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»الشؤون الصحية البرملانية« وافقت على تعديل قانون التأمني الصحي

إضافة ربات البيوت إلى »عافية«

ما زال الشعب السوري يعاني القتل واالعتقال 
من النظام النصيري الكافر املدعوم من الصهاينة 
والروس واملاللي، إلى متى تستمر هذه املأساة؟ ، هل 
جتهل احلكومات العربية ما يحدث هناك؟ أو ليس 
الشعب السوري شعباً عربياً أصيالً؟ مباذا نسمي 

السكوت سوى أنه نوع من اخليانة أو التواطؤ؟! 
ه��ل م��الي��ن األط��ن��ان م��ن األس��ل��ح��ة امل��ك��دس��ة في 
مخازنكم لقتال أع��داء األم��ة أم لتدجن الشعوب؟! 
ل��أس��ف معاناة الشعب ال��س��وري الشقيق بلغت 
ذروتها ولم يجد له نصيراً، حتى أن الشعوب العربية 

سارت على درب احلكومات. 
لكم الله يا أهلنا في سوريا .

بني السطور

�سمريخ�رض وريا�ض عواد

وافقت جلنة الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل على 
تعديل املادة )2( من القانون رقم )114( لسنة 2014 بشأن 

التأمن الصحي، بإضافة ربات البيوت إلى القانون. 
 وأوض��ح مقرر اللجنة النائب هاني شمس في تصريح 
باملركز اإلع��الم��ي ف��ي مجلس األم��ة أن اللجنة ناقشت 6 
اقتراحات بقوانن بخصوص إضافة شرائح إل��ى تأمن 
)عافية(، وبعد التباحث والتناقش صوت جميع احلاضرين 

باملوافقة على التعديالت املقترحة. 
وب��ن أن التعديالت تقضي بإضافة امل���رأة املتزوجة 
اخلاضعة لقانون املساعدات العامة، وكذلك األرملة التي 
تتلقى نصيبها من زوجها املتوفى وفقاً لقانون التأمينات 

االجتماعية وبلغ سنها 50 عاما. 
 ولفت إلى أن اللجنة ستنتهي من التقرير، إلدراجه على 
جدول أعمال اجللسة املقبلة بالتوافق مع جلنة األولويات، 
السيما أن التقرير يشمل رأي ن��واب جلنة األس��رة وامل��رأة 
والطفل، معربا عن أمله في أن توافق احلكومة على القانون 

وإقراره مبداولتيه في اجللسة املقبلة .

خ����ال  ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ني   3 إص������اب������ة 
نابلس االحتال  قوات  اقتحام 
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غ��رف��ة  ل��ت��ح��وي��ل  ب��ق��ان��ون  اق���ت���راح 
إل����ى  ال����ك����وي����ت  وص����ن����اع����ة  جت�������ارة 

عام نفع  جمعية 
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األفضل  اإلجناز  األطلس..  أسود 
املونديال في  للعرب 

ولي العهد يترأس وفد الكويت في »قمم الرياض«

سمو ولي العهد  يثني على إجناز سرطاوي : إضافة طبية بارزة

خلمي�ض ا

صلتها  تنفي  وروسيا   .. أملانيا  في  انقاب  محاولة  إحباط 

25 ميينيا متطرفا 130 شقة سكنية واعتقلت  الشرطة داهمت 

املزارعني دعوم  »الزراعة«: 
قريبًا حساباتهم  في   

أك���د م��دي��ر ع���ام الهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
بالتكليف م. مشعل القريفة العمل 
ع��ل��ى إن���ه���اء إج������راءات امل��ت��ق��دم��ن 
بطلبات لتوسيع احليازات الزراعية 
للمنتجن واملربن احلقيقين فقط، 
الذين قاموا بسداد رسوم البلدية قبل 
إص��دار املرسوم ال���وزاري وتوقفت 
معامالتهم ف��ي وق��ت س��اب��ق، مبينا 
أن دع���وم امل���زارع���ن س��ت��ك��ون في 

حساباتهم البنكية قريبا.
وحول تطبيق امليكنة في الهيئة 
ودوره��ا في التسهيل على املزارعن 

واملربن واملنتجن، ق��ال إن الهيئة 
م��اض��ي��ة ق��دم��ا ف���ي م��ي��ك��ن��ة جميع 
معامالت الهيئة، وال���ذي سيكون 
من أهم اإلجن��ازات لكونه ميكن من 
الربط بن شركة املطاحن والهيئة، 
ما يساهم في صرف األعالف آليا عبر 
تطبيق هويتي مع ضمان احليلولة 
دون وق���وع أي ت��الع��ب أو حتايل، 
مبينا أن ميكنة الدعم النباتي وربطه 
بآليات مع إنتاج املزارعن سيكون 
ف��ي امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن امليكنة 
م��ن خ��الل رب��ط��ه ب��اإلن��ت��اج الفعلي 

للمزارعن الذي يعرض في املزاد.

أعلنت الشرطة األملانية امس تفكيك خلية ميينية 
متطرفة بتهمة التخطيط ملهاجمة مقر البرملان 

)بوندستاغ(.
وقالت الشرطة في بيان إنه جرى مداهمة أكثر 
م��ن 130 شقة سكنية ومكتبا ومخزنا ف��ي عدة 
والي��ات أملانية واعتقال 25 ميينيا متطرفا بتهمة 
التخطيط ملهاجمة البرملان )بوندستاغ( واالنتماء 

إلى منظمة ميينية متطرفة.
وأضاف البيان أن الشعبة الداخلية للمخابرات 
األملانية )بي كي اي��ه( والنيابة العامة االحتادية 
أمرتا الشرطة بتنفيذ املداهمات املوجهة ضد 52 
شخصا االم��ر ال��ذي وصفته الشرطة بأنه أكبر 
مداهمة في أوساط اليمن املتطرف في تاريخ أملانيا 
احل��دي��ث. نفت روس��ي��ا أي صلة لها مب��ا وصفته 
ب”محاولة انقالب” في أملانيا واعتبرته شأنا 

داخليا ال عالقة ملوسكو به.
ونقلت وكالة تاس الروسية لأنباء عن املتحدث 
باسم الرئاسة الروسية دميتري بسكوف قوله 
“إن الوضع املرتبط باحملاولة االنقالبية في أملانيا 

يعتبر شأنا داخليا ال عالقة لروسيا به«. 

دعوات  املقاطع: 
حملة  لتجنيس  عبثية 

1965 إحصاء 
أك��د اخلبير الدستوري االس��ت��اذ الدكتور 
محمد املقاطع ان الدعوات اإلرجتالية لتجنيس 
حملة إحصاء 1965 دعوات عبثية وعشوائيًة 
وغير مسؤولة، فاملوجود يوم إجراء إحصاء 
للسكان -وأدع��ى أنه بدون- مخفيا جنسيته 
اليجوز مكافأته بالتجنيس،بل يجب معاملته 

بنقيض قصده فاحلجة عليه ال له 
وشدد املقاطع خالل تغريدة له عبر حسابه 
في تويتر أن اإلحصاء ليس سندا ليكسب حقا 
أو مركزا ويجب تنقية اجلنسية من اخللل 

والتزوير.

مستشفيات »ضمان« تطلب
250 طبيبًا وممرضًا من مصر    

أعلنت وزارة القوى العاملة املصرية 
ع��ن تلقي ق��ط��اع ال��ع��الق��ات اخل��ارج��ي��ة 
ب��ال��وزارة، بالتتسيق مع مكتب التمثيل 
العمالي بالكويت، طلبا من مستشفيات 
الضمان الصحي تطلب فيه 50 طبيباً 
و200 ممرض من اجلنسن للعمل لديها، 
وفقاً لتشريعات العمل الكويتية، برواتب 
تبدأ من 1800 وتصل إلى 2450 ديناراً 
كويتي لأطباء، و400 دينار للممرضن، 
مع توفير ب��دل سكن وانتقال للعاملن، 
وجار املتابعة مع الشركة لتحديد موعد 

ومقر املقابالت الشخصية.

 وأوض��ح��ت ال���وزارة أن��ه سيتم البدء 
في تلقي الطلبات من ي��وم األح��د املقبل، 
وملدة أسبوعن، وقالت إن الطلب تضمن 
توفير 50 فرصة عمل لأطباء املصرين 
في التخصصات اآلتية: تخدير استشاري 
وأخ��ص��ائ��ي وم��س��ج��ل. ج��راح��ة عامة 
إستشاري ومسجل. باطنة استشاري 
وأخ��ص��ائ��ي وم��س��ج��ل. أم���راض النساء 
والتوليد وأخصائي ومسجل. طب األطفال 
إستشاري ومسجل. أشعة استشاري 
وأخصائي ومسجل. اخصائي تخدير، 

ومختبر.
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يغادر ممثل صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ نواف األحمد ، سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ، والوفد الرسمي 
امل��راف��ق ل��س��م��وه أرض ال��وط��ن ال��ي��وم 
اخلميس متوجها إل��ى اململكة العربية 
السعودية لترؤس وف��د دول��ة الكويت 
في اجتماع ال��دورة الثالثة واألربعن 
للمجلس االعلى ملجلس التعاون لدول 
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة وال��ق��م��ة اخلليجية 
– الصينية والقمة العربية - الصينية 

واملزمع عقدهم في العاصمة الرياض .
م��ن ج��ان��ب اخ��ر استقبل سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد ، بقصر بيان 
االستشاري في جراحة العظام الدكتور 
مثنى سرطاوي حيث قدم لسموه شرحا 
حول ب��راءة االختراع الطبية في مجال 
خياطة اجلروح السطحية والتي أسماها 

.»Kuwait Stitch« »ب�”غرزة الكويت
وأثنى سموه على هذا اإلجناز الطبي 
والذي يعد إضافة بارزة في عالم الطب 
بشكل عام وفي اجلراحة بشكل خاص 
كما حثه سموه على مواصلة مثل تلك 
اإلجن��ازات لرفع راية الوطن العزيز في 
احملافل العلمية والطبية إقليميا ودوليا 
، م��ؤك��دا سموه تقدمي ال��دع��م للشباب 
الكويتي الطموح ف��ي شتى امل��ج��االت 
العلمية متمنيا سموه له مزيدا من التقدم 

والنجاح. 

اجلدد:  للضباط  الداخلية  وزير 
بعيونكم الكويت  أهل  ضعوا 

أك��د النائب األول لرئيس مجلس ال���وزراء وزير 
الداخلية الشيخ طالل اخلالد أن املؤسسة األمنية 
تشجع دائ��م��اً منتسبيها على مواصلة مسيرتهم 
العلمية إميانا منها بأنه ال سبيل لتعزيز اجلهاز 
األمني إال بإعداد وتنمية العنصر البشري ملواجهة 
التحديات األمنية ومستجداتها. وخالل رعايته، حفل 
تخريج الدورة السادسة لوكيل أول ضابط احلاصلن 
على شهادة الثانوية العامة لترقيتهم إل��ى رتبة 
مالزم وعددهم 353 ضابطاً، امس، بأكادميية سعد 
العبدالله للعلوم األمنية، دعا الضباط اخلريجن الى 
احلفاظ على القسم ال��ذي أقسموه وان يضعوا اهل 
الكويت بعيونهم، »فأنتم متواجدون من أجل احلفاظ 

على أمنهم وسالمتهم«.



alwasat.com.kw

لرتبته  مربوط  آخر  وفق  أول  الوكيل  تقاعد  احتساب  الداخلية: 
أعلنت وزارة الداخلية، أمس، منح عضو قوة الشرطة 
احمل��ال إلى التقاعد برتبة وكيل أول آخر مربوط لرتبته 
ويحسب تقاعده على هذا األس��اس وذلك ملن استوفى 25 
سنة فعلية في اخلدمة وأمت 45 عاماً من العمر وحاز ثالث 

عالوات دورية. 

وذكرت إدارة العالقات واإلعالم األمني عبر حسابها في 
“تويتر”، أن ذلك »جاء بناء على توجيهات من النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طالل اخلالد 

وبعد موافقة وزارة املالية.
 وأضافت أن ذلك يأتي أيضاً تطبيقاً ملبدأ العدل واملساواة 

بتوحيد امل��ب��ادئ القانونية ب��ن أع��ض��اء ق��وة الشرطة 
ون��ظ��رائ��ه��م ف��ي امل��ؤس��س��ات العسكرية األخ���رى حسب 
ال��ق��رارات املنظمة وال��ص��ادرة م��ن قبل مجلس ال���وزراء 
وقرارات جلنة اإلدارة والقوى البشرية وتوحيد املزايا التي 

يتمتعون بها.
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سموه بحث مع نظيره القطري تعزيز وتطوير العالقات الثنائية 

رئيس الوزراء يعود إلى البالد بعد زيارة قطر
وحضور إحدى مباريات  خالل كأس العالم 

ع��اد سمو الشيخ أحمد ال��ن��واف، رئيس 
مجلس ال��وزراء والوفد املرافق لسموه إلى 
البالد بعد زيارة لدولة قطر الشقيقة، حضر 
خاللها إح��دى مباريات ك��أس العالم لكرة 
القدم تلبية للدعوة الكرمية املوجهة من 
أخيه الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس 
ال����وزراء ووزي���ر الداخلية ف��ي دول��ة قطر 
الشقيقة. وكان سمو الشيخ أحمد النواف، 
رئيس مجلس الوزراء، يرافقه وكيل ديوان 
رئيس مجلس ال���وزراء الشيخ خالد طالل 
اخل��ال��د  م��دي��ر مكتب سمو رئ��ي��س مجلس 
ال���وزراء حمد العامر امل��ب��اراة التي جمعت 
بن منتخبي البرتغال وسويسرا والتي 
ج��رت على استاد لوسيل ضمن مباريات 
ك��أس العالم لكرة القدم املقامة في دولة 
قطر الشقيقة. والتقى سمو رئيس مجلس 
الوزراء على هامش املباراة مع أخيه الشيخ 
خالد بن خليفة آل ثاني، حيث مت خالل اللقاء 
بحث سبل تعزيز وتطوير العالقات الثنائية 
الوطيدة بن البلدين الشقيقن وتنميتها في 
مختلف املجاالت مبا يخدم مصالح الشعبن 

سمو الشيخ أحمد النواف خالل لقائه الشيخ خالد بن خليفة آل ثانيالشقيقن.

سموه يتوجه اليوم إلى الرياض لتمثيل سمو األمير

ولي العهد يترأس وفد الكويت
 في القمم »اخلليجية« و»اخلليجية
و»العربية-الصينية« –الصينية« 

يغادر ممثل صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
ن��واف األحمد، سمو ول��ي العهد الشيخ مشعل 
األحمد وال��وف��د الرسمي امل��راف��ق لسموه أرض 
ال��وط��ن ال��ي��وم اخلميس، متوجهاً إل��ى اململكة 
العربية السعودية الشقيقة لترؤس وفد دولة 
الكويت في اجتماع ال��دورة الثالثة واألربعن 
للمجلس األعلى ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية والقمة اخلليجية – الصينية والقمة 
العربية - الصينية واملزمع عقدهم في العاصمة 

الرياض. 
م��ن جهة أخ���رى، استقبل سمو ول��ي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، بقصر بيان، االستشاري 
في جراحة العظام، الدكتور مثنى سرطاوي، 

حيث قدم لسموه شرحاً حول ب��راءة االختراع 
الطبية في مجال خياطة اجل��روح السطحية 
 Kuwait“ )والتي أسماها ب���)غ��رزة الكويت

.”Stitch
 وق��د أثنى سموه على ه��ذا اإلجن���از الطبي 
وال��ذي يعد إضافة ب��ارزة في عالم الطب بشكل 
عام وفي اجلراحة بشكل خاص، كما حثه سموه 
على مواصلة مثل تلك اإلجن���ازات لرفع راي��ة 
ال��وط��ن العزيز ف��ي احمل��اف��ل العلمية والطبية 

إقليمياً ودولياً.
 وأكد سموه على تقدمي الدعم للشباب الكويتي 
الطموح في شتى املجاالت العلمية، متمنياً سموه 

له مزيداً من التقدم والنجاح.

سمو ولي العهد يستقبل الدكتور مثنى سرطاوي

رئيس »األركان« بحث مع مسؤول 
عسكري فرنسي موضوعات مشتركة

استقبل رئيس األركان العامة للجيش، الفريق 
الركن خالد صالح الصباح، مببنى رئاسة األركان 
العامة للجيش، صباح أمس، قائد املنطقة البحرية 
للمحيط الهندي وقائد القوات الفرنسية املتمركزة 
في دولة اإلم��ارات العربية املتحدة العميد بحري 

إميانويل س��الرس. حيث مت خ��الل اللقاء تبادل 
األحاديث الودية ومناقشة أهم األمور واملواضيع 
ذات االهتمام املشترك، ال سيما املتعلقة باجلوانب 
العسكرية، مشيداً سعادته بعمق العالقات الثنائية 

بن البلدين الصديقن .

الفريق الركن خالد صالح الصباح خالل لقائه العميد بحري إميانويل سالرس

بتمويل من رجل أعمال كويتي وإشراف »بيت الزكاة« 

افتتاح املدرسة اإلسالمية في »كاراكاس«
افتتحت ف��ي العاصمة الفنزويلية 
كاراكاس، أول أمس، “املدرسة اإلسالمية 
الفنزويلية” التابعة للمركز اإلسالمي 
الفنزويلي بتمويل من رجل أعمال كويتي 

وإشراف بيت الزكاة الكويتي.
وتعنى املدرسة اإلسالمية الفنزويلية 
بتعليم اللغة العربية والتربية اإلسالمية 
واملنهج الدراسي الفنزويلي وهي أول 

عمل خيري كويتي في فنزويال.
وحضر االفتتاح سفير دولة الكويت 
ل��دى فنزويال ناصر العنزي ورئيس 
املركز اإلسالمي الفنزويلي بليغ سعيد 
ون��ائ��ب الرئيس عمر دروي���ش ومدير 
الهيئة اإلداري���ة في املدرسة اإلسالمية 
الفنزويلية كامل محمد ومدير املدرسة 
دانييل عبد الهادي إضافة إلى عدد كبير 
من الطالب وأعضاء الهيئة التعليمية 

ب��امل��درس��ة. وف��ي كلمة ألقاها مبناسبة 
االفتتاح، ثّمن السفير العنزي الدور الذي 
يضطلع به بيت الزكاة الكويتي في رعاية 

ه��ذه امل��ش��اري��ع القيمة خل��دم��ة اجلالية 
العربية في كراكاس.

وأع���رب العنزي ع��ن تقديره الكبير 
لتبرع رجل أعمال كويتي بهذا املشروع 
ال��ذي يعد أول عمل خيري كويتي في 
فنزويال. من جهته تقدم مدير الهيئة 
اإلداري��ة كامل محمد بالشكر واالمتنان 
إلى دولة الكويت قيادة وحكومة وشعباً 
وكذلك جلميع العاملن في بيت الزكاة 
الكويتي لتحقيق هذا االجناز الكبير خدمة 

ألبناء اجلالية العربية واإلسالمية.
وتعنى املدرسة اإلسالمية الفنزويلية 
بتعليم ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وال��ت��رب��ي��ة 
اإلسالمية واملنهج الدراسي الفنزويلي 
ألكثر من 180 طالباً في مرحلة الروضة 
واالبتدائية والثانوية وهي معترف بها 
في وزارة التربية الفنزويلية ولها دور 
كبير ف��ي احل��ف��اظ على اللغة العربية 
والقيم اإلسالمية ألبناء اجلالية العربية 

واإلسالمية في العاصمة كراكاس. 

