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في كلمة تاريخية أمير البالد يحل مجلس األمة

حسمها.. العود وعضيده
ولي العهد: لن نتدخل في اختيار رئيس مجلس األمة القادم 

ليكون املجلس سيد قراراته بهدف فتح صفحة جديدة

كتب: مصطفى كامل 

أعلن سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد الجابر 
الصباح، حل مجلس األمة والدعوة النتخابات مبكرة.

وك���ان ص��اح��ب السمو أم��ي��ر ال��ب��اد الشيخ ن���واف األح��م��د الجابر 
ال��ص��ب��اح، وج���ه ك��ل��م��ة إل���ى ال��م��واط��ن��ي��ن ع��ب��ر ال��ت��ل��ف��زي��ون ال��رس��م��ي 
للدولة مؤكدا سموه أنه كلف سمو ولي العهد األمين، بإلقاء كلمة 
نيابة ع��ن س��م��وه وق���ال سمو ول��ي العهد الشيخ مشعل األحمد 
الجابر الصباح، “قررنا اللجوء للشعب ليقوم بإعادة تصحيح 
ال��م��س��ار ال��س��ي��اس��ي، واس��ت��ن��ادا إل���ى حقنا ال��دس��ت��وري ق��ررن��ا حل 

مجلس األمة حا دستوريا والدعوة النتخابات عام” 
وأضاف سمو ولي العهد، “أننا لن نحيد عن الدستور ولن نقوم 
بتعديله وال تعطيله أو تعليقه أو المساس به”، مشيًرا إلى “أننا 
نحتاج إلى الحيطة والحذر وأخذ الدروس والعبر، ألن األخطار 

تحيط بنا من كل جانب”.
وأش����ار س��م��وه إل���ى “أن��ن��ا ننشغل بمسائل ب��ع��ي��دة ع��ن ال��ط��م��وح، 
وس��ط ك��ل ه��ذه المخاطر، والمشهد السياسي تمزقه الخافات 
ب��ي��ن السلطتين  ال��ع��اق��ة   “ت���ص���دع 

ّ
وال����ص����راع����ات”، م��وض��ًح��ا أن

 
ّ
ا إلى أن

ً
التشريعية والتنفيذية، يمزق المشهد السياسي”، الفت

ال��رؤي��ة المستقبلية للعمل الحكومي، ترتب عليه  “ع��دم وض��وح 
عدم تحقيق اآلمال المشروعة للمواطنين”.

ال��ح��ك��وم��ي��ة وال��م��م��ارس��ة   “اإلدارة 
ّ
ال���ع���ه���د، أن وأّك������د س��م��و ول����ي 

البرلمانية، أدتا لتذمر وسخط المواطنين وعدم رضاهم”، مشيًرا 
إلى “أننا قررنا اللجوء للشعب، ليقوم بإعادة تصحيح المسار 
ه “استنادا إلى حقنا الدستوري، قررنا حل 

ّ
ا أن

ً
السياسي”، معلن

مجلس األمة حا دستوريا والدعوة النتخابات عامة”، كما ذكر 
ف��ي مجلس األم���ة، يضر   “االخ��ت��ي��ار غير الصحيح للممثلين 

ّ
أن

بمصلحة الباد ويعود بنا للمربع األول”.
وفيما يلي نص الكلمة كاملة:

ب��س��م ال��ل��ه ال��رح��م��ن ال��رح��ي��م ال��ح��م��د ل��ل��ه ال���ذي ال تطيب ال��دن��ي��ا اال 
بذكره وال تطيب اآلخرة إال بعفوه وال تطيب الجنة اال بالنظر إلى 
وجهه الكريم والصاة والسام على سيدنا محمد صاحب اللواء 
المعقود والحوض المورود والمقام المحمود وعلى آلة وصحبه 

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أخ��وان��ي وأخ��وات��ي )أب��ن��اء وطني العزيز( أحيكم بتحية االس��ام 
السام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي في البداية أن أنقل 
ن��واف األحمد  لكم أسمى تحيات سيدي صاحب السمو الشيخ 
ب��دوام الصحة  الله ورع��اه وتمنياته لكم  الجابر الصباح حفظه 

وموفور العافية.
أخواني وأخواتي )أبناء وطني العزيز( لقد حملنا الله عز وجل 
أمانة الحكم باعتبارها أمانة تكليف ال تشريف وأقسمنا بالله 
ال��ق��س��م العظيم أن ن��ص��ون ه���ذه األم��ان��ة ج��ي��ا ب��ع��د ج��ي��ل وأك��دن��ا 
دوم���ا تمسكنا بتعاليم دي��ن��ن��ا الحنيف وارت��ض��ي��ن��ا بالدستور 
وبالديمقراطية أساسا ومنهجا للحكم في إدارة الباد ونقولها 
ال��دس��ت��ور ول��ن نقوم  ل��ن نحيد ع��ن  أمامكم ف��ي خطابنا ه��ذا أننا 
بتعديله وال تنقيحه وال تعطيله وال تعليقه وال حتى المساس به 
حيث سيكون في حرز مكنون فهو شرعية الحكم وضمان بقائه 
والعهد الوثيق بيننا وبينكم وكل ذلك حرصا منا على التمسك 
بمكتسباتنا الوطنية وعلى احترام سيادة القانون بهدف ضمان 
استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره ورفاهية شعبه أوفياء للرعيل 
األول الذي بنى وحمى الكويت مستذكرين احترام وتقدير العالم 
ت��ج��رب��ة ديمقراطية  أج��م��ع للكويت ك��دول��ة م��ؤس��س��ات وص��اح��ب��ة 
رائ��دة ومنارة للعمل الخيري واإلنساني حتى أصبحت الكويت 
الصغيرة بحجمها شامخة بمكانتها العربية وال��دول��ي��ة فهي 
بذلك األصل والحقيقة والبقاء والوجود مما يستلزم من الجميع 
ب��اع��ت��ب��ارن��ا ش���رك���اء ف���ي م��س��ؤول��ي��ة إدارة ال���ب���اد ش��ع��ب��ا وأس����رة 
ب��ذل الغالي والنفيس في سبيل تعزيز مكانتها وتحقيق  حكم 
استقرارها وال��ح��رص على تاحمها وتأكيد وحدتها الوطنية 

التي كانت على الدوام مبعث قوتها ورفعتها.

“اخ��وان��ي وأخ��وات��ي )أب��ن��اء وطني العزيز( في خضم ه��ذا العالم 
إل��ى الحيطة وال��ح��ذر وأخذ  المضطرب كم نحن أح��وج ما نكون 
ال��دروس والعبر فاألزمات والتحديات واألخطار بكافة أنواعها 
وأشكالها نحيط بها من كل جانب وال نكاد ننتهي من أزم��ة أو 
كارثة حتى ندخل في أخرى وهذا نذير من النذر وهذا كله وذيول 
جائحة كورونا الزال��ت آثارها وتداعياتها باقية ونحن أمام كل 
ه���ذه األزم�����ات وال��ت��ح��دي��ات واألخ���ط���ار المحيطة ب��ن��ا م��ع األس��ف 
الشديد منشغلون بأمور ومسائل بعيدة عن الطموح وال تحقق 
المقاصد الشعبية المأمولة والمنتظرة فمازال المشهد السياسي 
تمزقه االختافات وتدمره الصراعات وتسيره المصالح واألهواء 
ال��ش��خ��ص��ي��ة ع��ل��ى ح���س���اب اس���ت���ق���رار ال���وط���ن وت���ق���دم���ه وازده�������اره 
ورفاهية شعبه. وهذا كله بسبب تصدع العاقة بين السلطتين 
التشريعية والتنفيذية وت��دخ��ل التشريعية ف��ي عمل التنفيذية 
ب��دوره��ا المطلوب منها بالشكل  ال��ق��ي��ام  وتخلي التنفيذية ع��ن 
الصحيح وعدم التزام البعض بالقسم العظيم الذي تعهد به على 
نفسه بالعمل على تحقيق االستقرار السياسي وتكريس خدمته 

للوطن والمواطنين.
م��م��ا ت��رت��ب ع��ل��ى ك��ل ذل���ك م��ع األس���ف ال��ش��دي��د ال��ق��ي��ام بممارسات 
تهدد الوحدة الوطنية وال تتفق مع تطلعات المواطنين وآمالهم 
ل��آب��اء واألج����داد ف��ي الحفاظ على أمانة  وال م��ع م��ا تعاهدنا ب��ه 
الوطن وظهور تصرفات واعمال تتعارض مع األعراف والتقاليد 
البرلمانية وال تحقق العمل التنفيذي الحكومي المأمول باختيار 
الكفاءات وغياب الدور الحكومي في المتابعة والمحاسبة وعدم 
ت��رت��ب عليه  ال��ح��ك��وم��ي م��م��ا  ال��رؤي��ة المستقبلية للعمل  وض���وح 
عرقلة وتأخر مسيرة التنمية وعدم تحقيق تطلعات المواطنين 

وآمالهم المشروعة.
اخ��وان��ي وأخ��وات��ي )أب��ن��اء وط��ن��ي ال��ع��زي��ز( رغ��ب��ة منا ف��ي اح��ت��رام 
ن���ص���وص ال���دس���ت���ور وح���ف���اظ���ا ع���ل���ى م���ب���دأ ف���ص���ل ال���س���ل���ط���ات م��ع 
تعاونها فقد آلينا على أنفسنا ع��دم التدخل المباشر في إدارة 
الدولة تاركين هذه اإلدارة إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية 
وكنا نقوم فقط بالنصح واإلرشاد للسلطتين بشأن إدارة الدولة 
ولم نتدخل ولم نمنع أحدا من القيام بأي إجراءات أو إصاحات 

أو أعمال تحقق مصلحة الباد والعباد.
إال أن��ن��ا ل���م ن��ل��م��س م���ن خ���ال ت��ل��ك اإلدارة ل��ل��دول��ة أي���ة ن��ت��ائ��ج أو 
ال��م��رج��وة  ال��ط��م��وح واآلم����ال الشعبية  اع��م��ال تحقق  ان���ج���ازات أو 
بل على العكس من ذل��ك فقد أدت اإلدارة الحكومية والممارسة 
البرلمانية إلى تذمر وسخط المواطنين وعدم رضاهم عن عمل 

السلطتين التشريعية والتنفيذية.
اخ���وان���ي وأخ����وات����ي )أب���ن���اء وط��ن��ي ال���ع���زي���ز( إن اس���ت���ق���رار ال��ب��اد 
واس��ت��ك��م��ال ن��ه��ض��ت��ه��ا وت��ع��زي��ز م��ك��ان��ت��ه��ا وت��رس��ي��خ م��م��ارس��ت��ه��ا 
الديمقراطية وتحقيق طموح وتطلعات وآم���ال شعبها يتطلب 
م��ن��ا ك��ق��ي��ادة س��ي��اس��ي��ة ل��ل��دول��ة أن ن��ق��ف وق��ف��ة ت��أم��ل وم��ص��ارح��ة 
ومراجعة للنفس تجسد الحرص على االلتزام بوحدتنا الوطنية 

وعدم التفريط أو المساس بها.
إخ���وان���ي وأخ���وات���ي )أب���ن���اء وط��ن��ي ال��ع��زي��ز( ل��م��ا ك���ان ال��ش��ع��ب هو 
مرتكز غايتنا األول��ى واألخ��ي��رة وأن��ه صاحب الكلمة المسموعة 
ف���ي ت��ق��ري��ر م��ص��ي��ره وت��ح��ق��ي��ق ك���ل م���ا م���ن ش���أن���ه ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ت��ه 
ورفعة شأنه فقد رأينا أن الخروج من المشهد السياسي الحالي 
بكل ما فيه من ع��دم توافق وع��دم تعاون واختافات وصراعات 
وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض اآلخر 

وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية.
ف��إن��ه م��ن ج��م��اع ك��ل م��ا ت��ق��دم فقد رأي��ن��ا ان��ط��اق��ا م��ن مسؤوليتنا 
ال��ت��اري��خ��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة أم����ام ال��ل��ه س��ب��ح��ان��ه وت��ع��ال��ى واس��ت��ج��اب��ة 
ق��ررن��ا اللجوء  أم���ام شعبنا فقد  ال��وط��ن��ي وال��دس��ت��وري  لواجبنا 
إلى الشعب باعتباره المصير واالمتداد والبقاء والوجود ليقوم 
ب��ن��ف��س��ه ب���إع���ادة ت��ص��ح��ي��ح م��س��ار ال��م��ش��ه��د ال��س��ي��اس��ي م���ن ج��دي��د 

بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا.
وب���ن���اء ع��ل��ي��ه ف��ق��د ق���ررن���ا م��ض��ط��ري��ن ون�����زوال ع��ل��ى رغ��ب��ة ال��ش��ع��ب 
ال��ذي ارتضيناه  واحتراما إلرادت��ه االحتكام إلى الدستور العهد 

واس��ت��ن��ادا إل���ى ح��ق��ن��ا ال��دس��ت��وري ال��م��ن��ص��وص ع��ل��ي��ه ف��ي ال��م��ادة 
)107( من الدستور أن نحل مجلس األمة حا دستوريا والدعوة 
إل���ى ان��ت��خ��اب��ات ع��ام��ة وف��ق��ا ل���إج���راءات وال��م��واع��ي��د وال��ض��واب��ط 
الدستورية والقانونية وهدفنا من هذا الحل الدستوري الرغبة 
األكيدة والصادقة في أن يقوم الشعب بنفسه ليقول كلمة الفصل 
في عملية تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد باختيار 
من يمثله االختيار الصحيح والذي يعكس صدى تطلعات وآمال 
هذا الشعب وسوف يصدر مرسوم الحل والدعوة إلى االنتخابات 
القانونية  اع��داد الترتيبات  الله بعد  القادمة إن شاء  في األشهر 

الازمة لذلك.
اخواني واخواتي )أبناء وطني العزيز( وحرصا منا على تأكيد 
وتعزيز المشاركة الشعبية باعتبارها ركيزة من ركائز الحكم 
ف��إن��ن��ا ن���ود أن نبين ل��ك��م أن��ن��ا ل��ن ن��ت��دخ��ل ف��ي اخ��ت��ي��ارات الشعب 
لممثليه ولن نتدخل كذلك في اختيارات مجلس األمة القادم في 
اختيار رئيسه أو لجانه المختلفة ليكون المجلس سيد قراراته 
ولن نقوم كذلك بدعم فئة على حساب فئة أخ��رى بل سنقف من 
الجميع على مسافة واح��دة هدفها فتح صفحة ومرحلة جديدة 

