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نواب طالبوا بتشكيل جلنة حتقيق لبحث أسباب انسحاب املستشفى من الكويت

»غوستاف روسي« .. يهدم جسور التعاون

في اليوم الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة ، نزف أجمل التهاني بهذه املناسبة 
العزيزة على قلوبنا، ونسأل املولى سبحانه أن يدمي عليهم العز والسؤدد وأن يحفظ 
شيوخهم وشعبهم الشقيق، جتربة اإلمارات وبال فخر هي أجنح احتاد بني العرب، فقد 

سبقوا االحتاد األوروبي، وجنحوا جناحا باهرا في تنفيد االحتاد على األرض. 
ال ميكن أن ينسى أهل الكويت موقف اإلمارات التاريخي والشجاع مع احلق الكويتي 
في العام 1990، واحتضان أعداد كبيرة من املواطنني الكويتيني، وتقدمي كافة اخلدمات 

حتى شعر املهجرون أنهم في بلدهم وبني أهلهم. 
أجمل التهاني والتبريكات حلكام اإلمارات وشعبها األصيل سائلني املولى سبحانه أن 

يدمي عليهم العز واخلير واألمن واألمان .

بني السطور

�سمري خ�رض  

ش��دد ع��دد م��ن ال��ن��واب على ض��رورة 
تشكيل جل��ن��ة حتقيق لبحث أس��ب��اب 
انسحاب مستشفى »غوستاف روسي« 
الفرنسي من الكويت، فطالب مقرر اللجنة 
الصحية البرملانية، هاني شمس، ب�فتح 

حتقيق في سبب انسحاب املستشفى.
وق����ال ال��ن��ائ��ب ف����ارس العتيبي إن 
انسحاب مستشفى  غوستاف روس��ي 
 ي��ض��اع��ف مهمة احل��ك��وم��ة الستقطاب 
املستشفيات العاملية بتعاقد مباشر دون 

وساطة وكيل محلي وتاجر منتفع.
وأك���دت النائبة ج��ن��ان بوشهري أن 
انشغال بعض الوزراء وأجهزتهم بقضايا 
غير حقيقية بهدف البقاء على كرسي 
ال���وزارة وإرض��اء نائب، هو أح��د أشكال 
الضعف ال���ذي يترتب عليه مستقبال 
ضعف احلكومة بأكملها ويهدم كل جسور 

التعاون.
ب��دوره، ذك��ر النائب عبدالله فهاد أن 
وج��ود مستشفى عاملي بحجم غوستاف 
في الكويت سيوفر على الدولة مصاريف 

العالج ب��اخل��ارج ويسهل على املرضى 
ال��ع��الج داخ��ل الكويت واالس��ت��ف��ادة من 
ال��ت��ج��ارب العاملية وت��ط��وي��ر الطواقم 
الطبية.مؤيدا طلب تشكيل جلنة حتقيق 
ملعرفة األسباب احلقيقة وراء انسحاب 

املستشفى.
وق���ال ال��ن��ائ��ب س��ع��ود العصفور أن 
انسحاب مستشفى غوستاف أو غيره أمر 
متوقع في ظل منظومة صحية واقتصادية 
فاشلة.. إن القطاع الصحي غير جاذب 
لالستثمار وما ُيصرف عليه 3 مليارات 
دي��ن��ار سنوياً ال يتناسب ومستوى ما 
يقدم من خدمات وقيمة، وهنالك حاجة 
ضرورية لتطوير حقيقي لهذا القطاع املهم 

يبدأ بالفصل ما بني املنظم واملشغل.
وذكر النائب ماجد املطيري أن انسحاب 
مستشفى غوستاف ل��ع��الج السرطان 
م��ن ال��دخ��ول ف��ي ال��س��وق الكويتي يأتي 
استمرارا لسلسلة التدهور في القطاعات 
االق��ت��ص��ادي واالس��ت��ث��م��اري والصحي، 
وعدم القدرة على الكفاءات الصحية للبالد 

لذلك يجب التحقيق في املوضوع.

العامة  املالية  استدامة  »ال��ش��ال«: 
األكبر التحدي   ..
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مهرجانًا  نظمت  »اإلم���ارات«  سفارة 
مبشاركة  الوطني  ال��ي��وم  ذك��رى  ف��ي 

فرق كويتية
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ألوملبياد  للتأهل  مبكر  دعم 
   2024 باريس 

د

500 ألف مراجع ألقسام اجللدية سنويًا »الصحة«:  

ريا�ض عواد

كشف وزير الصحة د. أحمد العوضي 
أن أق��س��ام اجل��ل��دي��ة ف��ي وزارة الصحة 
تستقبل نحو 500 أل��ف مراجع سنويا، 
عبر املؤسسات العالجية التابعة للوزارة، 
فضال ع��ن اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة ف��ي مجال 
التشخيص بأحدث التقنيات واخلدمات 
العالجية، س��واء بتوفير أح��دث األدوي��ة 
املصرح بها عامليا، أو العالج باألجهزة 

احلديثة كالليزر والعالج الضوئي. 
وقال العوضي في كلمة له صباح أمس 

خالل افتتاحه مؤمتر الكويت لألمراض 
اجللدية والليزر وطب التجميل، إن مركز 
أس��ع��د احل��م��د فقط استقطب ف��ي العام 

املاضي فقط أكثر من 10 آالف مراجع.
من جانب اخر أعلنت وزارة الصحة عن 
تفعيل النظام اآلل��ي في قسم اللجان في 
املجلس الطبي العام، وأكد الوكيل املساعد 
لشؤون الصحة الرقمية أحمد غريب إن 
تدشني هذه اخلدمة يأتي في إطار تواصل 
جهود التحول الرقمي ملختلف خدمات 
قطاعات ال��وزارة، تسهيالً على املواطنني، 

وتنفيذاً ملرتكزات رؤي��ة كويت جديدة 
.2035

وأوض���ح���ت رئ��ي��س امل��ج��ل��س الطبي 
العام الدكتورة نادية اجلمعة أن خطوات 
التقدمي على خدمة »طلب جلنة طبية« 
عبر تطبيق »سهل« يشمل 6 خطوات أولها 
إرسال كتاب رسمي من جهة العمل مرفق 
بالتقرير الطبي إلى املجلس الطبي العام 

عبر التراسل اإللكتروني.

وزير الصحة يؤكد ضرورة تطوير أداء العاملني في القطاعني احلكومي واألهلي

الأح��������������د

للخطر الطاقة  أمن  تعرضون  األوروبي:  االحتاد  حتذر  روسيا 

حتديد سقف لسعر النفط الروسي يلقي بتداعياته دوليا

مشاريع   : »الزراعة« 
تهدف  األسماك  تربية 

الذاتي االكتفاء  إلى 
أعلن مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية باإلنابة م.مشعل القريفة أن الهيئة تعكف 
حاليا على اإلسراع في تنفيذ مشاريع األقفاص العائمة 
وم��زارع تربية األسماك وزراع��ة الروبيان، ال��ذي من 
املتوقع، بحسب اخلطة املوضوعة، الوصول إلى االكتفاء 
الذاتي والتحول إلى التصدير، موضحا أن هذه اخلطوة 

قفزة نوعية في عمل الهيئة وحتقيق األمن الغذائي.
وبخصوص حديقة احليوان في العمرية، بني أنه 
متت زيارة املكان برفقة اإلدارة الهندسية وجرى وضع 
خطة من 4 مراحل لتأهيل األق��ف��اص ضمانا لسالمة 
الزوار من األطفال والعائالت، موضحا أن األمر متوقف 
على احلصول على املبلغ املطلوب من »املالية« لبدء 

األعمال مباشرة.

برئاسة  للمرور  أعلى  مجلس 
»الداخلية«   وكيل 

أصدر النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طالل 
اخلالد ق��رارا وزاري���اً بشأن تعديل 
املادة األولى من القرار الوزاري رقم 
254 لسنة 2022 لتصبح: ُيشكل 
املجلس األعلى للمرور برئاسة وكيل 

وزارة الداخلية وعضوية كل من:
وكيل وزارة األش��غ��ال العامة، 
وكيل وزارة التربية، وكيل وزارة 
اإلع����الم، وك��ي��ل ال�����وزارة املساعد 
ل��ش��ؤون امل���رور والعمليات، مدير 
عام بلدية الكويت، مدير عام الهيئة 
العامة للطرق والنقل البري، مدير 
ع��ام االدارة العامة للمرور، مدير 
مركز النقل والسالمة املرورية في 

كلية الهندسة والبترول بجامعة 
الكويت،و العقيد حقوقي سالم محمد 

العجمي أميناً للسر.
ودع���ا ال��ق��رار إل��ى تعديل امل��ادة 
ال��ث��ال��ث��ة بحيث ُي��ع��ق��د امل��ج��ل��س 4 
اج��ت��م��اع��ات ف��ي السنة كحد أدن��ى 
وكلما دعت احلاجة إلى ذلك، بدعوة 
من رئيسه ويكون اجتماع املجلس 
ص��ح��ي��ًح��ا ب��ح��ض��ور األغ��ل��ب��ي��ة من 
أعضائه على أن يكون م��ن بينهم 
رئ��ي��س امل��ج��ل��س، وت��ص��در ق���رارات 
وتوصيات املجلس بأغلبية أصوات 
األع��ض��اء احلاضرين ف��اذا تساوت 
األص��وات يرجح اجلانب ال��ذي فيه 

رئيس املجلس. 

ح��ذرت موسكو االحت��اد األوروب��ي 
ودول مجموعة السبع من ف��رض حد 

أقصى لسعر النفط الروسي.
وق�����ال رئ���ي���س جل��ن��ة ال���ش���ؤون 
اخلارجية في مجلس النواب الروسي، 
ليونيد سلوتسكي، إن االحتاد األوروبي 
يغامر بتعريض أمن الطاقة اخلاص به 
للخطر إذا طبق احلد األقصى، البالغ 
60 دوالرا للبرميل، املقرر أن يدخل حيز 

التنفيذ خالل أيام.
وتقول الواليات املتحدة إن حتديد 
سقف لسعر النفط الروسي سيحد من 
عائدات موسكو “للحرب غير الشرعية 

في أوكرانيا«.
وقالت وزي��رة اخلزانة األمريكية، 
جانيت يلني، إن احلد األقصى للسعر 
سيخفض ع��ل��ى ال��ف��ور أه���م مصدر 
لإليرادات الروسية، لكن أوكرانيا تريد 

خفضه إلى 30 دوالرا للبرميل.

4  أعضاء جدد مبجلس 
إدارة  »املركزي«

صدر مرسوم بتعيني 4 أعضاء من ذوي اخلبرة 
في مجلس إدارة بنك الكويت املركزي ،وجاء في 

املرسوم:
م��ادة أول��ى : ُيعني عضوا ف��ي مجلس إدارة 
بنك الكويت املركزي من ذوي اخلبرة، ملدة ثالث 

سنوات، كل من فاطمة محمد البدر.
هناء ع��ب��دال��رزاق رزوقي.عبدالوهاب راشد 

الهارون. ود.ميرزا حسني حسن.
مادة ثانية: على وزير املالية تنفيذ هذا املرسوم، 
وُيعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في اجلريدة 

الرسمية.

200 شخص قتلوا طهران : 
 منذ بدء االحتجاجات

قالت السلطات األمنية اإليرانية 
ام���س إن 200 ش��خ��ص ق��ت��ل��وا ج��راء 
األح��داث واالضطرابات األمنية التي 
شهدتها العاصمة طهران وباقي املدن 
اإلي��ران��ي��ة األخ���رى بعد وف��اة الشابة 

مهسا أميني منتصف سبتمبر املاضي.
وذك��ر مجلس األم��ن التابع ل��وزارة 
الداخلية اإليرانية في بيان نقلته وكالة 
األنباء اإليرانية الرسمية )إرن��ا( إن 
“200 شخص قتلوا إثر أعمال الشغب 
واألح����داث األخ��ي��رة م��ن بينهم رج��ال 

األمن والناس األبرياء وضحايا األعمال 
اإلره��اب��ي��ة وع��دد م��ن مثيري الشغب 
وع��ن��اص��ر مسلحة تابعة جلماعات 

معادية وانفصالية«.
وت��اب��ع البيان أن “االحتجاجات 
السلمية سرعان ما حتولت إلى أعمال 
شغب في الشوارع نتيجة التحريض 
اإلعالمي اخلارجي” مضيفا أنه “خالل 
فترة وجيزة حتولت االحتجاجات إلى 
أعمال شغب بعد تدخل عناصر مرتبطة 

بجهات أجنبية«.
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بخال�ص العزاء واملوا�ساة من

اأ�سرة جريدة تتقدم 

عائلة ال�سعيد الكرام

لوفاة املغفور لها باإذن اهلل 

مرمي نا�سر عبد املح�سن ال�سعيد
�سائلني العلي القدير اأن يتغمد الفقيدة

بوا�سع رحمته وي�سكنها ف�سيح جناته

ببالغ احلزن والأ�سى وبقلوب موؤمنة بالق�ساء والقدر

بخال�ص العزاء واملوا�ساة من

اأ�سرة جريدة تتقدم 

ببالغ احلزن والأ�سى وبقلوب موؤمنة بالق�ساء والقدر
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جديد بطابع  »جسور«  ماراثون  نظم  الكويتية  الصناعات  احتاد 
نظم احت��اد الصناعات الكويتية، أم��س، ماراثون 
)ج��س��ور( الرياضي بطابع جديد ومختلف يتمثل 
ب��امل��زج ب��ن الصناعة وال��ري��اض��ة ف��ي الكويت عبر 
إقامته في منطقة شعيبة الصناعية باعتبار النشاط 

الرياضي حقاً للجميع أس��وة بالتعليم والصحة 
وغيرهما من القضايا املهمة للمجتمع.

وتنافس أكثر م��ن 500 م��ش��ارك م��ن ك��ل شرائح 
املجتمع في ه��ذا امل��اراث��ون البالغة مسافته خمسة 

كيلومترات في جو تنافسي ممتع مت من خالله تأكيد 
أهمية الرياضة في التخلص من ضغوطات وإجهاد 
العمل سعياً من االحت��اد لنشر اإليجابية ودعمها 

للمسؤولية االجتماعية في البالد.
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محافظ »األحمدي«: 
نتمنى املزيد من 

الرفعة لـ »اإلمارات« 
في ظل قيادتها امللهمة

تقدم محافظ “األحمدي”، الشيخ فواز اخلالد، 
بأسمى آي��ات التهاني القلبية والتبريكات الي 
دول��ة االم��ارات العربية املتحدة الشقيقة، قيادة 
وحكومة وشعباً في ذكرى اليوم الوطني احلادي 
واخلمسن، مستحضراً في كلمة له بهذه املناسبة 
السعيدة مآثر املغفور له باذن الله تعالي القائد 
الفذ املؤسس سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
“طيب الله ثراه”، ومواقفه اخلالدة وأهل إمارات 
احملبة جتاه الكويت والتي لن تنمحي من ذاكرتنا 

جميعاً.
مبتهالً إلى املولى جل وع��ال  أن ي��دمي  إم��ارات 
اخلير والتسامح واح��ة أم��ن وأم���ان واستقرار 
ويحقق لها املزيد من الرفعة والتقدم والرخاء، في 
ظل القيادة امللهمة لصاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلم��ارات العربية 

املتحدة وحاكم إمارة أبوظبي.

الشيخ فواز اخلالد

أك���دت دول���ة ال��ك��وي��ت، أن القيم 
الرياضية التي تتجلى في التضامن 
والعمل اجلماعي والتنافس الشريف 
وال���روح الرياضية “قيم سامية ال 
تساهم فقط ف��ي بناء جيل رياضي 
سليم ب��ل تساهم ف��ي ب��ن��اء مجتمع 
وعالم متلؤه روح السالم والتعاون 

واحملبة”.
جاء ذلك في بيان دولة الكويت الذي 
ألقاه امللحق الدبلوماسي بوفدها الدائم 
لدى األمم املتحدة مبارك عبدالله في 
اجتماع اجلمعية العامة للمنظمة 
الدولية مساء اخلميس املاضي خالل 
مناقشة بند )الرياضة من أجل السالم 

والتنمية(.
وقال عبدالله: “إن مشاركة الكويت 
في مناقشة هذا البند تأتي اعتباراً من 
القناعة املتجذرة والراسخة بالدور 
الذي تلعبه الرياضة في تنمية املجتمع 
وتقوية وتعزيز أواص��ر العالقة ما 
بن الشعوب ومساهمتها في تكوين 
شريحة الشباب تكويناً تربوياً صاحلاً 
باعتبارهم القاعدة األساسية لبناء 
مستقبل األمم املتقدمة واملجتمعات 

املزدهرة”.
 وأض���اف أن دول��ة الكويت تؤكد 
أهمية مداوالت اجلمعية العامة بشأن 

الرياضة من أجل السالم والتنمية.
وتابع عبدالله: “تؤكد بالدي على 
الدعوة التي وجهتها اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة لكافة ال��دول األعضاء 
وامل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة وم��ؤس��س��ات 
املجتمع امل��دن��ي لالحتفال سنوياً 
باليوم العاملي للرياضة م��ن أجل 

السالم والتنمية والتوعية به”.
 وش���دد ع��ب��دال��ل��ه ع��ل��ى أن أفضل 
االستثمار هو االستثمار في اإلنسان ال 
البنيان وأن الشباب هم عماد املستقبل 
وأن خير وسيلة لتحصن الشباب 
من األفكار املتطرفة والهدامة تكون 
عبر تسخير طاقاتهم نحو خدمة 

مجتمعاتهم وأوطانهم. 
كما أكد إميان دولة الكويت وعملها 
ال����دؤوب وإي��الءه��ا االه��ت��م��ام التام 
بفئة الشباب من خالل إنشائها ومنذ 
سنوات وزارة للشباب وإنشاء هيئة 
ع��ام��ة للشباب وال��ري��اض��ة واللتن 
تعمالن على تنمية وتوجيه الشباب 
لالرتقاء بقدراتهم الرياضية وتفعيل 
مشاركتهم في ال��دورات واملسابقات 
الرياضية. وأش��ار إلى ال��دور الكبير 
للنادي الكويتي الرياضي للمعاقن 
الذي يحتضن منذ نصف قرن صاحب 
كل إرادة حديدية وهمة صلبة وعزمية 

ق��وي��ة م��ن الرياضين ذوي االع��اق��ة 
االبطال الذين ضربوا أروع األمثلة في 
اإلص��رار والتحدي وجتاوز الصعاب 
لتحقيق ط��م��وح��ات��ه��م ال��ري��اض��ي��ة 
“فالصعب ليس مستحيالً ولألبطال 

إرادة”. 
وت��ط��رق إل��ى رؤي��ة حكومة دول��ة 

الكويت لعام 2035 السيما اجلانب 
املعني بالشباب حيث وضعت سياسة 
وطنية متثل إط��اراً توجيهياً خاصاً 
بالشباب للسنوات اخلمس القادمة 
تشمل كل السياسات املباشرة وغير 

املباشرة املتعلقة بالشباب.
 وأوض��ح عبدالله أن ذلك يأتي من 

خ��الل تعزيز ال��ش��راك��ة م��ع القطاع 
اخل��اص لتبني أو رعاية العديد من 
البرامج الشبابية مثل برنامج دوري 
اإلب���داع الشبابي وب��رن��ام��ج املبادر 

احملترف وبرنامج )مباراتنا(.
وأض��اف أن دول��ة الكويت تهدف 
من خ��الل رؤيتها إل��ى إنشاء العديد 
من املراكز الشبابية التي تعمل على 
االستفادة من طاقات الشباب وتلبية 

احتياجات كافة فئات املجتمع. 
وبننّ عبدالله أن ذلك يتم من خالل 
استثمار أوق��ات الشباب في تنمية 
مهاراتهم وت��ط��وي��ر ق��درات��ه��م حيث 
ت��وف��ر ه��ذه امل��راك��ز الشبابية بيئة 
مناسبة وآمنة ملمارسة كافة الهوايات 
واألنشطة الرياضية، إذ حتتوي على 
العديد من النوادي الصحية واملالعب 
الداخلية واخلارجية التي تتماشى 
مع شروط االحتاد الدولي لكرة القدم 

وأحواض السباحة األوملبية.
 وب����ننّ أن دول����ة ال��ك��وي��ت تؤكد 
ف��ي رؤيتها لعام 2035 على ال��دور 
ال��ري��ادي للمرأة الكويتية في مجال 
ال��ري��اض��ة ح��ي��ث إن��ه��ا ت��ع��م��ل على 
تطوير وتنمية اندية الفتيات ووضع 
البيئات احلاضنة للمواهب االبداعية 
الرياضية للفتيات وزي���ادة الوعي 

التنموي الرياضي للمرأة وتنشيط 
احلركة الرياضية بن السيدات. 