تلقى اتصااًل هاتفيًا من وزير خارجية كندا 

وزير »اخلارجية« يترأس وفد الكويت
 في االجتماع الوزاري التحضيري للقمة اخلليجية 

ت��رأس وزي��ر اخل��ارج��ي��ة، الشيخ سالم 
الصباح، أمس، وفد دولة الكويت املشارك 
في اجتماع مجلس التعاون ل��دول اخلليج 
العربية على املستوى ال��وزاري في دورته 
ال� 154 التحضيري للمجلس األعلى على 
مستوى القمة في دورته ال� 43 املقرر عقدها 
غ��داً اجلمعة ف��ي عاصمة اململكة العربية 
السعودية الشقيقة ال��ري��اض. ومت خالل 
االجتماع ال��ذي عقد في مقر األمانة العامة 
ملجلس التعاون مبدينة الرياض مناقشة 
التحضيرات اجلارية للقمة اخلليجية وكافة 
البنود املدرجة على جدول األعمال والقرارات 
والتوصيات املعنية بدعم وتعزيز مسيرة 
العمل اخلليجي املشترك في مختلف املجاالت 
السياسية واالق��ت��ص��ادي��ة واالجتماعية 
واألمنية وما تضمنته البنود املدرجة كذلك 

من قضايا ومواضيع تتعلق بالتطورات 
اإلقليمية والدولية الراهنة والتي سيتم 
رفعها إلى أصحاب اجلاللة والسمو القادة 
ف��ي أع��م��ال القمة. م��ن جهة أخ���رى، تلقى  
الشيخ سالم الصباح، وزي��ر اخلارجية، 
أول أمس،  اتصاالً هاتفياً من  ميالني جولي، 
وزير خارجية كندا الصديقة، حيث قدمت 
التهنئة ملعاليه مبناسبة تعيينه وزي��راً 
للخارجية بدولة الكويت، معربًة عن صادق 
متنياتها بالتوفيق والنجاح في تولي مهام 
عمله، وللعالقات الوثيقة التي تربط البلدين 
الصديقن املزيد من التطور واالزدهار.  كما 
مت خالل االتصال بحث أطر تعزيز التعاون 
الثنائي بن دولة الكويت وكندا في مختلف 
امل��ج��االت، ومناقشة آخ��ر التطورات على 

وزير اخلارجية يترأس وفد الكويت الساحتن اإلقليمية والدولية.
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مثنى  ال��ع��ظ��ام  ب��ج��راح��ة  االس��ت��ش��اري  استقبل  ال��ع��ه��د  ول���ي 
س���رط���اوي وأث���ن���ى ع��ل��ى إجن�����ازه ال��ط��ب��ي »غ�����رزة ال��ك��وي��ت«

أشجار  أوراق  مخلفات  رفعت  »العاصمة«  بلدية 
العام  املنظر  تشوه  ومخلفات  ورمال  متساقطة 

أع��ل��ن��ت إدارة ال��ع��الق��ات 
العامة في بلدية الكويت عن 
ق��ي��ام إدارة النظافة العامة 
وإشغاالت الطرق بفرع بلدية 
محافظة العاصمة، التعامل 
مع عدد من الشكاوى في إطار 
اجلهود املبذولة لرفع كل ما 
يشوه املنظر اجلمالي ويعمل 
على إشغال الطريق ويشوه 

املنظر احلضاري للبالد. 
وأوض�������ح م���دي���ر إدارة 
النظافة ال��ع��ام��ة وإش��غ��االت 
الطرق بفرع بلدية احملافظة، 
سعد اخل��ري��ن��ج، ب��أن اإلدارة 
تولي االهتمام برفع مستوى 
ال��ن��ظ��اف��ة ب��ج��م��ي��ع امل��ن��اط��ق 
باحملافظة فضاًل عن التعامل 
الفوري مع شكاوى املواطنن 
واملقيمن التي يتم استقبالها 

عبر خدمة الواتس أب وخدمة 
اخلط الساخن “139” من قسم 
الطوارئ التابع إلدارة اخلدمات 
أو التي يتم رصدها عبر وسائل 
التواصل االجتماعي، مشيراً إلى 
أنه قد مت التعامل مع عدد من 

الشكاوى متثلت برفع مخلفات 
أوراق أشجار متساقطة ورمال 
فضاًل عن التعامل مع شكوى 
بوجود مخلفات تشوه املنظر 
العام برفعها وتنظيف املكان 

بالكامل. 

تنظيف أحد األماكن

سفير الكويت لدى فنزويال ناصر العنزي خالل مراسم افتتاح املدرسة

رحب بالتعاون مع سلطنة ُعمان في منح لقب مهندس 

العتل: منظومة خليجية لالعتماد املهني لدعم التوجهات 
الرسمية  في توطني العمالة بدول مجلس التعاون  

أشادت جمعية املهندسن الكويتية 
ب��ان��ط��الق م��س��ي��رة االع��ت��م��اد املهني 
للمهندسن غير الُعمانين في سلطنة 
عمان الشقيقة،  لتنظم ال��ى منظومة 
االع��ت��م��اد احلليجي املطبقة ف��ي دول 
م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون ل����دول اخلليجي 
العربية .  رئيس اجلمعية املهندس 
فيصل دويح العتل قال: أثلج صدورنا 
إع��الن األشقاء في السلطنة أن وزارة 
العمل لن تقوم مبنح لقب مهندس لغير 
املواطنن الراغبن بالعمل في ُعمان 
دون اعتماد مهني م��ن قبل اجلهات 
املعنية، مشيراً إلى التعاون القائم مع 
جمعية املهندسن في سلطنة عمان 
ووض��ع خبراتنا لهم في ه��ذا املجال.  
وزاد العتل: إننا وبهذه املناسبة جندد 

الدعوة ألن يكون لدينا منظومة اعتماد 
مهني للمهندسن ف��ي دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربي تعمل 
حت��ت مظلة األم��ان��ة ال��ع��ام��ة ملجلس 
ال��ت��ع��اون م��ن خ��الل اعتماد لالحتاد 
الهندسي اخلليجي الذي النزال نطالب 
ب���أن ي��ك��ون منظمة خليجية ضمن 
األمانة العامة  دون أن يوقع عليها أية 

كلفة مالية أو تنظيمية . 
وأوض��ح العتل، أن عمل املهندسن 
اخلليجن حتت مظلة األمانة العامة 
سيعزز الوحدة  اخلليجية وينظم سوق 
العمل الذي تطمح أغلب دول املجلس 
على توطينه واحل���د م��ن االستعانة 
بعمالة غير وطنية لتعديل التركيبة 

عبد الله الكنديم. فيصل العتلالسكانية في كافة الدول اخلليجية. 



ش��ارك��ت جامعة ال��ك��وي��ت ممثلة بكلية 
ال��ع��م��ارة وبحضور مدير جامعة الكويت 
أ.د. س��ع��اد الفضلي ف��ي م��ع��رض “مرزام” 
بنسخته الثالثة، والذي يعد احلدث األكبر من 
نوعه في مجال التصميم الداخلي والديكور 
واحتياجات املنازل، إذ يجمع خبراء الديكور 
واملصممني وامل��وّردي��ن واملقاولني احملترفني 
وغيرهم من املتخصصني وفق أعلى املعايير 
ال��ع��امل��ي��ة، ويستمر مل��دة 4 أي���ام ف��ي أرض 

املعارض الدولية مبشرف.
وأعربت مديرة جامعة الكويت باإلنابة 
أ.د. سعاد الفضلي عن سعادتها وفخرها 
مبشاركة طلبة كلية العمارة في هذا املعرض، 
مشيدة باجلهود املميزة املبذولة من قبل جميع 

املشاركني.
وذكرت أ.د الفضلي أن هذه املشاركة تأتي 
انطالقاً من حرص جامعة الكويت على دعم 
الطلبة واملساهمة في حتقيق أهدافهم، وإيجاد 
سبل تفتح لهم اآلف��اق نحو مزيد من النجاح 
واإلب��داع والتطور العلمي، وحتفيزهم على 
املضي قدماً والتخطيط املستقبلي الناجح، 
مؤكدة ح��رص اجلامعة على بناء شراكات 
جديدة تعود بالنفع على طلبتها وتساهم في 
صقل مهاراتهم وتنمية خبراتهم للمساهمة 
بتأهيلهم لسوق العمل في البالد، مبينة أن 
ذلك يعد جزءاَ من استراتيجية جامعة الكويت 
الهادفة لدعم الطاقات الشبابية والطالبية، 
وحتقيقاً للمسؤولية االجتماعية نحو رعاية 

الطلبة والنهوض بالتعليم والشباب.
وت��ق��دم��ت بالشكر إلدارة امل��ع��رض على 
تخصيص ع���دٍد م��ن ال��ب��وث��ات للجامعات 
س التصميم الداخلي والعمارة  التي ت���دِرّ
ف��ي ال��ك��وي��ت، ل��ع��رض مناهجها وأع��م��ال 
طالبها، وتكريس مساحات خاصة للورش 
واحملاضرات التي ستعود بالكثير من الفائدة 

على الطلبة والزوار بشكل عام. 

وبدورها ذكرت القائم بأعمال رئيس قسم 
التصميم املرئي والداخلي د. سارة الفالح أن 
املشاركني في املعرض هم طلبة كلية العمارة 
من القسمني التصميم املرئي والداخلي وقسم 
العمارة، مشيدة باملعرض الذي يساهم بتقدمي 
من��وذج مميز وخدمات قيمة لتعزيز القدرة 
على جتهيز تصميم داخلي متكامل مبشاركة 
جهات وشركات راعية على أعلى مستوى من 
االحترافية في تقدمي اخلدمات املتنوعة، ال 
سيما أن التميز في الفكرة والتخصص من قبل 
املنظمني واملشاركني يضفي عامالً من اجلذب 

للمعرض.
وأوض��ح��ت د. ال��ف��الح أن مشاركة طلبة 
الكلية في مثل هذه املعارض السيما املعارض 
املتخصصة ف��ي م��ج��ال التصميم تساهم 

مبنحهم فرصة للتعرف على شركات محلية 
رائ���دة ف��ي مجال التصميم، باإلضافة إلى 
اعتبارها فرصة للتواصل وتبادل اخلبرات 
مع مصممني من ذوي اخلبرة والتي قد تفتح 

لهم آفاقاً وفرصاً وظيفية باملستقبل. 
كما أشادت مبشاركة نادي قسم التصميم 
املرئي والعمارة الداخلية )فيا( وال��ذي قام 
بتجهيز فريق عمل تطوعي يتكون من ١٥ 
طالباً وطالبة يتواجدون ضمن فريق “مرزام” 
طوال فترة املعرض للعمل على أعمال تنظيمية 
مختلفة، الفتًة إلى كونها فرصة ثمينة لطلبتنا 
ألن يعتادوا على األعمال التطوعية ويساهموا 
بشكل ولو بسيط في جتربة تنظيم معرض 
مبثل هذا املستوى الكبير الذي يختص مبجال 
عملهم، آملني أن تفتح لهم هذه املشاركة فرصاً 

أخرى ملسيرتهم ما بعد التخرج.
 وبينت د. الفالح أن مشاركة كلية العمارة 
لم تقتصر على الطلبة فقط، بل امتدت إلى 
مشاركة بعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية 
في ورش عمل وحلقات نقاشية، إمياناً منهم 
بأهمية مشاركة علمهم وخبرتهم اجلميع من 

باب املسؤولية املجتمعية.
وتقدمت د. الفالح بالشكر اجلزيل لفريق 
“مرزام” وباألخص املصممة فرح احلميضي 
لدعمها املستمر للتعليم السيما التعليم 
ف��ي م��ج��االت التصميم، وإمي��ان��ه��ا بأهمية 
نشر الوعي والثقافة العمرانية في املجتمع 
الكويتي ك��اف��ة، كما تقدمت بشكر خاص 
للدكتورة رمي دشتي على قيادتها فريق 
“مرزام” وترتيب املشاركة مع إدارة املعرض.

ومن جانبها صرحت القائم بأعمال رئيس 
قسم العمارة ف��ي كلية العمارة د. شيخة 
املباركي ب��أن ه��ذه املشاركة تأتي في إطار 
التزام كلية العمارة بدعم وتشجيع طلبتها 
للمشاركة في الفعاليات التي ُتسهم في تنمية 

مجاالت االبتكار واإلبداع في شتى املجاالت.
وتابعت: نسعى لتطوير وتنمية املفاهيم 
املتعلقة بالعمارة وتوسيع حدود التصميم، 
مؤكدة أن هذه التجربة تتيح لطلبتنا اإلدراك 
الكامل للطبيعة املتطورة واملتوسعة للعمارة، 
فضالً عن تعزيز أهمية التعاون واملشاركة في 
مثل هذه املعارض التي تتيح الفرصة لطلبتنا 
ل��دم��ج ج��ذوره��م احمللية م��ع التكنولوجيا 
الناشئة وخيارات التصميم املعماري املصممة 

بشكل فائق ومبتكر.

وبينت د. املباركي أن مشاركة قسم العمارة 
تعتبر األولى من نوعها، بعد توجيه الدعوة 
للكلية من قبل منظمة املعرض املصممة فرح 
احلميضي للمشاركة حتت سقف الهيئات 

التعليمية للتصميم الداخلي.
كما أش���ارت د. املباركي إل��ى أن معرض 
مرزام يعتبر نقطة التقاء للمهتمني بالتصميم 
كما أنه يعد فرصة لتسليط الضوء على قسم 
العمارة في كلية العمارة وإظهار مهارات 
الطلبة وأعمالهم، كما أنه يعزز دور اجلمعيات 
الطالبية في األنشطة املجتمعية ويؤكد على 
م��دى ح��رص جامعة الكويت على تشجيع 
الطلبة باملشاركة في مثل ه��ذى الفعاليات 
ملا لها من تأثير إيجابي ومحفز للطلبة في 

مستقبلهم الوظيفي.

ص���ّرح ال��ق��ائ��م ب��أع��م��ال ن��ائ��ب مدير 
اجلامعة لألبحاث أ. د. عثمان اخلضر� 
ورئ��ي��س مجلس ال��ن��ش��ر ال��ع��ل��م��ي: أن��ه 
انطالقا  من األهداف التي ينشدها املجلس 
واملتمثلة ف��ي نشر ال��ب��ح��وث والكتب 
العلمية املميزة، وتوطيد الصالت العلمية 
والفكرية بني جامعة الكويت واجلامعات 
ومعاهد البحوث األخرى، وربط اجلامعة 
ب��امل��ج��ت��م��ع م���ن خ���الل ط���رح ق��ض��اي��اه 
ومشكالته بالبحث وال��دراس��ة وإيجاد 
احللول املناسبة لها، قام مجلس النشر 
العلمي بالعديد من األنشطة العلمية، 
وذل��ك وف��ق خطة وضعها ذات أه��داف 

محددة، وآلية معينة، وبرنامج زمني.
وق��ال أ.د. اخل��ض��ر: إن��ه بهدف نشر 
الثقافة العلمية الرفيعة خلدمة األوساط 
األكادميية ودوائ��ر صنع القرار وسائر 
ال��ق��راء وامل��ه��ت��م��ني، استقبلت املجالت 
العلمية وجل��ن��ة التأليف والتعريب 
والنشر 4619 بحثاً وكتاباً، وذل��ك في 
مختلف التخصصات العلمية، ومن شتى 
الدول، موضحاً أن هذا العدد من البحوث 
يأتي ليؤكد ثقة الباحثني في اإلقبال على 
النشر في املجالت العلمية التي تصدرها 
جامعة الكويت، ف��ي ظ��ل تعدد قنوات 
النشر العلمي احملكم وازديادها مبا يؤكد 
مكانتها في أوس��اط مثيالتها، وتلبيتها 

للحاجات األكادميية املتنامية.
وأش���ار إل��ى ارت��ف��اع نسبة البحوث 
املرفوضة حيث بلغ���ت 76.6 % ، وبذلك 
حافظت امل��ج��الت على قيمتها العلمية 
، والتي تأتى من خ��الل تنقية البحوث 
الواردة ، واالختيار من بينها وفق قواعد 

النشر املعمول بها.
وحول مدى إقبال الباحثني من خارج 
الكويت للنشر في املجالت العلمية مقارنة 
مع من داخ��ل الكويت، قال أ. د. عثمان: 
إنها أصبحت تستحوذ على االهتمام من 
خ��ارج الكويت، مشيرا إلى أن البحوث 
املستقطبة من خارج الكويت بلغت 4259 
بحثا بنسبة 92.2 %، في حني بلغت من 
داخل الكويت 360 بحثا بنسبة 7.8 %، 
مبيناً إيجابية هذا املؤشر، وهو مكانة 
هذه املجالت العلمية في اخل��ارج كقناة 
للنشر العلمي املتخصص، األمر الذي يعد 
وجهاً مشرقاً جلامعة الكويت، وممارسة 
حقيقية لدور الكويت الثقافي والريادي 
على الساحة العلمية، والشكل التالي 

يوضح مجموعات دول الباحثني.
وقال اخلضر: إنه بهدف دعم املكتبة 
العربية والعاملية وإثرائها باألعمال 
اجلادة واملتميزة من البحوث والدراسات 
واملؤلفات، وبهدف تقدمي فرص النشر 
العلمي احملكم وتوفير وسائله، أصدر 

مجلس النشر العلمي خ��الل الفترة من 
2021/9/1 وحتى 2022/8/31 عداد 
من املجالت والرسائل العلمية بلغ عددها 
84 و 8 كتب من مؤلفات جلنة التأليف 
والتعريب والنشر بواقع 59900 نسخة، 
مشيرا إلى أن هذه اإلص��دارات املخرجة 
وفق أعلى املستويات تأتي خللق مناخ 
فكري يسهم في بناء رؤية أكادميية حول 

القضايا املختلفة.
وفي إطار التثبت من جودة البحوث 
ق��ب��ل ن��ش��ره��ا واستجابتها للمعايير 
األك��ادمي��ي��ة  ولتحقيق امل��زي��د م��ن صيغ 
ال��ت��ع��اون وال��ت��واص��ل العلمي وت��ب��ادل 
اخل���ب���رات، ق���ال أ. د. رئ��ي��س املجلس: 
إن امل��ج��الت العلمية وجل��ن��ة التأليف 
والتعريب والنشر استعانت ب� 1767 
محكماً أكادميياً من مختلف التخصصات 
ومن مختلف الدول واجلامعات لتحكيم 

البحوث والكتب التي تردها.
وفي اإلطار نفسه أضاف إلى أنه نظرا 
لتنوع التخصصات العلمية لألبحاث 
ال���واردة إل��ى املجالت العلمية وازدي��اد 
أعدادها، فقد مت االستعانة مبحكمني من 

خارج الكويت بنسبة 81.4 %.
وف��ي مجال عقد ال��ن��دوات، ق��ال أ. د. 
اخلضر: إنه استجابًة لقضايا معاصرة 
محلية وإقليمية، ومواكبة للتطورات 
والتغيرات اجل��اري��ة، وإت��اح��ة الفرص 
للمشاركة في رب��ط املجتمع األكادميي 
باملشكالت القائمة، واملساهمة في إيجاد 
احللول املناسبة لها، عقد مجلس النشر 
العلمي عن طريق مجالته العلمية 13 
ن���دوة وحلقة نقاشية؛ استضاف لها 