مشرقة بإذن الله لصالح الوطن والمواطنين.
اخ���وان���ي وأخ���وات���ي )أب���ن���اء وط��ن��ي ال��ع��زي��ز( إن ال��م��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة 
تتطلب منكم حسن اختبار من يمثلكم التمثيل الصحيح الذي 
يعكس تطلعاتكم ويحقق آمالكم وينفذ رغباتكم ونأمل منكم أن 
ال يكون االختيار أساسه التعصب للطائفة أو للقبيلة أو للفئة 
على حساب الوطن فالكويت لم تكن ول��ن تكون ألح��د بعينه بل 

هي وطن الجميع واحة أمن وأمان.
ونود أن نبين لكم أن االختيار غير الصحيح لمن يمثلكم سوف 
إل��ى المربع األول  ال��ب��اد وال��ع��ب��اد وسيعود بنا  يضر بمصلحة 
ال��ت��ع��اون وتغليب المصالح  إل��ى ج��و التعصب والتناحر وع���دم 
الشخصية على حساب الوطن والمواطنين لهذا فإننا نطلب من 
الجميع إدراك حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقكم في 
المشاركة االيجابية في عملية االنتخاب والحرص كل الحرص 
ث��م وطنه وال���ذي يضع  ال��ق��وي األم��ي��ن المؤمن بربه  على اختيار 

مصلحة الكويت وشعبها فوق كل اعتبار.
أب��ن��اء وطننا العزيز أن ال تضيعوا فرصة تصحيح  ونناشدكم 
مسار المشاركة الوطنية حتى ال نعود إلى ما كنا عليه ألن هذه 
العودة لن تكون في صالح الوطن والمواطنين وسيكون لنا في 

حالة عودتها إجراءات اخرى ثقيلة الوقع والحدث.
إخواني وأخواتي )أبناء وطني العزيز( أسمحوا لي نيابة عنكم 
إل��ى ك��ل م��ن السلطتين التشريعية والتنفيذية  أن أوج���ه رس��ال��ة 
ال��ق��ادم��ة وأن  تتضمن تحمل المسؤولية الوطنية ف��ي المرحلة 
يتم التعاون بينهم في ظل أج��واء من التوافق والتفاهم اخوانا 
م��ت��ح��اب��ي��ن ي��ح��س��ن ال��ك��ل ال��ظ��ن ب��اآلخ��ر وأن ي��ت��م ت���رك الخصومة 
وال����ن����زاع ح��ت��ى ال ي��ت��م ال����وق����وع ف���ي ق���ول���ه ت��ع��ال��ى )وال ت��ن��ازع��وا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم( بل عليكم العمل وااللتزام بقوله تعالى 

)واعتصموا بحبل الله جميعا وال تفرقوا(.
ك��م��ا ن��دع��و ال��ج��م��ي��ع إل���ى االل��ت��ف��اف ح���ول ق��ي��ادة ح��ض��رة صاحب 
السمو أم��ي��ر ال��ب��اد حفظه ال��ل��ه ورع���اه م��ع ع��دم ت��ج��اوز سلطاته 
التي كفلها الدستور والبعد عن التصرفات غير الدستورية وغير 
القانونية وعدم التدخل في النوايا وتضليل الرأي العام وكل ما 

يضر أمن الوطن واستقراره.
ل��ل��ه خ��اش��ع��ي��ن لعظمته مسبحين بحمده  ن��س��ج��د  ال��خ��ت��ام  وف���ي 
شاكرين لفضله ونعمه التي ال تعد وال تحصى ونسأله عز وجل 
أن يحفظ الكويت وشعبها من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن 
يسدد على الدرب خطانا وأن يوفقنا لما فيه خير للباد والعباد 
في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير الباد حفظه الله ورعاه 

وسلمه وعافاه.
)وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون 

إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون(.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسام عليكم ورحمة 

الله وبركاته.

هدفنا من هذا الحل الدستوري 
الرغبة الصادقة في أن يقول 

الشعب كلمته الفصل في 
عملية تصحيح مسار المشهد 

السياسي

الكويت لم ولن تكن ألحد بعينه 
بل هي وطن للجميع ونأمل أال 

يكون اختيار ممثلين األمة 
أساسه التعصب للطائفة أو 

القبيلة

على الجميع إدراك حجم 
المسؤولية الوطنية والمشاركة 

االيجابية في عملية االنتخاب 
والحرص على اختيار القوي األمين 

الشعب هو ُمرتكز غايتنا األولى 
واألخيرة وهو صاحب الكلمة 
المسموعة في تقرير مصيره 
وتحقيق تعزيز مكانته ورفعة 

شأنه

المشهد السياسي تمزقه 
االختالفات وتدمره الصراعات 

وتسيره المصالح واألهواء 
الشخصية على حساب استقرار 

الوطن

ندعو الجميع إلى االلتفاف حول 
سمو أمير البالد وعدم تجاوز 

سلطاته والبعد عن التصرفات 
غير الدستورية وعدم التدخل في 

النوايا وتضليل الرأي العام 
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كتبت رنا سالم 

احتفل طاب الثاني عشر بالقسم العلمي بانتهاء اختباراتهم صباح 
أمس األربعاء بمادة الكيمياء ، حيث وصفوا االختبار بأنه جيد نوعا 
ما فلم تكن األسئلة الموضوعة صعبة للغاية إال أنه وج��دت بعض 
األخطاء الفنية في األسئلة وتم توزيع درجاتها على بقية االختبار 
، وقالت الموجه الفني العام للعلوم منى األنصاري ل«بوبيان نيوز 
› أن االختبار في مستوى الطاب مشيرة إلى أنه في حال وجود أية 
ال��س��ؤال على االختبار منوهة إلى  أخ��ط��اء فنية سيتم ت��وزي��ع درج��ة 
أننا حريصون على مراعاة مصلحة الطالب أثناء عملية التصحيح.

 الخميس 
ً
إل���ى ذل���ك ،  ي��ن��ه��ي ط���اب ال��ق��س��م األدب����ي اخ��ت��ب��ارات��ه��م غ����دا

باإلحصاء والتعليم الديني بالمنطق القديم بينما يواصل الكنترول 
عمله لانتهاء م��ن التصحيح إلص���دار النتائج السبت المقبل بعد 
اع��ت��م��اده��ا م��ن وزي���ر التربية د.ع��ل��ي ال��م��ض��ف، وذك���رت رئيسة لجنة 
ثانوية 25 فبراير هدى العنزي أن عدد الطالبات المتقدمات الختبار 
اليوم 91 طالبة من القسم العلمي، و 47 طالبة من القسم األدبي من 
مدرسة 25 فبراير، و 111 طالبة من المسائي، و12 طالبة من ثانوية 
ت��م التجهيز لفترة االخ��ت��ب��ارات  أن��ه  إل��ى  التضامن األه��ل��ي��ة.وأش��ارت 
ال��ل��ج��ان، والس��ت��ق��ب��ال الطالبات  بتكوين ف���رق ع���دة إلع����داد وم��ت��اب��ع��ة 

ودخولهن، و تم تنظيم لجنة االختبار المريح للرد على أي سؤال 
للطالبات قبل دخ��ول قاعة االختبار لبث الطمأنينة ف��ي نفوسهن، 
 طالبات القسم العلمي باالنتهاء م��ن أداء االخ��ت��ب��ار األخير، 

ً
مهنئة

ال��ط��ال��ب��ات م��ن القسمين العلمي واألدب����ي بتحقيق   لجميع 
ً
متمنية

النجاح والتفوق.
من جانب آخر ،  قام وكيل التعليم العام أسامة السلطان ومدير عام 
منطقة االحمدي التعليمية  منصور الديحاني بتكريم رؤساء لجان 
اخ��ت��ب��ارات ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة ب��ال��م��دارس ال��ت��اب��ع��ة لمنطقة األح��م��دي،  
تقديرا لجهودهم التي بذلوها خال فترة عقد االختبارات وحرصهم 
ال��ل��وائ��ح والنظم دون تعسف م��ع توفيرهم لمتطلبات  على تطبيق 
ل��ج��ان االخ��ت��ب��ارات ال��ت��ي تضمن ان��س��ي��اب��ي��ة ال��ع��م��ل وت��وف��ي��ر األج���واء 

التربوية المائمة للطلبة ألداء اختباراتهم.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ال���دي���ح���ان���ي، أن����ه ح����رص ع��ل��ى ت��ك��ري��م رؤس�����اء ل��ج��ان 
االخ��ت��ب��ارات وال��ع��ام��ل��ي��ن معهم ت��ق��دي��را ل��ج��ه��وده��م ال��ت��ي ب��ذل��وه��ا في 
تجهيز اللجان وضمان انسيابية العمل فيها خال فترة االختبارات 
ال��ت��ي تعتبر أه���م م��رح��ل��ة ف��ي ح��ي��اة أب��ن��ائ��ن��ا ال��ط��ل��ب��ة وال��ت��ي ستكون 
ف��ي المؤسسات  خ��ات��م��ة ج��ه��وده��م ليستكموا م��ش��واره��م التعليمي 
أم��ان��ي��ه بتحقيقهم لنتائج ترضيهم  االك��ادي��م��ي��ة الح��ق��ا، معربا ع��ن 

وتحقق طموحهم.

وسط بهجة وفرحة شديدة

طالب »الثاني عشر« ودعوا المدارس االمتحانات.. والنتائج السبت
السلطان كرم رؤساء لجان مدارس األحمدي 

»التربية« تحث طالبها ومعلميها على 
املشاركة في مسابقة مؤسسة حمدان 

بن راشد لألداء التعليمي املتميز

كتبت رنا سالم 

أصدر الوكيل المساعد للتنمية التربوية و األنشطة فيصل المقصيد 
ال��ع��ام وال��خ��اص والنوعي ) بنين  نشرة عامة لجميع م���دارس التعليم 
– بنات( ، وذلك في إطار استعدادات وزارة التربية للدورة الخامسة و 
العشرين لمنافسة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي 

المتميز للعام الدراسي .
ال��م��ش��ارك��ة ف��ي منافسة المؤسسة  ال��ك��وي��ت  ال��ت��رب��ي��ة ف��ي   وق����ررت وزارة 
بفئاتها الثاث »الطالبة ، الطالب المتميز ، المعلمة ،المعلم المتميز ، 

المدرسة واإلدارة المدرسية المتميزة«.
  ك��م��ا ح��رص��ت ال�������وزارة ع��ل��ى ال��م��ش��ارك��ة ف���ي ه����ذه ال��م��ن��اف��س��ة ال��ت��رب��وي��ة 
، رغبة في االرت��ق��اء بمستوى األداء واإلب���داع في المجال  بمستوياتها 
التربوي وتشجيع روح المبادرة والتميز في جميع المجاالت التربوية 
والعلمية واألدب��ي��ة واإلداري���ة واالبتكارية واإلع���ان عنها في الوسائل 

اإلعامية واإلذاعة المدرسية لحث الجميع على المشاركة.
لمزيد من التفاصيل يرجى تحميل دليل المشاركة يرجى الدخول على 

www.ha.ae -)موقع الجائزة اإللكتروني – )الجوائز الخليجية

التوره : اختبار اليوم ساده جو من 
الهدوء واالطمئنان 

ق��ال رئيس لجنة االختبار المكلف بثانوية 
ال��ت��وره، أن إجمالي  فلسطين للبنين م��ع��اذ 
الطلبة المتقدمين لاختبار للجان ثانوية 
فلسطين التابعة لمنطقة حولي التعليمية 
ال��ق��س��م   م��ن��ه��م 208 ط���ال���ب م����ن 

ً
333 ط���ال���ب���ا

ال��ع��ل��م��ي و 125 ط���ال���ب م���ن ال��ق��س��م األدب�����ي، 
 أنه يوجد لجنة 

ً
موزعين على 5 لجان مبينا

خاصة تضم 6 طاب موزعين على لجنتين 
فرعيتين.

وح����ول ج��اه��زي��ة ال��م��درس��ة أوض����ح ال���ت���وره ، 
 لتحضير اللجان والتأكد من صيانة التكييف، 

ً
أنه تم اإلعداد مسبقا

و تم وض��ع اللوحات اإلرش��ادي��ة والقوانين التي تنص على االلتزام 
ب��ال��ل��وائ��ح، م��ن��وه��ا أن االخ��ت��ب��ار س���اده ج��و م��ن ال���ه���دوء واالط��م��ئ��ن��ان، 

متمنيا ألبنائه الطلبة النجاح والتوفيق في أداء االختبار.
ومن جانبه ذكر الطالب أحمد الفرحان من القسم العلمي أن اختبار 
ال��ط��ال��ب أحمد  ق��ال  ، بينما  م���ادة الكيمياء ج��اء متوافقا م��ع المنهج 
ع��ب��دال��ح��م��ي��د م���ن ال��ق��س��م األدب�����ي أن اخ��ت��ب��ار ال��ت��اري��خ ت��م��ي��ز ب��وض��وح 

األسئلة.
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مدربو الكليات: نقدر
جهود لجان اعتماد 

املتطلبات الرئيسة 
للترقيات بقطاع البحوث

كتب إبراهيم سالم

ث�����م�����ن ن������ائ������ب رئ������ي������س راب�����ط�����ة 
أعضاء هيئة التدريب للكليات 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ب��ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
للتعليم التطبيقي وال��ت��دري��ب 
ال����ج����ه����ود  ال����ش����ط����ي  أ. خ����ل����ي����ل 
ال��ت��ي بذلتها لجان  المخلصة 
اع��ت��م��اد المتطلبات الرئيسية 

ف��ي الهيئة لعملها ط��وال  للترقيات بقطاع البحوث 
ال��دراس��ي المنتهي ممثلة في لجنة البحوث  الفصل 
العلمية برئاسة أ. فؤاد الربيعان وعضوية كل من أ. 
أ. جاسم الحسن، ولجنة الشهادات  إيمان الدرباس، 
أ. عبدالوهاب الرشيدي وعضوية  المهنية برئاسة 
أ. مايسة الربيعان، ولجنة  ال��زع��ب��ي،  أ. راش��د  ك��ل م��ن 
ال������دراس������ات ال���م���ي���دان���ي���ة ب���رئ���اس���ة أ. ي���وس���ف ال��ح��م��د 
وع��ض��وي��ة ك��ل م��ن أ. ع����ادل ال��ع��ط��ار، أ. ه��ي��ا ال��ع��م��ي��رة، 
وخص بالشكر أ. أميرة الطخيم مقرر اللجان الثاث 
والتي يقع عليها عبئ كبير من كليات الهيئة الخمس 
وت��ق��وم ب��واج��ب��ه��ا ع��ل��ى أك��م��ل وج���ه ب��إخ��اص وإت��ق��ان 
دون كلل أو ملل، كما توجه بشكره وتقديره لرؤساء 
وأعضاء اللجان لتفانيهم في عملهم وعدم التسويف 
أو ال���م���م���اط���ل���ة وإن�����ج�����از ك����اف����ة ال���م���ل���ف���ات ب���ال���س���رع���ة 

المطلوبة.

