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اقتراح نيابي بتحويل الكويت إلى مركز إقليمي لعالج السرطان 

تطوير املنظومة الصحية في املطار  

االق��ت��راح املقدم من خمسة ن��واب بتوزيع 20 باملئة من أرب��اح صندوق 
األجيال القادمة على املوظفني واملتقاعدين فيه دغدغة للمشاعر ووسيلة 
لكسب األصوات، معروف أن اي مطالبات مالية مرفوضة وسوف تكون سبباً 
في حل املجلس، هم يعلمون مسبقاً أن القيادة السياسية سوف ترفض مثل 
هذه املقترحات الغير عملية، لكن هؤالء عينهم على الصوت أكثر من مصلحة 
البلد، لو كانوا حريصني  على املصلحة العامة لوضعوا خطة متكاملة إلصالح 
االقتصاد بشكل يحقق ضبط األسعار وتسهيل اخلدمات، لألسف عدم وجود 
أحزاب جعل الناخبني يصوتون لألشخاص بدالً من البرامج، أصحاب القرار 
غير جادين في اإلصالح، فاحلكومة ال تطرح قوانني إصالحية في املجلس بل 

وتعرقل أي قانون إصالحي يتقدم به األعضاء .
 الوضع يحتاج إلى جهد شعبي وحكومي لتطوير الدستور احلالي نحو 

مزيد من احلريات.

بني السطور

و»م���ش���ارك���ة  ب������»ع�����زوف«  ت���وق���ع���ات 
ال��ب��رمل��ان  ان��ت��خ��اب��ات  ف���ي  ض��ع��ي��ف��ة« 

نسي لتو ا
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حصيلة  استثمار  ع��دم  »ال��ش��ال«:  
عالية مخاطرة  العامة  املالية 
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لنصف  ي��ت��أه��الن  وال���ع���رب���ي  ال��ك��وي��ت 
نهائي كاس سمو األمير

�سمري خ�رض وريا�ض عواد

أك��د وزي���ر الصحة ال��دك��ت��ور أح��م��د العوضي 
االهتمام ال��ذي توليه احلكومة للقطاع الصحي، 
وحرصها على تعزيز املنظومة الصحية ال سيما 

بقطاعات النقل اجلوي املختلفة.
وخالل زيارته شركة اخلطوط اجلوية الكويتية 
رفقة الوزير عمار العجمي، للوقوف على املنظومة 
الصحية في مطار الكويت الدولي، وبحث سبل 
االرتقاء بجودة اخلدمات، متهيداً لتوقيع مذكرة 

تفاهم مشترك، هي األول��ى من نوعها بني القطاع 
الصحي احلكومي وقطاع الطيران والنقل اجلوي.

ك��م��ا مت م��ن��اق��ش��ة حت��س��ني ج����ودة اخل��دم��ات 
الصحية، وتطوير اإلج���راءات املتبعة على منت 
ال��ط��ائ��رات، واستكمال جهود التحول الرقمي 
ملختلف خ��دم��ات الرعاية الصحية داخ��ل مطار 
الكويت ال��دول��ي، مب��ا يساهم ف��ي توجه الدولة 
املوحد نحو مستقبل مزدهر ومستدام، تطبيقاً 

خلطة التنمية ورؤية كويت جديدة 2035.

من جانب اخر أعلن النائب فارس العتيبي عن 
تقدمه باقتراح برغبة بتحويل الكويت إلى مركز 
إقليمي لعالج ال��س��رط��ان، واستعجال املرحلة 
الثانية من زيادة السعة السريرية للمركز الوطني 
للسرطان.ونص االقتراح على ضرورة االستعانة 
باخلبرات األجنبية وت��دري��ب ال��ك��وادر الوطنية 

واالستفادة من خبراتهم.

وزيرا الصحة وشؤون مجلس األمة خالل زيارتهما شركة اخلطوط اجلوية الكويتية أمس

الأح��������������د

توتر في القدس وتأهب في غزة

مطلق النار في حي سلوان بالقدس الشرقية فلسطيني في الثالثة عشرة من عمره

28 ألف مخالفة   
مرورية في أسبوع

 أعلنت وزارة الداخلية أن اإلدارة 
العامة للمرور تعاملت م��ع 3282 
ب��الغ��ا، وح����ررت 27878 مخالفة 

مرورية، خالل أسبوع.
وك��ش��ف��ت إدارة اإلع����الم األم��ن��ي 
أن امل���رور أغلقت 4 ورش مخالفة 
بالتعاون مع وزارة التجارة وقدمت 

800 مساعدة.

18 عامًا.. املغرب بعد إغالقها 
 يفتتح سفارته في بغداد  

أع��ل��ن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة امل��غ��رب��ي ناصر 
بوريطة ان ب��الده ستعيد فتح سفارتها في 
ب��غ��داد بعد 18 عاما م��ن االغ��الق.ووص��ف 
ب��وري��ط��ة ف��ي م��ؤمت��ر صحفي م��ش��ت��رك مع 
نظيره العراقي فؤاد حسني ببغداد زيارته 
احلالية الى العراق بأنها “تاريخية” مشيرا 
إل��ى أنها تعد اول زي���ارة ل��وزي��ر خارجية 
مغربي الى بغداد منذ ربع قرن واول زيارة 

مل��س��ؤول حكومي مغربي منذ عقدين من 
الزمان.وشدد على ان اع��ادة افتتاح سفارة 
بالده في بغداد بعد 18 عاما من االغالق تعد 
اش��ارة قوية لعمق العالقات الثنائية وثقة 
املغرب بالعراق اجلديد واستقراره ومساره 
االيجابي الفتا إلى انها تعكس كذلك رؤية 
ملك املغرب ب��ض��رورة تعزيز التعاون في 

شتى املجاالت الثنائية بني البلدين.   

أصيب مستوطنان إسرائيليان 
في هجوم بإطالق النار وقع امس في 
حي سلوان جنوبي القدس الشرقية.

ووص����ف م��ت��ح��دث ب��اس��م ش��رط��ة 
االح���ت���الل احل����ادث ب��أن��ه “هجوم 
إرهابي”. قائال ان منفذ الهجوم طفل 

في ال� 13 ، وإنه مت حتييده.
وق����ال����ت خ����دم����ة اإلس����ع����اف 
اإلسرائيلية إن إصابات اجلريحني 
بالغة. وأشارت تقارير إعالمية إلى 
أنهما أب وابنه، وأن أحدهما في حالة 

خطر، والثاني حالته حرجة.
وج��اء الهجوم بعد أق��ل م��ن 24 
ساعة من هجوم يوم اجلمعة الذي 
يعد من أكثر الهجمات دموية منذ 
س���ن���وات، وي��أت��ي وس���ط تصاعد 
التوترات مع الفلسطينيني، ويبدو 
ردا على عملية عسكرية إسرائيلية 
في جنني بالضّفة الغربية احملتّلة، 
اخل��م��ي��س، أس��ف��رت ع��ن مقتل 10 
فلسطينيني.وأثار هذا الهجوم الدامي 
مخاوف دولية من تصاعد العنف 

بني الفلسطينيني واإلسرائيليني. 

وزير  يناشد  الصيادين  احتاد   
الدخول   سمات  فتح  الداخلية 

طالب رئيس االحت��اد الكويتي لصيادي األسماك ظاهر 
الصويان وزير الداخلية الشيخ طالل اخلالد بفتح سمات 
الدخول للعمالة الوافدة من الصيادين نظرا ألن مهنة الصيد 
مهنة ليست عادية وفيها مشقة كبيرة وغير متواجدة في 
السوق احمللي. وأشار الصويان إلى أن سوق العمل الكويتي 
يحتاج إلى عمالة صيد نظرا ملغادرة الكثيرين منهم وعدم 
رغبتهم بالعوده ، مشددا على ضرورة املوافقة على الطلبات 
املقدمة من قبل أصحاب رخص الصيد ليتسنى لهم القيام 
بواجبهم الوطني في توفير األم��ن الغذائي البحري ألهل 

الكويت.

ديوان اخلدمة ينفي نقل
 أحد مراقبي شؤون التوظف

قال رئيس ديوان اخلدمة املدنية 
ال��دك��ت��ور ع��ص��ام الربيعان ان��ه ال 
صحة مل��ا مت ت��داول��ه ح��ول ص��دور 
قرار نقل الى االمانة العامة ملجلس 
ال��وزراء يخص احد مراقبي شؤون 
ال��ت��وظ��ف ت��اب��ع ل���دي���وان اخل��دم��ة 
امل��دن��ي��ة، مبينا ان عملية تدوير 
مراقبي ش��ؤون التوظف تتم على 
فترات زمنية يراعى فيها ع��دد من 
املعايير املوضوعية واملهنية وتبادل 
اخلبرات وتقييم االداء الرقابي وغير 

ذلك من اسس لعملية اعادة توزيع 
املراقبني على اجل��ه��ات احلكومية 

املختلفة.
وأفاد الربيعان ان ديوان اخلدمة 
املدنية والعاملني ب��ه حريصون 
ع��ل��ى ض��م��ان تطبيق االج�����راءات 
ومعايير احلوكمة االدارية والفنية 
وفق اللوائح واالنظمة والقوانني 
املعمول بها وتوفير كافة املعلومات 
الصحيحة املتعلقة باجراءات ديوان 

اخلدمة املدنية واختصاصاته.
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احلريات  استغالل  من  حتذر  الكويت 
اإلسالم إلى  لإلساءة  كذريعة 

عبر وزير اخلارجية الشيخ سالم العبدالله عن جتديده إلدانة واستنكار 
دول��ة الكويت الشديدين لتكرار قيام املتطرف الدمناركي راسموس 
بالودان مجددا بحرق نسخ من املصحف الشريف في العاصمة الدمناركية 
كوبنهاغن في خطوة استفزازية جديدة مسيئة ملشاعر املسلمني حول 

العالم.
ودعا وزير اخلارجية في تصريح له امس حكومات الدول املعنية إلى 
ضرورة التحرك الفوري واجلاد نحو حتمل مسؤولياتها لوقف هذه األعمال 
العبثية املنبوذة واإلساءات املتكررة لرموز ومقدسات املسلمني ومحاسبة 
مرتكبيها وع��دم السماح لهؤالء املتطرفني من استغالل مبدأ احلريات 
كذريعة لالساءة إلى الدين اإلسالمي احلنيف وكل األدي��ان السماوية 
األخ��رى. كما دعا إلى ضرورة نشر قيم التسامح والتعايش السلمي بني 

جميع شعوب العالم ونبذ أي شكل من أشكال العنف والتطرف
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الكويت تدين وتستنكر الهجوم املسلح على سفارة أذربيجان في طهران
أعربت وزارة  اخلارجية في بيان لها عن إدانة واستنكار 
دول���ة الكويت للهجوم املسلح ال���ذي استهدف سفارة 
جمهورية أذربيجان في عاصمة اجلمهورية اإلسالمية 
اإليرانية طهران، الذي أدى إلى مقتل أحد موظفي السفارة 

وإصابة آخرين. 
وش���ددت ال���وزارة على موقف دول��ة الكويت املبدئي 
والثابت املناهض للعنف واإلره��اب مؤكدة تضامن دولة 
الكويت ووقوفها إلى جانب جمهورية أذربيجان في هذا 

املصاب.
وتقدمت الوزارة بخالص التعازي وصادق املواساة إلى 
جمهورية أذربيجان وألسرة القتيل ومتنيتها للمصابني 

بالشفاء العاجل.
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كوريا لدى  للكويت  سفيرًا  اعتماده  أوراق  يقدم  الرشيدي 

ق���دم س��ف��ي��ر دول����ة ال��ك��وي��ت ل��دى 
جمهورية ك��وري��ا، ذي��اب الرشيدي، 
أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً فوق 
العادة إلى رئيس جمهورية كوريا يون 

سوك يول.
وذك���رت س��ف��ارة دول��ة الكويت في 
سيؤول في بيان تلقته )كونا( أمس، 

أن وزي��ر خارجية جمهورية كوريا 
بارك جني حضر مراسم تقدمي أوراق 
االعتماد التي جرت في املكتب الرئاسي 
الكوري في حني رافق السفير الرشيدي 
السكرتير الثالث في السفارة الشيخ 

أحمد طالل الصباح.
وقال السفير الرشيدي: إنه نقل إلى 

الرئيس الكوري حتيات صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ نواف األحمد وسمو 

ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.
وأش��ار إل��ى »العالقات التاريخية 
واالستراتيجية املميزة التي تربط 
البلدين الصديقني على املستويات 
الرسمية والشعبية كافة« وكذلك على 

مستوى القطاع اخلاص.
وأعرب السفير الرشيدي عن عزمه 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات بني 
اجلانبني وفتح آفاق جديدة للتعاون 
ال��ث��ن��ائ��ي لتحقيق ك��ل م��ا م��ن شأنه 
خدمة ومصلحة البلدين والشعبني 

الصديقني.

رئيس جمهورية كوريا يون سوك يول يستقبل السفير ذياب الرشيدي

دعا إلى وقف هذه األعمال العبثية املنبوذة واإلساءات املتكررة 

الكويت  إدانة  يجدد  اخلارجية  وزير 
دمناركي  متطرف  حرق  لتكرار  واستنكارها 

»كوبنهاغن« في  الشريف  املصحف 
عّبر وزير اخلارجية، الشيخ سالم الصباح، 
عن جتديده إلدان��ة واستنكار دول��ة الكويت 
الشديدين لتكرار قيام املتطرف الدمناركي 
راس��م��وس ب��ال��ودان م��ج��دداً بحرق نسخ من 
املصحف الشريف في العاصمة الدمناركية 
كوبنهاغن في خطوة استفزازية جديدة مسيئة 

ملشاعر املسلمني حول العالم.
ودعا وزير اخلارجية في تصريح له أمس 
حكومات ال��دول املعنية إلى ض��رورة التحرك 
الفوري واجلاد نحو حتمل مسؤولياتها لوقف 
ه��ذه األع��م��ال العبثية امل��ن��ب��وذة واإلس���اءات 
املتكررة لرموز ومقدسات املسلمني ومحاسبة 
مرتكبيها وع��دم السماح لهؤالء املتطرفني من 
استغالل مبدأ احلريات كذريعة لإلساءة إلى 
الدين اإلسالمي احلنيف وكل األديان السماوية 

األخرى.
كما دع��ا إل��ى ض���رورة نشر قيم التسامح 

والتعايش السلمي بني جميع شعوب العالم 
ونبذ أي شكل من أشكال العنف والتطرف.

الشيخ سالم الصباح

سفيرًا  اعتماده  أوراق  يقدم  العنزي  نواف 
األوروبية املفوضية  لرئيسة  للكويت 

قدم السفير ن��واف العنزي أوراق اعتماده 
سفيراً ف��وق العادة ومفوضاً لدولة الكويت 
لدى االحت��اد األوروب��ي الى رئيسة املفوضية 

األوروبية أورسوال فون دير الين.
وذك��رت سفارة دول��ة الكويت في بروكسل 
في بيان تلقت وكالة االنباء الكويتية )كونا( 
نسخة منه، أول أمس، أن السفير العنزي نقل 
خ��الل اللقاء ال��ذي عقد أم��س اخلميس حتيات 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد 

وحتيات سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
وحت��ي��ات سمو الشيخ أحمد ال��ن��واف رئيس 
مجلس ال��وزراء لرئيسة املفوضية األوروبية 

فون دير الين.
وأع��رب السفير العنزي بهذه املناسبة عن 
تطلعه إلى العمل مع اجلانب األوروبي لتعزيز 
العالقات الثنائية على مختلفة األصعدة مبا 
يخدم املصالح املشتركة ويعزز العالقات بني 

الشعب الكويتي والشعوب األوروبية.

السفير نواف العنزي مع رئيسة املفوضية األوروبية أورسوال فون دير الين

الداخلية: ضبط فتاة بقضية 
تعاطي ودعارة.. ومن يقوم 
بتزويدها باملؤثرات العقلية 

 قالت اإلدارة العامة لإلعالم األم��ن��ي: إن 
جهود األجهزة األمنية، أسفرت عن ضبط فتاة 
بقضية تعاطي ودع��ارة وبحوزتها مؤثرات 
عقلية وقطع حشيش وبتكثيف التحريات مت 

ضبط من يقوم بتزويدها. 

وأوض��ح��ت اإلدارة ب��أن��ه ع��ث��ر بحوزته 
على كمية كبيرة من حبوب الليريكا ومادة 
احل��ش��ي��ش امل���خ���درة ومت إح��ال��ت��ه��م��ا جلهة 
اإلخ��ت��ص��اص الت��خ��اذ اإلج����راءات القانونية 

الالزمة بحقهما.

»الرحمة العاملية« متول حملة إغاثة وعمليات طبية 
ألردنيني والجئني سوريني وفلسطينيني

أعلنت جمعية الرحمة الكويتية تنظيم 
حملة إغاثة ومساعدات عينية باإلضافة 
إل��ى عمليات طبية ألردن��ي��ني والجئني 
سوريني وفلسطينيني بتكلفة إجمالية 90 

ألف دوالر.
وق���ال رئ��ي��س وف��د جمعية الرحمة، 
الدكتور عبدالله العجمي ل� )كونا( أمس: 
إن احلملة ورقمها )489( شملت اختيار 
30 م��ري��ض��اً إلج����راء عمليات قسطرة 
مت إج���راء 10 منها أم���س، ليرتفع عدد 
املستفيدين من حمالت القسطرة وعددها 
10 حمالت الى حوالي 400 مريض هم 
األشد حاجة من اصل 1400 مريض متت 

معاينتهم.
وعن املساعدات العينية التي قدمتها 
احلملة قال العجمي ان املساعدات تتكون 
من )سلة غ��ذاء - م��واد غذائية أساسية( 
ودف���اي���ات وب��ط��ان��ي��ات وع���ب���وات غ��از 
استفادت منها 480 اسرة اردنية وسورية 

وفلسطينية.
وأوضح العجمي، أن عمليات القسطرة 
التي أج��ري��ت ف��ي مستشفى بالعاصمة 
األردن��ي��ة ع��م��ان بتمويل م��ن اجلمعية 

تأتي ضمن استراتيجية الرحمة العاملية 
إلسعاد اإلنسان من خالل ثالثة محاور 
)الصحة والتعليم واملياه( حتت شعار 

)وأثر يبقى(.
وق���ال: إن جمعية ال��رح��م��ة العاملية 
تهتم بالعطاء املستدام وتقدمي العون 

العاجل خالل الكوارث والنكبات، مشيداً 
بالتسهيالت التي يقدمها األردن للجمعية 
إليصال املساعدات ملستحقيها وفق آلية 
تنتهجها ال��رح��م��ة ال��ع��امل��ي��ة وض��واب��ط 
وزارتي اخلارجية والشؤون االجتماعية 
في دولة الكويت وضمن األنظمة والقوانني 

املعمول بها ف��ي ال���دول التي تقدم فيها 
املساعدات.

وم��ن جانبه ق��ال عضو وف��د جمعية 
ال��رح��م��ة ال��دك��ت��ور غ���ازي ال��ع��ن��زي في 
تصريح مماثل ل��� )ك��ون��ا(: إن عمليات 
القسطرة التي متولها اجلمعية جزء من 
العطاء الكويتي لألشقاء ف��ي مختلف 
بقاع األرض للتخفيف عنهم خاصة خالل 
األزمات، مشيداً بالتسهيالت التي تقدمها 

سفارة دولة الكويت للوفود الكويتية.
وب���دوره أع���رب امل��ري��ض عبدالفتاح 
الضبعة ل��� )ك��ون��ا( ع��ن ش��ك��ره لدولة 
ال��ك��وي��ت أم��ي��راً وح��ك��وم��ة وش��ع��ب��اً على 
جهدهم اإلنساني في إغاثة غير املقتدرين 
ب��األردن بإجراء عمليات قسطرة قلبية، 
مشيداً بعطاء جمعية الرحمة العاملية 
ودوره���ا اإلغ��اث��ي. ويضم وف��د جمعية 

الرحمة أيضاً املهندس عويد العنزي.
يذكر أن اجلمعيات اخليرية الكويتية 
كثفت منذ ان���دالع األزم���ة السورية عام 
2011 تقدمي العون اإلنساني واملساعدات 
االغ��اث��ي��ة لالجئني ال��س��وري��ني والفئات 

احملتاجة من األردنيني والفلسطينيني.

