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سموه تلقى تهنئة من سمو ولي العهد بالذكرى الثانية لتولي مقاليد احلكم

األمير :مزيد من اإلجنازات التنموية
ول� � � ��ي ال� � �ع� � �ه � ��د :ال� � �ك � ��وي � ��ت ف� � ��ي ظ� � ��ل ق � � �ي� � ��ادة س � �م� ��وك � ��م احل � �ك � �ي � �م� ��ة س� � �ت � ��واص � ��ل حت � �ق � �ي � ��ق اإلجن� � � � � ��ازات

«أمة  .. »2022مراقبة وترقب

أعلنت جمعية الصحافيني
ال��ك��وي��ت��ي��ة م��ش��ارك��ت��ه��ا في
م��راق��ب��ة ان��ت��خ��اب��ات مجلس
األم���ة  ،2022م��ع جمعية
الشفافية الكويتية وجمعية
النزاهة الوطنية الكويتية.
وق���ال أم�ين س��ر جمعية
احمل��ام�ين ال��ك��وي��ت��ي��ة خالد
السويفان :حرصاً على سير
العملية اإلنتخابية وفق
أس��س ال��ن��زاه��ة والشفافية
وب��ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع وزارة
الداخلية مت إعتماد اجلمعية
كمراقب
ب���دوره���ا أك����دت وزارة
ال��ص��ح��ة ج��اه��زي��ت��ه��ا عبر
مختلف ق��ط��اع��ات ال���وزارة
امل��ع��ن��ي��ة ل�لان��ت��خ��اب��ات ،
م��وض��ح��ة ان ه��ن��اك 1000
م��س��ع��ف و 274مم���رض
ومم�����رض�����ة وط���ب���ي���ب مت
توزيعهم على  123مدرسة
ف���ي ال���دوائ���ر االن��ت��خ��اب��ي��ة
اخلمس.
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تلقى سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد رسالة تهنئة من أخيه سمو
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مبناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه
مقاليد احلكم.
حيث أكد في رسالته ،أن دولة الكويت في ظل قيادة سموه احلكيمة
والتوجيهات السديدة ستواصل بعقول أبنائها وسواعدهم حتقيق مزيد
من اإلجنازات في شتى املجاالت ليتحقق في عهد سموه امليمون ما يتطلع
إليه من رفع شأنها بني الدول ومتيز شعبها الوفي بني الشعوب داعيا
الله تعالى أن ميد سموه بعونه وتوفيقه ليظل ملسيرة الوفاء والعطاء
قائدا حكيما ولوطننا الغالي راعيا أمينا
وبعث صاحب السمو رسالة شكر جوابية إل��ى سمو ول��ي العهد
 ،سائال سموه املولى تعالى أن يدمي على الوطن الغالي نعمة األمن
واألمان والرخاء وأن يوفق اجلميع خلدمته ورفعة شأنه وصون مكانته
املرموقة عبر حتقيق املزيد من اإلجنازات التنموية واملنشودة على صعيد
مساره احلضاري الطموح.

بني السطور

 1000فني طوارئ و 259ممرضا ً و 15طبيبا في عيادات مراكز االقتراع

قطع الكهرباء عن  32قسيمة
مخالفة في العمرية والرابية
أعلنت بلدية الكويت قيام إدارة التدقيق واملتابعة الهندسية
بفرع بلدية الفروانية بتنفيذ إجراءات قطع التيار الكهربائي عن
 32قسيمة مخالفة في منطقتي العمرية والرابية وذلك بالتنسيق
والتعاون مع وزارة الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة.
وقال مدير إدارة التدقيق واملتابعة الهندسية سعيد العازمي
إن القسائم التي قطعت عنها الكهرباء قام أصحابها بتأجير
العزاب في مناطق السكن اخل��اص األم��ر ال��ذي أدى إلى إزعاج
املواطنني والقاطنني بالقسائم املجاورة.

أوكرانيا ..سكان األقاليم الشرقية
اختاروا االنضمام إلى روسيا
أظهرت نتائج نهائية أم��س ان اغلبية السكان في األقاليم
الشرقية في أوكرانيا التي أعلنت انفصاال اح��ادي اجلانب عن
كييف صوت لصالح االنضمام الى روسيا.
ونقلت وكالة (تاس) الروسية لالنباء عن مصادر في جلان
االنتخابات املركزية في األقاليم الواقعة شرقي أوكرانيا ان
23ر 93باملئة من سكان (دونيتسك) ادلوا بأصواتهم لصالح
االنضمام الى روسيا في االستفتاء العام الذي جرى خالل األيام
اخلمسة املاضية والذي شارك فيه مليون و 131الف مواطن أي
حوالي  98باملئة من السكان .
وف��ي إقليم لوغانسك ص��وت لصالح االنضمام ال��ى روسيا
42ر 98باملئة من مجموع مليون و 662الف مواطن شاركوا في
عملية االقتراع

«املواصالت» تدرس خصخصة
«االتصاالت الثابتة»

قالت وزارة املواصالت امس إنها وقعت عقدا مع أحد املكاتب
االستشارية الستكمال دراس���ة اجل���دوى خلصخصة شبكة
االت��ص��االت الثابتة عن طريق هيئة مشروعات الشراكة بني
القطاعني العام واخلاص.
وأوض���ح املتحدث الرسمي باسم وزارة ال��دول��ة لشؤون
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات مشعل الزيد أن وزيرة الدولة
لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات الدكتورة رنا الفارس ترأست االجتماع التحضيري مع
املكتب االستشاري املعني بتطوير االستثمارات لقطاع االتصاالت
بحضور اللجنة املشتركة من هيئة مشروعات الشراكة بني
القطاعني العام واخلاص.

(طالع صفحة )3

«األشغال» تنفي فتح باب
التبرعات إلصالح الشوارع

نفت وزارة األشغال العامة ،ما يتداول من أخبار عن فتح باب
التبرعات للمواطنني والشركات إلصالح الشوارع.
وقالت ال��وزارة في بيان إن الطرق والشوارع يتم تطويرها
وصيانتها وفقا ً للعقود املوقعة بني الوزارة واجلهات ذات الشأن
املشترك .

اليوم يومك أيها املواطن ،فأنت في مفترق طرق ،إما أن تختار
مصلحة الوطن أو مصاحلك اخلاصة ،وس��وف تتحمل إثم
اختيارك الفاسدين ،أو تنال أجر اختيار الصاحلني ،وال نعني
هنا املتدينني وإمنا من يصلحون ملهمة التشريع والرقابة  .ال
سمو األمير حفظه الله وضعنا أم��ام مسؤولية االختيار،
وأك��د حيادية احلكومة عن التدخل في النتائج ،وه��ذا نهج
دميوقراطي ممتاز فأصبحت الكرة في ملعب الشعب  « ،إ ِنَّ
ِي أْالَمِني « نحن اليوم نعيش مرحلة
ْت ا ْل َقو ُّ
اس َتأْجَ ر َ
خَ ْي َر مَنِ ْ
سياسية حرجة  ،هناك ح��روب ،وشعوب تطالب باحلرية
من األنظمة الدكتاتورية ،وق��د فتح لنا طريق آم��ن للعبور
للمستقبل املشرق ،وحسن اختيارنا بعد حول الله وقوته هو
طريق الفالح  ..فأحسنوا االختيار.

 12يوم ًا من التظاهرات في إيران ..
والشرطة مستمرة في القمع
فيما دعا الرئيس اإليراني ابراهيم رئيسي ق��وات األم��ن إلى
التحرك بحزم ضد “مثيري الشغب”  ،حذّرت الشرطة اإليرانية،
ام��س ،من أن وحداتها ستواجه ،بكل قوتها املتظاهرين الذين
يحتجون منذ  12يوما على وفاة شابة كانت موقوفة لدى شرطة
األخالق ،في مؤشر يدل على أن السلطات مستمرة بالتشدد على
الرغم من مقتل العشرات في حملة القمع.
ومساء الثالثاء تواصلت التظاهرات احتجاجا على وفاة مهسا
أميني البالغة  22عاما خالل احتجازها لدى شرطة األخالق لعدم
التزامها بقواعد اللباس الصارمة للجمهورية اإلسالمية.
وأم��س ج��اء ف��ي بيان لقيادة الشرطة أوردت���ه وك��ال��ة أنباء
«فارس» ،اإليرانية :اليوم يسعى أعداء جمهورية إيران اإلسالمية
وبعض مثيري الشغب إل��ى العبث بالنظام العام وأم��ن األمة
باستخدام ذرائع مختلفة .

الشرطة حتذر من مواجهة املتظاهرين بحزم

«ال ��داخ �ل �ي ��ة» :ال �ت �ص��وي��ت ب�ش�ه��ادة
اجل�ن�س�ي��ة األص �ل �ي��ة أو «مل ��ن يهمه
األمر»

4
مؤشرات البورصة تتراجع جماعي ًا
في اخلتام بضغط  10قطاعات

5
أزرق ال �ق ��دم ي �ف��وز ع �ل��ى ع �م��ان ف��ي
افتتاح آسيوية الصاالت

7

األحد  9أكتوبر ..
«راحة» مبناسبة
املولد النبوي
أصدر ديوان اخلدمة املدنية ،امس ،تعميما ً
بشأن عطلة املولد النبوي الشريف ،التي
تصادف شهر أكتوبر املقبل.
وق��ال الديوان في تعميمه رقم  14لسنة
 2022بشأن عطلة املولد النبوى الشريف
للعام  1444هجرية إنه سيتم تعطيل العمل
ف��ي جميع ال����وزارات واجل��ه��ات احلكومية
والهينات وامل��ؤس��س��ات العامة ي��وم األح��د
امل��واف��ق  9أكتوبر  2022م��ع اعتباره يوم
راح��ة ،واعتبار ي��وم السبت املوافق الثامن
من الشهر نفسه عطلة رسمية بهذه املناسبة
على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم اإلثنني
 10أكتوبر ،مشيرا إلى أن األجهزة واجلهات
ذات طبيعة العمل اخلاصة حتدد عطلتها وفقا ً
ملصلحة العمل.

«الكهرباء واملاء» :تشغيل أول محطة حتويل رئيسية في «املطالع» بجهد  400كيلو فولت
دشن الوكيل املساعد لشبكات النقل الكهربائية في
وزارة الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة ،املهندس مطلق
العتيبي ،أمس ،تشغيل أول محطة حتويل رئيسية في
مدينة املطالع جهد  400كيلوفولت.

2

وقال العتيبي في تصريح صحفي :إن افتتاح هذه
احملطة الرئيسية سيتبعه تشغيل عدد من احملطات في
مدينة املطالع ،مؤكدا ً أهمية ترشيد الطاقة واالستهالك
وكفاءة التكييف واألجهزة الكهربائية.

يذكر أن احملطة سعة  400كيلو فولت حتمل الرقم
 z1وسيتبعها في األسبوع األول من الشهر املقبل 3
محطات أخرى سيكون مجموع قدرتها حوالي 2000
ميغاواط.
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سموه تلقى رسائل تهنئة من ولي العهد و كبار الشيوخ واملسؤولني في الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد احلكم

أمير البالد :نسأل الله أن يدمي على وطننا الغالي األمن واألمان والرخاء
ول� � � � ��ي ال � � �ع � � �ه� � ��د :ال � � �ك� � ��وي� � ��ت ف � � ��ي ظ � � ��ل ق� � �ي � ��ادت� � �ك � ��م احل � �ك � �ي � �م � ��ة وت � ��وج � �ي � �ه � ��ات � �ك � ��م ال � � �س � � ��دي � � ��دة س � � �ت� � ��واص� � ��ل حت � �ق � �ي� ��ق م� � ��زي� � ��د م � � ��ن اإلجن � � � � � � ��ازات
تلقى صاحب السمو أمير البالد الشيخ
ن��واف األح��م��د ،رس��ال��ة تهنئة م��ن أخيه
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد،
مبناسبة الذكرى الثانية لتولي صاحب
السمو أمير البالد مقاليد احلكم هذا نصها:
يسرني أن أرفع إلى مقام سموكم الكرمي
أسمى آيات التهاني والتبريكات مبناسبة
مرور عامني على تولي سموكم (حفظكم
الله ورعاكم) سدة اإلمارة ومقاليد احلكم
في وطننا العزيز.
ويطيب لنا بالفخر واالعتزاز ونحن
نهنئ سموكم (حفظكم الله ورع��اك��م)
بهذه املناسبة الوطنية العزيزة علينا
وعلى أب��ن��اء وطننا احلبيب واملقيمني
على أرض���ه الطيبة أن ن��ؤك��د أن دول��ة
الكويت في ظل قيادة سموكم احلكيمة
وتوجيهاتكم السديدة ستواصل بعقول
أبنائها وس��واع��ده��م حتقيق م��زي��د من
اإلجنازات في شتى املجاالت ليتحقق في
عهد سموكم امليمون ما تتطلعون إليه من
رفع شأنها بني الدول ومتيز شعبها الوفي
بني الشعوب ،داع�ين الله تعالى أن ميد
سموكم بعونه وتوفيقه لتظلوا ملسيرة

الوفاء والعطاء قائدا ً حكيماً ولوطننا
الغالي راعياً أميناً ،كما نسأله أن يحفظ
سموكم بعنايته ويحيطكم برعايته وأن
ي��دمي على وطننا العزيز نعمتي األمن
واألم��ان في ظل قيادة سموكم الرشيدة
(حفظكم الله ورعاكم) وسدد على دروب
اخلير خطاكم.
وق��د بعث صاحب السمو أمير البالد
الشيخ نواف األحمد ،رسالة شكر جوابية
إلى أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل
األحمد ،ضمنها سموه خالص شكره على
م��ا عبر عنه أخيه سمو ول��ي العهد من
فيض املشاعر األخوية ومن صادق الدعاء
بهذه املناسبة ،سائالً سموه املولى تعالى
أن ميتع سموه مبوفور الصحة ومتام
العافية ويدمي على الوطن الغالي نعمة
األمن واألمان والرخاء وأن يوفق اجلميع
خلدمته ورف��ع��ة شأنه وص��ون مكانته
املرموقة عبر حتقيق املزيد من اإلجنازات
التنموية واملنشودة على صعيد مساره
احلضاري الطموح.
كما تلقى صاحب السمو أمير البالد
الشيخ ن��واف األحمد ،رسائل تهنئة من

سمو الشيخ سالم العلي رئيس احلرس
الوطني ،وسمو الشيخ ناصر احملمد،
وس��م��و الشيخ ص��ب��اح اخل��ال��د ،وسمو
ال��ش��ي��خ أح��م��د ال��ن��واف رئ��ي��س مجلس
ال��وزراء مبناسبة الذكرى الثانية لتولي
صاحب السمو أمير البالد مقاليد احلكم.
وقد بعث صاحب السمو أمير البالد
الشيخ ن���واف األح��م��د ،ب��رس��ائ��ل شكر
جوابية إل��ى سمو الشيخ سالم العلي
رئيس احل��رس الوطني وسمو الشيخ
ناصر احملمد وسمو الشيخ صباح اخلالد
وسمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس
ال���وزراء ،ضمنها سموه خالص شكره
وتقديره على ما عبروا عنه من مشاعر
أخ��وي��ة طيبة وم��ن دع���اء ص���ادق بهذه
املناسبة ،سائالً سموه املولى تعالى أن
يحفظ الوطن العزيز ويدمي عليه نعمة
األم��ن واألم��ان وال��رخ��اء ويسدد اخلطى
لكل ما فيه خير ورفعة الوطن الغالي
وإع�لاء مكانته املرموقة وحتقيق املزيد
من ما ينشده من تقدم ورقي وازدهار وأن
ينعم على سموهم بوافر الصحة ومتام
العافية.

سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد

سمو األمير يتلقى برقية تهنئة من ملك املغرب
تلقى صاحب السمو أمير البالد الشيخ ن��واف األحمد،
برقية تهنئة من أخيه صاحب اجلاللة امللك محمد السادس
ملك اململكة املغربية الشقيقة ،أعرب فيها جاللته عن خالص
تهانيه لسموه مبناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد
احلكم ،مؤكدا ً فيها على تعزيز وتطوير العالقات الوطيدة بني
البلدين الشقيقني ،كما ضمنها جاللته خالص متنياته لسموه
مبوفور الصحة والعافية وبدوام التوفيق والسداد لقيادة
مسيرة اخلير والنماء في دولة الكويت.