»الكهرباء«: قطع التيار عن 
»شاليهات الخيران«.. الغد

ف��رق��ه��ا المعنية،  ال��ك��ه��رب��اء وال���م���اء، أن  أع��ل��ن��ت وزارة 
سقوم يوم غد الخميس، بإجراء صيانة طارئة للخط 
ف��ي الفترة م��ن الخامسة   ،»B ال���زور  33KV« الهوائي
، م��م��ا ي��ت��رت��ب ع��ل��ي��ه ان��ق��ط��اع 

ً
ح��ت��ى ال��ت��اس��ع��ة ص��ب��اح��ا

ال��ت��ي��ار ال��ك��ه��رب��ائ��ي ع���ن م��ن��ط��ق��ة ش��ال��ي��ه��ات ال��خ��ي��ران 
أرقام الطرق التالية: 270-285-290-295-298. بحسب 
ت��غ��ري��دة ن��ش��رت��ه��ا ال������وزارة ع��ل��ى ح��س��اب��ه��ا ف���ي م��وق��ع 

»تويتر«

»حماية البيئة«: الكويت 
تسجل الطيور منذ 1954

أك����دت م���دي���رة ال��ب��رام��ج واألن��ش��ط��ة وع���ض���وة مجلس 
إدارة الجمعية الكويتية لحماية البيئة، جنان بهزاد، 
أن الجمعية تمكنت م��ن فتح صفحة خ��اص��ة لدولة 
ال��ك��وي��ت ل��ت��وث��ي��ق ال��ت��ن��وع ال��ح��ي��وي وال��ح��ي��اة ال��ب��ري��ة 
ب��ه��دف معرفة   ،»/https://kuwait.observation.org«
األنواع التي تم تسجيلها سابقا وحتى هذه اللحظة.

وأوضحت بهزاد في تصريح صحافي أن ذلك يأتي 
»في أولى الخطوات العلمية لتوثيق التنوع الحيوي 
في دول��ة الكويت، بالتعاون مع منظمة »بيرد اليف 
ان��ت��رن��اش��ي��ون��ال«، وجمعية ال��ح��ي��اة ال��ب��ري��ة ف��ي دول��ة 
فلسطين، وبالشراكة مع المؤسسة األم في بلجيكا 

وهولندا.

الشعب محد يطوله
ال��ع��اق��ة ال��ك��ب��ي��رة ب��ي��ن أس���رة 
ال���ح���ك���م وال����ش����ع����ب ال��ك��وي��ت��ي 
ع����اق����ة م���ت���ج���ذرة ب���األع���م���اق 
والي�����م�����ك�����ن ألي ش��خ��ص��ي��ة 
لها  أو ش��خ��ص��ي��ة  س��ي��اس��ي��ة 
اق���ت���ص���ادي  او  م����ال����ي  ن����ف����وذ 
أن ت��س��اه��م ف���ي خ��ل��ق ح��اج��ز 

بين هذا الشعب وه��ذه األس��رة الكريمة التي يؤكد 
الكويتي على احترامها متمثلة بالقيادة  الشعب 
ت��اري��خ��ي منذ عشرات  م��وق��ف  ك��ل  ف��ي  السياسية 

السنين الى يومنا هذا .
خ��ط��اب ص��اح��ب ال��س��م��و وول����ي ال��ع��ه��د ي��ؤك��د م��دى 
الذي  وال��ق��رب من نبضهم  بالمواطنين  االح��س��اس 
ي��ش��ع��رون ب���ه ت��ج��اه وض���ع ال��ك��وي��ت ال����ذي وصلنا 
إل��ي��ه م��ن��ذ أن ق���ال ال��ش��ع��ب ك��ل��م��ت��ه ف���ي 5 ديسمبر 
أن تتولى مناصب  2020 برفض رم��وز سياسية 
معينة وك��ان للحكومة دور كبير في تولي هؤالء 
ه�����ذه ال���م���ن���اص���ب م����ن خ�����ال ط���ري���ق���ة اس���ت���ف���زازي���ة 
ح���اول ال��ش��ع��ب وال���ن���واب ت��ج��اوزه��ا ب��ا ف��ائ��دة مما 
 ، الدستورية  زاد تجاوزهم على الشعب وحقوقه 
ال��م��واق��ف التي تثبت وج��وب  م��ن خ��ال الكثير م��ن 

رحيلهم بأسرع وقت .
ال���ي���وم ي����وم ت��اري��خ��ي ف���ي ح���ي���اة ال��ش��ع��ب ال��ك��وي��ت��ي 
أراده��ا  التي  المطالب  السياسية  القيادة  ب��أن تلبي 
الشعب من خال النواب المعتصمين والرافضين 
لتصرفات الرئيسين الذين ادخلوا الكويت في نفق 
مظلم اليمكن تجاوزه من خال تصاريح مستفزة 
ب��أن��ه��م ف����وق ال��ش��ع��ب وق���ال���ت ال���ق���ي���ادة ال��س��ي��اس��ي��ة 
ب��االن��ح��ب��از للشعب وال��ع��ودة ال��ي��ه ل��ل��وص��ول ال��ى بر 
األمان وأثبت صاحب السمو وولي عهده األمين أن 

» الشعب محد يطوله » 

د.مشاري محمد االسود

دكتوراه فلسفة في جامعة القاهرة
عضو جمعية الصحفيين الكويتية

البريوج : »صرف الساعات الزائدة عن النصاب االسبوع القادم«

التحالف الوطني: نثمن عاليا خطاب القيادة السياسية
وعلى رأسها اعادة األمر الى الشعب الكويتي ليختار ممثليه

مستشفى جابر يجري نحو 1100 جراحة بمختلف االختصاصات خالل 6 أشهر

غرفة عمليات فريدة تعمل بنظام »4K Easy Suite« تحتوي 
على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا

سفارة الهند احتفلت في باليوم العالمي لليوغا

السفير جورج: اليوغا هدية الهند إلى العالم

احمد سويلم : مهرجان »كان ليونز« الملتقي االهم مع 
صناع االبداع

كتب إبراهيم سالم

ص���ّرح رئ��ي��س راب��ط��ة أع��ض��اء هيئة ال��ت��دري��ب د .محمد 
ال���ب���ري���وج ب�����أن ص�����رف م���ب���ال���غ ال���س���اع���ات ال�����زائ�����دة ع��ن 
ف��ت��رة الفصل الثاني  ال��ن��ص��اب لجميع المعاهد خ��ال 
ال��ق��ادم  ت��ك��ون ف��ي حسابات المدربين االس��ب��وع  س��وف 

بإذن الله.
وبهذه المناسبة تقدم البريوج بالشكر الجزيل لنائب 

قطاع التدريب م.فيصل ضاحي المطيري ومساعديه 
ال���ك���رام م. إدري����س ال��ك��ن��دري ود.م��ح��م��د ال��ه��اج��ري على 
سرعة انجاز المعامات االداري��ة وتعاونهم الملموس 

لصرفها.
كما خّص البريوج بالشكر لنائب المدير العام للشؤون 
االدارية والمالية د.حسن الفجام لمتابعته الشخصية 
للصرف وتواصله الدائم مع الرابطة والشكر موصول 

لمساعدة النائب أ .غدير عبدال لجهودها الواضحه.

 ب��ال��ش��ك��ر ل��ج��ه��از ال��م��راق��ب��ي��ن 
ً
وت���وج���ه ال���ب���ري���وج أي���ض���ا

الماليين بالتطبيقي لتعاونهم وجهودهم الواضحه.
وخ��ت��م د.ال���ب���ري���وج ح��دي��ث��ه ب��ال��ش��ك��ر لجميع ال��م��درب��ي��ن 
الرابطة  الرابطة كما نوه عن ُمتابعة  لثقتهم بأعضاء 
ل��ج��م��ي��ع االم�������ور ال���خ���اص���ة ب���أع���ض���اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري���ب 
بالمعاهد بالتنسيق م��ع ادارة الهيئة خ��ال العطلة 
الصيفية و تمنت الرابطة اجازة صيف سعيدة لجميع 

اعضاء هيئة التدريب وجميع منتسبي الهيئة.

تلقى التحالف الوطني الديمقراطي كلمتي القيادة صاحب 
ال��س��م��و أم���ي���ر ال���ب���اد وول�����ي ع���ه���ده االم���ي���ن ب��ب��ال��غ ال��س��ع��ادة 
والتقدير لنا فيهما من معان سامية وراقية والتزام صريح 
ب����األس����س  ال���دس���ت���وري���ة وال��دي��م��ق��راط��ي��ة ال���ت���ي ب��ن��ي��ت عليها 

السياسية الكويتية المعاصرة.
ل��ق��د ج����اءت ت��ل��ك ال��ك��ل��م��ات ل��ت��ض��ع ح���دا ل��ل��ف��وض��ى السياسية 
والقلق واليأس الذي عاشه الكويتيون مؤخرا بسبب التعطيل 
المقصود للحياة السياسية والمؤسسات الدستورية. كما 

اخ��م��دت ت��ل��ك ال��ك��ل��م��ات جميع رواف����د االش���اع���ات ال��ت��ي نخرت 
مجتمعنا وأوهنت نظامنا السياسي واالقتصادي وزعزعت 

ثقة الناس في النظام السياسي.
ال��دس��ت��وري��ة السامية التي  ال��م��ب��ادئ  ويثمن التحالف عاليا 
ارتكز عليها خطاب القيادة السياسية وعلى رأسها اع��ادة 
ال��ى الشعب الكويتي ليختار ممثليه م��ن دون تدخل  األم���ر 
ال��ت��دخ��ل في  ق���رار ع��دم  السلطة السياسية فيها ع���اوة على 
ال��ق��ادم لمن سيتولى منصب رئاسة  ن��واب المجلس  اختيار 

المجلس.
م���ن ج��ان��ب آخ���ر ي��ق��در ال��ت��ح��ال��ف االش������ارات ال��واض��ح��ة لفشل 
ال��س��ل��ط��ت��ي��ن ف���ي اداء م��ه��ام��ه��م��ا وت���دخ���ل ك���ل م��ن��ه��م��ا ف���ي عمل 

االخرى. 
ل����ذا ي���دع���و ال��ت��ح��ال��ف ال���وط���ن���ي ال���دي���م���ق���راط���ي ج��م��ي��ع ال��ق��وى 
السياسية والشعب الكويت النتهاز هذه الفرصة إلعادة بناء 
الثقة ف��ي مؤسساتنا السياسية والديمقراطية وال��ى حسن 

اختيار نوابهم للمجلس القادم.

ق����ال رئ��ي��س ق��س��م ال���ج���راح���ة ف���ي م��س��ت��ش��ف��ى ج��اب��ر األح��م��د 
الدكتور سليمان المزيدي إنه تم إجراء نحو 1100 عملية 
ج��راح��ي��ة ف��ي األش��ه��ر الستة الماضية م��ع وج���ود ع��دد 28 

غرفة عمليات هو األعلى على مستوى الكويت.
وأض���اف المزيدي ف��ي تصريح صحفي ال��ي��وم األرب��ع��اء أن 
غ��رف العمليات في مستشفى جابر األحمد تتميز بأنها 
مائمة لكل تخصص جراحي محدد مع إمكانية احتوائها 

تخصصات أخرى عند الحاجة.
وأش���ار إل��ى وج��ود غرفة عمليات ف��ري��دة م��ن نوعها تعمل 
باستخدام نظام التكامل »4K Easy Suite« تحتوي على 
إل��ي��ه تكنولوجيا التصميم والتنفيذ  أح���دث م��ا توصلت 
والتجهيز ويمكن عبرها االت��ص��ال وب��ث المعلومات ألي 
مكان بالعالم مع إمكانية نقل وقائع الجراحات مباشرة 

في المؤتمرات الطبية العالمية.

وذكر أن الجراح بإمكانه كذلك التحكم بأغلب التجهيزات 
داخ������ل ه�����ذه ال���غ���رف���ة ب��ل��م��س��ة واح�������دة إض����اف����ة إل�����ى وج����ود 
 أن 

ً
أح��دث تكنولوجيا جراحة المناظير »4K/3D«، مبينا

ال��ج��راح��ي��ة  ال��ت��خ��ص��ص��ات  ب��ت��ن��وع  مستشفى ج��اب��ر يتميز 
إل��ى التخصصية كجراحة  ال��ع��ام��ة  ال��ج��راح��ة  م��ن عمليات 
العيون واألنف واألذن والحنجرة واألعصاب وغيرها من 

تخصصات.
وقال إن المستشفى يتميز بوجود الروبوت الجراحي إذ 
إن قسم الجراحة العامة فيه هو الوحيد في الكويت الذي 
يستخدم الروبوت وتم بالفعل إج��راء أكثر من 50 جراحة 

في أقل من 6 أشهر عن طريقه.
إل��ى أن المستشفى يضم غ��رف��ة خ��اص��ة ومصممة  وأش���ار 
ال���ذي يستخدم حاليا في  ال��ج��راح��ي  ل��ل��روب��وت  خصوصا 

أماكن كثيرة في العالم السيما في الدول المتقدمة.

