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2000 دينار.. إذا حل املجلس شلون يعيش« عقد مؤمترًا صحفيًا في مجلس األمة: »النائب يستلم 

املويزري: احلكومة ال تريد حل مشاكل الشعب

37 مليار دينار اختفت منذ 2010 وم��ا زال الشعب 
يتساءل أين ذهبت؟!، هذا املبلغ الضخم ال ميكن تهريبه 
نقداً والقوانني الدولية جترم ذل��ك، ويسهل تتبع مساره 
وأين أودع وكيف نستطيع استرداده؟ واضح أن وراء هذه 
»الهبشة عتىي عود«، هذا التعدي السافر على املال يوجب 
محاسبة القائمني عليه واسترداده ، هذا املال املسروق يكفي 
إلنشاء مدينة جديدة في الصبية وحل مشكلة اإلسكان التي 

تسد حاجة ثلث الشعب الكويتي.
 من املتوقع إذا ما طالب املجلس بالتحقيق في هذه 
السرقة أن يحل وتفتعل احلكومة أزمة كعادتها ، تكرر هذا 
األسلوب عدة مرات وعلى رأسها تعويض من خسروا في 
أزمة املناخ ، لألسف املال العام أصبح بال رقيب وال حسيب ، 
هذا الوضع اخلطير يتطلب وقفة جادة من الشعب السترداد 

حقوقه وليس في األمر »عفا الله عما سلف«.

بني السطور

 ريا�ض عواد

شدد النائب شعيب املويزري، على أن احلكومة ال تريد حل 
مشاكل الشعب، مؤكدا أن زيادة الرواتب موجودة في برنامج 
عملها، فلماذا لم تتقدم بهذا املشروع حتى اآلن إل��ى مجلس 

األمة؟. 
وأشار املويزري في مؤمتر صحفي عقده مبجلس األمة امس 
إلى أن وزير املالية يتعذر باحملافظة على املال العام، معتبراً أن 

شراء القروض ال يكلف الدولة. 
واضاف ان الفوائد غير القانونية ال تتعلق باالستثمار وأزمة 

املناخ كما يدعي البعض بل تخص فقط أزمة قروض املواطنني. 
ورأى أن وزي��ر املالية أس��اء لعالقة السلطتني ودأب على 
إيصال معلومات غير صحيحة لكل األطراف. ولفت إلى إن عضو 
مجلس األمة يستلم نحو 2000 دينار وإذا مت حل املجلس شلون 
يعيش؟.. النواب يأخذون راتباً تقاعدياً وليس استثنائياً وهناك 

من يريد تشويه املجلس وصوالً لتعطيل أعماله. 
وقال املويزري : ما نعيشه متسبب فيه شخص واحد وهو 
وزير املالية الذي ينقل معلومات غير صحيحة بشأن قوانني 

اللجنة املالية .

أي  ي�����ط�����رح  ل�����م  ال�����غ�����رب  م����وس����ك����و: 
األزم����������ة  حل��������ل  ج������������ادة  م����������ب����������ادرات 

األوكرانية
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»احل��������رس ال����وط����ن����ي« ن���ف���ذ مت��ري��ن 
»5 »أسد اجلزيرة 
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ميدان  من  بنقطة  يعود  سوسييداد 
مدريد ريال 

األمير : تفجير مسجد بيشاور عمل إرهابي شنيع
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس 
د.عارف علوي رئيس جمهورية باكستان 
أع���رب فيها س��م��وه ع��ن خ��ال��ص تعازيه 
وص���ادق م��واس��ات��ه بضحايا التفجير 
االنتحاري داخل مسجد في مدينة بيشاور 
وال��ذي أسفر عن سقوط أكثر من خمسة 
وث��الث��ني شخص والعديد م��ن املصابني 
م��ؤك��دا س��م��وه استنكار دول���ة الكويت 
وإدانتها الشديدة لهذا العمل اإلرهابي 
الشنيع ال��ذي استهدف أرواح األبرياء 
اآلمنني وال��ذي يتنافى مع كافة الشرائع 

والقيم اإلنسانية.  
وكانت السلطات الباكستانية أعلنت 
ام���س ارت���ف���اع ع���دد ض��ح��اي��ا التفجير 
االنتحاري إلى 47 قتيال و150 مصابا. 
وبحسب التحقيق األول��ي للشرطة فإن 
االنفجار وق��ع داخ��ل املسجد ال��واق��ع في 
منطقة خ��ط��وط ش��رط��ة ب��ي��ش��اور أثناء 
ال���ص���الة وك����ان ع���دد ق����وات ال��ش��رط��ة 

املوجودين في املنطفة نحو 300 فرد. 
وانهار سقف املسجد من جراء االنفجار 
وال ي���زال ع��دد م��ن ال��ن��اس عالقني حتت 
األن��ق��اض حيث ي��ح��اول رج���ال اإلن��ق��اذ 
انتشالهم كما مت نقل اجلثث واملصابني 
الى املستشفيات وفي أعقاب ذلك طوقت 
القوات األمنية املنطقة بالكامل وب��دأت 

التحقيقات
200 شهيد ومصاب ضحايا التفجير االنتحاري في أحد مساجد باكستان  

ال����ث����اث����اء

38 ألف طن أولى شحنات الديزل املطور ألوروبا

احتاد عمال البترول : سنواصل دعم خريجي التخصصات النفطية املتضررين من اختبارات النفط

املتورطني  سنعاقب  »التربية«: 
مناصبهم كانت  أيًا  الغش  في 

أكد املتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة أن وزارة 
التربية ماضية في تطبيق سياستها الرامية إلى محاربة ظاهرة الغش 
في االمتحانات، مشيراً إلى أنها عملت من خالل كافة الوسائل املتاحة 

على اجتثاث ظاهرة الغش والقضاء عليها.
 وأضاف الوهيدة: وإذ تثمن وزارة التربية التعاون املثمر والبناء 
مع وزارة الداخلية وما قامت به من سرعة في التحرك والقبض على 
القائمني واملشاركني في تلك املواقع، وحفاظاً على سرية التحقيقات 
التي ما زالت مستمرة، بحضور ومتابعة حثيثة من قياديي وزارة 
التربية، فإذا ثبت فعلياً، بعد ما تسفر عنه نتائج التحقيق اجلنائي، 
ضلوع أي شخص من منتسبي الوزارة في القضية أياً كان منصبه أو 

مسماه الوظيفي.

الضعف  نقاط  حتديد  الفلبني:  رئيس 
الكويت مع  العمل  اتفاقية  في 

 أك��د الرئيس الفلبيني 
ف���ردي���ن���ان���د م���ارك���وس 
جونيور أنه من املقرر يتم 
انعقاد اجتماعات ثنائية 
مع احلكومة الكويتية قريباً 
لتحديد نقاط الضعف في 
اتفاقية العمل املشتركة، 
واألس��ب��اب التي ق��د تكون 
تسببت في مقتل جوليبي 

رانارا.
وقال الرئيس الفلبيني 
ف��ي ت��ص��ري��ح للصحفيني 

 )ABS-CBN( بثته قناة
الفلبينية ام��س: إن مقتل 
ران��ارا مؤسف جداً، ونأمل 
أال تتكرر هذه اجلرمية مرة 

أخرى ألي من أبناء وطننا.
وش�����������دد ع�����ل�����ى أن 
االج��ت��م��اع��ات املقبلة مع 
ال��ك��وي��ت ستناقش نقاط 
ال��ض��ع��ف، وسنعمل على 
معاجلة أي مشكال حتى 
تكون االتفاقية العمالية 

أقوى.

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية 
ام��س تصدير مصفاة ميناء األح��م��دي أول��ى 
شحناتها من الديزل املطور لألسواق األوروبية 
.)POLAR ACE( وذل��ك على منت الناقلة
وقالت الشركة على حسابها في موقع التواصل 
االجتماعي )تويتر( إن كمية الشحنة بلغت نحو 
38 ألف طن وتتطابق مع املعايير واملواصفات 
البيئية العاملية وتتناسب مع األجواء الباردة.
وأوضحت أن تصدير الشحنة مت بالتعاون 
مع قطاع التسويق العاملي مبؤسسة البترول 

الكويتية. 
من جانب اخر أكد نائب رئيس احتاد عمال 
البترول وصناعة البتروكيماويات حسني 
امل��ي��ل أن االحت���اد سيواصل دع��م��ه خلريجي 
التخصصات النفطية املتضررين من اختبارات 
النفط وسينقل وجهات نظرهم إلى املسؤولني 

في مؤسسة البترول.
وق���ال امل��ي��ل إن احت���اد ال��ب��ت��رول ونقاباته 
النفطية استقبلت اخلريجني املتضررين في 
مقر االحتاد واستمعت لشكواهم وستعمل على 

دعمهم.
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بوتني  تهديدات  روسيا: 
أكاذيب محض  جلونسون 

وصفت الرئاسة الروسية امس تصريحات لرئيس 
ال���وزراء البريطاني األسبق بوريس جونسون بأنه 
تلقى تهديدات من الرئيس فالدميير بوتني بأنها “محض 
أكاذيب ». ونقلت وكالة )ت��اس( الروسية لألنباء عن 
املتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بسكوف القول 
ان تصريحات جونسون بأن بوتني هدده خالل اتصال 

هاتفي بينهما “ليست صحيحة بل هي محض أكاذيب«.
وك��ان رئيس ال��وزراء البريطاني األسبق، بوريس 
جونسون، قال إن الرئيس الروسي فالدميير بوتني، هدد 
بقتله بصاروخ خالل مكاملة هاتفية »استثنائية« قبل 

غزو أوكرانيا.

حتذير أميركي من أعمال 
إرهابية في تركيا

ح���ذرت ال��س��ف��ارة األم��ي��رك��ي��ة في 
تركيا رع��اي��اه��ا ام��س م��ن هجمات 
محتملة على كنائس ومعابد يهودية 
وبعثات دبلوماسية في إسطنبول 
وذلك في ثاني حتذير من نوعه خالل 
أربعة أي��ام فحسب إثر وقائع حرق 

مصاحف في أوروبا.
وق��ال��ت ال��س��ف��ارة األم��ي��رك��ي��ة في 
حت��ذي��ر أم��ن��ي م��ح��دث إن هجمات 
انتقامية وشيكة محتملة يشنها 
إرهابيون قد تقع في مناطق يتردد 

عليها الغربيون في املدينة مثل أحياء 
بيوغلو وغلطة وتقسيم واستقالل.
وأض��اف��ت ال��س��ف��ارة أن السلطات 

التركية تتحرى األمر.
وأصدرت عدة سفارات في أنقرة، 
ومن بينها سفارات الواليات املتحدة 
وأملانيا وفرنسا وإيطاليا، حتذيرات 
أمنية يوم اجلمعة من هجمات محتملة 
على دور للعبادة رداً على وقائع 
منفصلة ج��رى فيها ح��رق مصاحف 

في السويد وهولندا والدمنارك.
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أطرافها  وضبطنا  اجلهراء  مستشفى  مشاجرة  على  سيطرنا  »الداخلية«: 
أص���درت اإلدارة ال��ع��ام��ة ل��إع��ام األم��ن��ي بياناً 
توضيحاً بشأن م��ا مت ت��داول��ه على بعض مواقع 
التواصل االجتماعي عن وق��وع مشاجرة بني عدد 

من األشخاص في مستشفى اجلهراء، قالت فيه إن 
املشاجرة بدأت في إحدى قاعات األف��راح في منطقة 
جابر األحمد، وامتدت إلى مستشفى اجلهراء، ومتكنت 

اجلهات األمنية من السيطرة على املشاجرة وضبط 
أطرافها وجاري اتخاذ اإلج��راءات القانونية الازمة 

بحقهم.
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تلقى اتصااًل هاتفيًا من مبعوث أوكرانيا اخلاص لشؤون الشرق األوسط وإفريقيا

نائب وزير اخلارجية بحث العالقات 
الثنائية مع سفيرة اململكة املتحدة

التقى نائب وزي��ر اخل��ارج��ي��ة، السفير 
منصور العتيبي، أم��س، مع سفير اململكة 
املتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية 
الصديقة لدى دولة الكويت، بيليندا لويس 
حيث مت خال اللقاء بحث أوجه العاقات 

املتميزة بني البلدين الصديقني.
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى، ت��ل��ق��ى ن��ائ��ب وزي���ر 

اخلارجية السفير منصور العتيبي، اتصاالً 
هاتفياً، أم��س، م��ن قبل مبعوث أوكرانيا 
اخلاص لشؤون الشرق األوس��ط وإفريقيا 
مكسيم ص��ب��ح، ح��ي��ث ت��ن��اول االت��ص��ال 
استعراض أوج��ه العاقات الثنائية بني 
دول��ة الكويت وجمهورية أوكرانيا وسبل 

تطويرها.

العتيبي يستقبل سفير اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية 

اطلع على اخلدمات اإلخبارية التي تقدمها الوكالة في الداخل واخلارج 

وفد كلية الدفاع الوطني في سلطنة عمان زار »كونا«

زار وف��د رف��ي��ع امل��س��ت��وى م��ن كلية 
الدفاع الوطني في سلطنة عمان الشقيقة 
برئاسة السفير الدكتور أحمد سالم 
باعمر، مقر وك��ال��ة األن��ب��اء الكويتية 
)ك��ون��ا(، أم��س، وذل��ك ف��ي إط��ار زي��ارة 

الوفد لدولة الكويت.
واطلع الوفد العماني الذي ضم عدداً 
من كبار الضباط العسكريني في الهيئة 
التوجيهية اإلداري����ة ف��ي الكلية على 
جتربة وكالة األنباء الكويتية ودورها 
اإلعامي محلياً وإقليمياً وأهميتها في 
مواجهة التحديات وسط الثورة التقنية 

وانتشار وسائل التواصل االجتماعي.
ك��م��ا اط��ل��ع ال���وف���د ع��ل��ى اخل��دم��ات 
اإلخبارية التي تقدمها الوكالة وشبكة 
مراسليها ف��ي ال��داخ��ل واخل���ارج وق��ام 
بجولة تفقدية في قاعة التحرير حيث 
اطلع على سير العمل لدى إدارات القطاع 

املختلفة وكيفية التعامل مع األخبار.
من جانبه، أكد السفير الدكتور أحمد 
باعمر خ��ال جلسة ح��واري��ة في إطار 
ال��زي��ارة أهمية دور االع���ام السيما 
الرسمي املتمثل في وك��االت األنباء في 
نقل الصورة احلقيقية لألحداث، مشيداً 

في هذا اإلط��ار ب��دور )كونا( وأهميتها 
االقليمية ملا تتميز به من انتشار ومهنية 
ودقة في نقل األخبار واألحداث احمللية 
واإلقليمية والدولية في ظل انتشار 
وسائل التواصل االجتماعي وما يحمله 

ذلك من حتديات.
وأع��رب باعمر عن تطلعه نحو مزيد 
م��ن ال��ت��ع��اون ب��ني )ك��ون��ا( وشقيقتها 
وكالة األنباء العمانية في شتى املجاالت 
مبا يضمن إيصال الرسالة االعامية 

احلقيقية املنشودة والصادقة.
من جانبه أكد نائب املدير العام لقطاع 
التحرير في )كونا( عصام الغامن أهمية 
دور اإلعام عموما والرسمي خصوصاً 
في نقل األح���داث بصورتها احلقيقية 

والتعامل معها بكل مصداقية وشفافية.
وقال الغامن: إن ما يشهده العالم من 
أحداث متسارعة وسط االنتشار الكبير 
لوسائل التواصل االجتماعي يفرض 
حت��دي��اً أم��ام وس��ائ��ل اإلع���ام ووك��االت 
األنباء السيما في مواجهة الشائعات 
واألخ��ب��ار املوجهة غير الدقيقة األم��ر 
ال���ذي يتطلب مهنية عالية ودق���ة في 
التعامل مع ه��ذه األح��داث والتأكد من 

استسقاء األخبار من مصادرها املباشرة 
السيما أن )كونا( جهاز إعامي مزود 

وصانع للخبر.
وأك���د ال��غ��امن ح��رص )ك��ون��ا( على 
االل��ت��زام باملعايير املهنية ف��ي عملها 
واملتمثلة ف��ي املصداقية واحليادية 
بجانب ال��س��رع��ة ال��ت��ي ب��ات��ت عنصراً 
مهما لصناعة اخلبر في عصر اإلنترنت 
ووس��ائ��ل التواصل االجتماعي ولكن 
ليس على حساب املصداقية والدقة، 
مشيداً باملستوى الرفيع من التعاون 
البناء واملتواصل بني )كونا( وشقيقتها 

وكالة األنباء العمانية.
وخال اجللسة احلوارية التي شارك 
فيها ع��دد م��ن م��دي��ري قطاع التحرير 
وم��رك��ز ال��ت��دري��ب وإدارات ال��وك��ال��ة 
املختلفة مت استعراض حتديات اإلعام 
في مواجهة الشائعات في ظل انتشار 
وسائل التواصل االجتماعي واإلنترنت 
وس��ب��ل ت��ط��وي��ر اخل��دم��ات االخ��ب��اري��ة 
واالن��ت��ش��ار وك��ذل��ك تأثير اإلع���ام في 
تعزيز العاقات ب��ني ال���دول الشقيقة 

والصديقة.
كما تطرقت اجللسة إلى شرح مفصل 

ع��ن آل��ي��ة العمل داخ���ل وك��ال��ة األن��ب��اء 
الكويتية )كونا( واخلدمات واملعلومات 
امل��وث��وق��ة ال��ت��ي تقدمها ع��ب��ر وس��ائ��ل 

التواصل االجتماعي.
ومت تأكيد أهمية توعية الرأي العام 
واستقطابه من خال بث املواد اخلبرية 
امل��وث��وق��ة ال��ت��ي تغطي ك��ل امل��ج��االت 
وإع��داد ال��دراس��ات واألبحاث املرتبطة 
باملوضوعات االقتصادية والسياسية 

والتوعوية.
كما مت التشديد على ض��رورة تبادل 
اخل��ب��رات اإلع��ام��ي��ة وال���زي���ارات بني 
البلدين الشقيقني وكذلك على اهمية 
دور م��رك��ز )ك��ون��ا( لتطوير ال��ق��درات 
اإلعامية والتعاون مع كلية الدفاع 
الوطني العمانية في مجال التدريب 

اإلعامي.
وتعد كلية الدفاع الوطني في سلطنة 
عمان أعلى ص��رح أك��ادمي��ي ف��ي مجال 
الدراسات االستراتيجية في السلطنة 
وتعمل وف��ق منظور علمي م��دروس 
ومنهج أكادميي واضح لتأهيل القيادات 
الوطنية على املستوى االستراتيجي من 

املدنيني والعسكريني.