وقد بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد
ببرقية جوابية جلاللته ضمنها بالغ شكره وتقديره على
ما عبر عنه جاللته من فيض املشاعر الطيبة ومن صادق
الدعاء ،مشيدا ً سموه بأواصر العالقات التاريخية واألخوية
احلميمة التي جتمع دولة الكويت واململكة املغربية الشقيقة،
ال سموه ،املولى تعالى أن ي��دمي على جاللته موفور
سائ ً
الصحة والعافية ويحقق للمملكة املغربية الشقيقة كل الرقي
واالزدهار في ظل القيادة احلكيمة جلاللته.

وزير العدل يدشن خدمة
«املوثق األهلي» إلكتروني ًا

املستشار جمال اجلالوي

دش��ن وزي��ر العدل ووزي��ر ال��دول��ة لشؤون تعزيز النزاهة ووزي��ر األوق��اف
والشؤون اإلسالمية ،املستشار جمال اجلالوي ،خدمة (املوثق األهلي) إلكترونياً
والتي متكن القيام بإجراءات التوثيق وفقاً للمعايير واالشتراطات املقررة قانوناً
في جميع االوقات دون احلاجة ملراجعة الوزارة.
وقالت وزارة العدل عبر حسابها في موقع التواصل االجتماعي (تويتر) أمس:
إن اخلدمة اجلديدة تسهم في جعل الكويت بيئة جاذبة لالستثمارات احمللية
واألجنبية وتعزز الشراكة بني القطاعني احلكومي واخلاص وتفتح املجال أمام
فرص وظيفية جديدة للمواطنني فضالً عن حتسني بيئة األعمال وتطوير اخلدمات
املقدمة.
وأض��اف��ت :إن اخلدمة تسهم أيضاً بشكل كبير في سرعة إجن��از املعامالت
وتوثيقها بالكويت حتى في أيام العطالت وغير أوقات العمل الرسمية للدوائر
احلكومية إلى جانب حتقيق التطور اإلداري ال��ذي يتناسب مع رؤي��ة الكويت
املستقبلية.

سفير الكويت لدى السعودية يؤكد أهمية
اجتماعات اللجان الوزارية اخلليجية
أكد سفير دولة الكويت لدى اململكة العربية
السعودية ،الشيخ علي اخل��ال��د ،أول أمس،
أهمية اجتماعات اللجان الوزارية اخلليجية في
اتخاذ القرارات وبناء اخلطط واالستراتيجيات
مبا يخدم مصالح دول وشعوب اخلليج.
جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير الشيخ
علي اخلالد لـ (كونا) على هامش مأدبة عشاء
أقامها على ش��رف وزي��ر التجارة والصناعة
وزير الشؤون االجتماعية والتنمية املجتمعية
فهد الشريعان والوفد املرافق له املشارك في
اجتماع اللجنة ال��وزاري��ة ل���وزراء الشؤون
 التنمية االجتماعية بدول مجلس التعاوناخلليجي في الرياض.
وأش��اد الشيخ علي اخلالد مبا مت مناقشته
وطرحه من بنود خالل االجتماع والتي تخدم
ش��رائ��ح املجتمع ككل م��ن ذوي االحتياجات
اخلاصة والطفل واملرأة وكبار السن واألسرة
التي تعتبر لبنة األساس للمجتمع والدولة.
وق��ال :إن مشاركة الكويت في االجتماعات
ي��ؤك��د حرصها على التنسيق م��ع اشقائها
في دول اخلليج والعمل على تطوير العمل
املؤسسي اخلليجي مبا يحقق املصلحة لدول
املنظومة مع استمرارية هذه االجتماعات.
ولفت إلى أن هذه االجتماعات تعطي الفرصة
لتبادل االراء واخلبرات واالطالع بشكل مباشر
على اهم التجارب الناجحة واالستفادة منها
في كل دول اخلليج مبا يتناسب معها وتسهم
في تطوير اخل��دم��ات التي تقدمها ال���وزارات
واملؤسسات.
وأشاد مبن مت تكرميهم من قبل وزير املوارد
البشرية والتنمية االجتماعية السعودي
امل��ه��ن��دس أح��م��د ال��راج��ح��ي خ�لال اجتماعات
ال��ل��ج��ان ال���وزاري���ة اخلليجية وه���م رئيس
مجلس ادارة جمعية الهالل األحمر الكويتي
الدكتور ه�لال الساير كشخصية رائ���دة في

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

رئيس مجلس الوزراء باإلنابة يهنئ وزير الدفاع
السعودي بصدور األمر امللكي بتعيينه في منصبه
بعث رئيس مجلس ال���وزراء
باإلنابة ووزي��ر ال��دف��اع ووزي��ر
الداخلية بالوكالة ،الشيخ طالل
اخلالد ببرقية تهنئة ،أمس ،إلى
وزي��ر ال��دف��اع باململكة العربية
السعودية الشقيقة األمير خالد
بن سلمان مبناسبة صدور األمر
امللكي بتعيني وزيرا ً للدفاع.
وق���ال���ت م��دي��ري��ة ال��ت��وج��ي��ه
املعنوي والعالقات العامة في
رئاسة األرك���ان العامة للجيش
في بيان صحفي :إن الشيخ طالل
اخل��ال��د أع���رب ف��ي برقيته عن
متنياته لوزير الدفاع السعودي
بالنجاح والتوفيق والسداد في
مهام منصبه اجلديد ،سائالً الله
عز وجل أن يدمي على اململكة نعمة
األمن واألمان والرفعة واالزدهار
في ظل القيادة احلكيمة خلادم
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن
عبد العزيز ملك اململكة العربية
السعودية الشقيقة وولي العهد
رئ��ي��س مجلس ال����وزراء األمير
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

الشيخ طالل اخلالد

سفير غانا يشيد بجهود الكويت
اإلنسانية على كل املستويات الدولية

د .هالل الساير يستقبل سفير غانا

الشيخ علي اخلالد

املجال االجتماعي واجلمعية الكويتية ملكافحة
التدخني والسرطان وبنك الكويت الوطني
كأحد املشاريع االجتماعية الرائدة وكذلك البنك
الوطني مع بيت التمويل الكويتي من مؤسسات
القطاع اخلاص املتميزة في االحالل والتوطني
وك��ذل��ك شركة دور ان��د م��ور العاملية ألعمال
النجارة من الكويت كصاحب أحسن مشروع
صغير في دول املجلس.
وأك��د أن تكرمي هذه الشخصيات الوجهات
جاء للجهود اإلنسانية والتنموية التي قدموها
وتأتي ام��ت��دادا ً ملا جبل عليه أه��ل الكويت من
عمل اخلير والتكاتف االجتماعي والنهضة
املجتمعية.

أشاد سفير غانا لدى البالد أبوبكر عبدالله،
أمس ،بجهود دولة الكويت اإلنسانية في إغاثة
املنكوبني واملتضررين واحملتاجني على كل
املستويات الدولية ال سيما في قارة إفريقيا.
وقال السفير عبدالله لـ (كونا) عقب لقائه
رئيس مجلس إدارة جمعية الهالل األحمر
الكويتي ،الدكتور هالل الساير :إن اجلمعية
ساهمت بأعمالها اخليرية واملتنوعة في
إبراز الوجه احلضاري لدولة لكويت حكومة
وشعبا ً.
ولفت إلى التنسيق والتعاون بني الصليب
األح��م��ر ال��غ��ان��ي وال��ه�لال األح��م��ر الكويتي
لتوسيع آفاق التعاون الثنائي وتسهيل إجناز
املشاريع اإلغاثية والتنموية واإلنسانية في
غانا.
وأع���رب ع��ن ش��ك��ره للجمعية وجهودها
اإلنسانية في إغاثة املتضررين الذين يعانون
من الكوارث الطبيعية أو الكوارث الناجمة عن
صنع االنسان ومساعدتها للدول املنكوبة.

من جهته قال الدكتور الساير في تصريح
مماثل لـ(كونا) :إن اجلمعية نفذت مشاريع
ع��دة في غانا منها دع��م احملتاجني والفقراء
باملواد الغذائية والتي تأتي جتسيدا ً لدور
(الهالل األحمر) الكويتي اإلنساني.
وأك��د الساير ح��رص اجلمعية على بذل
كل اجلهود املمكنة تلبية للنداءات االنسانية
للمتضررين ،م��ش��ي��را ً إل���ى أن امل��س��اع��دات
الكويتية املقدمة للمنكوبني في شتى أنحاء
العالم ستظل عالمة مضيئة تضاف إلى سجل
البالد.
وأش���اد بجهود السفير الغاني ف��ي دفع
العالقات اإلنسانية املشتركة بني اجلمعيتني
الوطنيتني قدما ً ،مؤكدا ً أهمية مثل هذه اللقاءات
في إرساء روابط التعاون وتعزيز العالقات
الثنائية في مجال العمل اإلنساني واإلغاثي.
ول��ف��ت إل��ى اس��ت��م��رار ال��ك��وي��ت ف��ي تقدمي
الدعم اإلنساني جلميع ال��دول واملجتمعات
بتوجيهات من القيادة السياسية في البالد.

األمير خالد بن سلمان

محافظ «األحمدي» يهنئ
سمو األمير بحلول الذكرى
الثانية لتولي مقاليد احلكم
أع�������رب م��ح��اف��ظ
“األحمدي” ،الشيخ
ف�����واز اخل����ال����د ،عن
أسمى آي��ات التهاني
والتبريكات مبناسبة
حلول الذكرى البهيجة
الثانية لتولي صاحب
ال��س��م��و أم��ي��ر ال��ب�لاد
الشيخ ن��واف األحمد
مقاليد احلكم .
وق������ال اخل����ال����د :
يشرفني أن أرفع إلى
مقام صاحب السمو
األم��ي��ر ،أس��م��ى آي��ات
التهاني والتبريكات
مقرونه بتأكيد معاني
ال������والء واالن���ت���م���اء
الشيخ فواز اخلالد
وال���وف���اء وال��دع��وات
ال��ق��ل��ب��ي��ة مب���وف���ور
الصحة والعافية وطول العمر .سائالً املولى جل وعال التوفيق والسداد
الدائمني لسموه ملواصلة قيادة مسيرة اخلير والعطاء والنماء والرخاء
وحتقيق املزيد من الرفعة واملجد التقدم واالزده���ار واألم��ن واألم��ان
واالستقرار لكويتنا احلبيبة على الصعد كافة.
واستطرد محافظ األحمدي :مستحضرين في هذه املناسبة العزيزة
على قلوب اجلميع وبكل الفخر واالعتزاز واالجالل مسيرة عطاء سموه
رعاه الله في خدمة وطنه وأهله على امتداد عقود.
وندعو املولى سبحانه أن يحفظ سموه للكويت وملواطنيها على الدوام
نعم الوالد والقائد واملعلم ،وأن يخطو وطننا الغالى في عهده امليمون
املزيد من اخلطوات الوثابة نحو مستقبل أكثر إشراقا ً تتحقق فيه الغايات
فى ظل الرعاية السامية احلكيمة لسموه ابقاه الله  ،انه نعم املجيب.
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الختياره ضمن أفضل قياديي األمن السيبراني في «الشرق األوسط»

«املواصالت» توقع عقد ًا الستكمال دراسة
جدوى خصخصة شبكة االتصاالت الثابتة

الفريق هاشم الرفاعي يكرم املقدم أحمد عبدالله بحضور اللواء رياض طواري

على جن��اح احل���رس ال��وط��ن��ي ف��ي م��س��اي��رة ركب
التكنولوجيا احلديثة في كافة وحداته من خالل
تنفيذ اإلج��راءات اخلاصة باألمن السيبراني بكل
كفاءة واقتدار متاشيا مع التوجه العاملي حلماية
شبكات االنترنت في املواقع واجلهات احليوية،
كما يثبت م��دى كفاءة منتسبي احل��رس الوطني
وقدرتهم على التميز في املجاالت املختلفة .وأشار
سعادة الوكيل إلى احلرص على تشجيع منتسبي
احل��رس الوطني ودعهم للوصول ألعلى درجات
التميز انطالقاً من اهتمام القيادة الكرمية باالرتقاء
بالعنصر البشري في كافة املجاالت.

جمعية الصحافيني تشارك في مراقبة
انتخابات مجلس األمة 2022

استجابة ملوافقة مجلـس الوزراء تشارك جمعية
الصحافيني الكويتية وجمعية الشفافية الكويتية
وجمعية النزاهة الوطنية الكويتية  ،في متابعة
انتخابات مجلس األمة . 2022
وأوض���ح مجلس إدارة جمعية الصحافيني
الكويتية ،أن هذه املشاركة تأتي من حرص مجلس
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الزيد :الوزيرة الفارس وجهت املعنيني بسرعة اإلجناز وتذليل العقبات

وكيل «احلرس الوطني» يكرم
املقدم مهندس أحمد عبدالله

كرم وكيل احلرس الوطني الفريق الركن مهندس
هاشم الرفاعي ،بحضور املعاون للشؤون املالية
وإدارة املوارد اللواء رياض طواري ،ركن أول أمن
سيبراني املقدم مهندس أحمد عبدالله مبناسبة
اخ��ت��ي��اره م��ن ب�ين أفضل ق��ادة األم��ن السيبراني
بالشرق األوس��ط للعام  )CISO50( 2022من
قبل أكبر جتمع للشركات العاملية االستشارية
في مجال األم��ن السيبراني .وهنأ وكيل احلرس
الوطني الضابط املكرم ،ونقل له تهنئة القيادة
ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس
احلرس الوطني ،معتبرا ً أن هذا التكرمي خير دليل

alwasat.com.kw

ال���وزراء على ضمان إج���راء عملية االنتخابات
ملجلس األمة في جو من النزاهة واحلرية ومتكني
الناخبني ف��ي التعبير ع��ن آرائ��ه��م وإختيارهم
ملمثليهم في مجلس األمة  ،وسعياً لتحقيق أعلى
معايير الشفافية ،ودعماً ل��دور شراكة منظمات
املجتمع املدني في العملية الدميقراطية .

العقاب :حماية مكونات احلياة الفطرية مبواقع تابعة للمطار

تعاون بيئي بني «الطيران املدني» و«حماية البيئة»

قالت وزارة امل��واص�لات ،أم��س :إنها
وقعت عقدا ً مع أحد املكاتب االستشارية
الستكمال دراس��ة اجل��دوى خلصخصة
شبكة االتصاالت الثابتة عن طريق هيئة
مشروعات الشراكة بني القطاعني العام
واخلاص.
وأوض���ح امل��ت��ح��دث ال��رس��م��ي باسم
وزارة ال���دول���ة ل��ش��ؤون االت��ص��االت
وتكنولوجيا املعلومات ،مشعل الزيد،
في تصريح صحفي ،أن ه��ذا املشروع
يحظى باهتمام بالغ من وزي��رة الدولة
لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون
االت��ص��االت وتكنولوجيا املعلومات
الدكتورة رنا الفارس.
وذك��ر أن ال��وزي��رة ال��ف��ارس ترأست
االج��ت��م��اع ال��ت��ح��ض��ي��ري م���ع املكتب
االستشاري املعني بتطوير االستثمارات
ل��ق��ط��اع االت���ص���االت ب��ح��ض��ور اللجنة
املشتركة من هيئة مشروعات الشراكة
بني القطاعني العام واخلاص.
وب�ين أن ال��وزي��رة ال��ف��ارس أعطت
توجيهاتها للمعنيني في هذا املوضوع
بسرعة اإلجناز وتذليل جميع العقبات

د .رنا الفارس تترأس االجتماع التحضيري بني وزارة املواصالت املكتب االستشاري

وامل��ع��وق��ات حتى يتم تنفيذ املشروع
بأقرب وقت ممكن.
ولفت إلى أن هذه اخلطوة أتت بعد
عدة اجتماعات عقدتها اللجنة املشتركة
بني الوزارة وهيئة مشروعات الشراكة
بني القطاعني العام واخلاص مبشروع

رؤية (كويت جديدة .)2035
وأشار إلى أن هذا املشروع يقع ضمن
برنامج الوزارة لتطوير خدماتها السيما
في مجال االت��ص��االت التي يعد محورا
أساسيا في النهوض بجميع املجاالت
سواء اقتصاديا أو اجتماعيا.

