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أملانيا.. إصالحات ملنح اجلنسية للعمال املهرة

 مازالت املانيا الوجهة املفضلة للمهاجرين

»املواصالت«: مزايدة عامة 
لـ»التخليص واالفراج اجلمركي«

أعلنت وكيل وزارة املواصالت 
املهندسة خلود الشهاب عن طرح 
مــزايــدة عامة فــي شــأن التخليص 
واالفـــراج اجلمركي املسبق للنقل 
والتوصيل والتوزيع للبريد املمتاز 
ــرزم البريدية بهدف  والــطــرود وال
تطوير اخلدمات املقدمة للجمهور، 
ومن املتوقع دخولها حيز التنفيذ 

في شهر فبراير 2023.
ــرح مثل  وقــالــت الــشــهــاب ان ط
هذة املزايدة من شأنها احداث نقلة 
نوعية في اخلدمات املقدمة كتوصيل 

واستالم البعائث البريدية الى محل 
االقــامــة وكــذلــك اســتــالم البعائث 
وترحيلها وتــصــديــرهــا الـــى بلد 
املورد، مشيرة إلى أن هذه اخلدمات 
سوف تقدم مبقابل مالي رمزي يتم 

حتصيله من قبل العمالء.
ـــــه ســـوف  ـــــى أن وأشــــــــارت إل
يتم اســتــحــداث موقع على شبكة 
االنترنت لتتبع البعائث البريدية 
أوال بــأول وكذلك استحداث خدمة 
تتبع البعائث البريدية عبر الهواتف 

الذكية.

الهويدي لـ»التمييز« 
واملزروعي لـ»احملاسبة«

صــدر مــرســوم بتعيني املستشار عــادل عثمان 
عبدالله الهويدي وكيال مبحكمة التمييز اعتبارا من 

األول من أكتوبر املاضي.
كما صدر مرسوم أميري بتعيني يوسف إبراهيم 
املزروعي وكيالً لديوان احملاسبة.ووفقا للمرسوم، 
فــإن التعيني جــاء بناء على ترشيح رئيس ديــوان 
احملاسبة وموافقة رئيس مجلس األمــة وبناء على 
ــــوزراء ومــوافــقــة مجلس  ــرض رئــيــس مجلس ال ع

الوزراء.

تعّد احلكومة األملانية إصالحاً 
ـــــراءات  ــة لــتــبــســيــط إج ــي ــون ــان ق
احلصول على اجلنسية األملانية، 
حسبما أعلن املتحدث باسم وزارة 

الداخلية.
وقال املتحدث إّن احلصول على 
اجلنسية يجب أن يكون ممكناً بعد 
العيش خمس سنوات في أملانيا، 
ـــك مــقــارنــة بثماني ســنــوات  وذل
ــان األجنبي  ــال ك ــي ح حــالــًيــا. وف
مندمجاً بشكل جيد، وفق أدائه في 
املدرسة أو في العمل، ميكن عندها 

تقليل الفترة إلى ثالث سنوات.
وأضاف املتحدث أّنه سيتوجب 
تسهيل جتنيس آباء جيل العّمال 
املهاجرين الذين وصلوا إلى أملانيا 
ــه “لم يجِر  في السبعينيات، ألّن
تشجيع انــدمــاجــهــم عــلــى مــدى 

سنوات عديدة«.
وتريد أملانيا من وراء ذلك جذب 
العّمال األجانب املهرة الضروريني 
ــي مــواجــهــة نقص  القــتــصــادهــا ف
اليد العاملة، عبر تقليل العقبات 

البيروقراطية.

18 مليار دوالر استثمارات
كويتية باألردن

قال سفير دولة الكويت لدى األردن عزيز الديحاني امس إن دولة الكويت 
تعد املستثمر األول في األردن مببلغ 5.5 مليار دينار كويتي أي ما يعادل نحو 
18 مليار دوالر. وأعرب الديحاني خالل لقاء نظمته جمعية رجال األعمال 
األردنيني حتت عنوان )تطور العالقات االقتصادية األردنية - الكويتية( 
عن أمله أن يتوسع التعاون االقتصادي بني البلدين الشقيقني إلى مستوى 
التعاون السياسي. ولفت الى ان األردن والكويت وقعا حتى االن نحو 73 
اتفاقية مشتركة اغلبها اقتصادية وأن العمل جار لترتيب عقد اجتماعات 

اللجنة املشتركة واللجنة الفنية بني البلدين.

4 عمال في انهيار  إصابة 
سقف بالعمرية

ذكرت إدارة العالقات العامة واإلعالم بقوة اإلطفاء 
العام بأن حادث انهيار سقف منزل وقع أثناء صب 
اخلرسانة مبنطقة العمرية صباح امس وتسبب في 

إصابة أربعة عمال. 
وأوضحت اإلدارة بأن إدارة العمليات املركزية 
قامت بتوجيه فرق اإلطفاء من مركز الفروانية ومركز 
البحث واإلنقاذ وتبني عند الوصول للموقع وجود 
أحد العمال عربي اجلنسية محشورا حتت األنقاض 
وكانت إصاباته بليغة وقد مت إنقاذه، أما بقية العمال 
فهم من اجلنسية اآلسيوية وكانت إصاباتهم بسيطة. 

ومت تسليم جميع املصابني للطوارئ الطبية.

وزيرة الشؤون أصدرت قرارًا بتعديل الئحة قانون املساعدات العامة

3 آالف دينار إلغاثة »املنكوب«

تفاءلنا كثيراً مبا طرحه سمو رئيس مجلس الــوزراء 
مبنع الواسطة واالستثناءات، ولكن يبدو أنه » طق فوق 
حــدر«، وتراجع عن تصريحاته، فعاد النواب يتجولون 
في أروقة الوزارات طلباً لالستثناءات وحماية املتجاوزين 
من تطبيق القانون، عودة هذه األساليب في اإلدارة ينطبق 
عليها املثل املعروف » ال طبنا وال غدى الشر »، املطلوب 
من جميع مسؤلي الدولة وقف هذه التجاوزات ، والعمل 
بنظام » أون الين » ، الذي طبق خالل فترة اجلائحة، ألن 
فيه مساواة وسرعة ودقة في اإلجناز، على مجلس الوزراء 
وضع خطة عملية لسرعة إجناز املعامالت بصورة عادلة 

وإنهاء أساليب » خشمك وإذنك« .
ترك األوضاع اإلدارية » على طمام املرحوم« يزيد املشهد 

تعقيدا ».. افهمونا بقا «.

بني السطور

أصدرت وزيرة الشؤون االجتماعية والتنمية املجتمعية ووزيرة 
الدولة لشؤون املرأة والطفولة مي البغلي قرارا بتعديل بعض مواد 

الئحة قانون املساعدات العامة.
وجاء في القرار: يحق ملن تصيبه نكبة خاصة أن يتقدم لالدارة 
خالل ستة أشهر من احلادث بطلب احلصول على مساعدة إغاثة مبا 
ال يتجاوز ثالثة آالف دينار كويتي )للحادث الواحد(، ويبني في طلبه 
ما أصابه من ضرر مرفقا به تقرير من اجلهات املعنية شامال كافة 
البيانات ، وإحضار شهادة أوصاف ورخصة البناء الصادرة من بلدية 
الكويت، والوقائع التي تساعد على تقدير قيمة االضرار التي حلقت 
به. ونص القرار على أنه في حالة احلصول على مساعدة من جهة 
أخرى يجوز منح املتضرر مساعدة بحد أقصى 500 دينار، إذا رأت 

اللجنة حاجته الى ذلك.
وإن كان العقار املتضرر مسجال باسم الزوجني مبوجب وثيقة 
التملك الصادرة من ادارة التسجيل العقاري، يستلزم حضور الطرفني 
إلدارة الرعاية االسرية لتوقيعهما على تفويض من أحدهما لتسلم 

املبلغ.

عجز  دينار  مليار   38.4 »الشال«: 
8 سنوات متراكم في 

7

5

جــــامــــعــــة الـــــكـــــويـــــت حتـــتـــفـــل الــــيــــوم 
56 الفتتاحها بالذكرى الـ 

3

وتعقد  أســتــرالــيــا  أمـــام  تخسر  تــونــس 
موقفها في التأهل

642 بشارع اخلليج مشاركات واسعة في ماراثون 

ــة ومفعمة  ــع ــــواء ريــاضــيــة رائ وســـط أج
بالنشاط واحليوية ومبشاركة آالف املتسابقني 
من اجلنسني ومن مختلف االعمار السنية نظم 
بنك اخلليج الكويتي امــس النسخة الثامنة 
للماراثون )642( السنوي الذي أقيم على شارع 
اخلليج العربي وبعض الــطــرق احملــاذيــة له 

وسط تفاعل كبير من املشاركني.
واشتمل املاراثون الذي بات من أهم الفعاليات 
الرياضية واالجتماعية في الكويت هذا العام 
على اقامة 4 سباقات لكافة الفئات السنية وهي 
سباقات ملسافات 5 كيلومترات و10 كيلومترات 
ونصف املاراثون ملسافة 21 كيلومترا واملاراثون 

الكامل ملسافة 42 كيلومترا ونيف.
وشــهــد املـــاراثـــون إقــامــة أنشطة رياضية 
مصاحبة لـــرواده مثل مسابقات رفــع األثقال 
وغيرها فيما مت تكرمي الفائزين والرياضيني 
ــط فــرحــة األســر  املميزين فــي السباقات وس

واملشاركني في املاراثون.

أجواء حماسية في املاراثون الذي نظمه امس بنك اخلليج

التتمة 6
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أمير البالد يهنئ رئيس

 سورينام بالعيد الوطني لبالده
ب����ع����ث ص���اح���ب 
ال��س��م��و أم��ي��ر ال��ب��اد 
الشيخ ن��واف األحمد، 
ب��ب��رق��ي��ة ت��ه��ن��ئ��ة إل��ى 
ال����رئ����ي����س ت���ش���ان 
س��ان��ت��وخ��ي رئ��ي��س 
جمهورية سورينام 
الصديقة، ع��ّب��ر فيها 
س���م���وه ع���ن خ��ال��ص 
تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لباده، متمنياً 
سموه لفخامته موفور 
ال��ص��ح��ة وال��ع��اف��ي��ة 
وجلمهورية سورينام 
وشعبها الصديق كل 

التقدم واالزدهار.

سمو أمير الباد الشيخ نواف األحمد

ولي العهد يهنئ رئيس
 سورينام بالعيد الوطني

ب��ع��ث س��م��و ول��ي 
العهد الشيخ مشعل 
األحمد، ببرقية تهنئة 
إل���ى ال��رئ��ي��س تشان 
س��ان��ت��وخ��ي رئ��ي��س 
جمهورية سورينام 
ال��ص��دي��ق��ة، ضمنها 
سموه خالص تهانيه 
مب���ن���اس���ب���ة ال��ع��ي��د 
الوطني لباده، راجياً 
لفخامته وافر الصحة 

والعافية.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

سموه هنأ رئيس سورينام بالعيد الوطني

النواف: توفير كل اإلمكانات 
ألبنائنا الطلبة ألنهم املستقبل 

الواعد والثروة احلقيقية

أك��د سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس ال���وزراء، أول أمس، 
أن الوطن لم ولن يدخر وسعاً في سبيل توفير كافة اإلمكانات ألبنائه 
الطلبة، معلناً سموه في هذا الصدد عن ترحيب وموافقة مجلس الوزراء 
على زي��ادة مخصصات الطلبة املبتعثني باخلارج بواقع 50 في املئة 

جتسيداً إلميان الدولة بأنهم مستقبلها الواعد وثروتها احلقيقية.
جاء ذلك في كلمة متلفزة وجهها سمو رئيس الوزراء إلى أبنائه الطلبة 
املشاركني في املؤمتر السنوي ال� 38 لاحتاد الوطني لطلبة الكويت 
- فرع الواليات املتحدة األمريكية الذي يعقد في مدينة لوس أجنلوس 

بوالية كاليفورنيا برعاية سموه حتت شعار )شباب يسمو به الوطن(.
وأع��رب سموه عن سعادته بالتواصل مع أبنائه الطلبة من خال 
املؤمتر ال 38 الحتاد طلبة دولة الكويت - فرع الواليات املتحدة األمريكية 
متمنيا لهم جميعا كل التوفيق والسداد ومغتنما هذه املناسبة ليتحدث 
إليهم حديث األب ألبنائه. وق��ال سموه: إنه “من هذا املنطق أشد على 
أيديكم أبنائي لاجتهاد واملثابرة في التحصيل لتحقيق أهدافكم املنشودة 
وطموحات وآمال ذويكم ووطنكم فالوطن يتوسم فيكم كل اخلير ألجل 
النهوض بدوركم اإليجابي واملشاركة في منائه وازده��اره متسلحني 
بالعلم واملعرفة وتقاليدنا األصيلة واثقني بأنفسكم وقدراتكم متوكلني 
على الله”. وتوجه سموه في هذا املقام بتحية إجال وتقدير إلى أولياء 
األمور الكرام “األيدي احلانية التي ذللت الصعاب وهيأت املناخ املائم 
لتتحملوا هذه املسؤولية، سائاً املولى تبارك وتعالى أن يرشدكم طريق 

الصواب وأن يوفق اجلميع الجل رفعة ورقي وطننا الغالي الكويت”.
من جهة أخرى، بعث سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء، 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس تشان سانتوخي رئيس جمهورية سورينام 

مبناسبة العيد الوطني لباده.

سمو الشيخ أحمد النواف
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وزيرة »الشؤون«: الكويت حريصة   
على دعم ومتكني املرأة

أك������دت وزي��������رة ال���ش���ؤون 
االجتماعية والتنمية املجتمعية 
ووزي����ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون امل���رأة 
والطفولة، مي البغلي، أول أمس، 
ح��رص دول���ة الكويت على دعم 
ومتكني امل��رأة وتعزيز دوره��ا في 
املجتمع باعتبارها أحد أهم أركانه 
وعنصرا فاعا ومهما في خطط 
التنمية. وقالت الوزيرة البغلي في 
تصريح لها مبناسبة اليوم العاملي 
للقضاء على العنف ضد املرأة الذي 
يوافق في ال�25 من نوفمبر من كل 
عام: إن املرأة حتظى بنصيب وافر 
من احلقوق في الدستور الكويتي 
فضاً عن االهتمام بدورها سياسياً 
واجتماعياً وتنموياً وإل��غ��اء كل 
أشكال التمييز بينها وبني اخيها 

الرجل.
وأش��ارت إلى اهتمامها البالغ 
بقضايا امل����رأة وح��رص��ه��ا على 
التعاون والتنسيق مع مؤسسات 
ال���دول���ة لتسليط ال��ض��وء على 
ه��ذه املناسبة من خ��ال ادارات��ه��ا 

وبرامجها املختلفة اض��اف��ة إلى 
مخاطبة وزارة االع��ام وشركة 
املشروعات السياحية النارة أبراج 
الكويت باللون البرتقالي بهدف 

إبراز هذه املناسبة ومعانيها.
ولفتت إل��ى اجل��ه��ود احلثيثة 
التي تبذلها وزارة الدولة لشؤون 
امل��رأة والطفولة في سبيل متكني 
املرأة الكويتية وتعزيز مشاركتها 
في شتى املجاالت التي تناسبها 
وت��رس��ي��خ دوره�����ا ف���ي اخل��ط��ط 

اإلمنائية للباد.