وذكر عبدالله أن ذلك يأتي من خالل 
زيادة الوعي االجتماعي للمرأة وزيادة 
عدد املستفيدين من األنشطة الرياضية 
ودعم جهود متكن الفتيات الكويتيات 

في املجتمع وتوسيع دورهن. 
كما أكد أهمية االنسجام واالتساق 
الكبير بن الرياضة وأه��داف التنمية 
املستدامة التي أقرتها اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة في 25 سبتمبر 2015 
ويظهر هذا االنسجام جلياً في الهدف 
الثالث من أه��داف التنمية املستدامة 
وال���ذي ينص على الصحة اجليدة 

والرفاه. 
وأض���اف أن ذل��ك يظهر أي��ض��اً في 
الهدف اخلامس من أه��داف التنمية 
امل��س��ت��دام��ة ال���ذي ي��ن��ادي ب��امل��س��اواة 
ب��ن اجلنسن حيث توفر الرياضة 
فرصاً متساوية للجنسن في العمل 
واالج��ت��ه��اد وال��ت��ع��اون ب��ن أعضاء 

الفريق الواحد.
ودع���ا إل���ى اس��ت��غ��الل املناسبات 
الرياضية للتوضيح ولتوعية اجلميع 
بخطورة تبعات التغيير املناخي وما 

هي سبل مواجهتها. 
وفيما يخص الهدف السابع عشر 

واألخير من أهداف التنمية املستدامة 
وال����ذي ي��ن��ادي ب���ض���رورة تنشيط 
الشراكة العاملية لتحقيق هذه األهداف 
قال عبدالله “ال منافس للرياضة في 
مجال التعاون والتضامن والعمل 
اجل��م��اع��ي وب��ه��ذا ن��ك��ون ق��د حققنا 
انتصارنا بتسجيلنا أكبر ع��دد من 
األه������داف وه����ي أه�����داف التنمية 

املستدامة”. 
وأش���ار إل��ى أن دول��ة قطر دشنت 
عهداً جديداً من عهود الدبلوماسية 
الرياضية وأصبحت عاصمة للرياضة 
ومحط انظار العالم بعد أن جنحت 
جناحاً باهراً في هذا التنظيم الرائع 
والذي نعده إجن��ازاً خليجياً وجناحاً 
عربياً الستضافتها بطولة كأس العالم 

لكرة القدم في نسختها ال� 22.
وتابع عبدالله “أن ه��ذه النسخة 
امل��م��ي��زة ستصبح م��ث��االً يحتذى به 
جلميع امل��ن��اس��ب��ات ال��ري��اض��ي��ة في 
املستقبل وستقدم مثاالً عملياً تطبيقياً 
ألهمية الرياضة ودورها الذي تلعبه 
ف��ي التقريب ب��ن األمم والتضامن 
اإلن��س��ان��ي ومت��ك��ن ال��ف��رد وتعزيز 
مهاراته وتشجيع االقتصاد وزي��ادة 
فرص االستثمار مما يؤكد على أهمية 

الرياضة للسالم والتنمية”.

امللحق الدبلوماسي مبارك عبدالله يلقي كلمة الكويت

أمير البالد يهنئ رئيس
 الو بالعيد الوطني لبالده

بعث صاحب السمو 
أم��ي��ر ال��ب��الد الشيخ 
نواف األحمد، ببرقية 
تهنئة إل���ى الرئيس 
ثونغلون سيسوليث 
رئيس جمهورية الو 
الدميقراطية الشعبية 
الصديقة، ع��بنّ��ر فيها 
س���م���وه ع���ن خ��ال��ص 
تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنياً 
س���م���وه ه ل��ف��خ��ام��ت��ه 
م�����وف�����ور ال���ص���ح���ة 
والعافية وجلمهورية 
الو ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
ال��ش��ع��ب��ي��ة وشعبها 
ال��ص��دي��ق ك��ل التقدم 

واالزدهار.

سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد

ولي العهد يهنئ رئيس
 الو بالعيد الوطني

ب��ع��ث س��م��و ول��ي 
العهد الشيخ مشعل 
األح����م����د، ب��ب��رق��ي��ة 
تهنئة إل���ى الرئيس 
ثونغلون سيسوليث 
رئ���ي���س ج��م��ه��وري��ة 
الو ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
الشعبية الصديقة، 
ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، راجياً 
لفخامته وافر الصحة 

والعافية. 

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

النواف هنأ رئيس الو 
بالعيد الوطني

بعث سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس ال��وزراء، ببرقية 
تهنئة إل��ى الرئيس ثونغلون سيسوليث رئيس جمهورية الو 

الدميقراطية الشعبية الصديقة مبناسبة العيد الوطني لبالده.

سمو الشيخ أحمد النواف

150 طائرة ورقية وعرض سيارات كالسيكية  إطالق 

كويتية فرق  مبشاركة  الوطني  اليوم  ذكرى  في  مهرجانًا  نظمت  »اإلمارات«  سفارة 

أقامت سفارة اإلم��ارات العربية 
املتحدة، أول أمس، ضمن مهرجاناً 
مبشاركة فرق كويتية بإطالق 150 
ط��ائ��رة ورق��ي��ة وع���رض س��ي��ارات 
ك��الس��ي��ك��ي��ة، وذل����ك حت��ت رع��اي��ة 
وحضور السفير اإلماراتي الدكتور 
مطر ال��ن��ي��ادي وأع��ض��اء السفارة 
مبناسبة ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال���� 51 

لالحتاد. 
وعلى امتداد الواجهة البحرية 
مروراً بأبراج الكويت تبدو طائرات 
ورق���ي���ة ب���أش���ك���ال وت��ص��م��ي��م��ات 
وأل����وان شتى تسبح ف��ي األج���واء 
وكلما اجتهنا نحو شاطئ الوطية 
)ال��ش��وي��خ( تقترب ال��ص��ورة أكثر 
لتظهر مجسمات وتصميمات تلف 
السماء هناك وسط متابعة وتفاعل 
واض��ح��ن م��ن اجلمهور ك��ن��وع من 
م��ش��ارك��ة األش���ق���اء ف��ي اإلم����ارات 

بالذكرى ال� 51 لليوم الوطني.
ورسم الفريق الكويتي للطائرات 
ال��ورق��ي��ة مب��ش��ارك��ة ف��ري��ق موبار 

ال���دول���ي ل��ل��س��ي��ارت الكالسيكية 
وفريق اإلسناد واإلنقاذ الكويتي، 
البهجة والفرح مبعرض متخصص 
وبإطالق نحو 150 طائرة ورقية 
ملونة ومفعمة باحلركة تتجاذبها 

الريح إلى األعلى.
وقال السفير النيادي ل� )كونا( 
على ه��ام��ش امل��ه��رج��ان: إن دول��ة 
اإلمارات العربية املتحدة حتتفل في 
الثاني من ديسمبر بذكرى تأسيسها 
“وامتدت رح��ل��ة دول��ت��ن��ا نحو 
التقدم والتنمية عبر هذه السنوات 
املضيئة واحل��اف��ل��ة ب��اإلجن��ازات 
وب��رؤي��ة واض��ح��ة نحو املستقبل 
ورس���م مالمحها األول����ى وأرس���ى 
دعائمها مؤسس الدولة الشيخ زايد 
ب��ن سلطان آل نهيان “طيب الله 
ثراه” وإخ��وان��ه اآلب��اء املؤسسون 
واستمرت على ذات النهج في عهد 
املغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان”.
وذك��ر النيادي أن الدولة تسير 

بقيادة سمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة وسمو الشيخ 
محمد ب��ن راش���د آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي وحكام اإلم��ارات بخطى 
ثابتة نحو مستقبل يزخر بالنهضة 

والريادة.
م��ن جهته ق���ال رئ��ي��س الفريق 
الكويتي للطائرات عمر بوحمد ل� 
)كونا(: إن الطائرات الورقية التي 
مت إطالقها وه��ي نحو 150 طائرة 
تتسم بطابع الوطنية والهوية 
اإلم��ارات��ي��ة من خ��الل ع��رض أل��وان 
علم اإلمارات وطائرة ورقية صممت 
بطريقة ت��دم��ج ال��ت��راث الشعبي 

اإلماراتي القدمي باحلديث.
وأض���اف بوحمد أن الطائرات 
الورقية املشاركة بأحجام متوسطة 
وك��ب��ي��رة وع��م��الق��ة وقياسية تعد 
االكبر في املقاس إضافة إلى طائرات 
حت��اك��ي امل����وروث اخلليجي منها 
على شكل ب��وم، دل��ه، مبخر، مرش، 

وأبراج إضافة إلى أعالم دول مجلس 
التعاون اخلليجي الشقيقة.

وأوض���ح بوحمد أن 20 عضواً 
م��ن الفريق ي��ش��ارك ب��إط��الق 150 
طائرة ورقية منها 40 طائرة عمالقة 
واألش��ك��ال ليست فقط مستوحاة 
من البيئة اخلليجية بل أيضاً من 
التراث الشعبي الكويتي “خصوصاً 
األس��م��اك ال��ب��ح��ري��ة واألخ��ط��ب��وط 
والفسكر احلبار والسبيطي واخلثاق 
واللخمه وال��غ��واص وكذلك بواق 
العيش الطنطل وحمارة القايلة”. 
وذك��ر أن جميع الطائرات الورقية 
التي أطلقت من تصميم الفريق وكل 
قطعة تعبر عن الهوية الكويتية 
ك��ط��ائ��رة ق����اروه وط��ائ��رة ب��رق��ان 
وط��ائ��رة فيلكا مبينا أن الطائرات 
ال���ورق���ي���ة امل��س��ت��خ��دم��ة ت��ت��راوح 
أحجامها ب��ن 3 أم��ت��ار و50 متراً 
مزينة باألعالم الوطنية اخلليجية 
وأخرى تراثية من الفلكلور الكويتي 
واخلليجي وجميعها م��ن تصميم 

وتصنيع أعضاء الفريق الذي حرص 
على تطبيق جميع األم���ور الفنية 

واشتراطات السالمة.
ولفت إلى أن إطالق الطائرات في 
الهواء يحتاج إلى شروط ومعايير 
منها أن يكون اجل��و مناسباً وأن 
تتوافر اشتراطات األمن والسالمة 
في املكان الذي تطلق فيه الطائرات 
حتى ال تلتف اخليوط على اجلمهور 

وخصوصاً األطفال.
وأوض����ح أن تصميم ال��ط��ائ��رة 
الورقية يتم عبر مراحل من خالل 
صنع منوذج مصغر جتريبي للتأكد 
م��ن سالمة الطائرة تليها مرحلة 
إنتاج وتنفيذ املخطط النهائي عبر 
برنامج الكتروني خ��اص تراعى 
من خالله ج��ودة ومتانة الطائرة 
وحتملها للتغيرات اجلوية واجتاه 

الرياح.
من جهته قال رئيس فريق موبار 
ال��دول��ي ل��ل��س��ي��ارات الكالسيكية 
وال��ق��دمي��ة ع���ادل األن���ص���اري إن��ه 

مبناسبة العيد الوطني لإلمارات 
الشقيقة ي��ش��ارك الفريق بعرض 
خ���اص ل��ل��س��ي��ارات الكالسيكية 
والقدمية وعددها من 80 إلى 100 

سيارة.
وأض��اف األن��ص��اري أن العرض 
يضم أنواعاً من السيارات القدمية 
منها األمريكي والياباني واألوروبي 
واألمل��ان��ي “وهدفنا سعادة الناس 
وت��ذك��ي��ره��م مب���ش���اه���دة ت��اري��خ 
ال���س���ي���ارات ال��ق��دمي��ة وع��رض��ه��ا 
واالهتمام فيها وه��ذا شي اساسي 

لهواة السيارات القدمية”.
على صعيد متصل أع��رب نائب 
رئ��ي��س ف��ري��ق اإلس���ن���اد واإلن��ق��اذ 
الكويتي عصام اخلميس عن اعتزازه 
مبشاركة اإلمارات أعيادها الوطنية.

وقال اخلميس: إن الفريق يتولى 
تعريف اجل��م��ه��ور بخدماتهم من 
خ��الل ع��رض ال��س��ي��ارات وامل��ع��دات 
واألجهزة اخلاصة واملستخدمة في 

مساعدة مرتادي الطرق.

جانب من االحتفال باليوم الوطني لإلمارات
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ريا�ض عواد 

كشف وزي��ر الصحة، د. أحمد العوضي، 
أن أقسام اجللدية في وزارة الصحة تستقبل 
نحو 500 ألف مراجع سنوياً، عبر املؤسسات 
العالجية التابعة للوزارة، فضالً عن اخل�دمات 
امل��ق��دم��ة ف��ي م�جال ال�تشخيص بأح�دث 
ال�تقنيات واخل�دم�ات العالج�ية، س�واء 
ب�توف�ير أحدث األدوية املصرح بها عامليا، أو 
العالج باألجهزة احلدي�ثة كالليزر والعالج 

ال�ضوئي.
وق��ال العوضي في كلمة له صباح أمس 
خ��الل افتتاحه م��ؤمت��ر ال��ك��وي��ت ل��أم��راض 
اجللدية والليزر وط��ب التجميل: إن مركز 
أسعد احلمد فقط استقطب في العام املاضي 

فقط أكثر من 10 آالف مراجع.
وأض���اف أن األم���راض اجل�لدي�ة حت�ظى 
ب�اه�تمام ب�ال�غ م�ن ق�بل وزارة ال�صحة، الفتاً 
إلى أن الوزارة حرصت ع�لى م�واك�بة أح�دث 
ال��ت��ط��ورات ف��ي ت�شخيص وع��الج األم��راض 
اجللدية واستخدامات الليزر الطبية، من خالل 
التوسع في العيادات ال�تخصصية لأم�راض 
اجللدية، وكذلك االهتمام بالعنصر البشري 
وتطوير ال��ك��وادر الطبية والفنية والهيئة 
التمري�ضية، وإع��داد ال��ك��وادر ال�تخصصية 
ف���ي ه��ذا امل��ج��ال، من خ��الل دع��م ب��رنامج 
ال��بعثات ال��خارج��ية ل�لدول املتقدم�ة 
لأط�باء ال�كوي�تيني ب�ال�دراس�ات ال�عليا ف�ي 
تخصص األم��راض اجللدي���ة، باإلضافة إلى 
برنامج البورد الكويتي لأمراض اجللدية في 

معهد الكويت لالختصاصات الطبية.
وأش���ار العوضي إل��ى أن امل��ؤمت��ر املنعقد 
خالل ال�فترة م�ن 3 إل�ى 4 دي�سمبر اجلاري 
ف�ي م�رك�ز ال�شيخ ج�اب�ر ال�ثقافي، ي�شارك 

ف�يه ال�عديد م�ن األط��ب��اء واالستشاريني 
م��ن ال��ك��وي��ت، وم��ن دول مج���لس التعاون 
اخلليجي، وال���دول العربية ودول أوروب��ا 
وأميركا وكندا، فضال عن مشاركة زمالء من 

الهند وماليزيا
وأك��د وزي��ر الصحة أن هذا املؤمتر يهدف 
إل��ى تسليط ال��ض��وء على ك��ل م��ا ه��و جديد، 
وآخ���ر االكتشافات العلمية لتشخيص وعالج 
األم�����راض اجل��ل��دي��ة، واس��ت��خ��دام��ات الليزر 

الطبية.
وذك���ر أن امل��ؤمت��ر ميثل ف��رص��ة ح�قيقية 
لتبادل اخلبرات العلمية، مبا يؤدي إلى رف�ع 
مس�توى ج�ودة اخلدم�ة ال�مقدمة للمراجعني، 
مشيراً إلى أن ع�قد م�ثل ه�ذه امللتقيات العلمية 
ي�أت�ي ض�من س�ياس�ة وإس�ترات�يجية وزارة 
ال�صحة ل�لنهوض ب�اخل�دمات ال�طبية احمللية 

لتواك�ب مثيالتها ف�ي دول العال�م املتقدم.
وأض���اف أن ه��ذه ال��ل��ق��اءات م��ع األط��ب��اء 
املتميزين ف�ي مجالهم عامليا تتيح ف��رص��ة 
ال��تعرف ع��لى ال��تجارب واخلبرات في هذا 

املجال الدقيق في تخصص األمراض اجللدية.
م��ن جانبه ق��ال رئ��ي��س امل��ؤمت��ر د. محمد 
العتيبي: إن البرنامج العملي للمؤمتر يتألف 
م��ن م��ح��اض��رات متنوعة تتناول ك��ل جديد 
وآخ���ر االك��ت��ش��اف��ات العلمية ف��ي تشخيص 
وعالج االمراض اجللدية كاألمراض الوراثية 
وال��ص��دف��ي��ة واألك���زمي���ا ال��ب��ن��وي��ة وال��ب��ه��اق 

والثعلبة واستخدامات الليزر الطبية.
وأكد العتيبي أن املؤمتر يستضيف نخبة 
من األطباء العامليني املتخصصني في األمراض 
اجللدية وط��ب التجميل، كما يضم ورش 
عمل يتم من خاللها تدريب األطباء العاملني 
في القطاع احلكومي واألهلي وأطباء البورد 

الكويتي لأمراض اجللدية بدولة الكويت 
ودول مجلس التعاون اخلليجي.

وأش���ار إل��ى أن امل��ش��ارك��ات العلمية من 
اجلمعيات الرسمية الختصاص األم��راض 
اجللدية وط��ب التجميل بخالصة خبرائها 
وباحثها تعد إح��دى مرتكزات وأع��م��دة هذا 

املؤمتر.
وذك��ر أن��ه مت انعقاد ورش عمل ون��دوات 

نظمتها رابطة أمراض اجللد  لأطباء املتدربني 
ف��ي ال��ب��ورد ال��ك��وي��ت��ي  ل��أم��راض اجللدية 
لتدريبهم على اكتساب املهارات العلمية في 
التعامل مع مختلف أمراض اجللد وعالجاتها 
واستخدامات الليزر الطبية والعالج الضوئي.
وأوض���ح أن البرنامج العلمي للمؤمتر 
يحتوى على أكثر من 80 محاضرة و22 ورشة 
عمل علمية حملاضريني محليني ودوليني، الفتاً 

إلى أن املؤمتر يعد نبراساً علمياً يشع عاماً بعد 
عام لكل دول املنطقة.

