احلي
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واملباشر للندوات السياسية على
موقع (تويتر) بجودة وبتقنية بث
عالية الدقة واصبحت في متناول
آالف الناخبني لالطالع عليها.
وأشار الشريف إلى أن تكنولوجيا
االت���ص���ال احل��دي��ث��ة أو م���ا يسمى
ب��ـ(اإلع�لان��ات الرقمية) تعد اليوم
السالح الدعائي األقوى بيد املرشحني
حيث يهتم مستخدمو مواقع التواصل
االج��ت��م��اع��ي ب��احمل��ت��وى امل��رئ��ي مثل
ال��ص��ور وال��ف��ي��دي��وه��ات النتشارها
السريع عبر األجهزة الذكية كونها
أقل كلفة وحتقق جماهيرية عالية).
م��ن جهة أخ��رى أك��د اقتصاديون
ض��رورة تبني املؤسسة التشريعية
قوانني تدعم تنويع االقتصاد الوطني
وت��ض��م��ن اس��ت��دام��ت��ه وال��ع��م��ل على
إيجاد بيئة متطورة من التشريعات
االق��ت��ص��ادي��ة مت��ه��د إلي��ج��اد من��وذج
اقتصادي قادر على مواجهة التحديات
املستقبلية.
ورك��ز االقتصاديون ف��ي لقاءات
متفرقة أم��س الثالثاء على ضرورة
نقل االقتصاد الوطني إلى مستويات
جديدة يكون قوامها التنوع في مصادر
الدخل وتعزيز املناخني االستثماري
والتجاري وتشجيع املعرفة واالبتكار
واملواهب ورفع تنافسية بيئة األعمال
وزيادة جاذبيتها.
وقال رئيس قسم االقتصاد بجامعة
الكويت الدكتور أنور الشريعان إن
استمرار االقتصاد الكويتي باالعتماد
على النفط كمصدر وحيد إلي��رادات
ال��دول��ة “أمر خطير” باعتبار هذه
السلعة مرتبطة باألسعار العاملية
للطاقة ورهينة ملتغيرات األسواق.

أزمة (كورونا)

وأض��اف الشريعان إن انخفاض
أسعار النفط خالل أزم��ة (كورونا)
أظهر أهمية تركيز التوجه نحو تنويع
مصادر الدخل مشيرا إلى أن التنويع
االقتصادي رؤية قائمة ضمن حدود
صندوق األجيال القادمة والصندوق
االحتياطي العام منذ  45عاما.
ووفقا لبعض التقديرات والتقارير
ذك��ر إن حجم ال��ص��ن��دوق السيادي
للكويت يقارب نحو تريليون دوالر
أي “لو كان عائده  6في املئة فإن ذلك
يعادل إي���رادات النفط لو ك��ان سعر
البرميل  80دوالرا بحسب اإلنتاج
احلالي من النفط».
وأك����د ف���ي ال��وق��ت ذات��ه أه��م��ي��ة
توسيع رؤية تنويع االقتصاد عبر
االستثمار في الصناعات واملنتجات
النفطية لدورها بتخفيف أثر تقلبات
أسعار النفط اخل��ام العاملية على
اإليراد العام للدولة باعتبار أن هذه
الصناعات واملنتجات “مطلوبة

بشكل دائم في األسواق».
ودع���ا إل��ى االس��ت��ف��ادة م��ن امليزة
النسبية ال��ت��ي تتمتع بها الكويت
تاريخيا واملتمثلة باملوقع اجلغرافي
االستراتيجي في استدامة االقتصاد
الكويتي الفتا إلى أن مشروع (املنطقة
االقتصادية الشمالية) ب��أي شكل
تنظيمي أو من��وذج��ي ك��ان “سيحل
مشاكل اقتصادية كثيرة منها البطالة
وانخفاض أسعار اخلدمات التخزينية
والنقل وغيرها وسيكون رافدا ثالثا
إليرادات الدولة».
وع����ن ال��ت��خ��ط��ي��ط للمستقبل
واس��ت��ش��راف��ه وس��ط امل��ت��غ��ي��رات في
النظام العاملي أوضح الشريعان أن
التحول من نظام “أحادي القطبية”
إل��ى ن��ظ��ام متعدد األق��ط��اب بظهور
قوى مثل الصني إلى جانب الواليات
امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة سيغير قطعا
بشكل االقتصاد العاملي ويؤثر على
اقتصادات الدول.

احلرب الروسية  -األوكرانية

وأض����اف ال��ش��ري��ع��ان إن احل��رب
الروسية  -األوك��ران��ي��ة ألقت كذلك
بظاللها على االقتصاد العاملي وأثرت
على ارتفاع معدالت التضخم بشكل
«غير مسبوق» مشيرا إلى أن معدل
التضخم في بعض الواليات األمريكية
وصل إلى نحو  40في املئة كما أدت
احل��رب إل��ى انهيار عمالت دول في
دول أخرى.
وأكد حتمية تأثير هذه املتغيرات
على دول��ة الكويت “التي تستورد
تقريبا ك��ل شيء” م��ا يضعها أم��ام
ضغوط تضخمية وارت��ف��اع أسعار
السلع واخل��دم��ات وت��راج��ع القوة
الشرائية في ح��ال استمرت احلرب
وطال أمدها.

املؤسسة التشريعية وتنويع
االقتصاد

أم���ا ب��خ��ص��وص دور امل��ؤس��س��ة
التشريعية في عملية تنويع االقتصاد
واستدامته فقال الشريعان إن حتقيق
األم���ن االق��ت��ص��ادي مرتبط بتوفير
البيئة التشريعية الالزمة الفتا إلى
أن أزم��ة ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد
أكدت أهمية األمن االقتصادي ودور
الشركات احلكومية وشبه احلكومية
في إدارة األزم��ة مثل شركة مطاحن
الدقيق واملخابز الكويتية وشركات
األلبان واألجبان واملؤسسات األهلية
مثل اجلمعيات التعاونية.
وأوضح أن أزمة (كورونا) أظهرت
بشكل عام القدرة املتواضعة للقطاع
اخل��اص في التعايش مع املنظومة
االقتصادية الوطنية وق��ت األزم��ات
ما يستوجب دعم هذا القطاع اخلاص

مجلس االمة

ليكون شريكا رئيسا للقطاع احلكومي
في هذه املنظومة مؤكدا أهمية تبني
تشريعات اقتصادية ت��ت��واف��ق مع
مقومات االقتصاد الكويتي وطبيعة
املجتمع.

االستفادة من القطاع اخلاص

ولفت الشريعان أيضا إلى أهمية
دع��م ال��ش��رك��ات اململوكة للحكومة
نحو التوسع في العمليات التشغيلية
لتخدم منطقة اخلليج «حتى تكون
ج����زءا رئ��ي��س��ا ف��ي م��ن��ظ��وم��ة األم��ن
ال��غ��ذائ��ي وم��ن��اف��س��ة ع��ل��ى مستوى
املنطقة» داعيا إلى البحث عن منوذج
اقتصادي تكون احلكومة املهيمنة
فيه كونها متلك أكبر مورد لالقتصاد
وهو النفط مع االستفادة من القطاع
اخلاص بإدارة بعض منشآت الدولة
وقطاعاتها.
م��ن جانبه ق��ال أس��ت��اذ االقتصاد
في جامعة الكويت الدكتور رياض
ال���ف���رس إن ال��س��ل��ط��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة
وض��ع��ت ف��ي م��راح��ل زمنية سابقة
ب��رام��ج وتدابير مالية واقتصادية
ملواجهة التحديات االقتصادية ومنها
االخ��ت�لاالت الهيكلية ف��ي االقتصاد
احمللي التي تضمنتها خطط التنمية
ورؤية (كويت جديدة )2035
ول���ف���ت ال����ف����رس إل�����ى أن ه���ذه
االخ���ت�ل�االت ب���رزت بشكل واض��ح
إبان أزمة فيروس (كورونا) عندما
تراجعت اإلي���رادات العامة للدولة
بعد االنخفاض احلاد في سعر برميل
النفط إل��ى نحو  30دوالرا مؤكدا
ض��رورة استمرار ه��ذه التدابير من
أجل إصالح هذه االختالالت.
وأوضح أن هيمنة القطاع النفطي
على نحو نصف النشاط االقتصادي
في الدولة وضعف مساهمة القطاع
اخلاص البالغة حوالي  30في املئة
في الناجت احمللي اإلجمالي واعتماد
هيكل ال��ص��ادرات للدولة على 95
ف��ي امل��ئ��ة م��ن النفط يعد م��ن من��اذج
االختالالت.
وذك��ر إن تلك االختالالت تتضمن
متثيل اإليرادات النفطية نحو  90في
املئة من إجمالي اإلي��رادات احلكومية
وضعف مساهمة املواطنني بنسبة أقل
من  5في املئة بسوق العمل وارتفاع
االنفاق العام مليزانية الدولة نتيجة
ارتفاع معدالت توظيف املواطنني في
القطاع العام.

التخصيص العام
وبالنسبة للحلول املطروحة
إلص�ل�اح ه���ذه االخ���ت�ل�االت ذك���ر إن
تطبيق مفهوم (التخصيص العام)
وه��و عبارة عن نقل ملكية وإدارة
ال��ع��دي��د م��ن األن��ش��ط��ة االقتصادية
للقطاع اخلاص يعد أحد العالجات
للتخلص م��ن ع��بء ال��روات��ب ال��ذي
ميثل نسبة كبيرة من اإلنفاق العام.
وب�ين أهمية تعزيز دور القطاع
اخلاص ب��إدارة النشاط االقتصادي
من البداية مشيرا إلى جناح جتارب
مشاريع الشراكة مثل جتربة محطة
الزور الشمالية إلنتاج الكهرباء واملاء
وخصخصة (بورصة الكويت) التي
ارتفعت قيمتها من نحو  20مليون
دينار (نحو 20ر 61مليون دوالر)
إلى أكثر من  400مليون دينار (نحو
22ر 1مليار دوالر).
وأف��اد بأن سبل املعاجلة تتضمن
أيضا إعادة هيكلة القطاع احلكومي
عبر تقليص األج��ه��زة احلكومية
ودم��ج املتشابه منها وإي��ج��اد بنية
حتتية استثمارية وجتارية متطورة
ورأسمال إبداعي وتنمية األنشطة
االقتصادية غير النفطية.
وفيما يتعلق مبسؤولية مجلس
األم��ة في تطوير بيئة التشريعات
االقتصادية أك��د ال��ف��رس أهمية أن
يقوم البرملان في هذه املرحلة بدوره
الفعال كمراقب على أداء احلكومة
عند تنفيذ برامج التنمية وإلزامها
باملشاريع امل��درج��ة فيها فضال عن
“وقف ال��ه��در امل��ال��ي أو الفساد إن
وجدا».
وأك���د أهمية ال���دور التشريعي
للبرملان وض��رورة مبادرته بطرح
مشاريع قوانني جديدة أو بتعديل
ق��وان�ين ح��ال��ي��ة لتحسني ال��وض��ع
االق��ت��ص��ادي والبيئة االستثمارية
مشيرا إلى أن برنامج عمل احلكومة
ل��ع��ام  2021تضمن  12م��ش��روع
قانون منها تسعة اقتصادية بحاجة
إلى تعديالت تشريعية.
وأش����ار إل���ى أن ث�لاث��ة م��ن ه��ذه
املشاريع تتعلق بالضرائب وواحدا
في شأن الرسوم والتكاليف املالية
وآخر يتعلق بقواعد إعداد امليزانية
ومنها أيضا مشاريع قوانني الدين
العام والتمويل العقاري ومشروع
إع���ادة هيكلة أج��ور القطاع العام

(البديل االستراتيجي) إضافة إلى
قانون اخلطة اإلمنائية.