تطوير شبكة االتصاالت الثابتة التي
ترأستها وكيلة وزارة املواصالت خلود
شهاب .وقال الزيد :إن هذه اخلطوة تأتي
ضمن تطلعات الوزارة إلى توفير فرص
عمل جديدة للشباب الكويتيني وكذلك
تعزيز إي��رادات الدولة مبا يتناسب مع

الصبيحي :العطاء سيستمر حتت قيادة سمو األمير وولي العهد

«التميز اإلنساني» :أمير اإلنسانية خلّد اسم الكويت
في احملافل اإلقليمية والعربية والعاملية
تستذكر الكويت والعديد من دول
العالم التي وصلت إليها عطاءات الكويت
وأياديها البيضاء في التاسع والعشرين
م��ن سبتمبر ذك��رى وف��اة أمير العطاء
وال��وف��اء أمير اإلنسانية ال��ذي عاشت
الكويت في ظل قيادته احلكيمة  14عاماً
خلد فيها اسمها في احملافل اإلقليمية
والعربية والعاملية.
ففي مثل هذا اليوم من العام 2020
ن��ك��س��ت ال��ك��وي��ت أع�لام��ه��ا وات��ش��ح��ت
بالسواد بيوتها وعمت األحزان مناطقها
بعد إعالن وفاة أمير البالد الشيخ صباح
األحمد ال��ذي عرفه الكويتيون خاللها
أب��ا وأخ��ا وق��ائ��دا أسهم ف��ي دف��ع عجلة
التنمية فيها وحتقيق نهضتها وتعزيز
استقرارها.
وق���ال د .خ��ال��د الصبيحي رئيس
مجلس إدارة جمعية التميز اإلنساني:
لقد حرص األمير الراحل الشيخ صباح
األحمد “طيب الله ثراه” على تعزيز
الوحدة الوطنية ومتاسك أبناء الكويت

وتكاتفهم ورص صفوفهم ف��ي ضوء
األخطار والتقلبات التي كانت تعصف
باملنطقة من حني الى آخر.
ون���وه الصبيحي على ال���دور ال��ذي
يقوم به الشعب الكويتي أو حكومته
ومساهماته اإلنسانية منذ ال��ق��دم من
خ�لال اجلمعيات وامل��ب��رات واللجان
اخليرية ،وتشهد على ذل��ك امل��ب��ادرات
الشعبية وم��ا قدمته من دع��م متواصل
للكثير م��ن امل��ش��اري��ع اإلن��س��ان��ي��ة في
قارتي آسيا وإفريقيا ،واأليادي اخليرة
التي امتدت للكثير من احملتاجني في
أصقاع األرض ،وال سيما أثناء املجاعات
والكوارث الطبيعية.
وأوضح الصبيحي أن الشيخ صباح
األحمد “رحمه الله” عرف عنه العمل
اخل��ي��ري واإلن��س��ان��ي ال���ذي الزم عمله
الدبلوماسي املمتد لنحو  50عاما ،حيث
ت��رأس الكثير من املنظمات اإلنسانية
داخل الكويت وخارجها.
وع��ل��ى الصعيد اخل��ارج��ي ت��ب��وأت

الكويت املؤمتر الدولي للمانحني لدعم
ال��وض��ع اإلن��س��ان��ي ف��ي س��وري��ة لثالث
دورات متتالية وقدمت تبرعات سخية
إلغاثة الالجئني السوريني.
ولم تنس الكويت القضية الفلسطينية
التي اعتبرتها قضيتها العربية األولى
منذ بدايتها وحتى اليوم فاستمر الدعم
الكويتي للفلسطينيني وازدادت وتيرته
في عهد األمير الراحل.
وإذا رح���ل ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح��م��د
“رحمه الله” بجسده فستظل إجنازاته
البارزة مدونة في سجل تاريخ الكويت
وعطاءاته خالدة في مسيرتها احلديثة
وإسهاماته ومبادراته منارة لألجيال
تقتدي بها لتسهم بدورها في بناء الوطن
وازدهاره.
وسيستمر العطاء ب��إذن الله حتت
ق��ي��ادة ص��اح��ب السمو الشيخ ن��واف
األحمد وولي عهده األمني الشيخ مشعل
األحمد دون توقف لتظل الكويت بلد
العطاء واإلنسانية على الدوام.

د .خالد الصبيحي

الكويت مكانة مرموقة بني دول العالم
استحقت عليه اختيارها من قبل األمم
املتحدة (مركزا للعمل اإلنساني) وأطلق
على فقيد الكويت حينها لقب (قائد للعمل
اإلنساني) السيما بعد أن استضافت

عدد املستفيدين من برامجها القرآنية زاد عن  20ألف مستفيد

الشيحة 46 :حلقة قرآنية يدرس بها 684
طالب ًا وطالبة جلمعية املنابر القرآنية
جانب من اللقاء

اعتبرت رئ��ي��س اجلمعية الكويتية حلماية
البيئة د .وج��دان العقاب أن االجتماع التمهيدي
ال��ذي جمعها مبدير إدارة املكتب الفني ب��اإلدارة
العامة للطيران املدني م .مرزوق الشريفي وخبير
منظمة الطيران امل��دن��ي م .محمود ش��رف الدين
بحضور سميرة اخلليفة رئيسة فريق التصوير
الفوتوغرافي باجلمعية ،يدخل في إطار الترتيب
لتوقيع م��ذك��رة التفاهم البيئية ب�ين اجلمعية
و”الطيران املدني”.
وأعربت د .العقاب عن استعداد اجلمعية لتقدمي
خبرات كوادرها بالفرق واللجان التخصصية في
تنظيم وحماية مكونات احلياة الفطرية في املواقع

واملساحات التابعة ملطار الكويت ،مشيدة مبناقشة
تلك احملاور مع م .الشريفي ،الفتة إلى االتفاق على
حتديد اجتماع دوري ملتابعة أنواع التعاون ملا فيه
أمن وسالمة الطيران املدني دون املساس بسالمة
التنوع االحيائي في املنطقة..
ومن جانبه ،أشار مدير املكتب الفني ب��اإلدارة
العامة للطيران املدني م.م��رزوق الشريفي إلى أن
“االجتماع أثمر مناقشة أوجه التعاون بني اجلهتني
في مجال االستفادة من خبرة كوادر جمعية البيئة
ومشاركة اخلبرات ومناقشة العديد من القضايا
البيئية املرتبطة بصناعة الطيران لتطوير التنسيق
املستمر للمواضيع ذات االهتمام املشترك”.

كشف م��س��ؤول الشئون التعليمية
بجمعية املنابر القرآنية ،أحمد الشيحة،
عن حجم العطاء القرآني للجمعية داخل
الكويت وال���ذي بلغ  46حلقة قرآنية
مبختلف مناطق الكويت يدرس بها 684
طالباً وطالبة بجانب املشاريع القرآنية
االخرى كمشروع تصحيح تالوة سورة
الفاحتة الذي استفاد منه  2392مشارك،
ومشروع مجالس السماع التي التحق
بها  11813م��ش��ارك��اً ،ب��اإلض��اف��ة إلى
الدورات العلمية التي استفاد منها 4446
مشاركا ً.
وبي الشيحة أن اجلمعية تولي ذوي
نّ
االحتياجات رعاية خاصة ،إذ خصصت
لهم ارب��ع حلقات قرانية حلقتان لفئة
الصم رجال ونساء يتعلمون فيها القرآن

بلغة اإلش����ارة ،وحلقتان للمكفوفني
واملكفوفات يحفظون فيها القرآن بطريقة
برايل ،ضمن مشروع مواهب القلوب الذي
يدرس فيه  137طالبا ً وطالبة.
في حني أن مشروع غلمان القرآن كما
يقول الشيحة يضم  17حلقة قرآنية
ي��درس بها  295مشاركاً منها  8حلقات
“أون الين” وتسع حلقات يحضر فيها
األط��ف��ال ب��امل��راك��ز وامل��س��اج��د ال��ت��ي بها
احللقات .وأضاف قائالً :أما حلقات جنان
القرآن والتي خصصتها اجلمعية للفتيات
فتضم  17حلقة قرآنية ملتحق بها 295
فتاة يتلقون علوم ال��ق��ران ويحفظون
ويسمعون من خالل حلقات “أون الين”.
وأش����اد ال��ش��ي��ح��ة مب��ش��روع عالية
القراءات الذي يضم  57طالباً وقد شهد

االس��ب��وع امل��اض��ي تخريج ثالثة طالب
م��ج��ازي��ن وم��س��ن��دي��ن ب��رواي��ت��ي حفص
وش��ع��ب��ة ع��ن ع��اص��م اب���ن أب���ي النجود
ال��ك��وف��ي .كما أش��اد الشيحة بالتفاعل
االجتماعي م��ع حلقات جمعية املنابر
القرآنية واعدا باضافة املزيد من احللقات
وامل��ش��اري��ع القرآنية الستيعاب كثرة
ال��راغ��ب�ين ف��ي االن��ض��م��ام ال���ى امل��واك��ب
القرآنية من خالل هذه اجلمعية املباركة.
وشكر الشيحة جميع الداعمني من
املتبرعني واحملسنني واهل اخلير الذين
ض��رب��وا مثال طيبا ف��ي ال��ب��ذل والعطاء
خلدمة كتاب الله تعالى للتأكيد على
الطبيعة الزكية ألهل الكويت الذين لم
يألوا جهدا ً في دعم أهل القرآن ومحبتهم
ابتغاء وجه الله تعالى.

أحمد الشيحة

املطيري :الفرق الطبية في أعلى درجة من اجلهوزية

«الصحة» تؤكد جاهزية مختلف قطاعاتها املعنية النتخابات مجلس األمة
أك��دت وزارة الصحة ،جاهزيتها عبر
مختلف قطاعات الوزارة املعنية النتخابات
مجلس األمة  2022املقرر إجراؤها اليوم،
موضحة أن هناك  1000مسعف و274
مم��رض ومم��رض��ة وطبيب مت توزيعهم
على  123مدرسة في الدوائر االنتخابية
اخلمس.
وق��ال وكيل ال���وزارة املساعد للشؤون
الفنية ورئيس اللجنة املعنية مبتابعة
توفير االحتياجات الصحية لالنتخابات،
الدكتور عبد الرحمن املطيري في تصريح
صحفي أم��س :إن االس��ت��ع��دادات الصحية
ل��ي��وم االق��ت��راع ب���دأت منذ ف��ت��رة تسجيل
املرشحني في اإلدارة العامة لالنتخابات.
وأضاف املطيري ،أن االستعدادات كانت
تتم عبر جلنة العمل للتحضير ومتابعة
توفير االحتياجات املطلوبة النتخابات
مجلس األم��ة من عيادات ميدانية وك��وادر

صحية وجتهيزات طبية وسيارات إسعاف
مب��ا يتفق م��ع خطة ال��ط��وارئ العامة في
الوزارة بالتنسيق املستمر مع اللجنة العليا
لالنتخابات وك��اف��ة اجل��ه��ات ذات الصلة
بإجراءات االنتخابات.
وأك��د أن الفرق الطبية باتت وفق أعلى
درج���ة م��ن اجل��ه��وزي��ة لتقدمي اخل��دم��ات
الصحية في جميع املواقع ومقار االنتخابات
وفقاً للخطة املوضوعة ،مثمناً بهذا الشأن
جهود كل الفرق الصحية التي تشارك في
تقدمي اخلدمة املطلوبة في جميع مواقع
إجراء االنتخابات.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال امل��ت��ح��دث الرسمي
ل��ل��وزارة ال��دك��ت��ور عبد الله السند في
تصريح مماثل :إن خطة الوزارة لتقدمي
الرعاية الصحية الوقائية والطارئة
والعالجية املرتبطة بانتخابات مجلس
األمة في جميع املواقع يشارك فيها جميع

القطاعات املعنية في الوزارة.
وأوض�����ح أن اس���ت���ع���دادات ال�����وزارة
النتخابات مجلس األمة  2022تشمل أيضا ً
 37سيارة إسعاف بواقع  20سيارة من
إدارة الطوارئ الطبية للوزارة و 8سيارات
إسعاف مشاركة من شركة نفط الكويت و9
من احلرس الوطني موزعني حسب كثافة
الناخبني.
وأش����ار إل���ى م��ش��ارك��ة س��ب��ع��ة م��راك��ز
إسعاف رئيسية و 29مركزا ً فرعياً في هذه
االستعدادات ،الفتا ً إلى أنه مت جتهيز خمس
ع��ي��ادات طبية بواقع عيادة في كل مركز
من مراكز االقتراع الرئيسية و 118عيادة
في مقار اللجان الفرعية وجميع العيادات
مجهزة ب��ك��ادر طبي ومتريضي وفنيني
طوارئ طبية.
ولفت إلى رفع حالة التأهب واالستعداد
في املستشفيات العامة وأقسام الطوارئ

 37سيارة إسعاف جاهزة ألي طارئ

واحل����وادث فضال ع��ن ج��ه��وزي��ة خدمات
اإلسعاف اجلوي ،مشيرا ً إلى متابعة فريق

فريق من مسعفي وزارة الصحة

الصحة العامة والتغذية لالشتراطات
الصحية بجانب دور قطاع اخلدمات العامة

في الوزارة في توفير كل ما يلزم من خدمات
لوجستية ملختلف القطاعات الفنية.
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«الداخلية» :التصويت بشهادة اجلنسية األصلية أو «ملن يهمه األمر»

املواطنون يتوجهون اليوم إلى صناديق االقتراع النتخاب ممثليهم في مجلس األمة

ريا�ض عواد

يتوجه املواطنون إلى صناديق االقتراع
ص��ب��اح ال��ي��وم اخلميس النتخاب أعضاء
مجلس األم��ة ف��ي فصله التشريعي الـ17
حاملني معهم املسؤولية الوطنية إلع��ادة
تصحيح املسار عبر اختيار «القوي األمني
املؤمن بربه ثم وطنه والذي يضع مصلحة
الكويت وشعبها فوق كل اعتبار».
وي��خ��ت��ار ال��ن��اخ��ب��ون ال��ذي��ن ي��ح��ق لهم
التصويت وعددهم  795911ناخبا وناخبة
 50نائبا من بني  305مرشحني ومرشحة
في عملية اقتراع جترى وفق نظام الصوت
االنتخابي ال��واح��د وتنطلق ف��ي الساعة
الثامنة صباحا وملدة  12ساعة متتالية.
وعقب إغ�لاق ب��اب االق��ت��راع عند الثامنة
مساء وانتهاء عملية التصويت تبدأ عملية
فرز األصوات متهيدا إلعالن النتائج الرسمية
وتسمية الفائزين بعضوية املجلس ألربع
سنوات مقبلة.
و ق��ال��ت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة إن تصويت
الناخبني في انتخابات مجلس األمة 2022
امل��ق��رر إج��راؤه��ا ص��ب��اح ال��ي��وم اخلميس
سيكون بشهادة اجلنسية األصلية أو شهادة
(ملن يهمه األم��ر) اخلاصة باالنتخابات في
حال فقدانها أو تلفها.
وذكرت ال��وزارة في بيان ل�لإدارة العامة
للعالقات واإلع�لام األمني امس األربعاء إن
الناخبني الذين فقدوا أو أتلفت جناسيهم
عليهم التقدم إلى اإلدارة العامة للجنسية
ووثائق السفر صباح اليوم من الساعة 8
صباحا إلى الساعة  8مساء للحصول على
شهادة (ملن يهمه األمر) اخلاصة باالنتخابات
ليتمكنوا من أداء واجبهم الوطني.
وأوضحت أن إجراءات احلصول على بدل
فاقد أو تالف لشهادة اجلنسية تتمثل في
حضور صاحب العالقة شخصيا إلى اإلدارة
العامة للجنسية ووث��ائ��ق السفر مبنطقة
الضجيج مصطحبا معه البطاقة املدنية
األصلية وص��ورة عنها إضافة إل��ى ع��دد 2
صورة شخصية  6×4خلفية زرقاء.
ولفتت إل��ى أن��ه حرصا على راح��ة كبار
السن وذوي الهمم قامت اإلدارة العامة
للجنسية ووثائق السفر بتخصيص موظفني
إلجناز معامالتهم داخل مركباتهم.
وقالت (الداخلية) إن��ه ميكن للناخبني
التعرف على رقم القيد االنتخابي والدائرة
ومكان االق��ت��راع ورق��م اللجنة عبر تطبيق
(س��ه��ل) احلكومي أو امل��وق��ع اإللكتروني
للوزارة.
وأشارت إلى أن إدارة شؤون االنتخابات
وف��رت خطا ساخنا على الرقم 1889888
ل��ل��رد على أي اس��ت��ف��س��ارات للناخبني من

