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بمناسبة اليوم الوطني للملكة

الكويت تهنئ السعودية..
عالقاتنا أخوية تجمع البلدين 

313 مرشحًا بينهم 22 مرشحة يخوضون السباق االنتخابي

»الداخلية«.. ضبط متلبسني بشراء األصوات
اإلطفاء: مستعدون ليوم االنتخابات ولدينا 36 نقطة إطفاء في مقرات االقتراع وآليات للتدخل السريع

كتب مصطفى كامل

بعث سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد حفظه الله ورعاه ببرقية 
إل��ى خ��ادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز  تهنئة 
ع��ب��ر ف��ي��ه��ا س��م��وه ح��ف��ظ��ه ال��ل��ه ع��ن خ��ال��ص ت��ه��ان��ي��ه بمناسبة ذك��رى 
الله  اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية مؤكدا سموه رع��اه 
البلدين  ت��رب��ط  ال��ت��ي  ال��وط��ي��دة والتاريخية  ال��ع��الق��ات األخ��وي��ة  عمق 
وشعبيهما الكريمين ومستذكرا س��م��وه م��واق��ف المملكة األصيلة 
 عن مواقفها األخوية 

ً
تجاه قضايا األمتين العربية واإلسالمية فضال

الصادقة تجاه دولة الكويت.

البلد الشقيق في  الله عن اعتزازه بما حققه  كما عبر سموه حفظه 
عهد خادم الحرمين الشريفين الميمون من إنجازات حضارية بارزة 
شملت مختلف المجاالت أسهمت باالرتقاء بمكانة المملكة الرفيعة 

والمرموقة بين دول العالم.
س��ائ��ال س��م��وه ال��م��ول��ى ت��ع��ال��ى أن ي��دي��م ع��ل��ى أخ��ي��ه خ����ادم الحرمين 
ق��ي��ادة مسيرة  الشريفين م��وف��ور الصحة وت��م��ام العافية لمواصلة 
الخير والنماء في المملكة وأن يحقق للبلد الشقيق المزيد من التقدم 
واالزدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة ألخيه خادم الحرمين 
الشريفين وبمؤازرة صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 

آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كتب مصطفى كامل

ف��ي��م��ا أع��ل��ن��ت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ع��ن ت��م��ك��ن ق��ط��اع األم����ن الجنائي 
ال���ج���ن���ائ���ي���ة« م����ن ض���ب���ط ع�����دد م��ن  ل��ل��م��ب��اح��ث  ال���ع���ام���ة  »اإلدارة 
األشخاص متلبسين بعملية شراء األصوات في منزل يدار لشراء 
النيابة  ل��ل��ق��ان��ون. وب��ع��د اس��ت��ص��دار إذن م��ن  األص����وات المخالفة 
القائمين على عملية الشراء،  العامة تم مداهمة المنزل وضبط 
والعثور على مبالغ مالية معدة للتسليم، وإحالة جميع األطراف 

الى التحقيق وذلك التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهم.
ال��وزارة  وأوضحت اإلدارة العامة للعالقات واإلع��الم األمني في 
أن ذل����ك ت���م »ب���ن���اء ع��ل��ى ت��ع��ل��ي��م��ات وت��وج��ي��ه��ات رئ���ي���س مجلس 
ال��وزراء باإلنابة ووزي��ر الدفاع ووزي��ر الداخلية بالوكالة الشيخ 
ط��الل الخالد وب��إش��راف ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق 
أن��ور البرجس بتكثيف الجهود األمنية لرصد وضبط الجرائم 
االنتخابية، س��واء ج��رائ��م ال��رش��وة او ش��راء األص���وات أو غيرها 
من عمليات التالعب التي يمكن ان تشوه العرس الديموقراطي«.

وأك����دت »ال��داخ��ل��ي��ة« ان��ه��ا ت��ت��اب��ع وت��رص��د ط���رق ش���راء األص����وات، 
سواء التقليدية، أو عبر الروابط اإللكترونية، وأنها لن تتوانى 
في تطبيق القانون بكل حزم على كل من تسول له نفسه تشويه 

العملية االنتخابية”.
إل���ى ذل���ك ف��ق��د أغ��ل��ق��ت إدارة ش���ؤون االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��اب��ع��ة ل���وزارة 
الداخلية، أمس باب التنازل أمام مرشحي انتخابات “أمة 2022” 

والمقرر اجراءها الخميس المقبل 29 سبتمبر الجاري
ال��ه��اج��ري، أنه  أك��د م��دي��ر اإلدارة العقيد حقوقي د. أح��م��د  حيث 
سيتم إغ���الق ب���اب ال��ت��رش��ح ل��الن��ت��خ��اب��ات اع��ت��ب��ارا م��ن ي���وم أم��س 
الخميس، بموجب القانون الفتا أن هناك 5 مخافر موزعة على 
الدوائر االنتخابية تستقبل طلبات التنازل عن خوض انتخابات 

مجلس األمة للفصل التشريعي ال�� 17 
ب����اب إدارة االن���ت���خ���اب���ات على  اق���ف���ال  ال���ه���اج���ري، أن  وأوض�����ح د. 
انسحاب 17 مرشحا في اليوم االخير، ليصبح المنسحبين 65 
مرشحا، حيث يخوضون السباق االنتخابي 313 مرشحا فقط 

منهم 291 رجل و22 اناث.

واشار ان ادارة االنتخابات تقوم على تجهيز صناديق االقتراع 
بالتعاون مع الجهات المعنية في 759 لجنة اقتراع اجمالي عدد 
اللجان 118 باإلضافة ال��ى وج��ود 5 م��دارس رئيسية س��وف يتم 

اعالن النتائج بها.
من جانبه اطلع رئيس قوة اإلطفاء العام الفريق خالد المكراد، 
أمس الخميس، وبحضور نائب الرئيس لقطاع المكافحة اللواء 
ج��م��ال ب���در ن��اص��ر وك��ب��ار ق��ي��ادات ق���وة اإلط��ف��اء ال��ع��ام ع��ل��ى خطة 

تأمين مقار االنتخابات.
ال��ى ش��رح مفصل م��ن م��دي��ر ادارة العمليات المركزية  واس��ت��م��ع 
ال��ع��ق��ي��د س��ع��د ط���ه ي��اس��ي��ن ح����ول االس����ت����ع����دادات ال���ت���ي ات��خ��ذت��ه��ا 
القوة والتي ستشمل توزيع 36 نقطة إطفاء على مقار االقتراع 
ال��ى  ال��س��ري��ع اض��اف��ة  ب��آل��ي��ات للتدخل  الرئيسية وال��ت��ي س��ت��زود 

توزيع قوة من قطاعي المكافحة والوقاية.
ووج����ه ال��ف��ري��ق ال��م��ك��راد إل���ى ض����رورة م��واص��ل��ة ال��ع��م��ل وال��ع��ط��اء 
وااللتزام بالمهام والتنسيق الكامل والجهوزية للتعامل مع أي 

طارئ.

»الدستورية«.. تحجز 
المسيء لألحد المقبل 

حددت المحكمة الدستورية جلسة يوم األحد المقبل الموافق 
25 سبتمبر الجاري، للنطق في األحكام الصادرة بشأن 

دستورية قانون حرمان المسيء، وذلك بعدما انتهت أمس 
من سماع مرافعة المحامين في الطعون المحالة إليها من 

»االستئناف«.
وكانت محكمة االستئناف اإلدارية أحالت الدفع بعدم 

دستورية الفقرة  الثانية من المادة الثانية من قانون االنتخاب 
إلى المحكمة الدستورية للفصل في الدعوى، وحددت األخيرة، 

برئاسة المستشار  محمد بن ناجي جلسة اليوم لنظرها، 
 فيها. 

ً
ومن  المتوقع أن تصدر أحكاما

تنفيذا لتعليمات سمو رئيس الوزراء

الجالوي يشكل لجنة للتحقيق
في مشروعات األوقاف 

ال����وزراء الشيخ أحمد  ف��ي إط��ار تنفيذ توجيهات سمو رئيس مجلس 
النواف الصباح، أصدر وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعريز النزاهة 
وزي���ر األوق����اف وال��ش��ؤون اإلس��الم��ي��ة المستشار ج��م��ال ال��ج��الوي، ق��رار 
بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق من إدارة الخبراء للتحقيق في تأخر 

وتعثر بعض المشروعات. 
وأكد الجالوي، في تصريح صحفي إن عمليات التدقيق والمتابعة التي 
 من المشروعات ال 

ً
ال��وزاري��ة أثبتت أن ع��ددا بدأها منذ توليه الحقيبة 

تزال متأخرة أو متعثرة ألسباب غير معروفة وهو ما يخالف تعليمات 
ال��وزراء بضرورة متابعة المشروعات التي تخدم  سمو رئيس مجلس 

المواطنين والمقيمين وإنجازها.
 من هذا الصدد تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق 

ً
وأضاف: أنه وانطالقا

ال��م��ش��روع��ات لتحديد أس��ب��اب التعثر أو  ب��ش��أن تلك  ال��خ��ب��راء  م��ن إدارة 
التأخر في تنفيذها والمتسبب في ذلك والمقترحات الالزمة إلزالة تلك 

األسباب.
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مواقف النائب
د.أحمد مطيع العازمي 
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رئيس التحرير فيحان العازمي

المضف وافــق على استقالة 
الحويلة من 28 الجاري

كتب إبراهيم سالم

واف����ق وزي����ر ال��ت��رب��ي��ة وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي وال��ب��ح��ث 
ال����ع����ل����م����ي د.ع������ل������ي ال����م����ض����ف ع����ل����ى اس����ت����ق����ال����ة وك���ي���ل 
ال��خ��اص  ال��ت��ع��ل��ي��م  ل��ق��ط��اع  ال��م��س��اع��د  ال��ت��رب��ي��ة  وزارة 
 من 28 سبتمبر الجاري 

ً
ا د.عبدالمحسن الحويلة بدء

وذل��ك بعد تقدم األخير باستقالته أول أمس الثالثاء 
إق��رار الذمة المالية للهيئة  18 سبتمبر على أن يقدم 
ال��ع��ام��ة ل��م��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد خ����الل 60 ي����وم م���ن ص���دور 

القرار.

العنزي : صدور حكم بإلغاء 
إشراك الموجه الفني في 

تقييم رئيس القسم 
كتب إبراهيم سالم

ف��������ي إط������������ار ق����ض����ي����ة ت���ق���ي���ي���م 
الموجه الفني لرئيس القسم 
، أعلن المحامي خالد طرقي 
ال���ع���ن���زي ع���ب���ر ح���س���اب���ه ع��ل��ى 
م��وق��ع ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي 
ت��وي��ت��ر ع���ن ص�����دور ح��ك��م من 
ال���م���ح���ك���م���ة اإلداري�����������ة ب���إل���غ���اء 

القرار التنظيمي الصادر من وزير التربية فيما يخص 
إشتراك الموجهين الفنيين في تقييم رؤساء األقسام  
للمواد الفنية لمخالفته لقرار مجلس الخدمة المدنية 

فيما يخص إجراءات التقييم .

كتبت رنا سالم 

أك���د م��دي��ر إدارة ال��خ��دم��ات ال��ع��ام��ة ف��راس 
كرتش أن القطاع اإلداري بالوزارة  سعى 
ال���دراس���ي 2022\2023،  ل��ل��ع��ام  ل��الس��ت��ع��داد 
بتوفير الخدمات األساسية للمدارس، و 
تتمثل في النظافة والحراسة والمراسلة، 
ال��ع��ام��ة  ال���خ���دم���ات  إل����ى أن إدارة  م���ش���ي���ًرا 
ق����ام����ت ب���االن���ت���ه���اء م����ن إج����������راءات ت��وق��ي��ع 
خمسة عقود للنظافة للمناطق التعليمية 
ك��اف��ة، وخمسة ع��ق��ود للحراسة للمناطق 

التعليمية كافة.
وأض�����اف ك��رت��ش أن ب��ع��ض ال��ع��ق��ود ب���دأت 

ب��م��ب��اش��رة ال���خ���دم���ة وم��ن��ه��ا م���ن س��ي��دخ��ل 
نطاق الخدمة في األول من أكتوبر المقبل 
 إلى 

ً
و كذلك مطلع شهر يناير 2023 مشيرا

أنه قد تم تعزيز بعض المناطق التعليمية 
بأكثر من 940 مساعد منفذ خدمة.

واستكمل كرتش تم االنتهاء من إجراءات 
ال��م��ق��اب��ل��ة وال��ت��ع��ي��ي��ن ل��ه��م م��ن ق��ب��ل جهتْي 
االختصاص في القطاع اإلداري المتمثلة 
في إدارة الخدمات العامة وإدارة الموارد 
 ج���ه���ود ال���ع���ام���ل���ي���ن ف��ي 

ً
ال���ب���ش���ري���ة م���ث���م���ن���ا

ج��م��ي��ع ق���ط���اع���ات ال��������وازرة ك���اف���ة، م��ت��م��ن��ًي��ا 
لهم التوفيق وال��س��داد في العام الدراسي 

الجديد

كتبت رنا سالم 

حصلت جمعية المعلمين الكويتية على جائزة الكونجرس 
الدولي للمسؤولية المجتمعية فئة مؤسسات وذلك للجهود 
المقدرة في دعم مبادرات وممارسات المسؤولية المجتمعية

وكذلك تقليد جمعية المعلمين الكويتية بالعضوية المهنية 
للكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية-فئة مؤسسات 
ك������أول م��ن��ظ��م��ة دول����ي����ة غ���ي���ر ه����ادف����ة ل���ل���رب���ح م��ع��ن��ي��ة ب��ق��ض��ي��ة 
التشريعات والقوانين والمرجعيات ذات الصلة بالمسؤولية 
ال��م��ع��ل��م��ي��ن الكويتية  ، و م��ن��ح رئ��ي��س ج��م��ع��ي��ة  المجتمعية 
األستاذ حمد الهولي جائزة االلتزام المجتمعي وذلك ضمن 
ل��ل��م��س��ؤول��ي��ة المجتمعية  ال���دول���ي 3  ال��ك��ون��ج��رس  ف��ع��ال��ي��ات 

المقام في عمان -المملكة األردنية الهاشمية.

كتبت رنا سالم 

ال��خ��اص والنوعي  ال��وك��ي��ل المساعد للتعليم  ق��ام 
في وزارة التربية د. عبدالمحسن الحويلة يرافقه 
ال��ع��ت��ي��ب��ي  أ. ع��ل��ي  ال���خ���اص���ة  ال��ت��رب��ي��ة  م���دي���ر إدارة 
بجولة تفقدية على المباني الجديدة لمدرستي 
النور المشتركة بنات والسلوك التوحدي بمنطقة 
السالمية والتي من المقرر افتتاحهما في القريب 

العاجل.
وأعلن مدير إدارة التربية الخاصة أ. علي العتيبي 
، تتبعان 

ً
ع��ن اف��ت��ت��اح م��درس��ت��ي��ن ج��دي��دت��ي��ن ق��ري��ب��ا

إدارة م��دارس التربية الخاصة بمنطقة السالمية 
ت��ح��ت اس����م  )  م���درس���ة ال���ن���ور ال��م��ش��ت��رك��ة ب���ن���ات  ، 
ومدرسة السلوك التوحدي ( للعام الدراسي 2022/ 
2023 ، وذلك بعد جهود مضنية قام بها فريق عمل 
مختص برئاسة الوكيل المساعد للتعليم الخاص 

والنوعي د. عبدالمحسن الحويلة.
وأك��د العتيبي أن إفتتاح المدرستين يأتي ضمن 
إط������ار خ���ط���ة ال���������وزارة ل���الس���ت���م���رار وال����ت����وس����ع  ف��ي 
تقديم خدماتها التعليمية والتربوية والتأهيلية 
ألبنائها من ذوي اإلعاقة وبالتنسيق مع القطاعات 

واإلدارات المختصة بوزارة التربية.
إل��ى ح��رص وزارة التربية ممثلة  وأش���ار العتيبي 
ال��خ��اص وال��ن��وع��ي على تنفيذ  ق��ط��اع التعليم  ف��ي 
ال��خ��دم��ات التعليمية  خ��ط��ة ت��وس��ي��ع رق��ع��ة ت��ق��دي��م 
أن���ه تم   

ً
والتأهيلية ألب��ن��ائ��ن��ا ذوي اإلع���اق���ة، مبينا

ل��م��درس��ت��ي اإلرادة وال���ت���ح���دي بمنطقة  ال���س���م���اح 

ص����ب����اح األح�����م�����د ب���اس���ت���ق���ب���ال ج���م���ي���ع اإلع������اق������ات، 
ب���اإلض���اف���ة إل�����ى إف���ت���ت���اح ف���ص���ول ري������اض األط���ف���ال 
 من بداية العام 

ً
بمدرسة التحدي / بنات اعتبارا

الدراسي 2023/2022، وذلك من أجل خدمة منطقة 
ص���ب���اح األح����م����د وم���ح���اف���ظ���ة األح����م����دي وال���ن���ط���اق 
الجغرافي المخطط لتغطيته من خالل المدرستين 

المذكورتين. 
وذك����ر ال��ع��ت��ي��ب��ي »أن����ه إي��م��ان��ا م��ن ال������وزارة بتأهيل 
وتطوير العناصر وال��ك��وادر البشرية بالهيئتين 
اع��ت��م��اد خطة برامج  ت��م  التعليمية واإلداري����ة فقد 
ت��دري��ب��ي��ة ل��ت��أه��ي��ل وت����دري����ب ال��ع��ن��اص��ر وال����ك����وادر 
البشرية  للفئات ) معلم / رئيس قسم / وظائف 
ال��دراس��ي 2022/ 2023م والتي  اإلش��راف��ي��ة ( للعام 
تتعلق بإعداد معلم مترجم للغة اإلش��ارة ودورات 
في مجال مهارة التفكير وطرق التعامل مع الطالب 
األص���م وس��ي��ك��ول��وج��ي��ة متعلمي ب���طء وص��ع��وب��ات 
التعلم ، وغيرها من برامج التدريب المتعلقة برفع 

كفاءة الكوادر البشرية.
ال��ذي  ال��ه��ام وال��دع��م الكبير  ال���دور  وث��م��ن العتيبي 
تحظى به إدارة التربية الخاصة من قبل القيادات 
ال���ت���رب���وي���ة وع���ل���ى رأس����ه����ا م���ع���ال���ي وزي������ر ال��ت��رب��ي��ة 
ووزي���ر التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور 
علي المضف، ووكيل وزارة التربية الدكتور علي 
ال��ي��ع��ق��وب، وال���وك���ي���ل ال��م��س��اع��د ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ال��خ��اص 
ال��ح��وي��ل��ة، حيث  ال��دك��ت��ور عبدالمحسن  وال��ن��وع��ي 
 ف��ي تسخير ك��اف��ة االم��ك��ان��ات 

ً
أن��ه��م ال ي��أل��وا ج��ه��دا

لخدمة أبنائنا ذوي االعاقة.

