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وزير الدفاع باإلنابة 
يوجه بإبقاء باب 

التسجيل لدورتي 
ضباط الصف واألفراد 

مفتوحًا طوال العام
ال��وزراء  أص��در النائب األول لرئيس مجلس 
وزي��ر الداخلية وزي��ر الدفاع باإلنابة الشيخ 
ط������ال خ����ال����د األح����م����د ال����ص����ب����اح ت��ع��ل��ي��م��ات��ه 
للمعنيين في رئاسة األركان العامة للجيش 
ل��دورت��ي  ب���اب التسجيل  إب��ق��اء  بالعمل ع��ل��ى 
ضباط الصف واألف��راد مفتوحا طوال العام 
وعدم تقييده بفترات محددة. وقالت رئاسة 
األرك���ان ف��ي ب��ي��ان صحافي ي��وم الجمعة، إن 
تعليمات الوزير الخالد تعد الخطوة األولى 
م���ن ن��وع��ه��ا ب��ه��دف دع����م وت��ش��ج��ي��ع ال��ش��ب��اب 
ال���ك���وي���ت���ي ع���ل���ى االل���ت���ح���اق ب���ش���رف ال��خ��دم��ة 
ب��ال��دورات فور استيفاء  العسكرية وقبولهم 
ش������روط ال���ق���ب���ول واج���ت���ي���ازه���م ل���اخ���ت���ب���ارات 
والفحوصات الطبية المقررة دون تحميلهم 
ف��ي فترات  ب��اب التسجيل  عناء انتظار فتح 

زمنية غير منتظمة.

كتب: مصطفى كامل

يبدو أن الكويت على موعد مع أسبوع حافل 
م���ن األح������داث ال��م��ه��م��ة وال��م��ف��ص��ل��ي��ة ال��ت��ي قد 

 مهما في األيام المقبلة. 
ً
تشكل منعطفا

حيث تترقب الباد إعان التشكيل الحكومي 
ال���ج���دي���د وال��������ذي م����ن ال��م��ن��ت��ظ��ر إع����ان����ه ف��ي 
ال����س����اع����ات ال��ق��ل��ي��ل��ة ال����ق����ادم����ة، وك����ذل����ك ح��ك��م 
المحكمة الدستورية في الطعون االنتخابية 
أم��ة 2022، وأيضا حكم الشيخ  على مجلس 
أحمد الفهد من قبل احدى محاكم سويسرا. 

وف��������ي ه��������ذا ال������ص������دد ق��������ال ال�����ن�����ائ�����ب ش��ع��ي��ب 
المويزري عن توقعاته ح��ول حكم المحكمة 
ال��دس��ت��وري��ة ال��ي��وم األح����د: “دس��ت��وري��ا ماكو 
إبطال” مشددا أن جميع المراسيم موضوع 
الطعون سليمة 100 % وال تشوبها شائبة، 
م��ؤك��دا ف��ي ال��وق��ت ذات����ه أن ق��ض��ي��ة التجميع 
تخضع لتدقيق المحكمة الدستورية، وتابع 
ي��ق��ول��ون فيه إب��ط��ال “  ال��ن��اس  ال يستأنسون 

ماكو أبطال”.   
ب��ي��ن��م��ا ق�����ال ال���ن���ائ���ب األس����ب����ق ص���ال���ح ال���م���ا: 
 ،

ً
“ط����ال����م����ا ال����ن����ه����ج ال����س����اب����ق م����������ازال ق����ائ����م����ا

وال���م���م���ارس���ات ال���س���اب���ق���ة م����ازال����ت م��س��ت��م��رة 

ومقبولة فآخر “الهم” انتظار حكم المحكمة 
الدستورية”

وأض������اف: ال��ِع��ل��ة أك��ب��ر وال��م��ش��ك��ل��ة أع��م��ق من 
مسألة إبطال المجلس أو استمراره.

وق���ال الناشط السياسي اإلع��ام��ي د. ط��ارق 
ال��ع��ل��وي: “ل���ن ن��ع��ت��رض ع��ل��ى ح��ك��م المحكمة 
أي��ا ك��ان، ولكن شخصيا نتمنى  الدستورية 
ال��م��ج��ل��س فكلما استمر  ُي��ب��ط��ل” ه���ذا  أن “ال 
ال��ن��اس بفساد  ق��ن��اع��ة  ال��م��ج��ل��س، كلما زادت 
م���ع���ارض���ة ال����ب����ارك����ود إب����ط����ال ال��م��ج��ل��س ه��و 

بمثابة “طوق نجاة” لهم!
وب�����������دوره ق�������ال ال����ن����اش����ط ال����س����ي����اس����ي خ���ال���د 
ال��ع��وض��ي: “م���ن ي��ت��ح��دث ع��ن ح��ك��م المحكمة 
الدستورية بإبطال مجلس األمة، هو يتحدث 

عن أوهام واهواء في نفسه ولمصالحة” 
وأضاف: مستعدين أن نتحمل أي عواقب في 

سبيل عدم عودة مرزوق لرئاسة المجلس. 
ومن جانبه قال عضو الحركة التقدمية أحمد 
ال���دي���ي���ن: “إذا ك���ان���ت ح��ج��ة إب���ط���ال ال��م��ج��ل��س 
الحالي هي مرسوم القانون ٦/ ٢٠٢٢ بشأن 
إض���اف���ة ال��م��ن��اط��ق ال���ج���دي���دة، ف��ه��ذا ي��ع��ن��ي أن 
المحكمة الدستورية ستناقض قاعدة “درء 

المفاسد أولى من جلب المصالح”.

إرجاء العفو والمتقاعدين إلى أبريل المقبل

أسبوع الكويت.. حافل!
3 إلى 4 شيوخ في الحكومة الجديدة غير سمو رئيس مجلس الوزراء 

شعيب المويزري: ال 
يستأنسون الناس يقولون 

فيه إبطال “ ماكو أبطال” 
وجميع المراسيم سليمة 100 %

صالح المال: الِعلة أكبر 
والمشكلة أعمق من 

مسألة إبطال المجلس أو 
استمراره

طارق العلوي: إبطال 
المجلس بمثابة طوق 

النجاة لمعارضة الباركود 
الموجودة حاليا

خالد العوضي: من يتحدث 
عن حكم المحكمة 
الدستورية بإبطال 

مجلس األمة يتحدث عن 
أوهام واهواء في نفسه 

ولمصالحه.

أحمد الديين: إذا كانت حجة 
إبطال المجلس هي مرسوم 

إضافة المناطق الجديدة 
فهذا يعني مناقضة قاعدة 

“درء المفاسد أولى من 
جلب المصالح”

اليوم األحد، مشروع  البرلمانية  الداخلية والدفاع  تناقش 
بقانون بتعديل المادة 8 من المرسوم األميري رقم 15 لسنة 
الحكومة في  المحال من  الكويتية  الجنسية  1959 بقانون 

المجلس السابق ويتعلق بتجنيس زوجة الكويتي.
وج����اء ف��ي ال��م��رس��وم ال����ذي س��ب��ق م��ن��اق��ش��ت��ه اس��ت��ب��دال نص 
المادة 8 من المرسوم األميري رقم 15 لسنة 1959 في شأن 
ال��ت��ال��ي “ال يترتب على  ال��ن��ص  الكويتية  الجنسية  ق��ان��ون 
زواج المرأة األجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية إال إذا 
الجنسية  ف��ي كسب ه��ذه  الداخلية برغبتها  ل��وزي��ر  أعلنت 
واس���ت���م���رت ال���زوج���ي���ة ق��ائ��م��ة ل��م��دة ث��م��ان��ي��ة ع��ش��ر س��ن��ة من 
الداخلية قبل منحها شهادة  الزواج، ويجوز لوزير  تاريخ 
الكويتية  الجنسية  أن يقرر حرمانها من كسب  الجنسية 

بطريقة التبعية لزوجها”
وي��ن��ص ال��م��رس��وم ع��ل��ى أن���ه »إذا ان��ت��ه��ت ال��زوج��ي��ة بسبب 
ال��وف��اة أو ال��ط��اق وك��ان لها اب��ن أو أب��ن��اء يجوز لها إع��ان 
رغبتها في كسب الجنسية الكويتية إن لم تكن قد أعلنتها 
ق���ب���ل ان���ت���ه���اء ع���اق���ة ال����زوج����ي����ة وك����ان����ت ق����د ح���اف���ظ���ت ع��ل��ى 
إق��ام��ت��ه��ا ال��م��ش��روع��ة وال��ع��ادي��ة ب��ال��ك��وي��ت وت��ك��ف��ل��ت ب��رع��اي��ة 

أب��ن��ائ��ه��ا ل��ح��ي��ن ب��ل��وغ أح���ده���م س���ن ال��ث��ام��ن��ة ع���ش���رة، ي��ج��وز 
منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير 

الداخلية”
“وي���ج���وز ل���وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة م��ن��ح ال���م���رأة األج��ن��ب��ي��ة زوج���ة 
ال���ك���وي���ت���ي م��ع��ام��ل��ة ال����ف����رد ال���ك���وي���ت���ي ب���ع���د إع������ان رغ��ب��ت��ه��ا 
واس��ت��م��رار ال��زوج��ي��ة ق��ائ��م��ة ل��م��دة ث��اث س��ن��وات م��ن ت��اري��خ 
السابقة  المدة  له اإلعفاء من شرط  إعان رغبتها، ويجوز 
م��ت��ى أن��ج��ب��ت خ��ال��ه��ا، وي��ل��غ��ى معاملتها ك��ف��رد ك��وي��ت��ي إذا 
انقضاء مدة خمس سنوات  الزوجية بالطاق قبل  انتهت 
م��ن ت��اري��خ ال����زواج، أم��ا إذا ان��ت��ه��ت ال��زوج��ي��ة ب��وف��اة ال���زوج، 
يجوز منح األرملة معاملة الفرد الكويتي إذا كان لها إعان 
رغبة، أو أن تعلن رغبتها إن لم يكن لها إعان رغبة سابق 

وكان لديها ابن أو أبناء”
ال��ق��ان��ون بتعديل  ال��م��ذك��رة اإليضاحية لمشروع  ف��ي  وج��اء 
نص المادة )8( من المرسوم األميري رقم )15( لسنة 1959 
الفقرة  الحالية في  ال��م��ادة  أن  الكويتية  الجنسية  في ش��أن 
األول�����ى ت��ج��ي��ز م��ن��ح األج��ن��ب��ي��ة زوج�����ة ال��ك��وي��ت��ي ال��ج��ن��س��ي��ة 
الكويتية إذا استمرت العاقة الزوجية لمدة خمس سنوات 

دون اشتراط وجود أبناء.
الثانية ويكون ذلك  الفقرة  األبناء في  وتمت إضافة شرط 
بعد انتهاء العاقة الزوجية، فالقانون اشترط وجود طرف 
العاقة  اس��ت��م��رار  الجنسية س���واء  ك��وي��ت��ي مستمر لكسب 
 ألبناء كويتيين، ما أدى 

ً
الزوجية مع الزوج أو أن تكون أما

إل��ى كسب ال��ع��دي��د م��ن األج��ن��ب��ي��ات ال��م��ت��زوج��ات م��ن مواطن 
أن تصبح  الكويتية واالنفصال عنه بعد  الجنسية  كويتي 

كويتية وعدم وجود أبناء كويتيين.
وب�����ذل�����ك ت���ص���ب���ح ه������ذه ال�����م�����رأة ت���ت���م���ت���ع ب���ج���م���ي���ع ال���ح���ق���وق 
وال��م��م��ي��زات ال��ت��ي ي��ت��م��ت��ع ب��ه��ا ال��م��واط��ن ال��ك��وي��ت��ي دون أن 
يكون هناك طرف كويتي سواء زوج أو أبناء، ومدة الخمس 
س���ن���وات ه���ي م���دة ق��ل��ي��ل��ة ج���دا م���ع م��ق��ارن��ت��ه��ا ب��ال��م��دد ال��ت��ي 

حددها القانون في أكثر من مادة.
المدة ثماني عشرة  المشروع لتصبح  لذلك تم تقديم هذا 
س��ن��ة م��ن ت��اري��خ ال����زواج م��ع إع��ط��ائ��ه��ا معاملة ف��رد كويتي 
ال��ت��ي تكتسبها بعد  الكويتية  الجنسية  ع��ن  ال��ت��ي تغنيها 
أن تثبت والءها واندماجها مع المجتمع الكويتي وكسب 

العادات والتقاليد وتكوين أسرة والمحافظة عليها.