جانب من جولة الوفد العماني في وكالة األنباء الكويتية

بلدية »مبارك الكبير« 
25 سيارة مهملة وسكراب  ترفع 

الباكستاني  الرئيس  يعزي  البالد  أمير 
»بيشاور« في  مسجد  تفجير  بضحايا 

ب��ع��ث ص��اح��ب ال��س��م��و أمير 
ال��ب��اد الشيخ ن���واف األح��م��د، 
ببرقية ت��ع��زي��ة إل���ى الرئيس 
د.عارف علوي رئيس جمهورية 
باكستان اإلسامية الصديقة، 
أع��رب فيها سموه ع��ن خالص 
ت��ع��ازي��ه وص�����ادق م��واس��ات��ه 
بضحايا التفجير االنتحاري 
داخل مسجد في مدينة )بيشاور( 
شمال غربي باكستان، وال��ذي 
أسفر عن سقوط أكثر من خمسة 
وث��اث��ني شخص وال��ع��دي��د من 
املصابني، مؤكداً سموه استنكار 
دولة الكويت وإدانتها الشديدة 
لهذا العمل اإلره��اب��ي الشنيع 
ال��ذي استهدف أرواح األبرياء 
اآلمنني وال��ذي يتنافى مع كافة 
ال��ش��رائ��ع وال��ق��ي��م اإلنسانية. 
سائاً سموه الباري جل وعا أن 
يتغمد الضحايا بواسع رحمته 
ومغفرته ومي��ن على املصابني 

بسرعة الشفاء والعافية. سمو أمير الباد الشيخ نواف األحمد

ولي العهد يعزي الرئيس الباكستاني 
بضحايا التفجير االنتحاري 

ب��ع��ث س��م��و ول��ي 
العهد الشيخ مشعل 
األح����م����د، ب��ب��رق��ي��ة 
تعزية إل��ى الرئيس 
د.عارف علوي رئيس 
جمهورية باكستان 
اإلسامية الصديقة، 
ضمنها سموه خالص 
ت���ع���ازي���ه وص����ادق 
م��واس��ات��ه بضحايا 
التفجير االنتحاري 
داخ�����ل م��س��ج��د في 
م��دي��ن��ة )ب��ي��ش��اور( 
ش������م������ال غ����رب����ي 
ب��اك��س��ت��ان، مبتهاً 
س��م��وه إل���ى امل��ول��ى 
ت��ع��ال��ى أن يتغمد 
ال��ض��ح��اي��ا ب��واس��ع 
رح��م��ت��ه وم��غ��ف��رت��ه 
ومي��ن على املصابني 
ب���س���رع���ة ال��ش��ف��اء 

العاجل. سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

رئيس مجلس الوزراء يعزي 
الرئيس الباكستاني 

بعث سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس ال��وزراء، ببرقية 
تعزية إل��ى الرئيس د.ع���ارف علوي رئيس جمهورية باكستان 
اإلسامية الصديقة ضمنها سموه حفظه الله خالص تعازيه وصادق 
مواساته بضحايا التفجير االن��ت��ح��اري داخ��ل مسجد ف��ي مدينة 

)بيشاور( شمال غربي باكستان.

سمو الشيخ أحمد النواف

5 مشاريع ضمن برنامج عمل احلكومة  املنفوحي استعرض 

»الضجيج« في  األحمد«  »جابر  حلبة  ملوقع  ومخرج   مدخل  استحداث  على  يوافق  »البلدي« 
وافق املجلس البلدي على طلب الهيئة 
العامة للطرق والنقل البري استحداث 
مدخل ومخرج ملوقع حلبة )جابر األحمد( 

مبنطقة الضجيج من طريق )5ر6(.
واستعرض املدير العام لبلدية الكويت، 
املهندس أح��م��د املنفوحي ف��ي االجتماع 
العادي ال�12 لدور االنعقاد األول للفصل 
التشريعي ال� 13 للمجلس البلدي خمسة 
م��ش��اري��ع ت��أت��ي ف��ي إط���ار ب��رن��ام��ج عمل 

احلكومة.
وقال: إن املشروع األول يتمثل باملركز 
التعليمي الثقافي الترفيهي ف��ي ش��ارع 
ع��ب��دال��ل��ه األح��م��د وه���و ف��ي ط���ور تأهيل 
الشركات ليتم بعدها الطرح للتنفيذ بتكلفة 
قد تصل إلى 500 مليون دينار وسيتم على 

خمس مراحل.
وأضاف أنه دعماً لرؤية )كويت جديدة 
2035(، قامت بلدية الكويت بالتعاون 
مع مكتب عاملي إلع��داد التصاميم املبدئية 
للمشروع واحلصول على اعتماد الدراسات 
امل��روري��ة وتقرير نطاق دراس���ة امل��ردود 

االجتماعي والبيئي.
وأوضح أنه نظراً ألهمية املشروع ارتأت 
البلدية دع��وة املستثمرين الراغبني في 
تصميم وترخيص وإنشاء وصيانة وإدارة 

واستثمار املشروع لتأهليهم وفق األسس 
ال��واردة في كراسة التأهيل وسيتم الطلب 
مم��ن تأهل منهم تقدمي عطائه متضمناً 
دراساته الفنية واالقتصادية املستوفية 

للشروط الواردة في وثائق طرح املزايدة.
وأش��ار إل��ى أن املشروع الثاني يتمثل 
بتطوير خليج الصليبخات إال أن هناك 
بعض العقبات مع املجلس األعلى للبيئة 
على أح��د احمل���اور األساسية فيه، مبيناً 
أن البلدية تعمل على ايجاد حلول لتلك 
العقبات ومن ثم طرحه بنفس اآللية التي 

تعمل بها في مشروع عبد الله األحمد.
وذك��ر أن امل��ش��روع الثالث هو املنطقة 

االقتصادية في العبدلي والتي تهدف إلى 
دعم مبادرات االستثمار التي ستعمل على 
منو الناجت احمللي، الفتاً إلى أن هناك لوائح 
بناء تفصيلية مدرجة ويجري اآلن العمل 

عليها.
وأش��ار إل��ى أن امل��ش��روع ال��راب��ع يتمثل 
بالقضاء على ظاهرة السكن االستثماري 

في مناطق السكن اخل��اص، موضحاً أن 
هناك إجراءات يتم التنسيق بشأنها للقضاء 

على تلك الظاهرة.
ولفت إل��ى أن امل��ش��روع االخير يتعلق 
بتطوير واجهة اجل��ه��راء البحرية خللق 
هوية جديدة للمجتمع الكويتي وهو في 

طور الطرح اآلن.

جانب من جلسة املجلس البلدي
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أعلنت إدارة العاقات العامة في بلدية الكويت 
عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق 
بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير، تنفيذ جوالت 
ميدانية بعموم مناطق احملافظة لرفع كل ما يعمل 
على إعاقة الطريق ويشوه املنظر العام من خال 
رفع السيارات والقوارب املهملة والسكراب من 
الساحات والشوارع التي تعمل على إعاقة الطريق 

وتشوه املنظر العام. 
وأوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغاالت 
الطرق بفرع بلدية احملافظة فهد القريفة، بأن 
الهدف من اجلوالت امليدانية املكثفة رصد املخالفني 
واتخاذ كافة االجراءات القانونية بحقهم، الفتا إلى 
أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغاالت 
الطرق يولي اهتماماً بالغاً برفع مستوى النظافة 
باملناطق التي تقع حتت مسئوليته فضا عن رفع 
كل ما يشوه املنظر اجلمالي ويعمل على إشغال 

الطريق بجميع املناطق وذلك من خال اجلوالت 
امليدانية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على املنظر 

احلضاري للمحافظة. 
وأكد القريفة على قيام الفريق الرقابي بإدارة 
النظافة العامة وإشغاالت الطرق تنفيذ جوالت 
ميدانية خال الفترة من 12 إلى 17 يناير اجلاري، 
وقد أسفرت عن رفع 25 سيارة مهمله وبقاالت 
باإلضافة إلى وضع 126 ملصقا لسيارة وقارب 
مهملني وح��اوي��ات جتارية متهيدا إلزالتهم بعد 

انتهاء املدة احملددة.
وأش��ار إلى تواصل اجل��والت امليدانية من قبل 
الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغاالت 
ال��ط��رق، مبيناً ف��ي ه��ذا اخل��ص��وص ع��دم تهاون 
الفريق الرقابي في اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية 
حيال املخالفني لائحة النظافة العامة وإشغاالت 

الطرق.

رفع سيارات مهملة

م. أحمد املنفوحي

د. أحمد سالم باعمر يقدم درعاً تذكارية لنائب املدير العام في )كونا( عصام الغامن



قدمت مناء اخليرية التابعة 
لللإصللاح االجتماعي سللاالً 
غذائية ومللسللاعللدات متنوعة 
ألكثر من 400 الجئ سوري، 
كما قدمت الكسوة ألكثر من 
600 الجئ في عدد من مخيمات 
منطقة عرسال احلدودية شمال 

شرق لبنان. 
وقال مدير إدارة اإلغاثة في 
اجلمعية خالد الشامري، في 
ختام زيللارة لبنان: إن السلة 
الواحدة حتتوي مواد غذائية 
تكفي األسللرة ملدة شهر، الفتاً 
إلللى أن املللسللاعللدات تضمنت 
أيللضللاً تللوزيللع ملللواد للتدفئة 
وبطانيات إلعانة الاجئني في 
عرسال التي يتسم فيها فصل 

الشتاء بقساوته. 
وأوضللللللح أن الللاجللئللني 
السوريني يعيشون في ظروف 
معيشية وإنللسللانلليللة صعبة 
تستدعي تكاتف جهود اجلميع، 
من أجل إغاثة املتضررين من 
البرد الشديد، وقال الشامري: 
شاهدنا لقطات مؤملة لبعض 
الللاجللئللني الللسللوريللني الللذيللن 

يللفللتللرشللون األرض، داعلليللاً 
اجلللملليللع للللدعلللم ومللسللانللدة 
الاجئني وتوفير احتياجاتهم 

الشتوية األساسية. 
وبلللنينَّ الللشللامللري أن منللاء 
اخللليللريللة قللامللت بللدعللم األسللر 
املللنللتللجللة، وذللللللك فلللي إطلللار 

إستراتيجيتها الداعمة لتوفير 
فللرص عمل لللأسللر املتعففة 
واملساهمة فللي القضاء على 
الفقر، وضمن دورها الريادي 
في مجال االهتمام باإلنسان، 
مللن خلللال تللوفلليللر املللشللاريللع 
الصغيرة من أجل إيجاد لقمة 

عيش كرمية لأسر املتعففة. 
وقلللللال: وفلللي سلليللاق هللذه 
اإلستراتيجية فللي مواجهة 
الللفللقللر، قللدمللت منللاء اخليرية 
مركبتني من نوع “توك توك”، 
وسللاعللدت عللللدداً مللن محات 
الللبللقللالللة علللللى شللللراء امللللواد 

التموينية، معتبراً أن مناء 
اخللليللريللة تللسللعللى مللن خللال 
مللشللروعللات الللكللسللب احلللال 
إلللى حتقيق الهدف األول من 
أهداف التنمية املستدامة لأمم 
املتحدة واملتمثل في القضاء 

على الفقر. 
من جهتهم، أعللرب عللدد من 
املستفيدين عن خالص شكرهم 
لنماء اخليرية، مؤكدين أنهم 
كانوا في أمسِّ احلاجة إلى هذه 
األغطية لكي حتمينا من أمطار 
الشتاء وتللسللرب امللليللاه داخللل 
اخليم، خصوصاً أن إمكاناتنا 
املللاديللة مللحللدودة، وال تسمح 
لنا بتوفير وقود التدفئة رغم 

البرد الشديد. 
وبللللنينَّ الللشللامللري أن بللاب 
التبرع أمللام أهللل اخلير كافة 
داخلللل الكويت وخللارجللهللا ما 
زال مفتوحاً للمشاركة في 
حملة “كن عوناً لهم”، مؤكداً 
أن املشروع يجوز فيه الزكاة، 
وميكن التبرع عن طريق موقع 
مناء اخليري ، أو عبر االتصال 

هاتفياً.
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جتهيز املساعدات لتوزيعها على الاجئني

برعاية وحضور الشيخ فيصل النواف 
نائب رئيس احلللرس الوطني، ووكيل 
احلللرس الوطني الفريق الركن مهندس 
هاشم الرفاعي، وكبار القادة، نفذ رجال 
احلللرس الوطني مترين أسللد اجلزيرة 
)5(، وذللللك فللي معسكر الشيخ سالم 

العلي.
ونقل نائب رئيس احلللرس الوطني 
إلى املشاركني حتيات سمو الشيخ سالم 
العلي رئيس احلللرس الوطني، مشيداً 
مبستوى القوات املشاركة في التمرين، 
وملللؤكلللداً علللللى أن الللتللمللاريللن امليدانية 
الكبرى تؤتي ثمارها في مواكبة أحدث 
املستجدات التدريبية وصقل خبرات 
املنتسبني عبر إذكاء روح املنافسة بينهم 
مما يرفع مستوياتهم في تنفيذ اخلطط 
العسكرية واألمنية لصون أمللن الباد 
وحماية مقدراتها في ظل القيادة الرشيدة 
لصاحب السمو أمير الباد القائد األعلى 
للقوات املسلحة الشيخ نللواف األحمد 
وسمو ولللي عهده األمللني الشيخ مشعل 
األحمد. ويعد مترين أسللد اجلزيرة من 
التمارين العسكرية الكبرى حيث تشمل 
فعالياته تدريب قوات احلرس الوطني 
على حماية املنشآت احليوية والبنية 
التحتية لدولة الكويت، وتفعيل دور 
احلرس الوطني في إسناد أجهزة الدولة 
بللجللهللود اإلنللقللاذ فللي حلللاالت الللطللوارئ 
واألزملللات، انطاقاً من البروتوكوالت 

املوقعة مع أجهزة الدولة املختلفة.

وتخلل سيناريو مترين أسد اجلزيرة 
5 عللدة فرضيات تدريبية للتعامل مع 
فض أحداث شغب، وحماية الشخصيات، 
وعزل وتطويق واقتحام مبنى وتطهيره 

والكشف عن متفجرات والتخلص منها، 
كما شمل تدريبات عملية على كيفية 
التعامل مع حوادث السيارات وجتمعات 
املياه وإنقاذ العالقني، وتسرب غاز داخل 

منشأة، وتعاملت فللرق إطفاء احلرس 
الوطني مع فرضية حدوث حريق، إضافة 
إلى تنفيذ رمايات دقيقة من أوضاع ثابتة 

ومتحركة.

أكد املتحدث الرسمي باسم وزارة التربية، أحمد 
الوهيدة، أن وزارة التربية ماضية في تطبيق 
سياستها الرامية إلى محاربة ظاهرة الغش في 
االمتحانات، مشيراً إلى أن وزارة التربية عملت من 
خال كافة الوسائل املتاحة الجتثاث ظاهرة الغش 

والقضاء عليها. 
وقللال الللوهلليللدة فللي بيان صحفي: إن وزارة 
التربية انتهجت عدة إجللراءات فعلية على أرض 
الواقع قبل فترة امتحانات الفصل الدراسي األول، 
بناء على خطة عمل ممنهجة حملللاربللة ظاهرة 
الللغللش، حيث بلللادرت الللللوزارة بخطوات جللادة 
وحازمة من خال مخاطبة وزارة الداخلية ممثلة 
في إدارة مكافحة اجلرائم اإللكترونية، للعمل 
على اتخاذ اإلجلللراءات القانونية املللقللررة حيال 
املواقع اإللكترونية وحسابات وسائل التواصل 
االجتماعي اإللكترونية املشبوهة التي تخل بسير 
االمتحانات، واتخاذ كافة اإلجراءات الازمة حيال 

القائمني على النشر باملخالفة ألحكام القانون. 
وأضاف: وإذ تثمن وزارة التربية التعاون املثمر 
والبناء مع وزارة الداخلية وما قامت به من سرعة 
في التحرك والقبض على القائمني واملشاركني 
في تلك املواقع، وحفاظاً على سرية التحقيقات 
التي ما زالت مستمرة، بحضور ومتابعة حثيثة 
من قياديي وزارة التربية ، فإذا ثبت فعلياً -بعد 
ما تسفر عنه نتائج التحقيق اجلنائي- ضلوع 
أي شخص من منتسبي الللوزارة في القضية أياً 
كللان منصبه أو مسماه الوظيفي، ستطبق عليه 
اإلجراءات القانونية، وكذلك األمر بالنسبة للطلبة 
فمن يثبت في التحقيقات مشاركتهم بتلك املواقع 
وارتكابهم لواقعة الغش سيتم تطبيق اإلجراءات 

القانونية بحقهم. 
واستمراراً خلطة عمل وزارة التربية، أوضح 
الللوهلليللدة، أن الللللوزارة قللامللت بعقد اجتماعات 
تنسيقية للقياديني ومسؤولي املناطق التعليمية 
والقائمني على جلان االمتحانات للتشديد واحلزم 
في تطبيق إجللراءات ضبط عملية االمتحان ومنع 
الغش، حيث تتبع عملية طباعة أسئلة االمتحانات 
إجللراءات مشددة بللدءاً من وضع األسئلة من قبل 
التوجيه الفني العام بنماذج متعددة وطباعتها 
في املطبعة املركزية السرية، وانتهاًء بوصول 
صناديق االمتحان إلللى اللجان، حيث يتم فتح 
الصندوق برقم سري قبل بداية االمتحان بعشر 
دقائق ، مبحضر فتح يعتمد من رئيس اللجنة 
واملراقب املقيم املكلف من قبل املنطقة واملعلمني 

املكلفني من قبل الكنترول املركزي.
وأشللار الوهيدة إلللى أن وزيللر التربية، وجه 
كذلك قبل فترة االمتحانات بعقد اجتماع برئاسة 
وكيل اللللوزارة والوكيل املساعد للتعليم العام 
وقياديي اللللوزارة ومللديللري املناطق التعليمية 
ورؤسللاء جلان االمتحانات، لوضع آلية محكمة 
لضمان سير عملية االمتحانات بساسة ويسر، 
والتطبيق احلازم لائحة الغش، التي أسفرت عن 
تسجيل )1741( حالة حرمان من االمتحانات 
للصف الثاني عشر ، كما قامت الللوزارة بتدوير 

رؤساء جلان امتحانات الصف الثاني عشر لنهاية 
الفصل الدراسي األول للعام 2022 /2023، الذي 
شمل على مدير املدرسة واملراقبني واملاحظني في 
اللجان، كما شددت الوزارة على عدم وجود أقارب 
جلميع العاملني في جلان سير االمتحانات، والذي 

يعد خطوة جادة لضمان العدالة بني املتعلمني.
 وأوضللح الوهيدة، أن وزارة التربية عازمة 
على االستمرار في طريق اإلصاح و تنفيذ خططها 
استعداداً المتحانات الفصل الدراسي الثاني، عن 
طريق وضللع رؤيللة واضحة املعالم تعتمد على 
مبدأ تقاسم املسؤولية والتكامل والتعاون بني 
كافة مؤسسات الدولة وجميع املؤسسات املعنية 
بعملية التعليم في املجتمع، حيث اعتمد وزير 
التربية قراراً بشأن تشكيل اللجنة العليا املشتركة 
لامتحانات برئاسته تأكيداً ألهميتها، وعضوية 
وكيل وزارة التربية رئيس عللام االمتحانات 
وقياديي اللللوزارة، ومبشاركة وزارة الصحة، 
ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، 
ووزارة اإلعلللام، والهيئة العامة لاتصاالت 
وتقنية املللعلللللومللات، وجمعية املعلمني، حيث 
ستعمل كل جهة مبا يخصها في مواجهة ظاهرة 
الغش والقضاء عليها، وترفع التقرير النهائي 
ملعالي الوزير بأعمالها، حيث سيكون هناك خطة 
نهائية متكاملة ومحدثة لللإجللراءات التنفيذية 
ملعاجلة ظاهرة الغش، تبعاً للتوصيات والقرارات 
املتخذة من قبل اللجنة العليا.  وأكد الوهيدة، أن 
وزارة التربية تعمل بللروح الفريق الللواحللد من 
أجل تسخير اجلهود، وتوجيه اإلمكانيات لدفع 
عجلة اإلصاح والنهوض بالنظام التعليمي الذي 
يعد جللزءاً ال يتجزأ من منظومة اجتماعية أوسع 
يؤثر ويتأثر بها، الللذي يتطلب تكاتف وتعاون 
اجلميع للمشاركة في بناء رأس املللال البشري، 
فهي مسؤولية مشتركة من خال منظور مؤسسي 
واجتماعي، مللن أجللل احلللصللول على مخرجات 
تعليمية متطورة ومؤهلة للمضي قدماً في إرساء 

دعائم املسيرة التنموية للباد.