توقيع خمسة عقود للنظافة وأخرى للحراسة

كرتش : تعزيز المناطق التعليمية 
بأكثر من 940 مساعد منفذ خدمة

»حمد الهولي« حصل على جائزة االلتزام المجتمعي

جمعية المعلمين الكويتية تحصد جائزة 
الكونغرس الدولي للمسؤولية المجتمعية

خالل جولة تفقدية للحويلة على المدارس الجديدة

 العتيبي : إفتتاح مدرستين للسلوك التوحدي للتوسع في 
الخدمات التعليمية

• حمد الهولي أثناء تسلمه الجائزة	 • فراس كرتش	

• د.عبدالمحسن الحويلة يرافقه علي العتيبي	
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رئيس التحرير فيحان العازمي

ب���ع���ث ن���ائ���ب رئ���ي���س م��ج��ل��س ال���������وزراء ووزي�������ر ال����دف����اع ووزي�����ر 
ال��داخ��ل��ي��ة ب��ال��وك��ال��ة ال��ش��ي��خ ط���الل ال��خ��ال��د ب��ب��رق��ي��ة ت��ه��ن��ئ��ة إل��ى 
ولي العهد نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير الدفاع بالمملكة 
العربية السعودية الشقيقة سمو األمير محمد بن سلمان بن 
ل��ل��ي��وم الوطني  ال��ذك��رى ال92  ع��ب��دال��ع��زي��ز آل س��ع��ود بمناسبة 
ل��ب��الده.وق��ال��ت وزارة ال��دف��اع ف��ي ب��ي��ان صحفي ام��س الخميس 
إن ال��ش��ي��خ ط���الل ال��خ��ال��د ع��ب��ر ف���ي ب��رق��ي��ت��ه ع���ن اع���ت���زازه بعمق 
ال��ع��الق��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��م��ت��ج��ذرة وال���رواب���ط األخ���وي���ة المتينة 
البلدين الشقيقين  ووح��دة المصير المشترك الذي يجمع بين 
سائال الله عز وجل أن يكتب لجهود األمير محمد بن سلمان 
التوفيق والسداد والنجاح وللشعب السعودي الشقيق المزيد 

من الرخاء والتقدم واالزده��ار في ظل القيادة الحكيمة لخادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك 

المملكة العربية السعودية.
م���ن ج��ه��ت��ه أك����د ن���ائ���ب رئ���ي���س م��ج��ل��س ال��������وزراء ووزي������ر ال��ن��ف��ط 
ووزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون مجلس ال����وزراء ووزي���ر ال��دول��ة لشؤون 
مجلس االم���ة ب��ال��وك��ال��ة ال��دك��ت��ور محمد ال��ف��ارس اول م��ن امس 
األربعاء حرص الشعب الكويتي على مشاركة المملكة العربية 
ال��س��ع��ودي��ة فرحتها ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال��س��ع��ودي.وق��ال ال��ف��ارس 
في تصريح صحفي بمناسبة احتفال أقامته سفارة المملكة 
ال��ك��وي��ت بمناسبة ذك���رى اليوم  ل��دى دول���ة  العربية السعودية 
الوطني ال���92 لتأسيس المملكة وال��ذي يصادف ال���23 سبتمبر 

من كل عام ان هذه المناسبة تعد قريبة على قلوب الكويتيين 
معربا عن التمنيات للمملكة بمزيد من التقدم واالزدهار.ورفع 
ال��وزي��ر ال��ف��ارس أس��م��ى آي���ات ال��ت��ه��ان��ي وال��ت��ب��ري��ك��ات إل���ى خ��ادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وول��ي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراءالسعودي األمير محمد بن سلمان 

والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني.
ل��دى الكويت  ق��ال سفير خ��ادم الحرمين الشريفين  م��ن جانبه 
األمير سلطان بن سعد آل سعود في تصريح مماثل ان بالده 
تحتفل ه��ذا العام بمرور 92 عاما على تأسيس المملكة على 
الله ورجاله المخلصين  يد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمة 
ح��ي��ث ك���ان ل��ج��ه��وده��م ال��ف��ض��ل ف��ي��م��ا ت��ن��ع��م ب���ه ب����الده وال��ش��ع��ب 

السعودي من أمن وأمان ورخاء.وأكد األمير سلطان »ال ننسى 
ماضينا ويجب علينا أن نكمل على ما بدأ به األجداد والطريق 
أم��ام��ن��ا ط��وي��ل ل��ل��م��س��ت��ق��ب��ل«.وأض��اف ان ب����الده ت���ج���اوزت اآلن 
مرحلة التأسيس إلى مراحل متقدمة كثيرة خالل فترة قصيرة 
بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين ورؤية ولي العهد 
ال��س��ع��ودي.ورف��ع بهذه المناسبة  ال���وزراء  نائب رئيس مجلس 
أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين 
ال���وزراء السعودي والشعب  وول��ي العهد نائب رئيس مجلس 
السعودي ودول مجلس التعاون الخليجي متمنيا بأن تشهد 
األع���وام المقبلة م��زي��دا م��ن الخير للشعب السعودي والخليج 

العربي ككل.

تعيني مديرين عامني
 في »الداخلية«

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير 
الداخلية بالوكالة الشيخ طالل الخالد قرارا بتعيين 
مديرين عامين في األماكن الشاغرة، جاءت تسميتهم 
كالتالي: اللواء وليد الشهاب مدير عام أمن األحمدي، 
اللواء طالل المونس مدير عام خفر السواحل،اللواء 
فواز الخالد مدير عام الجنسية،اللواء يوسف الخدة 
مدير ع��ام المرور،العميد عبدالقادر الشعبان مدير 
ع���ام ال��ت��دري��ب،ال��ع��م��ي��د ح��م��د ال��ط��وال��ة م��دي��ر ع���ام أم��ن 
مبارك الكبير،العميد سعد الهمالن مدير عام مراكز 
ال��خ��دم��ة،ال��ع��م��ي��د م��ح��م��د ق���ب���ازرد م��دي��ر ع���ام مكافحة 
ال��م��خ��درات،ال��ع��م��ي��د ع��ب��دال��ل��ه ص��ق��ر م��دي��ر ع���ام جمع 

السالح،
العميد علي البناي مدير عام المنافذ البرية،العميد 
عيسى الفلكاوي مدير عام أمن المطار،والعميد فهد 

العبيد مدير عام أمن السجون.

»الداخلية«: ضبط عدد من 
املتلبسني بشراء األصوات 

االنتخابية
أعلنت وزارة الداخلية امس الخميس أن قطاع األمن 
الجنائي )اإلدارة العامة للمباحث الجنائية( تمكن 
من ضبط عدد من األشخاص متلبسين بعملية شراء 
األص��وات االنتخابية في منزل يدار لشراء األصوات 

المخالفة للقانون.
وق��ال��ت ال������وزارة ف��ي ب��ي��ان ل�����إدارة ال��ع��ام��ة للعالقات 
واإلع���الم األم��ن��ي إن��ه بعد استصدار إذن م��ن النيابة 
العامة تمت مداهمة المنزل وضبط القائمين على 
ع��م��ل��ي��ة ال����ش����راء وال���ع���ث���ور ع��ل��ى م��ب��ال��غ م��ال��ي��ة م��ع��دة 
للتسليم وإحالة جميع األطراف إلى التحقيق التخاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهم.
وأضافت أن هذه الضبطية تأتي بناء على تعليمات 
ال����وزراء ب��اإلن��اب��ة ووزي��ر  وتوجيهات رئ��ي��س مجلس 
الدفاع ووزي��ر الداخلية بالوكالة الشيخ طالل خالد 
األح���م���د ال��ص��ب��اح وب���إش���راف وم��ت��اب��ع��ة وك��ي��ل وزارة 
ال��داخ��ل��ي��ة ال��ف��ري��ق أن����ور ال��ب��رج��س بتكثيف ال��ج��ه��ود 
األم��ن��ي��ة ل��رص��د وض��ب��ط ال��ج��رائ��م االن��ت��خ��اب��ي��ة س��واء 
ج���رائ���م ال����رش����وة أو ش�����راء األص�������وات أو غ��ي��ره��ا من 
ع���م���ل���ي���ات ال���ت���الع���ب ال���ت���ي ي��م��ك��ن أن ت���ش���وه ال���ع���رس 
أم��ة 2022 المقررة ف��ي 29  الديموقراطي )انتخابات 

سبتمبر الجاري(.
وشددت الوزارة على أنها تتابع وترصد طرق شراء 
األصوات سواء التقليدية أو عبر الروابط اإللكترونية 
وع���ل���ى أن���ه���ا ل���ن ت���ت���وان���ى ف���ي ت��ط��ب��ي��ق ال���ق���ان���ون بكل 
ح���زم ع��ل��ى ك��ل م��ن ت��س��ول ل��ه ن��ف��س��ه ت��ش��وي��ه العملية 

االنتخابية.

الحكم في دستورية
 »قانون املسيء« بعد غد

حددت المحكمة الدستورية جلسة يوم األحد المقبل 
للنطق بالحكم في الدعاوى الدستورية المحالة من 
الفقرة  محكمة االستئناف لنظر في م��دى دستورية 
الثانية المضافة بقانون رق��م 27  ال��م��ادة  الثانية من 
لسنة 2016 في شأن انتخابات أعضاء مجلس األمة.

وكانت المحكمة الدستورية قد ح��ددت جلسة امس 
الثانية  ال��ف��ق��رة  ف��ي م��دى دس��ت��وري��ة  الخميس للنظر 
م��ن ال��م��ادة ال��ث��ان��ي��ة ال��م��ض��اف��ة ب��ق��ان��ون رق���م 27 لسنة 
2016 في ش��أن انتخابات اعضاء مجلس األم��ة التي 
ت��ن��ص ع��ل��ى أن »ي���ح���رم م���ن االن���ت���خ���اب ك���ل م���ن أدي���ن 
بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات اإللهية أو 

المساس باألنبياء أو المساس بالذات األميرية«.
يذكر أن محكمة االستئناف اإلدارية كانت قد أحالت 
إل����ى ال��م��ح��ك��م��ة ال���دس���ت���وري���ة ال���دف���ع ب���ع���دم دس��ت��وري��ة 
الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون االنتخاب 
المضافة عام 2016 )قانون حرمان المسيء( للفصل 

فيها.

الخالد: نعتز بعمق العالقات التاريخية المتجذرة والروابط المتينة مع السعودية
الفارس: الشعب الكويتي حريص على مشاركة السعودية فرحتها باليوم الوطني

المطيري أكد أهمية العمل المستمر والدؤوب لمواكبة 
التطور اإلعالمي

أك���د وزي����ر االع����الم وال��ث��ق��اف��ة ووزي����ر ال��دول��ة 
ل�����ش�����ؤون ال����ش����ب����اب ب�����دول�����ة ال����ك����وي����ت ع��ب��د 
ال��رح��م��ن ال��م��ط��ي��ري ام���س ال��خ��م��ي��س أهمية 
العمل المستمر وال���دؤوب لمواكبة التطور 
االع���الم���ي ال����ذي ي��ش��ه��ده ال��ع��ال��م »م���ن خ��الل 
وض���ع ال��خ��ط��ط االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ش��ارك��ي��ة 
واض�����ح�����ة ال����رك����ائ����ز واأله����������داف«.ج����������اء ذل���ك 
ف���ي ك��ل��م��ة ل��ل��وزي��ر ال��م��ط��ي��ري ام����ام الجلسة 
ل��م��ج��ل��س وزراء  ل���ل���دورة ال52  االف��ت��ت��اح��ي��ة 
ال��دول العربية  االع��الم العرب بمقر جامعة 

بالقاهرة.
واك������د ال����وزي����ر ال���م���ط���ي���ري ف����ي ه�����ذا ال��س��ي��اق 
»اهمية العمل على تأهيل الكوادر العربية 
وتنمية المواهب الشبابية الواعدة والقادرة 
ع���ل���ى ق����ي����ادة وت���وج���ي���ه ال��م��ش��ه��د االع���الم���ي 
ال��ع��رب��ي م��ن خ��الل خلق ال��م��زي��د م��ن الفرص 
ال���دول العربية  وال��م��ب��ادرات المشتركة بين 

وصوال الى العالمية«.
ول���ف���ت ال�����ى ال�������دور ال����ه����ام وال�����ب�����ارز ل���إع���الم 
ف���ي ت��ح��وي��ل ال��ك��ث��ي��ر م���ن م��ج��ري��ات األح����داث 
والتعامل مع التفاعالت الدولية ومواجهة 
األزم�����������ات وال�������ك�������وارث م�����ؤك�����دا »ت���ض���اع���ف« 
م���س���ؤول���ي���ة االع���������الم ب���ع���د أن أص����ب����ح أه���م 
األطراف الفاعلة والمؤثرة في ادارة األزمات 

»مهما كانت طبيعتها وخطورتها«.
وش���دد ع��ل��ى ان »االع����الم ال��ج��اد وال��م��س��ؤول 
يسهم في دعم االدارة الحكومية والمؤسسية 
واح������ت������واء اآلث���������ار ال���ن���اج���م���ة ع�����ن االزم��������ات 
وال������ك������وارث« م���ش���ي���را ال�����ى أن أزم������ة ان��ت��ش��ار 
فيروس )كورونا( وما فرضته من تحديات 
متراكمة ومتداخلة كانت خير مثال لذلك.

وأوضح أن »االعالم الرسمي لعب جنبا الي 
جنب مع االع��الم الخاص المرئي والمقروء 

والمسموع وااللكتروني أدوارا 
مختلفة منها القيام بدور حلقة 
ال��ج��ه��ات المعنية  ب��ي��ن  ال���وص���ل 
أف����راد المجتمع وتوعية  وب��ي��ن 
األف��راد وتعزيز وقاية المجتمع 
وال���ت���ص���دي ل��ل��ش��ائ��ع��ات وال��ح��د 
م��ن أخ��ط��ار األزم���ة وال��ع��م��ل على 
تغيير السلوك بشكل ايجابي«.

وق��ال ال��وزي��ر المطيري »م��ا بين 
ال��ت��ه��وي��ل وال��ت��ه��وي��ن أث��ب��ت االع����الم ال��ع��رب��ي 
احترافية ومهنية وري��ادة خ��الل تلك االزم��ة 
ب���ام���ت���الك���ه م�����ه�����ارات ال���ت���ن���س���ي���ق وال���ت���ك���ام���ل 
م���ع م��ؤس��س��ات ال���دول���ة وح����س ال��م��س��ؤول��ي��ة 
ال��وط��ن��ي��ة وم���ا تتطلبه م��ن شفافية إلظ��ه��ار 
الحقائق للمجتمع واالس��ت��ج��اب��ة السريعة 

والمتزنة«
.ونوه بأهمية »العمل على توحيد الرسالة 
االع���الم���ي���ة واالع���الن���ي���ة م���ن ج���ان���ب وس��ائ��ل 
االع������الم ال��م��خ��ت��ل��ف��ة وه����و م���ا أن���ت���ج خ��ط��اب��ا 
ف��اع��ال م��ؤث��را يحظى بالمصداقية  اع��الم��ي��ا 
وال���م���وض���وع���ي���ة وال��م��ت��اب��ع��ة وال����ق����درة على 
ال��ت��أث��ي��ر ف���ي أف�����راد ال��م��ج��ت��م��ع واح���ت���رام ت��ام 

للضوابط األخالقية«.
ال�����ك�����وي�����ت ت���ب���ره���ن  ال�������ى أن »دول�����������ة  ول�����ف�����ت 
ع���ل���ى ض���������رورة ال���ع���م���ل ل���م���واك���ب���ة ال���ت���ط���ور 
المتسارع والتحول إلع��الم رقمي بتقنيات 
واس��ت��رات��ي��ج��ي��ات ح��دي��ث��ة م��ت��ج��ددة ليصبح 
االع���الم م��ص��درا للمعرفة ومنظما للخدمة 

وموجها للخطاب المحفز للريادة«.
واشار الى ان ذلك يأتي »وصوال الى التحول 
ن��ح��و االع������الم ال�����ذي ي��ت��ب��ن��ى ن��ه��ج ال��ت��ن��م��ي��ة 
ال���م���س���ت���دام���ة وي����ت����ول����ى ص���ي���اغ���ة ال���خ���ط���اب 
االع��الم��ي ع��ل��ى ن��ح��و م��ت��واف��ق م��ع قضايانا 

وث����واب����ت����ن����ا ال����ع����رب����ي����ة األص���ي���ل���ة 
وي���ح���ق���ق ال������ري������ادة ال����ت����ي ت��ج��م��ع 
ب��ي��ن ال��م��ح��ت��وى ال��ه��ادف وتوثيق 
ال��ع��رب��ي��ة وتنمية  ال��ه��وي��ة  ون��ش��ر 

المجتمعات«.
وج���������دد ال�������وزي�������ر ال����م����ط����ي����ري ف��ي 
ك���ل���م���ت���ه »م�����وق�����ف دول��������ة ال���ك���وي���ت 
ال��ث��اب��ت ق���ي���ادة وح��ك��وم��ة وشعبا 
ال�����داع�����م ل��ل��ق��ض��ي��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة 
ع��ل��ى ك���اف���ة األص����ع����دة االق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة 
وفي شتى المجاالت السياسية واالعالمية 

واالنسانية«.
اك��د مواصلة دع��م دول��ة الكويت »حتى  كما 
تتحقق للشعب الفلسطيني الشقيق كامل 
ح��ق��وق��ه ف���ي ظ���ل دول����ة م��س��ت��ق��ل��ة عاصمتها 
القدس الشرقية وفقا للمرجعيات الدولية 
وف���ي م��ق��دم��ت��ه��ا ق�����رارات م��ج��ل��س األم����ن ذات 

الصلة والمبادرة العربية للسالم«
ف�����ي دول�����ة  .وأك����������د ح�������رص وزارة االع����������الم 
ال���ك���وي���ت م����ن خ�����الل ق���ن���وات���ه���ا ال��م��س��م��وع��ة 
وال����م����رئ����ي����ة واالل����ك����ت����رون����ي����ة ع���ل���ى م��ت��اب��ع��ة 
الشأن الفلسطيني وابقاء الوعي بالقضية 
الفلسطينية حاضرا لدى األجيال الصاعدة.