مدينة احلرير

وش���دد ال��ف��رس على أهمية دور
ال��ب��رمل��ان ف��ي دع���م امل��ش��اري��ع ذات
الطبيعة اخلاصة التي حتتاج إلى
سن تشريعات وقوانني ضمن إطار
معني خارج إطار التنظيم احلكومي
كمشاريع املناطق احل��رة و(مدينة
احلرير) مبينا املسؤولية املشتركة
ب�ين احل��ك��وم��ة وال��ب��رمل��ان ف��ي بناء
اقتصاد مستقبلي يصب في مصلحة
املواطنني ويحقق التنمية للدولة.
م��ن جانبه ق��ال أس��ت��اذ القانون
املساعد ف��ي كلية احل��ق��وق بجامعة
ال��ك��وي��ت ال��دك��ت��ور محمد الشبيب
إن املجلس املقبل أم��ام��ه الكثير من
التحديات االقتصادية أولها إق��رار
ق��ان��ون امليزانية مشيرا إل��ى أن ما
يرتبط بامليزانية من إجراءات تتعلق
يالصرف واإلنفاق والتوظيف وإجراء
املمارسات واملناقصات متوقف إلى
ح�ين اإلق���رار بعد انتخاب البرملان
اجلديد.
وأك����د ال��ش��ب��ي��ب أه��م��ي��ة تطوير
وحت��س�ين ب��ي��ئ��ة األع���م���ال اجل��اذب��ة
لالستثمارات اخلارجية و”حلحلة”
ال��ع��وائ��ق اإلداري�����ة والتشريعية
والنظامية أمام االستثمارات األجنبية
داع��ي��ا ف��ي ال��وق��ت ذات���ه إل���ى تقليل
االعتماد على النفط كمصدر رئيس
إليرادات الدولة.
وبني أهمية تطوير البنية التحتية
للقسائم ال��ص��ن��اع��ي��ة وال��ت��ج��اري��ة
لتعزيز تنافسية االقتصاد وحتفيز
التشغيل فضال عن وضع أطر قانونية
وتشريعية تنظم البيئة االستثمارية
وت��ت�لاءم م��ع متطلبات املستثمرين
ما يجعل من الكويت مركزا جتاريا
وماليا إقليميا وعامليا.
وع��ن أه��م التحديات االقتصادية
امل��رت��ب��ط��ة ب���احل���رب ال���روس���ي���ة -
األوكرانية ح��ذر الشبيب من اآلث��ار
السلبية الناجمة ع��ن ه��ذه احل��رب
وأهمها التأثير على سالسل التوريد
وارت���ف���اع أس��ع��ار ال��غ��ذاء وت��راج��ع
ف��ي النمو االق��ت��ص��ادي وص���وال إلى
ال��رك��ود وارت��ف��اع م��ع��دالت التضخم
وتراجع القوة الشرائية مبينا أهمية
مواجهة هذا التحدي بتنويع االقتصاد
وحتفيزه

الشعارات االنتخابية..العنوان األبرز للمرشحني الستقطاب أصوات الناخبني
متثل الشعارات االنتخابية ملرشحي
مجلس األم��ة احمل��ور واألداة األساسيني
والعنوان األب��رز للمرشحني الستقطاب
أص����وات ال��ن��اخ��ب�ين وال��ب��دء ب��االت��ص��ال
املباشر معهم سعيا إل��ى أوس��ع قاعدة
انتخابية قدر اإلمكان.
وبالطبع ال تخلو أي حملة انتخابية من
إطالق الشعارات والعناوين التي يتبناها
املرشح والتعريف بقضاياه التي يحملها
على عاتقه بغية ترك بصمته وترسيخ
اسمه لدى الرأي العام وصوال إلى ارتفاع
أسهمه في صناديق االقتراع.
وي��ب��رز امل��رش��ح��ون ف��ي شعاراتهم
االن��ت��خ��اب��ي��ة املختلفة ح��رص��ه��م على
مصطلحات ومفاهيم يتعلق أبرزها مثال
بـ”تصحيح امل��س��ار وحتقيق تطلعات

وآمال شعب الكويت نحو مستقبل أفضل
ت��س��وده اإلص�لاح��ات ف��ي جميع مناحي
احلياة السيما السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والتعليمية والصحية
وال��ت��ن��م��ي��ة وال������رؤى االس��ت��ش��راف��ي��ة
املستقبلية».
وع��ن أهمية ال��ش��ع��ارات االنتخابية
قال أستاذ العالقات العامة واإلع�لام في
جامعة الكويت الدكتور حسني إبراهيم
لوكالة األن��ب��اء الكويتية (ك��ون��ا) امس
االول إن تلك األه��م��ي��ة متأتية م��ن أن
الشعار االنتخابي للمرشح هو العنوان
العام ألي حملة انتخابية مشددا على
ضرورة أن يكون الشعار مختصرا ويعبر
عن رؤية املرشح وطرحه.
وأض��اف إبراهيم إن بعض الكلمات

مثل “حق وعدالة” أو غيرها من الكلمات
املختصرة يكون لها تأثير على العاطفة
فكلما كان املرشح عاطفيا في طرحه حقق
النجاح.
واس��ت��درك أن��ه في م���وازاة ذل��ك “على
امل��رش��ح�ين م��خ��اط��ب��ة ع��ق��ول الناخبني
قبل عواطفهم ..وأن يكونوا واقعيني
ومنطقيني ف��ي طرحهم لقضايا قابلة
للتطبيق».
وأوضح أن “الشعارات التي يفضلها
ه��ي تلك التي لها تأثير ق��وي وتعكس
هوية املرشح وتوجهه العام في التعاطي
مع القضايا السياسية واالجتماعية».
ولفت إلى أن الشعار االنتخابي يعد
سالحا ذات حدين إذ قد يطيح باملرشح إذا
نكث مبضمونه أو يكسبه شعبية وقاعدة

قوية حتيط به للفوز باالنتخابات.
وذكر إن “أجنح الشعارات هو الشعار
ال��ذي يستخدمه املرشح منذ أول حملة
انتخابية ل��ه ..ويفضل في حال جناحه
أن يستمر في رفعه واحملافظة عليه بكل
ما يحمله من معنى ليكون أكثر مصداقية
وتأثيرا».
من جهتها قالت أستاذة قسم االعالم
في جامعة الكويت الدكتورة حنني الغبرا
في تصريح مماثل لـ(كونا) إن الشعارات
االنتخابية رسالة مختصرة من املرشح
إلى الناخب تبرز قيمه ومبادئه وفكره
السياسي.
وأك��دت الغبرا أن الكلمات املستخدمة
ف��ي بعض ال��ش��ع��ارات االنتخابية مثل
“دميقراطية ووط����ن وح���ق وع��دال��ة

وإصالح وتطوير” تعكس رؤية املرشح
وحرصه على إشراك الناخب في برنامجه
االنتخابي.
وأض��اف��ت إن ال��ش��ع��ارات االنتخابية
حت��م��ل ج��وان��ب سياسية واق��ت��ص��ادي��ة
واجتماعية وك��ذل��ك سيكولوجية عن
املرشح مشددة على “ضرورة أن يهدف
الشعار إلى اإلص�لاح والوعود بتشريع
قوانني تصب في مصلحة الشعب».
وذك����رت إن���ه “ال مي��ك��ن احل��ك��م على
امل��رش��ح م��ن خ�لال الشعار فقط فهناك
جوانب عدة في احلملة االنتخابية تبني
طرح املرشح ونظرته للقضايا السياسية
واالجتماعية التي تهم الناخبني ومدى
توجهه نحو حقوق اإلنسان واإلصالح».
وأوض��ح��ت أن “هناك حمالت ترفع

الدكتور حسني إبراهيم

شعارات انتخابية رنانة لكنها ال تخدم
امل��واط��ن�ين إذ يحمل الشعار شخصية
املرشح والعمل على تنفيذ ما جاء به يؤكد
مدى مصداقيته السيما بعد حصوله على
مقعد في البرملان».