أساتذة متخصصني.
وح��ول ما إذا ك��ان ملطبوعات مجلس 
النشر العلمي صدى وانتشار واسعني، 
أكد أ.د رئيس املجلس على تزايد االهتمام 
مبطبوعات امل��ج��ل��س، وت��ع��اظ��م درج��ة 
اإلقبال عليها مبا يؤكد ثقة القارئ بها، ملا 

تشتمله على موضوعات تعالج قضايا 
وإشكاالت يتم تناولها بالبحث املعمق 

والدراسة اجلادة في إطار أكادميي.
وقال أ. د. عثمان: إنه في إطار السعي 
إل��ى زي��ادة التعريف باملجالت العلمية 
التي يصدرها مجلس النشر العلمي، 
وبهدف إتاحتها بالشكل الرقمي لقطاع 
واس��ع من الباحثني واألكادمييني حول 
العالم، فضالً ع��ن اإلي���راد امل��ال��ي ال��ذي 
سيتحقق، مت التعاقد م��ع ش��رك��ة دار 
املنظومة في اململكة العربية السعودية، 
وشركة إبسكو األمريكية واللتان تسّوقان 
أبحاث املجالت العلمية على نطاق واسع 
ب��ني اجل��ام��ع��ات وامل��ؤس��س��ات العلمية 
والثقافية وهما ت��ع��دان م��ن أه��م وأكبر 
قواعد املعلومات. موضحا أن انضمام 
املجالت العلمية بجامعة الكويت لهاتني 
القاعدتني ه��ي خ��ط��وة فتحت األب���واب 
إلدراج ال��دراس��ات العلمية املنشورة 
في مجالت جامعة الكويت على قواعد 
معلومات رقمية؛ أضحت فيه مصدراً 
مرجعياً ضخماً يوفر ربطاً إلكترونياً 
يتيح ال��وص��ول لألبحاث وال��دراس��ات 

إلفادة األساتذة والباحثني واخلبراء.
كما يسعى مجلس النشر العلمي إلى 
التوسع في قواعد النشر لتشمل قواعد 
 Scopus البيانات العلمية العاملية مثل
لتشكل مساهمة رفيعة من هذه املجالت 
العلمية للترقي مبستوى التصنيف 
جلامعة الكويت؛ علما بأن معظم املجالت 
التي يصدرها املجلس شرعت في تلبية 

متطلبات االنضمام إلى هذه القاعدة.
وفي اإلط��ار نفسه أشار أ. د. اخلضر 
إلى أنه في خالل عام كامل من أول أكتوبر 
2021 وحتى نهاية سبتمبر 2022، 
مت حتميل 149729 ب��ح��ث��اً ودراس���ة 
م���ن م��ج��الت ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت، وه��و 
رق��م ف��اق حجم التوقعات، وال شك أنه 
مؤشر بليغ ملا وصلت إليه مكانة هذه 
امل��ج��الت م��ن ت��زاي��د االه��ت��م��ام، وتعاظم 
درجة اإلقبال عليها مبا يؤكد ثقة القارئ 
بها، وح��رص املجلس على إب���راز دور 
اجلامعة وإسهامها ف��ي رف��د الساحة 
العلمية بالبحوث اجل��ادة وال��دراس��ات 
املعمقة لرسم صورة واضحة عن مكانة 
النشر العلمي في جامعة الكويت، وهي 
مكانة نالت االحترام والتقدير، والشك 

أنه مبعث فخر واعتزاز.
وتنفيذاً ملشروع الكتاب اجلامعي، قال 
أ. د. رئيس املجلس: إنه ضمن سلسلة 
الكتب اجلامعية التي أسندت مهمتها 
إلى مجلس النشر العلمي، قامت جلنة 
التأليف والتعريب والنشر خ��الل هذا 
ال��ع��ام ب��إص��دار ستة مؤلفات، وإع��ادة 

ط��ب��اع��ة اث��ن��ني م��ن ال��ك��ت��ب اجلامعية 
األخرى، منوها بأن هذا املشروع الكبير 
يهدف إلى توفير كتب جامعية دراسية 
جلميع املقررات التي تكون لغة تدريسها 
العربية، وتتمتع ه��ذه الكتب مبزايا 
وم��واص��ف��ات علمية ع��ال��ي��ة تضاهي 
تلك الكتب امل��ق��ررة مل��ق��ررات مماثلة في 

اجلامعات املرموقة.
وفي مجال بيع املطبوعات والتي تعد 
إح��دى القنوات الرديفة لدعم ميزانية 
مجلس النشر العلمي، عّبر أ. د. عثمان 
عن بالغ ارتياحه لألرقام الكبيرة التي 
حققها املجلس في تسويق مطبوعاته، 
والتي متثلت في تسويق 15374 نسخة.

مضيفاً أن جهود املجلس في استقطاب 
امل��ش��ت��رك��ني م��س��ت��م��رة، ح��ي��ث يشكل 
االشتراك السنوي أحد قنوات تسويق 
املجالت العلمية، ومؤشرا حلضور املجلة 
وتأثيرها بني القراء، كما ميثل قناة إيراد 
مالي، مشيرا إلى أن عدد مشتركي هذا 
العام بلغ 851 مشتركا؛ مت استقطابهم 
بجهود املجلس في التعريف مبطبوعاته 
بشتى الوسائل والطرق والتي من بينها 
مخاطبة اجلامعات، وتوزيع الكتيبات، 

واملشاركة في معارض الكتب. 
وح����ول م��ت��اب��ع��ة ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت 
للتطورات العاملية نحو عصر البيئة 
اإللكترونية املنتشر في جميع ال��دول 
ح��ول العالم مبا فيها الكويت، وتبني 
أنظمة املعلومات واالتصاالت والتقنيات 
العاملية، ق��ال أ. د. اخلضر: إن مجلس 
النشر العلمي قام بنشر جميع ملخصات 
البحوث املنشورة في املجالت العلمية 
منذ تأسيسها وحتى تاريخه على شبكة 
اإلنترنت ضمن مواقعها اإللكترونية، 
وف���ي ال��وق��ت نفسه أص����درت امل��ج��الت 
العلمية النسخة اإللكترونية من جميع 
أعدادها للعام اجلامعي 2022/2021، 
فضال عن إص��دار النسخة اإللكترونية 
) CD ( للكشاف التحليلي وفهرس 
امل���ج���الت ال��ع��ل��م��ي��ة وجل��ن��ة ال��ت��أل��ي��ف 

والتعريب والنشر منذ تأسيسها.
وفي مجال توسيع قاعدة التعريف 
مبطبوعات املجلس، ق��ال أ. د. عثمان: 
إن��ه مت إه��داء مجموعات من مطبوعات 
اجلامعة ملراكز البحوث واملؤسسات 
الثقافية والهيئات العلمية، مبا يوطد 
العالقات م��ع ه��ذه اجل��ه��ات، ويعّرفها 
باإلنتاج العلمي جلام��عة الكويت ومبا 
يجعل هذه املطبوعات مراجع في مكتبات 
تلك اجلهات إلثرائها، مما يتيح للباحثني 
وال��دارس��ني م��ن م��رت��ادي مكتبات هذه 
املراكز فرصة االط��الع واالستفادة من 

مطبوعات جامعة الكويت.
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جانب من معرض »مرزام«

محددة خطة  وفق  العلمية  األنشطة  من  العديد  نفذ  العلمي  النشر  مجلس 

حتتفل الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية في 11 
من ديسمبر اجلاري بتكرمي 70 طالًبا وطالبة أمتوا 

حفظ القرآن الكرمي كامال في والية هاتاي التركية.
وت��ع��د ه���ذه ال��دف��ع��ة األول����ى م��ن احل��ف��اظ ضمن 
البرنامج التربوي املتكامل الذي تنفذه الهيئة اخليرية 
لكفالة 2400 من الطلبة والطالبات السوريني في 
مراحل التعليم ما قبل اجلامعي، وطلبة اإلسكان 
اجلامعي التابع جلمعية همة الشبابية التركية، الذين 

ينتظمون في الدراسة في حلقات القرآن الكرمي.
ويسعى املشروع ال��ذي يستمر على م��دار العام 
ال��دراس��ي، وتقدر تكلفته اإلجمالية ب� 181،435  
دوالراً، إلى توفير البيئة املالئمة واملنهج املناسب 
واألس��ل��وب األم��ث��ل حلفظ ال��ق��رآن ال��ك��رمي وتدريس 
علومه، ودراس��ة القواعد األساسية للغة العربية، 
باإلضافة إل��ى أنشطة تطوعية ورح��الت ترفيهية 
للطالب، ضمن منهج تربوي متكامل لرعاية النشء 

والشباب، انطالقا من م��ب��ادرة “واعي” للتعريف 
بالثقافة اإلسالمية الوسطية ونشرها، وال��ذي يعد 
أحد أهداف الهيئة اخليرية في خطتها االستراتيجية 

ألعوام 2024-2020. 
ويشمل البرنامج كفالة 120 حلقة قرآنية في 8 
مدن تركية يشرف عليها 65 معلما من املتخصصني 
في تدريس علوم القرآن الكرمي واللغة العربية، منها 
5 حلقات في 6 مدن مختلفة )غازي عنتاب وأنطاكيا 
واإلصالحية والريحانية وكلس( مختصة مبنح 
اإلج��ازة والسند املتصل بالرسول صلى الله عليه 
وسلم ف��ي حفظ ال��ق��رآن ال��ك��رمي ب��رواي��ة حفص عن 
عاصم، كما يتضمن البرنامج تنظيم املسابقة القرآنية 
الرمضانية التي تقام للسنة اخلامسة على التوالي 
على مستوى مراكز حتفيظ القرآن الكرمي في تركيا، 
باإلضافة إلى 10 دورات تدريبية لتطوير ورفع كفاءة 

مشرفي ومعلمي القرآن الكرمي في تلك املراكز.

2400 طالب وطالبة  ضمن برنامجها لكفالة 

»الهيئة اخليرية« حتتفل بتخريج
70 من حّفاظ القرآن الكرمي في تركيا  

أعلنت اجلمعية الكويتية 
حلماية البيئة ختام فعاليات 
القسم األول من املوسم الثاني 
ع��ش��ر م��ن ب��رن��ام��ج »امل����دارس 
اخل��ض��راء« بالتزامن م��ع قرب 
انتهاء العام ال��دراس��ي احلالي 
وبالتنسيق مع وزارة التربية، 
وذلك استكماالً لدور البرنامج 
في التوعية والتدريب العلمي 
والعملي في ضمانة الستمرارية 
التعليم والتدريب عبر مجموعة 
واسعة من مواد التعلم املتاحة 
للوصول للمعلومات البيئية 
ال��ت��ي ال ت��ت��واف��ر ف��ي امل��ن��اه��ج 
التعليمية وامل��ع��ززة للتعليم 
الالصفي، الفتة إلى أن التسجيل 
في البرنامج من خ��الل املوقع 

اإللكتروني للجمعية.
وبينت جنان ب��ه��زاد مديرة 
ال��ب��رام��ج واألن��ش��ط��ة وعضو 
م��ج��ل��س إدارة اجل��م��ع��ي��ة أن 
»املوسم الثاني عشر للبرنامج 
م��ش��م��ول مب���واض���ي���ع إدارة 
املخلفات الصلبة واملنزلية، 
والطاقة وتوفيرها، واحملافظة 
ع��ل��ى امل���ي���اه، وت��غ��ي��ر امل��ن��اخ، 
باالضافة ال��ى م��ح��اور التنوع 
البيولوجي )الطيور، النباتات 
احمللية، املناطق احملمية، التنوع 
البيولوجي البحري(، وأخيرا 
وليس آخرا قانون حماية البيئة 

الكويتي«.

وذك��رت بهزاد أن البرنامج 
يتضمن هذا العام محور التدريب 
على تغير املناخ وحتقيق أهداف 
التنمية املستدامة والتدريب 
على اإلص���دار التربوي »تغير 
املناخ منهج تعليمي للتوعية 
وال��ت��دري��ب« وال���ذى أص��درت��ه 
س��اب��ق��ا ب��ال��ت��ع��اون م��ع الهيئة 
العامة للبيئة وبرنامج األمم 
امل��ت��ح��دة ل��ل��ب��ي��ئ��ة »ي��ون��ي��ب« 
وصندوق البيئة العاملي يدخل 
في إطار اتفاقية الهيئة واجلمعية 
ومبوجبها تقدم »حماية البيئة« 
التوعية والتعريف مبخاطر 
وآثار التغير املناخي على العديد 
م��ن م��ج��االت احل��ي��اة الصحية 
واالقتصادية والبيئية وغيرها 
ف��ي دول���ة ال��ك��وي��ت، م��ؤك��دة أن 
إص�����دار ت��غ��ي��ر امل���ن���اخ منهج 
تعليمى للتوعية والتدريب يعد 
م��ن أدوات اجلمعية ف��ي نشر 
التوعية الطالبية بتلك القضية 
فضال عن دعمه آلليات اجلمعية 
في منهجها التربوي الالصفي 
املعني بفئات ط��الب امل���دارس 

مبراحلها العامة.
وأضافت: برنامج امل��دارس 
اخلضراء ه��ذا العام الدراسي 
يقدم محاوره من خالل نخبة 
أكادميية من املعنيني بالشأن 
البيئي م��ح��ور امل��وض��وع��ات 
املشمولة، ب��اإلض��اف��ة إل��ى أن 

احل��ل��ق��ات ال��ت��وع��وي��ة لبرامج 
سلسلة رصد احلياة الفطرية 
للجمعية مت تضمينها في برامج 
التعليم الالصفي ملا للحلقات 
من أه��داف عديدة غير العلمية 
والتربوية، فهي تعزز غرس 
قيم املواطنة البيئية من خالل 
مشاهد ضمنية ف��ي احللقات 
تعاد يومياً بطريقة مختلفة 
ليكون املواطن متحمساً وواعياً 
للقضايا البيئية ذات األهمية 
وم��س��ؤوالً ع��ن ص��ون البيئة 
ومكوناتها الطبيعية وغير 
الطبيعية ل��رد ك��ل التحديات 
ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا ف��ي احل��اض��ر 

واملستقبل.
 ون��وه��ت إل��ى أن فعاليات 
النسخة 12 من برنامج املدارس 
اخل��ض��راء مشمولة بتنظيم 
ورش عمل تدريبية متخصصة 
في امل���دارس ومتيزت بالعمل 
بالتعاون م��ع ثانوية فاطمة 
الصرعاوي للبنات على إنتاج 
فيلم وث��ائ��ق��ي ع��ن السياحة 
البيئية ف��ي ال��ي��الد والتركيز 
على مواضيع التنوع احليوي 
واحل��ف��اظ على احلياة البرية 
اثناء مرسم التخييم بالتعاون 
مع فريق الطيور في اجلمعية 
باإلضافة إلى تقدمي احملاضرات 
العلمية واللقاءات عبر برنامج 

زووم والزيارات امليدانية.

»حماية البيئة« اختتمت
 القسم األول للموسم لبرنامج 

12 »املدارس اخلضراء« من املوسم الـ 

مجموعة من الطلبة املشاركني في البرنامج جنان بهزاد

»زكاة سلوى«: حملة »دفئًا وسالمًا« 
تهدف  لتوفير التدفئة والطعام 

13 دولة للمحتاجني في 
ب��دأت زك��اة سلوى التابعة لقطاع البرامج 
واملشاريع بجمعية النجاة اخليرية في استقبال 
التبرعات حلملة “دفئاً وسالماً” والتي تهدف 

لتوفير التدفئة والطعام للمحتاجني في 13 دولة.
وأش���ار مدير زك��اة سلوى م. ثامر السحيب 
إلى أن قيمة السهم تبلغ 20 د.ك ويتم من خاللها 

توفير الدفء والغذاء ألسرة فقيرة.
وبني أن الدول التي سينفذ فيها املشروع هي: 
لبنان وتركيا وسيريالنكا والنيجر والبوسنة 
والبانيا واجلبل األسود وتشاد وكمبوديا وتونس 

ومصر والنيجر وبنجالديش إضافة إلى الكويت.
ودع���ا السحيب أه��ل اخل��ي��ر للمساهمة في 
حملة “دفئا وسالما” مؤكداً أن إطعام وتدفئة 
احملتاجني واجب إنساني وديني مبيناً أن التبرع 
يكون عبر االتصال هاتفياً أو زي��ارة مقر زكاة 

سلوى الكائن مبنطقة سلوى.
وفيما يتعلق باملساعدات التي سيتم تقدميها 
من خالل املشروع قال: سوف نوفر لهم بإذن الله 
كل من املواد الغذائية، ومواد التدفئة، والبطانيات 

السحيب يشارك في توزيع املساعداتوالفرش، ووسائل اإليواء، واملواد الطبية.
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  الدمخي يقترح توفير عيادة أطفال في جميع املستوصفات
أع��ل��ن ال��ن��ائ��ب د. ع���ادل ال��دم��خ��ي ع��ن تقدمه 
باقتراح برغبة بشأن توفير عيادة  أطفال في 

جميع املستوصفات بالفترة املسائية.
 وق��ال الدمخي في مقدمة االقتراح، إنه نظراً 

ل��ازدح��ام ال��ش��دي��د ف��ي املستشفيات وتكدس 
املرضى، ورغب�ة ف�ي التخفي�ف م�ن الضغط ك�ون 
الكثي�ر م�ن امل�راجعني من األطفال بسبب عدم 
توافر أطب�اء أطف�ال مستوصفات، فإنني أتقدم 

باالقتراح برغبة التالي: 
» توفير ع��ي��ادة تخصص أط��ف��ال ف��ي الفترة 
املسائية بجميع املستوصفات باإلضافة إلى 

وجود سيارة اإلسعاف على مدار 24 ساعة 

اقتراح بقانون لتحويل غرفة جتارة 
وصناعة الكويت إلى جمعية نفع عام 

ق���ال ال��ن��ائ��ب ح��م��د امل��دل��ج إن���ه تقدم 
بالتعاون م��ع ع��دد م��ن ال��ن��واب باقتراح 
بقانون لتنظيم عمل غرفة جتارة وصناعة 
الكويت وإخضاعها لسلطة الدولة حتت 

إشراف وزارة التجارة.
وأوض���ح امل��دل��ج ف��ي تصريح باملركز 
اإلع��ام��ي ملجلس األم��ة أن االق��ت��راح الذي 
تقدم به مع النواب أسامة الزيد وسعود 
العصفور وعبد الله فهاد وثامر السويط 
يقضي بتحويل غرفة جت��ارة وصناعة 
الكويت إلى جمعية نفع عام تنظم العاقة 
بني التاجر والتاجر ويحظر عليها العمل 

بالسياسة.
 وأض��اف إن االق��ت��راح يقضي أيضا أن 
ت��ك��ون ال��غ��رف��ة خاضعة ل��ل��دول��ة ووزي��ر 
التجارة ماليا وإداريا وانتخابيا ، ويحظر 
عليها قبول رس��وم غير رس��وم اشتراك 
االنتساب لها مثل جمعيات النفع العام 

األخرى.

