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إندونيسيا.. مباراة ديربي تخلف
129 قتياًل و180 جريحًا  

 ملعب لكرة القدم في جاوا حتول الى ساحة حرب

وزير الصحة يستحدث مركزًا 
لعمليات إدارة األزمات

أصــدر وزيــر الصحة الدكتور خالد السعيد امس قــرارا وزاريــا 
باستحداث مركز عمليات إدارة األزمــات بهدف حتقيق التكامل 
والتنسيق بني مختلف قطاعات الوزارة واجلهات املعنية مبواجهة 

تداعيات األزمات أو األحداث الكبرى.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن مركز إدارة األزمات الذي مت 
جتهيزه وتزويده بأحدث التقنيات يتبع إداريا وفنيا إدارة مكتب 

الوزير وتكليف عبدالله الكندري للقيام مبهام وظيفة رئيس املركز.
وأضاف البيان أن املركز يوفر قاعدة بيانات متكن قيادة الوزارة 
وأصحاب القرار من إسداء التوجيهات واتخاذ التدابير واإلجراءات 
االحتياطية بطريقة منهجية وفق حتليل الوضع القائم مبا ميكن 
قطاعات الوزارة من مواجهة األزمة بأسرع وقت وبأقل جهد ونسبة 

خسائر.

تأجيل تطبيق االشتراطات املرورية 
3 أشهر على شركات التوصيل 

وجه نائب رئيس مجلس الــوزراء ووزيــر الدفاع ووزير 
الداخلية بالوكالة الشيخ طــال اخلــالــد بتأجيل تطبيق 
االشتراطات املرورية اجلديدة على أصحاب شركات التوصيل 
ثاثة أشهر بحيث يبدأ تطبيقها في األول من يناير 2023 
بدال من امس األحد. وقالت اإلدارة العامة للعاقات واإلعام 
األمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي إن تغيير املوعد يأتي 
استجابة ملناشدات أصحاب املشاريع الصغيرة )املطاعم - 
الكافيهات( من ابناء وبنات الكويت.أضافت أن ذلك يأتي أيضا 
في إطار حرص القيادة العليا بوزارة الداخلية على مصلحة 
أصحاب املشاريع الصغيرة العتمادهم على شركات توصيل 

الطلبات.

قالت الشرطة اإلندونيسية إن أكثر من 
120 شخصا قتلوا من بينهم أطفال ورجال 
أمــن وأصيب 180 بجرح في أعمال شغب 

عقب مباراة ديربي في جزيرة جاوا.
وقال مسؤولون إن أعمال الشغب اندلعت 
عندما اندفع اآلالف من مشجعي نادي أرميا 
إلى ميدان امللعب بعد خسارة فريقهم، بينما 
غــادر العبو بيرسيبايا امللعب على الفور، 
لكن العديد من العبي أرميــا الذين كانوا ال 

يزالون في امللعب تعرضوا للهجوم أيًضا.
وذكرت التقارير أن العديد من الضحايا 
وقعوا بعد أن أطلقت الشرطة الغاز املسيل 
للدموع على مدرجات مزدحمة، مما تسبب 
ــني املــشــجــعــني في  ــر ب ــذع ــن ال ــي حــالــة م ف
ملعب كــاجنــوروهــان.ومت تعليق الــدوري 
اإلندونيسي ملــدة أسبوع نتيجة احلــادث 

املميت.

وقف منح تراخيص املدارس
في صباح السالم

ـــام بلدية  ــر ع ــدي أصــــدر م
الـــكـــويـــت املـــهـــنـــدس أحــمــد 
املنفوحي تعميماً إدارياً بوقف 
منح تــراخــيــص املــــدارس في 

منطقة صباح السالم.
وطلب املنفوحي في التعميم 
ــن كــافــة قــطــاعــات البلدية  م
وإداراتــــهــــا املــعــنــيــة إيــقــاف 
ــات التنظيمية  ــق ــواف مــنــح امل
وتراخيص البناء بأنواعها 
لــلــمــدارس فــي منطقة صباح 

الــســالــم مــؤقــتــاً حلــني إشعار 
آخر، ولذلك ملزيد من الدراسة 

التنظيمية للمنطقة.
ــر أن مــنــطــقــة صــبــاح  ــذك ي
ــة  ــداي ــم شــهــدت مـــع ب ــال ــس ال
ــام الـــدراســـي اختناقات  ــع ال
مرورية كثيفة، وعملت وزارة 
ــة عــلــى اســتــحــداث  ــي ــل ــداخ ال
مــخــارج فــي املنطقة لتسهيل 
ــة واحلـــد من  ــروري احلــركــة امل

االزدحامات.

ضبط مليوني حبة الريكا 
و7474 زجاجة خمر في الشويخ

  أعلنت اإلدارة العامة للجمارك امس ضبط مليوني حبة 
)الريكا( و7474 زجاجة خمر كانت مخبأة في حاوية قادمة 

من إحدى الدول اآلسيوية.
وقالت اجلمارك في بيان صحفي إن مفتشي جمارك ميناء 
الشويخ اشتبهوا في وجــود حاوية قادمة بحجم 20 قدما 
وعند الكشف عليها والتدقيق عثر على الكميات املمنوعة 

مخبأة بشكل سري ومت إتخاذ االجراءات الازمة.
ــذرت اجلمارك كل من تسول له نفسه تهريب املــواد  وح
املخدرة والبضائع احملظورة بكل أشكالها وأنواعها إلى الباد 
مشددة على أنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ 

اإلجراءات اجلمركية بحقه.

11 اجلاري مرسومان بقبول استقالة النواف والوزراء ودعوة »األمة« لالنعقاد 

حكومة جديدة .. بنهج جديد

واضــح التزام احلكومة مبا وعــدت من عــدم التدخل في سير 
االنتخابات ، وهو توجه محمود يدل على رأي القيادة الرشيدة 
الرامي إلى الوصول إلى الدميوقراطية التي متــارس في الدول 
العريقة ، ولن تكتمل هذه اخلطوة اإلصاحية إال بتوزير عشرة من 
أعضاء املجلس على األقل من الكفاءات، و تبقى الوزارات السيادية 
ألبناء األسرة الكرمية ووزارتــني للمتخصصني، وبذلك نكون قد 
بلغنا مرحلة متطورة من الدميوقراطية ، وعلى احلكومة واملجلس 
التفكير اجلدي في إجراء تعديات دستورية تتناسب ومعطيات 
املرحلة، مبا يعطي فرصة أكبر في املشاركة الشعبية في القرار 
وإلغاء القوانني املقيدة للحريات وتعديل التشريعات القائمة 
مبا يتوافق والقوانني الشرعية ، هذه الكويت التي يريدها أغلب 

أبنائها.
بهذه القفزات منهد الطريق أمام عجلة التنمية للتحرك نحو 
املستقبل . إذا وضع الشعب يده بيد احلكومة، ستتحقق آمال كل 
محب لهذا الوطن بالنهوض به وعودته إلى مضمار التسابق نحو 

األفضل.

بني السطور

أصــدر سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد أمس أمــرا أميريا بقبول 
استقالة سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء وأن يستمر كل منهم بتصريف 
العاجل من شؤون منصبه حلني تشكيل الوزارة اجلديدة، كما استقبل سموه 
أمس بقصر بيان سمو الشيخ أحمد النواف ، حيث رفع إلى سموه كتاب 

استقالة احلكومة
إلى ذلك صدر أمس مرسوم بدعوة مجلس األمة لانعقاد للدور العادي 
األول من الفصل التشريعي السابع عشر، صباح يوم الثاثاء 15 ربيع األول 

1444 هـ ،املوافق 11 أكتوبر 2022 . 
إلى ذلك أوضحت مصادر أن سمو رئيس مجلس الــوزراء الشيخ أحمد 
النواف مستمر في مراجعة العديد من األسماء املطروحة لتولي عدة وزارات، 
على أن يكتمل التشكيل اجلديد قبيل انعقاد اجللسة االفتتاحية ملجلس االمة، 
موضحة أن احلكومة اجلديدة ستكون متوافقة الى حد كبير مع مخرجات 

االنتخابات األخيرة ، وستواكب النهج اجلديد للمرحلة املقبلة.  

»ك������ام������ك������و إن�������ف�������س�������ت«: امل�������ؤش�������رات 
ال��ق��ي��اس��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ش���ه���دت أك��ب��ر 

انخفاض شهري
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املشتركة  اجل��ه��ود  تضافر  ال��ك��وي��ت: 
وت�����ب�����ادل اخل�����ب�����رات ل��ت��ح��س��ني رف����اه 

شعوب العالم
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األول..   ال��������ف��������وز  ح�����ق�����ق  ال������ع������رب������ي 
وال�����ت�����ض�����ام�����ن خ����ط����ف ال�����ت�����ع�����ادل م��ن 

الساحل

عادت الدراسة .. فارتبك »املرور«
شهدت أمس ، أغلب الشوارع 
والـــطـــرق ، خـــاصـــة احملــيــطــة 
ــاً شــديــداً ، ما  ــام بــاملــدارس ازدح
أربــك حركة السير وتسبب في 
اخــتــنــاقــات كبيرة فــي احلركة 
ـــن ذلـــك مع  ـــزام املــــروريــــة، وت
ــــى مــن صباح  ــات األول ــاع ــس ال
أول يـــوم دراســــي، حــيــث  عــاد 
نحو 274361 طالبا وطالبة 
باملرحلتني املتوسطة والثانوية 

إلى مقاعدهم الدراسية.
بــــدوره دعـــا الــنــائــب حــمــدان 
العازمي، إلى العودة إلى النظام 
ــــدوام طلبة  الــقــدمي املــتــعــلــق ب
املــــدارس، وذلـــك جتنباً حلالة 
االزدحــام املــروري التي تصادف 
ــودة إلى  ــع ــاب وال ــذه توقيت ال
املـــدارس.، مطالبا باالستعجال 
ــودة الــيــه بحيث يكون  ــع فــي ال
انصراف املرحلة االبتدائية عند 
الساعة الـ12 ظهراً، واملتوسطة 

والثانوية الساعة عند الـ1 ظهراً.
من جانبه وجــه نائب رئيس 
ـــوزراء ووزيــر الدفاع  مجلس ال
ــة بــالــوكــالــة  ــي ــل ــداخ ووزيـــــر ال
الشيخ طــال اخلالد إلــى تنفيذ 
االستعدادات املرورية الشاملة 
بكل حرص ودقة حلماية أبنائنا 
الــطــاب والطالبات واالنتشار 

الواسع لدوريات املرور بالطرق 
كــافــة الــرئــيــســيــة والــفــرعــيــة 

والــتــقــاطــعــات لــضــبــط كــل من 
يحاول مخالفة قواعد وقوانني 

ـــرور واحلـــد مــن االختناقات  امل
املرورية. 

 زحام شديد في أغلب الشوارع والطرق مع أول أيام الدراسة
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»سهل« عبر  السفر  جواز  من  األصل  طبق  مستخرج  إصدار  خدمة  إضافة 
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أول أم��س، إضافة 
وتفعيل خدمة إص��دار مستخرج طبق األص��ل من جواز 

السفر عبر تطبيق اخلدمات احلكومية املوحد )سهل(.
وذك��رت )الداخلية( في بيان صادر عن اإلدارة العامة 

للعالقات واإلعالم األمني أن قطاع املوارد البشرية والدعم 
التقني وبالتنسيق مع اإلدارة العامة للجنسية قام بإضافة 
وتفعيل اخلدمة املشار إليها آنفا ضمن جهود املؤسسة 

األمنية الرامية إلى التسهيل على املواطنني.

يذكر أن )سهل( تطبيق حكومي موحد أطلق في منتصف 
شهر سبتمبر من العام املاضي ويستهدف تعزيز كفاءة 
وسرعة إجن��از املعامالت والعمليات احلكومية وميكن 

مستخدميه من تنفيذ معامالتهم إلكترونياً.

2
سموه هنأ رئيس نيجيريا بالعيد الوطني

ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الوزراء 
ويتسلم كتاب استقالة احلكومة

استقبل سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل 
األح��م��د، بقصر بيان، 
ص���ب���اح أم�����س، سمو 
الشيخ أحمد النواف 
رئ������ي������س م���ج���ل���س 
ال��وزراء حيث رفع إلى 
سموه كتاب استقالة 

احلكومة.
ك��م��ا استقبل سمو 
ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع ووزير الداخلية 
بالوكالة الشيخ طالل 

اخلالد.
من جهة أخرى، بعث 
سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، ببرقية 
تهنئة إل���ى ال��رئ��ي��س 
محمد ب��خ��اري رئيس 
ج��م��ه��وري��ة نيجيريا 
االحت��ادي��ة الصديقة، 
ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، راجياً 
لفخامته وافر الصحة 

سمو ولي العهد يتسلم كتاب استقالة احلكومة من سمو رئيس مجلس الوزراءوالعافية.

سموه هنأ رئيس نيجيريا بالعيد الوطني لبالده

أمير البالد يتلقى برقية تهنئة 
من سلطان ُعمان مبناسبة الذكرى 
الثانية لتولي سموه مقاليد احلكم

تلقى صاحب السمو أمير 
ال��ب��الد الشيخ ن��واف األحمد، 
برقية تهنئة من أخيه صاحب 
اجل��الل��ة السلطان هيثم بن 
ط��ارق املعظم سلطان عمان 
الشقيقة، أع��رب فيها جاللته 
ع��ن خ��ال��ص تهانيه لسموه 
مب��ن��اس��ب��ة ال���ذك���رى الثانية 
لتولي سموه مقاليد احلكم، 
م���ؤك���داً ف��ي��ه��ا ع��ل��ى ت��ع��زي��ز 
وتطوير العالقات الوطيدة بني 
البلدين الشقيقني كما ضمنها 
جاللته خالص متنياته لسموه 
مب��وف��ور ال��ص��ح��ة والعافية 
وب����دوام ال��ت��وف��ي��ق وال��س��داد 
لقيادة مسيرة اخلير والنماء 

في دولة الكويت.
وق��د بعث ص��اح��ب السمو 
أم��ي��ر ال��ب��الد ال��ش��ي��خ ن��واف 
األحمد، ببرقية جوابية جلاللته 
ضمنها بالغ شكره وتقديره 
على م��ا عبر عنه جاللته من 
فيض امل��ش��اع��ر الطيبة ومن 
ص��ادق ال��دع��اء، مشيداً سموه 
بأواصر العالقات التاريخية 
واألخوية احلميمة التي جتمع 
دول��ة الكويت وسلطنة عمان 
الشقيقة سائال سموه املولى 
تعالى أن ي��دمي على جاللته 
م��وف��ور ال��ص��ح��ة وال��ع��اف��ي��ة 
ويحقق لسلطنة عمان الشقيقة 

ك��ل ال��رق��ي واالزده����ار ف��ي ظل 
القيادة احلكيمة جلاللته.

من جهة أخرى، بعث صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ نواف 
األح��م��د، ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس محمد بخاري رئيس 
جمهورية نيجيريا االحتادية 

ال��ص��دي��ق��ة، ع��ّب��ر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنياً 
سموه لفخامته موفور الصحة 
والعافية وجلمهورية نيجيريا 
االحتادية وشعبها الصديق كل 

التقدم واالزدهار. 

سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد

النواف يهنئ رئيس 
نيجيريا بالعيد 

الوطني
بعث سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس 
ال��وزراء، ببرقية تهنئة إلى الرئيس محمد بخاري 
رئيس جمهورية نيجيريا االحت��ادي��ة الصديقة 

سمو الشيخ أحمد النوافمبناسبة العيد الوطني لبالده.

في إطار حملة »شارك بنظافتها«
23 سيارة مهملة  بلدية »حولي« ترفع 

أعلنت إدارة ال��ع��الق��ات العامة ف��ي بلدية 
الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغاالت 
الطرق بفرع بلدية محافظة حولي تنفيذ جوالت 
ميدانية مبنطقة حولي خالل الفترة من 9/24 
إل��ى 2022/9/30 لرفع كل ما يشوه املنظر 
اجلمالي ويعمل على إشغال الطريق ويشوه 

املنظر احلضاري للبالد. 
وأوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغاالت 
الطرق بفرع بلدية احملافظة فيصل العتيبي بأن 
اجل���والت امليدانية التي مت تنفيذها م��ن قبل 
مفتشي النظافة مبركز نظافة حولي جاءت في 
إطار االهتمام الذي توليه البلدية برفع مستوى 
النظافة بكافة املناطق بجميع احملافظات، مشيراً 
إلى أن اجلوالت قد اسفرت عن رفع 23 سيارة 
مهملة وسكراب بعد اتخاذ جميع اإلج��راءات 
القانونية وانتهاء فترة وضع ملصق اإلنذار وقد 

مت إرسالهم ملوقع حجز البلدية. 
وأش��ار إلى تواصل املفتشني بجميع مراكز 
النظافة وإش��غ��االت الطرق ومتابعة الباعة 
اجلائلني باحملافظة جلوالتهم امليدانية لرصد 
ومتابعة املخالفني لألنظمة واللوائح املعمول 
بها في البلدية واتخاذ اإلج���راءات القانونية 

حيالهم.

الكويت: تضافر اجلهود املشتركة وتبادل اخلبرات 
لتحسني رفاه شعوب العالم

أك��دت دول��ة الكويت أنها لن 
تدخر جهداً في تعزيز اجلهود 
امل��ب��ذول��ة ل��الرت��ق��اء بالتنمية 
في مختلف قطاعاتها ولفئات 
امل��ج��ت��م��ع ك��اف��ة وع��ل��ى وج��ه 
اخلصوص الفئات املستضعفة 
داعية إلى أهمية تضافر اجلهود 
املشتركة وال��ت��ع��اون ال��دول��ي 
وتبادل اخلبرات لتحسني رفاه 

شعوب العالم.
ج���اء ذل���ك ف���ي ك��ل��م��ة دول���ة 
ال��ك��وي��ت ال��ت��ي ألقتها امللحق 
الدبلوماسي م��ودة املنصور، 
أول أم��س، أم��ام اللجنة الثالثة 
للجمعية العامة لألمم املتحدة 

في بند “التنمية االجتماعية”.
وق��ال��ت امل��ن��ص��ور إن دول��ة 
الكويت “تولي اهتماماً خاصاً 
لتوفير احل��م��اي��ة االجتماعية 
للفئات ال��ت��ي تتطلب رع��اي��ة 
خاصة ككبار السن على سبيل 

املثال ال احلصر”.
وتطرقت إلى املادة ال� 11 من 
دستور دولة الكويت التي تنص 
على أن “تكفل ال��دول��ة املعونة 
للمواطنني في حالة الشيخوخة 
أو امل��رض أو العجز عن العمل 
كما توفر لهم خ��دم��ات التأمني 
االجتماعي واملعونة االجتماعية 

والرعاية الصحية”.
وأشارت املنصور إلى املشروع 
احل��ك��وم��ي )ب��رن��ام��ج ع��اف��ي��ة( 
املعني بتوفير التأمني الصحي 
وال��رع��اي��ة الصحية مبختلف 

مجاالتها وأصعدتها “لفئة مهمة 
من املجتمع وهم املتقاعدون”.

وأع���رب���ت ع���ن إمي����ان دول���ة 
ال��ك��وي��ت بأهمية دور األس��رة 
“احمل���������وري” ف����ي ال��ت��ن��م��ي��ة 
االج��ت��م��اع��ي��ة “فدستور دول��ة 
الكويت يضمن احلفاظ على كيان 
األسرة وحمايته باعتباره مقوماً 

رئيسياً من مقومات املجتمع”.
وأوضحت أن امل��ادة التاسعة 
من الدستور الكويتي نصت بأن 
“األسرة أساس املجتمع قوامها 
ال��دي��ن واألخ���الق وح��ب الوطن 

يحفظ القانون كيانها ويقوي 
أواص���ره���ا وي��ح��م��ي ف��ي ظلها 

األمومة والطفولة”.
وذك���������رت امل����ن����ص����ور أن 
ال���ك���وي���ت “متتلك س��ي��اس��ة 
ق��وي��ة وواض��ح��ة ل��دع��م حقوق 
األش���خ���اص ذوي اإلعاقة” 
وأك���دت ال��ت��زام ال��دول��ة بتنفيذ 
“اتفاقية حقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة”، مشيرة إلى أن الكويت 
تسعى لضمان وت��ق��دمي جميع 
التسهيالت وس��ن التشريعات 
ال��الزم��ة مبختلف أنواعها لكي 

ي��ك��ون��وا ش���رك���اء وم��س��اه��م��ني 
ف��ع��ل��ي��ني ف���ي ن��ه��ض��ة املجتمع 

وتنميته وازدهاره.
وذك��رت املنصور أن الكويت 
تولي اهتماما خاصا بفئة الشباب 
حيث جتسد ذلك االهتمام بإنشاء 
وزارة اختصاصها األصيل هو 
رع��اي��ة ه��ذه الفئة وه��ي وزارة 

الدولة لشؤون الشباب.
وأضافت أن هذا األمر “يعكس 
اه��ت��م��ام ال��ق��ي��ادة السياسية 
وإدراكها الكامل لضرورة متكني 
ال��ش��ب��اب واالل��ت��ف��اف ملشاغلهم 

ووضع القوانني التي من شأنها 
أن ترتقي بحياتهم املعيشية 

والعلمية”.
كما أش��ارت إل��ى “توجيهات 
القيادة السياسية بتوفير كل 
ال��س��ب��ل وت��س��خ��ي��ر اإلم��ك��ان��ات 
وت��وج��ي��ه ج��م��ي��ع امل��س��ؤول��ني 
ف��ي اجل��ه��ات الرسمية لتلمس 
احتياجات املواطنني والسعي 
حلل املعوقات في إطار القانون 
إمي��ان��ا ب���أن أي ج��ه��د للتنمية 
لن يكون له م��ردود أو جدوى 
م��رت��ق��ب��ة ف��ي ظ��ل ع���دم إش���راك 

واالستماع لصوت املواطن”.
وذك��رت املنصور أن الكويت 
أخذت خطوات في مجال توفير 
اخلدمات الرقمية واإللكترونية 
وع��ل��ى وج���ه اخل��ص��وص عبر 
ت��ط��ب��ي��ق )س���ه���ل( “بغرض 
التسهيل على املواطنني واملقيمني 
إن��ه��اء معامالتهم وذل��ك ضمن 
امل��س��اع��ي للقضاء على األمية 

الرقمية”.
وتابعت املنصور أنه “انطالقاً 
م��ن إمي���ان ب���الدي باالستثمار 
بالعنصر البشري فقد ارتكزت 
رؤية كويت جديدة 2035 على 
مرتكزات ع��دة لتحسني ج��ودة 
احلياة وضمان الرفاهية جلميع 
امل��واط��ن��ني م��ن��ه��ا ب��ن��ي��ة حتتية 
متطورة وإصالح لنظام التعليم 
ورع��اي��ة صحية عالية اجل��ودة 
وضمان توفير السكن عن طريق 

موارد وخطط سليمة بيئياً”.

امللحق الدبلوماسي مودة املنصور تلقي كلمة الكويت
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استمرار كل منهم بتصريف العاجل من شؤون 
منصبه حلني تشكيل الوزارة اجلديدة

أمر أميري بقبول 
استقالة سمو رئيس 

مجلس الوزراء والوزراء 
ص��در أم��ر أم��ي��ري بقبول استقالة سمو رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم بتصريف 
العاجل من ش��ؤون منصبه حلني تشكيل ال��وزارة 
اجلديدة، وجاء في بيان من الديوان األميري مايلي: 
بعد االط��الع على الدستور، وعلى األم��ر األميري 
الصادر بتاريخ 10 ربيع اآلخ��ر 1443 ه� املوافق 
15 نوفمبر 2021 م باالستعانة بسمو ولي العهد 
ملمارسة بعض اختصاصات األمير الدستورية، 
وعلى األمر األميري الصادر بتاريخ 25 ذو احلجة 
1443 ه� املوافق 24 يوليو 2022 بتعيني رئيس 
مجلس ال����وزراء، وعلى امل��رس��وم رق��م 135 لسنة 
2022 بتشكيل الوزارة واملراسيم املعدلة له،وعلى 
كتاب االستقالة املرفوع إلينا من سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء،أمرنا 

باآلتي:
- م��ادة أول��ى: تقبل استقالة سمو الشيخ أحمد 
ن���واف األح��م��د ال��ص��ب��اح رئ��ي��س مجلس ال����وزراء 
والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من 

شؤون منصبه حلني تشكيل الوزارة اجلديدة.
-م��ادة ثانية: يبلغ أمرنا هذا إلى مجلس األمة، 
ويعمل به من تاريخ ص��دوره، وينشر في اجلريدة 

الرسمية.
ولي العهد مشعل األحمد اجلابر الصباح صدر 
بقصر السيف في: 6 ربيع األول 1444 ه� املوافق: 2 

أكتوبر 2022 م.

السفير املصري يهنيء القيادة السياسية 
2022 بنجاح انتخابات مجلس األمة 

ريا�ض عواد 

ت���ق���دم ال��س��ف��ي��ر امل��ص��ري 
ل��دى الكويت أسامة شلتوت، 
بالتهنئة ل��ق��ي��ادة وحكومة 
وشعب الكويت الشقيق على 
جن��اح انتخابات مجلس امة 
2022، مشيداً بالتنظيم عالي 
املستوى واملشاركة الفعالة 
ألب���ن���اء ال��ش��ع��ب ال��ك��وي��ت��ي 
الشقيق وال��ت��ي عكست رقياً 
ووع���ي كبيرين بأهمية تلك 
االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي س��ادت��ه��ا 
أج���واء إيجابية حت��ت عنوان 

“تصحيح املسار”، مثمناً حكمة 
وق��ي��ادة صاحب السمو أمير 
ال��ب��الد الشيخ ن��واف األحمد، 
وتوجيهات ولي عهده األمني 
سمو الشيخ مشعل األحم��د في 
إعادة قرار املسيرة واإلصالح 
للشعب الكويتي الذي حرص 
م��ن خ��الل مشاركته الفعالة 
على املصلحة الوطنية عندما 
ق�ام باختيار من ميثله بعناية 
حتت قبة عبدالله السالم، داعياً 
الله ع�ز وجل ان يوفق نواب 
االم���ة مل��ا فيه اخل��ي��ر للكويت 

الشقيق.
ك��م��ا أش����ار ش��ل��ت��وت إل��ي 
العالقات التاريخية الطويلة 
ب��ني املجلسني التشريعيني 
بالبلدين الشقيقني، والتعاون 
والتنسيق الكبيرين ال��ذي 
حظيت ب��ه ت��ل��ك ال��ع��الق��ة في 
احمل��اف��ل اإلقليمية والدولية 
خل���دم���ة م��خ��ت��ل��ف ال��ق��ض��اي��ا 
العربية، م��ؤك��داً على أهمية 
تعزيز تلك العالقات التاريخية 
مع ظل انتخاب مجلس جديد، 

مجلس امة 2022 املوقر.

السفير املصري أسامة شلتوت

»الداخلية«: متديد تطبيق االشتراطات املرورية 
3 أشهر اجلديدة على شركات التوصيل 

ذكرت اإلدارة العامة للعالقات واالعالم االمني بوزارة 
الداخلية انه استجابة ملناشدات أصحاب املشاريع الصغيرة 
»املطاعم - الكافيهات« من أبناء وبنات الكويت، أمر نائب 
رئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر ال��دف��اع ووزي��ر الداخلية 
بالوكالة الشيخ طالل اخلالد بتمديد تطبيق االشتراطات 
املرورية اجلديدة على اصحاب »شركات التوصيل« ثالثة 
أشهر على أن يبدأ تطبيقها في 1 يناير 2023 ب��دالً من 1 
أكتوبر 2022.ويأتي هذا في إطار حرص القيادة العليا 
ل��وزارة الداخلية على مصلحة ابنائها أصحاب املشاريع 
الصغيرة “املطاعم – والكافيهات”، وذلك العتمادهم على 

جانب من رفع السيارات املهملةشركات توصيل الطلبات.



أك�����د وزي������ر ال���ت���ج���ارة 
والصناعة ووزي��ر الشؤون 
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ت��ن��م��ي��ة 
املجتمعية، فهد الشريعان، 
أمس، أن الكويت تشارك دول 
العالم االحتفال بذكرى اليوم 
ال��ع��امل��ي للمسنني اع��ت��راف��اً 
بقدرهم وتكرمياً لدورهم في 

املجتمع.
وقال الوزير الشريعان في 
تصريح صحفي على هامش 
اح��ت��ف��ال وزارة ال��ش��ؤون 
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ت��ن��م��ي��ة 
املجتمعية باليوم العاملي 
للمسنني: إن هناك اهتماماً 
حكومياً خاصاً باملسنني عن 
طريق مراكز اخلدمة املتنقلة 
في جميع محافظات الدولة 
والتي تخدم )3363( مسن 

ومسنة.
وأض������اف أن ال��ك��وي��ت 
ب��إن��س��ان��ي��ت��ه��ا ت���ش���ارك 
مب��ؤس��س��ات��ه��ا وم��ن��ظ��م��ات 
املجتمع امل��دن��ي ي��داً بيد مع 
احل��ك��وم��ة ل��دع��م ه��ذه الفئة 
وتوفير االحتياجات اخلاصة 
ب��ه��م، م��ب��ي��ن��اً أن ال��ك��وي��ت 

شريك دول��ي في الكثير من 
املنظمات.

وأش�����ار إل���ى أن وزارة 
ال����ش����ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة 
ت���ق���وم ب��ت��وف��ي��ر ال��س��ك��ن 

امل��ائ��م وال��رع��اي��ة الصحية 
واالجتماعية لكبار السن 
ال��ذي��ن ال ع��ائ��ل ل��ه��م وذل��ك 
م��ن خ��ال خ��دم��ات الرعاية 
اإليوائية للمسنني والبالغ 

عددهم )19( مسناً من النساء 
والرجال.

