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الوزارة أكدت جاهزيتها مطالبة اجلهات بسرعة إصدار قرار الصرف

»املالية«: ال شروط تعجيزية لصرف بدل اإلجازات

التهنئة التي بعثها سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
ــاع املقيمني  األحمد إلــى رئيس جهاز معاجلة أوض
بصورة غير قانونية العم صالح الفضالة حتمل 
دالالت واضحة على دعم القيادة السياسية لعمل 
اجلهاز وتقدير الــدور الذي يقوم به ، هؤالء عبروا 
احلدود بحثاً عن مصاحلهم وامتهنوا أسوأ املهن ألن 
معظمهم من انصاف املتعلمني ، جتنيس هذه الفئة 
عــبء كبير على الوطن وضــرر بالغ على املواطن، 
وخلط لعناصر املجتمع ، هذه هوية وطنية، ولو لم 
تكن الكويت دولة غنية ملا وجدت هؤالء، وملا طالبوا 

باالنتماء لها .
 إغالق جلنة اجلنسية ومنع أي نوع من منحها إال 
لألبناء من أب كويتي فقط .. »غطوا حالوتكم  بتور ال 

يؤذيكم الذبان« .

بني السطور

أعلنت وزارة املالية امس أنها جاهزة لصرف بدل اإلجــازات 
للجهات التي استكملت املتطلبات اإلجرائية مشددة في الوقت 

ذاته على اجلهات سرعة إصدار قرار الصرف.
وأكدت الــوزارة في بيان صحفي إنها ملتزمة بتعهداتها أمام 
جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي البرملانية ومجلس األمة في 
البدء بصرف البدل النقدي لرصيد اإلجــازات أثناء اخلدمة دون 
تأخير فور إقرار امليزانية الذي مت في 16 نوفمبر املاضي متضمنة 

مبلغ 300 مليون دينار لتغطية تكلفة صرف بدل اإلجازات.
ــوزارة على أنها لم تضع أي شــروط تعجيزية أو  وشــددت ال
عراقيل في صرف البدل النقدي وأن املسؤولية اآلن تقع على 
اجلهات احلكومية املختلفة في االنتهاء من كشوف املستحقني 

وإصدار قرار الصرف

ال���ك���ن���دري ي���ق���ت���رح امل�����س�����اواة ب����ني ال���ذك���ور 
واإلناث في املعاش التقاعدي االستثنائي 

للمعاقني واملكلفني برعايتهم
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الدولي  املجتمع  حترك  ض��رورة  الكويت: 
ل�����وض�����ع ح������د ل����ان����ت����ه����اك����ات اإلج�����رام�����ي�����ة 

اإلسرائيلية املمنهجة 

2

وتودعان  األخضر  حلم  تنهي  املكسيك 
معا كأس العالم

100 طالب من »باط الشهداء« 
يحضرون مونديال قطر

وصــل إلــى دولــة قطر أمــس أكثر من 100 
طالب من مدرسة بــالط الشهداء الكويتية 
بدعوة من سمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني 
أمير دولة قطر حلضور نهائيات كأس العالم 

FIFA قطر 2022™.
وكان وزير التربية ووزير التعليم العالي 
والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني قد 
استقبل في مكتبه صباح امــس، سفير دولة 
قطر لــدى الكويت علي بن عبدالله زيــد آل 
محمود، تقديرا للدعوة الكرمية من قيادة 
دولة قطر ملدرسة بالط الشهداء الثانوية- 
بنني حلضور مباريات بطولة كأس العالم 
2022، وحضر اللقاء وفد من املدرسة برئاسة 

مديرها علي الظفيري.
وأكد الوزير العدواني عمق وقوة العالقات 
األخــويــة واملتميزة التي تربط بني دولتي 
الــكــويــت وقــطــر عــلــى املــســتــويــني الرسمي 
والشعبي، معبرا عن شكره وتقديره ألمير 
ــة قطر على الــدعــوة الكرمية والــبــادرة  دول
األبوية ألبنائه طلبة مدرسة بالط الشهداء 
الثانوية حلــضــور مــبــاريــات بطولة كأس 
العالم في دولة قطر 2022، في مشهد يعكس 

عمق العالقات بني البلدين.

امس الدوحة  وصلوا  املدرسة  من  معلما   30 و  طالبا   100

18 اجلاري 4 إلى  رئاسة األركان : فتح باب التطوع من 

وزير الدفاع خالل زيارة قاعدة محمد األحمد البحرية: أقصى درجات اليقظة واجلاهزية

أشــاد وزيــر الدفاع الشيخ عبدالله علي الصباح 
بالتعاون والتنسيق الدائم والعمل اجلماعي املشترك 
بني القوة البحرية الكويتية واإلدارة العامة خلفر 
السواحل بــوزارة الداخلية بغية حفظ أمن وسالمة 
ــات اليقظة  مياهنا اإلقليمية، وحتقيق أقصى درج

واجلاهزية واالستعداد.
من جانب اخر أعلنت رئاسة األركان العامة للجيش 
الكويتي ممثلة بهيئة اإلدارة والقوى البشرية فتح 
بــاب التطوع لاللتحاق بشرف اخلدمة العسكرية 
لــدورة ضباط الصف من حملة شهادة الثاني عشر 
وحملة شهادة الدبلوم والشهادات اجلامعية ولدورة 
األفراد من حملة شهادة احلادي عشر وما دون وذلك 

اعتبارا من 4 حتى 18 ديسمبر اجلاري.
وقالت )رئاسة األركـــان( في بيان صحفي امس 
إنه ميكن التسجيل ومعرفة شروط ومدة الدورة عبر 
https://vc.kuwaitarmy. املوقع اإللكتروني

.gov.kw
قبول استقالة أمني عام

مجلس الوزراء
أعلن مركز التواصل احلكومي، امــس اخلميس، أن نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك 
الشيتان قبل استقالة أمني عام مجلس الــوزراء املستشار وائل 

العسعوسي. 
وكــان مجلس الـــوزراء قد وافــق في 15 مــارس 2021 على 
مشروع مرسوم بتعيني العسعوسي أميناً عاماً بالدرجة املمتازة 

ورفعه إلى سمو نائب األمير ولي العهد.

»الصحية« : ضم شرائح 
جديدة  إلى »عافية« 

ناقشت جلنة الشؤون الصحية والعمل في اجتماعها 
امــس تكليف املجلس للجنة، بحث مــوضــوع  التأمني 
الصحي للمتقاعدين )تأمني عافية( ودور وزير الصحة 

مبمارسة صالحياته بإضافة شرائح جديدة له.   
كما ناقشت اللجنة قضية تأخر توفير اخلدمات 
الصحية في بعض املناطق السكنية، إضافة إلى بحث 

توفير األدوية في املنشآت الصحية.
 وقــال مقرر اللجنة النائب هاني شمس إن اللجنة 
ناقشت بحضور وزير الصحة د. أحمد العوضي وقيادات 
الـــوزارة تفاصيل توزيع مبالغ التأمني الصحي على 

املتقاعدين )عافية( واجلوانب التي يشملها.   
ـــدرة املستشفيات  واضــــاف شــمــس إنـــه مت بــحــث ق
وإمكانياتها في استيعاب إضافة بعض الفئات األخرى 
إلى )تأمني عافية( مثل ربات البيوت ، ومن هم في سن 
الشيخوخة، واملستفيدين من التأمينات االجتماعية 
ومتلقي األنصبة من ذويهم املتوفني، واملعاقني ذوي 

اإلعاقة الشديدة.

28 نائبًا وقعوا على 
»القوائم النسبية«

أعلن النائب عبدالله األنبعي عن توقيع 28 نائبا على مقترح 
ــال  في تصريح صحافي، نبشر  قانون القوائم النسبية، وق
الكويت والكويتيني في االنتقال من العمل الفردي إلى العمل 
اجلماعي ومن ضيق الفردية إلى رحابة العمل اجلماعي بعد 

املعاناة طيلة 60 عاما من جتربتنا الدميوقراطية.
وأضاف : تقدمنا ونحن في مجلس وصل بطريقة فردية لكن 
استشعارا للهم الكبير وقع أمس 28 نائبا على مقترح قانون 
القوائم النسبية، مبينا أن فكرة قانون القوائم النسبية بأن ينقلنا 
من العمل الفردي وتراكم القوانني وتعارضها في اللجنة إلى فكرة 

العمل اجلماعي واالتفاق وتسريع عجلة االجناز.

البرملان األوروبي يوافق على 
إعفاء الكويتيني من »شنغن«

 أعلنت جلنة احلريات املدنية والعدل والشؤون الداخلية في 
البرملان األوروبي امس املوافقة على إعفاء مواطني الكويت من 
تأشيرة )شنغن( بشروط.وجاء في نص القرار الذي وافق عليه 
42 عضوا مقابل رفض 16 عضوا “انه في حالة دولة الكويت فإن 
أعضاء اللجنة يؤيدون االعفاء من التأشيرة بشرط وقف تطبيق 
عقوبة اإلعدام والتي يجب أن تكون سارية قبل تنفيذ االعفاء من 

خالل املفاوضات الثنائية
 وأضافت مصادر انه في حال أصر العديد من أعضاء البرملان 
األوروبــي على التصويت فستعقد جلسة للتصويت وفي حالة 
عدم الرغبة في اجراء التصويت فستتحول القضية مباشرة إلى 

مجلس وزراء االحتاد األوروبي للحصول على موافقته

)طالع صفحة 10(

ربط املخالفات املرورية خليجيًا
بحثت الفرق الفنية بوزارات الداخلية لدول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية امس استكمال منظومة ربط املخالفات 
املرورية. وقالت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني بوزارة 
الداخلية في بيان صحفي إنه مت عقد اجتماع مرئي )عن بعد( 
ــارات والقطاعات  بحضور الفريق الفني لكل من الكويت واإلم
األمنية الكويتية ذات الصلة حيث مت بحث آلية ربط املخالفات 
مبا يسمح بتسجيلها وحتصيل قيمتها إلكترونيا داخــل دول 

املجلس.
وأضافت أن االجتماع ناقش املعوقات واإليجابيات الناجمة 

عن حتقيق هذه اخلطوة 

)طالع صفحة 3(

)طالع صفحة 6(



أعرب مندوب دولة الكويت الدائم لدى األمم 
املتحدة، السفير طارق البناي، عن استنكاره 
ازدواج��ي��ة املعايير ف��ي التعامل م��ع القضية 
الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من 
حقوقه املشروعة التي تكفلها قواعد وأحكام 

القوانني الدولية.
وش��دد البناي في بيان تاله أم��ام اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة، مساء أمس األول، خالل 
مناقشة بند )القضية الفلسطينية( على ضرورة 
حترك املجتمع الدولي السيما ال��دول األعضاء 
لوضع حد لالنتهاكات اإلجرامية اإلسرائيلية 
املمنهجة وعدم التحرك ملساءلتها أو محاسبتها 

وكأنها فوق القانون.
وقال: إن “عجز املجتمع الدولي عن معاجلة 
القضية الفلسطينية وعدم قدرته على محاسبة 
إسرائيل القوة القائمة باالحتالل أكبر فشل في 
تاريخ األمم املتحدة بشكل عام ومجلس األمن 
بشكل خاص وفي حقيقة األمر وصمة عار على 

جبني اإلنسانية”.
وأوض���ح أن دول���ة ال��ك��وي��ت ت��ول��ي أهمية 
خاصة لهذا البند ال��ذي يناقش حتت قبة هذه 
القاعة في كل عام ضمن جدول اعمال اجلمعية 
العامة والذي تتزامن مناقشته مع احتفال األمم 

املتحدة باليوم الدولي للتضامن مع الشعب 
الفلسطيني.

وقال البناي: “مع مرور ذكرى اليوم الدولي 
للتضامن مع الشعب الفلسطيني اج��دد دعم 
دولة الكويت قيادة وحكومة وشعباً للشعب 
الفلسطيني الشقيق وتضامنها التاريخي 
ووقوفها املبدئي مع قضيته العادلة فالكويت 
حتيي صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وتدعم 
نضاله املشروع ضد االحتالل بغية احلصول 

على كامل حقوقه السياسية املشروعة”.
وأض���اف أن دول��ة الكويت جت��دد متسكها 
باملوقف العربي واإلسالمي والدولي الذي يؤكد 
أن السالم هو اخليار االستراتيجي وأن احلل 
الدائم والشامل والعادل يقوم على حل الدولتني 
وفقا للمرجعيات املتفق عليها. وأوض��ح أن 
ذلك يتمثل في قرارات مجلس األمن ذات الصلة 
ومبادرة السالم العربية ومبا يؤدي الى حصول 
الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية 
املشروعة وإقامة دولته املستقلة على أرضه 

وعاصمتها القدس الشرقية.
وتابع: إن هذه الذكرى متر علينا من جديد 
وال ي��زال الشعب الفلسطيني األب��ي ولألسف 
يعاني أش��د أن���واع االع��ت��داءات التي مت��ارس 

بحقه من قبل االحتالل اإلسرائيلي في مسلسل 
انتهاكاته املستمرة ضده دون أي ردود أفعال 
دول��ي��ة صريحة تسعى إل��ى رف��ع ه��ذا الظلم 

واجلور”.
وب��نينّ البناي أنه من املؤسف اختتام العام 
احلالي مثل ما بدا ومثل كل عام يرى فيه عدم 
انصياع االحتالل إسرائيلي للقرارات الدولية 

وعلى رأسها قرارات مجلس األمن.
وأش��ار إل��ى مواصلة االحتالل اإلسرائيلي 

لالنتهاكات الصارخة مليثاق األمم املتحدة 
والقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني 
والقانون الدولي حلقوق اإلنسان واتفاقيات 
جنيف ل��ع��ام 1949 وغيرها م��ن املعاهدات 

واملواثيق الدولية.
ولفت إلى ما جاء في تقرير اللجنة املعنية 
مبمارسة الشعب الفلسطيني حلقوقه غير 
القابلة للتصرف مقتبساً “أدى التوسع املستمر 
للمستوطنات في األرض الفلسطينية احملتلة 
مبا فيها القدس الشرقية إل��ى زي��ادة ترسيخ 
االحتالل اإلسرائيلي وتهديد إمكانية إقامة دولة 

فلسطني في املستقبل”.
ون��ق��ل ال��ب��ن��اي ع��ن املنسق اخل���اص لألمم 
املتحدة لعملية ال��س��الم ف��ي ال��ش��رق األوس��ط 
تور وينيسالند القول “بعد عقود من العنف 
املستمر والتوسع االستيطاني غير القانوني 
واملفاوضات املتوقفة وتعميق االحتالل وصل 

الصراع مرة أخرى إلى درجة الغليان”.
وتطرق الى ما جاء في تقرير املقررة اخلاصة 
املعنية بحالة حقوق اإلن��س��ان ف��ي األراض��ي 
الفلسطينية احملتلة منذ ع��ام 1967 السيدة 
فرانشيسكا ألبانيز التي بينت وبكل دقة واقع 
هذا االحتالل حيث وصفته ب� “نظام استحواذي 

وعنصري وقمعي عمدا يهدف إلى منع إعمال 
حق الشعب الفلسطيني في تقرير املصير”.

وتابع “منذ عام 1967 انتهكت إسرائيل عمداً 
وعن قصد حق الفلسطينيني في تقرير املصير 
في األرض الفلسطينية احملتلة مبنع ممارستهم 
لسيادتهم االقليمية على امل���وارد الطبيعية 
وطمس هويتهم الثقافية وقمع الطابع السياسي 

الفلسطيني واملقاومة”.
وأوج���ز ال��ب��ن��اي أن مساعي إس��رائ��ي��ل في 
األرض الفلسطينية احملتلة ال ميكن متييزها 
عن االستعمار االستيطاني فمن خالل احتجاز 
سكانها املدنيني وضمهم وتشتيتهم ونقلهم 
إلى األرض احملتلة ينتهك االحتالل اإلسرائيلي 

السيادة اإلقليمية الفلسطينية.
وأض��اف أن املسجد األقصى م��ازال عرضة 
لالنتهاكات امل��ت��ك��ررة س���واء م��ن قبل ق��وات 

االحتالل اإلسرائيلي أو من املستوطنني.
وجدد البناي إدانة واستنكار دولة الكويت 
الشديدين لهذه املمارسات العدوانية والتي 
متثل استفزازاً ملشاعر املسلمني في كافة أنحاء 
العالم وتهديداً صريحاً حلرية العبادة في 

املسجد األقصى.
وذكر أن تلك املمارسات تعد حلقة إضافية 

ملسلسل االنتهاكات وال��ت��ج��اوزات الصارخة 
لكافة امل��واث��ي��ق وال���ق���رارات ال��دول��ي��ة وكذلك 
بوصفها عنصراً هادماً لدعائم االستقرار في 
املنطقة ومدعاة لتغذية مشاعر الكره والتطرف 
وال��ع��ن��ف.  وق���ال: “في ظ��ل ه��ذا ال��واق��ع املرير 
على األرض وال��ظ��ل��م ال���ذي يعيشه الشعب 
الفلسطيني الشقيق ف��إن دول��ة الكويت جتدد 
دعوتها للمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري 

والعاجل لتوفير احلماية للشعب الفلسطيني”.
وأض���اف أن دول��ة الكويت تطالب مجلس 
األم���ن ب��االض��ط��الع مبسؤولياته املنصوص 
عليها في ميثاق األمم املتحدة وحتميل قوات 
االحتالل اإلسرائيلي املسؤولية الكاملة عن 
تداعيات اجلرائم واملمارسات غير القانونية 
واالس��ت��ف��زازي��ة ف��ي ال��ق��دس واحل���رم الشريف 
واالنتهاكات بحق الشعب الفلسطيني األعزل 

وعلى أرضه ومقدساته.
وأك��د البناي أن دول��ة الكويت تدعم وبقوة 
توجه فلسطني للحصول على العضوية الكاملة 
في األمم املتحدة وتدعو كافة ال��دول التي لم 
تعترف بها كدولة أن تراجع نفسها لتتسق 
مواقفها مع القانون الدولي ومع مواقفها في 

بقاع أخرى من املعمورة.

alwasat.com.kw

الفيروسات من  خالية  زراعية  محاصيل  إلنتاج  علمي  مشروع  »األبحاث«: 
أعلن معهد الكويت لألبحاث العلمية، أول أم��س، أن 
مركز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية أجن��ز مشروعاً 
لتحسني القدرة على إنتاج محاصيل زراعية خالية من 
الفيروسات بعنوان )تقييم التنوع اجليني لفيروس جتعد 

أوراق الطماطم الصفراء(. وق��ال )املعهد( في بيان: إن 
هدف املشروع الذي قامت به الباحثة مبركز أبحاث البيئة 
والعلوم احلياتية ابتسام العلي تقييم التنوع اجليني لهذا 
الفيروس ومدى انتشاره إلى جانب استخدام هذه املعرفة 

لتطوير طرق الكشف عن الفيروس وحتسني القدرة على 
إنتاج محاصيل خالية من الفيروسات. وأسفرت النتائج 
عن إص��دار دليل إرش��ادي للمزارعني يحتوي على طرق 

متقدمة للحد من تأثير الفيروس.
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يهنئ  »الدفاع«  وزير 
مبناسبة  اإلماراتي  نظيره 

لبالده الوطني  العيد  ذكرى 
بعث وزير الدفاع الشيخ عبد الله الصباح ببرقية 
تهنئة إلى وزير الدولة لشؤون الدفاع اإلماراتي محمد 
بن أحمد البواردي وذل��ك مبناسبة الذكرى 51 للعيد 

الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة.
وأعرب معاليه في برقيته عن متنياته لدولة اإلمارات 
ب��دوام التقدم والتطور واالزده���ار ولقواتها املسلحة 
بالرفعة والعزة في ظل القيادة احلكيمة لصاحب السمو 
الشيخ محمد بن زاي��د آل نهيان رئيس الدولة داعياً 
املولى عز وج��ل أن يعيد ه��ذه املناسبة العزيزة على 
سموه وعلى الشعب اإلماراتي الشقيق باخلير واليمن 

الشيخ عبد الله الصباحوالبركات. 

السفير طارق البناي

سفير الكويت لدى هولندا بحث مع رئيسة جامعة 
»ماستريخت« تعزيز العالقات األكادميية

سموه هنأ رؤساء اإلمارات ورومانيا وإفريقيا الوسطى بالعيد الوطني لبالدهم 

أمير البالد: اإلجنازات التنموية 
واحلضارية البارزة عززت مكانة 

»اإلمارات« إقليميًا ودوليًا

بعث صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ نواف األحمد، ببرقية تهنئة إلى 
أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة 
اإلم��ارات العربية املتحدة الشقيقة، 
عبنّر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة الذكرى الواحدة واخلمسني 
للعيد الوطني لدولة اإلمارات العربية 

امل��ت��ح��دة ال��ش��ق��ي��ق��ة. م��ش��ي��داً سموه 
ب��اإلجن��ازات التنموية واحلضارية 
البارزة التي حققها البلد الشقيق على 
كافة األصعدة وفي مختلف امليادين ال 
سيما االقتصادية والعلمية والثقافية 
وبصورة عززت من املكانة املرموقة 
لدولة اإلم��ارات العربية املتحدة على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.

كما أع��رب فيها سموه عن الثناء 
على ال��ع��الق��ات األخ��وي��ة الوطيدة 
والتاريخية الراسخة التي جتمع 
البلدين والشعبني الشقيقني والتأكيد 
ع��ل��ى احل����رص ال���دائ���م وامل��ش��ت��رك 
لتعزيزها واالرت��ق��اء بأفق التعاون 
القائم بينهما في مختلف املجاالت 
إل��ى آف��اق أرح���ب. متمنياً سموه له 
موفور الصحة ومتام العافية ولدولة 
اإلم���ارات العربية املتحدة الشقيقة 
وشعبها ال��ك��رمي امل��زي��د م��ن التقدم 
واالزده���ار في ظل قيادته احلكيمة. 
كما بعث صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ نواف األحمد، ببرقية تهنئة 
إلى الرئيس كالوس يوهانيس رئيس 
جمهورية رومانيا الصديقة، عبنّر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنياً سموه 
لفخامته موفور الصحة والعافية 
وجل��م��ه��وري��ة روم��ان��ي��ا وشعبها 
الصديق كل التقدم واالزدهار. وبعث 
صاحب السمو أمير ال��ب��الد الشيخ 
ن���واف األح��م��د، ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس فاوستني أرك���اجن ت��وادي��را 
رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى 
الصديقة، عبنّر فيها سموه عن خالص 
ت��ه��ان��ي��ه مب��ن��اس��ب��ة ال��ع��ي��د ال��وط��ن��ي 
لبالده، متمنياً سموه لفخامته موفور 
الصحة والعافية وجلمهورية أفريقيا 
الوسطى وشعبها الصديق كل التقدم 

واالزدهار.

سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد

رؤساء  يهنئ  العهد  ولي 
وإفريقيا  ورومانيا  اإلمارات 

الوطني بالعيد  الوسطى 
ب���ع���ث س��م��و 
ول�������ي ال���ع���ه���د 
ال��ش��ي��خ مشعل 
األح��م��د، ببرقية 
ت���ه���ن���ئ���ة إل����ى 
ص��اح��ب السمو 
الشيخ محمد بن 
زاي��د بن سلطان 
آل نهيان رئيس 
دول���ة اإلم����ارات 
العربية املتحدة 
الشقيقة، ضمنها 
س��م��وه خ��ال��ص 
تهانيه مبناسبة 
الذكرى الواحدة 
واخلمسني للعيد 
ال��وط��ن��ي لدولة 
اإلمارات العربية 
املتحدة الشقيقة. 
م��ت��م��ن��ي��اً سموه 
له واف��ر الصحة 
والعافية ولدولة 
اإلمارات العربية 
املتحدة الشقيقة 

وشعبها الشقيق كل الرقي واالزدهار في ظل قيادته الرشيدة.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
كالوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا الصديقة، ضمنها سموه خالص 

تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، راجياً لفخامته وافر الصحة والعافية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
فاوستني أركاجن تواديرا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى الصديقة ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، راجياً لفخامته وافر 

الصحة والعافية.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

رؤساء  هنأ  النواف 
ورومانيا  العربية  اإلمارات 

الوسطى وإفريقيا 

بعث سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء، ببرقية 
تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل 
نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة مبناسبة 
ال��ذك��رى ال��واح��دة واخلمسني للعيد الوطني لدولة اإلم��ارات 

العربية املتحدة الشقيقة.
كما بعث سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس ال��وزراء، 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس كالوس يوهانيس رئيس جمهورية 

رومانيا الصديقة مبناسبة العيد الوطني لبالده.
وبعث سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس ال��وزراء، 
ببرقية تهنئة إل��ى الرئيس فاوستني أرك��اجن ت��وادي��را رئيس 
جمهورية إفريقيا الوسطى الصديقة مبناسبة العيد الوطني 

لبالده.

سمو الشيخ أحمد النواف

في إطار زيارته الرسمية للعاصمة الرياض

الثنائية العالقات  السعودي  نظيره  مع  بحث  »اخلارجية«  وزير 
اجتمع وزي��ر اخل��ارج��ي��ة، الشيخ 
سالم الصباح، أول أم��س، مع وزير 
خارجية اململكة العربية السعودية 
الشقيقة، األمير فيصل بن فرحان، 
وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي 

يقوم بها إلى العاصمة الرياض.
ونقل وزي��ر اخلارجية في مستهل 
االجتماع حتيات صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد أمير دولة الكويت 
وسمو الشيخ مشعل األحمد ولي عهد 
دول���ة الكويت وس��م��و الشيخ أحمد 
ال��ن��واف رئيس مجلس ال���وزراء إلى 
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز ملك اململكة العربية 
السعودية الشقيقة وإل���ى صاحب 
السمو امللكي األمير محمد بن سلمان 
ول��ي العهد رئيس مجلس ال���وزراء 
باململكة العربية السعودية الشقيقة 
وأط��ي��ب متنيات ال��ق��ي��ادة السياسة 
وحكومة وشعب دول��ة الكويت إلى 
اململكة العربية السعودية قيادة 

وحكومة وشعباً.
وق��د مت خ��الل االج��ت��م��اع التأكيد 
على ثوابت ورؤى قيادتي البلدين 
احلكيمتني وال��ع��م��ق االستراتيجي 
السياسي للبلدين الشقيقني وإب��راز 
مكانة الدولتني في مجاالت االقتصاد 
والتنمية البشرية والتكامل السياسي 
واألم��ن��ي وغيرها انطالقاً من وحدة 
املصير والتاريخ املشترك وتعزيزاً 
ل��ل��م��واق��ف امل���وح���دة ف���ي م��واج��ه��ة 

التحديات التي تشهدها الساحتني 
االق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة. ك��م��ا بحث 
اجلانبان أواص��ر العالقات األخوية 
التاريخية التي تربط دول��ة الكويت 
باململكة العربية السعودية الشقيقة 
واستعرضا أوج��ه التعاون الوثيق 
القائم بينهما ف��ي مختلف املجاالت 
جتسيداً وحتقيقاً للروابط املتجذرة 
ب��ني البلدين وشعبيهما الشقيقني 

وتعزيزاً للشراكة والتكامل بينهما 
على كافة األصعدة. واتفق اجلانبان 
في هذا اإلط��ار على انعقاد االجتماع 
ال��ث��ان��ي ملجلس التنسيق الكويتي 
– السعودي الذي ستستضيفه دولة 
الكويت خ��الل الربع األول من العام 
املقبل. كما مت خالل االجتماع مناقشة 
آخ���ر امل��س��ت��ج��دات ع��ل��ى الساحتني 
االقليمية والدولية والتطورات التي 

ت��ش��ه��ده��ا امل��ن��ط��ق��ة وب��ح��ث ع���دد من 
القضايا محل االهتمام املشترك بني 

البلدين الشقيقني.
جت���در اإلش����ارة ال���ى أن ال��زي��ارة 
ال��رس��م��ي��ة ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا وزي���ر 
اخلارجية الشيخ سالم الصباح إلى 
اململكة العربية السعودية تعد أول 
زي���ارة رسمية ثنائية يجريها منذ 

توليه منصب وزير اخلارجية.