« »KIBيواصل خدمة عمالئه عبر قنواته اإللكترونية
أعلن بنك الكويت الدولي ( )KIBأن��ه سيقوم بتعطيل
أعماله يوم انتخاب أعضاء مجلس األمة الكويتي ،واملقرر
عقده يوم اخلميس املوافق  29سبتمبر  ،2022على أن يواصل
البنك تقدمي خدماته املصرفية لعمالئه على م��دار الساعة
خالل هذا اليوم وطوال أيام عطلة نهاية األسبوع عبر قنواته
ومنصاته االلكترونية املختلفة ،مستأنفاً دوام��ه الرسمي

alwasat.com.kw

وتقدمي خدماته املصرفية داخ��ل األف��رع كاملعتاد ب��دءا ً من
يوم األحد املوافق  2أكتوبر  .2022ومن واقع حرصه على
تلبية احتياجات العمالء ومساندتهم في جميع األوق��ات،
ومتكينهم من متابعة أعمالهم وإجناز معامالتهم املصرفية
مبنتهى الكفاءة دون تعطيل ،سيستمر  KIBبتقدمي خدماته
املصرفية خالل العطلة إلكترونياً ،واملتاحة لهم على مدار

 24ساعة ،متمثلة في كل من :خدمة مركز االتصال ،سوا ًء
على هاتف البنك احمللي ( ،)1 866 866أو على الرقم الدولي
( ،)22957300 +965وكذلك خدماته املتاحة على منصاته
اإللكترونية املبتكرة ،مبا يشمل كل من خدمات تطبيق الهواتف
الذكية “  ،”KIB Mobileالذي يتيح للعميل إمكانية إجراء
معظم العمليات املصرفية األساسية.
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سجلت تداوالت بقيمة  56.66مليون دينار

املؤشر العام للبورصة يصعد بعد خسارة  1.5مليار دينار
تباين أداء املؤشرات الرئيسية
ل��ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت ع��ن��د إغ�ل�اق
تعامالت أم���س ال��ث�لاث��اء ،وجنح
امل��ؤش��ر ال��ع��ام م��ن ال��ص��ع��ود بعد
جلستني من التراجع احل��اد الذي
أدى ال��ى خ��س��ارة م��ا ي��ق��ارب 1.5
مليار دينار  ،بحسب تصريحات
محلل مالي نشرها موقع “مباشر”.
ص��ع��د م��ؤش��ر ال���س���وق األول
ب��ن��س��ب��ة 0.48باملئة ،وارت��ف��ع
“العام” بنحو 0.29باملئة ،بينما
ت��راج��ع ال��ق��ط��اع��ان “الرئيسي”
بـ0.48باملئة ،و”الرئيسي ”50
بنسبة 0.43باملئة ع��ن مستوى
أمس االثنني.
سجلت ال��ب��ورص��ة الكويتية
ت����داوالت بقيمة  56.66مليون
دينار ،وزعت على  182.26مليون
سهم ،بتنفيذ  12.86ألف صفقة.
وش��ه��دت اجللسة ت��راج��ع�اً بـ7
ق��ط��اع��ات ع��ل��ى رأس���ه���ا “السلع
االستهالكية” بـ1.99باملئة ،بينما

ارتفعت  4قطاعات ف��ي مقدمتها
االت��ص��االت بـ1.26باملئة ،فيما
استقر قطاعا ال��رع��اي��ة الصحية
والتكنولوجيا.
وع���ل���ى م���س���ت���وى األس���ه���م،
تصدر “كفيك” القائمة احلمراء
بـ12.99باملئة ،بينما تقدم “يوباك”
االرتفاعات بـ11.54باملئة.
وت��ص��در س��ه��م “استهالكية”
املستقر عند  114فلساً الكميات
بـ 21.83م��ل��ي��ون س��ه��م ،بينما
ج��اء “بيتك” على رأس السيولة
بقيمة  14.43مليون دينار ،بنمو
1.30باملئة.
وتعليقاً على أداء البورصة
ال��ك��وي��ت��ي��ة ،ق����ال رائ�����د دي����اب،
ن���ائ���ب رئ���ي���س إدارة ال��ب��ح��وث
واالس��ت��رات��ي��ج��ي��ات االستثمارية
بشركة “كامكو إنفست” إن املؤشر
ال��ع��ام للسوق الكويتي متكن من
الصعود بعد جلستني من التراجع
احل���اد ال���ذي أدى ال��ى خ��س��ارة ما

يقرب من  1.5مليار دينار كويتي.
وأضاف رائد دياب :كان التراجع
بشكل رئيسي نتيجة امل��خ��اوف
حيال تباطؤ االقتصاد العاملي وسط
التشديد النقدي م��ن قبل البنوك
املركزية الرئيسية للسيطرة على
م��ع��دالت التضخم املرتفعة وب��أن
ت��ؤدي زي���ادة أس��ع��ار الفائدة الى
الدخول في مرحلة ركود”.
وأوض���ح أن��ه ف��ي نفس الوقت
تسببت تلك املخاوف بتراجع أسعار
ال��ن��ف��ط ،وال���ذي يعتبر الشريان
الرئيسي للبالد ،الى أدنى مستوى
لها ف��ي  9أشهر وس��ط التوقعات
بأن يتراجع الطلب في حال دخلت
اقتصاديات العالم الرئيسية في
حالة رك��ود لكن تبقى ف��وق سعر
التعادل النفطي.
وت���وق���ع “دياب” أن تستمر
التذبذبات ف��ي ال��س��وق الكويتية
خ�لال الفترة ال��ق��ادم��ة لكن تبقى
أساسيات السوق “قوية”.

شارك في ندوة نقاشية نظمتها بورصة الكويت

«إس آند بي جلوبال» :ارتفاع أسعار النفط
يخلق بيئة داعمة في الكويت
ق���ال���ت وك����ال����ة إس آن���د
ب���ي ج��ل��وب��ال للتصنيفات
االئتمانية إن ارت��ف��اع أسعار
النفط واالنتعاش االقتصادي
أدى إل��ى دع��م من��و اإلق���راض
بشكل أسرع في البنوك بدولة
ال��ك��وي��ت وان��خ��ف��اض تكلفة
املخاطر ،وخلق بيئة تشغيلية
“داعمة”.
وأرجعت الوكالة األرب��اح
القوية للبنوك بشكل رئيسي
في تقرير حديث إلى املزيد من
االنخفاض في تكلفة املخاطر
ومنو اإلق��راض األعلى بنسبة
9باملئة على أساس سنوي في
النصف األول (محسوبة على
أس��اس البنوك التي تسيطر
على ما يقرب من 60باملئة من

حصة السوق احمللية).
وبشكل عام توقعت الوكالة
ف��ي التقرير أن تصل أرب��اح
معظم البنوك اخلليجية إلى

مستويات م��ا قبل اجلائحة
ب��ح��ل��ول ن��ه��اي��ة ع���ام 2022
في ظل ارت��ف��اع أسعار النفط
وأس��ع��ار ال��ف��ائ��دة؛ مم��ا يدعم

جدارتها االئتمانية.
ج��اء ذل��ك ف��ي ال��وق��ت ال��ذي
دعم فيه ارتفاع أسعار النفط
التعافي االقتصادي الكويتي

املسلم « :صانع السوق» أصبح أداة ال ميكن
للشركات الباحثة عن التميز جتاوزها
قال مساعد مدير أول إدارة
“صانع سوق” (ق��ط��اع إدارة
األص��ول) في الشركة الكويتية
لالستثمار سليمان املسلم  ،ان
ص��ان��ع ال��س��وق أص��ب��ح أداة ال
ميكن للشركات الباحثة عن
التميز وضخ املزيد من السيولة
على أسهمها جتاوزها  ،مؤكدا ً
ح��رص الشركة على املساهمة
في تطوير السوق مبا يتيح لها
حتقيق املزيد من املكاسب .
وأض��اف املسلم في تصريح
صحفي على هامش مشاركته
ف���ي ن����دوة ن��ق��اش��ي��ة نظمتها
بورصة الكويت أمس مبشاركة
“الكويتية لالستثمار” وهي
م��وج��ه��ة ل��ل��ش��رك��ات امل��درج��ة
لتسليط الضوء على ألية وأداء
صانع السوق ودوره الفعال في

وحتسني بيئة التشغيل ،مع
تسجيل هوامش ربح أقل من
توقعات وكالة ستاندرد آند
بورز في النصف األول من عام
 2022وس��ط إع���ادة تسعير
املطلوبات واملنافسة املتزايدة
في أنشطة اإلقراض.
وتابعت الوكالة ”:استمر
الدخل غير املتعلق بالفوائد في
االستفادة من بيئة التشغيل
احملسنة ،ومع ذلك أدى ارتفاع
التضخم واس��ت��ئ��ن��اف بعض
التكاليف مع انحسار الوباء
إل��ى زي���ادة بنسبة 10باملئة
في تكاليف التشغيل مقارنة
بالنصف األول من عام 2021؛
مما أدى إلى تعويض الفوائد
من ارتفاع اإليرادات”.

سليمان املسلم

تعزيز السيولة على ت��داوالت
الشركات املدرجة  ،أن احلديث
خ�لال ال��ن��دوة النقاشية تركز
ح���ول أه��م��ي��ة ال��س��ي��ول��ة على
أسهم الشركة امل��درج��ة وآلية
تعزيزها ،إضاف ًة إلى التزامات
صانع السوق والعوامل التي

وزارة النفط تطلع على االستراتيجية اإلعالمية
لوزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة اإلمارات
ضمن اجل��ه��ود وامل��س��اع��ي احلثيثة
وترسيخا ً للعالقات الثنائية بني البلدين
الشقيقني ،عقدت وزارة النفط اجتماعا
مشتركا ً صباح امس الثالثاء  ،مع وزارة
الطاقة والبنية التحتية في دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،عبر تقنية االتصال
املرئي ،وذلك الستعراض االستراتيجية
اإلعالمية لوزارة الطاقة والبنية التحتية
اإلماراتية.
ت����رأس اجل��ان��ب ال��ك��وي��ت��ي م��دي��رة
العالقات العامة واإلعالم الشيخة متاضر
خالد األحمد اجلابر الصباح ،وعددا ً من
باحثي اإلعالم في وزارة النفط هم:فهد
العثمان ،عبدالله البسام ،محمد النفيسي،
حسني ال��ص��راف ،علي ال��ص��راف ،بدر
النجدي وفاطمة الريشوعالية الفودري،
فضال عن مشاركةسعود العنزي وعمر

العوضي من نظم املعلومات .وحضر
م��ن اجل��ان��ب اإلم���ارات���ي ك�ل�اً من هناء
الصوري مدير إدارة االتصال احلكومي،
محمد الشامسي رئيس قسم الفعاليات
والتسويق ،فاطمة الشامسي رئيس
قسم االتصال الرقمي ،بدرية املرزوقي
رئيس قسم االت��ص��ال اإلع�لام��ي ،سائد
صالح خبير إعالمي ومحمد اجلسمي
أخصائي أول اتصال حكومي .في بداية
االجتماع ،رحبت مديرة العالقات العامة
واإلع�لام الشيخة متاضر خالد األحمد
اجلابر الصباح باحلضور ،مثمنة حرص
اجلانبني على تعزيز سبل العمل اإلعالمي
والتعاون املثمر والبناء بني وزارة النفط
في دولة الكويت ووزارة الطاقة والبنية
التحتية ف��ي دول��ة اإلم����ارات العربية
املتحدة.