بشرط اندماجها في المجتمع واكتسابها للعادات والتقاليد

منح زوجة الكويتي الجنسية بشرط استمرار 
العالقة الزوجية ملدة 18 سنة 
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رئيس التحرير فيحان العازمي

تحقيق : رنا سالم 

 ورئ���ي���س ق��س��م م���ن ال���واف���دي���ن 
ً
٢٠٢4 م��ع��ل��م��ا

وأب���ن���اء ال��ك��وي��ت��ي��ات س��رح��وا م��ن عملهم في 
ال����م����دارس »دف���ع���ة واح�������دة« ب���ج���رة ق��ل��م على 
ص���ف���ح���ات ال������ق������رارات ال���ت���ي أص�����دره�����ا وزي����ر 
التربية د.حمد العدواني االرب��ع��اء الماضي 
، وت��س��ب��ب��ت ب��اس��ت��ي��اء وت���ذم���ر أه����ل ال��م��ي��دان 
أث��ار نفسية سلبية  التربوي لما خلفته من 
على المعلمين تارة وعلى زمائهم والميدان 
التربوي تارة أخرى ، حتى وصفها البعض 
ب���أن���ه���ا ق�����������رارات غ���ي���ر م������دروس������ة و ب��ع��ي��دة 
ع����ن اإلن���س���ان���ي���ة ، وه�����و م����ا أث������ار ج��م��ل��ة م��ن 
ال��ت��س��اؤالت : ف��ه��ل يعقل أن ي��ت��م اإلس��ت��غ��ن��اء 
عن أكثر من ألفي معلم دفعة واح��دة في ظل 
ال��م��دارس من  معاناة الغالبية العظمى م��ن 
ت��ف��اوت ف��ي أن��ص��ب��ة ال��ح��ص��ص وال��ن��ق��ص في 
أعداد المعلمين والتضخم في سوء التوزيع 
 عن خطة الوزارة للتوسع الجغرافي 

ً
! ،  فضا

ف��ي مناطق بعيدة  بافتتاح م���دارس ج��دي��دة 
مع بداية العام المقبل وما تحتاجه من كادر 
ال��ت��ع��اق��دات  ف��ه��ل ستكفي   ، تعليمي وإداري 
ال���م���ح���ل���ي���ة ل��ت��غ��ط��ي��ة ال������م������دارس ال����ج����دي����دة ، 
وه����ل س��ي��ع��وض ال��م��ع��ي��ن��ي��ن ال���ج���دد بنفس 
التخصصات خبرات المنهية خدماتهم من 
أص���ح���اب ال���ك���ف���اءات ؟! ول��إج��اب��ة ع��ل��ى ه��ذه 
ال���ت���س���اؤالت ت��واص��ل��ت »ب���وب���ي���ان ن���ي���وز« مع 
ع���دد م��ن المتخصصين لمناقشة القضية 
 ، والتعرف على أثارها السلبية واإليجابية 

وفيما يلي التفاصيل :- 

أزمة تعليمية 
ب���داي���ة ، أك����د وزي�����ر ال��ت��رب��ي��ة األس���ب���ق د.ب����در 
العيسى على أهمية دراس���ة عملية اإلح��ال 
وت����وف����ي����ر ش����روط����ه����ا وت����وف����ي����ر ال����ب����دي����ل م��ن 
إن��ه��اء   أن 

ً
، م��ب��ي��ن��ا ال���ك���ف���اءة وال���خ���ب���رة  ذوي 

ع���ق���ود ال��م��ع��ل��م��ي��ن ال���واف���دي���ن س��ي��ت��س��ب��ب في 
إح������داث »أزم�������ة« م���ا ل���م ي��ت��م ت��وف��ي��ر ال��ب��دي��ل 
م��ن أص��ح��اب ال��ك��ف��اءة وال��خ��ب��رة ، ف��ا يمكن 
إنهاء عقود المعلمين دون وج��ود بديل في 
ن��ف��س ال��ت��خ��ص��ص��ات م��ن أص��ح��اب ال��ك��ف��اءات 
وال ي��م��ك��ن ت��ع��ي��ي��ن ال��خ��ري��ج��ي��ن دون ت��دري��ب 
 
ً
ف��اإلح��ال يتطلب ش���روط م��ت��واج��دة ف��ي كا

من المعلم الكويتي والوافد. 

تعبئة شواغر 
وأضاف العيسى أن الكثير من التخصصات 
ف����ي ال���ت���رب���ي���ة ت���ع���ان���ي ال���ن���ق���ص ك���م���ا ت��وج��د 
 
ً
تخصصات أخ��رى تعاني الفائض ، مشيرا

ي���س���ري ع��ل��ى  ي���ف���ت���رض أن  إل�����ى أن اإلح�������ال 
ال���ت���خ���ص���ص���ات ال���ت���ي ت���ع���ان���ي ال���ف���ائ���ض أم���ا 
النادرة كالعلوم والرياضيات  التخصصات 
ال��ت��ي ت��ع��ان��ي ن����درة ال��ع��ن��ص��ر ال��ك��وي��ت��ي فيها 
ل��اس��ت��ع��ان��ة بالمعلمين  ف��ن��ح��ن م��ض��ط��ري��ن 
الوافدين من أصحاب الكفاءات في التدريس 

وال نستعين بهم فقط لتعبئة الشواغر . 

األماكن البعيدة 
وأش������ار ال��ع��ي��س��ى ب��م��ا أن���ن���ا دول�����ة »ري��ع��ي��ة« 
ف����ال����دول����ة م����ج����ب����ورة ع���ل���ى ت���ع���ي���ي���ن ال��م��ع��ل��م 
 
ً
الكويتي حتى وإن لم يكن ذو كفاءة ، منوها
إل��ى أهمية الترتيب واالختيار بعناية لمن 
يحل محل المعلم الوافد فالعديد من معلمي 

التعاقدات الخارجية ليسوا من ذوي الكفاءة 
 
ً
والب����د م��ن تغطية ه���ذه ال��ث��غ��رات خ��ص��وص��ا

وأن ال��م��ع��ل��م ال��ك��وي��ت��ي ي��رف��ض ال��ت��ع��ي��ي��ن في 
األماكن البعيدة والتي يتم اإلستعانة فيها 

بالوافدين . 

8 آالف وظيفة 
وب����س����ؤال����ه ع����ن وض�����ع ال��م��ع��ل��م��ي��ن ال��م��ن��ه��ي��ة 
- وال��م��ع��ل��م��ي��ن الكويتيين 

ً
خ��دم��ات��ه��م -م��ال��ي��ا

الجدد ، أكد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون 
 ي��وس��ف 

ً
ال��م��ال��ي��ة ف���ي وزارة ال��ت��رب��ي��ة س��اب��ق��ا

النجار أن وزارة المالية قد اعتمدت للسنة 
المالية الجديدة 8 آالف درجة وظيفة ضمن 
، فلن يكن هناك عائق  التعيينات الجديدة 
ب��ال��ن��س��ب��ة ل����روات����ب ال��م��ع��ل��م��ي��ن ال��ك��وي��ت��ي��ي��ن 
الجدد إضافة إلى أن نهاية خدمة المعلمين 
ال���م���ش���م���ول���ي���ن ب�����اإلح�����ال وال����ب����ال����غ ع���دده���م 
ت��م احتساب مستحقاتهم ضمن  ٢٠٢4 فقد 
ال���م���ي���زان���ي���ة وع���م���ل م��ن��اق��ل��ة م���ال���ي���ة ب��ش��أن��ه��ا 

 . 
ً
مسبقا

خطأ فادح 
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال��ت��رب��وي ح��م��د ال��س��ه��ل��ي أن 
التكويت المطلق للوظائف التعليمية خطأ 
ف����ادح وم��ص��ي��ب��ة ف��ي ح��ق ال��ت��ع��ل��ي��م ، واع��ت��ب��ر 
ة  آل��ي��ة التكويت عشوائية وال ينظر للكفاء
أو األحقية ، والميدان التربوي اليوم بأمس 
ال��ع��ال��ي��ة  ة  ال���ك���ف���اء ل���ل���ق���ي���ادات ذات  ال���ح���اج���ة 
س����واء ك��ان��وا م��ن ال��ك��وي��ت��ي��ي��ن أو ال��واف��دي��ن ، 
فمن الوافدين من هو أكثر كفاءة من بعض 

الكويتيين في حق التعليم . 

فقد الكفاءة 
وأضاف السهلي والعكس صحيح فالعملية 
غ��ي��ر م��رت��ب��ط��ة بالجنسية وت���اري���خ التعليم 
في الكويت وبداياته تشهد بذلك ، وإندماج 
المعلمين الكويتيين مع المعلمين الوافدين 
الشك بإنه إضافة لخزينة الطرفين وخزينة 
 إخ��ت��اط 

ً
ال��ك��وي��ت��ي اك��ث��ر وش����يء ج��م��ي��ل ج����دا

 :  
ً
، قائا الثقافات واألساليب بين الطرفين 

»أن��ا ضد التكويت إن كان مقابل فقد كفاءة 
من الوافدين ، ومع التكويت إن وجد كويتي 
كفاءة ولكنني في نفس الوقت أطعم الميدان 
بالوافدين ذو الكفاءة والقدرة ، فالكفاءة ثم 

الكفاءة ثم الكفاءة. 

ظلم األنصبة 
 ك��ان��ت 

ً
واوض�����ح ال��س��ه��ل��ي إن وج���د م��ع��ل��م أي����ا

جنسيته ولم يتقدم بالتعليم خطوة لألمام 
ف��ا ح��اج��ة ل��ه ف��ي ال��م��ي��دان ول��ي��ذه��ب ليبحث 
 ف��ي ال��وق��ت ذات���ه أن 

ً
ع��ن وظيفة أخ���رى مبينا

هناك م��ن يريد الوظائف اإلش��راف��ي��ة للراحة 
من التحضير والوسائل ال من أجل اإلضافة 
ل��ل��م��ي��دان وه����ذا ب��ح��د ذات����ه ش��ك��ل مشكلة في 

توزيع المعلمين والظلم في األنصبة . 

تسرب املعلمني 
ق��ال م��وج��ه اللغة العربية ناصر  م��ن جانبه 
العيبان أن فقدان الميدان التربوي ألكثر من 
ف��ي أزم���ة حقيقية في  أل��ف��ي معلم سيتسبب 
 إلى أن الميدان يعاني 

ً
كافة المجاالت مشيرا

م��ن تضخم س��وء ت��وزي��ع ال��ك��وادر التعليمية 
وما يترتب عليها من ارتفاع أنصبة وهو ما 
س��ي��ؤدي إل��ى انسحاب وت��س��رب البعض من 

ال��ت��دري��س وت��رك��ه بسبب األع��ب��اء المتراكمة 
عليه . 

استراتيجية متدرجة 
ال���ت���ك���وي���ت  ال����ع����ي����ب����ان أن ع���م���ل���ي���ة  وأض����������اف 
ي��ج��ب أن ت���ك���ون وف����ق آل���ي���ة م���ح���ددة وخ��ط��ة 
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة م��ت��درج��ة وال��م��وازن��ة مطلوبة 
إلن��ج��اح خطة اإلح���ال وال��ت��ك��وي��ت م��ن حيث 
 أن 

ً
العدد والتخصص ومدى الحاجة مبينا

التوجيه لم يتم استشارته أو أخذ رأيه الفني 
في سياسة التكويت الحالية ولم ُيسأل عنه ! 

تكويت املناطق 
م����ن ج��ه��ت��ه ق�����ال ال���ت���رب���وي ع������ادل ال����راش����د ال 
 ل��ب��ع��ض 

ً
اؤي��������د ال���ت���ك���وي���ت ال���م���ط���ل���ق ح����ال����ي����ا

 
ً
 فعليا

ً
التخصصات خاصة التي تواجه عجزا

ف��ي المناطق الداخلية والنائية م��ا سيؤثر 
 ع��ل��ى العملية التعليمية ، ويفترض 

ً
س��ل��ب��ا

أن ي��ط��ب��ق ال��ت��ك��وي��ت ف��ي ال��ت��خ��ص��ص��ات التي 
ت��ع��ان��ي ال��ف��ائ��ض ك��االج��ت��م��اع��ي��ات وال��ب��دن��ي��ة 
 أن إدارة التنسيق 

ً
، م��وض��ح��ا واإلس��ام��ي��ة 

في وزارة التربية تملك اإلحصائيات بكافة 
ال��ت��خ��ص��ص��ات وي��ف��ت��رض ت��ط��ب��ي��ق ال��ت��ك��وي��ت 
 لتكدس بعض 

ً
في كل منطقة على حده نظرا

ال���ت���خ���ص���ص���ات ف����ي م���ن���اط���ق ون���ق���ص���ه���ا ف��ي 
مناطق أخرى . 