الشيخ سالم الصباح يجتمع مع األمير فيصل بن فرحان

استنكرت ازدواجية املعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية

املمنهجة  اإلسرائيلية  اإلجرامية  لالنتهاكات  حد  لوضع  الدولي  املجتمع  حترك  ضرورة  الكويت: 
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بحث سفير دول��ة الكويت ل��دى هولندا، علي 
ال��ظ��ف��ي��ري، م��ع رئيسة جامعة )ماستريخت( 
في هولندا ري��ان ليتشتر سبل تعزيز العالقات 
األكادميية خالل الفترة القادمة واملجاالت املتاحة 
من قبل اجلامعة التي ميكن للطرفني االستفادة 
منها لتعزيز التعاون بني اجلانبني. وذكرت سفارة 
دول��ة الكويت في اله��اي في بيان تلقته )كونا( 
مساء أمس األول، أن ذلك جاء لدى خالل لقاء بني 
اجلانبني على هامش مشاركة السفير الظفيري 

في حفل أقامته اجلامعة الثالثاء املاضي مبناسبة 
تخريج طلبة كلية الطب في اجلامعة ومنهم عدد 
من الطالب والطالبات من دولة الكويت. وأوضح 
البيان أن السفير الظفيري شارك في هذه املناسبة 
باعتبارها املرة األولى التي تضم خريجني من دولة 
الكويت وفي ظل تفوق الطلبة الكويتيني و”اإلشادة 
الكبيرة” التي حظوا بها من اإلدارة اجلامعية 
نتيجة لهذا التفوق وأدائهم املتميز خالل السنوات 

الدراسية التي أمضوها في دراسة الطب.



ق��ام الشيخ فيصل ال��ن��واف 
نائب رئيس احل��رس الوطني 
بجولة ف��ي معسكر الصمود، 
حيث ك��ان في استقباله وكيل 
احل��رس الوطني الفريق الركن 
مهندس هاشم الرفاعي واملعاون 
للعمليات والتدريب اللواء الركن 
فالح شجاع فالح وقائد احلماية 
والتعزيز اللواء الركن حمد سالم 

أحمد وكبار القادة.
واطلع نائب رئيس احلرس 
ال��وط��ن��ي ف��ي م��ي��دان معسكر 
الصمود على معرض لآلليات 
واألسلحة وامل��ع��دات احلديثة 
التي دشنها احل��رس الوطني 
حل��م��اي��ة امل��ن��ش��آت احل��ي��وي��ة 
وإضافة اإلمكانيات العسكرية 
واألم���ن���ي���ة امل���ت���ط���ورة، حيث 
اس��ت��م��ع ال���ى ش���رح ع���ن دور 
اآلل��ي��ات العسكرية وأج��ه��زة 
التفتيش ال��وق��ائ��ي للمركبات 
واألفراد، وأجهزة كشف وتفكيك 
امل��ت��ف��ج��رات، وذل����ك لتوفير 
أفضل حماية وتأمني ل��أرواح 

واملمتلكات.
كما قام بجولة على عدد من 
الوحدات الرئيسية واملرافق في 

معسكر الصمود.
 وعقب اجل��ول��ة نقل الشيخ 
فيصل ال��ن��واف إل���ى الضباط 
واملنتسبني حتيات سمو الشيخ 
س��ال��م العلي ال��ص��ب��اح رئيس 
احل��رس ال��وط��ن��ي، م��ؤك��داً دعم 
وتشجيع سموه لقوات احلرس 
الوطني، وحثهم على بذل املزيد 
من اجلهد والعطاء والعمل اجلاد 
املخلص لبلوغ أرقى املستويات 
وحتقيق أف��ض��ل أداء للحرس 
ال��وط��ن��ي ف��ي م��ه��ام��ه بحماية 
منشآت الدولة ومساندة اجليش 

والشرطة وق��وة اإلطفاء العام 
وجميع جهات ال��دول��ة، في ظل 
القيادة احلكيمة لصاحب السمو  
الشيخ نواف األحمد،  أمير البالد 
القائد األعلى للقوات املسلحة، 
وسمو ولي العهد الشيخ مشعل 

األحمد.

وش��دد على استمرار خطط 
ال��ت��أه��ي��ل ورف�����ع اجل��اه��زي��ة 
القتالية، وت��ط��وي��ر التدريب 
ال��ع��س��ك��ري ب���ال���ت���ع���اون مع 
املؤسسات العسكرية في الداخل 
واخل���ارج وال��ت��ي عقد احل��رس 
ال��وط��ن��ي معها ب��روت��وك��والت 

تعاون ومذكرات تفاهم ملواكبة 
املستجدات العسكرية واألمنية، 
الفتا إلى توفير كافة اإلمكانات 
املادية لصقل خبرات العنصر 
البشري وتعزيز قدرات احلرس 
ال��وط��ن��ي ب��أف��ض��ل األس��ل��ح��ة 

واملعدات العسكرية واألمنية.

دشنت اللجنة الوطنية الدائمة ملكافحة 
)اإلي���دز(، أم��س، في مجمع )العاصمة( 
حملتها السنوية التوعوية حتت شعار 
)تبدأ حياة جديدة بادر بإجراء الفحص( 

وتستمر ثالثة أيام.
وقالت الوكيل املساعد لشؤون الصحة 
العامة ب��وزارة الصحة الدكتورة بثينة 
املضف في كلمة لها خالل افتتاح احلملة 
التي تأتي تزامناً مع اليوم العاملي ملكافحة 
فيروس نقص املناعة املكتسبة )إيدز(: إن 
الوزارة لديها استراتيجية وطنية ملكافحة 

املرض.
وأوضحت املضف، أن االستراتيجية 
الوطنية ملكافحة االيدز تعتبر وثيقة عمل 
ومنطلقا لوزارة الصحة نحو مجتمع خال 
من االي��دز مشيرة إلى أن ال��وزارة ال تألو 
جهداً في تقدمي الدعم من خ��الل اللجنة 

الوطنية ملكافحة )اإليدز(.
وبينت أن مرضى )اإلي��دز( يتمتعون 
برعاية صحية مستمرة لتحقيق أعلى 
مستوى م��ن الصحة ميكن بلوغه دون 
متييز، الفتة إلى أن االستراتيجية الوطنية 

لديها عدة أه��داف منها حتسني الوصول 
للرعاية الصحية وتطوير امل��ؤش��رات 
الصحية لأفراد املتعايشني مع الفيروس.

وذك��رت أن من أه��داف االستراتيجية 
الوطنية خفض عدد اإلصابات اجلديدة 
بفيروس )اإلي��دز( واحملافظة على معدل 
ص��ف��ر ل��إص��اب��ة ب��ني األط���ف���ال وخفض 
م��ع��دالت التمييز ض��د األف���راد املصابني 

بفيروس نقص املناعة.
وأوضحت أن من ضمن االه��داف ايضا 
تطوير نظم املعلومات والتصدي ألي 
احتمالية انتقال الفيروس إل��ى الفئات 
األكثر عرضة للخطر من خالل املؤشرات 
وهي تعزيز نظام الترصد الوطني وإنشاء 
نظام شامل للرصد والتقييم لالستجابة 
الوطنية لفيروس نقص املناعة له اتصال 

مباشر مع صناع القرار إلى جانب تطوير 
نظام التسجيل والتقصي لطرق انتقال 

الفيروس.
من جهته قال مدير إدارة الصحة العامة 
ب��ال��وزارة الدكتور محمد السعيدان في 
كلمة مماثلة إن احلملة الوطنية ملكافحة 
)اإلي���دز( تهدف إل��ى ال��وص��ول للحاالت 
املصابة وتوفير العالج لهم في وقت مبكر 

حلمايتهم من تدهور حالتهم الصحية.
وأض��اف السعيدان، أن العالج املبكر 
يخفض من نسبة املرض وانتقاله مشيرا 
إل��ى أن هناك عيادتني للفحص ال��دوري 
ال��ذات��ي مل��رض اإلي���دز األول���ى ف��ي إدارة 
الصحة العامة والثانية في مستشفى 
األم����راض ال��س��اري��ة وي��ت��م فيهما تقدمي 

املتابعة عن طريق األطباء املتخصصني.
م��ن جانبه أك��د اس��ت��ش��اري األم���راض 
املعدية املشرف الفني على مكتب )اإليدز( 
الدكتور املنذر احلساوي في كلمته: إن 
دولة الكويت أحرزت تقدماً كبيراً في مجال 
الوقاية م��ن )اإلي���دز( وك��ذل��ك ف��ي مجال 

العالج.

أك���د امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ش��ؤون 
ال���زراع���ة وال���ث���روة السمكية 
باإلنابة، مشعل القريفة، أمس، 
سعي الهيئة وح��رص��ه��ا على 
حتقيق األمن الغذائي في البالد 
استجابة لتوجيهات مجلس 
ال���وزراء بهذا الشأن وحتقيقاً 

لرؤية الكويت املستقبلية.
وقال القريفة ل� )كونا(: إنه 
مت حتقيق االكتفاء ال��ذات��ي من 
البيض وقد ساعد توفر الدعوم 
ف��ي ع���ودة إن��ت��اج��ه وبكميات 
وفيرة كما تسعى الهيئة للعودة 
إلى سابق عهدها بتصدير هذه 

املادة.
وأض����اف أن الهيئة ممثلة 
بقطاع الثروة احليوانية تعمل 
على تنفيذ العديد من املشاريع 
في مجال الدواجن بالصليبية 
والوفرة والعبدلي ضمن خطة 
مستقبلية تهدف لرفع إنتاج 
اللحوم البيضاء الى 60 باملئة 
فيما تبلغ نسبة اللحوم احلمراء 
21 في املئة واحلليب 20 في 
املئة وال��دج��اج ال��الح��م 40 في 

املئة.

وذكر أن هيئة الزراعة رفعت 
ف��ي م���وازاة ذل��ك دعمها إلنتاج 
احلليب من 4 ماليني دينار إلى 
5 ماليني من خالل مزارع األبقار 
في الصليبية لعدد 50 مزرعة 
وزيادة دعم مربي األبقار من 10 

ماليني دينار إلى 20 مليونا.
وأوض����ح أن ق��ط��اع ال��ث��روة 
ال��س��م��ك��ي��ة ي��ش��ه��د من����وا في 
وق���ت ب��ل��غ��ت ن��س��ب��ة االك��ت��ف��اء 
ال��ذات��ي فيه 25 ف��ي امل��ئ��ة ومن 
الروبيان 50 في املئة، مشيراً 

إل��ى وج��ود مشاريع ف��ي مجال 
زراع����ة ال��روب��ي��ان واألق��ف��اص 
العائمة مع االستمرار في خطة 
منع الصيد ف��ي ج��ون الكويت 
باعتباره احلاضنة األساسية 
لأسماك بالتعاون مع الهيئة 
العامة للبيئة بغية احملافظة 

على الثروة السمكية أيضاً.
وأك��د القريفة أهمية توسيع 
املنافذ التسويقية أمام املزارعني 
مثمنا استجابة وزي��ر الدولة 
ل��ش��ؤون البلدية عبدالعزيز 
امل��ع��ج��ل ملطالبهم إل���ى جانب 
وزارة ال��ش��ؤون االجتماعية 
التي فتحت باب الشراء املباشر 
في اجلمعيات إلى جانب سوق 

الفرضة.
ولفت إلى عزم هيئة الزراعة 
توزيع الدعوم احليوانية عبر 
تطبيق )س��ه��ل( بالتعاون مع 
شركة املطاحن وسيكون الربط 
خ��الل األي���ام املقبلة م��ن خالل 
ال��دخ��ول إل��ى امل��وق��ع وحتديد 
ص��رف ن��وع العلف واحلصول 
على )ال��ب��ارك��ود( وص��رف��ه من 

)املطاحن(.
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والفاعلية  والقدرة  الكفاءة  من  املرجوة  للمستويات  بها  والوصول  املسلحة  القوات  دعم  على  حريصة  السياسية  القيادة  أن  أكد 

وزير الدفاع تفقد قاعدة محمد األحمد البحرية
وطالب بتحقيق أقصى درجات اليقظة واجلاهزية 

أش���اد وزي���ر ال���دف���اع، ال��ش��ي��خ عبدالله 
الصباح، بالتعاون والتنسيق الدائم والعمل 
اجل��م��اع��ي امل��ش��ت��رك ب��ني ال��ق��وة البحرية 
الكويتية واإلدارة العامة خلفر السواحل 
بوزارة الداخلية والذي يهدف إلى حفظ أمن 
وسالمة مياهنا اإلقليمية، وحتقيق أقصى 

درجات اليقظة واجلاهزية واالستعداد.
 جاء ذلك خالل الزيارة التفقدية التي قام 
بها وزي��ر ال��دف��اع، صباح ام��س، إل��ى قاعدة 
محمد األحمد البحرية، والتي رافقه فيها 
سعادة رئيس األركان العامة للجيش الفريق 
الركن خالد صالح الصباح وع��دد من كبار 
القادة، حيث كان في استقبال معاليه لدى 
وصوله آم��ر القوة البحرية العميد الركن 
بحري هزاع مطلق العالطي وعدد من قيادات 

القوة.
 وقد استمع معاليه في مستهل زيارته 
إل��ى إي��ج��از ع��ن امل��ه��ام وال��واج��ب��ات املناطة 
بالقوة البحرية، وبرامج التطوير والتحديث 
التي تقوم بتنفيذها، باإلضافة إلى خطط 
التدريب والتأهيل اخل��اص��ة مبنتسبيها، 
وحجم التنسيق والتعاون القائم بينها وبني 
وزارة الداخلية ممثلة باإلدارة العامة خلفر 
السواحل باإلضافة إلى املؤسسات والهيئات 

ذات العالقة بالنشاط البحري في البالد.
 بعد ذلك قام وزير الدفاع بجولٍة في قاعدة 

محمد األحمد البحرية شملت عدداً من القطع 
البحرية والورش الفنية والوحدات البحرية 
اخلاصة حيث استمع إلى شرح مفصل حول 
طبيعة عملها واملهام والواجبات واألدوار 

املناطة بها.
 ونقل معاليه خالل زيارته حتيات وتقدير 
صاحب السمو أمير ال��ب��الد القائد األعلى 
للقوات املسلحة وسمو ول��ي عهده األمني 

ملنتسبي القوة البحرية، على ما يبذلونه من 
جهوٍد مخلصة وعمٍل متواصل، مؤكداً بأن 
القيادة السياسية حريصة على دعم القوات 
املسلحة والوصول بها للمستويات املرجوة 

من الكفاءة والقدرة والفاعلية.
 ودعا وزير الدفاع الشيخ عبدالله الصباح 
منتسبي القوة البحرية إلى احملافظة على 
الروح املعنوية العالية التي يتمتعون بها، 

ومواصلة العمل والتدريب بكل جديٍة وتفاٍن 
وإخ��الص، سائالً املولى عز وجل أن يوفق 
اجلميع للعمل ملا فيه خير ورفعة وازده��ار 

وطننا احلبيب في ظل قيادته احلكيمة.
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جانب من الزيارة التفقدية لوزير الدفاع

النواف يطلع على معرض لآلليات واألسلحة واملعدات احلديثة

نظمت الهيئة ال��ع��ام��ة للبيئة، أم��س، 
حملة بيئية لزراعة 200 شتلة من نبات 
امل��ان��غ��روف )ال��ق��رم( ف��ي محمية اجلهراء 
مببادرة من سفارة دولة االم��ارات العربية 
الشقيقة لدى الكويت مبشاركة 30 سفارة 
ومنظمة دولية في مبادرة تعد األول��ى من 

نوعها.
وقال نائب املدير العام للشؤون الفنية 
في الهيئة، الدكتور عبدالله ال��زي��دان في 
تصريح صحفي: إن سفارة اإلم��ارات أهدت 
إلى الهيئة مجموعة من الشتالت لزراعتها 
في احملمية وعلى السواحل الكويتية لرفع 
مستوى التخضير في البالد وهذا التعاون 
يأتي استكماال ملشاريع سابقة مت��ت بني 

البلدين الشقيقني.
وأوض����ح ال���زي���دان أن ه���ذه امل��ب��ادرة 
ستساهم ف��ي إث���راء التنوع اإلح��ي��ائ��ي إذ 
تعتبر هذه النبتة موئاًل طبيعياً لعدد من 
الكائنات الفطرية على السواحل ووجدت 
في أربعينيات القرن املاضي وتعرضت 
ل��الن��ق��راض فيما بعد نتيجة املمارسات 
البشرية اخل��اط��ئ��ة م��ؤك��دا اس��ت��م��رار هذا 
ال��ت��ع��اون م��ع اإلم���ارت وك��ل دول اخلليج 

إلعادة تأهيل احلياة البيئية.
وذك���ر أن���ه خ���الل احل��م��ل��ة مت��ت زراع���ة 
حوالي 200 نبتة مبشاركة عدد من السفراء 
والدبلوماسيني وممثلي األمم املتحدة بهدف 
تعزيز التعاون البيئي املشترك بني اجلهات 

الدولية واحمللية.
من جانبه قال سفير دولة اإلم��ارات لدى 
الكويت مطر النيادي في تصريح صحفي: 
إن ه��ذه امل��ب��ادرة تهدف ال��ى إع���ادة إحياء 
البيئة البحرية الفتا إلى أن اإلم��ارات قامت 
ب��زراع��ة م��ا ي��ق��ارب 65 كيلومتراً م��ن هذه 
النبتة على سواحلها ضمن خطتها حلماية 
البيئة البحرية. وأوضح النيادي، أن هذه 
املبادرة تخدم التحالف الدولي الذي عقدته 
اإلم��ارات مع جمهورية إندونيسيا في قمة 
ش��رم الشيخ حتت عنوان )القرم من أجل 
املناخ( وتأتي أيضا في صياغ مذكرة تعاون 

بني هيئة البيئة الكويتية وهيئة البيئة في 
أبوظبي مثمنا جهود مختلف السفارات في 
هذه املبادرة مبا يعكس على زي��ادة الوعي 
البيئي التي تأتي متزامنة مع االحتفاالت 

الوطنية في اإلمارات.
ب����دوره ق���ال مم��ث��ل األم���ني ال��ع��ام ل��أمم 
املتحدة املنسق املقيم ل��دى ال��ب��الد ط��ارق 
الشيخ في تصريح مماثل إن هذه املبادرة 
تؤكد التزام دولة الكويت في تنفيذ خطتها 

في مواجهة التغيرات املناخية.
وأش��اد الشيخ بجهود الهيئة في تعزيز 
ال��ع��م��ل ال��ب��ي��ئ��ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ه��ات 
الدبلوماسي مبا يؤكد على جدية الكويت 
في تنفيذ أهداف اخلطة التي أطلقتها اململكة 
العربية السعودية ف��ي تشجير الشرق 
األوس���ط مثمنا ف��ي ال��وق��ت نفسه جهود 
الكويت في تنفيذ التزاماتها الدولية مبا 

يصب لصالح تأهيل احلياة البيئية.

30 سفارة ومنظمة دولية  مببادرة من سفارة االمارات ومشاركة 

200 نبتة »البيئة« تنظم حملة لزراعة 
من »القرم« في محمية اجلهراء 

السفير اإلماراتي وممثل األمم املتحدة ونائب املدير لهيئة البيئة يزرعون نبات القرم

مجموعة السفراء يزرعون نبات القرم في محمية اجلهراء
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املهان: اتفاق حكومي نيابي على إعادة إعمار فيلكا واالهتمام بسوق األحمدي القدمي
ريا�ض عواد 

ق��ال عضو جلنة امل��راف��ق العامة الدكتور 
محمد امل��ه��ان إن اللجنة اجتمعت ام��س مع 
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
لبحث موضوع احملافظة على األماكن التراثية 

والتاريخية لدولة الكويت. 

 وأوض���ح امل��ه��ان ف��ي تصريح ف��ي املركز 
اإلع��ام��ي ملجلس األم��ة أن االج��ت��م��اع انتهى 
إلى االتفاق على ضرورة إعادة إعمار جزيرة 
فيلكا واحلفاظ على روح التراث العمراني 
القدمي الذي يحمل الطابع التاريخي للمناطق 
الكويتية.   وأضاف إن اللجنة وجهت املجلس 

الوطني إلى ضرورة االهتمام بسوق األحمدي 
ال��ق��دمي وإع���ادة إع��م��ار س��وق املباركية ال��ذي 
تعرض أخيرا للحريق، وتقدمي خطة إلنشاء 
أس��واق تراثية في جميع محافظات الكويت، 
مطالبا وزاره الشؤون االجتماعية والعمل 
بإعادة احلياه للمقاهي الشعبية وإعادة افتتاح 

صاالت األفراح في أسرع وقت ممكن. 
وشدد املهان على أن احلفاظ على املوروث 
الثقافي الوطني يعد من الركائز األساسية 
لتعريف األج��ي��ال احل��دي��ث��ة ب��ت��اري��خ اآلب��اء 
واألج���داد الذين كافحوا من أج��ل بناء كويت 

اليوم.

10 نواب يقترحون تثمني األمالك السكنية 
في قطع »12،4،2« بالساملية  

أع��ل��ن 10 ن���واب ع��ن تقدمهم ب��اق��ت��راح برغبة 
ف��ي ش��أن تثمني األم���اك السكنية ف��ي قطع أرق��ام 
)12،4،2( مبنطقة الساملية أو حتويلها إلى 
استثماري وإضافتها إلى املخطط الهيكلي العام 

للدولة.
وق��دم االق��ت��راح النواب خالد العميرة وصالح 
عاشور ود. ع��ادل الدمخي وأس��ام��ة الزيد وحمد 
امل��دل��ج وأح��م��د الري ود. حسن ج��وه��ر وأس��ام��ة 

الشاهني وعيسى الكندري وعبدالله املضف.
وجاء في مقدمة االقتراح ما يلي:

ال يخفى على اجلميع كثرة املباني االستثمارية 
امل���وج���ودة ف��ي م��ن��اط��ق ال��س��امل��ي��ة ك��اف��ة بالقطع 
)12،4،2( وما يعانيه املواطنون قاطنو تلك املناطق 
من االزدح���ام في أغلب األوق���ات ووج��ود العزاب 

الوافدين في السكن االستثماري املجاور لهم.
وأسوة مبا مت من إجراءات التثمني في العديد من 
مناطق دولة الكويت وجب إنصاف أصحاب البيوت 
في تلك املناطق وإضافتها إلى املخطط الهيكلي العام 

للدولة، لذا نتقدم باالقتراح التالي نصه:
 »اتخاذ اإلج��راءات الازمة نحو تثمني األماك 
السكنية في منطقة الساملية قطع )12،4،2( أو 
حتويلها إل��ى استثماري وإضافتها إل��ى املخطط 

قاعة عبدالله السالم الهيكلي العام للدولة 

ردا على سؤال الزيد

وزير املالية: البنك املركزي ال يتحكم 
في معدل التضخم احمللي

أوض�������ح وزي�������ر امل���ال���ي���ة 
عبدالوهاب الرشيد في رده على 
س��ؤال من النائب أسامة الزيد، 
أن »بنك الكويت امل��رك��زي أكد 
أن معدالت التضخم في دولة 
الكويت تعتمد على األس��واق 
اخلارجية وت��ط��ورات األسعار 
ال��ع��امل��ي��ة للسلع امل��س��ت��وردة، 
فليس لبنك الكويت امل��رك��زي 
القدرة الكاملة للتحكم في معدل 

التضخم احمللي.
وق���ال ال��رش��ي��د: »إن معدل 
ال��ت��ض��خ��م ش��ه��ر أب��ري��ل وص��ل 
4.71 ف��ي املئة وت��راج��ع شهر 
سبتمبر إلى 3.19 في املئة، وتلك 
املعدالت الت��زال معتدلة نسبيا 

باملقارنة مع دول العالم«.
وذك���ر أن »ف��ائ��ض امل��ي��زان 
التجاري لدولة الكويت قد ارتفع 
ب��ني عامي 2020 و 2021 من 
3781 مليون دينار إلى 9424 
مليون دينار أي ما نسبته نحو 
149 في املئة مدفوعا بإرتفاع 

أس��ع��ار ال��ن��ف��ط وك���ان النائب 
أسامة الزيد  قال إنه مت االتفاق 
في اجتماع جلنة امليزانيات مع 
احلكومة وبحضور وزير املالية 
على بيع اإلج��ازات بدون سقف 

لعدد األيام.

وأض��اف »أن أي عجز مالي 
في هذا البند سيتم تغطيته من 
وفورات امليزانية ومت تخصيص 
300 مليون دينار لبيع اإلجازات 
وبعد تواصلي اليوم مع الوزير 

اكد االلتزام باالتفاق الذي مت«.