اشتمل على عدة فرضيات تدريبية 

»5 »احلرس الوطني« نفذ مترين »أسد اجلزيرة 

.. ويتلقى درعاً تذكارية

لبناء جيل قادر على حتمل املسؤولية واملشاركة في بناء الوطن 

»التربية«: ماضون في محاربة 
ظاهرة الغش ولن نتوانى عن 

مواصلة مسيرة اإلصالح 

أحمد الوهيدة

تنظم جمعية إحياء التراث 
اإلٍسامي ضمن نشاطها العلمي 
والثقافي في مختلف مناطق 
الكويت، سلسلة من الفعاليات 
واألنشطة الثقافية والدعوية، 
ومللن ذلللك محاضرتني للشيخ 
د. فاح املطيري تنظمهما جلنة 
الكلمة الطيبة في صباح السالم 
مساء اليوم الثاثاء، األولللى 
بعنوان: “الثبات عند الفنت” 
بعد صللاة املغرب في مسجد 

)طيبة النصر الله(.
أمللا الثانية فستكون بعد 
صلللاة الللعللشللاء مللبللاشللرة في 
ديللوانلليللة حللامللد احلللمللادي في 
صباح السالم – ق )9( وهي 
بللعللنللوان: )قللللراءة مللن تفسير 

الشيخ السعدي (.
كما تقيم اجلمعية العديد 
من األنشطة الثقافية اخلاصة 
بالنساء والفتيات ، ومن ذلك 
درس فللي تفسير ) جللز عللم ( 
تلقيه أ. أسللمللاء املللفللتللاح، و 
)خللواطللر من سللورة التكاثر ( 
تلقيها أ. جناة التنيب ، وذلك 
فللي متللام الللسللاعللة )5( مساء 
اللليللوم الللثللاثللاء فللي مقر جلنة 

العارضية النسائية – ق )2( .
وفللي صباح الناصر، تقيم 
اللجنة النسائية درس في 
تفسير ) جللزء عللم ( تلقيه أ. 
فاطمة مبارك ، باإلضافة لدرس 

في ) مكارم األخللاق ( تلقيه أ. 
نبيلة املرجتي في متام الساعة 
)4( مساء في مسجد ) موضي 
الرشيدي( الكائن في صباح 

الناصر – ق )1( .
وتللأتللي مثل هللذه األنشطة 
لللتللكللمللل سلللللسلللللة علللديلللدة من 
األنشطة والفعاليات التي دأبت 
اجلمعية على إقامتها حرصاً 
علللللى نللشللر الللعلللللم الللشللرعللي، 
واسلللتلللغلللاالً لللوقللت العطلة 
الربيعية مبا يعود على الشباب 
وطلبة العلم مبا ينفع، وذلك من 

خال اللجان التابعة لها .
واجلللديللر بالذكر أن إدارة 
الللكلللللمللة الللطلليللبللة تللعللمللل على 
حتقيق األهلللداف التي أنشئت 

من أجلها، والتي من أبرزها : 
نشر الوعي الديني بني أفللراد 
املجتمع بكافة طبقاته بالكلمة 
الطيبة، والدعوة إلى الله تعالى 
باحلكمة واملوعظة احلسنة، 
والللسللعللي لتصحيح بعض 
األفكار اخلاطئة التي اعتادها 
الناس، كما تقوم مبواجهة ما 
يطرأ على الساحة من ممارسات 
خاطئة تسيء لديننا وعللادات 
وتقاليد مجتمعنا اإلسامي، 
واالهللتللمللام بللإصللاح املشاكل 
االجللتللمللاعلليللة بللالللتللعللاون مع 
اجلهات احلكومية واملؤسسات 
الللثللقللافلليللة واالجللتللمللاعلليللة 
واإلعللاملليللة مللن أجللل إصللاح 

املجتمع ونشر اخلير.

من  سلسلة  تنظم  التراث«  »إحياء 
والدعوية الثقافية  واألنشطة  الفعاليات 
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الشيخ فيصل النواف يتابع التمرين

»5 جانب من مترين  »أسد اجلزيرة 

»مناء اخليرية« تغيث الالجئني السوريني في لبنان 

قالت مديرة معهد “كامز” 
للللللتللدريللب األهلللللللي الللتللابللع 
جلمعية النجاة اخليرية، عبير 
الهجرس: فللي إطللار التعاون 
املللشللتللرك بللني معهد “ كامز” 
واإلدارة العامة ملدارس النجاة 
مت تدريب أكثر من 600 معلم 

ومعلمة خال العام املاضي.
وأوضحت أن هذه الللدورات 
تأتي ضمن مشروع “استدامة 
لتطوير العاملني” وحرصا 
من إدارة مللدارس النجاة على 

االرتقاء بقدرات معلميها 
وتابعت الللهللجللرس: قدمنا 
سلسلة من الدورات الرائدة في 
مجال “جودة التعليم لتحقيق 
أهلللداف التنمية املستدامة” 
وهي: )دمج التقنية في التعليم 
- التعامل مع صعوبات التعلم 
باملرحلة االبتدائية - التعلم 
القائم على املشاريع العلمية
PBL( من خال املعلمني الذين 

مت اختيارهم من املتميزين في 
املللللدارس، وذللللك بعد مقابلة 

شخصية لكل معلم باملعهد.

مضيفة: ضمن دوراتنا التي 
متت خال العام املاضي، قمنا 
بتدريب قرابة 150 من رؤساء 

األقسام والقيادات املستقبلية 
باملدارس على املرحلة األولى 
من البرنامج التدريبي لرؤساء 

االقسام بثاث مللواد تدريبية 
وهلللي: )الللتللخللطلليللط للعملية 
التعليمية )بللنللاء وتصميم 
أنشطة التعلم( ومهام وأدوار 
رئيس القسم )رئلليللس القسم 
القائد الناجح( - التنمية املهنية 

وتقومي املعلمني(.
 وتللابللعللت اللللهلللجلللرس: مت 
تللدريللب أكللثللر مللن 100 معلم 
متميز مبلللدارس النجاة على 
برامج تدريبية تخصصية مت 
اختيارهم من الكفاءات الذين 
لديهم الللقللدرة والرغبة بنقل 
اخلللبللرة ملللدارسللهللم، بجانب 
تللدريللب جميع االخصائيني 
واالجتماعي”  “النفسي 
مبدارس النجاة على البرنامج 
العاملي “االرشاد املرتكز على 
احللول” وخللتللامللاً اشلللادت 
الهجرس بدور اإلدارة العامة 
مللللللدارس الللنللجللاة فلللي جنللاح 

البرنامج.

سعي حثيث لارتقاء بطاقم هيئة التدريس

الهجرس: قدمنا أحدث برامج تطوير التعليم 

»مدارس النجاة« بالتعاون مع » كامز« 
600 معلم ومعلمة العام املاضي  دربت 

الذايدي رئيسًا والهاجري نائبا للرئيس 

اجلديد إدارتها  مجلس  تشكل  »كونا«  نقابة 
شكلت نقابة وكالة األنباء الكويتية )كونا(، 
أعضاء مجلس إدارتها للدورة النقابية 2023-
2027 خال االجتماع الذي عقد يوم أمس، ومت 

خاله توزيع املناصب التي جاءت كاآلتي: 
محمد الذايدي رئيساً ملجلس إدارة النقابة، 
وفجر الهاجري نائب الرئيس، وحمد العجمي 
أمللني الللسللر، وآالء البعنون أمللني الللصللنللدوق، 
وعضوية عبدالله العتيبي وناصر العنزي ونادر 

املطيري. 

يذكر أنلله قد أجريت انتخابات نقابة وكالة 
األنباء الكويتية )كونا( مساء اخلميس املاضي 
لعضوية مجلس إدارة النقابة ملللدة 4 سنوات 
قادمة وشارك في عملية االقتراع التي بدأت منذ 
الصباح - بحضور السكرتير العام لاحتاد العام 
لعمال الكويت ناصر العازمي - 150 من إجمالي 
169 عضواً مسجاً في النقابة، إذ أنها املرة األولى 
بتاريخ النقابة التي تقام فيها االنتخابات فيما 

كانت املجالس السابقة يتم تشكيلها بالتزكية. 
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وفد الشعبة البرملانية يلتقي رابطة »برملانيون ألجل القدس«: القضية الفلسطينية راسخة في وجدان الكويتيني
التقى وف��د الشعبة البرملانية الكويتية 
برئاسة وكيل الشعبة ثامر السويط رابطة 
)برملانيون ألجل القدس( بحضور أمني سر 
الشعبة د. محمد املهان وأمني الصندوق حمد 
العبيد. ج��اء ذل��ك على هامش املؤمتر ال�17 
الحت��اد مجالس ال���دول األع��ض��اء ف��ي منظمة 

ال��ت��ع��اون اإلس��ام��ي املنعقد ب��اجل��زائ��ر حتت 
رعاية الرئيس اجلزائري خال الفترة من 26 
- 30 يناير. وشارك في اللقاء رئيس الرابطة 
حميد األحمر ومساعد رئيس الرابطة لشؤون 
أفريقيا عضو الهيئة التنفيذية البشير جارالله 
ومدير العاقات العامة بالرابطة عبدالله 

البلتاجي. وعبر وف��د ال��راب��ط��ة ع��ن تقديره 
الكبير للمواقف الكويتية الصلبة في دعم 
القضية الفلسطينية على جميع املستويات 
الرسمية والشعبية، واستذكروا الدعم الكويتي 
ف��ي امل��ج��االت ك��اف��ة، مؤكدين حرصهم على 
االلتقاء بالوفود واملسؤولني الكويتيني في 

كل املناسبات تقديرا وتنسيقا لدعم القضية 
الفلسطينية. من جهته، أك��د السويط خال 
اللقاء أن قضية القدس وفلسطني خط أحمر وال 
مجال للمساومة عليها، مشيراً إلى أنه موقف 
كويتي ثابت من القيادة السياسية والبرملان 

واحلكومة والشعب الكويتي.

الطشه يقترح تأجيل أقساط 
القروض ملواطني مدينة املطالع 

أعلن النائب د. مبارك الطشه عن 
تقدمه باقتراح برغبة بتأجيل أقساط 
ال���ق���روض اإلس��ك��ان��ي��ة ل��ل��م��واط��ن��ني 
امل��خ��ص��ص ل��ه��م ف��ي ض��واح��ي مدينة 
املطاع ، واالس��ت��م��رار في ص��رف بدل 
اإليجار املستحق، واستكمال اخلدمات 

واملرافق االساسية وتشغيلها.
وجاء في نص االقتراح إن  املواطنني 
ال��ذي��ن خصصت لهم قسائم سكنية 
ف��ي ب��ع��ض ض��واح��ي م��دي��ن��ة امل��ط��اع 
السكنية يعانون م��ن غ��ي��اب امل��راف��ق 
الرئيسة ، وفي مقدمتها عدم توصيل 
التيار الكهربائي واملياه العذبة وإنارة 
ال���ش���وارع وغ��ي��ره��ا، ف��ض��ا ع��ن ع��دم 
استكمال اخلدمات الازمة والضرورية 
مثل ال�م�خ�اف�ر واملدارس واملستوصفات 

وأفرع اجلمعيات التعاونية.
 ومما ال شك فيه أن كل تلك العوامل 
مت��ث��ل ع���وائ���ق ح��ق��ي��ق��ي��ة م���ن شأنها 
أن تعطل وتؤخر األع��م��ال اإلنشائية 
والتشطيبات، وحت��ول بالتالي دون 
انتقالهم للسكنى في املنازل املخصصة 
لهم، ما يعني بالتبعية، استمرارهم في 
دفع إيجارات مساكنهم احلالية، وهو 
األم��ر ال��ذي يفاقم معاناتهم املعيشية 
ويفرض عليهم أعباء مالية ال قبل لهم 
بتحملها، وم��ا يزيد الوضع س��وءا أن 
موعد ب��دء االستقطاع ل��س��داد أقساط 
ال��ق��رض االسكاني سيحل ف��ي م��ارس 

املقبل.
 ون��ظ��را لكل م��ا ت��ق��دم، واستشعارا 

ملعاناة املواطنني، وتلمسا الحتياجاتهم 
الضرورية، وأسوة مبا حتقق للمواطنني 
املخصص له من قسائم في غرب عبد 
الله املبارك ومناطق أخ��رى، وحتقيقا 
للمساواة والعدالة، أتقدم باالقتراح 
برغبة بشأن  “توجيه بنك االئتمان 
الكويتي واملؤسسة العامة للرعاية 
السكنية لتأجيل أق��س��اط ال��ق��روض 
اإلسكانية للمواطنني املخصص لهم في 
ضواحي مدينة املطاع ، واالستمرار في 
صرف بدل اإليجار املستحق، إلى حني 
توصيل التيار الكهربائي وشبكة املياه 
والصرف الصحي واستكمال اخلدمات 

واملرافق االساسية وتشغيلها

مبارك الطشة 

املويزري: احلكومة رفضت زيادة الرواتب رغم وجودها في برنامج عملها
ريا�ض عواد 

عقد رئيس جلنة الشؤون املالية 
واالق��ت��ص��ادي��ة شعيب امل��وي��زري 
م��ؤمت��را صحفيا ف��ي مجلس األم��ة 
امس  االثنني لتوضيح بعض األمور 
املتعلقة بتقارير اللجنة وردود 
احلكومة بشأنها، مؤكدا أهمية وضع 
احلقائق كاملة أمام الشعب الكويتي 

في هذا الشأن.
وقال املويزري إن األوض��اع التي 
يتابعها الشعب الكويتي تسببت بها 
عدة أطراف ولم يكن ملجلس األمة أي 
دور في خلقها، معتبرا انه » ال مبرر 

لكل ما تقوم به احلكومة«.
واعتبر أن » وزير املالية هو سبب 
املشكلة في احلكومة بإساءته للعاقة 
بني السلطتني وعدم احترام الدستور 
ومجلس األم��ة واللجان البرملانية، 
بإيصال معلومات غير صحيحة لكل 

األطراف«.
وأوض���ح امل��وي��زري أن رد البنك 
امل���رك���زي ب��ش��أن ال��ت��ق��ري��ر ال��ث��ال��ث 
للجنة الشؤون املالية واالقتصادية 
بخصوص االقتراح بقانون في شأن 
استرداد الفوائد املتحصلة بشكل غير 
قانوني ورد إلى اللجنة بتاريخ 18 
يناير 2023، ليوضح في رده »عدم 
وجود جتاوزات قانونية في استيفاء 

فوائد القروض«.
اجراءات البنك املركزي

وأض��اف أن��ه مبوجب اإلج���راءات 
التي يقوم بها البنك امل��رك��زي فقد 
تاشت مخالفات اجلهات املانحة إلى 
أن وص��ل األم��ر إل��ى ع��دم تسجيل أي 
مخالفة على مدى فترة طويلة، مشيرا 
الى رؤية البنك بأنه » لن يترتب على 
عمل اللجنة املقترحة س��وى إرب��اك 
القطاع املصرفي في تلبية طلباتها 

والرد على أسئلتها«.
وب��ني ان البنك توقع في رده أن 
يستمر عمل تلك اللجنة لفترات طويلة 
بسب احتمال تقدم أع��داد كبيرة من 
املواطنني وورثتهم بطلبات لفحص 
ملفات القروض ولديهم آمال عريضة 
باحتمال احلصول على أموال وبناء 
على ذلك فإن بنك الكويت املركزي ال 

يرى أي مبرر إلصدار هذا االقتراح.
وق��ال املويزري انه كان املفترض 
من احلكومة القبول باالقتراح بقانون 
واملوافقة عليه وإث��ب��ات ع��دم وجود 
ف��وائ��د غير قانونية وبالتالي فإن 
امل��واط��ن��ني وال���ورث���ة ل��ن يطالبون 
باسترداد أي أموال، مبينا أن الفوائد 
غير القانونية هي الفوائد املتراكمة او 
الفوائد التي تتجاوز أصل الدين وهي 