وب��نينّ أن ع��دد كبار السن 
امل��س��ت��ف��ي��دي��ن م���ن ب��ط��اق��ة 
أول��وي��ة ي��ف��وق )30008( 

مسناً ومسنة كما بلغ عدد 
امل��س��ت��ف��ي��دي��ن م���ن ل��وح��ات 
املركبات املخصصة ملواقف 

كبار السن )2735( لوحة.
ب��دوره قال وكيل ال��وزارة 
مسلم السبيعي في تصريح 
مم��اث��ل: إن ق��ط��اع الرعاية 
االجتماعية ال يألوا جهداً في 
تقدمي كافة اخلدمات لكبار 
السن من خال كوادره الفنية 
واالدارية ممثلة بإدارة رعاية 

املسنني.
وأض�����اف ال��س��ب��ي��ع��ي أن 
غ��دارة رعاية املسنني تقدم 
خ��دم��ات متميزة ونوعية 
تبدأ من اخلدمات اإليوائية 
وصوالً إلى اخلدمات املنزلية 
من خال مراكزها املنتشرة 

في احملافظات الست.
وأوضح أن هذه اخلدمات 
تقدم من خال جهاز فني من 
التخصصات االجتماعية 
والنفسية ت��س��ان��ده��ا ف��رق 
طبية متنقلة تقدم خدماتها 
الصحية لهذه الفئة العزيزة 
على قلوب اجلميع ملا قدموه 
للمجتمع طوال فترة حياتهم.

م��ع ال��س��اع��ات األول����ى من 
صباح أمس، عاد نحو 274361 
طالباً وطالبة هم قوام مدارس 
املرحلتني املتوسطة والثانوية 
إلى مقاعدهم الدراسية ليبدأوا 
ع��ام��ه��م ال����دراس����ي اجل��دي��د 
)2022-2023( ب��دوام كامل 

بعد غياب إثر تداعيات جائحة 
كورونا وليواصلوا مسيرتهم 

التعليمية.
واستقبلت م��دارس التعليم 
العام في احملافظات الست نحو 
157405 م��ن طلبة املرحلة 
امل��ت��وس��ط��ة ون��ح��و 116956 

في املرحلة الثانوية بإجمالي 
274361 طالبا وطالبة يضاف 
إليهم 3192 دارس��اً في املعاهد 
الدينية يحدوهم األمل جميعاً 
في التفوق والنجاح ملواصلة 
بناء وطنهم باعتبارهم النواة 

ملستقبل مشرق.

ب��دأت الهيئة العامة ل��ش��ؤون ال��زراع��ة وال��ث��روة 
السمكية، ت��وزي��ع ش��ت��ات األش��ج��ار والشجيرات 
ومختلف أن��واع النباتات )الداخلية واخلارجية( في 
مقر مراقبة املشاتل الزراعية وخال ال��دوام الرسمي 
مبنطقة العمرية مع انطاق املوسم الزراعي في الباد 

أول أمس.
وق��ال مراقب املشاتل الزراعية بالهيئة املهندس 
يوسف امل��وس��وي ل��� )ك��ون��ا( أم��س: إن 75 ف��ي املئة 
من الشتات التي يتم توزيعها وبيعها في )مشتل 
العمرية( التابع للهيئة من اإلنتاج الزراعي احمللي 
وبجهود العاملني الذين كان لهم دور متميز باحملافظة 

على مخزون املشتل.
وأوض��ح املوسوي أن الهيئة حترص على توزيع 
هذه الشتات تشجيعا للمواطنني واملهتمني الستغالها 
في أغراض الزينة والزراعة التجميلية وحتسني البيئة 
فضا عن االستفادة من إنتاج أشجار النخيل واالشجار 

املثمرة األخرى.
وذكر أن العاملني في املشتل استطاعوا زراع��ة 83 
نوعا من النباتات تتأقلم مع بيئة الكويت ومت أيضاً 
جتهيز 650 أل��ف شتلة من 75 صنفاً من النباتات 
واألشجار واملزروعات وجار زيادتها إلى مليون شتلة 

قبل نهاية املوسم.
وبنينّ أن )مشتل العمرية( - املوسم الزراعي الشتوي 

- فتح أبوابه لبيع الشتات بأسعار رمزية تبلغ أحياناً 
10 في املئة من قيمتها الفعلية باملشاتل التجارية، 
الفتاً إلى أن املشتل يستقبل املواطنني واملقيمني 6 أشهر 
في السنة )3 أشهر للموسم الشتوي و3 للصيفي( 
لتزويدهم مب��ئ��ات األن���واع م��ن الشتات الصاحلة 

للزراعة في البيت أو احلدائق أو الطرق أو في البر.
وأش����ار إل���ى أن امل��ش��ت��ل ي��ق��دم ك��ذل��ك اإلرش����ادات 
والنصائح وال��دورات التدريبية للراغبني في خوض 
م��ج��ال ال��زراع��ة فضا ع��ن مساهمته ف��ي التجارب 
الزراعية إلنتاج أنواع وأصناف جديدة تتحمل األجواء 
املناخية بالكويت.وكشف املوسوي أن نباتات )كف 
مرمي - األراك - السدر( أكثر األشجار طلبا بينما نبات 
)الفنكروزا - املاري جولد( األكثر للزهور وبالنسبة 
للفاكهة يفضل الكثيرون )تني جاسم - التوت - نباتات 
النعناع - احلبق( وغيرها من الشتات ألشجار مثمرة 
كالبرتقال والعنب والتوت وغيرها أو شتات ألشجار 
الورد كالدفلي واجلوري أو حتى الورقيات باإلضافة 

إلى نباتات الزينة.
وشدد املوسوي على حرص الهيئة على دعم مدارس 
وزارة التربية بالشتات إذ يتم توزيع 50 شتلة لكل 
مدرسة أما املدارس اجلديدة فتتم مساعدتها بأكثر من 
ذلك في خطوة نحو تعزيز التشجير واحملافظة على 

املسطحات اخلضراء.

وذكر أن )مشتل العمرية( يقوم بتجميع وتخزين 
العديد من بذور النباتات والزهور التي ميكن إنتاجها 
محليا ب��دال من شرائها مثل ب��ذور نباتات )التيكوما 
- الريحان - الزئبق - االيبوميا - حنة - صفصاف 
- مببر - نخيل واشنطونيا - نيم - سدر( مشيرا إلى 
بعض أن��واع الزهور املوسمية مثل )منتور - ماري 
جولد حقلي - بتونيا(. وقال إن املشتل يواكب املشروع 
ال��ذي تتبناه هيئة ال��زراع��ة لتشجير الكويت وهي 
حملة وطنية يقوم قطاع الثروة النباتية في الهيئة 
ممثاً مبشتل العمرية بتزويد احلملة بالشتات التي 
حتتاجها.وأشار امل��وس��وي إل��ى ح��رص املشتل على 
استثمار الشتات للمشاركة باألعياد الوطنية وفتح 
امل��دارس واحلمات التطوعية وغيرها لتوزيع أكثر 
ع��دد من الشتات وخاصة املطلوبة ل��دى املواطنني 
مثل السدر والصفصاف والكينا وهي مائمة للبيئة 

الكويتية احلارة.
وبنينّ أنه يوجد لدى الهيئة مشتل في العبدلي وآخر 
في الوفرة إضافة إلى املشتل الرئيسي في العمرية 
وهناك مشتان تابعان إلدارة مراقبة املشاتل أحدهما 
لتخزين أن��واع الشتات في منطقة الدوحة واآلخ��ر 
في منطقة العارضية الذي يغلب عليه إنتاج وتربية 
شتات النباتات البرية في وقت ت��درس الهيئة فتح 

مزيد من املشاتل في جنوب الباد.
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وزير »الشؤون«: الكويت بإنسانيتها تشارك مبؤسساتها 
ومنظمات املجتمع املدني يدًا بيد مع احلكومة لدعم املسنني

طلبة »املتوسطة« و»الثانوية« يبدأون 
عامهم الدراسي اجلديد بدوام كامل 

طاب إحدى املدارس في انتظار الدخول في أول يوم من العام الدراسي

»الزراعة« تبدأ توزيع الشتالت ومختلف 
أنواع النباتات مع انطالق املوسم الزراعي 

جانب من املواطنني داخل مشتل العمرية

وج��ه ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ال���وزراء 
ووزي������ر ال����دف����اع ووزي������ر ال��داخ��ل��ي��ة 
بالوكالة، الشيخ طال اخلالد، إلى تنفيذ 
االس��ت��ع��دادات امل��روري��ة الشاملة بكل 
ح��رص ودق���ة حلماية أبنائنا الطاب 
والطالبات واالنتشار الواسع لدوريات 
املرور بالطرق كافة الرئيسية والفرعية 
وال��ت��ق��اط��ع��ات لضبط ك��ل م��ن ي��ح��اول 
مخالفة قواعد وقوانني امل��رور واحلد من 

االختناقات املرورية.
ج��اء ذل��ك ف��ي ب��ي��ان صحفي ل���إدارة 
العامة للعاقات واإلعام األمني بوزارة 
الداخلية، أمس، خال زيارة الشيخ طال 
اخلالد إلى غرفة التحكم املركزي وغرفة 
العمليات ف��ي اإلدارة ال��ع��ام��ة للمرور 
مبنطقة جنوب الصباحية ملتابعة احلركة 
امل��روري��ة م��ع انطاقة ال��ع��ام ال��دراس��ي 

اجلديد جلميع املراحل الدراسية.
وف��ي بداية ال��زي��ارة نقل الشيخ طال 
اخلالد إلى قيادات قطاع املرور وضباطه 
وأفراده حتيات القيادة السياسية العليا 
للباد ثم اطلع على جهود أجهزة وزارة 
ال��داخ��ل��ي��ة اس��ت��ع��داداً الستقبال العام 
الدراسي اجلديد ومتابعة تنفيذ اإلجراءات 

األمنية وامل��روري��ة الشاملة التي أعدتها 
املؤسسة األمنية بهذا الشأن.

واستمع بعد ذلك إلى إيجاز عن نظام 
التحكم امل��رك��زي وامل��راق��ب��ة امل��روري��ة 

ل���إش���ارات ال��ض��وئ��ي��ة م��ن خ���ال غرفة 
التحكم املركزي ونظام املراقبة املرورية 
من خ��ال كاميرات املراقبة ونظام العد 
امل���روري حلجم احل��رك��ة امل��روري��ة على 

الطرق والتقاطعات كما استمع إلى آلية 
استقبال الشكاوى امل��روري��ة عن طريق 
هاتف شكاوى امل��رور ر وآلية التعامل 
معها.وكان في استقباله لدى وصوله إلى 

غرفة التحكم املركزي وغرفة العمليات 
ب����اإلدارة العامة للمرور وك��ي��ل وزارة 
الداخلية الفريق أنور البرجس والوكيل 
املساعد للمرور والعمليات اللواء جمال 

الصايغ وع��دد من ق��ي��ادات قطاع امل��رور 
والعمليات ملتابعة ح��رك��ة امل���رور مع 
انطاقة العام ال��دراس��ي اجلديد جلميع 

املراحل الدراسية.

استمع إلى إيجاز عن نظام التحكم املركزي واملراقبة املرورية لإلشارات الضوئية 

وزير »الداخلية«: تنفيذ االستعدادات املرورية الشاملة بحرص ودقة حلماية الطلبة

الوزير فهد الشريعان يتقدم احلضور في حفل وزارة الشؤون االجتماعية والتنمية املجتمعية باليوم العاملي للمسنني

أعلنت دار سعاد 
ال����ص����ب����اح ل��ل��ن��ش��ر 
وال������ت������وزي������ع ع��ن 
ابتهاجها باحلرص 
ال��واض��ح ال��ذي تبذله 
ال��ق��ي��ادات الثقافية 
ال��س��ع��ودي��ة لتطوير 
م��ع��رض »ال���ري���اض 
ال����دول����ي ل��ل��ك��ت��اب« 
بشكل مستمر، وهو 
ما بدا جلياً في الدورة 
احلالية ملعرض هذا 

العام.
وأك���د م��دي��ر ال���دار 
علي امل��س��ع��ودي، أن 
امل��س��اح��ة الشاسعة 
ل��ل��م��ع��رض، وال��ع��دد 
الكبير ل���دور النشر 

املشاركة، والتنظيم الدقيق لكل ما في املعرض 
من خدمات، س��واء للدور املشاركة أو للزائرين، 
واإلقبال الكبير للجمهور على ارتياد املعرض يؤكد 
مبا ال شك فيه على االهتمام السعودي بترسيخ 
معرض »ال��ري��اض ال��دول��ي للكتاب« كأحد أهم 

معارض الكتاب في املنطقة.
وأوضح أن دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع 
ت��ول��ي أهمية كبيرة مل��ع��رض ال��ري��اض للكتاب، 
وحترص على املشاركة فيه سنوياً، مشيراً إلى أن 
ما طرحته الدار في جناحها في معرض هذا العام، 
من عناوين كتب متنوعة من سياسة وتاريخية 
وأدب��ي��ة، الق��ى إق��ب��االً كبيراً م��ن زوار املعرض، 
وحفاوة ال تخفى من الشخصيات الرسمية الهامة، 

والنخب املتخصصة في البحث والتأليف.

وأك��د حرص الدار 
ع��ل��ى ال���ت���واج���د في 
ك��ل فعالية ثقافية 
للكتاب، م��ن منطلق 
اإلميان مبا للكتاب من 
أهمية بالغة في بناء 
ال��ع��ق��ول، وترسيخ 
جيل مسلح باملعرفة 
يكون جسرنا للعبور 
نحو مستقبل مزدهر 
وآم��ن، وهو ما يفسر 
ح����رص ال�����دار على 
ت��ق��دمي األف���ض���ل في 
م���ج���االت ال��ت��اري��خ 
واألدب وال��ع��ل��وم، 
واهتمامها بترجمة 
املتميز من اإلصدارات 
العاملية، ومن ثم طرح 

ذلك للقارئ بأسعار رمزية.
وأض��اف املسعودي: نشارك ك��دور نشر متثل 
القطاع اخل��اص الكويتي، إل��ى جانب مشاركة 
الهيئات واملراكز الثقافية الكويتية، كحزمة واحدة 
إلمياننا بأن هدفنا واحد وهو إبراز الوجه الثقافي 

للكويت.
وك��ان��ت فعاليات معرض )ال��ري��اض الدولي 
للكتاب 2022( قد انطلقت اخلميس املاضي حتت 
شعار )فصول الثقافة(، مبشاركة كويتية شملت 
شركة التقدم العلمي للنشر والتوزيع، ومركز 
البحوث والدراسات الكويتية، واملجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب، وع��دد من دور النشر 
واملكتبات الكويتية اخلاصة، إلى جانب مشاركة 

1200 دار نشر ودور بالوكالة متثل 32 دولة.

جناح دار سعاد الصباح في »الرياض 
الدولي للكتاب« يحظى بحفاوة خاصة

جناح دار سعاد الصباح في املعرض
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.. ويستمع إلى إيجاز عن نظام التحكم املركزي واملراقبة املرورية  الشيخ طال اخلالد يتفقد غرفة التحكم املركزي وغرفة العمليات باإلدارة العامة للمرور

م. يوسف املوسوي 

»ُحّفاظ« : 46 مركزًا  قرآنيًا  تضم  300 حلقة  
لتحفيظ القرآن الكرمي في مناطق الكويت

أعلنت اجلمعية اخليرية الكويتية خلدمة القرآن الكرمي وعلومه حفاظ عن انطاق ال��دورة اجلديدة 
لتعليم وحتفيظ القرآن الكرمي جلميع األعمار من خال مراكزها القرآنية التي يبلغ عددها 46 مركزاً في 
مناطق الكويت.وقال رئيس مجلس إدارة اجلمعية احملامي عبد العزيز الرفاعي : استعدت مراكز  جمعية 
حفاظ الستقبال طابها في الدورة اجلديدة لتعليم وحتفيظ القرآن الكرمي  من خال مراكزها البالغ عددها 
46 مركزاً قرآنياً في مختلف مناطق الكويت تضم 300 حلقة يدرس بها أكثر من 7 آالف طالب وطالبة، 
ويقوم على هذه املراكز فريق تعليمي وإشرافي وأعضاء اجلمعية املتخصصني في التحفيظ وعلوم القرآن 
والقراءات، واملنتمني ألهل القرآن تعلماً وتعليماً، وذلك فضا عن ثقة املجتمع الكويتي في القائمني على 

»حفاظ« ملا لهم من تخصص وتاريخ طويل في خدمة القرآن الكرمي.