مي البغلي

أشاد بزيادة املخصصات املالية للمبتعثني في اخلارج 

البديوي: مبادرة رئيس الوزراء الكرمية تعكس حرص قيادتنا على رعاية طلبتنا املبتعثني
أكد سفير دولة الكويت لدى الواليات 
املتحدة األمريكية جاسم البديوي، أن 
“املبادرة األبوية الكرمية” التي قدمها 
سمو رئيس مجلس ال���وزراء الشيخ 
أحمد النواف بشأن زيادة املخصصات 
املالية للمبتعثني تعكس حرص القيادة 
السياسية في دولة الكويت على “رعاية 

وضمان استقرار طلبتنا في اخلارج”.
ج��اء ذل��ك ف��ي كلمة ألقاها السفير 
البديوي اخلميس املاضي أمام )املؤمتر 
ال��س��ن��وي ال���� 38 ل��احت��اد ال��وط��ن��ي 
لطلبة الكويت ف��رع ال��والي��ات املتحدة 
األمريكية( الذي يعقد في مدينة )لوس 
اجن��ل��وس( ب��والي��ة كاليفورنيا حتت 
رع��اي��ة سمو رئ��ي��س مجلس ال���وزراء 
وي��ح��م��ل ش��ع��ار )ش���ب���اب ي��س��م��و به 

الوطن(.
ووج��ه البديوي الشكر واالمتنان 
لسمو رئ��ي��س مجلس ال����وزراء على 

امل��ض��ي ق��دم��ا ف��ي زي���ادة املخصصات 
املالية للمبتعثني في اخل��ارج بنسبة 
50 في املئة الفتاً إلى األهمية الكبرى 
التي توليها القيادة للطاب والطالبات 
“الذين ي���ع���دون ث�����روة ال��ك��وي��ت 
احلقيقية”. وتقدم السفير البديوي 
باسمه وباسم املشاركني واحلضور 
ب”أسمى آي��ات التحية واإلج��ال إلى 
مقام والدنا وقائد مسيرتنا صاحب 
السمو أمير الباد الشيخ نواف األحمد 
وإل��ى سمو ول��ي العهد الشيخ مشعل 
األحمد متمنني لسموهما دوام الصحة 
والعافية والتوفيق وال��س��داد ملا فيه 
خير دولتنا الغالية الكويت”. وأشاد 
“باجلهود الطيبة” التي بذلها )االحتاد 
ال��وط��ن��ي لطلبة دول���ة ال��ك��وي��ت ف��رع 
الواليات املتحدة( لإلعداد والتحضير 
لهذا املؤمتر الذي أصبح عامة مميزة 
في تاريخ وجود الطاب الكويتيني في 

الواليات املتحدة.
م���ن ج��ه��ة أخ����رى ت��وج��ه السفير 
البديوي للطلبة برسالتني أبرز فيهما 
أهمية حرصهم على حتصيلهم العلمي 
واالستفادة من وجودهم في الواليات 

املتحدة التي رأى أنها “توفر أفضل 
املؤسسات التعليمية ومتتلك أعلى 

قدرات البحث العلمي والدراسات”.
وأوص����اه����م أي���ض���اً ب��ع��دم جعل 
دراستهم “تقليدية واعتيادية” وأن 
يتسلحوا بكل م��ا ه��و جديد م��ن علم 
ومعرفة، داعياً في هذا املجال الطلبة 
الى التكاتف والتعاضد ومد يد العون 
لبعضهم.وفي سياق متصل أكد السفير 
الكويتي أهمية ه��ذا املؤمتر السنوي 
بالنسبة للسفارة والقنصليات العامة 
وامل��ك��ات��ب امللحقة ف��ي )واش��ن��ط��ن( 
و)ل�����وس أجن���ل���وس( ق���ائ���ًا: “إنه 
يعكس حرصنا على التواصل وإياكم 
وم��ش��ارك��ت��ك��م أف��راح��ك��م وأنشطتكم 
واالستماع منكم الى كل ما من شأنه أن 
يسهل مهامكم ووجودكم للدراسة في 

الواليات املتحدة”.
وتابع السفير البديوي: إن “حتملكم 

للغربة واالبتعاد عن وطنكم وأهاليكم 
هو لتحقيق حلمكم ال��ذي تعملون من 
أجله اال وهو نيل الشهادة اجلامعية 
او العليا لذا فإنني بالرغم من تأكدي 
وإدراك�����ي ب��أن��ك��م ج��م��ي��ع��اً ع��ل��ى ق��در 
امل��س��ؤول��ي��ة وخ��ي��ر م��ن ميثل دولتنا 
الغالية فإنني أود أن أدعوكم جميعا الى 
اياء دراستكم ومتابعتكم األكادميية 
األول��وي��ة واألهمية”. كما دعاهم في 
هذا املجال الى “اتباع النظم والقوانني 
األمريكية” مضيفا “يستمر مؤمتركم 
هذا باالنعقاد عاما بعد عام وبالتميز 
والتطور وال��ب��روز كعامة الفتة في 
مسيرة دول��ة الكويت الدميقراطية”. 
وأوصى الطلبة كذلك ب� “االلتزام بكل 
ما من شأنه أن يظهر الوجه احلضاري 
احلقيقي لدولة الكويت واالبتعاد عن 
ك��ل م��ا م��ن ش��أن��ه أن ي��ؤص��ل ويرسخ 

التعصب بأي شكل من األشكال”. 

السفير جاسم البديوي

– الكويتية«  خالل لقاء بعنوان »تطور العالقات االقتصادية األردنية 

5.5 مليار دينار كويتي الديحاني: الكويت املستثمر األول في األردن بـ 
أك��د سفير دول��ة الكويت ل��دى األردن 
عزيز الديحاني أم��س، أن دول��ة الكويت 
تعد املستثمر األول في األردن مببلغ 5ر5 
مليار دينار كويتي أي ما يعادل نحو 18 
مليار دوالر. وأعرب الديحاني خال لقاء 
نظمته جمعية رج��ال األعمال األردنيني 
حتت عنوان )تطور العاقات االقتصادية 
األردنية - الكويتية( عن أمله أن يتوسع 
التعاون االقتصادي بني البلدين الشقيقني 

إلى مستوى التعاون السياسي.
ولفت إل��ى أن األردن والكويت وقعا 
حتى اآلن نحو 73 اتفاقية مشتركة اغلبها 
اقتصادية وأن العمل جار لترتيب عقد 
اجتماعات اللجنة املشتركة واللجنة 
الفنية بني البلدين. وأكد الديحاني عمق 
العاقات التاريخية التي تربط الكويت 
واألردن بفضل رعاية واهتمام وحرص 

القيادة السياسية في البلدين بقيادة 
صاحب السمو أمير الباد الشيخ نواف 
األح��م��د وأخ��ي��ه ال��ع��اه��ل األردن����ي امللك 

عبدالله الثاني.

وأش���ار إل��ى أن هناك “توجها كبيراً 
ل��رج��ال االع��م��ال الكويتيني لاستثمار 
في األردن في مشاريع عدة”، مضيفاً أن 
“األردن يعنينا واالهتمام به هو توصية 

من القيادة السياسية في الكويت لبناء 
عاقات اقتصادية رائدة بني البلدين”.

واس��ت��ع��رض ال��س��ف��ي��ر ال��دي��ح��ان��ي 
ال���دور اإلن��س��ان��ي الكويتي ف��ي إسناد 
اجلهود األردن��ي��ة الستيعاب تداعيات 
أزم��ات اللجوء في املنطقة، مثمناً دور 
جمعية رج���ال األع��م��ال األردن��ي��ني في 
تعزيز ع��اق��ات ال��ت��ع��اون االقتصادي 
بني البلدين ومناقشة القضايا التي تهم 
القطاع اخلاص الكويتي واألردن��ي. من 
جانبه قال رئيس جمعية رجال األعمال 
األردنيني حمدي الطباع خال اللقاء: إن 
دولة الكويت من أبرز الدول املستثمرة 
ف��ي األردن إل��ى جانب كونها أح��د أهم 
الشركاء التجاريني. وأض��اف الطباع أن 
الكويت حتتل املرتبة الثانية على مستوى 
ال��دول العربية بحجم االستثمارات في 

البورصة األردنية حيث بلغت 128ر1 
مليار دوالر خال عام 2021. ولفت إلى 
أن التبادل التجاري بني البلدين خال 
أول 8 اشهر من العام احلالي بلغ ما قيمته 

199 مليون دوالر.
ووصف العاقات االقتصادية األردنية 
- الكويتية بأنها عميقة ومتجذرة ال سيما 
ف��ي امل��ج��االت التجارية واالستثمارية 
ك��ات��ف��اق��ي��ات م��ن��ع االزدواج الضريبي 
وحماية االستثمارات املتبادلة والتي 

جتمع البلدين منذ عام 2001.
ولفت الطباع إل��ى ال��دور الهام الذي 
ي��ؤدي��ه ال��ق��ط��اع اخل���اص بكا البلدين 
وس��ع��ي��ه امل��ت��واص��ل ف��ي ب��ن��اء ش��راك��ات 
جتارية واستثمارية مشتركة األمر الذي 
انعكس إي��ج��اب��اً على ت��ط��ور العاقات 

الثنائية.

السفير عزيز الديحاني خال مشاركته في جلسة امللتقى

الكويت في  الهندية  السفارة 
72 الـ  الدستور  بيوم  احتفلت 

ريا�ض عواد 

احتفلت س��ف��ارة الهند ف��ي الكويت 
أم���س، ب��ي��وم ال��دس��ت��ور الهندي الثاني 
والسبعني،  ويتم االحتفال بيوم الدستور 
ف��ي 26 نوفمبر م��ن ك��ل ع��ام لاحتفال 
ب��ذك��رى اعتماد دس��ت��ور  الهند. ف��ي 26 
نوفمبر 1949، حيث اعتمدت اجلمعية 
التأسيسية الهندية دستور الهند ، الذي 

دخل حيز التنفيذ في 26 يناير 1950.
وأك��دت القائم باألعمال لدى السفارة 
الهندية في دولة الكويت سميتا باتيل، 
في تصريح صحفي، أن ي��وم الدستور 
ف���ي ال��ه��ن��د ه���و ع��ي��د ل��ك��ل م���واط���ن في 
الهند لاحتفال بالوثيقة التأسيسية 
للدميقراطية الهندية ، أكبر دميقراطية 
في العالم. وأشارت إلى السياق العاملي 

واحمللي املليء بالتحديات في الفترة التي 
مت خالها صياغة ال��دس��ت��ور وأش���ادت 
برؤية أعضاء اجلمعية التأسيسية التي 
تضم 15 ام���رأة. يضمن دستور الهند ، 
وه��و أكبر دس��ت��ور مكتوب ف��ي العالم ، 
احلقوق األساسية ملواطنيها. كما أشادت 
في تصريحها  بضحايا الهجوم اإلرهابي 
على م��وم��ب��اي ف��ي 26 نوفمبر 2008. 

وفي ختام االحتفال، قرأ الطاب الهنود 
في الكويت مقدمة الدستور الهندي في 
16 لغة هندية مختلفة مثل األسامية 
والبنغالية وال��غ��وج��ارات��ي��ة والهندية 
والكانادية والكونكانية وامل��االي��االي��ة 
واملاراثية والنيبالية واألودية والبنجابية 
والسنسكريتية والسندية والتاميلية 

والتيلوغوية واألوردية.

سميتا باتيل

»الشباب« تؤكد دعمها للطلبة الكويتيني الدارسني في اخلارج
عبدالرحمن اجل��اس��ر، أول 
أم����س، ح����رص ال��ه��ي��ئ��ة على 
املشاركة في املؤمتر السنوي 
لاحتاد الوطني لطلبة الكويت 
ف��رع ال��والي��ات املتحدة راع��ي��اً 
وم��ش��ج��ع��اً وداع���م���اً للطلبة 
ال���دارس���ني ف��ي اخل����ارج حيث 
يعتبر أكبر جتمع شبابي كويتي 

خارج الكويت.
ج���اء ذل���ك ف��ي كلمة ألقاها 
اجلاسر أم��ام املؤمتر السنوي 
ال� 38 لاحتاد الوطني لطلبة 
الكويت - فرع الواليات املتحدة 

األم��ري��ك��ي��ة وال�����ذي ي��ع��ق��د في 
مدينة )لوس اجنلوس( بوالية 
كاليفورنيا حت��ت رع��اي��ة سمو 
ال��ش��ي��خ أح��م��د ال��ن��واف رئيس 
مجلس الوزراء وبحضور سفير 
الكويت ل��دى ال��والي��ات املتحدة 
جاسم البديوي ويحمل شعار 

)شباب يسمو به الوطن(.
وقال اجلاسر: إنه ألجل شباب 
ال��ك��وي��ت “نعمل وجن��ت��ه��د في 
ابتكار املشاريع ووضع اخلطط 
واالستراتيجيات ملستقبل مشرق 

لكل شبابنا املبتعثني”.

وأك���د ح��رص هيئة الشباب 
على دعم قطاع التعليم وتشجيع 
ال��ط��ل��ب��ة الس��ت��ك��م��ال تعليمهم 
األك��ادمي��ي “في أول ي��وم منذ 
حصولهم على شهادة الثانوية 
من خال مشروع )مركز االرشاد 

األكادميي(”.
وأش���ار إل��ى أن ه��ذا املشروع 
ي��س��اع��ده��م ف��ي احل��ص��ول على 
بعثة متميزة بأفصل اجلامعات 
حول العالم ويرشدهم الستكمال 
سيرتهم الذاتية وكتابة رسالة 
ال��ق��ب��ول ب��اإلض��اف��ة إل���ى ورش 

ال��ع��م��ل وال������دورات، م��ؤك��داً أن 
ه��ذا امل��ش��روع يعتبر “أحد أهم 
امل��ش��اري��ع ال��ت��ي تسعى الهيئة 
الستقطاب أكبر ع��دد ممكن من 

املسجلني فيه”.
وأض����اف أن م��س��ي��رة هيئة 
الشباب ل��م تتوقف ف��ي توفير 
ك��اف��ة اح��ت��ي��اج��ات ال��ط��ل��ب��ة بل 
ق��ام��ت أي��ض��ا ب��اط��اق مشروع 
منصة )ت��وظ��ي��ف( ال��ت��ي توفر 
فرص العمل في القطاع اخلاص 
للشباب حديثي التخرج مبختلف 
املجاالت والقطاعات من خال 

تعبئة البيانات واملعلومات 
املطلوبة في املوقع اإللكتروني 
م��ا يتيح ألص��ح��اب الشركات 
سهولة الوصول إليهم والتعرف 
على طاقات الشباب والشابات 
املبدعني واخلريجني مبختلف 

الشهادات العلمية.
كما لفت إلى أن هيئة الشباب 
استمرت بشكل دوري باإلعان 
ال��دائ��م ع��ن ال���دورات التدربية 
وورش العمل “التي تساهم في 
صقل وتنمية املواهب الشبابية 
ح��ت��ى أن��ه��ا خ��ص��ص��ت منصة 
)إمكان( املعنية بعرض أحدث 
املواضيع وال��دورات التعليمية 
من خال مختصني وأساتذة كل 
في مجاله حيث يحصل املتدرب 
ع��ل��ى ش��ه��ادة اج��ت��ي��از ال���دورة 
مب��ج��رد انتهائه م��ن متابعتها 
بشكل كامل”. وذكر اجلاسر أن 
الهيئة العامة للشباب “سهلت 
ال��وص��ول إل��ى كافة مشاريعها 
من خال حتولها الرقمي بنسبة 
100 باملئة وال تزال تطور املزيد 
من املشاريع التنموية مبا يتوافق 

مع اخلطة اإلمنائية للدولة”.

»الصحة« رصدت إصابة 
مواطن بالكوليرا بعد 

عودته  من دولة مجاورة
رصدت وزارة الصحة، أول أمس، إصابة 
مواطن مب��رض “الكوليرا” ظهرت عليه 
أع���راض امل���رض عقب ع��ودت��ه م��ن دول��ة 

مجاورة تعاني بسبب تفشي املرض.
وقالت الصحة في بيان صحفي: إنه مت 
تقدمي العاج ال��ازم للمريض في احدى 
املستشفيات الوزارة وعزله حتى استكمال 
الشفاء كما مت التعامل مع املخالطني له 
حسب البروتوكوالت املعتمدة ومتابعتهم 

للتأكد من سامتهم.
وطمأنت أن فرص انتشار املرض داخل 
الباد غير واردة مبينة أهمية اتخاذ احليطة 
واحلذر للمواطنني واملقيمني عند السفر ألي 
دولة يتفشى فيها الوباء والتأكد من جتنب 

مصادر مياه الشرب واألطعمة غير اآلمنة.
وأه��اب��ت ال���وزارة بالذين تظهر عليهم 
أعراض مشتبهة )مثل احلرارة واإلسهال( 
خال 7 أيام من وصولهم من إحدى الدول 
التي يتفشى فيها املرض التوجه إلى أقرب 
مركز صحي لتلقي االستشارة والعاج 

الازم متمنني السامة للجميع.



حتتفل جامعة الكويت اليوم بالذكرى الـ 
56 الفتتاحها الذي مت في عهد األمير الراحل 
الشيخ صباح السالم “طيب الله ثراه”، 
وتعتبر أول جامعة حكومية بحثية في دولة 

الكويت.
وجـــاء صـــدور الــقــانــون )رقـــم 29 لسنة 
1966( بشأن تنظيم التعليم العالي إيذاناً 
بافتتاح جامعة الــكــويــت بتأسيس كلية 
العلوم واآلداب والتربية وكلية البنات وكان 
عدد طلبتها حينها 418 طالباً وطالبة فيما 
بلغ عدد أعضاء الهيئة التدريسية 31 عضواً.

وقالت اجلامعة في بيان صحفي أمس: إنها 
شهدت توسعاً في إنشاء املزيد من الكليات 
تلبية الحتياجات املجتمع املختلفة إلى أن بلغ 
عددها 16 كلية علمية وإنسانية في حني بلغ 
عدد طلبتها قرابة الـ 38 ألف طالب وطالبة 
وعدد أعضاء الهيئة األكادميية 1690 عضواً 
و594 عضواً في الهيئة األكادميية املساندة 

ومدرسي اللغات.
وأكــدت احلرص على تقدمي تعليم متميز 
واملساهمة فــي إنــتــاج املعرفة وتطويرها 
ــوارد البشرية لتحقيق  ونشرها وتأهيل امل
ــات املجتمع  ــاج ــي ــت أهــــداف الــتــنــمــيــة واح
وإعــــداد ثـــروة بشرية متميزة مبعرفتها 

تفي باحتياجات الدولة التنموية وتواكب 
متطلبات العصر احلديث من خالل اجلودة 
في التعليم العالي والتميز في البحث العلمي.
وأفادت بأنها تسعى إلى توطني وتطوير 
ونشر املعرفة اإلنسانية ومتابعتها وإعداد 
الثروة البشرية والقيادات الواعية لتراثها 
ولــلــوفــاء باحتياجات ومتطلبات العصر 
احلديث بالتعاون مع املؤسسات العلمية 

املماثلة لها في الرسالة.
وبينت أن إنشاء وافتتاح احلرم اجلامعي 
في مشروع مدينة )صباح السالم( اجلامعية 
مبنطقة الشدادية ساهم بتعزيز مكانة جامعة 
الكويت كمنارة للمجتمع وتنمية إلمكاناتها 
الكفيلة بأداء أدوارهــا الهامة ومسؤولياتها 

الوطنية والعلمية واإلنسانية.
وذكرت أن مساحة مدينة )صباح السالم( 
اجلامعية تبلغ حوالي 6 ماليني متر مربع 
وصممت لتستوعب مــا يزيد عــن 40 ألف 
طالب وطالبة ومتتاز بالنظرة االبداعية 
والفنية والرغبة بإنشاء جامعة مكونة من 
كليات متثل كل واحــدة منها حتفة معمارية 
تنسجم جماليتها مع فلسفتها التعليمية 
وخصوصيتها الدراسية الفتة إلى حصول 
كليات مدينة )صــبــاح السالم( اجلامعية 

على العديد من اجلوائز العاملية في مجال 
التصميم.