زيادة الرواتب 
وش������دد ال����راش����د ع���ل���ى أه���م���ي���ة إع�������ادة ال��ن��ظ��ر 
ف��ي ال��ت��ع��اق��دات الخارجية وال���دول ال��ت��ي يتم 
اس��ت��ق��دام منها المعلمين م��ع ع���دم التركيز 
 إلى اإلستعانة 

ً
على جنسية محددة ، داعيا

بالمعلمين األج��ان��ب لتدريس م��ادت��ي اللغة 
االن��ج��ل��ي��زي��ة وال��ف��رن��س��ي��ة ل��ج��م��ي��ع ال��م��راح��ل 
التعليمية وال��ع��ل��وم وال��ري��اض��ي��ات للمرحلة 
ال��ث��ان��وي��ة ل���ارت���ق���اء ب��م��س��ت��وى ال��ت��ع��ل��ي��م في 
 أه���م���ي���ة زي���������ادة روات������ب 

ً
ال����ك����وي����ت ، م������ؤك������دا

التعاقدات العربية ومنحهم السكن وتمكين 
عائاتهم م��ن اإلق��ام��ة معهم للحصول على 
ال��م��ع��ل��م��ي��ن م���ن أص���ح���اب ال��ت��ق��دي��ر ال��م��م��ت��از 
وليس الجيد كما ج��رت العادة بالتعاقدات 

الخارحية . 

مهنة طاردة 
ب���دوره ق��ال األك��ادي��م��ي إب��راه��ي��م الحوطي أن 
النظام التعليمي في الكويت لم يتأسس إال 
أي���دي معلمين واف��دي��ن وق����رارات إنهاء  على 
الخدمة لم تكن مبنية على الكفاءة بل على 
ال��ي��وم خ��س��رت معلمين  الجنسية وال��ك��وي��ت 
أك��ف��اء م��ن أج��ل غاية ال يمكن ال��وص��ول لها ، 
أن��ه م��ن المستحيل تطبيق التكويت   

ً
مبينا

في قطاع التعليم ألن قطاع التعليم ومهنة 
ال��ت��دري��س ل��م ت��ك��ن م��ه��ن��ة ج��اذب��ة ل��ل��ك��وي��ت��ي ، 
فالروتين الممل والمركزية ومحاربة اإلبداع 
وبيئة العمل المحبطة جعلت ه��ذه المهنة 

طاردة أكثر من كونها جاذبة . 

نقص حاد 
وأشار الحوطي إلى أن البيانات اإلحصائية 
عن العام ٢٠18 تشير إلى وجود نقص حاد 
 ف��ي ال��ع��ن��ص��ر ال��ك��وي��ت��ي ب��ب��ع��ض ال��م��واد 

ً
ج����دا

، فمادة الرياضيات يتوفر فيها  التدريسية 
 
ً
 فقط يقابله ٢٠٢ معلما

ً
 كويتيا

ً
53 معلما

 في م��دارس المرحلة االبتدائية و في 
ً
واف���دا

 
ً
 كويتيا

ً
المرحلة الثانوية يتوفر ٢4 معلما

 ، أما اللغة العربية 
ً
 وافدا

ً
يقابلهم 59٠ معلما

ف��ي المرحلة   
ً
 كويتيا

ً
فهناك فقط 77 معلما

 ، متساءاًل 
ً
 وافدا

ً
الثانوية يقابلهم ٦٦4 معلما

ال������وزارة م���ن ع��م��ل��ي��ة تكويت  ك��ي��ف ستتمكن 
 أن 

ً
هذا العدد الكبير من المعلمين ؟! مبينا

التكويت يفترض أن يتم بمسطرة الكفاءة 
ال الجنسية .

تدني الرواتب 
وفي سياق متصل ، أكدت الحركة التقدمية 
ق��رار وزارة التربية  الكويتية استياءها من 
 وم��ع��ل��م��ة من 

ً
ب��إن��ه��اء خ���دم���ات ٢٠٢4 م��ع��ل��م��ا

المقيمين وأب��ن��اء الكويتيات وال��ب��دون دون 
دراس��ة لما يترتب على ه��ذا القرارالمتسرع 
وال���م���ف���اج���ىء م����ن م���ع���ان���اة ت���م���س األوض������اع 
ال��م��ع��ي��ش��ي��ة ل��ل��م��ع��ل��م��ي��ن ال��م��ن��ه��ي��ة خ��دم��ات��ه��م 
وأس��ره��م ، وال��ذي��ن ي��ع��ان��ون ت��دن��ي روات��ب��ه��م 
 ع��ن ع��دم أمهلهم الوقت 

ً
م��ن األس���اس ف��ض��ا

الكافي لترتيب أوضاعهم . 

خطة معلنة 
وأش����������ارت ف�����ي ب����ي����ان ص���ح���ف���ي ل���ه���ا أن ه���ذا 
ال�����ق�����رار س���ي���ت���رت���ب ع���ل���ي���ه ض����غ����وط س��ت��ل��ح��ق 
بكافة المعلمين المستمرين بالخدمة عند 
ارت��ف��اع نصاب ج���داول حصصهم الدراسية 
لتعويض نقص المعلمين ، ونحن لسنا ضد 
التكويت أو سياسة اإلح���ال وإن��م��ا الب��د أن 
تكون هناك خطة مدروسة تدريجية ومعلنة 
في هذا الشأن تحفظ للمعلمين والمعلمات 
حقهم وتمنحهم فرصة لترتيب أوضاعهم 
المعيشية ، كما نرفض التفريط بالمعلمين 
من ذوي الخبرة ونطالب برفع أسماء أبناء 
ال��ب��دون م��ن قائمة  ال��ك��وي��ت��ي��ات والكويتيين 
ب��إع��ط��اء المعلمين المقيمين مهلة  اإلح���ال 
مدروسة وكافية قبل إنهاء خدماتهم بما ال 

يقل عن عام دراسي كامل . 

مراعاة الحقوق 
وط���ال���ب���ت ب����إص����دار خ��ط��ة واض���ح���ة وم��ع��ل��ن��ة 
لإحال في الفترة المقبلة ومعالجة تدني 
 أبناء 

ً
 وخ��ص��وص��ا

ً
روات���ب المعلمين عموما

ال��ب��دون م��ع تثبيت  الكويتيات والكويتيون 
تعيينهم في الوظيفة مشددة على ض��رورة 
ال����ت����راج����ع ع����ن ه�����ذا ال�����ق�����رار ال��ت��ع��س��ف��ي غ��ي��ر 
ال����م����دروس وم����راع����اة ح���ق���وق ال��ع��ام��ل��ي��ن في 

الوزارة . 

تحديات وتساؤالت 
وط����رح����ت م����ص����ادر ت���رب���وي���ة ع���ب���ر »ب���وب���ي���ان 
ن������ي������وز« ت�����ح�����دي�����ات س����ت����واج����ه����ه����ا ال�����������وزارة 
ب���ع���د ت��ط��ب��ي��ق س���ي���اس���ة ال���ت���ك���وي���ت األخ���ي���رة 

، وت����س����اؤالت ت��ت��ب��ادر ف���ي أذه�����ان ال��ع��ام��ل��ي��ن 
ف��ي ال��م��ي��دان ال��ت��رب��وي ح��ول آلية ال����وزارة في 
م��وازن��ة األنصبة ف��ي ال��م��دارس وس��د العجز 
، فهل ستسطيع توفير ٢٠٢4 معلم بداًل عن 
المعلمين المنهية خدماتهم قبل بداية العام 
الدراسي المقبل ؟ ، وكيف ستتمكن الوزارة 
من توفير الكادر التعليمي الفتتاح المدارس 
في المناطق التعليمية البعيدة ومتى سيتم 
ال��ج��دد إلل��ح��اق��ه��م بالعام  ت��دري��ب المعلمين 
الدراسي المقبل ، ومن الذي سيقوم بعملية 

التدريب للخريجين ؟!

ًأكدوا أنها ستسبب في تضخم النقص و ارتفاع األنصبة والهروب الجماعي من التدريس  
تربويون وأكاديميون لـ »بوبيان نيوز« : تسريح 2024 معلما

ورئيس قسم »أزمة تعليمية« جديدة على كل المجاالت ! 
الحركة التقدمية لـ»التربية« : التراجع عن هذا القرار التعسفي ضرورة مراعاة لحقوق المعلمين 

بدر العيسى : ال يمكن 
تعيين الخريجين بال تدريب 

فاإلحالل يتطلب شروط 
في المعلم الكويتي 

والوافد 

يوسف النجار : ال عوائق 
في صرف نهاية الخدمة 
و«المالية« اعتمدت 8 

آالف درجة وظيفة جديدة 
لـ«التربية« 

إبراهيم الحوطي : الوافدون 
هم من أسسوا التعليم 

في الكويت وإنهاء 
الخدمة يجب أال يبنى على 

الجنسية 

ناصر العيبان : اإلحالل 
يتطلب استراتيجية 

متوازنة ولم يؤخذ رأينا في 
سياسة التكويت الحالية 

حمد السهلي : التكويت 
المطلق للوظائف التعليمية 
خطأ فادح ومصيبة في حق 

التعليم 

عادل الراشد : اإلحالل 
يفترض أن يبنى على العجز 
والفائض وفق كل منطقة 

على حده 
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أرجوحة

ارفع صوتك يرزقك اهلل
اليوم باألمس، وم��ا أشبه  ما أشبه 
ال��ت��ي تتلون وف��ق��ا لما  ال��وج��وه  تلك 
ت��م��ل��ي��ه ع��ل��ي��ه��ا أح������داث وم��ع��ط��ي��ات 
ك��ان��ت تتعالى  ب���األم���س  ال��م��رح��ل��ة، 
ب��ع��ض األص�������وات، ت��ن��ق��د وت��ط��ال��ب، 
تتشدق بأجمل الشعارات الوطنية، 
ع��ل��ى عاتقها  ب��أن��ه��ا تحمل  ت��دع��ي 
ه��م��وم ال���وط���ن واألم������ة، ح��ت��ى يجد 

األنسان منا نفسه مقصرا في حق وطنه وأمته، فهؤالء 
أن  لنا  الوطن والمواطن، وال بد  أنفسهم لمصلحة  ن��ذروا 
ن��ق��ف خلفهم ون��دع��م��ه��م، ك��ي��ف ال وه���م أم���ل ال��وط��ن ال��ذي 
س��وف ي��ك��ون مشرقا ب��س��واع��ده��م وف��ك��ره��م، وه��م شعلة 

المستقبل الذي نطمح إليه.
أك��ث��ر م��ن )15( ع��ام��ا كنا على م��ائ��دة عشاء  أت��ذك��ر قبل 
العشاء  ذل��ك  أقيم  الكويت بالقاهرة،  س��ع��ادة سفير دول��ة 
على شرف ضيف كبير، ضيف ذو رتبة عسكرية عالية 
ال��ك��وي��ت، وك��ن��ا ن��ت��ب��ادل الحديث  ج��دا ف��ي دول��ت��ن��ا الحبيبة 
ع��ن األوض���اع السياسية ف��ي بلدنا، وق��ال ه��ذا العسكري 
صاحب الرتبة العالية جدا مقولة لم أعرها في ذلك الوقت 

أي انتباه، قال: »ارفع صوتك يرزقك الله«.
ف��ي سبيله، لكنني  الجلسة وذه���ب ك��ل منا  انفضت تلك 
بعد مرور بعض الوقت أدركت ما كان يرمي إليه صاحب 
نظرية »ارف���ع ص��وت��ك ي��رزق��ك ال��ل��ه« فما ب��ال ه���ؤالء الذين 
ك���ان���وا ي��رف��ع��ون ب��أص��وات��ه��م ح��ت��ى ت��ص��ل ع��ن��ان ال��س��م��اء 
ال���ق���رار؟ تابعت  ل��دائ��رة  ي��ل��وذون بالصمت ب��ع��د وص��ول��ه��م 
السياسيين قبل تمثيلهم للشعب تحت قبة  كثيرا م��ن 
البرلمان، كانت أصواتهم مرتفعة جدا، لكنهم بعد أن من 
الله عليهم بتمثيل األمة خفتت أصواتهم وتالشت رؤاهم 
اعتادوا عليه من  وباتوا كالخرس ال يجيدون شيئا مما 