احتفلت سفارة الهند في 
الكويت باليوم العالمي 
الثامن لليوغا )IDY( في 
مبنى السفارة، بحضور 
ال�������ع�������دي�������د م��������ن رؤس�����������اء 
البعثات الديبلوماسية 
وال�����م�����واط�����ن�����ي�����ن وأب�����ن�����اء 
ال����ج����ال����ي����ة ال����ه����ن����دي����ة ف��ي 

الكويت.
ش��ه��د ال���ح���دث اس��ت��ج��اب��ة 

حماسية بمشاركة م��ادي��ة م��ن أكثر 
من 500 شخص من مختلف مناحي 
الحياة، بمن فيهم الديبلوماسيون 
األج������ان������ب وإع�����ام�����ي�����ون وال���ج���ال���ي���ة 
الهندية وأصدقاء الهند في الكويت.

وس�����ل�����ط ال����س����ف����ي����ر س���ي���ب���ي ج��������ورج، 
 
ً
ال��ي��وغ��ا، مشيرا ال��ض��وء على أهمية 

إل��ى أن ال��ي��وغ��ا ه��ي ن��ت��اج الحضارة 
ال��ه��ن��دي��ة، وه��ي ه��دي��ة ال ت��ق��در بثمن 

من الهند القديمة للعالم.
وأك��د في كلمته خ��ال المناسبة، أن 
اليوغا ليست ديانة، بل طريقة حياة 

تهدف إلى عقل سليم في 
 إل��ى 

ً
ج��س��م س��ل��ي��م، الف���ت���ا

ان اليوغا ال تمييز فيها 
وي��م��ك��ن ل��ج��م��ي��ع ال��ن��اس 
ممارستها، بغض النظر 
ق���وت���ه���م أو ع��م��ره��م  ع����ن 
 ب��أن��ه 

ً
أو ق���درت���ه���م. ع��ل��م��ا

ق��د ت��م االح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم 
ف��ي 75  ال��ع��ال��م��ي لليوغا 
دول���������ة م�����ن ال�����ش�����رق إل����ى 
ال����غ����رب، م����ع ح���رك���ة ال���ش���م���س، ال��ت��ي 

تغطي 16 منطقة زمنية.
وتابع ان اليوغا لديها القوة الفطرية 
ع���ل���ى رب�����ط ال����ن����اس وال��م��ج��ت��م��ع��ات، 
ال��ح��دود وتجمع الجميع  وت��ت��ج��اوز 
 وف����ي ج��وه��ره��ا ال��ح��ق��ي��ق��ي هي 

ً
م���ع���ا

قوة موحدة.
 مختلفة، 

ً
ال��س��ف��ارة أح���داث���ا ون��ظ��م��ت 

حية وافتراضية، خال الفترة التي 
ال��ي��وم العالمي لليوغا، منذ  تسبق 
 وجلسات 

ً
شهرين، تضمنت دروس��ا

اليوغا المنتظمة.

عبر المخرج المنتج احمد السويلم عن سعادته الغامرة 
ال��دول��ي – ووصفه  ف��ي مهرجان – ك��ان ليونز  للمشاركة 
ب��ان��ه الملتقي االه���م لصناع االب����داع . حيث راح يتطور 
ه���ذا ال��م��ه��رج��ان م���ن م��ه��رج��ان ك���ان ال���دول���ي ل���اع���ان ال��ى 
حدث عالمي الولئك الذين يعملون في مجال االتصاالت 
االبداعية واالع��ان والمجاالت ذات الصله ويعتبر اكبر 

تجمع لصناعة االعان واالتصاالت االبداعية . 
وقال احمد السويلم : ان مهرجان كان ليونز الدولي يقام 
لمدة خمسة اي��ام ويتضمن منح جوائز االس��ود ) ليونز 
ف��ي مدينة ك��ان جنوب  ال��م��ه��رج��ان��ات  ف��ي قصر  ( سنويا 
فرنسا . في شهر يونيو من كل عام . ويشهد المهرجان 
هذا العام مشاركة اكثر من 20 الف مندوب ومشارك من 
90 دولة من بينها دولة الكويت لاحتفال بافضل ابداع 
ب��االض��اف��ة لكم  ف��ي االت��ص��ال ومناقشة قضايا الصناعة 
ال��ت��ى تستقطب المبدعين في  م��ن االن��ش��ط��ة والفعاليات 

مجاالت االبداع والخلق الفني واالعاني واالعامي .

وتابع السويلم قائا : تأتى المشاركة هذا العام من خال 
مشروع سينمائي جديد بمشاركة اميركية – كويتية – 
وسيتم مناقشة المشروع مع عدة جهات انتاجية عالمية 
حيث يومن هذا المهرجان فرص حقيقية لدعم المشاريع 
االبداعية الشابة بالذات على الصعيد السينمائي والفني 

واالعامي . 
وفي ختام تصريحه قال المخرج المنتج احمد السويلم 
: ان المشاركة في مهرجان – ك��ان ليونز الدولي – تمثل 
ف��رص��ة ه��ام��ة ل��ل��ت��واص��ل م��ع اج��ي��ال المبدعين م��ن ان��ح��اء 
العالم وما اتمناه شخصيا المزيد من الحضور للمبدع 
الكويتي والخليجي والعربي بشكل عام عبر هذا الموعد 
ال��م��ع��ن��ي ب��االح��ت��ف��اء وال���دع���م الج��ي��ال ال��ش��ب��اب م��ن ان��ح��اء 

العالم . 
ال��دول��ي يقام هذا  وح��ري بالذكر ان مهرجان ك��ان ليونز 
ال��ج��اري في قصر  ال��ى 24 يونيو  العام في الفترة من 20 

المهرجانات في مدينة كان جنوب فرنسا . 



4
الخميس 24 ذو القعدة 1443هـ

23 يونيو 2022م - العدد 562

رئيس التحرير فيحان العازمي

أك��د مدير الهيئة العامة للبيئة رئيس مجلس إدارت��ه��ا الشيخ 
ع��ب��دال��ل��ه األح���م���د، أن »ال��ه��ي��ئ��ة ت��ع��م��ل م���ا ي���ل���زم ل��ت��ط��وي��ر ودع���م 
السياحة البيئية، وإيجاد أماكن جديدة مثل المحميات لدعم 
االستمتاع والترفيه للمواطنين والمقيمين، وهو حق للجميع 
لكن ضمن االلتزام بالقوانين والحفاظ على البيئة، حيث إن أي 
 في الوقت 

ً
اعتداء عليها يؤدي إلى إلحاق الضرر بها«، مشيرا

ذات���ه إل���ى أن »ال��ع��م��ل ج���ار ل���زي���ادة أع����داد ال��ض��ب��اط القضائيين 
ال��م��ف��اج��ئ��ة، لضبط المخالفات  ال��ح��م��ات التفتيشية  وتكثيف 
ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى البيئة الس��ي��م��ا الساحلية  ف��ي  وغ��ي��ر الملتزمين 

والشاطئية«.
وخال تصريح صحافي لإعان عن مؤتمر »كويت االستدامة... 
ال����ذي تنظمه  ل��ب��ن��اء مستقبل م���س���ت���دام«،  ال��ب��ي��ول��وج��ي  ال��ت��ن��وع 

ال��ع��ام��ة، ش���ّدد األحمد  ال��ع��اق��ات  الهيئة، بالتعاون م��ع جمعية 
ال��ض��رورة على التكامل مع جمعيات النفع العام  على أن��ه »م��ن 
ال��ب��اد، على أن إط���اق حاضنة بيئية  ف��ي  ال��ش��أن البيئي  ل��رف��ع 
بالتنسيق م��ع ص��ن��دوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من 
شأنه دعم المشاريع الخاصة بالبيئة ألن هذه الحاضنات تزيد 

المشاريع المختصة البيئية في الدولة وهو ما نصبو إليه«

»البيئة« تكّثف حمالت التفتيش على السواحل والشواطئ

عبداهلل األحمد: نعمل ما يلزم لتطوير ودعم السياحة البيئية

»البلدية« و»االطفاء«: تكثيف الجوالت لمنع استخدام 
السراديب كمخازن أو البناء على أسطح المباني

جمال النصراهلل: يد التعاون ممدودة لجميع الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق التنمية المستدامة

»اإلطفاء« تعتمد ترقيات 
350 عسكري من الضباط 
وضباط الصف من مختلف 

الرتب
 ل��ت��وج��ي��ه��ات ال��ن��ائ��ب األول ل��رئ��ي��س مجلس 

ً
ت��ن��ف��ي��ذا

ال��وزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ 
أح��م��د ن����واف األح��م��د ال��ص��ب��اح، وب��م��ت��اب��ع��ة س��ع��ادة 
رئيس قوة اإلطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد، 
ال��ذي يبذلونه منتسبي قوة  وتقديرا للدور الكبير 
اإلط��ف��اء العام في حماية األرواح والممتلكات وما 
ي��ح��ظ��ون ب���ه م���ن رع���اي���ة واه���ت���م���ام م���ن ق��ب��ل ال��ق��ي��ادة 
السياسية المتمثلة في حضرة صاحب السمو أمير 
الباد المفدى الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح 
وس��م��و ول���ي ال��ع��ه��د األم���ي���ن ال��ش��ي��خ م��ش��ع��ل األح��م��د 
ال��ل��ه ورع��اه��م��ا، أعلنت  ال��ص��ب��اح حفظهما  ال��ج��اب��ر 
ق��ام��ت باعتماد كشوفات  ال��ع��ام بأنها  ق��وة اإلط��ف��اء 
ال���ت���رق���ي���ات ال���خ���اص���ة ب���ال���ض���ب���اط وض����ب����اط ال��ص��ف 
والتي شملت 350 عسكري من مختلف الرتب وذلك 
 
ً
استكمااًل لحركة الترقيات التي تم اعتمادها مؤخرا

لعدد من الدفعات.

»اإلعالم«: رصد جميع 
الحسابات اإلخبارية لضمان 

التزامها بالقوانني
أص���در وزي���ر اإلع����ام وال��ث��ق��اف��ة ال��دك��ت��ور ح��م��د روح 
الدين قرارا بسحب تراخيص 90 صحيفة إلكترونية 
ارت��ك��اب م��خ��ال��ف��ات تتعلق بالقوانين،  ع��ل��ى خلفية 

وإحالة 73 وسيلة إعامية إلى النيابة العامة.
وي����أت����ي ال����ق����رار ت��ط��ب��ي��ق��ا ل��ل��ق��وان��ي��ن وال��ت��ش��ري��ع��ات 
ال���م���ن���ظ���م���ة ل���ل���ع���م���ل اإلع������ام������ي، وال�����ت�����زام�����ا ب��ض��ب��ط 
ال��م��م��ارس��ة اإلع��ام��ي��ة ع��ل��ى خ��ط ال��ح��ري��ة المسؤولة 
وع������دم ال���س���م���اح ب���ان���ت���ه���اك ال���ق���وان���ي���ن ال��م��ن��ظ��م��ة أو 

االنزالق إلى الفوضى اإلعامية.
وقالت الناطقة الرسمية باسم وزارة اإلع��ام أنوار 
م���راد إن لجنة رص��د المخالفات اإلع��ام��ي��ة أوص��ت 
بإحالة هذه الوسائل اإلعامية التي تشمل صحفا 
إل��ك��ت��رون��ي��ة وق���ن���وات ف��ض��ائ��ي��ة ال���ى ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة 
لبثها ونشرها أخبارا تضمنت مخالفات لصريح 
ال��ق��وان��ي��ن اإلع��ام��ي��ة )ق���ان���ون ال��م��رئ��ي وال��م��س��م��وع، 
قانون المطبوعات والنشر وقانون تنظيم اإلعام 
اإللكتروني( فيما أوصت اللجنة بسحب تراخيص 

الصحف اإللكترونية المخالفة.
ك���م���ا أش�������ارت إل�����ى أن ال����������وزارة وع���ب���ر ل��ج��ن��ة رص���د 
 تقوم برصد 

ً
المخالفات اإلعامية المشكلة أخ��ي��را

جميع الحسابات االخبارية والصحف اإللكترونية 
ال��ت��زام��ه��ا بالقوانين  ل��ض��م��ان  وال��ق��ن��وات الفضائية 
المنظمة ل��ه��ذا ال��ش��أن وش���ددت ال��ى ض���رورة تحري 
الدقة في نشر األخبار والتأكد منها عبر المصادر 
الرسمية، مؤكدة عزم الوزارة التصدي مباشرة ألي 

وسيلة اعامية تنتهك القوانين المنظمة.

»قانونية البلدي«: حظر 
تدخني الشيشة في 

األماكن املغلقة وفقًا 
لقانون البيئة

واف���ق���ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة وال��م��ال��ي��ة ف���ي المجلس 
البلدي علي الكتاب المقدم من المدير العام للهيئة 
ق��رار منع الشيشة في األماكن  العامة للبيئة بشأن 
المغلقة، مبدية موافقتها على المجلس على ما جاء 
في الرأي القانوني فإنه يتعين تعديل قرار المجلس 
ال��ت��دخ��ي��ن  إل���ى ح��ظ��ر  ال���م���ؤرخ 30 /9 /2019  ال��ب��ل��دي 
في األم��اك��ن المغلقة وشبه المغلقة إال في األماكن 
 ل���اش���ت���راط���ات وض���واب���ط 

ً
ال��م��خ��ص��ص��ة ل���ذل���ك وف���ق���ا

الواردة في قانون البيئة والئحة التنفيذية كما جاء 
في قانون حماية البيئة رقم  42 / 2014  المادة 56.

كما أحالت اللجنة برئاسة فهد  العبد القادر كتاب 
وزي���ر ال��ب��ل��دي��ة ب��ش��أن م��ش��روع ال��ض��واب��ط وال��ق��واع��د 
الخاصة بي تسمية المدن وضواحيها والمناطق 
الطرق والشوارع والميادين إلى الجهاز التنفيذي 
ت��زوي��د اللجنة  ال����رأي و  ال��ق��ان��ون��ي��ة إلب����داء  واإلدارة 
  طلب 

ً
، وأحالت أيضا

ً
في اآللية المعمول بها سابقا

إح����دى ال��ش��رك��ات ال��ط��ب��ي��ة ب��ش��أن إع�����ادة تخصيص 
القسيمة الكائنة بمحافظة الجهراء بمساحة 6000 
متر مربع بغرض إنشاء وتأسيس مستشفى أهلي 

بالساعة 100 سرير.
إق��ت��راح السماح بإقامة المعارض  وأح��ال��ت اللجنة 
ال���م���ؤق���ت���ة ق���ص���ي���رة ب����رس����وم م����ح����ددة إل�����ى ال���ج���ه���از 
التنفيذي، إلبداء الرأي حيث أنه مضى على صدور 

الائحة ثاث سنوات.