شهادة اجلنسية الكويتية

املواطنون ينتخبون  50نائبا من بني  305مرشحني

ال��س��اع��ة  8صباحا إل��ى  8م��س��اء ف��ي يوم
االقتراع
  وت��أت��ي ه���ذه االن��ت��خ��اب��ات إث���ر ص��دور
املرسوم رقم  136لسنة  2022في الثاني
من أغسطس املاضي ال��ذي مت مبوجبه حل
مجلس األم��ة نظرا إل��ى حالة ع��دم التوافق
أو التعاون ما بني السلطتني ليصدر في 28
الشهر نفسه املرسوم رقم  147لسنة 2022
بدعوة الناخبني لالقتراع وال��ذي حتدد له
ي��وم غد ويشهد تعطيل العمل في الدوائر
احلكومية ليتفرغ املواطنون ملمارسة حقهم
االنتخابي.
ويتنافس في الدائرة االنتخابية األولى
 48مرشحا ومرشحة للحصول على أصوات
ناخبي الدائرة وعددهم نحو  100185ناخبا
وناخبة فيما يتنافس في الدائرة الثانية 48
مرشحا ومرشحة للحصول على أص��وات
 90478ناخبا وناخبة.
وفي الدائرة الثالثة يتنافس  47مرشحا
ومرشحة على أص��وات  138364ناخبا
ون��اخ��ب��ة ف��ي ح�ين يتنافس ف��ي ال��دائ��رة
ال��راب��ع��ة  80م��رش��ح��ا وم��رش��ح��ة على

 208971صوتا انتخابيا.
ويسعى املرشحون في الدائرة اخلامسة
وال��ب��ال��غ ع��دده��م  82إل���ى ح��ص��د أص���وات
ناخبيهم وعددهم  257913ناخبا وناخبة.
ويحق لكل مواطن يبلغ  21عاما (يوم
االق��ت��راع) وتوافرت فيه الصفات املطلوبة
لتولي احلقوق االنتخابية التصويت في
(أمة  )2022بعد أن مت قيده تلقائيا في كشف
الناخبني ويتعني عليه اصطحاب شهادة
اجلنسية لدى ذهابه إلى مقر التصويت.
وف��ي ح��ال ف��ق��دان ش��ه��ادة اجلنسية فإن
وزارة الداخلية ممثلة في اإلدارة العامة
للجنسية ووثائق السفر أكدت استعدادها
الس��ت��ق��ب��ال ال��ن��اخ��ب�ين ف��ي ي���وم االق��ت��راع
إلصدار شهادة (ملن يهمه األمر) متكنهم من
التصويت.
ولالستعالم عن القيد االنتخابي ومقر
االق��ت��راع وال��ت��ص��وي��ت ب��إم��ك��ان الناخبني
اس��ت��خ��دام ال��ت��ط��ب��ي��ق احل��ك��وم��ي امل��وح��د
للخدمات اإللكترونية (س��ه��ل) أو زي��ارة
امل��وق��ع اإللكتروني ل���وزارة الداخلية في
ح�ين خصصت إدارة ش���ؤون االنتخابات

اخلط الساخن رقم  1889888للرد على أي
استفسارات للناخبني طوال ساعات االقتراع.
وت��داع��ت اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة ملواكبة
العرس الدميقراطي بالتكامل والتنسيق
امل��ش��ت��رك لتستبق م���وع���ده ب��ح��زم��ة من
التجهيزات الالزمة إلخراجه بصورة مثلى
تليق بدولة الكويت وتاريخها الدميقراطي
إذ أك��د وكيل وزارة الداخلية رئيس جلنة
اإلع���داد والتنظيم والتجهيز لالنتخابات
الفريق أنور البرجس توفير جميع اخلدمات
وتسهيل اإلج��راءات للمرشحني واملرشحات
وللناخبني والناخبات ألداء واجبهم الوطني
على الوجه األكمل.
وأك��د املدير العام لبلدية الكويت رئيس
اللجنة املشتركة النتخابات (أم��ة )2022
أحمد املنفوحي اعتماد خطة متكاملة لتنظيم
وتسهيل عملية االقتراع بالتعاون مع وزارة
الداخلية واجلهات املعنية إلظهار العرس
الدميقراطي في أبهى صورة.
وأعلنت وزارة التربية عن اختيار 123
مدرسة من قبل وزارة الداخلية لتكون مراكز
اقتراع منها خمس م��دارس اختيرت كلجان

أمني عام مجلس األمة استقبل الوفود اإلعالمية
الدولية املشاركة في تغطية االنتخابات

امني عام مجلس االمة متحدثا للوفود االعالمية

استقبل األم�ي�ن ال��ع��ام ملجلس األم��ة
ع��ادل اللوغاني ام��س الوفود اإلعالمية
الدولية املشاركة في تغطية انتخابات
(أمة  )2022بالتنسيق مع قطاع اإلعالم
اخلارجي بوزارة اإلعالم ،بحضور األمني
العام املساعد لقطاع اإلع�لام أمل املطوع
واألم�ين العام املساعد لقطاع املنظمات
والعالقات بالتكليف مشعل العنزي.
وجال الوفد مبنى مجلس األمة للتعرف
على مرافق املجلس وكيفية سير اجللسات
والتغطيات اإلع�لام��ي��ة ،واط��ل��ع خالل
زي��ارت��ه ملكتبة املجلس على مجموعة
الكتب املوجودة فيها ،فيما مت عرض فيلم
وثائقي قصير عن تاريخ مجلس األمة.
وأش���ادوا ب��أج��واء احلرية والتجربة
الدميقراطية الكويتية ومتيزها من بني
دول املنطقة وال��وط��ن العربي ،مثمنني
جهود األمانة العامة في تطوير العمل في
قطاعات األمانة العامة ومرافقها وكيفية
سير اللجان البرملانية واجللسات.
وأكد كبير السن للمجموعة الصحفية
البرملانية مبجلس العموم البريطاني
عادل دروي��ش أن الدميقراطية الكويتية
عملية حية تتطور باستمرار وتتطلب
تهيئة البينة األساسية ملواكبتها ،منوها
بحرية اإلع�ل�ام ف��ي ال��ك��وي��ت وتعددية
مصادر املعلومات ،التي تعزز حضور

ومشاركة الرأي العام.
وأش����اد ب��ال��ت��ط��ورات وال��ت��ج��دي��دات
امل��س��ت��ح��دث��ة ال���ت���ي ش���ه���ده���ا م��ب��ن��ى
املجلس خ�لال زي��ارت��ه الثانية للمبنى.
وأوضح أن توسعة مكاتب أعضاء مجلس
األم���ة يتيح لهم ف��رص��ة أك��ث��ر للتواجد
واحل��ض��ور ومساحة أكبر للعمل ،كما
ان تطوير عملية البحث ف��ي امل��دون��ات
اخل��اص��ة باملؤسسة التشريعية عبر
االنترنت ،يسهل على الباحثني واملهتمني

جانب من الوفود االعالمية

بالشأن البرملاني.
م��ن جهته ،ق��ال م��دي��ر حت��ري��ر عكاظ
السعودية خالد صائم الدهر إن األمر
األه��م هو أن الكويت هي أول دول��ة في
اخلليج طبقت الدميقراطية وفتحت أعيننا
عليها ،ونحن كخليجيني نفتخر بهذا
العرس الدميقراطي».
وأضاف” إنه حضر بدعوة من وزارة
اإلع�لام الكويتية حلضور أهم حدث في
الكويت واخلليج والعرس الدميقراطي

 12ألف عسكري يؤمّنون 123
مدرسة جترى فيها االنتخابات

صالة مدرسة معن بن زائدة جاهزة ليوم االقتراع

الوفود االعالمية في مكتبة مجلس االمة

الوفود االعالمية في جولة داخل املجلس

رئيسة و 118مدرسة اختيرت كلجان فرعية
موزعة على جميع الدوائر االنتخابية.
وأمت����ت وزارة اإلع��ل�ام اس��ت��ع��دادت��ه��ا
للقيام بتغطية شاملة وتفصيلية للعرس
الدميقراطي عبر شبكة من املراسلني وخمسة
استديوهات خارجية واستوديو مركزي
للتغطية التلفزيونية إضافة إلى (استديو
 )800إذ سيتولى التلفزيون الرسمي تغطية
احل��دث وبث عملية فرز األص��وات بكل دقة
وشفافية مع تنظيم استوديو حتليلي بعد
إعالن النتائج الرسمية.
كما استعدت وزارة الصحة ملواكبة (أمة
 )2022من خالل رفع حالة التأهب وتوفير
األطقم الطبية وسيارات اإلسعاف في جميع
مراكز االقتراع باللجان الرئيسة والفرعية
وفق خطة معدة لهذا الغرض.
وأعلنت قوة اإلطفاء العام عن استعدادها
للتعامل مع أي طارئ عبر وضع خطة لتأمني
مراكز االقتراع تشمل توزيع  36نقطة إطفاء
م��زودة بآليات للتدخل السريع مع توزيع
قوة من قطاعي املكافحة والوقاية.
وأعلنت الهيئة العامة للشباب عن فرصة
تطوعية للشباب في يوم االقتراع بالتعاون
مع اإلدارة العامة للدفاع املدني لتسخير
الطاقات الشبابية في خدمة املجتمع وتعزيز
العطاء لديهم.
ول���م ت��ت��وان منظمات املجتمع امل��دن��ي

ف��ي االس��ت��ع��داد مل��واك��ب��ة احل���دث إذ أعلنت
جمعية الشفافية الكويتية عن أن  91مراقبا
سيقومون ب��دوره��م ال��وط��ن��ي ف��ي مراقبة
االنتخابات للتأكد من نزاهتها وشفافيتها.
وسبق تلك االستعدادات اتخاذ إجراءات
لتعزيز وتأكيد املشاركة اإليجابية في عملية
االنتخاب وذل��ك ب��إص��دار مرسوم ض��رورة
بشأن اعتماد التصويت وفق عنوان السكن
املقيد ف��ي البطاقة املدنية ليكون املجلس
النيابي معبرا بشفافية تامة عن إرادة األمة.
كما صدر مرسوم ض��رورة بشأن إضافة
مناطق ج��دي��دة إل��ى ال��دوائ��ر االنتخابية
ب��اع��ت��ب��اره��ا م��أه��ول��ة فعليا ب��امل��واط��ن�ين
املستوفني شروط الناخب.
وات��خ��ذت اجل��ه��ات احلكومية حتركات
ج���ادة وت��داب��ي��ر ح��ازم��ة الق��ت استحسانا
وارت��ي��اح��ا شعبيني ح��ي��ث ن��ف��ذت وزارة
الداخلية حمالت مكثفة ملكافحة ما يسمى
بـ(االنتخابات الفرعية) أو (التشاوريات)
التزاما بالتوجيهات السامية “بأال يكون
االختيار أساسه التعصب للطائفة أو للقبيلة
أو للفئة على حساب الوطن” بإإلضافة إلى
متابعة ورصد طرق شراء األصوات.
بدورها وزارة اإلعالم أحالت  38وسيلة
إعالمية إلى النيابة العامة ملخالفتها شروط
وض��واب��ط التغطية اإلع�لام��ي��ة واإلع�ل�ان
والترويج لالنتخابات

الذي ميثل تغيير مسار حقيقي».
وب�ين أن مبنى مجلس األم��ة يعكس
أه��م��ي��ة ه���ذا امل��ج��ل��س س����واء مبوقعه
االس��ت��رات��ي��ج��ي ف��ي م��دي��ن��ة ال��ك��وي��ت أو
التصاميم الداخلية واحلفاظ على اإلرث
القدمي للمبنى ومزجه مع احلداثة.
يذكر أن وزارة اإلعالم تستضيف وفود
إعالمية من مختلف دول العالم للمشاركة
في التغطية اإلعالمية النتخابات مجلس
األمة  2022والتي جترى اليوم اخلميس

كاميرات لنقل احلدث

أع��دت وزارة الداخلية خطتها لتأمني مقار
االقتراع في االنتخابات البرملانية« ،أمة »2022
حيث كشفت مصادر أمنية مطلعة أن ال��وزارة
وض��ع��ت خطة ق��وام��ه��ا  12أل��ف عسكري و3
آالف م��دن��ي س��ي��ت��وزّع��ون على  123م��درس��ة،
لتأمني دخول وخروج الناخبني اليوم اخلميس،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى  2800دوري���ة أمنية لتنظيم
السير وإغالق املداخل واملخارج ،والتعامل مع
االزدحامات أمام مدارس االقتراع.
وقالت مصادر إن ال���وزارة أج��رت بروفة

ملنتسبيها املكلفني بتأمني جل��ان االق��ت��راع،
حيث مت تسلم امل���دارس م��ن وزارة التربية
مساء أم��س ،ومت توزيع العناصر ،كل على
حسب املهام املكلف بها ،مشيرة إلى أن «جميع
قطاعات وزارة الداخلية ،األمن العام واملرور
واملباحث اجلنائية والقوات اخلاصة والنجدة
وامل���رور وال��دف��اع امل��دن��ي ،وع��دد م��ن اللجان
التطوعية ،ستقوم بتأمني دخ��ول وخ��روج
الناخبني حتى ان��ت��ه��اء االق��ت��رع ،ث��م إع�لان
النتائج

«املتحد» 10 :رابحني في السحب األسبوعي حلساب احلصاد اإلسالمي
قام البنك األهلي املتحد بإجراء السحب األسبوعي
على جوائز احلصاد اإلس�لام��ي ،حساب السحب
على اجلوائز اإلسالمي األول في الكويت وال��ذى
ينفرد بالعديد من املميزات ،ومنها أنه أبسط وأسهل
برنامج إدخ��ار ،فضال عن ميزة فتح احلساب عبر

alwasat.com.kw
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االنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة اإليداع الفوري
في احلساب .
وأسفر السحب عن حصول  10من العمالء على
 1,000دينار كويتي لكل منهم وهم  :إبراهيم حسني
إبراهيم عبد الله ،وخالد نسيم فضل حسني , ،وعلي

ناصر علي العطار  ،وعبداملعطي محمد العبدالله،
وزاه��دة عبداحلي مال بخش  ،ووليد جميل مكارم ،
وسالم ابراهيم علي العوضي  ،ومي صالح مبارك
الفالح ،ومبارك عبدالله حمد احلردان ،وفريدة محمد
رضا سيد هاشم محمد رضا.
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خالل أغسطس املاضي على أساس سنوي

«اإلحصاء» :ارتفاع التضخم
محلي ًا بنسبة  4.15باملئة
أظ��ه��رت ب��ي��ان��ات اإلدارة امل��رك��زي��ة
لالحصاء ارتفاع األرقام القياسية ألسعار
املستهلكني (التضخم) في الكويت بنسبة
15ر 4في املئة في شهر أغسطس املاضي
على أساس سنوي.
وقالت (اإلح��ص��اء) في بيان لوكالة
االنباء الكويتية (كونا) أمس األربعاء
عن األرقام القياسية ألسعار املستهلكني
إن معدل التضخم ف��ي الكويت ارتفع
08ر 0ف��ي امل��ئ��ة ف��ي أغسطس املاضي
على أس��اس شهري الرت��ف��اع أسعار كل
املجموعات الرئيسية املؤثرة في حركة
األرق��ام القياسية السيما املواد الغذائية
والتعليم.
وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة
األولى (األغذية واملشروبات) ارتفع في
أغسطس املاضي بنسبة 89ر 6في املئة
مقارنة بالشهر ذاته من  2021كما ارتف

مؤشر أسعار املجموعة الثانية (السجائر
والتبغ) بنسبة طفيفة 07ر 0في املئة
على أساس سنوي.
وأوضحت أن مؤشر األرقام القياسية
للمجموعة الثالثة (امللبوسات) ارتفع
بنسبة 67ر 5في املئة كما ارتفعت أسعار
مجموعة (خدمات املسكن) بنسبة 17ر2
في املئة ومعدل التضخم في املجموعة
اخلامسة (املفروشات املنزلية) بنسبة
94ر 1في املئة.
وذك��رت أن مؤشر أسعار املجموعة
السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 95ر1
في املئة في حني شهدت أسعار مجموعة
(النقل) ارتفاعا بنسبة 3ر 4في املئة في
أغسطس مقارنة بالشهر ذاته من .2021
وبينت (اإلحصاء) أن أسعار املجموعة
الثامنة (االت��ص��االت) ارتفعت بنسبة
03ر 2في املئة على أس��اس سنوي كما

ارت��ف��ع م��ع��دل التضخم ف��ي املجموعة
التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 6ر3
في املئة في حني قفزت أسعار املجموعة
العاشرة (التعليم) بنسبة 05ر 19في
املئة.
وأضافت أن أسعار مجموعة (املطاعم
والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في
أغسطس املاضي بنسبة 67ر 2في املئة
في حني ارتفعت أسعار مجموعة (السلع
واخلدمات املتنوعة) 03ر 3في املئة.
ويعد الرقم القياسي ألسعار املستهلك
أداة لقياس مستويات األسعار عموما
بني فترتني إما شهرية أو سنوية وعادة
ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس النمو
أو االنكماش االقتصادي إذ ميكن للدولة
من خالله اتخاذ ال��ق��رارات االقتصادية
والتجارية ورس��م السياسات املالية
والنقدية.