4alwasat.com.kw

احلبيني ألبناء الدائرة اخلامسة: نأمل أن يكون 
مجلس األمة اجلديد األمل في تنمية الكويت

وجه النائب مرزوق احلبيني الشكر اجلزيل ألبناء الدائرة اخلامسة على منحه ثقتهم، مشددا على انه 
سيبقى على عهده معهم مدافعا عن حقوقهم حافظا لها. وأضاف احلبيني: شكرا ألهل الكويت على مشاركتهم في 
االنتخابات وشكرا ألبناء الدائرة اخلامسة وأسأل الله العلي القدير أن أكون على قدر هذه املسؤولية وأن يعينني 

ملا فيه مصلحة الكويت وشعبها الكرمي وأن يكون مجلس األمة اجلديد هو األمل في تنمية الكويت.

11 اجلاري مرسوم يدعو مجلس األمة لالنعقاد 
صدر امس مرسوم بدعوة مجلس 
األمة إلى االنعقاد للدور العادي األول 

من الفصل التشريعي السابع عشر.
وق��ض��ى ن��ص امل��رس��وم بالتالي: 
“مرسوم رق���م 185 لسنة 2022 
ب��دع��وة مجلس األم���ة إل��ى االنعقاد 
ل��ل��دور ال���ع���ادي األول م��ن الفصل 
التشريعي السابع عشر بعد االطالع 
على الدستور وعلى األم��ر األميري 

ال��ص��ادر ب��ت��اري��خ 10 رب��ي��ع اآلخ��ر 
1443 ه� املوافق 15 نوفمبر 2021 
م ب��االس��ت��ع��ان��ة بسمو ول���ي العهد 
ملمارسة بعض اختصاصات األمير 
الدستورية، وعلى املرسوم رقم 147 
لسنة 2022 ب��دع��وة الناخبني إلى 
انتخاب أعضاء مجلس األم��ة، وعلى 
إع��الن نتائج االنتخابات العامة في 
جميع ال��دوائ��ر االنتخابية والتي 

أجريت ي��وم اخلميس 3 ربيع األول 
1444 ه� املوافق 29 سبتمبر 2022 
م، وبناء على ع��رض رئيس مجلس 
الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، 

رسمنا باآلتي:
م���ادة أول���ى ي��دع��ى مجلس األم��ة 
إلى االنعقاد للدور العادي األول من 
الفصل التشريعي السابع عشر صباح 
يوم الثالثاء 15 ربيع األول 1444 ه� 

املوافق 11 أكتوبر 2022 م.
م���ادة ثانية على رئ��ي��س مجلس 
الوزراء إبالغ هذا املرسوم إلى مجلس 

األمة، وينشر في اجلريدة الرسمية.
.. ولي العهد مشعل األحمد اجلابر 
الصباح رئيس مجلس ال��وزراء أحمد 
ن��واف األح��م��د الصباح ص��در بقصر 
السيف ف��ي: 6 ربيع األول 1444 ه� 

املوافق: 2 أكتوبر 2022 م«.

  العتيبي استقبل مهنئيه:
الكويت على أعتاب مرحلة جديدة 

حتتاج للتعاون الوثيق بني السلطتني

د.مشعان العتيبي مباركا خلالد العتيبي

Monday 3rd October 2022 - 16th year  - Issue No.3950 االثنني 7 ربيع األول 1444 ه�/3 أكتوبر 2022 - السنة  السادسة عشر - العدد 3950

خالد العتيبي بني محبيه

ريا�ض عواد 

أك��د النائب خالد العتيبي ان الكويت على 
اعتاب مرحلة جديدة حتتاج للتعاون الوثيق 
بني السلطتني التشريعية والتنفيذية. وقال 
العتيبي خ��الل استقباله املهنئني مبناسبة 
ف��وزه بعضوية مجلس األم��ة: شكرا للجميع 

وشكرا ألهلي ابناء الدائرة اخلامسة على هذه 
الثقة التي اعتز بها، وأؤك��د ان ام��ام مجلس 
األمة اجلديد الكثير من التحديات، وأسأل الله 
سبحانه وتعالى ان أكون على قدر املسؤولية، 
وأن يعينني لتحقيق مصلحتكم ومصلحة 

الكويت.

عاشور: أمام مجلس األمة الكثير  من التحديات 

.. ويستقبل جمال الكندري

وجه النائب صالح عاشور الشكر اجلزيل لعموم اهل 
الكويت وألبناء الدائرة االول��ى على وجه اخلصوص 
على املشاركة االيجابية في االنتخابات التشريعية 

واختيار ممثليهم لعضوية مجلس االمة. وقال عاشور 
خالل استقباله املهنئني مبناسبة فوزه بعضوية مجلس 
األمة: شكرا للجميع وأؤكد ان امام مجلس االمة اجلديد 

الكثير من التحديات التي تسهم في تطور الكويت ورفاه 
شعبها، وأس��أل الله العلي القدير ان أك��ون على قدر 

املسؤولية، وأن يعينني لتحقيق املصلحة العامة.

املدلج يثمن استجابة وزير الداخلية 
بتنظيم عملية توصيل الطلبات

جانب من احلضور يهنئون املدلج

ثمن النائب حمد امل��دل��ج »موقف 
وزي��ر الداخلية بسرعة االستجابة 
لتنظيم عملية توصيل الطلبات«، 
مطالبا »ب��وض��ع ق���رارات تنظيمية 

وإدارية«.

 وقال »إعطاء املهلة للجهات املعنية 
لتخليص اإلج���راءات ض��روري جداً 
لكي ال تتأثر امل��ش��اري��ع الصغيرة 
واملتوسطة التي يعتمد أغلب مدخولها 

على التوصيل«

السويط: الكويت وأبناء »الرابعة« 
يستحقون الكثير

السويط متوسطا مهنئيه

استقبل النائب ثامر السويط املهنئني مبناسبة 
فوزه بعضوية مجلس األمة.

وق��ال السويط للحضور: شكرا أله��ل الكويت 
على مشاركتهم الفاعلة في االنتخابات التشريعية، 
وشكرا ألبناء الدائرة الرابعة على منحي ثقتهم، 

وأؤك���د ان أه��ل الكويت وأب��ن��اء ال��دائ��رة الرابعة 
يستحقون الكثير، وأس��أل الله العلي القدير ان 
أكون على قدر هذه املسؤولية، وأن يعينني ملا فيه 
مصلحة الكويت وشعبها وان يكون جميع النواب 

عند حسن الظن.

صالح عاشور متوسطا املهنئني

اخلنفور : سأبقى على عهدي معكم 
حريصًا على مصاحلكم

 سعد اخلنفور بني مؤيديه

وّجه النائب سعد اخلنفور جزيل 
الشكر وعظيم االم��ت��ن��ان إل��ى أبناء 
ال��دائ��رة ال��راب��ع��ة على منحه الثقة 
لعضوية مجلس األم���ة، م��ؤك��دا أنه 
سيبقى على عهده معهم م��ن خالل 
احلرص على مصاحلهم وحتقيق كل 

ما من شأنه فائدتهم. 
وأض��اف اخلنفور خ��الل استقباله 
املهنئني مبناسبة ف���وزه بعضوية 
مجلس األم��ة: شكرا للجميع وشكرا 
ألهلي أبناء الدائرة الرابعة على هذه 

الثقة، وشكرا ألهل الكويت جميعا.

العبيد خالل حفل استقبال ألبناء 
الدائرة الثالثة: شكرًا على الثقة

حمد العبيد متوسطا املباركني

أقام النائب حمد العبيد حفل استقبال مبناسبة 
فوزه بعضوية مجلس األمة حيث استقبل املهنئني 
من أبناء الدائرة الثالثة وعموم أهل الكويت. ووجه 
العبيد الشكر اجلزيل ألبناء الدائرة على منحه 
الثقة لعضوية املجلس مثمنا وقوفهم الى جانبه في 

هذا العرس الدميوقراطي متمنيا أن يكون مجلس 
األمة قادرا على تلبية طموحات أهل الكويت وأن 
يكون بوابة لتحقيق التنمية التي ينشدها اجلميع 
مؤكدا أن��ه سيكون دائما حريصا على مصلحة 

الكويت وشعبها الوفي الذي يستحق ذلك.

الدمخي أثناء 
استقباله املهنئني: 

مرحلة جديدة حتتاج 
إلى الكثير من العمل

أكد النائب د. عادل الدمخي ان 
الكويت مقبلة على مرحلة جديدة 
حتتاج الكثير من اجلهد والعمل 
والتعاون الوثيق بني السلطتني 
التشريعية والتنفيذية لتجاوز 
أي سلبيات حدثت خالل املرحلة 
ال��س��اب��ق��ة. وق���ال ال��دم��خ��ي خالل 
استقباله املهنئني مبناسبة فوزه 
بعضوية مجلس األم���ة: شكرا 
للجميع وش��ك��را ألب��ن��اء ال��دائ��رة 
األول��ى على هذه الثقة التي اعتز 
بها، وأؤك��د ان ام��ام مجلس األمة 
اجل��دي��د الكثير م��ن التحديات، 
وأس���أل ال��ل��ه سبحانه وتعالى 
ان أك���ون على ق��در املسؤولية، 
وأن يعينني لتحقيق مصلحتكم 

ومصلحة الكويت.

احلجرف: نسأل الله أن يوفقنا لتحقيق 
طموحات هذا الشعب األبي

مبارك احلجرف وفرحة الفوز

استقبل النائب مبارك 
احلجرف املهنئني مبناسبة 
ف����وزه ب��ع��ض��وي��ة مجلس 
األم�����ة. وق�����ال احل��ج��رف 
ل��ل��ح��ض��ور: ش���ك���را لكم 
وش��ك��را للجميع وش��ك��را 
أله�����ل ال���ك���وي���ت ال���ذي���ن 
تضامنوا م��ن اج��ل اجن��اح 
هذا العرس الدميوقراطي 
وال���ذي اس��ف��ر ع��ن اختيار 
ك��وك��ب��ة ن��ي��اب��ي��ة ن��س��أل 
ال��ل��ه ان يوفقهم لتحقيق 
ط��م��وح��ات ه����ذا ال��ش��ع��ب 
األب��ي. وأض��اف: أسأل الله 
سبحانه وتعالى ان أكون 
على ق��در املسؤولية، وأن 
يعينني لتحقيق مصلحتكم 
وم��ص��ل��ح��ة ال��ك��وي��ت وأن 

نكون صوتكم في قاعة 

الزيد: شكرًا ألهل الكويت 
وأبناء الدائرة األولى

استقبل النائب أسامة الزيد املهنئني مبناسبة فوزه بعضوية 
مجل���س األمة. وقال الزيد مخاطب���ا احلضور: شك���را ألهل الكويت 
على مشاركتهم في هذا الع��رس الدميوقراطي، وشك����را ألبن����اء 
الدائرة األولى على إعطائي الثقة، وأسأل الله العلي القدي���ر ان 
أك��ون على ق����در هذه املسؤولي��ة، وأن يعينني ملا فيه مصلحة 
الكوي��ت وشعبها الكرمي، وأن ينج���ح مجل��س األم���ة في مهمت���ه 

اجلديدة. أسامة الزيد مع بعض املهنئني



5 alwasat.com.kw

»مؤسسة البترول« تعلن أسعار الغاز املسال لشهر أكتوبر اجلاري
أعلنت مؤسسة البترول الكويتية أم��س  األحد 
األسعار اجلديدة لغاز البترول املسال )البروبان( 

و)البيوتان( لشهر أكتوبر اجلاري.
وقالت املؤسسة في بيان لوكالة األنباء الكويتية 

)كونا( إن الطن املتري الواحد من غاز )البروبان( 
س��ي��ب��اع ب 590 دوالراأم��ري��ك��ي��ا خ���ال أكتوبر 
اجلاري في حني سيباع الطن املتري الواحد من غاز 

)البيوتان( ب 560 دوالرا.

ويستخدم غ��ازا البترول امل��س��ال )ال��ب��روب��ان( 
و)البيوتان( في صناعة البتروكيماويات إضافة 
إل��ى استخدامات أخ��رى كوقودالطبخ والتدفئة 

وغيرها من االستخدامات.

في ظل اخلسائر واسعة النطاق التي شهدتها البورصة

»كامكو إنفست«: املؤشرات القياسية الكويتية 
شهدت أكبر انخفاض شهري

قالت شركة بحوث كامكو إنفست 
التقرير الشهري ألداء أسواق األوراق 
املالية لدول مجلس التعاون اخلليجي 
سبتمبر 2022:  شهد املؤشر اخلليجي 
أك��ب��ر ت��راج��ع ل��ه ف��ي ث��اث��ة أش��ه��ر إثر 
ال��ت��راج��ع��ات املستمرة ال��ت��ي شهدتها 
األس��واق العاملية على خلفية املخاوف 
املتعلقة ب��ال��رك��ود االق��ت��ص��ادي وق��وة 

الدوالر األمريكي. 
ال��ك��وي��ت: ل��ه��ا م��ن��ذ ع��ام��ني ونصف 
العام، بعد التراجع واسع النطاق الذي 
أصيبت به معظم القطاعات ليس في 
املنطقة وح��س��ب، ب��ل وع��ل��ى مستوى 
العالم اج��م��ع. وعلى صعيد األقسام 
املختلفة للسوق، شهد مؤشر السوق 
الرئيسي 50 أكبر انخفاض شهري 

بنسبة 10.3 ف��ي امل��ائ��ة، حيث اجته 
أداء األس��ه��م املكونة للمؤشر بشده 
نحو التراجع. وسجل كا من مؤشري 

السوق األول والسوق العام انخفاضاً 
شهرياً بنسبة 7.5 في املائة و 7.8 في 
املائة، على التوالي، بينما تراجع مؤشر 

السوق الرئيسي بنسبة 9.0 في املائة 
بنهاية الشهر. 

كما انعكست التراجعات بصورة 
واضحة على األداء القطاعي في ظل 
اخلسائر واسعة النطاق التي شهدتها 
البورصة. وكان مؤشر قطاع الرعاية 
ال��ص��ح��ي��ة ه���و االس��ت��ث��ن��اء ال��وح��ي��د 
بتسجيله ملكاسب شهرية بنسبة 6.3 
في املائة خال الشهر. وضمن القطاع، 
شهد سهمان من أصل ثاثة أسهم، وهما 
حت��دي��داً سهم ع��ي��ادة امل��ي��دان خلدمات 
طب الفم واالسنان وسهم شركة التقدم 
التكنولوجي مكاسب بنسبة 7.4 في 
املائة و 5.1 في املائة، على التوالي، في 
حني لم يشهد سهم شركة ياكو الطبية 

أي تغير. 