»اإلطفاء« تسيطر على 
حريق محدود بمخزن في 

»منع العدوى«
تمكن رج���ال ق���وة اإلط��ف��اء ال��ع��ام م��ن ال��س��ي��ط��رة على 
حريق محدود نشب في مخزن صغير تابع لمبنى 
ال��ك��ائ��ن��ة ف��ي منطقة  ال���ع���دوى وال��ت��ع��ق��ي��م  إدارة م��ن��ع 

الصباح الصحية.
وقالت إدارة العاقات العامة واإلع��ام في بيان إن 
إدارة العمليات المركزية تلقت باغا يفيد بنشوب 
إث��ره فرق  حريق محدود في المخزن توجهت على 
إطفاء من مركزي الشويخ الصناعية والصليبيخات 
وق���د ت��ب��ي��ن ب��ع��د ال���وص���ول إل���ى ال��م��وق��ع أن ال��ح��ري��ق 
ف��ي غ��رف��ة تستخدم لتخزين م��ع��دات طبية  م��ح��دود 

بالدور األول والمبنى خال من األشخاص.
هذا ولم يؤثر الحادث على سير العمل في المنطقة 

الصحية.

 مع االدارة 
ً
عقدت بلدية الكويت اجتماعا

ال��ع��ام��ة ل��اط��ف��اء ب��ش��أن ت��ك��ث��ي��ف ال��ح��م��ات 
ع���ل���ى ال����س����رادي����ب وأس����ط����ح ال���م���ب���ان���ي ف��ي 

السكن الخاص واالستثماري.
ب���ح���ض���ور ن����ائ����ب ال����م����دي����ر ال����ع����ام ل��ش��ئ��ون 
ق��ط��اع محافظتي ح��ول��ي واألح���م���دي فهد 
الشتيلي، ونائب رئيس قوة االطفاء العام 
ال��ل��واء خ��ال��د عبدالله فهد   ال��وق��اي��ة  لقطاع 

ومدراء أفرع البلدية بجميع المحافظات.
وأوض��ح نائب المدير العام لشئون قطاع 
محافظتي حولي واألحمدي فهد الشتيلي 
 م��ن ال��م��ح��اور 

ً
ب���أن االج��ت��م��اع ت��ن��اول ع����ددا

الرئيسية كالتنسيق بين بلدية الكويت 
وق���وة االط��ف��اء ال��ع��ام ف��ي تكثيف ال��ج��والت 
التفتيشية والحمات الرقابية في جميع 
المحافظات على مناطق السكن الخاص 
واالس��ت��ث��م��اري لمنع اس��ت��خ��دام ال��س��رادي��ب 

ك��م��خ��ازن ب��ال��م��خ��ال��ف��ة ل��ل��وائ��ح وال��ق��وان��ي��ن 
فضا على انها تمثل خطورة على األرواح 
والممتلكات في حال استخدامها في غير 

األغراض المرخصة من أجلها.
وم��ن جانبه أك��د نائب رئيس ق��وة االطفاء 
العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله 
فهد على تنفيذ حمات تفتيشية مشتركة 
ستستهدف العقارات في السكن الخاص 
واالس���ت���ث���م���اري ب���ع���د م����ا ت��ب��ي��ن م����ن خ���ال 
ال��رص��د وال��م��ت��اب��ع��ة الس��ت��خ��دام ال��س��رادي��ب 
في السكن الخاص واالستثماري في غير 

الغرض المرخص لها. 
 وفي ختام االجتماع دعوا الفرق الرقابية 
ع����ل����ى ع�������دم ال�����ت�����ه�����اون  ف�����ي ات�����خ�����اذ ك���اف���ة 
االج�������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة ح��ي��ال ال��م��خ��ال��ف��ي��ن 
وردع ك���ل م���ن ت���س���ول ل���ه ن��ف��س��ه  ت��ع��ري��ض 

األرواح والممتلكات للخطر.
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رئيس التحرير فيحان العازمي

شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت ضمن فعاليات مؤتمر األعمال العربي األلماني الخامس 
والعشرون خال الفترة من 21 – 23 يونيو 2022 في العاصمة األلمانية برلين بوفد ترأسه محمد 
جاسم الصقر – رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، ويضم وفد الغرفة في عضويته 
عبدالله سعود الحميضي – أمين الصندوق الفخري للغرفة، أحمد سليمان القضيبي – عضو 
ب��در جمال الدين – مستشار الغرفة، رب��اح عبدالرحمن الرباح – مدير ع��ام الغرفة،  الغرفة، ماجد 

وضاري رياض الرميح – رئيس قسم إدارة العاقات العامة واالعام.
عقد مؤتمر األعمال العربي األلماني بتنظيم من غرفة التجارة والصناعة العربية األلمانية، وبحث 
المؤتمر على أهم مجاالت التعاون االقتصادي بين الدول العربية وجمهورية المانيا االتحادية، 
حيث شكل على مدار اقامته كمنصة رائ��دة للعاقات التجارية األلمانية العربية، وتضمن ورش 
ال��ن��م��و االق��ت��ص��ادي ب��ي��ن الجانبين ب��م��ش��ارك��ة ع���دد م��ن الشخصيات من  ال���ى تحقيق  ع��م��ل ت��ه��دف 
اصحاب األع��م��ال وال��خ��ب��راء، كما سلط الضوء على القطاعات الرئيسية لخلق الفرص التجارية 
وتطوير العاقات االقتصادية مابين الجانب العربي واأللماني في مجال الخدمات اللوجستية 
والنقل، البناء العمراني، إعادة توليد الطاقة، الخدمات الرقمية وغيرها، باإلضافة الى تبادل اآلراء 
آف��اق التعاون المستقبلية وتعزيز العاقات الثنائية بين الجانبين، والنهوض  والخبرات لفتح 

بالعاقات االقتصادية العربية األلمانية.
من جانب آخر التقى الرئيس الصقر بنيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في جمهورية مصر 
العربية، حيث تم استعراض المشاريع العامة التي وصلت إليها مصر، كما أكد الصقر على توطيد 

العاقات بين البلدين الشقيقين وحرصه على تعميق العاقات االقتصادية والتجارية والتي 
آف��اق جديدة، كما أشار  تهدف إلى ترسيخ وتعزيز وتنمية التعاون االقتصادي والتجاري لفتح 
الرئيس بأن الغرفة ستشكل وفد اقتصادي رفيع المستوى لزيارة جمهورية مصر العربية خال 

العام الحالي، وعقب اللقاء اجتماع برؤساء الغرفة العربية ورؤساء الوفود.

واص��ل��ت ال��ع��م��ات ال��م��ش��ف��رة ارت��ف��اع��ه��ا ب��ق��ي��ادة »ب��ت��ك��وي��ن«، التي 
ال��ي��وم،  تمكنت م��ن اخ��ت��راق مستوى 21 أل��ف دوالر ف��ي ت��ع��ام��ات 

 في تعامات السبت الماضي.
ً
مقابل نحو 17599 دوالرا

جاءت الخسائر الحادة لسوق »الكريبتو« خال األي��ام الماضية 
 إلى توتر األسواق 

ً
مع تجنب المستثمرين األصول الخطرة، نظرا

العالمية. لكن انهيار األسعار عزز عودة المستثمرين إلى السوق 
خال الساعات الماضية ما دفع المؤشرات إلى االرتفاع.

على صعيد ال���ت���داوالت وخ���ال ال��س��اع��ات األخ��ي��رة، ق��ف��زت القيمة 
ال��م��ش��ف��رة بنسبة 13.3%  ال��رق��م��ي��ة  ل��ل��ع��م��ات  ال��س��وق��ي��ة المجمعة 
ق��ف��زت القيمة  ال��س��وق نحو 108.8 م��ل��ي��ارات دوالر، بعدما  ليربح 
السوقية اإلجمالية من مستوى 816 مليار دوالر، إلى نحو 924.8 

 في تعامات صباح اليوم.
ً
مليارا

ال��راب��ح��ة ج���اءت عملة »بتكوين«،  ال��ع��م��ات المشفرة  ف��ي ص���دارة 

 بنسبة %5، مقابل 
ً
ارت��ف��اع��ا ال��م��اض��ي��ة سجلت  ال��س��اع��ات  وخ���ال 

خ��س��ائ��ر أس��ب��وع��ي��ة ب��ل��غ��ت ن��س��ب��ت��ه��ا %6.6 ل��ي��ج��ري ت���داول���ه���ا في 
تعامات اليوم عند مستوى 21109 دوالرات. كما صعدت قيمتها 
إل��ى مستوى 402.17 مليار دوالر لتستحوذ  السوقية المجمعة 

على حصة سوقية تبلغ نسبتها %43.48 من إجمالي السوق.
وسجلت عملة »إيثريوم« التي حلت في المركز الثاني في قائمة 
أكبر العمات المشفرة من حيث القيمة السوقية، مكاسب خال 
ت��راج��ع أس��ب��وع��ي بنسبة  ال��س��اع��ات الماضية بنسبة %7، مقابل 
.
ً
%5.8، ليجري تداولها في تعامات غدا عند مستوى 1156 دوالرا

كما ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 140.2 مليار 
دوالر مستحوذة على حصة سوقية تبلغ نسبتها 15.16%.

وفيما استقرت عملة »تيزر« التي جاءت في الترتيب الثالث بين 
أكبر العمات المشفرة من حيث القيمة السوقية، عند مستوى 

دوالر واحد، استقرت القيمة السوقية المجمعة عند مستوى 67.4 
مليار دوالر بحصة سوقية تبلغ نسبتها 7.28%.

، اس��ت��ق��رت ع��م��ل��ة »ي����و إس دي«، ال��ت��ي ح��ل��ت ف���ي ال��ت��رت��ي��ب 
ً
أي���ض���ا

ال��خ��ام��س، ع��ن��د م��س��ت��وى دوالر واح�����د، ب��ي��ن��م��ا اس��ت��ق��رت قيمتها 
ال��س��وق��ي��ة اإلج��م��ال��ي��ة ع��ن��د م��س��ت��وى 55.69 م��ل��ي��ار دوالر لتحصد 

حصة سوقية تبلغ 6.02%.
وف��ي��م��ا ح��ل��ت ع��م��ل��ة »ب���ي إن ب���ي« ف��ي ال��م��رك��ز ال��خ��ام��س ب��ي��ن أكبر 
ال��ع��م��ات ال��م��ش��ف��رة م���ن ح��ي��ث ال��ق��ي��م��ة ال��س��وق��ي��ة، س��ج��ل��ت العملة 
م��ك��اس��ب خ���ال ال��س��اع��ات ال��م��اض��ي��ة بنسبة %7.6، م��ق��اب��ل ت��راج��ع 
أس��ب��وع��ي ب��ل��غ��ت ن��س��ب��ت��ه %2.1، ل��ي��س��ت��ق��ر س��ع��ره��ا ف���ي ت��ع��ام��ات 
اليوم، عند مستوى 224.17 دوالر. كما صعدت قيمتها السوقية 
إل��ى مستوى 36.46 مليار دوالر بحصة سوقية عند  المجمعة 

.3.94%

سعر النفط يرتفع 2.9% 
إلى 116.12 دوالر للبرميل

ف��ي جلسة أمس  ارت��ف��ع سعر برميل النفط الكويتي 
الثاثاء، بنسبة 2.93% بما ُيعادل 3.31 دوالر ليصل 
إل���ى م��س��ت��وى 116.12 دوالر، م��ق��اب��ل 112.81 دوالر 
 للسعر الُمعلن 

ً
للبرميل أول أمس االثنين، وذلك وفقا

من مؤسسة البترول الكويتية.
، تراجعت أسعار النفط خال تعامات اليوم 

ً
عالميا

األرب��ع��اء، متجهة نحو تسجيل خسائر شهرية، مع 
ت���زاي���د ال��م��خ��اوف ب��ش��أن اح��ت��م��ال��ي��ة ات���ج���اه اق��ت��ص��اد 
الواليات المتحدة نحو الركود بسبب تأثير ارتفاع 

معدالت الفائدة.  
وم��ن المقرر أن يدلي رئيس االحتياطي الفيدرالي، 
ج��ي��روم ب����اول، ب��ش��ه��ادت��ه أم���ام ال��ك��ون��ج��رس األرب��ع��اء 
عن جهوده لكبح جماح التضخم بأسرع وتيرة منذ 

عقود.  
وحسبما نقلت وكالة بلومبرغ، يرى منتدى الطاقة 
الدولي أن استثمار النفط العالمي سيظل في حالة 
رك���ود ه��ذا ال��ع��ام، وق��د ي��ت��راج��ع حتى ف��ي ظ��ل تعامل 
ال��م��ن��ت��ج��ي��ن م���ع ارت����ف����اع ال��ت��ض��خ��م وت��ق��ل��ب األس���ع���ار 

بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.
ال��ي��وم العقود اآلج��ل��ة لخام برنت تسليم  وت��راج��ع��ت 
أغسطس بنسبة 3.35% أو ما ُيعادل 3.84 دوالر عند 

مستوى 110.81 دوالر للبرميل.
 ال��ع��ق��ود اآلج���ل���ة للخام 

ً
ك��م��ا ان��خ��ف��ض��ت ال���ي���وم أي���ض���ا

األمريكي تسليم أغسطس بنحو 3.97% أو ما ُيعادل 
4.35 دوالر لتصل إلى 105.17 دوالر للبرميل.