وأك���د العتيبي اه��ت��م��ام وزارة الصحة 
بتخصص األم�����راض اجل��ل��دي��ة ح��ت��ى ب��ات 
يضاهي أقسام اجللد في جميع الدول العالم، 
وهذا يعود لتوفير أحدث األجهزة واألدوي��ة، 
باإلضافة الى حرص الوزارة الدءوب على رفع 
مستوى األطباء ورفع جودة الرعاية الطبية 

للمرضى م��ن خ��الل عقد مثل ه��ذه ال��ن��دوات 
واملؤمترات وامللتقيات العلمية التي تعتبر 
فرصة نادرة للتعليم الطبي املستمر  من خالل 
االحتكاك باخلبرات العلمية وتبادل اخلبرات 
الفنية من خالل ورش العمل املصاحبة والتي 
م��ن شأنها فتح آف��اق��د ج��دي��دة ل��الط��الع على 
أحدث وسائل العالج لأمراض اجللدية على 

املستوى العاملي.

شاركت جمعية املهندسني الكويتية 
في فعاليات مؤمتر ومعرض الشرق 
األوسط السادس للصيانة واالعتمادية 
ال��س��ادس “مينتكون 2022”  وال��ذي 
أق��ي��م ف��ي مملكة ال��ب��ح��ري��ن الشقيقة 
مؤخراً، حيث عرضت دورها املهني في 
الكويت وتعاونها مع جمعية الصيانة 

واالعتمادية اخلليجية.

وق����د ت����رأس وف����د اجل��م��ع��ي��ة أم��ني 
الصندوق وعضو مجلس اإلدارة املهندس 
علي الفيلكاوي وضم في عضويته كال 
من؛ نائب مدير عام اجلمعية املهندس 
شبيب الزعبي ورئيس جلنة املعارض 
املهندس حسن جمعة، وأعضاء اجلمعية 
املهندسني أحمد الثويني و عبد العزيز 

العنزي وعبد الرحمن مجحم.

وتلقى أمني الصندوق املهندس علي 
الفيلكاوي وأعضاء الوفد تكرمياً خاصاً 
من املنظمني، كما قام نائب املدير العام 
املهندس شبيب الزعبي ورئيس جلنة 
املعارض املهندس حسن جمعة وأعضاء 
الوفد بتقدمي تكرمي خاص من املهندسني 
الكويتيني إلى راعي املؤمتر وزير النفط 

والبيئة في مملكة البحرين الشقيقة. 

ويعتبر “مينتكون2022” من أضخم 
املؤمترات واملعارض املهنية – الهندسية 
وش����ارك ف��ي��ه ه���ذا ال��ع��ام ن��ح��و 2200 
م��ن احمل��ت��رف��ني العامليني واملهندسني 
وامل��ت��خ��ص��ص��ني وامل��ه��ت��م��ني ف��ي مجال 
الصيانة واالعتمادية وإدارة األصول، 
والذين ميثلون كافة قطاعات الصيانة 
واالعتمادية وخاصة في املجال النفطي. 
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»ال�������ص���ح���ة« ح���ري���ص���ة ع�����ل��ى م�����واك�����ب��ة أح�������دث 
ال���ت���ط���ورات ف���ي ت�����ش��خ��ي��ص وع�����اج األم�����راض 
اجل�����ل�����دي�����ة واس�����ت�����خ�����دام�����ات ال�����ل�����ي�����زر ال���ط���ب���ي���ة

ال�����ع�����ت�����ي�����ب�����ي: م�������ؤمت�������ر ال�������ك�������وي�������ت ل�������أم�������راض 
يستضيف  ال��ت��ج��م��ي��ل  وط���ب  وال��ل��ي��زر  اجل��ل��دي��ة 
ن���خ���ب���ة م�����ن األط�����ب�����اء ال���ع���امل���ي���ن امل��ت��خ��ص��ص��ن 

وفد جمعية املهندسني الكويتية

افتتح مؤمتر الكويت لأمراض اجللدية والليزر وطب التجميل

العاج�ية  واخل�دمات  ال�تقنيات  بأح�دث  يعاجلون  سنويًا  مراجع  ألف   500 نحو  تستقبل  »الصحة«   العوضي: 

العوضي يطلع على األجهزة الطبية في املعرض املصاحب للمؤمتر

“زكاة الفحيحيل أحد مساجد 
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وزير الصحة د. أحمد العوضي متحدثاً 

جانب من احلضور د. محمد العتيبي

جمعية املهندسن شاركت في مؤمتر 
2022« الدولي في »املنامة« »مينتكون 

جانب من تكرمي جمعية املهندسني ملمثل راعي املؤمتر ورئيسة جمعية املهندسني البحرينية

كشف األستاذ بكلية الطب جامعة الكويت رئيس 
قسم األشعة التداخلية وعالج األلم مبستشفى طيبة 
بروفيسور طارق سنان، عن أحدث الطرق العالجية 
لتضخم البروستات احلميد )BPH( ال��ذي يصيب 
مابني 50الى %90 من الرجال  كبار السن خاصة 
الذي تتراوح أعمارهم مابني -60 80 عاما الفتا إلى أن 
ضخامة غدة البروستاتا حالة طبية شائعة تظهر مع 

تقدم الرجال في العمر. 
وأوض���ح بروفيسور ط��ارق سنان ف��ي تصريح 
صحفي أن البروستاتا هى نوع من الغدد الصماء 
)اإلندوكرينية ( صغيرة احلجم موجودة عند الرجال 
فقط تقع بني القضيب واملثانة البولية في منطقة 
احلوض حيث تلتف حول مجرى البول املجتمع في 
املثانة البولية ومن خاللها الى اخلارج اثناء عملية 
التبول، الفتاً إلى أنه ومع تقدم السن عند الرجال 
يحدث تضخم البروستاتا وتزيد بشكل ملحوظ في 
احلجم مما يؤثر على األعضاء احمليطة خاصة مجرى 

البول واملثانة.
وأك��د بروفيسور ط��ارق سنان أن ع��الج املشاكل 
التي تنتج عن تضخم البروستاتا احلميد ميكن أن 
تتم عن طريق إستخدام األشعة التداخلية من خالل 
سد شريان البروستاتا املتضخمة ب��دون جراحة 
مما يساعد على اخل��الص التام من جميع املشاكل 

املصاحبة للتضخم البروستاتي. 
وبنينّ أن أجراء العملية بإستخدام األشعة التداخلية 
يشتمل على  إدخال أنبوب أو قسطرة داخل  شرياٍن 
ُد  ه األنبوُب إلى الشريان الذي ُيزوِّ في الساق ثم ُيَوجَّ
البروستات بالدَّم؛ ثمَّ حُتقُن خرزاٌت صغيرة جداً في 
ق الدَّم إلى البروستات  الشريان تعمل على منع تدفُّ
مشيرا إل��ى أن ه��ذه الطريقة اجل��دي��دة في املُعاجلة 
ال توجد لها املخاطر نفسها من ناحية املضاعفات 
لس والعنانة، التي ُتصاِحُب  اخلطيرة، مثل السَّ

م البروستات.  ُمعاجلَة تضخُّ

وحول أسباب حدوث تضخم البروستاتا احلميد 
وما إذا كانت هناك إمكانية ليتحول لسرطان خبيث، 
أك��د بروفيسور ط��ارق سنان أن هناك ف��رق شاسع 
بني األورام اخلبيثة التي تصيب غ��دة البروستاتا 
)س��رط��ان البروستاتا( وب��ني تضخم البروستاتا 
احلميد الفتا ألى أن األخير مت وصفة باحلميد لكونة 

من الصعب أن يتحول إلى سرطان خبيث.
 وبنينّ  بروفيسور طارق سنان أنه على الرغم من 
أن أسباب حدوث تضخم البروستاتا الزالت مجهولة 
إال أن بعض الدراسات واألبحاث التي الزال��ت تدور 
في ه��ذا امل��ج��ال  ارجحت السبب ال��ى  االضطرابات 
الهرمونية في الرجال خاصة التي تزيد حدتها مع 
التقدم ف��ي السن واض��ط��راب الوظيفة الهرمونية 
للخصيتني باالضافة الى عوامل أخرى منها السمنه 
وبعض ان���واع األطعمة وتقليل النشاط احلركي 

والبدني وكذلك التهابات مجرى البول.  

باملئة من الرجال  إلى 90   50 يصيب مابن 

سنان: األشعة التداخلية تعالج  مشاكل 
تضخم البروستاتا احلميد بدون جراحة

بروفيسور طارق سنان

وفد من »تراحم اخليرية« يبدأ تنفيذ 
إغاثة الشتاء للنازحن السورين 

يتجه وفد من جمعية تراحم لأعمال اخليرية 
واإلنسانية. إلى احلدود السورية التركية، وذلك 
لبدء تنفيذ املساعدات اإلغاثية للنازحني السوريني 

باملخيمات احلدودية.
وقال املدير التنفيذي جلمعية تراحم لأعمال 
اخليرية واإلنسانية عبداحلميد ال��دوس��ري في 
تصريح صحافي” مع دخول فصل الشتاء كل عام 
تطلق اجلمعية حملتها “دفء الشتاء” لتقدمي يد 
العون واملساعدة لالجئني والنازحني في املخيمات.

وأض���اف ال��دوس��ري أن أه��ال��ي تلك املخيمات 
أصبحوا عرضة للبرد والصقيع والعواصف 
الثلجية واألمطار املوسمية، وهم في خيام ال تقيهم 
ش��دة البرد والصقيع، في ظل شح االحتياجات 

الضرورية من غذاء وكساء وغطاء ودواء ومواد 
للتدفئة.

وأوض��ح املدير التنفيذي لتراحم اخليرية أن 
الهدف من تلك احلملة هو توفير الكساء املناسب 
لأطفال، ووسائل التدفئة املختلفة من فحم  ووقود 
تدفئة ودف��اي��ات وبطانيات وخيام، ومساعدات 

إنسانية كالطرود الغذائية والتمور والطحني.
وأش��ار الدوسري إلى أن وفد تراحم اخليرية 
سيشرف على متابعة وص��ول املساعدات ألهلنا 
ال��الج��ئ��ني وال��ن��ازح��ني ال��س��وري��ني، وال��ت��أك��د من 
وصولها للمستحقني قبل دخ��ول موجات الشتاء 
القاسية، وكذلك الوقوف على أه��م االحتياجات 

الضرورية للمتضررين. 

38 مسجدًا  زكاة الفحيحيل: بناء 
2022 على نفقة احملسنن خال 

 أعلن مدير زكاة الفحيحيل التابعة لقطاع 
البرامج واملشاريع بجمعية النجاة اخليرية 
إيهاب الدبوس عن بناء 38 مسجد على نفقة 
احملسنني خالل عام 2022 وذلك في كل من 

بنجالديش والهند والنيجر واليمن. 
وبني أن هذه املساجد قد روعي في اختيار 
أماكنها أن تكون احلاجة ماسة لها بسبب 
الكثافة السكانية، أو عدم توفر مساجد يقيم 
فيها املسلمون شعائرهم.  وبالنسبة لتكلفة 
بناء املساجد أوض��ح أن التكلفة تختلف 
بحسب مساحة املسجد وعدد املصلني وتبدأ 
من 2825 د.ك ويستطيع املتبرع بناء املسجد 
باملساحة واملواصفات التي يرغب بها. وأكد 
احل��رص على أن تكون املساجد التي تشيد 
منارات للعلم وأن تقام فيها مراكز لتحفيظ 

القرآن، ودروس علمية وفقهية. 
وأش��ار إلى أنه يتم إط��الع املتبرع بشكل 
مستمر على مراحل بناء املسجد كما ميكن 
للمتبرع املشاركة في افتتاح املسجد الذي 

تبرع به إن رغب في ذلك.
ودع���ا إل��ى املساهمة ف��ي م��ش��روع بناء 
املساجد مؤكدا أن هناك حاجة كبيرة لبنائها 
في الدول اإلسالمية، واستدل على فضل بناء 
املساجد مبا رواه عثمان ابن عفان أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: “من بنى مسجدا 
يبتغي به وج��ه الله بنى الله له مثله في 
اجلنة”.  وختم الدبوس تصريحه بتوجيه 
الشكر إلى أهل اخلير الذين تبرعوا ببناء هذه 
املساجد، كما دعا من يرغب في املساهمة إلى 

االتصال هاتفياً أو زيارة مقر اللجنة.

أشاد بالتعاون املثمر مع  »أمانة األوقاف« منذ بداية عمل اجلمعية 

ال���������ذاي���������دي: »ال�����ت�����ك�����اف�����ل«  ق���دم���ت 
وسبعمائة  مليون  بقيمة  مساعدات 

2022 ألف دينار خال عام 
كشف أمني السر واملدير العام جلمعية التكافل لرعاية السجناء، زيد 
الذايدي، عن قيام  اجلمعية بتقدمي مساعدات خالل عام 2022 بقيمة 
مليون وسيعمائة ألف دينار موزعة بني تسديد مديونيات الغارمات 
والغارمني ومن عليهم إجراءات قانونية والتي بلغت مليون وثالثمائة 
ألف وباقي املساعدات وزعت بني دعم لوجستي للمؤسسات اإلصالحية 
وشراء مستلزمات استهالكية وغذائية وشراء تذاكر طيران للمبعدين 
وتسديد غرامات إقامات ملخافي اإلقامة وسداد إيجارات ومساعدات 
مالية ألس��ر السجناء وس��داد رس��وم م��دارس أبناء السجناء وأبناء 
املطلقات وتسيير رحلة عمرة خالل األعياد الوطنية وتوزيع وجبات 
إفطار صائم وكوبونات على أسر السجناء واألسر املتعففة والعمالة 
الفقيرة وكذلك توزيع األضاحي عليهم هذا إلى جانب املشاركة في دعم 
بعض الفعاليات من حتفيظ للقرآن الكرمي واملسابقات الرمضانية لفئة 

غير محددي اجلنسية واملساهمة في فزعة أفغانستان  
وق��ال ال��ذاي��دي في تصريح صحفي خ��الل توزيع جمعية التكافل 
لكسوة الشتاء والدفايات ألسر السجناء يوم اخلميس املاضي أن هناك 
العديد من العوامل الهامة التي ساعدت اجلمعية التكافل على النجاح 
واالستمرار في تقدمي رسالتها االنسانية طوال هذه السنوات الطويلة 
وذلك من خالل التعاون املثمر مع األمانة العامة لأوقاف واملتبرعني 
الكرام وبعض الشركات الوطنية    ومن جانبها بينت عضو مجلس 
إدارة جمعية التكافل باسمة البراك، أن اجلمعية  أطلقت حملة الشتاء 
بشراء الدفايات والبطانيات لعدد 500 حالة من أسر السجناء واألرامل 

واملطلقات مبساعدة املتبرعني ومت توزيعها على األسر.
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الدمخي يقترح شمول كـل العسكريني باملـعـاش االستثنائي أو مكافأة نهاية اخلدمـة  
 أعلن النائب د. ع��ادل الدمخي عن تقدمه 
باقتراح برغبة بشمول التوصية الصادرة من 
اللجنة الرباعي�ة مب�ن�ح م�ع�اش استثنائي 
أو مكافأة نهاية اخلدم�ة لك�ل العسكريني 
ف��ي ال��ق��ط��اع��ات ال��ع��س��ك��ري��ة دون قص�رها 
عل�ى الضباط حرص�ا عل�ى امل��س��اواة أم�ام 

الوظيف�ة العام�ة.  وج��اء في نص االقتراح 
من�ى إل�ى علمن�ا أن اللجن�ة الرباعي�ة اخلاص�ة 
بالقطاعات العسكرية )اجل�يش - احل�رس 
الوطني - الش�رطة - اإلطف�اء( رفع�ت توص�ية 
مب�ن�ح م�ع�اش اس�تثنائي مل�ن تقاع�د م�ن 
الضباط ب�ع�د ت�اريخ 1 يناير 2015، ولم 

يستفد م�ن م�ي�زات التقاع�د أس�وة ب�م�ن ت�رك 
اخلدم�ة قبل�ه، ول��م يستفد م�ن الع�الوات 
األخيرة الت�ي ت�م ص�رفها للعسكريني، وحيث 
أن هذه التوصية اقتصرت على الضباط دون 
ضباط الص�ف واألف��راد.   لذا أتق�دم ب�االقتراح 
برغب�ة بشمول التوصية الصادرة من اللجنة 

الرباعي�ة مب�ن�ح م�ع�اش استثنائي أو مكافأة 
نهاية اخلدم�ة لك�ل العسكريني في القطاعات 
العسكرية دون قص�رها عل�ى الضباط حرص�ا 
عل�ى املساواة أم�ام الوظيف�ة العام�ة وحتقيق�ا 
للعدال�ة جلمي�ع العسكريني املنتميني للقطاعات 

العسكرية

6 اقتراحات برغبة واقتراحًا بقانون 12 اجتماعًا للجان البرملانية .. 