مشكلة أساسية في ملف القروض.
استرداد الفوائد 

وأوض��ح أن اللجنة املالية طلبت 
في تقريرها إص��دار تشريع خاص 
باسترداد الفوائد غير القانونية منذ 
ع��ام 1992، وه��و ح��ق لكل مواطن 
وواج���ب على ال��ن��واب ال��دف��اع عنه، 
مؤكدا أن هذه الفوائد ال تتعلق بأزمة 

املناخ أو االستثمار.
واعتبر أنه في حال املوافقة على 
االق��ت��راح بقانون وإث��ب��ات اللجان 
املختصة ع��دم وج��ود مخالفات وال 

فوائد قانونية فإن هذا األمر سيعزز 
سمعة البنوك التي يتم بحث قروضها 

للعماء.
وفيما يخص التقرير الرابع للجنة 
بشأن شراء القروض وإسقاط الفوائد 
استعرض امل��وي��زري ما ورد في رد 
البنك املركزي بأن إجمالي القروض 
االستهاكية واإلسكانية حتى 30 
ن��وف��م��ب��ر 2022 بلغت م��ا ي��ق��ارب 
14.7مليار دينار، منها 1.7 مليار 
دينار قروض استهاكية، والقروض 

االسكانية تبلغ 12.9 مليار دينار.
واستطرد بأن رد البنك املركزي 
أك���د ع��ل��ى ان��ت��ظ��ام س���داد ال��ق��روض 
االستهاكية واإلس��ك��ان��ي��ة وتدني 
نسبة التعثر بها وأن تطبيق هذا 
االق��ت��راح يضيف عبئا ج��دي��دا على 
اخلزانة العامة للدولة باإلضافة إلى 
وجود صندوق املتعثرين وصندوق 
دع���م األس����رة، ول��ذل��ك ي���رى البنك 
املركزي عدم وجود مبرر إلصدار هذا 

القانون.
وع��ق��ب امل��وي��زري على رد البنك 
املركزي معتبرا أن القوانني التي مت 
إص��داره��ا مثل ص��ن��دوق املتعثرين 
ودعم األسرة هي سبب دمار الشعب 
الكويتي ألن ه��ذه القوانني وضعت 
ملنفعة البنوك ولم يكن فيها أي منفعة 

للمواطنني.
عدم رد احلكومة 

وب��ني أن��ه متت ع��دة مراسات بني 
اللجنة املالية واحلكومة بخصوص 
االقتراح ولكن احلكومة ال تريد الرد 
بحجة باحملافظة على امل��ال العام، 
مؤكدا أن املقترح لن يضع كلفة على 
املال العام ألن شراء القروض سيكون 
مقابل ال��� 120 دي��ن��ار ع���اوة غاء 

املعيشة.
وأوض����ح أن اللجنة طلبت من 
احلكومة تقدمي بدائل بزيادة الرواتب 
واملعاشات التقاعدية واملساعدات 
االجتماعية وإلغاء الفوائد الفاحشة 
على قروض االستبدال ولكن احلكومة 

لم ترد.
وش���دد ع��ل��ى أن���ه ك���ان املفترض 
على احلكومة ممثلة بوزير املالية 
وب��ح��ض��ور ك��ل احل��ك��وم��ة مواجهة 
امل��ج��ل��س وإع����ان ال��رف��ض ووض��ع 
امل��ب��ررات أو تقدمي البدائل وم��ن ثم 

تكون هناك خطوات أخرى.
واس��ت��غ��رب أن ت��رف��ض احلكومة 
زي���ادة ال��روات��ب على ال��رغ��م م��ن أنه 
وارد ف��ي ب��رن��ام��ج عملها، معتبرا 
أن ال��ه��دف مم��ا يحصل ه��و تخريب 
العاقة مع مجلس األمة وعدم احترام 
الدستور وعدم حماية مصالح الشعب 

الكويتي.
وأضاف معقبا » هذا األمر ال تقوم 
به أي حكومة تهتم باحملافظة على 
ال��رك��ن األس��اس��ي ف��ي األوط���ان وهو 

الشعب«.
وفيما يخص التقرير اخلامس 
للجنة الشؤون املالية واالقتصادية 
بشأن غرفة جتارة وصناعة الكويت، 
أوضح املويزري أن اللجنة اجتمعت 
مبمثلي الغرفة بتاريخ 17 يناير 
واستمعت إلى آرائهم بشأن االقتراح 

بقانون وما انتهت إليه اللجنة.

وكشف عن أن اللجنة أبلغت ممثلي 
الغرفة بوجود 4 أمور ال ميكن النقاش 
فيها وه��ي ض��رورة خضوع الغرفة 
للقانون والسلطة القانونية، وأن 
ت��ؤول ال��رس��وم إل��ى ال��دول��ة، وإلغاء 
املركز التحكيمي الذي وضعته غرفة 
التجارة وتستند عليه محاكم دولة 
الكويت، وعدم وجود أي ممثل للغرفة 

في اجلهات احلكومية.
وب��ني أن ممثلي غ��رف��ة التجارة 
طلبوا إض��اف��ة بعض األم����ور، وان 
أعضاء اللجنة أبلغوهم انفتاحهم 
على أي مقترح يقدمونه مبا ال يخالف 
الشروط األربعة، مشيرا إلى أنه كان 
املفترض أن تصل بعض اقتراحات 
الغرفة للجنة األحد املاضي ولكن لم 

يصل أي رد إلى اآلن.
التمسك بالشروط االربعة 

وشدد على متسك اللجنة بالشروط 
األربعة، وعدم وجود إشكالية لديها 
في االسم إذا كانت كلمة )نقابة( تزعج 
ممثلي غرفة جتارة وصناعة الكويت، 
مؤكدا أن األعضاء لن يسمحوا ألي 
كيان أو ف��رد ب��أال يخضع للدستور 

والقانون.
وع���ن ال��ت��ق��ري��ر ال��ث��ان��ي للجنة 
الشؤون املالية واالقتصادية بشأن 
زيادة احلد األدنى للمعاش التقاعدي، 
ب��ني امل��وي��زري أن املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية قدمت في 19 
يناير 2023 رأيها مكتوبا للجنة، 
وق��ال��ت ف��ي رده���ا ان��ه��ا ال مت��ان��ع من 
حيث املبدأ رفع احلد األدنى للمعاش 
التقاعدي طاملا تتحمل تكلفته اخلزانة 
العامة للدولة، وانها ترفض املقترح 
امل��ذك��ور ف��ي التقرير ألن��ه ال يحقق 

العدل واملساواة.
وك���ش���ف ب����أن م���دي���ر م��ؤس��س��ة 
التأمينات أبلغ اللجنة أثناء االجتماع 
وجود مشروع بديل أفضل من نظام 
ال��ش��رائ��ح التي يتضمنها االق��ت��راح 
النيابي ووعد بتقدميه خال أسبوعني 

ولكنه إلى اليوم لم يقدم شيئا.
وعقب املويزري قائا إنه ال ميانع 
تقدم أي جهة بحلول تريح املواطن 
الكويتي سواء من املجلس او احلكومة 
أو أي جهة أخ��رى طاملا فيه معاجلة 

ملشكلة يواجهها الشعب«.
وأفاد بأن اللجنة أوضحت ملؤسسة 
التأمينات ال��ش��رائ��ح امل��وج��ودة في 
االقتراح واحل��دود الدنيا للمعاشات 
التقاعدية، مبينا أن احل��د األدن��ى 
للمعاش ال��ت��ق��اع��دي 717 دي��ن��ار، 
واللجنة اقترحت إيصالها إلى ألف 
دينار، والعدد الذي ستشمله الزيادة 

150 من الذكور و6050 من اإلناث.
وان��ت��ق��ل امل��وي��زري ال��ى احلديث 
ع��ن التقرير اخل��اص بإلغاء فوائد 
ق���روض االس��ت��ب��دال وخ��ف��ض نسبة 
استقطاع القرض احلسن من 15% 
إلى 5 %، مبينا أن مؤسسة التأمينات 
االج��ت��م��اع��ي��ة ردت ب���أن »االق��ت��راح 
يؤثر سلبا على صناديق املؤسسة 
ويزيد الكلفة املالية فوق قدرة حتمل 

صناديق املؤسسة«.
وأض������اف ان مم���ا ورد ف���ي رد 
التأمينات ان املقترح يزيد من املخاطر 
ب��ش��أن ح���االت ال��وف��اة وع���دم ق��درة 

املؤسسة على حتصيل املبالغ، وان 
املقترح مب��ا يقره م��ن سقوط باقي 
األقساط عند وفاة املقترض يتعارض 
مع فكرة املعاش املقدم التي تقوم على 
أس��اس صرف ما سوف يستحق في 

وقت الحق مقدما«.
برنامج عمل احلكومة 

وأوض���ح أن��ه على ال��رغ��م أن هذا 
امل��وض��وع وارد ف��ي ب��رن��ام��ج عمل 
احل��ك��وم��ة إال أن امل��ؤس��س��ة رفضت 
االقتراح لألسباب املذكورة، ووعدت 
مبشروع بديل ولكنها لم تتقدم بأي 
شيء إلى اليوم، مقترحا إمكانية أن 
يقدموا ما لديهم ملجلس األمة اذا كانت 
لديهم مشكلة مع اللجنة املالية، وانه 

بكل األحوال سيكون القرار للمجلس.
م��ن جهة أخ��رى اعتبر امل��وي��زري 
ان » بعض ال����وزراء ف��ي احلكومة 
اجتهوا الستخدام وسائل التواصل 
االج��ت��م��اع��ي ل���إس���اءة ال���ى بعض 
املقترحات النيابية ومجلس االمه 
وتصوير موضوع » اسقاط الفوائد 
عن القروض« بأنه » اسقاط أو شراء 
ق���روض ». ون��ف��ى امل��وي��زري سحب 
اي تقرير للجنة املالية م��ن ج��دول 
أعمال املجلس، وان ما يتناقل عن ذلك 
شائعات مضيفا » لقد صرحت بانه 
اذا قدمت احلكومة البدائل في اجللسة 
فاننا سنكون متساهلني ومساعدين 
لها الن اه��م ش��يء لدينا هو مصالح 
امل��واط��ن��ني. وش���دد امل���وي���زري على 
عدم نية اللجنة سحب اي تقرير في 
اجللسات القادمة، مضيفا » سنتعامل 
مع احلكومة وفقا الائحة والدستور 
الن القضية ليست عناد، بل قضية 

شعب«.
وق��ال »هناك اط��راف تسببت في 
املشاكل التي يعاني منها الشعب 
الكويتي، وال��وض��ع احل��ال��ي م��ا بني 
احلكومة واملجلس بسبب بدء املجلس 
فتح ملفات سابقة بها ه��در مالي 
وشبهات ومخالفات وجت��اوزات مثل 
الكاراكال واليورفايتر وغيرها من 

املشاريع«.
واعتبر ان » بعض االطراف حتاول 
عرقلة جهود املجلس حملاسبه من 
اوصل الشعب الكويتي والدوله الى 
هذا الوضع، من خال سعيهم لتشويه 
صورة أعضاء مجلس االمة من خال 
موضوع » املعاشات االستثنائية »، 
مطالبا اجلميع بقول احلقيقة من دون 

اي تاثيرات«.
وأك���د ان » ال��ن��واب ال يقبضون 
معاشات استثنائية وامنا معاشات 
تقاعدية، موضحا ان » النائب قبل 
دخ��ول��ه مجلس االم���ه ي��دف��ع رس��وم 
واش��ت��راك ال��ى مؤسسة التامينات 
مبدة مفتوحة للتقاعد ليدخل مجلس 
االم��ة وف��ي ه��ذه احل��ال��ة ال يعطونه 
رات��ب استثنائي امنا يستثنونه من 
امل��دة ويستلم رات��ب تقاعدي وليس 

استثنائي«.
تشويه صورة النواب 

وطالب املويزري من لديه غير هذا 
الكام ان يخرج ما عنده مشددا على 
ان الهدف من هذا اللغط تشويه صورة 
ال��ن��واب ف��ي نظر الشعب الكويتي 

ولكن احلقيقة ان الرواتب التقاعدية 
التي تدفعها التأمينات للمتقاعدين، 
بحد أقصى تصل الى ٢٧٠٠ دينار، 
مضيفا “كامي هذا هو جترد من اي 
عاطفه ودف��اع��ا ع��ن ال��ن��واب بكل ما 

ميليه ضميري«.
وأوضح املويزري انه » عند بداية 
ك��ل مجلس ي��دف��ع امل��ج��ل��س للنائب 
الناجح مكافأة ماليه ل��م يحددها 
وفقا للدستور وبعدها يستلم راتب 
ما يقارب ٢١٩٠ دينار وإذا مت حل 
املجلس او انتهاء امل��دة القانونية 
للمجلس يبقي النائب من دون راتب«، 
متسائا م��اذا يعمل وكيف يعيش 
ولذلك يتم استثناء املدة له ليتم منحة 

راتب تقاعدي وليس راتب استثنائي.
وأك���د ض���رورة ان يعي الشعب 
الكويتي ان ه��ذا اخللط احلاصل له 
عاقة مب��ا يجري ف��ي مجلس االم��ة 
م��ن فتح للملفات مبينا ان بعض 
االطراف يساعدون في متزيق النواب 
ويسعون خللق جبهات متضاربة 
داخل مجلس االمة حتى يكره الشعب 

الكويتي املجلس ويتطلع الى تعليقه.
وش���دد امل���وي���زري ع��ل��ى ان دور 
مجلس االم��ه في املشاريع التنموية 
يقتصر على اق��رار امليزانيات التي 
ترفعها احل��ك��وم��ة وان��ه��ا مساءلة 
بشكل كامل عن التنفيذ، مضيفا ان 
إخفاق املشاريع التنموية مسؤولية 
احلكومة التي ترفض رقابة املجلس 

على أعمالها.
وب��ني امل��وي��زري ان أوج��ه الفساد 
في امليزانيات وان لم يكن ظاهرا يتم 
م��ن خ��ال تضخيم امل��ش��اري��ع لفتح 
املجال لاوامر التغييرية، مؤكدا ان 
الفساد في السلطة التنفيذية وليس 

في السلطة التشريعية.
وتساءل املويزري » في ظل وجود 
مجلس أم��ة ف��ان الفساد والشبهات 
والتجاوزات موجودة، فما هو الوضع 
حال مت تعليق مجلس االمه؟ ، مؤكدا 
ان »االغلبية من نواب املجلس شرفاء 

وهمهم البلد«.
من جهة أخ��رى قال املويزري انه 
بخصوص االستثناءات املوجودة في 
امل��ادة ٨٠ والتي طلب بعض النواب 
الغاءها فقد استدعت اللجنة مقدمي 
االقتراح النواب املقترحني وعرضت 
عليهم ب��ع��د وص����ول رد مؤسسة 
التأمينات جميع الفئات املستثناة 
من امل��ادة ٨٠ وهم ال��وزراء واعضاء 
م��ج��ل��س االم����ه ورؤس�����اء واع��ض��اء 
املجلس األع��ل��ى للقضاء وقياديي 
مؤسسه البترول الكويتية وقياديي 
الديوان االميري وديوان سمو رئيس 
مجلس ال����وزراء واألم��ان��ة العامة 
ملجلس الوزراء واملدراء واملراقبني في 

هذه اجلهات.
استحقاق املعاش التقاعدي 

وأضاف ان الفئات املستثناة تشمل 
اعضاء السلك الديبلوماسي الذين 
تتوافر فيهم شروط استحقاق املعاش 
التقاعدي في بعض احلاالت والشهداء 
الكويتيني ب��اإلض��اف��ة ال��ى ق��ي��ادات 
اجلهات احلكومية واملؤسسات الذين 
ال ت��ت��واف��ر فيهم ش���روط استحقاق 

املعاش التقاعدي او صرفه«.

وت��اب��ع امل���وي���زري ان م��ن ضمن 
ه��ذه الفئات هم القياديني الذين مت 
االس��ت��ع��ان��ة بخبراتهم للعمل في 
م��ج��ال��س اس��ت��ش��ارات وال���دراس���ات 
والبحوث باإلضافة الى شاغلي رتبه 
رائد وما فوق في اجلهات العسكرية 
ورجال االطفاء باإلضافة الى احلاالت 
الفردية والتي طلبنا من املؤسسة 

تزويدنا بتفاصيلهم.
وأوض���ح ان ذل��ك يعني ان م��ن ال 
يستحق معاش تقاعدي وفقا ملده 
خ��دم��ت��ه ي��ع��ط��ى م��ع��اش ت��ق��اع��دي 
متسائا اين املعاش االستثنائي في 
ه��ذا امل��وض��وع، و كيف ن��واف��ق على 
الغاء هذه امل��ادة وفيها ابناء شهداء 

وضباط رتب عسكريني واطفاء؟
وكشف املويزري انه بعد عرض 
احل��االت على النواب الذين اقترحوا 
بإلغاء امل���ادة ٨٠ فانهم سيقومون 
بالتعديل بإلغائها ع��ن القياديني 
وال���وزراء والنواب غير املستحقني، 
مضيفا ان » اللجنة ستوافق على هذا 
االم��ر بعد وص��ول جميع املعلومات 
عن احلاالت الفردية حتى ال يتعرض 

أحد للظلم.
وب��ني ان ع��دد ال��ق��ي��ادات املطالب 
ب��إل��غ��اء روات��ب��ه��م االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال 
ي��ت��ج��اوزون ٣٠٠ ش��خ��ص، مضيفا 
ان احل��دي��ث ع��ن ان مبالغ ال��روات��ب 
االستثنائية تصل ال��ى ٣ مليارات 
غ��ي��ر دق��ي��ق، الن اغ��ل��ب ه���ذا املبالغ 
تصرف للفئات العسكرية والشهداء 
واحلاالت الفردية، وأضاف معقبا » ال 
يوجد عيب في استام راتب تقاعدي 
ملواجهة األعباء املعيشية بكرامة بعد 

انتهاء مدة املجلس.
وأك��د امل��وي��زري أن »ه��ن��اك م��ن ال 
ي��ح��ت��رم ال��دس��ت��ور وال��دمي��ق��راط��ي��ة 
ومجلس األمة والشعب، وأعني بها 
الفاسدين وم��ن ي��رع��اه��م، ي��ري��دون 
ال��ش��ع��ب ي��ك��ره ال��دمي��ق��راط��ي��ة كي 
يتسنى لهم الوقت والظروف إللغاء 

الدستور« .
وّذك����ر امل���وي���زري اجل��م��ي��ع بكل 
الكلمات السامية لسمو األمير الله 
-يحفظه وي��رع��اه- وت��ك��رار سموه 
بوجوب التمسك بالدستور، وتأكيد 
سموه على ض��رورة م��راع��اة أح��وال 
الشعب الكويتي، موضحاً ان املشكلة 
ليست في القروض إمنا في استرداد 
ال��ف��وائ��د، فهناك م��ن ال يريدوننا أن 

نفتح ملفات بعض البنوك« .