الكالم والشعارات.
أتساؤل ما بين نفسي وبيني كيف لمن اعتاد تمثيل دور 
الرهيب،  ذل��ك الصمت  أن يلوذ بمثل  المنظر  البطل ودور 
ك��ان يبحث عن رزق واآلن عليه أن يحافظ على رزق��ه أو 
يتطلع إلى نوع آخر من ال��رزق، ذلك الذي يحتاج للصمت 

واإلذعان وال يحتاج إلى الصوت المرتفع.
م��ا يدهشني وأن���ا أراق���ب ع��ن كثب بعض األص����وات التي 
ب�����دأت ت��ت��ع��ال��ى م���ن ج���دي���د، رب���م���ا أدرك ه�����ؤالء أص��ح��اب 
األص�����وات ال��ج��دي��دة م��غ��زى ن��ظ��ري��ة ص��اح��ب��ن��ا ال��ع��س��ك��ري 
»ارفع صوتك يرزقك الله« وعكفوا على دراستها للتمكن 
واالس��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا، وف���ي ال��م��ق��اب��ل ن��ج��د ب��ع��ض األص���وات 
للظهور م��ن جديد  التي خففت منذ عقد ع��ادت  القديمة 
لنجد أنفسنا نحن الشعب الكويتي تحت رحمة منافسة 

تلك السيوف من األصوات التي ال تكل وال تمل.
الشعب  المشهد ونراقبه أن نحذر  ن��رى  دورن���ا نحن م��ن 
الكويتي من تلك األصوات كي ال يكون ضحية يتقاسمها 
أصحاب الصراخ الحاد واألص��وات المرتفعة، فهؤالء كما 
قال عنهم البدوي »بس يبلبل«، بلبلوا يا هؤالء كما شئتم 
آخ��ر ونحن  ف��ي واد  ال��رش��ي��دة  ف��ي واد وحكومتنا  فأنتم 

.
ً
الشعب ندفع الثمن في واد مختلف تماما

مالحظة هامة: استثني من نظرية )ارف��ع صوتك يرزقك 
، على سبيل 

ً
الله( بعض الضمائر الحية التي ال تنسى أبدا

ال��م��ث��ال ول��ي��س ال��ح��ص��ر )ض��م��ي��ر األم���ة - مسلم ال��ب��راك و 
الدكتور فيصل المسلم - فارس المجلس(.

أ.د. مناور بيان الراجحي

نائب وزير الخارجية يتفقد لجان اختبار المتقدمين للعمل 
بوظيفة ملحق دبلوماسي

ق����ام ن���ائ���ب وزي�����ر ال��خ��ارج��ي��ة رئ���ي���س ل��ج��ن��ة اإلش�����راف 
ب��وظ��ي��ف��ة ملحق  ال��م��رش��ح��ي��ن للتعيين  ع��ل��ى اخ��ت��ب��ار 
ال��س��ف��ي��ر منصور  ال��خ��ارج��ي��ة  ف���ي وزارة  دب��ل��وم��اس��ي 
العتيبي بزيارة تفقدية على لجان اختبار المتقدمين 
للعمل بوظيفة ملحق دبلوماسي وذلك في مقر وزارة 

الخارجية.
وقد اطمأن نائب الوزير خال الجولة التفقدية على 
سير التنظيم واالختبارات متمنيا النجاح والتوفيق 

لكافة المتقدمين.
وك���ان���ت وزارة خ��ارج��ي��ة أع��ل��ن��ت ف���ي وق���ت س��اب��ق عن 
فتح ب��اب التقدم لعدد م��ن ال��وظ��ائ��ف ال��ش��اغ��رة، وذل��ك 
ل���ل���خ���رج���ي���ن ال���ج���ام���ع���ي���ن وال���ح���اص���ل���ي���ن ع���ل���ى درج�����ة 
الماجستير والدكتوراه، وقد أوضحت الخارجية أن 
ع��دد ه��ذه الوظائف هو 3٠ وظيفة على درج��ة ملحق 

دبلوماسي عاوة على درجة ملحق قنصلي.
ال��وظ��ائ��ف متاحة  ال��خ��ارج��ي��ة أن  كما أوض��ح��ت وزارة 
للمواطنين الكويتيين وسيتم المفاضلة بين جميع 
���ا ل��ائ��ح��ة ال���ش���روط ال��خ��اص��ة بتلك 

ً
ال��م��ت��ق��دم��ي��ن وف���ق

ال��وظ��ائ��ف، وذل��ك الختيار األف��ض��ل واألك��ث��ر ك��ف��اءة من 
ا للمعايير 

ً
بين المتقدمين على أن يكون االختيار وفق

والشروط المحددة وبطريقة تنافسية عادلة.

»العوازم الخيرية« فازت بجائزة 
أفضل تقرير إداري في جائزة 

خالد الصالح للتميز الخيري
ال��ع��وازم الخيرية، حمد  أعلن رئيس مجلس إدارة مبرة 
زي��د س��ع��ود البسيس ، ف��وز ال��م��ب��رة بالمركز ال��ث��ال��ث في 
ف��ي العمل الخيري،  ال��ص��ال��ح للتميز  ال��ع��م خ��ال��د  ج��ائ��زة 

والتي أقامها اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية.

“األوقاف” توّقع عقد اتفاق 
املشاعر مع شركة مطوفي 

حجاج الدول العربية
قام ممثل وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية مدير إدارة 
الحج و العمرة، سطام المزين، وبعد إج��راء المشاورات 
ال��دول العربية حول  الثنائية مع شركة مطوفي حجاج 
ف��ي المشاعر  ال��ك��وي��ت  ال��خ��دم��ات المقدمة لحجاج دول���ة 
ال��م��ق��دس��ة ل��م��وس��م 1444ه������� ، ب��ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة خ��دم��ات 
ال��ك��م��ي وال��ن��وع��ي  ال��م��ق��دس��ة وف��ق��ا للتصنيف  ال��م��ش��اع��ر 
المعتمد من وزارة الحج والعمرة السعودية والشرائح 
���ع م��ن ج��ان��ب شركة 

ّ
المعتمدة لموسم ح��ج 1444ه����� ووق

مطوفي حجاج الدول العربية ماهر صالح جمال رئيس 
مجلس إدارة الشركة

 نائب وزير الخارجية يتفقد 
لجان اختبار املتقدمني للعمل 

بوظيفة ملحق ديبلوماسي  
ق���ام ن��ائ��ب وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة رئ��ي��س لجنة اإلش����راف على 
اختبار المرشحين للتعيين بوظيفة ملحق ديبلوماسي 
ال��ي��وم  ال��خ��ارج��ي��ة السفير م��ن��ص��ور العتيبي،  ف��ي وزارة 
ل��ج��ان اخ��ت��ب��ار المتقدمين  ب��زي��ارة تفقدية على  ال��س��ب��ت، 
ل��ل��ع��م��ل ب��وظ��ي��ف��ة م��ل��ح��ق دي���ب���ل���وم���اس���ي ف����ي م���ق���ر وزارة 

الخارجية.
واط���م���أن ال��ع��ت��ي��ب��ي خ����ال ال��ج��ول��ة ال��ت��ف��ق��دي��ة ع��ل��ى سير 
التنظيم واالخ��ت��ب��ارات متمنيا النجاح والتوفيق لكافة 

المتقدمين.

رابطة طب العائلة ُتكرم 48 طبيبًا من خريجي البورد
العتيبي: االستثمار الحقيقي في أي منظومة صحية يتمثل في طبيب العائلة

ك��رم��ت راب��ط��ة أط��ب��اء ال��ع��ائ��ل��ة وال��م��م��ارس��ي��ن 
ال��ك��وي��ت��ي��ة 48 طبيبا وط��ب��ي��ب��ة من  ال��ع��ام��ي��ن 
خ���ري���ج���ي ال����ب����ورد ال���ك���وي���ت���ي ل���ط���ب ال��ع��ائ��ل��ة 
وال���دب���ل���وم ال��م��ه��ن��ي ل��ل��م��م��ارس��ي��ن ال��ع��ام��ي��ن 
خ��ال حفل أقامته الرابطة بحضور مراقب 
م��ك��ت��ب ال����دراس����ات ال��ع��ل��ي��ا ب��م��ع��ه��د ال��ك��وي��ت 
ل��اخ��ت��ص��اص��ات ال��ط��ب��ي��ة د.ع���ب���دال���ل���ه رج��ب 
ال��م��رك��زي��ة للرعاية الصحية  وم��دي��ر االدارة 
األول��ي��ة م��دي��رة برنامج ط��ب العائلة د.دينا 
الضبيب ومدير برنامج الدبلوم المهني في 
الممارسة الطبية د ..حنان الفضالة ورئيس 
الجمعية الطبية د.ابراهيم الطوالة ورئيس 
مركز عبدالله العبدالهادي الصحي د.هدى 
الدويسان ورئيس الرابطة د.محمد المزعل 

العازمي ونائب الرئيس سالم العتيبي.
وقال نائب رئيس رابطة أطباء طب العائلة 
والممارسين العاميين د.سالم العتيبي، أن 
االستثمار الحقيقي في أي منظومة صحية 

يتمثل في طبيب العائلة .
وبين أن برامج بورد طب العائلة وبرنامج 
الدبلوم المهني في الممارسة الطبية يعدان 
م��ن ال��ب��رام��ج ال��ع��ري��ق��ة ال��ت��ي م��ن ش��أن��ه��ا رف��ع 

كفاءة االطباء العاملين في هذا المجال.
وافاد بأن الرابطة حريصة على دعم برنامج 

ب�����ورد ط���ب ال��ع��ائ��ل��ة وال���دب���ل���وم ال��م��ه��ن��ي في 
الممارسة الطبية، مبينا أن الرابطة أخذت 
ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��ا ال��ت��واص��ل م��ع ج��م��ي��ع األط��ب��اء 
ف��ي ط��ب العائلة والممارسين العامين في 

القطاعين الحكومي واألهلي.
وع��ن ب��رن��ام��ج ال��ب��ورد ف��ي ط��ب ال��ع��ائ��ل��ة، قال 
د.العتيبي: تأسس في عام 1987 بالتعاون 
مع الكلية الملكية لطب العائلة في المملكة 

ال��م��ت��ح��دة، واس��ت��م��ر م��ن��ذ ذل���ك ال���وق���ت حتى 
ف��ي تقديم أفضل خدمة صحية  يومنا ه��ذا 

في الرعاية األولية.
ول���ف���ت د.ال���ع���ت���ي���ب���ي ال�����ى أن ت��خ��ص��ص ط��ب 
ال��ع��ائ��ل��ة يعتبر م��ن ال��ت��خ��ص��ص��ات ال��ج��اذب��ة 
ل��� األط���ب���اء ف��ي دول���ة ال��ك��وي��ت ، وذل���ك حسب 
دراس��������ات س���اب���ق���ة اج����راه����ا م��ع��ه��د ال��ك��وي��ت 

لاختصاصات الطبية

واوض�����ح أن ب��رن��ام��ج ال���دب���ل���وم ال��م��ه��ن��ي في 
ال��ع��ام��ة بمعهد الكويت  ال��ط��ب��ي��ة  ال��م��م��ارس��ة 
ل���اخ���ت���ص���اص���ات ال���ط���ب���ي���ة وال���������ذي ت���رأس���ه 
د.ح���ن���ان ال��ف��ض��ال��ة ي��ع��ت��ب��ر ت��دري��ب��ي��ا مهنيا 
ل��ت��دري��ب أط��ب��اء ال��رع��اي��ة األول���ي���ة ب��ال��ت��ع��اون 
م��ع ال��ك��ل��ي��ة ال��م��ل��ك��ي��ة ل��ل��م��م��ارس��ي��ن ال��ع��ام��ي��ن، 
مبينة أن هذا البرنامج تم إنشاؤه عام ٢٠14 
ان���ط���اق���ا م���ن ض������رورة رف����ع م��س��ت��وى األداء 
ال��م��ه��ن��ي ألط��ب��اء ال��رع��اي��ة األول���ي���ة ف��ي وزارة 