15 وزيرًا خالل أسبوع 66 سؤااًل برملانيًا إلى  22 نائبًا وجهوا    
ريا�ض عواد 

شهد األسبوع املاضي نشاطا مكثفا على 
مستوى اللجان البرملانية، حيث انعقدت 
اللجان الدائمة واملؤقتة ملناقشة املوضوعات 
املدرجة على جداول أعمالها وتكليفات املجلس 

لها.
عقدت 5 جلان برملانية اجتماعاتها األحد 
امل��واف��ق 27 نوفمبر ملناقشة املوضوعات 
امل��درج��ة على ج���داول أعمالها، وتكليفات 
املجلس لها، حيث ناقشت جلنة القيم ومعاجلة 
ال��ظ��واه��ر السلبية ف��ي اجتماعها موضوع 
املخدرات وأسباب انتشارها وتأثيرها السلبي 
على املجتمع، بحضور ممثلني ع��ن وزارة 

الداخلية واإلدارة العامة للجمارك.
وقال مقرر اللجنة النائب حمد العبيد في 
تصريح باملركز اإلعالمي ملجلس األمة إن آفة 
املخدرات فتكت بالكثير من الشباب والفتيات 
كما ورد من إحصائيات من اجلهات املختصة، 
م��ؤك��داً أن��ه ب��ات من ال��ض��روري ال��وق��وف يدا 

واحدة ملعاجلة هذه االفة.
وأضاف العبيد إن اللجنة لديها االستعداد 
التام لوضع احللول التشريعية والقوانني 
الالزمة لسد الفراغ التشريعي إذا تبني وجود 

قصور في القوانني.
وفي اليوم ذاته بحثت جلنة البيئة واألمن 
الغذائي وامل��ائ��ي م��وض��وع األم��ن الغذائي، 
فيما استعرضت جلنة ال��ش��ؤون اخلارجية 

االتفاقيات املدرجة على جدول أعمال اللجنة.
ون��اق��ش��ت جل��ن��ة امل��ي��زان��ي��ات واحل��س��اب 
اخلتامي، احلساب اخلتامي ل��وزارة التربية 
عن السنة املالية 2022/2021، ومالحظات 
دي���وان احملاسبة بشأن احل��س��اب اخلتامي 
ل��ل��وزارة ال����واردة ف��ي تقريره السنوي عن 
نتائج الفحص واملراجعة على تنفيذ ميزانية 
ال��وزارات واإلدارات احلكومية للسنة املالية 
2022/2021، وكذلك املخالفات املالية التي 
أورده���ا جهاز املراقبني املاليني على وزارة 
التربية الواردة في تقاريره عن النصف األول 
والثاني عما أس��ف��رت عنه رقابته املسبقة 
على تنفيذ ميزانية ال����وزارات واإلدارات 
احلكومية وحساباتها اخلتامية للسنة املالية 

.2022/2021
وناقشت جلنة شؤون ذوي اإلعاقة تكليف 
املجلس للجنة مبتابعة تنفيذ هيئة شؤون 
ذوي اإلعاقة واجلهات احلكومية املختصة 
ألحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن 
ح��ق��وق األش���خ���اص ذوي اإلع���اق���ة وبحث 

املالحظات والشكاوى املرتبطة به.
وف���ي ي���وم اإلث��ن��ني 28 ن��وف��م��ب��ر عقدت 
4 جل��ان برملانية اجتماعاتها، حيث عقدت 
جلنة الشؤون املالية واالقتصادية اجتماعا 
مشتركا م��ع جلنة حماية األم���وال العامة 
بناء على تكليف مجلس األم��ة لبحث رسالة 
النائب مبارك احلجرف بطلب تشكيل اللجنة 
املشتركة ملتابعة قضايا االستيالء على املال 
العام من خالل وحدة التحريات املالية والهيئة 

العامة ملكافحة الفساد )نزاهة(.
وق��ال مقرر جلنة الشؤون املالية النائب 
صالح عاشور في تصريح صحفي إن أغلبية 
أعضاء اللجنة املالية رفضوا تشكيل اللجنة 
املشتركة، وأحالوا الرسالة إلى جلنة حماية 
األم����وال ال��ع��ام��ة ألن امل��وض��وع م��ن صلب 

اختصاصها.
وأضاف عاشور إن اللجنة ناقشت في بند ما 
يستجد من أعمال خالل اجتماعها املوضوعات 
واالق��ت��راح��ات بقوانني امل��درج��ة على جدول 
األع��م��ال من املجالس السابقة، موضحاً أن 
اللجنة أحالت االقتراحات بقوانني إلى اللجان 
املختصة لكي تتولى اتخاذ القرارات املناسبة 

بشأنها.
وفي اليوم ذات��ه ناقشت جلنة امليزانيات 
واحلساب اخلتامي مالحظات ديوان احملاسبة 
بشأن احل��س��اب اخلتامي ل���وزارة الكهرباء 
واملاء ال��واردة في تقريره السنوي عن نتائج 
ال��ف��ح��ص وامل��راج��ع��ة ع��ل��ى تنفيذ ميزانية 
ال��وزارات واإلدارات احلكومية للسنة املالية 

.2022/2021

وناقشت اللجنة أيضاً املخالفات املالية 
التي أوردها جهاز املراقبني املاليني على وزارة 
الكهرباء وامل��اء والطاقة املتجددة ال��واردة 
في تقاريره عن النصف األول والثاني عما 
أسفرت عنه رقابته املسبقة على تنفيذ ميزانية 
ال���وزارات واإلدارات احلكومية وحساباتها 

اخلتامية للسنة املالية 2022/2021.
وبحثت جلنة امل���رأة واألس����رة والطفل 
اقتراحا برغبة وبند ما يستجد من أعمال، فيما 
ناقشت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 
طلب رفع احلصانة عن النائب ماجد مساعد 
املطيري في القضية رق��م )2020/2066( 
ح��ص��ر ن��ي��اب��ة ال��ع��اص��م��ة امل��ق��ي��دة ب��رق��م 
)2020/525( جنايات املباحث، كما ناقشت 
مشروع قانون في ش��أن تعارض املصالح 
)احمل���ال ب��امل��رس��وم رق��م 65 لسنة 2021، 

ومناقشة مجموعة من االقتراحات بقوانني.
وف��ي ي��وم اخلميس 1 ديسمبر ع��ق��دت 3 
جلان برملانية اجتماعاتها، حيث ناقشت جلنة 
املرافق العامة طلب تكليف املجلس للجنة 
مبناقشة ومتابعة البند رق��م )5( من طلب 
التكليف، احملافظة على األماكن واألس��واق 

التراثية والتاريخية.
وقال عضو اللجنة النائب د. محمد املهان 
في تصريح في املركز اإلعالمي ملجلس األمة، 
إن اللجنة اجتمعت مع املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب لبحث موضوع احملافظة على 

األماكن التراثية والتاريخية لدولة الكويت.
وأوض���ح امل��ه��ان أن االجتماع انتهى إلى 
االت��ف��اق على ض���رورة إع���ادة إع��م��ار جزيرة 
فيلكا واحلفاظ على روح التراث العمراني 
القدمي الذي يحمل الطابع التاريخي للمناطق 

الكويتية.
وف��ي ال��ي��وم ذات��ه ناقشت جلنة الشؤون 
الصحية والعمل تكليف املجلس للجنة، 
بحث موضوع 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 األدوي��ة في املنشآت 

الصحية.
وقال مقرر اللجنة النائب هاني شمس في 
تصريح صحافي باملركز االع��الم��ي ملجلس 
االمة إن اللجنة ناقشت بحضور وزير الصحة 
د. أحمد العوضي وقيادات ال��وزارة تفاصيل 
توزيع مبالغ التأمني الصحي على املتقاعدين 

)عافية( واجلوانب التي يشملها.
وق��ال إن هناك جوانب يحتاجها املريض 
وج��وان��ب أخ���رى ال يحتاجها بينما يطلب 
تغطية خ��دم��ات أخ���رى، مشيرا إل��ى أهمية 

دراسة هذه اجلوانب.
ودرس���ت جلنة ال��ع��رائ��ض وال��ش��ك��اوى، 
الشكاوى أرقام )93-92-20-221-4185-
-233-131-108-321-268-203-79

)180-172-629-269-206-312-262
حصاد االقتراحات 

م��ن جهة أخ���رى شهد األس��ب��وع امل��اض��ي، 
نشاطا نيابيا على مستوى تقدمي االقتراحات 
النيابية التي استعرضت ع��ددا من القضايا 
منها اقتراحا بقانون بشأن املساواة بني الذكور 
واإلن���اث في املعاش التقاعدي االستثنائي 

للمعاقني واملكلفني برعايتهم.
وك���ان م��ن ب��ني القضايا ال��ت��ي تناولتها 
االقتراحات برغبة اقتراحات بشأن تخصيص 
بطاقة تخفيضات للمتقاعدين والسماح 
ألص��ح��اب امل��ش��ارع الصغيرة واملتوسطة 
مبمارسة أنشطتهم التجارية في احلدائق 

العامة وبعض الشواطئ وغيرها.
االقتراحات بقوانني

أعلن النائب عيسى الكندري عن تقدمه 
ب��اق��ت��راح ب��ق��ان��ون ب��ت��ع��دي��ل ب��ع��ض أح��ك��ام 
القانون رقم )8( لسنة 2010 في شأن حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة.
وبقضي االقتراح بأن يستحق املؤمن عليه 
أو املستفيد الذي يرعى معاقاً إعاقة متوسطة 

أو ش��دي��دة معاشاً تقاعدياً كامال إذا بلغت 
مدة خدمته احملسوبة في املعاش )15( سنة 
للذكور واإلناث في حاالت اإلعاقة املتوسطة 
و)10( سنوات للذكور واإلن��اث في حاالت 

اإلعاقة الشديدة.
كما يقضي بأنه في حاالت اإلعاقة الشديدة 
ال��دائ��م��ة، يجوز أن يكون املكلف بالرعاية 

شخصني اثنني.
االقتراحات برغبة

ق��دم النائب أسامة الشاهني 3 اقتراحات 
برغبة أول��ه��ا بالسماح ألص��ح��اب امل��ش��ارع 
الصغيرة واملتوسطة مبمارسة أنشطتهم 
التجارية في احلدائق العامة، بتنظيم مشترك 
من وزارة التجارة وبلدية الكويت والهيئة 
العامة للزراعة وال��ث��روة السمكية ووزارة 

الداخلية.
وقدم الشاهني اقتراحا برغبة ثان بالسماح 
ألص��ح��اب امل��ش��ارع الصغيرة واملتوسطة 
مبمارسة أنشطتهم التجارية على شاطئ 
أجن��ف��ة وش���ارع ال��ب��الج��ات وش���ارع اخلليج 
العربي، بتنظيم مشترك من وزارة التجارة 

وبلدية الكويت ووزارة الداخلية.
كما قدم الشاهني اقتراحا برغبة ثالث بشأن 
معاجلة انقطاع التيار الكهربائي واملياه عن 

حديقة السد في منطقة الشعب.
وق��دم النائب د.ع���ادل الدمخي اقتراحني 
برغبة أح��ده��م��ا ب��ش��أن “تخصيص بطاقة 
تخفيضات للمتقاعدين )بطاقة شكراً( متكنهم 
م��ن احل��ص��ول على خ��ص��وم��ات م��ن اجلهات 
املختلفة بالكويت س��واء جتارية - ترفيهية 
- رياضية - سياحية - غذائية تعليمية - في 

املراكز التجارية واألندية والشركات.«
وقدم الدمخي اقتراحا برغبة آخر بشمول 
التوصية الصادرة من اللجنة الرباعي�ة مب�ن�ح 
م�ع�اش استثنائي أو مكافأة نهاية اخلدم�ة 
لك�ل العسكريني في القطاعات العسكرية دون 
قص�رها عل�ى الضباط حرص�ا عل�ى املساواة 

أم�ام الوظيف�ة العام�ة.
وت��ق��دم 10 ن���واب ب��اق��ت��راح ب��رغ��ب��ة في 
ش��أن تثمني األم��الك السكنية في قطع أرق��ام 
)12،4،2( مبنطقة الساملية أو حتويلها إلى 
استثماري وإضافتها إل��ى املخطط الهيكلي 

العام للدولة.
وقدم االقتراح النواب خالد العميرة وصالح 
عاشور ود. عادل الدمخي وأسامة الزيد وحمد 
املدلج وأحمد الري ود. حسن جوهر وأسامة 

الشاهني وعيسى الكندري وعبدالله املضف
66 سؤاالً 

وجه النائب حمد العبيد 13 س��ؤاال إلى7 
وزراء هم كل من وزير التربية وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، 
عن دور املجلس األعلى للتعليم في تطوير 
ووضع استراتيجيات لعملية التعليم األنصبة 
الكاملة املعتمدة لكل مادة دراسية في مراحل 
التعليم، ووزير املالية وزير الدولة للشؤون 
االقتصادية واالستثمار عبدالوهاب الرشيد، 

عن عدد من تقرر صرف معاشات استثنائية 
لهم، وعن تقارير ديوان احملاسبة عن الهيئة 
العامة لالستثمار ووزي��ر الصحة د. أحمد 
العوضي، بشأن النظام امل��وح��د ملعلومات 
املرضى، ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة 
وزي��ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون اإلس��ك��ان والتطوير 
العمراني عمار العجمي، عن ع��دد الطلبات 
اإلسكانية حاليا، وإجمالي الطلبات املتوقعة 
خ��الل ال��س��ن��وات العشر املقبلة، ووزي���رة 
األش��غ��ال ووزي���رة الكهرباء وامل��اء والطاقة 
املتجددة د.ام��ان��ي بوقماز عن خطة وزارة 
األش��غ��ال ال��ع��ام��ة املقبلة ملعاجلة املشاكل 
التي تعاني منها الطرق، ووزي��رة الشؤون 
االجتماعية والتنمية املجتمعية وزيرة الدولة 
لشؤون املرأة والطفولة مي البغلي، عن أسس 
احتساب ال��دع��م التعليمي جلميع اجلهات 
ال��ت��ي تتلقى ال��دع��م م��ن هيئة ش���ؤون ذوي 
االعاقة، والنائب األول لرئيس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ طالل اخلالد عن الضوابط 

التي حتكم تنظيم الفعاليات املختلطة.
ووجه النائب أسامة الزيد 10 أسئلة منها 
4 إل��ى وزي��ر املالية وزي��ر ال��دول��ة للشؤون 
االقتصادية واالستثمار عبدالوهاب الرشيد 
بشأن مالحظات وزارة املالية على مصروفات 
ديوان احملاسبة من عام 2018/2019 حتى 
ت��اري��خ ورود ال��س��ؤال، وإذا م��ا مت��ت إحالة 
موظفى الهيئة العامة لالستثمار في مكتب 
لندن إلى جهات التحقيق البريطانية خالل آخر 
خمس سنوات، وأثر انتهاء فترة مرسوم تعيني 
أربعة أعضاء من ذوي اخلبرة في مجلس إدارة 
بنك الكويت املركزي على قدرة املجلس على 
عقد اجتماعات، والدراسات التفصيلية لقياس 
آث��ار أمن��اط اإلنفاق والصرف احلكومي على 

االقتصاد الكلي في دولة الكويت.
ووجه الزيد سؤالني إلى وزير الصحة د. 
أحمد العوضي بشأن إنشاء وتفعيل مختبرات 
لدى الهيئة العامة للغذاء والتغذية لفحص 
امل���واد الغذائية امل��س��ت��وردة م��ن اخل���ارج في 
جميع املنافذ البرية واجلوية والبحرية في 
دولة الكويت، وعن الكميات املوردة فعليا من 

لقاحات كورونا في جميع العقود املبرمة.
ووج����ه س���ؤال���ني إل����ى وزي����ر ال��ت��ج��ارة 
والصناعة وزير الدولة لشؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات مازن الناهض بشأن 
سبب تأخر اإلدارة املركزية لإلحصاء في 
نشر البيانات واإلحصائيات، وجتديد عقود 

القسائم الصناعية قبل انتهائها.
ووج���ه ال��زي��د س���ؤاال إل���ى ك��ل م��ن وزي��ر 
اخلارجية الشيخ سالم العبدالله الصباح 
بشأن وجود سفارات ال تقوم بتوريد اإليرادات 
السنوية إلى ميزانية الدولة، ووزي��ر العدل 
وزي��ر األوق���اف وال��ش��ؤون اإلسالمية وزي��ر 
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز 
املاجد، بشأن آلية موظفي إدارة اخلبراء في 

التقييم العقاري.
ووجه النائب ماجد املطيري 6 أسئلة إلى 5 
وزراء منها سؤاالن إلى وزير الدولة لشؤون 
البلدية عبد العزيز املعجل عن تنفيذ أحكام 

محكمة التمييز اخلاصة بسحب جميع القسائم 
الزراعية مبشروع األمن الغذائي في منطقة 
ال��وف��رة، وس��ؤال إل��ى وزي��ر الصحة د. أحمد 
العوضي، عن خطة الوزارة الفتتاح مستشفى 

متكامل يخدم أهالي املنطقة اجلنوبية.
ووج���ه س���ؤاال إل��ى وزي���ر التربية وزي��ر 
التعليم ال��ع��ال��ي وال��ب��ح��ث العلمي د. حمد 
العدواني، بشأن التوجه لفتح أفرع جلامعة 
الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب في املناطق اجلنوبية، وسؤاال إلى 
وزي��ر العدل ووزي��ر األوق��اف ووزي��ر الدولة 
لشؤون تعزيز النزاهة عبد العزيز املاجد، 
ع��ن أس��ب��اب ع��دم اح��ت��س��اب اإلدارة العامة 
للخبراء مدة اخلبرة السابقة جلميع اخلبراء 
ال��ذي��ن أعيد تعيينهم، وس���ؤاال إل��ى وزي��رة 
الشؤون االجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون 
امل��رأة والطفل مي البغلي عن مراجعة أعمال 

وحسابات اجلمعيات التعاونية.
ووجه النائب حمد العبيد 4 أسئلة إلى 4 
وزراء هم كل من النائب األول لرئيس مجلس 
ال��وزراء وزير الداخلية الشيخ طالل اخلالد، 
ع��ن اخل��ط��وات التي ُن��ف��ذت ل��ش��راء وتركيب 
الكاميرات األمنية، ووزي��رة األشغال العامة 
وزي��رة الكهرباء وامل��اء والطاقة املتجددة د. 
أماني بوقماز، عن أسباب جتمع مياه األمطار 
بشكل كبير وملحوظ وعدم تصريفها، ووزير 
التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
د. حمد ال��ع��دوان��ي، ع��ن رف��ع م��زاي��ا معلمي 
احلاسوب في املدارس ، ووزير الدولة لشؤون 
البلدية عبدالعزيز املعجل، بشأن القرارات 

املنظمة لشغل وظيفة محامي )ب(.
ووجه النائب مبارك احلجرف 4 أسئلة إلى 
وزير اإلع��الم والثقافة وزير الدولة لشؤون 
الشباب عبدالرحمن املطيري، بشأن تشكيل 
جلنة تقصي حقائق لفحص ومراجعة كل 
الشكاوى املتعلقة بالهيئة، وفي شأن اللجنة 
العليا املشكلة مل��راج��ع��ة ال��ل��وائ��ح والنظم 
ال��ري��اض��ي��ة، واس��ت��غ��الل مساحة األراض���ي 
املخصصة للهيئة ال��ع��ام��ة للرياضة أم��ام 
الساحة الغربية الستاد جابر الدولي، واسم 
الشركة العاملية التي ج��رى التعاقد معها 

لتجهيز وزراعة استاد جابر الدولي.
ووج��ه النائب د. عبدالكرمي الكندري 4 
أسئلة إلى 3 وزراء منها س��ؤال مشترك إلى 
وزير الصحة د. أحمد العوضي ووزير التجارة 
والصناعة وزير الدولة لشؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات م��ازن الناهض، عن 
أسعار األدوي��ة واألج��ه��زة وامل��ع��دات الطبية 
واملكمالت الغذائية، كما وجه سؤاالً إلى وزير 
التجارة، عن مراقبة أسعار املنتجات والسلع 
واخل��دم��ات، وس���ؤاال إل��ى وزي���رة ال��ش��ؤون 
االجتماعية والتنمية املجتمعية وزيرة الدولة 
لشؤون املرأة والطفولة مي البغلي، عن سبب 
عدم تفعيل املادة )44( من قانون األشخاص 

ذوي اإلعاقة.
ووج��ه النائب د. فالح الهاجري 3 أسئلة 
منها سؤال إلى النائب األول لرئيس مجلس 
ال��وزراء وزي��ر الداخلية الشيخ طالل اخلالد 
بشأن ع��الوة العسكريني، وس��ؤال إلى وزير 
التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
د. حمد العدواني بشأن برامج تطوير التعليم 
العام، وسؤال إلى وزير الدفاع الشيخ عبدالله 
العلي الصباح، بشأن عدم تطبيق أحكام املادة 
)42( على العسكريني املستوفني ش��روط 

تطبيقها.
ووجه النائب د. مبارك الطشه 3 أسئلة إلى 
3 وزراء هم كل من وزير التربية وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، 
ب��ش��أن إع���ادة تعيني محكومني ف��ي وظيفة 
)م��درب أ( في الهيئة )املعهد الصناعي في 
الشويخ(، ووزي��ر اخلارجية الشيخ سالم 
العبدالله ال��ص��ب��اح، ع��ن جاهزية ال���وزارة 
لصرف البدل النقدي عن رصيد اإلج��ازات 
الدورية املستحقة للموظفني، ووزير الدفاع 
الشيخ عبدالله العلي ال��ص��ب��اح، ع��ن دور 
ال��وزارة في تأهيل ضباط الصف اجلامعيني 

إلى رتبة )مالزم اختصاص(.