خالل بيان ألقاه فهد حجي أمام مجلس األمن

الكويت تدعم اجلهود اإلقليمية والدولية 
لتسوية النزاعات سلميًا وبناء السالم

أكدت دولة الكويت أمام مجلس األمن، 
أنها تدعم كافة اجلهود اإلقليمية والدولية 
الرامية إلى تسوية النزاعات بشكل سلمي 

والعمل على بناء السالم واستدامته.
ج��اء ذل��ك ف��ي ب��ي��ان أل��ق��اه السكرتير 
األول بوفد دولة الكويت الدائم لدى األمم 
املتحدة، فهد حجي، أم��ام جلسة ملجلس 
األمن، أول أمس، حتت عنوان )االستثمار 
في البشر لتعزيز القدرة على الصمود في 
مواجهة التحديات املعقدة( خالل مناقشة 

بند )بناء السالم واحلفاظ على السالم(.
وأع��رب حجي أن اميان دولة الكويت 
امل��ط��ل��ق ب��ال��س��الم الس��ي��م��ا وأن اح��دى 
م��واد دس��ت��وره��ا يتضمن ال��س��الم هدفا 
ونهجا للدولة فيما تشكل الدبلوماسية 
ال��وق��ائ��ي��ة وال��واس��ط��ة وم��ن��ع نشوب 
النزاعات وتسويتها بالطرق السلمية 
ركائز أساسية في السياسة اخلارجية 

الكويتية. 
وأوض����ح أن ال��وت��ي��رة امل��ت��ص��اع��دة 
لألزمات التي تعصف بعاملنا في السنوات 
األخيرة باتت أكثر تعقيداً وتشابكاً مما 
كانت عليه في السابق واألمر املؤكد أنه 
ك��ان ب��االم��ك��ان معاجلة بعضها ومنع 
تفاقمها م��ن األس���اس ل��و مت استخدام 

الوسائل املتاحة للمجلس بشكل فعال.
وأض��اف حجي أن��ه يوجد في ميثاق 
األمم املتحدة العديد من األدوات التي 
تشجع على حل النزاعات عبر الطرق 
السلمية وحت��دي��داً الفصل السادس من 
امليثاق ال��ذي وض��ع اخل��ط��وات حل��ل أي 

خالف بني أطراف متنازعة.
وأش���ار إل��ى أن ذل��ك ي��أت��ي م��ن خالل 
امل��ف��اوض��ات وال��ت��ح��ق��ي��ق وال��وس��اط��ة 
والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية 
أو اللجوء إل��ى ال��وك��االت والتنظيمات 
اإلقليمية أو غيرها من الوسائل التي يقع 

عليها اختيارها.
وت��اب��ع: »ال يخفي على املجلس بأن 
التعامل م��ع األزم���ة بعد اندالعها بات 
يسبب كلفة باهظة على املجتمع الدولي 

كما ال يجب أن ينصب عمل هذا املجلس 
حصرياً بالتعامل مع اآلثار الناجمة عن 
هذه النزاعات ومحاولة احتوائها وعدم 

تفاقمها«.
ودع��ا إل��ى التفكير بأساليب وط��رق 
للتحرك الفعال ملنع نشوب النزاعات 
قبل وقوعها، مؤكداً أهمية ايالء املنظمات 
االقليمية ودون االقليمية دورا أكبر في 
مجال منع نشوب النزاعات والوساطة 
مبا يتماشى مع الفصل الثامن من ميثاق 
األمم املتحدة من خالل تعميق الشراكات 
االستراتيجية مع األمم املتحدة في سبيل 

االضطالع بجهود الوساطة.
وأوض��ح حجي أن موضوع اجللسة 
يتمحور حول االستثمار في البشر ويجب 
علينا أن نضع ه��ذه العبارة في نصب 
أعيننا ف��ي ك��ل م��ا نقوم ب��ه فمن خاللها 
نستطيع أن نصل إل��ى م��ا نصبو اليه 
جميعا وه��و ال��س��الم ال��دائ��م واملستدام 
وخلق مجتمعات ق��ادرة على الصمود 
أم���ام ال��ت��ح��دي��ات السياسية واألمنية 
واالقتصادية واإلنسانية التي تعصف 

بعاملنا اليوم.
وب��نّي أن االستثمار في البشر يأخذ 

أشكاالً متعددة ولعل أهمها خلق البيئة 
العامة املناسبة للبشر واملجتمعات 
لتحقيق التقدم والنمو واالزده��ار فضالً 
عن معاجلة نقاط عدم االستقرار التي قد 

تساهم في اندالع األزمات السياسية.
وأض���اف حجي أن كثيراً م��ن ج��ذور 
األزمات هي ناجتة عن توترات أو عوامل 
اقتصادية أو اجتماعية مثل الفقر واجلوع 
والبطالة، مشيراً إلى وجود رابط وثيق 
ما بني السلم واألمن والتنمية املستدامة 
»فال ميكن أن يكون هناك سالم مستدام 
من دون تنمية وال ميكن أن يكون هناك 

تنمية من دون سالم مستدام«.
وق�����ال: إن ال��س��ع��ي ن��ح��و التنمية 
املستدامة يتطلب توفير األجواء املناسبة 
وفي مقدمتها حتقيق االستقرار السياسي 
واألم��ن��ي واالج��ت��م��اع��ي واالق��ت��ص��ادي 
ومعاجلة ج��ذور ما نواجهه من عقبات 

لتحقيق ذلك.
وذك���ر أن خطة التنمية املستدامة 
2030 تدعو القامة مجتمعات مساملة 
وعادلة وشاملة للجميع، مؤكداً أهمية 
مضاعفة االهتمام وتعزيز االستثمار 
بقدرات املرأة والشباب لكونهما عنصرين 

أساسيني ف��ي عمليات ال��س��الم وتقدم 
املجتمعات وتنميتها فضالً عن االستثمار 
في السياسيات والنظم التي من شأنها 
خلق مجتمعات تسودها احلق والعدل 

واملساواة.
وأشار إلى ضرورة أن يستغل مجلس 
األم��ن األدوات املتاحة له بشكل أفضل 
وال���واردة له في امليثاق، م��ؤك��داً كذلك 
أهمية دور جلنة بناء السالم في سبيل 

صنع السالم واستدامته.
وش��دد حجي على محورية تعزيز 
ال��ت��ع��اون وال��ت��ش��اور والتنسيق بني 
مجلس االمن وجلنة بناء السالم، معرباً 
عن تأييده ملا ورد في تقرير األمني العام 
لألمم املتحدة املعنون )خطتنا املشتركة( 

الذي دعا إلى وضع خطة جديدة للسالم.
وأعرب عن إميانه بأن مثل تلك اخلطة 
يجب أن تكون شاملة ومتكاملة للسلم 
واألم��ن وتعمل على معاجلة التحديات 
التقليدية مثل ال��ن��زاع��ات العسكرية 
وعدم انتشار األسلحة وكذلك التحديات 
امل��ع��اص��رة كتغير امل��ن��اخ والتهديدات 

السيبرانية التي تواجه العالم.
وأضاف أن ذلك يجب أن يتم مبا يتفق 
مع املقاصد واملبادئ ال��واردة في ميثاق 
األمم املتحدة، مؤكداً ض��رورة أن تشكل 
الدبلوماسية الوقائية والوساطة وبناء 
السالم واستدامته عناصر جوهرية في 

تلك اخلطة.
وق��ال: إن الكويت دولة مؤمنة إمياناً 
مطلقاً بالسالم حيث تشكل الدبلوماسية 
ال��وق��ائ��ي��ة وال��واس��ط��ة وم��ن��ع نشوب 
النزاعات وتسويتها بالطرق السلمية 
ركائز أساسية في السياسة اخلارجية 

الكويتية.
وأض����اف ح��ج��ي أن ب��إم��ك��ان مجلس 
األمن أن يعول على دولة الكويت كشريك 
موثوق به للعمل معكم لدعم كافة اجلهود 
اإلقليمية والدولية الرامية إلى تسوية 
النزاعات بشكل سلمي والعمل على بناء 

السالم واستدامته.

فهد حجي يلقي كلمة الكويت
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السفير ذياب الرشيدي يقدم أوراق اعتماده الى رئيس كوريا يون سوك يول

مسؤولو اجلمعية يطمئنون على أحد املرضى املستفيدين من العملياتاملتهم مع املضبوطات



أعلن رئيس القطاع الثقافي ومدير 
إدارة التعليم اخلارجي بجمعية النجاة 
اخل��ي��ري��ة، إب��راه��ي��م ال��ب��در، ع��ن تنفيذ 
اجلمعية ملجموعة من املشاريع التعليمية 
حول العالم تشمل بناء املدارس واملراكز 
التعليمية، والكفالة التعليمية للطلبة، 
وتوفير الزي واحلقيبة املدرسية، وسكن 
ودورات تأهيل للمعلمني، باإلضافة إلى 
بناء وبناء املعاهد واملراكز اإلسالمية 

وكفالة الدعاة في مختلف دول العالم، 
موضحاً أن عدد املستفيدين من املشاريع 
التعليمية في عام 2022م  بلغ 70 ألف 
مستفيد م��ن مختلف االع��م��ار وبكافة 
امل��راح��ل التعليمية ب��اخ��ت��الف املهن 
التعليمية أيضاً، بإجمالي تكلفة قرابة 

600 ألف دينار.
وأش���ار ال��ب��در إل��ى اه��ت��م��ام جمعية 
النجاة بنشر العلم ومساعدة الطلبة 

داخل الكويت من خالل م��دارس النجاة 
وجلنة طالب العلم، وخارج الكويت من 
خالل إدارة املشاريع، وإدارة التعليم 
اخل��ارج��ي. وأك��د ال��ب��در على االهتمام 
الكبير الذي توليه جمعية النجاة لتعليم 
الطلبة السوريني الالجئني حيث متضي 
اجلمعية قدما في بناء عدد من املدارس 
في تركيا تتكلف املدرسة الواحدة منها 
60 ألف دينار ويدرس فيها ألف طالب 

سوري، ونحرص على الكفالة التعليمية 
لهؤالء الطالب.

وق��ال: لدينا أيضاً مشاريع خاصة 
ب��امل��ع��ل��م��ني ح��ي��ث ن��ق��وم ب��ب��ن��اء سكن 
للمعلمني ، ونقيم دورات تأهيل مبختلف 
املراحل ، وختم البدر تصريحه بشكر 
ك��اف��ة امل��ت��ب��رع��ني ال��ذي��ن س��اه��م��وا في 
امل��ش��اري��ع التعليمية للجمعية داخ��ل 

وخارج الكويت.
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إبراهيم البدر مع مجموعة من األيتام السوريني في تركيا

قام وزي��ر الصحة د. أحمد العوضي، 
ووزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون مجلس األم��ة 
وزير الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير 
العمراني واملشرف على شؤون الطيران 
املدني، عمار العجمي، بزيارة رسمية ملقر 
شركة اخلطوط اجلوية الكويتية، حيث 
كان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة 
الشركة الكابنت علي الدخان. وتأتي هذه 
الزيارة مببادرة من وزير الصحة العامة 
للوقوف على املنظومة الصحية في مطار 
الكويت ال��دول��ي، وبحث سبل االرت��ق��اء 
بجودة اخلدمات، متهيداً لتوقيع مذكرة 
تفاهم مشترك، وال��ت��ي ستكون األول��ى 
من نوعها بني القطاع الصحي احلكومي 

وقطاع الطيران والنقل اجلوي.
كما عقد على هامش ال��زي��ارة اجتماع 
ت��خ��ل��ل��ه ب��ح��ث س��ب��ل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 
املشترك، ومناقشة ع��دد م��ن املواضيع 
ذات الصلة بقطاع الطيران امل��دن��ي، مبا 
فيها حتسني ج��ودة اخل��دم��ات الصحية، 
وت��ط��وي��ر اإلج�����راءات املتبعة على منت 
ال��ط��ائ��رات، واستكمال ج��ه��ود التحول 
الرقمي ملختلف خدمات الرعاية الصحية 
داخل مطار الكويت الدولي، مبا يساهم في 
توجه الدولة املوحد نحو مستقبل مزدهر 
ومستدام، تطبيقاً خلطة التنمية ورؤية 

كويت جديدة 2035. 
وقد ضم االجتماع وزير الصحة ووزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة وزير الدولة 
لشؤون اإلس��ك��ان والتطوير العمراني، 
ورئيس مجلس إدارة اخلطوط اجلوية 
الكويتية، وم��دي��ر ع��ام اإلدارة العامة 
للطيران امل��دن��ي، وال��رئ��ي��س التنفيذي 
للخطوط اجل��وي��ة الكويتية، وبعض 
امل���دراء ومسؤولني القطاعات و املراكز 
الطبية مبطار الكويت الدولي، واخلطوط 

اجلوية الكويتية، باإلضافة إلى مسؤولني 
من وزارة الصحة.

كما شهدت ال��زي��ارة تفقد سير العمل 
في املركز الطبي اخل��اص بالعاملني في 
اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية، والعيادة 
اخلاصة بطواقم الطائرات، من طيارين 

ومقدمي خدمات الضيافة.
وقد أكد وزير الصحة د. أحمد العوضي 
في نهاية زيارته، باالهتمام الذي توليه 
احلكومة برئاسة سمو رئيس مجلس 
ال����وزراء امل��وق��ر الشيخ أح��م��د ال��ن��واف 
بالقطاع الصحي، وحرصه على تعزيز  
املنظومة الصحية ال سيما بقطاعات النقل 
اجلوي املختلفة، مضيفاً أن وزارة الصحة 
قامت بوضع البرامج واخلطط التي حتقق 
توجيهات سمو رئيس مجلس ال��وزراء 
ال��س��دي��دة، لضمان كسب رض��ا وسالمة 

وأمن املستفيدين من هذه اخلدمات.

طالب رئيس االحتاد الكويتي لصيادي األسماك 
ظاهر ال��ص��وي��ان، وزي��ر الداخلية الشيخ طالل 
اخلالد، بفتح سمات الدخول للعمالة الوافدة من 
الصيادين نظرا ألن مهنة الصيد مهنة ليست عادية 
وفيها مشقة كبيرة وغير متواجدة في السوق 

احمللي.
وأش��ار الصويان إلى أن سوق العمل الكويتي 
يحتاج إلى عمالة صيد نظراً ملغادرة الكثيرين منهم 
البالد وعدم رغبتهم بالعودة، مشدداً على ضرورة 
املوافقة على أ لطلبات املقدمة من قبل أصحاب 
رخص الصيد ليتسنى لهم القيام بواجبهم الوطني 

في توفير األمن الغذائي البحري ألهل الكويت.
وأع��رب عن آم��ال جموع الصيادين في تذليل 
التحديات التي تواجه قطاع الصيد والتي يأتي 
في مقدمتها توفير العمالة لهذا القطاع، مؤكداً 
على أهمية تضافر اجلهود من أجل الصالح العام، 
منوها بأن كثير من اعضاء االحتاد تقدموا بطلبات 
تصاريح عمل جديدة للصيادين ول��م يتم الرد 
عليهم سواء بالرفض او القبول واصبحت ملفاتهم 
معلقة وتوقف جزء من اللنجات والطراريد عن 
العمل لعدم توفر عمالة الصيد بالوقت احلالي بدالً 

من العمالة التى غادرت البالد.
وناشد الصويان الوزير بضرورة تذليل هذه 
املعوقات واستثناء عمالة الصيد واملوافقة علي 
إص��دار تصاريح جديدة لهم حتى يتمكنون من 

استئناف عملهم فى الصيد وتزويد السوق احمللية 
باألسماك الطازجة ودعم منظومة األمن الغذائى 
للبالد، موضحاً أن قطاع الصيد له قيود تخص 
العمالة وهي عدم جواز التحويل خارج القطاع أو 
التحويل إليه من وظائف أخرى لذلك إذا انتهى عمل 
الصياد من كفيله يكون أمامه خيارين إما حتويل 

إلى رخصة صيد أخرى أو مغادرة البالد نهائياً.

العوضي: وضعنا البرامج واخلطط الالزمة  لسالمة وأمن املستفيدين من اخلدمات الصحية

»الصحة« و»الطيران املدني« و»اخلطوط اجلوية« 
تبحث تطوير املنظومة الصحية في مطار الكويت الدولي 

الصويان: أعمالنا معطلة وتصاريح العمل املطلوبة معلقة 

احتاد الصيادين يناشد وزير الداخلية 
لفتح سمات دخول الصيادين 

ظاهر الصويان

ف��ي إط���ار اجل��ه��ود اإلنسانية 
والدعوية التي تقوم بها جمعية 
ص��ن��دوق إع��ان��ة امل��رض��ى، ممثلة 
داخ�����ل م��س��ت��ش��ف��ي��ات ال��ك��وي��ت 
قامت إدارة التوعية واإلرش���اد 
وبالتعاون م��ع األم��ان��ة العامة 
لألوقاف بتوزيع كسوة الشتاء 
ل��ل��م��رض��ى امل��ع��وزي��ن ف��ي مركز 
الكويت للصحة النفسية، حيث 
قام مدير إدارة التوعية واإلرشاد 
خ��ال��د ال��ه��ن��دي ورئ���ي���س قسم 
الوعاظ عبدالقادر زناتي مبقابلة 
موظفو اخلدمة االجتماعية في 
مركز الكويت للصحة النفسية 
مطيران الشمري، ووليد املندوه 
وإبراهيم غنيم وكابنت الرياضة 
عمرو احملمدي وق��ام عبد القادر 
زن��ات��ي وال��واع��ظ��ان ب��در سعود 
وشحته محمد بتسليم املرضى 
ب��وج��وده��م ك��س��وة ال��ش��ت��اء على 
أك��ث��ر م��ن 90 م��ري��ض مم��ا أدخ��ل 
السرور على قلوبهم، وقد روعي 
في التوزيع دقة املقاسات بحسب 

طلب  الهيئة التمريضية.
وق��د أب���دى اجلميع إعجابهم 
بالنشاط شاكرين للجمعية دعمهم 

وجهودهم في املستشفيات.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى وف���ي إط��ار 
جملة األه�����داف ال��ت��ي تنشدها 
إدارة التوعية واإلرش��اد بجمعية 
صندوق إعانة املرضى في نشر 
الوعي الديني والصحي بأسلوب 

ثقافي ترفيهي للمرضى والكادر 
الطبي والتمريضي واملوظفني 
داخ���ل املستشفيات  أق���ام قسم 
ال��وع��اظ ف��ي اإلدارة مبسابقات 
ثقافية ش��رع��ي��ة ف��ي مستشفى 
الصباح أش���رف عليها ال��واع��ظ 
طالل عبد الله، ومت توزيع الهدايا 
واجلوائز مما أدخل السرور على 

قلوبهم.

وقد أثمرت جهود إدارة التوعية 
اإلرش��اد باجلمعية،  ممثلة بقسم 
ال���واع���ظ���ات، ب��اإش��ه��ار إس���الم 
مريضة من اجلالية الفلبينية في 
مستشفى الصباح الباطنية على 
يد الواعظة أمينة عمر نسأل الله 
لها الشفاء العاجل وأن يثبتها على 
احلق ويجعلها في ميزان حسنات 

الواعظة.