واس��ت��ع��رض اجل���ان���ب اإلم���ارات���ي
استراتيجية اإلع�لام في وزارة الطاقة
والبنية التحتية حيث مت التطرق إلى
ال���دور ال���ذي ت��ق��وم ب��ه إدارة االت��ص��ال
احل��ك��وم��ي واس��ت��رات��ي��ج��ي��ة االت��ص��ال
احل��ك��وم��ي وال��س��ي��اس��ات املعتمدة في
االتصال احلكومي وخطط الفعاليات
واملعارض واملؤمترات وأب��رز إجنازات
اإلدارة ف��ي م��ج��ال االت��ص��ال احلكومي
واخلطط التشغيلية لالتصال احلكومي
والبرامج التقنية املستخدمة في االتصال
احلكومي.
وف��ي ختام االجتماع دع��ت الشيخة
متاضر خالد األح��م��د اجل��اب��ر الصباح
اجلانب اإلماراتي ملزيد من االجتماعات
التنسيقية خالل الفترة املقبلة لتوطيد
أواصر العالقات واالستفادة من العالقات

جانب من االجتماع املرئي بني اجلانبني

الثنائية املتميزة واستكشاف فرص
التعاون وتبادل اخلبرات بني اجلانبني
ونقل آخ��ر م��ا توصلت إليه ال���دول مم

تكنولوجيا تطوير اإلعالم ووسائل البث
اإلعالمي مما يساعد في حتسني اخلدمات
التي تقدمها الوزارة.

ضمن حملة «البطاقة في ملعبك مع »VISA

في إطار استراتيجية  2025التي تستهدف تكريس مكانته كبنك للمستقبل

«بيتك» 16 :فائز ًا بباقات
حضور كأس العالم في قطر

«اخلليج» :مقبلون على حتول
رقمي شامل للخدمات املصرفية

أعلن بيت التمويل الكويتي “بيتك” اسماء الفائزين بباقات
حضور كأس العالم في قطر وذل��ك ضمن حملة “البطاقة في
ملعبك مع  ”VISAالتي تتيح للعمالء ف��رص الفوز بجوائز
باقات حلضور كأس العالم  2022في قطر ،وذلك ضمن اطار
حرصه على مواصلة متيزه ف��ي منح العمالء قيمة مضافة
ومم��ي��زات فريدة عند استخدام بطاقات “بيتك” في عمليات
الشراء.
والفائزون بباقات حضور كأس العالم بالسحب االول حلاملي
بطاقة  VISAهم :خالد صلف املطيري ،نوره فوزي النجدي،
محمد صالح املطيري ،سوباش شاندرا ثاكشان ،جمال عباس
العنزي ،محمد مؤيد املشري ،وبالنسبة للفائزين حلاملي بطاقة
 VISAحسابي هم :مرمي مشعل احلماد وعلي محمد القبندي.
ويذكر ان مجموع الرابحني في حملة “البطاقة في ملعبك مع
 ”VISAهو  16فائزا ،من بينهم  4فائزين من فئة عمالء حسابي
للشباب.

ق��ال امل��دي��ر ال��ع��ام للمجموعة
املصرفية لألفراد ،في بنك اخلليج
محمد القطان أن تطوير اخلدمات
املصرفية ل�لأف��راد يشهد نقلة
نوعية وطفرات غير مسبوقة ،في
إطار خطط التحول الرقمي التي
تتواصل بنجاح.
وأش��ار القطان إل��ى أن خطط
ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي تشمل إط�لاق
تطبيق جديد كلياً للهاتف النقال،
يوفر جتربة آمنة وسهلة ،فضال
عن حتديث مركز خدمة العمالء،
ونظام ال��رد الصوتي التفاعلي،
وذل��ك ضمن استراتيجية البنك

 ،2025التي تستهدف تكريس
مكانة البنك الريادية في الكويت
كبنك للمستقبل ،وتوفير أفضل
وأرق������ى احل���ل���ول واخل���دم���ات
املصرفية للعميل.
وذكر أن التطبيق اجلديد يعد
نقلة نوعية في جتربة العميل،
مت��س مختلف اخل���دم���ات التي
يقدمها ال��ب��ن��ك ،وك��اف��ة م��راح��ل
املعامالت املصرفية ،م��ا يجعل
التجربة املصرفية السهلة مع
بنك اخلليج أكثر سهولة ،ومتاحة
للجميع ف���ي ك���ل م��ك��ان وب���أي
وق��ت ،من خ�لال واجهة بسيطة

وسريعة وآم��ن��ة .ون��وه إل��ى أن
العميل بإمكانه فتح احلساب في
بنك اخلليج خالل دقيقة واحدة
ف��ق��ط ،واالس��ت��م��ت��اع بالواجهة
األك��ث��ر سهولة ف��ي االس��ت��خ��دام،
مقارنة مع التطبيقات األخ��رى،
وهو األمر الذي شكل بداية حقبة
ج��دي��دة م��ن اخل��دم��ات املصرفية
الرقمية ل�لأف��راد ،علماً أن هذه
امليزة تنطبق على جميع أن��واع
احلسابات املصرفية في البنك،
وت��ت��وف��ر جل��م��ي��ع ال��ع��م�لاء من
مختلف الشرائح ،س��واء كانوا
أفرادًا أو شركات.

محمد القطان

متيز التعامل مع صناع السوق
 ،باالضافة إل��ى مناقشة مدى
إقبال الشركات القابلة للتأهيل
للسوق “األول” بالتعاون مع
ص��ان��ع ال��س��وق  ،ومسؤولية
االدارات التنفيذية في الشركات
املدرجة بتعزيز الثقة في اداء
سهم شركاتها خلدمة مصالح
مساهميها باألضافة الى أنواع
االتفاقيات للتعامل بني الطرفني.
وأك���د أن “صانع السوق”
أصبح أداة ال ميكن للشركات
ال��ب��اح��ث��ة ع��ن ال��ت��م � ّي��ز وض��خ
املزيد من السيولة على أسهمها
جت����اوزه����ا .م��ن��وه��ا ً ب��ح��رص
ال��ش��رك��ات االستثمارية التي
تقدم هذه األداة على املساهمة
في تطوير السوق مبا يتيح لها
حتقيق املزيد من املكاسب.

«برقان» يرعى حفل عمر
خيرت في قاعة مسرح األرينا
أكدت بنك برقان مجددا التزامه الراسخ باملساهمة في
إثراء املشهد الثقافي والفني في الكويت ،من خالل رعايته
حلفل املوسيقار عمر خيرت في قاعة مسرح األرينا يوم 7
أكتوبر .وتأتي هذه الرعاية في إطار برنامج برقان الشامل
للمسؤولية االجتماعية الذي يركز على دعم أرقى الفعاليات
الثقافية في الكويت.
وقد عبرت بهذه املناسبة السيدة حصة حسني النجادة،
مدير أول – االتصاالت واملسؤولية االجتماعية للشركات
في بنك برقان ،عن سعادتها برعاية البنك حلفل أحد أهم
رموز املوسيقى في العالم العربي واستضافته مجددا ً في
الكويت بعد غياب أربع سنوات ،مؤكد ًة التزام برقان بدعم
األنشطة الفنية واإلبداعية التي تساهم في االرتقاء بالساحة
الفنية والثقافية احمللية عبر عروض ومحتوى ترفيهي مميز
يستجيب لتطلعات اجلمهور الكويتي.

«بوبيان» :حتدي مكعب
بوبيان فرصة لتنمية القدرات
الذهنية لدى جميع الفئات

ينظم بنك بوبيان وعلى م��دار  3أي��ام متتالية ب��دءا ً من
اخلميس  29سبتمبر احلالي ( حتدي مكعب بوبيان ) في مول
العاصمة والذي يتضمن مجموعة من الفعاليات واألنشطة
التي تعتمد على حل املكعب  Rubik’s Cubeباعتبارها
أحد اشهر األلعاب الذهنية التي ال تزال جتد اقباال كبيرا من
اجلميع في جميع أنحاء العالم  .وفي بيان صحافي قال بنك
بوبيان “ يأتي تنظيم لهذه الفعالية في إطار سعيه للتشجيع
على ممارسة األلعاب الهادفة والتي تعمل على تنمية القدرات
الذهنيــــة للصغار والكبــــار وترفع مستويات التحدي
بينهم” .واضاف “من املعروف أن لعبة املكعب ( Rubik’s
 ) cubeالشهيرة التي عرفها العالم في سبعينيات القرن
املاضي تتميز بقدرتها على زي��ادة الذكاء وزي��ادة التركيز
وتنشيط شقي الدماغ وزي��ادة الثقة بالنفس والتخلص من
القلق وامللل واملساعدة على السكينة والهدوء “.

القدس ثكنة عسكرية مع بدء األعياد العبرية

حوّلت إسرائيل القدس إلى ثكنة عسكرية مع االحتفال اليهود
برأس السنة العبرية ،ومنعت فلسطينيني من الوصول إلى
املسجد األقصى فيما فتحته للمستوطنني احملتفلني ،مما خلف
مواجهات واعتقاالت ،دانت معها الرئاسة الفلسطينية واململكة
األردنية «االستفزازات» اإلسرائيلية التي تنذر بتصعيد أكبر.
وب��دأ مستوطنون يومهم األول في احتفال رأس السنة
العبرية ،باقتحام مبكر لألقصى حت��ت حماية م��ش��ددة من
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الشرطة اإلسرائيلية ،التي كانت أعلنت حالة التأهب القصوى
منذ مساء األحد ونشرت آالف الشرطيني في املدينة وعشرات
احلواجز الثابتة واملتحركة ،متذرعة بورود مزيد من اإلنذارات
حول تنفيذ عمليات في فترة األعياد.
وق��ال��ت دائ���رة األوق���اف اإلس�لام��ي��ة ف��ي ال��ق��دس ،إن 264
مستوطناً اقتحموا ساحات األقصى من جهة ب��اب املغاربة
بحماية مشددة من القوات اإلسرائيلية ،على شكل مجموعات