الصحة لمواكبة التطورات المهنية.
وب���ي���ن أن ال��ك��ث��ي��ر م����ن أط����ب����اء ال����رع����اي����ة ف��ي 
الكويت لم يحصلوا على التدريب المناسب 
س�����س ال��م��م��ارس��ة 

ُ
ال��م��ب��ن��ي ع��ل��ى م���ب���ادئ و أ

العامة في الرعاية الصحية االوليه ، ولهذا 
جاء برنامج الدبلوم المهني في الممارسة 
الطبية لتنفيذ التدريب المنهجي للطبيب 
ال���ع���ام وت��ح��س��ي��ن ج����ودة ال���رع���اي���ة الصحية 

األولية في الكويت
وتمنى د.العتيبي التوفيق لجميع االطباء 
 ف��ي ال��وق��ت ذات���ه ك��ل من 

ً
ال��خ��ري��ج��ي��ن، ش��اك��را

د.دي����ن����ا ال��ض��ب��ي��ب ود.ح����ن����ان ال��ف��ض��ال��ة لما 
ي��ق��وم��ان ب��ه م��ن ج��ه��ود ف��ي ت��ط��وي��ر برنامج 
ال��دب��ل��وم المهني في  ط��ب العائلة وب��رن��ام��ج 

الممارسة الطبية
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وجه النائب د. محمد الحويلة 4 أسئلة إلى 3 وزراء هم كل من 
وزير الصحة د. أحمد العوضي، عن استراتيجية سد النقص 
ف��ي الهيئة التمريضية، وم��ش��روع النظام الطبي اإللكتروني، 
ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد 
ال���ع���دوان���ي، ع���ن س��ب��ب ع���دم ص���رف ج��م��ي��ع ال���ب���دالت للمعلمين 
ب���م���دارس ال���وف���رة، ووزي����ر ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة ووزي����ر ال��دول��ة 
ل��ش��ؤون االت��ص��االت وتكنولوجيا المعلومات م��ازن الناهض، 
عن إج���راءات وق��ف تهريب المواد التموينية المدعومة، وجاء 

في السؤال األول لوزير الصحة ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

1- هل توجد استراتيجية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي 
لسد النقص في الهيئة التمريضية من خال رفع عدد المقاعد 
المخصصة للطلبة الدارسين في معهد التمريض؟ إذا كانت 

اإلجابة اإلي��ج��اب، فيرجى تزويدي بالمستندات 
ال���دال���ة ع��ل��ى ذل����ك، وإذا ك���ان ال���ج���واب ال��ن��ف��ي، فما 

أسباب ذلك؟
٢- إح���ص���ائ���ي���ة ت��ف��ص��ي��ل��ي��ة ل���ع���دد أف��������راد ال��ه��ي��ئ��ة 
ال��ت��م��ري��ض��ي��ة م���ن غ��ي��ر ال��ك��وي��ت��ي��ي��ن ال��ع��ام��ل��ي��ن في 
جميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة 
لوزارة الصحة، والذين تم التعاقد المباشر معهم 

موزعين وفق جنسياتهم.
ال��ش��رك��ات المحلية  ال��ع��ق��ود الموقعة م��ع  3- ع��دد 
لتزويد وزارة الصحة بالهيئة التمريضية وقيمة 

كل عقد على حدة، وعدد أفراد الطاقم التمريضي محل كل عقد.
وج����اء ال���س���ؤال ال��ث��ان��ي ل��وزي��ر ال��ص��ح��ة ك��م��ا ي��ل��ي: ل��ق��د ب���ات من 
ال��ض��روري أن يتم رب��ط الملف الطبي لكل مواطن بنظام طبي 

إلكتروني موحد يربط بين جميع المستشفيات 
وال���م���س���ت���وص���ف���ات ال���ح���ك���وم���ي���ة، ب���ح���ي���ث ي��ت��م��ك��ن 
المريض عند زيارته أي طبيب وفي أي مستشفى 
من االطاع على تاريخه المرضي وكذلك االطاع 
ع���ل���ى ن���ت���ائ���ج ك����ل ال���ف���ح���وص���ات ال���ت���ي أج����راه����ا م��ا 
يسهل على الطبيب والمريض سرعة التشخيص 
أك��ث��ر فاعلية ويوفر  ال��م��ري��ض بطريقة  ومعالجة 
ال��وق��ت والجهد وال��م��ال خصوصا في  الكثير م��ن 
ال��ح��االت الحرجة وال��ح��وادث ال��ط��ارئ��ة، ل��ذا يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
- م��ا آخ��ر م��ا وص��ل إل��ي��ه م��ش��روع إن��ش��اء ن��ظ��ام طبي إلكتروني 
موحد يربط جميع المستشفيات وال��م��راك��ز الصحية بقاعدة 
بيانات تشمل جميع الملفات الطبية للمرضى؟ م��ع تزويدي 

بجميع اإلج��راءات التي اتخذت بشأن هذا المشروع؟ وإلى أي 
المراحل وصل؟ وهل يوجد جدول زمني محدد لهذا المشروع 

والكلفة المالية المحددة له؟
وجاء في سؤاله إلى وزير التربية ما يلي:

تجاوز عدد المعلمين والمعلمات العاملين في مدارس مدينة 
ال���وف���رة ال��س��ك��ن��ي��ة 3٠٠ م��ع��ل��م وم��ع��ل��م��ة وق���د أت���م���وا دوام ال��ع��ام 
الدراسي الماضي بالكامل ولكن لم يتم صرف البدالت الخاصة 
بهم حتى اآلن، فتعد مدينة الوفرة السكنية من المناطق النائية 
ل��ذا  ال���ب���دالت للعاملين ب��ه��ا،  ال��ت��ي ي��ج��ب أن ي��ت��م ص���رف جميع 

يرجى إفادتي باآلتي:
ال��ب��دالت للمعلمين والمعلمات  ي��ت��م ص���رف جميع  ل��م  ل��م��اذا   -
العاملين بمدارس مدينة الوفرة السكنية أسوة بالعاملين في 

مدارس المناطق النائية األخرى؟

قدم النائب د. ع��ادل الدمخي اقتراحا بقانون لتعديل بعض 
أح��ك��ام ال��ق��ان��ون رق��م )٢( لسنة ٢٠1٦ ف��ي ش��أن إن��ش��اء الهيئة 
العامة لمكافحة الفساد واألحكام الخاصة بالكشف عن الذمة 
المالية، بتعديل بعض أحكام القانون رقم )٢( لسنة ٢٠1٦ في 
شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد واألحكام الخاصة 

بالكشف عن الذمة المالية.
ج��اءت المذكرة اإليضاحية لاقتراح بقانون بتعديل بعض 
أح��ك��ام ال��ق��ان��ون رق��م )٢( لسنة ٢٠1٦ ف��ي ش��أن إن��ش��اء الهيئة 
العامة لمكافحة الفساد واألحكام الخاصة بالكشف عن الذمة 

المالية كالتالي:
إن��ش��اء الهيئة  ال��ق��ان��ون رق���م )٢( لسنة ٢٠1٦ ف��ي ش���أن  ص���در 
العامة لمكافحة الفساد واألحكام الخاصة بالكشف عن الذمة 
المالية بتاريخ 1/٢4/ ٢٠1٦ تنفيذا التفاقية األمم المتحدة 
لمكافحة الفساد التي تم المصادقة عليها في 1٠/1٢/٢٠٠٦، 
وقد جاء القانون رقم ٢ في أعقاب إصدار المحكمة الدستورية 
حكما قضائيا بتاريخ ٢٠15/1٢/٢٠ بإبطال المرسوم بقانون 
رقم )٢4( لسنة ٢٠1٢ بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد 

واألحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
وحيث إن القانون رقم )٢( لسنة ٢٠1٦ قد تم تحديثه بإضافة 
بعض النصوص الجيدة لما كان موجودا في المرسوم رقم 
)٢4( لسنة ٢٠1٢، إال أن تلك التعديات لم تكن كافية، وكان 
م��ن المناسب إض��اف��ة تعديات أخ��رى كشفت عنها التجربة 
الفعلية، لذلك تمت إضافة التعديات الواردة في هذا القانون، 

وفيما يلي توضيحا ألسباب التعديات الواردة هنا.
: ج��اء تعديل اس��م الهيئة )الهيئة العامة للنزاهة  م���ادة )1( 
وم��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد( ليحمل م��ع��ن��ي إي��ج��اب��ي ب���دال م��ن معنى 
ف��ق��ط، وللتأكيد ع��ل��ى ان دور الهيئة ال يقتصر على  سلبي 
م��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد ب���ل ي��ش��م��ل أي��ض��ا ال��وق��اي��ة م���ن ال���وق���وع في 

الفساد من خال نشر ثقافة النزاهة.
ال���م���ادة )٢( ال��دي��ب��اج��ة: اس��ت��ب��دال ال��ن��ص )ت��س��ري أح��ك��ام ه��ذا 

القانون على الفئات التالية( إلى النص الجديد )تسري أحكام 
الذمة المالية في هذا القانون على الفئات التالية( فالقانون 
أم��ا الفئات المحددة في ه��ذه المادة  يخاطب جميع األف���راد، 

فهي التي تخصها أحكام الذمة المالية.
البند )3(: تم حذف )والمصفين والحراس القضائيين ووكاء 
ال��دائ��ن��ي��ن( ألن��ه��م ف��ي كثير م��ن ال��ح��االت ي��ك��ون��ون ش��رك��ات أو 

مكاتب وليسوا أفرادا.
تعديل البند )7( القياديون: حذف )أعضاء مجالس اإلدارات( 

ألنها تكرار للبند )5( من نفس المادة.
إضافة بند جديد )1٢(: إضافة )الشركات النفطية( إلى قائمة 
الذين تسري عليهم أحكام الذمة المالية، حيث ال يوجد مبرر 

الستثنائها.
مادة )3( : تم إلحاق الهيئة بمجلس الوزراء، فالرئيس ونائبه 
يتم اختيارهما م��ن مجلس األم��ة بناء على ترشيح مجلس 
الوزراء، كما يعين أعضاء مجلس األمناء الخمسة من جانب 
مجلس ال��وزراء، لذلك ال يصح أن تكون الهيئة تحت إشراف 

وزير العدل كما هو في النص السابق.
المادة )5(: تعديل البند 3: حذف )وتشكيل اللجان( الن هذا 
ال���م���ادة )1٠( اخ��ت��ص��اص��ات مجلس  ف���ي  ع��م��ل إداري م���ذك���ور 
األم��ن��اء وال داع��ي لتكراره هنا في اختصاصات الهيئة دون 

تحديد من المقصود داخل الهيئة.
ت��ع��دي��ل ال��ب��ن��د 4: اس��ت��ب��دال ال��ن��ص )ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع ال��ج��ه��ات 
المختصة( إلى النص الجديد )بالتنسيق مع وزارة الداخلية( 

لتحديد جهة التنسيق.
تعديل البند 5: استبدال النص )الجهة المختصة( إلى النص 

الجديد )النيابة العامة( لتحديد جهة التنسيق.
م��ادة )٦(: ج��اء التعديل الجديد ليكون مجلس األم��ة شريكا 
ف��ي اختيار رئيس الهيئة ونائبه، وه��ذا  ال���وزراء  م��ع مجلس 
أقرب إلى الصواب باعتبار ان الهيئة ستتولى تعزيز النزاهة 
ومكافحة الفساد في األجهزة الحكومية بالدرجة األولى، كما 

ف��ي تعيينهما وهو  ل��ه دور  ص���ارت سلطة عزلهما لمن ك��ان 
مجلس األمة.