 ووج��ه��ت ال��ن��ائ��ب��ة د. ج��ن��ان بوشهري 
سؤالني إلى وزير املالية وزير الدولة للشؤون 
االقتصادية واالستثمار عبدالوهاب الرشيد 
ب��ش��أن تنفيذ حكم متييز لصالح الشركة 
الكويتية الوطنية لصناعة زيوت التزييت، 
وإلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة 
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
مازن الناهض بشأن اإلج��راءات التي اتخذها 
لتجنب أي ح��ال��ة ت��ع��ارض مصالح م��ا بني 

منصبه والشركات التي ميلك فيها ملكيات.
ووج��ه النائب د. محمد احلويلة سؤالني 
منهما سؤال إلى وزير الدولة لشؤون البلدية 
عبدالعزيز املعجل عن أسباب ع��دم تسليم 
منطقة جنوب علي صباح السالم إلى املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية، والثاني إلى وزير 
التجارة والصناعة وزي��ر ال��دول��ة لشؤون 
االت��ص��االت وتكنولوجيا املعلومات م��ازن 
الناهض عن ع��دد القسائم الصناعية التي 
ُمنحت للمشاريع الصغيرة واملتوسطة التي 

اعتمدها الصندوق منذ تاريخ تأسيسه.
ووجه النائب مهند الساير سؤالني أحدهما 
إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د. 
بدر املال، عن مؤهالت مدير مجموعة العالقات 
العامة واإلعالم بشركة نفط الكويت، واآلخر 
إل��ى وزي��ر العدل وزي��ر األوق���اف والشؤون 
اإلسالمية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة 
عبدالعزيز امل��اج��د، ع��ن سبب ع��دم إنشاء 
مراقبات للسجل العيني في إدارة التسجيل 

العقاري.
ووج��ه النائب عبدالله األنبعي سؤالني 
إل��ى وزي��ر العدل وزي��ر األوق���اف والشؤون 
اإلسالمية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة 
عبدالعزيز امل��اج��د، عن إج���راءات التوظيف 
والقبول في اإلدارة العامة للخبراء، ووزير 
الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز املعجل، عن 

إجراءات وسياسة اإلحالل.
ووجه النائب عبدالوهاب العيسى سؤاال 
إل��ى وزي���ر امل��ال��ي��ة وزي���ر ال��دول��ة للشؤون 
االقتصادية واالستثمار عبدالوهاب الرشيد، 

بشأن متويل املشاريع الصغيرة واملتوسطة.
ووج��ه النائب عبدالله املضف س��ؤاال إلى 
نائب رئيس مجلس ال���وزراء وزي��ر الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، بشأن 
قاعدة البيانات اإللكترونية اخلاصة بإدارة 

الفتوى والتشريع.
ووجه النائب د. حمد املطر سؤاال إلى وزير 
التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
د. حمد العدواني، فيما يخص توريد اآلليات 
واملعدات الالزمة لتركيب وتشغيل وسائل 

االتصال احلديثة.
ووج��ه النائب شعيب شعبان س��ؤاال إلى 
وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي الصباح، 
ب��ش��أن ش��ك��اوى م��ن ال��ض��ب��اط واألف����راد في 

قطاعات مختلفة من اجليش الكويتي.
ووجه النائب حمدان العازمي سؤاال إلى 
وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي د. حمد العدواني، بشأن تعديل املناهج 

في الطبعات اجلديدة للكتب الدراسية.
ووج��ه النائب د. محمد املهان س��ؤاال إلى 
وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون 
االت��ص��االت وتكنولوجيا املعلومات م��ازن 
الناهض، عن أسباب ارت��ف��اع األس��ع��ار التي 

تشهدها البالد.
ووجه النائب سعود العصفور سؤاال إلى 
وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي د. حمد ال��ع��دوان��ي، ب��ش��أن إغ��الق 
بعض ري��اض األطفال وامل���دارس في منطقة 

الفحيحيل.
ووج��ه النائب د. حسن جوهر س��ؤاال إلى 
وزير املالية وزير الدولة للشؤون االقتصادية 
واالستثمار عبدالوهاب الرشيد، بشأن العقود 

االستشارية ملكتب الوزير.
ووجه النائب هاني شمس سؤاال إلى وزير 
التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
د. حمد العدواني، بشأن الشواغر في التعيني 
والنقل والندب واإلع���ارة للوظائف العامة 

واإلشرافية والقيادية في الوزارة.

مجلس االمة 
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من خالل اقتراح بتعديل الالئحة الداخلية ملجلس األمة

28 نائبًا يتبّنون... القوائم النسبية
أعلن النائب عبدالله األنبعي عن 
توقيع 28 نائباً على اقتراح بقانون 
تقدم به، وينص على اعتماد القوائم 
النسبية في االنتخابات البرملانية، من 
خالل التعديل على الالئحة الداخلية 

ملجلس األمة.
وقال األنبعي، في تصريح باملركز 
اإلعالمي ملجلس األمة ، نبشر الكويت 
والكويتيني في هذه املرحلة االنتقالية 
التي سننتقل فيها من العمل الفردي 
إل���ى ال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي، وم���ن ضيق 
الفردية إلى رحابة العمل اجلماعي، 
مشيراً إل��ى أن��ه خ��الل 60 ع��ام��اً من 
التجربة الدميوقراطية ك��ان العمل 
الفردي يتسبب في وأد التشريعات، 
حتى وإن كانت تشريعات ذات جودة 

عالية.
وأك��د أن نظام ال��ق��وائ��م النسبية 
س��ي��ؤدي إل��ى تسريع عجلة إجن��از 
التشريعات وتنظيمها، ويستكمل 

اق���ت���راح���ات حت��ق��ي��ق اإلص���الح���ات 
ال��س��ي��اس��ي��ة، املتعلقة بتعديالت 
الالئحة الداخلية وقانون املفوضية 
العليا لالنتخابات. كما أن املطالب 
األس��اس��ي��ة للشعب، م��ث��ل معاجلة 
القضية اإلسكانية واالقتصادية 
وتكويت الوظائف وملفات النصب 
ال���ع���ق���اري وال���ق���ب���ول ف���ي اجل��ي��ش 
وغيرها، لن تتحقق إال بإيجاد بيئة 
ص��احل��ة تعمل بشكل ج��م��اع��ي في 
املرحلة االنتقالية للعمل البرملاني. 
فالبرملانات والدميوقراطيات تطور 
ونفسها، ولذلك يجب أن تكون البداية 
بتطبيق نظام القوائم النسبية وإقرار 

قانون املفوضية العليا لالنتخابات.
وث��م��ن احل���س ال��وط��ن��ي جلميع 
ال��ن��واب الذين وصلوا ملجلس األمة 
بنظام الصوت الواحد، واستشعروا 
هذه املسؤولية الوطنية ووقعوا على 

هذا االقتراح.

واض��اف ان العدد في ازدي���اد في 
قادم األيام، نظراً لوجود جتاوب كبير 
مع املقترح. ونأمل أن يرى القانون 
النور في القريب العاجل، وال سيما مع 
تقدمي 10 طلبات استعجال مناقشة 
االق��ت��راح مبجلس األم���ة، باإلضافة 
إلى قانون امل��دن اإلسكانية وقانون 
ت��ع��ارض امل��ص��ال��ح وق��ان��ون إنشاء 

املفوضية العليا لالنتخابات.
وذكر أن الهدف خلق بيئة مستدامة 
للكويت والكويتيني ص��احل��ة، من 
حيث اجل��ان��ب السياسي وحتسني 
امل��خ��رج��ات، مب��ا يحقق ك��ل املطالب 
الشعبية التي يترقبها الكويتيون، 
ولكي يصوت الناخبون بناء على 
ب��رام��ج عمل وليس أس��م��اء وأف��ك��اراً 

فردية أو عالقات شخصية.
وأوض��ح أن املؤسسة التشريعية 
ت����دار ب��األغ��ل��ب��ي��ة، وب��ال��ت��ال��ي ف��إن 
ن��ظ��ام ال��ق��وائ��م النسبية سيحقق 

القدرة العددية لإلسراع في إجناز 
التشريعات والبرامج والتعهدات 
التي تقطع في االنتخابات، واالقتراح 
بالقانون سيكون مغيراً للمستقبل 

البرملاني في الكويت.

عبدالله األنبعي

الكندري: اقتراح بقانون حلماية حقوق 
العمال وإنهاء التعسف ضدهم

طالب النائب فيصل الكندري 
احلكومة بتصحيح املسار وإنهاء 
التعسف واإلهمال في منح العاملني 
بالقطاعني العام واخلاص حقوقهم.

 ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح صحفي 
للكندري عقب اجتماعه في مجلس 
األم��ة مؤخرا  مع رؤس��اء احت��ادات 
ال��ع��م��ال وال��ن��ق��اب��ات بالقطاعني 

احلكومي واألهلي.
 وأوضح أن االجتماع يهدف إلى 
املطالبة بحقوق العاملني املهضومة، 
مشيرا إلى أن القوانني التي لم تعدل 
منذ عشرات السنني هي التي وضعت 

األمر بيد اجلهات احلكومية.
 وأوض���ح أن��ه مت االت��ف��اق خالل 
االجتماع على أن تترجم املالحظات 
ال���ت���ي ط���رح���ت م���ن االحت������ادات 
والنقابات في اقتراح بقانون متكامل 
وواض��ح يلزم اجلهات احلكومية 
بتنفيذه، متمنيا م��ن ال��ن��واب دعم 

ه��ذا القانون، ألن��ه يتعلق بحقوق 
قائمة للمواطنني. واعتبر الكندري 
أن االجتماع كان مثمرا ومت خالله 
عرض مسودة القانون وسيضاف 
إليها املالحظات التي طرحها ممثلو 

االحتادات والنقابات العمالية.
وأش���ار ال��ك��ن��دري إل��ى أن هناك 

ح��ق��وق��ا م��ه��ض��وم��ة للعاملني في 
اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة واجل��ه��ات 
األخ��رى، وكذلك تعمد في تأخيرها 
وع��دم تطبيقها، الفتاً إلى أن هناك 
جت��اه��الً لتنفيذ بعض ال��ق��رارات 
الصادرة بهذا اخلصوص، وانعدام 

التعاون من قبل اجلهات املعنية

جانب من االجتماع 
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20 فائزًا  في السحب الشهري حلساب كنز »برقان«: 
أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحب الشهري 
حلساب كنز، والذين سيحصل كل منهم على جائزة نقدية 
بقيمة 1،000 د.ك، على أن ال يقل الرصيد عن 200 د.ك 
ملدة أسبوع على األقل قبل تاريخ السحب، وتزداد فرصهم 
في الفوز كلما ازدادت إيداعاتهم في احلساب، علماً أن كل 

25 د.ك يتم إيداعاها تعطي العميل فرصة واحدة لدخول 
السحب. وكان الفوز هذا الشهر من نصيب: فتحيه جاسم 
محمد  وفهد ج��واد االرب���ش وسيد رض��ا نيا واوليسيا 
شيركاسوفا وعالية احمد القطامي ونراز احلامض وعيسى 
يوسف الشمالي  وعلي حبيب اسماعيل واحمد حسن محمد 

وبالل محمد غدار وحسني عبداألمير األمير ومحمد غلوم 
عبدالله وصباح محمد النجاده ومقداد عبداحلسني احمد 
وصالح شيخ سالم وحمد عبدالله العتيقي  وعطا محمد 
احلاج حسن ونوره راشد العثمان ومهدي سلمان القالف 

ومعالي محمود عزوني .

ف��ي إط���ار سعي بنك الكويت 
املركزي إلى تعزيز الشمول املالي، 
واهتمامه بعمالء القطاع املصرفي 
م��ن ذوي االحتياجات اخلاصة 
وتقدمي اخلدمات املصرفية واملالية 
لهم مب��ا يناسب احتياجاتهم، 
ي��ش��ارك ب��ن��ك ال��ك��وي��ت امل��رك��زي 
باليوم العاملي لذوي االحتياجات 
اخلاصة الذي يصادف 3 ديسمبر 
من كل عام، وتأتي هذه املشاركة 
ف��ي ض��وء متابعة بنك الكويت 
امل���رك���زي امل��س��ت��م��رة مل���ا تقدمه 
البنوك الكويتية من خدمات لهذه 

الشريحة.
جاء ذلك في بيان لبنك الكويت 
املركزي أشار فيه إلى أن مستوى 
ال��ف��روع امل��ج��ه��زة خل��دم��ة ذوي 
االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة ق��د بلغ 

مجموعها 62 فرًعا خالل التسعة 
شهور األول��ى من العام احلالي، 
وتنامى ع��دد املوظفني املدربني 
على لغة اإلش��ارة في تلك الفروع 
بنسبة %28 ح��ي��ث ب��ل��غ 359 
موظًفا، إضافة إلى 66 صّراف آلي 
مجهز خلدمة ذوي االحتياجات 

اخلاصة.
ويذكر أن بنك الكويت املركزي 
أص���در ف��ي منتصف ع��ام 2015 
تعليمات بشأن اخلدمات املصرفية 
التي تقدمها البنوك الكويتية لذوي 
االحتياجات اخل��اص��ة، في إطار 
ما يوليه بنك الكويت املركزي من 
اهتمام بالغ لكافة فئات وشرائح 
املجتمع ال سيما ذوي االحتياجات 
اخلاصة من عمالء القطاع املصرفي 
وحرصاً على تذليل كافة العقبات 

التي حتول دون إتاحة اخلدمات 
املصرفية واملالية أمامهم.

وتلزم تعليمات بنك الكويت 
امل��رك��زي ال��ب��ن��وك بتحديد ف��رع 
واح��د على األق��ل في كل محافظة 
م��ن م��ح��اف��ظ��ات دول����ة ال��ك��وي��ت 
لتقدمي اخلدمات املصرفية لذوي 
االحتياجات اخلاصة إلى جانب 
العمل االعتيادي للفرع، على أن 
ُيخصص كل بنك في ه��ذا الفرع 
صّراًفا آلًيا واح��ًدا -على األقل- 
م����زوًدا ب��ن��ظ��ام ص��وت��ي ول��وح��ة 
مفاتيح )Braille(، وأن يقوم 
البنك بتدريب بعض موظفيه على 
لغة اإلش��ارة أو تعيني مختصني 
بهذه اللغة في الفرع، كما تتضمن 
التعليمات ضرورة تسهيل وصول 
مستخدمي الكراسي املتحركة إلى 

أجهزة السحب اآلل��ي، باإلضافة 
إل���ى م��راع��اة أن ت��ك��ون كشوف 
احلسابات واإلشعارات املرسلة 
للعمالء املكفوفني مطبوعة وفقاً 
لطريقة )Braille(، واستخدام 
البرامج التكنولوجية احلديثة 
واآلم��ن��ة مثل ق��ارئ��ات الشاشة 
والبصمات اإللكترونية وبرامج 
الهواتف احملمولة ملساعدتهم على 
إج���راء امل��ع��ام��الت املصرفية من 
خاللها أخذاً باالعتبار املتطلبات 
األمنية في إدارة احلساب، وإبالغ 
ال��ع��م��الء م��ن ذوي االحتياجات 
اخل���اص���ة ع���ن ج��م��ي��ع احل��ق��وق 
وااللتزامات واملخاطر واملتطلبات 
اخل��اص��ة قبل تقدمي أي خدمات 
مصرفية ل��ه��م، وذل���ك بوسائل 

مالئمة ألوضاعهم.

62 فرعًا مت جتهيزها خلدمة هذه الفئة خالل التسعة شهور األولى من العام احلالي

2022 »املركزي«: تنامي اخلدمات املصرفية املقدمة لذوي االحتياجات اخلاصة خالل 

قال تقرير الشال األسبوعي الصادر 
عن برنامج احلكومة - التعليق العام : 
نعتقد أن إبداء رأي في برنامج احلكومة 
يحتاج إلى أربع فقرات، الفقرة األولى 
للتعليق ال��ع��ام، ثم تليها تباعاً ثالث 
ف��ق��رات لنقاش أه��م احمل���اور ال���واردة 
ف��ي��ه، م��ث��ل “العمالة” و”التعليم” 
و”االقتصاد”. في التعليق العام، نحن 
ال نعتقد اجتهاداً بأنه برنامج عمل، وإمنا 
إع��الن ن��واي��ا، بعضها ن��واي��ا مستحقة 
البد من دعمها، وبعضها اآلخر ال نعتقد 
بإمكانات حتقيقها من دون رفد البرنامج 
بآليات محددة للتنفيذ، فتحقيق بعضها 
مناقض لتحقيق آخ���رى، لذلك نعتقد 
بأن هناك حاجة خالل املائة يوم األولى 
لصياغة اآلليات من أجل حتويل إعالن 

النوايا إلى برنامج عمل.
ففي اجلانب اإليجابي، في صفحة 
)8( منظومة من 15 حت��دي، معظمها 
صحيح وإن الزال ينقصها التحدي 
األك��ب��ر وه��و اس��ت��دام��ة امل��ال��ي��ة العامة 
احلاضنة لها جميعاً، وفي صفحة )9( 
بعض األهداف املرتبطة برقم وبتاريخ 

ن��ف��اذ، املطلوب حتقيقها ملواجهة تلك 
التحديات، منها مثاًل تذويب املعضلة 
اإلسكانية بنسبة %75بحلول عام 
2026رغم أننا ال نعرف كيف سوف 
يتحقق، ومنها مثاًل االرت��ق��اء بترتيب 
الكويت في مؤشر مدركات الفساد إلى 
املستوى 40 بحلول عام 2026، وأخرى 

أقل طموحاً ووضوحاً، وتظل إيجابية. 
وف���ي احمل���ور ال��س��ي��اس��ي 5 أه���داف 
صحيحة، أواله��ا إنشاء هيئة مستقلة 
إلدارة االنتخابات العامة، ثم اعتماد 
البطاقة امل��دن��ي��ة لسجالت الناخبني 
وتطوير العملية االنتخابية، وتعديل 
الدوائراإلنتخابية ونظام اإلنتخاب، 

ومراجعة القوانني املتعلقة باحلريات 
العامة، ونضيف إليهم مشروع العفو 
اخلاص، وكلها تطورات إيجابية طيبة. 
وضمن األهداف املستحقة، تفعيل جهود 
اس��ت��رداد األم���وال املنهوبة أو املبددة، 
إداري���اً وقضائياً، ومنها تعزيز األمن 
السيبراني، ومنها احلرص على الرقمنة، 
ومنها تبني نظام مخاصمة القضاء 
والتفتيش القضائي وإن كنا نعتقد 
ب��ض��رورة ت��رك��ه للسلطة القضائية 

ومقترحها لصيغة التشريع املطلوب.
اجل��ان��ب ال��ذي يحتاج إل��ى مراجعة 
وي��ث��ي��ر ش��ك��وك، ب��احل��ق أو باخلطأ، 
ه��و أن معظم ت��ل��ك ال��ن��واي��ا س��ب��ق لنا 
قراءتها في أدبيات كل خطط التنمية 
وبرامج احلكومات السابقة، وانتهى 
بنا امل��ط��اف إل��ى االع��ت��ق��اد ب��أن النوايا 
ب��اجت��اه، والتطبيق ب��اجت��اه معاكس. 
وفي املضمون سوف نعرض الجتهادنا 
في فقرات أخ��رى، ولكن، هناك بعض 
األخطاء في البرنامج التي توحي بأنه 
رمبا يكون عملية جتميع متسرعة من 

دون وعي وإميان كافيني مبا كتب. 