متتالية ،وأدوا طقوسا ً تلمودية ونفذوا جوالت «استفزازية» في
ساحات املسجد ،كما قاموا بالنفخ في البوق عند باب القطّ انني.
واقتحم املستوطنون املسجد بعدما حاصرته الشرطة
اإلسرائيلية ودفعت باملزيد من قواتها إلى البلدة القدمية ،في
محاولة ملنع وص��ول الفلسطينيني إليه ،مما فجر مواجهات
خارج وداخل األقصى ،انتهت بإصابة  3مصلني واعتقال 10
آخرين.
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باشاغا يباشر عمله من بنغازي ...والدبيبة يفجر غضب ًا شعبي ًا بترقية الطرابلسي

قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة غرب العاصمة الليبية
لقي ع��دة أشخاص مصرعهم وأصيب  13في أح��دث اشتباكات من نوعها بني
امليليشيات املسلحة ،التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية بحكومة «الوحدة» الليبية
املؤقتة ،برئاسة عبد احلميد الدبيبة في مدينة الزاوية ،الواقعة على بعد  40كيلومترا
غرب العاصمة طرابلس.
وأعلن الناطق باسم جهاز اإلسعاف وال��ط��وارئ ارتفاع عدد القتلى إلى ستة
أشخاص بعد وفاة طفلة تبلغ من العمر حوالي  10سنوات ،إثر إصابتها برصاصة
من منطقة االشتباكات ،التي اندلعت  ،وجتددت أمس في ظل وساطة متعثرة على
ما يبدو ،مشيرا إلى «سقوط  16مصابا بسبب استمرار استعمال األسلحة الثقيلة
باملدينة».
وأعلن الهالل األحمر التوصل إل��ى اتفاق لوقف إط�لاق ال��ن��ار ،إث��ر ما وصفه
بـ«مساعي اخليرين وحترك أعيان املدينة» ،التي عادت إليها أمس حركة السير نسبيا ً
بعد توقف االشتباكات .فيما استمرت عمليات إخراج العالقني مبناطق االشتباكات،
التي أدت أيضا إلى انقطاع التيار الكهربائي بعد استهداف محطة للكهرباء ،وإغالق
الطريق الساحلي بني الزاوية وطرابلس.
وأكد عبد الله الالفي ،عضو املجلس الرئاسي ،التوصل التفاق بوقف االشتباكات
باملدينة ،وتسليم املطلوب املتسبب في اندالعها للجهات املعنية حملاسبته .كما أعلن
أعضاء في مجلس أعيان وحكماء الزاوية االتفاق على تسليم املتهم بإطالق الرصاص
على أحد أفراد الكتائب إلى أجهزة الدولة األمنية .كما أعلن محمد بن يوسف ،آمر
القوة الثانية للتأمني والدعم ،أمس عودة الهدوء بعد سريان االتفاق في املدينة ،التي
تعرضت ألضرار مادية كبيرة نتيجة استخدام شتى أنواع األسلحة.
وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعالم محلية اندالع االشتباكات ،التي استمرت حتى
ما بعد ظهر أمس وسط األحياء السكنية باألسلحة الثقيلة ،بني عناصر ميليشيا
كتيبة السلعة ،التابعة لعثمان اللهب ،وما يعرف باسم أبناء سيفاو في املدينة ،التي
ما زالت تنتظر وضع الترتيبات الالزمة لالتفاق بشكل رسمي ،علما بأن القتال اندلع
بالطريق الساحلي باملدينة بني الطرفني ،بعد ساعات من حتشيداتهما العسكرية،
تزامنا مع حتليق لطائرات دون طيار في سماء املدينة.
ونفى محمد بحرون (الفار) ،آمر ميليشيا اإلسناد األول��ى بالزاوية ،مشاركة
ميليشياته في القتال ،وادعى أنها «لم ولن تشارك في أي قتال ضد أي تشكيل مسلح،
عدا املجرمني واخلارجني عن القانون».
وطالب فرع الهالل األحمر األطراف املتنازعة بوقف النار إلخراج العائالت العالقة
نتيجة االشتباكات ،فيما أعلن مركز الطب امليداني والدعم حالة الطوارئ ،وقال إن
فرقه في انتظار هدنة وقف النار لدخول مناطق االشتباكات وإخراج العالقني.
ولم يصدر أي بيان رسمي من اجلهات األمنية والعسكرية التابعة حلكومة
الدبيبة على هذه التطورات ،التي تلت اجتماعا مفاجئا عقده املجلس الرئاسي ،ممثال
في نائبيه عبد الله الالفي وموسى الكوني ،بحضور الدبيبة بصفته وزير الدفاع في
احلكومة التي يترأسها ،ومحمد احلداد رئيس أركان قواتها ،وحسني العائب رئيس
جهاز املخابرات العامة .وخصص االجتماع لبحث مستجدات األوضاع العسكرية
واألمنية في البالد ،واالطالع على تنظيم عمل كل الوحدات والقطاعات العسكرية.

املليشيات في طرابلس

األقمار الصناعية تظهر فرار أعداد كبيرة من الروس بعد قرار التعبئة

قتال عنيف مع دخول االستفتاءات الروسية على ضم مناطق أوكرانية

قتال عنيف في أوكرانيا
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خاضت ال��ق��وات األوكرانية
والروسية قتاالً عنيفا ً في مناطق
مختلفة من أوكرانيا ،مع اقتراب
االستفتاءات التي نظمتها روسيا
في أربع مناطق تأمل في ضمها
إليها من نهايتها.
وق���ال ال��رئ��ي��س األوك��ران��ي
ف��ول��ودمي��ي��ر زي��ل��ي��ن��س��ك��ي إن
منطقة دونيتسك في الشرق ال
تزال متثل أولوية استراتيجية
قصوى لبالده ،ولروسيا أيضاً،
بينما احتدم القتال في عدة بلدات
بينما حت��اول القوات الروسية
التقدم جنوبا ً وغربا ً.
ووقعت اشتباكات أيضاً في
منطقة خ��ارك��ي��ف ف��ي الشمال
الشرقي ،محور هجوم أوكرانيا
امل��ض��اد ه��ذا الشهر .وواص��ل��ت
القوات األوكرانية حملة إلخراج
أرب��ع��ة جسور ومعابر نهرية

ت��رك �ي ��ا حت �ت ��ج ع �ل ��ى ن�ش��ر
اليونان مدرعات أميركية
في جزيرتني ببحر إيجة
في تصعيد خطير جديد للتو ،احتجت تركيا لدى اليونان
والواليات املتحدة على قيام أثينا بنشر مدرعات أميركية الصنع
في جزيرتني من جزر بحر إيجة نصت اتفاقيات دولية على منح
السيادة عليها لليونان بشرط عدم تسليحها ،فيما هدد الرئيس
رجب طيب إردوغان مجددا بالرد على ما وصفه بـ«استفزازات»
اليونان ،وم��ن ق��ال إنهم يستخدمونها كمطية ،بكل الوسائل
املتاحة.
واستدعت وزارة اخلارجية التركية السفير اليوناني في
أن��ق��رة ،وسلمته احتجاجا على نشر ب�لاده م��درع��ات أميركية
الصنع في جزيرتي «مدللي» و«س��اق��ز» (لسبوس وخيوس
حسب التسمية اليونانية) الواقعتني في بحر إيجة .وطالبت
بإنهاء اليونان انتهاكاتها في اجلزيرتني وإعادتهما إلى الوضع
غير العسكري.وفي الوقت ذاته ،بعثت تركيا مبذكرة احتجاج
إلى الواليات املتحدة وطالبتها مبراعاة وضع جزر شرق بحر
إيجة ،واتخاذ التدابير لعدم استخدام األسلحة في انتهاك وضعها
كجزر منزوعة السالح.وكانت مصادر أمنية تركية أبلغت وكالة
«األن��اض��ول» ،أول من أم��س األح��د ،أن طائرات مسيرة تركية
رص��دت قيام اليونان بنقل مدرعات إلى جزر منزوعة السالح
في بحر إيجة ،حيث تابعت املسيرات التركية سفينتي إنزال
يونانيتني متجهتني إلى جزيرتي مدللي (لسبوس) وسيسام
(ساموس) ،ونقلتا  23مدرعة إلى األولى و 18إلى الثانية.
وقالت املصادر إنه من الالفت أن تلك املدرعات هي املمنوحة من
الواليات املتحدة إلى اليونان ،والتي وصلت إلى ميناء ديدا أغاج
(أليكساندروبولي) ،مشيرة إلى أن نقل املدرعات جرى يومي 18
و 21سبتمبر احلالي ،وأنه يعد «مؤشرا صارخا» على استمرار
اليونان بتسليح اجلزر القريبة من تركيا ،وانتهاك وضع تلك
اجلزر التي يفترض أن تكون منزوعة السالح ،وفق االتفاقيات
ذات الصلة.

أخ��رى من اخلدمة بهدف تعطيل
خطوط اإلم��داد للقوات الروسية
في اجلنوب.
وق���ال���ت ال��ق��ي��ادة اجل��ن��وب��ي��ة
للقوات املسلحة األوكرانية ،إن
هجومها املضاد في خيرسون كبد
العدو خسائر بلغت  77جندياً
و 6دبابات و 5مدافع هاوتزر و3
أنظمة م��ض��ادة للطائرات و14
عربة مدرعة ،وفقاً ملا نقلته وكالة
«رويترز» لألنباء.
وتأمل موسكو في ضم مناطق
خيرسون ولوغانسك ودونيتسك
وزاب����وري����ج����ي����ا ،ف����ي ال���ش���رق
واجلنوب ،والتي تشكل نحو 15
في املائة من أوكرانيا.
وأظ��ه��رت ص��ور مت التقاطها
بواسطة األقمار الصناعية أعدادا ً
كبيرة من ال��روس أثناء فرارهم
إلى جورجيا ومنغوليا بعد إعالن

الرئيس الروسي فالدميير بوتني
تعبئة م��ئ��ات اآلالف م��ن جنود
االحتياط للقتال في أوكرانيا.
ووف��ق�اً لشبكة «سكاي نيوز»
البريطانية ،فقد أظهرت الصور،
التي التقطتها شركة «ماكسار»
األم��ي��رك��ي��ة للتصوير ب��األق��م��ار
الصناعية ،طوابير من السيارات
وشاحنات البضائع ،تنتظر في
زحمة م��روري��ة طويلة وحت��اول
جتاوز احلدود.
ووفقاً ملا قالته «ماكسار» ،فإن
طابور العبور إلى جورجيا امتد
ملسافة تزيد عن  10أميال (16كم).
وم��ن جهتها ،ذك���رت وسائل
إعالم رسمية روسية أن االنتظار
املقدر لدخول جورجيا يوم األحد
اس��ت��م��ر مل���دة  48س��اع��ة ،حيث
اصطفت أكثر م��ن  3000مركبة
لعبور احلدود.