 وب��ني أن االق��ت��راح نص على أن يكون 
مجلس إدارة غرفة التجارة مكونا من 12 
عضوا يتم اختيارهم باالنتخاب وأن يكون 
التصويت ل� 9 أعضاء بحيث تكون هناك 
أغلبية تدير الغرفة، وأقلية تأخذ فرصتها 
مثل أصحاب الشركات واملشاريع الصغيرة 

واملتوسطة.
وأوض��ح أن االقتراح يقضي بأن يكون 
النظام االنتخابي للغرفة حتت إش��راف 
كامل ورقابة وزارة التجارة والصناعة، 
ويتيح لوزير التجارة أن يستعني مبن يريد 
من داخل وزارة التجارة أو خارجها إلدارة 

العملية االنتخابية بالكامل .
 وأش��ار إل��ى أن االق��ت��راح ينص على أن 
تكون مدة عضوية الغرفة دورت��ني وذلك 
من أج��ل جتديد ال��دم��اء، ومنعاً لتضارب 
املصالح والتدخل في عمل الدولة وحفاظاً 
على العمل التجاري في الكويت، مشيرا 
إلى أنه ستكون هناك مرحلة انتقالية بعد 

إقرار هذا القانون وحقبة جديدة لعمل غرفة 
التجارة.

حمد املدلج 

املطيري: تالعب بتقييمات شاغلي 
الوظائف القيادية بـ»املواصالت« 

وجه النائب ماجد املطيري سؤاال إلى 
وزي��ر التجارة والصناعة وزي��ر الدولة 
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
مازن الناهض، بشأن نظام تقييم شاغلي 

الوظائف القيادية، نص على ما يلي:
اس��ت��ن��ادا إل���ى ق���رار مجلس اخل��دم��ة 
املدنية رق��م )2015/21( بشأن نظام 
تقييم شاغلي الوظائف القيادية وآث��ار 
هذا التقييم، والذي يضعه الوزير منفردا 
بإحدى امل��رات��ب )ك��فء - متوسط - أقل 
من متوس( ويكون التقييم م��رة واح��دة 
كل سنة وال يجوز التقييم أكثر من مرة 
في العام نفسه، يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
1 - منى إلى علمي أن وكيلة ال��وزارة 
بصفتها من شاغلي الوظائف القيادية 
حصلت على تقييم لعام 2020 أق��ل من 
متوسط من وزير الدولة لشؤون اإلسكان 
ووزير الدولة لشؤون اخلدمات د. عبدالله 

عبدالصمد معرفي، والذي ال تستحق عليه 
مكافأة مالية مقابل اخلدمات املمتازة لعام 
2020، إال أنه قد صدر القرار الوزاري رقم 
327/2021 في تاريخ 24/6/2021 
مبنحها مكافأة مالية عن األعمال املمتازة 
مببلغ ق��دره )2500 د.ك(، فما أسباب 

ذلك؟
2 - هل يوجد بالفعل تاعب بتقييمات 
شاغلي ال��وظ��ائ��ف ال��ق��ي��ادي��ة م��ن وكيل 
وزارة امل��واص��ات التابع لكم ع��ن عام 
2020 بحيث إن الوكيلة املعنية عملت 
تقييمني لنفسها مختلفني عن العام نفسه 
باملخالفة لقرار مجلس اخلدمة املدنية رقم 

21/2015؟
3 - م��ا امل��ب��ال��غ ال��ت��ي حتصل عليها 
املوظفون املشمولون بالقرار الوزاري رقم 
327/2021 املؤرخ 24/6/2021؟ مع 
تزويدي بأسماء وتقييمات جميع املوظفني 

شاغلي الوظائف القيادية لعام 2020.م
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ماجد املطيري 

السويط يسأل وزير اخلارجية عن 
قيام اإلداريني في البعثات اخلارجية 

بأعمال دبلوماسية وقنصلية
اع����ل����ن   ال���ن���ائ���ب ث��ام��ر 
السويط  عن توجيهه سؤاال 
إلى وزير اخلارجية الشيخ 
سالم العبدالله الصباح، 
بشأن اختصاصات العاملني 
ف��ي السلكني الدبلوماسي 
والقنصلي، ون��ص السؤال 
على ما يلي، يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
1 - كشف بأسماء أعضاء 
مجلس السلكني الدبلوماسي 

والقنصلي.
2 - م���ا اخ��ت��ص��اص��ات 

مجلس السلكني؟
3 - كشف بعدد وأسماء 

املوظفني اإلداريني في البعثات التمثيلية في اخلارج ومؤهاتهم 
الدراسية بشكل مفّصل.

4 - ص��در ق��رار من وزارة اخلارجية رق��م 53 في تاريخ 
16/11/2022 في شأن طلب النقل من الوظائف املدنية العامة 
إلى وظائف السلكني الدبلوماسي والقنصلي، يرجى اإلفادة عن 
املعايير التي وضعتها ال��وزارة إلدراج التخصصات للتقدمي، 
وملاذا لم ُيدرج تخصص )احملاسبة/متويل( ضمن التخصصات 
التي أُدرج��ت في القرار وهي التسويق، واإلدارة، واالقتصاد، 
والتجارة الدولية، علما بأن التخصصات تأتي ضمن دائرة 

اختصاص كلية واحدة والتي تشمل أيضا احملاسبة؟
5 - منى إلى علمي أن هناك العديد من املوظفني اإلداري��ني 
يحملون شهادات عليا معتمدة من وزارة التعليم العالي في دولة 
الكويت، ووزارة اخلارجية هي الوزارة الوحيدة في الدولة التي 
ترفض مخاطبة ديوان اخلدمة املدنية ملعادلة الشهادات العلمية، 
لذا يرجى تزويدي بأسماء املوظلفني وتخصصاتهم الدراسية 

الذين ُرفضوا مع بيان أسباب ذلك.
6 - هل يقوم املوظفون اإلداري���ون في البعثات التمثيلية 
في اخل��ارج بواجبات العمل الدبلوماسي مثل كتابة التقارير 
السياسية واالقتصادية والقيام باألعمال القنصلية وتنفيذ 
تعليمات رؤساء البعثات التمثيلية؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب، 
مل��اذا ال تكون لهم األول��وي��ة في النقل إل��ى الكادر الدبلوماسي 

والقنصلي؟

ثامر السويط 

بهدف التخفيف عن األسر الكويتية بعدم انتقال الدين للورثة

شمس يقترح إسقاط الديون احلكومية
عن املتوفي وتخفيف ساعات العمل 

ريا�ض عواد 

أعلن النائب هاني شمس عن تقدمه 
باقتراح برغبة بشأن تخفيف ساعات 
ومواعيد العمل الرسمية واإلع��ف��اء من 

التبصيم مؤقتاً لبعض احلاالت. 
وجاء في نص االقتراح إنه رغم املزايا 
املهمة للتوسع العمراني ال��ذي تشهده 
الكويت إال أن هذا األم��ر أدى إلى معاناة 
السكان القاطنني ف��ي املناطق النائية 
التابعني حملافظة األحمدي )صباح األحمد 
السكنية – ال��وف��رة السكنية – خيران 
السكنية( م��ن ن��اح��ي��ة ُب��ُع��د امل��س��اف��ات 
لبعض موظفي ال��دول��ة عن مقار عملهم 
خ��ارج املناطق التي يقطنون بها، حيث 
إن��ه��م يعانون م��ن ناحية ع��دم قدرتهم 
على التوفيق ب��ني مراعاتهم ألبنائهم 
وااله��ت��م��ام باحتياجاتهم وإيصالهم 
إلى مدارسهم ومن ثم التوجه إلى مقار 
عملهم وه��و مجهود مضاعف مع زحمة 
ال��ط��رق وض����رورة ح��ض��وره��م لعملهم 
في الوقت املناسب وأزم��ة خروجهم من 
ال���دوام الرسمي ألخ��ذ أبنائهم والعودة 
إلى منازلهم، ما يسبب لهم إرهاقا كبيرا 
سواء لرب األسرة أو لألم وخاصة إن كان 
لألم أبناء في سن احلضانة والرضاعة 
فتتضاعف املعاناة، حيث إن الغالبية من 
القاطنني في هذه املناطق النائية ال تتوافر 
لهم البدائل في العمل مبراكز حكومية 
تابعة ملنطقة سكنهم نفسها، بسبب عدم 
وج��ود مجمع ل��ل��وزارات واإلدارات كافة 
التي يعملون بها حالياً، كما أن هناك من 
لو طلب نقله إل��ى مركز وظيفي متوافر 
في منطقة سكنه سوف ُيحرم من مزايا 
وظيفية وبدالت ومزايا مالية، ما يدفعهم 
للبقاء مبراكزهم الوظيفية احلالية، ومن 
ر  سلبيات هذا الوضع إهمال األبناء الُقصَّ
وإه��م��ال ال���زوج أو ال��زوج��ة ف��ي رعاية 
األبناء وقد يترتب على ذلك تفكك أسري 

واجتماعي ما ال يحمد عقباه. 
 وحيث إن القرار الصادر من مجلس 
اخلدمة املدنية رق��م )41( لسنة 2006 
بشأن ق��واع��د وأح��ك��ام وض��واب��ط العمل 
الرسمي لم يتم تعديله ملراعاة هذه الفئة 
من املجتمع الكويتي ولم يستثنهم بشأن 
مواعيد الدوام، حيث لم يكن هذا التوسع 
العمراني حتت نظر مصدري هذا القرار 
وم��ا ل��ه م��ن تأثير سلبي على مجريات 
وواقع األمر للعاملني باجلهات احلكومية 

خ���ارج امل��ن��اط��ق النائية وال��ت��ي ق��د يتم 
توسيع رقعتها مستقباً على مناطق أبعد، 
كما أن هذا القرار لم يتضمن مراعاة املرأة 
احلامل أو املرضعة التي منحها قانون 
رقم )21( لسنة 2015 في شأن حقوق 
الطفل خفض م��دة العمل ساعتني التي 
لن تتمكن من االستفادة منها فعلياً لبعد 
املسافات، فقد رأينا أن من الواجب تعديل 
ق��رار مجلس اخلدمة املدنية املشار إليه 
أعاه، لتحقيق العدالة واملساواة لفئة من 
املوظفني الكويتيني يستحقون منحهم 
استثناء ف��ي تخفيض س��اع��ات العمل 
ليتمكنوا من تلبية حاجاتهم االجتماعية 

واألسرية والعملية في الوقت نفسه.
ل��ذا فإنني أت��ق��دم ب��االق��ت��راح برغبة، 
بإضافة ) الفرع اخل��ام��س( إل��ى “ثانياً 
: ف��ي ال��ق��واع��د اخل��اص��ة بكل نظام” من 
الفصل األول بشأن نظام الدوام الرسمي 
الصادر بقرار مجلس اخلدمة املدنية رقم 
)41( لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام 
وض��واب��ط العمل الرسمي، على الشكل 

اآلتي : 
)ال��ف��رع اخل��ام��س (: تخفيف ساعات 
ومواعيد العمل الرسمية واإلع��ف��اء من 

التبصيم مؤقتاً للحاالت التالية : 
أوالً : تخفيض ساعات العمل اليومية 

بواقع ساعتني : 
1 -تخفض س��اع��ات العمل اليومية 
للدوام الرسمي ملوظفي احلكومة القاطنني 
في املناطق النائية ومقار عملهم خارج 
محافظة األحمدي وخارج محافظة مبارك 
الكبير ولديهم أبناء دون سن )18( عاماً 
ساعتني بواقع ساعة عند احلضور وساعة 

عند االنصراف أو ساعتني عند احلضور أو 
ساعتني عند االن��ص��راف من ال���دوام، وال 
يحق تشغيلهم ساعات عمل إضافية إال 

مبوافقتهم الكتابية. 
2 -يتمتع املوظف الذي ينطبق عليه 
البند أوالً براتبه كامًا وبحقوقه كافة 
وخضوعه لكل الواجبات والقواعد املقررة 

قانوناً. 
3 -ال يستفيد املوظف ال��ذي ينطبق 
عليه بند أوالً من فترات السماح املقررة 
ب��امل��ادة )17( م��ن ق��رار مجلس اخلدمة 
املدنية املشار إليه، كما ال يجوز له أن 
يجمع ب��ني ه��ذه امل��ي��زة وم��ي��زة تخفيف 
س��اع��ات العمل ف��ي أي ق��ان��ون أو نظام 
معمول به استثناًء أو مع نظام التغيب 
اجلزئي في القرار مجلس اخلدمة املدنية 
امل��ش��ار إل��ي��ه، ويخضع لباقي القواعد 
املعمول بها مبوجب ال��ق��رار رق��م )41( 

لسنة 2006 املشار إليه. 
4 - يجب على امل��وظ��ف إب���اغ جهة 
عمله في حال تغيير عنوان سكنه خارج 
إحدى املناطق النائية، وفي حال لم يقم 
باإلباغ يطبق عليه قرار مجلس اخلدمة 
املدنية املشار إليه وتوقع عليه العقوبات 
التأديبية املقررة قانوناً ويخصم من راتبه 
عدد الساعات التي استغلها من دون وجه 

حق منذ تاريخ تغيير عنوانه. 
5 - يجب على املوظف تزويد جهة 
عمله باألوراق الثبوتية املطلوبة إلثبات 
سكنه بإحدى املناطق النائية قبل انتهاء 
ك��ل سنة وال��ت��ي تبدأ منذ تقدمي أوراق��ه 

الثبوتية. 
6 - يتم إل��غ��اء تخفيض الساعتني 
للموظف املستحق لها في فترة العطلة 
الرسمية املدرسية س��واء الصيفية أو 
الربيعية حسب التقومي الدراسي لوزارة 
التربية س��واء للمدارس احلكومية أو 

اخلاصة. 
7 -ال يخضع ق��رار التخفيض على 
الهيئة التعليمية والعاملني باملدارس، وال 
على الهيئة الطبية والتمريضية وال على 

العسكريني، باجلهات احلكومية. 
 8 -يتم وق��ف العمل بهذه اإلضافة 
على ق���رار مجلس اخل��دم��ة املدنية رقم 
)41( لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام 
وضوابط العمل الرسمي عند االنتهاء من 
إجناز مجمع ال��وزارات املزمع إنشاؤه في 

مدينة صباح األحمد السكنية. 

هاني شمس 

جوهر يسأل وزيرة الشؤون
عن انتخابات اجلمعية 

الكويتية حلماية البيئة
وجه النائب د.حسن جوهر سؤاال إلى وزيرة الشؤون االجتماعية 
والتنمية املجتمعية وزيرة الدولة لشؤون املرأة والطفولة مي البغلي، 
بشأن انتخابات اجلمعية الكويتية حلماية البيئة التي أقيمت في 

تاريخ 2/10/2019 ، طالبا إفادته وتزويده باآلتي:
1 - ص��ورة ضوئية م��ن محضر اجتماع اجلمعية العمومية، 
وتقرير وزارة الشؤون االجتماعية عن االنتخابات التي أُجريت في 

.2/10/2019
2 - صورة ضوئية من التقريرين املالي واإلداري للجمعية منذ عام 

2012 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
3 - السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة احل��ال��ي، وص��ورة 
ضوئية من مؤهاتهم العلمية وشهاداتهم الدراسية، وهل من بينهم 

من هو حاصل على شهادة اإلجازة اجلامعية في علم البيئة؟
4 - كشف بأسماء جميع األعضاء الذين انضموا للجمعية منذ عام 
2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان تخصصاتهم العلمية 

وشهاداتهم الدراسية.
5 - كشف بأسماء وعدد احلاضرين الجتماع اجلمعية العمومية 
غير العادية التي أقرت التعديات على النظام األساسي للجمعية 
في عام 2015، مع تزويدي بصورة ضوئية من تقرير ال��وزارة لهذا 

االجتماع.
6 - كشف بأسماء جميع أعضاء اجلمعية العمومية املسددين وغير 
املسددين لرسوم االشتراك حتى تاريخ الرد على السؤال، مع بيان 

تاريخ انضمام كل عضو.
7 - ما اإلج��راءات التي اتخذتها ال��وزارة للرد على التقرير رقم 
)4( الصادر من جلنة العرائض والشكاوى في دور االنعقاد األول 
من الفصل التشريعي السادس عشر وامل��ؤرخ في 29 ابريل 2021 
في شأن الشكوى رقم )511( املقدمة ضد اجلمعية الكويتية حلماية 
البيئة، والذي كان رأي اللجنة أنه »بعد املناقشة وتبادل اآلراء، رأت 
اللجنة بإجماع آراء احلاضرين من أعضائها إحالة الشكوى إلى وزارة 

الشؤون إلزالة أسبابها والعمل على حلها«؟ .

الكندري: تقدمت باقتراح بقانون لتحديد 
وتصنيف األعمال الضارة والشاقة 
واخلطرة في جميع اجلهات بالدولة

أعلن النائب فيصل الكندري عن 
تقدميه اقتراحا بقانون إلضافة 
بعض البنود إلى قانون مؤسسة 
التأمينات االجتماعية بشأن حتديد 
وتصنيف األعمال الضارة والشاقة 
واخل��ط��رة ف��ي جميع اجل��ه��ات في 
الدولة سواء احلكومية أو القطاع 

اخلاص.
 وأوض��ح الكندري في تصريح 
باملركز اإلعامي ملجلس األم��ة أن 
أصحاب ه��ذه األعمال لهم حقوق 
م��ن��ص��وص عليها ف��ي ال��ق��ان��ون 
احلالي لكنهم ال يحصلون عليها 
بسبب تعمد جهات حكومية عدم 
تطبيقها وجهات أخ��رى تتعسف 

في تطبيقها.
 وأض��اف الكندري إن االقتراح 
يحدد آلية العمل الكاملة لتحديد 
املهام الوظيفية جلميع العاملني 
من خال استحداث جهة مختصة 
لديها إمكانات فنية وخبرات قادرة 
على تقييم وتصنيف هذه األعمال، 
كما سيحدد م��ددا زمنية لانتهاء 
م��ن تصنيف جميع األع��م��ال في 
جميع قطاعات ال��دول��ة اخلاصة 

واحلكومية.
ولفت الكندري إلى أن التأمينات 
ال ي��وج��د ل��دي��ه��ا تصنيف امل��ه��ام 
الوظيفية جلميع العاملني في 
ال��دول��ة واجل��ه��ات لم تقدم أسماء 

املوظفني ومسمياتهم .
 وأوضح أن من يحدد ويصنف 
األع��م��ال ال��ض��ارة أو اخل��ط��رة أو 
ال��ش��اق��ة  إدارة ال��ص��ح��ة املهنية 
وتتكون من ثاثة موظفني وافدين 
ويقومون بالتصنيف مبزاجية 
وبطرق بدائية ويتلقون تعليمات 

بعدم تنفيذ بعض القرارات.
ولفت الكندري إل��ى أن إح��دى 

النقابات ذك��رت إنه عندما طلبت 
من الصحة املهنية تقييم بعض 
األعمال اخلطرة بسبب الروائح لم 
تتلق الرد من املوظف، معربا عن 
أسفه بأن تكون دولة مثل الكويت 
م����ازال ل��دي��ه��ا م��ث��ل ه���ذه ال��ط��رق 

البدائية.
وأك��د الكندري أن هذا القانون 
يستحق أن يأخذ صفة االستعجال 
إلنصاف املواطنني وإلزام اجلهات 
بتطبيق ال��ق��رارات اخلاصة بهذه 
امل��ه��ن وامل���وج���ودة بالفعل لكن 

اجلهات احلكومية ال تطبقها.
 وق��ال الكندري إن��ه اجتمع في 
مجلس األمة مع رؤساء االحتادات 
والنقابات وناقش معهم املشكلة 
واستمع إلى مطالبهم واقتراحاتهم، 
قبل ت��ق��دمي ه��ذا االق���ت���راح، ال��ذي 
يطالب بتطبيق حقوق موجودة في 
القانون جلميع العاملني واملوظفني 
في جميع جهات الدولة ما يعني أن 
هذا االقتراح مهم جلميع املوظفني 
في الدولة في القطاعني احلكومي 

واخلاص.