ف��ي المشاركة في  ال��ح��ق  وق��د ج��اء التعديل ليجعل للرئيس 
ق��در كبير من  ال���ذي ينبغي ان يتوافر بينهما  تعيين نائبه 

التفاهم والتعاون ويتشاركان في نفس الرؤية.
وألن دور مجلس األمناء وفق االختصاصات الجديدة له كما 
ذكرت في المادة )1٠( من هذا القانون هي التشريع والرقابة 
ع��ل��ى أع��م��ال الهيئة ك��ك��ل، ف��ق��د ت��ق��رر أن ي��ك��ون اخ��ت��ي��اره��م من 
ال���ذي ينبغي عليه االل��ت��زام بمعايير  ال����وزراء  ج��ان��ب مجلس 
الكفاءة والجدارة والتنوع المطلوب لعمل الهيئة، كما صارت 
ل��ه دور ف��ي تعيينهم وه���و مجلس  ل��م��ن ك���ان  س��ل��ط��ة ع��زل��ه��م 
ال����وزراء ب��ن��اء على توصية مسببة م��ن ال��رئ��ي��س، وب��دون��ه��ا ال 

يمكن عزل أي عضو.
م���ادة )7(: البند )3( م��ن ش���روط عضوية مجلس األم��ن��اء: أن 
يكون حاصا على مؤهل جامعي على األقل وتمت اإلضافة 
ل��ه��ا: )وف����ي ت��خ��ص��ص ي��ت��ن��اس��ب وأع���م���ال ال��ه��ي��ئ��ة( ح��ت��ى يتم 
ال��ت��ح��ري ف���ي اخ��ت��ي��ار األع���ض���اء م���ن أص���ح���اب ال��ت��خ��ص��ص��ات 
التي تخدم أه��داف الهيئة وطبيعة عمل عضو المجلس مع 
تأكيد الممارسة في مجال التخصص لضمان حسن األداء 

التخصصي.
مادة )9(: تم حذف الفقرة الخاصة بإسقاط العضوية، أسوة 
بعدم وجودها في قانون ديوان المحاسبة، فضا عن وجود 
قوانين ونظم وطنية لمعالجة أي مخالفات تقع من أي عضو 

في المجلس، كما في جميع أجهزة الدولة.
ت��م ح��ذف الفقرة )ويكمل العضو الجديد م��دة سلفه  وأي��ض��ا 
فقط( لتكون فترة أي عضو جديد في المجلس، يحل محل 

عضو آخر أخلي مقعده ألي، سناء أربع سنوات.
المادة )1٠(: تم إع��ادة صياغة اختصاصات مجلس األمناء، 
وذل���ك بسبب ظ��ه��ور اخ��ت��اف ف��ي وج��ه��ات النظر بين أعضاء 
المجلس بشأن االختصاصات، وأيضا بهدف تعزيز الحوكمة 

داخ���ل مجلس األم���ن���اء، فيتم ال��ف��ص��ل ب��ي��ن ال��ت��ش��ري��ع وال��رق��اب��ة 
ال��ي��وم��ي��ة، فبينت  وب��ي��ن اإلدارة التنفيذية وت��س��ي��ي��ر األع���م���ال 
ب��م��ا فيهم  ال��ج��دي��دة دور مجلس األم��ن��اء  ال��م��ادة بصياغتها 
الرئيس هو التشريع والرقابة، أما التنفيذ فهو من اختصاص 
األم��ان��ة ال��ع��ام��ة ب��إش��راف مباشر م��ن ال��رئ��ي��س. كما ت��م تعديل 

بعض الفقرات بذات المادة لألسباب التالية:
اإلستراتيجية الوطنية« موجودة في أصل القانون ولكن لم 
يتم تحديد الجهة التي تقرها، وق��د أعطى التعديل مجلس 
األم��ن��اء ح��ق اإلش����راف وال��رق��اب��ة أم���ا التنفيذ ف��ه��و مسؤولية 

األمانة العامة بإشراف مباشر من الرئيس.
يتولى مجلس األمناء اإلش��راف على وض��ع معايير توظيف 
ف��ي الهيئة م��ن درج��ة مدير إدارة وأع��ل��ى ومراقبة  القياديين 
تنفيذها، أما التنفيذ فتقوم به األمانة العامة بإشراف مباشر 

من الرئيس.
م��ن ال��م��ه��م إب��ع��اد ال��ق��ض��اة ع��ن رئ��اس��ة ل��ج��ان تنفيذية معنية 
إق���رارات الذمة المالية، حتى ال ينشغل القضاة عن  بفحص 
ف��ي السلطة القضائية، وألن أي طعن من  دوره���م األس��اس��ي 
ل��ج��ان ال��ف��ح��ص ع��ل��ى س��ام��ة اإلف��ص��اح��ات س��ي��دف��ع المتضرر 
ف��ي حالة تعارض  إل��ى القضاء، وه��ذا يجعل القضاء  للجوء 
مصالح، فضا عن وجود من هو أفضل لمهمة فحص إقرارات 
ال��ذم��ة المالية محاسبيا وإداري�����ا، وأع��ض��اء مجلس األم��ن��اء 
في الهيئة خير من يقوم بهذه المهمة باعتبارهم أصحاب 

الدرجة األعلى داخل الهيئة.
إضافة )الخطة اإلستراتيجية( للتأكيد على ضرورة وضعها 

وإقرارها من أعلى سلطة في الهيئة.
ن���ص ت��ح��دي��ث )ش���اغ���ل���ي ال���وظ���ائ���ف ال���ق���ي���ادي���ة( م���وج���ود في 
القانون دون تحديد من يتولى هذه المهمة بإدخال شرائح 
ج��دي��دة ت��خ��ض��ع للكشف ع��ن ال��ن��م��ة ال��م��ال��ي��ة، ف��ك��ان الب���د من 
إحالة االختصاص إلى أعلى وحدة إدارية في الهيئة مجلس 

األمناء.

وجه سؤال لوزير التجارة حول إجراءات وقف تهريب المواد التموينية

محمد الحويلة يسأل وزير التربية عن عدم صرف البدالت للمعلمين 
والمعلمات العاملين في مدارس مدينة الوفرة 

بهدف إضافة تعديالت كشفت عنها التجربة العملية

عادل الدمخي يقترح تعديل قانون إنشاء الهيئة العامة 
لمكافحة الفساد »نزاهة«
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ي���ج���ري ب��ن��ك “ي����و إس ب�����ي”، أك���ب���ر ال���م���ص���ارف ال��س��وي��س��ري��ة، 
م��ح��ادث��ات ل��اس��ت��ح��واذ على “ك��ري��دي س��وي��س” بالكامل أو 
بشكل ج��زئ��ي، بحسب تقرير نشر ف��ي صحيفة “فايننشال 

تايمز”.
وواج���ه “ك��ري��دي س��وي��س”، ث��ان��ي أك��ب��ر البنوك السويسرية، 
ض��غ��وط��ا ه����ذا األس����ب����وع ب��ع��دم��ا ت��س��ب��ب ان���ه���ي���ار م��ص��رف��ي��ن 
أمريكيين مقرضين بأزمة في القطاع. ومع إغ��اق األس��واق 
المالية أمس الجمعة، كانت أسهم البنك قد انخفضت بنسبة 

8 في المئة.
وأب���ل���غ ال��ب��ن��ك ال���م���رك���زي ال��س��وي��س��ري وه��ي��ئ��ة ال���رق���اب���ة على 
األسواق المالية نظراءهما في الواليات المتحدة وبريطانيا 
ب��أن خطتهما “األول���ى” لوضع حد ألزم��ة الثقة التي تواجه 
ك��ري��دي س��وي��س ه��ي بدمجه م��ع ي��و إس ب��ي، حسبما نقلت 

“فايننشال تايمز” عن مصادر لم تسمها.
وق����ال ال��م��ص��در إن ال��ب��ن��ك ال��م��رك��زي ال��س��وي��س��ري “ي���ري���د من 
ال��م��ق��رض��ي��ن االت����ف����اق ع��ل��ى ح���ل ب��س��ي��ط وم���ب���اش���ر ق��ب��ل فتح 
األس�����واق ال��م��ال��ي��ة االث��ن��ي��ن”، م��ق��را ف��ي ال��وق��ت نفسه ب���أن “ال 

ضمان” للتوصل إلى اتفاق.
وي��ري��د “ي��و إس ب��ي” تخمين مخاطر االس��ت��ح��واذ الكلي أو 
الجزئي على منافسه، والتي قد تمثلها على أعماله، حسبما 

قال مصدر آخر للصحيفة.
ورفض البنك المركزي السويسري و”كريدي سويس” الرد 
على طلب “فرانس برس” للتعليق، فيما لم يرد “يو إس بي” 

وهيئة الرقابة على الفور.
واعتبر “كريدي سويس” الذي يشهد صعوبات منذ عامين، 
حلقة ضعيفة في القطاع المصرفي بسبب عدد من الفضائح 

وبرنامج كبير إلعادة الهيكلة أطلق في أكتوبر الماضي.
وتعرضت قيمته السوقية لضربة كبيرة هذا األسبوع، وسط 
مخاوف من انتقال ع��دوى انهيار مصرفين أمريكيين، هما 
ب��ن��ك. وي��ض��اف ذل��ك إلى  ف��ال��ي بنك وسيغنيتشر  سيليكون 

نشر تقريره السنوي الذي أشار إلى “نقاط ضعف جوهرية” 
في ضوابطه الداخلية.

 غير أن أسهمه انخفضت بشكل ح��اد األرب��ع��اء بعد رفض 
ف��ي��ه، تقديم  ال��س��ع��ودي” المساهم الرئيسي  “ال��ب��ن��ك األه��ل��ي 
م��زي��د م���ن ال��م��س��اع��دات ال��م��ال��ي��ة ل��ل��م��ص��رف ال��م��ت��ع��ث��ر بسبب 

ضوابط تنظيمية.
وبحلول مساء األرب��ع��اء، تعهد البنك المركزي السويسري 
ف��ي مواجهة  إق����راض “ك���ري���دي س��وي��س” 53.9 م��ل��ي��ار دوالر 

الضغوط.
وك�����ان م��ح��ل��ل��ون م���ن “ج����ي ب���ي م����ورغ����ان” ق���د ط���رح���وا ف��ك��رة 
استحواذ “يو إس بي” على “كريدي سويس”، معتبرين أنها 

السيناريو “األكثر ترجيحا”.
 وكثيرا ما تبرز فكرة اندماج أكبر البنوك السويسرية، لكنها 
ت��رف��ض ع��م��وم��ا ع��ل��ى خلفية ال��م��ن��اف��س��ة وم��خ��اط��ر ذل���ك على 
استقرار النظام المالي السويسري، بالنظر إلى حجم البنك 

الذي سينجم عن ذلك االندماج.

هبط الدوالر اليوم الجمعة مع استمرار تراجع أسهم كريدي سويس وبنك فيرست ريبابليك 
مما أثار قلق األس��واق من انتقال العدوى إلى بنوك أخرى وزاد المخاوف من حدوث ركود 

بسبب تشديد السياسات النقدية.
وت��ع��اف��ت األس���ه���م األوروب����ي����ة ف���ي وق���ت م��ب��ك��ر ل��ك��ن ال��ت��ع��اف��ي ف��ق��د زخ��م��ه إذ ظ��ل��ت م��ع��ن��وي��ات 
ف��ال��ي في  المستثمرين ضعيفة بعد أس��ب��وع م��ن االض��ط��راب��ات عقب انهيار بنك سيليكون 

العاشر من مارس.
أم��ام ست عمات رئيسية، ٠.٦٠4  ال��ذي يقيس أداء العملة األميركية  ال���دوالر،  وهبط مؤشر 

في المئة بينما ينتظر المتعاملون اجتماع السياسة النقدية لمجلس االحتياطي االتحادي 
ال��ذي يستمر يومين وم��ن المتوقع أن يسفر ع��ن زي���ادة أسعار  ال��م��رك��زي األم��ي��رك��ي(  )البنك 
الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في ٢٢ مارس مارس. وارتفع اليورو ٠.٦٦ في المئة إلى ٠٦75.1 

دوالر.
وزاد الجنيه االسترليني ٠.7٠ في المئة في أحدث تداوالته ليبلغ 1.٢19٢ بينما هبط الدوالر 
٠.39 أمام الفرنك السويسري. وارتفع الين الياباني 1.48 في المئة إلى 131.77 ين للدوالر. 

وربح الدوالر األسترالي ٠.81 في المئة ليبلغ ٠.٦71 دوالر.