مريضة فلبينية تشهر إسالمها

إسالم مريضة فلبينية في »باطنية« مستشفى الصباح

على  الشتاء  كسوة  توزع  املرضى«  »إعانة 
النفسية  للصحة  الكويت  مركز  مرضى 
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 2022 70 ألف شخص استفادوا في  نحو 

»النجاة اخليرية« نفذت جملة من املشاريع التعليمية حول العالم 

على مدى 40 عاماً وحتديداً منذ 23 فبراير 
1983 ب���دأت مسيرة دار اآلث���ار اإلسالمية 
على يد الشيخ الراحل ناصر صباح األحمد 
»رحمه الله« وقرينته الشيخة حصة الصباح 
بامتالك مجموعة آثارية شكلت عناصر أفضل 
متاحف الكويت والعالم العارضة للتحف 
اإلسالمية مب��ا يضمه م��ن مجموعة متنوعة 
لفنون العالم اإلسالمي حتت اسم )مجموعة 

الصباح اآلثارية(.
وكانت البداية باقتناء أول قطعة آثارية 
امتلكها الشيخ ناصر الصباح ع��ام 1975 
بلورت أول عناصر املجموعة وكانت عبارة 
عن إناء زجاجي مطلي مبادة املينا ويعود إلى 
منتصف القرن ال� 14 امليالدي ليزداد بعدها 
شغفه ورغبته في جمع القطع الفنية التي تعود 

إلى فترات إسالمية مبكرة.
ث��م ام��ت��د الشغف جلمع قطع فنية تعود 
للعصور البرونزية واحلديدية والبيزنطية 

واحلضارة اليونانية والرومانية الحقاً.
وتشارك الشيخ ناصر الصباح »رحمه الله« 
هوايته مع محبي وجامعي اآلث��ار وحتديداً 
صديقه جاسم احلميضي ال��ذي ك��ان ميتلك 
مجموعة فنية خاصة به وبعد اقتناء العديد 
من التحف ومناء املجموعة الفنية )مجموعة 
الصباح اآلثارية( نقلت من منزله عام 1983 
إلى متحف الكويت الوطني تزامناً مع افتتاح 
املتحف اجلديد بطلب من احلكومة الكويتية 
وبعد املفاضلة بني مجموعات فنية خاصة 
أخرى. وبالفعل متت استعارة القطع وعرضها 
في املتحف لرفع مستوى الوعي الفني واإلرث 
الثقافي واالثاري والتاريخي.ومنذ ذلك احلني 
أصبح املبنى رقم 3 في املتحف والذي يحتوي 
على مجموعة الصباح يعرف ب����)دار اآلث��ار 
اإلس��الم��ي��ة( وبقيت املجموعة ه��ن��اك حتى 
أغسطس ع��ام 1990 تاريخ الغزو العراقي 

للكويت الذي شكل نقطة سوداء للمجموعة.
وح���رص ال��ش��ي��خ ن��اص��ر ع��ل��ى اس��ت��ع��ادة 
مجموعته ال��ت��ي سلبت إل��ى ب��غ��داد ومتكن 

بالتعاون مع األمم املتحدة من استعادة معظم 
القطع عام 1991 لكن بعضها كان قد تعرض 

ألضرار جسيمة بسبب سوء النقل والتخزين.
وبعد استعادة معظم اآلثار ظلت قطع ثمينة 
مفقودة حتى مت العثور على إحدى أثمن تلك 
القطع في عام 1996 بالصدفة عندما نشرت 
ص���ورة خلنجر م��رص��ع ب��األح��ج��ار الكرمية 
في كتيب مصور لصالة )سوذبي( للمزادات 
في لندن ومتكن أحد أعضاء ال��دار من معرفة 
القطعة التي تعود ملجموعة الصباح ومتت 
استعادتها وحتى اآلن ال تزال 59 قطعة أثرية 

نادرة مفقودة.
وازداد شغف الشيخ ناصر بجمع التحف 
بل تولع أكثر فأكثر في هوايته وبحث في اآلثار 
التي تعود إلى العصور القدمية السابقة للفترة 

االنتقالية التي أعقبت فجر اإلسالم.
وأق��ب��ل على اق��ت��ن��اء ع��دد م��ن القطع التي 
تعود لتلك احلقبة كما اقتنى قطعا فنية أثرية 
تعود لعصور ما قبل اإلس��الم وما قبل امليالد 
ولعصور أخ��رى متنوعة. وتضم مجموعة 
الصباح اآلث��اري��ة حالياً نحو 30 أل��ف قطعة 

فنية جزء منها معروض في املعارض في مركز 
األمريكاني الثقافي )املبنى التاريخي املطل على 
البحر( فيما حتفظ بقية املقتنيات في مركز 
اليرموك الثقافي الذي يحتضن كذلك أنشطة 

املوسم الثقافي.
وتعمل دار اآلثار اإلسالمية من خالل هذين 
املركزين حتت مظلة املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب وتتولى اإلش��راف على الدار 

الشيخة حصة الصباح.
وتشمل املعروضات مجموعة فنية آثارية 
من خامات متعددة تتنوع ما بني السيراميك 
وال���زج���اج وال���ع���اج واخل���ش���ب واجل���واه���ر 
ومخطوطات ومشغوالت وع��م��الت معدنية 

وسجاد ومنسوجات وحجر وجص وغيرها.
وتضم مجموعة الصباح آث���اراً متنوعة 
أنتجت من السيراميك ال��ذي يعتبر من أقدم 
املواد املستخدمة في الصناعة ويعود تاريخها 
إلى العصر احلجري القدمي ومن بني املجموعة 
)سلطانية( من الفخار تزينها عناصر نباتية 
محورة جلبت من العراق وتعود للقرن التاسع 
امليالدي. كما تضم املجموعة زجاجيات يعود 

تاريخها ال��ى 4500 ع��ام ومعظمها أنتجت 
في إي��ران وسورية ومصر منها )دورق( من 
ال��زج��اج املنفوخ امل��زخ��رف مبقبض مختلف 
اللون أنتج في بالد الشام في الفترة ما قبل 

اإلسالم في القرنني 6 - 7 امليالديني.
وتعرض مجموعة الصباح إب��داع القدماء 
في صنع األشياء من العاج واخلشب ومن بني 
املجموعة ضريح تذكاري صنع في تركيا من 
اخلشب نقشت عليه بخط الثلث كتابات منها 
آي��ات من س��ورة يونس ويعود الضريح إلى 

القرنني 14-15 امليالديني.
وتزخر مجموعة الصباح بقطع فريدة من 
اجلواهر واألحجار الكرمية وأبرزها مجوهرات 
تعود إلى إقليمي الهند املغولية وهضبة الدكن 

في الهند في القرنني ال� 16 وال� 18 امليالديني.
وعندما نتحدث ع��ن العصور االسالمية 
فال بد أن يكون القرآن الكرمي أب��رز العناصر 
حيث تضم مجموعة الصباح ع��دداً وفيراً من 
مخطوطات القرآن الكرمي ومنها صفحات ألحد 
أقدم املخطوطات القرآنية والتي مت نسخها في 

القرن الثاني باخلط )احلجازي(.

وتشمل مجموعة الصباح اآلث��اري��ة نحو 
2000 قطعة من املشغوالت املعدنية ومن بني 
حتف دار اآلثار اإلسالمية مرشة عطر برونزية 
تزينها صفوف من البراعم صنعت في شرق 

بالد فارس في القرنني 9-10 امليالديني.
وتضم املجموعة أيضا مقتنيات آثارية من 
العمالت املعدنية تصل إلى أكثر من 12 ألف 
عملة تغطي رقعة شاسعة جغرافيا من العالم 
اإلسالمي وتنوعت على مدى 6000 عام وتعود 

أقدم عملة من املجموعة إلى العصر البرونزي.
وتكتمل زينة مجموعة الصباح اآلثارية 
بقطع نادرة وفخمة من السجاد واملنسوجات 
التي تعتبر قدمياً من أب��رز الهدايا التي تقدم 
لذوي الشأن وتقدر بقيمة عالية ملالكها وكان 
ملصر وإي��ران وتركيا والهند ال��دور األب��رز في 

إنتاج تلك القطع.
وحتتوي املجموعة على أكثر من 20 قطعة 
س��ج��اد ت��ع��ود إل��ى القرنني 2 و 4 امليالديني 
إض��اف��ة إل��ى قطع تعود للعصور اإلسالمية 
الالحقة.وللفن اإلسالمي تاريخ طويل وكان 
احل��ج��ر واجل���ص م��ن العناصر املهمة للفن 

املعماري اإلسالمي فقد مت استخدامهما للتزيني 
وللديكورات وحتتوي املجموعة على قطع 
أث��ري��ة م��ن احلجر واجل��ص منها ق���ارورة من 
البلور الصخري نحتت عليها كتابات كوفية 

بارزة تعود للقرن العاشر امليالدي تقريبا.
ولم يكتف الشيخ ناصر وقرينته الشيخة 
حصة بعرض مجموعتها اخلاصة في الكويت 
فقط بل شاركت املجموعة في متاحف ومعارض 
عديدة جالت العالم كما تعاونت مع أعرق 
متاحف العالم واملؤسسات الثقافية خالل ال�40 
عاما املاضية وال تزال تعمل بشغف ملد جسور 

التواصل بني الكويت والعالم.
وأمضت دار اآلثار اإلسالمية العقود املاضية 
من مسيرتها في خدمة الفن والثقافة حيث 
توسعت من جمع التحف إلى القيام مبواسم 
ثقافية سنوية تتضمن أنشطة متنوعة من 
محاضرات وأمسيات موسيقية إضافة إلى 
إقامة املعارض وال��ورش الفنية واملؤمترات 
كما أنها أشركت األطفال في برامجها التربوية 
وخصصت برامج لتدريب وتأهيل الشباب 

املهتمني باملتاحف واإلرث الثقافي والفني.
وبهذا كان نهج دار اآلث��ار اإلسالمية نشر 
الوعي احلضاري واإلنساني والتشجيع على 
التذوق الفني وحفظ وإظهار الوجه املشرق 

للكويت حول العالم.
ول��م يقتصر نهج ال���دار على ذل��ك فقط بل 
تصدر أيضا دوري��ات ونشرات وكتباً متعلقة 
بتاريخ الفنون وكل ما يخص الفن والثقافة 
وال��ع��م��ارة والفلسفة مب��ش��ارك��ة نخبة من 
األكادمييني واخلبراء واملتخصصني من جميع 
أرج��اء العالم وتضم مكتبة ثرية حتوي كتباً 

نادرة متعددة ومتنوعة.
ولم يتوقف اهتمام ال��دار عند هذا احلد بل 
كانت وال تزال تقدم دورات تدريب متخصصة 
ف��ي ترميم اآلث���ار ع���الوة على رع��اي��ة ودع��م 
األب��ح��اث ف��ي الكويت وال��ش��رق األوس���ط الى 
جانب مشاركتها في املعارض العاملية في كل 

القارات لنشر رسالتها التنويرية والثقافية.

معروضات من مجموعة الصباح في متحف الفنون اجلميلة في الواليات املتحدة األمريكية

30 ألف قطعة فنية حاليًا تضم نحو 
مختلفة تاريخية  صفحات  عن  بشواهد  يزخر  متكامل  متحف  اآلثارية..  الصباح  مجموعة 

ضريح صنع في تركيا من اخلشب منقوش عليه بخط الثلث كتابات وآيات من سوة يونس

جهود جبارة لتعليم الالجئني

الوزيران أحمد العوضي وعمار العجمي خالل الزيارة

لقطة جماعية
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خالل مشاركة الوفد في مؤمتر احتاد مجالس دول التعاون اإلسالمي

الشعبة البرملانية: رفض االعتراف بقرار »امليل اجلنسي«..
ودعوة ملراقبة دقيقة للتطورات العاملية لتجنب آثارها

تقدمت الشعبة البرملانية خللال اليوم 
الللثللانللي مللن مشاركتها فللي مللؤمتللر احتللاد 

مجالس دول منظمة التعاون اإلسامي
مبللشللروع قللرار إلللى جلنة امللللرأة برفض 
االعتراف بقرار مجلس حقوق اإلنسان بشأن 
امليل اجلنسي، وشاركت في اجتماع اللجنة 
الللدائللمللة للشؤون السياسية والعاقات 
اخلارجية ضمن اعمال مؤمتر احتاد مجالس 
دول منظمة التعاون اإلسامي ال١٧املنعقد 

في اجلزائر.
ففي االجللتللمللاع الللتللاسللع للجنة حقوق 
اإلنللسللان واملللللرأة واللللذي شلللارك فيه أمني 
صندوق الشعبة البرملانية حمد العبيد، 
قدم مشروع القرار الكويتي ليؤكد احترام 
األهداف واملبادئ الللواردة في ميثاق منظمة 
التعاون اإلسامي، مبا فيها تعزيز حقوق 
االنللسللان واحلللريللات األساسية وحمايتها 

واحلفاظ على قيم األسرة اإلسامية.
وطللالللب امللللشلللروع الللللذي ضللم 7 بنود 
مجلس حللقللوق االنللسللان ضلللرورة احللتللرام 
احلقوق السيادية للدول والقوانني الوطنية 

واألولللويللات التنموية واألديلللان املختلفة 
والقيم األخاقية واخللفيات الثقافية لكل 

دولة على حده.
كما أكللد اهمية تللقللدمي الللدعللم املطلوب 
ملللجللالللس الللللدول األعللضللاء الللتللي تتعرض 

لضغوط في هذا اخلصوص.
وقال أمني صندوق الشعبة البرملانية حمد 
العبيد بكلمة له خال االجتماع إن مشروع 
القرار املقدم من الشعبة البرملانية الكويتية 
يأتي تعزيزاً وترسيخاً للتعاليم اإلسامية 
ملؤسسة الزواج واألسرة وحفاظاً على قيمها 

في دولتنا اإلسامية«.
 وأضللاف العبيد أن مشروع القرار يأتي 
بعد قلللرارات مجلس وزراء اخلارجية في 
منظمة التعاون اإلسامي للشؤون الثقافية 
واالجتماعية وشللؤون األسللرة منذ الللدورة 
ال42 التي عقدت في الكويت في مايو 2015 
وحتى الدورة ال48 التي عقدت في جمهورية 

باكستان في مارس 2022 .
وأوضللح أن هللذه الللقللرارات رفضت قرار 
مجلس حللقللوق االنللسللان ودعلللت إللغائه 

لتعارضها كلية مللع تعاليم وقيم الدين 
اإلسللامللي والللديللانللات األخلللرى والفطرة 
اإلنسانية السليمة، وعدم االعتراف بوالية 

اخلبير املستقل املعني بهذا األمر«
وشللدد على ضللرورة مجابهة الضغوط 
والهجمة املستعرة الللتللي تللقللودهللا بعض 
املللنللظللمللات احلللقللوقلليللة وعللللدد ملللن اللللدول 
واملؤسسات والشركات العابرة للقارات 
ضد الدول اإلسامية وشعوبها، في شأن ما 
تسميه “التمييز القائم على امليل اجلنسي 
والهوية اجلنسانية وضمان احترام حقوق 
املثليني”، والتي وضعتها جوراً حتت مظلة 

حقوق اإلنسان النبيلة.
ونوه إلى أهمية دور احتاد مجالس الدور 
األعضاء في منظمة التعاون اإلسامي في 
مناقشة القضايا الثقافية واالجتماعية التي 
تهم الللدول األعضاء في املنظمة، والتصدي 
للتحديات اخلطيرة التي تواجهها، واحلد من 
محاوالت فرض الهيمنة الثقافية والسياسية 
واالقتصادية عليها، واتللخللاذ التوصيات 

واملقررات املائمة بشأن مثل هذه القضايا.

وأشلللار العبيد إلللى األحلللداث املصاحبة 
لكأس العالم الللذي استضافته دولللة قطر 
الشقيقة، والهجمة اإلعامية التي قادتها 
الدول الغربية وكبار مسؤوليها في الدعاية 
والترويج للمثلية اجلنسية وشعاراتها، 
محاولة استغال هللذا احللللدث الرياضي 
العاملي لفرض قيمها الدخيلة املنافية للفطرة 

البشرية على شعوب العالم.
وفي اجتماع اللجنة الدائمة املتخصصة 
للشؤون السياسية والعاقات اخلارجية، 
قال عضو الشعبة النائب شعيب شعبان في 
كلمة خال اجتماع اللجنة أن العالم يشهد 
في اآلونة األخيرة العديد من األحداث الهامة 
املتسارعة والتحديات الكبيرة التي يجب 
علينا أن نتابعها بكل دقة وحذر ، ومن أهمها 
احلرب الروسية األوكرانية التي بدأت في 

شهر فبراير من العام املاضي .
 وأوضللللح ان هلللذه احللللرب لللهللا مخاطر 
سياسية اقتصادية واجتماعية على الدول 
االسامية فعلى املستوى السياسي جند أن 
هذه احلرب تشكل تهديدا نظرا لقرب بعض 

الدول اإلسامية من مناطق املسلح على خط 
سير احلرب وانتقالها إلى مناطق أخرى في 

العالم النزاع.
 وبللني أنلله من الناحية االقتصادية فإن 
الصراع الروسي األوكراني أدى إلى ارتفاع 
ملحوظ في أسعار السلع األولية كالطاقة 
والللغللذاء ، مما سيدفع إلللى رفللع مستويات 
التضخم في كثير من دولنا وهو ما يؤدي إلى 

تآكل قيمة الدخول .
وأوضح شعبان أن موقف دولة الكويت 
حيال األزمة الروسية األوكرانية بينه سمو 
ولللي العهد الشيخ مشعل األحللمللد اجلابر 
الصباح – حفظه الله- في كلمته التي ألقاها 
فللي قمة جللدة لألمن والتنمية التي عقدت 

بتاريخ 16 يوليو2022.
واكد ان موقف الكويت جاء منسجما مع 
موقف منظمة التعاون اإلسامي القائم على 
التمسك مببادئ القانون الدولي ومتسقا 
وميثاق األمم املتحدة ، املبني على احترام 
سيادة الللدول وساملة أراضيها واستقالها 
السياسي ، الللرافللض السللتللخللدام الللقللوة أو 

التهديد بها في حل النزاعات بني الدول.
واللللى ذللللك، أقلللام سفير الللكللويللت لللدى 
جمهورية اجلزائر محمد الشبو مأدبة عشاء 
على شرف وفد الشعبة البرملانية برئاسة 
وكلليللل الشعبة ثللامللر الللسللويللط مبناسبة 
مشاركة الوفد مبؤمتر احتللاد مجالس دول 

منظمة التعاون اإلسامي.
واكلللد الللشللبللو فللي كلمة للله أن الللوفللود 
البرملانية الكويتية حتظى باحترام وتقدير 
كافة البرملانيني والدبلوماسيني في الدول 
األخرى مشيدا بأداء وفد الشعبة البرملانية 
فللي مللؤمتللر احتلللاد مللجللالللس دول منظمة 

التعاون االسامي املنعقد في اجلزائر.
ورحللب بالوفد البرملاني الكويتي مثمنا 
دوره في جلللان االحتللاد التي عقدت خال 
اللليللومللني املللاضلليللني وملللا قللدمللتلله الشعبة 
البرملانية من اقتراحات نوعية نالت تأييد 

الوفود املشاركة.