خطط التنمية وبرامج احلكومات السابقة حتتاج ملراجعة

»الشال«: استدامة املالية العامة .. التحدي األكبر
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7.107 مليار دينار فائضًا محتمال في 

2023/2022 موازنة السنة املالية 
قال تقرير الشال األسبوعي الصادر عن “النفط واملالية العامة 
- نوفمبر 2022 “ بانتهاء شهر نوفمبر 2022، انتهى الشهر الثامن 
من السنة املالية احلالية 2023/2022، وبلغ معدل سعر برميل 
النفط الكويتي لشهر نوفمبر نحو 90.2 دوالر أمريكي، وهو أعلى 
بنحو 10.2 دوالر أمريكي للبرميل أي مبا نسبته نحو %12.7 عن 
السعر االفتراضي اجلديد املقدر في املوازنة احلالية والبالغ 80 دوالر 
أمريكي للبرميل )65 دوالر أمريكي قبل التعديل(، وأعلى أيضاً بنحو 
45.2 دوالر أمريكي عن معدل السعر االفتراضي للسنة املالية الفائتة 

والبالغ 45 دوالر أمريكي للبرميل.
 وكانت السنة املالية الفائتة 2022/2021 التي انتهت بنهاية شهر 
مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 
79.9 دوالر أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر نوفمبر 2022 أعلى 
بنحو %12.9 عن معدل سعر البرميل للسنة املالية الفائتة، وأعلى 
بنحو 9.8 دوالر أمريكي للبرميل عن سعر التعادل اجلديد للموازنة 
احلالية البالغ 80.4 دوالر أمريكي )75 دوالر أمريكي قبل التعديل( 
وفقاً لتقديرات وزارة املالية، وبعد إيقاف استقطاع ال� %10 من جملة 

اإليرادات لصالح احتياطي األجيال القادمة.
ومبقارنة هذا الرقم باعتمادات املصروفات البالغة نحو 23.523 
مليار دينار كويتي بعد تعديلها ارتفاعاً من نحو 21.949 مليار دينار 
كويتي، فمن احملتمل أن تسجل املوازنة العامة للسنة املالية احلالية 
2023/2022 فائضاً قيمته 7.107 مليار دينار كويتي، ولكن يظل 
العامل املهيمن والوحيد هو إيرادات النفط، وألن وضع سوق النفط 
في ظ��روف احل��رب الروسية/األوكرانية وض��ع استثنائي، وأداء 
االقتصاد العاملي احملتمل بات مكان قلق، وبدأت ضغوط إلى األدنى 
على كل من أسعار النفط الذي انخفض معدل سعره من 106.9 دوالر 
أمريكي للشهور السبعة )أبريل–أكتوبر( إلى 90.2 دوالر أمريكي 
لشهر نوفمبر كما أسلفنا، أي بانخفاض بنسبة 15.7 %. كذلك 
انخفض إنتاج النفط بعد خفض أوب��ك+ إلنتاجها مبليوَني برميل 

يومياً اعتباراً من بداية شهر نوفمبر الفائت.

1.176 مليار دينار سيولة البورصة في نوفمبر

جاء في  تقرير الشال األسبوعي الصادر 
عن أداء بورصة الكويت - نوفمبر 2022: 
كان أداء شهر نوفمبر مختلطاً مقارنة بأداء 
شهر أكتوبر، أداء أدن��ى مقاساً بانخفاض 
معدل قيمة التداول اليومي، وأفضل في األداء 
اإليجابي جلميع مؤشرات األسعار. فقد ارتفع 
مؤشر السوق األول بنحو %3.7 ومؤشر 
ال��س��وق الرئيسي بنحو %3.5، وارت��ف��ع 
أيضاً مؤشر السوق العام وه�و حصيلة أداء 
السوقني بنحو %3.6، وكذلك ارتفع مؤشر 

السوق الرئيسي 50 بنحو 3.2%.
وانخفضت سيولة البورصة املطلقة في 
نوفمبر مقارنة بسيولة أكتوبر، حيث بلغت 
السيولة نحو 1.176 مليار دينار كويتي 

مقارنة بنحو 1.292 مليار دينار كويتي 
لسيولة أكتوبر. وبلغ معدل قيمة التداول 
اليومي لشهر نوفمبر نحو 53.5 مليون 
دينار كويتي، أي بانخفاض بنحو 13.1%- 
عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أكتوبر 
البالغ 61.5 مليون دينار كويتي. وبلغ حجم 
سيولة البورصة في الشهور االحدى عشرة 
األول��ى من العام اجل��اري )أي في 223 يوم 
عمل( نحو 13.961 مليار دينار كويتي، وبلغ 
معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 62.6 
مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 12.2% 
مقارنة مبعدل قيمة التداول اليومي للفترة 
ذاتها من عام 2021 البالغ نحو 55.8 مليون 

دينار كويتي.

القطاع األوحد القادر علي تعويض امليزانية بدال من االعتماد علي القطاع النفطي كمورد اوحد 

النقي : البيروقراطية والروتني احلكومي 
والدورة املستندية أبرز معوقات الصناعة 

اك��د رج��ل االع��م��ال واخلبير 
ف��ي الشئون الصناعية محمد 
النقي اهم املشكالت التي تواجه 
ال��ق��ط��اع ال��ص��ن��اع��ي، وف��رص 
النمو فيه، وسبل وض��ع آلية 
مستقبلية للتعاون بني االحتاد 
ووزارة التجارة والصناعة، هي 
ندرة األراضي ودعم الصناعات 
والعمل علي وضع الصناعة من 
الزيات الدولة وحتديد بعض 
الصناعات التي تساهم في منو 
النشاط ودع��م امليزانية مبواد 
غير نفطية  مشدداً على ما ان  
ال��دول��ة م��ن املفترض أن تهتم   
بالقطاع اخل��اص اكثر من ذلك 
لتحقيق املعادلة الصعبة البعد 
عن االعتماد علي القطاع النفطي 
كمورد اوح��د للموازتة العامة 
للدولة والسبيل غير القطاع 
الصناعي ، السيما في اجلانب 

الصناعي.
 واش����ار ال��ن��ق��ي ال���ي ان  ان 
ال��ص��ن��اع��ة ه���ي: ت��ق��دمي خدمة 
أو منتج م��ع��نّي مقابل هامش 
رب���ح ك��ال��ص��ن��اع��ة املصرفية، 
ك��م��ا أن��ه��ا إج��م��ال��ي امل��ش��اري��ع 
املنتجة تقنّياً ف��ي أّي مجال 
م��ن امل��ج��االت املختلفة، ومنها 
على سبيل امل��ث��ال: الصناعات 
ال��ت��ح��وي��ل��ّي��ة، وال��ص��ن��اع��ات 
النسيجّية، وصناعة احملّركات، 
وال��ص��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ّي��ة. أب��رز 
م��ع��ّوق��ات ال��ص��ن��اع��ة الضعف 
ف��ي ق���درة ال��س��ل��ع الصناعّية 

ع��ل��ى امل��ن��اف��س��ة ال��داخ��ل��ّي��ة أو 
ال��ع��امل��ّي��ة. ال��ت��وج��ه ال��ع��امل��ي 
إللغاء حماية السلع احمللّية. 
ض��آل��ة ب��ع��ض االس��ت��ث��م��ارات 
املوجهة للصناعة. ع��دم تقّيد 
بعض الصناعات باملواصفات 
واملقاييس وإج���راءات مراقبة 
اجل�����ودة. ارت���ف���اع التكاليف 
اإلنتاجّية باملقارنة مع بعض 
الدول املتقّدمة اقتصادّيا بسبب 
ت��دّن��ي املستوى التكنولوجّي 
واإلنتاجّي. الضعف في البنى 
املؤسسّية الصناعية، واألط��ر 

التنظيمّية والتشريعّية 
 أهم 4 عوائق

1 - ض��آل��ة االس��ت��ث��م��ارات 
املوجهة للتصنيع.

2 - عدم التقيد باملواصفات 
واملقاييس وإج���راءات مراقبة 

اجلودة.

3 - ارتفاع تكاليف اإلنتاج 
باملقارنة م��ع ال���دول املتقدمة 
اقتصاديا نظرا لتدني مستوى 
التكنولوجيا واإلنتاجية في 

الدول العربية.
4 - ضعف البنى املؤسسية 
الصناعية، واألطر التشريعية 
والتنظيمية لتطوير اإلنتاج 

الصناعي وتسويقه.
واشار النقي الي ان مشكالت 
القسائم الصناعية في منطقة 
عشيرج، إلى جانب آخر اعتماد 
النسبة املخصصة لسكن العمال 
ف��ي امل��ص��ان��ع، وال��ت��أك��ي��د على 
استثناء القطاعني الصناعي 
وال��زراع��ي م��ن رف��ع ال��دع��م عن 
الكهرباء واملاء وفقا ملا جاء في 
ال��ق��ان��ون ال��ص��ادر م��ن مجلس 

الوزراء 
وف��ي��م��ا يتعلق باملعوقات 
التي ت��واج��ه الصناعيني، اكد 
النقي علي  أن البيروقراطية 
وال��روت��ني احلكومي هما ابرز 
امل��ع��وق��ات ال��ت��ي حت���ول دون 
تطوير تلك الصناعة اضافة 
ال��ى التعقيدات ال��ت��ي تواجه 
اص����دار ال��ت��راخ��ي��ص ال��الزم��ة 
إلقامة منشأة حرفية صناعية 
وجاء ذلك بسبب تعدد االجهزة 
وتداخل وتشابك االختصاصات 
وضعف االرت��ب��اط والتنسيق 
بني تلك االجهرة وهو ما ادى الى 
طول ال��دورة املستندية وتأخر 

اجراءات اصدار التراخيص.

محمد النقي

»التجاري« يعلن عن حملته
الترويجية اجلديدة »كشتة«

أط���ل���ق ال���ب���ن���ك ال���ت���ج���اري 
الكويتي حملة ترويجية حتمل 
اس��م “كشتة”، والكشتة هي 
رح��ل��ة ب��ري��ة للتنزه م��ع األه��ل 
واألص����دق����اء، وذل����ك مل��ك��اف��أة 
جميع حاملي بطاقات التجاري 
االئتمانية ماستركارد وورل��د 
والبالتينية من اخلطوط اجلوية 
البريطانية وبطاقة تيتانيوم، 
وتستمر ه��ذه احلملة حتى 31 
ديسمبر 2022. وح��رص��اً من 
البنك التجاري الكويتي على 
تقدمي كل ما هو جديد لعمالئه، 
فقد أط��ل��ق ه��ذه احلملة بإسم 
“كشتة” ملا اعتاد عليه املجتمع 
عامة في هذه الفترة من السنة 

القيام بنزهات وتخييم تزامناً 
مع األج���واء الشتوية الرائعة 
مستمتعني ب���اج���ازة سعيدة 
لالسترخاء مع األهل واألصدقاء 

وجت��دي��د ال��ن��ش��اط ب��ع��ي��داً عن 
احلياة الروتينية والعملية.

وف��ي ه��ذا السياق، صرحت 
املدير التنفيذي ملركز البطاقات - 
قطاع اخلدمات املصرفية لألفراد 
في البنك التجاري الكويتي غدير 
سراب: “ يسعى البنك إلى تقدمي 
كل ما هو جديد لعمالئه، ولذلك 
ق��ام ب��اإلع��الن ع��ن ه��ذه احلملة 
ال��ت��ي  ت��ت��ي��ح جل��م��ي��ع ال��ع��م��الء 
حاملي ب��ط��اق��ات ماستركارد 
االئتمانية امل��ق��دم��ة م��ن البنك 
التجاري والتي تشمل بطاقة 
ماستركارد وورلد والبالتينية 
من اخلطوط اجلوية البريطانية 

وبطاقة ماستركارد تيتانيوم.

غدير سراب

»أسواق املال« تطلق عاشر إصدارات  مجلتها التوعوية اإللكترونية
  “جردة حساب موجزة” ألبرز مبادرات 
الهيئة خ��الل ال��ع��ام األخ��ي��ر، ك��ان موضوع 
افتتاحية اإلص���دار األخير من مجلة هيئة 
أس��واق امل��ال التوعوية اإللكترونية، والتي 
مت إط��الق��ه��ا ف��ي األول م��ن ش��ه��ر ديسمبر 
احل��ال��ي. حيث ع��رض فيها رئيس مجلس 
مفوضي الهيئة أ.د. أحمد امللحم بإيجاز 
ألب��رز تلك امل��ب��ادرات وال��ت��ي حمل معظمها 
بعداً إستراتيجياً تنموياً يتناول واقعنا 
االجتماعي، ال االستثماري واالقتصادي 
فقط، كما يؤسس لتوجهاٍت مستقبلية تشكل 

أسس إستراتيجية الهيئة القادمة للسنوات 
)2027/2023(، كما هو احلال في املبادرات 
املتصلة باستكمال مشروع استحداث كيانات 
البنى التحتية، السيما نظام الوسيط املركزي 
)CCP( ال��ذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع 
شركائها من أعضاء منظومة أس��واق املال، 
وال���ذي دخ��ل ط��ور اخ��ت��ب��ارات��ه التجريبية 
بالتعاون مع بنك الكويت املركزي والبنوك 
احمللية، وكذلك املبادرات املتعلقة بضوابط 
التمويل املستدام كأحد أدوات االستثمار 
امل��س��ؤول ال��ذي يراعي االع��ت��ب��ارات البيئية 

 ،)ESG( واالجتماعية واحلوكمة املؤسسية
وكذلك توجهات تطوير الصناعة اإلسالمية 
في القطاع املالي، والتحول الرقمي، وتعزيز 
الشمول املالي وتبني مشروٍع وطني خاٍص 
بذلك، وإنشاء أكادميية ألسواق املال، ووضع 
ضوابط احلد من فوضى التحليالت املالية 

وإطالق االستشارات االستثمارية. 
كما أش��ار  الدكتور امللحم في افتتاحية 
العدد أيضاً إلى حرص الهيئة الدائم للوصول 
ألعلى درجات االمتثال مع املعايير املعتمدة 
في شتى مجاالت عملها، مبا فيها تلك املتصلة 

ببيئة أعمالها الداخلية، منوها ًإل��ى  حتقيق 
الهيئة ام��ت��ث��االً بنسبة %98 م��ع معايير 
األي��س��ك��و،  وال��ت��زام��اً بنسبة ت��ام��ة 100% 
مبعايير تصنيف ال��ب��ي��ان��ات، وحصولها 
على املرتبة األول���ى ف��ي حوكمة الهيئات 
ذات امليزانية املستقلة، وص��والً الستصدار 
رق��م إي���داٍع دول��ي ملجلتها اإللكترونية في 
إجراٍء يحقق التوافق مع املعايير املطبقة من 
ناحية، ويساعد على ضمان احلقوق الفكرية 
والفنية، ومينحها مقومات استمرار التطور 

وسعة االنتشار من ناحيٍة ثانية. 



خ���ال ف��ت��رة ق��ي��اس��ي��ة، أج���رى رئيس 
احلكومة العراقية محمد شياع السوداني، 
تغييرات إدارية غير مسبوقة، بإقالة مئات 
املسؤولني في األجهزة األمنية، وتعيني 
آخرين من بطانة سياسية واحدة؛ »اإلطار 

التنسيقي«.
 وتصدر اجلنرال أحمد أبو رغيف، وكيل 
االستخبارات في الداخلية، أسماء عشرات 
الضباط الذين شملتهم اإلقالة، إلى جانب 
قائد حرس احلدود ووكيل الشرطة وجهاز 
مكافحة املخدرات، وعشرات القيادات في 

الشرطة االحتادية.
وبحسب وس��ائ��ل إع��ام محلية، فإن 
مجمل التغييرات ال��ت��ي شهدها الشهر 
األول من حكومة السوداني شملت أكثر 
م��ن 900 منصب، ف��ي الداخلية واألم��ن 
الوطني واملخابرات، لكن مصادر مقربة 
من احلكومة تقول إن »تناول هذه األرقام 

ينطوي على مبالغة سياسية«.
وتعهد السوداني، منذ أن تولى منصبه 
مطلع الشهر املاضي، بأن تكون »قرارات 
حكومته حتت مظلة القانون والدستور«. 
لكن التغييرات األخيرة، وبسبب عددها 
الكبير دفعة واح��دة، تثير تساؤالت ذات 

طابع سياسي في الرأي العام العراقي.
وم��ن ال��واض��ح أن املسؤولني األمنيني 

املقالني أخ��ي��راً، محسوبون على رئيس 
احلكومة السابق مصطفى الكاظمي. وفيما 

تتوقع مصادر موثوقة »إص��دار مذكرات 
بحق ع��دد منهم«، تتحدث عن »عمليات 

تطهير متعمدة داخ��ل احلكومة لصالح 
جهات حزبية نافذة في اإلطار التنسيقي«.

alwasat.com.kw

السالح إلقاء  قبل  طالبان  مع  محادثات  ال  الباكستاني:  الداخلية  وزير 
ق��ال وزي��ر الداخلية الباكستاني رن��ا صنع الله إن 
احلكومة ل��ن جت��ري م��ح��ادث��ات م��ع حركة »طالبان« 

باكستان قبل أن تلقي بساحها. 
وذكر الوزير أن احلكومة أصدرت تعليماتها للقيادة 
العسكرية فيما يتعلق بإجراء محادثات مع طالبان، 

مشيراً إلى أنه »جرى تفويض القيادة العسكرية إلجراء 
حوار مع حركة )طالبان( باكستان مبوجب الدستور، 
لكن احلوار سيكون فقط مع أولئك الذين أبدوا استعداداً 
إللقاء الساح واالنخراط في املجتمع«، بحسب وزير 

الداخلية الباكستاني.

ونفى رنا صنع الله بدء محادثات رسمية مع اجلماعة 
اإلرهابية، وتعهد برد ساحق من قبل قوات األمن للقضاء 
على التهديد اإلرهابي في مهده، وذلك بعد يوم واحد من 
هجوم تبنته حركة »طالبان« باكستان احملظورة أودى 

بحياة أربعة أشخاص في منطقة »كويتا«.