وج�����دد ادان������ة دول�����ة ال���ك���وي���ت ال���ش���دي���دة لما 
ي����ت����ع����رض ل�����ه األش������ق������اء ف�����ي ف���ل���س���ط���ي���ن م��ن 
انتهاكات وت��ج��اوزات مستمرة وصلت الى 
م��ؤس��س��ات االع���الم وأرواح االعالميين بما 

يخالف االتفاقيات والمواثيق الدولية.
وق���ال »م���ن ال��م��س��ؤول��ي��ة االع��الم��ي��ة مواجهة 
ه�������ذا االره������������اب ب����ك����اف����ة ص���������وره وأش����ك����ال����ه 
ل��ل��وص��ول ال���ى ن��ب��ذ م��ا ي��ه��دد ال��ك��ل��م��ة ال��ح��رة 
وح��ق��وق األف���راد ف��ي التعبير بما ال يخالف 
ال���ق���وان���ي���ن واألع���������راف ب���ع���ي���دا ع����ن االق���ص���اء 

والتهديد ونشر الكراهية بين الشعوب«.
وم��ن ناحية أخ��رى اوض��ح الوزير المطيري 
ال��ع��رب  أن اج��ت��م��اع م��ج��ل��س وزراء االع�����الم 
ي����ت����ن����اول ع���������ددا م������ن ال����م����واض����ي����ع ال���ه���ام���ة 
ال���م���ع���روض���ة ع���ل���ى ج������دول االع����م����ال وال���ت���ي 
ت��ت��ع��ام��ل م��ع ال���ظ���روف ال��دق��ي��ق��ة وال��ح��س��اس��ة 
ف��ي ظ��ل تطور  ال��ت��ي تمر بها االم���ة العربية 
ال���وس���ائ���ل االع���الم���ي���ة واالن����ت����ش����ار ال���واس���ع 

لإعالم االلكتروني.
وك����ان ال���وزي���ر ال��م��ط��ي��ري ق���د اس��ت��ه��ل كلمته 
ب��ن��ق��ل ت���ح���ي���ات س���م���و أم���ي���ر ال����ب����الد ال��ش��ي��خ 
ن��واف األح��م��د الجابر الصباح وسمو ولي 
عهده األمين الشيخ مشعل األحمد الجابر 
ال���ص���ب���اح وت��م��ن��ي��ات��ه��م��ا ب���ال���ن���ج���اح ألع���م���ال 
ال��ج��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة ب��ش��ك��ل ع���ام ول��الج��ت��م��اع 
ب��ش��ك��ل خ�����اص »ل��ي��ت��ح��ق��ق الم���ت���ن���ا ال��ع��رب��ي��ة 

المزيد من التقدم والنجاح«.
وأع����رب ع��ن ال��ش��ك��ر ال��ج��زي��ل ل��وزي��ر الثقافة 
واالعالم المكلف بالسودان الدكتور جرهام 
ع����ب����دال����ق����ادر دم����ي����ن ح����س����ان ع���ل���ى ال���ج���ه���ود 
ال���م���ق���درة خ����الل ف���ت���رة ت�����رؤس ب�����الده أع��م��ال 
ال��������دورة ال���س���اب���ق���ة.ك���م���ا أع������رب ع����ن ال��ت��ه��ن��ئ��ة 
ل��رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س األع���ل���ى ل��ت��ن��ظ��ي��م االع���الم 
ال��دورة  بمصر ك��رم جبر على توليه رئاسة 
ال���ع���رب  ل��م��ج��ل��س وزراء االع��������الم  ال���ح���ال���ي���ة 
ال��ت��وف��ي��ق وال���ن���ج���اح.وأع���رب عن  ل���ه  متمنيا 
الشكر كذلك لألمين العام المساعد رئيس 
ق��ط��اع االع���الم واالت��ص��ال ف��ي جامعة ال��دول 
العربية السفير أحمد رشيد خطابي والى 
األم���ان���ة ال��ع��ام��ة ع��ل��ى االع������داد وال��ت��ح��ض��ي��ر 
ت��ك��ل��ل جهود  ل��الج��ت��م��اع متمنيا ان  ال��ج��ي��د 
ال���ج���م���ي���ع ل���م���ا ف���ي���ه خ���ي���ر ورف����ع����ة وازده��������ار 

أوطاننا.
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أكد وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون االجتماعية والتنمية المجتمعية فهد 
الشريعان دع��م الحكومة الكامل لخطط واستراتيجيات اإلدارة العامة للجمارك 
ال��ش��ري��ع��ان خالل  بغية تطوير عملها ورف���ع ك��ف��اءة عملياتها التشغيلية.وأضاف 
ل��إدارة العامة  التابع  حفل تدشين مشروع التحول الرقمي وتمكين التكنولوجيا 
للجمارك اول من امس األربعاء أن الحكومة تولي اهتمامها لجميع قطاعات الدولة 
وعلى وجه الخصوص )الجمارك( لما تلعبه من دور كبير في دعم اقتصاد الدولة.

وأوض��ح أن اإلدارة العامة للجمارك هي النافذة األول��ى لدخول جميع ال��واردات إلى 
الدولة وهي صمام األمان وتقوم بدور اقتصادي.

وأك��د متابعته لما تقوم به اإلدارة لجهة إنجاز لملف التحول الرقمي واستخدام 
أحدث األنظمة المعمول بغية تسهيل جميع الخدمات للمتعاملين مع الجمارك بما 
ينعكس على ص��ورة الكويت في المستويات االقتصادية لجذب االستثمارات.من 
جانبه قال المدير العام لإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد في كلمته إن اإلدارة 
دشنت أخيرا العديد من المراحل والخطط للوصول للنافذة الواحدة اإللكترونية 
التي تضمن دقة وسالمة وتكامل جميع العمليات التجارية بين الجهات الحكومية 

والمجتمع التجاري. 
وأضاف أن مشروعات التحول الرقمي يأتي إيمانا من اإلدارة بوجود بيئة جمركية 
إلكترونية متكاملة لتحسين دف��ع عجلة التقدم االق��ت��ص��ادي وي��أت��ي ك��ذل��ك تنفيذا 
ال��ج��ه��ات الحكومية ذات الصلة  ال��رب��ط اآلل���ي م��ع  ب��ش��أن  ال����وزراء  لتوجهات مجلس 

بالعمل الجمركي.
إل��ى توفير بيئة أع��م��ال إلكترونية بشراكة م��ع الجهات الحكومية بالدولة  وأش���ار 
للعمل جميعا من خ��الل منصة النظام الجمركي اآلل��ي واعتماد البضائع المقيدة 
ال��ت��ي تتطلب اإلف�����راج وإص�����دار ال��م��واف��ق��ات آل��ي��ا ك��ن��م��وذج إل��ك��ت��رون��ي م��وح��د يسهل 

للمجتمع التجارى عملية توثيق البيان الجمركي مرة واحدة. 
وقال إن المنظومة تقدم حلوال رقمية ذكية تشمل أنظمة التصريح عن اإلرساليات 
والرصد اإلجرائي واألمني لها والمراقبة وتتبع الدورة المستندية على مستوى كل 

الجهات الحكومية ذات الصلة بالعمل الجمركي والمتوفرة على مدار الساعة طوال 
أيام االسبوع. وبين أن تقديم البيان الجمركي والحصول على اإلفراجات من الجهات 
الحكومية يتم م��ن خ��الل ق��ن��اة واح���د وب��خ��ط��وات م��وح��دة ل��إف��راج��ات على مستوى 
ال��دول��ة مما أدى إل��ى إل��غ��اء ال��ع��دي��د م��ن اإلج����راءات التقليدية ال��ورق��ي��ة ال��ت��ي تتطلب 

المستندات واالختام والحضور الشخصي للمراجعين. 
ولفت إلى مزيا النظام االآلي الذي أسهم في رفع مستويات الرقابة وأحكام السيطرة 
على البضائع المقيدة التى تحتاج إلى موافقات من الجهات الحكومية المختصة 
وتطوير عمليات الرقابة مما حقق السرعة والدقة في التعامل اإلجرائي واألمني مع 

حركة المسافرين والمركبات عبر المنافذ الحدودية.وأضاف أن هذا النظام يسهم 
في زيادة دقة البيانات من خالل توفير قاعدة بيانات موحدة وآمنة مع المحافظة 
على اإلي���رادات الجمركية ووج��ود قنوات أكثر سيطرة تسهم في استيفاء الجهات 
الحكومية لإيرادات المستحقة لها عن عمليات اإلفراج وتقليص الزمن المستغرق 
ل��الف��راج ال��ج��م��رك��ى.وذك��ر ال��ف��ه��د أن ال��ن��ظ��ام يسهم ف��ي زي����ادة ال���ق���درات االستيعابية 
لحركة تدفق البضائع والقدرة التشغيلية لمعدالت اإلفراجات اليومية مع الجهات 
أف��ض��ل للرقابة ورف���ع مستويات السالمة وال��ج��ودة  الحكومية لتطبيق م��م��ارس��ات 

للمنتجات بما يحقق التوزان في تطابق قواعد بيانات السلع والبضائع.

تشكيل لجنة لتقصي 
الحقائق بشأن املشاريع 
املتعثرة في »األوقاف« 

قال وزير العدل ووزي��ر الدولة لشؤون تعزيز النزاهة 
ووزي�������ر األوق��������اف وال�����ش�����ؤون اإلس���الم���ي���ة ال��م��س��ت��ش��ار 
ج����م����ال ال�����ج�����الوي أن������ه ت����م ت��ش��ك��ي��ل ل���ج���ن���ة م����ن إدارة 
الخبراء لتقصي الحقائق بشأن المشاريع المتعثرة 
ال���ج���الوي  ف���ي وزارة األوق������اف.وأوض������ح  وال���م���ت���أخ���رة 
ف����ي ت���ص���ري���ح ص��ح��ف��ي ام�����س ال��خ��م��ي��س أن ال��ت��أخ��ي��ر 
ب��ال��م��ش��اري��ع ي��خ��ال��ف ت��ع��ل��ي��م��ات س��م��و ال��ش��ي��خ أح��م��د 
نواف االحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بضرورة 
متابعة المشاريع التي تخدم المواطنين والمقيمين 
وسرعة إنجازها.وأضاف أن »التدقيق والمتابعة التي 
ال��وزاري��ة أثبتت أن هناك  ب��دأه��ا منذ توليه الحقيبة 
ع���ددا م��ن ال��م��ش��اري��ع ال��ت��ي ال ت���زال متعثرة وم��ت��أخ��رة 
ألس����ب����اب غ���ي���ر م���ع���روف���ة«.وب���ي���ن أن ال��ل��ج��ن��ة ت��خ��ت��ص 
بتقصي الحقائق وتحديد أسباب التعثر أو التأخر 
في تنفيذ المشاريع والمتسبب في ذلك والمقترحات 

الالزمة إلزالة أسبابها.

»كونا« اختتمت برنامجها 
التدريبي لتأهيل الجامعيني

 اختتمت وكالة األنباء الكويتية )كونا( امس الخميس 
برنامجها التدريبي السابع لتأهيل الطلبة الجامعيين 
موسم )2022-2023( بمشاركة 19 طالبا وطالبة من 
جامعة الكويت.وقال نائب المدير العام لوكالة )كونا( 
ل��ق��ط��اع ال��ت��ح��ري��ر ع��ص��ام ال��غ��ان��م ف��ي ت��ص��ري��ح صحفي 
إن البرنامج حظي باهتمام خ��اص م��ن وك��ال��ة األنباء 
الكويتية ألنه موجه إلى الطلبة الجامعيين باعتبارهم 
ال��ع��م��ل الصحفي في  المستقبل وذخ����ره وح��م��ل��ة راي���ة 
ف��ي تحقيق  إل��ى أهمية مضامينه  ق���ادم األي���ام ون��ظ��را 
رسالة اإلعالم في الحرية والمسؤولية.وأضاف الغانم 
ال���س���اب���ع مختلف  ال���ب���رن���ام���ج ت��ض��م��ن ف���ي م��وس��م��ه  أن 
ف��ن��ون الكتابة الصحافية بأنواعها ألن ه��ذه الكتابة 
هي محور العمل الصحفي وتتطلب مهارة وتدريبا 
متواصلين وف��ق أس��س وق��واع��د واجبة عند كتابة أي 
ت��م التركيز أيضا  أن��ه  م��ن الفنون الصحافية.وأوضح 
على ما يشهده اإلعالم ككل من تطورات غير مسبوقة 
حاليا وصوال إلى تعريف مفاهيم اإلعالم الجديد بكل 
ال��ت��ق��دم التكنولوجي  تشعباته وت��خ��ص��ص��ات��ه وس���ط 
ال���م���ط���رد ب����أدوات����ه ال���ت���ي ت��س��اع��د ال��ص��ح��ف��ي ف���ي عمله 
م����ع اإلش���������ارة إل�����ى أه���م���ي���ة ح���س���ن اس����ت����خ����دام وس���ائ���ل 
التواصل االجتماعي التي أصبحت عامال مؤثرا في 
المجتمعات.وذكر الغانم أن الطلبة اطلعوا كذلك على 
مفاهيم اإلعالم الجديد وقواعد الزمة تتصل به ومنها 
ضرورة تحري الصحفي الدقة في نقل ونشر األخبار 
ف��ي م��س��اره��ا الصحيح.من  واس��ت��خ��دام التكنولوجيا 
ج��ان��ب��ه ق���ال ن��ائ��ب رئ��ي��س ال��ت��ح��ري��ر ل��ل��ش��ؤون ال��دول��ي��ة 
ع��ق��اب ال��ق��وب��ع ف��ي ت��ص��ري��ح م��م��اث��ل إن ال��ب��رن��ام��ج ال��ذي 
انطلق في 22 أغسطس الماضي تعرف خالله الطلبة 
على أسس كتابة الخبر الصحافي وأنواعه ومصادره 
اللغة العربية أثناء  ق��واع��د  إل��ى ج��ان��ب م��راع��اة تعليم 

التدريب على كتابة الفنون الصحافية.

»القوى العاملة«: ال إعفاء من 
رسوم اإلقامة للرياضيني 

ان��ه ال إع��ف��اء من   قالت الهيئة العامة للقوى العاملة 
رس��وم االق��ام��ات للرياضيين المقيمين م��ن الالعبين 
ال��م��ح��ت��رف��ي��ن واألط���ق���م ال��ف��ن��ي��ة م��م��ن ت���ج���اوزوا س��ن 60 
ف��وق الثانوية  ع��ام��ا م��ن غير الحاصلين على م��ؤه��ل 
ال��ع��ام��ة.وأوض��ح��ت الهيئة ف��ي ب��ي��ان صحفي ام��س أن 
ال���دراس���ي لالعبين المحترفين  ال��م��ؤه��ل  إل��غ��اء ش���رط 
وال��م��درب��ي��ن ت��ت��م م���ن خ���الل اع��ت��م��اد رخ��ص��ة ال��ت��دري��ب 
ال���ح���اص���ل ع��ل��ي��ه��ا ال����م����درب م����ن ق���ب���ل ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
ل��ل��ري��اض��ة.وأف��ادت ب���أن االج������راءات ال��م��ت��ب��ع��ة الع��ت��م��اد 
رخصة التدريب تتم بعد التأكد من صالحيتها ومن 
ثم مخاطبة )القوى العاملة( الستخراج أذونات العمل 
ل��م يتم إع��ف��اء الطاقم  أن��ه  الخاصة للمتقدمين مبينة 
ال����60 ع��ام��ا وع���دم تسديد 800 دينار  الفني م��ن ش��رط 

قيمة الرسوم السنوية.