وشهدت العاصمة اجلورجية
تبليسي بالفعل تدفقاً لنحو 40
ألف روس��ي منذ أن غزت موسكو
أوك��ران��ي��ا ف��ي  24ف��ب��راي��ر وف��ق�ا ً
إلحصاءات حكومية.
وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ،أعلنت
شبكة «آر تي» الروسية أن هناك
رجال روسيا حاول الفرار من قرار
التعبئة عن طريق ركوب األمواج
عبر نهر نارفا إلى إستونيا.
وعبر الرجل املجهول ،البالغ
من العمر  38عاما ً ،احلدود بالقرب
من مصب النهر على لوح جتديف
في حوالي الساعة  1صباحاً يوم
االثنني ،إال أنه مت رص��ده من قبل
ق��وات حرس احل��دود اإلستونية،
وال��ت��ي نقلته إل��ى نقطة تفتيش
حدودية للتحقيق معه قبل فرض
غرامة مالية عليه وإع��ادت��ه إلى
روسيا.
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ألعاب القوى يختار  36العب ًا والعبة لتمثيل األزرق في البطولة اآلسيوية للناشئني
أعلن االحتاد الكويتي اللعاب القوى انه اختار  36العبا
والعبة لتمثيل منتخب الكويت في البطولة اآلسيوية الرابعة
أللعاب القوى للناشئني والناشئات (حتت  18سنة) التي
تستضيفها البالد في الفترة من ال  13وحتى ال  16اكتوبر
املقبل مبشاركة  33منتخبا آسيوي ويشرف عليها االحتاد
اآلسيوي للعبة.
وقال عضو مجلس ادارة االحتاد فاروق الشاعر ان ادارة

alwasat.com.kw

املنتخب ق��ررت مشاركة  28العبا و 8العبات في البطولة
التي ينظمها االحت��اد في مضمار وميدان االحت��اد مبنطقة
كيفان مبختلف املسابقات ال  26لهذه الرياضة التي تلقب ب
(أم األلعاب) .وبني الشاعر ان االحتاد اقام معسكرا تدريبيا
لالعبني بتركيا بالفترة السابقة ملدة  20يوم قبل ان يواصلوا
التدريب في الكويت بكل قوة واصفا املعسكر بانه كان ناجحا
بدليل حتسني عدد كبير من الالعبني والالعبات الرقامهم

الشخصية «ما يبشر بتحقيقهم نتائج طيبة بالبطولة».
وذكر ان الالعبني املختارين من األفضل في فئتهم العمرية
بحسب متابعة مدربي املنتخب وهم عبدالعزيز التميمي
ويعقوب عواض ومحمد العنزي وعبدالوهاب حماشة واحمد
مفرح وعبدالعزيز مدلول وفالح مبارك وسعد محمد وسويد
العجمي وحسن القالف ومحمد بوصلحه وجاسم القناعي
وفهد سراج وعبدالله مفرح وصالح اخلباز.
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تغلبا على برقان وخيطان في منافسات كأس زين التنشيطي

الكويت استعد للممتاز
باألربعة والساملية فاز بالثالثة

فاز الفريق األول لكرة القدم بنادي الكويت
على برقان بأربعة أه��داف مقابل هدف واحد
في املباراة التي جمعتهما في اجلولة الثانية
من منافسات املجموعة األول��ى لبطولة كأس
زين.
بهذه النتيجة رفع الكويت رصيده الى أربع
نقاط محتال املركز الثاني في املجموعة ،بعد أن
رجحت األهداف كفته على كاظمة ،بينما توقف
رصيد برقان عند  3نقاط في املركز اخلامس.
وأنهى الكويت الذي سيطر على مجريات

األم���ور متاما ال��ش��وط األول بنتيجة هدفني
أحرزهما يوسف ناصر ،وفي الشوط الثاني
اضاف الالعبني فيصل زايد وإبراهيم كميل.
كما تغلب الساملية على خيطان بثالثة
أهداف من دون رد ،ضمن منافسات املجموعة
ذاتها.
ووضع الساملية بهذا القوز املستحق أول
ثالث نقاط في رصيده ارتقت به إلى املركز
الرابع في جدول الترتيب ،فيما جتمد رصيد
خيطان عند نقطة واحدة في املركز السابع.

أحرز أهداف الساملية مبارك الفنيني ومهدي
دشتي وفيصل العنزي في الدقائق  30و  84و
 90على التوالي.
استحق الساملية الفوز ،بعد أن دفع اجلهاز
الفني بالالعبني األساسيني منذ البداية ،في
حني واص��ل خيطان تقدمي عروضه الهزيلة،
رغم مشاركته بتشكيله األساسي.
وستتوقف البطولة بانتهاء اجلولة الثانية،
حيث يستأنف دوري زين بدرجتيه املمتازة
واألولى.

 ..القادسية وكاظمة عبرا اليرموك والفحيحيل
واص���ل ف��ري��ق ال��ق��ادس��ي��ة ل��ك��رة القدم
انتصاراته ف��ي ك��أس زي��ن التنشيطية،
بفوزه على اليرموك بهدفني مقابل هدف
واحد.
امل��ب��اراة ش��ه��دت تباينا ف��ي مستوى
االصفر على م��دار الشوطني ،بواقع اداء

ج��ي��د ف��ي ال��ش��وط االول ،وض��ع��ي��ف في
الشوط الثاني ،وهو ما مكن اليرموك من
تسجيل ه���دف ،وتشكيل خ��ط��ورة على
مرمى حارس االصفر مبارك احلربي.
وفي مباراة ضمن املجموعة االولى حول
كاظمة تأخره بهدف ،الى فوز بالثالثة على

حساب الفحيحيل ،في املباراة التي جمعت
بينهما على استاد محمد احلمد بنادي
القادسية
وب��ه��ذا ال��ف��وز وص���ل ك��اظ��م��ة للنقطة
الرابعة ،واستمر الفحيحيل من دون نقاط،
بعد ان تلقى الهزمية الثانية على التوالي.

جانب من لقاء الكويت وبرقان

«طلبات» اختتمت النسخة األولى لبطولة البادل املفتوحة
اخ��ت��ت��م��ت ش��رك��ة ط��ل��ب��ات
الكويت املنصة التكنولوجية
ال��رائ��دة في املنطقة ،النسخة
األول���ى م��ن بطولة «طلبات»
املفتوحة للبادل التي أقيمت
فعالياتها في الفترة من  23إلى
 24سبتمبر  ، 2022مبشاركة
واسعة من احملترفني والهواة
م���ن اجل��ن��س�ين ع��ل��ى م�لاع��ب
مساحة ف��ي منطقة الشويخ،
وشارك في البطولة  64فريق
 ،مت تقسيمهم إلى  4مجموعات
ت��ض��م��ن��ت م��ح��ت��رف�ين رج���ال
ومحترفني نساء وهواة رجال
وهواة نساء.
وبهذه املناسبة ،عبر املدير
اإلداري ف��ي ش��رك��ة طلبات
الكويت بدر الغامن عن سعادته
بأن تكون “ طلبات « جزءا ً من
ري��اض��ة ال��ب��ادل ف��ي الكويت،
موضحا أن دعم أنواع الرياضة

جانب من تكرمي الفائزين

في املجتمع وخصوصا رياضة
البادل يشجع على خلق مساحة
للتنافس الشريف بني الفرق

املشاركة ودع��م هذا النوع من
الرياضة ،متمنياً أن تكون تلك
البطولة هي البداية ،يتلوها

إيطاليا تهزم املجر وتتأهل
إلى قبل نهائي دوري األمم

جانب من اللقاء

حسمت إيطاليا بطاقة التأهل للدور قبل النهائي
لدوري األمم األوروبية لكرة القدم بفوزها 2-صفر
على مضيفتها املجر بفضل هدفني من جياكومو
راسبادوري وفيدريكو دمياركو في ختام منافسات
املجموعة الثالثة بالدرجة األولى من املسابقة .
وتصدرت إيطاليا ،بطلة أوروبا التي لم تتأهل
إل��ى نهائيات ك��أس العالم ف��ي قطر ،املجموعة
برصيد  11نقطة من ست مباريات متقدمة بفارق
نقطة واحدة عن املجر صاحبة املركز الثاني والتي
كانت بحاجة لتجنب اخلسارة لتضمن مقعدا في
قبل النهائي للمرة األولى.
واستغل راسبادوري خطأ من الدفاع في الدقيقة
 27ليسدد في املرمى من عند حافة منطقة اجلزاء.
وسنحت فرصة التعادل للمجر في بداية الشوط
الثاني لكن احلارس جيانلويجي دوناروما تصدى
لعدة تسديدات من لويك نيجو وكالوم ستايلز

والقائد آدم ساالي الذي أنهى مسيرته مع املنتخب
بهذه املباراة.
وضاعف العب الوسط دمياركو تقدم إيطاليا في
الدقيقة  52عندما سدد كرة قوية في سقف املرمى
من مدى قريب.
وق��ال روب��رت��و مانشيني م��درب إيطاليا «كنا
رائعني ملدة  70دقيقة ،لم يعجبني األداء في آخر
 20دقيقة.
«من املهم بلوغ الدور قبل النهائي بدوري األمم
للمرة الثانية ،لكن النتائج املاضية ستظل عالقة
في األذهان».
وأضاف «دعونا نقول إنه من اجليد إعادة بناء
املجموعة التي متلك إمكانات للعمل معها».
وتابع عن غياب فريقه عن كأس العالم في الفترة
من  20نوفمبر تشرين الثاني إل��ى  18ديسمبر
كانون األول «الهدف؟ مرور شهر ديسمبر».

بطوالت أخرى.
وش����دد ال��غ��امن ع��ل��ى أن «
طلبات « الكويت ال ت��أل جهدا ً

ف���ي امل��ش��ارك��ة ب��امل��س��ؤول��ي��ة
االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��زز من
ق��درات أبناء املجتمع وت��ؤدي
إلى مزيد من تطوره ،وخاصة
ف��ي امل��ج��ال ال��ري��اض��ي ال��ذي
ي��س��ت��ح��وذ ع��ل��ى اه��ت��م��ام فئة
كبيرة من مختلف األعمار من
اجلنسني.
وق������ال ال����غ����امن إن ه���ذا
التنظيم وال��رع��اي��ة للبطولة
ت��أت��ي إمي��ان��ا م��ن « ط��ل��ب��ات «
باملسؤليه االجتماعية نحو
تنظيم الفعاليات واألل��ع��اب
الرياضية ،م��ؤك��دا ان تنظيم
الشركة لتلك البطولة يأتي
تزامنا مع الزخم الكبير الذي
حصلت علية اللعبه في اآلونة
األخيرة ،وهي من األلعاب ذات
احلركة الصحية املفيدة ،والتي
تساهم في بناء جسم رياضي
متوازن.