وقالت: إن املدينة اجلامعية تضم ثالثة 

مشاريع مساندة للعملية التعليمية أولها 
مشروع املباني اإلداريـــة وثانيها مشروع 
املباني األكادميية املساندة وأخيراً مشروع 

األنشطة الطالبية واألنــشــطــة الرياضية 
والـــذي يــقــدم خــدمــات رياضية وترفيهية 
ملرتادي احلرم ويضم مكونات مثل االستاد 

ــي  الــريــاضــي وقــبــة ريــاضــة التنس األرض
ومــراكــز األنشطة الرياضية والترفيهية 

واألنشطة املائية.

أعلن أمني السر واملديرالعام جلمعية 
التكافل لرعاية السجناء زيــد الذايدي 
عن قيام  اجلمعية بسداد مديونات نحو 
1248 حالة من الغارمني والغارمات 
وممــــن عــلــيــهــم اجـــــــراءات قــانــونــيــة 
وبعضالسجناء مببلغ يــقــدر بنحو 

1،321،924 دينار.
وأكد الذايدي في تصريح صحفي أن 
جمعية التكافل لرعاية السجناء حريصة 
على االســتــمــرار فــي تنفيذ سياساتها 
االستراتيجية الهادفة الى تقدمي الرعاية 

ــون واملــســاعــده للمحتاجني من  ــع وال
السجناء وأسرهم والغارمني والغارمات 
واألســر املتعففه باالضافة إلى احلاالت 
املرضية وسداد رسوم الطلبة والطالبات 
من ابناء السجناء ملواصلة دراستهم 
وكذلك دعم ورعاية العديد من االنشطه 
االجتماعية والدينية وتعزيز أطر التكافل 
بــني ابــنــاء املجتمع. وأوضـــح أن هناك 
العديد من العوامل الهامة التي ساعدت 
جمعية التكافل لرعاية السجناء على 
النجاح واالستمرار في تقدمي رسالتها 

االنسانية طوال هذة السنوات الطويله  
وذلك من خالل التعاون املثمر مع العديد 
من اجلهات  احلكومية واخلاصة والتي 
ياتي في مقدمتها  بيت الزكاة واألمانة 
العامة لألوقاف وبعض البنوك احمللية  
وأصحاب األيــادي البيضاء الذين دأبو 
على مد يد من العون بسخاء ملساعدة 
أخوانهم وأخواتهم احملتاجني مبتغني 
بذلك مرضاة الله . وكشف أمــني السر 
املــديــر الــعــام جلمعية التكافل لرعاية 
السجناء زيد الذايدي عن أهم املساعدات 

واالجنــازات التي قدمتها اجلمعية خالل 
الــعــام اجلـــاري 2022 والــتــي تضمنت 
ــداد ايــجــارات االســر املتعففة  التالي :س
ــدات مالية  ــاع ــس واســــر الــســجــنــاء وم
ــاالت املرضية لعدد  لألسر وبعض احل
1120 حالة مببلغ  202،113دينار، 
وتنفيذ مشروع افطار الصائم والــذي 
اشتمل على  تــوزيــع كوبونات ومــواد 
غذائية ووجبات افطارصائم على اسر 
السجناء واالسر املتعففة والعمالة مببلغ 

116،408دينار.

استقبل دار عجبة العامر، اللقاء 
السنوي جلــائــزة سمو الشيخ سالم 
العلي للمعلوماتية في دورتها الواحدة 
والعشرين يوم الثالثاء املاضي، وذلك 
بحضور الشيخة عايدة سالم العلي 
رئيس مجلس أمناء جائزة سمو الشيخ 

سالم العلي للمعلوماتية.
 وجاء هذا اللقاء لتبادل األفكار في 
املــجــال الرقمي وتطوير األعــمــال في 
مسارات التحوالت الرقمية من خالل 
إطــالع الـــزوار على منجزات اجلائزة 
التي تضمنها املعرض الذي كشف عن 
غـــزارة إجنـــازات اجلــائــزة ونوعيتها 
وأهــمــيــتــهــا عــلــى املــســتــوى الوطني 
والدولي، واحتوى على عدة أركان متيز 
كل منها بالصور والــعــروض املرئية 
الــتــي استحضرت أســمــاء احلائزين 
على وســـام املعلوماتية والفائزين 
بجائزة املعلوماتية ومنصة اجلائزة 
والركن اخلــاص باملتطوعني، وكذلك 
الركن التفاعلي الذي أثار أذهان الزوار 
باختبار معلوماتهم الرقمية وثقافتهم 

املعلوماتية.
وقد حظي هذا اللقاء واملعرض الذي 
احتضنه بزيارة كبار الشخصيات من 
الوزراء والسفراء واملبتكرين الرقميني 
ــن املختصني  واملــتــطــوعــني وكــثــيــر م
واملهتمني بالتقنية والتحوالت الرقمية 
والفائزين بجائزة املعلوماتية في 
ــدة والــعــشــريــن، وفي  ــواح ــا ال دورتــه
ــر احلج  مقدمتهم ضيف الــشــرف وزي
والعمرة في اململكة العربية السعودية 
ــن فـــوزان  مــعــالــي الــدكــتــور تــوفــيــق ب

الربيعة.
وأفادت الشيخة عايدة سالم العلي، 
بأن دار عجبة العامر ازدان باستضافة 
نخبة متميزة من املسؤولني في الدولة 
واملجتمع كما تألق مبعرض اجلائزة 
في عامها الواحد والعشرين وبزواره 
الكرام وازداد توهجاً بتكرمي املتطوعني 

في فعاليات اجلائزة ونشاطاتها.
ن مناخاً واسعاً  وأضافت أن اللقاء كوَّ
لــلــحــوارات التي دارت حــول معرض 
اجلائزة الذي يوثق تاريخاً من العطاء، 
وسجالً من اإلجناز، وفصالً من مسيرة 
اجلائزة، ومتيز باحليوية والتفاعلية 
والصور املرئية والعروض املتحركة 
التي تستحضر إجنــازات احلائز على 
وسام املعلوماتية والفائزين بجائزة 
ــدة  ــواح ــي الـــــدورة ال املــعــلــومــاتــيــة ف

والعشرين 2021.

وبينت أن هذا املعرض احتوى ركن 
وسام املعلوماتية الذي تصدر استقبال 
ــزوار مقدماً لهم معلومات ثرية عن  ال
أســمــاء احلــائــزيــن على هــذا الــوســام 
منذ عام )2007( حتى عام )2021( 
بطريقة مشوقة ومثيرة لالنتباه مع 
التفصيل مبــعــلــومــات وزارة احلــج 
والعمرة في اململكة العربية السعودية 
الشقيقة التي حــازت الوسام في عام 
)2021(، ويقف الــزائــر مبهورا أمام 
تلك القامات العاملية التي اقتنصت هذا 
الوسام بسبب األعمال التنموية الرقمية 
التي متيزت بها وأثرت املعلوماتية مبا 
يساعد على تقدم البشرية وارتقائها 

اإلنساني.
ويــجــاور ركــن الــوســام ركــن آخــر ال 
يقل أهمية عن األول، إنه ركن جائزة 
املعلوماتية الــتــي بلغت مــن العمر 
واحدا وعشرين عاما وهو عمر جائزة 
سمو الشيخ ســالــم العلي الصباح 
للمعلوماتية الــتــي ارتــــادت طريق 
الرقمية منذ بزوغ شمس القرن الواحد 
والعشرين مستشرفة آفــاق املستقبل 
التي جاءت مؤكدة عمق اإلستراتيجية 
التي انطلقت منها اجلائزة واملتمحورة 
حــول دور تكنولوجيا املعلومات في 

بناء األفراد واملجتمعات.
وكــشــف هــذا الــركــن عــن إجنـــازات 
الــفــائــزيــن بــهــذه اجلــائــزة السنوية 
التي امتدت إلــى ساحات واسعة من 
اجلغرافيا العربية. وتألقت أسماؤهم 
في ذاكرة اجلائزة كمبدعني في التنمية 
التقنية والصناعة الرقمية والذكاء 

االصطناعي.
ـــعـــروض املــرئــيــة  ـــد أبـــــرزت ال وق

والصور املقترنة بالتوصيفات الدقيقة 
أعمال الفائزين بجائزة املعلوماتية 
في الــدورة )2021( تلك األعمال التي 
أهلتهم لهذا الفوز املشرف الذي يضيف 
أسماءهم إلــى صحيفة املتميزين في 
سجل االبتكارات الرقمية واستخدام 
التطبيقات الــذكــيــة ونــتــائــج الــذكــاء 

االصطناعي.
ــى منصة  ــر إل ــزائ وإذا مــا انتقل ال
ــزة وقــف أمـــام صــورة  ــائ مسيرة اجل
حضرة صاحب السمو الشيخ نواف 
األحمد أمير البالد وأهــم املسؤوليات 
التي نهض بها قبل أن يتولى مسند 
ـــارة بتاريخ 30 سبتمبر 2020  اإلم
وصورة صاحب السمو الراحل الشيخ 
صباح األحمد “طيب الله ثراه”،  الذي 
تفضل برعاية اجلائزة على مدى أربعة 
ــرز املسؤوليات التي  عشر عــامــاً، وأب
حمل أعباءها، ويأتي بعد ذلك امللتقيات 
العاملية التي عقدتها اجلائزة برعاية 
ســمــوه، بعناوين مختلفة مــن مثل: 
الرقمنة والتغيير االقتصادي 2018 
والتحول الرقمي إلى اقتصاد املعرفة 
2016 ومــقــومــات جنـــاح املــشــاريــع 
الرقمية في االقتصاد املعرفي 2015، 
وشــارك فيها خبرات تقنية وكفاءات 
رقمية مــن أنــحــاء عاملية مختلفة من 
كــبــار املــســؤولــني التقنيني والعلماء 
واملخترعني واملــبــادريــن، وحضرها 
نخب عاملية متنوعة، مما كان له تأثير 
واضح في تكوين مجتمع رقمي متميز 

متطلع إلى األفضل دائماً.
وإلى جانب ذلك برز جناح اجلائزة 
في معرض الكويت الدولي للكتاب في 
عدة سنوات بعناوين مختلفة من مثل: 

التحوالت التقنية في التعليم 2019، 
والذكاء االصطناعي والروبوت 2018، 
والثقافة والتقنيات احلديثة 2017، 
وما قدمت كل مشاركة من محاضرات 
وتقنيات وأجهزة تفاعلية جذبت الزوار 
ــذاك للنهل من تلك املعلومات التي  آن

تضمنتها تلك األجهزة.
أما الركن التفاعلي فيجد فيه الزائر 
املتعة والــفــائــدة، إذ إن األسئلة التي 
تطرحها األجهزة تثير الذهن وحترك 
الفكر وتقدم إضافات قيمة للزائر تتعلق 

باملعلوماتية وتقنياتها املختلفة.
ــا لفت أنــظــار الــزائــريــن صور  ومم
املتطوعني في أعمال اجلائزة من أعضاء 
اللجنة املنظمة العليا وفريق العالقات 
العامة وفريق تقنية املعلومات، ممن 
كان لهم دور مهم في حتقيق النجاحات 
التي عرفت بها جــائــزة سمو الشيخ 
سالم العلي للمعلوماتية على جميع 

األصعدة احمللية والعربية والدولية.
ــادت الشيخة عايدة السالم أن  وأف
احلوارات التي رافقت زيارة الضيوف 
ألركان املعرض أثمرت عن أفكار مبتكرة 
حتفز على كثير من اإلجنازات واألعمال 
التقنية التي تسهم في التنمية الرقمية 

لألفراد واملجتمعات.
ــن اجلــديــر بــالــذكــر أن اجلــائــزة  وم
خصت املتطوعني بــركــن خــاص من 
هذا املعرض وميزتهم بتكرمي خاص 
يتناسب مع مجهوداتهم املبذولة مع 
مراعاة عــدد سنوات تطوع كل منهم، 
إذ نــال أعضاء اللجنة املنظمة العليا 
ــزة  ــائ وأعـــضـــاء مــجــلــس حتــكــيــم ج
املعلوماتية وأعــضــاء جلنة التأهيل 
ــادات تقدير جلــهــودهــم املثمرة،  ــه ش

وتثمينا ملا بذلوا من وقت وفكر، كما 
نال املتطوعون منهم ملدة خمسة عشر 
عاماً قــالدة العمل التطوعي الذهبية، 
واملتطوعون ملدة تسعة أعوام امليدالية 
الذهبية، واملتطوعون ملدة ستة أعوام 
امليدالية الفضية، واملتطوعون ملدة 

ثالثة أعوام امليدالية البرونزية.
وأضــافــت أن جــائــزة سمو الشيخ 
سالم العلي للمعلوماتية تعد رائــدة 
في مجال الرقمية واملعلوماتية على 
املستوى الوطني والــدولــي، وأثبتت 
جنــاحــاتــهــا ومتــيــزهــا عــبــر أعمالها 
ونشاطاتها املتميزة التي مألت اآلفاق 
احمللية واإلقليمية والعاملية، وتفوقت 
في تكوين بيئة رقمية عربية متطورة 
في هــذه املجتمعات، وذلــك باالعتماد 
على جهود املتطوعني من أبناء الكويت 
ــن الــعــربــي، وبــخــاصــة أولئك  ــوط وال
الذين يعدون نخبا متفردة في املجال 
املعلوماتي والــذكــاء االصطناعي، 
والشك أن هذا يعطيهم وساما مستحقا 
مــن الــشــكــر واالمــتــنــان واالحـــتـــرام 

والتقدير
ورفعت الشيخة عايدة السالم إلى 
صاحب السمو الشيخ نــواف األحمد 
أمــيــر الــبــالد، ولسمو الشيخ مشعل 
األحــمــد، ولسمو الشيخ سالم العلي 
رئيس احلــرس الوطني أعلى معاني 
الشكر، وأجمل آيات االمتنان والتقدير، 
وذلـــك الهتمامهم الــبــالــغ باجلائزة 
ودعمها املستمر الذي يعد من األركان 
الــراســخــة الــتــي ارتــقــت بها اجلــائــزة 
ومارست دورهــا التقني في املشاركة 
ببناء مجتمع املــعــرفــة املعلوماتية 

والتقنيات الرقمية.
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الشيخة عايدة سالم العلي خالل املعرض

تعد أول جامعة حكومية بحثية في الكويت 

56 الفتتاحها جامعة الكويت حتتفل اليوم بالذكرى الـ 

أمير البالد الراحل سمو الشيخ صباح السالم خالل افتتاح جامعة الكويت

زيد الذايدي

1.3 مليون دينار 1248 من الغارمني  والغارمات بقيمة  »التكافل« سددت مديونات 

Sunday 27th November 2022 - 16th year  - Issue No.3991األحد 3 جمادى األولى 1444 هـ/27 نوفمبر 2022 - السنة  السادسة عشر - العدد 3991

أمير البالد الراحل سمو الشيخ صباح األحمد خالل احتفالية جلامعة الكويت

لقطة أرشيفية لتكرمي مجموعة من الطالب والطالبات جامعة الكويت منارة للمجتمع

شـــهـــدت تـــوســـعـــًا فــــي إنــــشــــاء املــــزيــــد مــــن الــكــلــيــات 
تـــلـــبـــيـــة الحــــتــــيــــاجــــات املــــجــــتــــمــــع املـــخـــتـــلـــفـــة إلــــى 
وإنـــســـانـــيـــة عـــلـــمـــيـــة  كـــلـــيـــة   16 عـــــددهـــــا  بـــلـــغ  أن 

إنــــــــــشــــــــــاء وافـــــــــتـــــــــتـــــــــاح احلـــــــــــــــــرم اجلــــــــامــــــــعــــــــي فــــي 
مـــــــشـــــــروع مـــــديـــــنـــــة صــــــبــــــاح الـــــســـــالـــــم اجلــــامــــعــــيــــة 
ســـــاهـــــم بــــتــــعــــزيــــز مـــكـــانـــتـــهـــا كـــــمـــــنـــــارة لــلــمــجــتــمــع

عايدة سالم العلي: احلوارات أثمرت عن أفكار مبتكرة حتفز على كثير من اإلجنازات واألعمال التقنية 

دار عجبة العامر استضاف اللقاء السنوي جلائزة سالم العلي للمعلوماتية

جانب من احلضور خالل اللقاء

بدعم من األمانة العامة لألوقاف

 495 »الهداية اخليرية« كرمت 
من طالب حلقاتها القرآنية

في إطار مشاريعها الداعمة خلدمة كتاب الله تعالى ونشر علومه، 
أعلنت جمعية الهداية اخليرية عن اجتياز 495 طالباً منتسباً 

حللقاتها القرآنية  الختبارات الفصل األول.
وعلى هامش حفل تكرمي الطالب املتميزين صرح رئيس مجلس 
إدارة جمعية الهداية اخليرية بندر بن دليل املطيري بأن مشروع 
احللقات القرآنية يهدف بــاألســاس إلــى تشجيع الناشئة على 
االرتباط بالقرآن، وحفظ كتاب الله وترتيله وجتويده ومعرفة آدابه 

وأحكامه.
وأوضح بن دليل أن  نشاط حلقات مصابيح الهداية القرآنية ال 
يقتصر على التحفيظ فقط، بل يشتمل على تعليم الطالب ألساسيات 
اللغة العربية، ودروس التجويد، إلى جانب تزويدهم  بجملة من 

تعاليم اإلسالم وآدابه عبر اخلواطر التربوية.
مبيناً أن األنشطة الترفيهية للطالب تأتي ضمن برنامج حلقات 
مصابيح الهداية، حيث يتم العمل من خالل يومني للتحفيظ ويوم 
ثالث لألنشطة الترفيهية، للترويح عن الطالب وتشجيعهم على 

مواصلة احلفظ.
ــاد بن دليل بأبناء حلقات مصابيح الهداية في احلرص  وأش
على حفظ القرآن، وتعلم اللغة العربية، مثمناً جهود القائمني على 
احللقات في رعاية الناشئة والقيام على تعليمهم وتربيتهم على 

أداب اإلسالم احلنيف.
مشيراً إلى أن فعاليات الفصل الثاني بدأت مطلع أكتوبر املاضي 
وتنتهي أواخر ديسمبر املقبل، على أن يشهد العام اجلديد 2023 
انطالقة الفصل الدراسي الثالث، بهدف تشجيع الطالب على استثمار 

طاقاتهم ومواهبهم وحفظ أوقاتهم.
وتوجه بن دليل بالشكر لألمانة العامة لألوقاف على دعمها 
الكرمي ملشروع احللقات، وغيرها من مشروعات اجلمعية، سائالً 
العلي القدير أن يجزي القائمني على مثل هذه املشروعات باألمانة 

خير اجلزاء، وأن يكتب لهم األجر واملثوبة.