»املناقصات«: تأجيل موعد 
تقديم عطاءات دراسة مناقصة 

»السكة الحديد« إلى 30 أبريل 
القادم 

أعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن تأجيل موعد 
ال��دراس��ة والتصميم  تقديم ع��ط��اءات مناقصة مشروع أعمال 
التفصيلي وإعداد مستندات مناقصة السكة الحديد »المرحلة 
األولى« إلى يوم األحد 3٠ أبريل القادم بدل من األحد ٢٦ مارس 
الجاري. يذكر أن مسار سكة حديد دول مجلس التعاون يبدأ 
إل��ى مملكة البحرين وم��ن الدمام  م��ن الكويت م���رورا بالدمام 
إل��ى قطر ع��ن ط��ري��ق منفذ س��ل��وى وس��ي��رب��ط قطر بالبحرين، 
وم���ن ال��س��ع��ودي��ة إل���ى دول����ة اإلم������ارات ال��ع��رب��ي��ة ال��م��ت��ح��دة أب��و 
ظبي والعين وم��ن ث��م إل��ى مسقط عبر ص��ح��ار. وي��ق��در الطول 
اإلجمالي للمسار ٢117 كم وتكون سرعة قطارات نقل الركاب 
ما يقارب من ٢٢٠ كم\ ساعة، وقطارات نقل البضائع ما بين 
8٠ إل���ى 1٢٠ك�����م\ س��اع��ة، وي��ت��م اس��ت��خ��دام أف��ض��ل ال��م��واص��ف��ات 
وال��م��ع��اي��ي��ر ال��م��ت��وف��رة إق��ل��ي��م��ي��ا وع��ال��م��ي��ا ف���ي ق���ط���اع ال��س��ك��ك 
ال��ح��دي��دي��ة ل��ل��م��ش��روع م��ث��ل األح���م���ال ال��م��ح��وري��ة، واإلش������ارات 

وأنظمة االتصاالت، وأنظمة التشغيل والصيانة.

النفط الكويتي يرتفع 80 سنتًا 
ليبلغ 76,29 دوالر

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 8٠ سنتا ليبلغ ٢9ر7٦ دوالر 
في تداوالت يوم أمس الجمعة مقابل 49ر75 دوالر في تداوالت 
ي���وم أم���س األول وف��ق��ا للسعر ال��م��ع��ل��ن م��ن م��ؤس��س��ة ال��ب��ت��رول 

الكويتية.
وف��ي األس��واق العالمية انخفضت العقود اآلجلة لخام برنت 
73ر1 دوالر لتبلغ 97ر7٢ دوالرا للبرميل ف��ي حين انخفض 
خام غرب تكساس الوسيط األمريكي ٦1ر1 دوالر ليبلغ 74ر٦٦ 

دوالرا.

الذهب على أعتاب 2000 دوالر 
وسط إقبال على املالذات اآلمنة

تألقت أس��ع��ار ال��ذه��ب ب��ق��وة خ��ال األس��ب��وع ال��م��اض��ي محققة 
م���ك���اس���ب ك���ب���ي���رة إذ دف����ع����ت األزم���������ة ال���م���ص���رف���ي���ة ال���ع���ال���م���ي���ة 
ال��م��اذ اآلم����ن، بينما زادت  اق��ت��ن��اء س��ب��ائ��ك  إل���ى  المستثمرين 
الرهانات على تهدئة االحتياطي الفيدرالي األميركي لوتيرة 

مكافحته التضخم.
وارتفعت األسعار الفورية للذهب بنحو 3.٦ بالمئة في جلسة 
الجمعة، محققة مكاسب أسبوعية بنسبة ٦.5 بالمئة عند 

مستوى 1989 دوالر لألونصة.

مايكروسوفت تحاول إقناع 
املفوضية األوروبية بصفقة 

“أكتيفيجن”

أعلنت شركة مايكروسوفت، الجمعة، أنها قدمت تعهدات إلى 
المفوضية األوروبية إلقناعها بالموافقة على خطتها لشراء 
ناشر ألعاب الفيديو األميركي أكتيفيجن بليزارد مقابل ٦9 

مليار دوالر.
وك���ان���ت م��اي��ك��روس��وف��ت، ال��ت��ي ت��ب��ي��ع أج���ه���زة “اك����س ب��وك��س”، 
ي��ن��اي��ر ٢٠٢٢ ع���ن اس��ت��ح��واذه��ا ع��ل��ى “أكتيفيجن  ف���ي  أع��ل��ن��ت 
أل��ع��اب فيديو شهيرة بينها “ك��ال أوف  ب��ل��ي��زارد” التي تطور 
ديوتي” و”كاندي كراش”. ويواجه المشروع الذي يهدف إلى 
إق��ام��ة ث��ال��ث أك��ب��ر ش��رك��ة ألل��ع��اب ال��ف��ي��دي��و ف��ي ال��ع��ال��م، مشاكل 

مرتبطة بقوانين المنافسة.
وفتحت المفوضية األوروبية، المكلفة اإلشراف على المنافسة 
 ف���ي ن��وف��م��ب��ر ٢٠٢٢، مبدية 

ً
ف���ي االت���ح���اد األوروب�������ي، ت��ح��ق��ي��ق��ا

إل��ى ألعاب  الخشية من أن مايكروسوفت قد “تمنع الوصول 
أم���ام مستخدمي  ب��ل��ي��زارد”  ال��م��ط��ورة م��ن أكتيفيجن  الفيديو 
وح��دات التحكم وأجهزة الكمبيوتر، بما يشمل لعبة “كال أو 
ديوتي”. وأرجأت الموعد النهائي التخاذ قرارها إلى ٢٢ مايو، 

بعدما كان محددا مسبقا في ٢5 أبريل.
ولم ترغب مايكروسوفت وال المفوضية في إعطاء تفاصيل 

عن االلتزامات المقدمة الخميس.

 »اتحاد االستثمار« الكويتي يبحث مع وفد تجاري فيتنامي الفرص االستثمارية  
ب��ح��ث ات���ح���اد ش���رك���ات االس��ت��ث��م��ار ال��ك��وي��ت��ي م���ع وف����د ت���ج���اري م���ن ف��ي��ت��ن��ام ال��ف��رص 
االستثمارية في قطاعات متنوعة هناك. وقال )االتحاد( في بيان صحفي اليوم السبت 
إن الوفد عرض عددا من المشاريع والخطط االستثمارية التي يتم التحضير لتنفيذها 
والتي تعد »استثمارات واعدة«. وأضاف أن أبرز تلك المشاريع إنشاء وتطوير موانئ 
متعددة بالقرب من المراكز الصناعية الكبرى وإنشاء مطارات وتطوير البنى التحتية 
ع���اوة على التباحث ف��ي ال��ف��رص االس��ت��ث��م��اري��ة ف��ي ق��ط��اع��ات ال��م��ع��ادن والصناعات 

ال��دوائ��ي��ة والمنسوجات وغ��ي��ره��ا. وأش���ار إل��ى النمو االق��ت��ص��ادي »ال��واع��د« ف��ي دول��ة 
فيتنام تزامنا ونمو ناتج المحلي اإلجمالي ال��ذي بلغ ٠٢ر8 ف��ي المئة خ��ال ٢٠٢٢ 
وه��و »األعلى في منطقة جنوب ش��رق آسيا والثامن على الصعيد العالمي«. ولفت 
إلى التزايد المستمر في حجم ال��ص��ادرات وال���واردات التي وصلت إلى 5ر73٢ مليار 
دوالر أمريكي بزيادة تصل إلى 5ر9 في المئة وفائض في الميزان التجاري يصل إلى 
٢ر11 مليار دوالر. وأش��اد رئيس مجلس إدارة )االتحاد( صالح السلمي وفق البيان 

بالمبادرة الفيتنامية والعاقات االقتصادية المهمة بين البلدين مشجعا على المضي 
قدما بهذا النوع من المبادرات وال��دور الكبير الذي من الممكن أن تقوم به الشركات 
الكويتية بما لديها من خبرة وق���درة على االستثمار في مجاالت النقل والصناعة 
وغ��ي��ره��ا. وت���رأس ال��وف��د ال��ت��ج��اري الفيتنامي رئيس مجلس إدارة هيئة رأس المال 
االستثماري العام نجوين تشي ثانه يرافقه السفير الفيتنامي في دولة الكويت نغو 

توان ثانغ وعدد من المديرين التنفيذيين في الهيئة والملحق التجاري بالسفارة.

مصرف »يو بي إس« يجري مفاوضات لالستحواذ
على »كريدي سويس«

هبوط الدوالر وسط قلق باألسواق بسبب البنوك
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رئيس التحرير فيحان العازمي

 لمواجهتي 
ً
 اس��ت��ع��دادا

ً
 داخ��ل��ي��ا

ً
دخ���ل األزرق أم���س م��ع��س��ك��را

الفلبين وطاجيكستان الدوليتين الوديتين يومي 24 و28 
ت��دري��ب��ه األول على  أم����س  ال���ح���ال���ي. وخ����اض األزرق  م����ارس 
الملعب الفرعي لستاد جابر بقيادة البرتغالي روي بينتو 

 للمباراتين. 
ً
الذي اختار قائمة تضم 26 العبا

القائمة كل من: سليمان عبد الغفور، عبد الرحمن  وضمت 
المجدلي، ضاري العتيبي لحراسة المرمى، وفهد الهاجري، 
ال��دوس��ري، ناصر سالم،  حمد القاف، خالد إبراهيم، راش��د 
محمد خالد لخط الدفاع، وخالد المرشد، سلطان العنزي، 
أح��م��د ال��ظ��ف��ي��ري، فيصل زاي���د، حمد ح��رب��ي، م��ه��دي دشتي، 
ف��واز عايض، عبداهلل الفهد وعبد الرحمن  مبارك الفنيني، 
ال��ش��ره��ان، ب���در ط���ارق ل��خ��ط ال��وس��ط، وأح��م��د ال��زن��ك��ي وعيد 
ال��ط��راروة  ال��رش��ي��دي وع��ل��ي خلف ومحمد باجيه وي��ع��ق��وب 
وشبيب الخالدي لخط الهجوم.  من جانب آخر، يغادر فجر 
اليوم األحد وفد المنتخب األولمبي إلى الدوحة للمشاركة 
في بطولة قطر الدولية للمنتخبات األولمبية التي تنطلق 
ال��دوح��ة وتستمر حتى 29 م��ارس الحالي،  ف��ي  غ��دا االثنين 
ويلعب األزرق األولمبي مع قرغيزستان يوم 22 م��ارس، ثم 

يواجه السعودية في 25 من الشهر ذاته. 
واع����ت����ذر ع����ن ع�����دم ال����م����غ����ادرة م����ع ال����وف����د ال���اع���ب���ان ح��س��ي��ن 
أشكناني لظروف الدراسة، وسلطان الفرج بسبب اإلصابة، 
وض���م ال���م���درب ب���دال منهما ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ع��ت��ي��ب��ي وي��وس��ف 

الحقان.
وت��ش��ارك ف��ي ال��ب��ط��ول��ة منتخبات ق��ط��ر، واإلم������ارات وك��وري��ا 
ال��ج��ن��وب��ي��ة وت��اي��ل��ن��د، وف��ي��ت��ن��ام، وق��ي��رغ��ي��زس��ت��ان، وال���ع���راق، 
عمان، والسعودية، إلى جانب الكويت. وتستعد المنتخبات 
اآلس���ي���وي���ة ل���خ���وض ت��ص��ف��ي��ات ك����أس آس���ي���ا ت��ح��ت 23 سنة 
ال��م��ؤه��ل��ة إل���ى أول��م��ب��ي��اد »ب��اري��س 2024« وال��ت��ي س��ت��ق��ام في 

الدوحة سبتمبر المقبل. 

الجنة االنضباط في اتحاد الكرة 
تصدر عقوبات بالجملة

أص��درت لجنة االنضباط في اتحاد الكرة عقوبات عدة على 
األندية والاعبين واإلداريين أبرزها توجيه إنذار إلى رئيس 
نادي السالمية الشيخ تركي اليوسف مع تغريمه 5٠٠ دينار 
وذلك لما بدر منه خال مباراة فريقه مع الكويت في الدوري 

يوم 9 مارس الحالي. 
 إل���ى ن��ائ��ب رئ��ي��س ن��ادي 

ً
 م��م��اث��ا

ً
ك��م��ا وج��ه��ت ال��ل��ج��ن��ة إن������ذارا

ال��ق��ادس��ي��ة ال��ش��ي��خ ف��ه��د ط���ال ال��ف��ه��د ل��م��ا ب���در م��ن��ه ف��ي م��ب��اراة 
األصفر مع السالمية يوم 19 فبراير الماضي.  وأنذرت اللجنة 
النادي العربي مع تغريمه ٢٠٠ دينار وإل��زام��ه دف��ع تكاليف 
االتافات التي حدثت خال لقاء األخضر مع الفحيحيل يوم 
أن��ذرت الجهراء بعدم تكرار الخطأ  ٢5 فبراير الماضي. كما 
الذي حدث خال مباراته مع التضامن يوم 5 فبراير بإشراك 
الع���ب م���وق���وف.  وق����ررت ال��ل��ج��ن��ة إي��ق��اف الع���ب الصليبخات 
أح��م��د ال��ق��اف م��ب��ارات��ي��ن وت��غ��ري��م��ه ٢٠٠ دي��ن��ار ل��م��ا ب���در منه 
في مباراة فريقه مع خيطان في دوري الدرجة األولى يوم ٦ 
مارس الحالي. وأوقفت التونسي حمزة الصيفي العب برقان 
4 مباريات مع فرض غرامة قدرها 4٠٠ دينار، وإيقاف العب 
خيطان محمد المطيري مباراة واحدة وتغريمه 1٠٠ دينار، 
بسبب األحداث التي شهدتها مباراة الفريقين يوم ٢3 فبراير 
الماضي. كما أصدرت اللجنة عقوبات عدة لاعبي المراحل 

السنية. 