راموس خارج مونديال قطر 2022
أك���د ت��ق��ري��ر صحفي إس��ب��ان��ي ،أن
سيرجيو رام��وس ،مدافع باريس سان
جيرمان ،لن يتواجد في كأس العالم
.2022
ووف��قً��ا لبرنامج «الشيرجنيتو»
اإلسباني ،فإن رام��وس ليس لديه أي
فرصة لالنضمام إل��ى قائمة منتخب
إسبانيا في كأس العالم ،حتت قيادة
املدرب لويس إنريكي.
وتعود آخ��ر مباراة دولية خاضها
رام����وس م��ع منتخب إس��ب��ان��ي��ا إل��ى
 31مارس 2021ض��د كوسوفو ،في
تصفيات أوروب����ا امل��ؤه��ل��ة إل��ى كأس
العالم.
وك��ان رام���وس ق��د تعرض للعديد
من اإلص��اب��ات في املوسم امل��اض��ي ،ما
حرمه من التواجد بانتظام في مباريات
باريس ومنتخب إسبانيا.
لكن رام��وس يقدم موسما جيدًا مع
باريس خ�لال األشهر األخ��ي��رة ،حيث
شارك في  11مباراة مبختلف البطوالت
حتى اآلن ،وأحرز هدفًا واحدًا.

سيرجيو راموس

إجنلترا وأملانيا يختتمان دوري األمم بتعادل مثير
ستدخل إجنلترا كأس العالم بعد فشلها في
حتقيق الفوز في ست مباريات متتالية لكنها
استعادت بعض الثقة بتعادل مثير  3-3مع
أملانيا في ختام مشوارهما في املجموعة األولى
باملستوى األول في دوري األمم األوروبية
لكرة القدم.
وتأخر فريق امل��درب جاريث ساوثجيت
- 2صفر بركلة ج��زاء من جندوجان وهدف
رائع من كاي هافرتس قبل أقل من  20دقيقة
على النهاية ،وبدأت اجلماهير تطلق صيحات
االستهجان في وميبلي.
لكن الفريق رد بشكل رائع بثنائية من لوك
شو وميسون ماونت في غضون أربع دقائق،
وه��ي امل��رة األول��ى التي تسجل فيها إجنلترا
من اللعب املفتوح في أكثر من خمس مباريات
ونصف املباراة.
وبدا أن القائد هاري كني منح إجنلترا دفعة
معنوية هائلة عندما سجل الهدف الثالث من
ركلة ج��زاء حصل عليها جود بلينجهام بعد
تدخل من نيكو شلوتربيك قبل سبع دقائق
من النهاية .لكن أملانيا لم تستسلم واستغل
هافرتس خطأ من احل��ارس نيك بوب ليدرك
التعادل في الدقيقة  ،87وسيسافر الفريق إلى
كأس العالم بعد سلسلة من األداء املتواضع.
واعتقد البديل بوكايو ساكا أنه سجل هدف
الفوز إلجنلترا لكن احل��ارس األملاني مارك-
أندريه تير شتيجن تصدى حملاولته بصعوبة.
وأنهت إجنلترا املجموعة في املركز األخير
بثالث نقاط لتهبط إلى املستوى الثاني ،بينما
جاءت أملانيا في املركز الثالث بسبع نقاط.
وخطفت إيطاليا صدارة املجموعة برصيد
 11نقطة بعد فوزها - 2صفر في املجر التي
اكتفت باملركز الثاني بعشر نقاط.
وهذه هي املرة األولى في أكثر من مئة عام
التي تفشل فيها إجنلترا في الفوز في ست
مباريات رسمية متتالية.
وق��ال ك�ين «ال�لاع��ب��ون ك��ان��وا حت��ت ضغط
بسبب النتائج األخيرة ،وجئنا من أجل إثبات
ما لدينا.
«سنتعلم من هذه األخطاء ،لكننا سجلنا
ثالثة أه���داف وأش��ع��ر أنها ستمنحنا حالة
إيجابية قبل كأس العالم».
وك��ان��ت آخ��ر م��واج��ه��ة ب�ين الفريقني في
ال��ع��ام امل��اض��ي ف��ي بطولة أوروب����ا ،2020

حيث انتصرت إجنلترا وسط حفاوة باملدرب
ساوثجيت .لكن األمر تغير في الفترة األخيرة
بعد الفشل في هز الشباك ،إذ كان هدف كني
من ركلة جزاء في املباراة األولى في أملانيا هو
الوحيد للفريق في آخ��ر خمس مباريات في
دوري األمم.

فرصتان

جاء األداء املتواضع في الشوط األول ليظهر
املشاكل في صفوف إجنلترا على الرغم من
إه��دار رحيم سترلينج فرصتني ،األول��ى بعد
متريرة من شو أنقذها احلارس تير-شتيجن
والثانية بتسديدة سيئة قبل االستراحة
مباشرة.
وافتقرت أملانيا أيضا لإلبداع في الهجوم
لكن اتيحت لها فرصة مبكرة عندما أبعد بوب
الكرة بشكل سيء لتصل إلى جندوجان الذي
سددها فوق العارضة.
وأش��رك هانز فليك م��درب أملانيا املهاجم
تيمو فيرنر بجوار زميله السابق في تشيلسي
هافرتس ،وانتزع الفريق التقدم من ركلة جزاء
في الدقيقة  52بعد خطأ من امل��داف��ع هاري
مجواير .وف��رط مجواير في الكرة ليخطفها
جمال م��وس��ي��اال ،وح���اول م��داف��ع مانشستر
يونايتد استعادة ال��ك��رة لكنه أسقط العب
بايرن ميونيخ واحتسب احلكم ركلة اجلزاء
بعد تدخل حكم الفيديو املساعد.
وس��دد جندوجان الكرة بهدوء في املرمى
قبل أن تزيد متاعب إجنلترا عندما مرر فيرنر
الكرة إلى هافرتس الذي سددها بشكل رائع
في الشباك.
وع��ب��رت جماهير إجنلترا ع��ن استيائها،
واحتاج فريق املدرب ساوثجيت إلى رد فعل
سريع.
وقلص شو الفارق بعد متريرة عرضية من
ريس جيمس عند القائم البعيد.
وتعاون البديالن ساكا وماونت في الناحية
اليمنى قبل أن تصل الكرة إلى األخير ليسددها
في املرمى.
وحصل بلينجهام على ركلة جزاء نفذها كني
بنجاح وسط احتفاالت جماهير إجنلترا.
لكن هافرتس أسكت اجلماهير باستاد
وميبلي بعدما تابع الكرة التي ارت��دت من
احلارس بوب بعد تسديدة سيرج جنابري.

فرحة اجنليزية بالتسجيل

مولر :التعادل لن يؤثر على
معنويات أملانيا قبل كأس العالم
قال توماس مولر مهاجم أملانيا إن التعادل  3-3مع إجنلترا في
دوري األمم األوروبية لكرة القدم لن يؤثر على معنويات املنتخب
قبل كأس العالم.
وأبلغ مولر الصحفيني «سنركز على االستمتاع والرغبة في
تقدمي كل شيء في كأس العالم.»...
وأضاف «رمبا سنتعرض النتقادات ورمبا ال ،ال أعلم .األمر ليس
بيدي لكني لست مهتما مبا يقال.
«سنضع أنفسنا في أفضل موقف من أجل كأس العالم ،وسنبذل
قصارى جهدنا ،وسنرى ما ال��ذي ميكننا حتقيقه فيما يتعلق
بالنتائج».
وتستهل أملانيا ،التي خرجت من الدور األول في روسيا ،2018
مشوارها في املجموعة اخلامسة مبواجهة اليابان في  23نوفمبر
تشرين الثاني قبل مواجهة إسبانيا وكوستاريكا.

كلمة ���ص��ادق��ة ..خل�ير الكويت
الأرب����ع����اء
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� 8صفحات ــ  100فل�س

أعلنت الصني اكتشاف أنقاض
مدينة قدمية كبيرة في حديقة
أث��ري��ة وطنية مبدينة ووش��ي
مبقاطعة ج��ي��اجن��س��و ،شرقي
الصني.
ون��ق��ل��ت وك��ال��ة “شينخوا”
الصينية ل�لأن��ب��اء ،أم���س ،عن
نائب مدير معهد اآلثار الثقافية
وعلوم اآلث��ار في مدينة ووشي
لي ق��واجن ري ،قوله إن مساحة
املدينة املكتشفة “ووجياباجن”
تبلغ حوالي  800ألف متر مربع.
وأق��ي��م��ت امل��دي��ن��ة ف��ي أواخ��ر
عصر الربيع واخل��ري��ف (770
قبل امليالد  476 -قبل امليالد)
وأوائ��ل عصر املمالك املتحاربة
( 475قبل امل��ي�لاد  221 -قبل
امليالد).
وذك��ر لي أن املدينة القدمية
كانت تقطعها األنهار ،ورجح أن
تكون الطرق املائية هي وسائل
النقل الرئيسية في ذلك الوقت.
وأض��اف أن��ه مت العثور على
ال��ع��دي��د م��ن م��ن��ت��ج��ات ال��ف��خ��ار
واخل����زف ال��ب��دائ��ي ،ف��ض�لا عن
اكتشاف  99بئرا عمقها  6أمتار،
وهو ما يشير إلى أن عددا كبيرا
من السكان ك��ان يقطن املدينة.
كما أشار إلى أن عمليات التنقيب
األثري تتواصل باملوقع.