تراجعت امل��ؤش��رات الرئيسية 
لبورصة الكويت جماعياً في ختام 
تعامات أم��س  األح��د بشكل حاد؛ 
بضغط من 10 قطاعات على رأسها 

اخلدمات املالية.
انخفض م��ؤش��ر ال��س��وق األول 
2.69باملئة، وه��ب��ط “العام” 
2.58باملئة، ك��م��ا ن���زل امل��ؤش��ر 
الرئيسي 50 بواقع 2.12باملئة، 
وهبط الرئيسي 2.14باملئة عن 

مستوى األربعاء املاضي.
ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة ت����داول ب��ورص��ة 
ال��ك��وي��ت 53.15 م��ل��ي��ون دي��ن��ار، 
وزعت على 170.29 مليون سهم، 

بتنفيذ 12.51 ألف صفقة.
أثر على أداء اجللسة انخفاض 
10 قطاعات على رأسها اخلدمات 
املالية بنحو 3.83باملئة، بينما 
ارتفع السلع االستهاكية وحيداً 
ب� 0.07باملئة، فيما استقر قطاعا 

التكنولوجيا والرعاية الصحية.
وع��ل��ى مستوى األس��ه��م، تقدم 
“جتارة” ال��ق��ائ��م��ة اخل���ض���راء 
ب���� 13.05باملئة، ب��ي��ن��م��ا ج��اء 
“ورقية” على رأس التراجعات ب� 

14.81باملئة.
وبشأن األنشط، تصدر “بيتك” 
امل��ت��راج��ع 4.99باملئة الكميات 
والسيولة ب� 30.35 مليون سهم، 

وبقيمة 24.74 مليون دينار.

53.15 مليون دينار قيمة التداول بلغت 

تراجعات حادة تضرب البورصة في 
10 قطاعات اخلتام وسط هبوط 

»اخلليج« يهدي أغنية »نبض اخلليج« 
لدولة قطر وشعبها  

أطلق بنك اخلليج أغنية خاصة مبناسبة 
بطولة ك��أس العالم FIFA 2022،التي 
تستضيفها قطر في نوفمبر املقبل، وذلك 
في خطوة تعكس دور البنك الفعال في كل 
األح���داث الهامة في دول اخلليج، ومدى 
ح��رص��ه ع��ل��ى م��ش��ارك��ة املجتمع احمللي 
واخل��ل��ي��ج��ي وال���دول���ي أله���م الفعاليات 

واألحداث.
وحتمل األغنية عنوان “نبض اخلليج” 
وهي مهداة إلى دولة قطرالشقيقة، مبناسبة 
 FIFA استضافتها لبطولة كأس العالم
2022، لتكون بذلك أول دول��ة خليجية 
وعربية، تستضيف هذا احلدث الرياضي 

العاملي.
واألغنية من تأليف بشار الشطي وهادي 
خميس وإخراج أحمد عبد الواحد ويقدمها 
مجموعة م��ن أشهر املطربني الكويتيني 
واخلليجني وال��ع��رب، وه��م بشار الشطي 

وب��در الشعيبي وشهد العميري وه��ادي 
خميس. 

وجتسد كلمات األغنية روح احلماس 
واألم����ل وم��ق��درة ش��ع��وب  املنطقة على 
جتاوز التحديات وحتويل املستحيل إلى 
واقع،وهي باختصار السمات التي جعلت 
من دول “اخلليجي” اسطورة في النهضة 
التنموية وكرست مكانتها على اخلارطة 
العاملية اليوم وفي املستقبل، كما ترمز إلى 
وح��دة دول اخلليج وت��آزره��ا وعاقاتها 

الوطيدة مع دول اجلوار والعالم.
بهذه املناسبة، قالت نائب املدير العام 
للخدمات املصرفية الشخصية - إدارة 
التسويق، جناء العيسى إن األغنية تعكس 
مدى اهتمام البنك ببناء عاقات راسخة 
وطويلة األمد مع مجتمعه وعمائه، وهذا 
ما يتجسد في شعاره “معاكم دوم”، الذي 
يشير إل��ى م��دى ثقته بعمائه وإدراك���ه 
ل��دوره الهام في دعم طموحاتهم وحتقيق 

أحامهم. 
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»أسواق املال« تشارك  في فعاليات
»أسبوع املستثمر العاملي«

للسنة الثانية على التوالي، تأتي مشاركة 
هيئة أس���واق امل��ال ممثلًة ل��دول��ة الكويت في 
فعاليات أسبوع املستثمر العاملي التي تقام خال 
الفترة )3-9 أكتوبر 2022(. حيث سبق للهيئة 
وبالتعاون م��ع بنك الكويت امل��رك��زي متثيل 
الكويت في ه��ذه الفعالية للعام املاضي التي 
أقيمت خال الفترة )4-11 أكتوبر( وتناولت 
موضوعاٍت رئيسية أربعة تتصل بأساسيات 
االستثمار عموماً، وقضايا التمويل املستدام 

وأنشطة األوراق املالية بصورٍة خاصة. 
وميكن القول ب��أن مشاركة الهيئة في هذه 
الفعالية تندرج في إطار حرصها على املشاركة 
الفاعلة في مختلف فعاليات وأنشطة املنظمة 
الدولية لهيئات األوراق املالية” األيسكو” 
وجلانها املختلفة، األمر الذي ميكنها من متابعة 
أح��دث املستجدات املتعلقة مبهامها، ومواكبة 
املعايير الدولية ذات الصلة بأنشطة األوراق 

املالية. 

إدارة »نزع امللكية«: 
3 ماليني دينار 
قيمة املعامالت 

املنجزة في سبتمبر 
املاضي

ق��ال��ت إدارة ن���زع امللكية 
للمنفعة العامة الكويتية إن 
إجمالي قيمة امل��ع��ام��ات التي 
أجن��زت��ه��ا خ��ال شهر سبتمبر 
املاضي بلغ نحو ثاثة مايني 
دينار كويتي )نحو 6ر9 مايني 

دوالر أمريكي(.
وأضاف مدير اإلدارة باإلنابة 
م��ب��ارك العتيبي ف��ي تصريح 
صحفي أم��س  األح��د أن إجمالي 
املعامات ال��ص��ادرة وال���واردة 
املنجزة خ��ال شهر ذات���ه بلغ 
2175 معاملة ف��ي ح��ني بلغ 
ع��دد شهادات )مل��ن يهمه األم��ر( 
ال��ص��ادرة لألفراد واملؤسسات 
1969 ش��ه��ادة و118 كتابا 
ص����ادرا ل���ل���وزارات واجل��ه��ات 

احلكومية.

»التجاري«: فائزان  
في سحوبات 

»النجمة«
 

أج�����رى ال��ب��ن��ك ال��ت��ج��اري 
السحب األسبوعي والشهري 
على حساب النجمة . وق��د مت 
إجراء السحب يوم األحد املوافق 
2  أك��ت��وب��ر 2022 ف��ي مبنى 
البنك الرئيسي، بحضور ممثل 
عن وزارة التجارة والصناعة 

عبدالعزيز أشكناني.  
وق����د ق����ام ال��ب��ن��ك بتغطية 
السحوبات مباشرة عبر وسائل 
التواصل االجتماعي . وجاءت 
نتيجة السحب على النحو التالي 
: أوالً : سحب حساب النجمة 
ال��ش��ه��ري – ج��ائ��زة ،000/- 
20 دي��ن��ار كويتي م��ن نصيب 
الفائز عبدالله بندر الغماس 
، ثانياً : سحب حساب النجمة 
االسبوعي – جائزة 5،000/-  
دينار كويتي من نصيب الفائز 

حسن عباس الصيرفي .

»برقان« يحتفل بتخريج موظفيه
من أكادميية اخلدمات املصرفية لألفراد

احتفل بنك ب��رق��ان م��ؤخ��راً بتخريج 
دفعة ج��دي��دة م��ن موظفيه املتدربني في 
أك��ادمي��ي��ة ب��رق��ان ل��ل��خ��دم��ات املصرفية 
لألفراد، وذل��ك ضمن برنامجني تدريبيني 
عمليني بعنوان: )مسؤولي خدمة العماء( 
و)مسؤولي عاقات العماء(، وقد تضمن 
كا البرنامجني عدداً من احملاور التدريبية 
الهامة املرتبطة ب��اخل��دم��ات املصرفية، 
لتمكني املوظفني من االنطاق في حياتهم 
املهنية ومواصلتها داخل البنك على أسس 

علمية ومهنية حديثة.
مت��ك��ن امل��ت��درب��ون ف��ي ه���ذه ال��دف��ع��ة، 
ومجموعهم 14 متدرباً، من تلقي التدريب 
العملي االحترافي على أهم املهارات الازمة 
في العمل املصرفي بقطاع األفراد، وذلك من 
خال أفضل املناهج التدريبية، وقد جنح 
5 موظفني باجتياز التدريب ألسبوعني 
في برنامج مسؤولي خدمة العماء، بينما 
اجتاز 9 آخرون التدريب لثاثة أسابيع في 
برنامج مسؤولي عاقات العماء، معززين 
جميعاً بعد انتهاء التدريب بقاعدة مهارية 

وسلوكية ومعرفية متكنهم م��ن حتليل 
وفهم احتياجات العماء والتعامل معها، 
والتواصل بكفاءة معهم لتلبية متطلباتهم، 
وت��ق��دمي أف��ض��ل م��س��ت��وى م��ن اخل��دم��ات 
املصرفية على املستوى اإلقليمي واحمللي 

للقطاع امل��ص��رف��ي. وق��د ق��دم امل��ت��درب��ون 
ف��ي نهاية ال��ب��رام��ج التدريبية مشاريع 
تخرجهم التي حرصت إدارة االكادميية 
على توجيههم لتكون قابلة للتوظيف عملياً 

أثناء مسيرتهم املهنية مستقباً.

فريق البنك مع املوظفني اخلريجني

االحتاد الدولي للمصرفيني العرب يكرم البنك بجائزة التحول الرقمي 

الدوب : »بوبيان« فخور بكوادره الوطنية 
التي كانت وراء إجنازاته الرقمية األخيرة

كرم االحتاد الدولي للمصرفيني العرب بنك 
بوبيان بجائزة األفضل في التحول الرقمي 
على مستوى الكويت نتيجة اإلجن���ازات التي 
حققها في السنوات األخ��ي��رة في التوسع في 
اخل��دم��ات واملنتجات الرقمية ومنح عماءه 

جتارب استثنائية.
وتسلم اجلائزة نيابة عن البنك نائب املدير 
للخدمات املصرفية الشخصية بشار ال��دوب  
ف��ي حفل كبير أق��ي��م ف��ي إسطنبول بحضور 
نخبة كبيرة من املصرفيني واملسؤولني العرب 

واألجانب.
وقال الدوب تعليقاً على اجلائزة “ فخورين 
بهذه اجلائزة التي تضاف إلى سلسة إجنازات 
البنك ال سيما وانها جاءت من أعلى املؤسسات 
التي متثل البنوك العربية وهو تأكيد على جناح 

استراتيجية البنك في التحول الرقمي “ .

وأضاف “ كان العام احلالي مميزاً بالنسبة 
للبنك على كافة املستويات خاصة ما يتعلق 
باجلوائز والتكرميات التي حصل عليها والتي 
كان آخرها جائزة أفضل بنك إسامي في العالم 
للخدمات املصرفية الرقمية من غلوبل فاينانس«. 
وك��ان��ت مؤسسة غلوبل فاينانس ق��د أك��دت 
استمرار تفوق بنك بوبيان على قمة اخلدمات 
املصرفية الرقمية في الكويت ومنطقة الشرق 
االوسط كذلك من خال جائزتني باإلضافة إلى 

جائزة األفضل عاملياً . 
وأكد ال��دوب ان هذه اإلجن��ازات يقف وراءها 
إدارة البنك التي اتخذت استراجتية التحول 
منهاجاً لعمل البنك منذ سنوات عديدة إلى جانب 
قدرة الكوادر الوطنية على اإلبداع واالبتكار وهو 
ما اتاح  للعماء احلصول على مجموعة مميزة 

وفريدة من اخلدمات الرقمية.

الدوب متسلماً اجلائزة

»زين« نّظمت فعاليات » اليوم الصّحي« ملوّظفيها
نّظمت زين فعالية “اليوم الصّحي” ملوّظفيها 
في مقرها الرئيسي بالشويخ، والتي استضافت 
من خالها وبشكل أسبوعي ع��دداً من األطباء 
واملُختصني واالستشاريني الذين شاركوا في 
العديد من األنشطة التوعوية والطبية التي 
غطت ُمختلف التخصصات واجلوانب الصحية 

الهامة. 
وأت��ت هذه البادرة حتت مظّلة استراتيجية 
زي��ن الداخلية الهادفة إل��ى االهتمام مبختلف 
النواحي الوظيفية واحلياتية ملوّظفيها، حيث 
حت��رص ال��ش��رك��ة بشكٍل ُمستمر على إث��راء 
التواصل املُباشر والفّعال مع كوادرها البشرية 

داخ��ل وخ��ارج إط��ار العمل، وذل��ك في ُمختلف 
اجل��وان��ب الصحية وال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ري��اض��ي��ة 
والترويحية وغيرها، فالشركة تعتبر موظفيها 
العامل األساسي في جناحها ومتتعها مبوقع 

الريادة في قطاع االتصاالت الكويتي.
وق��ّدم��ت فعالية اليوم الصّحي العديد من 
اجللسات احل��واري��ة ح��ول اجل��وان��ب الصحية 
األكثر أهميًة، مثل برامج احلمية واألساليب 
الصحيحة لتخفيض الوزن مع طبيب الباطنية 
والتغذية العاجية د. سامر عاشور، والصحة 
النفسية وال��ت��وازن في احلياة مع استشاري 

الطب النفسي د. محمد السويدان.