السند: نهدف إلى وضع خطة واضحة لقطاع الزراعة التجميلية

المعتوق: »الخيرية اإلسالمية« نفذت 25 ألف مشروع في شتى 
أنحاء العالم ومساعداتها تجاوزت 1.3 مليار دوالر

أك�������د ن����ائ����ب ال����م����دي����ر ال�����ع�����ام ل����ل����زراع����ة 
التجميلية بالتكليف في الهيئة العامة 
ل��ل��زراع��ة وال��ث��روة السمكية المهندس 
غانم السند اهمية التنسيق والتعاون 
ال��ع��الق��ة بالقطاعين  ال��ج��ه��ات ذات  م��ع 
ال�����ح�����ك�����وم�����ي وال��������خ��������اص وم����ن����ظ����م����ات 
إل��ى رؤي��ة  المجتمع المدني للوصول 
مشتركة للعمل المستقبلي.جاء ذلك 
في اللقاء المفتوح الذي عقدته الهيئة 
امس الخميس مع منظمات المجتمع 
ال��م��دن��ي والمتطوعين لمناقشة واق��ع 
الزراعة التجميلية في البالد والحلول 
ال��م��ق��ت��رح��ة وال���رؤي���ة المستقبلية لها.

ال��زراع��ة التجميلية ف��ي الكويت  ال��ل��ق��اء ي��ه��دف إل��ى وض��ع خطة واض��ح��ة لقطاع  وق���ال السند إن 
مع مختلف الجهات ذات العالقة مشددا على ض��رورة وج��ود استراتيجية ورؤي��ة متكاملة بين 
الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ووضع خطة سهلة وقابلة للتنفيذ.ودعا 
في الوقت ذاته الى ضرورة تدريب طلبة المدارس على كيفية الحفاظ على الزراعات والنباتات 
ال��ش��ؤون االجتماعية  ال��ى وج��ود مقترح بالتعاون مع وزارة  في جميع مناطق الكويت مشيرا 

الش������راك ال��ج��م��ع��ي��ات ال��ت��ع��اون��ي��ة ل���الس���ه���ام ف���ي أع��م��ال 
الزراعة التجميلية في شوارع وطرق المناطق من بند 

أرباح الجمعيات.
وأع�����رب ال��س��ن��د ع���ن ام��ل��ه ب����أن ي��خ��رج ال��ل��ق��اء ب��ع��دد من 
ال��زراع��ة  التوصيات التي م��ن شأنها النهوض بقطاع 
إل��ى قيامه بجوالت على  التجميلية في الكويت الفتا 
ال���وزارات والمؤسسات الحكومية المعنية مثل  بعض 
بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء لتبادل األفكار 
ال���زراع���ة  ل���وض���ع ت���ص���ور ورؤي������ة واض���ح���ة ع���ن  واآلراء 
ال��ف��ت��رة الماضية ش��ه��دت زراع��ة  ب��ان  التجميلية.وأفاد 
نباتات تتالئم وطبيعة دول��ة الكويت مثل )العشرج( 
ال��ذي تم زراعته على طريق الفحيحيل السريع بطول 
11 كيلومترا اضافة الى زراعة نبات )الرهل( على طريق 
ال��زراع��ي في البالد ع��دم وجود  الرابع.وبين أن من أه��م التحديات التي تواجه القطاع  ال��دائ��ري 
شبكات ري إضافة إلى توفير المياه مؤكدا أن أب��واب الهيئة مفتوحة للجميع وألي مقترحات 
اللقاء هو الثاني  الزراعة التجميلية في الكويت.يذكر أن هذا  ت��ؤدي إلى تطوير قطاع  أو أفكار 
للهيئة ويأتي استكماال لالجتماع الذي نظم قبل يومين مع الشركات العاملة في مجال الزراعات 

التجميلية.

قال رئيس مجلس ادارة الهيئة الخيرية االسالمية 
العالمية لدولة الكويت المستشار الخاص لألمين 
ال���ع���ام ل���ألم���م ال��م��ت��ح��دة ع��ب��دال��ل��ه ال��م��ع��ت��وق ام��س 
ب��ان المسؤولية  الخميس ان دول��ة الكويت تؤمن 
االجتماعية واج��ب شرعي والتزام اخالقي يمليه 
ال��ض��م��ي��ر االن����س����ان����ي.ج����اء ذل�����ك ف����ي ك��ل��م��ة أل��ق��اه��ا 
المعتوق في افتتاح )المؤتمر الدولي للمسؤولية 
ن��ظ��م��ت��ه  ال������ذي  ال��م��ج��ت��م��ع��ي��ة -ك����ون����ج����رس 2022( 
ف��ي ال��ع��اص��م��ة االردن���ي���ة ع��م��ان ال��ش��ب��ك��ة اإلقليمية 
للمسؤولية االجتماعية وجامعة عمان العربية.

وأض��������اف أن ال���م���ؤس���س���ات ال���خ���ي���ري���ة ال��ك��وي��ت��ي��ة 
ال��رس��م��ي��ة وااله��ل��ي��ة دأب���ت بتوجيهات ك��ري��م��ة من 
حضرة صاحب السمو امير البالد الشيخ نواف 

اي��الء ملف المسؤولية المجتمعية اول��وي��ة قصوى  الله ورع���اه على  االح��م��د الجابر الصباح حفظه 
حيث تكاتفت جهودها في اآلونة االخيرة واطلقت عدة حمالت شعبية طارئة إلغاثة ضحايا الجفاف 
ال��س��ودان وب��اك��س��ت��ان.وش��دد على أن »دول���ة الكويت تؤمن  ف��ي ال��ص��وم��ال وال��س��ي��ول والفيضانات ف��ي 
ب��ان المسؤولية االجتماعية واج��ب شرعي يفرضه ديننا االس��الم��ي وال��ت��زام اخالقي يمليه الضمير 
االنساني وض��رورة ملحة يقتضيها الواقع«.وعن الهيئة الخيرية االسالمية العالمية قال المعتوق 
انها واحدة من المؤسسات الخيرية الكويتية التي تمكنت عبر تاريخها الممتد لما يناهز 40 عاما 
من تنفيذ اكثر من 25 الف مشروع في شتى انحاء العالم مشيرا إلى أن قيمة المساعدات التي قَدمتها 
لماليين المستفيدين تجاوزت 3ر1 مليار دوالر.ومن جانبه اعلن رئيس مجلس إدارة الشبكة اإلقليمية 
ال��دول��ي  )ال��م��ؤت��م��ر  ت��أس��ي��س  ال��ب��ح��ري��ن( رس��م��ي��ا  ي��وس��ف ع��ب��دال��غ��ف��ار )مملكة  للمسؤولية المجتمعية 
للمسؤولية المجتمعية في الدول العربية( وتدشين مشروع مواصفة عربية للمسؤولية المجتمعية 
وتدشين منصة رقمية لرعاية األيتام في العالم العربي واختيار مدينة )ضعاين( القطرية لتكون 

مدينة المسؤولية المجتمعية العربية لعام 2023.
ق��ال رئيس جامعة عمان العربية محمد  وب��دوره 
ال��ودي��ان ان المسؤولية المجتمعية لعبت دورا 
مهما في تقدم الكثير من المجتمعات وتطورها 
م��ش��ي��را إل���ى أن »ال��وط��ن ال��ع��رب��ي« ب��أم��س الحاجة 
الى تفعيل دور المسؤولية المجتمعية لتحقيق 
ال��ودي��ان أهمية المؤتمر  التطور واالزده���ار.وأك���د 
ف���ي ت��ع��زي��ز أس���ال���ي���ب وم��ف��اه��ي��م ج���دي���دة وان���م���اط 
سلوكية لخدمة المجتمع.ومن ناحيته اكد رئيس 
مجلس إدارة جمعية السالم لألعمال اإلنسانية 
والخيرية الكويتية نبيل العون أهمية استحداث 
مواصفة عربية للمسؤولية المجتمعية لتطوير 
ال��ع��رب��ي��ة وي��ع��زز  ال��ك��ف��اءة اإلن��ت��اج��ي��ة للمؤسسات 
االستدامة ويرسخ نهج تقييم األداء بعيدا عن العشوائية للتوسع في العمل اإلنساني والمجتمعي 
والوصول الى شرائح اكبر.ومن جهته قال رئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس السفير الدولي 
ال��ق��دس تتعرض ألش���رس هجمة لتشريد  ال��م��ص��ري ان  للمسؤولية المجتمعية ف��ي فلسطين منيب 
أهلها وتهوديها وطمس هويتها العربية اإلسالمية وتحتاج من المؤتمر الى مبادرة لدعم القدس 
وتعزيز صمود أهلها مشيدا بالدعم الذي تقدمه دولة الكويت للمدينة المقدسة. ويناقش المشاركون 
ال��ذي يعقد ليوم واح��د مواضيع تتعلق بمواصفات ومقاييس المسؤولية المجتمعية  في المؤتمر 
ال��ع��ال��م��ي��ة ب��ت��ن��اول م��رج��ع��ي��ات وط��ن��ي��ة وإق��ل��ي��م��ي��ة ودول���ي���ة ودور م��واص��ف��ات وم��ق��اي��ي��س ال��م��س��ؤول��ي��ة 
المجتمعية وعرضوا قصص نجاح في تطبيقات المسؤولية المجتمعية والمواءمة مع المواصفات 
والمقاييس العالمية بالمؤسسات العربية.كما يناقش المشاركون نموذج عمل مقترح لمشروع عربي 
لبناء مواصفة قياسية للمسؤولية المجتمعية ودور سفراء المسؤولية والشراكة المجتمعية لقيادة 

جهود تبني مواصفة قياسية للمسؤولية المجتمعية بالدول العربية.

تدشين مشروع التحول الرقمي وتمكين التكنولوجيا التابع لإلدارة

الشريعان أكد دعم الحكومة لخطط واستراتيجيات »الجمارك«
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رئيس التحرير فيحان العازمي

اعلن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية معن 
رزوق��ي مساء اول من ام��س األرب��ع��اء ان الكويتية دشنت 
خطا جديدا مباشرا دائما إلى مدريد استجابة لالقبال 
المتزايد للمسافرين الفتا إلى ان ذلك سيساهم في تعزيز 

األواصر بين البلدين.
وقال رزوق��ي في تصريح لوكالة )كونا( وتلفزيون دولة 
الكويت على هامش احتفالية الخطوط الجوية الكويتية 
بمناسبة إطالق الخط المباشر الجديد في مقر السفارة 
الكويتية في العاصمة اإلسبانية ان )مدريد( هي عاصمة 
أوروبا بالنسبة للكويتيين الفتا إلى ان االقبال على هذه 

الوجهة في ازدياد متواصل.
إل��ى ان تدشين الخط يأتي تزامنا نمو العالقات  ولفت 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة ف���ي ش��ت��ى ال���م���ج���االت ول���ي���س ف��ق��ط ال��ت��ج��اري��ة 
واالق��ت��ص��ادي��ة ب���ل ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��س��ي��اح��ي��ة وف���ي م��ج��االت 
الصحة وال��غ��ذاء وال��ع��ق��ارات م��ؤك��دا ان أح��د أه���داف هذه 
الخطوة هو تعزيز تواجد السياح اإلسبان في الكويت 

وتشجيعهم على السياحة الداخلية.
وأوضح ان الشراكة االستراتيجية مع شركة )اير أوروبا( 
ل��ل��ط��ي��ران ستساهم ف��ي ت��ع��زي��ز ال��ق��درة وت��وف��ي��ر وج��ه��ات 
محلية جديدة للمسافرين الكويتيين واألوروبيين الفتا 
إلى ان هذا التعاون من شأنه نقل الركاب الكويتيين إلى 
ج��ن��وب أم��ري��ك��ا وال��م��ك��س��ي��ك وش��رق��ي ال���والي���ات المتحدة 
األم��ري��ك��ي��ة »ك��م��ا س��ي��ن��ق��ل ال��م��س��اف��ري��ن األوروب���ي���ي���ن إل��ى 
نقاط مختلفة في الخليج العربي أو شرق آسيا أو الهند 

كوجهة مهمة للكثير من المقيمين في إسبانيا«.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال��س��ف��ي��ر ال��ك��وي��ت��ي ل���دى إس��ب��ان��ي��ا خليفة 
ف��ي تصريح خ��اص ل )ك��ون��ا( ان الخطوة التي  الخرافي 
وصفها ب »المهمة« من شأنها الدفع بالعالقات الثنائية 
ف��ي شتى المجاالت  إل��ى م��زي��د م��ن التطور  بين البلدين 
فيما اعتبر انها تشكل نقلة نوعية في مستوى العالقات 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ف��ض��ل ال���ق���ي���ادة ال��ح��ك��ي��م��ة وال����روي����ة ال��س��دي��دة 
ل���ق���ي���ادات ال��ب��ل��دي��ن ال��ص��دي��ق��ي��ن.ول��ف��ت إل����ى ان ال��م��ح��ط��ة 
ف��ي أوروب���ا ه��ي إسبانيا التي سافر  األول���ى للكويتيين 
ال��ج��اري فما اعتبر ان  أل��ف كويتي خ��الل العام  إليها 65 
الوجهة الجديدة ما هي إال استجابة لتطلعات الشعبين 
ال��ت��ع��اون والتنسيق  الصديقين وم����رآة لمتانة ع��الق��ات 
المشتركة حيث تعود ه��ذه العالقة المتميزة ألكثر من 

60 عاما.
واع���ت���ب���ر ال��س��ف��ي��ر ال���خ���راف���ي ان ت��دش��ي��ن ال���خ���ط ال��ج��دي��د 
ل��ل��خ��ط��وط ال��ج��وي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة س��ي��ع��زز م��ن ح��رك��ة ال��رك��اب 
ال��ك��وي��ت��ي��ي��ن ال��راغ��ب��ي��ن ب��ال��س��ف��ر واالس��ت��م��ت��اع ب��ال��ت��واج��د 
ال��زي��ارات التجارية  البلد الجميل باإلضافة إلى  في هذا 
واالستثمارية بين البلدين في شتى المجاالت لتعزيز 

التبادل التجاري والشحن الجوي.
وق������ال ان ه�����ذا ال����ح����دث ه����و ال���ب���داي���ة الن�����ج�����ازات ع���دي���دة 

ي��أم��ل ال���ب���ل���دان ال��ص��دي��ق��ان ال���ب���دء ب��ه��ا وم��ن��ه��ا ال��م��ش��روع 
االستراتيجي بين شركة )ان��رت��ك( الكويتية والحكومة 
االسبانية وهو المشروع الخاص بتطوير اإلطارات الذي 
إل��ى مشاريع  ف��ي الفترة المقبلة باإلضافة  سيعلن عنه 
جديدة مترقبة في مجاالت مختلفة منها األمن الغذائي 

واألمن السيبراني.
وعن العالقات الثنائية الراهنة مع إسبانيا قال السفير 
ال��خ��راف��ي ان »ال���ع���الق���ات م��ت��ط��ورة وج���ي���دة ون��س��ع��ى إل��ى 
تطويرها ليكون ه��ن��اك ح���وار استراتيجي وت��ع��اون في 
جميع المجاالت االقتصادية والسياسية وأيضا مجاالت 

الثقافة والصحة والتعليم«.
وأم��ا م��دي��رة دائ���رة تخطيط شبكة الخطوط التشغيلية 
وال���ت���وزي���ع ش�����روق ال���ع���وض���ي ف��ق��د اع���رب���ت ف���ي ت��ص��ري��ح 
خاص لوكالة االنباء الكويتية )كونا( عن الفخر بتشغيل 
ال���رح���الت ال��م��ب��اش��رة إل���ى م���دري���د م��ن��ذ ال 16 م���ن الشهر 
إل��ى ان التشغيل المباشر ب��دأ م��ع ثالث  ال��ج��اري مشيرة 
رحالت أسبوعية على ان تضاف الرابعة مع حلول فصل 

الشتاء المقبل.
وع���ن ال��ش��راك��ة االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة م���ع ش��رك��ة )اي����ر أوروب�����ا( 
ال��ي��وم على  ان��ه وب��ع��د التوقيع  ال��ع��وض��ي  ق��ال��ت  للطيران 
ال����رم����ز ال���م���ش���ت���رك م����ع ال���ش���رك���ة ف�����إن ت����ذاك����ر ال����رك����اب ف��ي 
ال���رح���الت ال��داخ��ل��ي��ة ف��ي إس��ب��ان��ي��ا إل���ى وج��ه��ات مختلفة 

مثل )فالنسيا( و )ملقا( و )م��اي��ورك��ا( وال��خ��ارج��ي��ة إلى 
أمريكا الجنوبية وشمالي الواليات المتحدة األمريكية 
ال��خ��ط��وط الجوية  ل��وغ��و )ش��ع��ار(  والمكسيك »ستحمل 

الكويتية«.
ول��ف��ت��ت ال��ع��وض��ي إل���ى ان ت��ل��ك ال��ش��راك��ة ت��أت��ي م��ع شركة 
ط��ي��ران ل��ه��ا خ��ب��رة ت��ت��ج��اوز 30 ع��ام��ا ف��ي م��ج��ال ال��ط��ي��ران 

وتمتلك أسطوال جيدا وشبكة خطوط واسعة.
وت���م خ���الل ال��ح��ف��ل ت��ك��ري��م س��ف��ي��ر إس��ب��ان��ي��ا ل���دى ال��ك��وي��ت 
ميغيل مورو أغيالر ورزوقي والمدير اإلقليمي في قارة 
أوروبا للخطوط الجوية الكويتية مانع المانع والسفير 
ال��س��ف��ارة الكويتية في  ف��ي  ال��ث��ال��ث  ال��خ��راف��ي والسكرتير 
)مدريد( فهد الدوسري والمسؤول عن الشؤون اإلدارية 

والمالية في السفارة جراح المطيري.
واختتمت االحتفالية بدعوة الحضور إلى مأدبة عشاء 
أش����رف ع��ل��ي��ه��ا ال��ش��ي��ف ال��ك��وي��ت��ي زي�����ادة ح���م���ادة ب��رع��اي��ة 

شركة العيد الكويتية لألغذية.
ك���ذل���ك ش���ارك���ت ف���ي رع���اي���ة االح��ت��ف��ال��ي��ة ش���رك���ة س��ف��ري��ات 
الميلم وحضرها عدد من الطلبة الكويتيين المبتعثين 
والمواطنين الكويتيين المقيمين ف��ي إسبانيا بدعوة 
من السفير الخرافي للمشاركة في هذا الحدث التاريخي 
ال���ذي تمخض ع��ن��ه ل��ل��م��رة األول����ى رح���الت م��ب��اش��رة بين 

الكويت والعاصمة االسبانية.