اسامه الزيد 
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سأل وزير اخلارجية عن »رصيد األجازات«

الطشه يسأل وزير التعليم العالي عن إعادة 
تعيني محكومني في »التطبيقي«

أعلن النائب د. مبارك الطشه عن 
توجيهه  3 أسئلة إلى 3 وزراء هم كل 
من وزير التربية وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي د. حمد العدواني، 
بشأن إعادة تعيني محكومني في وظيفة 
)مدرب أ( في الهيئة )املعهد الصناعي 
في الشويخ(، ووزير اخلارجية الشيخ 
سالم العبدالله الصباح، عن جاهزية 
الوزارة  لصرف البدل النقدي عن رصيد 
اإلجازات الدورية املستحقة للموظفني، 
ووزي��ر الدفاع الشيخ عبدالله العلي 
الصباح، عن دور ال���وزارة في تأهيل 
ض��ب��اط ال��ص��ف اجلامعيني إل��ى رتبة 
)م��ازم اختصاص(.ونصت األسئلة 

على ما يلي:
السؤال إلى وزير التعليم العالي:

منى إلى علمي أن املدير العام للهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
)ب��اإلن��اب��ة( اع��ت��م��د ال��ق��راري��ن رقمي 
واملتعلقني   ،)2535( و   )2534(
ب��إع��ادة تعيني محكومني ف��ي وظيفة 
)مدرب أ( في الهيئة )املعهد الصناعي 
ف��ي ال��ش��وي��خ( وح��ي��ث إن امل��ذك��وري��ن 
سبقت إدانتهما في القضية رقم )901( 
لسنة 2016، املعروفة باسم )خلية 
العبدلي(، وشملهما مرسوم العفو رقم 
)203( لسنة 2021 والصادر في 14 
نوفمبر 2021 بشأن العفو وتخفيض 
م��دة العقوبة احملكوم بها على بعض 

األشخاص.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

1 -ه��ل تتوافر ف��ي امل��ش��ار إليهما 
ش��روط التعيني أو إع��ادة التعيني في 
الوظائف احلكومية وفقا ملرسوم نظام 

اخلدمة املدنية؟
2 - ما السند القانوني للقرارين 
املشار إليهما اللذين اعتمدهما مدير 
الهيئة ال��ع��ام��ة للتعليم التطبيقي 
وال��ت��دري��ب ب��اإلن��اب��ة ب��إع��ادة تعيني 
املذكورين في وظيفة )مدرب أ( باملعهد 
الصناعي في الشويخ؟ وهل طلب املدير 
باإلنابة من إدارة الشؤون القانونية 
في املعهد رفع مذكرة قانونية تتضمن 
الرأي القانوني بشأن إعادة تعيينهما؟ 
إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة اإلي��ج��اب، فيرجى 

تزويدي بصورة ضوئية منها.
3 - هل يتفق قرارا إعادة التعيني مع 
امل��ادة الثالثة من املرسوم رقم )203( 
لسنة 2021 في شأن العفو وتخفيض 

م��دة العقوبة احملكوم بها على بعض 
األشخاص التي تنص على أن »ال يخل 
تطبيق هذا املرسوم مبا مت تنفيذه من 
غ��رام��ات وع��ق��وب��ات مالية ويخضع 
املعفو عنهم - من أعفي من تنفيذ باقي 
عقوبة احلبس احمل��ك��وم بها عليه أو 
تخفيضها - لسائر العقوبات التبعية 

التي يقررها القانون«؟
4 -ه��ل ي��ت��واف��ق ال���ق���راران املشار 
إليهما مع امل��ادة الرابعة من املرسوم 
رق��م )203( لسنة 2021 املشار إليه 
ال��ت��ي تنص على أن »يخضع جميع 
امل��ع��ف��و عنهم مب��وج��ب ه���ذا امل��رس��وم 
لإلجراءات الرسمية كافة التي تتخذها 
جهات االختصاص في حتديد نطاق 
سريانه وترتيب اآلثار الازمة النقضاء 
العقوبات الصادر بشأنها العفو بشكل 

نهائى«؟
5 - اثنني م��ن املوظفني ف��ي الهيئة 
بجرمية أمن دولة؟ وهل كان من بني تلك 
اآلثار صدور قرار بالفصل من الوظيفة 
كعقوبة تبعية مترتبة على احلكم؟ وما 
رأي إدارة الشؤون القانونية في الهيئة 
في ذل��ك؟ مع تزويدي بصورة ضوئية 
م��ن��ه، وه��ل تعد اجل��رائ��م املسندة إلى 
املذكورين وفقا ملنطوق حكم احملكمة 
»مخلة بالشرف واألمانة«؟ وما طبيعة 
العمل ال��ذي سوف يؤديانه في الهيئة 
بعد ق��راري عودتهما إلى العمل؟ وهل 
يجوز ف��ي ض��وء ذل��ك إع���ادة تعيينهما 
»م��درب��ني« للطاب من أبناء الكويت؟ 
يرجى تزويدي بالقرارات الصادرة بحق 

املشار إليهما ترتيبا على ه��ذا احلكم، 
وهل فصا تأديبيا بعد صدور األحكام 
أو ألسباب تتعلق بغيابهما عن العمل 
لفترات أط���ول م��ن امل���دد ال��ت��ي يقررها 
قانون اخلدمة املدنية؟ يرجى تزويدي 
بجميع القرارات والتعاميم التي صدرت 
بحق امل��ش��ار إليهما خ��ال ف��ت��رات نظر 

القضية أمام القضاء الكويتي.
6 - بحسب ال��رأي القانوني الذي 
استندت إليه الهيئة، هل استند ق��رارا 
إع��ادة تعيني املذكورين إلى امل��ادة رقم 
)2( من القانون رقم )47( لسنة 2005 
ف��ي ش��أن إع���ادة تعيني أع��ض��اء هيئة 
التدريس السابقني بجامعة الكويت 
والهيئة ال��ع��ام��ة للتعليم التطبيقي 
والتدريب إلى العمل؟ وهل نصا صراحة 
ع��ل��ى ش��م��ول »م���درب���ي التطبيقي«؟ 
وم��ا التكييف القانوني لقراري إع��ادة 
التعيني وفترة التوقف عن العمل خال 
نظر القضية واحل��ب��س االحتياطي؟ 
وه��ل سُتضم سنوات اخلدمة السابقة 
إل��ى ملفهما؟ وم��ا احل��ق��وق الوظيفية 

والتأمينية املقررة لهما في تلك احلالة؟
سؤال إلى وزير اخلارجية

منى إلى علمي أن وزارة اخلارجية 
غير جاهزة لصرف البدل النقدي عن 
رصيد اإلج���ازات ال��دوري��ة املستحقة 
للموظفني، وفقا للمرسوم رق��م )81( 
لسنة 2022 بتعديل امل����ادة )41( 
م��ن ق��ان��ون اخل��دم��ة املدنية، وبحسب 
الضوابط التي حددها دي��وان اخلدمة 
املدنية وملا كان من احملتمل. أو املرجح، 

تأخر الصرف حتى نهاية السنة املالية 
ألسباب عدة.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
1 - ما م��دى صحة ع��دم إدراج بند 
)االستبدال النقدي لرصيد اإلج��ازات 
الدورية للموظفني( في مشروع ميزانية 
وزارة اخل��ارج��ي��ة احمل���ال إل��ى وزارة 
املالية؟ وهل حتفظت »مراقبة امليزانية« 
على اإلدراج؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب، 
فما أسباب عدم اعتماد هذا البند؟ مع 
تزويدي بنص مشروع امليزانية احملال 
من وزارة اخلارجية إلى وزارة املالية 
وتقرير »املراقبة« وماحظاتها بشأنه، 
وصورة ضوئية من القرارات الصادرة 
بهذا الشأن وامل��راس��ات املتبادلة بني 

الوزارتني في خصوص البند.
 2 - هل خاطبت وزارة اخلارجية 
وزارة املالية أكثر من مرة إلدراج بند 
»رص��ي��د اإلج�����ازات« ضمن امليزانية 
ورف��ض��ت وزارة امل��ال��ي��ة ال��ط��ل��ب؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب، فما أسباب هذا 
الرفض؟ وما األسانيد واحلجج التي 
قدمتها وزارة املالية؟ مع تزويدي مبا 
يفيد تلك الطلبات، وردود وزارة املالية 

عليها.
3 -متى انتهت إدارة شؤون املوظفني 
في وزارة اخلارجية من إع��داد كشوف 
بأسماء املوظفني وأرص��دة إجازاتهم؟ 
وهل جاء ذلك متأخرا بعد إحالة مشروع 
امليزانية؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب، 
فهل ك��ان السبب »ال��ب��طء ف��ي إدخ��ال 
البيانات«؟ وفي حال وجود تقصير أو 
تراخ في إعداد الكشوف، هل أجري أي 
حتقيق إداري في املوضوع؟ إذا كانت 
اإلج��اب��ة اإلي��ج��اب، فما النتائج التي 
توصلتم إليها؟ وما اإلج��راءات املتخذة 
مع من ثبت إهمالهم أو تقصيرهم؟ مع 
تزويدي بصورة ضوئية من القرارات 

والتعاميم ذات الصلة.
4 -ف��ي ض��وء املعطيات السابقة، 
متى ستصرف وزارة اخلارجية البدل 
ال��ن��ق��دي لرصيد اإلج����ازات ال��دوري��ة 
للموظفني عما باملرسوم املشار إليه؟ 
وه��ل ستتأخر في الصرف إل��ي نهاية 
ال��س��ن��ة امل��ال��ي��ة ف��ي 31/3/2023، 
للصرف على البند من »ال��وف��ورات«؟ 
وما احللول واملعاجلات املالية العاملة 
التي تراها ال���وزارة للصرف من دون 

تأخير؟ مع تزويدي بها -إن وجدت-.

مبارك الطشه 

وزير املالية عبدالوهاب الرشيد

الكندري يقترح املساواة بني الذكور 
واإلناث في املعاش التقاعدي االستثنائي 

للمعاقني واملكلفني برعايتهم
أعلن النائب عيسى الكندري 
ع��ن ت��ق��دم��ه ب��اق��ت��راح ب��ق��ان��ون 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 
)8( لسنة 2010 في شأن حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة.
وبقضي االقتراح بأن يستحق 
امل��ؤم��ن عليه أو املستفيد ال��ذي 
يرعى معاقاً إعاقة متوسطة أو 
ش��دي��دة معاشاً تقاعدياً كاما 
إذا بلغت مدة خدمته احملسوبة 
في املعاش )15( سنة للذكور 
واإلن�����اث ف���ي ح����االت اإلع��اق��ة 
املتوسطة و)10( سنوات للذكور 
واإلن�����اث ف���ي ح����االت اإلع��اق��ة 

الشديدة.
كما يقضي ب��أن��ه ف��ي ح��االت 
اإلعاقة الشديدة الدائمة، يجوز أن 
يكون املكلف بالرعاية شخصني 

اثنني.
وفيما يلي نص االقتراح:

- بعد االطاع على الدستور،
- وع���ل���ى األم�����ر األم���ي���ري 
ب��ال��ق��ان��ون رق���م )61( لسنة 
1976 بإصدار قانون التأمينات 

االجتماعية والقوانني املعدلة له،
- وعلى امل��رس��وم بالقانون 
رقم )69( لسنة 1980 بإصدار 
قانون معاشات ومكافآت التقاعد 

للعسكريني والقوانني املعدلة له،
- وعلى القانون رقم )8( لسنة 
2010 في شأن حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة والقوانني املعدلة 

له،
- واف���ق مجلس األم���ة على 
القانون اآلت��ي نصه وقد صدقنا 

عليه وأصدرناه،

)م������ادة أول�������ى(: ي��س��ت��ب��دل 
بنصوص املادتني )41، 42( من 
القانون رق��م )8( لسنة 2010 

املشار إليه النصوص التالية:
مادة )41(:

اس��ت��ث��ن��اء م��ن أح��ك��ام ق��ان��ون 
التأمينات االجتماعية وقانون 
معاشات العسكريني يستحق 
امل��ؤم��ن عليه أو املستفيد ال��ذي 
ت��ق��رر اللجنة الفنية املختصة 
أنه معاق معاشاً تقاعدياً يعادل 
)%100( من املرتب إذا بلغت 
مدة اخلدمة احملسوبة في املعاش 
)15( س��ن��ة ل��ل��ذك��ور واإلن���اث 
ف��ي ح���االت اإلع��اق��ة املتوسطة، 
و)10( سنوات للذكور واإلناث 
في ح��االت اإلعاقة الشديدة وال 
يشترط للحصول على املعاش 
في هذه احلالة بلوغ سن معينة 
وذلك وفقاً للشروط والضوابط 
ال��ت��ي تضعها الهيئة باالتفاق 

مع املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية.

مادة )42(:
اس��ت��ث��ن��اء م��ن أح��ك��ام ق��ان��ون 
التأمينات االجتماعية وقانون 
معاشات العسكريني يستحق 
املؤمن عليه أو املستفيد املكلف 
قانوناً برعاية معاق ذي إعاقة 
م��ت��وس��ط��ة أو ش��دي��دة م��ع��اش��اً 
ت��ق��اع��دي��اً ي���ع���ادل %100 من 
امل��رت��ب إذا بلغت م��دة اخلدمة 
احمل��س��وب��ة ف��ي امل��ع��اش )15( 
سنة للذكور واإلن��اث في حاالت 
اإلعاقة املتوسطة و)10( سنوات 
للذكور واإلناث في حاالت اإلعاقة 
الشديدة، وال يشترط للحصول 
على املعاش في هذه احلالة بلوغ 
سن معينة، وذلك وفقاً للشروط 
والضوابط التي تضعها الهيئة 
باالتفاق مع مؤسسة التأمينات 

االجتماعية.
)م���ادة ثانية(: تضاف فقرة 
أخيرة إلى املادة 25 من القانون 
رق��م 8 لسنة 2010 املشار إليه 

نصها اآلتي:
مادة )25( –فقرة أخيرة:

وفي ح��االت اإلعاقة الشديدة 
الدائمة، يجوز أن يكون املكلف 
بالرعاية شخصني اثنني وذلك 
وفقاً للشروط والضوابط التي 

تضعها الهيئة«.
)م���ادة ث��ال��ث��ة(: على رئيس 
مجلس ال��وزراء وال���وزراء – كل 

فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون
أمير دولة الكويت

نواف األحمد الصباح

عيسى الكندري 

الشاهني يقترح معاجلة انقطاع التيار 
الكهربائي واملياه عن حديقة السد 

 أعلن النائب أسامة الشاهني 
ع��ن ت��ق��دم��ه ب��اق��ت��راح برغبة 
بشأن معاجلة انقطاع التيار 
الكهربائي وامل��ي��اه ع��ن حديقة 

السد في الشعب.
 وق���ال ال��ش��اه��ني ف��ي مقدمة 
اق��ت��راح��ه إن���ه مل��ا ك���ان ال��ه��دف 
األساسي من بناء احلدائق هو 
استمتاع ال��ن��اس بها وبجمال 
مسطحاتها، كما أنها تعتبر املكان 
امل��ت��اح أم���ام اجلميع ملمارسة 
مختلف األن��ش��ط��ة الرياضية 

والترفيهية.
ونظراً لإلهمال ال��ذي تعاني 
منه احلدائق العامة في الكويت 
بصفة عامة، وحديقة “السد” في 
منطقة الشعب قطعة 7 بصفة 
خاصة، ولعل أب��رزه��ا انقطاع 
التيار الكهربائي واملياه وقلة 
العناية وااله��ت��م��ام مبرافقها، 
فإنني أتقدم باالقتراح برغبة 

التالي:
» سرعة حل ومعاجلة مشكلة 
انقطاع التيار الكهربائي واملياه 
ع��ن ح��دي��ق��ة “السد” مبنطقة 
الشعب قطعة 7 وصيانة جميع 

مرافقها وتوفير جميع اخلدمات 
الازمة لرواد احلديقة«

من جهة اخرى اعلن  النائب 
أس��ام��ة ال��ش��اه��ني ع��ن تقدميه  
س��ؤاال إلى وزي��ر التربية وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي 
ع���ن رص����د جت������اوزات م��ال��ي��ة 
ف���ي ع��ق��ود ش���رك���ات ال��ن��ظ��اف��ة 
امل��ت��ع��اق��دة م��ع الهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي والتدريب 
ف��ي العامني احل��ال��ي والفائت. 
وج��اء ف��ي ال��س��ؤال: 1 -ه��ل مت 
رصد جت��اوزات مالية في عقود 
شركات النظافة املتعاقدة مع 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب في العامني احلالي 
وال��ف��ائ��ت؟ إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة 
بنعم ي��رج��ى ت���زوي���دي بعدد 
التجاوزات، وماهية اإلجراءات 
التي مت اتخاذها حيال الشركات 

املخالفة.
2 -ه���ل مت ص���رف فواتير 
ل��ش��رك��ات م��ت��ع��اق��دة مت رص��د 

مخالفات عليها؟
3 -ه���ل مت ص���رف فواتير 
لشركات عقود النظافة املتعاقدة 
م��ع ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة للتعليم 
التطبيقي وال��ت��دري��ب م��ن غير 
م��روره��ا والتدقيق عليها من 
قبل رئ��ي��س القسم املختص؟ 
إذا كانت اإلج��اب��ة بنعم يرجى 
تزويدي بعدد الفواتير، وما هية 
اإلج����راءات املتبعة ف��ي صرف 
ال��ف��وات��ي��ر ل��ش��رك��ات النظافة 

املتعاقدة.

اسامه الشاهني 

شمس يطالب احلكومة بتوحيد آلية بيع األجازات
طالب النائب هاني شمس مجلس 
ال�����وزراء ب��ات��خ��اذ ق���رار يشمل جميع 
ال��وزارات بااللتزام مبا مت االتفاق عليه 
مع مجلس األمة بخصوص بيع رصيد 
األج��ازات بحيث يسمح للموظفني بيع 
رصيد األجازات الذي يريدونه واإلبقاء 

على ٣0 يوما فقط من رصيد األجازات.
وق���ال شمس ف��ي تصريح باملركز 
اإلعامي ملجلس األمة إن املجلس وجلنة 
امليزانيات واحلساب اخلتامي تعاونا مع 
احلكومة إلى أقصى حد إلقرار امليزانية 
املطلوبة لتغطية احل��د األق��ص��ى لبيع 

األجازات.

وأض��������اف” ل���ك���ن ن��ت��ف��اج��أ اآلن 
بتصريحات م��ت��ض��ارب��ة م��ن اجل��ه��ات 
احلكومية بخصوص آلية بيع األجازات 
وع���دد األي���ام ونسبة املوظفني الذين 

ميكنهم بيع األجازات«.
وأكد أن هذا األمر ال يبشر بخير على 
صعيد ال��ت��ع��اون م��ع احل��ك��وم��ة، مبينا 
أن الفريق احلكومي يفترض أن يعمل 
ككتلة واحدة وتكون قراراته موحدة في 
كل اجلهات بحيث يكون كل املوظفني 

سواسية.
من جانب آخر، أعرب شمس عن أسفه 
ألن وزارة التربية صرفت أكثر من 20 

مليار دينار خال ال 10 سنوات األخيرة 
، وعلى الرغم من هذه امليزانية الضخمة 
يعاني الطلبة واملعلمون واملعلمات من 

بيئة غير صاحلة.
وب��ني أن هناك قصوراَ في التكييف 
وال��ص��ي��ان��ة للمباني املتهالكة وع��دم 
صاحية األماكن اخلدمية من دورات 

مياه وغيرها.
 وطالب وزي��ر التربية مبتابعة هذا 
امل��وض��وع والعمل على إدام��ة عمليات 
الصيانة الازمة والتنظيف في املرافق 
التعليمية وتوفير البيئة املناسبة للطلبة 

هاني شمسوالطالبات واملعلمني واملعلمات

وزيرالتعليم 
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معرض  نظمت  الكويت  جامعة  في  الطلبة  شؤون  عمادة 
للمعاق العاملي  باليوم  واالحتفال  طالبية  مواهب 

ــؤون  ــادة ش ــم نظمت ع
ــة بـــــإدارة  ــبــة ممــثــل ــطــل ال
األنشطة الثقافية والفنية 
نــادي اليونسكو معرض 
مواهب طالبية واالحتفال 
باليوم العاملي للمعاق، 
بــرعــايــة وحــضــور القائم 
ـــؤون  ــد ش ــي ــم بـــأعـــمـــال ع
الــطــلــبــة أ.د محمد دهيم 
ــوم  ـــــك ي الــظــفــيــري، وذل
ــس األول فــي بهو كلية  أم
ــــة مبدينة  الــعــلــوم اإلداري
صباح السالم اجلامعية، 
كــمــا حــضــر املــعــرض كــالاً 
من القائم بأعمال العميد 
املساعد لألنشطة الطالبية 
ــون الطلبة  ــئ ــادة ش ــم ــع ب
د.مــحــمــد اخلــضــر، ومدير 
إدارة األنــشــطــة الثقافية 

والفنية أ.جمال بوعركي، 
ــائــم بــأعــمــال مــراقــب  ــق وال
اإلدارة أ.خلود اليعقوب، 
وأعضاء الهيئة التدريسية 
واألكادميية والطلبة، حيث 
ــراف  ــإش ــم املــعــرض ب ــي أق

مشرفة نـــادي اليونسكو 
أ.أبرار الكندري.

ــح القائم  وبـــدوره أوض
بأعمال عميد شئون الطلبة 
أ.د محمد دهيم الظفيري أن 
تنظيم مثل هــذه األنشطة 

والفعاليات مهم للطلبة، 
مــؤكــداًا أن جامعة الكويت 
ممثلة بعمادة شئون الطلبة 
ا على تنظيم  حتــرص دائماً
مختلف األنشطة الثقافية 
والتوعوية املفيدة والفعالة 
والتي تخدم طلبة اجلامعة 

وتنمي مواهبهم املختلفة.
كما أكد أ.د الظفيري بأن 
االهتمام بفئة ذوي االعاقة 
مهم جداًا، وأن عمادة شئون 
الطلبة لديها قسم مختص 
ــة يتبع  ــاق بفئة ذوي اإلع
إدارة الرعاية االجتماعية، 
ــــى أن إدارة  ـــة إل ـــاف إض
األنشطة الثقافية والفنية 
بــالــعــمــادة تنظم مختلف 
الفعاليات لهم مثل االحتفال 

بيوم املعاق العاملي. 

جانب من املعرض

مختصون يستعرضون املشهد الثقافي الكويتي  
في الستينيات من نافذة سينما األندلس

استعرض مختصون ومهتمون في 
املجال الثقافي، أول أمس، املشهد الثقافي 
الكويتي في فترة الستينيات من نافذة 
سينما األندلس وتاريخها الــذي ميثل 
رافــدااً هامااً وكبيرااً من احلالة الثقافية 

في الكويت.
وحتدث في ندوة )املناخ الثقافي في 
الستينات مــن نــافــذة األنــدلــس( ضمن 
سلسلة نـــدوات )ذاكـــرة األنــدلــس( في 
مجمع األنــدلــس رئــيــس حتــريــر مجلة 
)الــعــربــي( إبــراهــيــم املليفي والكاتبة 
املسرحية فتحية احلداد وأدار اجللسة 
التي نظمتها )لــويــاك( بالتعاون مع 
مجمع األنــدلــس رئيسة مجلس إدارة 
ــاك( فــارعــة السقاف واإلعــالمــي  ــوي )ل

حمزة عليان.
وقالت السقاف لـ )كونا(: إن الندوة 
سلطت الضوء على ما عرض في سينما 
األندلس كداللة على املشهد الثقافي في 
الكويت في تلك الفترة واالنفتاح وسقف 
احلرية والتنوع والثراء الثقافي والوعي 
الــقــومــي واهــتــمــام احلــكــومــة بالشأن 
الثقافي ومــواكــبــة الثقافة والفنون 
العاملية. وقــالــت: إن الــنــدوة تستخدم 
سينما األندلس كنافذة على املناخ العام 
كونها أحد أهم املعالم في تلك الفترة، 
مؤكدة أن سينما األنــدلــس أهــم منصة 
في اخلليج تعرض احملتوى الفني من 
مسرحيات وعروض سينمائية وحفالت 
غنائية. بدوره قال املليفي أثناء الندوة: 

إنه يشعر باحلنني ملرحلة الستينيات، 
مبينااً أنــه لــم يعيشها لكنه عــاش في 
إجنازات تلك املرحلة وما نتج عنها. وأكد 
أن هناك عقوالاً مدبرة ومثقفة وواعية 
جعلت املنصات الثقافية والترفيهية 
ــي الــكــويــت ومــنــهــا املــســارح  ــوزع ف ــت ت
كــمــســرح كــيــفــان واحلـــدائـــق الــعــامــة، 
مبينااً أن من جعل املسارح واحلدائق 
في مناطق سكنية وقريبة من الناس 

واألطفال له رؤية تقدمية.
وبنينّ أن وجود املسارح في تلك الفترة 
وخاصة في املناطق السكنية يدل على 
وجــود مجتمع متقبل وحاضنة للفكر 
الذي لم يرفض وجود املسارح واحلدائق 
في املناطق وعقل لم يهتم في االقتصاد 
والرياضة فقط بل كان يركز ايضا على 

الثقافة والفنون واآلداب.
وأشــار املليفي الى مجلة )العربي( 
الــتــي ولـــدت آخــر ديسمبر 1958 أي 
ما يقارب انطالق سينما األنــدلــس في 
1962، مبينااً أن تلك الفترة كانت فترة 
مميزة في الكويت ومــؤكــدااً أن الكويت 
ـــى نهضة  ــت وال زالــــت مــهــيــأة ال ــان ك
حضارية أخــرى أكثر مما كانت عليه. 
بــدوره استعرض عليان بعض مالمح 
االنفتاح الثقافي واستقطاب أصحاب 

الكفاءات العربية في الكويت.

جانب من الندوة

40 كتاب ونشرة إعالمية 18 عددًا من مجلته وأكثر من  أصدر 

السادسة   ب��ال��ذك��رى  يحتفل  »ف��ن��ار«  م��رك��ز 
لتأسيسه ويصدر كتابًا عن إصداراته

ــــرى  ــــذك ـــة ال ـــاســـب مبـــن
الــســادســة عــلــى تأسيس 
مركز الكويت لتوثيق العمل 
اإلنساني “فنار”، هنأ رئيس 
املركز د. خالد الشطي أعضاء 
فريق العمل في فنار، لقاء 
جــهــودهــم احلثيثة للدفع 
باملركز إلى األمــام من خالل 

جهدهم وتفانيهم في عملهم.
وقال الشطي في االحتفال 
الــذي أقامه “فنار” لتكرمي 
ــه، بحضور  ــي الــعــامــلــني ف
مستشار التخطيط باملركز 
د. أحمد بــوزبــر ومستشار 
التحرير صــالــح املسباح: 
ــي 30  ــز تــأســس ف ــرك إن امل
نوفمبر 2016 واستطاع 
خالل 6 أعوام من إصدار 18 
عددا من مجلة “فنار” الربع 
ـــوام، و14  سنوية فــي 5 أع
كتاب وجاري إصدار 3 كتب 
جديدة بعضها حتت اإلعداد 
ـــــر حتـــت الــطــبــاعــة،  واآلخ
وتوثيق جتارب املؤسسات 
والهيئات وقد صدر عن هذه 
السلسلة 13 إصدار وجاري 
إعداد إصدارين جديدين في 
نفس السلسلة، باإلضافة 

إلى 5 نشرات إعالمية تشمل 
بروشورات ومطويات، و5 
ــــة لــعــدد من  ــرات دوري ــش ن
اجلمعيات اخليرية، وفيلما 

وثائقيا.
وأضــاف الشطي أن عمل 
املركز لم يقف عند اإلصدارات 
املطبوعة فقط، ففي مجال 
ـــة والتلفزيون يقوم  اإلذاع
مـــركـــز “فنار” بــإنــتــاج 
البرنامج اإلذاعي األسبوعي 
“حصاد اخلير” والبرنامج 
ــي “بلد  ــوع ــب اإلذاعـــــي االس
اخلير” عبر إذاعـــة الــقــرآن 
ـــج  ـــام ـــرن ـــب ـــــرمي، وال ـــــك ال
التلفزيوني “رواد اخلير” 
على قناة إثراء وقناة العربي 

بتلفزيون دولـــة الكويت، 
كما يشارك املركز في الكثير 
ــن الـــنـــدوات واملــؤمتــرات  م
واملسابقات ويتقدم بأوراق 
ــال العمل  ــج بــحــثــيــة فـــي م
اإلنساني، كاشفا النقاب عن 
قيام املــركــز بــإصــدار كتاب 
“فنار في 6 أعوام” التوثيقي 
والــذي يضم كل ما أصــدره 

املركز منذ التأسيس.
ــح أن املركز يقوم  وأوض
بوضع كافة إصــداراتــه من 
خــالل موقعه اإللكتروني، 
ولديه مكتبة الكويت للعمل 
اإلنساني وتستوعب أكثر من 
6 آالف كتاب ورقي باإلضافة 

إلى نسخها الكترونيااً.