ع��ب��رت مجموعة م��ن اجلمعيات 
واملنظمات التونسية، ال��ت��ي تعنى 
بالشأن االنتخابي، ع��ن انتقاداتها 
طريقة مت��وي��ل احلملة االنتخابية 
املتعلقة ب��االن��ت��خ��اب��ات البرملانية، 
املقرر إجراؤها في 17 ديسمبر املقبل، 
وطالبت بالعودة إلى نظام التمويل 
العمومي للحمالت االنتخابية، مع 
إخضاعها للمراقبة، محذرة من فتح 
األب���واب أم��ام »السمسرة وال��رش��وة 
وش�����راء ال�����ذمم« م���ن خ���الل طريقة 

التمويل.
 وقالت منظمتا »عتيد« و»شاهد«، 
وهما منظمتان حقوقيتان مستقلتان، 
إن التخلي ع��ن ال��ت��م��وي��ل العمومي 
للحمالت االنتخابية، والدعوة لالعتماد 
على امل���وارد الذاتية »سيلغي تكافؤ 
الفرص بني املترشحني، وهو إجراء غير 
مقبول«. وتوقعتا ح��دوث تراجع في 
عدد املترشحني ألسباب مادية، وازدياد 

عدد املقاطعني ألسباب سياسية.
 كما توقعت ه��ات��ان املنظمتان أن 
تفرز االنتخابات البرملانية املقبلة 
نتائج »ذات بعد فردي محلي، قد تنتج 
عنها مخاطر تشتت كبير في املشهد 

البرملاني املقبل«.
وينص القانون االنتخابي اجلديد، 
ال��ذي أق��ره الرئيس قيس سعيد، على 
أن��ه »يتم متويل احلملة االنتخابية 
وحملة االستفتاء بالتمويل الذاتي، 
والّتمويل اخلاص دون سواهما، وفق 

ما يضبطه هذا القانون«.
وفي هذا الشأن، أكد ناصر الهرابي، 

م��دي��ر م��رص��د »ش��اه��د« ف��ي تصريح 
ل�»وكالة األنباء التونسية«، أن »حرمان 
امل��ت��رش��ح��ني م��ن ال��ت��م��وي��ل العمومي 
حلمالتهم االنتخابية سيفرض غياباً 
للمساواة بينهم، وفق التنقيح األخير 
ل��ل��ق��ان��ون االن��ت��خ��اب��ي«، والح���ظ أن 

النقاش العام »حت��ول من حديث عن 
ض��رورة التخلي عن مبدأ االستفادة 
من املال العام في 2017، إلى التخلي 
عن املال العام للحمالت االنتخابية في 
2022.ورأى الهرابي أن »النظام األمثل 
ال��ذي ميكن أن يضمن ح��داً أدن��ى من 

املساواة بني املترشحني لالنتخابات 
البرملانية، بني الشباب ورجال األعمال 
مثاًل، هو نظام استرجاع مصاريف 
احلملة االنتخابية، الذي مت اعتماده في 
االنتخابات البرملانية التي جرت سنة 

.»2019
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املصري الشارع  تهز  األطفال  تعذيب  جرائم 
على م��دار الساعات ال�24 األخيرة، ضجت مصر بأكثر 
من واقعة عنف أبطالها آباء اجتهوا إلى اإليذاء البدني، الذي 
وصل إلى ح��دود القتل، كوسيلة لتأديب أبنائهم، وهو ما 
يثير مخاوف وتساؤالت حول ارتفاع نغمة العنف بني أفراد 

األسرة املصرية.
في حي ال���وراق مبحافظة اجل��ي��زة، وقعت جرمية قتل 
لطفلة عمرها ثالث سنوات على يد والدها، الذي اعترف أمام 

النيابة بأنه »اعتاد على ضربها بسلك كهربائي، وتضاعفت 
قسوته يوم احلادث إلى حد حرق الطفلة في أماكن متفرقة من 

جسدها حتى فارقت احلياة«.
ول��م مت��ر س��اع��ات ع���دة، حتى ضجت م��واق��ع التواصل 
االجتماعي مرة أخرى بصورة لشابة ُمكبلة بحبل إلى جوار 
نافذة داخل إحدى الشقق السكنية في حي املقطم بالقاهرة، 

تصرخ طالبة النجدة من اجليران. 

وحسب حتريات جهات األم��ن في الواقعة، فإن »وال��دة 
الفتاة هي من كبلتها واع��ت��دت عليها بالضرب«، بغرض 

»التأديب« حسب اعترافاتها.
 لكن الفتاة رفضت اتهام والدتها بشيء. واستكماالً ملشاهد 
العنف واإلهمال، لقيت طفلة عمرها 5 سنوات، في محافظة 
اجليزة مصرعها، اجلمعة، داخل غسالة، بعدما أن »تركتها 

األم تلهو دون رعاية«.

6
موسكو تؤكد انسحابهم من املدينة االستراتيجية

5 آالف جندي روسي كييف تستعيد ليمان بعد محاصرة 

طريقة متويل االنتخابات البرملانية 
تثير مخاوف جمعيات تونسية

20 قتياًل بعد هجوم 
استهدف قافلة في 

كوبيانسك األوكرانية
ُعثر على جثث 20 شخصاً، بعد هجوم استهدف قافلة سيارات 
تقل مدنيني قرب بلدة كوبيانسك في شمال شرقي أوكرانيا، بحسب 

ما أفاد به حاكم منطقة خاركيف .
وق��ال أول��ي��غ سينيغوبوف على موقع »تليغرام«: »بحسب 
املعلومات األولية، ُقِتل 20 شخصاً في السيارات... هاجم احملتلون 
مدنيني كانوا يحاولون الفرار من القصف. هذه قسوة ال يوجد أي 

مبرر لها«.

أوكرانيا  تزويد  تعلن  أملانيا 
بنظام للدفاع اجلوي 

»خالل أيام«
قالت وزيرة الدفاع األملانية كريستني المبرخت، خالل زيارة غير 
معلنة ملدينة أوديسا األوكرانية، إن أملانيا ستسلم أول نظام من بني 
أربعة أنظمة دفاع جوي متطورة من طراز »إي آر إي إس – تي« إلى 
أوكرانيا في األيام املقبلة للمساعدة في التصدي لهجمات الطائرات 

املسّيرة.
ومع انطالق صفارات اإلن��ذار من الغارات اجلوية في املدينة 
الساحلية، أجرت المبرخت محادثات مع وزير الدفاع األوكراني 
أوليكسي ريزنيكوف، في مخبأ حتت األرض. وكانت المبرخت قد 

مددت زيارة ملولدوفا املجاورة حلضور االجتماع.
وقالت المبرخت لقناة »إيه آر دي« التلفزيونية، »في غضون 
أيام قليلة سنقدم نظام الدفاع اجلوي )إي آر إي إس – تي( احلديث 

للغاية. إنه مهم للغاية للتصدي للطائرات املسيرة بشكل خاص«.

بعد يوم من إعالن الكرملني عن ضم أربع 
مناطق أوك��ران��ي��ة، قالت كييف إنها ردت 
ميدانياً على موسكو في إحدى املناطق التي 
أعلن عنها رسمياً أنها أصبحت ج��زءاً من 

روسيا.
 وقال اجليش األوكراني انه استعاد ليمان 
بعد ان حاصر اآلالف اجل��ن��ود ال���روس في 
البلدة االستراتيجية في شرق البالد. وكتبت 
الوزارة األوكرانية على تويتر »قوات الهجوم 
اجل���وي األوك��ران��ي��ة ت��دخ��ل ليمان مبنطقة 

دونيتسك«.
 وستمثل السيطرة على ه��ذه البلدة، 
انتكاسة لروسيا بعد إعالن الرئيس الروسي 
فالدميير بوتني ضم دونيتسك، التي تقع فيها 
ليمان، مع ثالثة أقاليم أخرى خالل احتفال 
في الساحة احلمراء مبوسكو اجلمعة نددت 

به كييف والغرب.
 ونقلت وكالة اإلعالم الروسية عن وزارة 
الدفاع قولها إن القوات الروسية انسحبت من 
بلدة ليمان فيما يتصل »بتهديد مبحاصرة«، 

وق��ال سيرجيو تشريفاتيتش أمس السبت 
إن اجل��ي��ش »ط���وق« آالف اجل��ن��ود ال��روس 
في مدينة ليمان التي تعد مركز تقاطع مهماً 
للسكك احلديد في شرق أوكرانيا وتخضع 

لسيطرة قوات موسكو.
ونقلت وك��ال��ة إن��ت��رف��اك��س األوك��ران��ي��ة 
عن تشريفاتيتش، املتحدث باسم اجليش 
األوك���ران���ي ف��ي ال��ش��رق ق��ول��ه للتلفزيون 
األوك��ران��ي إن »ال��ق��وات الروسية محاصرة 
ف��ي ل��ي��م��ان... نحو خمسة آالف أو 5500 

روسي« حتصنوا في ليمان وحولها في األيام 
األخيرة.

وأضاف تشريفاتيتش أنه يوجد في ليمان 
أكثر من خمسة آالف جندي روسي، لكن عدد 
القوات احملاصرة رمبا يكون انخفض بسبب 
اخلسائر في صفوف اجلنود الذين يحاولون 
الفرار من احلصار. كما أكد سيرهي هايداي 
حاكم منطقة لوهانسك أمس السبت التقارير، 
قائاًل إن القوات األوكرانية حاصرت نحو 

خمسة آالف جندي روسي في املدينة.

جنود أوكرانيون في ليمان

انتخابات تونسية سابقة

قالت مصادر من البرملان اجلزائري إن 300 نائب 
من 407 تضمها الغرفة األول��ى، وضعوا أسماءهم 
في الئحة املتدخلني ملناقشة »بيان السياسة العامة« 
للحكومة، الذي سيعرضه الوزير األول أمين بن عبد 

الرحمن عليهم.
 في وق��ت أش��ارت فيه توقعات إل��ى ع��زم النواب 
توجيه انتقادات شديدة للسلطات بشأن انهيار القدرة 
الشرائية، وندرة كثير من املواد واملنتجات في السوق.

ويستعد »املجلس الشعبي ال��وط��ن��ي« ل��ت��داول 
حصيلة عمل احلكومة ملدة سنة، من سبتمبر 2021(، 
طبقاً ملا ينص عليه الدستور، ليوافق عليها أو يرفضها. 
وأكد برملانيون من املعارضة ل�»الشرق األوسط« 
أن املناقشة العامة، التي س��ت��دوم م��ن االث��ن��ني إلى 
اخلميس، ستتناول التراجع الكبير للقدرة الشرائية 
لفئات واس��ع��ة م��ن اجل��زائ��ري��ني، وع��دم توفر امل��واد 
الغذائية األساسية ف��ي األس���واق، خصوصاً زيت 
املائدة واحلليب، زي��ادة على االرتفاع غير املسبوق 
لكل املنتجات من دون استثناء، ووقف استيراد كثير 

مما ال يتم إنتاجه محلياً، مثل بعض األدوي��ة التي 
بات احلصول عليها صعباً لبعض املصابني بأمراض 

مزمنة.
ورغم ضعفها العددي، قياساً إلى »كتلة املواالة« 
البرملانية امل��ؤي��دة لسياسات السلطة التنفيذية، 
يعتزم ن��واب احل��زب امل��ع��ارض اإلس��الم��ي، »حركة 
مجتمع اإلسالمي«، توجيه انتقادات الذعة للحكومة. 
لكن ُيرتقب أن يكون صوتهم ضعيفاً أم��ام كثرة 
نواب »جبهة التحرير الوطني«، و»التجمع الوطني 
الدميقراطي«، و»جبهة املستقبل« و»حركة البناء 

الوطني«.
 وكتبت صحيفة »اخل��ب��ر« ب��ه��ذا اخل��ص��وص أن 
النواب »يأملون في مناقشة ثرية لوثيقة احلكومة، 
خصوصاً من ناحية املضامني والرسائل، وال يكون 
ذل��ك إال ب��اخل��وض ف��ي أع��م��اق احلصيلة، وتنبيه 
السلطات إل��ى اخل��ل��ل ف��ي إدارة ش���ؤون االقتصاد 
والقرار في البالد، بكل موضوعية، بعيداً عن اخلطاب 

السياسوي واملجامالت«.

اجلزائر: »نقاش ساخن« 
في البرملان حول »حصيلة احلكومة«
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تباينت ردود أف��ع��ال سياسيني ون���واب ليبيني 
حيال منشور تنظيمي أص��دره عبد احلميد الدبيبة، 
رئيس حكومة »الوحدة« املؤقتة، ويتعلق بترشيد 
اإلنفاق داخل ال��وزارات والهيئات التابعة له، ففيما 
رأى البعض أن هذه اخلطوة تستهدف »امتصاص 
الغضب الشعبي بشأن املخالفات املالية واإلداري��ة 
التي كشف عنها تقريرا دي��وان احملاسبة، وهيئة 
الرقابة اإلداري��ة«، اعتبرها آخرون »خطوة إيجابية 

تستحق اإلشادة«.
ورأى عضو مجلس النواب الليبي، محمد الرعيض، 
في تصريح ل�»الشرق األوسط« أن قرار الدبيبة »لم 
ي��أِت المتصاص الغضب اجلماهيري كما يتردد«، 

معتبراً أن حكومته هي »األقل في اإلنفاق املالي، قياساً 
مبا أجنزته من مشاريع في البالد«.

ورف��ض ال��رع��ي��ض، وه��و رئيس غرفة التجارة 
والصناعة، »محاولة البعض اإليحاء بأن املسؤولية 
الكاملة بشأن إيقاف إهدار املال العام تقع على كاهل 
تلك احلكومة وحدها«، وقال إنها »مسؤولية مشتركة 
للجميع«. الفتاً إلى ارتفاع نسبة التضخم، باإلضافة 
إل��ى »التكدس الكبير في اجلهاز اإلداري للدولة«، 
ومؤكداً أن »بند الرواتب يكاد يلتهم نصف امليزانية 
العامة للبالد، وهي إح��دى املعضالت التي ورثتها 
حكومة الوحدة من حكومات سابقة متتد لعهد النظام 

السابق الذي همش القطاع اخلاص«.

توجيه الدبيبة بترشيد اإلنفاق 
يثير جداًل حادًا بني الليبيني

الصومال: الرئيس يتعهد بالقضاء على اإلرهاب
تعهد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مجدداً 
بالقضاء على »حركة الشباب املتطرفة«، التي اتهمها 
مسؤول محلي بقتل 12 شخصاً كانوا يحفرون بئراً 
جنوب البالد، التي تعاني من اجلفاف، بينما توجه 
أعضاء في احلكومة والبرملان إلى جبهات القتال لدعم 

االنتفاضة الشعبية ضد احلركة.
وك��رر حسن عقب مشاركته ف��ي تشييع جنازة 
فرحان محمود عدن مفوض شرطة منطقة بنادير، 
بالتأكيد على ض���رورة توحيد ك��ل ال��ق��وى م��ن أجل 

القضاء على اإلرهاب«، وأضاف: »يجب أن يشارك كل 
مواطن صومالي في هذه املعركة«.

ووقع أحدث هجوم في بلدة جاريلي مبنطقة جيدو 
بجنوب البالد، حيث هاجم مسلحون طاقم احلفر في 
موقع عمله، وأحرقوا جثثهم ومعدات احلفر، وفقاً 
ملهد عبدي وهو واح��د من سكان املنطقة تفقد املوقع 

وأحصى اجلثث.
وقال عبدي لوكالة رويترز: »أشعر بحزن بالغ ألن 
حركة الشباب تسبب لنا مثل هذه املشاكل في وقت 

نعاني فيه من اجلفاف ونقص املياه في منطقتنا«، 
بينما أكد رئيس بلدية جاريلي حصيلة القتلى وأضاف 

أن قوات األمن قتلت أيضاً ستة من مسلحي الشباب.
ونقلت وكالة األنباء الصومالية الرسمية عن أحمد 
غراد محافظ إقليم غدو، أن عناصر من حركة الشباب 
اإلرهابية املرتبطة بتنظيم القاعدة، قتلت عشرة 
أشخاص، كانوا يعملون على حفر بئر لتوفير املياه 
للمنكوبني ج��راء موجة اجلفاف التي ضربت عدة 

مناطق بجنوب ووسط البالد.

حملت »منظمة رصد اجلرائم الليبية«، حكومة 
الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد احلميد الدبيبة، 
مسؤولية سقوط ضحايا مدنيني في االشتباكات، 
التي وقعت مؤخراً مبدينة الزاوية غرب طرابلس 

ب��ني مجموعات مسلحة، وطالبت النائب العام، 
حسب بيان نشرته على حسابها مبوقع »فيسبوك«، 
بفتح حتقيق في هذه االشتباكات، واتخاذ اإلجراءات 

الالزمة ضد املتسببني بها.