مؤشرات البورصة تتراجع جماعي ًا في اخلتام بضغط  10قطاعات
تراجعت امل��ؤش��رات الرئيسية
لبورصة الكويت جماعياً في ختام
تعامالت أم��س األرب��ع��اء؛ بضغط
انخفاض  10قطاعات يتقدمها قطاعا
املواد األساسية و الطاقة.
انخفض م��ؤش��ر ال��س��وق األول
1.51باملئة وه���ب���ط “العام”
1.38باملئة ،ك��م��ا ن���زل امل��ؤش��ر
الرئيسي  50بواقع 0.88باملئة،
وهبط الرئيسي 0.84باملئة عن
مستوى أمس الثالثاء.
ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة ت�����داول ب��ورص��ة
الكويت  49.81مليون دينار ،وزعت
على 139.61مليون سهم ،بتنفيذ
 11.26ألف صفقة.
أثر على أداء اجللسة انخفاض 10
قطاعات على رأسها قطاعي الطاقة
وامل���واد االساسية ب��ـ 1.83باملئة
لكل منهما ،بينما ارت��ف��ع قطاعا
التكنولوجيا ومنافع بـ 3.85باملئة
و 0.52باملئة على التوالي ،فيما
اس��ت��ق��ر ق��ط��اع ال��رع��اي��ة الصحية
وحيدا ً.
وع��ل��ى مستوى األس��ه��م ،تقدم
“مدار” ال��ق��ائ��م��ة اخل���ض���راء بـ
9.98باملئة ،بينما جاء “حتصيالت”
على رأس التراجعات بـ 6.52باملئة.
وبشأن األنشط ،تصدر “بيتك”
امل��ت��راج��ع 2.21باملئة الكميات
والسيولة بـ  18.88مليون سهم،
وبقيمة 16.09مليون دينار.

إلغاء تسجيل
«املركز املالي» كصانع
سوق ألسهم «الند»

وأغلقت بورصة تعامالتها على
ان��خ��ف��اض م��ؤش��ره��ا ال��ع��ام 2ر99
نقطة ليبلغ مستوى 71ر7105

نقاط بنسبة انخفاض بلغت 3ر1
في املئة.
ومت ت��داول 6ر 139مليون سهم

بالتعاون مع غرفة التجارة األميركية في الكويت

«»BNK Automotive
تستضيف مؤمتر للتعريف عن
السيارات الكهربائية

املشاركون في املؤمتر

عقدت  ABCK-AmChamالكويت بالتعاون
مع  BNK Automotiveمؤمترا بدعوة أعضاء
غرفة ال��ت��ج��ارة األمريكية باكويت م��ن مختلف
الصناعات مبا في ذل��ك قطاع الطاقة  ،فضال عن
السفارات املختلفة التي شاركت في هذا احلدث
من أجل معرفة املزيد عن السيارات الكهربائية
أيضا
والفوائد العديدة التي تأتي معها  ،وحتدثوا ً
عن مستقبل السيارات الكهربائية عامليًا في الكويت
و تأثيرها على الفرد.
افتتح محمد الغرابلي  ،خبير العالمات التجارية
ف��ي  BNKامل��ؤمت��رم��ن خ�لال تعريف املشاركني
ال
بتاريخ فولفو وإجنازاتها وتعاوناتها  ،فض ً
عن تأثيرها على صناعة السيارات الكهربائية.
كما استكشف الغربالي الوضع احلالي ألرق��ام
السيارات الكهربائية في الكويت  ،وكيف تغير
مفهوم السيارات الكهربائية وإنتشارها خالل

السنوات القليلة املاضية .وصرح الغربالي قائالً:
“إن عالم السيارات يتحول نحو الكهربة  ،ويشرفنا
أن تكون  BNK Automotiveفي وضع ميكنها
من املساعدة في حتفيز هذا التغيير في الكويت نحو
مستقبل أكثر إشراقًا وأكثر اخضرارًا”.
ب��ع��د ذل���ك  ،واص����ل ن��ي��ل��ز م��وس��ك��و  ،رئيس
االستراتيجية وتطوير األعمال في ، Polestar
احلدث من خالل تقدمي  Polestarوتاريخه .سلط
أيضا على حقيقة أن Polestar
موسكو الضوء ً
ه��ي أول عالمة جت��اري��ة للسيارات الكهربائية
البحتة يتم طرحها في سوق الكويت  ،وهذا ميثل
عالمة فارقة ستمهد الطريق للمصنعني اآلخرين
لتقدمي خيار السيارة الكهربائية بالكامل في
املستقبل  ،وال��ذي سيمكن املستخدمني للحصول
على مزيد من اخليارات وإتاحة املزيد من السيارات
الكهربائية للجمهور.

عبر  11257صفقة نقدية بقيمة
6ر 49مليون دينار (نحو 8ر150
مليون دوالر).

«التجاري»:
خدماتنا متوفرة
خالل عطلة انتخابات
مجلس األمة
اع��ل��ن البنك ال��ت��ج��اري الكويتي،
عن تعطيل أعماله اعتبارا ً من اليوم
اخلميس وع��ل��ى ان يستأنف البنك
أعماله ي��وم األح��د امل��واف��ق  2أكتوبر
 ،2022وذل��ك مبناسبة ي��وم انتخاب
أع��ض��اء مجلس األم���ة ويلفت انتباه
السادة العمالء أن خدمات البنك متوفرة
أثناء الفترة املذكورة من خالل الفروع
التالية:
ف���رع م��ط��ار ال��ك��وي��ت ال��دول��ي T1
(قاعة الوصول)  24ساعة طوال أيام
األسبوع.
فرع مجمع األفنيوز من السبت الى
اخلميس من الساعة العاشرة صباحاً
حتى العاشرة مساءً ،ويوم اجلمعة من
الساعة الرابعة عصرا ً حتى العاشرة
مساءً.
وأوض���ح البنك أن��ه س��وف يستمر
في تقدمي خدماته عن طريق اخلدمة
الهاتفية والواتس آب (،)1-888225
ال��ذي يستقبل اتصاالتهم على م��دار
ال��س��اع��ة ،وال���رد على استفساراتهم
وخدماتهم في أس��رع وق��ت ،من خالل
خدمة التجاري  ،T-Botباإلضافة إلى
خدمة الفيديو املباشر وخدمة االنترنت
وأجهزة اخلدمة الذاتية  24/7املتوفرة
في الفروع التالية:
ال��ف��رع ال��رئ��ي��س��ي ،ح��ول��ي ش��ارع
ب��ي��روت ،الساملية ،الفحيحيل مجمع
أج��ي��ال ،اجل��ه��راء ،خيطان ،ال��دائ��ري
السادس ،شارع فهد السالم.

أعلنت بورصة الكويت ،عن موافقتها
على ال��غ��اء تسجيل شركة امل��رك��ز املالي
الكويتي كصانع سوق على أسهم شركة
الن��د امل��ت��ح��دة العقارية (الن����د) .وقالت
البورصة في بيان لها ،إن العمل بالقرار
يبدأ من األربعاء  9نوفمبر املقبل.
أوضحت أن املوافقة ج��اءت بناء على
طلب صانع السوق شركة املركز املالي
الكويتي بعدم رغبته في التجديد.
ويعرف صانع السوق في سوق املال
الكويتي بأنه هو الشخص ال��ذي يعمل
على توفير ق��وى ال��ع��رض والطلب على
ورقة مالية مُدرجة أو أكثر طبقا ً للضوابط
الصادرة عن هيئة أسواق املال أو امل ُعتمدة
منها.
وارت��ف��ع��ت أرب���اح “الند املتحدة” في
الربع الثاني من  2022بنحو 48.89باملئة؛
لتحقق ربحاً بـ 113.12أل��ف دينار في
الربع الثاني من العام اجل���اري ،مقابل
 75.98أل��ف دينار ربحاً بثالثة األشهر
املنتهية في  30يونيو .2021

«البترول الكويتية العاملية»
توقع اتفاقية لتزود «ايزي
جيت» بوقود الطائرات املستدام
اعلنت شركة البترول الكويتية العاملية أمس االربعاء
ان ذراعها التسويقية لوقود الطائرات (كيو ايت للطيران)
وقعت اتفاقية مع شركة الطيران االوروبية (ايزي جيت)
لتزويدها بوقود الطيران املستدام (اس.ايه.اف).
وقالت الشركة في بيان صحفي ان االتفاقية تؤكد
مساعي اجلانبني للحد من انبعاثات الكربون من وقود
الطائرات وبلوغ الناقل االوروب��ي الهداف استراتيجيته
املعلنة بالوصول الى صفر انبعاثات غازية بحلول عام
.2050
واضافت ان االتفاقية تاكيد على شراكة اكثر من  15عاما
بني اجلانبني حيث تعتبر شركة (اي��زي جيت) اول ناقل
جوي يستخدم وقود مستدام في مطار (غاتوك) جنوبي
العاصمة البريطانية لندن من انتاج شركة (كيو ايت
للطيران) في عام .2021
ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة
البترول الكويتية العاملية وليد ال بن علي قوله ان االتفاقية
تأكيد على الشراكة طويلة املدى بني اجلانبني وخطوة مهمة
لتحقيق اه��داف الشركة في مجال االستدامة عبر خفض
انبعاثات الكربون ومتكني (ايزي جيت) من الوصول الى
هدفها بانبعاثات صفرية.
وتاسست شركة البترول الكويتية العاملية عام 1983
وتشتهر بالعالمة التجارية (كيو ايت) وهي شركة تسويق
عاملية تابعة ملؤسسة البترول الكويتية وتدير في اوروبا
شبكة ضخمة وواسعة من محطات بيع الوقود بالتجزئة
ومحطات خلدمة طرق النقل املخصصة.
كما تزود اكثر من  200ناقل جوي بوقود الطائرات في
اكثر من  60مطارا في اوروبا والشرق االوسط واسيا.

عمومية «بيان» توافق
على تخفيض رأس املال
وتعديل النظام األساسي

اجتماع سابق لشركة بيان لالستثمار

واف��ق��ت اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة غير
ال��ع��ادي��ة لشركة بيان لالستثمار
القابضة ،على تخفيض رأس املال؛
إلطفاء خسائر متراكمة مع تعديل
النظام األساسي.
وحسب بيان الشركة لبورصة
ال��ك��وي��ت ،أم���س األرب���ع���اء ،فقد مت
امل��واف��ق��ة على تخفيض رأس امل��ال
امل��ص��در وامل��ص��رح ب��ه م��ن 40.05
م��ل��ي��ون دي��ن��ار م��وزع��ة ع��ل��ى نحو
 400.52مليون س��ه��م ،وامل��دف��وع
 39.67مليون دينار إل��ى 33.36
مليون دينار موزعة علي 333.63
مليون سهم.
وتبعاً للموافقة ،سيتم ذل��ك عن
طريق مبلغ  785.33ألف دينار لم
يتم س��داده واخل��اص بزيادة راس
املال املخصصة ملوظفي الشركة التي
أقرتها اجلمعية العمومية العادية
املنعقدة في  27إبريل  ،2011وغير

العادية املؤجلة بتاريخ  12مايو
 ، 2011وامل��ؤش��ر بها ف��ي السجل
التجاري بتاريخ  2يونيو .2011
كما سيتم ع��ن طريق مبلغ 5.9
مليون دينار مقابل إطفاء اخلسائر
املتراكمة علي الشركة في  31ديسمبر
 2021مقابل تخفيض رأس امل��ال
املدفوع بإلغاء ع��دد  59.04مليون
سهم بقيمة أسمية قدرها  100فلس
للسهم الواحد وبنسبة 15.04باملئة
من رأس مال الشركة املدفوع.
وواف��ق��ت العمومية على تعديل
امل��ادة  6من عقد التأسيس ،وامل��ادة
 5م��ن النظام األس��اس��ي للشركة؛
ليحدد رأس املال املصرح به واملصدر
واملدفوع عند  33.36مليون دينار
موزعة على  333.63مليون سهم
وبقيمة  100فلس للسهم  ،مقابل
رأسمال مصرح به  40.05مليون
دينار على  400.52مليون سهم.

«حماية املنافسة»
يوافق على التركز
االقتصادي الندماج
«متحدة»
أصدر جهاز حماية املنافسة الكويتي
أم��س األرب��ع��اء موافقته على التركز
االقتصادي لعملية االندماج عن طريق
الضم بني شركة العقارات املتحدة،
وش��رك��ت��ي أب����راج امل��ت��ح��دة القابضة
والضيافة القابضة.
ووفق بيان لبورصة الكويت ،تكون
العقارات املتحدة هي الشركة الدامجة،
ف��ي��م��ا ت��ع��د «أب������راج» و»ال��ض��ي��اف��ة»
ال��ش��رك��ت�ين امل��ن��دم��ج��ت�ين .وأش����ارت
«م��ت��ح��دة» ف��ي البيان إل��ى أن��ه سيتم
اإلع���داد لدعوة اجلمعية العامة غير
ال��ع��ادي��ة لشركة ال��ع��ق��ارات املتحدة
للنظر في املوافقة على عملية االندماج
بعد استكمال باقي اإلجراءات الرقابية
ذات الصلة والالزمة للدعوة .وكانت
هيئة أس��واق املال الكويتية قد وافقت
لـ»متحدة» في أغسطس املاضي على
زي��ادة رأس املال املصرح به واملصدر
واملدفوع بزيادة عينية قدرها 24.26
م��ل��ي��ون دي���ن���ار ،م���ن خ��ل�ال إص����دار
وتخصيص  242.57مليون سهم،
بقيمة اسمية  100فلس وبدون عالوة
إصدار؛ مبا يعادل 20.4باملئة من رأس
امل��ال امل��ص��رح ب��ه وامل��ص��در وامل��دف��وع
احلالي .يذكر أن الهيئة وافقت في 11
أغسطس اجل���اري على عقد ان��دم��اج
«متحدة» مع شركتي أب��راج املتحدة
القابضة ،والضيافة القابضة ،علماً
بأنه مت تقييم سهم شركة «العقارات
امل��ت��ح��دة» ب���ـ  168ف��ل��س �اً للسهم،
و»األب����راج امل��ت��ح��دة» ب��ـ  107فلوس
للسهم ،وسهم الضيافة بـ  80فلسا ً.