جانب من التكرمي
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مدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس األمة الثالثاء املقبل

7 رسائل واردة و56 شكوى وعريضة  واستجواب العازمي إلى وزيرة األشغال 
ريا�ض عواد 

يعقد مجلس األمة جلسته العادية 
والتكميلية يومي الثالثاء واألربعاء 
املييوافييقيين 29 و30 نوفمبر للنظر 
في بنود جدول األعمال واملكون من 
14 بيينييدا و48 فييقييرة، وميييدرج على 
اجلدول 7 رسائل واردة و56 شكوى 

وعريضة.
ويواصل املجلس مناقشة اخلطاب 
األميري الذي افتتح به دور االنعقاد 
العادي األول من الفصل التشريعي 
السابع عشر، كما يستكمل تشكيل 
عضوية بعض اللجان، واالستجواب 
املوجه من النائب حمدان العازمي 
إلى وزيرة األشغال العامة والكهرباء 

واملاء والطاقة املتجددة.
وينظر املجلس في ثالثة طلبات 
بتشكيل جلييان حتقيق فييي توزيع 
القسائم الصناعية وأسييبيياب عدم 
االكتفاء الغذائي واملييعييوقييات التي 
تييواجييه امليينييتييج الييغييذائييي احملييلييي، 
باإلضافة إلييى طلب بتشكيل جلنة 
مييؤقييتيية بييشييأن املييتييقيياعييدييين، وإلييى 

تفاصيل جدول األعمال:
الييبيينييد األول: الييتييصييديييق على 
املضبطتن ،)1497/ا( بتاريخ 
2022/11/15 ، و)1497/ب( 

بتاريخ 2022/11/16
البند الثاني :

أوال: كشف األوراق والرسائل 
الواردة:

أدرج على جييدول أعييمييال جلسة 
الثالثاء 7 رسائل واردة جاء نصها 
كالتالي: )١( رسيالية مين رئيس 
جلنية العيرائض والشكاوى يطليب 
فيهيا إحالية الشكوى رقيييييم )70( 
إليى جلنية شيؤون التعليم والثقافة 
واإلرشياد لالرتباط عمال بحكم املادة 

)156( من الالئحة الداخلية.
)2( رسيالية مين عضوي مجلس 
األمة مهلهيل املضيف وشعيب شيعبان 
يطلبيان فيهيا تكلييف جلنية حمايية 
األميوال العامية بإعيداد تقريير مفصيل 
بحسيب املضيمون احمليييييدد بينص 
الرسالة وذليك عين قضية اخيتالس 
أميوال املؤسسية العامية للتأمينيات 
االجتماعية، على أن تنجز اللجنة 

تقريرها خالل ثالثة أشهر.
)3( رسيياليية ميين مجموعية مين 
أعضاء مجلس األميية يطلبيون فيهيا 
تكلييف جلنية الييشيييييؤون الصحية 
واالجتماعيية والعميل بيالتحقيق فيي 
أسيباب عيدم تطبييق القيانون وسييوء 
اإلدارة فيي الهيئية العامية للغيذاء 
والتغذية واآلثييار املترتبية، وختمه 
بالتوصيات الالزمة ورفعهيا إليى 
املجليس التخاذ الييالزم، مع مراعاة 
النقاط احملييددة بينص الرسالة عند 

البحث والتقصي.
)4( رسيياليية ميين رئيييييس جلنية 
امليزانيات واحلساب اخلتامي يطليب 
فيهيا تكلييف اللجنية بدراسية وبحيث 
النظيام امليالي املقتيرح مين اللجنية 
املشكلة بن وزارة النفط ومؤسسية 
البترول الكويتيية ووزارة املاليية 
واملتعليق بأسيس التحاسيب عليى 
عملييات استكشياف وانتاج وتسويق 

النفط اخلام والغاز.
)5( رسيالية مين رئيييييس جلنية 
شيييييؤون امليييييرأة واألسييييرة والطفيل 
يطليب فيهيا تكلييف اللجنية بدراسية 
املوضيوعات احمليددة بينص الرسالة، 
بيياإلضيييييافيية إليييييى إحييالييييية جمييع 
املشياريع واالقييتييراحيييييات بقيوانن 
املدرجية عليى جيدول أعميال بعيض 
الييلييجيييييان والييتيييييي تتعليق بييييياملييرأة 

واألسرة والطفل.

)6( رسيياليية مييييين عييضييو مجلس 
األميية عبيدالله املضيف يطلب فيهيا 
تكليف جلنية حمايية األميوال العامية 
ببحيث أسباب تضيارب فتياوى إدارة 
الفتيوى والتشيرييع فيي ردودهيا 
عيليى اجلهيات احلكوميية فيي قضايا 
املال العام، وامتناعهيا عين اليرد أو 
اإلفييصيياح عين املعلوميات املتعلقة 

بتلك القضايا.
)7( رسيييييالييييية مييييين عييضيييييوي 
مجليس األمية مهلهيل خياليد املضيف 
وأسيامة عيسيى الشياهن يطلبييان 
فيهيا تكلييف جلنية شيؤون التعلييم 
والثقافة واإلرشياد ببحيث القضايا 
احمليددة بينص الرسالة والتيي تهيم 
أعضياء هيئية التيدريب فيي الهيئة 

العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
ثانيا: كشف العرائض 

والشكاوى:
أدرج على جييدول أعييمييال جلسة 
الييثييالثيياء 29 نوفمبر 56 شكوى 

وعريضة جاء نصها كالتالي:
)1( شييكييوى رقيييييم )114( ضد 
إدارة اخلبراء بشأن الضرر الواقع 
على مواطن جراء رفض تعيينه في 

وظيفة خبير.
)2( شييكييوى رقيييييم )115( ضد 
وزارة الييشييؤون االجتماعية بشأن 
الييضييرر الييواقييع على مييواطيين جييراء 
رفييض تسليمه عقد تأجير محل في 

جمعية تعاونية.
)3( شييكييوى رقيييييم )116( ضد 
وزارة التربية بشأن الضرر الواقع 
على معلمة جييراء تخطيها في شغل 

وظيفة إشرافية.
)4( شكوى رقم )117( ضد ديوان 
اخلدمة املدنية بشأن الضرر الواقع 
على موظف جراء رفض طلب تعديل 

مسماه الوظيفي.
)5( شييكييوى رقيييم )118( ضد 
وزارة التربية بشأن الضرر الواقع 
على موظفة جراء عدم التجاوب مع 

الشكوى املقدمة منها.
)6( شكوى رقم )119( ضد عدة 
جهات حكومية بشأن الضرر الواقع 
على متقاعد جييراء عدم توفر وظيفة 

مناسبة له.
)7( شكوى رقم )120( ضد هيئة 
اإلعيياقيية بشأن الييضييرر الييواقييع على 
مواطنة جراء تخفيض درجة إعاقتها.

)8( شكوى رقيم )121( ضد هيئة 
القوى العاملة بشأن الضرر الواقع 
على نقابة العاملن بالهيئة العامة 
للشباب جيراء رفض استالم التظلم 
على قيييرار االمييتيينيياع عيين إشهارهم 

كنقابة عمالية.
)9( شييكييوى رقيييييم )122( ضد 
وزارة التربيية بشأن الضرر الواقيع 
عليى معيليم إشييرافييي جييراء شغور 
منصب مدير إدارة مييدارس التربية 
اخلاصة وجتاهل الشكاوى املقدمة 

ضد مديرها باإلنابة.
)10( شييكييوى رقييم )123( ضد 
هيئة التعليم التطبيقي والتدريب 
بشأن الييضييرر الييواقييع على موظف 

جراء رفض تعديل مسماه الوظيفي.
)11( شييكييوى رقييم )124( ضد 
ديييوان اخلدمة املدنية بشأن الضرر 
الواقع على موظفة جراء رفض سحب 

استقالتها.
)12( شكوى رقيم )125( ضد 
وزارة التربية بشأن الضرر الواقع 

على معلمة جراء قرار نقلها.
)13( شييكييوى رقييم )126( ضد 
هيئة القوى العاملة بشأن الضرر 
الواقع على موظف جراء عدة قرارات 

تعسفية بحقه.

)14( شكوى رقيم )127( ضد 
وزارة الدفاع بشأن الضرر الواقيع 
عليى ميييييواطيين جيييراء رفيييض طلب 

التحاقه بدورة الطلبة الضباط.
)15( شييكييوى رقييم )128( ضد 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
بييشييأن الييضييرر الييواقييع على نقابة 
العاملن باملؤسسة جراء عدم متكن 

النقابة من القيام بدورها.
)16( شييكييوى رقييم )129( ضد 
وزارة التربية بشأن الضرر الواقع 

على موظفة جراء قرار نقلها.
)17( شكوى رقيم )130( ضد 
وزارة الدفاع بشأن الضرر الواقيع 
عليى ميواطن جييراء استبعاده من 

دخول قرعة دورة الطلبة الضباط.
)18( شييكييوى رقييم )131( ضد 
هيئة الصناعة بشأن الضرر الواقع 
على صاحب قسيمة صناعية جراء 
رفض تقسيط مبالغ األجرة املتراكمة 

عليه.
)19( شييكييوى رقييم )132( ضد 
مؤسسة الييرعيياييية السكنية بشأن 
الضرر الواقع على مواطن جراء عدم 

توفير الرعاية السكنية له.
)20( شييكييوى رقييم )133( ضد 
الشركة الكويتية لنفط اخلليج بشأن 
الضرر الواقع على عامل جراء عدم 

تسوية وضعه الوظيفي.
)21( شكوى رقيم )134( ضد 
وزارة الدفاع بشأن الضرر الواقيع 
عليى ميواطن جييراء استبعاده من 

دخول قرعة دورة الطلبة الضباط.
)22( شييكييوى رقييم )135( ضد 
بلدية الكويت بشأن الضرر الواقع 
عييلييى صيياحييب شييركيية جييييراء عييدم 

التجاوب مع الشكاوى املقدمة منه.
)23( شكوى رقييم )136( بشأن 
الضرر الواقع على عميد املعهد العالي 
للفنيون املسرحية السابق جراء قرار 
إنهاء تعيينه كعميد وإحالته إلى 

جلنة تأديب.
)24( شكوى رقم )137( ضد هيئة 
الغذاء والتغذية بشأن الضرر الواقع 
على نقابة العاملن بالهيئة جراء 
عييدم التجاوب مع مطالبها املتعلقة 

بحقوق واحتياجات املوظفن.
)25( شييكييوى رقيييييم )138( ضد 
بنك الكويت الصناعي بشأن الضرر 
الييواقييع على شركة جييراء احتساب 

فوائد نظير تأجيل سداد قرض.
)26( شييكييوى رقييم )139( ضد 
وزارة التربية بشأن الضرر الواقع 
عييلييى مييوظييفيية جييييراء عييييدم صييرف 

مرتباتها.
)27( عريضة رقم )140( ضد عدة 
جهات حكومية بشأن الضرر الواقع 
على مجموعية مين قياطني مدينية 
اخلييران السكنية جيراء عيدم تيوفير 

اخلدمات الضرورية للمدينة.
)28( شييكييوى رقييم )141( ضد 
وزارة الدفاع بشأن الضرر الواقع 
عييلييى شيييركييية جيييييراء عييييدم صييرف 

مستحقاتها املالية.
)29( شييكييوى رقييم )142( ضد 
مؤسسة الييرعيياييية السكنية بشأن 
الضرر الواقع على مواطن جراء قرار 

سحب بيته.
)30( عريضة رقييم )143( ضد 
هيئة التعليم التطبيقي والتدريب 
بشأن الضرر الواقع على مواطنن 
جييراء تخطيهم في التعين بوظيفة 

عضو هيئة تدريس.
)31( شييكييوى رقييم )144( ضد 
وزارة الدفاع بشأن الضرر الواقع 
على متقاعد جراء عدم تسوية معاشه 

التقاعدي.
)32( شييكييوى رقييم )145( ضد 

وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع 
عييلييى شيييركييية جيييييراء عييييدم صييرف 
مستحقاتها املالية وجتاهل الشكاوى 

املقدمة منها.
)33( شييكييوى رقييم )146( ضد 
وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع 
على مواطن جراء عدم التجاوب مع 

الشكوى املقدمة منه.
)34( شييكييوى رقيييييم )147( ضد 
وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع 
على مواطن جييراء تسبب مستشفى 
حكومي بخطأ طبي في عملية لطفله 

ورفض طلب عالجه باخلارج.
)35( شييكييوى رقييم )148( ضد 
هيئة االعيياقيية بشأن الضرر الواقع 
على مواطنة جييراء تخفيض درجة 

إعاقتها.
)36( شييكييوى رقييم )149( ضد 
جامعة الكويت بشأن الضرر الواقع 
عييلييى طييالييب جيييراء سييحييب قيييييده من 

اجلامعة.
)37( شكوى رقييم )150( بشأن 
الييضييرر الييواقييع على مييواطيين جييراء 
رفيييض طييلييبيياتييه املييتييكييررة إلحالته 

للتقاعد الطبي.
)38( شييكييوى رقييم )151( ضد 
هيئة االعيياقيية بشأن الضرر الواقع 
على طفلة جراء إنهاء تصنيف حالتها 

الصحية كإعاقة.
)39( شييكييوى رقييم )152( ضد 
وزارة التربية بشأن الضرر الواقع 
على مواطن جييراء نقل طفله ملدرسة 
أخييرى وعييدم التجاوب مع الشكوى 

املقدمة منه.
)40( شييكييوى رقييم )153( ضد 
ديييوان اخلدمة املدنية بشأن الضرر 
الواقع على مواطن جراء عدم توفير 

وظيفة له.
)41( شييكييوى رقييم )154( ضد 
شركة ناقالت النفط الكويتية ومنهار 
الواقيع عليى متقاعيد جيراء استقطاع 
قييسييط كبيير مييييين معاشيه لسيداد 

مديونية.
)42( شييكييوى رقيييييم )155( ضد 
وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع 
على مواطن جراء قصر التحقيق عليه 

دون الطبيب املشكو في حقه.
)43( شكوى رقم )156( ضد هيئة 

االعيياقيية بشأن الييضييرر الييواقييع على 
معاق جراء تخفيض درجة إعاقته.

)44( شييكييوى رقيييييم )157( ضد 
وزارة التعليم العالي بشأن الضرر 
الواقع على طالب جييراء رفض طلب 

حصوله على بعثة داخلية.
)45( شييكييوى رقييم )158( ضد 
وزارة الداخلية بشأن الضرر الواقع 
على مواطن جراء تعطيل منح زوجته 

اجلنسية الكويتية.
)46( شييكييوى رقييم )159( ضد 
هيئة القوى العاملة بشأن الضرر 
الواقع على موظف إشرافي جيراء عدم 
التجاوب مع الشكاوى املقدمة منه 
بشأن جتاوزات مدير املركز الوطني 

التابع للهيئة.
)47( شكوى رقييم )160( بشأن 
الييضييرر الييواقييع على مييواطيين جييراء 
التوزيع غيير احلقيقي لقسائم نادي 
الييهييجيين واملييخييالييف ألهييييداف إنييشيياء 

النادي.
)48( شييكييوى رقييم )161( ضد 
مؤسسة الييرعيياييية السكنية بشأن 
الييضييرر الييواقييع على مواطنة جييراء 

تأخر توفير الرعاية السكنية لها.
)49( شييكييوى رقيييم )162(ضد 
وزارة الصحة واجلييهيياز املييركييزي 
للمقيمن بصورة غير قانونية بشأن 
الييضييرر الييواقييع على مواطنة جييراء 
االصيييرار على إصيييدار شييهييادة ميالد 

طفلها وفق بيانات غير صحيحة.
)50(شكوى رقيييم )163( ضد 
وزارة التربية بشأن الضرر الواقع 
على مواطن جراء رفض تعين زوجته 

معلمة.
)51( عريضة رقييم )164( ضد 
هيئة الشباب بشأن الضرر الواقع 
على مجموعة من املوظفن جراء عدم 

صرف مكافأة أعمال التميز.
)52( شكوى رقم )165( ضد هيئة 
اإلعيياقيية بشأن الييضييرر الييواقييع على 

معاق جراء تخفيض درجة إعاقته.
)53( شييكييوى رقييم )166( ضد 
هيئة اإلعيياقيية بشأن الضرر الواقع 
على مواطن جراء رفض الهيئة حتمل 
نفقات دراسة طفله في مدرسة ثنائية 

اللغة.
)54( شييكييوى رقييم )167( ضد 

وزارة التربية بشأن الضرر الواقع 
عييلييى مييوظييف جييييراء إحييالييتييه إلييى 

التحقيق.
)55( شييكييوى رقييم )168( ضد 
وزارة التربية بشأن الضرر الواقع 
على مييوظييف جيييراء تخفيض تقييم 

أدائه السنوي.
)56( عريضة رقييم )169( ضد 
وزارة األوقيياف بشأن الضرر الواقع 

على معلمتن جراء قرار نقلهما.
البند الثالث: االسئلة

 3 -وتيينييظيير حسب ترتيبها في 
كشف األسئلة املتوقع أن يأتيها الدور 

املوزع مع جدول أعمال اجللسة
البند الرابع : االستجوابات

 االسييتييجييواب املييوجييه ميين العضو 
حييمييدان سييالييم الييعييازمييي إلييى وزييير 
االشييغييال العامة ووزيييير الكهرباء 
واملييياء والييطيياقيية املييتييجييددة فييي شأن 
تعارض املصالح واإلضيييرار باملال 
العام وتضليل نواب األمة واإلخالل 

مببدأ التعاون بن السلطتن.
البند اخلامس : اإلحيياالت ) حسب 

ما هو وارد في الكشوف املرفقة(.
البند السادس: اخلطاب األميري

5 -مواصلة النظر في اخلطاب 
األميري الذي افتتح به دور االنعقاد 
العادي األول من الفصل التشريعي 
السابع عشر ملجلس األمييية صباح 
يييوم الييثييالثيياء املييوافييق 18 أكتوبر 
2022م، ) للنظر في إحالته إلى جلنة 
إعييداد مشروع اجلييواب على اخلطاب 

األميري(
البند السابع: استكمال تشكيل 

عضوية بعض اللجان: 
6 - أ- انييتييخيياب عييضييو جييديييد 
لشغل املكان الشاغر في جلنة حقوق 
اإلنسان بناء على االستقالة املقدمة 

من النائب محمد هايف املطيري.
البند الثامن: طلبات تشكيل جلان 

التحقيق
7 -أ- طييلييب مييقييدم مييين بعض 
األعييضيياء بتشكيل جلنة حتقيق في 

توزيع القسائم الصناعية.
ب- طلب مقدم من بعض األعضاء 
بتكليف جلنة حماية األمييوال العامة 
بصفتها جلنة حتقيق في جتيياوزات 

القسائم الصناعية وتوزيعاتها.