حمد العبيد 

2023 26 يناير  22 إلى  حصاد األسئلة  واالقتراحات البرملانية خالل الفترة من 

15 وزيرًا 27 نائبًا إلى  102 سؤااًل من 
ريا�ض عواد 

تللسللتللعللرض اللللوسلللط الللنللشللاط 
الللبللرملللانللي ملجلس االملللة االسللبللوع 
املاضي  على مستوى توجيه األسئلة 
واملللقللتللرحللات البرملانية ، حيث مت 
توجيه 102 سؤال، تتعلق بعدد من 
املوضوعات منها الصعوبات التي 
يواجهها خريجو تخصص العلوم 
السياسية والللعللاقللات الدولية في 
التوظيف، وصلللدور أواملللر شفهية 
باملوافقة على النقل والندب واإلعارة، 
وودائع مؤسسة املوانئ في البنوك، 
واإلجلللللراءات الللتللي اتخذتها وزارة 
التربية لتفعيل حماية املنظومة 
التعليمية من أساليب الغش التي 
ينتهجها بعض الطلبة، وعدم صرف 
األعللمللال املللمللتللازة ملوظفي اللللوزارة 
املعفيني مللن الللعللمللل أثللنللاء جائحة 

كورونا.
وكان وزير املالية ووزيللر الدولة 
للشؤون االقتصادية واالستثمار 
عبد الوهاب الرشيد، أكثر الللوزراء 
تلقيا لألسئلة خال األسبوع املاضي 
بل 13 سللؤاال، ثم وزير التربية وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي د. 
حمد الللعللدوانللي، بل 12 سللؤاال، يليه 
وزيللرا التجارة والصناعة والدولة 
لللشللؤون االتللصللاالت وتكنولوجيا 
املعلومات مازن الناهض، والصحة د. 
أحمد العوضي ولكل منهما 11 سؤاال، 
ثللم وزيلللر اإلعلللام والثقافة ووزيللر 
الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن 

املطيري بل 8 أسئلة.
وفلليللمللا يلللللي تللفللاصلليللل األسللئلللللة 
النيابية املوجهة إلى الللوزراء خال 

األسبوع املاضي:
الشاهني.. 15 سؤاال

وجللله الللنللائللب أسللامللة الللشللاهللني 
15 سللللؤاال، مللنللهللا سللللؤال مشترك 
إلللى جميع اللللوزراء ))15 وزيللرا(( 
بللشللأن الللصللعللوبللات الللتللي يواجهها 
خريجو تخصص العلوم السياسية 

والعاقات الدولية في التوظيف.
احلويلة.. 14 سؤاال 

وجه النائب د. محمد احلويلة 14 
سللؤاال، منها سللؤال مشترك إلللى 10 
وزراء بللشللأن األراضلللي املخصصة 
لللوزاراتللكللم واجلللهللات التابعة لهم 
ولللم ُتستغل، كما وجلله سؤالني إلى 
وزيلللر الصحة د. أحللمللد العوضي، 
عللن استراتيجية سللد الللنللقللص في 
الهيئة التمريضية، ومشروع النظام 
الللطللبللي االلللكللتللرونللي، وسللللؤاال إلللى 
وزير التربية ووزير التعليم العالي 
والبحث العلمي د. حمد العدواني، 
عن سبب عدم صرف جميع البدالت 
للمعلمني مبللدارس الللوفللرة، وسللؤاال 
آخللر إلللى وزيللر التجارة والصناعة 
ووزيلللر الللدولللة لللشللؤون االتللصللاالت 
وتللكللنللولللوجلليللا املللعلللللومللات ملللازن 
الناهض، عن إجللراءات وقف تهريب 

املواد التموينية املدعومة.
الزيد.. 13 سؤاال 

وجه النائب أسامة الزيد 13 سؤاال 
إلى 6 وزراء، منها 4 أسئلة إلى وزير 
التجارة والصناعة ووزيللر الدولة 

لللشللؤون االتللصللاالت وتكنولوجيا 
املعلومات مازن الناهض، عن ودائع 
مؤسسة املوانئ في البنوك واخلتم 
اجلللديللد للللللذهللب، وتللطللبلليللق تقنية 
البلوكتشني، وشللركللة بللرامللج أمن 
تكنولوجيا املعلومات وأمن البيانات، 
ووجه 3 أسئلة إلى وزير الصحة د. 
أحمد العوضي، عن خطة التطعيمات 
الوقائية ومستشفى اللللرازي وعدد 
األطلللبلللاء الللكللويللتلليللني الللعللاملللللني في 
وزارة الصحة، ووجلله سؤالني إلى 
وزير املالية ووزير الدولة للشؤون 
االقتصادية واالستثمار عبد الوهاب 
الرشيد عن العمات الرقمية والعقود 
التي أبرمتها اللللوزارة مع الشركات 
االسللتللشللاريللة، والللعللمللات الرقمية، 
وسؤالني إلى وزير اإلعام والثقافة 
ووزيللللر اللللدوللللة لللشللؤون الشباب 
عبد الرحمن املطيري، عن إجنللازات 
مطبعة وزارة اإلعام، و تأخير شركة 
الشرق األوسط لاتصاالت السلكية 
والاسلكية في تنفيذ عقد وتوريد 
ومتديد كوابل ألياف ضوئية وسؤاال 
إلللى وزيلللر الللعللدل ووزيلللر األوقلللاف 
والشؤون اإلسامية ووزيللر الدولة 
لشؤون تعزيز النزاهة عبد العزيز 
املاجد عن مصادر إيرادات بيت الزكاة.

الطشه.. 12 سؤاال 
وجلله الللنللائللب د. مللبللارك الطشه 
12 سللؤاال، منها سللؤال مشترك إلى 
9 وزراء بشأن ما تللردد عن صدور 
أواملللر شفهية باملوافقة على النقل 
والندب واإلعارة، كما وجه سؤاال إلى 
وزير التربية ووزير التعليم العالي 
والبحث العلمي د. حمد العدواني، عن 
عدد حاالت احلرمان من االختبارات 
بسبب الغش خال السنوات اخلمس 
األخللليلللرة، وسللللؤاال آخلللر إللللى وزيللر 
الدولة لشؤون مجلس األمة ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير 
العمراني عمار العجمي، عن سبب 
تأخر تللوزيللع بطاقات التخصيص 
واالحتياط لقسائم جنوب سعد العبد 
الله، وسؤاال إلى نائب رئيس الوزراء 
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
بللراك الشيتان بشأن شللروط ترشح 
محامي الفتوى والتشريع لتمثيل 

اإلدارة في مهمات خارجية.
املّهان.. 9 أسئلة 

وجللله الللنللائللب د. مللحللمللد املللّهللان 
9 أسئلة منها سللؤال مشترك إلى 9 
وزراء، بشأن إجللللراءات وزاراتللهللم 
واجلللهللات التابعة لهم لتعيني غير 

الكويتيني من أم كويتية.
املضف.. 4 أسئلة 

وجلللله الللنللائللب مللهلللللهللل املللضللف 
4 أسئلة، منها سلللؤاالن إلللى وزيللر 
املالية والدولة للشؤون االقتصادية 
واالسللتللثللمللار عبد الللوهللاب الرشيد 
بشأن جميع القرارات التي أصدرها 
الللوزيللر منذ 10/10/2022 وعدد 
العاملني من غير الكويتيني في الهيئة 
الللعللامللة لللاسللتللثللمللار، وسللللؤال إلللى 
وزيللر الدفاع الشيخ عبد الله العلي 
بشأن عدد املستحقني لصرف مكافأة 
الصفوف األمامية، وسللؤال آخر إلى 

وزيللر الللدولللة لشؤون مجلس األمة 
وشؤون اإلسكان والتطوير العمراني 
عمار العجمي في شأن اإلدارة العامة 

للطيران املدني.
املطيري.. 4 أسئلة 

وجللله الللنللائللب مللاجللد املللطلليللري 4 
أسئلة، منها سؤال إلى وزير الصحة 
د. أحللمللد الللعللوضللي بللشللأن مللركللز 
األطلللراف الصناعية، وسلللؤال آخر 
إلللى وزيللر اخلارجية الشيخ سالم 
العبد الله بشأن آلية تعديل الوضع 
الوظيفي للموظفني، إضافة إلى سؤال 
آخللر إلللى وزيللر التجارة والصناعة 
وشلللؤون االتللصللاالت وتكنولوجيا 
املللعلللللومللات ملللازن الللنللاهللض بشأن 
الشركة الكويتية األوكرانية الستيراد 
الصلبوخ، وسللؤال إلى وزيللر العدل 
وزيللر األوقللاف والشؤون اإلسامية 
وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة 
عبد العزيز املاجد، بشأن عقد الدورات 
الللازمللة لشغل وظللائللف معاوني 

القضاء ملدة ال تزيد على 3 سنوات.
الدمخي.. 4 أسئلة 

وجلله النائب د. عللادل الدمخي4 
أسئلة، منها سللؤال مشترك إلللى كل 
من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدولة لشؤون مجلس الللوزراء براك 
الشيتان، ووزيللر الدفاع الشيخ عبد 
الله العلي بشأن املرسوم رقم )95( 
لسنة 2017 بتشكيل جلان مشتريات 
املللواد العسكرية ومقاوالت املنشآت 
العسكرية وآلية وإجلللراءات عملها 
والرقابة عليها واملادة رقم )9( منه، 
كما وجلله سلللؤاال إلللى وزيلللر املالية 
وزيللر الللدولللة للشؤون االقتصادية 
واالسللتللثللمللار عبد الللوهللاب الرشيد 
بشأن اجراءات توظيف املضيفات في 
اخلطوط اجلوية الكويتية، وسؤاال 
آخر إلى وزير الدفاع الشيخ عبد الله 
العلي بشأن صفقة طائرات الكاراكال.

العبيد.. 3 أسئلة
وجه النائب حمد العبيد 3 أسئلة، 
منها سللؤال إلى وزيللر التربية وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد 
العدواني، في شأن جلان امتحانات 
الفترة الدراسية األولى للصف الثاني 
عشر 2022/2023، وسؤال آخر إلى 
وزيللر املالية وزيللر الدولة للشؤون 
االقتصادية واالستثمار عبد الوهاب 
الرشيد بشأن مشروع مدينة احلرير، 
وسللؤال إلللى وزيللر الصحة د. أحمد 
العوضي بشأن قللرار منع التصوير 

في املرافق الطبية.
شعبان.. 3 أسئلة

وجللله الللنللائللب شللعلليللب شعبان 
3 أسئلة، منها سلللؤاالن إلللى وزيللر 
الللتللربلليللة ووزيللللر التعليم العالي 
والبحث العلمي د. حمد العدواني، 
عن قللرارات أصدرتها مديرة جامعة 
الكويت باإلنابة، كما وجه سؤاال إلى 
وزير املالية ووزير الدولة للشؤون 
االقتصادية واالستثمار عبد الوهاب 
الللرشلليللد، عللن أسللبللاب تللأخللر صرف 
مكافأة الصفوف األمامية للعاملني في 

اخلطوط الكويتية.

الصيفي.. سؤاالن
وجللله الللنللائللب الصيفي الصيفي 
سلللؤاللللني، منهما سللللؤال إللللى وزيللر 
الصحة، د. احللمللد الللعللوضللي، بشأن 
عدد املقبولني في البورد الكويتي لكل 
تخصص، وسؤال آخر إلى وزير الدولة 
لشؤون البلدية عبد العزيز املعجل، 
بشأن مشروع تطوير وحتديث شاطئ 

الفنطاس.
اخلالد.. سؤاالن

وجهت النائبة عالية اخلالد سؤالني، 
منهما سلللؤال إللللى وزيللللرة الللشللؤون 
االجتماعية والتنمية املجتمعية وزيرة 
الللدولللة لشؤون املللرأة والطفولة مي 
البغلي، بشأن مركز إيللواء املعنفات، 
وسللؤال آخر إلى نائب رئيس مجلس 
الللوزراء وزير النفط د. بدر املا بشأن 

تطبيق قانون حماية البيئة.
أبل.. سؤاالن

وجه النائب د. خليل أبل سؤالني، 
منهما سؤال إلى وزير التربية ووزير 
التعليم العالي والبحث العلمي، د. 
حمد العدواني، عن اإلجلللراءات التي 
اتللخللذتللهللا اللللللوزارة لتفعيل حماية 
املنظومة التعليمية من أساليب الغش 
التي ينتهجها بعض الطلبة، وسؤال 
آخر إلى وزير اخلارجية الشيخ سالم 
العبد الله، بشأن اإلعانات الداخلية 
للنقل من الوظائف املدنية إلى السلك 

الدبلوماسي والقنصلي.
املطر.. سؤاالن

وجه النائب د. حمد املطر سؤالني، 
منهما سؤال إلى وزير اإلعام والثقافة 
وزير الدولة لشؤون الشباب، بشأن 
مناقصة أعللمللال صيانة وتركيبات 
إضللافلليللة ألنظمة مكافحة احلللريللق، 
وسللؤال آخر إلى وزيللر التربية وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي د. 
حمد العدواني بشأن الترقيات العلمية 
في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب.
السويط.. سؤال

قدم النائب ثامر السويط سؤاال إلى 
وزيللر التربية وزيللر التعليم العالي 
والبحث العلمي د. حمد العدواني، 
بشأن وجللود بعض املاحظات على 

عمل وزارة التربية والتعليم العالي.
الساير.. سؤال

وجه النائب مهند الساير سؤال إلى 
وزير التجارة والصناعة وزير الدولة 
لللشللؤون االتلللصلللاالت وتكنولوجيا 
املللعلللللومللات، ملللازن الللنللاهللض، بشأن 
السند القانوني لفرض رسللوم على 
القادمني إلى دولللة الكويت عبر منفذ 

العبدلي احلدودي.
العتيبي.. سؤال

قدم النائب فللارس العتيبي سؤاال 
إللللى وزيللللرة اللللشلللؤون االجتماعية 
والتنمية املجتمعية وزيلللرة الدولة 
لشؤون املرأة مي البغلي، بشأن صرف 
مبالغ مللللدارس خاصة غير معتمدة 

لإلعاقة الذهنية.

شمس.. سؤال
وجه النائب هاني شمس سؤاال إلى 
وزير الدفاع الشيخ عبد الله العلي، 
بللشللأن أسللبللاب عللدم صللرف األعللمللال 
املمتازة ملوظفي الللوزارة املعفيني من 

العمل أثناء جائحة كورونا.
عاشور.. سؤال

قدم النائب صالح عاشور سؤاال 
إلى وزير املالية وزير الدولة للشؤون 
االقتصادية واالستثمار عبد الوهاب 
الرشيد، بشأن املبلغ املدفوع للبنوك 
احمللية مقابل قللرار تأجيل أقساط 
القروض عن املواطنني أثناء جائحة 

كورونا.
الهاجري.. سؤال

قلللدم الللنللائللب د. فلللاح الللهللاجللري 
سؤاال إلى وزير املالية وزير الدولة 
للشؤون االقتصادية واالستثمار 
عبد الوهاب الرشيد، بشأن املكافأة 
املالية للخاضعني لقانون التأمينات 
االجللتللمللاعلليللة وقلللانلللون مللعللاشللات 
ومكافآت التقاعد للعسكريني عند 

انتهاء االشتراك.
جوهر.. سؤال

وجه النائب د. حسن جوهر سؤاال 
إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
النفط د. بدر املا، بشأن التعديل على 

الائحة اإلدارية ملؤسسة البترول.
هايف.. سؤال

قدم النائب محمد هايف سؤاال إلى 
وزير التجارة والصناعة وزير الدولة 
لللشللؤون االتللصللاالت وتكنولوجيا 
املعلومات مازن الناهض، عن السند 
الللقللانللونللي النللدمللاج شللركللة املاحة 

العربية املتحدة مع شركة أملانية.
احلجرف.. سؤال 

وجه النائب مبارك احلجرف سؤاال 
إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدولة لشؤون مجلس الللوزراء براك 
الشيتان، بشأن نقل خدمات موظفني 

إلى األمانة العامة ملجلس الوزراء.
األنبعي.. سؤال

قدم النائب عبد الله تركي األنبعي 

سللؤاال إلللى وزيلللرة األشللغللال العامة 
وزيللللرة الللكللهللربللاء واملللللاء والللطللاقللة 
املللتللجللددة د. أمللانللي بللوقللمللاز، بشأن 
الطاقة اإلنتاجية حملطات معاجلة 

مياه الصرف الصحي.
فهاد.. سؤال

وجه النائب عبد الله فهاد سؤاال 
إللللى وزيللللر الللتللجللارة والللصللنللاعللة 
وزيلللر الللدولللة لللشللؤون االتللصللاالت 
وتكنولوجيا املعلومات مازن الناهض 
بشأن الشراكة بني احلكومة وشركة 

»غوغل كاود العاملية«.
العصفور.. سؤال

قدم النائب سعود العصفور سؤاال 
إلللى وزيلللر اإلعلللام والثقافة وزيللر 
الدولة لشؤون الشباب، عبد الرحمن 
املطيري، بشأن عدد املكتبات العامة 

في كل محافظة وعدد العاملني بها.
الصقعبي.. سؤال

وجللله الللنللائللب د. عللبللد الللعللزيللز 
الصقعبي سؤاال إلى وزيرة األشغال 
العامة وزيرة الكهرباء واملاء والطاقة 
املتجددة د. أماني بوقماز، عن الطرق 
الرئيسة والسريعة والطرق الداخلية 

التي جتددت وأُجري لها صيانة.)
مقترحات نيابية 

مللن جللهللة أخلللرى شللهللد األسللبللوع 
املاضي، نشاطا نيابيا على مستوى 
تقدمي االقتراحات التي استعرضت 
علللددا مللن القضايا منها اقتراحات 
بللقللوانللني فللي شلللأن تللأسلليللس شركة 
مساهمة متخصصة لصيانة املباني 
واملنشآت العامة، ومكافحة أعمال 
اإلخللال باالمتحانات واالختبارات 

وغيرها.
وفيما يخص االقتراحات برغبة فقد 
تضمنت عللددا من القضايا من بينها 
زيادة كادر بعض العاملني الكويتيني 
فللي وزارة الللتللربلليللة، واستعجال 
زيللادة مخصصات الطلبة املبتعثني 
باخلارج، وتعديل اللوائح والقرارات 
اخلاصة ببدالت األطللبللاء البشريني 

واألسنان الكويتيني وغيرها.
االقتراحات بقوانني

قلللدم الللنللائللب د. علللادل الدمخي 

اقتراحا بقانون فللي شللأن تأسيس 
شركة مساهمة متخصصة لصيانة 
املباني واملنشآت العامة وتشغيلها 
وفق الشروط واألوضاع واإلجراءات 

التي يصدر بها قرار مجلس الوزراء.
وقدم النائب د. عبدالكرمي الكندري 
اقتراحا بقانون بشأن مكافحة أعمال 
اإلخللال باالمتحانات واالختبارات، 
يقضي باحلبس والغرامة لكل من 
سللاهللم فللي اإلخلللال بالنظام العام 
لامتحانات في املدارس واجلامعات، 
ورسللوب الطالب مرتكب الغش في 

جميع املواد.
وتقدم 5 نللواب باقتراح بقانون 
بشأن إدارة البيانات الرقمية، ووضع 
قواعد قانونية حاكمة في احلفاظ على 
أمن تلك البيانات من حيث التداول 

ونطاقه.
ويقضي القانون الذي تقدم به كل 
من النواب عالية اخلالد ود. جنان 
بللوشللهللري ومهلهل املللضللف وماجد 
املللطلليللري وعللبللد الللوهللاب العيسى، 
بتنظيم حللفللظ الللبلليللانللات الرقمية 
وتخزينها واسترجاعها والعمل 
بها وحتديد االختصاصات للجهة 

املختصة واجلهات العاملة عليها
االقتراحات برغبة

قدم النائب أسامة الشاهني اقتراحا 
برغبة بشمول باحثي شؤون الطلبة 
ومسجلي شللؤون الطلبة الكويتيني 
العاملني في وزارة التربية بالكادر 
الذي مت إقراره لزمائهم في الوظائف 

التربوية املساندة.
وقدم الشاهني اقتراحا آخر برغبة 
بشمول األخصائيني االجتماعيني 
والنفسيني وأمناء املكتبات والتقنيات 
الللتللربللويللة الللعللاملللللني فللي مختلف 
الللللوزارات والهيئات واملللؤسللسللات 
الللعللامللة بللالللكللادر اللللذي مت إقلللراره 

لنظرائهم العاملني بوزارة التربية.
وقللدم النائب أحمد الري اقتراحا 
برغبة بتعديل اللوائح والللقللرارات 
اخلاصة ببدالت األطللبللاء البشريني 

واألسنان الكويتيني.
وقللدم الري اقتراحا آخللر برغبة 
بللاسللتللعللجللال اللللزيلللادة امللللقلللررة في 
مخصصات الطلبة املبتعثني للدراسة 
باخلارج بنسبة )50 %( بأثر رجعي 
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 كشفت مجموعة الياقوت والفوزان 
القانونية عللن إطللاق منتدى قانوني 
اقتصادي عاملي مبشاركة ديوان جلوبال 
الللعللامللليللة وبللرعللايللة احتلللاد الللشللركللات 
االستثمارية وغرفة جتللارة وصناعة 
الكويت يللوم األول مللن فبراير 2023 
، وذلللك على هامش توقيع مجموعة 
الياقوت والللفللوزان القانونية واحتللاد 
الشركات االستثمارية اتفاقية تعاون 
تستهدف تعزيز التعاون االقتصادي 