فيصل الكندري 

الشاهني يقترح منح ضباط 
الصف واألفراد مكافآت 

االستحقاق للمتقاعدين 
أع��ل��ن ال��ن��ائ��ب أس��ام��ة 
الشاهني عن تقدمه باقتراح 
برغبة مبنح ضباط الصف 
واألف��راد من العسكريني في 
اجليش واحل��رس الوطني 
ووزارة ال��داخ��ل��ي��ة وق��وة 
اإلط���ف���اء ال���ع���ام، م��ك��اف��آت 
االس��ت��ح��ق��اق للمتقاعدين 
أس��وة بزمائهم الضباط. 
ونص االقتراح على ما يلي: 

مل���ا ك����ان س��ب��ق ملجلس 
ال���وزراء أن أص��در ق��رارات 
ب���ف���ت���رات س���اب���ق���ة مب��ن��ح 
مكافآت استثنائية للرتب 
من فئة الضباط ولم يستفد 
منها جميع ضباط الصف 

والعسكريني م��ن األف���راد، مم��ا أح��دث تبايناً وف���وارق وع��دم 
املساواة.

وتقديراً لعطائهم الذي يفتخر به الوطن، وباعتبارهم القاعدة 
األوس��ع في تلك اجل��ه��ات، وال��ق��وة التي تبنى عليها الهياكل 
الوظيفية والدور األمني والدفاعي، وال يتحقق النجاح وتعزيز 
القوة إال بحالة التكامل املترابطة بينهم وبني زمائهم الضباط 
من مختلف الرتب، مما يستحقون معه دوماً الدعم والتشجيع.

فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي :
مينح ضباط الصف واألف���راد م��ن العسكريني ف��ي ك��ل من 
اجليش واحلرس الوطني ووزارة الداخلية وقوة اإلطفاء العام 
الذين لم “يشملهم ق��رارات مجلس ال��وزراء السابقة باملكافآت 
االستثنائية” مكافآت االستحقاق للمتقاعدين أسوة في زمائهم 
الضباط، على أن يستمر العمل بشمول جميع الرتب من ضباط 
الصف واألفراد من العسكريني باملكافآت االستثنائية تلك، متى 

تقررت في أي فترة مستقبلية.

اسامه الشاهني

املطر يسأل العدواني عن أسباب تأخر
 تسلم شهادات الطلبة الكويتيني في مصر 

 اعلن النائب د. حمد املطرعن توجيهه 
س��ؤاال إل��ى وزي��ر التربية وزي��ر التعليم 
العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، 
ب��ش��أن ت��أخ��ر تسليم ش��ه��ادات التخرج 
للدارسني في اجلامعات املصرية، ونص 

السؤال على ما يلي:
غالبية اجل��ام��ع��ات التي ي��درس فيها 
طابنا الكويتيون في اخلارج تقوم بتسليم 
الطالب فور تخرجه شهادة تخرج مؤقتة 
خ��ال م��دة ال تزيد على أسبوع من رصد 
الدرجات النهائية، إال أن طابنا املبتعثني 
ل��ل��دراس��ة ف��ي جمهورية مصر العربية 
يعانون من تأخر تسلم الشهادة املؤقتة 
مل��دد قد تصل )6( أشهر، وسبق ألولياء 
أم��وره��م هناك مناشدة امللحق الثقافي 
الستعجال تسلم شهادات أبنائهم للتوظف 
من دون جدوى ُتذكر، وعلى الرغم من أن 

ه��ذا التأخر قد يكون غير مقصود إال أنه 
- إن صح - فإنه يتسبب في ضرر ألبنائنا 
اخلريجني ما يحتاج إلى وقفة جادة وبحث 
في اإلج���راءات الطويلة ووض��ع احللول 

لها الستعجال حصولهم على شهادات 
تخرجهم امل��ؤق��ت��ة، ل���ذا ي��رج��ى إف��ادت��ي 
وتزويدي باآلتي: 1 - ال��دورة املستندية 
لتسلم شهادات التخرج املؤقتة للخريجني 

الكويتيني من اجلامعات املصرية.
2 - املدة الازمة لتسلم الشهادة املؤقتة 

للخريج.
3 - أسباب تأخر تسلم شهادات الطلبة 
الكويتيني في جمهورية مصر العربية بعد 

التخرج مباشرة.
4 - املخاطبات التي ُوجهت للتعليم 

العالي املصري بهذا الشأن -إن وجدت-.
5 - دور امللحق الثقافي الكويتي في 
القاهرة ف��ي ح��ل ه��ذه املشكلة س��واء من 
خال عقد اجتماعات مشتركة مع اجلانب 
املصري أو إج��راء زي���ارات أو مخاطبات 

رسمية بهذا الشأن.

حمد املطر 
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ارتفاع جماعي ملؤشرات البورصة في اخلتام
ارتفعت م��ؤش��رات بورصة الكويت جماعياً في ختام 
تعامالت أمس  األربعاء؛ بالتزامن مع بدء تطبيق قرار بنك 
الكويت امل��رك��زي برفع سعر اخلصم مبقدار نصف نقطة 
مئوية ليصبح 3.50باملئة ب��دالً ع��ن 3.00باملئة؛ وذل��ك 
إعتباًرا من وفقا ملوقع مباشر . ارتفع مؤشر السوق األول 
بنسبة 0.08باملئة وصعد العام بنسبة 0.10باملئة، كما زاد 

املؤشران الرئيسي 50 ب� 0.32باملئة، والرئيسي بنسبة 
0.21باملئة ،عن مستوي أول أمس الثالثاء. وبلغت قيمة 
ال��ت��داول خ��الل جلسة 40.55 مليون دي��ن��ار، وزع��ت على 
166.65 مليون سهم، بتنفيذ 8.39 ألف صفقة. ودعم أداء 
اجللسة منو 5 قطاعات في مقدمتها الطاقة ب� 1.82باملئة، 
بينما انخفض 7 قطاعات يتقدمها التكنولوجيا ب� 7.59باملئة، 

واستقر قطاع الرعاية الصحية وحيداً. على مستوى األسهم، 
تقدم “نابيسكو” القائمة اخلضراء ب� 5.77باملئة، فيما جاء 

“معادن” على رأس التراجعات ب� 8.80 باملئة.
تصدر سهم “بيتك” املرتفع 0.24باملئة نشاط التداول من 
حيث القيمة ب� 10.72 مليون دينار، بينما تصدر “أعيان” 

الكميات ب� 27.14 مليون سهم، مرتفعاً 4.41باملئة.

 ح��رص��ت جمعية احملاسبني 
واملراجعني الكويتية على إنشاء 
مقر دائ��م يليق مبهنة احملاسبة 
واملراجعة في الكويت ليتواكب 
مع متطلبات كافة أعضاء اجلمعية 
ال��ذي��ن اق��ت��رب ع��دده��م م��ن حاجز 
7 آالف عضو ، ومتكني األعضاء 
من احلصول على أفضل البرامج 
وال��دورات التدريبية واملهنية في 
مجال مهنة احملاسبة واملراجعة 
وح��رص مجلس اإلدارة بالعمل 
كفريق جماعي خالل فترة اجلائحة 
للخروج مببنى عصري يناسب 
ك��اف��ة ال��ط��م��وح��ات والتطلعات 

ملزاولي املهنة. 
وفي هذا السياق ، أكد أمني سر 
جمعية احمل��اس��ب��ني وامل��راج��ع��ني 
الكويتية ورئيس جلنة املساهمات 
والعقود للمبنى اجلديد عبد الله 
سليمان الكندري أن مجلس اإلدارة 
احلالي والسابق للجمعية حرص 
على اختيار والتعاقد مع أفضل 
الشركات املتميزة إلستكمال أعمال 
املقر الدائم للجمعية ، مستدركاً أن 
االختيار مت بناًء على معايير فنية 

مت دراستها بعناية كبيرة. 
 ول��ف��ت ال��ك��ن��دري أن اللجنة 

ال��ق��ائ��م��ة ب��أع��م��ال جتهيز املبنى 
استعانت بأفضل الشركات لتأهيل 
املبنى وجتهيزه الفتتاحه برعاية 
سامية من سمو ولي العهد الشيخ  
مشعل األح��م��د اجل��اب��ر الصباح 
– حفظه الله – وبحضور معالي 
رئ��ي��س دي���وان سمو ول��ي العهد 
ال��ش��ي��خ  أح��م��د عبد ال��ل��ه األحمد 
الصباح – امل��وق��ر- ممثاًل لسمو 
ولي العهد وذلك يوم 12 ديسمبر 

احلالي. 

الكندري: التعاقد مع أكبر الشركات 
إلجناز مبنى »احملاسبني« اجلديد

عبد الله الكندري

أك��د ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ال���وزراء 
ووزي���ر النفط الكويتي ال��دك��ت��ور بدر 
امل��ال أهمية املنتدى السنوي لالحتاد 
اخلليجي للبتروكيماويات والكيماويات 
)جيبكا( واصفا البتروكيماويات بأنها 
“من املجاالت املهمة في مجال املشتقات 

النفطية”.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير 
امل��ال لوكالة األن��ب��اء الكويتية )كونا( 
وتلفزيون دول��ة الكويت على هامش 
رئاسته وفد دولة الكويت املشارك في 
الدورة ال 16 ملنتدى )جيبكا( السنوي 
ال��ت��ي انطلقت أع��م��ال��ه��ا م��ع امل��ع��رض 
املصاحب لها في )الرياض( مساء أول 

أمس  الثالثاء.
وق��ال الوزير املال إن هذا املنتدى من 
املنتديات الهامة جدا خاصة أنه مبجال 
البتروكيماويات التي تعتبر من املجاالت 
املهمة في مجال املشتقات النفطية حيث 
إن دوال كثيرة تتجه إلى هذه الصناعة 

وهو ما تقوم به دولة الكويت.
وأش��ار إلى أن برنامج عمل حكومة 
الكويت ذاهب أيضا إلى تبني هذا األمر 
مؤكدا أن “حضورنا لهذا املنتدى مهم 
ج��دا واستمعنا لكثير م��ن امل��داخ��الت 

الهامة جدا في مجال البتروكيماويات”.
م��ن جهته ق��ال ال��رئ��ي��س التنفيذي 
ملجموعة إيكويت للبتروكيماويات 
الكويتية ناصر الدوسري في تصريح 

مماثل ل�»كونا«“إننا نحضر للمنتدى 
على اعتبار أننا أحد الشركات املؤسسة 
لهذا االحتاد وحققنا معه النجاح خالل 

السنوات ال 15 املاضية”.

وأش��ار إلى أن “أهمية املنتدى تكمن 
في أن نتعرف على سبل العمل املماثلة 
في الصناعة واالستفادة من اخلبرات 
اخلليجية وال��ع��امل��ي��ة ف��ي صناعتنا 

ب��اإلض��اف��ة إل���ى م��ع��رف��ة ال��ت��ح��دي��ات 
املستقبلية التي تهم جميع الصناعة 
وتهم أيضا املجتمعات واملستفيدين 

النهائيني من منتجاتنا”.

أكد أهمية املنتدى السنوي لالحتاد اخلليجي »جيبكا«

وزير النفط: برنامج عمل احلكومة
يبتنى صناعة  البتروكيماويات

»التجاري« يقدم خدمة الدفع
»Apple Pay« 

أعلن البنك التجاري الكويتي، 
ثاني أقدم البنوك الكويتية من 
ح��ي��ث ال��ت��أس��ي��س، ع��ن تدشني 
خدمة Apple Pay وهي وسيلة 
دف��ع إلكترونية سهلة وآمنة 
وتتميز باخلصوصية وتتيح 
للعمالء إج��راء معامالتهم دون 
احل��اج��ة إل��ى ت��ق��دمي بطاقاتهم 
امل��ص��رف��ي��ة إل���ى ال��غ��ي��ر ودون 
احلاجة إلى مالمسة أزرار أجهزة 
الدفع أو مبادلة املبالغ النقدية 
بصورة مادية ملموسة حيث 
تستخدم اخل��دم��ة اخلصائص 
الفريدة ألجهزة Apple حلماية 

املعامالت املالية. 
يستطيع العمالء بكل سهولة 
وض����ع ج���ه���از iPhone أو 
Apple Watch بالقرب من 
أجهزة نقاط البيع لدى البائع 
إلج��راء عملية دفع دون تالمس 
 Apple Pay بإستخدام خدمة

، وهذه اخلدمة آمنة متاماً ألنها 
تخضع للمصادقة بإستخدام 
بصمة ال��وج��ه Face ID أو 
بصمة األصبع Touch ID أو 
الرقم السري لهاتف املستخدم، 
باإلضافة إل��ى رم��ز أم��ان فريد 
يقدم مل��رة واح���دة. ويتم قبول 

 Apple Pay  ال��دف��ع ب��خ��دم��ة
لدى املتاجر التجارية الكبرى 
واألسواق املركزية والصيدليات 
وس���ي���ارات األج����رة وامل��ط��اع��م 
وامل���ق���اه���ي وم���ح���الت ال��ب��ي��ع 
بالتجزئة والعديد من املتاجر 

األخرى.
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عقب قرار  رفع سعر اخلصم بواقع نصف نقطة مئوية

الهارون: مستعدون للتحّرك عند احلاجة 
للمحافظة على االستقرار املالي

ق����رر م��ج��ل��س إدارة بنك 
ال��ك��وي��ت امل���رك���زي رف���ع سعر 
اخل��ص��م مب��ق��دار ن��ص��ف نقطة 
مئوية ليصبح 3.50باملئة بدالً 
عن 3.00باملئة وذل��ك إعتباًرا 
م���ن أم����س األرب����ع����اء . وب���نينّ 
محافظ بنك الكويت املركزي 
باسل ال��ه��ارون ب��أن ق��رار رفع 
سعر اخلصم، قد جاء في إطار 
النهج املتوازن واملتدرج الذي 
يتبعه البنك املركزي لسياسته 
ال��ن��ق��دي��ة ال��ه��ادف��ة لتكريس 
االستقرار النقدي واالستقرار 
امل����ال����ي ل����وح����دات ال��ق��ط��اع 
املصرفي وامل��ال��ي، واحملافظة 
على تنافسية العملة الوطنية 
وج��اذب��ي��ت��ه��ا ك���وع���اء مج���ٍز 
وم��وث��وق للمدخرات احمللية، 
وتعزيز األج��واء الداعمة للنمو 

االقتصادي املستدام.
وأوضح احملافظ بأن قرارات 
ب��ن��ك ال��ك��وي��ت امل��رك��زي بشأن 
حتريك سعر اخلصم للتأثير في 
مستويات أسعار الفائدة على 
الدينار، وما يتخذه من إجراءات 

تدخل في السوق النقدي في إطار 
تنفيذ عمليات السياسة النقدية 
باستخدام مختلف األدوات التي 
ت��س��ت��ه��دف تنظيم مستويات 
السيولة في القطاع املصرفي، 
تستند في أساسها على القراءة 
ال��ف��اح��ص��ة ألح����دث ال��ب��ي��ان��ات 
واملعلومات االقتصادية محلًيا 
وعاملًيا، ويشمل ذل��ك معدالت 
األداء االقتصادي، مبا في ذلك 
مستويات النمو والتضخم، 

وم��ؤش��رات السيولة احمللية، 
وح���رك���ة ال����ودائ����ع، وأس��ع��ار 
الفائدة على الدينار الكويتي 
والعمالت األجنبية، واجتاهاتها 
املتوقعة في ضوء مواجهة آثار 
وان��ع��ك��اس��ات أي متغيرات أو 
تطورات قد يشهدها االقتصاد 
احمللي. وأض��اف احملافظ بأنه 
ق��د روع����ي مختلف ال��ع��وام��ل 
امل���ؤث���رة ف��ي ال��رق��م القياسي 
ألسعار املستهلك لتحديد وتقييم 
ل جوانب  ال��ع��وام��ل التي ُتشكنّ
ضغط على هذه األسعار، أخذاً 
في االعتبار طبيعة االقتصاد 
الكويتي املنفتح على العالم 

اخلارجي.
واختتم احمل��اف��ظ تصريحه 
بالتأكيد على م��واص��ل��ة نهج 
املتابعة لتطورات ومستجدات 
األوض��اع االقتصادية والنقدية 
واملصرفية، واالستعداد للتحرنّك 
عند احل��اج��ة لتوجيه مختلف 
أدوات السياسة النقدية من أجل 
احملافظة على االستقرار النقدي 

واالستقرار املالي.

باسل الهارون

بدر املال مترئساً وفد الكويت املشارك باملنتدى

نظمت ش��رك��ة العيد ل��أغ��ذي��ة اول 
مؤمتر للمحللني املاليني واملستثمرين 
عبر الهاتف بالتعاون مع شركة أرقام 
كابيتال ملناقشة البيانات املالية للشركة 
في الربع الثالث من عام 2022 والنتائج 
التشغيلية املجمعة في التسعة أشهر 

املنتهية في 30 سبتمبر 2022.
استعرض الرئيس التنفيذي لشركة 
العيد لأغذية املهندس محمد املطيري 
ع��رض تقدميي مفصل عن األداء املالي 
والتشغيلي للشركة خالل التسعة أشهر 
األول��ى من ع��ام 2022 عموماً والربع 

الثالث من العام اجلاري خصوصاً.
أش���ار امل��ه��ن��دس محمد امل��ط��ي��ري في 
اجلزء األول من العرض الى عام 2022 
ب��اع��ت��ب��اره ع��ام التخطيط واالب��ت��ك��ار 
وإرس��اء القواعد التي تبلورت باطالق 
الشركة الستراتيجية التوسع اإلقليمي 
Goals25 ، إضافة الى اعتماد منهجية 
عمل متطورة بعناصر مساعدة دعمت 
النمو املتواصل رغم االرتفاع امللحوظ 
ملعدالت التضخم في األس��واق احمللية 

واإلقليمية والعاملية.
ول��ف��ت املطيري ال��ى أب���رز العوامل 
اإليجابية الستمرارية العيد لأغذية 

في االرتقاء بعملياتها التشغيلية ومنها 
التوسع في قطاع هوريكا خلدمة املطاعم 
والفنادق وحتقيق الشركة لنتائج الفتة 
لتكون بعد ع��ام تقريباً  ضمن الثالثة 
شركات األق��وى واأله��م في القطاع على 
املستوى احمللي، إضافة ال��ى التوسع 
اإلقليمي والذي حتقق بدخول سوق دبي 

والسوق السعودي.
وفيما يتعلق باالستفادة من إع��ادة 
هيكلة الشركة لعملياتها التشغيلية 
والتي انطلقت في عام 2020 ، وكان من 
أهم ركائزها التوجه نحو تنويع مصادر 
ال��دخ��ل بغية ال��وص��ول ال��ى ت���وازن في 
العوائد املالية احملققة لقطاعات  عمل 
الشركة العمل لديها، أوض��ح املطيري 
التركيز على تطوير ق��ط��اع التوزيع  
ب��إض��اف��ة ق��ن��وات ج��دي��دة  م��ش��ي��راً الى 
انعكاس ذلك ايجابياً على ارتفاع العوائد 
املالية للقطاع بنسبة 33.4باملئة ، فيما 
انخفضت حصة القطاع باجمالي الدخل 
للشركة بنسبة 87باملئة في التسعة 
اش��ه��ر األول���ى م��ن ع��ام 2022 مقارنة 
بنسبة 95باملئة ع��ن نفس الفترة من 
العام املاضي ، الحظاً ارتفاع اجمالي 
اإلي����رادات التشغيلية خ��الل التسعة 

أشهر من عام 2022 بنسبة 49.3باملئة 
مقارنة بنفس الفترة في العام املاضي.