»البورصة« أغلقت تعامالتها على انخفاض مؤشرها العام 53.7 نقطة
أغلقت بورصة الكويت تعامالتها امس الخميس على انخفاض 
مؤشرها العام 7ر53 نقطة ليبلغ مستوى 13ر7444 نقطة بنسبة 
انخفاض بلغت 72ر0 في المئة.وتم تداول 13ر161 مليون سهم 
عبر 11617 صفقة نقدية بقيمة 7ر43 مليون دينار )نحو 4ر132 
مليون دوالر(.وان���خ���ف���ض م��ؤش��ر ال��س��وق الرئيسي 9ر42 نقطة 

ليبلغ مستوى 96ر5594 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 76ر0 في 
المئة من خالل تداول 7ر87 مليون سهم عبر 4601 صفقة نقدية 
بقيمة 3ر9 مليون دينار )نحو 17ر28 مليون دوالر(.كما انخفض 
مؤشر السوق األول 09ر59 نقطة ليبلغ مستوى 99ر8327 نقطة 
بنسبة انخفاض بلغت 70ر0 ف��ي المئة م��ن خ��الل ت���داول 4ر73 

مليون سهم عبر 7016 صفقة بقيمة 3ر34 مليون دينار )نحو 
9ر103 ماليين دوالر(.ف���ي م���وازاة ذل��ك انخفض مؤشر )رئيسي 
50( 3ر57 نقطة ليبلغ مستوى 34ر5750 نقطة بنسبة انخفاض 
بلغت 99ر0 في المئة من خ��الل ت��داول 18ر73 مليون سهم عبر 
3488 صفقات نقدية بقيمة 17ر8 مليون دينار )نحو 5ر24 مليون 

دوالر(.وع����ل����ى ص��ع��ي��د ال��م��ؤش��ر ال��ع��ام ك��ان��ت ش��رك��ات )ص��ك��وك( 
و)ميدان( و)مراكز( و)المصالح ع( من األكثر ارتفاعا أما شركات 
)بيتك( و)أجيليتي( و)وطني( و)الغانم( فكانت من األكثر تداوال 
لناحية القيمة فيما ك��ان��ت ش��رك��ات )إي��ف��ا ف��ن��ادق( و)إن��وف��س��ت( 

و)المساكن( و)رمال( من األكثر انخفاضا.

»املركزي« يرفع سعر الخصم 
ربع نقطة ليبلغ 3 %

ق���رر ب��ن��ك ال��ك��وي��ت ال��م��رك��زي رف���ع س��ع��ر ال��خ��ص��م ب��واق��ع رب���ع نقطة 
م��ئ��وي��ة م��ن 75ر2 ف��ي ال��م��ئ��ة ال���ى 3 ف��ي ال��م��ئ��ة اع��ت��ب��ارا م��ن م��ن ي��وم 
امس الخميس واج��راء تعديل بنسب متفاوتة في اسعار التدخل 
ال��س��وق النقدي المطبقة حاليا على جميع اج��ال هيكل سعر  ف��ي 
ال��ف��ائ��دة.وق��ال م��ح��اف��ظ ب��ن��ك ال��ك��وي��ت ال��م��رك��زي ب��اس��ل ال���ه���ارون في 
بيان صحافي أول من أمس االربعاء ان التعديل في اسعار التدخل 
)ريبو( وسندات وتورق بنك الكويت  يشمل عمليات اعادة الشراء ال�
ال��ت��دخ��ل المباشر  ال���ودائ���ع الج���ل وادوات  ق��ب��ول  ال��م��رك��زي ون��ظ��ام 
اضافة الى ادوات الدين العام.واضاف ان )المركزي( يتابع باهتمام 
ديناميكية حركة كافة المؤشرات اإلقتصادية عالميا ومحليا في 
إط��ار منهج م��دروس ح��ول اآلث��ار اآلنية المتوقعة لتلك التحركات 
ال��ن��ق��دي��ة لتكريس  ل��س��ي��اس��ت��ه  ال��ح��ص��ي��ف��ة  ف���ي اإلدارة  ي��س��اه��م  ب��م��ا 
ال��ق��ط��اع المصرفي والمالي  ال��ن��ق��دي وال��م��ال��ي ل��وح��دات  االس��ت��ق��رار 
والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات 

المحلية من جهة وتهيئة البيئة الداعمة للنمو االقتصادي.
 م���ن ج��ه��ة أخ����رى آخ����ذا ف���ي االع��ت��ب��ار ط��ب��ي��ع��ة االق��ت��ص��اد ال��ك��وي��ت��ي 

المنفتح على العالم الخارجي.
ال��ه��ارون ان بنك الكويت المركزي سيتابع رص��د التطورات  واك��د 
االقتصادية والنقدية في االس���واق المحلية والدولية التخاذ اي 
ت��داب��ي��ر اض��اف��ي��ة الزم����ة ت��ك��ف��ل ال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى االس��ت��ق��رار ال��ن��ق��دي 

والمالي في دولة الكويت.

الدوالر يرتفع أمام الدينار 
واليورو ينخفض

ارت��ف��ع سعر ص��رف ال���دوالر األم��ري��ك��ي أم��ام ال��دي��ن��ار الكويتي امس 
الخميس بنسبة 24ر0 في المئة الى مستوى 309ر0 دينار في حين 
إل��ى مستوى  انخفض سعر ص��رف اليورو بنسبة 16ر1 في المئة 
304ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم األول من أمس االربعاء.وقال بنك 
الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه اإللكتروني إن 
سعر ص��رف الجنيه اإلسترليني انخفض بنسبة 92ر0 في المئة 
إلى مستوى 347ر0 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند 
مستوى 320ر0 دينار والين الياباني عند 0021ر0.يذكر أن أسعار 
ال��م��رك��زي ه��ي لمتوسط أسعار  ال��ص��رف المعلنة م��ن بنك الكويت 

العملة لليوم وال تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

النفط الكويتي يرتفع
 إلى 100.57 دوالر

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 19 سنتا ليبلغ 57ر100 دوالر 
للبرميل في ت��داوالت ي��وم األول من أم��س األرب��ع��اء مقابل 38ر100 
ي��وم الثالثاء وفقا للسعر المعلن من  ت���داوالت  دوالر للبرميل في 
م��ؤس��س��ة ال��ب��ت��رول ال��ك��وي��ت��ي��ة.وف��ي األس������واق ال��ع��ال��م��ي��ة انخفضت 
العقود اآلجلة لخام برنت 79 سنتا لتبلغ 83ر89 دوالرا للبرميل 
بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط األمريكي 51ر1 دوالر 

ليبلغ 94ر82 دوالرا.

»املركزي السعودي« يرفع معدل 
إعادة الشراء والشراء املعاكس 

بمقدار 75 نقطة
ق��رر البنك ال��م��رك��زي ال��س��ع��ودي اول م��ن ام��س األرب��ع��اء رف��ع معدل 
اتفاقيات إعادة الشراء )الريبو( بمقدار 75 نقطة أساس إلى 75ر3 
ب��ال��م��ئ��ة ورف����ع م��ع��دل ات��ف��اق��ي��ات إع����ادة ال���ش���راء ال��م��ع��اك��س )ال��ري��ب��و 
إل��ى 25ر3 بالمئة.وقالت وكالة  العكسي( بمقدار 75 نقطة أس��اس 
ي��أت��ي اتساقا م��ع أه��داف  ال��ق��رار  االن��ب��اء السعودية )واس( إن ه��ذا 
ف��ي المحافظة على االس��ت��ق��رار النقدي وال��م��ال��ي وف��ي ضوء  البنك 

التطورات العالمية.

»االحتياطي الفيدرالي« يرفع سعر 
الفائدة 0.75 نقطة للمرة الثالثة 

تواليا في 2022
أعلن مجلس اإلحتياطي الفيدرالي )البنك المركزي األمريكي( اول 
من امس األربعاء رفع سعر الفائدة 75ر0 نقطة للمرة الثالثة على 
التوالي خ��الل ال��ع��ام ال��ج��اري ف��ي محاولة الح��ت��واء التضخم ال��ذي 
بلغ مستوى قياسيا في الواليات المتحدة.وقال المجلس في بيان 
ل��ه إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تتحكم بأسعار 
ق��ررت »رف��ع النطاق المستهدف لسعر األم���وال الفيدرالية  الفائدة 
إلى ما بين 3 و 25ر3 بالمئة« مشيرا إلى أن اللجنة تتوقع أن تكون 
ال��ن��ط��اق المستهدف م��ن��اس��ب��ة«.وأوض��ح  ف��ي  »ال���زي���ادات المستمرة 
أن الزيادة في أسعار الفائدة تأتي لدعم أه��داف اللجنة »لتحقيق 
ق��در من التوظيف والتضخم بمعدل 2 بالمئة على المدى  أقصى 
ب��إع��ادة التضخم  ال��ط��وي��ل« م��ش��ددا على أن اللجنة »ت��ل��ت��زم ب��ش��دة 
إل��ى هدفه البالغ 2 بالمئة«.وأكد أن اللجنة »ستواصل تخفيض 
مقتنياتها من سندات الخزينة وديون الوكاالت واألوراق المالية 

المدعومة بالرهن العقاري للوكالة«.
وأوض�����ح أن ال���م���ؤش���رات األخ���ي���رة »ت��ش��ي��ر إل���ى ن��م��و م��ت��واض��ع في 
اإلن��ف��اق واإلن��ت��اج حيث كانت مكاسب الوظائف قوية في األشهر 
األخيرة وظل معدل البطالة منخفضا«.ووفقا لشبكة )سي إن إن( 
ال��ف��ائ��دة الحالي هو  ف��إن مستوى رف��ع سعر  اإلخ��ب��اري��ة األمريكية 

األعلى منذ عام 2008.

»الكويتية« احتفلت في إسبانيا بإطالق الخط 
المباشر إلى مدريد
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كلمة السيد حمد زيد سعود البسيس 
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته..

الصالة والسالم على أشرف المرسلين وعلى آلة وصحبه أجمعين.
باسمي وباسم الحضور الكرام، ندعو الله تعالى أن يحفظ سمو أمير البالد 
المفدى الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وأن يبارك لنا 
في ولي عهده األمين الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح رعاه الله وسدد 

خطاه.. وأن يحفظ الكويت وشعبها الكريم.
الخيرية.. هذه  ال��ع��وازم  أع��وام على تأسيس مبرة  اليوم نحتفل بمرور 10 
الخيري  العمل   في مؤسسات 

ً
 مهما

ً
التي أصبحت رقما المباركة  المبرة 

الكويتي، بمشاركتها المميزة في كل المحافل والدعوات والفزعات الخيرية 
بدولة الكويت.

الب�ر والخي�ر وال��ع��ط��اء.. كما ال ننسى  الت�ي أسسها رج���االت  المب�رة  ه��ذه 
الذين فقدناهم على مدار األع��وام الماضية ممن ساهموا في  المؤسسين 

تأسيس هذا الكيان المبارك.. نسأل الله أن يرحمهم بواسع رحمته .
ف��ي تحقيق رؤيتها  ق��دم��ا  ال��م��ض��ي  ال��م��ب�����رة ع��ازم��ة ع��ل��ى  ال��ك��رام  ضيوفنا 
المؤسسات  م��ع كافة  ال��ش��راك��ات  ال��رام��ي��ة نحو تفعيل دور  اإلستراتيجية 
ال��ع��ون والمساعدة  الحكومية  واألهلية بهدف تقديم  والجهات والهيئات 
 أن المبرة وضعت ضمن استراتيجيتها الخيرية 

ً
والدعم للمحتاجين مبينا

ضرورة التعاون والشراكة مع الجهات الخيرية وذلك بهدف تطوير العمل 
الخيري وتفعيل آلية تعامله سواء كان مع المؤسسات والجهات الرسمية 

أو مع جميع أفراد المجتمع.
 ونتذكر في حفلنا هذا أصحاب البذرة األولى.. أصحاب األيادي البيضاء، 
والبصمات الواضحة، واألعمال الخيرية المبارك��������ة الع��������م/ عجنان قبالن بن 
داحي رحمه الله الذي وهب المبرة قطعة األرض لبناء المبنى الذي أصبح 
الله أن يتقبل منه وأن يجزيه  فيما بعد مقر مبرة العوازم الخيرية، نسأل 

عنا خير الجزاء.
البر  أه��م رج���االت  أح��د  الطمار  م���رزوق مفرح  ال��ع��م/  الخير  كما نذكر بكل 
والخير والفزعة والجود والعطاء.. الداعم الكبير لمشروعات وأنشطة المبرة.
وأتوجه للحضور الكرام بالشكر الجزيل على تلبية الدعوة لمشاركتنا هذا 
اليوم المميز من عمر مبرة العوازم الخيرية، وال ننسى أن نتقدم بالشكر 
ألهل الكويت أهل الخير واإلحسان والمعروف.. ونتعاهد فيما بيننا على 
أن تظل المبرة كيان كبير في ساحة العمل الخيري الكويتي تخدم الفقراء 

والمساكين وتخفف عن المحتاجين.
كما نتقدم بجزيل الشكر للمعنين في وزارة الشئون االجتماعية للمرونه 
ل��ت��واص��ل��ه��ا بتقديم  ال��خ��ي��ري��ة  ال��م��ؤس��س��ات  لتتمكن  وت��س��ه��ي��ل اإلج�������راءات 

المساعدات للمحتاجين.
الجمعيات والمبرات  ات��ح��اد  الشكر  لرئيس وأع��ض��اء  كما نتقدم بجزيل 
الخيرية الكويتية على دورهم الفعال  بالتنسيق بين المؤسسات الخيرية 
التي  النبيلة  ل��أغ��راض  المعنية تحقيقا  الرسمية  واإلن��س��ان��ي��ة واألج��ه��زة 
الكويت على  ، ومكانة دول��ة  الخيري واالن��س��ان��ي م��ن جهة  العمل  يحملها 

الساحة الدولية كمركز للعمل االنساني.
     ال ننسى دور الصحافة الت�ي كان لها دور عن طريق الجرائد المحلية 
 خالل الفترة السابقة في نشر التوعية 

ً
 كبيرا

ً
وااللكترونية والتي لعبت دورا

بين أفراد المجتمع، وكان لها بصمة إيجابية
 لحضوركم.. والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

ً
شكرا

بحضور لفيف من رموز العمل الخيري الكويتي

»مبرة العوازم الخيرية« احتفلت بمرور 10 أعوام على التأسيس

• مدير ادارة الجمعيات الخيريه والمبرات  السيد / عبدالعزيز محمد العجمي	

• رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيريه السابق ورئيس مبرة االل واالصاب الدكتور عبدالمحسن الخرافي 	

• رئيس مبرة الدعم االجابي لمرضى الرسرطان السيد محمد فهيد العجمي مكرما 	
رئيس مبرة العوازم الخيريه

• تكريم رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيريه  الدكتور ناصر العجمي  يكرم 	
رئيس مبرة العوازم الخيريه في حفل

• رئيس مركز الكويت للتوثيق العمل االنساني ) فنار ( الدكتور خالد الشطي  	

• رئيس مبرة معرفي الخيريه عبداالله معرفي شاركنا بالحفل	

وس�����ط أج��������واء ت��ف��اع��ل��ي��ة واح���ت���ف���ال���ي���ة م���م���ي���زة، 
وب���ح���ض���ور ل��ف��ي��ف م����ن رم������وز ال���ع���م���ل ال��خ��ي��ري 
واإلن����س����ان����ي ب����دول����ة ال���ك���وي���ت، اح��ت��ف��ل��ت م��ب��رة 
ال�����ع�����وازم ال���خ���ي���ري���ة ب����م����رور 10 س����ن����وات ع��ل��ى 

تأسيسها ودخولها ساحة العطاء الكويتي.
وقال رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية 
حمد زيد سعود البسيس في تصريح له على 
ه��ام��ش الحفل إن��ن��ا ال��ي��وم نستذكر وب��ك��ل فخر 
مسيرة حافلة بدأها المؤسسون األوائ��ل لهذا 
ال��م��ب��ارك منذ 10 أع���وام حتى أصبحت  ال��ك��ي��ان 
ف��ي مؤسسات   

ً
 مهما

ً
المبرة ول��ل��ه الحمد رق��م��ا

العمل الخيري الكويتي، بمشاركتها المميزة 
في كل المحافل وال��دع��وات والفزعات الخيرية 

بدولة الكويت.
وتابع البسيس ه��ذه المبرة التي أسسها 139 
البر والخير والعطاء رفعت   من رج��االت 