د. خالد الشطي مع بعض املشاركني في حفل التكرمي

عمل  ورشة  تعقد  اخليرية«  »الهيئة 
تركيا في  اخليرية  للمؤسسات 

تعقد الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية 
في مدينتي “إسطنبول” و”غازي عنتاب” 
باجلمهورية التركية، ورشــة عمل بعنوان 
“بناء الـــقـــدرات لــلــشــركــاء امليدانيني”، 
بهدف تعريفهم بنموذج املَْنح لــدى الهيئة 
اخليرية والسياسات والــضــوابــط العامة 
التي تنظمه، ورفع قدراتهم في مجال إعداد 
مقترحات ودراســــات املــشــاريــع ومتابعة 
ا  ا للموارد املالية، وحفاظاً تنفيذها، تعظيماً
على أموال املتبرعني، وحتقيقاًا لألثر األكبر من 
وســـيـــحـــاضـــر فــي  املشاريع اخليرية. 
الورشة مبعوثيها الهيئة اخليرية إلى تركيا، 
مدير إدارة تطوير املشاريع ورئيس وحدة 
ا من  الكفاالت، وسيستفيد منها 40 مشاركاً
موظفي املشاريع والبرامج في 20 مؤسسة 
خيرية تركية من الشركاء امليدانيني للهيئة 
اخليرية املسجلني في منظومة املنح لديها، 
واملعتمدين بـــوزارة اخلارجية الكويتية، 

وأغلب تلك اجلمعيات من الناشطني في خدمة 
الالجئني والنازحني السوريني.

وتأتي الورشة املزمع عقدها في الفترة من 
10 إلى 12 ديسمبر املقبل، في إطار فعاليات 
مبادرة “بناء” التي أطلقتها الهيئة اخليرية 
ضمن استراتيجيتها 2020– 2024، لتحقيق 
هدفها االستراتيجي “بناء القدرات الداخلية 

للشركاء امليدانيني”.
يذكر أن الهيئة اخليرية تولي اهتمامااً 
كبيرااً ببناء وتوسيع شراكاتها االستراتيجية، 
وتعظيم الفائدة من تدخالتها اإلنسانية، مبا 
يخدم رسالتها في متكني اإلنسان تعليميااً 
ــااً، وحتــقــيــق التنمية  وثــقــافــيــااً واقــتــصــادي
املستدامة في املجتمعات التي تعمل فيها، 
وفي هذا الصدد كانت قد عقدت مؤخرااً سلسلة 
من اللقاءات وورش العمل كان آخرها ورشة 
عمل بعنوان” تعزيز آلية العمل بني الهيئة 

اخليرية ووكات األمم املتحدة”.

وأد احلريات مرفوض

انتفاضة مستحقة أطلقها املجتمع املدني الكويتي 
ضد محاوالت التضييق على احلريات واملغاالة في 
التشدد ، وحتى كتابة هذه السطور ال نعلم وال جند 
سببا جوهريا ملنع اقامة ماراثون رياضي يشارك فيه 
املئات من املواطنني واملقيمني بهدف ممارسة الرياضة 

من جانب والترفيه من جانب اخر.
نحمد الله اننا في دولة ال متارس التضييق على 
احلريات وال تخضع للمطالبات الفئوية ، خاصة تلك 
التي تهدف الى الرجوع باملجتمع الى الــوراء مئات 
السنني، واختطاف احلــقــوق املدنية والدستورية 

والقانونية للمواطن الكويتي.
الرضوخ لتلك املطالب الرجعية ، إن مت، سيفتح بابا 
كبيرا لتوابع أخطر ، وسيمثل فرصة سانحة لفرض 
الوصاية على املجتمع وحتويله الى طالبان جديدة، 
ولكن نحمد الله اننا في دولــة حتترم احلريات وال 
متارس الردة على القوانني املجتمعية او ضد حقوق 
مواطنيها التي أقرت عبر تشريعات عديدة واتفاقيات 

دولية وقعت عليها سابقا.
ما نؤكد عليه ان مجتمعنا جبل بالفطرة على صون 
القيم والعادات والتقاليد النابعة من ديننا االسالمي ، 
ورافض بطبعه لكل ما هو مخالف للشريعة او خارج 
عن املألوف، لذا نحن مطمئنون إلى أن املجتمع الكويتي 

في أمان وسالم وال يحتاج الى وصاية من أحد.
يحيى املنهل

باقة ورد للحربي

د.عبد الرحمن احلربي

ــر  ــك ـــــة ش ـــــاق ب
وعــرفــان للدكتور 
ـــن  ـــم ـــرح عــــبــــد ال
ــي الطبيب  ــرب احل
باملركز التخصصى 
ـــب األســــنــــان  ـــط ل
عــــلــــى تــعــامــلــه 
الراقى مع املرضى 
واملراجعني وعلى 
كـــفـــاءتـــه وحــســن 
خــلــقــه والــعــمــل 
بدقه وحرفيه مع 
مرضاه واهتمامه 
بهم واحلرص على 
راحتهم ، كثر الله 

من امثالك.



اس��ت��م��راراً جلهود البنك التجاري الكويتي في 
دع��م مختلف الفعاليات الرياضية، س��وف يقوم 
البنك برعاية بطولة »الغولف« التي ينظمها منتجع 
صحارى في مالعبه »للغولف«، مبا يساهم في خلق 
أجواء تنافسية وحماسية بني الالعبني. وتأتي هذه 
الرعاية من جانب البنك من منطلق إميانه مبسؤوليته 
جت��اه املجتمع ورعايته لألنشطة الرياضية التي 
يشارك فيها شرائح متعددة من املجتمع. ومن خالل 
هذه البطولة يقدم البنك التجاري هدايا للمشاركني 
وج��وائ��ز قيمة للفائزين ب��امل��راك��ز الثالثة األول��ى 

بالبطولة. 
وبهذه املناسبة، صرحت رئيس إدارة اخلدمات 
املصرفية الشخصية – قطاع اخل��دم��ات املصرفية 
ل��ألف��راد ه��ن��ادي الهنيدي قائلة “ ي��ح��رص البنك 
التجاري على رعاية مثل هذه البطوالت، وذلك إمياناً 
منه بضرورة دع��م مختلف الفعاليات االجتماعية 
والرياضية التي تهم جميع شرائح العمالء وعلى 
وجه اخلصوص عمالء اخلدمات املصرفية الشخصية. 
وينبع ذلك من منطلق تأكيد البنك وإميانه بأهمية دعم 
فئات املجتمع كافة، والعمل على إبراز جوانب التميز 

والنجاح التي حتققها مثل هذه البطوالت، مشيدة 
باعتزاز البنك برعاية هذه البطولة والتي تعد إضافة 
نوعية لبطوالت الغولف احمللية والتي تسهم في نشر 

هذه اللعبة احملببة لدى البعض”. 

alwasat.com.kw

ديسمبر القابضة«..21  »التعليمية  مع  االندماج  على  املصادقة  تناقش  »بوبيان«  عمومية 
تناقش عمومية شركة بوبيان للبتروكيماويات، املصادقة 
على مشروع عقد االن��دم��اج عن طريق الضم مع املجموعة 
التعليمية القابضة؛ وذلك يوم األربعاء 21 ديسمبر املقبل ، 

وفقا ملوقع مباشر .
ووفق بيان لبورصة الكويت ؛ فإن صفقة االندماج ستكون 

“بوبيان” هي الشركة الدامجة و”التعليمية” املندمجة، 
وجميع ملحقاته مبا فيها استشارة مستشار االستثمار 
املستقل وتقرير تقييم األص��ول املعد من قبل مقيم األصول 
املستقل ومعدل تبادل األس��ه��م؛ وذل��ك بعد احلصول على 
موافقات اجلهات الرقابية ذات الصلة. كما تناقش املوافقة 

على االندماج عن طريق الضم بني “بوبيان” و”التعليمية” 
بحيث تكون األولي هي الدامجة واألخيرة هي املندمجة؛ وذلك 
من خالل حل شركة التعليمية؛ طبقاً ألحكام القانون رقم 7 
لسنة 2010 والئحته التنفيذية، وتعديالتهما؛ وذل��ك بعد 

احلصول على موافقات اجلهات الرقابية ذات الصلة.

6
حثت اجلهات على سرعة إصدار قرار الصرف

»املالية« جاهزة لصرف »بدل اإلجازات« 
للجهات التي استكملت املتطلبات اإلجرائية 

أكد وزارة املالية أنها ملتزمة بتعهداتها أمام 
جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي ومجلس األمة 
املوقر بالبدء بصرف البدل النقدي لرصيد اإلجازات 
أثناء اخلدمة )”بدل اإلجازات“( دون تأخير فور 
إقرار امليزانية والتي أقرت في 16 نوفمبر 2022 
متضمنة مبلغ 300 مليون دينار لتغطية تكلفة 
صرف ”بدل اإلجازات“ ، حيث مت توزيع هذا املبلغ 
من خالل إدراج االعتمادات املالية للبدل النقدي في 
اجلهات احلكومية املختلفة وفقا للسيولة املتاحة 
في االحتياطي العام مع إمكانية النقل من الوفر 
الناجت في الباب األول إلى بند البدل النقدي في 
نهاية السنة املالية، وسيتم إدراج مبالغ سنوية 
للبدل النقدي في ميزانيات السنوات القادمة وفق 

احتياجات اجلهات احلكومية.
وقد خاطبت ال��وزارة جميع اجلهات احلكومية 
بتاريخ 16 نوفمبر 2022 بشأن قواعد وشروط 

وضوابط استحقاق وآلية صرف ”بدل اإلجازات“ 
وذل��ك للبدء بالصرف واالل��ت��زام بالقيود التي 
وضعها مجلس األمة بعرض طلبات االستبدال على 
وحدة مراقبي التوظف للتأكد من االستحقاق وعلى 

وحدة الرقابة املالية للتأكد من سالمة الصرف.
وت��ش��دد ال�����وزارة أن��ه��ا ل��م ت��ض��ع أي ش��روط 
تعجيزية أو عراقيل في صرف البدل النقدي، وأن 
املسئولية اآلن تقع على اجلهات احلكومية املختلفة 
في االنتهاء من كشوف املستحقني وإص��دار قرار 
الصرف، حيث أنه مبجرد اعتماد استمارة الصرف 
من وح��دة الرقابة املالية سيتم إي��داع املبلغ في 
حساب اجلهة على الفور وذل��ك وفقا لإلجراءات 

املالية املتبعة.
ووزارة املالية على أمت االستعداد للتعاون مع 
كافة اجلهات احلكومية وتذليل أي معوقات قد 

تواجهها بعض هذه اجلهات.

مؤشرات البورصة  تتباين عند اإلغالق و»الرئيسي« يرتفع وحيدًا
تباينت املؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند 
إغالق تعامالت أمس اخلميس، مع تراجع 6 قطاعات، 

وفقا ملوقع مباشر.
ت��راج��ع مؤشر ال��س��وق األول بنسبة 0.6باملئة، 
كما انخفض امل��ؤش��ران العام والرئيسي 50 بواقع 
0.24باملئة و0.09باملئة على التوالي، بينما ارتفع 
“الرئيسي” وحيداً ب�0.26باملئة عن مستوى أول أمس 

األربعاء.
بلغت قيمة التداول خالل تعامالت 38.25 مليون 
دينار، وزعت على 177.05 مليون سهم، بتنفيذ 7.89 

ألف صفقة.
وشهدت اجللسة تراجعاً ب�6 قطاعات في مقدمتها 
التكنولوجيا ب�0.94باملئة، بينما ارتفعت 5 قطاعات 
على رأسها الطاقة ب�1.70باملئة، واستقر قطاعا الرعاية 

الصحية واملنافع.
وت���ص���در س��ه��م “اجلزيرة” ال��ق��ائ��م��ة احل��م��راء 
ب�1.67باملئة، بينما تقدم سهم “أالفكو” االرتفاعات 

ب�1.99باملئة.

»برقان« يختتم رعايته للجولة الثالثة 
2023-2022 لدوري احتاد الفروسية الكويتي 

اختتم بنك برقان رعايته للجولة 
الثالثة م��ن دوري االحت���اد الكويتي 
للفروسية )KEF( للموسم 2022-
2023، وال��ذي أقيم في مضمار مركز 
الكويت للفروسية. وق��د ج��اءت هذه 
الرعاية ضمن برنامج البنك الشامل 
للمسؤولية االجتماعية ال��ذي يركز 
على دعم وتعزيز ثقافة الرياضية في 

الكويت.
ح��از ف��ي ال��ي��وم األول م��ن اجلولة 
الثالثة للدوري، الفارس علي اخلرافي 
على امل��رك��ز األول، وال��ف��ارس��ني عناز 
العناز وعبدالله الروضان في املركزين 
الثاني والثالث. أما في اليوم الثاني فقد 
حّل الفارس عبدالله العوضي في املركز 
األول، تبعه ال��ف��ارس ف��واز السبيعي 
في املركز الثاني، والفارس أنطونيو 

موروزو باملركز الثالث. 
وف��ي م��ع��رض حديثها ع��ن رعاية 
بنك برقان ل��دوري احت��اد الفروسية 
الكويتي، صرحت خلود رضا الفيلي، 

رئيس دائ���رة التسويق واالت��ص��االت 
للمجموعة في بنك برقان بقولها: “بداية 
أود أن أهنئ جميع الفرسان الفائزين 
في هذه اجلولة، الذين يواصلون تقدمي 
أفضل قدوة حتتذى بها أجيالنا الشابة، 
وبصفتنا ف��ي ب��رق��ان أح��د املؤسسات 
املالية الوطنية املرموقة، نحرص دائماً 
على تعزيز الثروة الوطنية التي منتلكها 
ف��ي الكويت م��ن امل��واه��ب الرياضية، 
وخاصة في رياضة الفروسية، نظراً 
لكونها أحد أكثر الرياضات ذات اإلرث 
الثقافي الكبير احملبوبة لدى اجلميع”. 
وأضافت أيضاً: “لطاملا كانت الرياضة 
ركناً أساسياً في التزامنا جتاه مجتمعنا 
م��ن خ��الل استراتيجتنا للمسؤولية 
املجتمعية. ول��ه��ذا ال��س��ب��ب ن��واص��ل 
دعمنا للرياضيني الطموحني واجلهات 
الرياضية والهيئات الوطنية املعنية 
بهذا املجال، للمساهمة في رفع مكانة 
الكويت على الصعيد الرياضي محلياً 

وعاملياً”.

KIB ينظم بطولة
 كرة قدم داخلية للموظفني

في ضوء انطالق بطولة كأس العالم لكرة 
 )KIB( القدم 2022، نظم بنك الكويت الدولي
بطولته الداخلية السنوية لكرة القدم، كجزء من 
مبادراته التي تهدف إلى إشراك موظفي البنك 
ضمن الفعاليات الرياضية والصحية املمتعة، 

والتي تعزز بيئة عمل إيجابية في البنك.
وفي هذا السياق، قال عبد الله اخلميس، من 
إدارة التسويق ووح��دة االتصال املؤسسي ب� 
KIB، في تصريح منه: “تساهم هذه املبادرات 
في تعزيز الشغف والشعور باالنتماء لدى 
املوظفني في البنك، وخلق بيئة عمل إيجابية 
وم��ب��دع��ة، ال سيما أن مثل ه��ذه الفعاليات 
ال��ري��اض��ي��ة ال��ت��ي ينظمها KIB تسمح لهم 
بالتعبير ع��ن أنفسهم ومم��ارس��ة هواياتهم 
املفضلة، ومتنحهم الشعور باأللفة وممارسة 
ما يحبونه داخل املؤسسة كعائلة وليس فقط 

كزمالء عمل”.
كما لفت اخلميس إلى اختيار البنك لتنظيم 

بطولته الداخلية لكرة القدم هذا العام تزامنا 
مع شهر التوعية بسرطان البروستاتا، في 
مبادرة تعكس مسؤوليته االجتماعية من خالل 
دعم اجلهود املبذولة على مستوى العالم للحد 
من انتشار املرض وتداعياته، وزيادة التوعية 
بتفاصيل هذا املرض ومسبباته وطرق عالجه 
ف��ي ال سيما ف��ي ح��االت االكتشاف املبكر له، 
بالتعاون مستشفى عالية ال��دول��ي ومختبر 
ميد الطبي. واختتم اخلميس تصريحه مؤكدا 
على اهتمام KIB باحلفاظ على صحة وسالمة 
موظفيه البدنية والنفسية، وتشجيعهم على 
اتباع منط حياة م��ت��وازن، منوهاً إل��ى حرص 
البنك على احتضان امل��واه��ب الرياضية من 
موظفيه وتشجيعهم ع��ل��ى االس��ت��م��رار في 
تنمية قدراتهم ومهاراتهم من خالل التدريبات 
وحتفيزهم على املشاركة في البطوالت ، مبا 
يتماشى مع سياسة KIB في ترسيخ العالقات 

االجتماعية واملهنية.

ذر »العامة لالستثمار« حتحُ
 مروجي املشاريع والوهمية

حذرت الهيئة العامة لالستثمار 
ف��ي ال��ك��وي��ت، ك��اف��ة امل��واط��ن��ني 
وامل��ق��ي��م��ني م��ن ق��ي��ام ع��ص��اب��ات 
باستغالل اسم الهيئة من خالل 
الترويج ملشاريع وهمية، وفقا 

ملوقع مباشر .
وأشارت الهيئة في تغريدة لها 
عبر موقع التواصل االجتماعي 
“تويتر” إلى أن تلك العصابات 
تستهدف احلصول على امل��ال أو 

معلومات شخصية.
وأه��اب��ت الهيئة باملواطنني 
وامل��ق��ي��م��ني، ع���دم ال��ت��ف��اع��ل مع 
االت��ص��االت وال��رس��ائ��ل النصية 
مجهولة املصدر حتى ال تتعرض 

بياناتهم وحساباتهم للسرقة.

هنادي الهنيدي

»التجاري« يرعى بطولة الغولف في صحارى

بالبطولة  الفائزين  كّرمت  »زين«  
للبادل املفتوحة  العربية 

شاركت زين بتكرمي الفائزين في البطولة العربية املفتوحة 
للبادل، وهي البطولة اإلقليمية األولى من نوعها التي نّظمتها 
شركة “ترايسيت” برعاية رئيسية من زين ومُبشاركة 512 

العباً والعبة من احمُلترفني والهواة من اخلليج والعالم العربي.  
وأتت رعاية زين لهذا احلدث الرياضي اإلقليمي إمياناً منها 
بأهمية دور شركات القطاع اخل��اص في دعم وتنمية قطاعي 
الشباب والرياضة بالدولة، حيث تقوم الشركة بترجمة هذا 
املفهوم إل��ى أرض ال��واق��ع من خ��الل رعاية ودع��م العديد من 
الفعاليات الرياضية الكبرى التي تستضيفها البالد في مختلف 
الرياضات، ومنها هذه البطولة املميزة التي أقيمت للمرة األولى 

على مستوى املنطقة. 
وشاركت زين بتكرمي الفائزين في البطولة بحضور سعادة 
سفير جمهورية مصر العربية في الكويت أسامة شلتوت، والتي 
انتهت بفوز املنتخب املصري بلقب البطولة، حيث استمرت على 
مدار ثالثة أيام في مالعب Padel Time مبنطقة العارضية 
مُبشاركة 512 العباً والعبة من جميع دول اخلليج العربي 
ومصر وتونس واملغرب، ومت تقسيم الفرق إلى 7 مستويات 
وهي فئة احملترفني )من اجلنسني( والهواة )من اجلنسني( وما 
دون سن 16 عاماً )من اجلنسني( وفئة من هم أكبر من 45 عاماً 

من الرجال.
وتولي زين املجاالت الرياضية والشبابية أولوية خاصة في 
سلسلة برامجها االجتماعية، فهي تعتبر دعم الكفاءات الوطنية 
واملجاالت الرياضية ركناً أصيالً من استراتيجيتها للمسؤولية 
االجتماعية، ففئة الشباب والرياضة مبثابة السفير الرسمي 

للشعوب واملجتمعات في احملافل واملشاركات الدولية.

دوشانبي إلى  مباشرًا  خطًا  تطلق  »اجلزيرة« 
تواصل طيران اجلزيرة توسعها في 
منطقة الشرق األوس��ط وآسيا وأوروب��ا، 
ح��ي��ث أع��ل��ن��ت ع��ن إط���الق خ��ط رح��الت 
مباشر ج��دي��د م��ن الكويت إل��ى عاصمة 
طاجيكستان، دوش��ان��ب��ي، وذل��ك لربط 
امل��س��اف��ري��ن املتوجهني إل��ى السعودية 
ألداء مناسك العمرة واحل��ج باإلضافة 
إلى توفير وجهة سياحية جديدة مثالية 
للسياح الباحثني عن ثقافات ومغامرات 

جديدة.
وتطلق الشركة ه��ذا اخل��ط ي��وم 29 
ديسمبر، وستسّير رحالتها إل��ى مطار 

دوشانبي الدولي )DYU( يومي اخلميس 
والسبت. وقال الرئيس التنفيذي لشركة 
طيران اجلزيرة، روهيت راماشاندران: 
“تشغل طيران اجل��زي��رة اليوم العديد 
من اخلطوط املباشرة إل��ى بلدان رابطة 
الدول املستقلة التي تفتقر خليارات السفر 
املباشر بينها وب��ني الشرق األوس��ط، إذ 
ستلبي رحالتنا طلباً كبيراً على السياحة 
الدينية فيما يفتح ال��ب��اب لطلب جديد 
للسياحة في دول تتّسم بثقافتها الغنية 
وطبيعتها املتنوعة والتي تبعد بضع 

ساعات فقط من منطقتنا.”   

تشتهر ط��اج��ي��ك��س��ت��ان بسياحتها 
الطبيعية وال��ص��ح��ي��ة وال��ت��اري��خ��ي��ة 
وال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ري��اض��ي��ة، ح��ي��ث توفر 
للمسافرين مناظر طبيعية ملهمة من 
قمم اجلبال واملروج والبحيرات، وأهمها 
ج��ب��ال ب��ام��ي��ر وف����ان، ح��ي��ث ال��رح��الت 
االستكشافية فيها مميزة. كما تشتهر 
طاجيكستان مبحمياتها الوطنية حيث 
النباتات واحليوانات املهددة باالنقراض، 
فيما ُتعد أيضاً موطناً للعديد من الينابيع 
الساخنة واملعدنية التي جتذب السياحة 

العالجية الصحية والرفاهية.
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أعلنت شركة ال��ع��ق��ارات املتحدة االن��ت��ه��اء من 
إج����راءات إش��ه��ار ق����رارات اجلمعية ال��ع��ام��ة غير 
العادية، واملتعلقة باالندماج عن طريق الضم مع 
شركتي أبراج املتحدة القابضة، والضيافة القابضة، 

وفقا ملوقع مباشر .
وأوضحت “متحدة” في بيان لبورصة الكويت، 
باعتبارها الشركة الدامجة انتهاء التأشير في 
السجل التجاري لشركة العقارات بذلك، بعد انتهاء 
فترة النظر في اعتراضات الدائنني وفقاً ألحكام املادة 
258 من القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون 

الشركات والئحته التنفيذية وتعديالتهما.

وبينت أن إج���راءات نقل ال��ذم��ة املالية لشركة 
أرباح وشركة الضيافة املندمجتني بكافة أصولهما 
وخصومهما إل��ى ش��رك��ة ال��ع��ق��ارات املتحدة بعد 
احلصول على موافقة هيئة أسواق املال على تنفيذ 
إج��راءات االندماج عمالً بامللحق رقم 1 من الكتاب 
التاسع “االندماج واالستحواذ” اخلاص بإجراءات 
تنفيذ عمليات االندماج.وكشفت “متحدة” أنه ال 
يوجد حالياً أثر للمعلومة اجلوهرية على املركز 
املالي للشركة؛ حلني االنتهاء من إج��راءات عملية 
االندماج، وزي��ادة رأسمال الشركة والتي تخضع 

ملوافقات اجلهات الرقابية ذات الصلة.

إشهار  إجراءات  من  االنتهاء  »متحدة«: 
باالندماج املتعلقة  العمومية  قرارات 

ختام اجلولة الثالثة لدوري احتاد الفروسية

عثمان توفيقي يتوسط الفريق الفائز في البطولة

زين كّرمت الفائزين بالبطولة بحضور السفير املصري

روهيت راماشاندران



انخفض م��ع��دل التضخم ف��ي منطقة 
ال��ي��ورو إل��ى 10باملئة ف��ي شهر نوفمبر 
املاضي، باملقارنة مع 10.6باملئة في أكتوبر 
في أول تراجع منذ شهر يونيو عام 2021، 

على ما أعلن معهد »يوروستات«.
وك���ان التضخم يسجل ك��ل شهر منذ 
نوفمبر 2021 أعلى مستوى على اإلطالق، 
وتفاقم الوضع منذ الربيع مع بلبلة في 

األسواق على خلفية احلرب في أوكرانيا.
نتائج التضخم تزامنت مع بيانات ، 
أظهرت أن مؤشر املعنويات االقتصادية 
في منطقة اليورو انتعش في نوفمبر بأكثر 
قليالً من املتوقع، إذ ارتفع للمرة األولى منذ 
الغزو الروسي ألوكرانيا في فبراير وسط 
امل��زي��د م��ن ال��ت��ف��اؤل ب��ني املستهلكني وفي 

القطاعات اخلدمية.
وقالت املفوضية األوروبية إن مؤشرها 
ل��ل��م��ع��ن��وي��ات االق��ت��ص��ادي��ة ارت��ف��ع إل��ى 
93.7 نقطة ف��ي نوفمبر، م��ن 92.7 في 

أكتوبر، متجاوزاً بفارق ضئيل التوقعات 
ف��ي استطالع أج��رت��ه »روي��ت��رز« خلبراء 

اقتصاديني باالرتفاع إلى 93.5 نقطة.
وتدهورت املعنويات في قطاع الصناعة 
إلى »- 2.0« من »- 1.2« نقطة في أكتوبر، 

وهو أسوأ كثيراً مقارنًة مبستوى »- 0.5« 
ال��ذي توقعته األس���واق، بينما حتسنت 
املعنويات ف��ي قطاع اخل��دم��ات أكثر من 
املتوقع إلى 2.3 من 2.1 نقطة الشهر قبل 

املاضي.