8 - طلب مقدم من بعض األعضاء 
بتشكيل جلنة حتقيق لبحث أسباب 
عدم االكتفاء الغذائي واملعوقات التي 

تواجه املنتج الغذائي احمللي.
البند التاسع: طلبات تشكيل جلان 

حتقيق مؤقتة:
9 -أ- طييلييب مييقييدم مييين بعض 
األعيييضييياء بتشكيل جليينيية حتقيق 

برملانية بشأن املتقاعدين.
البند الييعيياشيير: تييقييارييير اللجان 
عن املراسيم بقوانن واملشروعات 

بقوانن واالقتراحات بقوانن:
البند احلييادي عشر: االقتراحات 

بقرارات
- اقييتييراح بييقييرار مقدم ميين بعض 
األعضاء بإحالة طلب تفسير املواد 
)87، 90، 104، 106( إلى احملكمة 

الدستورية.
 اقتراح بقرار مقدم من العضو عبد 
الكرمي الكندري بشأن تكويت جميع 

الوظائف في مجلس األمة.
البند الثاني عشر: تقارير ديوان 

احملاسبة
- تكليف مجلس األمييية لييديييوان 
احملاسبة بييإعييداد تقرير عيين نتائج 
الفحص واملييراجييعيية والتحقق من 
كييل مييا يييثييار ميين شبهة الييتييجيياوزات 
املتعلقة بعقد صفقة شييراء طائرات 

“اليوروفايتر”.
البند الثالث عشر: كتب احلكومة

- احلالة املالية ملشاريع املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية في نهاية 

السنة املالية 2020/2019.
- كتاب موجه من رئيس الهيئة 
العامة ملكافحة الفساد بشأن التقرير 
نصف الييسيينييوي األول للهيئة عن 
الييعييام 2021/2020 واليييذي صدر 
ليغطي الفترة من 1 يناير 2020 حتى 
30 سبتمبر 2020، متضمنا حصرا 
ألنشطة وجهود الهيئة الفنية املتعلقة 
بييالييوقيياييية ميين الييفييسيياد ومكافحته، 
فضال عيين تضمنه كافة مييا رصدته 
)نزاهة( خالل تلك الفترة من سلبيات 
ومعوقات ومييا تقترحه الهيئة من 
توصيات إلزالة أسباب تلك السلبيات 

واملعوقات.
البند الرابع عشر: ما يستجد من 

أعمال
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املطر: شيخ يعتدي على أمالك الدولة... 
70 شاليهًا ملواطنني ويحجب البحر عن 

كشف رئيس جلنة شييؤون البيئة 
واألمن الغذائي واملائي البرملانية النائب 
الدكتور حمد املطر، أن اللجنة ناقشت، 
في اجتماعها مؤخرا ، تكليف املجلس لها 
مناقشة وبحث أمر تلوث الهواء والتربة 
واملييييياه، مييع اجلييهييات احلكومية ذات 
الصلة، والسيما موضوع تلوث الهواء 

الناجت عن عوادم السيارات.
كما ناقشت الشكوى رقم 167 احملالة 
للجنة، واملتعلقة بوزارة املالية والهيئة 
العامة للبيئة، إضافة إلى تعدي أحد 
أبناء األسرة على أمالك الدولة وحجب 
البحر عن 70 شاليهاً مبا قام به من حفر 

ودفان.
وقيييال املييطيير، فييي تصريح باملركز 
اإلعييالمييي ملجلس األميية ، إن »التلوث 
متكرر ومتراكم ألسباب كثيرة وعديدة، 
كما أن االشتراطات البيئية ال يتم األخذ 

بها من قبل األجهزة احلكومية«.
وأوضيييح أن »وزارة الداخلية في 
عام 2009 منحت 20 شركة من القطاع 
اخلييياص، احلييق فييي فحص السيارات 
بأماكنها بقيمة 10 دنانير لكل سيارة، 

من دون أن تأخذ الدولة ديناراً واحداً.
فما األسس التي مت على إثرها اعتماد 
هذه العشرين شركة؟«، مشيراً إلى أن 

»هييذا القرار يأتي في الوقت الييذي يتم 
فيه إلغاء مزايدات، منها مزايدة تختص 

بتقليل انبعاثات امللوثات البيئية«.
وأضيياف أن »اإلدارة العامة للمرور 
هي من أوقفت هذا القرار منذ عام 2018، 
وعلى وزير الداخلية إيقاف احملسوبية 
والتنفيع فييي منح تييصيياريييح فحص 

السيارات«.

فهاد واملطر في اجتماع جلنة البيئة

السويط يقترح استحقاق
املرأة الكويتية املساعدة العامة

40 عامًا عند بلوغها 
أعلن النائب ثامر السويط عن 
تقدمه باقتراح بقانون بإضافة مادة 
جديدة برقم )2 مكررا( إلى القانون 
رقيييم 12 لييسيينيية 2011 فييي شييأن 
املساعدات العامة. ويقضي االقتراح 
بييأن تستحق املييرأة الكويتية التي 
بلغت 40 سنة ميالدية املساعدة 
العامة ما لم يثبت وجود مصدر دخل 

ثابت خاص بها.
ونص االقتراح على ما يلي:
بعد االطالع على الدستور. 

وعييلييى الييقييانييون رقييم 12 لسنة 
2011 في شأن املساعدات العامة.

 وعلى املييرسييوم رقييم 23 لسنة 
2013 بييشييأن استحقاق وتقدير 

وربط املساعدات العامة.
وافق مجلس األمة على القانون 

اآلتييييي نييصييه، وقيييد صييدقيينييا عليه 
وأصدرناه.

)املييييادة األولييييى( تييضيياف مييادة 
جديدة برقم )2 مكررا( إلى القانون 
رقييم 12 لسنة 2011 املييشييار إليه 
نييصييهييا اآلتيييييي:  »تييسييتييحييق امليييرأة 
الييكييويييتييييية الييتييي بييلييغييت 40 سنة 
ميالدية املساعدة العامة ما لم يثبت 
وجود مصدر دخل ثابت خاص بها«.

)امليييادة الثانية( يلغى كل حكم 
يتعارض مع هذا القانون.

)املادة الثالثة(
عييلييى رئيييييس مييجييلييس الييييوزراء 
والييوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ 

هذا القانون.
أمير دولة الكويت

نواف األحمد الصباح
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3.27 دوالر النفط الكويتي يرتفع 
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 27ر3 دوالر 
ليبلغ 84ر84 دوالر للبرميل في تداوالت أول  أمس 

اجلمعة.
يأتي ذلك مقابل سعر 57ر81 دوالر للبرميل 

في تداوالت يوم أمس األول وفقا للسعر املعلن من 
مؤسسة البترول الكويتية.

وذك��رت وكالة األنباء الكويتية )كونا( أمس  
السبت أن العقود اآلجلة خلام برنت في األسواق 

العاملية انخفضت 71ر1 دوالر لتبلغ 63ر83 دوالر 
للبرميل. في حني انخفضت العقود اآلجلة خلام 
غرب تكساس الوسيط األمريكي 66ر1 دوالر لتبلغ 

28ر76 دوالر للبرميل.

38.1 باملئة من إجمالي سيولة البورصة قطاع البنوك يستحوذ على 
ذك���ر ت��ق��ري��ر ال���ش���ال األس��ب��وع��ي 
الصادر عن ملكية األجانب في قطاع 
البنوك الكويتية: يعتبر قطاع البنوك 
الكويتية )ال يشمل البنك األهلي املتحد 
“البحرين” حالياً( األهم ومن األعلى 
سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت 
حيث استحوذ على 38.1باملئة من 
إجمالي سيولة البورصة منذ بداية 
العام اجلاري حتى 23 نوفمبر 2022، 
وتتركز أغلب استثمارات املتداولني 
األج��ان��ب فيه. وم��ا ب��ني نهاية العام 
الفائت ونهاية ت��داول ي��وم األربعاء 
املوافق 23 نوفمبر 2022 يوم إعالن 
ال��ب��ورص��ة مللكيات األج��ان��ب، ارتفع 
مؤشر قطاع البنوك بنحو 14.5باملئة، 
وكذلك ارتفعت مساهمة األجانب في 

ذلك القطاع. 

وتشير آخ��ر املعلومات املتوفرة 
حتى 23 نوفمبر 2022 بأن استثمارات 
األج��ان��ب في القطاع ارتفعت قيمتها 

باملطلق لتصبح بحدود 3.569 مليار 
دينار كويتي مقارنة مع نحو 2.518 
مليار دينار كويتي بنهاية عام 2021، 

وتعادل نحو 14.63باملئة من القيمة 
الرأسمالية للقطاع، وق��د كانت نحو 
11.80باملئة في نهاية ع��ام 2021. 
وانحصر التركيز لديهم ف��ي خمس 
ب��ن��وك، أع��ل��ى استثماراتهم باملطلق 
في “بنك الكويت الوطني” وبحدود 
2.069 مليار دينار كويتي، وبحدود 
946.1 مليون دينار كويتي في “بيت 
التمويل الكويتي”، ون��ح��و 187.6 
مليون دينار كويتي في “بنك اخلليج” 
ونحو 185.3 مليون دي��ن��ار كويتي 
ف��ي “بنك بوبيان”، ون��ح��و 133.5 
مليون دينار كويتي في “بنك برقان”. 
ذل��ك يعني أن نحو 98.7باملئة من 
استثمارات األجانب تتركز في البنوك 
اخلمسة، تاركني نحو 1.3باملئة من تلك 

االستثمارات لبنوك القطاع األخرى.

ق���ال ت��ق��ري��ر ال��ش��ال األس��ب��وع��ي 
ال���ص���ادر ع��ن احل��س��اب اخل��ت��ام��ي 
للسنة امل��ال��ي��ة 2022/2021 : 
نشرت وزارة املالية أرق��ام إجمالية 
للحساب اخلتامي للسنة املالية 
2021/2022، وجاء إعالنها متأخراً 
بأكثر من ثالثة شهور عما اعتدنا 
عليه، فقد مت إع��الن أرق��ام احلساب 
اخلتامي للسنة املالية 2020/2021 
في 7 أغسطس 2021 طبقاً ملواعيده 
ال��س��اب��ق��ة، وت��ظ��ل م��ت��أخ��رة، بينما 
نشرت األرق��ام احلالية بتاريخ 20 

نوفمبر 2022. 
وفي ذلك مأخذ على تخلف الكويت 
ف��ي فهم أهمية ح��داث��ة ودق��ة أرق��ام 
االقتصاد الكلي، ذل��ك ينطبق على 
كل احلسابات القومية مثل الناجت 
احمللي اإلجمالي والتضخم والسكان 
والعمالة... إل��خ، ومن دون حداثة 
ووف���رة ف��ي التفاصيل، ودق���ة تلك 
األرق��ام، كل احلديث عن اإلص��الح ال 

معنى له.

يذكر بيان وزارة املالية بأن جملة 
إيرادات املوازنة الفعلية بلغت نحو 
18.613 مليار دينار كويتي، وبلغت 
املصروفات الفعلية نحو 21.604 
مليار دينار كويتي، وعليه أصبح 
العجز الفعلي نحو 2.991 مليار 
دي��ن��ار كويتي انخفاضاً م��ن عجز 
بنحو 10.773 مليار دينار كويتي 

للسنة املالية 2020/2021.
 وكانت الكويت قد حققت عجزاً 
م��ت��راك��م��اً ب����دءاً م��ن ال��س��ن��ة املالية 
2014/2015 إل��ى السنة املالية 
2021/2022 بلغ نحو 38.4 مليار 
دينار كويتي ما تسبب في استنزاف 
كل سيولة االحتياطي العام، واللجوء 
لالقتراض من السوق العاملي. ولم 
يساهم ترشيد النفقات في خفض 
عجز السنة املالية 2021/2022، 
فالنفقات العامة الفعلية زادت بنحو 

311 مليون دينار كويتي.
ثمان سنوات من العجز املتراكم 
دف���ع إل���ى ال��ل��ج��وء ل��الق��ت��راض من 

السوق العاملي، وأدى إلى نفاذ كل 
سيولة اإلحتياطي العام، إضافة إلى 
بيع أصول غير سائلة منه الحتياطي 
األجيال القادمة، ووق��ف حتويل ال� 
10باملئة م��ن جملة اإلي����رادات له، 
وال شيء تغير في هيكلة السياسة 

املالية.
 تلك هي خالصة دروس السنوات 
املالية الثمان العجاف الفائتة التي 
بلغت عجوزاتها املتراكمة بنحو 
38.4 م��ل��ي��ار دي��ن��ار ك��وي��ت��ي كما 
أسلفنا. وق��راءة في ميزانية السنة 
املالية 2022/2023، ليست فقط 
ت��ؤك��د إس��ت��م��رار ت��ل��ك االخ��ت��الالت 
الهيكلية، وإمنا تؤدي إلى توسعتها، 
واالس��ت��ق��رار االق��ت��ص��ادي وامل��ال��ي 
وحتى النقدي، م��ن منظور ال��دول 
ليس ص��ورة فوتوغرافية لوضع 
في نهاية عام، وإمنا خالصة عملية 
اسقاط على مستقبل تلك املؤشرات 
تؤكد استدامتهم على مدى طويل من 

الزمن.