»صناعات« تحصل على 
موافقة »أسواق املال« 

بإصدار خاص لسندات دين
أعلنت شركة الصناعات الوطنية القابضة، الُمدرجة 
ب���ب���ورص���ت���ي ال���ك���وي���ت ودب�������ي، ع����ن ح���ص���ول ال��ش��رك��ة 
على موافقة هيئة اس��واق المال على إص��دار خاص 
ت��ت��ج��اوز 50 مليون  ل��س��ن��دات دي���ن بقيمة اس��م��ي��ة ال 
دي�����ن�����ار. وق����ال����ت »ص����ن����اع����ات« ف����ي ب���ي���ان ل��ل��ب��ورص��ة 
الكويتية، اليوم األربعاء، إن مدة استحقاق السندات 
الُمشار إليها أع��اه ال تتجاوز 5 سنوات من تاريخ 

اإلصدار.
وأوض�����ح�����ت أن�����ه ج�������اري ال���ع���م���ل ع���ل���ى إع��������داد ن��ش��رة 
االكتتاب من قبل الشركة؛ العتمادها من قبل هيئة 

أسواق المال الكويتية.

م لعمالء  »KIB« يقدِّ
BLACK خدمة توصيل 

العيادي مجانًا
في إطار سعيه الدائم لتقديم قيمة مضافة تعزز من 
ت��ج��رب��ة ع��م��ائ��ه وت��رت��ق��ي ب��ب��اق��ة منتجاته وخ��دم��ات��ه 
المصرفية بما ياقي تطلعاتهم، أعلن بنك الكويت 
ال���دول���ي  )KIB( ع���ن ت��وف��ي��ر خ���دم���ة اس���ت���ام ط��ل��ب��ات 
ت��وص��ي��ل ال���ع���ي���ادي إل����ى ال���م���ن���ازل ف���ي ج��م��ي��ع أن��ح��اء 
ال��ك��وي��ت م��ج��ان��ا، وع��ل��ى م���دار 24 س��اع��ة - ط���وال أي��ام 
األسبوع لعماء Black ، وذلك عن طريق خدمة مدير 
عاقات عماء الشخصي من  KIB أو االتصال بمركز 
ال��رق��م 1866866، حيث يتسنى  ال��ع��م��اء على  خ��دم��ة 
لعماء Black التقدم بطلب خدمة توصيل العيادي 
لغاية يوم األحد الموافق 3 يوليو من العام الجاري.

ال��ع��ام إلدارة  ال��م��دي��ر  ق��ال مساعد  وب��ه��ذه المناسبة، 
الخدمات المصرفية لألفراد – رئيس قسم الخدمات 
ال���ش���وي���رد:  ال���م���م���ي���زة ف����ي KIB، ف��ي��ص��ل  ال��م��ص��رف��ي��ة 
»باعتبارنا »بنك للحياة«، نقدم لعماء Black هذه 
ال��خ��دم��ة ال��م��م��ي��زة وال��س��ري��ع��ة ل��ن��ش��ارك��ه��م االح��ت��ف��ال 
بالشهر الكريم وبمناسبة حلول عيد األضحى مع 
 إل��ى إث��راء 

ً
أق��ارب��ه��م وأح��ب��ائ��ه��م ، حيث نتطلع دائ��م��ا

تجربة عمائنا، على اخ��ت��اف شرائحهم وفئاتهم، 
بما يتماشى مع أسلوب حياتهم العصري ويفوق 

توقعاتهم«. 
 إل�����ى س��ل��س��ل��ة ال��م��ن��ت��ج��ات وال���ح���ل���ول 

ً
 أي����ض����ا

ً
م���ش���ي���را

المصرفية األخ���رى التي تتمتع بها شريحة عماء 
Black على وج��ه الخصوص، وال��ت��ي تأتي بالعديد 
ال��م��زاي��ا ال��ح��ص��ري��ة، منها تعيين م��دي��ر ع��اق��ات  م��ن 
ع��م��اء، م��ع ق��اع��ة ان��ت��ظ��ار ف��ي األف���رع مخصصة لهم، 
 ،VIP �كما يمكنهم التواصل عبر الخدمة الهاتفية لل
إن��ج��از المعامات المصرفية  وذل��ك لضمان أول��وي��ة 

والمالية.
كما ذكر الشويرد أن عماء Black لهم أولوية لحجز 
موعد زي���ارة للفرع عبر الموقع االلكتروني أو عبر 
 Black أن ح��س��اب 

ً
ت��ط��ب��ي��ق KIB Mobile، م��وض��ح��ا

يمنح لمالكه إمكانية الوصول إلى جميع العروض 
ال��ش��خ��ص��ي��ة ال��م��ت��م��ي��زة م����ن ال���ب���ن���ك، م���ث���ل ال��م��واف��ق��ة 
السريعة على طلب التمويل، مع أرباح مفضلة على 
 عن خصم 50% على صناديق 

ً
جميع أنواعه، فضا

 
ً
األم��ان��ات م��دى ال��ح��ي��اة، وت��ح��وي��ات مجانية محليا
 ك���ل س���ن���ة، ب���اإلض���اف���ة إل����ى ال��ح��ص��ول على 

ً
وع��ال��م��ي��ا

مجموعة حصرية من خدمات المساعد الشخصي 
 »Peacock« وذل��ك بالتعاون م��ع شركة ،)concierge(
اإلق��ل��ي��م��ي��ة، ال��م��ع��روف��ة ب��م��س��ت��وى وف��خ��ام��ة خدمتها، 
مشيرا أن حساب Black يتيح أيضا لعمائه ميزة 
ال����دخ����ول إل����ى أرق�����ى ص�����االت االن���ت���ظ���ار ف���ي م���ط���ارات 
العالم، مع تقديم خصومات حصرية في المتاجر، 

والفنادق، والمطاعم المحلية والعالمية.

أكد توطيد العالقات بين البلدين وحرصه على تعميق العالقات االقتصادية والتجارية بينهما

غرفة التجارة شاركت في مؤتمر األعمال العربي 
األلماني الخامس والعشرون

»بتكوين« تواصل االرتداد و»الرقمي« يربح 108 مليارات دوالر

الصقر التقى وزيرة التجارة المصرية واستعرضا المشاريع العامة التي وصلت إليها مصر

بورصة تنفذ 5 صفقات بحجم 20 مليون سهم على »فنادق«
أعلنت البورصة، أمس األرب��ع��اء، عن تنفيذ 5 صفقات متفق عليها بحجم إجمالي 

ُيقدر بنحو 20.26 مليون سهم على أسهم شركة الفنادق الكويتية.
وقالت البورصة في 5 بيانات منفصلة، إن الصفقة األول���ى بحجم 15.741 مليون 
 للسهم، وبقيمة إجمالية بلغت 2.833 مليون دينار، 

ً
سهم على أساس سعر 180 فلسا

موضحة أن الطرف البائع شركة كامكو حساب المحافظ  لصالح شركة العقارات 

المتحدة، بينما ال��ط��رف الُمشتري ش��رك��ة المسار ل��إج��ارة واالس��ت��ث��م��ار - ع��م��اء 1 
لصالح شركة بتروبرت الكويت للتجارة العامة والمقاوالت.

 
ً
أم��ا الصفقة الثانية، فبلغ حجمها 1.38 مليون سهم على أس��اس سعر 180 فلسا

للسهم، وبقيمة إجمالية تبلغ 248.40 ألف دينار. بينما الصفقة الثالثة بعدد 1.3125 
 للسهم، وبقيمة إجمالية تبلغ 236.25 

ً
مليون سهم على أس���اس سعر 180 فلسا

ألف دينار. وبالنسبة للصفقتين الرابعة والخامسة، فبلغ حجمهما 900 ألف سهم 
 للسهم، وبقيمة 

ً
و930 ألف سهم على التوالي، ونفس سعر األساس البالغ 180 فلسا

إجمالية بلغت للصفقتين 167.40 ألف دينار و162 ألف دينار على الترتيب.
كانت أرباح »فنادق« تراجعت 44% في الربع األول من العام الجاري؛ لتصل إلى 146 

ألف دينار، مقابل 261 ألف دينار أرباح الفترة نفسها من عام 2021
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رئيس التحرير فيحان العازمي

ال���دول���ي البلجيكي  ال��م��ه��اج��م  ت��ق��اري��ر ص��ح��اف��ي��ة أن  أف�����ادت   
روم��ي��ل��و ل��وك��اك��و س��ي��ع��ود إل���ى ص��ف��وف ف��ري��ق��ه ال��س��اب��ق إنتر 
م��ي��ان، وص��ي��ف بطل ال���دوري اإلي��ط��ال��ي، على سبيل اإلع���ارة 

لمدة عام بعد فترة مخيبة لآمال مع تشلسي اإلنكليزي.
التقارير تفاوض إنتر على دف��ع ثمانية  وحسب ما ورد في 
مايين يورو )8.4 مليون دوالر( لضم لوكاكو الذي وافق على 

خفض راتبه من أجل مغادرة »ستامفورد بريدج«.
ال��م��اض��ي ف��ي صفقة  ال��ص��ي��ف  إل���ى تشلسي  وع���اد البلجيكي 
قياسية للنادي اللندني بلغت 97.5 مليون جنيه استرليني 
ك��ان��ت بمثابة ع��ودة   أن الصفقة 

ً
ي���ورو(، م��ؤك��دا )115 مليون 

عاطفية إلى بيته بعد أن لعب للنادي اللندني في الفترة بين 
2011 و2014.

ولكن بعد تسجيله أربعة أه��داف في أول أرب��ع مباريات له، 
ال��ه��داف البالغ من العمر 29 ع��اًم��ا، عن التهديف لفترة  ص��ام 

طويلة.
وأنهى لوكاكو الموسم في ص��دارة هدافي تشلسي برصيد 
ال��م��س��اب��ق��ات، لكن الع��ب م��ان يونايتد   ف��ي مختلف 

ً
15 ه��دف��ا

وإيفرتون السابق سجل ثمانية أهداف فقط في الدوري.
وك����ان ل��وك��اك��و ال����ذي ه���ز ال��ش��ب��اك ث����اث م����رات ف��ق��ط ف���ي آخ��ر 
15 م���ب���اراة ف��ي ال�����دوري، ظ��ه��ر ف��ي م��ق��اب��ل��ة م��ث��ي��رة ل��ل��ج��دل مع 
التلفزيون اإليطالي في ديسمبر الماضي، حيث اعترف بأنه 
غير سعيد بالطريقة التي يستخدمه بها المدرب األلماني 
لتشلسي توماس توخل وألمح إلى أنه كان يفكر بالفعل في 

 عن ندمه على ترك إنتر.
ً
المغادرة، معبرا

وعاقب توخل الهداف لوكاكو الذي كان أحد أبرز أسلحة إنتر 
في موسم 2021 وساهم في تتويجه بلقب الدوري االيطالي، 
واستبعده من التشكيلة األساسية لفترة وجيزة حتى اضطر 

إلى االعتذار عن تصريحاته للنادي وجماهيره في يناير.
ال��دوري وفاز  الثالث في  وأنهى تشلسي موسمه في المركز 
ف��ي نهائي  أم��ام ليفربول  ل��ألن��دي��ة، لكنه خسر  بكأس العالم 
مسابقتي ك��أس��ي االت��ح��اد وال��راب��ط��ة المحليتين وف��ق��د لقبه 

في مسابقة دوري أبطال أوروب��ا بخسارته أمام ريال مدريد 
اإلسباني الذي توج بالكاس ذات األذنين الطويلتين.

من جانب آخر،  أعلن نادي إنتر تمديد عقد مدربه سيموني 
ال��ن��ادي ص��ورا على موقعه  إي��ن��زاغ��ي حتى ع��ام 2024. ونشر 
الرسمي على اإلنترنت لمدربه البالغ من العمر 46 عاما وهو 
يوقع على العقد الجديد م��ع رئيسه ستيفن تشانغ، وكتب 
إي��ن��زاغ��ي« حتى  إن��ت��ر أن يعلن تجديد عقد سيموني  »ي��س��ر 

عام 2024.
وفي فيديو نشره إنتر على وسائل التواصل االجتماعي، قال 
تشانغ إن إينزاغي سيبقى »لمدة عامين آخرين« بعد تمديد 

عقده الحالي مع النادي لمدة عام.

وذك��رت وسائل إع��ام إيطالية أن إينزاغي حظي بزيادة في 
ي��ورو وب��ات يتقاضى خمسة مايين  ال��رات��ب بمقدار مليون 

يورو.
ال��م��درب السابق لاتسيو على  وج���دد إن��ت��ر م��ي��ان الثقة ف��ي 
ال��رغ��م م��ن فشله ف��ي ق��ي��ادت��ه غلى ال��ح��ف��اظ على لقب ال���دوري 
المحلي الذي توج به جاره وغريمه ميان بعد منافسة مثيرة 

استمرت حتى المرحلة األخيرة من الموسم.
ال��ذي استلم المهمة خلفا ألنتونيو كونتي،  إي��ن��زاغ��ي  وق��اد 
ف��ي موسمه األول معه وك��ان��ا الكأس  إل��ى لقبين  إنتر ميان 
ال��س��وب��ر المحلية وك��اه��م��ا ع��ل��ى حساب  المحلية وال���ك���أس 

الغريم التقليدي يوفنتوس.