أحزاب تونسية حتذّ ر من «انفجار عام وانهيار الوضع االجتماعي»

قالت «جبهة اخل�لاص الوطني» التونسية (معارضة) إن
تزامن االحتجاجات االجتماعية التي عرفتها عدة مدن نهاية
األسبوع املاضي «تترجم حجم معاناة التونسيني واستشراء
الفقر والبطالة» ،وح �ذّرت من «انفجار ع��ام ،وانهيار الوضع
االجتماعي والسياسي» ،على حد تعبيرها.
وانضمت هذه اجلبهة املدعومة من «حركة النهضة» والتي
أعلنت مقاطعتها لالنتخابات البرملانية املقبلة ،إلى موقف
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االحتاد العام للشغل (نقابة العمال) ،الذي دعا الجتماع عاجل
يخصص لبحث حلول لألزمات االجتماعية املتفاقمة ،وفي
مقدمتها غالء األسعار ،واختفاء الكثير من املواد األساسية من
األسواق التونسية .مطالباً بضرورة التعامل مع هذه األزمات
بشفافية ،ومصارحة الشعب التونسي بحقيقة الوضع
االقتصادي التي متر منه البالد.
وأكد «احتاد الشغل» على هامش انطالق فعاليات «املنتدى

القاري للنقابات حول منطقة التجارة احلرة األفريقية» ،أن
«تونس مقبلة على أيام صعبة» .وفي هذا السياق رأى نور
الدين الطبوبي ،األمني العام لالحتاد ،أن فقدان الكثير من املواد
الغذائية األساسية «خطوة لتهيئة الشعب التونسي قبل رفع
الدعم عن هذه املواد ،لكن لن مير قرار رفع الدعم بسبب ضعف
أج��ور املوظفني ،وارتفاع الهشاشة االجتماعية بشكل كبير
جدا».
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شرطة االحتالل على تأهبها ...والسلطة تصف ما يجري بـ«إعادة احتالل»

اقتحامات «األقصى» تتواصل مع احتفاالت رأس السنة العبرية
م��ق��ت��ل ف��ل��س��ط��ي��ن��ي
وإصابة  9آخرين
ب�������رص�������اص ج���ي���ش
االحتالل

اقتحامات املسجد االقصى

اقتحم مئات اليهود املسجد األقصى ،في ثاني أيام
االحتفال ب��رأس السنة العبرية ،محميني من قوات
الشرطة اإلسرائيلية التي قيّدت دخول املصلني للمسجد
قبل أن تنفجر مواجهات خلّفت جرحى ومعتقلني.
وقالت دائ��رة األوق���اف اإلسالمية في ال��ق��دس ،إن
« 407مستوطنني على شكل مجموعات متتالية
اقتحموا املسجد األق��ص��ى ،وأدوا طقوساً تلمودية
عنصرية وج��والت استفزازية ،حتت حماية مشددة
من شرطة االحتالل التي كانت قد أعلنت حالة التأهب
القصوى منذ مساء األحد ،ونشرت آالفاً من عناصرها
في املدينة وع��ش��رات احل��واج��ز الثابتة واملتحركة،
متذرع ًة بورود مزيد من اإلنذارات حول تنفيذ عمليات
في فترة األعياد».

واقتحم املستوطنون املسجد ،بعدما حاصرته
الشرطة اإلسرائيلية ودفعت باملزيد من قواتها إلى
البلدة القدمية في القدس ،في محاولة ملنع وصول
الفلسطينيني إليه .وكانت قوات االحتالل قد فرضت
تشديدات منذ ساعات الصباح الباكر على أبواب البلدة
القدمية بالقدس ،ومنعت من هم دون سن األربعني من
الفلسطينيني من الوصول للمسجد؛ ما خلّف مواجهات
عند باب حطة وباب األسباط في املسجد األقصى انتهت
باعتداء الشرطة على املصلني واعتقال عدد منهم.
وأشعلت اإلج����راءات اإلسرائيلية التي سمحت
للمستوطنني ب��ال��وص��ول ل�لأق��ص��ى ،ف��ي ح�ين أبقت
املسلمني خارجه؛ ما أشعل املخاوف من بدء تنفيذ خطة
تقسمه زمانيا ً ثم مكانيا ً.

وحذرت وزارة اخلارجية الفلسطينية من املخاطر
احلقيقية التي يتعرض لها املسجد األقصى ،نتيجة
عمليات التهويد التدريجية املتواصلة للمسجد
وب��اح��ات��ه .وق��ال��ت «اخل��ارج��ي��ة» إن «التصعيد في
أداء املزيد من الصلوات والطقوس التلمودية داخل
األقصى ،هو محاولة لتكريس املضمون التهويدي
لتقسيمه زمانياً ،على طريق شرعنة تقسيمه املكاني؛
ما يفنّد رواي��ة سلطات االحتالل وشرطته املزعومة
بشأن تسمية االقتحامات التهويدية (بالزيارات)؛
بهدف تضليل ال��رأي العام العاملي وإض��ف��اء صيغة
قانونية على هذا العدوان اإلسرائيلي املتواصل على
القدس ومقدساتها».
وأك��دت «اخل��ارج��ي��ة» أن حتويل القدس ومحيط

إجراءات أمنية مشددة في العراق ملواجهة مظاهرات مرتقبة
تواصل قيادة عمليات بغداد والقوات
املسؤولة عن حماية املنطقة اخلضراء
التي تقع فيها معظم املباني احلكومية
الرئاسية ،جهودها الرامية للحيلولة
دون اقتحامها مجددا من قبل املتظاهرين
ال��ذي��ن يعتزمون ذل��ك وب��االش��ت��راك مع
اتباع التيار الصدري ،يوم السبت املقبل،
الذي يصادف الذكرى الثالثة الحتجاجات
أكتوبر .2019

وب��ع��د مم��ارس��ات أمنية وت��دري��ب��ات
عسكرية نفذتها األج��ه��زة األمنية في
جانبي الكرخ والرصافة ،قامت خاللهما
بقطع معظم الطرق واجلسور في بغداد،
مطلع األسبوع ،ع��ادت األجهزة األمنية
ونفذت ممارسة أمنية أخرى ،ليل االثنني،
بنت خاللها سياجا إسمنتيا إضافيا
ملدخل املنطقة اخلضراء من جهة جسر
اجلمهورية امل��ؤدي إلى ساحة التحرير

معقل احلراك االحتجاجي.
وتتحدث مصادر أمنية داخل املنطقة
اخلضراء عن حالة من «اخلوف والرعب»
يعيشها سكان املنطقة من السياسيني،
وتؤكد أن «معظم القيادات السياسية
غادرت املنطقة إلى مالذات أكثر أمنا».
وتؤكد املصادر ،أن «القيادات األمنية
والسياسية تركز على حتصني املنطقة
ملنع اقتحامها وترغب في ن��زع السالح

فيها للحيلولة دون وق��وع إصابات بني
صفوف املتظاهرين تتسبب في تعقيد
املشهد وقد تدفع احملتجني إلى ردود فعل
عنيفة» .وتضيف أنه «وم��ع اإلج��راءات
املتبعة تبقى مسألة اقتحام اخلضراء
من جديدة مرجحة وقائمة خاصة إذا
ما انخرط اتباع التيار ال��ص��دري بقوة
واشتركوا مع جماعات احلراك وهذا أمر
مؤكد».

للمرة األولى ...قطع خدمة الكهرباء عن القصر الرئاسي ومجلس الوزراء

اتساع نطاق اإلضرابات االحتجاجية يشلّ احلياة في السودان
علّق العاملون ف��ي قطاع الكهرباء
اإلض����راب ال��ث��ان��ي ل��ه��م ،ال���ذي استمر
ط��وال اليومني املاضيني ،وت��أث��رت به
قطاعات واس��ع��ة م��ن ال��ب�لاد ،مب��ا فيها
القصر الرئاسي وال���وزارات احمليطة،
وق��ي��ادة اجليش وس��ط اخل��رط��وم ،في
حني اتسعت رقعة اإلضرابات املوازية
لتشمل التجار الذين أغلقوا متاجرهم
في عدد من امل��دن ،بعد أن سبقهم عمال
السكك احلديدية في عطبرة ،والعاملون
في وزارة الزراعة االحت��ادي��ة ،وأطباء
االمتياز ومعتمدية الالجئني ،على أن
تدخل فئات أخرى ضمن حالة اإلضراب
العامة التي شلت البالد.
وأع��ل��ن��ت «جل��ن��ة الهيكل ال��رات��ب��ي»
للعاملني ف��ي قطاع الكهرباء ،تعليق
اإلض��راب حتى إشعار آخ��ر «بهدف فك
الضيق ع��ن امل���واط���ن» ،كما ق��ال��ت في
بيان صدر بعد أن أدى إلى قطع التيار
الكهربائي وخدمة املياه عن معظم أحياء
العاصمة ألكثر من  24ساعة .وشهدت
مدينة اخل��رط��وم البحري ظ�لام�اً تاماً
صاحبه انقطاع خدمة مياه الشرب؛ ما
دفع سكان املنطقة إلى إغالق مدخل جسر
«القوات املسلحة» الذي يربط اخلرطوم
واخلرطوم بحري ،بإطارات السيارات
احملترقة واملتاريس.
وك��ان��ت «جل��ن��ة الهيكل ال��رات��ب��ي»
للعاملني بالكهرباء ،وهي جلنة تتولى
قيادة اإلض��راب ،ذك��رت في بيان األحد
املاضي ،أن العاملني في القطاع عاودوا
اإلض���راب م��ج��ددا ً؛ م��ا أدى إل��ى خفض
احلموالت بنسبة  40في املائة ،وذلك بعد

ملفّ انفجار مرفأ بيروت يعمّق االنقسامات القضائية
أخفق مجلس القضاء األعلى مجددا ً في تعيني
محقق عدلي رديف في ملف انفجار مرفأ بيروت،
وعزز االجتماع الذي عقده أمس في مقره حالة
االنقسام ب�ين األع��ض��اء ،بسبب اخل�لاف احل��اد
على اسم القاضية سمرندا نصار التي اقترحها
وزير العدل في حكومة تصريف األعمال هنري
اخلوري لهذه املهمة.
وعلمت «الشرق األوس��ط» ،من مصادر مقربة
من مجلس القضاء ،أن «االجتماع الذي التأم على
مدى ساعتني ،بقي في سياق التشاور ،وأن رئيس
املجلس القاضي سهيل عبود لم يفتتح اجللسة
رسمياً ولم يطرح املوضوع على البحث طاملا أن

املواقف لم تتغير».
وأشارت املصادر إلى أن القاضي عبود ومعه
عضو املجلس عفيف احلكيم «يرفضان القبول
باسم نصار ،مقابل إصرار أربعة أعضاء آخرين
ه��م حبيب م��زه��ر ،دان���ي شبلي ،إل��ي��اس ريشا
وميراي حداد على تعيينها».
وش��ددت على أن «االجتماع ال��ذي استغرق
ساعتني بقي بإطار محاولة كل فريق بإقناع
اآلخر برأيه ،لكن مع تصلب كل مبوقفه لم تفتتح
اجللسة وانفض االجتماع على االختالف باآلراء،
من دون حتديد موعد جللسة جديدة للبت بهذا
التعيني».

األحزاب املوريتانية توقّع اتفاق ًا سياسي ًا ميهّد النتخابات توافقية
وقّعت أح��زاب موريتانية ليلة أول من أمس
اتفاقا ً سياسيا ً ميهد لتنظيم االنتخابات التشريعية
واجلهوية واحمللية منتصف العام املقبل (،)2023
أشرفت عليه وزارة الداخلية التي قادت تشاورا ً مع
األحزاب استمر ألكثر من شهرين ،وواجه صعوبات
كبيرة في التوفيق بني مقترحات تقدمت بها أحزاب
املعارضة ،وأخرى قدمتها أحزاب املواالة.
وجرى التوقيع على هذا االتفاق في مبنى وزارة
الداخلية ،خالل حفل استمر حتى منتصف الليل،
قدمت فيه وثيقة االتفاق السياسي قبل أن يوقّع
عليها  24من أصل  25حزباً سياسياً معترفاً به
من طرف الوزارة ،وهنأ وزير الداخلية محمد أحمد
ولد محمد األمني ،األحزاب على «ما أبانوا عليه من
مسؤولية ونضج سياسي ،وح��س وطني جلي،
وحرص على تطوير منظومتنا االنتخابية ،دعما

لصحة التمثيل ،وشفافية االقتراع».
ووص��ف ال��وزي��ر ف��ي خطاب مضامني االتفاق
السياسي بأنها «مكاسب وطنية تساهم في تعزيز
وترقية نظامنا الدميقراطي» ،مبرزا ً أنها «بالغة
األهمية ،وتسري إيجابياتها إلى مختلف جوانب
النظام التمثيلي ،واملنظومة االنتخابية» ،على
ح��د تعبيره .وق��ال ال��وزي��ر ،ال��ذي يوصف بأنه
أح��د املقربني ج��دا ً من الرئيس محمد ول��د الشيخ
الغزواني ،إن التشاور مع األح���زاب السياسية
«كان بتوجيه ورعاية من الرئيس ،وهو ما يترجم
قناعته الراسخة بضرورة اتخاذ التشاور نهجاً
ثابتا ً إلدارة االختالفات في احلقل السياسي؛ ألن به
تتسع مساحات التالقي والتوافق ،وتترسخ الثقة
واالحترام املتبادل ،وتنتصر املصلحة العامة على
االعتبارات احلزبية ،والفئوية الضيقة».

وزير العدل اجلزائري يسلم دعوة للعاهل املغربي
للمشاركة في القمة العربية

االحتجاجات في السودان

امتناع وزارة الطاقة والنفط عن تنفيذ
االتفاق الذي توصلت إليه اللجنة فيما
يتعلق بزيادة أجور العاملني في القطاع.
وكان العاملون في قطاع الكهرباء دخلوا
في إض��راب شامل استمر ثمانية أي��ام،
ثم قاموا برفعه في 13سبتمبر احلالي،
بعد اتفاق مع وزارة الطاقة والنفط على
زيادة رواتبهم وأجورهم ،بيد أن مجلس
ال��وزراء أج��از زي��ادة ال��روات��ب ،على أن
ينفذ ذلك على ثالث مراحل :زيادة بنسبة

املسجد األقصى املبارك إل��ى ثكنة عسكرية أشبه ما
يكون بإعادة احتالل املدينة املقدسة وبلدتها القدمية
بالقوة ،كما أن فرض املزيد من التضييقات والقيود على
حركة املواطنني الفلسطينيني ،وحتديد أعمار الفئات
التي يُسمح لها بالدخول إلى املسجد والصالة فيه ،هو
اعتداء صارخ على مشاعر ماليني املسلمني ،وهجوم
سافر على صالحيات دائرة األوقاف اإلسالمية وحقها
القانوني والشرعي في اإلش��راف على تنظيم حركة
املصلني من املسجد وإليه .ورأت أن االقتحامات اليومية
لألقصى والتنكيل باملعتكفني واملصلني مب��ن فيهم
األطفال والنساء وكبار السن ،مقابل محاولة تفريغه
من املصلني ،متثل أبشع أشكال االنتهاكات والعنصرية
البغيضة التي ال متتّ ألي قانون أو شريعة بصلة.

ُق��ت��ل فلسطيني وأص��ي��ب تسعة آخ���رون،
برصاص اجليش اإلسرائيلي خالل اقتحامه
مخيم جنني لالجئني في الضفة الغربية.
وأف���ادت وزارة الصحة الفلسطينية ،في
بيان ،بحسب وكالة األنباء األملانية ،مبقتل
فلسطيني جراء إصابته بعيار ناري في الرأس،
وإصابة تسعة آخرين من بينهم إصابتان بحالة
حرجة خالل اقتحام مخيم جنني.
وذكرت وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية
(وف����ا) ،أن ق���وات م��ن اجل��ي��ش اإلس��رائ��ي��ل��ي
بتعزيزات عسكرية ترافقها جرافات عسكرية
حاصرت مخيم جنني من االجتاهات كافة.
وق����ات م��ص��ادر م��ح��ل��ي��ة ،إن اش��ت��ب��اك��ات
وم��واج��ه��ات ان��دل��ع��ت م��ع ق���وات م��ن اجليش
اإلس��رائ��ي��ل��ي ع��ق��ب اق��ت��ح��ام م��خ��ي��م ج��ن�ين،
ومحاصرة منزل سكني واستهدافه بصاروخ
مضاد للدروع.
وحسب امل��ص��ادر ،يعود املنزل املستهدف
لعائلة رعد خازم الذي نفذ في السابع من أبريل
املاضي عملية إطالق نار في تل أبيب أسفرت
عن مقتل وإصابة عدد من اإلسرائيليني قبل أن
يتم قتله.
في حني ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية ،أن
اجليش اإلسرائيلي قام بتصفية عبد خازم وهو
شقيق رعد بدعوى أنه مطلوب لألجهزة األمنية
اإلسرائيلية.
وقُتل أكثر من مائة فلسطيني في الضفة
الغربية منذ بداية العام احلالي في حني قتل
نحو  20إسرائيلياً خالل هجمات متفرقة في
الضفة وف��ي م��دن إسرائيلية في ظل تصاعد
وتيرة التوتر األمني بشكل غير مسبوق منذ
سنوات.