مواقيت

نفّذ الفنان السعودي راشد الشعشعي
عمالً فنيا ً إبداعيا ً ،يتوسط ساحة أحد أشهر
املهرجانات الثقافية والفنية في مدينة
تشونغتشينغ ()Chongqing IFS
بجمهورية الصني ،مبسمى “بوابة الشرق”
يرمز إلى ربط ثقافات وحضارات عديدة.
وأوض����ح ال��ش��ع��ش��ع��ي ف��ي ح��دي��ث��ه لـ
“واس” ،أنه استوحى عمله الفني “بوابة
الشرق” من عدة عناصر جتمع بني املاضي
واحلاضر ،حيث استمد تصميم العمل من
أحد الطرق واملمرات األثرية في العال ،ومن
ساقية م��اء ف��ي الهند ،إض��اف��ة إل��ى مكتبة
شهيرة في املدينة التي حتتضن املهرجان
في الصني ،ما ميثّل بوابة للتبادل الثقافي
ب�ين دول ال��ش��رق ،مبيناً أن العمل الفني
سوف يستمر على مدى ستة أشهر طيلة مدة
إقامة املهرجان الذي افتتح منتصف شهر
سبتمبر اجل��اري ،ويقام للسنة اخلامسة
على التوالي ،وتهتم فعالياته مبجاالت الفن
والثقافة واألزياء والتصاميم بشكل مكثّف.
وأش��ار إلى أن طبيعة العمل هي عبارة
ع��ن ه��رم متعدد املستويات مصنوع من
اخل��ي��زران الصديق للبيئة ب��ارت��ف��اع 10
أم��ت��ار وع���رض  16م��ت��را ً ،ق��ام بتصميمه
ليعكس جمالية مت��وّج اجلبال في مدينة
تشونغتشينغ ،مضيفاً أن اخل��ي��زران
املستخدم في العمل ميثّل العالمة التجارية
في تشونغتشينغ التي كانت ذات يوم جزءا ً
من هوية مملكتي با وشو القدميتني.
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في الصـميم
نقدر البيان الذي أصدرته  27جمعية نفع عام ضد مخطط اليهود
القتحام املسجد األقصى املبارك بداية أكتوبر املقبل وذبح القرابني
وممارسة الطقوس املدسوسة على الديانة اليهودية  ،أحفاد القردة
واخلنازير تآمروا ونصبوا حكاما ً في الدول احمليطة بفلسطني احملتلة
حلمايتهم من الشعوب اإلسالمية الثائرة  ،نحن أمام مؤامرة كبرى
هدفها هدم األقصى واحتالل سيناء ونقل اليهود من جميع دول العالم،
لتحقيق حلمهم في إقامة دولة إسرائيل الكبرى  ،بجهلهم يتجمعون
لتتحقق فيهم نبؤات بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ،حتى
الشجر واحلجر سيخبران املقاتل املسلم مبكان اختبائهم للقضاء
عليهم واخل�لاص منهم ،ه��ذه مسلمات يقينية وه��ذا مصيرهم “ .
وَسَ يَعْ لَ ُم ا َّلذِي َن ظَ لَمُوا أ َيَّ مُن َقلَبٍ يَن َقلِبُونَ “  ..األيام بيننا .

إرسل كلمة «اشتراك»
العمل الفني بوابة الشرق

مكتبة «ريشيليو» العريقة ..نافذة الكتشاف محتويات نادرة
 58ألف متر مربع في عام 2010
وأخذت تسمية الشارع الذي تقع
به من رجل الدولة والثقافة الذي
ع��اش ف��ي نهايات ال��ق��رن الـ16
وبدايات القرن الـ( 17الكاردينال
دو ريشيليو).
وأع���ادت املكتبة فتح اح��دى
اهم قاعاتها امام اجلمهور وهي
الغرفة البيضاوية األسطورية
املهيبة التي افتتحت عام 1936
وكانت مخصصة للبحث فقط
ح��ت��ى ع����ام  1998وت��ع��رض
مجموعة من الكتب يبلغ عددها
 20ألف كتاب.
ويضم مقر الصرح الثقافي
املكتبة الرئيسية ومتحفا يحتوي
م��ج��م��وع��ات م��خ��ت��ل��ف��ة وقيمة
للتاريخ الفرنسي باإلضافة الى
قاعات للبحث وحديقة خارجية.

فجر

الصالة

«بوابة الشرق» ..عمل فني سعودي
يتوسط ساحة مهرجان ثقافي في الصني

أعادت فتح أبوابها بحلة جديدة في قلب باريس

مبعاملها ال��ف��ري��دة وموقعها
ال���ت���اري���خ���ي أع������ادت مكتبة
(ريشيليو) الوطنية الفرنسية
فتح أب��واب��ه��ا بحلة ج��دي��دة في
قلب باريس لتتيح أمام اجلمهور
نافذة الكتشاف مجموعات قيمة
من احملتويات النادرة.
وي���ض���م ال���ص���رح ال��ث��ق��اف��ي
املرموق الذي يطلق عليه (وريث
املجموعات امللكية) ملا يحمله من
مجموعات ملكية تشكلت منذ
نهاية العصور الوسطى أكثر
من  22مليون وثيقة ومجموعات
قيمة من املخطوطات واملطبوعات
والصور الفوتوغرافية باإلضافة
ال��ى خ��رائ��ط وع��م�لات معدنية
وميداليات وحتف.
وبدأت عمليات جتديد وإعادة
تأهيل املكتبة التي تبلغ مساحتها

رئيس التحرير :عـدنان محمد الوزان

يرمز إلى ربط ثقافات وحضارات عديدة

الصني تكتشف
مدينة أثرية
عمرها يتجاوز
 2000عام

www.alwasat.com.kw

جانب من املقتنيات املوجودة في متحف املكتبة

«ناسا» :جناح اصطدام
املركبة الفضائية بكويكب
بقصد حتويل مساره
أع��ل��ن��ت وك��ال��ة ن��اس��ا جن���اح اص��ط��دام املركبة
الفضائية بكويكب بقصد حتويل مساره في اختبار
غير مسبوق.
واصطدمت مركبة فضائية تابعة لوكالة الفضاء
األميركية (ناسا) عمدا ً بكويكب في محاولة لتحويل
م��س��اره ،ف��ي اختبار غير مسبوق ي��ه��دف لتعليم
البشرية كيفية منع األج��س��ام الكونية من تدمير
احلياة على األرض.
ال عن
واملركبة الفضائية التي يقلّ حجمها قلي ً
حجم سيارة اصطدمت ،كما كان متوقّعا ً ،في الساعة
 23:14ت غ بالكويكب بسرعة تزيد عن  20ألف
كلم/ساعة في الساعة.
ونقلت وك��ال��ة ال��ف��ض��اء األم��ري��ك��ي��ة وق��ائ��ع هذا
االص��ط��دام مباشرة على ال��ه��واء .وم��ا أن ارتطمت
املركبة بالكويكب حتى انفجر فرحا ً أفراد طاقم ناسا
الذين جتمّعوا في مركز اإلش���راف على املهمّة في
ماريالند بالواليات املتحدة.

Retweet
 @ntaltukhaim1نوره الطخيم

ايران ولعت مظاهرات وبوتني بيعلن احلرب وباي وقت واي حلظه العالم
راح يولع ياحكومه شنو اخلطه للطوارئ ؟

Danaa_alenzi @DonaaAlenzi

قدمت علي تقويه املعاش 120والساعه ٤لني  8اليوم تهاوشت مع مديرة
وأقهرتني عسي حوبتي ما تتعداها تقول لي ال تصلني املغرب عادي تتأجل مو
الزم الصاله .وقلت لها ولله أستقالتي وال أترك الصاله الله يقهر العنصرين
وعلي حياتنا كلها

 @MuneeraAlNemashد .منرية النم�ش

مع بداية السنة الدراسية اجلديدة نُذكر بالتذكير السنوي بضرورة متابعة
املقررات الدراسية والتواصل عبر «املاي يو» فقط ..نتحرى لقاء اجلميع مع
متنياتنا بسنة دراسية ممتعه،مُثرية ،وغنية بالعلم واملعرفة

 @YAYshamsaldeenد .يو�سف الدين

مشكلة ازدح��ام اجلامعة باالمكان تقليلها من خالل استخدام الباصات
ومبجهود الداخلية بتأمني ح��ارة خاصة للباصات= احل��ارة اليمني (bus
 )laneنقاط التجمع= األندية الرياضية/صاالت األفراح ،تستغل مواقفها
كنقاط انتظار ومواقف سيارات ،والباصات تأخذ الطلبة من نقاط التجمع إلى
اجلامعة والعكس

 @PhFarahs78فرح �صادق

وزارة التعليم العالي وسفارة دولة الكويت في بريطانيا تفضلوا هذي
خامس شقة نشوفها و يرفضون املالك التأجير للطلبة !..شوفوا لنا حل صار
لنا شهرين في الفنادق في غالسكو وماكو سكن !! السعودية تدخلوا و خذوا
عمارات لعيالهم ..متى راح حتسون مبعاناة الطلبة في بريطانيا؟

 @HRHgrapefruitذات الدم النقي

في حركة يسوونها بعض التويتريني و التويتريات لي احلني ما فهمت
املغزى منها مثال يحطون حكمة او نكتة و حتتها يرزون صورتهم كاشخني
انزين شنو الهدف و الغاية ما فهمت

 @f_almyahفهد املياح

وزارة التربية  ....تطلب الكشف على مقار اإليواء التابعة ملناطق احملافظات
وتركيب لوحات إرشادية للمواقع ومدى جاهزيتها لإلستخدام في حاالت
الطوارئ

 @dalallawyer2012املحامية دالل املال

وزير املاليه نفسه ما تغير من ايام احلكومة املخلوعة لكن اللي اختلف معاه
التوجه  ..طلع الريال ما يقدح من راسه  ..الله يحفظك يا الشيخ احمد النواف
ويطول بعمرك اللي كل همك هو ارضاء الشعب

 @tayseerrashedanتي�سري الر�شيدان

أستغرب من بعض احملامني الذين يعرفون أن قرارات احملكمة الدستورية
التعقيب وال طعن وال إستئناف عليها حسب قانون  73/15ألنها تفسير
للنصوص الدستورية وملزمة جلميع احملاكم ومع ذلك يوهم بعض احملامني
وكالءهم أنهم يحاولون تغيير األحكام النهائية

@Alwasatkuwait

النا�رش :دار الأخبار لل�صحافة والن�رش والتوزيع «ذ.م.م».
�إدارة التحرير

هاتف  - 25748901 :داخلي  -315 :فاك�س 25749612 :
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�إدارة التوزيع واال�شرتاكات

هاتف - 25748905 :داخلي  - 269 :فاك�س 25749612 :
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