ً
رج��ال

منذ يومها األول شعارها المعروف »عطا حتى 
 
ً
يعم الخير« وات��خ��ذت من ه��ذا الشعار منطلقا

في عملها، فقدمت المشروعات الخاصة بدعم 
األس�����ر ال��م��ت��ع��ف��ف��ة وال���ف���ئ���ات ال��م��ح��ت��اج��ة داخ���ل 
، إل��ى 

ً
 وت��ع��ل��ي��م��ي��ا

ً
 وص��ح��ي��ا

ً
ال��ك��وي��ت، اج��ت��م��اع��ي��ا

جانب مشاركتها في الفزعات الخيرية الكبرى 

ك��ف��زع��ة ال��ك��وي��ت إل���ى ج��ان��ب ال��م��ش��ارك��ة الفاعلة 
ف��ي الجوائز والمسابقات الخيرية التي تعزز 
ص������ورة ال���ع���م���ل ال���خ���ي���ري ال���ك���وي���ت���ي وم��س��ي��رت��ه 

الناصعة.
 للمبرة، 

ً
ت��م تكريم 139 مؤسسا وخ��الل الحفل 

ال��م��ودة واألخ����وة التي  ف��ي مشهد يعكس روح 
يبثها مجلس إدارة المبرة لتعزيز قيمة الوفاء 

ألصحاب الفضل من المؤسسين األوائل.
ه���ذا وق���د ش����ارك ف���ي ت��ك��ري��م م��ؤس��س��ي ال��م��ب��رة، 
ل���ف���ي���ف م����ن رم�������وز ال���ع���م���ل ال����خ����ي����ري ال��ك��وي��ت��ي 
ي��ت��ق��دم��ه��م ال���ش���ي���خ د.ع���ب���دال���م���ح���س���ن ال���خ���راف���ي 

ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق ات��ح��اد الجمعيات وال��م��ب��رات 
ال��خ��ي��ري��ة، ورئ���ي���س االت���ح���اد ال��ح��ال��ي د. ن��اص��ر 
العجمي، و رئيس مركز الكويت للتوثيق العمل 
االن���س���ان���ي ) ف���ن���ار ( د.خ����ال����د ي���وس���ف ال��ش��ط��ي، 
وأمين سر مبرة دشتي امين سر مبرة دشتي 
ب����در م��ن��ص��ور ال��ش��ط��ي ورئ���ي���س م���ب���رة م��ع��رف��ي 

الخيرية عبداالله معرفي.
ك���م���ا ق������ام ك����ل م����ن رئ����ي����س ات����ح����اد ال��ج��م��ع��ي��ات 
والمبرات الخيرية د. ناصر العجمي ورئيس 
م��ب��رة ال��دع��م اإلي��ج��اب��ي م��ح��م��د ف��ه��ي��د العجمي 
ال���ع���وازم  ب��ت��ك��ري��م رئ���ي���س م��ج��ل��س إدارة م���ب���رة 

ال���خ���ي���ري���ة ع���ل���ى م���س���ي���رة ال���م���ب���رة ال��م��ت��واص��ل��ة 
ف��ي دع���م مختلف األن��ش��ط��ة ال��خ��ي��ري��ة، وت��ع��زي��ز 
ال���م���ب���ادرات ال��م��خ��ت��ل��ف��ة ال��ت��ي ت��ص��ب ف���ي ص��ال��ح 

العمل الخيري الكويتي.
وف����ي خ���ت���ام ال��ح��ف��ل ت���وج���ه ال��ب��س��ي��س ب��ال��ش��ك��ر 
العميق لكل من شارك بالحفل من المؤسسين 
ال��خ��ي��ري الكويتي  ال��ك��رام، وك��ذل��ك رم���وز العمل 
ال��ذي��ن أض��اف��وا بهجة كبيرة بحضورهم حفل 
 حرصه على أن تستمر المبرة 

ً
التكريم، مجددا

ف����ي ت���ط���وي���ر م��س��ي��رت��ه��ا ال���خ���ي���ري���ة ل��ت��ت��س��ق م��ع 
شعارها المعروف »عطا حتى يعم الخير«.
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ال��ب��رام��ج��ي المشترك لمجلس  ف��ي مقر مؤسسة االن��ت��اج  ال��ي��وم الخميس  اختتمت ص��ب��اح 
ال��خ��اص��ة بالصياغة االعالمية  ال����دورة التدريبية  اع��م��ال  ل���دول الخليج العربية  ال��ت��ع��اون 
والتصوير التى اقامتها مؤسسة االنتاج البرامجي بالتعاون مع ادارة التوجية المعنوي 
. وذل��ك بحضور مدير عام المؤسسة شفيق السيد عمر والعقيد ركن فهد  ب��وزارة الدفاع 
المطيري رئيس فرع االعالم العسكري وايضا المحاضرون في الورشة االعالمي الصحفي 
عبدالستار ناجي واالعالمي المصور سالم المذكور باالضافة الى المشاركون في الورشة 

من ادارة التوجية المعنوى بوزارة الدفاع . 
وفي بداية الحفل قال مدير عام المؤسسة شفيق السيد عمر : 

يسعدني باالصالة عن نفسي ونيابة عن زمالئي في مؤسسة االنتاج البرامجي المشترك 
ب��ك��م وان اهنئكم بمناسبة  ال��ت��رح��ي��ب  ال��ع��رب��ي��ة ان اج���دد  ل���دول الخليج  ال��ت��ع��اون  لمجلس 
اختتام ورش��ة كتابة الخبر الصحفي  وورش��ة التصوير التى تواصلت علي مدى اسبوع 

. ج���اءت حافلة باالنشطة والفعاليات وال��ت��ى ش���ارك بها اس��ت��اذة م��ن اه��ل التجربة  ك��ام��ل 
واالختصاص نثمن جهودهم ومساهماتهم االيجابية والتى كان لها ابعد االثر في نجاح 

هذة الورشة . 
وتابع قائال : 

ك��م��ا ي��س��ع��دن��ي ان اش��ي��د ب��م��ب��اردة ال��ت��ع��اون ال��م��ش��ت��رك ب��ي��ن وزارة ال���دف���اع متمثلة ب����ادارة 
ل��دول الخليج  التوجية المعنوي ومؤسسة االنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون 
العربية القامة هذة الورشة المتخصصة والتى ستكون بمثابة المحفز لمزيد من الورش 

والتعاونيات الفنية واالعالمية والتقنية بين المؤسسة من جهة ووزارتكم الكريمة .
واستطرد مدير عام مؤسسة االنتاج البرامجي المشترك متابعا : 

لقد لمسنا جديتكم وانضباطكم العالي المستوي والذى اكد عليه االساتذة المشاركون في 
المحاضرات والذين ثمنوا تفاعلكم وانضباطكم وجديتكم والتزامكم الذي يمثل انتماءكم 

الحقيقي لوزارة الدفاع والدارة التوجية المعنوي التى تفتخر بكم وتعتز . 
كما اجدها فرصة سانحة للتاكيد على ان مؤسسة االنتاج البرامجي المشترك لمجلس 

التعاون لدول الخليج العربية ستظل دائما البيت االعالمي البناء دول المنطقة ..
من جانب اكد ركن فهد المطيري رئيس فرع االعالم العسكري في كلمته على اهمية التعاون 
ال��دف��اع ومؤسسة االن��ت��اج البرامجي المشترك والتى وصفها بانها  المشترك بين وزارة 
حاضنة لالبداع االحترافي االعالمي الرفيع المستوى كما دعي كوادر الورشة الى المزيد 
من المشاركات النها تمثل البوابة الحقيقية لالنطالق في الجوانب االعالمية االحترافية 
. كما اثنى على جهود المؤسسة وفريقها الفني واالعالمي واالداري على االلتزام العالي 
والمنهجية االعالمية التى تتحرك من خاللها هذة المؤسسة التى باتت اليوم الحاضنة 

لالبداع الفني واالعالمي الخليجي . 
واختتم الحفل بتوزيع الشهادات والدروع والتقاط الصور التذكارية . 

ف��ي ملتقى  ال��ي��وم الخميس  اس��ت��ع��رض م��ش��ارك��ون كويتيون 
ال��ش��ارق��ة ال���دول���ي ل���ل���راوي بنسخته ال�����22 ت���راث ال��غ��وص في 
الكويت الى جانب قصة نجاح الفيلم الكويتي الحائز جوائز 
عالمية )بس يا بحر(.وفي ندوة مميزة ضمن ملتقى الراوي 
ال���ذي ي��أت��ي ه��ذا ال��ع��ام تحت ش��ع��ار )ح��ك��اي��ات ال��ب��ح��ر( ش��ارك 
اب���ط���ال ال��ف��ي��ل��م ال��ك��وي��ت��ي )ب���س ي���ا ب��ح��ر( م��ن��ه��م ال��ف��ن��ان سعد 
الفرج والفنانة حياة الفهد والفنان محمد المنصور ومؤلف 
الفيلم عبدالرحمن الصالح في عرض تراث الكويت والخليج 
البحري من خ��الل قصة الفيلم.واستذكر ابطال العمل كيف 
وصل هذا الفيلم المميز للعالمية وحاز تسع جوائز عالمية 
كما يعتبر من اب��رز االعمال حتى يومنا هذا على الرغم من 
بساطة االدوات المستخدمة فيه.ولفت الفنان سعد الفرج 
ف��ي ب��داي��ة حديثه ف��ي ال��ن��دوة ال��ت��ي اداره����ا ال��ف��ن��ان االم��ارات��ي 
ت���راث منطقة  ال���ذي يحافظ على  ال��ى الملتقى  ال��ب��ن��اي  خ��ال��د 
اع��ت��زازه وف��خ��ره بمثل ه��ذه الفعاليات التي  الخليج م��ؤك��دا 
تحتفي بالتراث الخليجي.وقال ان فيلم )بس يا بحر( يعتبر 
ال��ى اص��رار العاملين فيه  اول فيلم خليجي ونجاحه يعود 
على حمل األمانة والرسالة التي يريدون ايصالها لالجيال 
المقبلة مبينا انهم حققوا هذا الهدف وجنوا ثمار جهودهم 

ال��ذي ظل حتى وقتنا  ليكون العمل االب��رز 
ال��ح��ال��ي.واس��ت��ذك��ر ال���ف���رج ط��ف��ول��ت��ه عندما 
كان يودع اباه باكيا قبل الذهاب في رحلة 
ال��غ��وص وك��ي��ف ل��ت��ل��ك ال��ذك��ري��ات اث���ر كبير 
انعكس على مصداقية فيلم )بس يا بحر( 
ف��ي الفيلم حقيقية  حيث ك��ان��ت »المشاعر 
اس��ت��ش��ع��ره��ا ك��ل م��ن ش���ارك ف��ي ه���ذا العمل 

فكل شخص منهم مر بتلك الفترة«.
ق��ال��ت الفنانة ح��ي��اة الفهد في  م��ن جانبها 
ك��ل��م��ت��ه��ا ب���ال���ن���دوة ان���ه���ا س���ع���ي���دة ب��ت��ك��ري��م 
ال��راوي  ابطال )ب��س يا بحر( ضمن ملتقى 
مؤكدة انه فيلم مميز تكلم عن ماض جميل 
ال��ذي��ن رك��ب��وا البحر. الج����داد دول الخليج 

وأضافت ان هذا العمل يعد بمثابة تكريم لألجداد في دول 
الخليج والذي حصد تسع جوائز عالمية معبرة عن فخرها 

بالمشاركة في اول فيلم خليجي.
م���ن ج��ه��ت��ه اس��ت��ذك��ر ال��ف��ن��ان م��ح��م��د ال��م��ن��ص��ور م��خ��رج فيلم 
)ب��س يا بحر( خالد الصديق ال��ذي ك��ان له دور ب��ارز وكبير 
ف���ي ت��م��ي��ز ه��ذاال��ع��م��ل ب��أب��س��ط االدوات.واع����ت����ب����ر ه����ذا ال��ع��م��ل 

وث���ي���ق���ة اس���اس���ي���ة ل��ل��ك��وي��ت وال���خ���ل���ي���ج ف��ي 
تراثهم البحري وتعرضهم أله��وال البحر 
ال��ع��ي��ش مبيناان  وسعيهم م��ن أج���ل لقمة 
اباه كان غواصا.وذكر المنصور ان الفيلم 
ي��ع��د اول ف��ي��ل��م ع��رب��ي ي��ص��ور ت��ح��ت ال��م��اء 
ال���ت���راث الخليجي زاخ����ر واك��ب��ر  م��ؤك��دا ان 
دل���ي���ل ه�����ذا ال��ف��ي��ل��م ال��م��س��ت��م��د م����ن ال��ب��ي��ئ��ة 
ال��ك��وي��ت��ي��ة وال��خ��ل��ي��ج��ي��ة.ب��دوره ق���ال مؤلف 
ال��ع��م��ل ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ص��ال��ح ان���ه ام��ارات��ي 
من خورفكان وعاش في الكويت وهذا ما 
جعله يتعمق في التراث البحري مبينا ان 
فيلم )ب���س ي��ا ب��ح��ر( ه��و درام����ا تراجيدية 
مأساوية صارخة لما يتعرض له الغواص 
ودي���ون���ه ل��ل��ن��وخ��ذة وم��ص��ائ��ب ال��ب��ح��ر.واك��د ان ال��ف��ض��ل االول 
ل��ل��ن��ج��اح ي��ع��ود ل��ل��ف��ن��ان ال��ع��اش��ق للسينما ال��م��خ��رج ال��راح��ل 
خالد الصديق وكل فنان ومشارك في العمل والفرق الشعبية 
المشاركة.وقال الصالح »خضنا تجربة ونجحنا فيها دون 
ش����روط م��س��ب��ق��ة وك��ن��ا م��ص��ري��ن ع��ل��ى إن���ج���اح ه����ذه ال��ت��ج��رب��ة 
ف���إذا االن��س��ان آم���ن ب��ش��يء وس��ع��ى م��ن اج��ل��ه س��ي��ن��ال النجاح 

والمردود«.وفي ندوة اخرى شارك الباحث واألديب الكويتي 
ت��راث الغوص  طالل الرميضي بورقته العلمية بعنوان )من 
ف��ي ال��ك��وي��ت( وت��ح��دث ع��ن ال��غ��وص على ال��ل��ؤل��ؤ ف��ي الكويت 
ال��غ��وص على  قديما ذاك���را قصصا وأش��ع��ارا.وب��ي��ن ان مهنة 
ال��ت��ي ك��ان يعتاش  ال��ل��ؤل��ؤ تعتبر م��ن أه��م المهن الخليجية 
عليها اغلب السكان في البلدان على ساحل الخليج العربي 
وتعد المصدر األول لهم وهي مهنة عريقة في المجتمعات 
ال��ق��دي��م��ة واألش��ع��ار  ال��م��ص��ادر  ف��ي  الخليجية وورد ذك��ره��ا 
ال���ج���اه���ل���ي���ة.وأض���اف ان األج�������داد األوائ�������ل ك���ان���وا ي��ش��ت��غ��ل��ون 
ف��ي مهنة ال��غ��وص ع��ل��ى ال��ل��ؤل��ؤ ط���وال ف��ص��ل ال��ص��ي��ف ال��ح��ار 
ويتحملون حرارةالشمس القاسية وس��ط حياة صعبة من 
أجل النيل ب«حصباة ثمينة« يستطيعون بيعها على تجار 
اللؤلؤ وكان لهم البحر مصدر رزق رغم أخطاره الكثيرة التي 
يتعرضون لها خ��الل مواسم الغوص كاالسماك المفترسة 
ال��دورة الحالية حتى 23 الحالي  وغيرها.وتستمر فعاليات 
بمشاركة أكثر م��ن 160 خبيرا وباحثا تراثيا وحكواتيين 
وإعالميين من 46 دولة لتقديم العديد من البرامج الثقافية 
والفكرية وال���ورش التدريبية والفعاليات الجماهيرية من 

بينها 13 ورشة.

اختتام ورشة الصياغة االعالمية والتصويربالتعاون 
بين مؤسسة االنتاج والتوجيه المعنوي في وزارة الدافاع 

مشاركون كويتيون في ملتقى »الشارقة للراوي« استعرضوا تراث الغوص وقصة فيلم »بس يا بحر«

سعد الفرج: نعتز بالفعاليات التي تحتفي بالتراث الخليجي
حياة الفهد: »بس يا بحر« تكريم لألجداد في دول الخليج

المنصور: »الفيلم« وثيقة أساسية للكويت والخليج في تراثهم البحري
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رئيس التحرير فيحان العازمي

تسلم االت��ح��اد اآلس��ي��وي ل��ك��رة ال��ق��دم أم���س ال��خ��م��ي��س، مقر 
لجنة فحص المنشطات، الخاص ببطولة كأس آسيا لكرة 
قدم الصاالت التي تستضيفها الكويت خالل الفترة من 27 
ال��ج��اري حتى 8 أك��ت��وب��ر المقبل، وذل���ك ف��ي مجمع ص��االت 

الشيخ سعد العبدالله بمنطقة صباح السالم. 
ومع استمرار وصول الوفود المشاركة في البطولة اليوم 
، أش��ادت  ال��ب��داي��ة  الجمعه وغ���دا السبت اس��ت��ع��دادا لضربة 
اللجنة اآلسيوية المنظمة للبطولة، بالمركز واإلمكانيات 
ال��ط��ب��ي��ة المنبثقة  ال��ل��ج��ن��ة  ت��أك��ي��ده��ا أن  ب����ه، م���ع  ال��م��ت��اح��ة 
ق��ام��ت بتلبية ك��ل معايير  ع��ن اللجنة المحلية المنظمة، 

ومتطلبات االتحاد اآلسيوي. 
وت��ق��رر أن تختار لجنة فحص المنشطات أرب��ع��ة العبين 
 إلصابة 

ً
من كل منتخب، عقب انتهاء الشوط األول، تحسبا

ف��ي النهاية  أي منهم، حيث سيخضع الع��ب��ان فقط منهم 
للفحص. 