واض���اف »ه��ل الغرفة والقانون 
الذي وضعناه سببا للحل أو التعليق، 
وهل التحالف انتهى ما بني الغرفة 
وم��ن لهم نفوذ بالسلطة؟«، وه��ذا 
التحالف ل��م ينته وه��و سبب لقمع 

الدستور.«
وقال إنه« يجب على احلكومة وكل 
من له عاقة بالسلطة التخلي عن هذا 
التحالف ال��ذي مضي عليه 60 عاما 
مع مجموعة من التجار، والذي نتج 
عنه الفساد وتدمير للصحة والتعليم 

ودمار للدولة« .
وأوض���ح أن »أك��ث��ر م��ن 60 سنة 
وأنتم متحالفني مع الفئة الفاسدة، 
وعليكم ال��ت��ج��رب��ة ب��ال��ت��ح��ال��ف مع 
الشعب ال��ذي وق��ف معكم ول��و ليوم 
واح���د وال��دل��ي��ل 2 أغسطس وال��ذي 
رف��ض فيه الشعب حتى االستفتاء 
الذي طلبه آن ذاك الرئيس الفرنسي 

وقتها فرانسوا ميتران«.
وأضاف »حتالفوا مع الشعب الذي 
هو مصدر السلطات كما نص عليه 

الدستور لكن هذا األمر ال تريدونه« .
ولفت امل��وي��زري إل��ى وج��ود دعم 
إع��ام��ي م��ن ذات الفئات التي متلك 
البنوك وال��ت��ي تسيطر على القرار 
وب��ال��ت��ال��ي ال ن��س��ت��غ��رب املسلسل 

التحريضي من قبل هذه اجلهات .
واكد أن حتريضهم على الدستور 
والشعب واضح ولألسف لهم أدوات 
داخل املجلس وخارجه، الفتا إلى أن 
من يدفع الثمن البلد والشعب الذي 
ال »يطر« من أحد شيء هذه حقوقه.. 

فلماذا يتم منعها عنه«.
واض���اف أن »أح��د املسؤولني إذا 
أت��اه أح��د من »التيار السلفي« سب 
»اإلخوان« وإذا أتاه أحد من »االخوان« 
سب التيار السلفي، وحينما يأتونه 
»الشيعة« يسب »السنة« وهكذا ، 
موضحا ان العناد واملكابرة ال ميكن 

ادارة البلد وإصاحها به .
وق��ال امل��وي��زري« ان��ا مسؤول عن 
كامي وصعدت منتصف السلم، وإن 
رأيت أحد من السلطة يقول كاما غير 
حقيقي أو غير واق��ع��ي س��وف أق��وم 

بالتصعيد معه لنهاية السلم«.
وأض��اف« )تفهم ما تفهم( كيفك«، 
و«باذن الله الكويت محفوظة بقدرة 
الرحمان ول��ن نتردد في الدفاع عن 
حقوق الشعب مهما حاولوا اللجوء 
لتشويه السمعة ويبقى األش��راف 

أشرافا أبى الفاسدون ام شاءوا »

شعيب املويزري 
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الصقعبي يطلب صورة ضوئية
من عقد اتفاق القناة الثالثة واالحتاد 

الكويتي لكرة القدم لنقل مباريات الدوري
وج��ه النائب د. عبدالعزيز 
الصقعبي سؤاال إلى وزير اإلعام 
والثقافة وزي��ر الدولة لشؤون 
الشباب عبدالرحمن املطيري، 
ب��ش��أن ن��ق��ل م��ب��اري��ات ال���دوري 

الكويتي، نص على ما يلي:
ت��ع��د ق��ن��وات ن��ق��ل وتغطية 
ال���دوري���ات ال��ري��اض��ي��ة م��ن أهم 
األدوات للترويج والتسويق 
لهذه ال��دوري��ات، إال أن��ه ياحظ 
أن ض��ع��ف عملية ن��ق��ل القناة 
ال��ري��اض��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة مل��ب��اري��ات 
ال����دوري الكويتي ل��ك��رة القدم 
على الرغم من امتاكها احلقوق 
احل��ص��ري��ة لنقل ال�����دوري، ل��ذا 

يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
1 -ص�������ورة ض���وئ���ي���ة م��ن 
العقد املبرم بني القناة الثالثة 
واالحت���اد الكويتي لكرة القدم 
للنقل احلصري ملباريات الدوري 

الكويتي لكرة القدم.
2 - بيان نوعية وعدد الكاميرات 
التي يتم تركيبها في كل مبارة من 
م��ب��اري��ات ك��رة ال��ق��دم التي تنقلها 

وتغطيها القناة الثالثة.
3 -بيان باخلبرات التي ميلكها 
محللو كرة القدم الذين تستعني 

بهم القناة الرياضية الثالثة.
4 - ما اآللية التي تتبعها القناة 
الثالثة في اختيار والتعاقد مع 

محللي ومعلقي كرة القدم؟
5 -م��ا املكافآت التي متنحها 
القناة الرياضية الثالثة حملللي 

ومعلقي كرة القدم؟
6 -هل أجرت القناة الرياضية 
ال��ث��ال��ث��ة م��س��اب��ق��ة أو إع���ان 
الستقطاب املوهوبني من الشباب 
الكويتي في التعليق أو التحليل؟ 
إذا ك��ان��ت اإلج���اب���ة اإلي��ج��اب، 
فيرجى تزويدي بصورة ضوئية 

منها.
7 -ه��ل هناك أي اشتراطات 
تضعها القناة الرياضية الثالثة 
ملقصورة )كابينة( املعلقني في 

ماعب كرة القدم؟ 

6 وزراء عن خطة تسكني كل وظيفة إشرافية شاغرة شعبان يسأل 
وجه النائب شعيب شعبان سؤاالً مشتركا إلى 6 وزراء بشأن 
الوظائف اإلشرافية الشاغرة في وزارتهم واجلهات التابعة 
ومبررات عدم شغل هذه الوظائف، وال��وزراء هم كل من وزير 
املالية ووزير الدولة للشؤون االقتصادية واستثمار عبد الوهاب 
الرشيد، ووزي��ر الصحة د.أحمد العوضي، ووزي��ر اخلارجية 
الشيخ سالم العبدالله الصباح، ووزير العدل ووزير األوقاف 
والشؤون اإلسامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد 

العزيز املاجد، ووزير الدولة لشؤون البلدية عبد العزيز املعجل، 
ووزي��ر الدولة لشؤون مجلس األم��ة ووزي��ر الدولة لشؤون 
اإلسكان عمار العجمي، ونص السؤال على ما يلي: يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
1 -هل توجد وظائف إشرافية شاغرة في وزاراتكم واجلهات 

التابعة لكم؟ وما مبررات عدم شغل هذه الوظائف؟
2 - أع��داد الوظائف اإلشرافية الشاغرة، وع��دد املوظفني 

املستحقني لشغل كل وظيفة إشرافية. - 3 -ما اخلطة املتبعة من 
قبلكم لتسكني كل وظيفة إشرافية شاغرة؟

4 - ه��ل تعطلت أع��م��ال املرجعني أو اإلج����راءات اخلاصة 
باملوظفني بسبب شغر الوظيفة اإلشرافية؟ وما اإلجراءات التي 

اتخذمتوها إزاء ذلك.
5 -ه��ل ورد إليكم ماحظات من دي��وان احملاسبة في هذا 

اخلصوص؟ وما اإلجراء املتخذ لتافي ذلك
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0.72 باملئة مؤشرات البورصة تتراجع في اخلتام.. و»األول« يهبط 
تراجعت مؤشرات بورصة الكويت جماعياً في ختام 
تعامالت أمس  االثنني؛ بضغط 12 قطاعاً، وعلى رأسها 

التكنولوجيا، وفقا ملوقع مباشر.
هبط مؤشر السوق األول بنسبة 0.72باملئة، كما نزل 
املؤشران الرئيسي 50 بـ 0.42باملئة، والرئيسي بنسبة 

0.55باملئة، وتراجع “العام” بـ 0.69باملئة، عن مستوى 
أول أمس األحد. بلغت قيمة التداول خالل 48.28 مليون 
دينار، وزعت على 126.86 مليون سهم، بتنفيذ 10.02 
ألف صفقة. وأثر على أداء اجللسة تراجع 12 قطاعاً في 
مقدمتها التكنولوجيا بـ 6.27باملئة بينما تذيل قائمة 

االنخفاضات قطاع اخلدمات االستهالكية بـ 0.11باملئة، 
فيما استقر الرعاية الصحية وحيداً.

على مستوى األسهم، تقدم “ورقية” القائمة اخلضراء 
ــاء “بيت الطاقة” على رأس  بـــ 5.44باملئة، فيما ج

التراجعات بـ 70.43باملئة.

أعلنت وزارة النفط، عن تنظيم 
ــرقــمــي  ـــزة الـــتـــحـــول ال ـــائ ــل ج ــف ح
)هاكاثون 2022( في دورتها الثانية، 
ومــن املقرر إقامته مساء الــيــوم   في 
فندق جراند حياة – مول 360، حتت 
رعاية وحضور نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء ووزيــر النفط الدكتور بدر 
حامد املــال، وبحضور وكيل وزارة 
النفط الشيخ الدكتور منر فهد املالك 
الصباح، ومسؤولي وزارة النفط، 

ــات النفطية،  ــرك ــش ــي ال ــؤول ــس وم
واألكادمييني من مختلف اجلامعات 

والكليات املشاركة.
وبــهــذه املــنــاســبــة، قــالــت وزارة 
النفط في بيان صحافي، أن جائزة 
التحول الرقمي لوزارة النفط التي مت 
إطالقها في شهر يوليو 2022 شهدت 
منافسة كبيرة مــن املــشــاركــني من 
ــات واجلــامــعــات  ــرك ــش مختلف ال
إلنشاء برنامج نفطي رقمي متطور 

ــى خفض املـــدة الزمنية،  يــهــدف إل
وتقليل املخاطر املرتبطة بالصحة 
والسالمة والبيئة، وخفض تكاليف 
تشغيل العمليات وزيــادة وحتسني 
اإلنتاج، مما يساعد على حتفيز بيئة 
االبتكار وريـــادة األعــمــال الرقمية 
وإثرائها وخلق قيمة مضافة للقطاع 

النفطي الكويتي.
وذكرت الوزارة ان جائزة وزارة 
النفط للتحول الرقمي تستهدف 

تعزيز مسيرة استدامة التميز في 
القطاع النفطي وحتفيز التنافسية 
اإليجابية بني الشباب الكويتي في 
تبني أفضل املــمــارســات ومعايير 
التحول الرقمي لالرتقاء بالعمل 
إلى أعلى املستويات مبا يساهم في 
إبراز املواهب وتسخيرها في خدمة 

وتطوير الشركات النفطية.

وقالت وزارة النفط أنــه جائزة 
التحول الرقمي تشتمل على الفئات 
ــى والتي تضم  التالية: الفئة األول
ـــــالب اجلـــامـــعـــات،  طـــالـــبـــات وط
والــفــئــة الثانية وتــضــم مجموعة 
التخصصات الفنية في الشركات 
النفطية الكويتية، والفئة الثالثة 

اخلاصة بوزارة النفط.

اجل�������ائ�������زة ت����س����ت����ه����دف ت����ع����زي����ز م���س���ي���رة 
النفطي  ال��ق��ط��اع  ف��ي  ال��ت��م��ي��ز  اس��ت��دام��ة 

حت������ف������ي������ز ال������ت������ن������اف������س������ي������ة اإلي������ج������اب������ي������ة 
ب���������������������ن ال����������������ش����������������ب����������������اب ال�����������ك�����������وي�����������ت�����������ي

في حفل تنظمه اليوم الثالثاء 

»النفط« تختتم جائزة التحول الرقمي
في دورتها الثانية وتكشف عن الفائزين

ارتفع حجم السيولة احمللية في دولة الكويت 
بختام شهر ديسمبر 2022 بنسبة 6.03باملئة 
سنوياً؛ وذلك وفق اإلحصائية الشهرية احملدثة 
الــصــادرة عن بنك الكويت املــركــزي، وفقا ملوقع 

مباشر .
سجلت السيولة احمللية في القطاع املصرفي 
الكويتي “عرض النقد 2” نحو 38.43 مليار دينار 
)126.20 مليار دوالر(، مقابل 36،25 مليار دينار 

)119.04 مليار دوالر( في ديسمبر 2021.
وعلى أساس شهري، ارتفعت السيولة احمللية 
في الكويت بنسبة 0.53باملئة عن مستواها في 

نوفمبر 2022 البالغ 38.23 مليار دينار.
وتراجع النقد املتداول خــارج البنوك احمللية 
في الكويت، خالل شهر ديسمبر املاضي بنسبة 

5.92باملئة على أساس سنوي.
وكشفت البيانات عن انخفاض النقد املتداول في 
ديسمبر املاضي إلى 1،67 مليار دينار، مقارنة بـ 

1،78 مليار دينار في ديسمبر العام 2021.
وارتفعت األصول االحتياطية الرسمية لدولة 

الــكــويــت بنهاية شهر ديسمبر 2022 بنسبة 
8.03باملئة سنوياً مبا يعادل 1.098 مليار دينار 
)3.606 مليار دوالر(؛ ليصل إلى أعلى مستوى منذ 

مايو 2022.
وحسب اإلحصائية الشهرية الصادرة عن بنك 
الكويت املركزي ، بلغت قيمة األصول االحتياطية 
في ديسمبر املاضي 14.779 مليار دينار )48.533 
مليار دوالر(، مقابل 13.681 مليار دينار )44.927 

مليار دوالر( في الشهر املماثل من 2021.
كما منت االحتياطات الرسمية للكويت على 
أســاس شهري بنحو 2.62باملئة؛ إذ كانت تبلغ 
في شهر نوفمبر املاضي 14.402 مليار دينار 

)47.295 مليار دوالر(.
ودعـــم النمو الــســنــوي لــأصــول بند العملة 
والودائع في اخلارج فقط التي بلغت في ديسمبر 
املاضي 13.127 مليار دينار، بنمو 9.41باملئة 
عن مستواها في الشهر نفسه من العام السابق 
البالغ 11.998 مليار دينار، مع زيــادة شهرية 

2.91باملئة.

2022 احتياطي الكويت األجنبي عند أعلى مستوى منذ مايو 

6 باملئة »املركزي«: السيولة احمللية ترتفع 
38.4 مليار دينار في ديسمبر إلى 

قال عضو مجلس ادارة غرفة جتارة وصناعة 
الكويت عمران حيات أمــس  االثنني إن ايطاليا 
ــدار ثالثة عقود من بني الشركاء  كانت على م
التجاريني العشرة األوائل للكويت مبينا أن حجم 
التبادل التجاري بلغ 25ر1 مليار دوالر عام 

.2021
ــاف حيات لــدى استقباله وفــدا جتاريا  وأض
من وكالة ائتمان الصادارت االيطالية وعددا من 
الشركات املتخصصة بالطاقة والنفط برئاسة 
السفير االيطالي لدى الكويت كارلو بالدوتشي 
أن ايطاليا جاءت باملرتبة الثامنة كأكبر مصدر 

للكويت وفــق آخــر االحــصــاءات التجارية لعام 
2021. من جانبه أكد السفير بالدوتشي متانة 
العالقات التجارية بني البلدين معتبرا أن الكويت 
إحدى أهم الشركاء التجاريني إليطاليا مبينا أن 
قيمة الصادرات اإليطالية إلى الكويت في األشهر 
العشرة األولــى من العام املاضي بلغت نحو 
86ر1 مليار يــورو بنمو 110 في املئة مقارنة 
بالعام الــذي سبقه بينما بلغت قيمة صــادرات 
الكويت إلى إيطاليا خالل الفترة نفسها نحو 350 
مليون يورو بنمو 1000 في املئة مقارنة بالفترة 

نفسها من 2021.

»غرفة التجارة«: إيطاليا أحد أكبر
10 شركاء جتارين للكويت منذ عقود

خدمات ومنتجات متطورة تطلقها »الكويتية« لعمالئها 

»الطائر األزرق« يحّلق بإطاللته اجلديدة
2023 20 وجهة في  إلى 

أعلنت شركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية عن الوجهات التي سيتم 
ــام 2023،  تشغيلها ملــواســم ع
حــيــث حققت الــشــركــة جنــاحــاً 
باهراً في العام املاضي بإطالق 
وجهات متنوعة وجديدة والتي 
تأتي تلبية إلحتياجات عمالئها 
الكرام وملنحهم خيارات واسعة 
في مختلف دول العالم، كما يأتي 
إطــالق الوجهات اجلــديــدة بناًء 
على توجيهات مجلس إدارة 
اخلـــطـــوط اجلـــويـــة الكويتية 
بالتوسع فــي شبكة خطوطها 
وللوصول إلى نقاط تشهد طلباً 

كبيراً من قبل عمالئنا الكرام.
وفــي هــذا الصدد، قالت مدير 
ــرة تخطيط شبكة اخلطوط  دائ
التشغيلية والــتــوزيــع  شــروق 
العوضي بأن اخلطوط اجلوية 
الكويتية تسير بخطى ثابتة 
نحو تنويع شبكة خطوطها حول 
ــالق وجهات جديدة  العالم وإط
تلبي رغــبــات الــعــمــالء الــكــرام، 
مبينة أن ذلك الشركة تقوم بإعداد 
دراسات دقيقة حول جدوى هذه 
االسواق والوجهات ومدى إقبال 
العمالء عليها، مشيرة في الوقت 
ذاتــه أنــه العديد مــن الوجهات 
في العام املاضي شهدت جناحاً 
واستحساناً واسعاً من اجلمهور 
ــد والـــــدار البيضاء  ــدري مــثــل م
وتبليسي وغيرها من الوجهات«.