وت��ض��م��ن��ت م����داخ����الت احمل��ل��ل��ني 
واملستثمرين في املؤمتر الهاتفي أسئلة 
للمهندس محمد املطيري كان من أهمها 
السؤال املتعلق بآلية العمل التي تدير 
قطاعات الشركة، وأجاب املطيري عليه 
بتوضيح من��وذج عمل العيد لأغذية 
حيث تدار الشركات والفروع واإلدارات 

التابعة للشركة من قبل فرق متخصصة 
واداري���ني ورواد أعمال يعملون وفق 
مقاييس تشغيلية محددة بدقة لتحقيق 
الرؤية التي تتابعها اإلدارة التنفيذية 
لتمكني العاملني من االستمرار بالتقدم 

في األداء.
صرح مدير إدارة عالقات املستثمرين 
ف���ي ش��رك��ة ال��ع��ي��د ل��أغ��ذي��ة متعب 
امل��س��ع��ود ب��أن العيد ل��أغ��ذي��ة ب��ادرت 
بتنظيم اول مؤمتر هاتفي للمحللني 
امل��ال��ي��ني واملستثمرين رغ��م ان��ه��ا غير 
ملزمة ب��ه كونها م��درج��ة ف��ي السوق 
الرئيسي لبورصة ال��ك��وي��ت، اال انها 
حرصت على تنظيمه الستقطاب احملافظ 
االس��ت��ث��م��اري��ة اإلقليمية وال��ع��امل��ي��ة، 
إضافة ال��ى تعزيز مباديء االستدامة 
والشفافية واملصداقية، مشيراً الى أن 
الشركة ب���ادرت بوضع استراتيجية 
متكاملة الدارة ع��الق��ات املستثمرين 
ب��أه��داف محدده تبلور أولها بتطوير 
املوقع االلكتروني للشركة لبناء عالقات 
راس��خ��ة م��ع امل��س��اه��م��ني  وال��ش��رك��اء، 
ومختتماً بالكشف عن املشاركة مستقبالً 
ف��ي امل��ل��ت��ق��ي��ات وامل���ؤمت���رات اخل��اص��ة 

باحملللني املاليني واملستثمرين .

 2022 ملناقشة نتائج الربع الثالث لعام 

»العيد لألغذية« نظمت أول مؤمتر
للمحللني املاليني واملستثمرين 

محمد املطيري

»املتحد«: محمود عامر يربح في السحب 
100 ألف دينار الشهري بقيمة 

أع����ل����ن ال���ب���ن���ك األه���ل���ي 
امل��ت��ح��د ع���ن ن��ت��ي��ج��ة السحب 
ال��ش��ه��ري م��ن ب��رن��ام��ج جوائز 
احلصاداإلسالمي، وذل��ك حتت 
إش��راف وحضور ممثلي وزارة 
ال��ت��ج��ارة ف��ي املبنى الرئيسي 
للبنك. وح��ص��ل على اجل��ائ��زة 

وقيمتها 100 ألف د.ك العميل 
محمود جهاد عبد الرحمن عامر.

وبهذه املناسبة ق��دم رئيس 
التسويق وت��ط��وي��ر املنتجات 
ف��ي إدارة اخل��دم��ات املصرفية 
ل��أف��راد بالبنك األه��ل��ي املتحد 
أمريش ناندكيول ي��ار التهنئة 

للفائز متمنيا له  دوام التوفيق، 
وأع����رب ع��ن أم��ل��ه أن يحالف 
التوفيق جميع عمالء البنك في 
السحوبات القادمة، معربا في 
الوقت ذاته عن سعادته البالغة 
بالثقة الغالية ال��ت��ي يضعها 

العمالء في البنك. 

أع��ل��ن��ت ال��ش��رك��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة 
 ،)KSPICO( للصناعات الدوائية ش.م.ك.م
الشركة الكويتية الوحيدة املنتجة لأدوية، عن 
توقيعها اتفاقية شراكة استراتيجية “ترخيص 
ا ميكنّن  وتوريد” مع شركة روزمونت لأدوية ممنّ
الشركة الكويتية من تعزيز تواجدها ومنتجاتها 
املطروحة في القطاع الصحي املتنامي في اخلليج 

ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وق��د مت توقيع االتفاقية في سفارة اململكة 
امل��ت��ح��دة ف��ي دول���ة ال��ك��وي��ت م��ن ط��رف رئيس 
املبيعات الدولية لشركة روزمونت لأدوية، 
مارك فاالنس ورئيس مجلس اإلدارة والعضو 
امل��ن��ت��دب ف��ي ال��ش��رك��ة الكويتية السعودية 
للصناعات ال��دوائ��ي��ة الدكتور راش��د خزعل. 
��وج��ب ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة، حت��ص��ل الشركة  ومبمِ
الكويتية السعودية للصناعات الدوائية على 
نها من توزيع مجموعة من  ترخيص توريد ميكنّ
منتجات شركة روزمونت لأدوية في اخلليج 

ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وعلنّقت سعادة سفيرة اململكة املتحدة لدى 
دول��ة الكويت، بليندا لويس قائلًة: “ُتعرف 
اململكة املتحدة برمِيادتها وتصدنّرها قطاع صناعة 
األدوي��ة واملستحضرات الصيدالنينّة املبتكرة 
والعلوم الطبية املختلفة. واليوم يسعدني أن 
أشهد توقيع هذه الشراكة بني شركة روزمونت 

ل���أدوي���ة وال��ش��رك��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة 
للصناعات الدوائية.، الشركة الكويتية الرائدة 

في صناعة األدوية. 
وبهذه املناسبة قال رئيس املبيعات الدولية 
لشركة روزمونت لأدوية، مارك فاالنس، “هذه 
الصفقة هي أول شراكة رئيسية لنا نستهدف 
فيها ط��رح منتجاتنا في أس��واق متعددة وهي 
ع الدولي  خطوة أساسية لنا على طريق التوسنّ

وحتقيق طموحنا بالنمو االستراتيجي. 
وم��ن جانبه ص��رنّح رئيس مجلس اإلدارة 
وال��ع��ض��و امل��ن��ت��دب ف��ي ال��ش��رك��ة الكويتية 

السعودية للصناعات الدوائية الدكتور راشد 
خزعل: “تتمتع الشركة الكويتية السعودية 
للصناعات الدوائية مبكانة سوقية فريدة كونها 
تقوم على تصنيع وتوزيع املنتجات الدوائية 
بخطوط إنتاج متنوعة وه��ي حتظى بقاعدة 
عمالء معتمدة من اجلهات الرقابية في دولة 
الكويت وذلك يساهم في حتقيق مهمتها املتمثلة 
في تلبية احتياجات املرضى بأفضل األدوي��ة 
وأكثرها ت��ط��وراً. وال��ي��وم، متثنّل شراكتنا مع 
الشركة العاملية الرائدة في مجال املستحضرات 

الصيدالنية.

»الكويتية السعودية للصناعات الدوائية«
 توّقع اتفاقية شراكة مع »روزمونت«

عقب توقيع االتفاقية

»اخلليج« يطلق سلسلة 
   Masterclass

GB.. اعتبارًا من 
ديسمبر اجلاري

في إط��ار جهوده املتواصلة للتفاعل مع 
املجتمع، وترسيخاً ملبادئ االستدامة، أطلق 
ب��ن��ك اخل��ل��ي��ج سلسلة ن��وع��ي��ة م��ن فصول 
Masterclass   GB، بالتعاون مع  مجموعة 
من اخلبراء املتخصصني في مجاالت متنوعة .

وتتضمن السلسلة مجموعة من الفصول، 
كل منها في تخصص معني، يتولى تقدميه 
خبير متخصص في هذا املجال، بهدف تطوير 
إمكانيات املشاركني وزي��ادة مهاراتهم، من 

خالل تعلم وممارسة مهارات جديدة.
وب���ه���ذه امل��ن��اس��ب��ة، ق���ال م��س��اع��د م��دي��ر 
االت��ص��االت املؤسسية عبدالله املليفي “ 
يحرص بنك اخلليج على التفاعل والتواصل 

مع املجتمع بشكل عام، وعمالء النب
ك بشكل خ��اص على م���دار ال��ع��ام، وفي 
م��خ��ت��ل��ف امل��ن��اس��ب��ات، ل��ت��رس��ي��خ مكانته 
املجتمعية، من خ��الل برامج نوعية منتقاة 
تستهدف ترسيخ م��ب��ادئ االس��ت��دام��ة في 

املجتمع “.  
وأض��اف: “ من هذا املنطلق نبعت مبادرة 
   Masterclassبنك اخلليج لتنظيم سلسلة
GB، وح��رص��ن��ا على االستعانة بخبراء  
متخصصني، ميتلكون خبرات واسعة في أحد 

املجاالت، التي مت اختيارها ضمن السلسلة “.



أق��ّر مجلس النواب الليبي قانون 
احملكمة الدستورية العليا باإلجماع، 
بينما ل��ّوح��ت ح��ك��وم��ة »ال��وح��دة« 
املؤقتة، برئاسة عبد احلميد الدبيبة، 
م��ج��دداً ب����»ورق���ة ال��ن��ف��ط«، ودع��ت 
الشركات العاملية الستئناف عملها 

في البالد.
وأع���ل���ن ع��ق��ي��ل��ة ص���ال���ح، رئ��ي��س 
امل��ج��ل��س، إق�����رار ق���ان���ون احمل��ك��م��ة 
الدستورية العليا، والذي مبوجبه ال 
يجوز الطعن على دستورية أي قانون 

باحملكمة الدستورية، إاّل بعد موافقة 
10 نواب، أو رئيس مجلس النواب. 
لكّن صالح رفض حضور التصويت 
على انتخاب نائبه الثاني، بسبب عدم 
تشكيل مجلس النواب جلنة للتحقيق 
في اتهام أحد املرشحني له بالتزوير، 
وق���ال: »ل��و جن��ح ه��ذا الشخص، لن 

أستطيع منحه الثقة«.
ومن جهته، أكد الدبيبة أهمية الدور 
الفرنسي في حتشيد املوقف الدولي 
لدعم االنتخابات، بوصفها اخليار 

الوحيد للشعب الليبي، وأش��اد لدى 
اجتماعه، مساء أول م��ن أم��س، مع 
السفير الفرنسي، بحضور وزي��رة 
اخلارجية والتعاون الدولي جنالء 
املنقوش؛ بانعقاد ال��ي��وم الليبي - 
الفرنسي للقطاع الصحي في طرابلس 
بحضور الشركات الفرنسية. وأوضح 
أنه متت مناقشة الوضع االقتصادي 
والسياسي، وبحث اجتماع مجموعة 
العمل األمنية املزمع عقده اخلميس 
القادم، برئاسة فرنسا واألمم املتحدة.

alwasat.com.kw

ى« »ولَّ قد  الشباب«  »حركة  زمن  يعتبر  الصومالي  الرئيس 
اعتبر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أن »حركة 
الشباب« املتطرفة »باتت في ذمة التاريخ«، مؤكداً أن قوات 
اجليش استولت على ع��دن ي��اب��ال، القاعدة االستراتيجية 

الرئيسية للجماعة اإلرهابية في شبيلي بوسط البالد.
وقال حسن، في كلمة وجهها إلى الشعب الصومالي، إن »زمن 
)حركة الشباب( قد وّل��ى«، متعهداً »باستمرار حملة تفكيك 
اجلماعة املسلحة حتى وصول القوات إلى آخر معاقلها«، ووعد 

بتنفيذ احلكومة الصومالية اخلدمات االجتماعية في املناطق 
احملررة في أسرع وقت ممكن. واعتبر طرد »الشباب« من األرض 
التي سيطروا عليها منذ عقود »انتصاراً لألمة الصومالية«، 
وقال إنه سيتم حترير منطقة رون نيرغود من »حركة الشباب« 
خالل ساعات. وقال مسؤولون في االحتاد األفريقي، إن قوات 
صومالية وميليشيات متحالفة معها، طردت مقاتلي »حركة 
الشباب« من البلدة االستراتيجية )بلدة ع��دن ي��اب��ال( التي 

ظلت احلركة املتشددة تسيطر عليها ستة أعوام. ونقلت وكالة 
»رويترز« عن محمود حسن محمود، رئيس بلدية عدن يابال، 
أن اجليش وامليليشيات سيطروا على البلدة واملنطقة احمليطة 
بها التي حتمل االسم نفسه دون مقاومة ؛ مشيراً إلى أنها »مهمة 
للغاية بالنسبة ل�)حركة الشباب(؛ ألنها القلب الذي يربط بني 
املناطق الوسطى وجنوب الصومال. وكانت أيضاً قاعدتهم 

الرئيسية التي يديرون منها املناطق الوسطى«. 

6
»املجلس الثوري« لـ»فتح« يدعو إلى مقاومة أوسع وتعزيز املشاركة فيها

3 فلسطينيني خالل اقتحام قوات االحتالل نابلس إصابة 

»النواب« الليبي يقر 
قانون احملكمة الدستورية العليا

مـــنـــظـــمـــات تـــونـــســـيـــة تــتــهــم 
الرئيس بـ»جتاوز صالحياته 

ومخالفة القانون«

انتقدت منظمات رقابية ألداء السلطة في تونس، قرار الرئيس 
التونسي قيس سعيد، إعفاء رئيس بلدية منتخب في مدينة بنزرت، 
الواقعة شمال البالد، معتبرة ذلك »سابقة خطيرة«، حسبما أورد 

تقرير »لوكالة الصحافة األملانية« أمس.
وفي أول خطوة تطال رؤس��اء البلديات، منذ إعالنه التدابير 
االستثنائية في 25 يوليو 2021، وحله البرملان املنتخب في 
2019، وتعليقه العمل بدستور 2014، أصدر الرئيس قيس سعيد 
أمراً صدر باجلريدة الرسمية في 1 ديسمبر احلالي، يقضي بإعفاء 

رئيس بلدية منطقة بنزرت الكبرى، كمال بن عمارة.
واستند اإلعفاء إلى »ثبوت ارتكابه أخطاء جسيمة تنطوي على 
مخالفة للقانون، واإلضرار الفادح باملصلحة العامة«، وفق ما بينه 

األمر الرئاسي.
وجاء القرار رداً على رفض رئيس البلدية االستجابة لتعليمات 
وال��ي اجلهة في بنزرت، واملنصب من الرئيس سعيد، بتجميل 
ش��وارع املدينة احتفاًء ب�»عيد اجل��الء«، ومبناسبة م��رور موكب 

الرئيس.

تباين بني السودانيني 
جتاه »االتفاق اإلطاري«

تباينت اآلراء بني املواطنني السودانيني حول توقيع »االتفاق 
اإلط��اري« بني املدنيني والعسكريني، وانفرجت أسارير كثير من 
عامة املواطنني املتأثرين بحالة ال��الدول��ة واألزم���ات السياسية 
واالقتصادية واألمنية الناجتة عنها، وأدت إلى تدهور حياتهم 
بشكل كامل، وبينما أيدت االتفاق شريحة واسعة من املواطنني، 
وحتفظت شريحة أخرى عليه، وشككت شرائح أخرى في مقدرة 
األطراف على االلتزام به، وقفت ضده بشكل قاطع نخب سياسية 
وأح��زاب يسارية وجل��ان مقاومة، وع��ّدوه خيانة ل�»ثورة ودماء 

الشهداء« وتعهدوا بإسقاطه.
وقال فني الكومبيوتر، أحمد الشيخ، ل�»الشرق األوس��ط« إنه 
يؤيد توقيع اإلع��الن اإلط��اري؛ »ألن��ه خطوة كبيرة نحو استقرار 
في البالد«، مضيفاً: »أنا مع توقيع االتفاق اإلط��اري قلباً وقالباً، 
فقد تعبنا من صراع السياسيني والعسكريني«. لكن العامل بشير 
إبراهيم حمد قال إنه يرفض االتفاق؛ »ألنه لن يحقق الغرض منه، 
فمعظم الشعب غير راض عنه، وأحزاب كثيرة ال تؤيده«، وقال: »أنا 

ضد االتفاق؛ ألنه ال ميثل الشعب السوداني«.
وع��ّد املوظف علي جعفر توقيع االت��ف��اق »مخرجاً من األزم��ة 
السياسية التي تعاني وعانت منها البالد واملواطنون طويالً؛ لكنه 
ليس حالً نهائياً... ومعضلته تكمن في عدم وجود ضمانات تنفيذ«، 

قائالً: »مشكلة االتفاق هو عدم وجود ضمانات بعدم الرجوع عنه«.

باستخدام  »داعش«  يتهم  أممي  فريق 
العراق في  كيماوية  أسلحة 

في وقت أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات املسلحة العراقية 
اللواء يحيى رس��ول، مقتل انتحاري ينتمي إلى تنظيم »داع��ش«، 
وإصابة آخر يرتدي حزامني ناسفني في محافظة كربالء جنوب 
بغداد، كشف تقرير أعده فريق التحقيق التابع لألمم املتحدة عن 

استخدام التنظيم اإلرهابي أسلحة كيماوية في العراق.
وفي سياق العمليات التي يقوم بها »داعش« في مناطق مختلفة 
من ال��ع��راق، ج��اء في بيان ص��در عن الناطق العسكري العراقي 
أن التنظيم ح��اول تنفيذ عملية انتحارية خ��ارج نطاق األماكن 
واحلواضن التي ينتشر فيها شمال وشمال غربي العراق. وأضاف 
أنه »بناًء على معلومات استخباراتية دقيقة، نّفذت قوة من قيادة 
عمليات كربالء عملية تفتيش ملنطقة البهبهاني«، مبيناً أن »قواتنا 
متكنت من قتل إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً وإصابة انتحاري آخر ما 

زالت عملية مطاردته مستمرة«.

حوثية  اعتقاالت  حملة  صنعاء: 
أراضيهم مصادرة  رفضوا  ملن 

على خلفية تصاعد موجة جديدة من االحتجاجات ضد االنتهاكات 
التي تنتهجها امليليشيات احلوثية بشكل منظم شنت امليليشيات، 
حملة اعتقاالت هي الثانية خ��الل 15 يوما طالت العشرات من 
اليمنيني من مختلف األعمار في مديرية بني مطر مبحافظة ريف 
صنعاء بسبب مواصلة رفضهم م��ص��ادرة أراضيهم على أيدي 
نافذين حوثيني ك��ب��ار. وك��ان��ت عناصر حوثية مسلحة داهمت 
هذا األسبوع جتمعا احتجاجيا نفذه أبناء مديرية بني مطر في 
محافظة صنعاء اخلاضعة لسيطرة اجلماعة أمام محكمة املديرية 
للمطالبة بإعادة أراضيهم التي مت السطو عليها مبوجب تعليمات 
أصدرها نافذون حوثيون يتصدرهم املدعو أبو حيدر جحاف )املتهم 
الرئيسي مبصادرة ونهب أراضي وممتلكات املواطنني في العاصمة 

وضواحيها(.
وأفادت املصادر بأن امليليشيات احلوثية أوعزت إلى عناصرها 
بعد تلقيها معلومات بوجود جتمع احتجاجي ضدها بسرعة 
التحرك إلى املنطقة والبدء بتفريق احملتجني باستخدام شتى الطرق 

والوسائل، إلى جانب اعتقال جميع املشاركني.