6
بريطانيا: روسيا تخطط لتطويق بلدة باخموت في دونيتسك

بوتني يرفض شروط بايدن للمحادثات 
حول أوكرانيا... ويتمسك باألراضي احملتلة

العراق: تغيير قادة األمن يثير شبهة »التطهير السياسي«

عقوبات  تفرض  وطوكيو  وسيول  واشنطن 
الشمالية كوريا  لدى  وشركات  أفراد  على 

سعت إدارة الرئيس األميركي جو بايدن إل��ى التعويض عن 
إخ��ف��اق مجلس األم��ن ف��ي ات��خ��اذ موقف موحد بفرض عقوبات 
أحادية على ثاثة أعضاء في اللجنة املركزية حلزب العمل الكوري 
)الشيوعي( احلاكم في بيونغ يانغ؛ لتورطهم في برنامج بيونغ 
يانغ للصواريخ الباليستية، بالتزامن مع عقوبات فرضتها كوريا 
اجلنوبية أيضاً على ثمانية أشخاص وسبع شركات ضالعة في 
نشاطات غير مشروعة لتمويل برامج األسلحة النووية والصواريخ 

لدى جارتها الشمالية.
 وعرقلت الصني وروسيا جهوداً في اآلونة األخيرة لفرض املزيد 
من العقوبات في األمم املتحدة على كوريا الشمالية؛ إذ قالتا إنه 
يتعني بدالً من ذلك تخفيف العقوبات لبدء احملادثات وتفادي أي 

أزمة إنسانية.
كما فرضت اليابان عقوبات جديدة على ثاثة كيانات وفرد واحد، 

وفقاً ملا أعلنته وزارة اخلارجية اليابانية.
وأعلنت وزارة اخلزانة األميركية أن العقوبات اجلديدة تستهدف 
مدير حزب العمال الكوري جون إيل هو، ونائب املدير يو جني، 
والعضو في اللجنة املركزية كيم سو جيل، موضحة أن العقوبات 
تتضمن جتميد أصول وحظراً على األميركيني الذين يقومون بأي 

نوع من األعمال معهم.
 وأضافت في بيان أن املسؤولني الثاثة »لعبوا أدواراً رئيسية« 
في تطوير كوريا الشمالية لألسلحة احملظورة مبوجب قرارات األمم 
املتحدة، و»حضروا شخصياً العديد من عمليات إطاق الصواريخ 

الباليستية منذ عام 2017 على األقل«. 
وق��ال جيك سوليفان، مستشار األم��ن القومي األميركي، في 
وق��ت سابق اخلميس، إن واشنطن ملتزمة باستخدام الضغط 
والدبلوماسية من أج��ل حث كوريا الشمالية على التخلي عن 

ترسانتها النووية.

كاراكاس تشترط رفع العقوبات الدولية 
قبل حتديد موعد االنتخابات

بعد نهاية اجلولة األولى من املفاوضات املستأنفة التي عقدتها 
احلكومة الفنزويلية واملعارضة في العاصمة املكسيكية، كشف 
الرئيس الفنزويلي نيكوالس م��ادورو أوراق النظام، معلناً أن 
االنتخابات احلرة التي تطالب بها القوى املعارضة والدول الراعية 
للمفاوضات، مشروط إجراؤها برفع جميع العقوبات املفروضة 

على فنزويا.
وفي لقاء دعا إليه مع وسائل اإلع��ام األجنبية لعرض وجهة 
نظره في العودة إل��ى طاولة احل��وار مع املعارضة، التي تهدف 
بشكل أساسي إلى حتديد موعد االنتخابات الرئاسية واالشتراعية 
وش��روط مراقبتها من األس��رة الدولية، قال م��ادورو: »إذا كانوا 
يريدون انتخابات حرة، فنحن نريدها حرة من العقوبات، وهذه هي 
املعضلة. فليرفعوا العقوبات كاملة إلجراء االنتخابات في املوعد 

الذي يحدده املجلس الوطني االنتخابي والدستور«.

جناة الزعيم األفغاني حكمتيار
 من محاولة اغتيال

جنا رئيس الوزراء األفغاني السابق والزعيم األسطوري حلركة 
»اجلهاد األفغاني« قلب الدين حكمتيار من تفجير انتحاري بالقرب 

من مقر حزبه في كابل.
 وفّجر مهاجمون مجهولون سيارة مفخخة خارج مقر »احلزب 
اإلسامي«، الذي ينتمي إليه حكمتيار، وحاولوا اقتحام املقر. وأفاد 
مسؤولون باحلزب وأق��ارب لقلب الدين حكمتيار بأنه لم يصب 
بأذى، وقال مسؤول باحلزب إن »غالبية كبار قادة احلزب كانوا 

موجودين باملكتب وقت القصف ولم يصب أي منهم بأذى«.
 وح��اول ثاثة مهاجمني اقتحام مبنى املكتب، لقي اثنان منهم 
حتفهم على أيدي حراس املكتب، فيما هرب الثالث. وقال مسؤول 
أمني في العاصمة كابل »انفجرت السيارة في اخل��ارج ما تسبب 

بقليل من األضرار«.

رفضت موسكو شروط الرئيس األميركي جو 
بايدن إلجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا مع الرئيس 

الروسي فادميير بوتني.
وق����ال امل��ت��ح��دث ب��اس��م ال��ك��رم��ل��ني، دم��ي��ت��ري 
بيسكوف، إن موسكو ليست مستعدة للدخول في 
محادثات إذا كان شرط واشنطن أن تغادر روسيا 
أوك��ران��ي��ا، وط��ال��ب بيسكوف ال��والي��ات املتحدة 
بقبول أن حتتفظ روسيا باألراضي األوكرانية التي 
احتلتها، في حني ندد بوتني بالسياسات الغربية 

»املدمرة« الداعمة لكييف، وقال للمستشار األملاني 
أوالف شولتس، إن الضربات الروسية املكثفة على 
البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا، »ضرورية وال 

مفر منها«.
وق���ال املتحدث ب��اس��م الكرملني، إن الرئيس 
فادميير بوتني سوف يواصل العملية العسكرية 
في أوكرانيا، لكنه منفتح، في الوقت نفسه، على 

إجراء مفاوضات.
وجاء تصريح بيسكوف خال مؤمتر ُعقد عبر 

الهاتف، في رد على سؤال بشأن تصريح الرئيس 
األميركي جو بايدن، عن إمكانية إجراء محادثات 

مع بوتني حال انسحبت روسيا من أوكرانيا.
ونقلت وكالة »بلومبرغ« لألنباء عن بيسكوف 
القول: »تتواصل العملية العسكرية اخلاصة )في 
أوكرانيا(، ولكن في نفس الوقت من املهم أيضاً 
التأكيد أن الرئيس بوتني كان، وال ي��زال، منفتحاً 

للتواصل من أجل إجراء مفاوضات«.
وأض��������اف: »ب���ال���ط���ب���ع أف���ض���ل ف����ي س��ب��ي��ل 

حتقيق مصاحلنا أن يكون م��ن خ��ال الوسائل 
الدبلوماسية«. قالت وزارة الدفاع البريطانية، 
إن روس��ي��ا تخطط على األرج���ح لتطويق بلدة 
باخموت في إقليم دونيتسك بالتقدم إلى الشمال 
واجل��ن��وب، وف��ق��اً لوكالة »روي��ت��رز«. وأضافت 
ال��وزارة، في حتديث يومي ملعلومات املخابرات، 
أن االستياء على املدينة سيكون له أثر محدود 
على العمليات، لكن من احملتمل أن يسمح لروسيا 

بتهديد كراماتورسك وسلوفيانسك.

القتال في أوكرانيا

االمن العراقي
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أعلن صاح الدين الراشد، املتحدث 
ب��اس��م احمل��ك��م��ة االب��ت��دائ��ي��ة مبدينة 
القصرين )وسط غربي تونس(، إصدار 
بطاقة جلب في حق شخصني موجودين 
خ���ارج ال��ت��راب ال��ت��ون��س��ي، أحدهما 
معاذ الغنوشي، جنل رئيس البرملان 
التونسي ال��س��اب��ق راش���د الغنوشي 
ورئيس حركة »النهضة«، مشيراً إلى 
أنهما يواجهان تهمة »تكوين وف��اق 
)عصابة( من أجل تغيير هيئة الدولة 
واالع��ت��داء على األم��ن الداخلي وحمل 

السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً«.
 كانت النيابة العامة التونسية قد 

أذنت منذ نهاية شهر أكتوبر املنقضي، 
باالحتفاظ بأربعة أشخاص من أجل 
شبهة ت��وزي��ع أم���وال على احملتجني 
بهدف إثارة الهرج في مدينة القصرين، 
وهو ما دفع إلى التساؤل حول جدوى 

إثارة امللف نفسه من جديد. 
وفي رد حركة »النهضة« على بطاقة 
اجللب ضد جنل الغنوشي، قال ماهر 
مذيوب، القيادي في احل��زب، إن طلب 
اجللب الذي قدمته السطات التونسية 
في حق معاذ الغنوشي يعود ألسابيع 
عدة، وهو ليس طلباً حديثاً بعكس ما 
روجت له »آلة الدعاية السياسية« في 

تونس.
 وأض���اف مستنكراً أن األم��ر يدعو 
للتساؤل عن أسباب تناول امللف من 
جديد ودواع��ي إثارته اإلعامية اآلن، 
ف��ي خضم الكشف ع��ن شبكة مكونة 
من 25 شخصاً قيل إنها تهدد استقرار 

تونس. 
ك��م��ا أوض���ح امل��ذي��وب أن سلطات 
إن��ف��اذ ال��ق��ان��ون ال��دول��ي )اإلن��ت��رب��ول( 
عدت هذا الطلب غير ذي صلة، مبا أن 
»اإلنتربول« ال ينظر سوى في الطلبات 
ذات الطابع اجلنائي وليس السياسي، 

حسب ما قال.

تونس: بطاقة جلب في حق جنل الغنوشي بتهمة »التآمر على أمن الدولة«

راشد الغنوشي

صالح يتحدث من القاهرة عن 
تشكيل »سلطة ليبية واحدة قريبًا«

ق��ال عقيلة ص��ال��ح، رئيس 
مجلس النواب الليبي، إن هناك 
»اتفاقاً كبيراً« مع خالد املشري 
رئيس املجلس األعلى الدولة، 
على إع���ادة تكوين املؤسسات 
ال��س��ي��ادي��ة ال��ت��اب��ع��ة ملجلس 
ال��ن��واب، الف��ت��اً إل��ى أن��ه سيتم 
الفصل في هذا األمر خال األيام 
املقبلة، باإلضافة إلى »تكوين 

سلطة واحدة في ليبيا«.
وأضاف صالح في تصريحات 
تلفزيونية عقب لقائه رئيس 
مجلس النواب املصري، حنفي 
جبالي، بالقاهرة: »نحن اآلن 
بصدد ه��ذا العمل سنلتقي مع 

املشري بحضور مبعوث األمم 
املتحدة عبد الله باثيلي، ونحن 

في طريقنا حلل األزمة الليبية«.
ون��ق��ل ص��ال��ح ع���ن جبالي 
تأكيده وقوف مصر مع الشعب 
الليبي بكل قوة، مشيراً إلى أن 
مجلس ال��ن��واب املصري »يقف 
مع السلطة التشريعية الليبية 
إليجاد حل في ليبيا«، ومؤكداً 
أن ليبيا لديها إع��ان دستوري 

وأيضاً لديها اتفاق سياسي.
وأش��ار صالح إلى أن رئيس 
مجلس النواب املصري أوضح 
أن »سيادة ليبيا ملك لليبيني، 
وهم من يقررون أي شيء«، الفتاً 

إلى أن مجلس النواب »يحتاج 
ال��دع��م ليكون االت��ف��اق ليبياً - 

ليبياً حلل كل املشكات«.
واستكمل: »ه��ذا ما تقوم به 
مصر، وهو أن تترك أمر الليبيني 
لليبيني أنفسهم لكي يختاروا 
م��ن يحكمهم«، منوهاً إل��ى أن 
مجلسه ق��ام بتعديل اإلع��ان 
الدستوري بتكليف جلنة من 24 
بالتساوي بني أعضاء الدولة 
وال��ن��واب اجتمعوا في القاهرة 
حتت إشراف بعثة األمم املتحدة، 
الفتاً إلى أنهم قضوا شوطاً مهماً 
جداً في الوصول إلى التوافق في 

القاعدة الدستورية.

عقيلة صالح

مقتل جندي ومدني في »هجوم إرهابي« نادر في غرب مالي
قتل جندي مالي ومدني في »هجوم إرهابي« في غرب 
الباد، كما أعلن مسؤول إداري محلي لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
وقال املسؤول إن الهجوم وقع في بلدة يليماني القريبة 
من احلدود مع موريتانيا في كايس، وهي منطقة نادراً ما 

تشهد هجمات جهادية.
وأوضح ماديكاما دياوارا، املسؤول في منطقة يليماني، 
أن القتيلني هما »ج��ن��دي وح���ارس جمركي« سقطا في 
هجوم على الثكنة العسكرية ومقر اجلمارك، مؤكداً بذلك 

معلومات نشرتها املنظمة احمللية »دائرة يليماني«.

وأض���اف امل��س��ؤول نفسه أن »ه��ذا الهجوم اإلره��اب��ي 
أث��ار خ��وف��اً كبيراً ولكن ال��ق��وات املسلحة املالية صدت 
اإلرهابيني«. وحت��دث مسؤول آخر في يليماني، لوكالة 
الصحافة الفرنسية، عن »سيل من النيران«. وق��ال إن 

»اجلهاديني دمروا كل شيء في طريقهم«.
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1000 في مسيرته أمام استراليا  ميسي خاض املباراة رقم 
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رئيس اللجنة األوملبية يزور احتادي القدم واليد

   2024 دعم مبكر للتأهل ألوملبياد باريس 
زار رئيس اللجنة األوملبية الشيخ 
فهد ناصر صباح األحمد الصباح 
االحت��ادي��ن الكويتيني ل��ك��رة القدم 
وكرة اليد لدعم خططهما في اإلعداد 
املبكر للتأهل لدورة األلعاب االوملبية 

املقبلة )باريس 2024(.
وقالت اللجنة إن رئيس اللجنة 
األومل��ب��ي��ة ن��اق��ش م��ع رئ��ي��س احت��اد 
كرة القدم عبدالله الشاهني وأعضاء 
م��ج��ل��س إدارة االحت������اد بعض 
التفاصيل اخلاصة بتجهيز العبي 
املنتخب األوملبي والوقوف على أهم 
برامج اإلع��داد الفني لهم في الفترة 

املقبلة.
وأض��اف��ت أن���ه مت ال��ت��ط��رق إل��ى 
املالحظات املتعلقة مبشاركة خمسة 
محترفني في بطوالت االحتاد احمللية 
مما يقلل من حظوظ وجود الالعبني 

الشباب مع أنديتهم ط��وال املوسم 
الرياضي.

وأوض��ح��ت أن��ه مت تقدمي مقترح 

م��ن رئيس اللجنة ب��إل��زام األندية 
مب��ش��ارك��ة الع��ب��ني اث��ن��ني م��ن فريق 
)حتت 19 سنة( مع الفريق األول في 

املوسم القادم ليتسنى لهم االحتكاك 
واالستفادة الفنية كما اقترح الشيخ 
فهد الناصر إع��ادة النظر في دوري 
)حتت 21 سنة( لعدم استفادة العبي 
املنتخب األوملبي من ه��ذه البطولة 

خالل املوسم.
وذك��رت أن��ه ضمن اجلهود ذاتها 
اجتمع رئيس اللجنة األوملبية مع 
نائب رئيس احت��اد كرة اليد شبيب 
ال��ه��اج��ري وأم��ني س��ر االحت���اد قايد 
ال��ع��دوان��ي ومت��ت خ��الل االجتماع 
مناقشة ب��رن��ام��ج إع����داد املنتخب 
الكويتي للعبة وكيفية وضع آلية 
تعاون بني اللجنة واالحتاد من أجل 
تذليل كل العقبات أمام مشوار التأهل 

لألوملبياد ألزرق اليد.
وأش���ارت إل��ى تأكيد الشيخ فهد 
الناصر في االجتماع أن اللجنة لن 

تدخر جهدا في توفير الدعم املادي 
واملعنوي في إط��ار اجلهود الرامية 

لوصول املنتخب الوطني لكرة اليد 
إلى هذا احملفل الدولي الكبير ال سيما 

أنه ميلك تاريخا كبيرا في األلعاب 
األوملبية. 

رئيس اللجنة األوملبية مع رئيس وعدد من أعضاء احتاد القدم

حقق جنم كرة القدم األرجنتيني الشهير ليونيل 
ميسي حدثا تاريخيا وذلك مبشاركته باملباراة رقم 
1000 في مسيرته االحترافية احلافلة باإلجنازات 

أمام استراليا.
وبدأ ميسي مسيرته االحترافية في 16 أكتوبر 

2004 عندما شارك كبديل في مباراة فريقه السابق 
برشلونة أمام إسبانيول بالدوري اإلسباني، وكان 
ميسي وقتها في السابعة عشرة من عمره، وخاض 

نحو 8 دقائق في تلك املباراة.
وعلى مدار مسيرته مع برشلونة، خاض ميسي 

)35 عاما( 778 مباراة كان آخرها أمام أوساسونا 
في 16 مايو 2021، وسجل فيها 672 هدفا وصنع 
268 هدفا لزمالئه حتى رحيله إلى باريس سان 
جيرمان الفرنسي في صيف 2021 بعدما أحرز 35 

لقبا في مختلف البطوالت مع برشلونة.

48 عامًا رأسية أبوبكر تنهي صبرًا إفريقيًا استمر 
بات املنتخب الكاميروني أول فريق 
إفريقي يهزم املنتخب البرازيلي بطل 
ك��أس العالم 5 م��رات في التاريخ منذ 

انطالق النسخة األولى قبل 92 عاماً.
واستطاعت الكاميرون خطف أول 3 
نقاط باسم إفريقيا من براثن املنتخب 
البرازيلي عندما سجل فينسنت أبوبكر 
الهدف الوحيد عند الدقيقة 92 جالبا 
فوزا تاريخيا على أبطال العالم 5 مرات 

في ثالث مواجهة جمعت الطرفني.
وتعود أول��ى مباريات البرازيل مع 
نظرائها األفارقة إلى نسخة 1974 عندما 
واجهت زائ��ي��ر، الكونغو الدميقراطية 
حاليا، ضمن املجموعة الثانية وحينها 
انتهى اللقاء بثالثية نظيقة أحرزها 
جارزينيو وريفيلينو وف��از فالدومير 
وشهدت تلك النسخة فوز أملانيا الغربية 
باللقب، وانتظر املنتخب األصفر 12 عاما 
للقاء منتخب آخ��ر من ال��ق��ارة السمراء 
عندما اصطدم باجلزائر في مونديال 
املكسيك 1986 لينتهي اللقاء بهدف 
كاريكا وحينها فازت األرجنتني بثاني 

بطوالتها العاملية بأقدام مارادونا.
وفي كأس العالم 1994 التي أقيمت 
بأميركا تواجهت البرازيل والكاميرون 
في املجموعة الثانية وانتصر “السامبا” 
بثالثية نظيفة تعاقب على تسجيلها 
روماريو ومارسيو سانتوس وبيبيتو 
لتطير إل��ى منصة تتويج تلك النسخة 
وتزين القميص بنجمتها الرابعة حينها 
وتذهب للبطولة الالحقة على األراضي 
ال��ف��رن��س��ي��ة وت��ل��ع��ب وج��ه��ا ل��وج��ه مع 
املنتخب املغربي في املجموعة األول��ى 

ويتكفل رون��ال��دو وري��ف��ال��دو وبيبيتو 
بإنهاء اللقاء قبل أن يشقوا طريقهم 
نحو النهائي ويخسروا بثالثية زيدان 

ورفاقه.
وشهدت بطولة كأس العالم 2006 
األملانية أول مواجهة برازيلية إفريقية 
في كؤوس العالم في دور إقصائي عندما 
تصدرت البرازيل املجموعة السادسة 
وواج���ه���ت غ��ان��ا وص��ي��ف��ة امل��ج��م��وع��ة 

اخلامسة لينتهي اللقاء بثالثية رونالدو 
وأدريانو وزي روبرتو قبل أن تقصيهم 
فرنسا من ربع نهائي النسخة وتتوج 

إيطاليا بها.
وفي نسخة 2010 استطاع األفارقة 
ت��س��ج��ي��ل أول أه��داف��ه��م ف���ي ال��ش��ب��اك 
البرازيلية فرغم اخلسارة بثالثية لويس 
فابيانو وإي��الن��و وكاكا هز “األفيال” 
شباك خصمه عن طريق ديدييه دروغبا 

ليكون أول من حقق اإلجناز في البطولة 
ال��ت��ي حققتها إسبانيا ألول م��رة في 
تاريخها، لتقوم الكاميرون باإلجناز 
نفسه ف��ي نسخة 2014 البرازيلية 
عندما خ��س��رت ف��ي املجموعة األول��ى 
برباعية نيمار وفريد وفيرناندينيو 
إال أن جويل ماتيب وض��ع اسمه ضمن 
مسجلي األهداف في مرمى البرازيل في 

ذلك اللقاء.