سقوط  مسؤولية  الوحدة«  »حكومة  حتميل 
مدنيني غرب طرابلس
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أرسنال يحتفظ بصدارة الدوري اإلجنليزي بثالثية في شباك توتنهام

alwasat.com.kw

في اجلولة اخلامسة من دوري زين املمتاز لكرة القدم

العربي حقق الفوز األول.. والتضامن خطف التعادل من الساحل
حقق فريق العربي ف��وزه األول في 
مسابقة ال��دوري الكويتي املمتاز، على 
حساب اجلهراء بهدفني من دون رد، على 
ستاد صباح السالم بالنادي العربي، 

ضمن منافسات اجلولة اخلامسة.
سجل ثنائية العربي كل من محمد 
صولة في الدقيقة 72 وعلي فريدون 
»83«، ليصل األخضر للنقطة السادسة، 
حتت القيادة الفينة للمدرب البوسني 
روسمير سفيكو، في حني جتمد رصيد 
اجلهراء، صاحب املفاجآت في اجلوالت 

املاضية، عند 7 نقاط.
ول��م تنجح م��ح��اوالت ال��ع��رب��ي في 
ال��ش��وط األول، لتسجيل اخل��ط��ورة 
املطلوبة على مرمى اجل��ه��راء، وسط 
تباعد ف��ي اخل��ط��وط، وال��ف��ردي��ة التي 
شابت أداء الثنائي الليبي محمد صولة 

والسنوسي الهادي.
ف��ي امل��ق��اب��ل ف��رض ف��ري��ق اجل��ه��راء، 
أفضلية على مستوى االس��ت��ح��واذ في 
ال��ش��وط األول، بعد أن اعتمد م��درب 
الفريق ساندي، خطة دفاعية محكمة، مع 
االعتماد على الهجمات املرتدة، الستغالل 
سرعة الثالثي عبد العزيز مروي، الغاني 

إيساكا وطالل العجمي.
وكاد اجلهراء أن يصل ملراده، بعد أن 
استغل عبد العزيز مروي، خطأ دفاعيا 
ملدافع العربي عبد الرحمن الشرهان، 

إال أن تدخل املدافع اجلزائري طارق أبو 
عبطة انقذ املوقف.

وب���ص���ورة م��غ��اي��رة دخ���ل العربي 
الشوط الثاني، وجنح في فرض أسلوبه 
على اللقاء، وسط تراجع املردود البدني 

لفريق اجلهراء.
وترجم العربي أفضليته بهدف حملمد 
صولة، من صناعه مواطنه السنوسي 
الهادي، ليعزز بعدها علي فريدون تقدم 
األخضر بهدف ث��اٍن قضى على طموح 
اجلهراء في املباراة، التي انتهت بهدفني 

من دون رد.
التضامن والساحل 

خطف فريق التضامن نقطة التعادل 
من الساحل )1-1(، في امل��ب��اراة التي 
جمعت بينهما على استاد مبارك العيار 
بنادي اجل��ه��راء، في افتتاح منافسات 
اجلولة اخلامسة من منافسات الدوري 

الكويتي املمتاز.
وتقدم الساحل في الدقيقة 39 من 
رك��ل��ة ج����زاء، ت��ص��دى ل��ه��ا ال��ب��رازي��ل��ي 
جيوفاني، ليرد التضامن بالتعادل 
في الدقيقة 86، برأسية املدافع الغاني 

سارفو.
بهذا الفوز، رفع التضامن رصيده 
إل���ى 5 ن��ق��اط، ن��ظ��ي��ر ن��ق��ط��ة أول��ى 
للساحل، ال���ذي تلقى 4 ه��زائ��م في 

اجلوالت األربع املاضية.
واستطاع الساحل أن يعبر عن نفسه 
ف��ي م��واج��ه��ة ال��ت��ض��ام��ن، عبر انتشار 
مميز في أرجاء امللعب، ورغبة أكبر في 

الوصول لشباك التضامن.
وشكل البرازيلي جيوفاني وخالد 
عجب وحمد احلبسي، خطورة بالغة 
على مرمى التضامن، إال أن النتجية ظلت 
سلبية حتى الدقيقة 39، عندما احتسب 
احلكم ضيف الله الفضلي، ركلة جزاء 

تصدى لها بنجاح البرازيلي جيوفاني.
في املقابل، لم يكن مردود التضامن، 
بالصورة املطلوبة، وبات الفريق غير 
قادر على تهديد مرمى حارس الساحل 
حمد اخل��ال��دي، لينتهي الشوط األول 

بتقدم بهدف دون رد.
وف��ي ال��ش��وط ال��ث��ان��ي، زادت رغبة 
التضامن ف��ي إدراك ال��ت��ع��ادل، وسط 
تراجع مردود الساحل، وركونه للدفاع 

في محاولة للحفاظ على هدف التقدم.
وب��ع��د أن اط��م��أن ال��س��اح��ل لنتيجة 
امل��ب��اراة، وق��ب��ل نهاية اللقاء بدقائق 
معدودة، ترجم املدافع الغاني سارفو، 
كرة داخل منطقة اجلزاء، في شباك حمد 

اخلالدي، مسجال التعادل.
ولم تفلح محاوالت الساحل، للعودة 
للتقدم بنتيجة امل��ب��اراة، التي انتهت 

اخلبرة حسمت اللقاء لصالح األخضربالتعادل اإليجابي )1-1(.

فاز أرسنال على أرضه 3-1 على جاره توتنهام 
هوتسبير بفضل أهداف توماس بارتي وجابرييل 
جيسوس وجرانيت تشاكا، ليحتفظ مبوقعه في 

صدارة الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم.
وأحرز هاري كني هدف توتنهام الوحيد ليضيف 

مزيدا من األرقام القياسية إلى حصيلته بينما فشل 
فريقه في حتقيق أول فوز على اجلار في الدوري 

منذ 12 عاما.
وأصبح كني بهدفه اليوم أول العب يحرز 100 

هدف خارج ملعبه في الدوري املمتاز.

وبهذا االنتصار يكون أرسنال، الذي يقوده املدرب 
اإلسباني ميكل أرتيتا، فاز في سبع من أول ثماني 
جوالت في البطولة وحاليا يتفوق بفارق أربع نقاط 
على مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب املركز 

الثاني مؤقتاً.

ليفاندوفسكي يواصل التألق
ويقود برشلونة لصدارة الليغا مؤقتًا

واصل ليفاندوفسكي تألقه مع برشلونة 
بتسجيله هدف اللقاء الوحيد أمام مايوركا 
ليقود البلوغرانا لصدارة الدوري اإلسباني 

مؤقتاً.
وضع ليفاندوفسكي بصمته مرة أخرى 
ح��ني أه��دى برشلونة ال��ف��وز على مضيفه 
مايوركا 1-0 السبت في املرحلة السابعة من 

مسابقة الدوري اإلسباني لكرة القدم.
ودخل برشلونة املواجهة بغياب العديد 
من جنومه بسبب اإلصابات املختلفة مثل 
األوروغوياني آراوخ��و والفرنسي كوندي 

والهولندي دي يونغ وغيرهم.
وواصل البولندي روبرت ليفاندوفسكي 
تألقه عندما وض��ع برشلونة ف��ي املقدمة 
بتسديدة رائعة في الدقيقة العشرين عقب 

متريرة من أنسو فاتي.
ورف��ع ليفاندوفسكي رصيده إلى تسعة 

أهداف في صدارة هدافي الدوري اإلسباني.
وح��ط��م ت��ش��اف��ي ال��رق��م ال��س��اب��ق باسم 
الفرنسي زيدان حني جتنب الهزمية في 18 
مباراة توالياً في ال��دوري اإلسباني خارج 

األرض.
وهذا الفوز السادس توالياً لبرشلونة في 
الليغا بعد تعادله في املرحلة األول��ى أمام 
راي��و فايكانو دون أه��داف ليرفع رصيده 
إلى 19 نقطة في الصدارة متقدماً على ريال 
مدريد )18 نقطة( الذي يواجه أوساسونا 

األحد.
أم��ا بالنسبة ملايوركا فتلقى خسارته 
الثالثة هذا املوسم ليتوقف رصيده عند 8 

نقاط في املركز العاشر مؤقتاً.

في آسيوية قدم الصاالت التي تستضيفها البالد

الكويت تقصي العراق وتضرب موعدًا
مع أوزبكستان في دور الثمانية 

ت��أه��ل منتخب ال��ك��وي��ت إلى 
دور الثمانية في بطولة كأس 
آسيا لكرة ق��دم ال��ص��االت التي 
تستضيفها ال���ب���الد ح��ت��ى 8 
أكتوبر املقبل بعد تعادله مع 
ن��ظ��ي��ره ال��ع��راق��ي ب��ه��دف��ني ل��رد 
ضمن مباريات اجلولة الثالثة 
واألخ��ي��رة ليشغل بهذا الفوز 
امل��رك��ز ال��ث��ان��ي ف��ي املجموعة 
األول��ى في حني تصدرت تايلند 
الترتيب ب��ف��وزه��ا على عمان 

بنتيجة )6 - 1(.
وت��أه��ل��ت طاجيكستان إلى 
ال��دور نفسه بعد حجزها ثاني 
مقاعد املجموعة الثانية بفوزها 
على تركمانستان بنتيجة )8 
- 5( لترافق أوزبكستان التي 
هزمت بدورها البحرين اليوم 
بنتيجة ) 6 - 1( لتعزز تأهلها 

املؤكد من اجلولة املاضية.
وج�����اءت م���ب���اراة ال��ك��وي��ت 
مستضيف البطولة أمام العراق 
»م��ث��ي��رة وت��ن��اف��س��ي��ة« ألهبت 
حماس اجلمهور بسبب أهميتها 
ل��ك��ال ال��ف��ري��ق��ني ك��ون��ه��ا حت��دد 
صاحب البطاقة الثانية املؤهلة 

إلى دور الثمانية.
وبدأت الكويت املباراة بقوة 
حيث سجل الالعب عبدالرحمن 
الوادي الهدف األول في الدقيقة 
الثانية وقلب العراق النتيجة 

بعدما سجل العبه سالم فيصل 
في الدقيقتني ال�13 و ال�18 فيما 
ع��اد الع��ب الكويت عبدالرحمن 
املسبحي ليسجل هدف التعادل 
في الدقيقة ال�21 لتنتهي املباراة 

بهذه النتيجة.
وح��ص��دت ال��ك��وي��ت النقطة 
اخلامسة بعد هذا التعادل محتلة 
املركز الثاني فيما ودعت العراق 

منافسات البطولة.

وف���ي امل���ب���اراة األخ����رى من 
املجموعة نفسها ف��ازت تايلند 
على نظيرتها عمان بنتيجة )6 
- 1( حيث تصدرت املجموعة 
بعد ه��ذا ال��ف��وز ح��اص��دة سبع 
ن��ق��اط ضمنت م��ن خاللها أحد 
مقاعد دور الثمانية فيما ودعت 

عمان منافسات البطولة.
وضمن مباريات املجموعة 
ال��ث��ان��ي��ة ف���ازت طاجيكستان 
ع��ل��ى نظيرتها تركمانستان 
ب��ن��ت��ي��ج��ة )8 - 5( سجلها 
أدريسيوروف )أربعة أهداف( 
والع���ب تركمانستان شيري 
بايرامرادييف )ه��دف باخلطأ 
ف���ي م���رم���اه( وال���الع���ب ف��اي��ز 
سردروف )هدفان( ومحمدجون 
شاريبوف )ه��دف( فيما سجل 
أه��داف تركمانستان مولكامان 
أنافولييف )هاتريك( والالعب 
ش��ه��ي��دوف )ه���دف���ان( لتنتهي 

املباراة بهذه النتيجة.
وي��ل��ت��ق��ي منتخب ال��ك��وي��ت 
ن��ظ��ي��ره أوزب��ك��س��ت��ان ف��ي دور 
الثمانية في حني ستلعب تايلند 

أمام طاجيكستان.

فرحة العبي الكويت بالتأهل لدور الثمانية
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ليفاندوفسكي

ليفربول يسقط في فخ التعادل مع برايتون في مباراة مثيرة
أح���رز البلجيكي ل��ي��ان��درو 
تروسارد ثالثة أه��داف ليمنح 
ب��راي��ت��ون آن���د ه���وف أل��ب��ي��ون 
ال��ت��ع��ادل 3-3 م��ع ليفربول 
املتعثر في ال��دوري اإلجنليزي 

املمتاز لكرة القدم.
وب���دأ امل����درب روب��رت��و دي 
تسيربي مسيرته مع برايتون 
بشكل مثالي وتقدم بهدفني عن 
ط��ري��ق ت��روس��ارد ف��ي أول 17 

دقيقة ليصعق أنفيلد.
وازداد إح���ب���اط مشجعي 
أص���ح���اب األرض م���ع فشل 
ليفربول ف��ي صناعة الفرص 
اخلطيرة، قبل أن يسجل روبرتو 
فيرمينو ال��ه��دف األول، رغم 
إلغائه في بداية األم��ر بسبب 
ال��ت��س��ل��ل ع��ل��ى م��ح��م��د ص��الح، 
وقبل أن يحتسبه حكم الفيديو 

املساعد في الدقيقة 33.
وتسبب برايتون في املزيد 
من املشكالت لفريق ليفربول 
في بداية الشوط الثاني، لكن 
فيرمينو أدرك التعادل من داخل 
منطقة اجل����زاء ب��ع��د مت��ري��رة 

لويس دياز في الدقيقة 54.
وأكمل ليفربول االنتفاضة 
وب��دا أن��ه سيخرج باالنتصار 
بعد بداية متواضعة للموسم 
عندما سجل آدم ويبستر بطريق 
اخلطأ في مرماه في الدقيقة 63.

لكن تروسارد واصل التألق 
واستغل إخ��ف��اق فيرجيل فان 
داي��ك في تشتيت الكرة وسجل 
من مدى قريب ليدرك التعادل، 
ويحافظ برايتون على موقعه 
ف���ي امل���رك���ز ال���راب���ع وب��ف��ارق 
أرب��ع نقاط عن ليفربول تاسع 

الترتيب.

وت��ع��رض ليفربول لضربة 
جديدة في الصراع على اللقب 
حيث ب��ات يتأخر ب��ف��ارق 11 
نقطة ع��ن أرس��ن��ال امل��ت��ص��در، 
ويبدو أنه سيكون من الصعب 
على امل��درب يورجن كلوب أن 
يحصد ل��ق��ب ال�����دوري للمرة 

الثانية.