3 صفقات مع »بي كي إن أورلن« في بولندا »أرامكو« تكمل 

النفط يرتفع بفعل نقص املعروض وتفاؤل بتعافي طلب الصني
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التضخم األوروبي يتراجع للمرة األولى
17 شهرًا في 

 ص��ع��دت أس���ع���ار ال��ن��ف��ط في 
التعامالت اآلس��ي��وي��ة ، مدعومة 
مب��ؤش��رات ع��ل��ى ق��ل��ة امل��ع��روض 
وبتفاؤل بشأن تعافي الطلب من 
الصني. وبحلول الساعة 01:15 
بتوقيت جرينتش زادت أسعار 
العقود اآلجلة خلام برنت خمسة 
سنتات إلى 87.02 دوالر للبرميل. 
وارتفعت العقود اآلجلة خلام غرب 
تكساس الوسيط 16 سنتا أو 0.2 

باملئة إلى 80.71 دوالر لألوقية.
وأع��ل��ن��ت مدينتا قوانغتشو 
وتشونغشينغ الصينيتان تخفيف 
قيود مكافحة كوفيد- 19 ، بعد 
ي��وم م��ن اشتباكات ب��ني محتجني 
في قوانغتشو الواقعة في جنوب 
ل��ب��الد وال��ش��رط��ة وس��ط سلسلة 
احتجاجات على أشد قيود ملكافحة 

كوفيد19- في العالم.
لكن مؤشر أسعار املستهلكني في 
الصني كشف أن نشاط الشركات 

انكمش أكثر في نوفمبر ، مما يثير 
مخاوف بشأن العام املقبل. ومن 
املتوقع أن يظل املعروض من النفط 

اخلام محدودا بحسب رويترز.
أعلنت شركة ال��زي��ت العربية 
السعودية “أرامكو”، عن جناحها 
في إغالق ثالث صفقات تاريخية 
مع شركة التكرير وبيع الوقود 
البولندية “بي ك��ي إن أورلن”، 
وذل��ك من خ��الل “أرامكو ملا وراء 
البحار بي في” التابعة ألرامكو 

السعودية، ومقرها هولندا.
وك��ج��زء م��ن الصفقة ال��ت��ي مت 
اإلع���الن عنها للمرة األول���ى في 
يناير 2022، استحوذت الشركة 
ع��ل��ى ح��ص��ص ملكية ب��� 30 في 
املائة في مصفاة بسعة 210 آالف 
برميل في  في جدانسك، و 100 في 
املائة في شركة تسويق ومبيعات 
منتجات الوقود، و 50 في املائة 
في شركة تسويق وتعبئة وقود 

ال��ط��ائ��رات مل��ش��روع مشترك مع 
شركة “بي بي أوروب���ا إس إي” 
ال��ت��ي تعمل ف��ي سبعة م��ط��ارات 
ببولندا، وذل��ك بعد اندماج “بي 
كي إن أورلن” مع شركة “غروبا 

لوتوس”.
ومت��ث��ل ه��ذه االت��ف��اق��ي��ة عالمة 
ف��ارق��ة ك��ب��ي��رة ف��ي إستراتيجية 
أرام��ك��و السعودية طويلة األجل 
بهدف تطوير قدراتها املتكاملة 
للتكرير والبتروكيميائيات، وتعمل 
ع��ل��ى م��ح��اول��ة ت��وس��ي��ع محفظة 
منتجاتها ع��ب��ر سلسلة القيمة 
الهيدروكربونية بأكملها. وتهدف 
ه��ذه الصفقات ألن تكون أساسا 
صلًبا ملزيد م��ن تطوير األع��م��ال، 
وتعمل على إكمال إستراتيجية 
أرامكو السعودية لتعزيز قدراتها 
ف��ي حت��وي��ل ال��س��وائ��ل إل���ى م��واد 
كيميائية إل��ى م��ا يصل ألربعة 

ماليني برميل يومًيا.

قالت وزارة الصناعة في كوريا اجلنوبية إن 
إضراب سائقي الشاحنات تسبب في خسائر بقيمة 
1.6 تريليون وون )1.23 مليار دوالر(، مع تزايد 
احتماالت استمرار اإلضراب لفترة طويلة، في وقت 
تبتعد فيه احلكومة ونقابة سائقي الشاحنات عن 

منطقة احللول الوسط في املفاوضات.
وزادت حدة االضطرابات في سلسلة اإلمدادات 
في البالد  ، وهو  الثامن من اإلضراب على مستوى 
البالد، مع انضمام أكثر من 20 ألف سائق إليه، 
وت��أه��ب احلكومة إلص���دار األوام���ر للمزيد منهم 

بالعودة إلى العمل.
وقالت ال��وزارة في بيان إن صناعات األسمنت 

والصلب والسيارات وتكرير النفط تكبدت خسائر 
بقيمة 1.6 تريليون وون نتيجة ع��دم وص��ول 
الشحنات في غضون سبعة أيام منذ بدء اإلضراب 

في األسبوع املاضي بحسب رويترز.
وتشمل الشحنات العالقة 562600 طن من 
الصلب بقيمة 731.3 مليار، و6707 سيارات 
بقيمة 319.2 مليار وون، و259.238 كيلو لتر من 

املنتجات النفطية بقيمة 442.6 مليار وون.
وتقول احلكومة إنه لن يكون هناك متديد لنظام 
احل��د األدن��ى لألجور لسائقي الشاحنات ملا بعد 
ثالث سنوات أخرى، وهو شيء تقول النقابة إنه 

يجب أن يكون دائما وينبغي التوسع فيه.

إضراب سائقي الشاحنات في كوريا اجلنوبية 
1.2 مليار دوالر يتسبب في خسائر بـ 

ق��ال رئيس مجلس االحتياطي االحت���ادي )البنك 
املركزي األمريكي( جيروم ب��اول إن املجلس “شدد 
سياسته النقدية للغاية” من خالل زياداته في أسعار 
ال��ف��ائ��دة ول��ن ي��ح��اول حتطيم االق��ت��ص��اد مب��زي��د من 
الزيادات احلادة ملجرد السيطرة على التضخم بشكل 

أسرع.
وأض��اف في معهد بروكينجز بواشنطن ردا على 
سؤال من خبير اقتصادي في جيه.بي مورجان عما 
إذا كان سيتخذ نهج “الصدمة والرعب” فيما يتعلق 
بأسعار الفائدة “أعتقد أننا في وضع الشيء الصحيح 
الذي يجب فعله فيه هو التحرك بسرعة كبيرة مثلما 
فعلنا، واآلن نبطئ ونصل إلى املكان الذي نعتقد أننا 
بحاجة إلى أن نكون فيه، وباملناسبة، هناك قدر كبير 

من عدم اليقني حيال ذلك”

باول : لن نعمد إلى خفض 
أسعار الفائدة قريبا

ي��ب��دو أن اإلص���الح���ات التي 
ب��دأه��ا ف��ك��ت��ور أورب����ان رئيس 
ال���وزراء امل��ج��ري غير كافية إذ 
أوص��ت املفوضية األوروب��ي��ة ، 
بتجميد أكثر من 13 مليار يورو 
من األموال األوروبية املخصصة 
لبودابست ردا على مشكالت 

فساد كشفت في هذا البلد.
وق���ررت السلطة التنفيذية 
األوروب���ي���ة ف��ي ن��ه��اي��ة امل��ط��اف 
البقاء حازمة ضد الزعيم القومي 
رغم “االبتزاز” الذي اتهم األخير 
بارتكابه عندما قررت بودابست 
عرقلة خطة املساعدة املشتركة 
البالغة 18 مليار يورو ألوكرانيا 
واحل����د األدن����ى م��ن ال��ض��رائ��ب 
على أرب���اح ال��ش��رك��ات متعددة 

اجلنسيات.
 وتعارض املجر التي تنفي أي 
صلة بني هذا التعطيل ومسألة 
األم������وال األوروب����ي����ة، ف��رض 
عقوبات جديدة على روسيا التي 
أبقت على عالقاتها معها. هي 
الدولة الوحيدة في حلف شمال 
األطلسي “ناتو” مع تركيا التي 
لم تصادق على انضمام السويد 

وفنلندا إلى هذا التحالف.
 وحت��ت ضغط م��ن البرملان 

األوروب����ي اقترحت املفوضية 
على ال���دول األع��ض��اء وأمهلها 
حتى 19 ديسمبر لتبني موقفا 
بشأن تعليق 7.5 مليار يورو من 
األموال التي كان من املقرر دفعها 
للمجر كجزء من ميزانية 2021 
- 2027 ل��الحت��اد األوروب����ي. 
ويهدف هذا اإلجراء الذي يعرف 
باسم “املشروطية” إلى حماية 
امليزانية األوروبية من املساس 

بدولة القانون.
 وق���د أط��ل��ق��ت ل��ل��م��رة األول���ى 
ف��ي االحت���اد األوروب���ي ض��د هذا 

البلد في أبريل خصوصا بسبب 
“جتاوزات منهجية ف��ي إب��رام 
ال��ع��ق��ود العامة” و”ثغرات” 
في مجال املالحقات القضائية 

ومكافحة الفساد.
ودف���ع اح��ت��م��ال ح��رم��ان من 
األم�����وال، امل��ج��ر إل���ى تبني 17 
إجراء ملعاجلة مخاوف املفوضية 
األوروبية بينها إنشاء “سلطة 
مستقلة” للتحكم بشكل أفضل 
ف��ي اس��ت��خ��دام أم����وال االحت���اد 
األوروبي الذي يشتبه بأنه يسهم 

في إثراء أقارب فكتور أوربان.

املجر حتت ضغط احتمال جتميد 
األموال األوروبية

فكتور أوربان
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جيروم باول

توقعت وزيرة التخطيط املصرية هالة السعيد، حتقيق معدل منو 
يقارب 5 في املائة بنهاية العام املالي اجلاري 2022 – 2023، »رغم 
اآلثار احلالية لألزمة الروسية - األوكرانية التي من احملتمل أن متتد 

تداعياتها خالل العام املقبل«.
وقالت الوزيرة، خالل استعراضها املؤشرات األولية لالقتصاد 
املصري في اجتماع مجلس ال��وزراء ، إن البيانات األولية أظهرت 
»استمرار االقتصاد املصري في حتقيق معدل منو مرتفع خالل 
الربع األول من العام املالي 2022-2023، بواقع 4.4 في املائة، رغم 
التحديات التي فرضتها ثالثة أحداث عاملية هي: استمرار تداعيات 
فيروس كورونا، واألزمة الروسية - األوكرانية، فضالً عن التأثيرات 
غير املواتية للتغيرات املناخية«. وعرضت السعيد القطاعات السبعة 
األكثر إسهاماً في الناجت احمللي خالل الربع األول من العام املالي 
اجلاري، وهي قطاعات: الزراعة، وجتارة اجلملة والتجزئة، واملطاعم 
والفنادق، والتشييد والبناء، واألنشطة العقارية وخدمات األعمال، 

واخلدمات االجتماعية، واالتصاالت واملعلومات.
وعلى صعيد معدل البطالة، أوضحت أنه »ارتفع بقدر طفيف ليبلغ 
7.4 في املائة خالل الربع األول من العام املالي اجلاري مقارنة ب�7.2 
في املائة في الربع املُناظر من العام السابق، كما أن معدل التضخم 

يشهد ارتفاعاً مدفوعاً باالجتاهات الصعودية التضخمية العاملية«.

5 باملئة منوًا  مصر تتوقع 
نهاية السنة املالية

أعلن صندوق االستثمارات العامة عن إمتام إجراءات احلصول 
على قرض بقيمة 17 مليار دوالر )ما يعادل 63.75 مليار ريال 
سعودي( ملدة تصل إلى 7 سنوات، حيث يعد القرض املجمع األكبر 
من نوعه من حيث احلجم واملدة واألول من نوعه في عدد املؤسسات 

املالية العاملية املشاركة فيه.
ومت��ت الصفقة بالتعاون م��ع 25 مؤسسة مالية ف��ي ك��ل من 
أوروبا، والواليات املتحدة األميركية، وآسيا، والشرق األوسط، كما 
جتاوزت نسبة التغطية للقرض اجلديد أكثر من الضعف مقارنة 
بالقرض الذي حصل عليه الصندوق في عام 2018 والبالغ 11 
مليار دوالر بالتعاون مع 15 مؤسسة مالية، والذي سيتم سداده 

قبل موعده.
ويشكل ال��ق��رض اجل��دي��د ج���زءاً م��ن استراتيجية الصندوق 
التمويلية متوسطة امل��دى، وخطته التمويلية لعام 2022، التي 
تتضمن ع��دة أدوات للتمويل تضمن وص��ول الصندوق ملصادر 

متويل متنوعة ومستدامة في كل من األسواق اخلاصة والعامة.
وقال فهد السيف، رئيس اإلدارة العامة للتمويل االستثماري 
العاملي: »يؤكد القرض اجلديد جناح الصندوق في حتقيق أهداف 
استراتيجيته التمويلية متوسطة امل��دى«، وأضاف »يعد حصول 

صندوق االستثمارات العامة على القرض اجلديد إجن��ازاً مهماً، 
حيث إن قيمته تتجاوز أياً من القروض التي مت جتميعها من حيث 
احلجم واملدة، مع مجموعة متنوعة من املؤسسات املالية الدولية، 
وسيواصل الصندوق البحث عن مصادر متويل جديدة؛ مبا يسهم 

في حتقيق أهدافه االستراتيجية«.

»االستثمارات« السعودي ُيعلن إمتام 
احلصول على قرض بـ»17 مليار دوالر«

رش��ح تقرير ص��ادر ع��ن ص��ن��دوق النقد ال��دول��ي م��ؤخ��را أن 
يتضاعف منو الناجت احمللي اإلجمالي ل��دول مجلس التعاون 
اخلليجي ليصل إلى 6.5 في املائة خالل عام 2022، الفتا إلى 
أن ارتفاع أسعار السلع األساسية أدى إلى احلد من اآلثار غير 
املباشرة للحرب في أوكرانيا والتأثير الناجم عن تشديد األوضاع 
املالية العاملية وسمح بتوقعات أكثر إيجابية القتصادات دول 

اخلليج الست. 
وتشير حتليالت التقرير الذي حمل عنوان »اآلفاق االقتصادية 
وحتديات السياسات لدول مجلس التعاون اخلليجي 2022« 
إلى أن دول مجلس التعاون اخلليجي ستوفر موارد أكثر بكثير 
مما كانت عليه خالل الفترات السابقة بسبب اإلصالحات املالية 
والهيكلية التي مت اتخاذها في املنطقة، إذ في العام احلالي وحده 
سيصل الفائض املالي اإلجمالي إلى أكثر من 100 مليار دوالر، 
حيث ال تزال الزيادة في النفقات - خاصة على األجور - محتواة 

حتى اآلن.
وقال التقرير »في حني أن دول اخلليج استفادت من ارتفاع 
أسعار النفط والغاز وإن كانت متقلبة، لكن العديد من املخاطر ال 
تزال تخيم على التوقعات ال سيما التباطؤ في االقتصاد العاملي«، 
مستطردا أنه في ظل هذا الوضع يجب عليها احلفاظ على زخم 

اإلصالح الذي حتقق في السنوات السابقة.
وأوصى التقرير لالستجابة إلى الصدمات على املدى القريب 
والتصدي بحزم للتحديات املتوسطة والطويلة األجل، بتنفيذ 
حزمة شاملة من السياسات تشمل استخدام عائدات إضافية 
من أسعار النفط املرتفعة إلع��ادة بناء الهوامش وتعزيز حيز 
السياسة، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى احليز املالي املتاح ، ميكن 
إعطاء األولوية للدعم املوجه للفئات األكثر ضعًفا، مما يعزز 

التقدم احملرز في الرقمنة.
ودعا إلى احلفاظ على سياسة املالية العامة متوسطة األجل 
موجهة نحو ضمان استدامة املالية العامة وزي��ادة املدخرات، 
من خالل إطار مالي موثوق به، بينما على املدى الطويل يعد هذا 
أمًرا بالغ األهمية لضمان املساواة بني األجيال واالنتقال السلس 
للطاقة من الوقود األح��ف��وري، مقترحا تعبئة اإلي���رادات غير 
النفطية واإللغاء التدريجي لدعم الطاقة، مما سيسهم أيًضا في 

التخفيف من آثار تغير املناخ.

»النقد الدولي«
يتوقع منو الناجت احمللي 

6.5 باملئة اخلليجي 

كشف االحتاد الدولي للنقل اجلوي “إياتا”، عن انخفاض الطلب 
العاملي على الشحن اجلوي في أكتوبر بنسبة 13.6 باملئة على أساس 

سنوي، بضغط ظروف االقتصاد العاملي احلالية وقوة الدوالر.
وقال “إياتا” في تقرير، إن أسواق الشحن اجلوي العاملية تظهر أن 

الرياح املعاكسة ما تزال تؤثر على الطلب على الشحن اجلوي.
وحسب التقرير، انخفضت السعة 0.6 باملئة في الشهر املاضي في 

أول انكماش سنوي منذ أبريل 2022.
وزادت السعة على أس��اس شهري بنسبة 2.4 باملئة استعدادا 
ملوسم الذروة في نهاية العام؛ فيما منت سعة الشحن الدولية بنسبة 

2.4 باملئة مقارنة بشهر أكتوبر 2021.
وأشار التقرير إلى أن أوامر التصدير اجلديدة، وهي مؤشر رئيسي 
للطلب على البضائع، تتقلص في جميع األس��واق باستثناء الصني 
وكوريا اجلنوبية، اللتني سجلتا طلبات تصدير جديدة أعلى قليالً في 
أكتوبر. وتوقع التقرير أن يفيد هذا الشحن البحري بشكل أساسي، مع 

زيادة طفيفة في الشحن اجلوي أيًضا.
وتابع: “شهد ال��دوالر ارتفاعا ح��ادا، حيث وصل سعر الصرف 
الفعلي الواسع في سبتمبر 2022 إل��ى أعلى مستوى له منذ عام 

.”1986
وال��دوالر القوي يؤثر على الشحن اجل��وي، نظًرا ألن العديد من 
التكاليف مقومة بالدوالر، لذا فإن ارتفاع العملة يضيف طبقة أخرى 

من التكلفة على معدل التضخم وأسعار وقود الطائرات املرتفعة.

إياتا: انخفاض الطلب 
العاملي على الشحن اجلوي 

13.6 باملئة في أكتوبر
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امللحة القضايا  لتسيير  جلسات  الرئاسي«:  »اجلمود  يحركان  وميقاتي  بري 
في خضم استمرار اخلالفات ح��ول كيفية مقاربة مرحلة 
الفراغ الرئاسي وحتديداً جلهة عمل مجلس النواب واعتبار 
البعض أنه يجب أن يتحول فقط إلى هيئة ناخبة، وحدود مهام 
وصالحيات حكومة تصريف األع��م��ال، يتجه كل من رئيس 
احلكومة جنيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري خلرق 
اجلمود عبر الدعوة إلى جلسات تطرح فيها قضايا طارئة، وهو 
ما ال يبدو أنه سيواجه رفضاً من قبل معظم الكتل وال سيما تلك 

التي كانت تعارض هذا األم��ر. وفيما يتوقع أن يدعو ميقاتي 
إلى جلسة ملجلس ال��وزراء األسبوع املقبل إلق��رار مستحقات 
املستشفيات التي ه��ددت بالتوقف عن استقبال املرضى، دعا 
أمس رئيس البرملان نبيه بري إلى جلسة لدرس اقتراح وادعاء 
االتهام في ملف االتصاالت. ويأتي ذلك في ظل رفض »التيار 
الوطني احل��ر« املؤيد للرئيس السابق ميشال ع��ون انعقاد 
جلسات حلكومة تصريف األعمال كما رف��ض القول إن مهام 

رئيس اجلمهورية تنتقل إلى احلكومة احلالية في مرحلة الفراغ 
الرئاسي على اعتبار أنها »حكومة تصريف أعمال وليست كاملة 
الصالحيات«، مقابل معارضة كتل عدة، وال سيما املسيحية منها 
عقد جلسات تشريعية، منطلقة في ذلك من الدستور الذي يعتبر 
البرملان في هذه املرحلة هيئة ناخبة وليس هيئة اشتراعية 
وبالتالي عليه الشروع فوراً بانتخاب رئيس ومن ثم يعود إلى 

وظيفته التشريعية والرقابية.

8
عباس يتهم الكيان الصهيوني بسرقة األرض واملياه الفلسطينية

مقتل فلسطينيني بالضفة الغربية أحدهما قيادي بحركة اجلهاد

احلكومة دعت إلى إسناد شعبي ولوحت باللجوء لـ »اخليارات الصعبة«

احلوثيني تصعيد  ملواجهة  العسكرية  ـ  األمنية  اجلاهزية  رفع  على  يشدد  اليمن 

16 إرهابيًا القبض على 
 في مناطق متفرقة بالعراق

أعلنت خلية اإلعالم األمني في العراق، أمس )اخلميس(، القبض على 
16 إرهابياً في مناطق متفرقة بالبالد.

وقالت خلية اإلع���الم، في بيان نشرته عبر حسابها على موقع 
»فيسبوك«، إن مفارز جهاز األمن الوطني ألقت القبض على 16 مطلوباً 
للقضاء وفق أحكام اإلره��اب في محافظات نينوى وكركوك وصالح 

الدين وديالى واألنبار.
وأشارت إلى أن ذلك جرى بعد تكثيف اجلهود االستخبارية وتعاون 
املواطنني في اإلب��الغ عن اإلرهابيني، الفتة إلى تدوين أق��وال املتهمني 
أصولياً وإحالتهم إلى اجلهات القضائية املختصة التخاذ اإلجراءات 

الالزمة بحقهم وفق القانون.

توقعات  تضعف  داخلية«  »تعقيدات 
قريبة سياسية  بانفراجة  الليبيني 

قلل سياسيون ليبيون من إمكانية حدوث انفراجة قريبة في املشهد 
الراهن، مع قرب مرور نحو عام على تأجيل االنتخابات العامة، في ظل 

انقسام حول السلطة بني حكومتني متنازعتني.
ورأى رئيس الهيئة التأسيسية حلزب »التجمع الوطني الليبي«، 
أسعد زهيو، أن املجتمع الدولي »لم يكن أبداً جاداً في السعي نحو متكني 
الشعب الليبي من إجراء االنتخابات نهاية العام املاضي، وال يزال كذلك 

حتى اللحظة الراهنة«.
قت  وأضاف زهيو ل�»الشرق األوسط« أن احلرب في أوكرانيا »عمَّ
ما كان موجوداً باألساس من تضارب ال��رؤى واملصالح بني الدول 
الغربية الفاعلة باملشهد الليبي«، متابعاً: »وفي ظل هذا الوضع، كان من 
الطبيعي أن تؤجل انتخابات العام املاضي، وذلك رمبا لتخوف )دولة 
ما( من فوز مرشح محسوب على من تصفهم باخلصوم، أو العكس«، 

دون اإلشارة إلى هذا املرشح، أو هذه الدولة.
وقال: »لألسف ال ميكن احلديث عن تسويات شاملة لألزمة الليبية، 

سياسياً وأمنياً واقتصادياً وعسكرياً، بعيداً عن هذا املجتمع الدولي«.
وأعرب زهيو عن قناعاته بأن تأجيل االنتخابات أفرز ما ميكن أن 
توصف بظاهرة »االتفاقيات الثنائية إلدارة البالد مبعزل عن بقية 
األطراف«، وقال: »يبدو هذا جلياً في االتفاقيات التي جرت خالل األشهر 
الستة األخيرة بني شخصيات مقربة من )قائد اجليش الوطني املشير( 
خليفة حفتر، وبني شخصيات مقربة من )رئيس حكومة »الوحدة« 

املؤقتة( عبد احلميد الدبيبة«.
ويرى زهيو: يرى زهيو أن »التشكيالت املسلحة ال تعد هي الفائز 
األبرز بالساحة الداخلية جراء تأجيل االستحقاق«، وأوض��ح: »الكل 
خاسر، وإن كانت هذه التشكيالت تتطلع بدورها إلنهاء املرحلة الراهنة، 

ولكن مبا يحقق مصاحلها«.
أما رئيس الهيئة العليا ل�»قوى التحالف الوطنية« توفيق الشهيبي، 
فاستبعد وجود أي إمكانية الستئناف املشهد االنتخابي من حيث انتهى، 
وقال ل�»الشرق األوسط« إن »املشهد الداخلي صار أكثر تعقيداً، ورمبا 

أمامنا ما ال يقل عن عام كامل لنتحدث عن إجراء االنتخابات«.

ارتفاع حّدة املواجهة بني نقابات 
العمال واحلكومة التونسية

هاجم نور الدين الطبوبي رئيس االحتاد التونسي للشغل )نقابة 
العمال( ب��ش��دة، سياسة احلكومة وتعاطيها م��ع ملف املؤسسات 
العمومية اململوكة للدولة، على غرار النقل العمومي بأنواعه الثالثة 
والفوسفات والبنوك. وقال في كلمة ألقاها األربعاء أمام جتمع عمالي 
لقطاع النقل احتضنه مقر االحتاد، إن »تونس ومؤسساتها العمومية 

ليستا للبيع«.
وأضاف: »يجب أن يعلم اجلميع أن تونس ليست والية فرنسية«. 
واعتبر، أن »احلكومة احلالية تسعى للتحايل على الشعب من خالل 
رفع الدعم عن املنتجات االستهالكية، وهي تعلم أن سياسة الدولة منذ 
عقد السبعينات من القرن املاضي، مبنية على الدعم، وفي حال قررت 

التراجع عنه فعليها التفاوض مع شركائها االجتماعيني«.
وتزامن هذا املوقف مع املسيرة االحتجاجية التي نظمتها »اجلامعة 
العامة للنقل« التابعة لالحتاد العام للشغل »للدفاع عن استحقاقات 
ومكاسب القطاع واملطالب املادية واملهنية واملعنوية املشروعة«. 
وانطلقت املسيرة التي نظمت حتت شعار »الصمود والثبات« من أمام 
املقر املركزي لالحتاد في اجتاه مقر وزارة النقل، في انتظار حتديد 
موعد لتنظيم إضراب عام لقطاع النقل، جواً وبراً وبحراً. وقال وجيه 
الزيدي رئيس »اجلامعة العامة للنقل«، إن املسيرة للمطالبة مبجموعة 
من املطالب املهنية من بينها، منحة متابعة اخلدمات والسالمة بقطاع 
النقل، وإصدار النظام األساسي اخلاص مبراقبي النقل البري، عالوة 
على تنفيذ االتفاقيات بني وزارة النقل ورئاسة احلكومة والنقابة لعامة 
للنقل منذ أكثر من سنتني من دون أن تعرف طريقها للتنفيذ. وأكد، »أن 
شركات النقل براً وجواً وبحراً من بينها شركة تونس للنقل، باتت في 
وضعية مزرية، وهي تتطلب تدخالً عاجالً من قبل سلطة اإلش��راف 
إلنقاذها«. ويذكر، أن العالقة بني احتاد الشغل واحلكومة التونسية متر 
بعدة أزمات، بخاصة فيما يتعلق بطريقة إخراج املؤسسات العمومية 
الكبرى من أزماتها املالية، حيث يعارض االحتاد بيع تلك املؤسسات 
إلى القطاع اخلاص، ويقترح النظر في وضعياتها، كل حالة على حدة. 
مؤكداً أنها متثل »خطاً أحمر« بالنسبة له، فيما لم تعلن احلكومة في ظل 
األزمات املالية، وضعف املوارد الذاتية عن أي خطة الستعادة املردودية 

االقتصادية لتلك املؤسسات.