أكد القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان 
 
ً
 الماضي عرضا

َ
أن��ه رف��ض الصيف في تصريحات صحفية 

 يورو لشراء نجم 
َ
من ريال مدريد بقيمة مائة وثمانين مليون

الفريق كيليان مبابي. وأوضح الخليفي أنه كان يعلم برغبة 
 على 

ً
كيليان مبابي في البقاء مع الفريق الباريسي، مشددا

 على المشروع الرياضي 
ً
أن خيار النجم الفرنسي كان مبنيا

ه لباريس سان جرمان والعاصمة الفرنسية. للنادي وحبِّ
وكان سان جرمان أعلن في الحادي والعشرين من شهر مايو 
الماضي تمديد التعاقد م��ع مبابي نجم منتخب »ال��دي��وك« 

حتى عام 2025.
وكان المهاجم البالغ عمره 23 عاًما قال عند تجديد تعاقده: 
»أري���د أن أعلن أن��ي اخ��ت��رت تمديد التعاقد م��ع ب��اري��س سان 
جرمان، وأنا سعيد بكل تأكيد. أنا مقتنع أني هنا أستطيع 
مواصلة التطّور في ناد منح نفسه كل السبل لألداء في أعلى 
أن��ه بوسعي  المستويات«.  وأض���اف: »أن��ا سعيد ج��دا أيضا 
م��واص��ل��ة ال��ل��ع��ب ف���ي ف��رن��س��ا وه���ي ال���دول���ة ال��ت��ي ول����دت فيها 
ونشأت فيها وتألقت فيها«. وكان مبابي انضم إلى صفوف 

 من مواطنه موناكو.  
ً
سان جرمان عام 2017 قادما

من جانب أخر، أصيب نجم منتخب البرازيل وفريق باريس 
س���ان ج��رم��ان ال��ف��رن��س��ي ل��ك��رة ال��ق��دم ن��ي��م��ار ب��ال��ذع��ر، ب��ع��د أن 
اض��ط��رت ط��ائ��رت��ه ال��خ��اص��ة إل���ى ال��ه��ب��وط اض��ط��راري��ا ف��ي ليل 
اإلث��ن��ي��ن-ال��ث��اث��اء ف��ي مدينة ب��وا فيستا ف��ي ش��م��ال ال��ب��رازي��ل، 
بسبب مشكلة في الزجاج األمامي، بحسب ما ذكرت وسائل 

اإلعام البرازيلية.
وأوض����ح����ت ص��ح��ي��ف��ة »أو غ���ل���وب���و« ال��ي��وم��ي��ة ع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا 

اإلل��ك��ت��رون��ي أن ال��ط��ائ��رة ال��ت��ي ك��ان��ت ف��ي طريقها م��ن ميامي 
إلى ساو باولو )جنوب-شرق(، اضطرت إلى الهبوط في بوا 
فيستا حوالي الساعة 2:00 صباًحا )5:00 بتوقيت غرينتش( 

لتجنب »مشكلة انخفاض في الضغط«.
ونشر مستخدمو اإلنترنت على مواقع التواصل االجتماعي 
��ا بمعجبين مبتهجين 

ً
 لنيمار وه���و يبتسم، م��ح��اط

ً
ص����ورا

بالوجود غير المتوقع للنجم في ه��ذه المدينة الواقعة في 

قلب األمازون، بالقرب من الحدود الفنزويلية.
من جانبه قال نيمار في مقطع فيديو على إنستغرام »أشكر 
ال��ج��م��ي��ع ع��ل��ى ال���رس���ائ���ل، ل��ك��ن ك���ل ش���يء ع��ل��ى م���ا ي�����رام، نحن 
ذاهبون إلى المنزل، لقد كان مجرد هلع«. وك��ان نيمار نشر 
اإلثنين على حسابه في إنستغرام ص��ورة له مع أخته على 
مدرج المطار في ميامي، قبل ركوب الطائرة. ولم يعلق حتى 

اآلن على الحادث.

عقلة سلم األندية
 »المكرمة األميرية« 

���م ن���ائ���ب رئ���ي���س م��ج��ل��س إدارة االت����ح����اد ال��ك��وي��ت��ي 
ّ
س���ل

ل���ك���رة ال���ق���دم أح���م���د ع��ق��ل��ة م���س���اء ي����وم اإلث���ن���ي���ن م��ك��رم��ة 
س��م��و األم���ي���ر ال��ش��ي��خ ن����واف األح���م���د ل��ألن��دي��ة صاحبة 
المراكز األربعة األولى في بطولة كأس األمير للموسم 
الرياضي 2021-2022، وهي كاظمة والسالمية والنصر 
ن���ادي كاظمة  أم��ي��ن س��ر  والفحيحيل. وتسلم المكرمة 
يوسف بوسكندر، وعضو مجلس إدارة نادي السالمية 
ح��م��د االن���ص���اري وأم���ي���ن ال��ص��ن��دوق ال��م��س��اع��د ب��ن��ادي 
النصر عبدالعزيز النامي ومدير فريق الفحيحيل نجم 

العنزي.

القادسية يعلن التعاقد
مع العاجي سورو

أع��ل��ن ن���ادي ال��ق��ادس��ي��ة ال��ت��ع��اق��د م��ع ال��م��ه��اج��م العاجي 
م���ام���ادو س����ورو الع���ب ن����ادي ال��خ��ل��ي��ج ال��س��ع��ودي لمدة 

موسم واحد
 خال 

ً
 46 هدفا

ً
وسجل سورو البالغ من العمر 29 عاما

ن��ادي الخليج في دوري الدرجة  3 مواسم قضاها مع 
األولى السعودي »دوري يلو« 

وسبق لاعب أن مثل نادي البكيرية قبل االنتقال إلى 
إل���ى اللعب  الخليج وس��ج��ل م��ع��ه 15 ه��دف��ا، ب��اإلض��اف��ة 
بقميص نادي الشعلة في موسم 2020-2019 وإحرازه 

16 هدفا. 
م��ن جانب آخ��ر، ي��واص��ل األص��ف��ر مفاوضاته م��ع العبه 
ال��س��اب��ق ع���دي ال��ص��ي��ف��ي م��ن أج���ل ال���ع���ودة إل���ى صفوف 
ال��ف��ري��ق ب��ع��د أن ل��ع��ب ال��م��وس��م ال��م��اض��ي ف���ي ص��ف��وف 
النصر وظهر ب��ص��ورة مميزة م��ع العنابي وت��وج معه 
 
ً
بلقب كأس االتحاد. وكا الصيفي قدم كذلك أداًء مميزا

مع القادسية في الموسم قبل الماضي، وتسبب انتقاله 
إل���ى ال��ع��ن��اب��ي ف��ي ت��وج��ي��ه ان���ق���ادات ع���دة إلدارة األص��ف��ر 
ال��ذي��ن تعاقد معهم الفريق   أن المحترفين 

ً
خ��ص��وص��ا

في الموسم الماضي لم يكونوا على مستوى الطموح. 
ويسعى القادسية لتدعيم صفوفه من أج��ل المنافسة 
ال��م��وس��م المقبل بعد خ��روج��ه خالي  ف��ي  على األل��ق��اب 
الوفاض الموسم الماضي، وأعلن النادي خال الفترة 
الماضية عن التعاقد مع المخضرم مشاري العازمي 
الع����ب ال��ن��ص��ر وك���اظ���م���ة ال���س���اب���ق، إل����ى ج���ان���ب س��ل��م��ان 

البوص العب الساحل.

ماني يوقع للمعجبين
على قمصان بايرن 

ع النجم السنغالي ساديو مانيه على صور تذكارية 
ّ
وق

ب��اي��رن ميونيخ، بعد  ي��رت��دي قميص  للمعجبين وه��و 
س��اع��ات م��ن وص��ول��ه على متن ط��ائ��رة خاصة الثاثاء 
إلى المدينة البافارية إلجراء الفحص الطبي الروتيني، 
وذل��ك قبل توقيع عقد انتقاله من ليفربول اإلنكليزي 
إلى بطل الدوري األلماني في المواسم العشرة األخيرة.

وع���رض���ت ش��ب��ك��ة »س����ك����اي«، ال��ن��اق��ل ال��رس��م��ي ل��ل��دوري 
ال��اع��ب البالغ  األل��م��ان��ي )بوندسليغا(، لقطات تظهر 
 يصل إلى ميونيخ قبل نقله إلى مستشفى في 

ً
30 عاما

وس��ط المدينة إلج��راء الفحص الطبي بإشراف طبيب 
بايرن.

وظ���ه���ر م��ان��ي��ه، ب��ط��ل إف��ري��ق��ي��ا م���ع م��ن��ت��خ��ب ب������اده، في 
قميص ت��م��اري��ن ب��اي��رن ب��ال��ل��ون األح��م��ر، وق���ام بتوقيع 

صور للمشجعين الذين كانوا ينتظرونه.
وم��ن المتوقع أن يكلف انتقال مانيه من ليفربول إلى 
ق��راب��ة 41 مليون ي��ورو )43 مليون دوالر(  »دي روت���ن« 
 
ً
في عقد مدته ثاثة أع��وام، على أن يتم تقديمه رسميا

األربعاء في مؤتمر صحفي.
وق��ال مهاجم بايرن المخضرم توماس مولر الثاثاء 
خ��ال حضوره اح��دى دورات الغولف »أن��ا سعيد ألنه 

)مانيه( وصل«.
 ل��ل��م��ه��اج��م ال��ب��ول��ن��دي ال��ف��ت��اك 

ً
وق���د ي��ك��ون م��ان��ي��ه ب���دي���ا

 رغبته في الرحيل 
ً
روبرت ليفاندوفسكي الذي كّرر مرارا

عن بايرن وارتبط اسمه بانتقال محتمل إلى برشلونة 
اإلسباني.

وس��ي��ك��ون م��ان��ي��ه ال��ص��ف��ق��ة ال��ث��ال��ث��ة ل��ب��ط��ل أل��م��ان��ي��ا ه��ذا 
الصيف بعد الع��ب الوسط الهولندي راي��ن خرافنبرخ 
والظهير األيمن المغربي نصير مزراوي، وكاهما من 

أياكس أمستردام الهولندي.

فييرا »أرسنالي« 
ن���ادي أرس��ن��ال اإلنكليزي انضمام الع��ب الوسط  أع��ل��ن 
ال���ب���رت���غ���ال���ي ف���اب���ي���و ف���ي���ي���را إل������ى ص���ف���وف���ه ف����ي ص��ف��ق��ة 
طويلة األم��د قادما من بورتو مقابل 34 مليون جنيه 
ال��م��ك��اف��آت. وق��ال  استرليني )42 مليون دوالر( بينها 
المدرب اإلسباني ألرسنال ميكل أرتيتا: »أنا متحمس 
ج��دا ألن��ن��ا اكتشفنا ه��ذه الموهبة الخاصة وتعاقدنا 
معها«. وأضاف »فابيو العب مبدع جدا سيجلب جودة 
ف��ي أس��ل��وب لعبنا الهجومي«. وسجل  عالية وتنوعا 
ب��ورت��و، سبعة أه��داف  ال��ذي تخرج من أكاديمية  فييرا 
مع 16 تمريرة حاسمة في 27 مباراة الموسم المنصرم، 
وس���اه���م ف���ي إح�����راز ال��ف��ري��ق ث��ن��ائ��ي��ة ال������دوري وال��ك��أس 
 في التشكيلة 

ً
 دائما

ً
المحليين من دون أن يكون عنصرا

األساسية للمدرب سيرجيو كونسيساو.

دورتموند يقترب
من ضم هالر 

ت��وص��ل ن����ادي ب��وروس��ي��ا دورت��م��ون��د األل��م��ان��ي الت��ف��اق 
مع نظيره الهولندي أياكس أمستردام لضّم العاجي 
سيباستيان هالر إلى صفوفهحسبما ذكرت قناة »بي 
أن سبورت« اإلخبارية. ويعّد هالر )28 عاًما( من خيرة 
المهاجمين على الساحة األوروبية حالًيا لما يختزنه 
من مهارات وإمكانيات فنية رائعة. وسبق العاجي أن 
أل��وان أوكسير الفرنسي وأوتريخت الهولندي  تقّمص 
وآينتراخت فرانكفورت األلماني ووست هام يونايتد 
 الرحال في أمستردام للعب مع 

ّ
اإلنكليزي قبل أن يحط

ا في 
ً
ن��ادي أياكس. وسّجل هالر ب��أوان أياكس 47 هدف

66 مباراة بجميع المسابقات.

االتحاد األوروبي: السلطات الفرنسية كذبت بخصوص 
التذاكر المزيفة 

لوكاكو يعود إلى انتر »معارًا« .. والتمديد النزاغي 

الخليفي: رفضنا 180 مليون يورو من ريال لشراء مبابي 

بدأ العمل »هذا األسبوع« على إعداد التقرير المستقل بشأن 
األحداث التي رافقت نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 
بين ريال مدريد اإلسباني وليفربول اإلنكليزي على »ستاد 
م نتائجه »في 

َّ
َسل

ُ
دو فرانس« في ضواحي باريس، على أن ت

سبتمبر«، وذل���ك وف��ق تقدير أح��د ق���ادة االت��ح��اد األوروب���ي 
للعبة )يويفا( الذي كذب خال االستماع اليه الثاثاء أمام 
مجلس الشيوخ األرق���ام الفرنسية بخصوص ع��دد التذاكر 

المزورة.
ل�«يويفا إيفنتس« وهي  ال��ع��ام  وق��ال م��ارت��ن كالين، المدير 
ال��ق��دم وم��س��ؤول��ة عن  شركة تابعة لاتحاد األوروب����ي لكرة 
العمليات التجارية لألحداث التي تنظمها الهيئة الكروية 
ف��ي التحقيق، وب��دأ  إن��ه »يجب استجواب الجميع  ال��ق��اري��ة، 

ذلك هذا األسبوع«.
أم��ام لجنة م��ن مجلس الشيوخ الفرنسي أوك��ل اليها  وق��ال 

مهمة متابعة التحقيق بما حصل قبل وخال المباراة التي 
فاز بها ريال مدريد 1-0 في 28 مايو، »توقعنا أن التحقيق 
سيستغرق شهرين أو ثاثة أشهر على األق��ل. وم��ع بدايته 
اآلن، يمكننا القول )أن نتائجه ستصدر( بحدود سبتمبر«.