أصيب فلسطيني بالرصاص احلي، وآخران 
بشظايا، أم��س األرب��ع��اء، خ��الل اقتحام ق��وات 
إسرائيلية مدينة نابلس وم��ح��اص��رة البلدة 
ال��ق��دمي��ة فيها، حسبما ذك���رت وك��ال��ة األن��ب��اء 
الفلسطينية »وف���ا«. ونقلت الوكالة عن مدير 
اإلسعاف والطوارئ في الهالل األحمر بنابلس 
أحمد جبريل، أن م��واط��ن��اً أصيب بالرصاص 
احلي بشكل سطحي بالرأس والظهر، وُنقل إلى 
املستشفى؛ لتلّقي العالج، بينما أصيب آخران 

بشظايا، وجرى تقدمي اإلسعاف لهما ميدانياً.
وأعلنت مديرية التربية والتعليم في املدينة 

تأخير ال���دوام س��اع��ة واح���دة، أو حل��ني تأكيد 
انسحاب اجل��ن��ود اإلسرائيليني؛ ح��رص��اً على 

سالمة الطلبة والهيئة التدريسية.
وكانت وكالة »معاً« قد أفادت، في وقت سابق 
، ب��أن اجليش اإلسرائيلي ش��ّن حملة مداهمات 
واعتقاالت طالت أكثر من 10 شبان في مختلف 

مدن الضفة الغربية.
وأوض��ح��ت أن اجل��ي��ش اقتحم م��دن نابلس 
والقدس ورام الله وبيت حلم واخلليل. بينما 
نقلت عن اجليش اإلسرائيلي أن قواته تعرضت 
إلط��الق نار قرب بلدة النبي صالح في رام الله 

دون وقوع إصابات.
أعلن »املجلس ال��ث��وري« حلركة »فتح« في 
ختام أعمال ال��دورة العاشرة الجتماعاته التي 
عقدت مبدينة رام الله، حتت شعار »مقاومة 
االحتالل واالستعمار االستيطاني بكل الوسائل 
املشروعة«، أن ازدياد وتيرة القتل واإلعدام بدم 
ب��ارد، »يجعل من املقاومة واجباً وطنياً ملزماً 
للجميع، وخياراً حتمياً ال رجعة عنه«، مؤكداً 
أن احل��رك��ة »ستعزز« مشاركتها ف��ي املقاومة 
الشعبية بكل املواقع. وجاء قرار »الثوري«، وهو 
ثاني أعلى هيئة تنظيمية في احلركة بعد اللجنة 

امل��رك��زي��ة، ف��ي ظ��ل تشكيل حكومة إسرائيلية 
ميينية اعتبرها املجلس »حكومة مستوطنني، 
تضع زمام األمور بيد عصابات من القتلة، وتؤكد 

حتول إسرائيل إلى دولة فصل عنصري«.
وق��ال: »إن شعبنا وهو يقاوم هذا االحتالل، 
يضع العالم أم��ام ض��رورة ال��رد على ما يعلنه 
أقطاب احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة من برامج 
وإج��راءات ستجعل االنفجار املقبل حتمياً، ما لم 
يتم اتخاذ إج��راءات دولية عملية لردع االحتالل 
وحكومته التي جتر املنطقة ملستنقع الكراهية 

والدم والعنف«.

اقتحام نابلس

مجلس النواب الليبي
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بدأت أمس في مدينة طنجة املغربية )شمال( 
أشغال اجتماع املبادرة األمنية ملكافحة انتشار 
أسلحة الدمار الشامل في شمال أفريقيا، الذي 
تنظمه وزارة اخلارجية والتعاون األفريقي 
واملغاربة املقيمني باخلارج، ووزارتا اخلارجية 

والدفاع األميركيتان.
وقال مدير األمم املتحدة واملنظمات الدولية 
بوزارة الشؤون اخلارجية والتعاون األفريقي 

واملغاربة املقيمني باخلارج، رضوان احلسيني، 
إن انعقاد االجتماع بطنجة له رمزية خاصة، 
باعتبار أن املدينة لها أهمية بالغة في العالقات 
بني املغرب والواليات املتحدة التي متتد ألكثر 
من 200 سنة، والتي ترمز إل��ى ديناميكيات 
الشراكة بني البلدين التي يوليها امللك محمد 

السادس اهتماماً خاصاً.
وأب����رز احلسيني أن »امل��وق��ع اجل��غ��راف��ي 

الفريد لطنجة، الذي مينح هذا االجتماع نطاقاً 
متوسطياً وأطلسياً، سيحفز التعاون اإلقليمي 
في مجال مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل 
على مستوى حوض البحر األبيض املتوسط، 
وال��س��اح��ل األف��ري��ق��ي األط��ل��س��ي«، داع��ي��اً إلى 
مواصلة تركيز جهود املجتمع ال��دول��ي للحد 
من انتشار أسلحة ال��دم��ار الشامل في البحر 
األبيض املتوسط، باعتباره مفترق طرق جتارياً 

استراتيجياً، ومذكراً باخلصائص الفريدة لهذا 
الفضاء التي تتجلى في الصالت العميقة بني 
حتديات اإلرهاب واالنفصالية، ومخاطر انتشار 
أسلحة الدمار الشامل لدى جهات غير حكومية، 
وال��ص��الت م��ع التهديدات األمنية ف��ي منطقة 
الساحل والساحل األفريقي األطلسي، وكذا 
العقبات السياسية التي تعيق التعاون شبه 

اإلقليمي احلقيقي في شمال أفريقيا.

الشامل الدمار  أسلحة  انتشار  ملكافحة  أفريقيًا  اجتماعًا  يحتضن  املغرب 

خــــــــبــــــــراء األمــــــــــــن األفــــــــارقــــــــة 
يــــــبــــــحــــــثــــــون فــــــــــي اجلـــــــــزائـــــــــر 

تهديدات اإلرهاب
تبدأ في مدينة وهران، كبرى مدن الغرب اجلزائري، أشغال 
اجتماع رفيع حول السلم واألم��ن في أفريقيا، حتت إشراف 
»مجلس السلم واألم���ن« التابع ل��الحت��اد األف��ري��ق��ي، بهدف 
معاجلة األزمات الداخلية في بلدان القارة، وتهديدات اإلرهاب، 

وجتارتي السالح واملخدرات.
وأك��دت »وكالة األنباء اجلزائرية« أن التظاهرة »تعرف 
مشاركة رفيعة، خصوصاً على املستوى ال���وزاري للدول 
األعضاء في مجلس السلم واألمن األفريقي، واألعضاء األفارقة 
في مجلس األم��ن ل��ألمم املتحدة، زي��ادة على خبراء وممثلني 

سامني لهيئات أفريقية ومنظمة األمم املتحدة«.
وأوضحت أن االجتماع »يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق 
بني مجلس السلم واألم��ن األفريقي، واألع��ض��اء األف��ارق��ة في 
مجلس األمن لألمم املتحدة، بشأن تنفيذ مهامهم، خصوصاً فيما 
يتعلق بالدفاع عن املواقف واملصالح املشتركة ألفريقيا أثناء 
صنع القرار في مجلس األمن األممي، بشأن قضايا السلم واألمن 

املتعلقة بالقارة«.
كما أوضحت أن االجتماع يبحث »مسألة إسكات البنادق في 
أفريقيا من خالل نزع السالح، والسيطرة على انتشار األسلحة 
الصغيرة واخلفيفة غير املشروعة، وكذا معاجلة آفة اإلرهاب 
والتطرف العنيف، باإلضافة إلى موضوعات متعلقة بفرض 

وتطبيق العقوبات«.

قيس سعيد
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14 عامًا.. هازارد يعلن نهاية قصته مع بلجيكا بعد 

alwasat.com.kw

أسود األطلس.. اإلجناز األفضل للعرب في املونديال
حقق املنتخب املغربي أفضل 
إجنازا ته تاريخيا في مشاركاته 
ببطوالت كأس العالم بعد بلوغه 
ربع نهائي احملفل الكبير للمرة 

األولى في تاريخ مشاركاته.
وف���رض امل��ن��ت��خ��ب املغربي 
على اإلسباني التعادل سلبياً 
حتى انتهاء ال��وق��ت اإلض��اف��ي 
في امل��ب��اراة التي جمعتهما في 
ث��م��ن ال��ن��ه��ائ��ي ل��ي��ق��وم ياسني 
بونو ح��ارس “أسود األطلس” 
بالتصدي لركلتني باإلضافة إلى 
واح��دة أضاعها بابلو سارابيا 
وتنتهي الترجيحيات بنتيجة 
3 – 0 لينتظر الفائز من مباراة 
سويسرا والبرتغال ف��ي ثمن 

النهائي.
وت���ع���ود أول����ى م��ش��ارك��ات 
املغرب في كأس العالم إلى عام 
1970 في املكسيك وحينها وقع 
ف��ي املجموعة ال��راب��ع��ة منهيا 
مشاركته بنقطة واح���دة بعد 
اخلسارة من أملانيا الغربية 2 
– 1 وثالثية نظيفة من البيرو 

وتعادل مع بلغاريا بهدف ملثله، 
قبل أن ينتظر 16 عاما لتسجيل 
مشاركته الثانية التي شهدت 
وصوله إل��ى ثمن نهائي كأس 
العالم متصدرا مجموعة قوية 
ضمت منتخبات إجنلترا وبولندا 
والبرتغال حينها تعادل األفارقة 
مع بولندا بتعادل سلبي ومثله 
أمام إجنلترا قبل الفوز بثالثية 
على البرتغال سجلها عبدالرزاق 
خ��ي��ري وع��ب��دال��ك��رمي م��ي��ري 
“كرميو” قبل أن تنتهي مغامرته 
بخسارة من أملانيا الغربية جاء 
الهدف الوحيد في امل��ب��اراة عن 

طريق لوثر ماثيوس.
وبعد 8 أع��وام من مشاركته 
األخيرة ع��اد املغرب إل��ى بلوغ 
بطوالت ك��أس العالم ليقع في 
م��ج��م��وع��ة ض��م��ت ال��س��ع��ودي��ة 
وبلجيكا وهولندا حينها غادر 
من دور املجموعات بعد 3 هزائم 
متتالية أمام بلجيكا والسعودية 

وهولندا.
وفي املجموعة األولى ببطولة 

كأس العالم 1998 وقع املغرب 
إلى جانب البرازيل، وصيفة تلك 
النسخة، والنرويج وأسكتلندا، 
ليتعادل مصطفى حجي وعبد 
اجلليل ح��دا “كوماتشو” مع 
رف��ق��اء سولشاير وت���وري فلو 
وتلحقها خسارة أمام البرازيل 
ب��ث��الث��ي��ة س��ج��ل��ه��ا رون���ال���دو 
وريفالدو وبيبيتو قبل أن يحقق 
املغرب انتصاره الوحيد وقتها 
بثنائية ص��الح ال��دي��ن بصير 

و”كوماتشو«.
وب��ع��د غ��ي��اب وص��ل إل��ى 20 
ع��ام��ا، ع��اد امل��غ��رب إل��ى بطولة 
ك��أس العالم عبر ب��واب��ة كوت 
دي���ف���وار وب��ق��ي��ادة ال��ف��رن��س��ي 
هيرفي رينارد لتضعه القرعة 
إلى جانب إسبانيا والبرتغال 
وإي���ران ف��ي مجموعة واح���دة، 
حينها خسر مب��رارة أمام إيران 
بالنيران الصديقة قبل خسارة 
أخرى من البرتغال وتعادل قاتل 
أمام اإلسبان في الدقيقة األولى 

منتخب املغرب حقق فوزاً تاريخيا على املاتادر األسبانيمن الوقت بدل الضائع.

قرر النجم البلجيكي إدي��ن ه��ازارد أن يضع حداً 
ملسيرته مع املنتخب الوطني عقب الفشل في التأهل 

إلى ثمن نهائي مونديال قطر.
وكتب العب ريال مدريد اإلسباني البالغ 31 عاماً 

“اليوم، طويت صفحة... شكراً على حبكم. شكراً 
على دعمكم الذي ال مثيل له.  شكراً لكم على كل هذه 
السعادة الذي شاركتموني إياها منذ عام 2008. لقد 

قررت إنهاء مسيرتي الدولية. سأشتاق إليكم«.

وتعود أول��ى مشاركات ه��ازارد بقميص منتخب 
بلجيكا إل��ى 2008 ليصبح بعدها طرفا أساسيا 
في تشكيل املنتخب وقائدا له قبل إعالنه االعتزال 

األربعاء املاضي.

رايس يغيب عن تدريبات إجنلترا قبل مواجهة فرنسا
غ��اب الع��ب وس��ط املنتخب اإلجنليزي 
لكرة القدم ديكالن رايس عن التدريبات قبل 
ثالثة أيام من مواجهة فرنسا في ربع نهائي 
مونديال قطر 2022 لكرة القدم بحسب 

صحافي وكالة فرانس برس.
وك��ش��ف��ت م��ص��ادر م��ق��رب��ة للمنتخب 
اإلجنليزي أن الالعب مريض دون إعطاء 
مزيد م��ن التفاصيل ع��ن طبيعة أو شدة 
األع��راض كما واصل املهاجم البديل كالوم 
ويلسون أيًضا عالج “إجهاد عضلي خفيف«
ويعتبر العب وسط وست هام يونايتد 
راي���س )23 ع��اًم��ا( عنصرا أس��اس��ي��ا في 
تشكيلة املنتخب اإلجن��ل��ي��زي خصوصا 
ناحية اس��ت��ع��ادة ال��ك��رات م��ن املنتخبات 

املنافسة، ولكنه غالًبا ما يكون أيضا أول 
الصانعني للهجمات من خ��الل متريراته 

الدقيقة جدا.
ول��ع��ب راي����س ال���ى ج��ان��ب ج����وردان 
هندرسون والواعد جود بيلينغهام، دورا 
كبيرا ف��ي ال��ف��وز ال��ع��ري��ض ال���ذي حققته 
إجنلترا على وي��ل��ز -3صفر ف��ي اجلولة 
الثالثة األخيرة من دور املجموعات، وعلى 

السنغال في ثمن النهائي بالنتيجة ذاتها.
وسيكون غيابه مؤثرا جدا على تشكيلة 
املدرب غاريث ساوثغيت ألنه ال ميلك بديال 
بقيمته، ألن مايسون م��اون��ت أو كالفني 
فيليبس العبان أكثر هجوًما، فيما تنقص 

كونور غاالغر اخلبرة )4 مباريات دولية(.

البرملان املكسيكي يطلب إعالن
ميسي »شخًصا غير مرغوب فيه«

ال يزال احتفال قائد منتخب األرجنتني ليونيل ميسي 
وهو يرقص على قميص املكسيك يثير اجل��دل حتى بعد 
تأهل األول لربع نهائي املونديال وخروج الثاني من دور 
املجموعات، إذ يدرس برملان املكسيك إعالن االعب الفائز 

بسبع كرات ذهبية “شخًصا غير مرغوب فيه” في البالد.
وأث��ار ميسي غضب املكسيكيني بعدما ظهرت لقطات 
ل��ه وأم��ام��ه قميص املنتخب املكسيكي على األرض في 
غرفة خلع املالبس خالل االحتفال بعد الفوز على أوتشوا 
ورفاقه، ومت اتهامه بعدم احترام علم البلد الكائن بأميركا 
الشمالية. وقدمت النائبة املكسيكية ماريا كليمنتي غارسيا 
مورينو خطاًبا للبرملان نتيجة اجلدل الذي اندلع، تطالب 
خالله بتشريع قانون يجعل ميسي “شخًصا غير مرغوب 

فيه«.
وج���اء ف��ي ن��ص وثيقة م��اري��ا: يحث مجلس ن��واب 
الكونغرس االحت��ادي املوقر وزارة اخلارجية بإصدار 
إع��الن عن السيد ليونيل أن��دري��س ميسي كوتشيتيني 
باعتباره شخصا غير مرغوب فيه داخل أراضي املكسيك، 
بسبب ازدرائ���ه ال��واض��ح وع��دم احترامه للبالد خالل 
مونديال االحتاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( يوم السبت 26 

ليونيل ميسينوفمبر 2022.

اإلسبان يطالبون بطرد إنريكي
طالب اإلسبان، بالتخلص 
م��ن ل��وي��س إن��ري��ك��ي، م��درب 
املنتخب اإلسباني لكرة القدم، 
بعد فشل الفريق في التأهل 
إل��ى رب��ع نهائي ك��أس العالم 

.2022
وودع منتخب “الروخا” 
مونديال قطر من دور ال� 16، 
بعدما متكن منتخب املغرب 
من خطف ورق��ة التأهل عبر 
ركالت الترجيح، إثر إضاعة 

العبي إسبانيا ألول 3 ركالت.
وقالت “ماركا” في تقرير 
لها عبر موقعها اإللكتروني: 
لطاملا ترك روبياليس، رئيس 
احت���اد ك��رة ال��ق��دم، مستقبل 
امل��درب مجهوال حتى ما بعد 
كأس العالم، وكقاعدة عامة 
مي��ي��ل امل����درب����ون إل����ى ت��رك 
املنصب بعد الفشل في حتقيق 
األهداف، وهو ما حدث بالفعل 
مع تاتا مارتينيو وروبرتو 
م��ارت��ي��ن��ي��ز وب���اول���و بينتو 

وآخرين.

100 العب والعبة يشاركون
في بطولة الكويت املفتوحة للشراع 

تقيم جلنة الشراع والتجديف 
وال��ك��اي��اك ف��ي ال��ن��ادي البحري 
ال��ري��اض��ي ال��ك��وي��ت��ي السبت 
املقبل  بطولة الكويت املفتوحة 
للقوارب الشراعية مبشاركة 
ما ال يقل عن ١٠٠ العب والعبة 
سيتنافسون عبر ث��الث فئات 
) األوبتمست صغار  -  إلكا 4  

-  الهوبي كات زوجي ( . 
وأش��ار رئيس اللجنة أحمد 
الفيلكاوي أن البطولة تأتي 
في إط��ار فتح املجال ألكبر عدد 
م��ن الع��ب��ي والع��ب��ات ال��ش��راع 
خلوض منافساتها وفقا للوائح 
والقوانني الدولية ومبشاركة 
طاقم حتكيمي معتمد م��ن قبل 
االحت��اد الدولي ، كما إنها تأتي 
ضمن البرنامج ال��ع��ام للجنة 

وبدعم كبير وغير مسبوق قدمته 
الهيئة العامة للرياضة مشكورة 
وبهدف تشجيع الشباب الكويتي 
من اجلنسني ملزاولة الرياضات 
البحرية بشكل ع��ام ورياضة 
الشراع بشكل خاص ولتعزيز 

جهود النادي في صقل ق��درات 
وامكانات الالعبني والالعبات 
وتأهيلهم للمشاركاته اخلليجية 
وال��ع��رب��ي��ة وال��دول��ي��ة املقبلة 
وخ��وض منافسات التصفيات 

األوملبية .