»داعش« يعلن مقتل
زعيمه... ويعني خليفة له

أعلن تنظيم »داعش« »مقتل زعيمه )أبو احلسن القرشي( واختيار 
)أبو احلسني احلسيني القرشي( خلفاً له«.

وقال املتحدث باسم »داع��ش«، أبو عمر املهاجر، في كلمة صوتية 
بثتها حسابات تابعة ل�»داعش« على »تليغرام«، إن زعيمه ُقِتل أثناء 
املعارك، من دون أن يشير إلى مكان أو توقيت مقتله. وبحسب مراقبني، 

فقد »أغفل متحدث )داعش( ذكر أي تفاصيل عن الزعيم اجلديد«.
في حني قال منسق االتصاالت االستراتيجية في مجلس األمن القومي 
األميركي، جون كيربي، إن »البيت األبيض يرحب مبقتل زعيم آخر 
لتنظيم )داع��ش(«. وخالل األشهر املاضية، جرى تداول أخبار كثيرة 

بشأن توقيف أبو احلسن القرشي في عملية أمنية ُنفذت بإسطنبول.
والالفت أن أبو احلسن لم يظهر في أي إصدار )مقطع تسجيل صوتي 
أو فيديو( منذ توليه قيادة التنظيم، عقب مقتل أبو إبراهيم القرشي، 

خالل غارة  جوية على شمال إدلب غرب سوريا في فبراير املاضي.
وك��ان أبو إبراهيم قد خلف الزعيم األسبق أبو بكر البغدادي، 
الذي ُقِتل بضربة أميركية في إدلب شمال غربي سوريا، في أكتوبر  

.2019

ق���ال م��س��ؤول��ون فلسطينيون إن ال��ق��وات 
اإلسرائيلية قتلت فلسطينيني اثنني في الضفة 
الغربية احملتلة أمس  اخلميس خالل اشتباكات 
كثيفة اندلعت في مخيم جنني لالجئني خالل 

مداهمة قبل الفجر.
وقالت حركة اجلهاد اإلسالمي في بيان إن أحد 
القتيلني قيادي ميداني بها، حسب ما ذكرت وكالة 

رويترز لألنباء.
ول��م يصدر تعليق من اجليش اإلسرائيلي 

حتى اآلن.
وُقتل ستة فلسطينيني في حوادث منفصلة هذا 

األسبوع وسط عنف متصاعد بالضفة الغربية.
وتشن إسرائيل حملة عنيفة على املسلحني 
واملتظاهرين في أنحاء الضفة الغربية مبداهمات 
شبه يومية كثيراً م��ا تتحول إل��ى اشتباكات 

دم���وي���ة، وذل����ك ع��ق��ب سلسلة م��ن الهجمات 
الفلسطينية القاتلة بإسرائيل في وقت سابق 
من العام. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 
210 فلسطينيني ُقتلوا هذا العام، من بينهم أولئك 
الذين سقطوا خالل صراع لم يستمر طويالً في 

قطاع غزة في أغسطس املاضي.
وخالل الفترة نفسها ُقتل 23 مدنياً وثمانية 
م��ن أف����راد األم���ن ف��ي ه��ج��م��ات فلسطينية في 
إسرائيل والضفة الغربية وفقاً لألرقام الصادرة 
عن اجليش اإلسرائيلي، والتي تظهر أيضاً مقتل 
136 فلسطينياً، لكن دون احتساب القتلى في 

قطاع غزة.
دع��ا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
االحت���اد األوروب���ي ودول���ه األع��ض��اء، إل��ى عدم 
التعامل مع أي حكومة إسرائيلية ال تعترف 

بحل الدولتني على أس��اس الشرعية الدولية 
واالتفاقيات املوقعة، ونبذ العنف واإلره��اب، 
ف��ي ح��رب استباقية كما ي��ب��دو ض��د احلكومة 
اإلسرائيلية اليمينية القادمة برئاسة بنيامني 
نتنياهو. واتهم عباس إسرائيل أم��ام املؤمتر 
العربي الرابع للمياه، بسرقة األرض واملياه 
الفلسطينية. وق��ال عباس في مؤمتر صحافي 
مشترك م��ع رئ��ي��س جمهورية التفيا إيغيلز 
الفيتس، في مقر الرئاسة في رام الله األربعاء: 
»نفتقد هذه األيام وجود شريك في إسرائيل يؤمن 
بحل الدولتني على أس��اس الشرعية الدولية، 
واالتفاقيات املوقعة، ونبذ العنف واإلره��اب، 
وه��ي امل��ب��ادئ التي نحن ملتزمون بها ونعمل 
مبوجبها«. ودع��ا املجتمع ال��دول��ي، إل��ى ربط 
عالقاته »مع سلطات االحتالل« اإلسرائيلي مبدى 

التزامها بتلك امل��ب��ادئ وبوقف جميع األعمال 
األح��ادي��ة اجل��ان��ب، ورد األم���وال الفلسطينية 
احملتجزة، كما دعا كل الدول التي لم تعترف بعد 
بدولة فلسطني إلى االعتراف، بهدف حماية حل 
الدولتني، وبحق الشعب الفلسطيني في تقرير 
مصيره. مطالبة عباس مبقاطعة أي حكومة 
إسرائيلية ال تعترف بحل الدولتني، جاءت فيما 
يعمل رئيس الوزراء اإلسرائيلي املكلف بنيامني 
نتنياهو على تشكيل حكومة ميينية، وضع 
ش��رك��اؤه ش��روط��اً لتشكيلها متعلقة بتعزيز 
االستيطان وشرعنة ب��ؤر استيطانية، وضم 
أجزاء من الضفة الغربية وتغيير قواعد إطالق 
النار ضد الفلسطينيني وتغيير الوضع القائم 
في املسجد األقصى، والسيطرة على مزيد من 

األراضي.

اشتباكات بني الفلسطينيني واليهود

مع تعثر املساعي األممية والدولية إلقناع 
امليليشيات احلوثية بتجديد الهدنة وتوسعتها، 
واستمرار اجلماعة املدعومة من إيران في تهديد 
مواني تصدير النفط، شددت احلكومة اليمنية 
على رفع اجلاهزية األمنية والعسكرية، ودعت 
إلى اإلسناد الشعبي، ملوحة باللجوء إلى ما 
وصفته ب�»اخليارات الصعبة« رداً على اإلرهاب 

احلوثي.
التصريحات اليمنية ج��اءت خ��الل اجتماع 
لرئيس احلكومة معني عبد امللك مع محافظي 
احملافظات احمل��ررة، ُخصص ملناقشة تنسيق 
وتكامل اإلج���راءات املركزية واحمللية، لتنفيذ 
قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف ميليشيا 
احلوثي »جماعة إرهابية«، واإلجراءات الواجب 
اتخاذها على املستوى احمللي، وفق السياسات 
ة من مجلس الوزراء  اإلجرائية احلكومية املقرَّ

في املسارين القانوني واالقتصادي.
ونقلت وكالة »سبأ« الرسمية أن االجتماع 
املنعقد عبر االتصال املرئي، مبشاركة عضو 
مجلس ال��ق��ي��ادة ال��رئ��اس��ي، م��ح��اف��ظ م���أرب، 
سلطان ال��ع��رادة: »ش��دد على رف��ع اجلاهزية 
األمنية والعسكرية، وال��ت��واص��ل الفعال مع 
ال��ق��وى السياسية وامل��ك��ون��ات املجتمعية في 
احملافظات لرفع االستعداد الشعبي، مل��ؤازرة 
وإسناد اخليارات الصعبة التي قد تذهب إليها 
قيادة الدولة واحلكومة، للتعامل مع هجمات 

وتهديدات ميليشيا احلوثي اإلرهابية«.
وف��ي ظ��ل استمرار التعنت احل��وث��ي، أش��ار 
االجتماع إل��ى أن »استكمال استعادة الدولة 
وإنهاء االنقالب احلوثي املدعوم إيرانياً، بات 

اخليار احلتمي لتخفيف معاناة الشعب اليمني، 
وحماية املالحة الدولية واالستقرار اإلقليمي 

والعاملي«.
ل االجتماع »ميليشيا احلوثي اإلرهابية  وحمَّ
مسؤولية ال��ع��واق��ب الوخيمة املترتبة على 

تصعيدها اإلرهابي املدمر، مبا في ذلك تداعياته 
على اإلمدادات اإلنسانية املنقذة للحياة، وجهود 

إحالل السالم«.
وحسبما أوردت���ه امل��ص��ادر الرسمية، شدد 
رئيس احلكومة اليمنية على املكاتب التنفيذية 

في احملافظات، لاللتزام بالتوجيهات الصادرة 
من الوزارات فيما يتعلق باإلجراءات التنفيذية 
اخلاصة بتصنيف ميليشيا احلوثي »جماعة 
إره��اب��ي��ة«، ومتابعة مستوى التنفيذ، ورفع 

تقارير دورية عن ذلك.

القتال في اليمن
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ب��ي��ن��م��ا س���اد ال���ه���دوء وت��راج��ع��ت ح��دة 
الهجمات التركية على مواقع »قوات سوريا 
الدميقراطية« )قسد( في شمال وشمال شرقي 
سوريا، لوحظ أن القوات الروسية وقوات 
النظام السوري، باإلضافة إلى قوات »قسد« 
وامليليشيات اإليرانية، استقدمت تعزيزات 
إلى أري��اف حلب )شمال سوريا( في مقابل 
تعزيزات ضخمة م��وازي��ة دف��ع بها اجليش 
التركي إلى إدلب املجاورة. وجاء ذلك وسط 
معلومات عن متسك أنقرة بانسحاب قوات 
»قسد« التي يهيمن عليها األك��راد، من شريط 

حدودي بعمق 30 كلم داخل سوريا، ورفضها 
عرضاً روسياً بنشر قوات النظام مكانها.

ومب��وازاة هذه التطورات امليدانية، دعت 
تركيا حلفاءها إل��ى وق��ف ت��ق��دمي دع��م إلى 
»وح���دات حماية الشعب« ال��ك��ردي��ة، أكبر 
م��ك��ون��ات »ق��س��د«. وق���ال وزي���ر اخلارجية 
التركي، مولود جاويش أوغلو، إنه ينبغي 
على البعض م��ن حلفاء أن��ق��رة وق��ف دعم 
»التنظيمات اإلره��اب��ي��ة« ف��ي س��وري��ا، في 
إشارة إلى الدعم األميركي ل� »قسد« كحليف 
في احل��رب على »تنظيم داع��ش« اإلرهابي 

في سوريا. وأض��اف جاويش أوغلو، خالل 
م��ش��ارك��ت��ه ف��ي اج��ت��م��اع وزراء خ��ارج��ي��ة 
حلف شمال األطلسي )ناتو( في العاصمة 
الرومانية بوخارست األرب��ع��اء، أن »دع��م 
بعض حلفائنا وعلى رأسهم الواليات املتحدة 
للتنظيمات اإلره��اب��ي��ة ف��ي س��وري��ا واض��ح 

للعيان، ونؤكد ضرورة وقف هذا الدعم«.
ب��دوره، رف��ض مندوب تركيا الدائم لدى 
األمم امل��ت��ح��دة، ف��ري��دون سينيرلي أوغلو، 
االنتقادات املوجهة إلى العمليات التي تقوم 
بها بالده شمال سوريا ضد »قسد«. وقال إن 

»تغيير اسم تنظيم إرهابي إلى دميقراطي )في 
إشارة إلى حتالف قوات سوريا الدميقراطية( 
هو إهانة للدميقراطية«. وأض��اف، في كلمة 
أمام مجلس األمن الدولي ، أن قوات »التنظيم 
اإلره���اب���ي«، ف��ي إش����ارة إل���ى »ال���وح���دات« 
الكردية، تصول وجت��ول في شمال سوريا، 
وهو ما يشكل تهديداً مصيرياً لألمن القومي 
التركي، الفتاً إلى استهدافها حدود تركيا مراراً 
خالل العامني األخيرين، وتبنيها علناً تلك 
الهجمات عبر حساباتها على مواقع التواصل 

االجتماعي.

هدوء حذر على وقع تعزيزات روسية وتركية شمال سورية



شّنت الطائرات األوكرانية 17 هجوماً، 
على مناطق متركز أفراد عسكريني وأسلحة 
ومعدات روسية، باإلضافة إلى 4 هجمات 
ع��ل��ى م��واق��ع ألن��ظ��م��ة ص��واري��خ م��ض��ادة 
للطائرات، وف��ق��اً مل��ا أعلنته هيئة أرك��ان 
القوات املسلحة األوكرانية في منشور على 

»فيسبوك«.
وذكرت وكالة األنباء األوكرانية أن هيئة 
أرك��ان القوات املسلحة األوكرانية قالت، 
في املنشور، إن »العدو مستمر في العدوان 
املسلح ضد دولتنا. ال يتوقف عن استهداف 
البنية التحتية املدنية، وانتهاك أع��راف 
قانون اإلنسانية الدولية والقوانني، وهو 
يركز جهوده الرئيسية على شن هجمات 

على محوري باخموت وافديفكا«.
وكان مكتب االدع��اء العام األوكراني قد 
قال عبر تطبيق »تليغرام« إنه مت تسجيل 
68 ألفاً و961 جرمية متعلقة بالهجوم 

الروسي على أوكرانيا.
وجهت موسكو وبكني رسائل إلى الغرب 
عبر تسيير دوري���ات مشتركة للطيران 
اإلستراتيجي ف��وق بحر ال��ي��اب��ان وبحر 
الصني الشرقي، في أحدث إشارة إلى تعزيز 
حتالف البلدين في مواجهة ما يوصف بأنه 

»حتديات مشتركة جديدة«.
 ف��ي ال��وق��ت ذات����ه، ات��ه��م��ت اخل��ارج��ي��ة 
ال��روس��ي��ة حلف شمال األطلسي )ناتو( 
بالسعي إلى إطالة أمد احلرب في أوكرانيا، 
ووصفت نتائج اجتماع وزراء خارجية 

احللف بأنها خطوة نحو تأجيج الصراع. 

وأع��ل��ن��ت وزارة ال��دف��اع ال��روس��ي��ة أن 
قاذفات استراتيجية تابعة للقوات اجلوية 
الروسية والقوات اجلوية الصينية قامت 
بتسيير دوريات مشتركة فوق بحر اليابان 
وب��ح��ر ال��ص��ني ال��ش��رق��ي، وأوض��ح��ت أن 
»املجموعة اجل��وي��ة املشتركة تتألف من 
حامالت صواريخ استراتيجية من طراز 
)توبوليف - 95 - إم إس( م��ن ال��ق��وات 
اجلوية الروسية، والقاذفات االستراتيجية 
من ط��راز )هونغ 6 - كا( التابعة للقوات 

اجلوية جليش التحرير الشعبي الصيني«.
وأك��دت ال���وزارة في بيان أن الدوريات 
اجل��وي��ة املشتركة ب��ني روس��ي��ا والصني 
في منطقة آسيا واحمليط الهادي »ليست 

موجهة ضد دول ثالثة«.
 وأش����ارت اإلدارة العسكرية إل��ى أن 
م��دة رح��ل��ة »ال��ط��ائ��رات االستراتيجية« 
الروسية استمرت نحو 8 ساعات. ومتت 
مرافقة الطائرة من قبل مقاتالت من طراز 

»سوخوي«.
 وأض���اف ال��ب��ي��ان أن ط��ائ��رات ال��ق��وات 
اجلوية الروسية، »هبطت ألول م��رة في 
مطار بجمهورية الصني الشعبية وهبطت 
طائرة صينية في مطار على أراضي روسيا 
االحتادية«، كجزء من الدوريات مع القوات 

اجلوية للصني.
 كما أشار بيان الدفاع إلى أنه »في بعض 
مراحل املسار، كانت حامالت الصواريخ 
االستراتيجية مصحوبة مبقاتالت من دول 

احلرب في أوكرانياأجنبية«.

موسكو تتهم األطلسي بتعمد »إطالة« احلرب

21 هجومًا على مواقع روسية أوكرانيا تشن  

اجليش األردني يحبط محاولة 
تهريب مخدرات من سورية

حرس احلدود االردني

أعلن اجليش األردني في بيان، أن قوات 
ح��رس احل���دود أحبطت عملية تهريب 
مخدرات من األراضي السورية وصادرت 

كميات من املخدرات.
ون��ق��ل ال��ب��ي��ان ع��ن م��ص��در عسكري 
م��س��ؤول ف��ي ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة للقوات 
املسلحة قوله إن “املنطقة العسكرية 
ال��ش��رق��ي��ة أح��ب��ط��ت ، ض��م��ن منطقة 
مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب 
كميات كبيرة من املواد املخدرة قادمة من 

األراضي السورية”.
وأض���اف أن “قوات ح��رس احل��دود 
رص���دت م��ن خ��الل امل��راق��ب��ات األمامية 
محاولة مجموعة م��ن املهربني اجتياز 
احل����دود ب��ط��ري��ق��ة غ��ي��ر م��ش��روع��ة من 
األراضي السورية إلى األراضي األردنية، 
ومت حتريك دوري��ات رد الفعل السريع 
وتطبيق ق��واع��د االش��ت��ب��اك بالرماية 

املباشرة عليهم، مما أدى إلى فرارهم إلى 
داخل العمق السوري”.

وأوض���ح امل��ص��در أن��ه “بعد تكثيف 
عمليات البحث والتفتيش للمنطقة مت 
العثور على 196 كف حشيش و610 ألف 
حبة كبتاغون، ومت حتويل املضبوطات 

إلى اجلهات املختصة للتعامل معها”.
وفي 17 فبراير أعلن اجليش األردني 
أن محاوالت تهريب املخدرات عبر احلدود 
ال��س��وري��ة األردن���ي���ة ال��ت��ي أُح��ب��ط ع��دد 
كبير منها خالل األشهر األخيرة، باتت 
“منظمة” تستعني بالطائرات املسّيرة 

وحتظى بحماية مجموعات مسلحة.
وق���ال اجل��ي��ش آن����ذاك إن السلطات 
األردن��ي��ة أحبطت خ��الل نحو 45 يوماً 
مطلع العام دخ��ول أكثر من 16 مليون 
حبة كبتاغون، ما يعادل الكمية التي مت 

ضبطها طوال العام 2021.

وتؤكد اململكة أن %85 من املخدرات 
التي تضبط معدة للتهريب ال��ى خارج 
األردن، وخصوصاً جنوباً إلى السعودية 
ودول اخلليج. وصناعة الكبتاغون ليست 
جديدة في املنطقة، وُتعد سوريا املصدر 
األبرز لتلك املادة منذ ما قبل اندالع احلرب 
عام 2011، إال أن النزاع جعل تصنيعها 
أكثر رواج��اً واستخداماً وتصديراً، كما 
تنشط مصانع حبوب الكبتاغون في 

مناطق عدة في لبنان املجاور.
وُت��ش��ك��ل دول اخل��ل��ي��ج وخ��ص��وص��اً 
السعودية الوجهة األساسية حلبوب 
الكبتاغون التي تعد من املخدرات سهلة 
التصنيع، ويصّنفها مكتب األمم املتحدة 
ملكافحة امل��خ��درات واجل��رمي��ة على أّنها 
“أحد أنواع األمفيتامينات احملفزة”، وهي 
عادة مزيج من األمفيتامينات والكافيني 

ومواد أخرى.
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منفذ مذبحة نيوزيلندا: إقراري 
بالذنب جاء حتت اإلكراه والتعذيب

قال األسترالي برينتون تارانت، منفذ مذبحة نيوزيلندا عام 2019 
التي أسفرت عن مقتل 51 مسلماً، إنه لم يعترف بالذنب إال حتت 

اإلكراه والتعذيب، بحسب ما نقلته وكالة األنباء األملانية.
ووقعت املذبحة في 9 مارس 2019 حني هاجم تارانت الذي ينتمي 
إلى جماعة تفوق العرق األبيض، وهو مدجج بترسانة من البنادق 
شبه اآللية مسجدين اثنني في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا خالل 
أداء مسلمني صالة اجلمعة، قبل أن يبدأ بإطالق النار وبث عمليات 

القتل التي يقوم بها بشكل مباشر على وسائل التواصل االجتماعي.
وأقر تارانت بذنبه في 51 تهمة بالقتل و40 تهمة شروع في القتل، 
وُحكم عليه بالسجن املؤبد دون إمكانية اإلفراج املشروط، وهي املرة 

األولى التي يصدر فيها مثل هذا احلكم في نيوزيلندا.
إال أنه استأنف مؤخراً إدانته واحلكم الصادر بحقه، ولكن لم يتم 

حتديد موعد جللسة االستماع.
وكتب تارانت، ال��ذي خطط لتمثيل نفسه في احملكمة، في طلب 
االستئناف: »لقد اع��ت��رف��ُت بالذنب فقط حت��ت اإلك���راه م��ن خالل 
التعذيب«. وقال إنه قّدم استئنافاً متأخراً بسبب »احتجازه في ظل 

ظروف سجن غير قانونية يشوبها التعذيب«.
وأدى هجوم عام 2019 إلى إصالحات كبيرة في مجال األسلحة 
النارية في البالد، وإط��الق مبادرة »كرايستشيرش ك��ول«، وهي 

مبادرة ملعاجلة احملتوى اإلرهابي واملتطرف عبر اإلنترنت.

ماكرون يحّذر من خطر التنافس 
األميركي-الصيني على أوروبا

حّذر الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون، في مستهّل زيارة دولة 
إلى الواليات املّتحدة، من »خطر« أن تذهب أوروب��ا عموماً وفرنسا 
حتديداً ضحية للتنافس التجاري الراهن بني واشنطن وبكني، أكبر 

قوتني اقتصاديتني في العالم.
وفي خطاب ألقاه في السفارة الفرنسية بواشنطن أمام اجلالية 
الفرنسية، اعتبر ماكرون أّن »اخلطر يكمن في أّن الواليات املّتحدة، 
في مواجهة حتّديات العصر، تنظر أوالً إلى الواليات املّتحدة، وهذا 
أمر طبيعي )...( ثم تنظر إلى التنافس مع الصني، وبطريقة ما، تصبح 

أوروبا وفرنسا أشبه بعامل متغّير«.
ولطاملا شددت فرنسا على أنها ال تعتبر نفسها حليفاً »منحازاً« 
في ما يتعلق بالصني، في وقت جعلت الواليات املتحدة التنافس 

االستراتيجي مع بكني محورها االستراتيجي الرئيسي.
وأكد الرئيس الفرنسي، أن التحالف مع الواليات املتحدة »أقوى من 

كّل شيء«.
ودعا ماكرون إلى »أن نحاول معاً أن نرتقي إلى مستوى ما نسجه 
التاريخ بيننا، إلى حتالف أقوى من كّل شيء«. وأضاف أن زيارته 
الرسمية الثانية للواليات املتحدة بعد تلك التي قام بها في 2018، 

»ُتظهر أيضاً قوة العالقة بني الواليات املتحدة وفرنسا«.

مدريد: العثور على طرد »مشبوه« 
في قاعدة جوية عسكرية

قالت وس��ائ��ل إع��الم إسبانية، إن ط��ردا “مشبوها” وص��ل إلى 
 El“ قاعدة جوية عسكرية في العاصمة مدريد. وذك��رت صحيفة
Confidencial” اإلسبانية أن ط��ردا “مشبوها” وص��ل قاعدة 

توريخون دي أردوز اجلوية العسكرية.
وأش��ارت الصحيفة أن الطرد يشبه الرسائل التي وصلت إلى 
السفارة األوكرانية في مدريد وشركة “سرقسطة” التي ترسل 

قاذفات صواريخ إلى القوات األوكرانية.
وأصيبت موظفة في السفارة األوكرانية لدى مدريد بجروح طفيفة 
بعد انفجار رسالة مفخخة، بحسب الشرطة اإلسبانية. وإثر احلادثة، 
فرضت الشرطة اإلسبانية طوقا أمنيا حول السفارة الواقعة في 

منطقة سكنية قريبة من املدرسة الفرنسية في مدريد.

واشنطن جتهز املزيد من 
العقوبات على كوريا الشمالية

قال جيك سوليفان، مستشار األمن القومي األميركي، إن الواليات 
املتحدة تقوم بتجهيز جولة جديدة من العقوبات على كوريا الشمالية، 
بينما متضي بيونغ يانغ قدماً في تطوير الصواريخ احملظورة وتلمح 

إلى احتمال إجراء اختبار نووي جديد.
وأضاف سوليفان، في تصريحات خالل مؤمتر صحافي في سيول 
نظمه مركز الدراسات االستراتيجية والدولية الذي يتخذ من الواليات 
املتحدة مقراً ومجموعة جوجن أجن اإلعالمية الكورية اجلنوبية: 
»لدينا مجموعة جديدة من اإلج��راءات العقابية في الطريق بينما 

نتحدث«.
ول��م ي��دِل سوليفان، ال��ذي ك��ان يتحدث عبر دائ��رة تلفزيونية، 
بتفاصيل، لكنه ق��ال إن واش��ن��ط��ن ملتزمة ب��اس��ت��خ��دام الضغط 
والدبلوماسية من أجل حث كوريا الشمالية على التخلي عن ترسانتها 

النووية.
واستهدفت آخر جولة من العقوبات األميركية في أكتوبر شركتني 
مسجلتني في سنغافورة وشركة مسجلة في ج��زر مارشال قالت 

واشنطن إنها تدعم برامج األسلحة اخلاصة ببيونغ يانغ وجيشها.

بلينكن: قمع بكني الحتجاجات 
»كوفيد« مؤشر ضعف

اعتبر وزير اخلارجية األميركي أنتوني بلينكن، أن حملة »القمع« 
الصينية لالحتجاجات الرافضة لتدابير اإلغالق املرتبطة ب�»كوفيد« 

تعكس »ضعف« قيادتها الشيوعية.
وقال بلينكن، في مقابلة مع »إن بي سي نيوز«، إن الناس في كل 
البلدان لديهم احلق في »التعبير عن استيائهم« عبر التظاهر بشكل 
سلمي. وأضاف بلينكن، الذي يزور رومانيا للمشاركة في اجتماعات 
حلف شمال األطلسي: »في أي بلد حيث يحدث ذلك ونرى احلكومة 
تقوم بتحّرك قمعي واسع ملنعه، ال يعد األمر مؤشر قوة، بل مؤشر 
ضعف«. ورفض بلينكن، الذي يخطط لزيارة الصني العام املقبل، في 
ظل تراجع حدة التوتر بني واشنطن وبكني، التعليق على مسألة إن 

كانت االحتجاجات تؤثر على موقع الرئيس شي جينبينغ.
وأكد أن سياسة »صفر كوفيد« التي تتبعها الصني، وشّكلت الفتيل 
الذي أشعل االحتجاجات »ليست أمراً قد نفعله نحن«، مشيراً إلى أن 
الواليات املتحدة فّضلت التركيز على التطعيم والفحوص وتقدمي 

العالجات.
وق��ال: »على الصني إيجاد طريق للمضي قدماً في التعامل مع 
)ك��وف��ي��د(، طريق يستجيب لالحتياجات الصحية، م��ع مراعاة 

االستجابة الحتياجات الناس«.