ــت الــعــوضــي قائلة:  ــاف وأض
“سيشهد العام 2023 إطالق 20 
وجهة حول العالم، حيث ستشغل  
اخلـــطـــوط اجلـــويـــة الكويتية 
رحالتها اعتباراً من يونيو القادم 
إلى بودابست في هنغاريا بواقع 
رحلتان باالسبوع أيام الثالثاء 
والسبت، وإلى ملقا في اسبانيا 
بواقع 3 رحالت باالسبوع أيام 
الثالثاء واجلمعة واالحــد، وإلى 
سراييفو فــي البوسنة بواقع 

رحلتان باالسبوع أيام اخلميس 
واالحــــد، وإلـــى ميكونوس في 
قبرص بواقع رحلتان باالسبوع 
ــى  ـــاء، وإل ـــع ـــد واالرب ـــام األح أي
أثينا فــي قــبــرص بــواقــع رحلة 
واحــدة باالسبوع يوم اجلمعة، 
وإلــى فيينا في النمسا بواقع 3 
رحــالت باالسبوع أيــام الثالثاء 
ــى نيس  واخلميس واالحـــد، وإل
ــا بـــواقـــع رحــلــتــان  ــس ــرن فـــي ف
باالسبوع أيام الثالثاء والسبت، 
ــى انطاليا فــي تركيا بواقع  وإل
رحلتان في االسبوع أيام االثنني 
واخلميس، وإلــى طــرابــزون في 
تركيا بواقع 3 رحالت باالسبوع 
أيام الثالثاء واخلميس والسبت، 
وإلــى بــودروم في تركيا بواقع 
3 رحالت باالسبوع أيام االثنني 
واالربعاء والسبت، وإلــى شرم 
الشيخ في مصر بواقع 3 رحالت 
باالسبوع أيام االثنني واالربعاء 
والسبت، وإلى صاللة في عمان 
بواقع رحلتان في االسبوع أيام 
الثالثاء واخلميس، كما ستشغل 
الشركة رحالتها إلى ازمير في 
تركيا بواقع 3 رحالت باالسبوع 
ايام الثالثاء واخلميس واالحد، 
ـــك ستطلق  ـــى ذل ــة إل ــاف ــاالض ب

الشركة رحالتها إلى االسكندرية 
في مصر بداية من شهر مارس 
بواقع 3 رحالت باالسبوع أيام 

االثنني واجلمعة واالحد«.
وتــابــعــت الـــعـــوضـــي: “إن 
اخلطوط اجلوية الكويتية قامت 
بإضافة عــدداً من املــدن اجلديدة 
على جـــدول رحالتها الشتوي 
بداية من شهر أكتوبر القادم وهي 
برشلونة فــي اسبانيا وبرلني 
في أملانيا وأبها والعال والطائف 
والقصيم فــي اململكة العربية 

السعودية  ».
مــن جانبه، قــال مدير دائــرة 
اخلــدمــات األرضــيــة في الشركة 
عبدالله احلويلة : “مع االعالن 
عــن إطــالق وجــهــات جــديــدة في 
ــزت اخلطوط  العام 2023 ، رّك
اجلوية الكويتية جهودها على 
إطــالق منتجات جديدة تساهم 
ــدمي اخلـــدمـــة متكاملة  ــق فـــي ت
لعمالئنا الــكــرام، وفــي نهاية 
فبراير املقبل، ستقوم اخلطوط 
اجلوية الكويتية بإطالق خدمة 
إنهاء إجـــراءات السفر املنزلية 
HOME      CHECK-(
IN SERVICES(  لــركــاب 
درجــــة الــــرويــــال املــســافــريــن 

على جميع الوجهات فيما عدا 
ـــى  حيث  وجــهــة نــيــويــورك، وإل
أن اخلــدمــة تتضمن تخصيص 
سيارات جديدة مــزودة بأحدث 
األجهزة اخلاصة بوزن األمتعة 
ــة انــهــاء اجـــــراءات السفر  ــي وآل
واستخراج بطاقة بوابة الصعود 
 BOARDING( على الطائرة
PASS( وذلك من خالل إرسال 
ـــى مــنــزل  حــافــلــة مــخــصــصــة إل

الراكب.
من ناحيته، قــال مدير دائــرة 
العمليات فــي الشركة الكابنت 
يــوســف الــعــلــي: “إن اخلطوط 
ــى أمت  اجلـــويـــة الــكــويــتــيــة عــل
االســتــعــداد إلستقبال املــواســم 
اجلديدة للعام 2023، حيث أن 
الطائر االزرق ميتلك أسطوالً 
شاباً يتكون من أجدد الطائرات 
املــتــنــوعــة الـــطـــرازات بــأحــدث 
التقنيات والتكنولوجيا التي 
ــل املعايير  ــض تــتــواكــب مــع أف
الــعــاملــيــة لــلــطــيــران، كــمــا توفر 
ــرام أفــضــل سبل  ــك لعمالئها ال
ــه عــلــى منت  ــي ــرف ــت ـــراحـــة وال ال
طائراتها منذ صــعــود الــراكــب 
على الطائرة وحتى وصوله إلى 

وجهته«.

الكويت تشارك
في االجتماع 

االستثنائي »118« 
للجنة التعاون املالي 

اخلليجية

أسيل املنيفي

جانب من االجتماع
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شــاركــت دولـــة الــكــويــت في 
االجـــتـــمـــاع )118( للجنة 
الــتــعــاون املــالــي واالقــتــصــادي 
وجلنة التعاون التجاري بدول 
مجلس التعاون لــدول اخلليج 
العربية، حيث ترأست سعادة 
وكيل وزارة املالية أسيل السعد 
املنيفي اجلانب الكويتي املشارك 
في االجتماع والــذي أقيم عبر 

االتصال املرئي. 
وعقد االجتماع برئاسة معالي 
وزيــر املالية بسلطنة عمان - 
رئيس الدورة احلالية - سلطان 
بــن ســالــم احلــبــســي، بحضور 
معالي وزيـــر دولـــة اإلمـــارات 
العربية املتحدة للشؤون املالية 
مــحــمــد بــن هــــادي احلسيني، 
ومعالي وزير املالية واالقتصاد 
الوطني مبملكة البحرين الشيخ 
سلمان بــن خليفة آل خليفة، 
ومعالي وزيــر املالية باململكة 
العربية السعودية محمد بن 
عبدالله اجلدعان، ووكيل وزارة 
املالية بدولة قطر خلف بن أحمد 
املناعي، ومشاركة معالي األمني 
الــعــام ملجلس الــتــعــاون لــدول 
اخلليج العربية الدكتور نايف 

فالح مبارك احلجرف.

مصورون من الشرق األوسط  وأفريقيا 
 HUAWEI يتألقون في جوائز  
NEXT IMAGE 2022

اختتمت مسابقة هـــواوي السنوية 
للتصوير الفوتوغرافي للهواتف الذكية، 
 HUAWEI NEXT IMAGE جوائز
2022، في 30 ديسمبر بالكشف عن 54 
عمالً حائًزا على جوائز، والتي تضمنت 3 
فائزين باجلوائز الكبرى، و 24 فائًزا في 
فئتها، و 27 فائًزا باملركز الثاني. انطلقت 
جــوائــز NEXT IMAGE 2022 في 
األول من أغسطس من العام املاضي وظلت 
مفتوحة ألكثر من ثالثة أشهر وتلقت آالف 
املشاركات من جميع أنحاء العالم. قدم 
املــصــورون من املنطقة عرًضا قوًيا في 
املسابقة. من بني 54 عمالً فائًزا، 6 منهم 

من منطقة الشرق األوسط وأفريقيا.
ــن منطقة  ــة مــصــوريــن م ــع ـــاز أرب وف
الشرق األوسط وأفريقيا بجائزة األفضل 
في الفئة، بينما فاز اثنان آخران باملركز 
الثاني. إلى جانب الفوز باجلائزة، يقوم 
هــؤالء املصورون أيًضا بعمل ممتاز في 
إظهار تنوع وسحر الثقافة الغنية في 
املنطقة. تسلط صــورهــم الــضــوء على 

وجهات النظر والقصص الفريدة التي 
تقدمها هذه الثقافات للعالم. 

تظهر صـــورة مت التقاطها مــن قبل 
املصور احملترف الكويتي علي األربــش 
في سوق املباركية في مدينة الكويت أنه 
حتى األشياء اليومية العادية ميكن أن 
تكون مثيرة لالهتمام عند النظر إليها من 
املنظور الصحيح. الصورة الفائزة باملركز 
الثاني في فئة “Hello Life”، جتذب 
الصورة انتباه املشاهد بشعاع ضوئي 
مرئي بوضوح يشع على الشخص الوحيد 

في الصورة.
“التقطت هذه الصورة في وسط مدينة 
الكويت، من سوق قدمي يسمى املباركية، 
ـــواق األكــثــر شعبية. من  وهــو أحــد األس
سقف هذا السوق، انتشرت أشعة الشمس 
بشكل عشوائي في جميع أنحاء املكان. كان 
هناك عامل في بوفيه كان يصنع زخرفة 
خــارجــيــة ملتجر. لقد التقطت اللحظة 
اجلميلة عندما كانت أشعة الشمس على 

جسده”. - علي عبد احلميد األربش.
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لبنان في  الوضع«  »تعفن  من  فرنسي  حتذير 
تتسارع التحضيرات في باريس للقاء الرباعي املرتقب 
مبدئياً، بعد ثمانية أيام، في العاصمة الفرنسية، التي سبق لها 
أن استضافت عدة لقاءات للنظر في الفراغ املؤسساتي، والدفع 
باجتاه انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، في إطار 
حزمة متكاملة تشمل أيضاً اإلصالحات الواجب القيام بها من 

أجل إخراج لبنان من دوامة االهتراء والتحلل.
وسيشارك في اللقاء املرتقب، باتريك دوريل، مستشار الشرق 

األوس��ط والعالم العربي في قصر اإلليزيه، وب��رب��اره ليف، 
مساعدة وزي��ر اخلارجية األميركي لشؤون الشرق األوس��ط، 
ونزار العلوال، املستشار في الديوان امللكي السعودي، ومحمد 

بن عبد العزيز اخلليفي، مساعد وزير اخلارجية القطري.
وهذه املرة األولى التي تشارك فيها قطر في هذه املجموعة 
التي تعمل على عدة مستويات؛ أحدها مستوى وزراء اخلارجية 
ن بيانها املشترك الصادر من  للدول الثالث األول��ى، التي تضمَّ

نيويورك، في سبتمبر املاضي، على هامش أعمال »اجلمعية 
العامة ل��أمم امل��ت��ح��دة«، رؤيتها للحل املتكامل ف��ي لبنان، 
رها ملواصفات الرئيس العتيد، وأولى مهامه، وفق البيان،  وتصوُّ
»توحيد الشعب اللبناني، والعمل مع اجلهات اإلقليمية والدولية 
لتجاوز األزمة احلالية«، وصوالً إلى تشكيل حكومة »قادرة على 
تطبيق اإلصالحات السياسية واالقتصادية، خصوصاً تلك 

املتعلقة ب�)الصندوق الدولي(.
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متتعت درعا منذ عام 2018 بخصوصية أمنية 
اختلفت عن بقية املناطق السورية التي خضعت 
التفاقيات التسوية. فمنذ يوليو  من ذلك العام، 
فرضت روسيا على النظام السوري وفصائل 
املعارضة في اجلنوب صيغة توافقية نصت في 
عنوانها العريض، على تسوية أوضاع املقاتلني، 
وإع���ادة دمجهم في مجموعات تابعة للنظام، 

وتهجير من رفض ذلك إلى الشمال السوري.
وف��ي اآلون��ة األخ��ي��رة تكاثرت األخ��ب��ار التي 
تتحدث عن اشتباكات ومواجهات بني املجموعات 
املسلحة احمللية، واجلهات التي ترعاها أو تقوم 
بتشغيلها )األج��ه��زة األمنية( أو ب��ني بعضها 
البعض... هذه املجموعات احمللية يقصد بها، 
بحسب قيادي محلي سابق في درع��ا، تلك التي 
تضم العناصر والقادة الذين كانوا في فصائل 
معارضة أصبحت تابعة لأجهزة األمنية بعد 
أن وافقت على تطبيق اتفاق التسوية برعاية 
روسية واحتفظت بسالحها اخلفيف وبعض 

املتوسط منه.
ولضبط سالحها أو إحكام السيطرة عليه، 
طرحت األجهزة األمنية نفسها كراعية لها مقابل 
سلطات متنح لعناصرها في مناطقهم، ومرتبات 
شهرية تصل إل��ى 400 أل��ف ليرة س��وري��ة في 
الشهر. وللنظام أهدافه من وراء ذلك أبرزها، 
إح��ك��ام السيطرة على ه��ذه املجموعات وع��دم 

تركها بسالحها في املنطقة مبا قد يؤثر على 
اتفاق التسوية فيها، أو على خارطة سيطرته 
)النظام( جنوب سوريا، فعمل على استقطاب 

ه��ذه الفصائل منذ األش��ه��ر األول���ى للتسويات 
في عام 2018، واستفاد من خبرتهم القتالية 
ومعرفتهم باملنطقة وأبنائها ملالحقة أو الكشف 

عن املتشددين فيها، مع اإلشارة إلى أن تعاطي أو 
تقبل املجتمع لهم أو مع وجودهم، مقبول أكثر من 

تقبل قوة أمنية نظامية.

2023 سيكون عام النصر ألوكرانيا زيلينسكي: 

موسكو: الغرب لم يطرح أي مبادرات جادة حلل األزمة األوكرانية

الفصائل في درعا... حتوالت بعد التسوية الروسية

4 قتلى في قصف روسي 
على خيرسون وخاركيف

أعلن الرئيس فولودميير زيلينسكي أن قصفاً روسياً على خيرسون 
في جنوب أوكرانيا أدى إلى مقتل ثالثة أشخاص على األقل وإصابة 
ستة، فيما أدت ضربة روسية في اليوم نفسه على خاركيف )شرق( إلى 

مقتل شخص وفق حاكم املنطقة.
وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية عبر الفيديو مساء إن »اجليش 
الروسي قصف خيرسون بوحشية. أصيب مستشفى ومكتب بريد 
ومحطة ح��اف��الت ب��أض��رار. أصيبت ممرضتان ف��ي املستشفى. في 

املجموع، هناك ستة جرحى وثالثة قتلى«.
وفي خاركيف شرقي البالد، أفاد حاكم اإلدارة العسكرية للمنطقة 

بأن غارة روسية أصابت »مبنى سكنياً من أربع طبقات«.
وق��ال أوليغ سينيغوبوف على »تلغرام«: »أصيب ثالث ضحايا 
بجروح طفيفة. لسوء احلظ، توفيت امرأة مسنة )...( املبنى ُدّمر جزئّياً. 

مّت إجالء السّكان. كّل خدمات الطوارئ ُتواصل عملها في املكان«.
في املقابل، أش��ارت السلطات التي نصبتها موسكو في منطقة 
خاضعة للسيطرة الروسية في منطقة زابوريجيا املجاورة في جنوب 
البالد، إلى مقتل أربعة أشخاص في ضربة أوكرانية على جسر للسكك 

احلديد.

مقتل شاب فلسطيني برصاص 
اجليش اإلسرائيلي في اخلليل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن القوات اإلسرائيلية قتلت 
بالرصاص شاباً فلسطينياً في مدينة اخلليل بالضفة الغربية أمس  
االثنني، حسبما أف��ادت وكالة األنباء الفلسطينية )وف��ا(. وذكرت 
ال��وزارة في بيان أن الشاب يدعى نسيم نايف سلمان أبو فودة، 

وعمره 26 عاماً.
وكانت القوات اإلسرائيلية املوجودة على احلاجز العسكري 
املسمى )160( جنوب احل��رم اإلبراهيمي، وسط مدينة اخلليل، 
أطلقت الرصاص احلي صوب مركبة الشاب أبو ف��ودة، مما أدى 
إلصابته برصاصة في الرأس، نقل على إثرها إلى املستشفى األهلي 

في املدينة، وأعلن األطباء وفاته في وقت الحق.

صواريخ ومسّيرات احلوثيني
 ال تزال تهدد النازحني في مأرب

بالتزامن مع تأسيس احلكومة اليمنية إدارة ل��إن��ذار املبكر 
معنية بحماية املدنيني أثناء الصراع، أكدت منظمة دولية معنية 
بحماية املدنيني أن النازحني في محافظة مأرب ال يزالون يواجهون 
التهديدات من صواريخ ومسيَّرات احلوثيني. وقالت إن التقديرات 
تشير إلى أن عدد األطفال خ��ارج امل��دارس بلغ 7 ماليني؛ نصفهم 

تقريباً من اإلناث.
في هذا السياق قال فيديريكو بوريلو، املدير التنفيذي ملركز 
»سيفيك«، عقب زيارته مخيمات النازحني في مأرب، إن هناك الكثير 
من العائالت النازحة التي تضررت »ج��راء ضربات الصواريخ 
والطائرات من دون طيار التي أصابت خيامهم أو مالعب األطفال«، 
دون تسمية احلوثيني الذين يقفون وراء تلك الهجمات، إال أنه أكد أن 
النازحني من النساء والرجال واألطفال الذين فّروا إلى مأرب بحًثا 

عن األمان »ال يزالون يواجهون التهديدات داخل أماكن جلوئهم«.
وذكر املركز، في بيان وّزعه على وسائل اإلعالم، أنه وخالل العام 
احلالي، سيحتاج ما يقدَّر بنحو 6 ماليني شخص إلى املساعدات 
اإلنسانية وخدمات احلماية في اليمن، أكثر من نصفهم )51 باملئة( 
هم من األطفال دون سن 17، في حني ميثل النساء واألطفال ما يصل 

إلى 80 باملئة من إجمالي السكان النازحني.
وق��دَّر امل��رك��ز، في بيانه، وج��ود 7 ماليني طفل غير ملتحقني 
باملدارس، منهم 47 باملئة من اإلن��اث. وقال إن الصراع على املياه 
واألراض���ي ه��و ثاني أكبر سبب للنزاع ف��ي ال��ب��الد، حيث تشير 
التقديرات إلى أن 4 آالف شخص يلقون حتفهم، كل عام، في النزاعات 

على األرض واملياه.
وأكد مركز »سيفيك« أنه ومع اقتراب دخول الصراع عامه التاسع 
فإنه يجب مضاعفة اجلهود للتوصل إلى اتفاق بني جميع األطراف 
إلنهائه، قائالً إن اليمنيني ليسوا بحاجة إلى أن ميّروا بعام آخر من 

املوت والدمار، »حان وقت إنهاء الصراع في جميع أنحاء البالد«.