والقانوني بني اجلانبني. 
  وفي هذا السياق ، أكد رئيس مجلس 
إدارة احتلللاد الللشللركللات االستثمارية 
صالح السلمي أن الربط بني االقتصاد 
والقانون أحللد أهللداف االحتللاد الرامية 
لللتللطللويللر الللتللشللريللعللات االقللتللصللاديللة 
وجعلها فللي خدمة االقتصاد وزيللادة 
دور القطاع اخلاص في بيئة األعمال ، 
مبيناً أن التعاون بني مجموعة الياقوت 
والفوزان القانونية يساعد في حتقيق 
هذا الهدف. كما اوضح إن فكرة وجود 
احتللاد لشركات االستثمار جللاءت لسد 
فجوة كبيره بسوق االستثمار بالكويت 
سواء على صعيد مراجعة التشريعات 
االقللتللصللاديللة واملتعلقة باالستثمار 
ومراجعتها وتقدمي االقللتللراحللات لكي 
تتناسب واملللجللاالت املختلفة لشركات 
االستثمار العاملة بالسوق والتي تقوم 
بللدور كبير ومؤثر في تنمية االقتصاد 
الكويتي وتطوير االستثمار في الكويت 
وخلق أدوات استثمارية جديدة جلعل 
الكويت مركزا ماليا مرموقا في دول 
املنطقة، وعللاوة على ذلك فان االحتاد 

يقوم مبهام كثيرة.
 وبني السلمي  أن اتفاقية التعاون بني 
االحتللاد ومجموعة الياقوت والفوزان 
القانونية يستهدف حتقيق هذا الغرض 
، مبيناً أن مبادرات جديدة سيتم تنفيذها 
بالشراكة بني اجلانبني ومع “جلوبال 
ديوان” لتنظيم ملتقى قانوني اقتصادي 
عاملي ، حيث سيكون هناك أفكاراً سيتم 
طرحها خال امللتقى من خالها يتم رفع 
حجم التبادل التجاري واالستثمارات 

األجنبية الواردة إلى الكويت. 
  وبللني أن مشروعات القوانني مثل 
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص 
والوساطة التي ميكن أن تيسر الكثير من 
اإلجللراءات لتسهيل جذب االستثمارات 

اللللواردة إلللى الكويت وكللذلللك مشروع 
قانون للوساطة املالية والللذي يعد من 
التشريعات الهامة التي تسهم في تعزيز 
دور الشركات االستثمارية في الواقع 

االقتصادي. 
 وأشار إلى أن امللتقى سيكون بوابة 
لتعزيز التعاون التجاري واالستثماري 
بني فرنسا والكويت خال املرحلة املقبلة 
من خال املبادرات التي يتم تبنيها بني 

القطاعني العام واخلاص. 
 وأثنى السلمي على املللبللادرات التي 
تتبناها مجموعة الياقوت والللفللوزان 
القانونية والتي من شأنها دعم القطاع 
االستثماري واالقتصادي ، وكذلك رعاية 
غللرفللة جتلللارة وصناعة الكويت على 

رعايتها لهذا امللتقى. 
ومن جانبه ، أكد الشريك واملدير في 
مجموعة الياقوت والفوزان القانونية 
خليفة الياقوت أن االتفاقية مع احتاد 
الشركات االستثمارية متثل انعكاساً 
لاهتمام الكبير للبعد القانوني في كافة 
األعمال التجارية واالستثمارية وأهمية 
اجلللوانللب القانونية املتزايدة في هذا 

اخلصوص. 
 ولفت الياقوت في كلمته التي ألقاها 
، أمس ، على هامش توقيع االتفاقية بني 
مجموعة الياقوت والفوزان القانونية 
واحتللللاد الللشللركللات االسللتللثللمللاريللة أن 
االتفاقية تأتي ملواكبة التحديات التي 

تواجهها البيئة اإلقليمية والعاملية 
والللتللي أفللرزتللهللا الللعللديللد مللن األزملللات 
العاملية لعل في مقدمتها جائحة كورونا 
وكللذلللك تللداعلليللات احللللرب “الروسية 
-–األوكرانية” التي وضعت االقتصاد 
الللعللاملللي فللي مللوقللف صعب وجللعللل من 
اللللضلللروري الللتللحللوط لتلك األزملللات 
وحماية بيئة األعللمللال فللي العديد من 
الدول ومنها الكويت حيال تلك األزمات. 

  واشار إلى أن تلك االتفاقية تستهدف 
في املقام تشجيع القطاع اخلاص للعمل 
وفق أطر قانونية ومؤسسية ، ما يعزز 
البيئة االقتصادية ويجعلها جاذبة 
لاستثمارات احمللية واألجنبية وكذلك 

جاذبيتها بتشريعاتها وقوانينها. 
وأضلللاف : متتلك الللكللويللت خبرات 
اقتصادية واستثمارية وقانونية ، إال أنه 
يجب  تسليط الضوء على تلك اجلهود 
التي تعد ذات أهمية كبيرة ، ووضع تلك 
اخلبرات واإلمكانيات موضع التنفيذ 

على املدى الطويل. 
 وبني أن اتفاقية التعاون بني احتاد 
الللشللركللات االسللتللثللمللاريللة ومجموعة 
الياقوت والفوزان القانونية تهدف إلى 
التعاون ملراجعة التشريعات والقوانني 
ذات الصلة بعمل الشركات االستثمارية 
، باإلضافة إلللى وضللع القوانني التي 
حتمي وحتفظ وتعزز حقوق االحتللاد 

والشركات االستثمارية التابعة له. 

5 alwasat.com.kw

»اخلليج« ميضي قدمًا في تطبيق مبادرات استراتيجية لالستدامة  
فللي إطللار إميللانلله بأهمية تطبيق مللبللادئ االسللتللدامللة، 
ومتاشيا مع املعايير واإلرشادات العاملية لتعزيز الشفافية، 
فيما يخص القضايا املتعلقة بالبيئة واملجتمع واحلوكمة، 
أطلق بنك اخلليج تقريره الثاني لاستدامة عن عام 2021 
، حتت عنوان “بناء  أسللاس مستدام”،  تطبيقاً ملبادئ 
ومعايير املبادرة العاملية للتقارير )GRI( وأهداف األمم 
املتحدة للتنمية املستدامة )SDGs( والدليل اإلرشللادي 

إلفصاحات االستدامة الصادر عن بورصة الكويت . وسلط 
التقرير الضوء على دعم البنك لتسريع أجندة االستدامة 
الوطنية وتنفيذ رؤية الكويت 2035، عبر مبادرات مختارة 
استراتيجياً، تساهم بفاعلية في ترسيخ النهج املستدام 
داخل املجتمع، من خال تبني ممارسات مسؤولة ذات نهج 
استباقي، عند تقدمي اخلدمات املالية واملصرفية، واحللول 
الرقمية املبتكرة، واستقطاب املواهب، ومتكني الشباب 

والنساء في املجتمع، وغيرهم.  وقللال نائب املدير العام 
لاتصاالت املؤسسية في بنك اخلليج أحمد األمير: “نحن 
في سعي دائم نحو تلبية حاجات العماء واملستثمرين، 
وتقدمي خدمات ذات قيمة طويلة األجل، من خال تطبيق 
ممارسات االستدامة بفاعلية كبيرة من الناحية املالية 
والبيئية واالجتماعية، بشكل يساهم في تنمية املجتمع، 

ويعزز ريادته االقتصادية في األسواق العاملية.

قللال تقرير الللشللال األسللبللوعللي الللصللادر 
عن املالية العامة – أوالً: اإليللرادات العامة: 
في علم املالية العامة التقليدي، اإليللرادات 
العامة في معظمها إيرادات ضريبية، وحتى 
تكون تلك اإليللرادات نامية ومستدامة، البد 
من ضمان بيئة أعمال منافسة، والبللد من 
العمل على ضمان نشاط اقتصادي متنامي 
على اللللدوام. ففي بريطانيا مللثللاً، نصيب 
مساهمة الدخل الضريبي 74باملئة، ومثلها 
في سنغافورة، ترتفع في السويد إلى نحو 
83باملئة، وتنخفض في الواليات املتحدة 
األمريكية إلى 65باملئة، وفي دول نفطية مثل 
النرويج تبلغ نحو 77باملئة، وفي االقتصاد 
السعودي وهو في بدايات مشروع تنويع 

مصادر دخله، تبلغ نحو 33باملئة.
في الكويت، ليس هناك اقتصاد، هناك 
مالية عامة ال ينطبق عليها تعريف املالية 
العامة في علم املالية العامة، متول الضريبة 
نفقاتها الللعللامللة بنسبة 2.5باملئة فقط، 
وصلب إيراداتها العامة هي استبدال أصل 
بنقد، أي استخراج نفط واستبداله بدوالر 
أمريكي، لذلك تصبح مخاطره عالية إن لم 
تستثمر حصيلتها في خلق مصادر دخل 
بديلة، وهو ما فشلت الكويت فيه على مدى 
الستني سنة املاضية. أفضلها كللان الربع 
األول من تلك الستني سنة املمتد من السنة 
املالية )1976/1975-1961/1960(، 
فيها بلغت اإليللرادات العامة النفطية نحو 
195باملئة حجم النفقات العامة، لذلك كانت 
حقبة تعززت فيها احتياطات الكويت املالية 
ونهايتها شهدت إنشاء صندوق احتياطي 
األجيال القادمة، وكانت احلقبة األفضل منذ 

االستقال.
عكسها متللامللاً كللانللت حقبة الللسللنللوات 
اخلمسة عشر التالية )1977/1976-
1993/1992(، فبعد ارتفاع شديد ألسعار 
النفط إبان الثورة اإليرانية في عام 1979 
و1980، انتكس سوق النفط أسعاراً وانتاجاً 
حتى انفرطت منظمة أوبلللك فللي ديسمبر 
1985، وزامنت بدء انفات السياسة املالية 
ما ضاعف من معدل اإلنفاق السنوي لتلك 
احلقبة ليصبح 10 أضعاف مستوى احلقبة 

التي سبقتها. 
أصاب الرواج سوق النفط بعدها بسبب 

ظاهرة النمو الصيني غير املسبوق في فترة 
اخلمسة عشر سنة الاحقة )1994/1993-
2007/2006( رغم انتكاسة منور آسيا في 
عللام 1997، وعوضه الحقاً رواج اقتصاد 
عاملي اصطناعي في بداية األلفية الثالثة 
بسبب انفات السياسات النقدية والللذي 
انتهى بأزمة عام 2008 الكبرى، وخالها 
بلغت إيرادات النفط 112باملئة حجم النفقات 
العامة التي طالها بعض االنللضللبللاط في 
تسعينات القرن الفائت، ولم يزد معدل منو 
نفقات تلك احلقبة سوى بنحو 62باملئة عن 

معدل احلقبة السابقة لها. 
وفللي حقبة اخلمسة عشر سنة األخيرة 
)2008/2007-2022/2021( أصيب 
سللوق النفط بثاث نكسات، األوللللى بعد 
سبتمبر 2008 ولكنه تعافى منها سريعاً 
بسبب تللعللافللي االقللتللصللاد الللعللاملللي بفعل 
التوسع الشديد للسياسات املالية والنقدية، 
ثم انتكاسة خريف 2014 واستمرت معاناته 
حتى أواخللر ذلك العقد، ثم أصيب بنكسته 
الثالثة إبان جائحة كورونا، وتعافى بسبب 
بللدء رواج أداء االقتصاد العاملي، ثم تلقى 
سللوق النفط دفللعللة كبيرة بسبب احلللرب 
الروسية األوكرانية وغطت إيراداته خال 
تلك احلقبة نحو 103باملئة مللن إجمالي 
النفقات العامة، ومعظم الدعم جاء ألسباب 

استثنائية في السنتني األخيرتني، وخال 
تلك احلقبة انفلتت متاماً السياسة املالية 
احمللية، وأعلنت احلكومة رسمياً احتمال 
عجزها عن دفع الرواتب واألجور في صيف 

عام 2020.
واللللسلللنلللوات اخلللمللسللة عللشللر الللقللادمللة 
)2023/2022-2037/2036( سوف 
تللكللون سللنللوات حللرجللة مللن زاويلللة هبوط 
إيرادات النفط، وزاوية الضغوط الطبيعية 
لزيادة النفقات العامة، وفي شق اإليرادات 
النفطية، وإلى جانب مخاطر أداء االقتصاد 
الللعللاملللي الضعيف شللامللاً الللصللني، سوف 
يتعرض النفط حلرب مماثلة ملا تعرض له 
بعد وقف تصدير النفط العربي للغرب في 
أكتوبر 1973 والللذي انتهى بانفراط أوبك 
نتيجة صراع أعضائها على حصص اإلنتاج، 
كما سوف يتعرض حلرب بيئية وأخرى من 

تقنيات الوقود النظيف. 
والوعي املبكر بتلك احلقيقة وما تتطلبه 
من ضبط ملصارف تلك اإليللرادات، ومن أجل 
مستقبل مئات األلوف من الشباب القادمني 
إلى سوق العمل إلى جانب متطلبات حياتهم 
الضرورية األخللرى، سوف يصبح الفاصل 
ما بني االستقرار أو الضياع، هو مضمون ما 
نتخذه من قللرارات اليوم في حصافة إنفاق 

اإليرادات العامة.

االت��ف��اق��ي��ة ت��س��ت��ه��دف ت��ط��وي��ر دور  ال��س��ل��م��ي: 
ال���ق���ط���اع االس���ت���ث���م���اري ع��ل��ى أس�����اس ق��ان��ون��ي

60 عامًا في خلق مصادر دخل بديلة الكويت فشلت على مدى 

»الشال«:  عدم استثمار حصيلة املالية العامة مخاطر عالية

 2022 »برقان« يختتم إجنازاته في 
4 جوائز من »غلوبال فاينانس«  بحصد 

مع انتهاء عام -2022الذي شهد إطاق العديد 
من احللول الرقمية املميزة- اختتم بنك برقان العام 
بحصد أربللع جوائز من مجلة غلوبال فاينانس 
العاملية، فضاً عن تتويج تطبيقه املصرفي الرقمي 
بأعلى تصنيف على متجر App Store ومتجر
Store  Google Play في الكويت، مبتوسط 

التقييم 4.65. 
وتشمل اجلوائز األربللع جائزة “أفضل بنك في 
حماية أمن املعلومات وإدارة عمليات االحتيال”، 
وذلللك لتطويره أحللد أفضل أنظمة األمللن وإدارة 
عمليات االحتيال واتللبللاع سياسات تخطيطية 
سليمة في املنطقة. كما حصل البنك على جائزة 
“أفضل واجللهللات برمجة التطبيقات املصرفية 
املفتوحة”، وذلك تقديراً البتكاره واجهات برمجة 
تطبيقات مصرفية آمنة وفّعالة، حيث تعد واجهات 
برمجة التطبيقات أساسية في السماح لشركات 
التكنولوجيا املالية واألطلللراف املالية األخللرى 
بالتعاون والعمل مع بنك برقان لتعزيز وتقدمي 

خدمات مصرفية مبزايا عديدة.
وحصد بنك بللرقللان أيللضللاً لقب “أفضل موقع 
للخدمات املصرفية املتوافقة مع الهواتف الذكية”، 
نظراً لتجربة املستخدم السلسة التي يقدمها من 
خللال مجموعة كبيرة توفرها أجللهللزة وحلول 
اخلدمات املصرفية أثناء التنقل. كما سلطت غلوبال 
فاينانس الضوء على دعم بنك برقان للشركات 
الصغيرة واملتوسطة في جميع أنحاء املنطقة في 
عام 2022، وذلك بتكرميه بجائزة “أفضل اخلدمات 

املصرفية للشركات الصغيرة واملتوسطة”. 
وتأكيداً ملكانته الللرائللدة كأفضل تطبيق مالي 
ومصرفي على متجر  App Storeفي الكويت، 
شهد العماء التطور املتنامي لتطبيق بنك برقان 
طلللوال عللام 2022، السيما مللع إضللافللة العديد 
مللن املللملليللزات واخلللدمللات اجلللديللدة. إذ بللدأ العام 
 Fast(”بإطاق خدمة “حتويات دولية سريعة
International Transfers(  بالشراكة مع 
ماستركارد- وهي خدمة جديدة ومتطورة رقمياً- 
كن العماء من حتويل األمللوال  بعمات مختلفة  متمُ
إلللى أكثر من 25 دولللة حللول العالم بشكل فوري 

وأسعار تنافسية.
وخللال هللذا الللعللام، أطلق بنك بللرقللان خدمته 

 ،)eKYC( الرقمية “اعرف عميلك” اإللكترونية
والللتللي تسمح للعماء بتحديث معلوماتهم 
الشخصية بسرعة وسهولة من خللال املنصات 
الرقمية لبنك برقان دون احلضور شخصياً لفروع 

البنك.
وتعليًقا على اإلجنازات التي حققها البنك خال 
العام، قال رائد عبد الله الهقهق، نائب رئيس اجلهاز 
التنفيذي ملجموعة بنك برقان والرئيس التنفيذي 
الكويت: “شهد هذا العام إطاق البنك حللول رقمية 
عديدة متميزة أٌضيفت إلى باقة خدماته ومنتجاته 
التكنولوجية على منصاته الرقمية، وٌكللل منها 
ٌمصمم لتلبية احتياجات عمائنا املتنوعة وفق 
أحدث احللول املصرفية لارتقاء بخدماته بأعلى 

مستوى من اجلودة والسرعة”. 
وتعليقاً على التأثير اإليجابي لابتكارات 
الرقمية لبنك برقان على مللدار الللعللام، قللال دنيز 
جنكيز- رئيس إدارة اخلدمات املصرفية الرقمية 
للمجموعة- في بنك برقان: “يتمثل تأثير التطور 
الرقمي لبنك برقان على املجتمعات والشركات 
واألفللراد في العديد من اجلوائز التي حصل عليها 
البنك، وأبرزها حصول التطبيق املصرفي الرقمي 
لبنك برقان على متوسط التقييم 4.65 جنمة، وهو 
أعلى تصنيف تاريخي لتطبيقات iOS على متجر 
  Android في الكويت  و لتطبيقات App Store
على متجر Google Play Store في الكويت. 
  ”Apply Now“ وبفضل توفير خللدمللات مثل
و”eKYC”، فضًا عن شراكتنا مع ماستركارد 
لتقدمي خدمة التحويات الدولية السريعة، واصل 
بنك برقان تعزيز مشاركته في االقتصاد الرقمي 
والشمول املالي املتقدم في كل أنحاء املنطقة وليس 

الكويت فقط”.
ومن جانبه، قال ناصر محمد القيسي-رئيس 
مللدراء اخلللدمللات املصرفية الشخصية -فللي بنك 
برقان: “كان عام 2022 نقطة حتول حقيقية لبنك 
برقان في تطوره الرقمي وأدائه املتميز في تسهيل 
حصول العميل على جتربة مصرفية رقمية سريعة 
وآمنة، حيث يعكس إطللاق العديد من اخلدمات 
الرقمية املبتكرة خال العام مدى مرونة وتكامل 
استراتيجية البنك في تقدمي خدماته العديدة عبر 

جميع القنوات واملنصات التكنولوجية”.