جانب من مشاركات سابقة  
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بونو.. ترك كندا ليصنع التاريخ مع املغرب
لم يكن يعلم املراهق ياسني بونو حينما قرر 
متثيل منتخب بالده املغرب بداًل من منتخب كندا، 
أنه سيصنع التاريخ ويقود بالده لربع نهائي أهم 
مسابقات كرة القدم، لكن كان هذا احللم يجول في 
خاطره دوًما حتى جاءت اللحظة احلاسمة ليتحّول 
خاللها إلى حقيقة. ولعب “بونو” دور البطل بعد 
التصدي لركلتي ترجيح أمام إسبانيا، ليساهم في 
صعود املغرب ل��دور ال�8 من ك��أس العالم 2022 
ك��أول منتخب عربي يصل إل��ى تلك املرحلة في 
نهائيات املسابقة، كما حصد جائزة أفضل العب في 

مباراة فريقه أمام إسبانيا.
ولد بونو في مدينة مونتريال الكندية ألبويني 
مغربيني، وعاد إلى بالده حينما كان في الثانية من 
عمره، وال��ده عمل كمهندس مدني وم��درس سابق 

مبدرسة احلسينية لألشغال العامة.
في سن الثامنة التحق بأكادميية الوداد في مدينة 

الدار البيضاء، ومن هنا بدأت قصته مع كرة القدم.
وق��ال بونو ح��ول اختياره متثيل ب��الد والديه 
املغرب لقناة ناديه احلالي إشبيلية على “يوتيوب”: 
اتصل بي بينيتو فلورو )مدرب كندا السابق( حينما 
كان يتولى املهام الفنية للمنتخب الكندي، لم أكن 
حينها قد لعبت أي مباراة دولية مع املغرب، لكن 
أن��ا مغربي ونشأت هناك ولطاملا حلمت بتمثيل 

املنتخب.

خ��رج بونو م��ن أك��ادمي��ي��ة ال���وداد إل��ى الفريق 
الرديف ألتليتكو مدريد عام 2012، وخ��اض عدة 
جتارب أخرى في إسبانيا بني ناديي جيرونا وريال 

سرقسطة حتى استقر به األمر في إشبيلية.
تألق ياسني مع إشبيلية وت��ّوج مستواه املميز 
بجائزة “زامورا” املوسم املاضي كأفضل حارس 
في “الليغا” وأول حارس مرمى عربي يتّوج بها، 
بعد أن لعب 31 مباراة واهتزت شباكه 24 مرة 
وخرج بشباك نظيفة في 13 مناسبة )0.77 هدف 
في املباراة الواحدة(، كما ُيعّد بونو أول حارس في 

تاريخ النادي األندلسي يزور شباك منافسيه.
تكمن جمالية جائزة “زامورا” قبل كل شيء 
في حقيقة أن بونو جنح في التفوق على النجمني 
البلجيكي تيبو كورتوا )ريال مدريد( والسلوفيني 
ي��ان أوب��الك )أتليتكو م��دري��د(، الفائزين بثمانية 
من آخر تسعة جوائز زام��ورا )خمسة للسلوفيني 
وثالثة للبلجيكي(. كما أصبح املغربي ثاني حارس 
مرمى إفريقي ينال اجلائزة، بعد الكاميروني جاك 
سونغو في موسم 1996-1997 مع ديبورتيفو ال 
كورونيا. ولعبت الصدفة دوًرا في صناعة تاريخ 
بونو مع إشبيلية، فبعد إصابة احلارس التشيكي 
ت��وم��اس فاتشليك مطلع موسم 2022-2021، 
ق��ررت إدارة النادي األندلسي ش��راء عقده بصفة 

لويس إنريكينهائية من نادي جيرونا. ياسني بونو

ديكالن رايس

أزمة احملروقات جتمد النشاط 
الرياضي في سوريا

أصدر املكتب التنفيذي لالحتاد الرياضي، أعلى سلطة 
رياضية ف��ي س��وري��ا، تعميما بتأجيل ك��اف��ة االنشطة 
الرياضية في خضم شّح كبير في احمل��روق��ات، من أجل 

تخفيف العبء عن األندية الرياضية
وكشف رئيس املكتب التنفيذي لالحتاد ف��راس معال 
في تصريح إذاعي لبرنامج “استديو1” عن “إيقاف كافة 
األنشطة الرياضية في سوريا حتى نهاية العام اجلاري 

بسبب األزمة اإلقتصادية التي تعاني منها البالد«.
بدوره، قال مهند فقير أمني عام احتاد كرة القدم لوكالة 
فرانس برس انه تقرر “تأجيل بطوالت ال��دوري احمللي 
لكرة ال��ق��دم بسبب صعوبة تنقل األن��دي��ة لعدم توفر 

املشتقات النفطية«.
وجاء في تعميم الحتاد كرة القدم : قرر االحتاد العربي 
ال��س��وري لكرة ال��ق��دم، إيقاف النشاط الرياضي لكافة 
الدرجات والفئات العمرية على أن يتم حتديد العودة إلى 

النشاط بداية العام القادم 2023.
وبسبب وصول نادي اجلزيرة من احلسكة إلى دمشق 
وه��ي أرض��ه االف��ت��راض��ي��ة، ت��ق��ّرر أن يخوض مباراتيه 
املقررتني ضمن املرحلتني السابعة والثامنة من بطولة 
ال���دوري م��ع املجد ي��وم السبت املقبل وم��ع الفتوة يوم 
األرب��ع��اء 14 ديسمبر اجل��اري على ارض ملعب مدينة 
اجل��الء. وأص��درت احلكومة خالل األي��ام املاضية قرارات 
تقشفية ع��دة، بينها تعطيل املؤسسات العامة ليومني 
إضافيني ووقف جميع مهمات السفر التي يترتب عليها 

صرف محروقات.
كما خرجت مراكز تابعة للشركة السورية لالتصاالت 
عن اخلدمة مؤقتاً بسبب صعوبة تأمني الوقود الالزم لعمل 

املولدات الكهربائية.

هل يشارك رونالدو أساسًيا أمام املغرب؟ 
أكد فيرناندو سانتوس املدير 
الفني للمنتخب البرتغالي أن 
دور القائد كريستيانو رونالدو 
مع منتخب ب��الده في مونديال 
ق��ط��ر 2022 ينبغي حت��دي��ده، 
وذلك بعد استبعاده من التشكيل 
األس��اس��ي خ��الل الفوز الكاسح 
على سويسرا 6 - 1 يوم الثالثاء 

بدور الستة عشر.
وش��ارك رونالدو )37 عاما( 
م��ن ع��ل��ى م��ق��اع��د ال���ب���دالء أم��ام 
سويسرا، حيث ب��دأ سانتوس 
امل���ب���اراة ب��ج��ون��ك��ال��و رام���وس 
مهاجم بنفيكا، الذي أحرز ثالثة 

أهداف )هاتريك(.
ورددت اجل��م��اه��ي��ر اس��م 
رونالدو في استاد لوسيل، قبل 

الدفع به في الدقائق األخيرة.
وه��ذه هي امل��رة األول��ى التي 
يغيب فيها رونالدو عن التشكيل 
األس���اس���ي ل��ل��ب��رت��غ��ال خ��الل 
ال��ب��ط��والت ال��ك��ب��رى، منذ ي��ورو 

.2008
ول��دى س��ؤال��ه ع��ن رون��ال��دو، 
قال سانتوس: هذا شيء ينبغي 
حتديده، أرتبط بعالقة وثيقة 
معه، دائما ك��ان الوضع كذلك، 

أعرفه منذ 19 عاما.
ون���ق���ل���ت وك����ال����ة االن���ب���اء 

البريطانية )بي أيه ميديا( عن 
سانتوس قوله: العالقة بيننا 
في تطور، رونالدو وأنا ال نفسر 
أب��ًدا اجلانب اإلنساني للمدرب 
والالعب )فيما يتعلق( مبا يتعني 
علينا القيام به أثناء امل��ب��اراة. 
سأعتبره دائما العبا مهما في 

الفريق من خالل دوري.
ول��دى س��ؤال��ه بشكل مباشر 
عما إذا كان رونالدو سيشارك 
أم��ام امل��غ��رب ف��ي دور الثمانية 
لكأس العالم، ق��ال سانتوس: 

رون��ال��دو سيكون ل��ه دور بكل 
تأكيد، جميع الالعبني على مقاعد 
ال��ب��دالء ميكن االستعانة بهم، 
إذا ل��م ي��ت��واج��دوا ف��ي التشكيل 
األس��اس��ي، سيكون بإمكانهم 

املشاركة الحقا.
وأش���ار: م��ن املهم النظر إلى 
من��وذج تاريخ ه��ذا الالعب، إنه 
أح��د أفضل الالعبني في العالم 
فيما يتعلق باللعب االحترافي، 
وكونه القائد، كل ما علينا التفكير 

فيه هو الفريق بشكل جماعي.

كريستيانو رونالدو 
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 في الصـميم
كم تنفق النساء من أموال  لتزيني البنات ويحرصن على 
مرافقتهن في األفراح واملناسبات؟! لو أننا ال نفسر النوايا 
، لكن الظاهر أنهن يسعني إلــى إظــهــار جمالهن وغناهن 
لتسهيل خطبتهن وزواجهن، هذا لألسف أكبر هم للنساء ، 
ويتم اكتشاف هذا الزيف في أول ليلة من الــزواج ، لألسف 
إنهن يطرقن الباب اخلطأ ، الطريق إلى الزواج قدر مكتوب 
ال يأتي باألسباب وإمنا بالعمل الصالح والدعاء واحلياء، 
تربية البنات واالوالد على حد سواء على أسس الدين القومي 

واألخالق احلميدة أهم أسباب جناح الزواج . 
تنكح املرأة ألربع جلمالها وملالها وحلسبها ولدينها فاظفر 

بذات الدين تربت يداك .

  

@Alwasatkuwait

Retweet

seefalkuwait @seefalkuwait
نحن نعاني باالساس من مشكلة ادارية بحتة … إن اعادة برمجة 
مفهوم االدارة احلكومية وفقا للمفاهيم العاملية احلديثة واالساليب 

املتقدمة كفيلة بحل 95 % من جملة املشاكل التي تواجهنا !

Moayad H@moayadcom
تؤرقني فكرة إن بالكويت ممكن تتخالف وتدفع ٥٠ دينار وإنت 

ماشي بشارع ما يسوى دينارين.

Soha Bou-Yabes@sboyabes
خطة ن��واب مجلس األم���ة... طلبة ينجحون ب��دون ما يدرسون! 
يكبرون يصيرون موظفني يستلمون معاشات بدون ما يداومون!  

مشروع إنهيار دولة

 Om Abdullah @q8asia
شنو احلل بغالء األسعار في صيدليات الكويت ؟ يعني املنتج عندنا 
ب ٢٤ دينار بعد اخلصم وفي السعودية نفس املنتج بدون خصم ب 
٢٠٥ ريال = ١٦٬٨١٠ دينار وفي اوروبا ب ١٣ دينار  منو املسؤول 

؟ اتقوا الله فينا

alturkey_j@ جا�صم الرتكي
االجنازت في املجلسني ليس بقدر آمال وتطلعات الشعب واملواطن 
.. ونطالب بدراسة للوضع االقتصادي ورواتب املواطن وحالة املتقاعد

saud3355@ �صعود املخيزمي
الدينار الكويتي يعتبر أكبر عمله مقابل الدوالر من حيث القيمه ، 
لكنه لالسف يطق بريك امام اسعار  السكن الفلكيه .. حتويشة العمر 
انت وام عيالك ما جتيب لك ربع بيت أو حتى شقه متليك. على احلكومه 
واملجلس وبشكل جاد وعاجل إيجاد بدائل وحلول تساهم في حل هذه 

القضيه االجتماعيه...

Sarah @SarahAlzaabi88
احنا شعب بس نتحلطم وكل يوم يشغلونا بسالفة جديدة وننسى 
الي قبلها وعايشني على هاملوال سنني راحت من أعمارنا وال شيء 

تعدل كل مالها لألسوأ ، املخرج عاوز كده

Aumneia@  اأُمنية اأَ�صـرف
أعضاء يطالبون بتعطيل الدراسة بسبب األمطار اخلفيفة ألن مثل 
هذه املطالب تسعد ناخبينهم ولكن مصلحة الطلبة و سلق البيض اللي 
صاير بالعملية التعليمية ليس من اهتمامهم أبدا و ال عزاء للتحصيل 

العلمي و مستقبل الطلبة

إرسل كلمة  »اشتراك«

قــال متحف الفضاء التابع ملركز الشيخ 
عبدالله السالم الثقافي أمس: إن كوكب املريخ 
سيكون في أقرب نقطة له من كوكب األرض 
مساء اليوم اخلميس وفجر غــٍد اجلمعة في 

ظاهرة فلكية تعرف باسم )التقابل(.
وأوضــح مشرف عــام املتاحف في املركز 
الفلكي خالد اجلمعان لـ )كــونــا( أن كوكب 
املريخ سيكون على استقامة واحدة مع األرض 
في أقرب نقطة له هذا العام مبسافة تقدر ب 82 
مليون كيلومتر، مشيراً إلى أن قصر املسافة 
بني املريخ واألرض تتيح للفلكيني واملهتمني 

التعرف على هذا الكوكب عن قرب.
وذكــر اجلمعان أن كوكب املريخ سيظهر 
كنجم أحمر اللون وأكثر ملعانا عما كان عليه 
في السابق خالل هذ الشهر في طور التقابل 
وهذه الفترة ستكون أفضل أيام السنة لرصده 
وتصويره وميكن رؤيته بعد غروب الشمس 
مباشرة في اجتاه الشرق وحتى الفجر وهو 

يشق طريقه باجتاه الغرب.
وأفاد بأنه وفقاً للحسابات الفلكية سيكون 
املريخ خامس أملــع جسم سماوي في سماء 
الكويت بلمعان يبلغ 9ر1 بعد كل من القمر 
والزهرة واملشترى وجنم الشعرى اليمانية، 
الفتاً إلى أن املركز سيقيم فعالية رصد كوكب 

املريخ هذا الشهر تزامننا مع هذا احلدث.
ــى أن كوكبي املــريــخ واألرض  ـــار إل وأش
يقتربان نسبياً من بعضهما بشكل سنوي 
ــر طبيعي ال تأثير لــه على األرض  ــو أم وه
ونظراً إلى أن مدار كل من الكوكبني )أهليجي(، 
فإن املسافة تكون متغيرة من تقابل إلى آخر 
استنادا إلــى موقع الكوكبني فــي مداريهما 

بتوقيت التقابل.
وبنينّ أن املريخ لقب بالكوكب األحمر بسبب 
تــوافــر كميات كبيرة مــن أكسيد احلــديــد في 
تركيبة صخوره، مشيراً إلى أنه ميكن التعرف 
على كوكب املريخ وتاريخ الرحالت الفضائية 
فــي كــل مــن متحف الــعــلــوم والتكنولوجيا 

ومتحف الفضاء.

سيكون على استقامة واحدة مع األرض 

»املريخ« بأقرب نقطة من األرض مساء 
اليوم في ظاهرة »التقابل« الفلكية

املريخ في أقرب نقطة لألرض اليوم

بعد 13 عاماً من طرح جيمس كاميرون 
فيلمه )أفــاتــار(، وهو الفيلم األكثر ربحا 
على اإلطالق، عرض املخرج اجلزء الثاني 
من الفيلم الذي طال انتظاره في لندن، أول 

أمس.
ويعود اجلزء الثاني بعنوان )أفاتار: ذا 
واي أوف ووتر( أو “أفاتار: طريق املياه” 
باملشاهدين إالــى عالم بــانــدورا الساحر، 
حيث حارب شعب نافي األزرق في اجلزء 
األول البشر املستعمرين الساعني للسيطرة 

على املوارد الطبيعية للقمر.
ويعود املمثالن سام ورذينجتون وزوي 
سالدانا في اجلزء الثاني من الفيلم، الذي 
ــرور عقد من الزمن،  ــدور أحــداثــه بعد م ت
بشخصيتيهما جيك سولي ونيتيري وهما 

اآلن والدان ولديهما خمسة أبناء.
وتضطرب حياتهما الهادئة في الغابة 
بسبب عودة “شعب السماء”، وهو االسم 
الذي يطلقه شعب نافي على البشر، ملالحقة 
ســولــي. وفــي محاولة حلماية أسرتهما 
وعشيرتهما، يــهــرب ســولــي ونيتيري 
وأبناؤهما إلى أرض بعيدة ويلجأون إلى 

عشيرة متكاينا.
وكان على أفراد األســرة، الذين تأقلمت 
أجسادهم ومهاراتهم على حياة الغابة، 
أن يتعلموا بسرعة أساليب التعامل مع 
املياه للنجاة فيما يواجهون تهديد عدوهم 

احملدق.
وقال ورذينجتون لرويترز في العرض 

األول للفيلم “هذا عمل مفعم باحلب على 
مدار عشر سنوات.

“إنها قصة موجعة، وعظيمة، وقوية 
جدا، تأمل أن متس )اجلمهور( لكنها ليست 
نسخة طبق األصــل من اجلــزء األول، لقد 
وسعنا العالم فعال، ووسعنا وحدة هذه 

األسرة”.

عرض اجلزء الثاني من فيلم أفاتار
13 عامًا من الفيلم األصلي بعد 

بوستر اجلزء الثاني من فيلم أفاتار

عالج روسي للخرف 
جاهز لالختبارات 

السريرية
أنهى علماء معهد الكيمياء احليوية 
ــة العلوم  ــي ــادمي الــعــضــويــة الــتــابــع ألك
الروسية مراحل االختبار قبل السريري 
لدواء جديد لعالج اخلرف، وفق صحيفة 
“إزفيستيا”. ووفقاً للباحثني، يتميز هذا 
الدواء الذي أطلق عليه اسم “كوغنيران” 
ـــة املستخدمة حــالــيــاً، بكونه  عــن األدوي
ــذا الـــدواء  ــدة. ه ــدي ــس ج يعتمد على أس
يحتوي على جــزيء ببتيد صغير، وهو 
 Lynx1 أحد مكونات البروتني البشري
الذي يحفز النهايات العصبية في الدماغ 

)املستقبالت(.
والتي تتعرف على النيكوتني وبالتالي 
حتسن الوظائف اإلدراكــيــة. وقــال زاخار 
شنكاريوف، مدير مختبر الهندسة احليوية 
ــادة للسرطان ومــعــدالت  ــض ــة امل ــألدوي ل
األعصاب االصطناعية باملعهد: عند تنشيط 
هذه املستقبالت، لكي تنفتح وحتمل املزيد 
من األيونات، فإنها تزيد من فعالية عمليات 
النقل العصبي وتكوين الذاكرة في القشرة 
الدماغية ومناطق الدماغ األخرى، وبالتالي 

حتسن الوظائف الذهنية.
وأردف: غالباً ما ترتبط االضطرابات 
الفكرية لــدى املرضى الذين يعانون من 
أمراض التنكس العصبي باضطراب عمل 

مستقبالت النيكوتني “ألفا 7”.

الصني تطلق قمرًا صناعيًا 
جديدًا لالختبارات إلى الفضاء
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ــس، قــمــراً صناعياً جديداً  أطلقت الصني بنجاح أم
لالختبارات إلى الفضاء، وذلك من مركز “جيوتشيوان” 

إلطالق األقمار الصناعية في شمال غرب الصني.
ـــة األنــــبــــاء الــصــيــنــيــة  ـــال ـــه وك ـــرت ـــا ذك ووفــــقــــاً مل
“شينخوا”،أمس، فــإنــه مت إطـــالق قمر االخــتــبــارات 
 )VDES( الصناعي لنظام تبادل البيانات عالي التردد
على منت صاروخ، من طراز “كوايتشو11- واي2” وقد 

دخل إلى املدار املخطط له بنجاح.
وسيتم استخدام القمر الصناعي بشكل أساسي في 
اختبار االتــصــاالت والتحقق من التقنيات الرئيسية 
لـ/تبادل البيانات عالي التردد )VDES( ونظام التعرف 
التلقائي )AIS(. ومتثل عملية اإلطالق املذكورة املهمة 

رقم 23 لسلسلة صواريخ “كوايتشو11-”.

الصني تطلق قمر صناعي