311 مليون دينار النفقات العامة الفعلية زادت بنحو 

8 سنوات 38.4 مليار دينار عجز متراكم في  »الشال«: 

أع���ل���ن اجل����ه����از امل���رك���زي 
لتكنولوجيا املعلومات اطالق 
مبادرة »مسار«  لتسريع عجلة 
ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي ف��ي القطاع 
احلكومي  بالشراكة والتعاون 
م��ع شركة مايكروسوفت أحد 
رواد قطاع التكنولوجيا العامليني 
، وبحضور ممثلني من 16 جهة 
حكومية مستفيدة من املبادرة 
للتعّرف على آلية سير العمل 
ف��ي��ه��ا واإلط�����الع ع��ل��ى جت��ارب 

إقليمية ودولية مماثلة.
على صعيد متصل اختتمت 
امل��دي��ر ال��ع��ام للجهاز امل��رك��زي 
لتكنولوجيا امل��ع��ل��وم��ات هيا 
ال��ودع��ان��ي مسيرة عملها التي 
ب��دأت ف��ي اجل��ه��از امل��رك��زي منذ 
ع��ام 2019 بافتتاح ال��ورش��ة 
التعريفية ملبادرة مسار والتي 
حرصت على متابعة خطوات 
اجنازها خالل األشهر املاضية  
ح��ي��ث ق���ال���ت ال���ودع���ان���ي  إن 
“ مسار “ ه��ي م��ب��ادرة وطنية  
رقمية متكاملة تؤسس لبناء 
خارطة طريق للتحول الرقمي 
للجهات احلكومية، باالستناد 
الى اختصاصات وأولويات كل 
جهة، مشيرة ال��ى أهميتها  في 
رف��ع م��ؤش��رات احلياة الرقمية 
ف��ي ال��ب��الد، وت��ع��زي��ز معايير 
االستدامة في األعمال لتحسني 
ج���ودة اخل��دم��ات االلكترونية 
واالرت��ق��اء بتجربة املتعاملني، 
لتحقيق رؤي���ة ك��وي��ت جديدة 
2035 ال��ت��ي ت��ض��ع ال��ت��ح��ول 
الرقمي كجزء أساسي في اجندة 
االصالح والتطوير للمخططات 
االقتصادية الطويلة األمد حيث 
تشكل التكنولوجيا وتقنية 
املعلومات عامل متكني رئيسي 

من أجل التغيير .
وأردف��ت الودعاني في كلمة 
القتها ف��ي ال��ورش��ة التعريفية 
للمبادرة تدعم “ مسار” وحدة 
التحول الرقمي الوطنية نحو 

حتسني القدرة التنافسية ورفع 
الكفاءة التشغيلية في القطاع 
احلكومي  للوصول ال��ى نظام 
رق��م��ي م��ؤمت��ت وف��ع��ال يثري 
املشاركة املجتمعية ، موضحة 
ان الشراكة االستراتيجية مع 
شركة مايكروسوفت  الجن��از 
املبادرة ستعزز سرعة حتقيقها 
حيث ستكرس “ مايكروسوفت 
“ خبراتها العاملية وحلولها 
التكنولوجية املتقدمة للمساعدة 
على إجن��ازه��ا لتحقيق رؤي��ة 
اجل��ه��از واجل��ه��ات احلكومية 
األخ����رى واحل��ك��وم��ة ف��ي خطة 
التنمية للوصول بالكويت نحو 

مستقبل مزدهر ومستدام.” 
ب�����دوره ق���ال امل���دي���ر ال��ع��ام 
ملايكروسوفت في الكويت: عالء 
الدين كرمي إن مبادرة  “مسار”  
تعمل ع��ل��ى حت��دي��د أول��وي��ات 
واحتياجات مختلف املؤسسات 
احلكومية من التحول الرقمي، 
واالط���الع على م��ا وصلت إليه 
حكومات دول املنطقة والعالم 
من جت��ارب ناجحة في التحّول 
الرقمي، ووض��ع خارطة طريق 

مفّصلة للمشاريع املراد تنفيذها 
مبا يتوافق مع أولويات وأهداف 
اجلهة املعنية، وتقييم الوضع 
احل��ال��ي والقيمة امل��ض��اف��ة من 
التحّول الرقمي، هذا باإلضافة 
إل���ى وض���ع خ��ط��ط تفصيلية 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ م���ش���اري���ع ال��ت��ح��ول 
الرقمي لالستفادة م��ن ق��درات 
التكنولوجيا لتحسني مستوى 
اإلنتاجية ورف��ع مستوى أداء 
املوظفني وبناء القدرات الرقمية 
ودع��م االبتكار، باإلضافة إلى 
االعتماد على البيانات الذكية 

لتحسني عملية اتخاذ القرار.
من جهته قال نائب املدير العام 
للجهاز امل��رك��زي لتكنولوجيا 
امل��ع��ل��وم��ات ال���دك���ت���ور ع��م��ار 
احلسيني ان االتفاق على مفهوم 
موحد ألسس التحول الرقمي في 
القطاع احلكومي يشكل التحدي 
األكبر أمام تفعيل مبادرة مسار  
وحتويلها إل��ى واق���ع، مشيرا 
الى ان التحول الرقمي مسيرة 
ورح��ل��ة لتغيير أداء األع��م��ال 
بغية تطوير اخلدمات وتقدميها 

بأفضل صورة للمستفيدين.

ضمن اجلهود املستمرة لتسريع عجلة التحول الرقمي في القطاع احلكومي 

»املركزي لتكنولوجيا املعلومات« يطلق 
بالشراكة مع مايكروسوفت مبادرة »مسار«
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هيا الودعاني

في اول رحلة طيران مباشرة برئاسة الدكتور فيصل خزعل

»مدينة نيوم« السعودية تستقبل 
وفدًا من رجال االعمال الكويتيني 

تستقبل مدينة “نيوم” السعودية اليوم  
وف��ًدا من رج��ال األعمال الكويتيني في أول 
رحلة طيران مباشر برئاسة رئيس مجلس 
إدارة شركة مجموعة ديلز سكيورالقابضة 
في الكويت الدكتور فيصل خزعل، وذلك 
على منت طائرة خاصة تتبع له للتعرف 
على املشاريع املطروحة في مدينة نيوم 
السعودية التي اطلقها صاحب السمو امللكي 
األمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد 
السعودي ورئيس مجلس ال��وزراء في 24 

أكتوبر 2017.
وبهذه املناسبة ص��رح الدكتور فيصل 
خزعل قائال “نحن نتطلع إل��ى اللقاء مع 
الرئيس التنفيذي ملدينة نيوم بحماسة 
بالغة لسببني، األول ألن أهداف مدينة نيوم 
وتوجهاتها في العمل متطابقة مع أهداف 
وتوجهات برنامج متويل املستقبل احلكومي 

2030 التابع لنا”.
وأردف قائال “ان السبب  الثاني ألن 
البرنامج تديره بشكل حصري شركتنا 
التابعة إليت كابيتال وشركاه احملدودة 
ف��ي إجن��ل��ت��را إح���دى اجل��ه��ات املعتمدة 
لتمويل املشاريع احلكومية واخلاصة 
لدول مجموعة العشرين )G20( والتي 
تكون اململكة العربية السعودية أحد 
أعضائها البارزين وبذلك نكون قطعنا 
نصف امل��ش��وار قبل أن تبدأ الرحلة،مبا 
ان مدينة نيوم تعد وجهه استثمارية 
جاذبة لرؤس االموال اخلليجية والعربية 
والعاملية،حيث ان إليت كابيتال وشركاه 
احملدودة في إجنلترا تتبع شركة مجموعة 

ديلز سكيورالقابضة في الكويت”.
وأكد د. خزعل أن الوفد التجاري سوف 
يلتقي امل��ه��ن��دس نظمي النصر الرئيس 
التنفيذي ملدينة نيوم والفريق اإلداري 
لبحث ومناقشة أوج��ه التعاون املشترك 
وط��رح األف��ك��ار واملقترحات ال��الزم��ة التي 

تتعلق بهذا املشروع العمالق . 
وقال إن القطاع اخلاص يبحث دائما عن 
الفرص اإلستثمارية اجليدة وبحث خيارات 
االس��ت��ث��م��ارات ذات اجل����دوي، خصوصا 
امل��ش��روع��ات احلكومية،مبينا أن اململكة 
العربية السعودية منحت مدينة نيوم 
فرصة لدخول املستثمرين ورؤوس االموال 
واملمولني لإلستفادة من املشروعات التي 
ستقام عليها  مبا يحقق األه��داف املرجوة 

لتحقيق افضل عوائد ممكنة.
وامل��ح د. خزعل إل��ي أن الوفد التجاري 
يضم كال من الدكتور فيصل خزعل رئيس 
مجلس اإلدارة والدكتور عدنان الثويني 
مستشار مجلس اإلدارة لشركة مجموعة 
ديلز سكيور القابضة، وال��دك��ت��ور جمال 
الغربللي العضو املنتدب واملهندس وليد 
احلشاش الرئيس التنفيذيلشركة مجموعة 
املسيلة املستقلة للتجارة واملقاوالت وهما 
إثنامنن أبرز الشخصيات في صناعة النفط 
والبتروكيماويات في الكويت، حيث أن 
الشركتان هما أع��ض��اء فاعلني ف��ي غرفة 
جت���ارة وص��ن��اع��ة ال��ك��وي��ت وأن مجموعة 
املسيلة أحد مستشارين شركة إليت كابيتال 
وشركاه احمل��دودة في منطقة دول مجلس 

التعاون اخلليجي.

م. نظمي النصر

»بيتك«: اتفاقية مع
»Pio-Tech« لتطبيق تكنولوجيا 

أمتتة العمليات الروبوتية

 ،)Pio-Tech( وّق��ع بيت التمويل الكويتي “بيتك” مع شركة
إحدى الشركات الرائدة في حلول التحول الرقمي والتطوير، اتفاقيًة 
لتطبيق تكنولوجيا أمتتة العمليات الروبوتية )RPA( املدعومة 

.)UiPath( ببرنامج
وتعقيباً على االتفاقية، ق��ال رئيس العمليات للمجموعة في 
“بيتك”، عبد الله محمد أبو الهوس إن تكنولوجيا أمتتة العمليات 
الروبوتية )RPA( ستوفر للبنك القدرة على خلق بيئة تكنولوجيا 
مبتكرة من شأنها أمتتة العمليات املصرفية وتسريعها مبا يساهم في 

تعزيز رضا العمالء ومنو األعمال.
وأشار في بيان صحفي إلى أن املشروع يتضمن حتسني تكنولوجيا 
أمتتة العمليات الروبوتية لزيادة احلصة السوقية، وتوسيع قاعدة 
العمالء، كما أنه يتيح للموظفني البيئة املناسبة لزيادة التركيز على 

األنشطة التي تستهدف العمالء وتعزز القيمة املضافة. 

طارق السفاريني عبد الله أبو الهوس
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حكومة الدبيبة تستنكر دعوات إلغاء »ترسيم احلدود« مع أنقرة
استنكرت حكومة »الوحدة الوطنية« الليبية املؤقتة، 
برئاسة عبد احلميد الدبيبة، توصيات أصدرها البرملان 
األوروب��ي خالل اجتماعه األخير، بشأن مطالبتها بإلغاء 
مذكرتي التفاهم، اخل��اص��ة بترسيم احل���دود البحرية، 
والتنقيب عن النفط في البحر املتوسط، اللتني وقعتهما 

حكومتا الدبيبة و»الوفاق« السابقة مع تركيا.

وك��ان فائز ال��س��راج، رئيس املجلس الرئاسي الليبي 
السابق، قد وّقع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغ��ان 
مذكرة تفاهم في 27 من نوفمبر عام 2019 تتعلق بالتنقيب 
عن البترول، وهو ما أثار ردود فعل إقليمية غاضبة، وسط 

اعتراض مصر واليونان عليها.
وعبرت جن��الء املنقوش، وزي��رة اخلارجية والتعاون 

الدولي في حكومة »ال��وح��دة«، عن رؤي��ة حكومتها خالل 
لقائها جوزيب ب��وري��ل، املمثل األعلى لالحتاد األوروب��ي 
للشؤون اخلارجية والسياسة األمنية نائب رئيس املفوضية 
األوروبية، على هامش االجتماع ال��وزاري الرابع لالحتاد 
األوروبي ودول اجلوار اجلنوبي، الذي انعقد في برشلونة 

أول من أمس.
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وجهت جهات ع��دة من التنظيمات 
املدنية السودانية اتهامات للشرطة 
وأجهزة األمن باستخدام »سالح جديد« 
ف��ي مواجهة احملتجني السلميني، ما 
أدى إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 120، 
فضالً عن عشرات اإلصابات التي أدت 
إل��ى بتر واستئصال أع��ض��اء حيوية 
مب��ا ف��ي ذل��ك العيون. وق��ال��ت مصادر 
إن االتهامات التي تواجهها الشرطة 
واألجهزة األمنية من املنظمات الدولية 
باستخدام الرصاص احلي في مواجهة 
محتجني س��ل��م��ي��ني، دف��ع��ت األج��ه��زة 
األمنية إلى »التحايل وتفادي استخدام 

الذخيرة احلية عبر حشو بنادق إطالق 
قنابل الغاز املسيل للدموع، باحلجارة 
وال���زج���اج، وإط��الق��ه��ا م��ب��اش��رة على 
احملتجني إلحلاق أكبر ضرر ممكن بهم، 
وذل��ك ف��ي آخ��ر تطور بلغه التصعيد 
بني العسكريني واحملتجني املطالبني 
بتنحيتهم واس��ت��ع��ادة احل��ك��م املدني 

الدميقراطي في البالد«.
وقالت »هيئة محامي ال��ط��وارئ«، 
وهي هيئة طوعية مستقلة، إن الشاب 
محمد عمر عبد اللطيف البالغ من العمر 
20 عاماً توفي ي��وم اخلميس متأثراً 
بجراحه إلصابته برصاص األجهزة 

األمنية أث��ن��اء احتجاجات ف��ي مدينة 
أم درم���ان، ومبقتله يرتفع ع��دد قتلى 
االحتجاجات منذ تولي اجليش السلطة 
في 25 أكتوبر 2021 إلى 120 قتياًل، 

وآالف اجلرحى واملصابني واملعتقلني.
 غير أنه اتضح الحقاً وبعد صدور 
التقرير الطبي، أن »القتيل لقي حتفه 
نتيجة تهتك كبده وتعرضه لنزيف 
شديد ج��راء إصابته بحجر أُطلق من 
بندقية قذف قنابل الغاز املسيل للدموع، 
لكنها محشوة باحلجارة بدالً من الغاز، 
وه��و اس��ت��خ��دام ج��دي��د ل��ه��ذه البنادق 

املعروفة بأوبلن«.

استهداف البنى التحتية يشل املدن الكبرى.. واألطراف تترقب شتاء قاسيًا

حرب أوكرانيا تدخل شهرها العاشر.. وإمدادات السالح تسابق دعوات التهدئة

120 قتياًل ارتفاع ضحايا املظاهرات إلى 

اتهامات للشرطة السودانية باستخدام 
»سالح جديد« ضد احملتجني

رؤوس��ًا  تزيل  روسيا  بريطانيا: 
ن�����ووي�����ة م�����ن ص������واري������خ ك�����روز 

وتطلقها على كييف
قالت املخابرات العسكرية البريطانية إن روسيا غالبا ما تزيل 
رؤوس��ا نووية من صواريخ كروز نووية متقادمة وتطلقها على 

أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع إن ص��ورا مفتوحة املصدر تظهر حطام 
صاروخ كروز أطلق من اجلو على أوكرانيا يبدو أنه كان مصمما 
في الثمانينيات من القرن املاضي كنظام قصف نووي. وأضافت أنه 

يجري على األرجح وضع ثقل مكان الرؤوس احلربية.
ومثل ه��ذا النظام سيحدث دم���اراً من خ��الل الطاقة احلركية 
للصاروخ والوقود غير املستهلك. وأضافت ال��وزارة في نشرتها 
اليومية للمخابرات املنشورة على تويتر إنه من غير املرجح حتقيق 

نتائج موثوقة ضد األهداف.

إطالق نار على مدرستني
3 قتلى  في البرازيل.. وسقوط 

أطلق رجل يبلغ 16 عاماً ويضع رمزاً نازّياً، النار على مدرسَتني، 
في والية إسبيريتو سانتو بجنوب شرقي البالد، مما أسفر عن مقتل 

3 أشخاص على األقّل، وإصابة 11 آخرين.
وقع إطالق النار في مدينة أراكروز البالغ عدد سّكانها 100 ألف 
نسمة، على ُبعد 600 كيلومتر شمال شرقي ريو دي جانيرو. وقالت 

السلطات إّن 3 مدّرسني وطالباً لم ُيحّدد عمره حالتهم خطيرة.
وقال احملّققون إّن املهاجم الذي كان وجهه مغّطى، وبدا صليب 
معقوف على مالبسه، اقتحم مدرسة برميو بيتي التي كان قد تركها 

في يونيو .

إشكالية احلكومات احمللية
 في العراق تعود إلى الواجهة

لم يعلن رئيس ال��وزراء العراقي محمد شياع السوداني عزمه 
تغيير احملافظني في العراق الذين يعّدون الركيزة األساسية للحكم 
احمللي في البالد، لكن زعيم ائتالف دولة القانون نوري املالكي أعلن 

في حوار متلفز وجود نية لدى رئيس احلكومة بذلك.
 وفي حني لم يعلق ال السوداني وال مكتبه على تصريحات املالكي 
الذي يعد أحد أبرز قيادات قوى اإلطار التنسيقي، فإن املالكي سعى 
إلى استرضاء عدد من احملافظني، حيث التقى بهم في مكتبه مما 
بدا في نظر املراقبني السياسيني تراجعاً بشأن إمكانية تغيير كل 
احملافظني في البالد وعددهم 15 محافظة من بني 18 محافظة، 3 

منها تابعة إلى إقليم كردستان.
وكان السوداني أعلن أنه بصدد إجراء تقييم لكبار املسؤولني بدءاً 
من أصحاب الدرجات اخلاصة وصوالً إلى ال��وزراء، ومن ضمنهم 
احملافظون الذين هم من أصحاب ال��درج��ات اخل��اص��ة، ميتد بني 
شهرين إلى ستة أشهر يجري بعضها سلسلة التغييرات املطلوبة 

من أجل اإلسراع في تنفيذ برنامجه احلكومي.

تركيا تؤكد استمرار عملياتها
 في سوريا رغم التحفظ األميركي

أكدت تركيا أنها ستواصل عملياتها العسكرية حلماية حدودها 
اجلنوبية حتى »القضاء على اإلرهاب« و» العصابات اإلمبريالية« 
املتحكمة به، حسب وصفها. ونفت، في الوقت ذاته، استهداف نقطة 

مراقبة أميركية في شمال شرقي سوريا.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه ال ميكن لإلرهاب 
و»العصابات اإلمبريالية املتحكمة باإلرهابيني« أن جتعل حكومته 

حتيد عن طريقها لبناء تركيا »العظيمة والقوية«.
وأضاف إردوغ��ان، في رسالة مصورة إلى ملتقى رواد األعمال 
في تركيا وحفل توزيع جوائز ريادة األعمال التاسع الذي بدأ في 
إسطنبول اجلمعة: »سنواصل بكل عزمية ودون توقف نضالنا 

حتى نبني تركيا العظيمة والقوية«. 
كما أعلن إردوغان في كلمة أخرى مبناسبة اليوم العاملي للقضاء 
على العنف ضد املرأة، متسكه بإنشاء منطقة أمنية داخل سوريا، 
قائالً: »مع احلزام األمني الذي ننشئه خارج حدودنا، سندافع عن 

حقوق املاليني من النساء واألطفال األبرياء«.
 وأضاف »إن شاء الله سننجز هذه )املنطقة( على طول حدودنا 

بأكملها من الغرب إلى الشرق في أقرب وقت ممكن«.