على هامش توقيع اتفاقية تعاون بني احتاد الشركات و»الياقوت والفوزان القانونية«

الياقوت: ملتقى قانوني اقتصادي عاملي  
مبشاركة »ديوان جلوبال« الفرنسية

السلمي والياقوت خال املؤمتر الصحافي
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2037/2036 37 مليار دينار لتغطية نفقاتها بحلول  الكويت حتتاج إلى 
ذكللر تقرير الشال األسبوعي الللصللادر عن املالية 
العامة – ثالثاً: إلى أين؟ الكويت بلد مالية عامة ومالية 
عامة غير مستدامة، تعتمد بشكل شبه كلي على بيع 
أصللل ناضب واستبداله بنقد، ذلللك النقد ساهم في 
متويل نفقاتها العامة مبعدل 90باملئة على مدى 60 
عاماً، وكللان متويله للنفقات العامة بنسبة 87باملئة 
للحقبة األولللى، وارتفع إلى 93باملئة للحقبة الثانية 
ثم 88باملئة للحقبة الثالثة، وانتهى بنسبة 90باملئة 
للحقبة الرابعة. ذلك يعني أن الهدف الثابت في كل 
خطط التنمية وبرامج احلكومة وهو تنويع مصادر 
الدخل، جاءت نتائجه صفر أو أدنى قلياً، فقد اختارت 
اإلدارة العامة للبلد مبدأ اقتسام ثروتها الناضبة 

بدالً من تنميتها. مبدأ اقتسام ثروة البلد هدفه خائب 
وهو شراء استقرار الكراسي، ولكن حتى هذا الهدف 
اخلائب لم يشتر استقرار احلكومات املتعاقبة، ولنا في 
استقالتها األسبوع الفائت مثال قريب حلكومة أنفقت 4 
مليار دينار كويتي في شراء الوالءات، بينما استقراراها 

يضمنه احلصافة واإلجناز.
وحتى لو تغاضينا عن تبني سيناريو بات مؤكد 
حول ضعف مستقبلي ألسعار وإنتاج النفط، يتضح 
بللاألرقللام بللأن سيناريو مكرر أو استنساخ للماضي 
إلدارة املالية العامة على خطورته اجلسيمة، بات أمراً 
مستحياً. وفي سيناريو مخفف سوف نعتمد اسقاط 
من التاريخ على املستقبل لنمو النفقات العامة بدءاً من 

معدل متواضع وهو 18.2 مليار دينار كويتي وهو 
معدل اإلنفاق السنوي للسنوات اخلمسة عشر الفائتة، 
وسوف نتبنى معدل لنمو تلك النفقات هو األدنللى في 
السيناريوهات التاريخية السابقة، أو زيللادة بنحو 
62باملئة للسنوات اخلمسة عشر القادمة. حينها سوف 
حتتاج الكويت إلى إيللرادات نفطية بحدود 30 مليار 
دينار كويتي بحلول السنة املالية 2037/2036. األمر 
أكثر استحالة لو اعتمدنا نفقات األسللاس مبستوى 
السنة املالية احلالية البالغة 23 مليار دينار كويتي، 
وفق هذا السيناريو، حتتاج الكويت إلى 37 مليار دينار 
كويتي لتغطية نفقاتها العامة بحلول السنة املالية 
2037/2036، واألمللر سوف يكون أسوأ لو اعتمدنا 

سيناريو أكثر احتماالً للتحقق وأخذنا في االعتبار 
الضغوط املؤكدة على أسعار وإنتاج النفط.

ذلك سوف يقود الكويت إلى خيارين، اخليار األول 
هو السحب من احتياطي األجيال القادمة، وهو خيار 
يعني تآكل يتسارع ألصله مع انحدار متصل إليراداته، 
واخلللاف يبقى حول وقت نضوبه كما حدث لسيولة 
االحتياطي العام سابقاً، وليس حتميته. اخليار الثاني 
هللو دخلللول مصيدة االقللتللراض مللن الللسللوق العاملي، 
ومبرور الوقت يكبر بند أصل سداد القروض وفوائدها 
ضمن مكونات اإلنفاق العام، والنماذج الفاشلة في 
العالم حولنا التي تبنت هذا السيناريو أكثر من أن تعد، 

ومعها تفقد البلد استقاليتها واستقراره

»KIB« يطلق 
احلملة املصرفية 
األقوى من نوعها 

في الكويت
الللتللزامللاً مبللكللافللأة عمائه، 
وحللرصللاً علللللى تللوفلليللر جتربة 
مصرفية غير مسبوقة، أطلق بنك 
الكويت الدولي “KIB” احلملة 
األقللوى من نوعها في الكويت، 
واملللدعللومللة مبللزايللا ومنتجات 
مصرفية تلّبي احتياجات كافة 
عمائه وترتقي لتناسب أسلوب 

حياتهم العصري.
 ،KIB وميلللكلللن للللعلللملللاء
احلللاللليللني واجلللللللدد، الللتللمللّتللع 
مبجموعة متنّوعة وغنية من 
اخلللدمللات واملنتجات املصّممة 
لتلبية احللتلليللاجللاتللهللم، بلللدءاً 
بللحللسللاب “اللللللللدروازة”، وهللو 
حساب التوفير بالدينار الكويتي 
علللللى أسلللاس وديللعللة الللوكللالللة 
بللاالسللتللثللمللار، والللللذي تعتبر 
عللوائللده الشهرية األقلللوى من 
نوعها متوقعة تصل إلى 2باملئة 
متوقعة ألول ثاثة شهور من 
فتح احلساب، ثم نسبة 1باملئة 
بعد ذلك، إضافة إلى السحوبات 
الدورية، ابتداًء من شهر فبراير 
املقبل، على جوائز نقدية طوال 

العام.
ومن بني املزايا الرائعة التي 
توّفرها حملة KIB اجلديدة، 
إمللكللانلليللة االسلللتلللرداد الللنللقللدي 
لغاية 600 د.ك على عمليات 
الشراء والدفع، محلياً وعاملياً، 
ابتداًء من 100 د.ك، باستخدام 
كافة بطاقات KIB االئتمانية 
ومسبقة الدفع، ما يضمن متّتع 
العماء بتجربة تسّوق مذهلة. 
كما تشمل احلملة أقوى برنامج 
مكافآت رقمي هو األول من نوعه 
فللي الللقللطللاع املللصللرفللي احمللي، 
والللذي ميّكن العماء من كسب 
النقاط تلقائياً عند إجنللاز أي 
معاملة مصرفية، ومتكينهم 
من استبدال تلك النقاط مبزايا 
حصرية تضمن متّتعهم بتجربة 
أكثر راحة وسهولة، مثل تذاكر 
السفر، حللجللوزات اإلقللامللة في 
الللفللنللادق، تأجير الللسلليللارات، 
إضافة إلى األجهزة اإللكترونية، 
القسائم الشرائية وغيرها من 
املنتجات الفريدة التي تناسب 

احتياجاتهم.

رائد الهقهقمحمد القيسيدنيز جنكيز
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60 دبابة إضافية ألوكرانيا بولندا تعتزم إرسال 
سُترسل بولندا ألوكرانيا، باإلضافة إلى 14 دبابة »ليوبارد-
2« أملانية الصنع، نحو 60 دبابة؛ منها 30 طراز »بي تي91-«، 

في قرار رحب به الرئيس األوكراني فولودميير زيلينسكي(.
وكتب زيلينسكي على »تويتر«: »أشكر بولندا على هذه 
القرارات املهمة بتزويد أوكرانيا 60 دبابة بولندية منها 30 )بي 

تي91-(، باإلضافة إلى 14 دبابة ليوبارد«.

وج���اء اإلع���ان البولندي بعد ي��وم��ن على إع���ان أملانيا 
والواليات املتحدة عزمهما على إرسال دبابات ثقيلة إلى كييف، 

وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
واخلميس، قال رئيس الوزراء البولندي، في مقابلة مع قناة 
»سي تي في نيوز« الكندية، إن وارسو مستعّدة ل�»إرسال 60 من 
دباباتنا احلديثة؛ منها 30 دبابة بي تي91-«. ولم يحّدد طراز 

الدبابات الثاثن األخرى. وذّكر بأن باده سترسل »14 دبابة 
ليوبارد2- من مخزوننا«.

وأعلنت احلكومة البلجيكية، ، رصد متويل جديد ألوكرانيا 
للمساعدات املدنية وتزويدها صواريخ ومدافع رشاشة وذخيرة 
ومركبات مدرعة. غير أنها لن تتمكن من تزويد كييف بدبابات، 

كما كان يطالبها زيلينسكي.
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تشهد تونس اليوم )األح���د( دورة 
ثانية من االنتخابات التشريعية، التي 
ُدع��ي نحو ثمانية ماين شخص إلى 
املشاركة فيها، وسط استياء شديد من 
الوضع السياسي، وتذمر املواطنن من 
الصعوبات االقتصادية املتزايدة على 

كاهلهم.
ويتنافس 262 مرشحاً، بينهم 34 
امرأة، في هذه اجلولة الثانية، التي متثل 
إحدى املراحل األخيرة في تأسيس نظام 
رئاسي يعمل الرئيس قيس سعّيد على 
تثبيته، منذ أن قّرر صيف 2021 احتكار 
السلطات في الباد، عبر جتميد أعمال 
البرملان وحّله الح��ق��اً، وإق��ال��ة رئيس 
احلكومة السابق. لكن ن��واب البرملان 
ال�161 الذين سيتم انتخابهم غ��داً لن 
يكون بإمكانهم دستورياً »منح الثقة 
للحكومة، أو توجيه الئحة لوم ضدها، 
إال بأغلبية ثلثي أع��ض��اء املجلس«، 
وفق تصريح أستاذ العلوم السياسية 
ح��ّم��ادي الرديسي، لوكالة الصحافة 
الفرنسية. كما ال ميكن عزل الرئيس أياً 

كانت األسباب.
ف��ي ه��ذا السياق، ي��رى الباحث في 
»مركز كولومبيا«، يوسف الشريف، 
أن��ه »بالنظر إل��ى ع��دم االهتمام التام 
للتونسين باحلياة السياسة، فإن 
هذا البرملان لن يتمتع بشرعية كبيرة، 
وبفضل دستور 2022 سيتمكن الرئيس 

القوي من الهيمنة عليه كما يشاء«.
وج���رى تنظيم ال���دورة األول���ى من 
االنتخابات النيابية في 17من ديسمبر 
)ك��ان��ون األول( امل��اض��ي، لكن ُسجلت 
نسبة مشاركة ضئيلة لم تتجاوز حدود 
11.22 في املائة، وهي أضعف نسبة 
مشاركة منذ انتفاضة 2011، التي 

أطاحت نظام الرئيس األسبق الراحل 
زين العابدين بن علي، وفتحت املجال 
النتقال دميقراطي في املنطقة، وكانت 
جتربة فريدة رغم اصطدامها بالكثير 

من االضطرابات.
وي��ق��ّدر اخل��ب��راء، أن ت��ك��ون نسبة 
املشاركة ضعيفة جداً، كما كانت عليه 

ف��ي ال����دورة األول����ى، خ��اص��ة بعد أن 
دع��ت األح���زاب السياسية املعارضة، 
وف��ي مقدمها ح��زب النهضة ال��ذي كان 
أك��ب��ر الكتل البرملانية املهيمنة على 
البرملان منذ ثورة 2011، إلى مقاطعة 
االنتخابات، واعتبار ما يقوم به سعّيد 

»انقاباً«.

7 في إطالق نار بحّي استيطاني في القدس احملتّلة مقتل 

إدانات عربية ودعوات لوقف التصعيد في فلسطني

نشطاء اشتكوا محاوالت »ترهيب « قبيل االقتراع املرتقب

توقعات بـ»عزوف« و»مشاركة ضعيفة« في انتخابات البرملان التونسي

»األعلى للدولة« الليبي يحسم 
ملفات مرشحي »الوظائف السيادية«

أعلن مجلس الدولة الليبي انتهاء عمل جلنته املكلفة فرز امللفات 
اخلاصة باملرشحن لتولي خمس من »الوظائف السيادية« داخل 

الدولة.
وطبقاً لقوائم املرشحن، التي نشرها املكتب اإلعامي للمجلس عبر 
صفحته الرسمية مبوقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« مساء أول من 
أمس، فقد بلغ عدد املتقدمن لشغل منصب رئيس مفوضية االنتخابات 
19 شخصاً، و26 ملنصب رئيس ديوان احملاسبة، بينما تقدم 20 آخرون 
ملنصب نائب رئيس مصرف ليبيا املركزي، و83 مرشحاً لشغل منصب 
وكيل هيئة الرقابة اإلدارية، و17 ملنصب وكيل الهيئة الوطنية ملكافحة 
الفساد. ودعا املجلس األعلى، املرشحن الذين تنطبق عليهم شروط 
الترشح، إلى تسليم تسجيل مرئي بجودة جيدة، يتضمن التعريف 
الشخصي والسيرة املهنية، ورؤيتهم لتطوير املؤسسة للمنصب 
املستهدف وبرنامج عمله، تتراوح مدته ما بن 5 و10 دقائق، في موعد 

أقصاه يوم األحد في مقر املجلس في العاصمة طرابلس.

قصف تركي ملواقع »الوحدات« 
الكردية في الرقة

صّعدت ال��ق��وات التركية من قصفها على مواقع »ق��وات سوريا 
الدميقراطية« )قسد( التي يهيمن عليها األكراد في الرقة بشمال شرقي 
سوريا، في الوقت الذي أرسلت فيه القوات األميركية تعزيزات إلى 
نقاطها املنتشرة في مناطق سيطرة »قسد« في احلسكة بأقصى شرق 
سوريا، وسط تهديدات من أنقرة بشن عملية عسكرية إلبعاد األكراد 

مسافة 30 كلم عن احلدود السورية - التركية.
ونفذت القوات التركية وفصائل »اجليش الوطني السوري« املوالي 
ألنقرة قصفاً صاروخياً، استمر من ليل اخلميس وحتى صباح اجلمعة، 

على مواقع تابعة ل�»قسد« شرق بلدة عن عيسى بريف الرقة الشمالي.

مساٍع لتفاهم املعارضة 
على مرشح للرئاسة اللبنانية

يطمح حزبا »القوات« و»الكتائب« ألْن يؤسس املوقف املوحد 
الذي ينطلقان منه في مقاربة التطورات القضائية األخيرة، لتفاهم 
موسع بن مختلف نواب املعارضة حول االنتخابات الرئاسية، 
بعدما انحصر هذا التفاهم ب�44 نائباً في أفضل األح��وال صوتوا 
ملرشح املعارضة رئيس حركة »االستقال« النائب ميشال معوض، 
قبل تشتت األص���وات م��ج��دداً وان��ح��داره��ا إل��ى 34 خ��ال اجللسة 

األخيرة التي انعقدت النتخاب رئيس.
وحاول نواب »التغيير« مؤخراً خلق دينامية جديدة في امللف 
الرئاسي مع ق��رار النائبن جن��اة صليبا وملحم خلف البقاء في 
مبنى البرملان منذ أكثر من أسبوع؛ للضغط باجتاه إبقاء اجللسات 
مفتوحة حتى انتخاب رئيس. والقى نواب »القوات« هذه اخلطوة 
بإعداد عريضة نيابية ملطالبة رئيس املجلس نبيه بري بعقد هكذا 
جلسات، علماً بأن األخير الذي كان قد آثر الدعوة جللسات انتخاب 
كل يوم خميس، لم يدع جللسة اخلميس املاضي، وهو ما اعتبره 

نواب »التغيير« مبثابة حتدٍّ لهم.

واشنطن تفرض عقوبات على 
رئيس باراغواي السابق 

فرضت وزارة اخلزانة األميركية عقوبات على هوراسيو مانويل 
كارتيس، الرئيس السابق لباراغواي، وهوغو أدالبرتو فياسكيز، 
نائب الرئيس احلالي، ملشاركتهما في تفشي الفساد ال��ذي يقوض 
املؤسسات الدميقراطية في الباد، كاشفة أيضاً عن عاقتهما ب�»حزب 
الله« اللبناني. وقال بيان الوزارة إن مكتب مراقبة األصول األجنبية، 
صّنف كارتيس وفياسكيز و4 مؤسسات تابعة لهما، على قائمته 
ال��س��وداء، بسبب االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلن��س��ان والفساد، 

وارتباطهما بأنشطة إرهابية.
وقال وكيل وزارة اخلزانة لشؤون اإلرهاب واالستخبارات املالية، 
بريان نيلسون: »عمل اليوم يكشف الفساد املستشري الذي يقّوض 
املؤسسات الدميقراطية في باراغواي ويسّلط الضوء على احلاجة 
امللّحة حلكومة باراغواي للعمل مبا يخدم مصلحة مواطنيها وليس في 

جيوب نخبها السياسية«.

أدان��ت اململكة األردن��ي��ة واإلم���ارات ومصر، 
االع��ت��داء ال��ذي وق��ع خ��ارج كنيس يهودي بحي 
استيطاني بالقدس الشرقية وأودى بحياة 7 
أشخاص على األقل، مشددة على ضرورة وقف 

التصعيد احلاصل بن إسرائيل والفلسطينين.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة اخلارجية 
األردنية سنان املجالي، في بيان: »يدين األردن 
الهجوم ال��ذي استهدف مدنين في كنيس في 
القدس الشرقية، كما يدين كل أعمال العنف 
التي تستهدف املدنين في األراضي الفلسطينية 

احملتلة«.
وأض��اف: »تؤكد وزارة اخلارجية األردنية 
ض��رورة اتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة لوقف 
حالة التصعيد اخلطيرة وامل��دان��ة التي ذهب 
ضحيتها مدنيون فلسطينيون وإسرائيليون، 
وتنذر بتفجر دوامات من العنف سيدفع اجلميع 
ثمنها«. وأك��د املجالي »ض��رورة العمل الفوري 
للحيلولة دون تفاقم دوام��ة العنف املتصاعدة 
وتكثيف اجلهود الستعادة التهدئة ووق��ف كل 
اإلج���راءات األحادية واالستفزازية التي تدفع 

باجتاه املزيد من التصعيد والتوتر«.
كما شدد على »ضرورة وقف التدهور اخلطير 
الذي يكّرس اليأس ويغّذي التطرف عبر تكاتف 
اجلهود إلع��ادة الثقة بجدوى العملية السلمية 
م��ن خ��ال استئناف مفاوضات ج��ادة وفاعلة 
لتحقيق السام العادل والشامل على أساس حل 

الدولتن«.
وأدانت وزارة اخلارجية اإلماراتية  »الهجوم 
اإلره��اب��ي«، معربة في بيان عن »استنكارها 
الشديد لهذه األعمال اإلجرامية، ورفضها الدائم 
جلميع أشكال العنف واإلره��اب التي تستهدف 
زع��زع��ة األم��ن واالس��ت��ق��رار وتتنافى م��ع القيم 

واملبادئ اإلنسانية«.
وأع��رب��ت ال�����وزارة ع��ن »خ��ال��ص تعازيها 
للحكومة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة وش��ع��ب��ه��ا الصديق 
ومواساتها ألهالي وذوي الضحايا ج��راء هذه 
اجلرمية النكراء، ومتنياتها بالشفاء العاجل 

جلميع املصابن«.
وف��ي القاهرة، أعربت وزارة اخلارجية عن 
»رفضها التام واستنكارها الشديد للهجوم الذي 

شهدته القدس الشرقية«، مؤكدة »إدانتها لكافة 
العمليات التي تستهدف املدنين«.

وحذرت مصر في بيان من »املخاطر الشديدة 
للتصعيد اجل���اري ب��ن اجلانبن الفلسطيني 
واإلسرائيلي«، مطالبًة ب�»ممارسة أقصى درجات 
ضبط النفس، ووق��ف االع��ت��داءات واإلج���راءات 
االستفزازية لتجنب االنزالق إلى حلقة مفرغة من 
العنف الذى يزيد الوضع السياسي واإلنساني 
تأزماً، ويقّوض جهود التهدئة وكافة فرص إعادة 

إحياء عملية السام«.
وقتل فلسطيني 7 أشخاص على األق��ّل في 
إطاق نار خارج كنيس يهودي بحّي استيطاني 
بالقدس الشرقّية، قبل أن ت��ط��ارده الشرطة 

وتقتله.
وتزامن االعتداء مع تزايد الدعوات الدولّية إلى 
التهدئة بعد تصعيد في الضفة الغربية وقطاع 
غزة؛ إذ تبادلت إسرائيل وفصائل فلسطينّية في 

قطاع غّزة القصف ، من دون أن ُتسجل إصابات.
وج����اء ذل���ك غ����داة ع��م��ل��ّي��ة دام��ي��ة للجيش 
اإلسرائيلي ف��ي الضّفة الغربّية احملتّلة قتل 

خالها 9 فلسطينّين  في مخيم جنن.
وُق��ت��ل م��ا ال ي��ق��ّل ع��ن 26 إسرائيلياً و200 
فلسطيني ف��ي أن��ح��اء إس��رائ��ي��ل واألراض����ي 
الفلسطينّية ع��ام 2022، معظمهم في الضّفة 
ال��غ��رب��ّي��ة، وف���ق ت��ع��داد ل��وك��ال��ة »ال��ص��ح��اف��ة 
الفرنسية« )فرانس برس( استناداً إلى مصادر 

رسمّية.
وُقتل سبعة أشخاص بإطاق نار استهدف، 
مصّلن ف��ي كنيس ي��ه��ودي ب��ح��ّي استيطاني 
في القدس الشرقية احملتّلة ونّفذه مسّلح »مّت 
حت��ي��ي��ده«، بحسب م��ا أعلنت الشرطة وف��رق 

اإلسعاف اإلسرائيلية.
وقالت الشرطة في بيان نقلته وكالة الصحافة 
الفرنسية »وقع هجوم إرهابي في كنيس يهودي 
في القدس... مّت في مكان احل��ادث حتييد منّفذ 
إطاق النار وهناك انتشار لعدد كبير من قوات 

الشرطة في املوقع«.
ووق��ع الهجوم في حي نيفي يعقوب )النبي 
يعقوب( االستيطاني واستهدف كنيساً أثناء 

صاة بدء السبت اليهودي.