مت وزارة ال��ص��ح��ة ال��ي��وم ال��ع��ي��ادة 
ِّ
ف��ي س��ي��اق م��ت��ص��ل، تسل

ال��م��ش��ارك��ة ف��ي البطولة،  الطبية المخصصة للمنتخبات 
بمجمع الشيخ سعد العبدالله أيضا. 

وأك��د رئيس اإلدارة الطبية باالتحاد الكويتي لكرة القدم، 
رئ���ي���س ال��ل��ج��ن��ة ال��ط��ب��ي��ة ال��م��ن��ب��ث��ق��ة ع���ن ال��ل��ج��ن��ة ال��م��ن��ظ��م��ة 

ال��ص��ح��ة قامت  ال��ب��ن��اي أن وزارة  المحلية د. ع��ب��دال��م��ج��ي��د 
بتوفير األطباء والمسعفين وسيارات اإلسعاف، مبينا أن 
الوزارة لم تدخر جهدا في توفير إمكانياتها للمساهمة في 

نجاح البطولة. 

وأض������اف ال���ب���ن���اي أن����ه »ت����م ت��خ��ص��ي��ص أط���ب���اء وم��س��ع��ف��ي��ن 
وسيارات إسعاف لجميع الصاالت التي ستشهد تدريبات 
إل��ى األم���ر نفسه بالنسبة  ال��م��ش��ارك��ة، إض��اف��ة  المنتخبات 

للحكام الذين سيديرون المنافسات«. 
وت���اب���ع: »ك��م��ا ت���م ان���ش���اء ع���ي���ادات م��ت��خ��ص��ص��ة ق�����ادرة على 
ال��م��رض��ي��ة، وذل���ك بمقر إقامة  ال��ح��االت  التعامل م��ع جميع 
 أن ه���ذه ال��ع��ي��ادات م��ت��ك��ام��ل��ة، ح��ي��ث تضم 

ً
ال���وف���ود«، م��ؤك��دا

أج���ه���زة ط��ب��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة م���ن س���ي���ارات اس���ع���اف ومسعفين 
وأط���ب���اء وأط���ب���اء م��ن��ع ال���ع���دوى وأط���ب���اء ال���رع���اي���ة األول���ي���ة، 
واختصاصيين للتغذية، وستكون ج��اه��زة للعمل ابتداء 

من اليوم الجمعة. 
وأش�������ار ال���ب���ن���اي إل�����ى أن�����ه ت���ق���رر ت���ح���وي���ل ج��م��ي��ع ال���ح���االت 
بالبطولة إلى مستشفى جابر األحمد، على أن يقوم األطباء 
فيه بتوقيع الكشف الطبي بشكل فوري، ومن ثم تحويلها 

إلى المستشفيات التخصصية. 
ول���ف���ت ف���ي خ���ت���ام ت��ص��ري��ح��ه إل����ى أن����ه ت���م إم�����داد »ال��ص��ح��ة« 
ب�����ج�����داول م����ب����اري����ات ال���ب���ط���ول���ة، وك����ذل����ك ت����دري����ب����ات ج��م��ي��ع 
 ع���ن ش��ك��ره ل��ل��ق��ائ��م��ي��ن على 

ً
ال��م��ن��ت��خ��ب��ات وال���ح���ك���ام، م��ع��رب��ا

الوزارة الذين حرصوا على تلبية جميع المتطلبات بشكل 
الفت وفي وقت قياسي.

»الدراجات المائية« إلى أريزونا 

يغادر البالد صباح بعد غد األحد متوجها إلى والية أريزونا 
األمريكية وف��د المنتخب الكويتي للدراجات المائية المشكل 
م���ن ق��ب��ل ال���ن���ادي ال��ب��ح��ري ل��ل��م��ش��ارك��ة ف���ي ال��ج��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة من 
بطولة العالم للدراجات المائية 2022 )جولة قارة أمريكا( التي 
ينظمها االتحاد العالمي للدراجات المائية خالل الفترة من 1 

إلى 10 أكتوبر المقبل . 
ال��دراج��ات  ال��وف��د عضو مجلس اإلدارة ورئ��ي��س لجنة  وي���رأس 
ال��م��ائ��ي��ة ف���ي ال���ن���ادي ال��ب��ح��ري ح��س��ي��ن م��ح��م��ود دش���ت���ي  فيما 
يضم في الجهازين اإلداري والفني عبدالله إبراهيم بوربيع 
وعبدالوهاب غازي العمر  و17 العبا من بينهم عدد من أبطال 
ب��ورب��ي��ع ومحمد  إب��راه��ي��م  ال��م��خ��ض��رم محمد  ال��ع��ال��م يتقدمهم 
ج���اس���م ال���ب���از وع���ب���دال���رح���م���ن غ�����ازي ال��ع��م��ر إل����ى ج���ان���ب س��ال��م 
ال��راش��د وي��وس��ف عبدالمحسن  أي��م��ن المطوع وراش���د عبدالله 
البصيري وول��ي��د مصطفى العدساني وق��اس��م محمد حسين 
ومحمد أحمد بن يوسف ومحمد خالد العنقة ويوسف مشعل 
الراشد وسامي خالد الجسمي ومحمد إبراهيم مال الله وفهد 
أحمد الريس ودعيج أحمد الشايع والبطل الواعد فيصل طه 
بوربيع الذي حقق درع وميدالية المركز األول في فئة الستوك 
ضمن منافسات الجولة األولى– جولة أوروبا - التي أقيمت في 

يوليو الماضي ببولندا . 
وأشار رئيس الوفد حسين دشتي أن المنتخب سيقيم معسكرا 
تدريبيا , وأن اآلم��ال كبيرة بتحقيق نتائج مشرفة الستكمال 
مشوار اإلنجازات العالمية معربا عن تقديره وشكره وأعضاء 
ب��ه المنتخب م��ن قبل الهيئة العامة  ال��ذي حظي  ال��وف��د للدعم 
ل��ل��ري��اض��ة وم���ن ال��ج��ه��ات ال��ش��رك��ات ال��راع��ي��ة ورئ��ي��س وأع��ض��اء 

مجلس إدارة النادي.

»الفنون القتالية األولى« تنطلق 
غدًا

تنطلق عند الساعة 05:00 من مساء غٍد السبت منافسات بطولة 
الكويت األولى للفنون القتالية للهواة والمحترفين، على صالة 
اتحاد اللعبة بضاحية صباح السالم، وذلك بإقامة 13 نزاال في 
ن���زاالن للسيدات  ت��اي، م��ن بينها  رياضتي المالكمة وال��م��واي 
ت��اي. ويجرى في 05:00 مساء اليوم بصالة اتحاد  في المواي 
المالكمة الفحص الطبي، ووزن جميع المشاركين بالبطولة، 
ب����األوزان المعتمدة  للتأكد م��ن لياقتهم الصحية، وال��ت��زام��ه��م 
مسبقا، وذلك وفقا للوائج المجلس العالمي للمالكمة والمواي 
ت��اي، ويعقبه مؤتمر صحفي لجميع الالعبين والالعبات في 
البطولة.ومن المقرر أن يحضر بطولة الكويت األول��ى للفنون 
القتالية عدد من الشخصيات الرياضية العالمية، في مقدمتهم 
نائب رئيس اللجنة األولمبية االسبانية وعضو لجنة الرياضة 
ل��الت��ح��اد االوروب����ي ادواردو بالنكو بيريرا،  للجميع التابعة 
وممثل المجلس العالمي للمالكمة )WBC( تشانو بالناس، 
ومدير المجلس التنفيذي للمجلس العالمي للمالكمة ورئيس 
ت��اي حاجي بطاهر،  منطقة الشرق األوس��ط وأفريقيا للمواي 
ورئيس اتحاد المالكمة في شمال إسبانيا مانولو بالناس، 
أك��د مالك  ال��ق��ي��ادات الرياضية الكويتية.من جانبه،  وع��دد م��ن 
ال��ري��اض��ي )KSP( المنظمة للبطولة وممثل  ال��ت��روي��ج  ش��رك��ة 
المجلس العالمي للمالكمة )WBC( في الكويت مشعل الفجي 
ال��ت��ح��ض��ي��رات الن��ط��الق  ان��ه��اء اللجنة المنظمة للبطولة ك��اف��ة 
ح����دث ري���اض���ي ي��ع��د األول م���ن ن���وع���ه ف���ي ال���ك���وي���ت وال��خ��ل��ي��ج 
ال��ع��رب��ي، وق����ال: »ل��ق��د عملنا ب��ج��د ل��ع��دة أش��ه��ر ل��ض��م��ان أفضل 
القتالية بالكويت، وذل��ك بدعم  انطالقة ألول��ى بطوالت الفنون 
كبير م��ن قبل عضو مجلس إدارة اللجنة األول��م��ب��ي��ة ورئيس 
ال��ن��واف، ولجنة  لجنة اللجان الرياضية الشيخ مبارك فيصل 
ت��اي الكويتية برئاسة عبدالسالم السندي، ومجلس  ال��م��واي 
إدارة اتحاد المالكمة برئاسة محمد منسي، وبفضل تكاتف 
الجميع وصلنا إلى يوم انطالق البطولة، والتي  نأمل أن تكون 
بداية الستضافة بطوالت عالمية وإقليمية رفيعة المستوى 

مستقبال في الكويت«.

انطالق »رماية بيان« للهواة 
ال��ه��واة والتي  ب��ي��ان للرماية لفئة  ن���ادي  ال��ي��وم بطولة  تنطلق 
تقام على مدار يومي الجمعة والسبت بمشاركة 70 راميا في 
منافسات السبورتينغ على ميادين نادي الصيد والفروسية.

وال��ب��ط��ول��ة ه��ي اول���ى م��س��اب��ق��ات ن���ادي ب��ي��ان ل��ل��رم��اي��ة للموسم 
الرياضي 2022-2023 .من جانبه، قال فهد الصهيبي أمين سر 
ن���ادي ب��ي��ان، ان مجلس إدارة ال��ن��ادي ب��رئ��اس��ة ال��ش��ي��خ  صباح 
 كبيرة 

ً
ع��ل��ي ال��ج��اب��ر، وج��م��ي��ع ال��ل��ج��ان ال��ع��ام��ل��ة، ب��ذل��وا ج���ه���ودا

ال��م��اض��ي��ة م��ن اج���ل التحضير إلن��ط��الق الموسم  خ���الل ال��ف��ت��رة 
الجديد عبر بطولة الهواة، سواء من تجهيز الميادين وتسجيل 
ال��ه��واة وتذليل كافة العقبات حتى تكون االنطالقة  الالعبين 
قوية والمنافسة بين الرماة بالصورة المأمولة.وأكمل: »بعد 
ال��ذي حققه النادي خالل بطوالته في الموسم  النجاح الكبير 
الماضي، أصبح لزاما علينا ان ننظم بطوالت الموسم الحالي 
ب��ص��ورة أف��ض��ل س���واء م��ن ال��ج��ان��ب التنظيمي او ال��ف��ن��ي، وه��ذا 
األمر يأتي بتعاون وتكاتف الجميع«.وأشار الصهيبي إلى أن 
بطولة الهواة فرصة كبيرة إلكتشاف المواهب المميزة التي ان 
تم االهتمام بها وتوجيهها بالصورة المناسبة سيكون لها 
ف��ي المستقبل وتمثل الرماية الكويتية بالصورة  ش��أن كبير 

التي تليق بها في االستحقاقات الخارجية.

ميسي جاهز لودية هندوراس
ت��درب المنتخب األرجنتيني بمشاركة قائده ليونيل ميسي، 
استعدادا لخوض مباراة ودية اليوم أمام هندوراس بالواليات 
ال��م��ت��ح��دة. وأج���رى المنتخب م��ران��ه ف��ي ملعب »دراي����ف بينك« 

التابع لفريق إنتر ميامي األميركي.
وان��ض��م م��ي��س��ي، الع���ب ب��اري��س س���ان ج��رم��ان ال���ذي س��ج��ل منذ 
م��ط��ل��ع ال��م��وس��م ال��ح��ال��ي أرب���ع���ة أه�����داف ف���ي ث��م��ان��ي م��ب��اري��ات 
بالدوري الفرنسي، إلى المنتخب بقيادة المدير الفني ليونيل 
سكالوني، استعدادا لمواجهة هندوراس وجاميكا الحقا في 
ال��والي��ات المتحدة أيضا. وتأتي الوديتان ضمن استعدادات 
ال����ذي ت��ش��ارك  ل��م��ون��دي��ال 2022 ف��ي ق��ط��ر  منتخب األرج��ن��ت��ي��ن 
ف��ي��ه ض��م��ن ال��م��ج��م��وع��ة ال��ث��ال��ث��ة ب��ج��ان��ب ال��م��ك��س��ي��ك وب��ول��ن��دا 

والسعودية.

»اآلسيوي« تسّلم مقر »المنشطات« 

البناي: تجهيز عيادات متكاملة لـ »آسيوية الصاالت« 

فوز القادسية وبرقان في كأس »زين« 

ألمانيا والمجر على الصدارة .. وإيطاليا مع إنكلترا 

تقاسم القادسية وبرقان ص��دارة المجموعة األول��ى لبطولة كأس »زي��ن« بفوز 
األول على الفحيحيل 2-0 والثاني على السالمية أول من أم��س ضمن الجولة 
األول�����ى ال��ت��ي ش��ه��دت ت���ع���ادل ال��ك��وي��ت م���ع ال��ي��رم��وك 1-1، وك��اظ��م��ة م���ع خيطان 
بالنتيجة ذاتها. وحصد القادسية وبرقان أول 3 نقاط في البطولة، فيما اكتفت 
فرق الكويت واليرموك وكاظمة وخيطان بنقطة واحدة، وظل فريقا الفحيحيل 

والسالمية بال رصيد. 
وتركزت األنظار على مواجهة القادسية مع الفحيحيل التي أقيمت على ستاد 
عبدالله الخليفة إلنها المباراة األولى لألصفر بعد إقالة مدربه ناصر الشطي 
 إلى مساعده صالح الشيخ الذي بدأ المباراة بتشكيلة 

ً
وإسناد المهمة مؤقتا

ال��ح��ارس عبدالعزيز البحر، وض���اري سعيد وفيصل الشطي وسلطان  ضمت 
صلبوخ وحسين غملوش وعبدالعزيز وادي وعبدالله ماوي وسلمان البوص 
واألردن������ي ع���دي ال��ص��ي��ف��ي وال��ع��اج��ي س��ي��دري��ك ه��ن��ري وأح���م���د ش��ب��ي��ب. وأن��ه��ى 
ف��ي الدقيقة 21  ب��رأس��ي��ة  ب��ه��دف دون رد سجله ه��ن��ري  ال��ش��وط األول  القادسية 
 ركلة ركنية نفذها سلطام صلبوخ. وفي الشوط الثاني أضاف البديل 

ً
مستغال

ال��ش��اب س��ع��ود ق��اس��م ال��ه��دف ال��ث��ان��ي ب��ع��د أن ت��اب��ع ع��رض��ي��ة ع���دي الصيفي في 
الدقيقة 64. 

وعلى ستاد ثامر، تقدم خيطان على كاظمة بهدف البرازيلي جوناثان مع بداية 
الشوط الثاني، لكن البرتقالي تعادل في الدقيقة 74 عبر تسديدة قوية من خارج 

المنطقة. وشهدت المباراة طرد مدافع كاظمة الجزائري عماد عزي. 
ال��دول��ي، وم��ن المتوقع أن تستغلها  ال��ت��وق��ف  ف��ت��رة  وت��ق��ام ه��ذه البطولة خ��الل 
األندية لتجربة الالعبين الذي لم يشاركوا مع الفريق خالل مسابقتي الدوري 
 بان النسخة الماضية أقيمت تحت اسم 

ً
الممتاز، ودوري الدرجة األول��ى، علما

»كأس االتحاد« وتوج بها النصر بعد فوزه على العربي بركالت الترجيح في 
المباراة النهائية.

للتعويستكون المواجهة بين المانيا والمجر في اليبزيغ 
ال��ي��وم م��ع��رك��ة ع��ل��ى ص����دارة ال��م��ج��م��وع��ة ال��ث��ال��ث��ة ف��ي الجولة 

الخامسة من المستوى األول لدوري االمم االوروبية.
وتحتل المجر المركز االول برصيد 7 نقاط مقابل 6 اللمانيا، 
ف���ي ح��ي��ن ت��م��ل��ك اي��ط��ال��ي��ا 5 ن���ق���اط وان��ك��ل��ت��را ن��ق��ط��ت��ي��ن ف��ق��ط. 
ويستطيع المنتخب المجري بلوغ الدور نصف النهائي في 

حال فوزه على المانيا وعدم فوز ايطاليا على انكلترا.
ويعي المنتخب االلماني بأن نظيره المجري لن يكون لقمة 
سائغة بعد ان انتزع منه التعادل 1-1 في بودابست مطلع 
ال��ص��ي��ف واب��ل��ى ب���الء ح��س��ن��ا ف��ي ك���أس اوروب�����ا ص��ي��ف 2021 
بانتزاعه التعادل من فرنسا بطلة العالم 1-1 وم��ن المانيا 

ايضا 2-2.
وي��ع��ان��ي المنتخب االل��م��ان��ي م��ن غ��ي��اب ع��ن��اص��ر م��ؤث��رة في 
صفوفه ابرزها لقائده وحارس مرماه مانويل نوير وزميله 
ال��وس��ط ليون غوريتسكا  ب��اي��رن ميونيخ الع��ب  ف��ي صفوف 
ب��االض��اف��ة الى  ب��ف��ي��روس ك��ورون��ا،  بعد ان تبين اصابتهما 
اصابة مهاجم بوروسيا دورتموند ماركو رويس في كاحله.