 50في املائة ابتداء أول يونيو املاضي.
وترتفع النسبة إلى  25في املائة ابتدا ًء
م��ن أول أب��ري��ل ال��ع��ام املقبل ،و 25في
املائة تؤجل إلى األول من أكتوبر .2023
ونص االتفاق على زيادة الرواتب بحد
أدن��ى هو  500أل��ف جنيه أي نحو ألف
دوالر أميركي.
وأوض��ح��ت اللجنة ،أنها ستواصل
«الوقوف مع العاملني من أجل احلقوق،
دون التفات إل��ى اإلش��اع��ات وأغ��راض

امل���غ���رض�ي�ن» ،م���ؤك���دة أن امل��ط��ال��ب
«ح��ق��وق��ي��ة واض���ح���ة» ال ل��ب��س فيها.
وأض��اف��ت «إض��راب��ن��ا ه��دف��ه األس��اس��ي
معلن ومعروف» ،وإنها ق��ررت تعليقه
«لتخفيف العنت الذي أصاب املواطنني»،
وقالت «صدق قضيتنا وعدالتها ليس من
بينها حتميل املواطن املسؤولية ،فأساس
وظيفتنا ودورنا هو للمواطن ومن أجله،
باإلضافة إلى سالمة العاملني واستقرار
الشبكة».

اس��ت��ق��ب��ل ن��اص��ر ب��وري��ط��ة ،وزي����ر ال��ش��ؤون
اخلارجية والتعاون األفريقي واملغاربة املقيمني
في اخل��ارج ،صباح أمس في الرباط عبد الرشيد
طبي ،وزي��ر العدل اجل��زائ��ري ،بصفته مبعوثاً
للرئيس اجلزائري عبد املجيد تبون ،إلى امللك محمد
السادس.
وس��ل��م مبعوث ال��رئ��ي��س اجل��زائ��ري للوزير
املغربي رسالة الدعوة املوجهة إل��ى امللك محمد
السادس حلضور أشغال القمة العربية ،املقرر
عقدها في اجلزائر يومي  1و 2نوفمبر املقبل.
وك��ان املبعوث اجل��زائ��ري قد وص��ل إل��ى مطار
الرباط  -سال في طائرة جزائرية آتية مباشر ًة

من مطار بوفاريك العسكري ،وكان في استقباله
السفير أمن خالص ،مدير التشريفات في وزارة
اخلارجية املغربية .وتعد زي���ارة وزي��ر العدل
اجل���زائ���ري ل��ل��رب��اط أول ات��ص��ال س��ي��اس��ي بني
مسؤولني في اجلزائر وامل��غ��رب ،وذل��ك منذ قطع
اجلزائر العالقات الدبلوماسية مع الرباط في 24
من أغسطس  ،2021وإغالق أجوائها أمام الطائرات
املغربية.
وكانت «ال��ش��رق األوس���ط» قد نشرت أخيرا ً،
نقالً عن مصدر موثوق في الرباط ،خبرا ً مفاده أن
العاهل املغربي يعتزم زيارة اجلزائر واملشاركة
في القمة العربية.

بنزمية يستأنف تدريباته مع ريال مدريد
استأنف املهاجم ال��دول��ي الفرنسي
كرمي بنزمية تدريباته مع فريقه ريال
مدريد بحسب ما أعلن النادي امللكي
ون��ش��ر متصدر ال����دوري اإلسباني
ص���ورة لبنزمية وه��و ي��ت��درب وكتب

alwasat.com.kw

«عودة احلكومة».
ويستقبل ري��ال م��دري��د أوساسونا
يوم األحد املقبل في الليغا ،قبل مواجهة
ش��اخ��ت��ار دون��ي��ت��س��ك األوك���ران���ي في
اخلامس من أكتوبر املقبل في اجلولة

الثالثة من دوري أبطال أوروبا.
وك��ان بنزمية ،تعرّض إلصابة في
الفخذ األمي���ن خ�لال ف��وز فريقه على
سلتيك بثالثية نظيفة في دوري أبطال
أوروبا في السادس من الشهر اجلاري.
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أزرق القدم يفوز على عمان
في افتتاح آسيوية الصاالت
افتتحت منافسات بطولة كأس
آسيا لكرة ق��دم ال��ص��االت بحضور
وزير االعالم والثقافة ووزير الدولة
لشؤون الشباب عبدالرحمن املطيري
والتي تستمر حتى  8من الشهر املقبل
مبشاركة  16منتخبا وتقام جميعها
مبجمع صاالت الشيخ سعد العبدالله
مبنطقة صباح السالم.
واستهل منتخب الكويت مشواره
بالبطولة بفوز كبير على نظيره
ال��ع��م��ان��ي ض��م��ن اجل���ول���ة األول���ى
ملنافسات املجموعة االول��ى بنتيجة
( )2-7سجل أه���داف ال��ك��وي��ت كل
م��ن عبدالرحمن الطويل (ه��دف��ان)
وعبداللطيف العباسي (ه��دف��ان)
وه��دف لكل من عبدالعزيز البسام
ويوسف اخلليفة وصالح الفاضل
فيما أحرز هدفي عمان سمير البلوشي
وخلفان أحمد.
وج���اء ال��ف��وز الكويتي مستحقا
بعد ان ق��دم العبوه اداء قويا أمتع
اجلماهير الغفيرة احلاضرة للقاء
ليتصدر املجموعة برصيد  3نقاط

وبفارق االه��داف عن منتخب تايلند
فيما سيسعى املنتخب العماني
ت��ع��وي��ض خ��س��ارت��ه ف��ي امل��ب��اري��ات
املقبلة.
وضمن نفس املجموعة واجلولة
قلب منتخب تايلند تأخره بهدفني
أمام نظيره العراقي إلى الفوز بنتيجة
( )2-3إذ ت��ق��دم ال���ع���راق بهدفني
ب��واس��ط��ة ط���ارق زي���اد ومصطفى
البياتي اال أن العبي منتخب تايلند
ردوا بثالثة اهداف متتالية عن طريق
العبيه ووراس��اك سريراجنبيروت
وس���اراووت باالبرويك وجيتسادا
شوديش ليحققوا أول ثالث نقاط لهم
بالبطولة.
وفي منافسات املجموعة الثانية
اكتسح منتخب أوزبكستان نظيره
تركمانستان بنتيجة ( )0-8وتناوب
على تسجيل أهداف املنتخب األوزبكي
ك��ل م��ن م��ش��رب ع��ادل��وف (ه��دف��ان)
واختيار روبييف (هدفان) ودافرون
تشورييف وديلشود رحمتوف وفخر
ال��دي��ن س��اخ��رام وأك��ب��ر عثمانوف

بواقع هدف لكل منهم ليتصدر الفائز
املجموعة.
وفي املجموعة ذاتها خسر منتخب
البحرين أم��ام طاجيكستان ()4-3
بعد مباراة قوية من اجلانبني سجل
للفائز اوم��ي��د كوزييف وباختيار
سولييف وفايز سردوروف وارديس
ي�����وروف أه���داف���ه ف���ي ح�ي�ن أح���رز
للبحرين العبوه عمر حسن وأحمد
عنتر وجسام عنان لينال الطاجيك
ثالث نقاط ثمينة.
وسبق مباراة الكويت وعمان اقامة
حفل افتتاح البطولة وال��ذي حضره
ع��دد م��ن املسؤولني الرياضيني في
الكويت وفي مقدمهم رئيس اللجنة
االوملبية الشيخ فهد ناصر الصباح
ومدير عام الهيئة العامة للرياضة
بالتكليف محمود أب��ل ومسؤولو
االحتادين الكويتي واآلسيوي لكرة
ال��ق��دم واع��ض��اء ال��وف��ود املشاركة
وجمهور كبير.
وتضمن حفل االفتتاح الذي استمر
 20دقيقة عرضا جميال اعتمد على

الكويت يتوج ببرونزية البطولة
العربية لكرة اليد

الكويت تغلب على اإلفريقي التونسي في عقر داره

توج نادي الكويت الكويتي بامليدالية
ال��ب��رون��زي��ة للبطولة العربية ألندية
كرة اليد التي تستضيفها تونس وذلك
بعد ف��وزه على (اإلف��ري��ق��ي التونسي)
في املباراة التي جمعت بينهما لتحديد
املركزين الثالث والرابع للبطولة.
وفاز (الكويت الكويتي) باملركز الثالث
للبطولة بعد ان تغلب على (االفريقي
التونسي) بنتيجة ( )30-33فيما تنطلق
م��ب��اراة ال���دور النهائي للبطولة التي

تستضيفها مدينة (احلمامات) التونسية
خ�لال ساعات وجتمع كال من (الترجي
التونسي) و(الزمالك املصري)
وكانت البطولة العربية ألندية كرة
اليد قد انطلقت في تونس في ال 17من
سبتمبر اجلاري وتستمر حتى ال  27من
الشهر ذاته اذ من املقرر ان يتأهل الفائز
باللقب لبطولة العالم لألندية (سوبر
غلوب) املقرر إقامتها بالسعودية في
أكتوبر املقبل.

ذهبيتان في الكاراتيه
للبطل يوسف عماد

جانب من اللقاء

اإلض����اءة واالل����وان واالب��ه��ار على
ارض��ي��ة ال��ص��ال��ة كما اقيمت فقرة
ع��ن ت��اري��خ ال��ك��وي��ت وع���رض أغ��ان

رياضية وفقرات أخرى نالت اعجاب
احلضور.
وتتواصل البطولة غ��دا باقامة

«األوملبية» ..دور محوري في تطوير احلركة
الرياضية محلي ًا ألكثر من ستة عقود

ت���ؤدي اللجنة األومل��ب��ي��ة الكويتية منذ
تأسيسها قبل أك��ث��ر م��ن ستة ع��ق��ود دورا
محوريا في تطوير الرياضة احمللية ودعم
احلركة األوملبية وفق أسس امليثاق األوملبي
مما أثمر حتقيق املنتخبات والفرق والالعبني
الكويتيني إجن���ازات الف��ت��ة عبر مسيرتها
الطويلة.
وحت���رص (األومل��ب��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة) التي
أسست ف��ي  28سبتمبر  1957م��ن أربعة
احتادات محلية على مواكبة عجلة التطور في
املنظومة الرياضية الدولية وتنظيم العديد
من البرامج وامل��ب��ادرات ال��رائ��دة إل��ى جانب
تقدمي الدعم واملساندة للرياضيني املشاركني
في الدورات ذات الطابع األوملبي.
وينطلق دور اللجنة التي حتتفي يوم
غ��د اخلميس بالذكرى اخلامسة والستني
لتأسيسها م��ن ال����روح األومل��ب��ي��ة وم��ن��اخ
التضامن واللعب النظيف مما ع��زز مكانة
الرياضة الكويتية قاريا ودوليا.
وج���اء ت��أس��ي��س ال��ل��ج��ن��ة ب��ت��رش��ي��ح من
احتادات كرة القدم واليد والطائرة (الطائرة
والسلة حينئذ) وال��دراج��ات بعد تلمسها
احلاجة إلى وجود هيئة رياضية تسهر على
شؤونها وتشرف على أنشطتها السيما في
املشاركات األوملبية.

وع��ق��دت اللجنة ف��ي يناير  1958أول
اجتماع لها ليشهد انتخاب أول مجلس إدارة
برئاسة جاسم القطامي لتنخرط بعد ذلك
في توثيق عالقاتها مع املنظمات الدولية ذات
الصلة إذ انضمت إلى اللجنة األوملبية الدولية
ع��ام  1966وإل��ى االحت��اد العربي لأللعاب
الرياضية عام  1974وتعد عضوا مؤسسا
في املجلس األومل��ب��ي اآلس��ي��وي ال��ذي أنشئ
بفكرة كويتية ع��ام  1982من قبل رئيسها
آنذاك الشهيد فهد األحمد اجلابر الصباح الذي
أصبح رئيسا للمجلس.
وبهذه املناسبة ثمن رئيس مجلس إدارة
اللجنة األوملبية الشيخ فهد ناصر صباح
األحمد الصباح دور رؤساء وأعضاء مجالس
إدارات اللجنة األوملبية املتعاقبة عبر هذه
امل��س��ي��رة الطويلة وج��ه��وده��م ف��ي تطوير
العمل الرياضي احمللي والتي شكلت أهم
أسباب تفوق الرياضة الكويتية في احملافل
الرياضية.
وق���ال ال��ش��ي��خ ف��ه��د ال��ن��اص��ر إن اللجنة
األومل��ب��ي��ة الكويتية تسعى إل��ى نشر قيم
األل��ع��اب األومل��ب��ي��ة ال��دول��ي��ة مثل التفوق
الرياضي واالحترام والتصميم والشجاعة
وال��وح��دة والتكافل وامل��س��اواة واالستدامة
ونبذ كل أشكال التمييز وغيرها من القيم

الشيخ فهد الناصر

النبيلة التي ت��روج لها احل��رك��ة األوملبية
الدولية.
وأضاف أن اللجنة تعمل على إعالء املثال
األومل��ب��ي وال��دع��وة إل��ى ال��س�لام ومشاركة

فوز كبير للبرازيل على تونس  ..ودي ًا
تغلّبت البرازيل على تونس ( )1-5في مباراة
دولية ودية أقيمت على ملعب «حديقة األمراء»
في باريس ضمن استعدادات املنتخبني لنهائيات
كأس العالم  FIFAقطر .™2022
وتناوب على تسجيل أهداف السيليساو كل
من رافينيا ( )11و( )40وريتشارليسون ()19
ونيمار ( 29من ركلة جزاء) وبيدرو (.)74
في املقابل بصم منتصر الطالبي على الهدف
الوحيد لنسور قرطاج (.)18
وشهدت املوقعة طرد املدافع التونسي ديالن
برون في الدقيقة .42
وكانت هذه املواجهة الثانية لتونس أمام
البرازيل ،بعد األولى قبل نحو  50عاماً في 6
يونيو  1973عندما فاز منتخب السيليساو
.1-4

متكن بطل ن��ادي الساحل الرياضي
ي��وس��ف ع��م��اد ،م��ن حتقيق امل��رك��ز األول
وامليداليتني الذهبيتني ملنافسات القتال
ال��ف��ردي ،وال��ق��ت��ال اجلماعي ف��ي بطولة
االحتاد الكويتي للكاراتيه األولى لألشبال
للموسم الرياضي  ،2023-2022بعد
فوزه الساحق على بطلي ناديي خيطان
واليرموك .وحصد البطل ،امليدالية الذهبية
في (منافسات القتال ال��ف��ردي لألشبال

لوزن  44كجم حتت سن  13سنة) ،وذلك
بعدما سحق منافسه امل ُتمكن العب نادي
خيطان الرياضي في امل��ب��اراة النهائية
بنتيجة ( )0-10وحسم النهائي لصاحله
باقتدار ،كما متكن من الفوز على بطلي
ناديي الشباب والنصر (بالسينشيو)
(أسبقية توجيه ال��ض��رب) ،رغ��م نتيجة
التعادل وذل��ك ف��ي امل��ب��ارات�ين املؤهلتني
للمباراة النهائية.