التصعيد في فلسطن

انتخابات تونسية سابقة

أدت أمطار غزيرة غير مسبوقة في أوكاند 
إلى مقتل ثاثة أشخاص وفقدان آخر، حسبما 
أعلن رئيس ال���وزراء النيوزيلندي كريس 
هيبكنز، اليوم السبت، غداة فيضانات عاثت 

اخلراب في كبرى مدن الباد.
وق��ال هبكينز ف��ي مؤمتر صحافي عقب 
تفقده مناطق متضررة إن الفيضانات أوقعت 
»ثاثة قتلى فيما ال ي��زال شخص في عداد 
املفقودين«. وأض��اف أن »حجم األض��رار في 
بعض املناطق كبير«. وأوض��ح أن أوكاند 

شهدت هذه األي��ام »أكثر األمطار غ��زارة في 
تاريخها« احلديث.

وعثرت الشرطة على جثتي رجلن في 
الضاحية الشمالية للمدينة، فيما قضى ثالث 
في سيول جرفت منزال قرب وسط املدينة. 

وفقد رابع في سيول جنوب أوكاند.
وتسببت األح��وال اجلوية بإغاق مطار 
املدينة، وهو األكبر في الباد. ووصل مستوى 
املياه في بعض مبانيه إلى مستوى الكاحل. 
وأعيد فتح املطار أم��ام الرحات الداخلية، 

ومن غير املتوقع استئناف الرحات الدولية 
قبل.

وألغيت حفلتان للمغني البريطاني إلتون 
ج��ون ي��وم��ي اجلمعة وال��س��ب��ت ف��ي ملعب 
م��اون��ت س��م��ارت ف��ي أوك��ان��د ح��رص��ا على 

سامة اجلماهير.
وانحسرت املياه إل��ى حد كبير بعد ظهر 
السبت )بالتوقيت احمللي( بعد أن حولت 
الشوارع إلى أنهار في اليوم السابق. لكن 
األرص��اد توقعت مزيدا من األمطار وحض 

هبكينز املواطنن على البقاء في منازلهم.
وه���ذا أول ح��دث كبير ف��ي عهد حكومة 
هبكينز، ال���ذي أدى اليمن األرب��ع��اء بعد 

استقالة جاسيندا أردرن املفاجئة.
وك��ت��ب رئ��ي��س ال����وزراء على تويتر إن 
اإلدارات احلكومية »تعمل بجهد كبير« 
ملساعدة املدينة وتنسيق جهود اإلغاثة. كما 
دعت الشرطة الناس إلى االتصال بخدمات 
ال��ط��وارئ عندما ي��واج��ه��ون خ��ط��راً »يهدد 

حياتهم« حصراً.

ثالثة قتلى ومفقود إثر أمطار فيضانية في نيوزيلندا

أك���د وزي���ر ال��دف��اع األمل��ان��ي اجل��دي��د ب��وري��س 
بيستوريوس، أن امل��وازن��ة امل��رص��ودة لتحديث 

اجليش، والبالغة 100 مليار يورو، غير كافية.
وق��ال، لصحيفة »زويدويتشه تسايتونغ«، 
إن »100 مليار لن تكون كافية. مع كل منظومة 
جديدة، لدينا أيضاً تكاليف صيانة جديدة، ومع 

ك��ل آلية ج��دي��دة، هناك تكاليف تشغيل جديدة 
ومرتفعة«.

وكان املستشار أوالف شولتس قد أعلن إنشاء 
صندوق خاص لتحديث اجليش، في 27 فبراير 
)شباط( 2022، بعد 3 أي��ام فقط من ب��دء الغزو 

الروسي ألوكرانيا.

100 مليار يورو  وزير الدفاع األملاني: 
ال تكفي لتحديث جيشنا

تظاهر آالف األشخاص في باكستان عقب ، للتعبير 
عن غضبهم إزاء احتجاجات ميينية أُتلفت خالها 
حرقاً ومتزيقاً نسختان من املصحف في السويد 
وهولندا. شهدت الهور، ثانية كبرى مدن باكستان، 
مظاهرة ش��ارك فيها خمسة آالف شخص على األقل 
هتفوا: »ال��ق��رآن مطبوع ف��ي قلوبنا« و»أن���ا حامي 

القرآن«، نّظمتها حركة »لبيك باكستان« اإلسامية.
ونّظمت في كراتشي اجلنوبية مظاهرة شارك فيها 
نحو ألف شخص. وفي املظاهرتن مت متزيق أعام 
سويدية. كذلك ُنّظمت مظاهرات أقل حشداً في مدن 
عدة في أفغانستان، حيث ُسمح لرجال رفع بعضهم 
أع��ام »طالبان«، باملشاركة في حتّركات شارعية 
مقتضبة نادراً ما تسمح بها السلطات اإلسامية التي 

عادًة ما حتظر االحتجاجات الشعبية.

في جال آباد، املدينة الواقعة في شرق أفغانستان، 
شارك نحو ألف شخص في مظاهرة هتفوا خالها: 

»املوت للكفار، املوت للسويد، املوت ألميركا«.
وف��ي إط��ار مظاهرة مرّخصة من جانب الشرطة 
السويدية أمام السفارة التركية في استوكهولم، أحرق 
السويدي الدمناركي اليميني املتطرف راسموس 

بالودان نسخة من املصحف.
ومّت تصوير قيادي في حركة »بيغيدا« املعادية 
لإلسام، واقفاً وحيداً على مقربة من مقّر مجلس 
ال��ن��واب الهولندي في اله��اي وه��و مي��ّزق صفحات 
مصحف قبل أن يدوسها برجليه. وأعلن التلفزيون 
الهولندي العام »إن أو إس« أّن الشرطة منعته من 
إحراق املصحف. واستدعت الواقعتان إدانات دولية 

وإسامية.

مظاهرات في باكستان احتجاجًا
 على حرق املصحف
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تغلبا على الساملية والنصر بصعوبة 

الكويت والعربي يتأهالن لنصف نهائي كأس سمو األمير

صعد فريق الكويت لكرة القدم 
إل��ى نصف نهائي ك��أس األمير، 
بالفوز على الساملية )1-0(، في 
امل��ب��اراة التي جمعت بينهما في 
ربع نهائي البطولة، على ملعب 

الصداقة والسالم.
وسجل ه��دف امل��ب��اراة الوحيد 
احملترف التونسي ياسن العمري 
ف��ي ال��دق��ي��ق��ة 112، ع��ن طريق 
تسديدة قوية انطلقت من خارج 
منطقة اجل����زاء، سكنت شباك 

احلارس أحمد عادي.
واستطاع الكويت أن يقدم أداء 
تصاعديا، مستفيدا من عدم قدرة 
الساملية ترجمة الفرص املتاحة 

للتسجيل.
ودخ���ل م���درب ال��ك��وي��ت علي 
عاشور، بتوليفة متوازنة، ما بني 
الدفاع والهجوم، بوجود يوسف 
ناصر، وفيصل زايد في املقدمة، 
يعاونهما ع��م��رو عبد الفتاح، 
وأرشد العلوي، ومهدي برحمة، 

وعلي حسني.
وج���اءت تبديالت البحريني 
عاشور إيجابية خصوصا بعد 

الدفع بياسني العمري، الذي حرك 
املياه الراكدة، وسجل هدف الفوز.

في املقابل، عانى الساملية من 
عدم قدرته على ترجمة الفرص، 
خ��ص��وص��ا ال��ت��ي الح���ت جلمعة 

سعيد، ومبارك الفنيني.
ول��م متثل ت��ب��دي��الت للمدرب 
محمد إبراهيم، االضافة املطلوبة، 
لينتهي ال��ل��ق��اء ال���ذي ام��ت��د ل 4 

أشواط، بهدف وحيد.
في سياق متصل حقق فريق 
العربي فوزا صعبا على النصر، 
بهدف دون رد، ف��ي رب��ع نهائي 

كأس األمير الكويتي.
وي����دي����ن ال���ع���رب���ي ل��ل��ي��ب��ي 
السنوسي الهادي، صاحب هدف 
املباراة الوحيد، الذي قاد الفريق 
لنصف نهائي البطولة، حيث 
ينتظر الفائز من مواجهة كاظمة 

وبرقان.
وأظ��ه��ر العربي رغبة كبيرة 
لتحقيق الفوز، بعد أن عول املدرب 
البوسني روسمير سفيكو، على 
طريقة لعب هجومية، بتواجد 
علي خلف، والسنوسي الهادي في 

املقدمة، يعاونهما سيف احلشان، 
وخالد املرشد، وسلطان العنزي.

وت��رج��م ال��س��ن��وس��ي ال��ه��ادي 
اجلرأة الهجومية للعربي، بهدف 
ف��ي الدقيقة 20، بعد ان أحسن 
استقبال متريرة طويلة، لسيف 
احلشان، وسدد في شباك حارس 

النصر فواز الدوسري.
ب��ع��د ال��ه��دف، ح���اول النصر 
ال��ع��ودة بنتيجة امل��ب��اراة، وسط 
تبديالت هجومية للمدرب محمد 
املشعان، إال أن دفاعات العربي 

كانت حاضرة.
كما شكلت تبديالت سفيكو، 
اخلطورة املطلوبة، السيما عبر 
النيجيري إي��دو، والليبي محمد 
ص��ول��ة، إال أن نتيجة امل��ب��اراة، 

استمرت على حالها.
جدير بالذكر أن العربي على 
موعد م��ع مواجهات م��ن العيار 
الثقيل، بداية من مباراة الكويت 
ض��م��ن اجل���ول���ة 12 ب���ال���دوري 
املمتاز، ومن ثم مباراة الساملية في 
نهائي كاس ولي العهد، إلى جانب 

مباراة نصف نهائي كأس األمير.

فوز متأخر لألبيض على السماوي في الوقت اإلضافي

شقت أرينا سبالينكا طريقها إلى أول ألقابها في 
البطوالت األربع الكبرى للتنس في أستراليا املفتوحة 
بعد فوزها 4-6 و6-3 و6-4 على القازاخستانية 
إيلينا ريباكينا املصنفة 22 في نهائي مثير بني اثنتني 
من صاحبات الضربات القوية في منافسات السيدات.

ويعني هذا االنتصار 11 على التوالي هذا العام، 

أن العبة روسيا البيضاء ستعود للمركز الثاني في 
التصنيف العاملي خلف البولندية إيجا شيانتيك، 
لتجني ثمار تطور استقرارها الذهني لتظهر كتهديد 

حقيقي في البطوالت الكبرى.
وم��ع السماح لالعبي روسيا وروسيا البيضاء 
باملنافسة كرياضيني فرديني بدون انتماء وطني في 

ملبورن بارك بسبب غزو موسكو ألوكرانيا، أصبحت 
سبالينكا أيضا أول العبة محايدة تفوز ببطولة 

كبرى.
وسقطت سبالينكا على األرض من الفرحة بعد 
الفوز وذهبت إلى نصف ملعب ريباكينا لتعانقها قبل 

أن تصعد للمدرجات الحتضان فريقها املعاون.

السيتي يتجاوز أرسنال في كأس االحتاد اإلجنليزي
 سجل نيثن آك��ي مدافع مانشستر 
سيتي في الشوط الثاني ليمنح فريقه 
ف���وزا صعبا بنتيجة 1 -ص��ف��ر على 
ضيفه أرسنال في الدور الرابع لكأس 

االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم .
وخ���رج أك��ب��ر فريقني ف��ي ال���دوري 
اإلجنليزي املمتاز بالتعادل عقب نهاية 
الشوط األول، بعد أن اقترب إرلينج 
هاالند مرتني من هز الشباك لسيتي 
بينما أجبر العبو أرسنال حارس مرمى 
سيتي شتيفان أورتيجا على التصدي 
حملاولتني بشكل رائع ليبقي أرسنال 

بعيدا عن هز الشباك.
ودفع بيب جوارديوال مدرب سيتي 
بالبديل خوليان ألفاريز في وقت مبكر 
من الشوط الثاني، حيث لعب املهاجم 
األرجنتيني دورا كبيرا ف��ي الفوز، 
وس��دد ف��ي القائم قبل أن يسكن آكي 

الكرة الشباك في الدقيقة 64.
وأجرى ميكل أرتيتا مدرب أرسنال 
عدة تغييرات بحثا عن هدف التعادل 
لكن أرسنال لم يتمكن من كسر مقاومة 
س��ي��ت��ي م���ع ت��ق��دم أص���ح���اب األرض 
واستمرارهم في السعي لتحقيق الفوز 
باللقب احمللي الذي حصده جوارديوال 
مرة واحدة فقط خالل فترة وجوده في 

إجنلترا.
وقال جوارديوال لشبكة آي.تي.  في 
سبورت »املباراة كانت مغلقة والشوط 

الثاني كان أفضل.

»واج��ه��ن��ا منافسا صعبا ح��ق��ا. ال 
يوجد أي أحد في غرفة خلع املالبس 
ليس سعيدا ج��دا م��ن أج��ل��ه )آك���ي(. 
نحن سعداء بالهدف وكيفية سيطرته 
على أح��د أخطر الالعبني في ال��دوري 
اإلجنليزي املمتاز اآلن وهو )بوكايو( 

ساكا.
»ك��م��درب، فأنت تريد العبني مثل 
نيثن. إنه يستحق كل األشياء اجليدة«.

وعلى الرغم من إجراء ستة تغييرات 
على الفريق الذي تغلب على مانشستر 
يونايتد مطلع األسبوع املاضي، ومع 
اقترابه من أول لقب له في ال��دوري 
اإلجنليزي املمتاز منذ ما يقرب من 20 
عاما، ب��دأ أرس��ن��ال بشكل أفضل على 

ملعب االحتاد.
وبدا لياندرو تروسارد، الذي ضمه 
أرسنال من برايتون آند هوف ألبيون 
في يناير كانون الثاني اجلاري، مفعما 
باحليوية وهيأ ك��رة الهجمة األول��ى 
لتاكهيرو تومياسو والتي تصدى لها 

أورتيجا.
ولم تسنح أي فرصة تقريبا لهاالند، 
ال��ذي يتطلع لتسجيل هدفه 32 في 
جميع املسابقات ف��ي موسمه األول 
ال��رائ��ع ف��ي إجنلترا، لكن ك��ل م��ا كان 
يحتاجه هو أنصاف فرص واستخدم 
املهاجم النرويجي سرعته لالستفادة 
م��ن خطأين ل��دف��اع أرس��ن��ال لكنه لم 

يتمكن من هز الشباك.

وسدد كيفن دي بروين كرة غيرت 
مسارها، وكان تروسارد األقرب لكسر 
اجلمود في الشوط األول لكن أورتيجا 

تصدى لكرته بيد واحدة.
وزاد س��ي��ت��ي م���ن اي��ق��اع��ه بعد 
االس��ت��راح��ة، واستطاع أخيرا وضع 
أرسنال في الزاوية حيث أظهر املدافع 
الهولندي آك��ي م��ه��ارات اإلن��ه��اء التي 
يختص بها أي مهاجم حيث أسكن 
الكرة بهدوء في الشباك عندما وجد 
الزاوية السفلى للمرمى مفتوحة بعد 

محاولة ألفاريز التي ارتطمت بالقائم.
وم���ع ت��رك��ي��ز أرس���ن���ال اه��ت��م��ام��ه 
الرئيسي في مكان آخر، لم يقدم الفريق 
ما يكفي إلح��راز ه��دف التعادل. ومع 
اع��ت��ب��ار ال����دوري اإلجن��ل��ي��زي املمتاز 
األول���وي���ة ال��ق��ص��وى ل���ه، ف���إن ع��دد 
املباريات األقل في موسم مكتظ ميكن 
أن يفيد مساعي الفريق اللندني للفوز 

باجلائزة الكبرى.
وق���ال أرت��ي��ت��ا ال���ذي ك��ان مساعدا 
جل���واردي���وال ف��ي سيتي قبل توليه 
تدريب أرسنال »أعتقد أنه كان بإمكاننا 

حتقيق املزيد في هذه املباراة.
»هجمة واحدة غيرت كل شيء.

»م��ن الصعب حقا ال��ف��وز على هذا 
الفريق لكننا واجهناهم ب��ق��وة. في 
اللحظات الكبيرة وف��ي امل��ب��اري��ات 

الكبيرة عليك أن حتدث الفارق.
»هكذا تفوز مبثل هذه املباريات«.

كلوب: صالح يعاني أمام املرمى 

محمد صالح

اجلنرال : ميزة األبيض صنعت الفارق 
حدد املدير الفني لفريق الساملية، محمد إبراهيم 
سبب تفوق نظيره الكويت في مباراتهما بربع نهائي 
كأس األمير. وشدد على أن »الساملية قدم أداء مميزا، 

لكنه لم يوفق في ترجمة الفرص ألهداف«.
وقال محمد إبراهيم :«األفضلية دانت لفريقنا في 
فترات كثيرة من املباراة، إال أن ترجمة الفرص صبت 

في مصلحة الكويت«.
وبني امل��درب املخضرم امللقب باجلنرال أن ميزة 

الكويت التي صنعت ال��ف��ارق ال��ي��وم ه��ي »امتالك 
املنافس دكة بدالء قوية«.

وأض���اف: »التعويض في مباريات ال��ك��ؤوس ال 
يكون سهال، في ظل التكتالت الدفاعية، واعتماد 

املنافسني على الهجمات املرتدة«.
وأشار إلى أن الساملية يرتبط بخوض مواجهات 
مهمة في اجل��والت املقبلة في ال��دوري، إضافة للقاء 
نهائي كأس ولي العهد، مما يتطلب التركيز الشديد، 

وطي صفحة كأس األمير، حسب تعبيره.
وع��ن أزم��ة غياب محترف الفريق العراقي أسو 
رستم، قال مدرب الساملية: »إدارة النادي تواصلت 
مع الالعب، وسيعود خ��الل األسبوع اجل��اري، ثم 

يلتحق بعد ذلك بالتدريبات«.
جدير بالذكر أن الساملية تراجع في جدول ترتيب 
ال��دوري الكويتي املمتاز إذ يحتل املركز السادس، 

بفارق 8 نقاط خلف الكويت املتصدر.
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العربي تفوق على النصر

املشعان: كنا ندًا قويًا لألخضر
يرى املدير الفني لفريق النصر الكويتي محمد 
املشعان، أن بداية فريقه املتواضعة أمام العربي، 
كانت السبب وراء ضياع الفوز، وبطاقة التأهل إلى 

نصف نهائي كأس األمير.
وقال املشعان في املؤمتر الصحفي بعد املباراة، 
إن فريقه أصيب بحمى البداية أمام العربي، فتلقى 

هدفا في أول ثلث ساعة، مشيرا إلى أن »النصر كان 
ندا قويا، لكننا لم ننجح في العودة للقاء«.