وب���دأ ب��راي��ت��ون ب��ق��وة وم��رر 
داني ويلبيك إلى تروسارد الذي 
افتتح التسجيل بتسديدة قوية 
في الدقيقة الرابعة، لتهتز شباك 
ليفربول أوال للمرة التاسعة في 
آخر 11 مباراة بالدوري، وقبل 
أن يضيف الالعب ذات��ه الهدف 
الثاني بطريقة مشابهة وسط 

ارتباك دفاعي.
وع���اد ليفربول إل��ى أج��واء 
املباراة بشكل غير متوقع ولم 
يحتفل كثيرا في البداية بعدما 
رفع مساعد احلكم راية التسلل، 
لكن اإلع���ادة أظهرت أن محمد 
ص��الح لم يكن متسلال قبل أن 
يضع الكرة في طريق فيرمينو 
وي��س��دد م��ن م��دى ق��ري��ب داخ��ل 

الشباك.
وال��غ��ري��ب أن ليفربول بدأ 
امل���ب���اراة ف��ي وج����ود ال��ث��الث��ي 
ال��ه��ج��وم��ي دي���وج���و ج��وت��ا 
وداروي��ن نونيز ولويس دياز 
على مقاعد البدالء لكن مشاركة 
دي��از منحت الفريق قوة ومرر 
الالعب الكولومبي إلى فيرمينو 

ليدرك التعادل.
وت��ق��دم ليفربول ألول مرة 
عندما فشل روب���رت سانشيز 
ح����ارس ب��راي��ت��ون ف��ي إب��ع��اد 
كرة عرضية لتصطدم بزميله 

ويبستر وتدخل املرمى.
ول��م ييأس برايتون وسدد 
وي��ل��ب��ي��ك ك���رة ق��وي��ة أن��ق��ذه��ا 
احل��ارس أليسون، قبل أن يهز 
تروسارد الشباك من مدى قريب 
ليصبح ث��ال��ث الع���ب منافس 
يسجل ثالثة أه��داف في مباراة 
واح��دة في ال��دوري اإلجنليزي 

في أنفيلد.

صالح يواجه صعوبة في اختراق صفوف اخلصوم

ثنائية أتليتيكو تعمق جراح إشبيلية 

خسر إشبيلية -2صفر أم��ام أتلتيكو مدريد 
لتتواصل ب��داي��ت��ه امل��ت��واض��ع��ة مل��وس��م دوري 
الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم، إذ فاز في 

مباراة واحدة في كل املسابقات.
ويحتل إشبيلية، الذي يحمل الرقم القياسي 
في عدد مرات الفوز بالدوري األوروبي برصيد 
ستة ألقاب، املركز 16 في جدول ترتيب الدوري 
برصيد خمس نقاط، بفارق واح��دة عن منطقة 

الهبوط.

وس��ج��ل م��ارك��وس يورينتي ال��ه��دف األول 
في الدقيقة 29، وأض��اف ألفارو موراتا مهاجم 
إسبانيا الهدف الثاني في الدقيقة 57، عندما 
لعب الكرة ببراعة من فوق حارس املرمى ياسني 

بونو.
وبهذا الفوز يرتفع رصيد أتليتيكو إلى 13 
نقطة في املركز اخلامس، بفارق خمس نقاط 
خلف غرميه احمللي ومتصدر الترتيب ري��ال 

مدريد.

احتفال بالتسجيل
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أص��در قصر باكنغهام أول 
صورة رسمية للملك تشارلز 
الثالث وزوجته كاميال، وهما 
ي��ق��ف��ان ج��ن��ب��اً إل���ى ج��ن��ب مع 
األمير ويليام وزوجته كيت 

ميدلتون.
ووف���ق���اً ل��ش��ب��ك��ة “سكاي 
نيوز” البريطانية، فقد التقطت 
الصورة بالقصر في الليلة التي 
سبقت جنازة امللكة إليزابيث 
الثانية، يوم األحد 18 سبتمبر 
امل��اض��ي، حيث انضم ويليام 
وكيت إل��ى امللك وزوجته في 
حفل استقبال لرؤساء الدول 
والضيوف الرسميني الذين 
ج��اءوا من اخل��ارج للمشاركة 

في اجلنازة.
ومت وصف حفل االستقبال 
ب��أن��ه أول ح��دث رس��م��ي مهم 
للملك اجل��دي��د، وواح����د من 
أكبر التجمعات لقادة العالم 
وال��ش��خ��ص��ي��ات السياسية 
العاملية التي استضافها القصر 

على اإلطالق.
ووف��ق��اً ل��� “سكاي نيوز”، 
فإن الصورة تؤكد الدعم الذي 
قدمه أمير وأميرة ويلز للملك 
وامللكة في األسابيع التي تلت 

وفاة امللكة إليزابيث الثانية.
وف��ي تكرميه جل��دت��ه، قال 
األمير ويليام: سأكرم ذكراها 
م��ن خ��الل دع��م وال���دي، امللك 

تشارلز، بكل طريقة ممكنة.
واع��ت��ل��ى ت��ش��ارل��ز ع��رش 
بريطانيا تلقائياً بعد وف��اة 

والدته الشهر املاضي.
الصورة الرسمية

»تويتر« ترسل أول تغريدة 
مت تعديلها باستخدام زر 

»حترير« اجلديد

أرس��ل��ت منصة التواصل االجتماعي 
تويتر، أول تغريدة مت تعديلها بعد بثها 
باستخدام زر “حترير” اجل��دي��د والتي 

أرسلها حساب رسمي للمنصة.
وتعتبر ه��ذه ال��ت��غ��ري��دة من��وذج��اً ملا 
سيكون متاحا للمستخدمني بعد ق��رار 
شركة تويتر السماح للمستخدمني بتعديل 
تغريداتهم بعد نشرها. وستكون هذه 
اخلاصية متاحة ف��ي ال��ب��داي��ة ألصحاب 
االشتراكات املدفوعة األجر تويتر بلو، قبل 

تعميمها في وقت الحق.
وأش�����ار م��وق��ع س���ي ن���ت دوت ك��وم 
املتخصص في موضوعات التكنولوجيا 
إل��ى أن ه��ذه التغريدة األول��ى احمل��ررة مت 
إرسالها من حساب على “تويتر بلو” لكنها 

تعطي فكرة كافية عن اخلاصية اجلديدة.
وق��د ك��ان واض��ح��اً متاماً أن التغريدة 
مت تعديلها، آلن بيان توقيتها سيكون 
مسبوقا برمز قلم رصاص وكلمة “أحدث 
تعديل”. وعندما يستعرض املستخدم 
تغريدات معدلة على صفحته سيظهر رمز 
القلم الرصاص بجوار مربع التوقيت لهذه 

التغريدات.

إصدار أول صورة رسمية للملك تشارلز وعائلته
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 في الصـميم
منذ صدور الدستور، وبعد وفاة الشيخ عبدالله السالم رحمه الله واحلكومة 
تغير تقسيم الدوائر، وعدد االصوات، حتى تضمن وقوف األغلبية معها وتفتح 
الباب على مصراعيه للموالني لها في التجاوز على القوانني والتخطي على 
األولويات ، جميع املؤشرات تنبئ عن توقف احلكومة عن العبث وطي صفحات 

املاضي السيئة الذكر التي خلفت فجوة بينها و بني املخلصني من أبناء الوطن .
يجب ع��دم التخوف من القفز نحو املستقبل بتأمني املزيد من احلريات 
والضمانات ألن هذا هو طريق اإلص��الح املطلوب، شعب الكويت الوفي أثبت 
والءه في أحلك الظروف التي واجهت الوطن، وعلى رأسها خالل مؤمتر جدة إبان 
العدوان العراقي وهو شعب جميل يتطلع للمستقبل فمن الواجب على األسرة 
الكرمية وممثلي األمة في املجلس ومراكز النفوذ السياسية والتجارية متهيد 

الطريق ألجيال الشباب لالنطالق نحو املستقبل .
منتلك أفضل الطاقات البشرية واإلمكانات املادية لالنطالق، فما الذي مينعنا ؟

  

@Alwasatkuwait
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  Saleh Yaseen @salehalyaseen
لم ميضي سوى ثالثة أيام على إنتخابه نائبا شابا في مجلس األمة ال 
أعرفه أبدا ودخل املكتب فاحتا الباب دون استئذان من السكرتارية وبيده 
ورقة وضعها أمامي : إما أوافق على نقل املعلمة وإال فإنه سيستجوب الوزير. 
فكان رّدي واضحا ال ميكن نقلها ومكتب الوزير على بعد 20 مترا. هكذا سلوك 

بعضهم.

Dewaneya_ku@  ديوانية اأهل الكويت
امتنى النائبتان جنان وعاليه تكون أيقونة املرأة الكويتية بالسنع واألخالق 
والبساطة مثل كثير من نساء الكويت. ابرك ما تقلدون بعض املشاهير بتلطخ 

املكياج واملبالغة.

ROLEXQ8@  حمقق النزهة
احسن حل لالختناقات املرورية ، انك تقوم الفجر وتروح تصلي باملسجد 

وتالي تروح الدوام ، هم اجر وهم راحه .

baderalmutairri@  اأ. بدر املطري
محليلني بورصة املرشحني طلعوا قبيضه .  امتنى من وزارة اإلعالم إلغاء 
برامج احملللني في فترة اإلنتخابات ، ألنها مجرمه قانوناً وتؤثر سلباً على 

مستوى املرشحني باإلنتخابات .

badersamah4@  اأ.بدر ال�صمري
احلمد لله الذي اعادنا الى مدارسنا بعودة شاملة وطابور صباح وحتية 

علم . عام دراسي ناجح ان شاء الله وعوداً حميداً

abdulkarim aljassar @karimjassar
أغلب برامج حتليل االنتخابات أثبتت فشلها في التحليل.. رمبا محلل مباراة 
كرة قدم أفضل منهم.. هم يعتمدون في األس��اس على أسماء حتى »راعي 

البرد« يعلم أنهم سيفوزون.. أما الباقي مو مشكلة »شخبط شخابيط«.

AlTuhoo@  م. علي التحو
نبارك للشعب الكويتي جناح أنتخابات مجلس األمة 2022 ونقوله كفيت 
ووفيت ورسالتك وصلت ونامل ان تلتقي احلكومة في الفترة املقبلة مع 
االرادة الشعبية في طلب االصالح ومحاربة الفساد وحتقيق اجنازات تعود 

باخلير والرفاه على هذا الشعب الوفي

ab_alsaleh2@   عبدالرحمن ال�صالح
وقد انتهت اإلنتخابات، فعلى نواب مجلس األمة أن ال يعتبروا أن دخولهم 
قاعة البرملان يعني أن احلظ قد ابتسم لهم، بل يعني أن ظهرهم صار مثقالً 
باملسئولية التي سيحاسبهم التاريخ إن فّرطوا بها، وسيمجدهم إن أحسن 

النهوض بها.. وما أكثر الِعبَر!

ELgard77@  د. يو�صف املطري
على أخواننا في وزارة الداخلية  أخذ مشكلة اإلزدحام املروري  كأولوية 
مستعجلة ووضع خطة وحل جذري شامل لها غير مقبول ما يحدث  الناس 

أتعب من الزحمة الشديدة جدااا  في أغلب مناطق الكويت

E3nizi@   يعقوب
االبتدائي  7:15 املتوسط 7:30  الثانوية 7:45  املوظفني 8:30   - مناقصة 
باصات ونقل جماعي للمدارس. - تفعيل دوام الشفتات صبح وعصر بكل 
ال��وزارات، عشان توزع املوظفني. هذا كله مو اختراع نووي، مجرد تعديل 

بسيط على اوقات العمل وشوية افكار.

إرسل كلمة  »اشتراك«

»واتساب« يتيح خاصية احملادثات 
اجلماعية باستخدام الروابط

يريد تطبيق التواصل االجتماعي واتساب تسهيل 
احملادثات اجلماعية ملستخدميه دون احلاجة إلى جمع 
الكثير من أرقام الهواتف وال إنشاء غرفة محادثة جماعية 
على التطبيق.وقال مارك تسوكربيرج رئيس مجموعة 
ميتا بالتفورمس املالكة لتطبيق واتساب، “أطلقنا روابط 
احمل��ادث��ات على واتسآب ابتداء من األسبوع اجل��اري، 
وبالتالي ميكنكم االشتراك في رابط لبدء محادثة جماعية 
بخطوة واحدة”.وقال ويل كاتكارت رئيس واتساب: 
إن اخلاصية اجلديدة ستكون متاحة إلج��راء محادثات 

صوتية ومرئية خالل األسبوع احلالي.
وعلى خالف كل من زووم وغوغل هاجن أوت، أي رابط 
على تطبيق واتساب حملادثة جماعية يحتاج إلى تثبيت 

التطبيق على أجهزة كل املشتركني في احملادثة.
وسيجد أي شخص يريد بدء محادثة جماعية صوتية 
أو مرئية عبر واتساب في املستقبل خيار “أنشئ رابط 

اتصال” على رأس خيارات قائمة “اتصاالت”)كولز(.
وق��ال تسوكربيرج : إن املطورين يختبرون حالياً 
إمكانية السماح بإجراء محادثة فيديو جماعية مبشاركة 
م��ا يصل إل��ى 32 مستخدماً، م��ع ضمان اخلصوصية 

واألمان الكاملني.

ابتكار ماسح ضوئي يرصد سرطان اجللد غير املرئي للعني البشرية
اخترع ع��دد من العلماء أول 
ماسح ضوئي في العالم قادر 
على اكتشاف سرطان اجللد غير 

املرئي للعني البشرية.
ووفقاً لشبكة “سكاي نيوز” 
البريطانية، فإن املهمة األساسية 
للماسح الضوئي، ال��ذي طوره 
علماء تابعون جلامعة وارويك 
البريطانية، هي اكتشاف مدى 

انتشار السرطان حتت اجللد.
وي��س��ت��خ��دم اجل��ه��از اجل��دي��د 
نبضات من إشعاع تيراهيرتز 
الكهرومغناطيسي، ال��ذي يعد 
غ��ي��ر ض���ار ب��اإلن��س��ان، وال���ذي 
يضرب سطح اجللد ويرتد، حيث 
توضح األشكال املوجية للضوء 
املنعكس مدى انتشار السرطان 

حتت اجللد.
وي��ت��م اآلن تشجيع مرضى 
سرطان اجللد الذين يعاجلون 
في مستشفى كوفنتري اجلامعي 

على املشاركة في اختبار هذه 
التقنية اجلديدة.

ووص����ف ال��ب��روف��س��ور جو 
ه��اردوي��ك، اس��ت��ش��اري جراحة 

التجميل والترميم في املستشفى، 
االب��ت��ك��ار اجل��دي��د، ب��أن��ه مثير 
للغاية.وأوضح: بعض أن��واع 
س��رط��ان اجل��ل��د تنتشر حتت 

اجللد بكثافة دون أن نتمكن من 
رصدها ورؤيتها، لذلك عندما 
جن��ري جراحة للمريض إلزال��ة 
الورم غالباً ما نترك أجزاء كبيرة 
منه دون ق��ص��د.وأض��اف: نأمل 
من خ��الل ه��ذه التكنولوجيا أن 
نكون أكثر دقة في اجلراحة وأن 
نزيل األورام بأكملها في جراحة 
واحدة.وفي الوقت احلالي، يجب 
أخ��ذ كثير من عينات اجللد من 
مناطق مختلفة باجلسم خالل 
عمليات جراحية عدة وفحصها 
للتأكد من إزال��ة جميع اخلاليا 
ال��س��رط��ان��ي��ة، ول��ك��ن استخدام 
م��اس��ح اجل��ل��د م��ن امل��ف��ت��رض أن 
يقلل بشكل كبير م��ن ع��دد هذه 
اجل��راح��ات وي��س��رع م��ن عملية 

تشخيص وعالج املرض.
وي��أم��ل العلماء ف��ي أن يتم 
استخدام هذه التقنية اجلديدة 

في غضون خمس سنوات.

املاسح الضوئي اجلديد

100 فل�س يي  8 �صفحات 
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