امل��رأة في الرياضة بشكل فاعل والتركيز
على القضايا البيئية على املستوى الوطني
واملشاركة في جميع األنشطة الرياضية
واألوملبية.
وذكر أن اللجنة تعنى بأن يتوافق امليثاق
األوملبي مع النظام األساسي جلميع أعضاء
اجلمعية ال��ع��ام��ة العمومية م��ن الهيئات
الرياضية املنتسبة إليها س��واء األلعاب
الصيفية ال��ت��ي ت��ش��ارك فيها ال��ع��دي��د من
االحتادات واألندية املتخصصة أو الشتوية
التي ميثلها نادي األلعاب الشتوية الكويتي.
ول��ف��ت الشيخ فهد الناصر إل��ى تعاون
اللجنة مع الهيئات احلكومية وغير احلكومية
ذات ال��ع�لاق��ة وح��رص��ه��ا ع��ل��ى االح��ت��ف��اظ
ب��ع�لاق��ات طيبة م��ع تلك الهيئات إلجن��اح
اجل��ه��ود بالنهوض بالشباب الرياضيني
دون املساس باستقالليتها وبقية الهيئات
الرياضية املنضوية حتت لوائها ألنها جهات
منتخبة م��ن جمعياتها العمومية بحسب
امليثاق األوملبي .وأشار إلى أن اللجنة ال تألو
جهدا في تذليل كل العقبات أمام الرياضيني
لتحقيق التفوق في املنافسات الرياضية
وتعزيز الروح األوملبية مؤكدا أنها ال تشارك
في أي نشاط يتعارض مع امليثاق األوملبي
الذي يعد دستور الرياضة األوملبية.

الصقعبي أحد أفضل
رياضي العالم في مهارات
الكرة االستعراضية

البرازيل تكتفي بخمسة أهداف في شباك تونس

ميسي يواصل التألق ويقود
األرجنتني للفوز على جامايكا
يوسف عماد

أربع مباريات اذ يلتقي منتخبا ايران
وأندونيسيا ولبنان والصني ضمن
مباريات املجموعة الثالثة في حني

تلتقي السعودية اليابان وفيتنام
مع كوريا اجلنوبية ضمن مباريات
املجموعة الرابعة.

حقق األرجنتيني ليونيل ميسي انتصاره الدولي الرقم 100
بتسجيله هدفني من ثالثية منتخب بالده في مرمى جامايكا خالل
مباراة ودية استعدادية ملونديال قطر في مدينة نيوجيرسي.
ورف��ع جنم باريس سان جيرمان الفرنسي البالغ  35عاماً
رصيده من األهداف الدولية إلى  90هدفاً في  164مباراة ،بعدما
ش��ارك كبديل في الشوط الثاني من امل��ب��اراة على ملعب «ريد
بول أرينا» .وساهم هدفا ميسي بتأكيد فوز املنتخب األميركي
اجلنوبي الذين خاض حتى اآلن  35مباراة من دون خسارة ،في
سلسلة تعود إلى العام  2019منذ خسارة نهائي كوبا أميركا،
وباتوا على بعد مباراتني فقط من الرقم القياسي العاملي للمنتخب
اإليطالي ( 37مباراة بني عامي  2018و .)2022وميسي الذي
سجّ ل أيضاً هدفني خالل فوز ودّي على هندوراس في ميامي
اجلمعة ،أسعد اجلماهير بأدائه املذهل بعد دخوله في الدقيقة 56
بديالً لالوتارو مارتينيس مهاجم إنتر اإليطالي.

األرجنتيني ليونيل ميسي

علي الصقعبي يرفع علم الكويت في بطولة العالم بالتشيك

بعد متثيله للكويت والعرب في بطولة العالم ملهارات
الكرة االستعراضية بجمهورية التشيك  ،استطاع الالعب
علي الصقعبي احراز مركز عاملي مشرف للرياضة الكويتية
في فئة تصفيات الروتني.
جنح الصقعبي في حتقيق حلمه برفع علم الكويت امام
املشاهدين حول العالم األمر الذي يعكس فخره واعتزازه
بهويته الوطنية والعربية.
علي الصقعبي الذي اثبت نفسه كالعب محترف على مر
السنني بإجنازاته العاملية ،يطمح الى ان يصبح االفضل
على العالم بالرغم من انشغاله بتأدية عمله في مجال طب
االس��ن��ان ،ويسعى ايضا ال��ى ان يلهم الشباب الستغالل
الرياضة في ملئ وق��ت فراغهم على ام��ل رف��ع ش��أن دولة
الكويت باحملافل االقليمية والدولية.

كلمة ���ص��ادق��ة ..خل�ير الكويت
ا خلمي�س
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سرعة ذوبان األنهار
اجلليدية في سويسرا
حتطم األرقام القياسية

قطر ..مؤمتر القمة العاملية لالبتكار في الرعاية
الصحية ينظم اليوم معرض ًا فوتوغرافي ًا

حطمت األنهار اجلليدية السويسرية في 2022
األرق��ام القياسية على صعيد سرعة الذوبان ،جراء
التأثير امل���زدوج للجفاف في الشتاء وموجة احلر
الصيفية القوية ،في انعكاس جليّ ومباشر للتغير
املناخي.وفقدت هذه األنهار اجلليدية ثالثة كيلومترات
مكعبة من اجلليد ،ما يوازي  6%من إجمالي كتلتها في
البالد.
وأوض���ح مدير الشبكة السويسرية للبيانات
اجلليدية ماتياس هاس املسؤول عن متابعة امللف،
لوكالة فرانس برس “من غير املمكن إبطاء الذوبان
على املدى القصير”.
وإذا ما قلصنا انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
حلماية املناخ“ ،قد يسهم ذلك في إنقاذ ما يقرب من
ثلث الكتل اإلجمالية في سويسرا في أفضل األحوال”،
وفق هاس الذي أشار إلى أن عدم حصول ذلك سيؤدي
إلى زوال شبه كامل لألنهار اجلليدية في سويسرا
“بحلول نهاية القرن احلالي”.ولم تكن سماكة الثلوج
في جبال األل��ب بهذا املستوى الضعيف يوماً فيما
مضى خالل فصل الربيع ،كما أن رماالً من الصحراء
الكبرى لطخت الثلج الذي امتص تالياً ح��رارة أكبر
وذاب بسرعة أكبر ،حارماً األنهار اجلليدية من طبقة
الثلج احلامية منذ مطلع الصيف.بعدها تعرض
اجلليد ملوجة حر من دون درع احلماية التقليدية.
وفي نهاية الصيف ،باتت قطعة أرض عند التقاء
نهر تسانفلورون اجلليدي مع مجلدة سكس روج
على علو يزيد قليالً عن  2800متر ،من دون أي طبقة
جليدية للمرة األولى منذ احلقبة الرومانية.
وبحسب تقرير نشرته اللجنة احلكومية الدولية
املعنية بتغير املناخ في الربيع ،يشكل ذوبان اجلليد
والثلوج أحد التهديدات الكبرى الناجمة عن االحترار
املناخي.

ينظم مؤمتر القمة العاملية لالبتكار في
الرعاية الصحية “ويش  ،”2022إحدى
مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم
وتنمية املجتمع ،معرضاً للصور بعنوان
“نواف وأنفال” مساء اليوم في مطافئ:
مقر الفنانني.
ويتزامن هذا املعرض مع اليوم األول
من أسبوع الدوحة للرعاية الصحية من
“ويش” ،ويستمر إلى السابع من أكتوبر
املقبل.
وي��ع��د م��ع��رض ال��ص��ور خ��ط��وة مهمة
ن��ح��و ت��وس��ي��ع احل����وار ح���ول اإلع��اق��ة،
وتكوين نظرة شاملة حول تعزيز اندماج
األشخاص ذوي اإلعاقة في املجتمع.
ويركز املعرض على طفلني قطريني هما
ن��واف وأنفال اللذان يتابعان تعليمهما
في مركز الشفلح ،وهو مركز شامل وغير
ربحي مخصص لتقدمي خدمات منوذجية
لألطفال ذوي اإلعاقة في قطر.
ونقل بيان لـ”ويش” عن محمد العشي
رئيس قسم االبتكار في “ويش” واملصور
الفوتوغرافي قوله :إن املعرض هو دعوة
ألف���راد املجتمع للتعرف ع��ن كثب على
حياة هذين الطفلني اللذين لم يتجاوزا
س��ن ال��ع��اش��رة ،وذل��ك م��ن خ�لال معرض
الصور من أجل تعزيز أهمية الفن كوسيلة
فعالة ملكافحة األفكار املسبقة والوصمة
االجتماعية ،التي غالباً ما تنسب لذوي
اإلعاقة ،مبا في ذلك املصابون مبتالزمة
داون.
وأض�����اف :ي��ش��ج��ع امل���ع���رض زواره
على االنغماس في حياة ن��واف وأنفال،

مواقيت

فجر

الصالة

شروق

ظهر

عصر مغرب عشاء

06:54 05:37 03:03 11:38 05:40 04:21

البحر

أعلى مد

أدنى جزر

01:16
14:15

19:42
08:13

الطقس

العظمى

الصغرى

39

19

في الصـميم

الطفالن القطريان نواف وأنفال

والكثيرين من أقرانهم ،ويتيح لهم الفرصة
لرؤية شخص يتجاوز إعاقته.
وأوض��ح أن هدفه من املعرض تشجيع
اجلميع على فصل اإلعاقة عن شخصية
ال��ف��رد ،وأن يتفهموا أن األش��خ��اص ذوي
اإلعاقة مستمرون في عيش حياتهم على
أك��م��ل وج���ه ،على ال��رغ��م م��ن التحديات
التي قد يواجهونها ،وأنهم يتلقون الدعم
واملساعدة من أف��راد أسرهم ،ويساهمون
بنشاط في مجتمعاتهم ،ويسعون لتحقيق

أقصى إمكاناتهم.
إل���ى ج��ان��ب تنظيم م��ع��رض ال��ص��ور،
سيقود “ويش” ال��ع��دي��د م��ن امل��ب��ادرات
التي تهتم مبوضوع اإلعاقة ،واالندماج
ف��ي املجتمع ،وال��ص��ح��ة ،وستكون هذه
املوضوعات أساساً للمناقشات في قمة
“ويش  ”2022املقبلة ،التي ستنطلق يوم
 4أكتوبر املقبل ،وتستمر حتى السادس
منه حت��ت ش��ع��ار “نحو مستقبل مفعم
باحلياة”.

علماء يابانيون :موجة
حرارة غير متوقعة على
نطاق الغالف اجلوي
لـ «املشتري»

رئيس الوزراء اللبناني جنيب ميقاتي جانبه الصواب عندما
قال إن لبنان لم ير إال كل خير من إي��ران ،الواقع وب��رأي جميع
اللبنانيني ما عدا « حزب الشيطان « أن الشر كله جاءهم من
إيران ،دولة الفرس متفقة متاماً مع الكيان الصهيوني ،وهي من
أقام جدارا ً حلمايتهم من قبل النظام السوري ،وحزب الشيطان
في هذه األيام يحاولون السيطرة على األردن الستكمال اجلدار
 ،هذا التصعيد الذي ميارسه حزب الشيطان ضد الكيان ،هو لذر
الرماد في العيون ،والواقع يدحض ما يدعون  ،إيران حتتل جميع
األراضي اللبنانية بشكل مباشر وغير مباشر ،أوقعت أهل السنة
بني فكي كماشة  ،ال ناصر لهم  ،أما النصارى فتحميهم فرنسا.
يجب على ال��دول العربية السنية أن تواجه ه��ذا املخطط
اخلطير  ،لدينا القوة واإلمكانيات  ،إال أن تفرقنا شجع الروافض
على السيطرة على بالدنا .

إرسل كلمة «اشتراك»

Retweet
 @NadiaAlOthmanKWنادية العثمان

ومازالت منطقة سلوى فوق احملاسبة القانونية جتاهل تام من بلدية
محافظة حولي لكل املخالفات للبناء مبنطقة سلوى كل الفرق التفتيشية
بكل احملافظات تقوم بعملها اال بلدية محافظة حولي

 @srraaiaالوزير�آ ال�رس�آيه بنت بونا�رص

 45سنة وكفار قريش يحلبون االرب��اح من معاشات املتقاعدين
ويقطونلهم 10دنانير كل3سنوات اعتقد! واملاليني في بطونهم  ..ملا
قيادتنا السياسيا قررت تعطي املتقاعدين بعض حقوقهم! استخفو!

 @Ahmdalmaimoniاحمد امليموين

اخطر سالح يستخدمه املنفصلني عن بعض هو سالح اطفالهم وهو
اليستخدمه اال عدمي االخالق واالنسانية.

كوكب املشتري

متكن علماء يابانيون من اكتشاف موجة حرارة
غير متوقعة على نطاق ال��غ�لاف اجل��وي لكوكب
املشتري.
وتغطي موجة احلرارة  130ألف كيلومتر ،وهو ما
يعادل  10أضعاف قطر األرض ،بينما تصل درجات
احل��رارة إل��ى  700درج��ة مئوية ،وجتعل درج��ات
احلرارة املرتفعة كوكب املشتري أكثر سخونة مبئات
الدرجات مما كان متوقعا في السابق.
وجنح العلماء في التوصل إلى أن موجة احلرارة
تبدو وكأنها ممتدة من منطقة الشفق القطبي لكوكب
ملشتري ،بالقرب من القطب الشمالي للكوكب ،وصوال
خلط االستواء في املركز.
وخ�لال املؤمتر العلمي األوروب���ي ال��ذي عقد في
ال��ع��ام اجل���اري ف��ي إسبانيا ،ق��دم الباحثون هذا
االكتشاف اجلديد .
يذكر أن الغالف اجلوي لكوكب املشتري هو األكبر
في املجموعة الشمسية حيث يتكون في األغلب من
جزيئات الهيدروجني والهيليوم بنسب شمسية
تقريبا ً.

شرب املاء يخلصك
من الصداع!
يؤكد علماء أنه يستحسن محاولة التخلص من
الصداع عبر ش��رب امل��اء ،قبل اللجوء إل��ى األدوي��ة
واألطباء ،وذلك وفق وكالة سبوتنيك .ويشير طبيب
األعصاب الروسي بافل خوروشيف ،إلى أن الصداع
في أحيان كثيرة ال يشير إلى مرض ما ،بل إلى نقص
املاء في اجلسم.
ويقول :عند شعور امل��رء بالصداع ،عليه تذكر
كمية امل��اء التي شربها ،ف��إذا تبني أنها قليلة ،عليه
شرب كوبني كبيرين من املاء أو الشاي.
ووفقاً له ،سوف يزول الصداع بعد مضي - 40
 60دقيقة ،على شرب كمية كافية من املاء.
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 @drazizsultanعبد العزيز �سلطان

االستقرار السياسي مطلوب في الفتره القادمة لتركيز كل اجلهود
علي التنمية واالصالحات املطلوبة.ماسوف يؤجج اخلالفات ويعيق
االستقرار هو االطروحات الهايفة!التي تتعارض والدستور وتسعي
لتحويل الكويت البلد اآلمن الي دولة دينية ال امان فيها علي غرار ايران
وافغانستان.صوتك مفتاح امان بلدك

 @kuwaityhakkemالفيل�سوف

القبيلة كيان اجتماعي نستمد عاداتنا وتقاليدنا منها وحُ سن اخللق
ومنثلها خير متثيل بأخالقنا ومبادئنا وأصالتنا وال نستغل انتمائنا
لها للتكسب الشخصي فهدا الشيئ ال يبت للرجولة بصلة

� @salahalhashemصالح الها�شم

الى متى تبقى االموال الكويتية سائبة ليس لها من يحميها؟ أقرأوا
تقارير ديوان احملاسبة للعشر سنوات االخيرة!!.

 @nadiasagerناديه �صقر

سرعة العالم لن تسمح لنا البطئ في اتخاذ القرارات..لتكن سرعتنا
بثقة مدعومه بالرأي السديد والتوكل على الله كاخليل اجلامح يقفز
على الصعاب وال يلتفت للوراء

 @KhaleelAlawadi3د .خليل العو�ضي

املشكلة مو في احلرامي اللي دخل بيتك ليسرقك بدون إرادت��ك ؛
املشكلة في قبولك وبإرادتك أن تسمح للحرامي أن يسرقك

 @DrBaderalhindiبــدر Dr.

ال��رازي فيه  ٣ادوار مصافط والناس تصفط بالشارع وتسكره
وتضايق املرضى وتسوي زحمة  ..جابر  ٣سراديب مصافط ..
والناس تصفط فوق الدوار وتشل املستشفى كله  ..املشكلة مو باملباني
 ..املشكلة بالتربية

� @shmayel_90أ� .شمايل العنزي

رسالة إلى كل مسؤول أو مدير :تذكر أنه ال أحد باقٍ في منصبه
لألبد ونتيجة اختبار املنصب احلقيقية في الدنيا تظهر بعد مغادرة
املسؤول لكرسيه وشتان بني من تدعو له الناس وتذكره باخلير وبني
من يُقال عنه« :الله ال يرده»
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