وأض����اف: »األف��ض��ل��ي��ة دائ��م��ا ت��ك��ون ألصحاب 
البدايات القوية، خصوصا في مباريات الكؤوس«.

وأعرب عن أمله في أن يتمكن النصر من تعويض 
هذه اخلسارة في الدوري، وكأس االحتاد.

ول��م يخف املشعان ت��أث��ر النصر بالغيابات 
الكثيرة، حيث يفقد خ��دم��ات احمل��ت��رف السوري 
املصاب عمر امليداني، بينما لم يصل األردني أنس 
العوضات، والبرازيلي جوستافو إل��ى الكويت، 
بعد التعاقد معهما خالل فترة االنتقاالت الشتوية 

احلالية.

 قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن معاناة مهاجمه محمد صالح 
أمام املرمى ترجع لعدم امتالك الفريق ثالثة مهاجمني منسجمني جيدا 

أرعبوا دفاعات املنافسني في املاضي.
ورغم أن املهاجم املصري سجل 17 هدفا في كافة املسابقات مع 
نهاية نصف هذا املوسم، إال أنه سجل سبعة أهداف فقط في الدوري 
اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم، حيث كان متوسط أهدافه نحو 24 هدفا 

في املوسم خالل فترة وجوده مع ليفربول.
وت��وج ص��الح بلقب الهداف ث��الث م��رات، لكنه ابتعد عن أفضل 
مستوياته بعد رحيل شريكه في الهجوم ساديو ماني الصيف املاضي 

وإصابة روبرتو فيرمينو وديوغو جوتا ولويس دياز.
وقال كلوب للصحافيني: بالطبع صالح يعاني. لقد كانت هناك 
آلة جيدة في الهجوم، وكان كل شيء واضحا فيما كنا نفعله. اجلميع 
يعاني من ذلك وهذا واضح. إنها لعبة هجومية محددة تتطلب الكثير 
من العمل واملعلومات، وليست دائما معلومات واضحة. تصنع 
شعورا بشأن الكثير من هذه األشياء، حول مكان زميلك وكيف مترر له 

الكرة دون أن تنظر.
وانتقل ماني إلى بايرن ميونيخ في نهاية املوسم املاضي بينما لم 
يلعب جوتا وفيرمينو ودياز منذ كأس العالم العام املاضي في قطر، 

وتراجع ليفربول للمركز التاسع في ترتيب الدوري.
وعزز ليفربول هجومه بالتعاقد مع الهولندي كودي جاكبو خالل 
فترة االنتقاالت لكنه ال ي��زال يتأقلم مع الفريق، بينما لم يكن أداء 
داروي��ن نونيز ثابتا، حيث سجل هدفا واحدا فقط في كأس االحتاد 

اإلجنليزي منذ استئناف املوسم الشهر املاضي.
وأض��اف كلوب: في غضون أسبوعني أو ثالثة، سيتاح خياران 
آخران وميكننا أن منزج بني املهاجمني. عندما يلعب داروي��ن يتقدم 
أكثر ثم يرجع للخلف. لم نلعب مطلقا مبهاجم صريح من قبل. حتى 
عندما لعب ساديو في هذا املركز كان يرجع للخلف في حلظات. هذه 

ليست طريقة داروين فهو يريد أن يتسلم الكرة عند قدميه.

أكي تقمص دور هاالند ومحرز واقتنص نقاط الفوز

جوزيه مورينيو

مورينيو يرغب في العودة للدوري اإلجنليزي
ذك����ر ت��ق��ري��ر إخ����ب����اري أن 
البرتغالي جوزيه مورينيو، املدير 
الفني لفريق روما اإليطالي لكرة 
القدم، يرغب في العودة للتدريب 

في الدوري اإلجنليزي املمتاز.
وأوض��ح��ت صحيفة »دي��ل��ي 
ميل« البريطانية أن مورينيو 
يأمل في العودة للعمل بإجنلترا 
في املوسم املقبل ،في ظل إحباطه 

من افتقاد الدعم املالي في روما.
وأش�������ارت ال��ص��ح��ي��ف��ة إل��ى 
أن ال��ع��ودة ل��ت��دري��ب تشيلسي 
للمرة الثالثة رمبا تكون مبثابة 
سيناريو مثالي ملورينيو، حيث 
كشف ممثلوه ع��ن أن��ه سيكون 
متحمسا لتدريب الفريق اللندني 
ف��ي ح��ال أتيحت الفرصة أمامه 

لذلك.

وي���أت���ي ذل���ك رغ���م أن ن���ادي 
تشيلسي أبدى دعمه ملديره الفني 

احلالي غراهام بوتر.
وال ت����زال زوج����ة م��وري��ن��ي��و 
وأبناؤه يعيشون في لندن، ودائما 
ما كان امل��درب البرتغالي يفضل 

العمل في إجنلترا على غيرها.
وق���اد م��وري��ن��ي��و ف��ري��ق روم��ا 
للتتويج بلقب دوري املؤمتر 

األوروب����ي ف��ي امل��وس��م امل��اض��ي، 
وي��ح��ت��ل ال��ف��ري��ق ح��ال��ي��ا امل��رك��ز 
اخلامس في ال���دوري اإليطالي، 
لكنه رمبا يفتقد املقومات الكافية 

للمنافسة على اللقب.
وأش��ارت »ديلي ميل« إل��ى أن 
منصب املدير الفني لفريق وست 
هام قد يكون شاغرا في وقت قريب 

في ظل معاناة ديفيد مويس.



حتت رعاية  رج��ل االعمال فهد عبدالرحمن 
امل��ع��ج��ل وح��ض��ور  رئ��ي��س احت���اد اجلمعيات 
التعاونية االستهالكية علي الفهد ورئيس جلان 
الترشيح فيصل الصواغ رئيس االحتاد العربي 

االلكتروني 
ينطلق مساء يوم غد االثنني القادم 30 يناير 
حفل فعاليات امللتقي الوطني “ امل��ؤث��رون في 
ب��الدي في دورت��ه االول��ي بالتعاون مع احتاد 
اجلمعيات التعاونية ومعهد الدولي الكويتي 
للتدريب االهلي وفندق ميلنييوم سنترال الكويت 
لتكرمي نخبة من ابناء  الكويت الذين متيزوا 

بتقدمي مناذج ايجابية نفتخر فيهم كل في مجاله 
 في هذا السياق اوضح رئيس مبادرة املؤثرون 
في ب��الدي املستشار جمال العدواني بانه مت 
اختيار شخصية امللتقى هذا العام رجل االعمال 
واملؤثر بالسوشيال ميديا حسني النصار وذلك 
لعطاءاته واسهاماته املتميزة واجنازاته الكثيرة 
ف��ي مجال امل��ال واالع��م��ال والسوشيال ميديا   
واش��ار العدواني ال��ى ان��ه علي هامش امللتقى  

ستقام عدة جلسات نقاشية لعدد من احملاضرين 
في مختلف املجاالت. 

فاجللسة االول��ي تكون بعنوان “ كيف أكون 

ايجابي “ والتي تبدا من الساعة ٥ لغاية الساعة 
٦  واملتحدثون فيها هم بطل العالم في الدراجات 
املائية الالعب محمد بوربيع  واملدير التنفيذي 

لشركة ال����دروازه ط��الل ال��ش��م��ري  واالع��الم��ي 
خالد االنصاري وجنم السوشيال ميديا محسن 
النصار ورائ���د اع��م��ال وص��ان��ع محتوي محمد 
العطار على ان يدير اجللسة االع��الم��ي احمد 

الفرحان .  
وق��ال ال��ع��دوان��ي ان اجللسة الثانية سوف 
يتحدث خاللها رجل االعمال املؤثر حسني النصار  
وحتمل عنوان “متيز وانفراد “ويدير اجللسة 
االعالمي طالل املاجد والتي ستبدا من الساعة ٦ 

ونص  وتستمر حتى الساعة ٧ ونص. 
واض��اف ال��ع��دوان��ي:  تبدأ فعاليات امللتقى 
الساعة ٨ مساء من خالل برنامج احلفل الذي 
يتخلله العديد من الفقرات وفي اخلتام سيتم 
تكرمي اكثر من ٣٠ شخصية كويتية مؤثرة  في 
مختلف مجاالت احلياة اضافة لتكرمي اجلهات 
الراعية واالعالمية التي ساهمت في إجناح هذه 
الفعالية. وإظهارها للنور. منوها الى انه بعد 
تكرمي املؤثرين سيتم تنظيم حفل عشاء علي 

شرف احلضور.
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 في الصـميم
العملية البطولية التي نفذها شهيد فلسطيني داخل القدس 
احملتلة، والتي نفق خاللها عشرة من الصهاينة وأصيب 
نحو عشرون آخرون حالة بعضهم خطيرة، أثلجت صدور 
األح��رار في العالم العربي، هذه العملية التي هزت الكيان 
احملتل، اضطرته لزيادة احتياطاته األمنية، ودفع ثمناً غالياً 
جراء هروب املئات إلى أوطانهم التي جاءوا منها . لألسف 
بعض اخلانعني في دول اخلليج وصفوا العملية البطولية 
باإلرهابية، شذاذ األفاق من الصهاينة ما لهم عندنا إال القتل 
رداً على احتاللهم فلسطني، التي نعمل على حتريرها من 
النهر إل��ى  البحر . ط��ال الزمان أم قصر فنحن موعودون 
بالنصر إذا نصرنا الله، واتبعنا طريقه الذي أرشدنا إليه 
سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم . الطريق واحد 

والنتيجة معروفة سلفاً وسوى ذلك مضيعة للوقت.

  

@Alwasatkuwait

Retweet

AljaziAlsenafi@ اجَلازي ال�صنايف
جرمية قتل العاملة الفلبينية يجب أن ال متر مرور الكرام! قرار الفلبني 
مبراجعة عقدها مع الكويت أمر مستحق، كثير  من العامالت يتعرضن 
لالغتصاب واالعتداء اجلنسي، واغلبهن ال ميلكن اجلرأة لتقدمي شكوى 

على املعتدي! يجب توفير احلماية ألي امرأة تعيش بيننا.

hasanalatefi2@ ح�صن العاطفي
املعاشات االستثنائية باب لشراء الوالءات للبعض، ومن غير املعقول 
35 الف شخص يستفيدون من أموال التأمينات وهي أموال خاصة 
للشعب ومن اشتراكاتهم ومن تعبهم واحلكومة تديرها وتستثمرها 

فقط.

Eng_khaledhumod@  م. خالد العتيبي
اإلنتخابات هي أكثر شيء نحبه ونتفاعل معاه بالكويت أكثر حتى من 

كاس العالم وبكل دوانية تلقى أستديو حتليلي وبدون إشتراك

tayseerrashedan@ تي�صر الر�صيدان
تصلني صور ملواقع بالكويت مخالفات بناء بكل مكان شوارع 
مكسرة ومحفرة وبسطات وأس��واق عشوائية وأماكن ق��ذرة جتمع 
األمراض تبني أن مراقبة التجارة والبلدية والشؤون والداخلية مقصرة 
بعملها ولكني أعتذر عن عرضها أحتراما للمتابع وحياءا من بلدي الغالي

Al_NaDrA @Nadra_q8
ماني فاهمة شلون النائب احملترم يطالب بحبس طالب ال يتجاوز 
عمره )١٧ سنة( سبع سنوات ؟؟  مرحلة الغش وصل لها الطلبة نتيجة 
املستوى املتدني للتعليم عندنا و التهاون بالرقابة ودور االهل !  في شي 
اسمه عقاب )فصل/ رسوب باملادة اللي غش فيها (  بس سجن سبع 

سنني ؟؟  الله ال يوليكم علينا!!

Lawyer_2020q8@ اأ.بدرالعبداللـه
لو انا من احلكومه اسوي مترو عليه رسوم واملواطن باملجان يركب 
بالبطاقه املترو يصل جميع محافظات الكويت حتى تتمكن اوال من 
تخفيف االزدح��ام ثانيا ايجاد حل ملشكلة الشوارع واحلصى خالل 

خمس سنوات

salem_h_alajmi@ �صامل العجمي
بعد ان كثر عدد اللصوص الذين استولوا علي اموال التبرعات في 
اجلمعيات اخليرية والشواهد كثيرة ، اصبح عندي عدم الثقة في التبرع 
الي هذه اجلهات ، التي اصبحت هدف لبعض املرتزقه الذين يدعون 

التدين  ليتمكنوا من االستيالء علي اموال احملسنني .

salehghazal3@  �صالح العنزي
يحسب للعهد اجلديد حكومة ومجلس رغم بطئ األداء: تراجع انتهاك 
حرمة املال العام بوضوح عن السابق الكشف عن الرواتب االستثنائية 
السارية منذ سنوات الكشف عن الشهادات املزورة الساري لسنوات 
فضح تسريب االمتحانات املنتشر منذ سنوات نحتاج خلطوات حقيقية 

كبرى في ملفات البدون والفساد واالسكان

إرسل كلمة  »اشتراك«

ك��ش��ف اخ��ت��ص��اص��ي اجل��راح��ة 
العامة مبستشفى الصباح د. محمد 
السليمي عن جناح 3 عمليات إصالح 
فتوق معقدة وكبيرة بأسلوب فصل 
 component“ أعضاء جدار البطن
separation” في أكتوبر املاضي، 
مشيراً إلى أن الفتق أكثر من 8 سم 
يعتبر معقداً بسبب ح��دوث تباعد 
العضلتني الرئيسيتني في جدار البطن 
 rectus abdominus“ األم��ام��ي

. ”muscles
وأضاف أن أي فتق 8 سم وما فوق 
يصعب معه تقارب العضلتني بإجراء 
عمليات الفتق املعتادة إلصالح هذه 
األن���واع م��ن الفتق بشكل صحيح، 
مبيناً أن تقريب هذه العضالت حتتاج 
إلى عملية معقدة، وهي فصل أعضاء 
ج��دار البطن ، وتوجد ط��رق كثيرة 
لفصل مكونات أو أعضاء جدار البطن، 
 posterior “ مثل العملية الذهبية
 rectus sheath componen
 ”separation with tranversus

.  ”abdominus release ”TAR
وق���ال السليمي:  إن العمليات 
الثالثة أج��ري��ت ل�3 مرضى األول��ى 
أنثى تبلغ من العمر 55 عاماً، كانت 

قد أجرت بالسابق عملية إصالح فتق 
سري وتغيير مسار ثم حدث لها فتق 
سري متكرر كبير باحلجم ومت إجراء 

عملية فصل أعضاء جدار البطن مع 
شد البطن لها، أما املريض الثاني فهو 
يبلغ من العمر 55 عاماً كان قد أجري 

له بالسابق عملية استئصال قولون 
بفتح بطن خ���ارج ال��ك��وي��ت ولديه 
فتق كبير 8 سم باحلجم ومت إجراء 

العملية له، أما املريض الثالث فهو 
يبلغ من العمر 65 عاماً كان قد أجري 
له عملية استئصال الغدة الكظرية 
خ��ارج الكويت تسببت له بحدوث 
فتق كبير 10 سم ومت إج��راء عملية 

جراحية فصل األعضاء له.
وذك��ر السليمي أن��ه مت مراجعة 
املرضى بعد أسبوعني، وبعد شهر 
من العمليات، واملتابعة أثبتت أن 
كل شيء ممتاز ، منوها إلى أن هذه 
العمليات املعقدة في العادة كان يتم 
إجراؤها خ��ارج الكويت، عن طريق 
العالج باخلارج، أو عن طريق جراح 
زائ��ر ألن ه��ذه عمليات معقدة ج��داً، 
ولكن بفضل الله لدينا في مستشفى 
ال��ص��ب��اح التقنيات احل��دي��ث��ة التي 

متكننا من إجراء مثل هذه العمليات .
ووج���ه السليمي الشكر لوزير 
الصحة د. أحمد العوضي، ووكيله 
د. مصطفى رض��ا، على املجهودات 
الكبيرة التي يقومان بها في سبيل 
ت��وف��ي��ر ال��دع��م ال����الزم والتقنيات 
احلديثة ملستشفيات وزارة الصحة 
، مثمنا دور رئيس قسم اجلراحة في 
مستشفي الصباح د. أوس لدعمه 

الالمحدود والفعال ألطباء القسم .

السليم : إجراؤها داخل الكويت بأياٍد وطنية تطور كبير

3 عمليات إصالح فتق معقدة في مستشفى الصباح جناح 

جانب من إحدى العمليات اجلراحية

انضم إلى قائمة املتاحف الوطنية املدرجة 
لدى وزارة الثقافة اللبنانية متحف جامعة 
ب��ي��روت العربية ال��ذي فتح أب��واب��ه حديثاً 
أم��ام ال��رواد عارضاً بني أيديهم 200 كتاب 
ن��ادر ومخطوطات ف��ري��دة ح��ول حضارات 

متعاقبة من احلضارة الفرعونية واآلشورية 
والفينيقية وص��والً إل��ى اإلسالمية م��روراً 
ب��ال��روم��ان��ي��ة وال��ب��ي��زن��ط��ي��ة وال��ف��ارس��ي��ة 
واالرام��ي��ة. وي��ع��ود ت��اري��خ ه��ذه املجموعة 
النادرة إلى القرن الثامن امليالدي وصوالً إلى 

القرن التاسع عشر، إذ هناك نسخ فريدة غير 
متوفرة في أماكن أخرى جرى ترميمها.

وف���ي سبيل إغ��ن��اء ال��ب��ح��ث العلمي مت 
توفير نسخة إلكترونية للطالب والباحثني 

واملهتمني باحلضارات والتراث.

يحتوي كتب نادرة ومخطوطات فريدة

متحف جامعة بيروت العربية
شاهد على حضارات متعاقبة

جانب من املخطوطات النادرة

دراسة حتذر من تأثير 
النشاط البشري املكثف 

على غابات »أمازون«
ح���ذرت دراس���ة ص���ادرة ع��ن جامعة )فريبور( 
السويسرية، أول أمس، من تأثير النشاط البشري 
املكثف على النظم البيئية في غابات )أم��ازون( في 
قارة أمريكا اجلنوبية واملعروفة بأنها “رئة األرض”.
وذكرت اجلامعة في بيان، أن الدراسة التي شارك 
فيها ع��دد من الباحثني من سبع دول ت��دق ناقوس 
اخلطر ألن غ��اب��ات )أم����ازون( املطيرة ه��ي “الرئة 
اخلضراء لكوكبنا” ولها تأثير “أساسي” على مناخ 
األرض ومن ثم فإن عدم احلفاظ عليها ميثل “خطرا 

داهما” على الكوكب األزرق.
كما أوضحت أن تلك الغابات وحدها مسؤولة عما 
يصل إلى 16 في املئة من التمثيل الضوئي األرضي 
وبالتالي تنظم دورات الكربون واملاء إضافة إلى أن 
هذا النظام البيئي الواسع هو أيضا موئل ملا يقرب من 
عشرة في املئة من األنواع النباتية واحليوانية على 

سطح األرض.
وأف���ادت ال��دراس��ة ب��أن النشاط البشري اجلائر 
في تلك املنطقة أفقدها ما يقرب من خمس املساحة 
التي كانت تغطيها قبل بداية االستعمار األوروب��ي 
للمنطقة في القرون الوسطى بل ان التغييرات في 
النظم البيئية في )أمازون( التي يتسبب فيها البشر 
أس��رع مبئات أو حتى آالف ع��دة من امل��رات من تلك 

الناجمة عن العمليات املناخية واجليولوجية.
ولفت العلماء إل��ى أن إزال��ة الغابات واحلرائق 
البرية وتآكل التربة وإقامة السدود في املجاري 
املائية والتصحر بسبب تغير امل��ن��اخ العاملي من 
العوامل الرئيسة التي ت��ؤدي إل��ى تدمير وتدهور 

النظام البيئي األمازوني.
وح���ث���ت ال����دراس����ة ال��س��ي��اس��ي��ني ف���ي أم��ري��ك��ا 
اجلنوبية على ات��خ��اذ اخل��ط��وات ال��الزم��ة حلماية 
“الرئة اخلضراء” لكوكبنا عبر حماية ما تبقى منها 
واستعادة املناطق التي تضررت من النشاط البشري 

اجلائر.
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