الالعب الكاميروني يسجل هدفا تاريخياً في شباك السامبا البرازيلي

العبني  مب��ش��ارك��ة  األن��دي��ة  ب��إل��زام  م��ق��ت��رح 
األول ال������ف������ري������ق  م��������ع  س�����ن�����ة   19 حت��������ت 

ل��ع��دم  س��ن��ة   21 دوري  ف���ي  ال��ن��ظ��ر  إع������ادة 
اس���ت���ف���ادة امل��ن��ت��خ��ب األومل���ب���ي م���ن امل��س��اب��ق��ة

مشاركة 5 محترفني في البطوالت احمللية 
الشباب  الالعبني  وجود  حظوظ  من  يقلل 

ضربة جديدة.. ثنائي البرازيل خارج كأس العالم
ذك��ر تقرير إعالمي أن املنتخب البرازيلي 
لكرة ال��ق��دم سيفتقد جهود املهاجم غابرييل 
جيسوس واملدافع أليكس تيليس خالل ما تبقى 
من مباريات ببطولة كأس العالم املقامة بقطر 
بسبب اإلصابة. ووفقا للتقرير الذي نشر في 
بوابة “غلوبو سبورتي. كوم” اإلخبارية ، 
أظهر تقييم آخر جرى بعد اخلسارة صفر1- 
أمام املنتخب الكاميروني، اجلمعة، أن الثنائي 

تعرض إلصابة في الركبة.
كان غيسوس يشعر بالفعل بآالم قبل انطالق 
منافسات كأس العالم، ويحتاج لشهر للتعافي، 
وهذا أكثر من كاف ليغيب عما تبقى من مباريات 

في البطولة بقطر.

ورمبا يحتاج أليكس تيليس جلراحة بعدما 
ت��رك ملعب م��ب��اراة اجلمعة، وه��و يبكي بعد 

اصطدامه بأحد العبي الفريق املنافس.
ولم يؤكد االحتاد البرازيلي لكرة القدم حتى 
اآلن م��ا إذا كانت بطولة ك��أس العالم انتهت 

بالنسبة لهذين االعبني أم ال.
وتتضمن قائمة املصابني للمنتخب البرازيلي 
كال من الظهير األمين دانيلو، والظهير األيسر 

أليكس ساندرو، وجنم الفريق نيمار.
ويتوقع أن يكون املدافعان متاحني للمشاركة 
في مباراة كوريا اجلنوبية املقرر إقامتها يوم 
االثنني في دور ال�16 من البطولة، فيما حتوم 

الشكوك حول مشاركة نيمار.

احملمد توج الفرق الفائزة في بطولة 
الصحافيني األولى للبولينغ 

اع���رب الشيخ ط��الل احملمد 
الصباح رئيس نادي البولينغ 
عن سعادته باألجواء االخوية 
التي شهدتها  بطولة الصحافيني 
األول��ي للبولينغ والتي شهدت 
منافسات قوية وظهور جميع 
املشاركني مبستويات متميزة 

وسط أجواء حماسية 
وأك����د احمل��م��د أن البطولة 
ستقام بشكل س��ن��وي تكرميا 
وعرفانا من قبل مجلس إدارة 

النادي ملا يقدمه رجال الصحافة 
م��ن ج��ه��ود كبيرة ف��ي تغطية 
األح�����داث ال��ري��اض��ي��ة متمنيا 
للجميع التوفيق في البطوالت 

املقبلة
جاء ذلك خالل تتويج احملمد 
للفرق األربعة الفائزة باملراكز 
األولي يرافقه امني السر محمد 
ال��ف��ارس��ي ح��ي��ث ت���وج فريق 
القبس باملركز األول كحامل 
للقب النسخة األول��ي للبطولة 

فيما حل فريق جريدة اجلريدة 
في املركز الثاني وفريق جريدة 
األنباء في املركز الثالث وجريدة 
ال��راى في املركز الرابع وكانت 
ج��م��ي��ع ال���ف���رق امل��ش��ارك��ة قد 
دخلت فترة إعداد داخل النادي 
مل��دة اسبوعني سبقت انطالق 
املنافسات مم��ا ساهم ف��ي رفع 
املستوى الفني والبدني جلميع 
ال��الع��ب��ني امل��ش��ارك��ني وزاد من 

حدة املنافسة

الشيخ طالل احملمد يتوسط الفرق الفائزة 
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املهاجم غابرييل غيسوس

سون يكشف تفاصيل
6 دقائق« في حياته »أطول 

وص���ف س���ون ه��ي��ون��غ-م��ني م��ه��اج��م ك��وري��ا 
اجلنوبية املدة التي انتظرها فريقه ملعرفة مصيره 
في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر بأنها 
كانت “أطول ست دقائق في حياتي” قبل تأكيد 
التأهل لدور 16 في البطولة بعد الفوز 2-1 على 
البرتغال في اجلولة الثالثة واألخ��ي��رة من دور 

املجموعات.
وهيأ سون قائد كوريا اجلنوبية الفرصة لزميله 
هوانغ هي-تشان إلح��راز هدف الفوز على فريق 
املدرب فرناندو سانتوس في الدقيقة 91 ليصبح 
تأهل الفريق الكوري معلقا بأمل استمرار نتيجة 
مباراة أوروغواي وغانا عند تقدم الفريق القادم من 
أميركا اجلنوبية 2 -صفر حتى نهايتها وأال ينجح 

الفريق في إضافة املزيد من األهداف.
ولو جنح منتخب أوروغ��واي في تسجيل هدف 
أخر في شباك غانا لصعد ل��دور 16 على حساب 
كوريا اجلنوبية بفارق األهداف بينما تابع الفريق 
الكوري ببالغ القلق املباراة عبر األجهزة الرقمية 
حتى نهايتها. وقال سون الذي سيشارك في أدوار 

خ��روج املغلوب في كأس العالم ألول مرة خالل 
مسيرته “كانت هذه أطول ست دقائق في حياتي.. 
لكننا في الفريق كنا متفائلني. قلت أنا إنه إذا أحرزت 
أوروغواي هدفا أخر فأنا فخور بهذا الفريق وسعيد 
ببذل كل جهد مستطاع وسننتظر ما سيحدث. كنا 

فقط ننتظر لكنه كان انتظارا طويال«.
وأع���اد ف��وز ك��وري��ا على البرتغال أم��س إلى 
األذهان فوز الفريق اآلسيوي 2 -صفر على أملانيا 
في نهائيات روسيا قبل أربعة أعوام وهو ما تسبب 
في خروج حامل اللقب وقتها من البطولة من دور 

املجموعات.
وخالل هذه املباراة أحرز سون هدفا في الوقت 
بدل الضائع ليؤكد فوز فريقه في كازان لكن كوريا 
ودعت البطولة أيضا بعد هزمية املكسيك3 -صفر 
أمام السويد وصعود هذين الفريقني لدور 16 بناء 

على ذلك.
وف��ي دور 16 غ��داً االثنيني سيلتقي املنتخب 
الكوري اجلنوبي مع نظيره البرازيلي بطل العالم 

خمس مرات واملرشح للتتويج من جديد في قطر.

سون هيونغ-مني

إسبانيا ترد على »تعمد مواجهة املغرب بداًل من البرازيل«
نفى لويس روبياليس رئيس االحتاد 
اإلسباني لكرة القدم ما يتردد حول تعمد 
منتخب بالده الهزمية أمام اليابان 1-2 
في ختام دور املجموعات لكي ال يحتل 
الصدارة بهدف جتنب مواجهة البرازيل 
في دور الثمانية، بجانب إقصاء الغرمية 

أملانيا.
واحتلت إسبانيا املركز الثاني في 
املجموعة اخلامسة بأربع نقاط، متفوقة 
بفارق األه��داف على أملانيا التي ودعت 
البطولة مبكرا، فيما تصدرت اليابان 

بست نقاط في مفاجأة مدوية في قطر.
ودفع هذا الترتيب إسبانيا ملواجهة 
املغرب في دور الستة عشر، وفي حال 
فوزها ستلتقي مع البرتغال أو سويسرا، 
ولن تواجه بذلك البرازيل إال في النهائي 

إذا استمر املنتخبان في البطولة.
لكن الصدارة كانت ستنقل إسبانيا 
إلى جانب القرعة ال��ذي يضم البرازيل 

واألرجنتني وكرواتيا.
واعتقد مشجعون ومحللون، ومنهم 
هوغو سانشيز أحد هدافي ريال مدريد 

التاريخيني، أن الهزمية من اليابان كانت 
متعمدة، رغم أن إسبانيا كانت مهددة 
باإلقصاء خالل دقائق من املباراة بسبب 

نتيجة اللقاء اآلخر باملجموعة بني أملانيا 
وكوستاريكا في نفس التوقيت.

وقال املكسيكي سانشيز لشبكة )ئي.

إس.ب����ي.إن(: أؤك��د أن لويس إنريكي 
)مدرب إسبانيا( فكر في طريقة لتجنب 
البرازيل في دور الثمانية، إنها مواجهة 
خطيرة، لكنه لن يعترف بذلك أب��دا، لن 
يقول أي مدرب إنه لم يرغب في الفوز. 
لكن روبياليس رد على هذه التكهنات 

بالنفي.
وق���ال ف��ي تصريحات تلفزيونية: 
ال أعتقد ذل��ك أب��دا، أع��رف جيدا الطاقم 
التدريبي، قاتلنا من أجل الصدارة لكن 

هذا لم يكن ممكنا.
وت���اب���ع: ف���ي ك���رة ال���ق���دم ال م��ج��ال 
للحسابات أو لعلم الرياضيات، نفكر 
في كل مباراة مبفردها وسنواجه فريقا 
صعبا بالفعل في دور 16 وهو املغرب 
ال��ذي يلعب على أرض��ه تقريبا بسبب 

الدعم الهائل للجماهير في قطر.
وأضاف: مباراة اليابان كانت محبطة 
لكنه درس يجب التعلم منه، البطولة 
مليئة باملفاجآت وهذا ما يجعلها مميزة 
للغاية، عندما تفقد تركيزك خلمس 

دقائق من املمكن أن تخسر.

النهائي ثمن  في  العرب  ممثل  املغرب   -  5
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 في الصـميم
ــدا احلــركــة الــدســتــوريــة، والــتــي متثل التنظيم  مــا ع
السياسي جلماعة اإلخـــوان املسلمني، ال توجد أحــزاب 
سياسية تتنافس على الساحة، الدستور أبــاح حرية 
إنشاء األحــزاب والتي لم تكن مستساغة وقت إقــرار ه، 
وأطــلــق عليها املــشــرع »التكتالت السياسية«، العمل 
السياسي غير املنظم سوف يكون وباالً على البلد، ويحول 
هذه الوظيفة إلى مخلص معامالت ومطالب بالتجاوزات، 
من الواجب على جميع الكتل السياسية والشخصيات 
الوطنية عقد مؤمترات لوضع الدميقراطية على مسارها 
الصحيح، غير ذلــك سيتحول املجلس إلــى »مولد« وال 

يحقق أي إجناز.. ودمتم .

  

@Alwasatkuwait

Retweet

AsrarHayat@ اأ�صـرار حيات
الكفاءة، اخلبرة، العدالة .. يجب أن تكون محور التعيينات القيادية ان 
كنّا جاّدين في االصالح، السؤال املستحق ، ملاذا تغيرت آلية اختبارات 
القياديني؟ وملصلحة من؟ فبدل أن نشدد على الضوابط لنختار االكفأ.. 

نتجه الى خفضها؟!

faisal_lawyer@ في�صل الر�صيدي
نطالب بسحب اجلنسية م��ن ك��ل زوج��ة كويتي غير كويتية مت 

جتنيسها علي زوجها الكويتي

balsayegh@  ب�صار ال�صايغ
مثلما الهوية السياسية للدولة ضائعة ما بني النظامني الرئاسي 
والبرملاني .. هويتها االقتصادية تائهه ما بني النظامني الرأسمالي 
واالشتراكي .. حتديد الهوية أوال وعلى ضوئه ترسم التشريعات .. عدا 

ذلك ليس سوى تعقيد للمشاكل واألزمات ..

aishaalamari@  عائ�صة العمري
البنوك واإلتصاالت لو تتأخر عليهم قسط واح��د بشوية دنايير 
يفضحونك يشتكون عليك يوقفون كل معامالتك وربعنا كرمهم ممتد 
باملليارات  متديد ورا متديد ورا متديد واقبض من دبش األقربون أولي 
باملعروف واللي يحتاجه البيت يحرم على املسجد املواطن الكويتي أحق 

باإلستمتاع بخير ديرته وإسعاده واجب مافيه منّه

AlshargawiAhmad@  اأحمد ال�صـرقاوي
لألسف   ما قدرنا نشارك فى منتخبنا بكاس العالم    لكن املصيبه 
ان بعض اخليول اللى يتكلمون بلهجتنا  راحو للبطوله وشاركوا فى 

خبالهم وفشلونا    ) ال بد من محاسبتهم (

Fairoz_son@  بوفروز
السادة أعضاء مجلس االمة بال حتية هل تعلمون ان مستوصفات 
الكويت واملستشفيات تعاني من نقص شديد في االدوية املهمة اخلاصة 
بأمراض مزمنة وايضاً ادوية االطفال خوفكم من محاسبة الوزراء اللي 
تؤدي الى حل املجلس واضح شعاراتكم باحلمالت االنتخابية) اجلبناء 

ال يصنعون وطن(  وجودكم وعدم واحد

Eyesight_Q8@Eyesight_q8
ال تلومون الفريق السعودي وال تزيدونه هم فوق همومه ترى اللي 
خارج امللعب غير اللي داخله يعني معقولة ما يبون يربحون ويحققون 
النصر ويفرحون قادتهم وجماهيرهم  خفوا عليهم وشجعوهم !!! قدر 

الله وما شاء فعل

Austathah2022@ اأ�صتاذة
مو مالحظني هدوء تام بني املجلس واحلكومة كأن تعيني الستاف هو 

الهدف. مو خدمة املواطن. شنو صاير؟؟

إرسل كلمة  »اشتراك«

فاز حرم كلية العلوم في مدينة صباح السالم 
اجلامعية، بجائزة أفــضــل مــشــروع فــي الشرق 
األوســــط وشــمــال إفــريــقــيــا فــي البنية التحتية 
 MEED  االجــتــمــاعــيــة الــتــي متنحها مــؤســســة
Middle East Economic Digest بالتعاون 

مع بنك املشرق.
وقد منحت هذه اجلائزة حلرم كلية العلوم نظير 
عوامل عديدة من أهمها ثراء تصميمه والذي يضم 
مجموعًة من املرافق واملساحات التي تعزز التواصل 
ــار، فاملكتبة والــقــاعــات الدراسية  ــك وتــبــادل األف
واملــســارح واالســتــراحــات مصممة بحيث تشجع 
التفاعل واملشاركة االجتماعية والعلمية، فضالً عن 
تعدد وتنوع املرافق العلمية والبحثية التي تزخر 
بها الكلية كاملختبرات العلمية ذات التخصصات 

املختلفة والتجهيزات احلديثة.
كما ميثل موقع نــادي أعضاء هيئة التدريس 
ــذي يتوسط اجلــزئــني الشمالي واجلنوبي من  ال
احلرم منوذجاً يترجم فلسفة التواصل والتعاون 
واملشاركة في احلرم اجلامعي، إلى جانب تصميم 
الكلية الهندسي املميز الذي يحاكي الرموز الرياضية 
والعلمية مثل األشكال الهندسية وهو ما يتناغم مع 
تخصصات الكلية الدراسية ومناهجها التعليمية، 
كما كان تعامل التصميم بأسلوب مبتكر وبكفاءة 
مع الظروف اجلوية القاسية في املنطقة ومبا يعزز 

مفاهيم االستدامة في املشاريع اإلنشائية.

حرم »العلوم« في مدينة صباح السالم اجلامعية يفوز 
بجائزة أفضل مشروع في الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

احلرم يضم مجموعة من املرافق واملساحات

صمم املهندس املعماري اإلسباني 
الشهير أنتوني غاودي حديقة )بارك 
جويل( في مدينة برشلونة في الفترة 
مــا بــني 1900 و1914 بتكليف من 
رجل األعمال الثري الكونت أوزيبي 
جويل لتكون منطقة سكنية راقية 
تضم 60 مــنــزالً فــي بيئة طبيعية 
خــالبــة مــع ملسة فنية فــريــدة على 

مساحة تزيد على 12 هكتارا.
ــزلــني فــقــط في  ومت تــشــيــيــد مــن
احلديقة قبل أن يبيعها ورثة جويل 
لبلدية برشلونة عــام 1918 التي 
افتتحتها حديقة عامة عــام 1926 
ثم أعلنتها إسبانيا معلما ثقافيا عام 

.1969
وأدرجــــت منظمة األمم املتحدة 
للتربية والعلم والثقافة )يونسكو( 
احلديقة فــي قائمة مــواقــع الــتــراث 
العاملي عــام 1984 ضمن مجموعة 
األعـــمـــال األخـــــرى لـــغـــاودي الــتــي 
استعرض فيها املهندس الشهير كل 

عبقريته املعمارية وحلوله املبتكرة. 

برشلونة.. حديقة »بارك جويل« معلم 
تاريخي في قائمة مواقع التراث العاملي

مدخل حديقة »بارك جويل«

أوكرانيا.. محاولة
سرقة لوحة جدارية 

لرسام اجلرافيتي 
البريطاني بانكسي 

ــن األشــخــاص سرقة  ــت مجموعة م ــاول ح
لوحة جدارية في أوكرانيا لرسام اجلرافيتي 
البريطاني بانكسي، وذلك عن طريق قطع جزء 

من اجلدار الذي يحتوي على اللوحة.
وألقت الشرطة األوكرانية القبض عليهم بعد 
رصدهم في مكان احلادث في مدينة هوستوميل، 

بالقرب من كييف.
ومتكنوا من قطع جزء من لوحة رسم عليه 
صورة المــرأة ترتدي قناع غاز وحتمل مطفأة 

حريق بجانب مبنى محترق.
وقال حاكم كييف، أوليكسي كوليبا، إنه مت 
استعادة اجلزء املقطوع من اجلدار، حيث كانت 
اجلدارية ال تزال سليمة وهي بحماية الشرطة، 
ولم تكشف بعد نوايا األشخاص من محاولة 

السرقة.
وأكـــد بانكسي، الـــذي تــبــاع أعماله مقابل 
املاليني، أنه رسم اللوحة اجلدارية وستة أخرى 

الشهر املاضي في أماكن تضررت من احلرب.
ويشتهر بانكسي الـــذي ال تــعــرف هويته 
احلقيقية، برسوماته اجلدارية الساخرة والتي 

تتضمن موضوعات اجتماعية وسياسية.
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