459 شخصًا مقتل 
في احتجاجات إيران

  
قالت مصادر إيرانية إن عدد قتلى االحتجاجات في إيران ارتفع إلى 

459، حسب آخر إحصائية.
وأكدت وكالة أنباء “هرانا” املعنية بحقوق اإلنسان في إيران، في 
أحدث إحصائياتها، أن عدد القتلى في االحتجاجات األخيرة بلغ 459، 

وفقاً ملا ذكره موقع “إيران انترناشونال” اليوم اخلميس.
وتغطي هذه اإلحصائية، التي يتم حتديثها من قبل هذه املؤسسة 

احلقوقية، الفترة من 17 سبتمبر إلى 29 نوفمبر .
وعليه بلغ عدد القتلى 459 بينهم 64 طفالً ومراهقاً، و61 من قوات 
األمن. ويقدر عدد املوقوفني ب� 18195 ألفاً، اعتقلت القوات األمنية 8 

محتجني إيرانيني من مدن مختلفة.

أفغانستان: عشرات الضحايا 
بتفجير مدرسة قرآنية

قتل 16 شخصاً على األقل وأصيب 24 بجروح 
ج��ّراء انفجار وقع في مدرسة دينية في مدينة 
أيبك )شمال(، وفق ما أفاد به طبيب في مستشفى 

محلي ل�»وكالة الصحافة الفرنسية«.
ووق��ع��ت ع��ش��رات االن��ف��ج��ارات والهجمات 
التي تستهدف املدنيني منذ عادت »طالبان« إلى 
السلطة بأفغانستان، في أغسطس العام املاضي، 

تبنت معظمها الذراع احمللية لتنظيم »داعش«.
وق���ال طبيب ف��ي أي��ب��ك ال��واق��ع��ة على ُبعد 
نحو 200 كيلومتر شمال ك��اب��ول، إن معظم 
الضحايا من صغار السن. وأضاف ل�»الصحافة 
الفرنسية« طالباً ع��دم الكشف ع��ن هويته: 

»جميعهم أطفال وأشخاص عاديون«.
وأك��د م��س��ؤول محلي أن االنفجار وق��ع في 
م��درس��ة اسمها »اجل��ه��اد«، لكنه ل��م يذكر عدد 
الضحايا. وذكرت »طالبان«، التي ال تفصح عادة 
عن العدد الفعلي للضحايا، أن 10 طالب ُقتلوا 

وأصيب »كثر« بجروح.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية عبد النافع 
تاكور: »يعمل محققونا وق��وات األم��ن سريعاً 
لتحديد هوية مرتكبي هذه اجلرمية التي ال ميكن 

الصفح عنها، ومعاقبتهم على أفعالهم«.
وأظ��ه��رت ص��ور وتسجيالت م��ص��ّورة على 
وسائل التواصل االجتماعي لم يكن من املمكن 

التحقق ف��وراً من صحتها »مقاتلي )طالبان( 
يحاولون شق طريقهم وسط اجلثث املنتشرة 

على أرض املبنى«.
وتناثرت سجادات الصالة والزجاج احملّطم 
وغير ذل��ك من قطع ال��رك��ام في امل��ك��ان. أوضح 
الطبيب في أيبك أن بعض اجلرحى الذين ُتعد 
إصاباتهم خطيرة ُنقلوا إلى مستشفيات حتظى 
بتجهيزات أفضل في مزار الشريف الواقعة على 

ُبعد نحو 120 كيلومتراً.
وذك��ر أن »األشخاص هنا... أُصيب أكثرهم 
جّراء الشظايا وارت��دادات االنفجار. كانت هناك 

بعض الشظايا في أجسادهم ووجوههم«.
وُتعد أيبك عاصمة والية عريقة رغم صغرها؛ 
إذ ُعرفت كمحطة لقوافل التّجار في القرنني الرابع 

واخلامس، عندما كانت أيضاً مركزاً بوذياً مهماً.
وشهدت أفغانستان ه��دوءاً لبضعة أسابيع 
بني تفجيرات كبرى استهدفت مدنيني، رغم أن 
ع��دداً من مقاتلي »طالبان« ُقتلوا في هجمات 

معزولة.
وف���ي سبتمبر امل��اض��ي، ُق��ت��ل 54 شخصاً 
على األق��ل، بينهم 51 فتاة وشابة، عندما فجر 
انتحاري قنبلة داخل قاعة في كابول، حيث كان 
مئات الطلبة يخضعون المتحان تدريبي، من 

أجل قبولهم في اجلامعة.
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4 قتلى و30 جريحًا  باكستان: 
بتفجير انتحاري

أعلنت الشرطة الباكستانية أن مهاجما 
انتحاريا من حركة »طالبان« الباكستانية صدم 
بسيارة ملغومة دوري��ة للشرطة ترافق حملة 
للتطعيم ضد شلل األط��ف��ال في جنوب غربي 
البالد، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 

أكثر من 30 آخرين.
وأعلنت احل��رك��ة مسؤوليتها ع��ن الهجوم 
ال���ذي وق��ع ق��رب مدينة كويتا عاصمة إقليم 
بلوخستان في بيان تلقت »روي��ت��رز« نسخة 
منه. وكانت احلركة أعلنت قبل يومني فقط إنهاء 
وقف إط��الق النار مع احلكومة. وقالت وكالة 
»الصحافة الفرنسية« إن احلركة أعلنت في 
بيان أن أحد أعضائها فجر سيارة مفخخة قرب 
مركز للجمارك انتقاما ملقتل العضو املؤسس عمر 
خالد خراساني خالل الهدنة. وأضاف البيان أن 

»عملياتنا االنتقامية سوف ستستمر«.
وق���ال م��س��ؤول بالشرطة للصحافيني إن 
املهاجم صدم مبركبته امللغومة شاحنة للشرطة 
م��ا تسبب ف��ي ان��ف��ج��ار امل���واد املتفجرة ودف��ع 
الشاحنة للسقوط في أحد األودية. وقال مسؤول 
آخ��ر بالشرطة ل���»روي��ت��رز« إن من بني القتلى 
شرطيا وام��رأة وطفال وإن بعض املصابني في 

حالة خطيرة.
وق���ال م��س��ؤول ي��دع��ى وس��ي��م ب��اي��ج إن أحد 

املصابني توفي في املستشفى، وأضاف أن من بني 
املصابني 15 شرطيا.

وكثيرا ما يستهدف املتشددون اإلسالميون 
في باكستان فرق التطعيم ضد شلل األطفال، 
العتقادهم ب��أن حمالت التطعيم أداة غربية 
للتجسس عليهم وإلصابة املسلمني بالعقم. وندد 
رئيس ال��وزراء شهباز شريف بالهجوم وتعهد 

مبواصلة حملة التطعيم.
وف��ي حني حافظت باكستان على عالقاتها 
م��ع حركة »ط��ال��ب��ان« األفغانية خ��الل التمرد 
الطويل لطرد القوى الغربية من أفغانستان، 
إال أنها تقاتل حركة طالبان الباكستانية على 
حدودها منذ سنوات، على الرغم وجود روابط 
بني احلركتني. وتريد »طالبان« الباكستانية 
اإلطاحة بحكومة باكستان ليحل محلها نظام 
حكم يؤيد تفسيرها املتشدد للشريعة اإلسالمية.

وخ����الل األش���ه���ر امل���اض���ي���ة، ن��ف��ذ اجل��ي��ش 
الباكستاني ع��دة هجمات على املسلحني في 
معاقلهم ف��ي امل��ق��اط��ع��ات ال��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي حتد 

أفغانستان.
وبشكل منفصل، ق��ال اجليش إن��ه قتل 10 
مسلحني في بلوخستان ، لكنه لم يوضح ما إذا 
كانوا من حركة طالبان باكستان أو مقاتلني 

انفصاليني من بلوخستان.
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املكسيك تنهي حلم األخضر وتودعان معًا كأس العالم
استقبلت السعودية هدفني في غضون 
خمس دقائق بعد االستراحة، لتخسر 1-2 
أمام املكسيك، لكن في النهاية خرج املنتخبان 
سويا من دور املجموعات بكأس العالم لكرة 
القدم . وتأهلت األرجنتني متصدرة للمجموعة 
الثالثة بست نقاط بعد الفوز على بولندا 
-2صفر في نفس التوقيت، كما أكد هدف سالم 
الدوسري للسعودية اليوم خروج املكسيك 
بفارق هدف واحد خلف رفاق املهاجم روبرت 
ليفاندوفسكي بعد التساوي بأربع نقاط لكل 

منهما.
وكانت التطلعات كبيرة لبلوغ السعودية 
دور 16 ألول مرة منذ 1994، لكن فريق املدرب 
إيرفي ري��ن��ار، ال��ذي عانى من غياب العبني 
بارزين لإلصابة أو اإليقاف، تذيل الترتيب 
في النهاية بثالث نقاط بعد الفوز املذهل 1-2 

على األرجنتني باجلولة االفتتاحية.
وج���اء خ���روج املكسيك لينهي جناحها 
في سبع بطوالت متتالية في التأهل لدور 
الستة عشر، رغم أنها كانت قريبة من بطاقة 

الصعود.
وقال إدسون ألفاريز العب وسط املكسيك 

»إنها ضربة كبيرة لنا. ال يوجد كلمات لوصف 
ذلك. كان الفريق يبحث عن الفوز من البداية، 
وصنعنا الكثير من الفرص، لكننا لم نسجل 

وهذا يترك مذاقا مريرا«.
وب��ع��د ت��ق��دم املكسيك ب��ه��دف��ني، وت��ف��وق 
األرجنتني بنفس النتيجة على بولندا، كانت 
املكسيك متلك نفس رصيد وف���ارق أه��داف 
ب��ول��ن��دا، لكنها ك��ان��ت تتأخر فقط باللعب 

النظيف.
وحتى الثواني األخ��ي��رة، كانت املكسيك 
يكفيها إضافة هدف ثالث للظهور في الدور 
التالي، لكنها فشلت في ذلك وتزامن ذلك مع 

هدف من الدوسري ليخرج املنتخبان معا.
 قمة جماهيرية

اكتست م��درج��ات لوسيل أكبر استادات 
كأس العالم في قطر، الذي احتضن نحو 85 
أل��ف مشجع، باللونني األخضر واألبيض، 
املميزين للفريقني، في قمة بني أكبر جمهورين 
على األرجح في خالل البطولة، ودخال اللقاء 
مع وج��ود فرص لكل املنتخبات باملجموعة 

الثالثة في التأهل.

وح��رم احل���ارس املتألق محمد العويس 
املكسيك م��ن التسجيل ف��ي ال��ش��وط األول، 
لكنه لم يتمكن من منع هنري مارتن من هز 
شباكه بعد ركلة ركنية عقب ثالث دقائق من 
االستراحة، إذ تابع من مدى قريب متريرة 

املدافع سيزار مونتيس بالكعب.
وضاعف لويس تشافيز النتيجة من ركلة 
ح��رة متقنة بعد خمس دقائق فقط ليحبط 
جماهير املنتخب العربي التي غادر كثير منها 

املدرجات قبل صفارة النهاية.
وكان ميكن للمكسيك التأهل اذا استغلت 
ال��ف��رص التي أتيحت لها بعد أن أصبحت 
املباراة من طرف واح��د في الشوط الثاني، 
لكن العويس وغياب الدقة في اللمسة األخيرة 

سهال طريق بولندا إلى أدوار خروج املغلوب.
وألغي هدف للبديل أورييل أونتونا بداعي 

التسلل قرب النهاية.
وقلص الدوسري الفارق في الوقت بدل 
الضائع، ليصل إلى هدفه الثالث في مشاركاته 
بكأس العالم، بواقع هدف في نسخة 2018 
وهدف أمام األرجنتني في 2022،بعد تبادل 

للكرة مع البديل هتان باهبري.

الطموح السعودي توقف أمام املكسيك

أعلن االحت��اد اإلجنليزي لكرة القدم أن املدافع 
بن وايت غادر معسكر إجنلترا وسيعود إلى بالده 
ألسباب شخصية، مشيرا إل��ى أن��ه من غير املتوقع 

عودته للمسابقة.

وكان وايت، قلب الدفاع الذي أحيانا يلعب في مركز 
الظهير األمين مع أرسنال متصدر الدوري اإلجنليزي 
املمتاز، قد انضم بشكل مفاجئ لتشكيلة إجنلترا 
في كأس العالم. وغ��اب واي��ت عن م��ران إجنلترا في 

آخر يومني، وقال االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم إنه 
مريض. وانضم واي��ت، ال��ذي خاض أرب��ع مباريات 
دولية، إلى تشكيلة ب��الده في بطولة أوروب��ا العام 

املاضي كبديل لالعب مصاب، لكنه لم يشارك.

األرجنتني تهزم بولندا
16 وتتأهالن لدور الـ 

 فازت األرجنتني 2 -صفر 
ع��ل��ى ب��ول��ن��دا بفضل هدفني 
في الشوط الثاني في ختام 
منافسات املجموعة الثالثة، 
ليتأهل املنتخبان معا إلى دور 
الستة عشر في كأس العالم 

لكرة القدم .
وس��ج��ل أل��ي��ك��س��ي��س م��اك 
أليستر ال��ه��دف األول بعد 
االس��ت��راح��ة بدقيقة واح��دة، 
وأض����اف خ��ول��ي��ان أل��ف��اري��ز 
ال��ه��دف ال��ث��ان��ي ف��ي الدقيقة 
67، لتنجح األرج��ن��ت��ني في 
تعويض إهدار ليونيل ميسي 

ركلة جزاء في الشوط األول.
وأصبح رصيد األرجنتني 
ست نقاط من ثالث مباريات 
وانتزعت ص��دارة املجموعة 
بعد التعافي م��ن اخل��س��ارة 
2-1 أم���ام ال��س��ع��ودي��ة في 
اجلولة االفتتاحية في واحدة 
من كبرى املفاجآت في تاريخ 

البطولة.
وجتمد رصيد بولندا عند 
أرب���ع ن��ق��اط لكنها انتزعت 
املركز الثاني وضمنت التأهل 
بفارق هدف واحد عن املكسيك 
صاحبة املركز الثالث التي 
متلك الرصيد ذات���ه بالفوز 
2-1 على السعودية متذيلة 

الترتيب.
وستلعب األرج��ن��ت��ني في 
دور الستة عشر مع أستراليا 
ص��اح��ب��ة امل��رك��ز ال��ث��ان��ي في 
املجموعة ال��راب��ع��ة، وتلعب 
ب��ول��ن��دا م��ع ف��رن��س��ا حاملة 

جانب من اللقاءاللقب.

من الكويت إلى الدوحة..

فرحة طالب ثانوية بالط الشهداء 
تتواصل في قطر

طالب ثانوية بالط الشهداء خالل مغادرتهم الى الدوحة تلبية ملكرمة أمير دولة قطر الشيخ متيم بن حمد
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.. اجلماهير الكويتية توافدت ملساندة األخضر 
توافدت اجلماهير الكويتية لدعم منتخب 
السعودية في مباراته املهمة التي أقيمت أمام 
منتخب املكسيك والتي انتهت بفوز األخير 
)2/1( ضمن اجلولة الثالثة للمجموعة الثالثة 
لبطولة ك��أس العالم لكرة القدم املتواصلة 
ف��ي ق��ط��ر. وس��ان��دت اجلماهير السعودية 
والكويتية والعربية منتخب السعودية 
وشجعت املنتخب مبنطقة البالجات طوال 
املباراة اذ كانت تأمل بفوز )األخضر( وتأهله 
ال��ى دور ال16 للبطولة اال ان��ه لم يوفق في 
مباراته األخيرة وخرج من البطولة بعد أن 
ق��دم أداء مشرفا في مجموعة صعبة وكان 
لالصابات األثر البالغ على الفريق الذي قدم 

حضور كثيف من اجلماهير الكويتيةأداء مميزا في البطولة.

توجه أم��س وف��د من ثانوية ب��الط الشهداء 
يضم 30 معلما و100 طالب إل��ى العاصمة 
القطرية ال��دوح��ة تلبية للدعوة الكرمية من 
أمير دول��ة قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاني 
لتتواصل بذلك فرحة هذه الثانوية باحتضان 

قطر مونديال 2022 لكرة القدم.
وج��اءت هذه الدعوة الكرمية من أمير قطر إثر 
مبادرة قامت بها ثانوية بالط الشهداء في االحتفال 
باملونديال باعتبار قطر أول دولة عربية تستضيف 

كأس العالم وذلك جتسيدا للوحدة اخلليجية.

العراق يستضيف الكويت في افتتاح ملعب امليناء

25 ملعب امليناء أحد مالعب بطولة كاس اخلليج 

إيقاف اإلسباني فرداسكو 
بسبب املنشطات

قالت الوكالة 
الدولية لنزاهة 
ال��ت��ن��س إن����ه مت 
ايقاف اإلسباني 
ف������رن������ان������دو 
فرداسكو مؤقتا 
ملدة شهرين بعد 
إخفاقه في جتديد 
إعفاء االستخدام 
العالجي لعقار 
ميثيل فينيدات 
وس�����ق�����وط�����ه 
ف�����ي اخ���ت���ب���ار 

للمنشطات.
وتقبل الالعب 
البالغ من العمر 
39 عاما، والذي 

وصل إلى املركز السابع في التصنيف العاملي عام 2009 
وهو أعلى تصنيف له، ايقافا طوعيا حتى 8 يناير كانون 
الثاني من العام املقبل بعد أن مت سحب عينة بول منه في 
بطولة في ريو دي جانيرو ضمن سلسلة بطوالت التحدي 

في فبراير شباط املاضي احتوت على اثار للعقار.
واعترف فرداسكو بانتهاك قواعد مكافحة املنشطات 
وق��ال إنه مت تشخيص حالته باعتبارها اضطراب نقص 
/هابتنلاافرط النشاط واستخدم عقار ميثيل فينيدات على 
النحو الذي وصفه طبيبه لعالج احلالة وفقا إلعفاء الدواء 

لالستخدام العالجي.
ومع ذل��ك، فقد نسي فرداسكو جتديد إعفاء االستخدام 
العالجي عندما انتهت صالحيته ومنذ ذلك احلني مت إعطاؤه 
اعفاء جديدا من قبل الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات 

لدوائه للفترة املقبلة.
وقالت الوكالة الدولية لنزاهة التنس في بيان لها »تقبل 
الوكالة أن الالعب لم يقصد الغش وأن مخالفته كانت غير 
مقصودة وغير متعمدة وأنه ال يتحمل أي خطأ أو إهمال كبير 

في ذلك.
»في ظل الظروف احملددة لهذه احلالة، وبناء على درجة 
خطأ الالعب، يسمح برنامج مكافحة املنشطات في رياضة 
التنس بتخفيض فترة عدم األهلية )االيقاف( املعمول بها من 

عامني إلى شهرين«.

 وفد من طلبة ثانوية بالط الشهداء خالل مغادرته

يستضيف املنتخب العراقي شقيقه الكويتي في ال 
30 من ديسمبر املقبل، في مباراة ودية ألفتتاح ملعب 

امليناء األوملبي قبل انطالق خليجي 25 بالبصرة.
وستكون مواجهة العراق والكويت ، فرصة ملعرفة 
جاهزية املنتخبني قبل الدخول مبنافسات بطولة 
اخلليج العربي التي ستنطلق بالبصرة في 6 يناير 

املقبل.
وت��ع��د ه��ذه امل��ب��اراة األول���ى ل��ل��م��درب اإلسباني 
خيسوس كاساس مع أسود الرافدين بعد استالمه 

املهمة بشكل رسمي في منتصف الشهر اجلاري.
وسبق للمنتخب الكويتي أن لعب مباراة ودية مع 
مستضيفه العراقي مبدينة البصرة في العام املاضي 

وجرت مبلعب جذع النخلة وانتهت عراقية بنتيجة 
.)1-2(

 وعلى صعيد متصل، عقدت اللجنة العليا املشرفة 
على بطولة كاس اخلليج 25 أمس ، اجتماعها الرابع 
في قصر الضيافة وسط بغداد برئاسة وزير الشباب 
وال��ري��اض��ة رئ��ي��س اللجنة العليا أح��م��د املبرقع، 
وحضور أعضائها وممثليهم من املؤسسات والهيئات 

املساندة.
وأك��د املبرقع أن االجتماع ناقش تفاصيل عقد 
الشركة املسؤولة عن التنظيم اخلاص للبطولة، الذي 
أبرمه االحت��اد العراقي لكرة القدم، وال��ذي سيؤمن 
النجاح االحترافي لها بجميع التفاصيل، واطلعت 

اللجنة على جانب مهم من سير العمل في البصرة على 
مستوى البنى التحتية، وجميع املتعلقات التي مت 
تامينها بشكل كامل، لتكون النسخة املقبلة على درجة 
كبيرة من النجاح في التحضير واألعداد وإجناز جميع 
االعمال، فضال عن مناقشة تضييف منتخب الكويت 

خلوض مباراة ودية الفتتاح ملعب امليناء االوملبي.
وبعد االستماع لطروحات مفصلة تناوب على 
تقدميها اعضاء اللجنة فيما يخص ملفات املنافذ 
احلدودية واملطارات، وإمكانية رفع توصيات مركزية 
بقبول دخ��ول اجلماهير من البلدان اخلليجية دون 
سمة دخ��ول طيلة أي��ام البطولة، واألخ��رى املتعلقة 

بأمن املالعب واملتطوعني واجلهد اإلعالمي.

فرناندو فرداسكو



 ذك���ر ت��ق��ري��ر لشبكة )ئ��ي.
إس.ب���ي.إن( البرازيلية أنه مت 
نقل أسطورة كرة القدم بيليه 
إل��ى مستشفى في س��او باولو 
بسبب »ت���ورم ع��ام« ف��ي إط��ار 
عالجه م��ن ال��س��رط��ان مشيرة 
إلى أنه يخضع لعدة فحوصات 
إلجراء مزيد من التقييم املتعمق 

ملشكالته الصحية.
وك��ان بيليه )82 عاما( قد 
استئصل ورما من القولون في 
سبتمبر 2021، ومنذ ذلك احلني 
يدخل وي��خ��رج م��ن املستشفى 
لتلقي ال��ع��الج بشكل منتظم. 
ول���م ي���رد م��دي��ر أع��م��ال بيليه 
ومستشفى أل��ب��رت أينشتاين 
على الفور على طلبات للتعليق.

 حققت تونس ف��وزا مفاجئا -1صفر 
على فرنسا حاملة اللقب، التي خاضت 
املباراة بالعديد من الالعبني البدالء، لكن 

ذلك لم يكن كافيا لتجنب اخلروج املبكر 
من كأس العالم لكرة القدم في قطر .

وكانت تونس حتتاج إلى الفوز على 

فرنسا، املتأهلة بالفعل، باإلضافة إلى 
جتنب الدمنارك اخلسارة أمام أستراليا 
في املباراة األخ��رى باملجموعة الرابعة، 

وخرج املنتخب العربي بالفوز بالفعل، 
لكن أستراليا ف��ازت -1صفر وانتزعت 

بطاقة التأهل الثانية.
وتصدرت فرنسا املجموعة بست نقاط 
وبفارق األه��داف عن الدمنرك ثم جاءت 
تونس ب��أرب��ع ن��ق��اط، وأخ��ي��را الدمنرك 

بنقطة وحيدة.
وهز وهبي اخلزري، املولود في فرنسا، 
الشباك في الدقيقة 58 بعدما توغل بالكرة 
وسدد من حافة منطقة اجلزاء في مرمى 
احل��ارس ستيف مانداندا البالغ عمره 
37 عاما والذي أصبح أكبر العب فرنسي 

يشارك في مباراة في كأس العالم.
وق�����ال اخل������زري ف���ي ت��ص��ري��ح��ات 
تلفزيونية »قدمنا مباراة رائعة وسعيد 
مبستوى الليلة، لكن لدينا خيبة أمل ألننا 

كنا نريد التأهل«.
وأضاف »خاب أملي، كنا نريد التأهل 
وقدمنا مباراة مثل احملاربني وحصلنا 
على عدة فرص لكن لدينا خيبة أمل ألن 

األمر لم يكن بأيدينا«.
وحققت تونس فوزها الثالث في ست 
مشاركات باملسابقة، كما أوقفت سلسلة 
من ستة انتصارات متتالية لفرنسا في 

كأس العالم.
وق���ال ج��الل ال��ق��ادري م���درب تونس 
»لسوء احلظ خرجنا من البطولة لكننا 
خرجنا من املباراة بشرف وفخر .. جنحنا 

في اللعب بكفاءة عالية«.
وه���ددت تونس مرمى فرنسا مبكرا 
ووضع نادر الغندري الكرة في الشباك 

بعد ركلة حرة لكنه كان في موقف تسلل.
وك��ان��ت األج���واء احلماسية واضحة 
م��ن مشجعي ت��ون��س ق��ب��ل ح��ت��ى ب��داي��ة 
املباراة حيث أطلق مجموعة من اجلماهير 
صيحات االستهجان خالل عزف النشيد 
الوطني لفرنسا، ليتكرر م��ا ح��دث في 
2008 في باريس قبل مباراة ودية بني 

املنتخبني.
وح��اول ديدييه ديشان مدرب فرنسا 
منح مجموعة من العبيه غير األساسيني 
فرصة املشاركة اليوم بعد ضمان التأهل، 
لكن الفريق لم يظهر بالشكل املطلوب 

وافتقر للشراسة الهجومية.
وبعد ه��دف ت��ون��س، ح��اول��ت فرنسا 
ال��ت��ع��وي��ض وأش�����رك دي���ش���ان جن��وم��ه 
البارزين مثل كيليان مبابي وأنطوان 

جريزمان وضغط بكل قوة.
واعتقد جريزمان أنه أدرك التعادل في 
الثواني األخيرة، لكن احلكم ألغى الهدف 
بسبب التسلل عقب ال��ع��ودة إل��ى حكم 

الفيديو املساعد.
ورغ���م س��ع��ادة ت��ون��س ب��إل��غ��اء هدف 
فرنسا قرب نهاية الوقت الضائع وحتقيق 
االنتصار، فقد امتزج ذلك بحسرة على 

اخلروج املبكر.
وستلعب فرنسا في دور الستة عشر 
مع صاحبة املركز الثاني في املجموعة 
ال��ث��ال��ث��ة، بينما ت��ل��ع��ب أس��ت��رال��ي��ا مع 
متصدرة تلك املجموعةالتي تضم بولندا 

واألرجنتني والسعودية واملكسيك.

صحوة تونسية متأخرة 
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أستراليا تصعق الدمنارك وتتأهل 

استراليا انتزعت البطاقة الثانية لدور ال�16
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اللقب  حامل  على  مثير  بفوز  املونديال  يودعون  قرطاج  نسور 

فازت أستراليا على الدمنارك -1صفر لتتأهل 
إلى دور الستة عشر لكأس العالم لكرة القدم 
ألول م��رة منذ 16 عاما بفضل ه��دف رائ��ع من 

مجهود فردي سجله ماثيو ليكي .
وهيمنت أستراليا على املباراة أمام الدمنرك 
في استاد اجلنوب قبل أن حتسم الفوز على 
منافسها األوروبي إثر هجمة مرتدة في الدقيقة 
60 عندما اقتحم ليكي مساحة خالية وجتاوز 
املدافع يواكيم مايله ليرسل تسديدة أرضية في 

مرمى احلارس كاسبر شمايكل.