وأكد العب وسط بوروسيا مونشنغالدباخ يوناس هوفمان 

ف��ي م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي ب��ان��ه يتعين ع��ل��ى ف��ري��ق��ه ان ي��ك��ون في 
اع��ل��ى درج����ات ال��ج��اه��زي��ة ل��م��واج��ه��ة ال��م��ج��ر، ب��ق��ول��ه »ال��م��ج��ر 
فريق يعتمد على القوة ط��وال الدقائق التسعين. لم يسنح 
لنا الكثير م��ن ال��ف��رص ف��ي م��ب��اراة ال��ذه��اب )ف��ي ب��وداب��س��ت( 
ام��ر يعني الكثير«. واض���اف »يتعين علينا ان نلعب  وه���ذا 
بقتالية منذ اللحظة االول��ى من اج��ل تسجيل ه��دف بأسرع 

وقت ممكن«.
ب��دوره اعتبر مدافع المانيا ثيلو كيهلر أن مهمة فريقه لن 
تكون سهلة ف��ي مواجهة المجر وق��ال ف��ي ه��ذا ال��ص��دد »ان��ه 
منافس مزعج، لقد ادرك��ن��ا ذل��ك واالم��ر ينطبق على انكلترا 
وايطاليا ايضا. هذه المنتخبات تلعب بتصميم كبير«. في 
المقابل، أمل مدرب المنتخب هانزي فليك ان يترجم المهاجم 
تيمو فيرنر الفرص التي تسنح له الى اه��داف وق��ال »دائما 
ما يصنع تيمو الفرص امام المرمى، يستطيع ان يتحرر من 

مراقبيه بطريقة سلسة«.
واض�����اف »ي��ت��ع��ي��ن ع��ل��ي��ه اآلن ان ي��ك��ون ف��ع��اال ف���ي االس��اب��ي��ع 
ال��م��ؤدي��ة ال��ى ك��أس ال��ع��ال��م وه���ذا االم���ر سيرتد اي��ج��اب��ا عليه 
وع��ل��ى ال��ف��ري��ق«. ول��م يسجل فيرنر س��وى ه��دف واح���د ف��ي 6 

مباريات منذ عودته الى صفوف اليبزيغ قادما من تشلسي 
اإلنكليزي في اغسطس الماضي.

وفي المجموعة ذاتها، تلتقي ايطاليا مع انكلترا الجريحة 
على ملعب س��ان سيرو في ميالنو. وتأمل ايطاليا الغائبة 
ع���ن ك���اس ال��ع��ال��م ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة ت��وال��ي��ا ف���ي ت��ع��وي��ض ه��ذه 
ال��خ��ي��ب��ة م��ن خ���الل ال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ام��ال��ه��ا ف��ي ب��ل��وغ نصف 

النهائي.
وسيغيب عن صفوف منتخب ايطاليا الع��ب وس��ط باريس 
سان جرمان الفرنسي المؤثر ماركو فيراتي الصابة في ربلة 
ال��س��اق تعرض لها خ��الل م��ب��اراة فريقه االخ��ي��رة ض��د ليون، 
وانضم اليه زمياله لورنتسو بيليغريني وماتيو بوليتانو.

ام����ا ان��ك��ل��ت��را، ف��ف��ق��دت االم�����ل ب��ب��ل��وغ ن��ص��ف ال��ن��ه��ائ��ي لكنها 
 للهبوط إلى 

ً
مطالبة بالفوز في مباراتيها المقبلتين تفاديا

المستوى الثاني. واستدعى مدرب إنكلترا غاريث ساوثغيت 
م��ه��اج��م ب��رن��ت��ف��ورد آي��ف��ن ت��ون��ي ل��ل��م��رة االول�����ى ال���ى ص��ف��وف 
 على 

ً
»االس�����ود ال��ث��الث��ة« ل��ي��ك��اف��ئ ال��م��ه��اج��م اب���ن ال���� 26 ع���ام���ا

بداياته الجيدة هذا الموسم مع فريقه حيث سجل 5 أهداف 
في 7 مباريات في ال� »بريميرليغ«.
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رئيس التحرير فيحان العازمي

ألنك وطني..
د. تركي نايف العازمي

الشهادات 
العلمية:

- دك������ت������وراه ف�����ي دراس�����������ات األع����م����ال 
واالق������ت������ص������اد )اإلدارة( - ع����ن����وان 
االط����روح����ة: أه��م��ي��ة ال���ق���ي���ادة ال��ج��ي��دة 
واألخ���الق���ي���ة ف���ي ت��ح��وي��ل اإلق��ت��ص��اد 
 Loods ل����ي����دز ال����ك����وي����ت����ي - ج����ام����ع����ة 

University - بريطانيا. 
ال���ع���ام���ة  ف�����ي اإلدارة  - م���اج���س���ت���ي���ر 
واالس���ت���رات���ي���ج���ي���ة م���ع درج�����ة ال��ت��م��ي��ز 
ال��رس��ال��ة التي ك��ان مجالها حول  ع��ن 
إخ���ت���ب���ار األن����م����اط ال���ق���ي���ادي���ة - ك��ل��ي��ة 

ماسترخت إلدارة األعمال الهولندية
ال�����ه�����ن�����دس�����ة  ف����������ي  ب�������ك�������ال�������ري�������وس   -
اإلل����ك����ت����رون����ي����ة.. م����ع م���رت���ب���ة ال���ش���رف 
- م��ع��ه��د ون����ت����ورث ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا - 

بوسطن أمريكا.

الخبرات الوظيفية:
ل����ل����ش����ؤون  ال�����ت�����ن�����ف�����ي�����ذي  ال������م������دي������ر   -
ال���ت���ن���ظ���ي���م���ي���ة - ش�����رك�����ة اإلت�����ص�����االت 

 .)stc( الكويتية
- مدير أول تنفيذ المحطات . شركة 

.) Zain اإلتصاالت المتنقلة ) زين
- مدير مشاريع - وزارة المواصالت.

- م��س��ت��ش��ار ) ل��ج��ن��ة ت��ن��م��ي��ة ال���م���وارد 
البشرية - مجلس األمة(.

- مستشار ) معهد الكويت لألبحاث 
العلمية (.

- م��س��ت��ش��ار ) م���رك���ز ص���ب���اح األح��م��د 
للموهبة واإلبداع(.

- محاضر سابق في جامعة الخليج 
للعلوم والتكنولوجيا. 

- محاضر سابق في الجامعة العربية 
المفتوحة - الكويت.

- كاتب صحفي - جريدة الراي.
- محاضر حالي في كلية الجونكوين 

الكندية في الكويت.

المهارات 
والعضويات:

- ص���ح���ف���ي ك�����ات�����ب ص���ح���ف���ي م�����ن 35 
ع��ام��ا ن��ش��ر أك��ث��ر م���ن ال���ف م���ق���ال, ول��ه 
ال���ع���دي���د م���ن ال���ل���ق���اءات ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
وال������م������ش������ارك������ات ال����ف����ض����ائ����ي����ة ح�����ول 
ال��ص��ل��ة  ال���ع���ام وذات  ال���ش���أن  ق��ض��اي��ا 

بالتخصص.
ق���دم ورش ع��م��ل ودورات تدريبية   -
تخصصية داخ��ل الكويت وخارجها 

في:
- إدارة فرق العمل في المشاريع

القيادة األخالقية في تحسين  - دور 
الداء المؤسسات.

- إدارة التغيير والقيادي المؤثر
- الثقافة التنظيمية ودور القيادة في 

CSR المسؤولية االجتماعية
- مهارات القيادة

- القيادة األخالقية
- اإلدارة االستراتيجية

- اإلدارة اإلستراتيجية والقيادة

عضو في العديد 
من الجمعيات 

المحلية والعالمية:
- م��رك��ز ال��ق��ي��ادة  اإلب��داع��ي��ة األمريكي 

 . )CCL(
- مدرب معتمد.

. )IFJ( االتحاد الدولي للصحافيين -
- جمعية المهندسين الكويتية.
- جمعية الصحافيين الكويتية.

البرنامج اإلنتخابي
ب��داي��ة حملتي االنتخابية باإلعالن  أود أن أستهل 
ع��ن ب��رن��ام��ج��ي االن��ت��خ��اب��ي ال����ذي أرى أن���ه ن��اب��ع من 
ال��م��رت��ك��زات اإلس��الم��ي��ة وال��ث��واب��ت ال��وط��ن��ي��ة يستمد 
م��ن��ه��ا م��ف��اه��ي��م��ه وم��ن��ه��اج��ه وي��ع��ب��ر ع���ن ط��روح��ات��ه 

وطموحاته.
كلي أمل ورجاء من الله تعالى أن ألتزم خطى ثابتة 
 ،

ً
 وإشراقا

ً
للمساهمة في صناعة مستقبل أكثر ألقا

ال���واردة  ال��م��ب��ادرات العملية  وأن أتمكن م��ن ترجمة 
ف��ي فحوى ه��ذا البرنامج بدعمكم ورعايتكم حتى 
نصل لما نطمح إليه من األصالة والعدالة والتنمية 

المستدامة الشاملة.
وعليه فإن برنامجي االنتخابي ينقسم إلى محاور 
ث��الث��ة وف���ي ك���ل م��ح��ور أه���م ث��الث��ة أه�����داف تتضمن 
المرئيات التي أتطلع إلها وأختم البرنامج بجملة 
من المبادرات العملية التي أمل أن ترى النور على 

أيدينا جميعا.

اإلستراتيجية اإلنتخابية
3 محاور x 3 أهداف x 3 سنوات

أهداف المحور السياسي
القضاء :

- استقاللية القضاء.
- مخاصمة القضاء.
- تبعية التحقيقات.

- تعديالت المحكمة اإلدارية.

السلطة التشريعية - مجلس األمة :
- النظام اإلنتخابي ) القوات المسلية(.

- الالئحة الداخلية.
- تعديالت دستورية.

السلطة التنفيذية :
- التنصيب القيادي.

- هيئة عامة لالقتصاد.
- إسترداد الضرائب من اإلستثمارات الخارجية.

ال��م��ؤس��س��ات��ي��ة )اإلدارة اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  ال��ح��وك��م��ة   -
الحكومة الرقمية(.

أهداف المحور التنموي
)اج��ت��م��اع��ي /إق��ت��ص��ادي/ب��ي��ن��ي/ت��ن��م��ي��ة م��س��ت��دام��ة 

»رأسمال بشري« (

التعليم :
- الزامية رياض األطفال.

- تطبيق نظام تعليمي متميز.
- متابعة ج��ودة التعليم وتطويره حسب المعايير 

المعتمدة للتعليم العام والعالي.
- إدخال منهج األخالق.

- إستخدام التكنولوجيا في مجال التدريب والورش
- توفير تخصص الذكاء اإلصطناعي والبرمجيات

- وق����ف ال��ت��خ��ص��ص��ات ال��ت��ي ت��ع��ال��ي ت��ش��ب��ع��ا حسب 
إحتياج سوق العمل.

الرعاية الصحية :
ف��ي المراكز  ال��رع��اي��ة الصحية التمكاملة  - تطبيق 

الصحية.
- م����ش����روع ال���م���ل���ف اإلل���ك���ت���رون���ي وع���اف���ي���ة ن����ت ع��ب��ر 
إتفاقيات إستراتيجية مع أفضل اإلستشاريين في 

العالم.
أف��ض��ل  ق���ب���ل  ال��م��س��ت��ش��ف��ي��ات م����ن  ت��ش��غ��ي��ل وإدارة   -

المراكز الطبية في العالم.
- توفير مراكز للعالج الطبيعي والتأهيل.

- توفير مراكز تخصصية للمعاقين.

اإلسكان :
- الحرير األراضي.

- دعم المواد وفتح السوق.
- فتح المجال للمقاولين األجانب.

أهداف المحور الحقوق
الجنسية والبدون :

- بسط سلطة القضاء على الجنسية.
- تجنيس المستحقين.

- ال��ح��ل ال���ع���ادل وال��ش��ام��ل ل��ق��ض��ي��ة ال���ب���دون )ق��ان��ون 
النواب الذي وقع عليه 29 نائبا(.

العمالة والسجون  :
ت��وزي��ع ع��ادل  - ح��ل قضية التركيبة السكانية عبر 

لجنسيات العمالة.
- القضاء على العمالة الهامشية ومحاسبة تجار 

اإلقامات.
- اإلنتهاء من المدينة العمالية.

- تشغيل مستشفى الضمان للعمالة الوافدة.
- ال���س���ج���ون -) ت��ط��ب��ي��ق ال��م��ع��اي��ي��ر ال���دول���ي���ة ووق���ف 

التفاوت في التعامل مع السجناء (.
- القضاء على المخدرات ومحاسبة تجارها.

حرية الرأي :
- تعديل قانون المسيء.

ال��م��س��ؤول��ة وت��ن��وي��ر المجتمع من  ال��ح��ري��ة  - تفعيل 
خالل وزارة اإلعالم ووزارة الشباب.

ال���م���الك  ق�������درات  ل��ت��ط��وي��ر  ت���دري���ب���ي���ة  - ع���م���ل دورات 
والعاملين بالصحف اإللكترونية.

سياسية

حقوقيةتنموية

برنامجي 
السياسي 

اإلستراتيجي
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موقف ثابت.. مبدأ راسخ
معا من أجل الكويت

1( صوت للنائب بدر الحميدي لرئاسة مجلس األمة .
الــوزارة في مواجهة وباء كورونا  2( قدم استجوابا لوزير الصحة د.باسل الصباح حول فشل 

ووجود فساد إداري ومالي وعدم جدية الوزير بالتعاون مع السلطة التشريعية .
3( رفض التطعيم االجباري .

4( رفض تأجيل االستجوابات .
5( رفض إسقاط عضوية د.بدر الداهوم .

6( مؤيد إلسقاط القروض .
7( أيد اقتراح عزل رئيس مجلس األمة .

8( رفض طلب تأجيل االستجوابات المزمع تقديمها لرئيس الوزراء .
9( أيد رحيل رئيس الوزراء .

10( قاطع جلسة القسم.
11 ( ساهم ومجموعة من النواب بحملة أقسمنا 1962 وجلس على مقاعد الوزراء الجبار رئيس 

الوزراء على صعود المنصة ورفع شعار ال للجلسات إال بصعود المنصة.
12( أيد استجواب وزير الخارجية وأيد طلب طرح الثقة فيه.

13( أيد استجواب وزير الدفاع وأيد طرح الثقة فيه.
14( أيد استجواب وزير األشغال علي الموسى وأيد طرح الثقة فيه.

ــوزراء صباح الخالد، وكــان من الموقعين على كتاب عدم  ال 15( أيد استجواب رئيس 
التعاون. 

16( صوت برفض رفع الحصانة عن النواب محمد المطير وثامر السويط وشعيب المويزري 
وخالد العتيبي.

17( طالب بالعفو الشامل عن كافة المهجرين وأصحاب قضايا الرأي .
18( شارك باعتصام بيت األمة اعتراضا على تعطيل المؤسسة التشريعية.

19( قدم اقتراحا بقانون يلزم الشركة الكويتية للتموين بشراء كافة ما ينتجه المزارعون 
الكويتيون .

20( قدم برفقة عدد من النواب اقتراحا بتعديل قانون الهيئة اإلدارية ببسط سلطة القضاء 
على مسائل الجنسية. 

21( رفض فكرة المطور العقاري ورفض قانون التمويل العقاري
22( قدم عدة طلبات لعقد جلسات خاصة إلقرار قوانين هامة أو مناقشة قضايا مستحقة؛ 

كقانون تنظيم القضاء وغيره.
23( قدم ومجموعة من النواب اقتراحا بتعديل قانون المتقاعدين يقضي بمنح المتقاعدين 

مكافأة الـ3000 دينار سنويا وكذلك زيادة رواتبهم الشهرية .
24( قدم العديد من االقتراحات برغبة، واالقتراحات بقوانين، وأكثر من )155( سؤاال برلمانيا.

25( وقع ومجموعة من النواب على بيان استنكار الممارسات الهمجية ضد أخواتنا المسلمات 
في الهند بسبب تمسكهن بالحجاب.

26( وفق تقييم مركز اتجاهات للدراسات والبحوث نال الدكتور أحمد مطيع العازمي المركز 
األول كأكثر نواب الدائرة الخامسة نشاطا برلمانيا بشهر ابريل 2021 .

مواقف النائب د.أحمد مطيع العازمي في مجلس 2020

تاريخ الميالد 18/3/1971

المؤهالت العلمية
حاصل على الدكتوراه في الشريعة 

والقانون.

المناصب الرسمية التي كان يشغلها

عضو مجلس األمة )فبراير2012 
المبطل - 2013( مدير التدقيق 

والرقابة الداخلية في مكتب وزير 
الدولة لشؤون اإلسكان.

عضو مجلس األمة 2020

عضو جمعية المحامين الكويتية.

عضو جمعية الصباحية التعاونية. 
عضو مجلس إدارة اتحاد الجمعيات 

التعاونية.

  جهة االتصال

الهاتف:
مباشر 22460769
مکتب 22005705

 داخلي 5707
نقال 97892999 
نقال 58095958

البريد اإللكتروني: 
yahoo.com@drahmadmote3

@drahmadmote3
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