اجلزائر: اتهامات بالفساد ضد
 وزير سابق وشاعر معروف

يرتقب أن تعرض الشرطة اجلزائرية، الثالثاء املقبل، الوزير 
األسبق عبد القادر خمري، والكاتب والشاعر املعروف لزهاري 
لبتر، وشخصني آخرين على قاضي التحقيق مبحكمة في العاصمة؛ 
الستجوابهم حول شبهات فساد طالت أنشطة اجلهاز احلكومي 
املتخصص في طباعة ونشر الكتب والصحف، الذي كانوا مسؤولني 

به قبل سنوات طويلة.
وإذا كان توقيف الوزير خمري )69 سنة(، وفقاً ملراقبني، »حدثاً 
عادياً«، قياساً إلى حملة اعتقال وَسجن ومحاكمة عشرات الوزراء 
السابقني منذ 2019، فإن احتجاز الكاتب الشهير لبتر )63 سنة( 
أثار صدمة واستياء في أوساط املثقفني والصحافة، على اعتبار أنه 
ليست له مواقف معاِرضة للسلطة، مقارنة بالكثير من الصحافيني 
والكتاب الذين انخرطوا في احل��راك الشعبي، والذين تابعتهم 
السلطات بسبب ش��دة تعاطيهم م��ع ش��ؤون احلكم واحل��ري��ات 

والدميقراطية، واعتقال النشطاء السياسيني.

مع دخول احلرب الروسية في أوكرانيا شهرها 
العاشر ب��دا أن األط���راف املنخرطة في الصراع 
تواجه صعوبات متزايدة، خصوصاً مع اقتراب 
استحقاق فصل الشتاء، وتفاقم املشكالت املتعلقة 
بنقص إمدادات الطاقة الكهربائية ومياه الشرب 

عن غالبية املدن األوكرانية.
 يتزامن ذل��ك مع تصعيد في سقف مطالبات 
اجلانب األوكراني على خلفية التقدم احملرز في 
خيرسون ومناطق ال��ش��رق، وخصوصاً حول 
خاركيف. في الوقت ذات��ه، تستعد موسكو التي 
وجهت رسائل حول استعداد الستئناف عملية 

التفاوض وفقاً لشروطها املعلنة، حتديات إضافية 
مع استمرار إم��دادات السالح الغربي، وتداعيات 

تفاقم العزلة الغربية املفروضة عليها.
ومع انقضاء الشهر التاسع للحرب التي غيرت 
وجه العالم، وأع��ادت ترتيب أولويات الفاعلني 
األساسيني املنخرطني في املواجهة، ما زالت تبدو 
بعيدة مقدمات وضع حد للمواجهات أو إطالق 
عملية سالم في ظل التباعد الواسع في مواقف 
األطراف، والشروط »التعجيزية« التي وضعتها 

موسكو وكييف للجلوس على طاولة مفاوضات.
 وتتمسك موسكو بشروطها املعلنة إلح��راز 

تقدم في ملف مفاوضات السالم وحتمل اجلانب 
األوكرانية املسؤولية عن رفض االعتراف باألمر 

الواقع اجلديد على األرض.
وك���ررت ال��ق��ي��ادة ال��روس��ي��ة م���راراً شروطها 
للسالم، وهي تقوم على االعتراف بسيادة روسيا 
على القرم، واالعتراف بنتائج عمليات الضم، ما 
يعني سيادة روسيا على أجزاء من أوكرانيا، وهو 
ما تسميه موسكو »التعامل مع األم��ر الواقع«، 
لكن الالفت في هذه النقطة أن انسحاب خيرسون 
ق��د يفتح على أسئلة ف��ي ه��ذا ال��ش��أن، وم��ع أن 
موسكو أك��دت أن االنسحاب ال يعني التراجع 

عن ق��رار الضم، لكن مسؤولني عسكريني أق��روا 
بأن السيطرة األوكرانية على املنطقة قد تستمر 
لفترة طويلة. أيضاً من بني الشروط الروسية 
األساسية إعالن حياد أوكرانيا وعدم سعيها إلى 
االنضمام إل��ى أي حتالفات عسكرية. وضمان 
حماية دونباس، واملناطق الروسية احمليطة بها، 
مبا يعني إع��الن أوكرانيا بشكل نهائي أنها لن 
تقوم بأي عمليات عسكرية ضد املنطقة. ويضاف 
إل��ى تلك ال��ش��روط امل��ع��روف��ة س��اب��ق��اً، مطالبات 
روس��ي��ة مبحاكمات َم��ن ش��ارك��وا ف��ي عمليات 

عسكرية واستهداف للروس.

نقل جنود روس ملواقع القتال

احتجاجات في السودان

انطلقت في تونس احلملة االنتخابية ل�1052 
مترشحاً للبرملان التونسي املقبل، وسط منافسة 
شديدة بني املرشحني، وغياب ممثلي أغلب األحزاب 
السياسية القوية، وذلك بعد يوم واحد من انطالق 
حملة انتخابية مماثلة في اخل��ارج، شملت ثالثة 

مترشحني فقط من مجموع 10 دوائر انتخابية.
وتتواصل احلملة االنتخابية داخ��ل تونس 

إل��ى غاية 15 من ديسمبر املقبل، في ظل دع��وات 
جل األحزاب السياسية، التي متتلك متثيالً كبيراً، 
ملقاطعة العملية االنتخابية »ترشحاً وانتخاباً«، 
لكن هيئة االنتخابات تؤكد في املقابل توفير كل 
الضروريات إلجناحها، وفي مقدمتها 1100 موظف 
ملراقبة ه��ذه التظاهرات االنتخابية، أي مبعدل 
سبعة موظفني عن كل دائرة انتخابية، مع متكينهم 

من الوسائل املادية واللوجيستية الالزمة ألداء 
مهامهم. وق��ال محمد التليلي املنصري، املتحدث 
باسم هيئة االنتخابات، إن القانون االنتخابي 
التونسي ي��ف��رض على امل��رش��ح��ني لالنتخابات 
البرملانية اإلع��الن قبل 48 ساعة عن نشاطاتهم 
املزمع تنظيمها خالل حملتهم االنتخابية، حتى 
تتسنى ألعوان هيئة االنتخابات مراقبتها، مضيفاً 

أن األشخاص املكلفني باملراقبة سيتولون متابعة 
اخلطاب االنتخابي، ومراقبة املصاريف املتعلقة 
بأنشطة املترشح خالل أي��ام احلملة االنتخابية. 
ومن جهتها، أعلنت احلكومة التونسية عن متكني 
املوظفني املرشحني لالنتخابات من عطلة خاصة، 
ت��دوم 20 ي��وم��اً، وه��ي امل��دة املخصصة للدعاية 

االنتخابية لفائدة املترشحني.

انطالق حملة انتخابات البرملان التونسي.. ودعوات للمقاطعة

تتمات

وزيرة الشؤون
ويجوز للجنة أن توصي بالقيام ب��زي��ارة ميدانية ملوقع 
احلادث اذا ارتأت ذلك، ويصدر قرار صرف املساعدة بناء على 

موافقة جلنة املساعدات العامة.
واشترط القرار االنتظام بالدراسة في كل مراحلها الستحقاق 
اليتيم املساعدة.ويستمر صرف املساعدة لليتيم حلني االلتحاق 
بعمل أو توافر مصدر رزق له أيهما أق��رب، وف��ي حالة تعدد 
االيتام ينطبق عليهم ما يسري على االس��رة من أحكام.وفي 
جميع االحوال ال يدمج ملف اليتيم ضمن ملف والدته املطلقة أو 

األرملة.
واعتبر عاجزا ماديا من يكون ال دخل له أو يقل دخله هو 
وأسرته عما كان يستحق حال تقاضيه املساعدة وفقا للقانون. 

أو  ثبوت عدم قدرته على عمل آخر لزيادة دخله.

تتمات
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تعود عجلة كأس االحت��اد الكويتي 
البطولة التنشيطية ل��ل��دوران اليوم 
ب��أرب��ع م��واج��ه��ات ض��م��ن منافسات 
املجموعة األول���ى، جتمع القادسية 
وال��ك��وي��ت، والفحيحيل والساملية، 
وب���رق���ان وال��ت��ض��ام��ن، وال��ي��رم��وك 

وكاظمة.
ويحتل القادسية صدارة املجموعة 
بالعالمة الكاملة 6 نقاط، وفي املركز 
الثاني كل من الكويت وكاظمة بأربع 
ن��ق��اط لكل منهما، وم��ن ث��م الساملية 
بثالث نقاط، وبرقان بالرصيد نفسه، 
وخيطان واليرموك بنقطة واحدة لكل 

منهما، وم��ن ثم الفحيحيل في املركز 
األخير من دون نقاط.

وتخطف مواجهة القادسية والكويت 
األض���واء م��ن بقية م��ب��اري��ات اجلولة 
الثالثة، على الرغم من غياب العناصر 

الدولية مع املنتخبني األول واألوملبي.
وي��أم��ل االص��ف��ر االب��ت��ع��اد بصدارة 
املجموعة، وحتقيق انتصار معنوي 
ع��ل��ى األب���ي���ض، إل���ى ج��ان��ب جتهيز 
الالعبني الذي غابوا عن املشاركات في 
الفترة األخيرة ، السيما احلارس خالد 

الرشيدي، وزميله علي جراغ.
في املقابل يأمل فريق الكويت مع 

مدربه محمد عبد الله، تصحيح املسار 
ف��ي ال��ب��ط��ول��ة، وال��ق��ف��ز ع��ل��ى ص���دارة 
الترتيب، إلى جانب حتقيق فوز معنوي 
على ال��غ��رمي التقليدي ف��ي السنوات 

األخيرة فريق القادسية.
جدير بالذكر ان منافسات اجلولة 
الثالثة بكاس االحت��اد تستكمل بعد 
غ��د االث��ن��ني ب��ث��الث م��واج��ه��ات ضمن 
منافسات املجموعة الثانية، جتمع 
النصر والتضامن، واجلهراء والساحل، 
والصليبيخات وال��ع��رب��ي، علما ان 
العربي والساحل يتصدران املجموعة 

وبكل منهما 4 نقاط.

جانب من مواجهة سابقة بني الفريقني

أث���ار كريستيانو رون��ال��دو مهاجم 
وق��ائ��د ال��ب��رت��غ��ال، ج��دال واس��ع��ا خالل 
مباراة منتخب ب��الده أم��ام غانا، والتي 
جمعتهما مبنافسات اجل��ول��ة األول��ى 
من دور املجموعات لكأس العالم »قطر 

.»2022
وساهم ال��دون في فوز منتخب بالده 

على غانا بنتيجة )3-2(، بعدما سجل 
الهدف األول في املباراة من ركلة جزاء.

وذكرت صحيفة »ماركا« اإلسبانية، 
أن كريستيانو أثار حالة من اجلدل في 
الساعات القليلة املاضية، عدما ظهر في 
الدقيقة 36 من امل��ب��اراة وه��و يضع يده 

داخل مالبسه بحثا عن شيء ما.

وأضافت أن رونالدو ظهر وهو يحاول 
التقاط شيء ما من داخل مالبسه، حتى 

التقط شيئا وقام بوضعه في فمه.
ولفتت الصحيفة، إل��ى أن االحت��اد 
البرتغالي أوضح أن ما ابتلعه رونالدو 
أثناء املباراة كان قطعة من العلكة، لينهي 

اجلدل الدائر حول تصرف كريستيانو.

بطولة البولينغ للصحفيني تشهد 
اقبااًل كبيرًا ومنافسات قوية

في ثاني مبارياته مبعسكره التدريبي باإلمارات

الكويت تفوز وديًا على املنتخب اجلزائري للمحليني
ف���از منتخب ال��ك��وي��ت االول لكرة 
ال��ق��دم على نظيره اجل��زائ��ر بالعبيه 
احملليني ب��ه��دف نظيف ف��ي معسكره 
التدريبي املقام في االم��ارات ليواصل 
األزرق نتائجه اإليجابية وأحرز هدف 
الكويت الوحيد الالعب عيد الرشيدي 

في الدقيقة 81.
ودخ���ل األزرق ال��ك��وي��ت��ي امل��ب��اراة 
حتت القيادة البرتغالية لروي بينتو، 
بتشكيلة ض��م��ت ك���ال م���ن »ض���اري 
العتيبي في حراسة املرمى، والدفاع 
حمد احلربي، مهدي دشتي، خالد محمد 
إبراهيم، حمد القالف، وفي وسط امللعب 
عبد ال��ل��ه الفهد، خ��ال��د ش��ام��ان، ف��واز 
عايض، محمد باجيه، مبارك الفنيني، 

وفي الهجوم فيصل زايد«.
ولم يتمكن أي من الفريقني، الوصول 
للشباك ف��ي ال��ش��وط األول ليخرج 
ب��ال��ت��ع��ادل السلبي، ف��ي ح��ني حتسن 

األداء في الشوط الثاني وسط تبديالت 
إي��ج��اب��ي��ة ل����أزرق، وأي��ض��ا للمدرب 

اجلزائري مجيد بوقرة.
ومتكن عيد الرشيدي م��ن تسجيل 
هدف املباراة الوحيد عن تسديدة سكنت 
الشباك اجلزائرية قبل نهاية اللقاء ب9 

دقائق.
ووقف اجلهاز الفني لالزرق على آخر 
استعدادات الفريق ومعرفة مستوى 

الالعبني بشكل اكبر .
وه��ذا هو الفوز الثاني للكويت في 
املعسكر بعدما فاز على لبنان في املباراة 

االولى بهدفني نظيفني.
جدير بالذكر أن املنتخب اجلزائري 
اختتم معسكره التدريبي في دبي بعد 
مباراة اليوم، في حني ال ي��زال معسكر 
املنتخب الكويتي مستمرا مل��زي��د من 
التجهيز لبطولة خليجي 25، املقررة في 

األزرق يواصل حتقيق نتائج إيجابية في ثاني مباراياته الوديةالبصرة يناير املقبل.

.. شبيب يجري عملية جراحية في النمسا
أعلن نادي القادسية الكويتي أن 
العب الفريق األول لكرة القدم، أحمد 
شبيب، غ���ادر إل��ى النمسا إلج��راء 
ج��راح��ة ال��رب��اط الصليبي هناك، 

متهيًدا لعودة للمالعب.
وك����ان  ش��ب��ي��ب، ال���ذي جن��ح في 

احلصول على مكاًنا ثابًتا في تشكيل 
امل��درب الصربي بوريس بونياك، 
قد تعرض لإلصابة خالل تدريبات 
األصفر، وهو ما شكل ضربة موجعة 
للفريق ال��ب��اح��ث ع��ن التتويج في 

املوسم احلالي.

وانتقل شبيب صاحب ال� 25 عاًما، 
إلى القادسية مطلع املوسم احلالي، 
ف��ي رح��ل��ة بحث إدارة األص��ف��ر عن 
التشكيلة املثالية للعودة إلى حصد 
البطوالت، والتي غابت عن الفريق 

في املواسم األخيرة.
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أهمها ديربي القادسية والكويت

4 مواجهات كأس االحتاد يعود اليوم بـ 

اسفرت منافسات الدور األول من بطولة البولينغ 
للصحفيني التي ينظمها نادي البولينغ بتوجيهات 
من رئيس مجلس اإلدارة الشيخ طالل احملمد الصباح 
عن حصول  األنباء )1( على املركز األول برصيد 
1٦7٨نقطة وجاءت القبس في املركز الثاني برصيد 
1٦03 نقطة واحتلت جريدة ال��راى املركز الثالث 
مبجموع 1441نقطة وج��اءت جريدة اجلريدة في 

املركز الرابع برصيد 143٥
وجاءت املراكز من اخلامس الى التاسع من نصيب 

االنباء)2( والوسط والكويتية والصباح وكونا
وش��ه��دت البطولة منافسات ق��وي��ة ب��ني الفرق 
املشاركة التي سعت لتحقيق نتائج جيدة وحرصت 
على التواجد  في دائ��رة املنافسة لدخول األدوار 
النهائية التي تنطلق اجلمعة ال��ق��ادم ب��ني الفرق 
األرب��ع��ة األول���ي املتاهلة للنهائي حيث يلتقي 
األنباء)1( صاحب املركز األول مع اجلريدة احلاصل 
على املركز الرابع ويواجه القبس الذي حصل على 
املركز الثاني في منافسات الدور األول  الراى صاحب 

الشيخ طالل احملمد الصباحاملركز الثالث وذلك لتحديد الفائز بلقب البطولة.

قطر خارج املونديال.. واإلكوادور ُتعطل الطواحني
ودع منتخب قطر بطولة ك��أس العالم 
2022، التي يستضيفها للمرة األول��ى في 
تاريخ العرب، وذلك بعد تعادل هولندا مع 

اإلكوادور )1-1(.
وذاق املنتخب العنابي م��رارة اخلسارة 
الثانية، على يد السنغال )1-3(، بعدما هزم 

من اإلكوادور )0-2( في مباراة االفتتاح.
ووفقا لشبكة »بليتشر ري��ب��ورت«، فإن 
منتخب قطر أصبح أول ممثل لبلد مستضيف 
للمونديال، يودع البطولة بعد جولتني فقط 

على مدار التاريخ.
وأشارت شبكة »أوبتا« إلى أن قطر ثاني 
منتخب مستضيف يتعرض لإلقصاء من دور 
مجموعات كأس العالم، بعد جنوب أفريقيا 

في 2010.
ويتشارك الفريقان في فشلهما في حتقيق 

الفوز بأول جولتني باملونديال.
وسقط منتخب هولندا في فخ التعادل أمام 
اإلك��وادر بهدف لكل منهما، في ثاني جوالت 

املجموعة األولى بكأس العالم 2022.
تقدمت الطواحني الهولندية بهدف مبكر 
في الدقيقة 6 عبر كودي جاكبو، فيما عادل 
إينير فالنسيا النتيجة ل��إلك��وادور بعد 4 

دقائق فقط من بداية الشوط الثاني.
منح ال��ت��ع��ادل الفريقني ف��رص��ة تقاسم 
ص���دارة املجموعة قبل اجل��ول��ة اخلتامية 
برصيد 4 نقاط، ليؤكدا رسميا إقصاء قطر 

من البطولة، التي خسرت أول مباراتني.
هدف خاطف

لم تشهد أول 5 دقائق أي خطورة على كال 
املرميني حتى تهيأت كرة أمام جاكبو خارج 
منطقة اجل���زاء، ليباغت ح��ارس اإلك���وادر 
بتصويبة صاروخية استقرت داخل الشباك.