ودف��ع كاسبر يوملاند م��درب الدمنرك بقوته 
ال��ض��ارب��ة الهجومية حيث سعى ب��ش��دة إلى 
تسجيل األهداف التي استعصت على فريقه في 
قطر. لكن أستراليا حافظت على املركز الثاني 
في املجموعة الرابعة بست نقاط متأخرة بفارق 
األهداف عن فرنسا التي خسرت بشكل مفاجيء 
-1صفر أم��ام تونس، صاحبة املركز الثالث 

بأربع نقاط، في املباراة األخرى باملجموعة.
وودعت الدمنارك البطولة بنقطة واحدة في 

ذيل الترتيب.

املستشفى  إلى  البرازيل  أسطورة  بيليه  نقل 

 حت���دث ال��ب��رت��غ��ال��ي ب��اول��و بينتو، 
املدير الفني ملنتخب كوريا اجلنوبية، 
ع��ن مواجهة البرتغال ال��ي��وم اجلمعة، 
ضمن ختام دور املجموعات لبطولة كأس 

العالم.
وق���ال بينتو ف��ي امل��ؤمت��ر الصحفي 
:«يجب علينا أن نكمل املسار ونستمر في 
اللعب بشكل جيد، ويجب علينا أن نعي أن 
الفريق اخلصم قوي جداً، سواء فردياً أو 

جماعياً، يجب علي قول احلقيقة«.
وت��اب��ع: »ه��ذا الفريق م��ن ب��ني أفضل 
أجيال البرتغال، لقد تأهل إلى دور ال16 
وسيحاول أششن يحتل املرتبة األول��ى 
في املجموعة وبكل تأكيد هذا يعني مزيداً 
من الصعوبة بالنسبة إلى فريقنا، لكن 
ينتظرنا حتد كبير، علينا أن نكون على 
مستواه، وتقدمي أداء جيد، لنتمكن من 

الفوز أمام هذا الفريق«.
وواصل: »أؤمن بقدرات فريقي، وأعرف 
أنهم سيبذلون ما بوسعهم وأن��ا متأكد 
م��ن أنهم ق���ادرون على ات��خ��اذ ال��ق��رارات 
وهم على أرض امللعب، هناك الكثير من 

ال��ق��رارات التي تتخذ خ��الل امل��ب��اري��ات، 
الفريق البرتغالي منظم، يعتمد على 
مجموعة العبني أصحاب مستوى رفيع في 

كل املراكز، لديهم مدافعني على قدر كبير 
من الشراسة ميكنهم إج��راء 4 تبديالت 

ويحافظون على نفس املستوى«.

وزاد: »ه��م الفريق األوف���ر حظا، هم 
تأهلوا بالفعل ول��ن يتغير ذل��ك حتى لو 
انتهى اللقاء بالتعادل لكن نحن مطالبني 
ب��ال��ف��وز ف��ق��ط، لدينا ط��اب��ع جماعي في 
الفريق، نفكر بالدفاع والهجوم، كما أننا 
نحلل الفريق اخلصم، نأخذ كل ذلك في 
عني االعتبار، كما نهتم بالصفات والقدرات 
الفردية، لدينا العبني مخضرمني ميلكون 

اإلمكانيات«.
وح��ول مواجهة كريستيانو رونالدو 
العب البرتغال قال بينتو: »علينا أال نقلق 
بشأن كريستيانو فقط، لكن نفكر في 
اخلصم كمجموعة، لكن نحاول مواجهة 
منافسنا القوي، أشكر الفيفا على منحي 
الفرصة للتواجد هنا إلى جانب الالعبني، 
عدم تواجدي على أرض امللعب لن يؤثر 
على طريقة لعبنا ومستوانا، التركيز على 
الالعبني وليس علي، اجلمهور يذهب إلى 
امللعب ملشاهدة الالعبني وليس امل��درب، 
علينا أال نكون مضطربني، دائ��م��اً أقول 
لالعبني عليكم أن تكونوا متأكدين من 

أنفسكم«.

البرتغالي باولو بينتو

مدرب كوريا: برتغال رونالدو األقوى وال بديل عن الفوز

أك��د أوت��و أدو املدير الفني للمنتخب 
الغاني، أن مباراة أوروج���واي ستكون 
قوية وصعبة، موضحا أن اجلميع يعلم 

ما حدث في مونديال 2010.
وي��ل��ت��ق��ي م��ن��ت��خ��ب غ���ان���ا م��ن��اف��س��ه 
أوروجواي، اليوم اجلمعة، في ختام دور 

املجموعات لكأس العالم.
وق���ال أدو ف��ي امل��ؤمت��ر الصحفي إن 
منتخب أوروج����واي يضم ال��ع��دي��د من 
الالعبني الرائعني، موضحا أنها ستكون 
م��ب��اراة صعبة، وي��ج��ب التركيز على 

اجلانب البدني.
وعن تألق محمد قدوس جنم أياكس، 
أش��ار إلى أنه العب ممتاز، كما أن هناك 
العديد من الالعبني الرائعني، وخاصة في 
خط الدفاع. وأضاف »قدوس يقوم بعمل 
رائ��ع، كما أن املدافعني يبذلون مجهودا 

كبيرا للحد من هجمات املنافششسني«.
وعن الثأر من مباراة ربع نهائي كأس 
العالم 2010، التي فازت بها أوروجواي، 
أكد أن اجلميع مطالب ببذل اجلهد بغض 
النظر ع��ن ال��ث��أر، موضحا أن��ه استعد 

للمباراة مثل أي لقاء.

وأوض��ح أن املنتخب الغاني ال يشعر 
بالضغط م��ن ه��ذه امل��واج��ه��ة، م��ؤك��دا أن 
مباراة 2010 كانت يوما حزينا للكرة 
الغانية، ولكن بالنسبة له كمدرب هذه 

مباراة طبيعية وال ميكن تغيير املاضي 
بشأن ما حدث.

ون����وه »ت��اب��ع��ن��ا وح��ل��ل��ن��ا منتخب 
أوروج�����واي، نعلم ج��ي��دا ن��ق��اط القوة 

والضعف بشأن املنافس، نسعى للفوز، 
كما أن منتخب أوروجواي يحتاج للفوز، 
نحن جاهزون ألي سيناريو تكتيكي داخل 

امللعب«.
وأش���ار إل��ى أن مستوى أي منتخب 
يتعلق ب��ق��وة أف��ك��ار امل����درب، موضحا 
أن منتخب غ��ان��ا أص��ب��ح ميلك خبرات 
أكبر وي��ح��اول اي��ج��اد احل��ل��ول لتحقيق 

االنتصارات.
ووجه أدو التهنئة للمنتخب السنغالي 
بعد عبوره دور املجموعات، مؤكدا أن 
املنتخب املغربي يستطيع التأهل والعبور 
إل��ى دور الستة عشر، كما أن منتخب 
ال��ك��ام��ي��رون ل��دي��ه ح��ظ��وظ تبلغ 60% 

للتأهل حال الفوز على البرازيل.
وأش���ار إل��ى أن املنتخبات األفريقية 
لديها القدرة على تقدمي مستويات مميزة، 

وتثبت أن أفريقيا لم حتصل على حقها.
وعن عالقته بالقائد أندريه أيوا، قال 
أدو »عالقتي جيدة مثل باقي الالعبني، 
نحترم بعضنا البعض، هو ليس من أعز 
أصدقائي، ولكنه العب أسطوري ويتمتع 

بأرقام جيدة في مشواره الدولي«.

أسطورة كرة القدم بيليه 

مواجهة صعبة للجواهر السوداء أمام أوروجواي

مدرب غانا: املغرب والكاميرون 
2022.. يستطيعان التأهل ولقاء أوروجواي .. صعب كأس العالم 

العربية املشاركات  تاريخ  في  انتصارات  غلة  أكبر 

أداء غير منتظر من منتخب العنابي

أص��ب��ح��ت م��ش��ارك��ة املنتخبات ال��ع��رب��ي��ة في 
مونديال قطر 2022 في ك��رة القدم األفضل في 
التاريخ لناحية عدد االنتصارات في نسخة واحدة، 
بعد تغّلب تونس على فرنسا في اجلولة الثالثة 

األخيرة من دور املجموعات.
وكانت السعودية حققت مفاجأة مدوية بفوزها 
على األرج��ن��ت��ني بطلة 1978 و1986 وجنمها 
ليونيل ميسي افتتاحاً 2-1 واصبحت أول منتخب 
آسيوي يتغّلب على »ألبيسيلستي« في البطولة 

املقامة مّرة كل أربع سنوات.
بعدها، جنح املغرب بالتفّوق على بلجيكا ثالثة 
مونديال 2018 واملصنفة ثانية عاملياً 2-0 ليضع 
قدمه في ثمن النهائي. أما تونس، فانضمت إلى 
قائمة املنتخبات الفائزة على أصحاب األوزان 
الثقيلة، بتخطيها األربعاء فرنسا حاملة اللقب 
بهدف وهبي اخل���زري. لكن فرحة التوانسة لم 
تكتمل، ألن أستراليا حصدت نقطتها السادسة 
بفوزها على الدمنارك وحلّت وصيفة في مجموعتها 
على حساب »نسور قرطاج« الذين وّدع��وا دور 

املجموعات للمرة السادسة في ست مشاركات.
وكانت املنتخبات العربية حققت فوزين في 
نسخة 1982 عندما تخطت اجلزائر أملانيا الغربية 
2-1 في مباراة تاريخية وتشيلي 3-2 قبل أن 
توّدع مبؤامرة بني أملانيا والنمسا، نسخة 1994 
عندما تغلبت السعودية على املغرب 2-1 وبلجيكا 
1-0 بهدف شهير لسعيد العويران، وفي 2018 مع 
فوز السعودية على مصر 2-1 وتونس على بنما 
2-1. وفي املرات الثالث، كانت السعودية العامل 

املشترك في حتقيق االنتصارات العربية.
ومبقدور املنتخبات العربية زيادة غلتها، عندما 
يلعب املغرب مع كندا ي��وم اخلميس في اجلولة 
الثالثة األخيرة من املجموعة اخلامسة، علماً انه 
مرشح قوي لتخطي دور املجموعات وخوض ثمن 

النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد 1986.
وأه����درت ال��س��ع��ودي��ة ف��رص��ة ال��ف��وز ال��راب��ع 
بخسارتها االربعاء أم��ام املكسيك 1-2 في ثالث 
مبارياتها ضمن املجموعة الثالثة، لتفشل في بلوغ 

النهائي للمرة الثانية في تاريخها بعد 1994.
وُتعّد املشاركة العربية في مونديال 2022 
األوسع في التاريخ، بالتساوي مع 2018 عندما 

شاركت السعودية ومصر وتونس واملغرب.
ُي��ذك��ر ان ع��دد املشاركني ك��ان 13 منتخباً في 
نسخة 1930 وص���والً إل��ى 32 ب���دءاً م��ن 1998، 
وسيرتفع إلى 48 في نسخة 2026، ما يعني ان 
املشاركات العربية كانت محصورة في املاضي 
بسبب املقاعد احملّددة لكل قارة وعدم نيل عدد كبير 
منها استقاللها. وغالباً ما كانت املشاركة العربية 
في ك��أس العالم ت��وّزع بني منتخب واح��د )مصر 
في 1934، املغرب 1970، تونس 1978، اجلزائر 
في 2010 و2014(، بينما شارك منتخبان في كل 
من مونديال 1982 )الكويت واجلزائر(، و1990 
)مصر واالمارات(، و1994 )املغرب والسعودية(، 
و2002 )السعودية وتونس( و2006 )السعودية 
وتونس( وثالثة في كل من مونديال 1986 في 
املكسيك )املغرب، اجلزائر، والعراق(، و1998 في 

فرنسا )املغرب، السعودية، وتونس(.

االنتصار  بضياع  تهدد  اللوائح   ...
فجر تقرير صحفي فرنسي، مفاجأة 
ت��ه��دد ب��ض��ي��اع االن��ت��ص��ار التاريخي 

ملنتخب تونس أمام الديوك.
 وذكرت شبكة »راديو مونت كارلو« 
أن امل���ادة رق��م 10 م��ن الئ��ح��ة مجلس 
االحتاد الدولي لكرة القدم، تبطل قرار 
إلغاء ه��دف أن��ط��وان جريزمان، الذي 
سجله ف��ي م��رم��ى ت��ون��س بالثواني 

األخيرة.
وأوض��ح��ت الشبكة الفرنسية، أن 
ه��ذه امل���ادة متنع جل��وء حكم امل��ب��اراة 
لتقنية الفيديو حال استئناف املباراة 
بعد توقفها باستثناء ح��االت معينة، 
مثل اخلطأ في حتديد الهوية أو حدوث 
سلوك غير الئق مثل العنف والبصق 
والعض أو األلفاظ النابية وغيرها من 

التصرفات اخلارجة عن النص.
ون��ش��رت »م��ون��ت ك��ارل��و« ص��ورة 
م��ن ملعب امل���ب���اراة، ت��ؤك��د أن احلكم 
النيوزلندي ماتيو كوجنر، استأنف 
بالفعل املباراة مجددا بركلة بداية من 
منتخب تونس قبل أن يطلق صافرة 
النهاية، وهي اللقطة التي لم يلتقطها 

البث التليفزيوني مباشرة.

.. رايت يهدي الفوز لوالدة زوجته 
 أشاد املدافع األسترالي الدولي بيلي رايت 
بزوجته وبوالدتها املريضة بعد فوز منتخب 
ب���الده غير املتوقع -1صفر على نظيره 
الدمنركي بينما وصلته أخبار سيئة في 
الوقت الذي احتفل فيه بقية أعضاء املنتخب 
األسترالي بالتقدم إل��ى دور 16 في كأس 

العالم 2022 لكرة القدم في قطر .
وق���ال راب���ت )30 ع��ام��ا( ال���ذي يلعب 
لسندرالند في دوري القسم الثاني اإلجنليزي 

في تصريحات صحفية في امللعب إنه يشعر 
بقلق بالغ على حياة والدة زوجته.

وأض��اف راي��ت »تلقيت للتو رسالة من 
زوجتي. أود إه��داء ه��ذا الفوز إل��ى زوجتي 
ووالدتها.. التي بصراحة أشعر بقلق بالغ 
عليها وأمتنى أن تكون على قيد احلياة حتى 

اآلن«.
وب���ني راي����ت أن���ه ل��م ي��ب��ل��غ ف��ري��ق��ه عن 

الصعوبات التي تواجه أسرته في الوطن.
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 في الصـميم
حريق متعمد في عمارة سكنية يقطنها مسلمون في العاصمة 
الصينية بكني، راح ضحيته العشرات من القتلى وأعــداد كبيرة من 
املصابني، تشير التحقيقات األولية إلى أنه عمل مدبر من أيدي آثمة، 
وما زاد الطني بلة أن رجال املطافئ لم يسارعوا إلى إطفاء احلريق بل 

زادوه اشتعاالً، مما يدل على أن احلريق مدبر . 
مــاذا يريد أعــداء الله من أقلية مسلمة مساملة ال تضر املجتمع 
الصيني الذي تعدى املليار نسمة؟! ، السؤال املهم ماذا فعلت منظمة 
العالم اإلسالمي التي متثل نحو خمسني دولة لنصرة األقلية املسلمة 
في الصني؟! هذه اجلرائم كشفت الوجه احلقيقي للصينيني املالحدة 
ونواياهم اخلبيثة . على الشعوب اإلسالمية نصرة إخوانهم عن طريق 

مقاطعة املنتجات الصينية وذلك أضعف اإلميان .

  

@Alwasatkuwait

Retweet

alfaid_al3ony@   اأ. عبداللـه ال�رشيف
أخواني و أخواتي مدراء املدارس أخواني و أخواتي املعلمني و املعلمات إذا أتاكم 
طالب يشتكي من زميله أو من معلم أرجو منكم االستماع له و انصافه و إعطائه 
حقه على أكمل وجه، ال ترضوا بالظلم فالظلم ظلمات يوم القيامة.هي مسؤولية و 

أنتم على قدرها بإذن الله

Dr_HananAl_Said@  د _حنان ال�صعيد 
املفروض احلكومه اجلديده تعتذر ل ضحايا النصب العقاري عما سببه فساد 
بعض الوزارات التي اقامت املعارض العقاريه وجمعت شركات النصب العقاري 
وادعت ان العقارات آمنه واستثمار مضمون وللوزاره اللي اعطت التراخيص 
والكهرباء ملشاريع وهميه واملواطن الى اآلن يعاني مرض وديون  والسبب فساد 

املسؤولني

Ahmad Al Essa @ahmadaleisa
برنامج عمل احلكومة عبارة عن كلمات منمقة كتبها »رومانسي« يبدو أنه لم 
ميارس العمل االداري وال يعرف الدورة املستندية وتداخل االختصاصات برنامج 
ال يوجد فيه بناء محطة كهرباء واحدة توفر طاقة ملشاريعه املستقبلية يتحدث عن 

مستشفيات تديرها شركات عاملية بينما املستوصفات تعاني نقص األدوية

HamadAlMunawer@  حمد املناور
حكومة ومجلس امة منذ شهرين وت��دور املناقشات حول رفع احلد االدني 
ملعاشات املتقاعدين الي 1000 دينار شهريا املتقاعدين االقل من 1000حوالي 
37 الف متقاعد وتكلفة رفعهم الى 1000 دينار يكلف خزينه التامينات حوالي 8 

ماليني دينار شهريا وارباح  التامينات 20 مليار دوالر سنويابذمتكم هذي سالفه

 мαηαℓ αℓмυταiяi    @Barazia79
التضخم املستمر يستنفد مدخول األس��ر الكويتية املتوسطة واألق��ل من 
املتوسطة نص الدستور الكويتي في مادته رقم)20( على رفع مستوى املعيشة 
وحتقيق الرخاء للمواطنني وتكاليف املعيشة التي يجب أن تكون معقولة للمواطن 

مع مدخوله الشهري متى تطبقون الدستور؟

boibraheem@   حمد اجلا�رش
تسعير التذاكر لدى اخلطوط الكويتية أمر يثير احليرة والغضب معا-تذاكرها 
اغلى - احيانا الضعف واكثر - عن باقي الشركات ولنفس الوجهات-واغلى ما 
تكون تذاكرها عندما تكون نقطة االنطالق من الكويت وخصوصا للوجهات التي 
يقصدها املواطن الكويتي )تركيا/اوربا/امريكا(-مع هذا هي تخسر وغيرها 

يربح

Aldugheshem@  د. حنان الدغي�صم 
التصويت على مرسوم الضرورة اخلاص بتعديل قانون االنتخاب واعتماد 
البطاقة املدنية لتحديد املوطن االنتخابي يجب أن يعقبه تعديل على قانون االنتخاب 

بنفس املضمون فاملرسوم وقتي ويطبق ملرة واحدة

bdwemarkh@    اأ.خالد النايل  
تعي احلكومة جيداً ان ميزانية بيع االجازات لن تغطي كافة األيام التي تقدم 
بها املستفيدين،لذلك طرحت في برنامجها بند السحب املنظم من احتياطي األجيال 
القادمة،لتكرر نفس السيناريو الذي استخدمته إلقرار امليزانية،عندما اخضعت 

املجلس بالتوقيع عليه

متثل السيارات الكالسيكية جزءاً من التراث 
في دولة قطر، ولذلك حرصت جلنة احتفاالت 
ــوم الــوطــنــي عــلــى تــزيــني جــنــبــات درب  ــي ال
الساعي في أم صالل مبجموعة من السيارات 

الكالسيكية.
وحــرصــت اللجنة املنظمة على توزيع 
ــدرب إلتاحة  السيارات على جميع مداخل ال
مشاهدتها والتقاط الصور معها ألكبر عدد من 
اجلمهور، حيث جتتذب هذه السيارات كثيرا 
ــواة املــواتــر القدمية، بلوحاتها  من عشاق ه
املــمــيــزة، وألــوانــهــا وتصميماتها املتنوعة، 
وموديالتها املختلفة التي انتهى صالحية 
بعضها متاما، حتى أصبحت هذه السيارات 

نوادر متحفية إلى جانب السيارات العصرية.
كما تعبر تلك املركبات التقليدية عن ماضي 
صناعة املركبات التي كانت تأخذ مساحة 
كبيرة وتتميز بالثقل والضخامة، وتختلف عن 
مركبات اليوم التي تعانق احلداثة في الطاقة 
واملظهر اخلارجي، إال أّن تراث املركبات القدمية 
يستهوي الكثيرين؛ ألنه يلخص املاضي وينقله 
للزائرين، وكيف تطورت صناعة السيارات 

على مدى أكثر من 100 عام.
ومتلك تلك املركبات الكالسيكية تاريخاً 
مميزاً من ماضي األصالة وحفاظ أصحابها 
عليها من التشويه واالنــدثــار، والكثير منها 
لليوم يحمل لوحات قطرية، ويحرص زوار 

درب الساعي على تصويرها.
ــارات  ــي ــس ــر أن هـــوايـــة ال ــذك ــال جــديــر ب
الكالسيكية حتظى باهتمام كبير في دولة 
قطر، من خالل مركز مواتر، كما تعتزم متاحف 
قطر تدشني متحف قطر للسيارات، ليكون 
مركزاً مجتمعياً يجمع عشاق السيارات في 
قطر حتت سقف واحد، ومن أجل هدف واحد، 
وهو دفع مسيرة الثقافة إلى األمام. وسيضم 
املتحف، الذي تبلغ مساحته 30 ألف متر مربع 
)320 ألف قدم مربعة(، صاالت عرض دائمة 
ومؤقتة تتتبع ماضي السيارات وحاضرها 
ومستقبلها، وتأثيرها على احلياة والثقافة في 

قطر، والعالم من حولها.

املنسف األردني يدخل قائمة 
التراث العاملي غير املادي

دواء جديد يبطئ 
التدهور املعرفي 
ملرضى الزهامير

مع اقتراب اليوم الوطني

قطر..  السيارات الكالسيكية تزين درب الساعي
أبدى عدد من العلماء ارتياحهم إلى النتائج 
التفصيلية لدراسة سريرية عن دواء جديد أكدت 
فاعليته في إبطاء التدهور املعرفي للمرضى 
املصابني مبرض الزهامير التنكسي العصبي، 
ــاروا أيضاً إلى أنه قد يــؤدي إلى آثار  لكنهم أش

سلبية.
وأكدت النتائج الكاملة لهذه الدراسة السريرية 
املتقدمة )املرحلة الثالثة( التي أجريت على نحو 
1800 شخص متت متابعتهم على مدار 18 شهراً 
انخفاضاً بنسبة 27 في املئة في التدهور املعرفي 
لدى املرضى الذين عوجلوا بدواء “ليكانيماب” 
)lecanemab( الــذي توصلت إليه مجموعة 
األدوية اليابانية “إيساي” )Eisai( واألميركية 

.)Biogen( ”بايوجني“
وسبق أن اُعلن في نهاية سبتمبر الفائت عن 
هذه النسبة التي ُتعتبر “مهمة إحصائياً” بحسب 

املجموعتني.
لكن الدراسة الكاملة التي ُنشرت، أول أمس، 
في مجلة “نيو إنغلند جورنا أوف ميديسني” 
بّينت أيضاً معدالت تسجيل اآلثــار اجلانبية 
لعقار “ليكانيماب”، وهي تكون أحياناً حادة 
وأكثر تواتراً بشكل ملحوظ من مجموعة املرضى 

الذين تناولوا الدواء الوهمي.
وتبنّي أن 17،3 في املئة من املرضى الذين 
تلقوا “ليكانيماب” عانوا نزفاً دماغياً، في حني 
اقتصرت النسبة على 9 فــي املــئــة بــني الذين 

تناولوا الدواء الوهمي.
وعانى 12،6 في املئة من األشخاص الذين 
ــدواء التجريبي من وذمــة دماغية،  تلقوا هــذا ال
مقارنة بـ 1،7 في املئة فحسب في مجموعة الدواء 

الوهمي.
إرسل كلمة  »اشتراك«

منظومة  يبتكرون  علماء  روسيا.. 
السرطان حملاربة  جديدة 

ابتكر علماء جامعة تومسك احلكومية ألنظمة 
التحكم واإللكترونيات الالسلكية، نظاماً جديداً 
لتحسني جودة عالج السرطان بحيث يسمح لألطباء 
مبراقبة رد فعل جسم املريض على العالج. ووفقاً 
للباحثني، تختبر حالياً في جميع أنحاء العالم طرق 
العالج احلراري، التي تتضمن استخدام درجة حرارة 
43-45 درجة مئوية، في تدمير اخلاليا السرطانية، 
وتزيد من فرص الشفاء. ويشير اخلبراء، إلى أن طرق 
رفع درجة احلرارة واالستئصال احلراري )تسخني 
ــورم إلــى 60 درجــة مئوية ومــا فــوق( ال تستخدم  ال
حتى اآلن على نطاق واسع في املمارسة السريرية، 
لعدم وجود حلول تقنية موثوقة للتحكم الدقيق في 
اإلجــراء. وقد متكن فريق من علماء مختبر التقنيات 
الطبية احليوية بجامعة تومسك احلكومية ألنظمة 

التحكم واإللكترونيات الالسلكية.

أدرجت منظمة األمم املتحدة، املنسف األردني، على 
قائمة التراث الثقافي غير املادي، باعتباره وليمة لها 

دالالتها االجتماعية والثقافية.
وقالت وزيرة الثقافة األردنية هيفاء النجار: إن هذا 
احلــدث يشكل محطة مهمة في إثــراء ثقافتنا وتراثنا 
العربي األصــيــل، وأضــافــت النجار في بيان صحفي 
صادر عن وزارة الثقافة: ميثل إدراج األكلة الشهيرة 
إلــى قائمة الــتــراث العاملي، اعــتــرافــاً عاملياً بالقيمة 
الثقافية للمنسف األردني، تنعكس على اهتمام املجتمع 
واعتزازه بثقافة طعامه، فاملنسف ليس طعاماً فحسب، 
بــل هــو هوية وثقافة وصناعة تستثمر البيئة بكل 

مكوناتها النباتية واحليوانية.
وأشارت إلى أن املنسف يحوز مكانة تاريخية لدى 
األردنيني، فهو رمز للكرم الــذي ارتبط به في غالبية 
املناسبات التي تتصل بــاألفــراح واألتـــراح ومواسم 
القطاف واحلصاد، وأحيط بعدد من الطقوس والعادات 
في آداب الطعام وطرق تناوله واالجتماع حوله والتي 
ــروءة. ويسهم املنسف في تشكيل  تتصل باإليثار وامل
حالة من الوعي بني أفراد املجتمع، بأهمية هذا العنصر 
وأهمية احملافظة عليه، من خالل اقتراح تدابير صون 
واستدامة له، وكذلك احلرص على نقله لألجيال القادمة 
باعتباره جزءاً من الهوية الثقافية. كما ميثل املنسف 
القاسم املشترك بني أبناء األردن في تنوع نسيجه 
الوطني في كونه الوجبة الرئيسة التي متثل اعتزازهم 

في إكرام الضيف وتوجيبه.

إحدى السيارات الكالسيكية
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