وأم�����ام أع���ض���اء م��ج��ل��س ال��ش��ي��وخ، ع���اد ك��ال��ي��ن ال��ث��اث��اء ال��ى 
دور »ويفا« في هذا النهائي: تدير الهيئة المنظمة لدوري 
أبطال أوروبا على وجه الخصوص مسألة بيع التذاكر التي 
كانت مصدر الجدل منذ أن تذرعت السلطات الفرنسية بأن 

التذاكر المزورة أدت الى هذه الفوضى خارج الملعب.
بالنسبة لكالين، كانت التذاكر الورقية التي يسهل تزويرها، 
أقل مائمة لحدث مماثل من التذاكر اإللكترونية المعتمدة، 
لكنه استطرد بأن »التذاكر الورقية لم تكن السبب الوحيد 

في خلق الفوضى أمام مداخل الملعب«.
وأوض�����ح »األس����ب����اب م���ت���ع���ددة: إض�����راب وس���ائ���ل ال��ن��ق��ل )ف��ي 

ال��ي��وم(، ردود فعل سيئة م��ن المضيفين وق���وات إنفاذ  ذل��ك 
ال���ق���ان���ون، ك����ان ه��ن��اك ج��ان��ح��ون )ف����ي ال��م��ح��ي��ط م���ا أدى ال��ى 
عمليات سلب ونشل(، تدفق كبير أم��ام الملعب إن ك��ان من 

غير حاملي التذاكر أو من حاملي التذاكر المزورة«.
ودح�����ض ك��ال��ي��ن ف���ي ط��ري��ق��ه م���ا ص����در ع���ن وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة 
 لعدد 

ً
ال��ف��رن��س��ي ج��ي��رال��د دارم���ان���ان م��ن رق���م م��ب��ال��غ ب��ه ج����دا

التذاكر المزورة في حوزة جمهور ليفربول والتي قدرها ب� 
 »وصلت الى البوابات ال��دوارة 

ً
»30 ألف الى 40 أل��ف«، قائا

)عند مداخل الملعب( قرابة 2600 تذكرة مزورة. لكن الكثير 
 ال��ى األب��واب ال���دوارة... كم 

ً
من التذاكر ال��م��زورة لم تصل أب��دا

 من التحقق«.
ً
عددها؟ ال نعرف، لم نتمكن حقا

ِكَر في فرنسا في 
ُ
وتابع »ال نعتقد أنها بحجم الرقم الذي ذ

األي���ام األول���ى )ال��ت��ي تلت النهائي( وال��ت��ي ق��درت م��ا بين 30 
.»

ً
و40 ألفا
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رئيس التحرير فيحان العازمي

 كرت محروق 
انـــــــا دوم مـــخـــنـــوق  لــــيــــه  ـــي  ـــن ـــي  ال تـــســـال

ــــه فـــيـــا ــــشــــوفــــي ابــــــلــــــغ جـــــــــــواب الــــــلــــــي ت
ــطــوق  ــن ـــيـــره حـــكـــت دون م ـــعـــاب  وجــــهــــي ت

لـــيـــا ــــــــذات مـــــخـــــلـــــوق  ــــــــال ب ـــــــحـــــــزن  ال ان 
ـــــــى وانــــــا دمـــــع مـــدفـــوق   مــــن صـــرخـــتـــي االول

ـــــــــــع ذيـــــــــــا وذيـــــــــا ـــــــــــف دم مـــــــــايـــــــــوم وق
ابـــتـــســـم كـــيـــف ب اروق   وشــــلــــون اضـــحـــك 

ــا ــــــــــا مـــــــع االحــــــــــــــــزان صـــــبـــــح وعـــشــــي واـن
ــوق  ـــت مــســب ـــن ـــاب ــــفــــرحــــات ي ـــى ال ـــــــم عـــل  داي

ـا  دايــــــــــم بــــيــــا الــــنــــكــــبــــات يــــابــــنــــت بـــي
ــيــب واحـــقـــوق   هـــي قــســمــتــي م ارجـــــي مــطــال

ــــول وش مـــاتـــهـــيـــا ــــجــــي مــــقــــب وش مــــاي
ــــــوب مــشــقــوق  ـــل ث ـــث ـــيـــا م ـــدن ـــهـــال  حـــظـــي ب

ـــــح ورايــــــــــــح عــلـــيـا وش مــــــا احــــــــط طـــــاي
ــــكــــي مـــــن الــــعــــوق   حــــتــــى وانــــــــا حــــلــــمــــان اب

ـــديـــا ــــــــا ارجـــــــــف وحــــــاضــــــن ي واقــــــعــــــد واـن
ـــاملـــخـــتـــصـــر كـــــــرت مــــحــــروق  ـــي انـــــــا ب ـــعـــن  ي

ــــــت هـــنــــيــا ــــــي ــــــال م ــــــث ــــــم انــــــــــــا ت ال ال 
لـــيـــه مــخــنــوق   مــــــار اســـكـــتـــي ال تـــســـالـــي 

ــــه فـــيـــا ــــشــــوفــــي ابــــــلــــــغ جـــــــــــواب الــــــلــــــي ت
رمزي السويدي

يـــا عـــبـــدة اهلل كــــونــــي،،،،،،،مــــؤمــــنــــه شــاكــره

ــه ،،،،رب املـــطـــر والـــرعـــد ــب هـــــاذا قــــدر كــات

ــــا نــاكــره ـــتـــي وفــيــتــي لــكــن ،،،،،،،،ايـــــامــــــن ان

ـــوعـــد ـــا وال ــحــقــق لـــنـــا ،،،،،،،رغــــبــــاتـــــن عـــيـــت ت

ــســم ،،،والـــضـــحـــك والــــذاكــــره ــن انــــا فـــقـــدة ال

ـــرقـــاك بــفــقــد بــعــد! ــقــب ف وش عــــاد بـــاقـــي ع

فــنــجــال وصــلــك مـــن اقــصــى خـــاطـــري حــاكــره

مــتــى تبيني اصــــبــــه؟،،،،،،،وابــــشــــري بالسعد

سالم ال ذياب

ــلــضــمــيــر  الـــســـمـــح  مــمــا يــجــيــه اجــفــال ـــــدا  ل ب
ـــب    كـــل طــالبــه ـــطـــل  يـــغـــلـــّق  مــــن  ابـــــــواب  ال

عــلــى  الــحــال  االقــشــر  قـــام  ضــدي على ايــة حال
يــــوم يــجــفــل وش اســبــابــه ــري   والادري ضــمــي

ــقــضــيــه مــــن املــغــتــال ضـــمـــيـــري  يـــحـــقـــق  فــال
ــابــه ـــي فــرحــن ـــل ـــري   تـــتـــهـــم  ال ـــي ـــم ــة ض  قــضــي

ــال ـــة  ب ـــعـــزه   وابــتــســامــه  ووســـع عــطــيــتــه   م
ــه ــاب  ومـــقـــالـــيـــد  صـــرحـــن قـــــّيـــــدت   عـــنـــد  كــّت

ــى  الــعــقــال ـــه   والـــتـــشـــره  عــل ـــراخـــت   عـــزوم   ت
ــلــشــنــابــه ـــه لــــــو  انـــتـــشـــره ب ـــــــــو   عـــاقـــل    واب

ــال ــث ـــن  الـــدنـــيـــا   تـــجـــارب  حــكــم  وام اخـــذنـــا  م
ـــح ٍ  بــابــه ــــــــاد    يـــغـــبـــط    واحــــــد ٍ    فـــات  والع

ــه  مـــع الــجــهــال  ـــه  مــكــان ــجــهــل  ســـوال  تـــــرى   ال
ــل اعــصــابــه ــاق ــع ـــاب  فــعــلــه  يــفــقــد ال مــــن  اســـب

سعود امليزاني

ـــــوق ـــــســـــعـــــد ورتـــــــفـــــــع ف ــــــخ بـــــجـــــنـــــحـــــان ال ــــــف اك

ــــــــام يــــــانــــــســــــل االحـــــــــــــــرار ــــــــرغ ــــــــاض  يــــــــاحــــــــر ي

ـــــــســـــــوق ..عــــــــرفــــــــت لــــســــوق  انــــــتــــــه درســـــــــــت ال

الـــــــعـــــــز مـــــــــــدرار ــــــــه  ب  وقــــــــدحــــــــت مــــــــن راٍس 

 عـــــســـــى يــــمــــيــــنــــك مـــــايـــــجـــــي صـــــوبـــــهـــــا الـــــعـــــوق

ـــــن كــــيــــد االشــــــــرار ـــــي يـــحـــفـــظـــك م ـــــول  وعــــســــى ال

عبداهلل الذيابي

ــــــــة فــــــــــــى املــــــــــعــــــــــادى ــــــــــى ســــــــاكــــــــن ــــــــــل ال
ــــــــــادى ــــــــــزب ــــــــــى عـــــــايـــــــشـــــــة عـــــــلـــــــى ال ــــــــــل وال

بــــــــتــــــــقــــــــول مــــــــــامــــــــــى دادى والــــــــــــلــــــــــــى 
لـــــيـــــك ـــــــي  ـــــــق ـــــــب ــــــل راح ت ــــــحــــــي مــــــســــــت

 ***
ـــــــــــــــــــــــدوب هـــــــيـــــــبـــــــدأ انـــــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــاب ي

ـــــعـــــتـــــأ ــــــــــــكــــــــــــون م لــــــــــســــــــــه بــــــــــــــــــــــــدرى ت
واالكـــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــر لــــــــــيــــــــــهــــــــــا مـــــــــبـــــــــدأ

مـــــــــــــش هـــــــتـــــــقـــــــبـــــــل يـــــــــــــا بـــــــــنـــــــــى بـــــيـــــك
 ***

ــــــــدك ــــــــى كــــــــــــم يـــــــطـــــــلـــــــع رصــــــــي ــــــــل ــــــــول ق
وال كــــــــــــــم تــــــــمــــــــلــــــــك فــــــــــــــى ايــــــــــــــدك

ـــــــدك ـــــــك جـــــــدي ـــــــي ل دول قــــــديــــــمــــــهــــــم 
ـــــــــــظـــــــــــرهـــــــــــم انــــــــــــــــــــــت ديـــــــــــك ن وف 

 ***
ـــــــــى ديــــــــــــــــــا فـــــــــــــى الــــــــعــــــــاللــــــــى ـــــــــن ــــــــــــا ب ـي

ــــــــــصــــــــــر عــــــــالــــــــى ـــــــــــــــوهـــــــــــــــا ق ــــــــــنــــــــــد اب ع
وانـــــــــــــــــــــــــــت حــــــــــــــالــــــــــــــك زى حــــــــالــــــــى

ــــــــــــــى تـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــدم نــــــــاهــــــــيــــــــك ــــــــــــــوع ف
 ***

ولــــــــــــــــو قــــــــــالــــــــــت لــــــــــــك فــــــــيــــــــه مــــحــــبــــة
ــــــــــــــــم احــــــــــبــــــــــة وانـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــم صــــــــــــــــرت

ــــــــــــني يـــــــــــــــا شــــــــابــــــــة ــــــــــهــــــــــا اســــــــــــف قــــــــــول
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــزواج مـــــــــــــــش كــــــــــلــــــــــه هـــــيـــــك

 ***
الزواج ده مسئولية

ــــــيــــــة ــــــصــــــب ــــــل ــــــــــــــوة ل ــــــــــــــل فــــــــــســــــــــحــــــــــة ح
 أكـــــــــــــــلـــــــــــــــة حـــــــــــــــلـــــــــــــــوة وهــــــــنــــــــيــــــــة

ـــــــــــــــــــو تــــــــــــجــــــــــــوع ويــــــــــــــــــــــــاك شـــــــويـــــــة ول
بــــــــــــني ايــــــــديــــــــك راح تـــــــطـــــــيـــــــر مــــــــــــن 

 ***

بـــــــيـــــــت ابـــــــوهـــــــا وراح تـــــــــــــــــروح عـــــــلـــــــى 
تـــــــــشـــــــــكـــــــــى لـــــــــــلـــــــــــى بــــــــيــــــــعــــــــرفــــــــوهــــــــا

ــــــــــــــــروحــــــــــــــــوا وتـــــــجـــــــيـــــــبـــــــوهـــــــا ــــــــــــــــــو ت ول
ــــــــــع تـــــــــــــانـــــــــــــى لـــــيـــــك ــــــــــرج ــــــــــت ـــــــــــــــش ه م

 ***
اصـــــــــــلـــــــــــهـــــــــــا عــــــــــــــرفــــــــــــــت مــــــــقــــــــامــــــــك

ـــــــــــال الـــــــــــلـــــــــــى فــــــــــــــ كـــــــالمـــــــك ـــــــــــي ـــــــــــخ وال
ـــــــــــــح تـــــــمـــــــامـــــــك ـــــــــــــب ــــــــه وص ــــــــظــــــــت حــــــــف

ــــــــمــــــــتــــــــني حـــــــــــلـــــــــــويـــــــــــن وشــــــــيــــــــك كــــــــل
 ***

ــــفــــع ــــن وراح تـــــــــــــــــــدور عـــــــــــــ الــــــــــلــــــــــى ي
وامـــــــــــــــــــــا تـــــــــحـــــــــتـــــــــاج مـــــــــــــــــال هــــــيــــــدفــــــع

ــــــــــــــــش هــــــيــــــشــــــفــــــع ـــــــــــك م امــــــــــــــــــــــا حـــــــــــب
زى م قـــــــــــــــالـــــــــــــــك والـــــــــــــــديـــــــــــــــك

 ***
ــــــاســــــك ن قــــــــــــالــــــــــــوا عــــــــيــــــــش زى كــــــــــــل 

ووعــــــــــــــــى تــــــنــــــســــــي فـــــــــــ يـــــــــــــوم اســـــــاســـــــك
لـــــبـــــاســـــك ـــــــــــــت مــــــهــــــمــــــا عــــــلــــــيــــــك  ان دا 

ـــــــيـــــــك ــــــــــع عـــــــل ــــــــــط ــــــــــق ــــــــــت لــــــــــــــســــــــــــــه م
 ***

ــــــــكــــــــون فـــــقـــــيـــــرة وخــــــــــدهــــــــــا واحـــــــــــــــــــدة ت
ــــــــــرة ــــــــــدي وبــــــــــــــــــهــــــــــــــــــواك تـــــــــــــكـــــــــــــون ج

تــــــــعــــــــيــــــــشــــــــوا ســـــــــلـــــــــطـــــــــان وأمـــــــــــيـــــــــــرة
ــــــــــــك ــــــــــــراعــــــــــــي ـــــــــــتـــــــــــراعـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا وت ب

 ***
وخــــــــــــدهــــــــــــا واحـــــــــــــــــــــــدة زى حــــــــاالتــــــــك

مـــــــــــــش هـــــــتـــــــعـــــــطـــــــل يـــــــــــــــــوم حــــــيــــــاتــــــك
ـــــــت تـــــــــــكـــــــــــون مـــــــــراتـــــــــك ـــــــب ـــــــع وان ت

ــــــــــــــداويــــــــــــــك فــــــــــــــــــــــوق دمـــــــــــــــــاغـــــــــــــــــك ب
الشاعر محمد النقيب
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