اعتبر نائب وزير اخلارجية الروسي سيرغي 
ريابكوف، أمس  االثنني، أنه ليس من املنطقي أن 
جُتري روسيا محادثات مع أوكرانيا أو الدول 
الغربية التي »حتركها كالدُّمى«، بعد أن قررت 

الواليات املتحدة تزويد أوكرانيا بدبابات.
ونقلت وكالة اإلعالم الروسية عن ريابكوف 
 نإ هلوقالغرب لم يطرح أي مبادرات جادة حلل 

األزمة األوكرانية.

وأك����د ال��رئ��ي��س األوك����ران����ي ف��ول��ودمي��ي��ر 
زيلينسكي، ي��وم إن��ه واث���ق م��ن ق���درة ب��الده 
على هزمية روسيا ه��ذا العام، على الرغم من 
الصعوبات احلالية التي تواجهها أوكرانيا على 

جبهة القتال. 
وأض���اف زيلينسكي ف��ي رس��ال��ة عامة عبر 
تليغرام: »2023 يجب أن يكون بالتأكيد عام 

انتصارنا«.

وف��ي الوقت نفسه، اعترف زيلينسكي في 
خطابه املسائي املصور ب��أن »ال��وض��ع صعب 
للغاية«، فيما يتعلق بالقتال العنيف في شرق 
البالد املتنازع عليه بشدة، مشيراً إلى أنه »في 
منطقة دون��ي��ت��س��ك، ال ت���زال مدينة باخموت 
وف��ول��ي��دار على وج��ه اخل��ص��وص تتعرضان 
للقصف ال��روس��ي املستمر. وعلى ال��رغ��م من 
اخلسائر الكبيرة في صفوفهم ، لم يقلل الروس 

من شدة هجماتهم هناك.
في غضون ذلك، قتل ثالثة أشخاص في مدينة 
خيرسون بجنوب أوك��ران��ي��ا نتيجة القصف 
الروسي وأصيب ستة آخ��رون، حسبما ذكرت 

السلطات احمللية.
وتتعرض العاصمة اإلقليمية خليرسون، 
التي استعادها اجليش األوكراني قبل بضعة 

أشهر، للقصف املتكرر من قبل القوات الروسية.

القتال في أوكرانيا

الفصائل املقاتلة  في درعا

أج�������رى رئ����ي����س م��ج��ل��س 
السيادة االنتقالي في السودان 
عبد الفتاح البرهان، ورئيس 
الفترة االنتقالية في تشاد محمد 
إدري���س دي��ب��ي، ف��ي العاصمة 
أجنمينا، أمس األحد، مباحثات 
ث��ن��ائ��ي��ة م��ش��ت��رك��ة س��ي��ط��رت 
عليها تطورات األزمة في ليبيا 

وأفريقيا الوسطى.
ورافق البرهان، خالل زيارته 
إل���ى ت��ش��اد، وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 
املكلف علي ال��ص��ادق، ومدير 
جهاز املخابرات العامة الفريق 
إبراهيم علي مفضل، ورئيس 
هيئة االستخبارات العسكرية 
ال��ل��واء رك��ن محمد علي أحمد 

صبير.
وأع����رب ال��ب��ره��ان ودي��ب��ي، 
ف��ي بيان مشترك، ت��اله وزي��را 
خارجية البلدين عقب الزيارة 
التي استغرقت ي��وم��اً واح���داً، 
ع��ن قلقهما م��ن »خطر زعزعة 
االس��ت��ق��رار واألوض���اع األمنية 

ف��ي ليبيا على دول اجل���وار«. 
وذك���ر ال��ب��ي��ان أن »الرئيسني 
عّبرا عن قلق عميق من استمرار 
اجلماعات اإلرهابية في منطقة 
الساحل وانتشارها في القارة 

األفريقية«.
 وشدد الرئيسان على »أهمية 
تعزيز القدرة العملياتية للقوات 
التشادية السودانية املشتركة، 
مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات األمنية 
التي ت���زداد ت��وت��راً ف��ي املنطقة 
احل��دودي��ة للبلدين م��ن خالل 
إقامة عالقات مباشرة ومستمرة 
بني اجلهات املختلفة املعنية في 
الدفاع واألمن وحماية الالجئني 

والنازحني«.
واتفق اجلانبان السوداني 
وال���ت���ش���ادي ع��ل��ى »ت���ب���ادل 
املعلومات واالستخبارات بني 
أجهزة األمن في البلدين، واتخاذ 
إجراءات قوية ومتسقة الحتواء 
الهجرة غير النظامية وتهريب 

األسلحة«.

اتفاق سوداني - تشادي على مكافحة 
النازحني وحماية  التطرف 

ي���ج���ري رئ���ي���س م��ج��ل��س 
ال��ن��واب الليبي عقيلة صالح 
زيارة إلى القاهرة، هي الثانية 
له في غضون الشهر اجلاري، 
بينما امتنع عبد الله بليحق 
الناطق باسم املجلس عن تأكيد 
أو نفي احتمال اجتماعه مع 
خالد املشري رئيس املجلس 
األعلى للدولة؛ لبحث امللفات 
العالقة بينهما بشأن »القاعدة 
ال��دس��ت��وري��ة« لالنتخابات 

الرئاسية والبرملانية املؤجلة.
وال ت��زال اخلالفات الدائرة 
ح��ول »القاعدة الدستورية« 
مثار جدل بني صالح واملشري؛ 
إذ س��ب��ق ل��ص��ال��ح ال��ق��ول إن��ه 
سيلتقي األخير بالقاهرة، وذلك 
في إطار حديثه عن امل��داوالت 
اجلارية بني املجلسني بشأن 
ه��ذه القاعدة ال��الزم��ة إلج��راء 

االنتخابات.

في غضون ذلك، قال سفير 
هولندا ل��دى ليبيا إن��ه اتفق 
في اجتماعه أمس بالعاصمة 
طرابلس م��ع امل��ش��ري، ضمن 
م��ا وص��ف��ه ب���»ح��دي��ث ودي« 
على أهمية عملية املصاحلة 
الوطنية القوية والشاملة مبا 
يتماشى مع العدالة االنتقالية، 
وأش��اد بجهود مجلس الدولة 
والنواب لالتفاق على القضايا 

املعلقة في أقرب وقت ممكن.
بدوره، قال عبد الله باتيلي 
رئ��ي��س البعثة األمم��ي��ة لدى 
ليبيا، إنه أطلع رئيس الكونغو 
دي��ن��ي��س س���اس���و ن��غ��ي��س��و، 
على مستجدات م��ش��اورات��ه 
مع جميع األط��راف في ليبيا، 
واجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة لتحقيق 
االستقرار واألم��ن، واستعادة 
الشرعية من خالل انتخابات 

جُترى في 2023.

ليبيا: خالفات 
»القاعدة الدستورية«

 تعيد صالح إلى القاهرة

أعلنت تركيا، أنها ستواصل 
دع����م ج���ه���ود م��ن��ظ��م��ة »ح��ظ��ر 
األسلحة الكيماوية« الرامية 
لضمان املساءلة عن استخدام 
تلك األسلحة في سوريا، وذلك 
على خلفية الهجوم بغاز الكلور 
في دوما بريف دمشق الذي أدى 
إل��ى مقتل 48 شخصاً، وال��ذي 
كشف فريق التحقيق، التابع 
للمنظمة، مسؤولية النظام 

السوري عن تنفيذه.
وذك���رت وزارة اخلارجية 
ال��ت��رك��ي��ة، ف���ي ت��ع��ل��ي��ق على 
تقرير منظمة »حظر األسلحة 
الكيماوية« ال��ص��ادر اجلمعة، 
حول استخدام النظام السوري 
األسلحة الكيماوية في الهجوم، 
ال��ذي وقع في 7 أبريل  2018، 
أن »فريق التحقيق والكشف، 
التابع ملنظمة حظر األسلحة 
الكيماوية، الذي أنشئ لتحديد 
األطراف التي تستخدم األسلحة 
الكيماوية في سوريا، كشف، في 

تقريره الثالث، أن الهجوم بغاز 
الكلور الذي وقع في دوما، نّفذه 

النظام«.
وأض����اف ب��ي��ان اخل��ارج��ي��ة 
التركية: »لقد ثبت أن النظام 
م����س����ؤول ع����ن ه���ج���وم آخ���ر 
باألسلحة الكيماوية... ستواصل 
ت��رك��ي��ا دع���م اجل��ه��ود ال��رام��ي��ة 
لضمان امل��س��اءل��ة ف��ي سوريا، 
وال سيما األمم املتحدة ومنظمة 

حظر األسلحة الكيماوية«.
وق��ال��ت املنظمة ال��دول��ي��ة، 
ها اله��اي، في تقريرها،  ومقرُّ
إن محققيها وج���دوا أسباباً 
»ذات أساس« تفيد بأن النظام 
ال��س��وري أس��ق��ط أسطوانتني 
حتويان غاز الكلور على مدينة 
دوم���ا ف��ي أب��ري��ل 2018، مما 
أس��ف��ر ع��ن مقتل 43 شخصاً، 
مشيراً إلى استخدام نظام بشار 
األسد األسلحة الكيماوية خالل 
احل���رب األهلية الطاحنة في 

بالده.

ال��ب��ح��ث  ق��ي��د  »ص��ف��ق��ة«  ع��ن  ك���ردي  ح��دي��ث 
سورية لشمال  متكاماًل  مشروعًا  تشمل 

الفلسطينية  التطورات 
زيارة  على  تطغى 
للمنطقة بلينكن 

رغ��م أن ال��زي��ارة ال��ت��ي ب��دأه��ا وزي���ر اخلارجية 
األم��ي��رك��ي، أنتوني بلينكن، إل��ى ال��ق��اه��رة ، كانت 
مقررة سلفاً، فإن التطورات واألح��داث في األراضي 
الفلسطينية تخّيم على أجندته التي تتضمن لقاًء 
مع الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي، وإج��راء 

مباحثات مع نظيره املصري الوزير سامح شكري.
ووصل وزير اخلارجية األميركي إلى القاهرة، في 
مطلع زيارة إلى الشرق األوسط تشمل باإلضافة إلى 
العاصمة املصرية، زيارة تل أبيب ورام الله، وذلك 
وسط تصعيد بني اإلسرائيليني والفلسطينيني، بينما 
تدعو القاهرة وواشنطن لوقف التصعيد وخفض 

حّدة التوتر.
والتقى بلينكن ف��ي مستهل زي��ارت��ه إل��ى مصر، 
مع قيادات شبابية مصرية في اجلامعة األميركية 
بالقاهرة، وقال للصحافيني إنه يريد »تعزيز شراكة 

واشنطن االستراتيجية« مع مصر.
ومن املقرر أن يلتقي بلينكن في القاهرة »أطرافاً 
من املجتمع املدني وناشطني حقوقيني«، على ما أفادت 

مسؤولة كبيرة في وزارة اخلارجية باربرا ليف.
ووف��ق إف��ادة للسفارة األميركية في مصر، فإن 
الزيارة تأتي ل�»تعزيز الشراكة االستراتيجية بني 

الواليات املتحدة ومصر.
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دغوكوفيتش يستعيد صدارة التصنيف العاملي للتنس
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استعاد الصربي ن��وف��اك دغوكوفيتش ص��دارة 
التصنيف العاملي لرابطة الالعبني احملترفني غداة 
تتويجه بلقبه القياسي العاشر في بطولة أستراليا 

املفتوحة في ملبورن.
وارتقى الصربي أربعة مراكز بفضل لقبه الكبير 
ال�22 في مسيرته االحترافية فعاد إلى عرشه متفوقاً 

على اإلسباني كارلوس ألكاراس أب��رز الغائبني عن 
البطولة األسترالية.

من جهته، صعد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، 
وصيف دجوكوفيتش في ملبورن، مركزاً واحداً وصار 
ثالثاً على حساب النرويجي كاسبر رود، معادالً أفضل 
تصنيف في مسيرته االحترافية بعدما كان بلغه للمرة 

األولى في آب/أغسطس 2021.
بدوره، صعد الروسي أندري روبليف، الذي خسر 
أم��ام دجوكوفيتش في رب��ع النهائي، مرتبة واح��دة 
وأصبح خامساً، فيما تراجع اإلسباني رافايل نادال 
أربعة مراكز إلى املرتبة السادسة بفقدانه لقب بطولة 

أستراليا إثر خروجه من الدور الثاني.

2026 عموري مستمر مع األبيض حتى 
أعلن نادي الكويت، الوصول التفاق 
مع الالعب املصري عمرو عبد الفتاح 

»عموري«، لتمديد عقده حتى 2026.
وتعاقد األبيض مع عموري مطلع 
امل��وس��م احل��ال��ي ك��الع��ب م��ن مواليد 
الكويت، حيث تسمح الالئحة بذلك، إلى 

جانب 5 محترفني.
ووقع الالعب على عقده اجلديد، في 
حضور رئيس النادي خالد  الغامن، 

ونائب رئيس جهاز الكرة عادل عقلة.
وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل، أب���رم ن��ادي 
الكويت عقدا مع الع��ب الشباب، عبد 

العزيز ناجي.
ووق��ع ناجي، على عقد ميتد إل��ى 5 
مواسم، في حضور جهاز الكرة بنادي 

الكويت.
 ي��ذك��ر أن ن���ادي ال��ك��وي��ت مرتبط 
مبواجهتني م��ن العيار الثقيل خالل 
الفترة املقبلة أمام القادسية في الدور 
قبل النهائي لكأس األمير وال��دوري 

املصري عمرو عبد الفتاح  عمورياملمتاز على الترتيب
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غادر الدولي البحريني محمد مرهون، العب الرفاع، 
بالده لالحتراف في صفوف الكويت الكويتي حتى نهاية 

املوسم احلالي.
وكانت مفاوضات رسمية قد جرت بني الناديني، حول 
انتقال الالعب إلى الكويت، بتوصية من مدرب الفريق، 
البحريني علي عاشور، الذي وقع مع النادي الكويتي قبل 

شهرين.
وسيوقع محمد مرهون رسميا، على عقد انتقاله إلى 

الكويت، قبل االنخراط في تدريبات فريقه اجلديد.
م��ن جانبه، كتب م��ره��ون عبر صفحته اخل��اص��ة في 
»إنستجرام«: »شكرا للرفاع، من إدارة وجهاز فني والعبني 

وجمهور.. متنياتي لكم بالتوفيق فيما تبقى من املوسم«.
وسجل محمد مرهون هدفه األخير مع الرفاع، في مرمى 
اخلالدية، خالل اجلولة ال11 من دوري ناصر بن حمد 

املمتاز.
وك��ان قد حصل على جائزة أفضل الع��ب، في املوسم 
امل��اض��ي، بعد مساهمته ف��ي حصول فريقه على لقب 

الدولي البحريني محمد مرهونالدوري.

.. والبحريني محمد 
مرهون في الطريق

سوسييداد يعود بنقطة من ميدان ريال مدريد
ع��اد ري��ال مدريد لنزيف النقاط ببطولة ال��دوري 
اإلسباني لكرة ال��ق��دم، بعدما سقط في فخ التعادل 
السلبي م��ع ضيفه ري���ال س��وس��ي��ي��داد، ف��ي املرحلة 

التاسعة عشرة للمسابقة.
وفشل جنوم الريال في استغالل جميع الفرص التي 
سنحت لهم على مدار شوطي املباراة، خاصة البرازيلي 
فينيسيوس، كما عجز العبو سوسييداد عن خطف 
هدف خالل الفرص التي سنحت لهم ط��وال التسعني 

دقيقة، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.
وبذلك، بقي ري��ال مدريد، ال��ذي حقق 3 انتصارات 
فقط في لقاءاته السبعة األخيرة باملسابقة التي توج 
بها املوسم املاضي، في املركز الثاني بجدول الترتيب، 
بفارق 5 نقاط خلف غرميه التقليدي برشلونة املتصدر.
في املقابل، ارتفع رصيد سوسييداد، الذي حافظ على 
سجله خاليا من الهزائم في املسابقة للمباراة السادسة 

على التوالي، إلى 39 نقطة في املركز الثالث.

بنزميا ورفاقه فشلوا في جتاوز سوسييداد

أرقام
• أول تعادل سلبي لريال مدريد على أرضه 
أم��ام ري��ال سوسييداد في ال��دوري اإلسباني منذ 

نوفمبر 2002
• ري��ال م��دري��د يفشل بالتسجيل ف��ي مباراة 
رسمية ألول م��رة منذ تعادله السلبي مع ريال 

بيتيس في 20 مايو 2022 ضمن الدور االسباني
• ريال مدريد حافظ على نظافة شباكه ألول 

مرة على ميدانه هذه املوسم في الليغا

ليفربول يسقط مجددًا في فخ برايتون 
ويودع كأس االحتاد اإلجنليزي

ودع فريق ليفربول منافسات بطولة كأس 
االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم، بعد خسارته أمام 
مضيفه برايتون 1 - 2 خالل املباراة التي جمعتهما 

في الدور الرابع من البطولة.
وتقدم ليفربول بهدف سجله هارفي إليوت في 
الدقيقة، 30 وتعادل برايتون عن طريق لويس 
دينك في الدقيقة 40، ثم سجل كاورو ميتوما هدف 
الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من 

املباراة. وبهذه النتيجة تأهل برايتون لدور ال�16.
يذكر أن ليفربول هو حامل اللقب حيث تغلب 
على تشيلسي 6 - 5 بركالت الترجيح في املباراة 

النهائية للنسخة املاضية من البطولة.
وج��اءت هذه اخلسارة لتزيد من محنة الفريق 
ال��ذي يعاني منذ ب��داي��ة امل��وس��م، حيث يتواجد 
ليفربول في املركز التاسع بالدوري اإلجنليزي 

برصيد 29 نقطة.