وبعد الهدف اخلاطف، تراجع الهولنديون 
ملنتصف ملعبهم، تاركني الكرة لإلكوادور، 

الذي دانت ليه سيطرة في أغلب الفترات.
لكن عاب املنتخب الالتيني عدم ترجمة 
اس��ت��ح��واذه خل��ط��ورة ح��ت��ى أط��ل��ق إينير 

فالنسيا تسديدة صاروخية، وجدت احلارس 
أن��دري��س نوبيرت يقظا لها، ليحولها إلى 

ركنية ببراعة.
ولم تظهر كتيبة لويس فان جال مدرب 
هولندا، في منطقة ج��زاء اإلك��وادور مجددا 
على م��دار الشوط األول، ما أفسح املجال 
ل��أخ��ي��ر، حمل��اول��ة ص��ي��د ش��ب��اك احل���ارس 

الهولندي بشتى الطرق.
لكن، الفرحة اإلكوادورية لم تدم طويال 
بعدما رفع مساعد احلكم صافرته لوجود 
تسلل، نظرا لتداخل أح��د العبيه في الكرة 
بحجب رؤي��ة ح��ارس هولندا، بينما كان 
متسلال، ليلغى الهدف قبل نهاية الشوط 

األول.
ملسة خاطفة

ج���اءت ب��داي��ة ال��ش��وط الثاني مشابهة 
الن��ط��الق��ة امل���ب���اراة، ل��ك��ن ه���ذه امل���رة ك��ان 
السيناريو في خدمة املنتخب اإلك��وادوري، 

الذي سجل هدف التعادل.
جنح إيستوبينيان في إدراك التعادل 
ل��إلك��وادور بعدما قابل ك��رة وصلته داخل 
منطقة اجل��زاء، بلمسة خاطفة حتولت إلى 

الشباك.
الهدف جاء بعدما ضغط العبو اإلكوادر 
على الع��ب��ي ه��ول��ن��دا، ليستخلصوا الكرة 
قبل أن تنتهي الهجمة امل��ض��ادة بتسديدة 
إيستوبينيان ردها احلارس نوبيرت، لكنها 
وجدت فالنسيا في طريقها، ليضعها بسهولة 

في الشباك.
وردت العارضة تصويبة صاروخية 
أطلقها بالتا بيسراه من خارج منطقة اجلزاء، 
لتحرم اإلك���وادور من التقدم ألول م��رة في 

املباراة.
وتلقى جاكبو مت��ري��رة بينية، لينطلق 
بالكرة حتى منطقة جزاء اإلك��وادور، ليضع 
كرة ساقطة، لكنها أخطأت املرمى، قبل أن 

يتبني وجوده في التسلل. خروج مخيب للعنابي بهزمية قاسية امام السنغال

تونس تخسر أمام أستراليا وتعقد موقفها في التأهل
تكبد منتخب ت��ون��س، ه��زمي��ة غير 
منتظرة أمام نظيره األسترالي )0-1(، 
في إط��ار اجلولة الثانية من منافسات 
امل��ج��م��وع��ة ال��راب��ع��ة ل��ك��أس ال��ع��ال��م 

قطر2022.
الهزمية أجهضت أح��الم التونسيني 
الذين كانوا ينتظرون انتصارا يفتح 
أمامهم أبواب التأهل للدور الثاني ألول 
م��رة. ع��رف منتخب تونس صعوبات 
كبرى في بداية اللقاء ال��ذي لم يدخله 
ج��ي��دا، ف��وج��د ص��ع��وب��ات ف��ي اخل��روج 
بالكرة من منطقته أم��ام تقدم منتخب 
اأستراليا للهجوم بحثا ع��ن مباغتة 

احلارس أمين دحمان.
وحتمل الدفاع التونسي عبء اللقاء، 
وفي الدقيقة 14، تسبب ياسني مرياح 
في خطأ كاد يدفع ثمنه نسور قرطاج 

غاليا.
وج��اءت أول فرصة ملنتخب تونس 
في الدقيقة 19 حني قاد إلياس السخيري 

هجوما سريعا م��رر خ��الل��ه ك��رة في 
عمق دف��اع أستراليا، ب��اجت��اه عصام 
اجلبالي، وال��ذي ب��دوره وزع في اجتاه 
يوسف املساكني، ووضعه في مكان 
مناسب للتهديف، لكن األخير تباطأ في 

التصويب.
وفي الدقيقة 23، وزع كراج جودوين 
كرة في اجتاه ميشال دوك، الذي تخلص 
من مراقبة ياسني مرياح، وبتصويبة 
رأسية غالط بها احلارس أمين دحمان، 

وافتتح النتيجة ألستراليا )0-1(.
وبعد استقبال الهدف، أصبح منتخب 
تونس يلهث وراء التعديل، فقام يوسف 
املساكني ف��ي الدقيقة 37 مبحاولة 
فردية، لكن تصويبته اصطدمت بدفاع 
أستراليا لتضيع احمل��اول��ة، وتذهب 

أدراج الرياح.
وفي الدقيقة 40، ضاع هدف التعادل 
على ت��ون��س بعد مت��ري��رة ذهبية من 
يوسف املساكني، وضعت دراج��ر أمام 

مرمى أستراليا، لكن التصويبة تألق 
أمامها ال��دف��اع، وانقذ مرماه من هدف 

محقق.
وفي الدقيقة 74 أقحم القادري كل من 
ياسني اخلنيسي مكان عصام اجلبالي، 

وجدي كشريدة مكان ديالن برون.
ون����زل منتخب ت��ون��س ب��ك��ل ثقله 
للهجوم بحثا ع��ن التسجيل، وك��اد 
منتصر الطالبي ف��ي الدقيقة 83 أن 
يباغت بتصويبة صاروخية من بعيد 
لكن احلارس ماتيو ريان كان في املكان 

املناسب القتناص الكرة.
وأع��ط��ت التغييرات ال��ت��ي ق��ام بها 
القادري نشاطا هجوميا قويا ما جعل 
دف��اع املنتخب األسترالي مير بأوقات 
حرجة.. أمام الهجمات التونسية، والتي 
كادت أن تأتي بالتعادل في الدقيقة 88، 
حني م��رر وج��دي كشريدة ك��رة ذهبية 
نحو وه��ب��ي اخل����زري، لكن تصويبة 

موقف تونس تعقد بالهزمية املباغتة أمام استراليااألخير تصدى لها احلارس األسترالي.
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 أبدع املصور الكويتي علي األربش بصور 
جميلة للشارع اإليطالي التقطها بعدسة 
هاتفه النقال جامعاً إياها في معرضه املشارك 

في معرض الكويت الدولي الـ 45. 
وتتنوع الصور اخلاصة بإيطاليا وهي 
ضيف الشرف في معرض الكتاب بدورته 

احلــالــيــة وتــتــنــاول الــصــور جــمــال األبنية 
وتصاميمها وأبرز املعالم اإليطالية والشارع 

اإليطالي.

معرض املصور علي األربش

»تويتر« يقسم فئات 
املستخدمني بعالمات 

ذهبية ورمادية وزرقاء!
أكد إيلون ماسك الرئيس التنفيذي 
لشركة تويتر فــي تــغــريــدة أن موقع 
التواصل االجتماعي سيطرح عالمات 
توثيق ذهبية ورمادية مع إعادة إطالق 
خــدمــة عــالمــة التوثيق الــزرقــاء يوم 
اجلمعة املقبل، وذلك بعد أن أوقف هذا 

األسبوع طرح عالمة التوثيق الزرقاء.
وذكـــر مــاســك فــي تــغــريــدة “عالمة 
ــة  ــادي تــوثــيــق ذهــبــيــة لــلــشــركــات ورم
للحكومات وزرقاء لألفراد )سواء كانوا 

مشاهير أم ال(”.
وقال ماسك إنه سيتم التحقق يدويا 
من كافة احلسابات املوثقة قبل تفعيل 

العالمة.
ــرى “ميكن  وأضــاف في تغريدة أخ
لــألفــراد احلــصــول على شعار ثانوي 
صغير إلظهار أنهم ينتمون إلى منظمة 
إذا مت التحقق مــن ذلــك مــن قبل تلك 
املنظمة”، مشيرا إلى أنه سيقدم شرحا 

أكثر تفصيال في األسبوع املقبل.
ــة مــؤقــتــا خــدمــة  ــرك ــش ـــت ال ـــف وأوق
احلصول على عالمة التوثيق الزرقاء 
مقابل ثمانية دوالرات التي مت اإلعالن 
عنها في اآلونــة األخيرة بسبب انتشار 
احلــســابــات املــزيــفــة، وقـــال إن خدمة 
التوثيق بالعالمة الــزرقــاء سيعاد 

إطالقها في 29 نوفمبر.
وفي السابق كانت العالمة الزرقاء 
متنح فقط للحسابات املوثقة اخلاصة 
بــالــســاســة واملــشــاهــيــر والصحفيني 

وغيرهم من الشخصيات العامة.

مصور كويتي يبدع بعرض صور إيطاليا في معرض الكتاب
3 جمادى األولى 1444 هـ/27 نوفمبر 2022 - السنة  السادسة عشر - العدد 3991الأحييييييييييييييد

 في الصـميم
الصورة  التي التقطها صحفي صهيوني مع الشيخ أحمد الفهد، 
والتي حاول البعض استغاللها بصورة سيئة لضرب الشيخ، وسيلة 
غير أخالقية لتصفية احلسابات، لسنا بصدد الدفاع عن الفهد فهو 
أقدر في الدفاع عن نفسه، الصورة التقطت في سوق شعبي، والشيخ 
شخصية رياضية عاملية، وأشخاص كثر حرصوا على التقاط الصور 
معه، فمن غير املقبول أن يسأل عن جنسية الصحفي وتوجهاته، موقف 
الشيخ أحمد، ومن قبله والده الشيخ فهد رحمه الله، من نصرة القضية 
الفلسطينية معروف ومعلن، بل أن الشهيد حمل السالح وتدرب مع 

املقاومة الفلسطينية .
َها اَلِّذيَن آَمُنوا إِن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبإٍ َفَتَبَيُّنوا أَن ُتِصيُبوا َقْوًما  } َيا أَُيّ

ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعلَى َما َفَعلُْتْم َناِدِمنَي{.
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bihokuwait@ �صبيح ال�صلطان
وزارات اخلارجية والنفط واإلعللام وغيرها فهي القوة احلقيقية التي 
منلكها أمام التحديات اإلقليمية والعاملية.وخير مثال في الشقيقة الكبرى 
السعودية وكيف تختار وزراء اخلارجية والنفط واإلعام وجنوميتهم أمام 
احملافل الدولية.فقد انتهى زمن اخلطب اجلامدة املعّدة التي ُتقرأ مع التكسير 

وكفى

Hamadmalajmi@ حمد العجمي
مشوا معاماتي وحطوا ولد خالتي وكيل او اقدم استجواب هذه مهزله 

الميكن قبولها ،،والشرهه على النواب اذا وقفوا معاه ،،!

dahemq@  داهم القحطاين
هناك أحزاب متضررة من نتائج االنتخابات العراقية تريد اختاق مشاكل 
حدودية مع الكويت لتكون مادة انتخابية . جتاهلوهم ، وال تعطوهم الفرصة 
إلثارة الفتنة . وللمحللني السياسيني الكويتيني الذين يدمنون على الصراع 
التلفزيوني للظهور كأبطال أنتم تضرون بلدكم الكويت  . اتركوا األمر ألهل 

األمر

NaderAlMansour@   نيييادر املييني�صيييور

صايرة عندنا الشكاوي زايدة هااليام،، يروح مطعم وياكل وعقب يعترض 
على االسعار!! يا أخي روح مطاعم اسعارها تناسب وضعك املادي مو تروح 
شيراتون وتبي تاكل بسعر مطعم هندي بخيطان.. ماعندك فلوس اكل في 
بيتكم ، فلوسك على قدك اكل مبطعم على قدك.. شي غريب ما قط شفته اال 

عندنا..

KAltarrah@ خالد الطراح
نشهد نوعا من اإلرهاب اإلعامي الغربي املمنهج ضد قطر دون االلتفات 

إلى حقيقة وطبيعة االستعدادات الرياضية والثقافية

abdol_40@   عبدالرحمن امل�صفر
ال إصاح من دون متكني مصلحني حقيقيني وليس متظاهرين بالصاح ، 
وال تطور أو تنمية من غير عناصر كفؤة متمرسة في تقدمي املبادرات وصناعة 
اإلجنازات والقدرة على مواجهة التحديات .. البناء احملكم ليس عما سها 
نختصره بخطابات وشعارات ، وإمنا يقوم على إرادة صادقة ويتولى أمره 

مخلصون مؤهلون!

N_TMBKQSL@ نواف ال�صويط
بعض القياديني إن دخلت عليه مبكتبه تشوفه “ زاره أبليس “ ما يشوف 
األرض ، يتعامل مع املوظفني على انهم خدم واملراجعني كأنهم منل !. أنا أشور 
على احلكومة ، أن قبل تعيني أي قيادي يجب عرضه على الطب النفسي لقياس  

“ األنا العليا “ عنده و تقييم سامة ووضعه النفسي والعقلي !

almelaifi@ اأحمد املليفي
العاقة بني السلطتني يجب أن تقوم على فصل السلطات مع التعاون 

لتحقيق أكبر قدر من أهداف الوطن واملواطن بعيدا عن التصادم أو التخاصم .

إرسل كلمة  »اشتراك«

دراسة: دماغ متحجر 
يحل جداًل علميًا 

ساخنًا استمر طوياًل
ــام 1984 حالً  قـــدَّم دمـــاغ متحجر مكتشف ع
حاسماً جلدل علمي ساخن استمر طويالً. وكشفت 
دراســة أجريت في جامعة أريزونا األمريكية أن 
الدماغ املتحجر، الــذي يرجع إلــى حيوان شبيه 
بالديدان يدعى »كارديديكتيون كاتينيولوم«، 
ساعد الباحثني على اكتشاف حقيقة أصل وتكوين 
الــرأس في مفصليات األرجــل، حسبما أفــاد موقع 
»الــشــرق األوســــط« نــقــالً عــن مجلة »ساينس« 

العلمية.
وسلطت الدراسة الضوء على وصف تفصيلي 
لكارديديكتيون كاتينيولوم احملفوظ في الصخور 
في مقاطعة يوننان جنوبي الصني، ويبلغ طول 

احلفرية نصف بوصة )أقل من 1.5 سم(.
والدماغ املكتشف يشّكل، وفق الدراسة، جهازاً 
عصبياً محفوظاً بدقة لذلك احليوان الذي ينتمي 
إلى مجموعة منقرضة من احليوانات ُتعرف باسم 

»فصيات األقدام املدرعة«.

فنان أميركي يعرض أعمااًل فنية من بطاقات املترو في »نيويورك«
جلأ فنان أمريكي إلى طريقة 
مبتكرة في إبداع أعماله الفنية، 
إذ اعتمد في صنعها على بطاقات 

املترو اخلاص مبدينة نيويورك.
وخالل أكثر من 20 عاماً، حّول 
تــومــاس مــاكــني تلك البطاقات 
إلى فن يستحوذ على اإلعجاب، 
بحسب موقع “الشرق األوسط”.
واستخدم ماكني بطاقات قطار 
األنفاق، إلى جانب أغراض أخرى 
عثر عليها مثل القفازات وبطاقات 

العمل.
ـــــام بـــاســـتـــخـــدام مقص  وق
صغير وصمغ لتقطيع وتكديس 
وترتيب البطاقات البالستيكية 
الرقيقة لتتحول إلــى سيارات 
أجرة صفراء، ومشاهد من مدينة 
نيويورك، وتصميمات جتريدية، 
ومباٍن مصغرة، وبطاقات مترو 

أنفاق معاد تكوينها.
وقــــال مـــاكـــني: لــقــد شــعــرت 

بــالــذهــول مــن إمكانية تكوين 
عالم من هذه القطعة الصغيرة 

الرقيقة.

ويقيم الفنان األمريكي، الذي 
يقطن فــي حــي إيــســت فيلدج، 
حالياً معرضاً ألعماله بعنوان 

“خارج القضبان: فن بطاقات 
قطار األنفاق”.

ولعل املشكلة التي ستواجه 
ماكني في إبداعه أن هيئة النقل 
احلضري ستتجه إلى التخلص 
من بطاقات قطار األنفاق، ليحل 
محلها نظام الــدفــع باستخدام 
البطاقات االئتمانية أو الهواتف 

الذكية بداية من العام املقبل.
ــدأ حتويل  وكـــان مــاكــني قــد ب
ــرة املواصالت  بطاقات دفــع أج
ــد رؤيـــة  ــع الــعــامــة إلــــى فـــن ب
ملصق يعلن عنها فــي محطة 
قطار كطريقة جديدة لدفع أجر 

الرحالت.
وعاد إلى املنزل يومها، وبدأ 
يعيد تصميم بطاقة قطار األنفاق 
بجنون، وجمع أجــزاء معاً في 
تكوينات جــديــدة، وتعديالت 
هازلة، وأدرك مدى روعــة مادة 

بطاقة قطار األنفاق.

أعمال فنية من بطاقات املترو

100 فل�س يي  8 �صفحات 

صورة من إيطاليا
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