هدف التقدم إليلوت لم يشفع للفريق

التعادل يحسم مواجهة
باريس سان جيرمان ورانس

انتهت مواجهة باريس سان جيرمان وضيفه 
رانس بالتعادل اإليجابي 1-1 ضمن املرحلة 20 

من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
ودون على هدف باريس سان جيرمان الوحيد 
البرازيلي نيمار 51. ولعب أصحاب األرض ب�10 
العبني ابتداء من الدقيقة 59 بعد طرد اإليطالي 
ماركو فيراتي، بعد تدّخل قوي على الياباني يونيا 
إيتو، ما استدعى احلكم ملراجعة تقنية الفيديو 

املساعد )في إيه آر( والعدول عن بطاقة صفراء 
رفعها بداية. وكانت هذه املباراة األولى لفيراتي 
مع النادي بعد العودة من اإلصابة، وُطرد بعد 14 

دقيقة من دخوله بديالً للبرتغالي فيتينا.
وفي الثواني األخيرة سجل اإلنكليزي فلوريان 

بالوغون هدف التعادل للضيوف.
وصار رصيد سان جيرمان 48 نقطة على قمة 

الترتيب بينما أصبح رصيد رانس 26 نقطة.

هدف نيمار لم يشفع للفريق في حصد نقاط املباراة

ليستر سيتي يعلن التعاقد مع اجلناح 
البرازيلي تشي تشي

أعلن ن��ادي ليستر سيتي الّتعاقد مع اجلناح 
البرازيلّي ال��ش��اّب تشي تشي بعقد حتى نهاية 

املوسم احلالّي.
وقال النادي في بيان رسمي إنه ضم ابن االثنني 
والعشرين ربيعاً بعد فترة وجيزة أمضاها في 

صفوف نادي ليون الفرنسي الذي انضم إليه معارا 
من شاختار دونيتسك األوكراني في مارس العاَم 
املاضي، ووقع تشي تشي على عقد يربطه بليستر 
لغاية يونيو قبل أن يعود بعد ذلك لشاختار الذي 

ينتهي عقُده معه في ديسمبر 2023.

اجلناح البرازيلّي الشاّب تشي تشي

مونزا يضرب
يوفنتوس بثنائية

حقق مونزا مفاجأة كبيرة بفوزه على يوفنتوس 2 - 
صفر، خالل املباراة التي جمعتهما، في اجلولة العشرين من 

الدوري اإليطالي لكرة القدم.
وسجل هدفي مونزا باتريك كيوريا ودان��ي موتا في 

الدقيقتني 18 و39.
ورفع مونزا رصيده إلى 25 نقطة في املركز احلادي عشر 
وتوقف رصيد يوفنتوس عند 23 نقطة في املركز الثالث 

عشر.

قرار يوفنتوس يدفع
دي ماريا للرحيل

أف��ادت تقارير صحفية إيطالية، باقتراب األرجنتيني 
أنخيل دي ماريا، جنم يوفنتوس، من مغادرة الفريق عقب 

نهاية املوسم اجلاري.
فبحسب صحيفة »الجازيتا ديللو سبورت« اإليطالية، 
فإن نادي يوفنتوس يعتزم خفض فاتورة األجور في املوسم 
املقبل، ما سيؤدي لعدم جتديد عقد دي ماريا الذي ينتهي 

بنهاية املوسم اجلاري.
وأضافت أنه رغم حمل دي ماريا للفريق على كتفيه، 
وظهوره في حالة بدنية جيدة منذ انضمامه بعدما شارك 
في 4 مباريات متتالية ألول مرة هذا املوسم، إال أن مستقبله 

سيكون بعيدا عن تورينو.

احتاد جدة يحقق
السوبر السعودي

أحرز عبد ال��رزاق حمد الله هدفا 
مبكرا في كل شوط ليقود االحتاد إلى 
لقب كأس السوبر السعودية للمرة 
األولى في تاريخه بالفوز 2 -صفر 

على عشرة العبني من الفيحاء.
وع���اد احت���اد ج��دة إل��ى منصات 
التتويج للمرة األولى منذ فوزه بلقب 

كأس ملك السعودية في 2018.
وبعد سنوات من االنتظار نال 

امل���درب البرتغالي ن��ون��و سانتو 
لقبه األول على اإلط��الق منذ بداية 
مسيرته التدريبية في 2012 مع ريو 

آفي البرتغالي.
ومنح حمد الله التقدم لالحتاد 
بعد ثالث دقائق، وكرر األمر ذاته في 
بداية الشوط الثاني ليعوض إهدار 
زميله عبد الرحمن العبود ركلة 

فرحة االحتاد بهدف حمداللهجزاء في نهاية الشوط األول.
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 في الصـميم
الضربات التي وجهها الصهاينة إلى املنشآت 
النووية اإليرانية بالطائرات املسَيرة مؤشر خطير 
على األمن في املنطقة ، ما يستوجب من دول اخلليج 
االستعداد مخافة ردود أفعال غير منضبطة من قبل 
أطراف النزاع ، الطرفان أعداء لدولنا وندعو املولى 
أن »يرد الظاملني بالظاملني ويخرجنا من بني أيديهم 
ساملني« ، املؤمن كيس فطن وذلك وجب االحتياط 
مخافة عمل عسكري من أحد الطرفني على منشآتنا 
واتهامه اآلخر، وبالتالي جر املنطقة إلى احلرب .. 

احذروا !

  

@Alwasatkuwait

Retweet

drohoodbalsalem@ د. عهود ال�صامل
بعض الطلبة املستمرين )الله يهديهم ويصلحهم( حتى وقت 
التسجيل اييبون اهاليهم علشان يسجلون بالشعب املغلقة! وهو يدري 
إن التسجيل له شروط وفيه أولويات للمتعثرين واخلريجني والدفعات 
القدمية واملستجدين، وكل شعبة محدودة بعدد الطلبة، وعندنا االف 

الطلبة بالكلية! مايصير اسجلك بكلمة تكفى!

MunaAlbaghli@ ا. منى البغلي
اطالب ال��ن��واب ال��ي صف لهم الشعب دور ص��امي فاطر حر برد 
وعطاهم صوته  هذا بدل ما يزيدون املعاشات الي ما زادت من سنني 
يقطعون البدالت  ليش قاصني البدالت  ليش قاصني البدالت  ليش 

قاصني البدالت  ليش قاصني البدالت  هذا احلچي ما ميشي

MRTAHSHA6@ مرته�صه
بعض احل��رمي والبنات حديثات ال��زواح ماتبي اال خدامتني...وان 
دخلتوا بيوتهم تلقونه وسخ...وهالشئ شفته... خلفنا وكبرنا عيالنا 

بدون خدم والزلت...السؤال،شرايكم بهالنوعيه من احلرمي؟

Musaed Al hajery @Musaed_Alhajery
يفترض بالدولة من اآلن تشدد على وج��ود سجل ضريبي لكل 
االنشطه التجارية حلصرها ومعرفة حجمها ومتى ما قررت تفرض 
ضرائب يكون عندها بيانات كامله عن كل قطاع وفي نفس الوقت راح 

يحد من أي ممارسات غير شرعية غسيل وغيره …

SNHSAjmi@ �صامل العجمي
االقتصاد في الكويت قائم على االنتاج والتكرير النفطي . ولذلك ال 
مبرر لوضع العراقيل واالختبارات التعجيزيه أمام املُتحصلني على 

هذي التخصصات من أبناء الكويت.

jasem @jasem_alabdaly
تدخل موقع مجلس األم��ة تشوف ان هناك ٥٢٦ اقتراح بقانون 
وأغلبهم قوانني نوعية ومطلوبة مثل ماهو موجود بالصورة لكن 
اخلدمات االخبارية ماتنشر اال القوانني اللي عليها لغط من الناس 

)صاحب الشحن معروف مايحتاج (

raed_a_alhassan@ د. رائـد احل�صن
لم َتعد األخبار العادية لها رواج أو حاجة لدى شريحة من املجتمع 
}التوجد إحصائية{، ولكن من املالحظ أن التوجه نحو كسر منطية 
اخلبر العادي هو السائد، لدرجة أن األخبار العادية لم تعد أخباًرا - 
وهذا ما جعل بعض حسابات النشر تتطرق خلصوصيات ال ُتعد خبًرا 

بل وقاحة وفضائح.

AzizNOtaibi@ عبدالعزيز العتيبي
املضحك املبكي في املوضوع هو أن الطلبة من تخصصات نفطية 
وجيولوجية تخدم القطاع النفطي من كل النواحي و توظيفهم في 

القطاع يعتبر إضافة عظيمة نظًرا حلاجة القطاع لهم.

إرسل كلمة  »اشتراك«

دّشنت الرئاسة العامة لشؤون املسجد 
احلـــرام واملسجد الــنــبــوي، أمـــس، املعرض 
املــيــدانــي فــي املسجد احلـــرام حتــت عنوان 
“مسيرة التعليم في املسجد احلرام”، الذي 
يقام بالتعاون بني وكالة شــؤون املعارض 
ـــؤون العلمية  ـــش ـــة ال ـــال واملـــتـــاحـــف ووك
ــوم اخلميس  ــى ي ــة، ويستمر إل ــي ــادمي واألك

القادم.
ــرض، حسب وكــالــة األنــبــاء  ــع ويــضــم امل
السعودية )واس(، مسيرة علم متأصل عبر 
العصور حتى عصرنا الزاهر في بيت الله 
ــذي مــر بالعديد مــن املــراحــل التي  احلـــرام ال
شهدت خاللها العديد من التطورات، وأسهمت 
في نشر العقيدة الصحيحة في بلدان العالم 

كافة.
وأوضح مدير عام معارض املسجد احلرام 
عبدالعزيز بــن محمد العمرو، أن املعرض 
امليداني يتضمن التعريف باخلدمات العلمية 
باملسجد احلرام العديد من خالل مناذج وصور 
تثري الزائرين باحملتويات النادرة التي حتكي 

واقع التعليم ومسيرته في املسجد احلرام.
ــي التوسعة  ــرض يــقــام ف ــع يــذكــر أن امل
السعودية الثالثة باملسجد احلــرام، إلى يوم 

اخلميس املقبل.

معرض »مسيرة التعليم في املسجد احلرام«
 يعّرف باخلدمات العلمية مبحتويات نادرة 

جانب من املعرض

حافظ فيلم اخليال العلمي واملغامرات 
“أفاتار 2” على صدارة إيــرادات السينما 
بأمريكا الشمالية لألسبوع السابع على 
التوالي، محققا إيــرادات بلغت 15 مليون 
دوالر، ليصبح بذلك الــرابــع في ترتيب 
ـــالم األعــلــى دخـــاًل عــاملــيــاً فــي تاريخ  األف
السينما وهــي “أفاتار1” و”تايتانيك” 
و”ذي واي أوف ووتر”، ويعد إجنازاً لم 
يسبقه إليه أي فيلم منذ فيلم “أفاتار1” 
للمخرج نــفــســه، والــــذي حــقــق جنــاحــاً 
جماهيرياً كبيراً عام 2009، فيما جتاوزت 

إيراداته عاملياً 2.117 مليار دوالر.
وتدور أحداث الفيلم حول جيك سولي 
ونيتيري، عندما يحاول كل منهما القيام 
بكل ما في وسعه لكي يظال معا، ولكن 
يتحتم عليهما مفارقة منزلهما واكتشاف 
ارجــــاء شــتــى عــلــى كــوكــب “باندورا” 
لينهيا ما بــدآه، والفيلم من بطولة سام 
ــا وكيت  ــدان ــال ورثــيــنــجــتــون وزوي س

وينسلت، وإخراج جيمس كاميرون.
واحتفظ باملركز الثاني فيلم الرسوم 
ــز: ذا الســت  ــوت املــتــحــركــة “بوس إن ب
ويش” بـــإيـــرادات بلغت 10.6 مليون 
دوالر، والفيلم من إخراج جويل كراوفورد 
وجانويل ميركادو، وبطولة أنطونيو 

بانديراس وفلورنس بيو وسلمى حايك.
وصعد فيلم الكوميديا “إيه مان كالد 
أوتو” إلــى املركز الثالث هــذا األسبوع، 
بعد ما كان في املركز اخلامس األسبوع 
املاضي، مسجال إيرادات بلغت 6.8 مليون 

دوالر، الفيلم مــن بطولة تــوم هانكس 
ومانويل جارسيا رولفو وراتشيل كيلر 
وكــامــيــرون بــريــتــون، وللمخرج مــارك 

فورستر.
وتراجع فيلم الرعب “ميغان” من املركز 
الثالث الذي حل فيه األسبوع املاضي إلى 
املركز الرابع هذا األسبوع بإيرادات بلغت 
6.4 مليون دوالر، الفيلم من إخراج جيرارد 

جونستون، وبطولة جيرارد جونستون 
وجينا دافيس وفيوليت ماكجرو وروني 

تشينج.
وحل في املركز اخلامس فيلم األكشن 
الهندي “باثان” مسجالً إيرادات بلغت 5.9 
مليون دوالر، الفيلم من بطولة شاروخ 
ــون أبــراهــام،  خــان وديبيكا بــادكــون وج

وللمخرج سيدهارث أناند.

 »2 لألسبوع السابع على التوالي.. »أفاتار 
يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية 

2 أفاتار 

روسيا.. علماء
يكتشفون مادة نباتية 

لعالج مرض النقرس
اكــتــشــف عــلــمــاء روس مـــادة نــبــاتــيــة تعتمد على 
“التروكسيروتني” لتطبيع مستوى حمض اليوريك، 

وذلك لعالج مرض النقرس لدى األشخاص املصابني به.
وتعتبر مادة التروكسيروتني مركباً كيميائياً مشتقاً 
من أصول نباتية، تنتمي إلى فئة من املركبات الكيميائية 
تسمى “الفالفونيدات”، وتــوجــد بكثرة فــي الفاكهة 

احلمضية، والشاي والقهوة واحلبوب واخلضروات.
ووفــقــاً للباحثني فــي جامعة “تيومني” الروسية، 
فإن هذه املــادة املكتشفة التي أساسها التروكسيروتني 
ستستخدم في إنتاج أدوية لعالج فرط حمض اليوريك 
في الــدم ومــرض النقرس، حيث أنها حتسن تدفق الدم 
في الشعيرات واألوعية الدموية الدقيقة وتنشط عملية 

التمثيل الغذائي في جدران األوعية الدموية.
وذكر دانييل بويارنتسيف مدير املختبر والتحاليل 
باجلامعة وقائد الفريق العلمي أن هذه املــادة اجلديدة 
املستخدمة هي “التروكسيروتني” املعدل وتعتمد على 
“الفالفونويدات” وتعمل على تطبيع مستوى حمض 
اليوريك، ولها أيضا تأثير مضاد لاللتهابات.. منوها 
بــأن استخدامها سيسمح بالتخلي عــن تــنــاول أدويــة 
الستيرويدية املــضــادة لاللتهابات كتلك التي يصفها 
األطباء، باإلضافة إلى األدوية املستخدمة في عالج فرط 

حمض يوريك الدم والنقرس.
ـــة  وخــلــصــت نــتــائــج هـــذا االكــتــشــاف إلـــى أن األدوي
املستخدمة حاليا لها آثار جانبية خطيرة مبا فيها التأثير 
السلبي على القلب واألوعية الدموية، في حني أن املادة 
النباتية املستحدثة واملعدلة تقلل من تلك اآلثار اجلانبية، 
ويأمل اخلبراء أن نتائج االختبارات ما قبل السريرية التي 
ستجرى بعد احلصول على بــراءة االختراع أن تكشف 

املزيد من النتائج اجليدة مستقبالً.
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الصني.. تغرمي مدونة
التهمت القرش األبيض!

غرمت السلطات الصينية مدونة مببلغ 
125 ألف يوان )18 ألفاً و500 دوالر(، 
عقب أن نــشــرت مقطع فيديو لها وهي 
تتناول القرش األبيض الكبير، مما أثار 

انتقادات على شبكة االنترنت.
ونقلت وكــالــة بلومبرغ لألنباء عن 
مسؤولني في إقليم نانتشونغ بجنوب 
غرب سيشوان القول: إن املدونة انتهكت 
قوانني حماية احلياة البرية في الصني، 

عندما اشترت احليوان في أبريل العام 
املاضي، وبعد ذلك قامت بتناوله.

وقال املسؤولون إن املدونة “ين، دفعت 
7700 يــوان على موقع تاوباو اخلاص 
مبجموعة علي بابا هولدينغز للتسوق من 
أجل شراء احليوان، الذي يصنفه االحتاد 
الدولي للمحافظة على الطبيعة على أنه 
من الفصائل املعرضة لالنقراض، حيث 

تراجعت أعداده بصورة كبيرة.

القرش األبيض

ــن عالقة  كــشــف بــاحــثــون ع
خفية تربط اإلصابة بااللتهاب 
ــر.  ــامي ــزه ـــوي مبـــرض ال ـــرئ ال
وأوضــح الباحثون، في دراسة 
نشر تفاصيلها موقع “الشرق 
األوسط”اإلخباري، نقاًل عن 
موقع “ساينس إليرت” العلمي 
املــتــخــصــص، أن االلــتــهــابــات 
الفيروسية الشديدة مثل التهاب 
الدماغ وااللتهاب الرئوي تزيد 
خطر اإلصابة بأمراض التنكس 
ــل بــاركــنــســون  ــث الــعــصــبــي م

والزهامير.
ــى أن الــدراســة،  وأشــــاروا إل
التي اعتمدت على نحو 500 ألف 
سجل طبي، وشملت 450 ألف 
شخص، أثبتت وجود 22 صلة 
بني العدوى الفيروسية وحاالت 

التنكس العصبي.
ــدوا أن األشخاص الذين  وأك
عــوجلــوا مــن نــوع مــن التهاب 
الــدمــاغ يسمى التهاب الدماغ 
الفيروسي أكثر عرضة لإلصابة 

مبرض الزهامير 31 مرة.

وكانت دراسة سابقة، أجريت 
على أكثر من 10 ماليني شخص 
ـــي، ربــطــت بني  ـــاض الـــعـــام امل
فيروس “إبشتاين بار” وزيادة 
خطر اإلصابة بالتصلب املتعدد 

مبقدار 32 ضعفاً.
وقـــال كبير املؤلفني مايكل 
نالس، اختصاصي علم الوراثة 
العصبية فــي املعهد الوطني 
للشيخوخة في الواليات املتحدة: 

إنه بعد قراءة الدراسة أدركنا أن 
العلماء ظلوا سنوات يبحثون 
عن روابط بني اضطراب تنكس 

عصبي فردي وفيروس معني.
ـــاف: هــذا عندما قررنا  وأض
جتربة نهج مختلف أكثر استناداً 
إلى علم البيانات. فباستخدام 
الــســجــالت الطبية، متكنا من 
البحث بشكل منهجي عن جميع 
الروابط املمكنة في لقطة واحدة.

باحثون يكشفون عالقة االلتهاب 
الرئوي مبرض الزهامير