 »أزرق الكرة الشاطئية«
يواجه عمان

يلتقي منتخب الكرة الشاطئية مع نظيره العماني في الرابعة 
من عصر اليوم في ثاني مبارياته بالمجموعة الرابعة في 
بطولة آسيا التي تقام منافساتها في تايلند.وحقق »أزرق 
ف��ي أول���ى م��ب��اري��ات��ه على المنتخب  ال��ف��وز  ال��ك��رة الشاطئية« 
ال��ف��وز على  الفلسطيني 5-٠، فيما تمكن منتخب ع��م��ان م��ن 
ق��ي��رغ��ي��زس��ت��ان 7-٠.وق����������ال م������درب م��ن��ت��خ��ب ال���ك���وي���ت���ي أح��م��د 
عبدالرازق في المؤتمر الصحفي عقب الفوز على فلسطين 
أم��ام منتخب  ق��دم��وا م��ب��اراة بطولية  5-٠ أن العبي »األزرق« 
ي��ع��ت��ب��ر م���ن أف��ض��ل ال��م��ن��ت��خ��ب��ات ف���ي ال��ب��ط��ول��ة وال�����ذي حصد 
الرابع في النسخة الماضية، مشيرا إلى أن انضباط  المركز 
ال��اع��ب��ي��ن داخ����ل ال��م��ل��ع��ب ط����وال ال��م��ب��اراة وروح���ه���م القتالية 
ال��ع��ال��ي��ة س��اه��م��ا ب��ت��ح��ق��ي��ق ت��ل��ك ال��ن��ت��ي��ج��ة.ون��وه ع���ب���دال���رازق 
ب��أن المجموعة الحالية من الاعبين تعتبر مستقبل الكرة 
 
ً
الشاطئية وسيكتسبون الخبرة مع م��رور الوقت خصوصا

وأن المنتخب الحالي ال يوجد فيه سوى العب واحد شارك 
في بطولة آسيا.وأشار مدرب المنتخب إلى أن الدعم الكبير 
من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة بدأ يأتي بثماره، »لذلك نعد 
الجماهير الكويتية الوفية بتقديم مستوى مميز في جميع 

مباريات البطولة«.

القادسية بطل »براعم الطائرة«
ال��ب��راع��م »ت��ح��ت 11 س��ن��ة« للكرة  ت��وج القادسية بلقب دوري 
ال��ط��ائ��رة ب���ف���وزه ع��ل��ى ال��ك��وي��ت ٢-٠ ف���ي ال��ج��ول��ة األخ���ي���رة من 
ف��ي ص��دارة  إل��ى ٢٠ نقطة  البطولة. ورف���ع القادسية رص��ي��ده 
الترتيب. وحصد العربي المركز الثاني بفوزه على اليرموك 
ب��� 13 نقطة  إل��ى 14 نقطة، وكاظمة ثالثا  ٢-1 ليرفع رص��ي��ده 
بعد فوزه على الصليبخات ٢-٠.وقام امين سر اتحاد الطائرة 
عبدالله الغرير ورئيس اتحاد الطائرة السابق كمال االيوبي 
ب��ت��وزي��ع ال��م��ي��دال��ي��ات ال��ت��ذك��اري��ة ع��ل��ى الع��ب��ي ال���ف���رق ال��ث��اث��ة 

األولى وتسليم كأس البطولة لقائد نادي القادسية.

 الباز وبوربيع والخلفان أبطال 
 »الدراغ ريس« 

اختتمت أول من أمس منافسات الجولة الثالثة والختامية 
م��ن ب��ط��ول��ة ال��ك��وي��ت ل��ل��دراج��ات ال��م��ائ��ي��ة »دراغ ري���س ٢٠٢3« 
ال��ن��ادي البحري  ف��ي  ال���دراج���ات المائية  ال��ت��ي تنظمها لجنة 
وال��ت��ي أق��ي��م��ت ف��ي م��دي��ن��ة ص��ب��اح األح��م��د ال��ب��ح��ري��ة بمنطقة 
ال��خ��ي��ران.وت��وج بالمركز األول ف��ي فئة »األوب����ن« المتسابق 
م��ح��م��د ال���ب���از ف���ي ح��ي��ن ج���اء ال��م��ت��س��اب��ق م��ح��م��د ب��ورب��ي��ع في 
ال��م��رك��ز ال��ث��ان��ي وال��م��ت��س��اب��ق س��ل��ي��م��ان ب��وص��خ��ر ف���ي ال��م��رك��ز 
الثالث.وشغل المتسابق حمد بوربيع المركز األول في فئة 
الثاني المتسابق إبراهيم الخراز  »ستوك« وجاء في المركز 
وحل المتسابق عبدالله القبندي في المركز الثالث.وفي فئة 
»سوبر ستوك« حقق المتسابق فهد الخلفان المركز األول في 
حين جاء المتسابق زيد طاهر في المركز الثاني والمتسابق 

عبدالعزيز زينل ثالثا.

فوز الكويت على القادسية
 في دوري كرة السلة

ح��ق��ق ال��ك��وي��ت ان���ت���ص���ارا م��س��ت��ح��ق��ا ع��ل��ى ح���س���اب ال��ق��ادس��ي��ة 
ال��ذي جمعهما أول من أم��س ضمن الجولة  اللقاء  98-73 في 
الثاني )دور الستة( في دوري ك��رة السلة. ال��دور  الرابعة من 

ورف��ع االب��ي��ض رص��ي��ده ال��ى 8 نقاط ف��ي ص���دارة الترتيب الى 
ج��ان��ب ك��اظ��م��ة وال��ق��ادس��ي��ة ص��اح��ب��ي ال��رص��ي��د ذات�����ه، وي��أت��ي 
ال��ج��ه��راء ٦ نقاط وأخيرا  ث��م  القرين بعدهم برصيد 7 نقاط 

الصليبخات ب�5 نقاط.
يذكر أن مباراة الكويت مع كاظمة تأجلت الى يوم ٢٦ مارس 

الحالي بسبب مشاركتهما في البطولة اآلسيوية.
وي���ق���ام ال������دور ال��ث��ان��ي ب��ن��ظ��ام ال������دوري م���ن ق��س��م��ي��ن ع��ل��ى أن 
يتأهل االربعة االوائ��ل الى المربع الذهبي حيث يلعب االول 
الثالث بنظام »ب��اي أوف« من ثاث  ال��راب��ع والثاني مع  مع 
م��واج��ه��ات. وي��ت��أه��ل بعدها ال��ف��ائ��زان ال��ى ال��م��ب��اراة النهائية 
التي تقام بالنظام ذات��ه لكن من خمس مواجهات. ول��م يجد 
األبيض صعوبة في فرض سيطرته على اللقاء منذ البداية 
بفضل تألق العبيه في تسجيل الثاثيات الى جانب الدفاع 
المحكم، في المقابل شاب اداء القادسية الكثير من التسرع 
ف��ي ال��ج��ان��ب��ي��ن ال��ه��ج��وم��ي وال��دف��اع��ي لينهي االب��ي��ض ال��رب��ع 
ف��ي الربع  لصالحه ٢9-17. وواص���ل الكويت ف��رض سيطرته 
ال��ق��ادس��ي��ة لينهي الربع  ف��ي اداء  ت��راج��ع كبير  ال��ث��ان��ي وس��ط 

متقدما بفارق ٢٢ نقطة ٢8-5٠.
وتحسن اداء القادسية في بداية الربع الثالث بفضل تحركات 
عبدالرحمن السهو وع��ب��د المحسن مرتضى إال ان الكويت 

استمر في تفوقه في نهاية الربع ٦7-47.
وعاد االبيض الى التألق في الربع االخير بفضل تميز اغلب 
العبيه السيما االميركي ماركوس هانت الذي سجل 3٠ نقطة 

لفريقه ليمنحه انتصارا مريحا بفارق ٢5 نقطة 73-98.

ي الفلبين وطاجيكستان
َ
يت

ّ
 لود

ً
»األزرق« يتدرب استعدادا

»الكويتي للهجن« يختتم الموسم المحلي »2022 - 2023«.. 
و»العابر« تتوج بكأس السباق الختامي

اختتام منافسات »الدراجات املائية الدولية«

اخ��ت��ت��م ال���ن���ادي ال��ك��وي��ت��ي ل��س��ب��اق��ات ال��ه��ج��ن، ال���ي���وم ال��س��ب��ت، 
ال��ري��اض��ي المحلي )٢٠٢٢ - ٢٠٢3( بإقامة السباق  الموسم 
الختامي وال����٢٦ متضمنا خمسة أش���واط خصصت للهجن 
م���ن م��خ��ت��ل��ف األع����م����ار. وأس���ف���رت ن��ت��ي��ج��ة ال���ش���وط ال��رئ��ي��س��ي 
للسباق الذي أقيم على ميدان الشهيد فهد األحمد في النادي 
وخ��ص��ص ل��ل��ه��ج��ن ال���س���ودان���ي���ات ع���ن ف����وز ال��ه��ج��ن )ال��ع��اب��ر( 

لمالكه بلولة النور وتتويجه بالكأس.
وقال أمين سر النادي ربيح العجمي لوكالة األنباء الكويتية 
)ك����ون����ا( ع��ق��ب ال���خ���ت���ام إن ال���م���وس���م ال�����ذي ب����دأ ف���ي سبتمبر 
ال��م��اض��ي ش��ه��د م��ش��ارك��ة ك��ب��ي��رة م���ن م���اك ال��ه��ج��ن ف���ي دول���ة 
الكويت إذ أقيمت السباقات بشكل أسبوعي على مدار سبعة 

أشهر.

وأضاف العجمي أن الموسم اتسم بمنافسات قوية في معظم 
ال��س��ب��اق��ات وس���ط ح���رص م���اك ال��ه��ج��ن ب��ال��م��ش��ارك��ة بأفضل 
ه��ج��ن��ه��م. وأش�����اد ب��ت��ع��اون ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ري��اض��ة وك��اف��ة 
وزارات الدولة مع النادي في إنجاح فعاليات الموسم الذي 
شهد إقامة بطولة الكويت الدولية ال�٢1 لسباقات الهجن في 

شهر فبراير الماضي تزامنا وأعياد الباد الوطنية.

أح������رز ال���م���ت���س���اب���ق راش������د ال���������دواس ال��م��رك��ز 
ال��م��ح��ت��رف��ي��ن  ك����ب����ار  ف���ئ���ة ج����ال����س  ف����ي  األول 
ض��م��ن ال��ج��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ب��ط��ول��ة ال��ك��وي��ت 
ال���دول���ي���ة ل���ل���دراج���ات ال��م��ائ��ي��ة ال���ت���ي نظمها 
ن������ادي ال����ري����اض����ات ال���ب���ح���ري���ة ف����ي ال��م��اري��ن��ا 
ك��ري��س��ن��ت واخ��ت��ت��م��ت م��ن��اف��س��ات��ه��ا أول من 
امس، في حين جاء في المركز الثاني خالد 
ال��ع��ازم��ي وح���ل خ��ال��د ال��م��ه��ن��دي ث��ال��ث��ا.وف��ي 
ف��ئ��ة »ج���ال���س م��ح��ت��رف��ي��ن« أح����رز ال��م��ت��س��اب��ق 
ال���دواس المركز األول بينما ج��اء في  راش���د 
المركز الثاني عبدلله الحمادي وحل ثالثا 
أح��م��د ال��خ��ض��اري.وف��ي ف��ئ��ة »ج��ال��س ه���واة« 
اح��ت��ل االم���ارات���ي س��ل��ط��ان ال��ح��م��ادي ال��م��رك��ز 
ال��ث��ان��ي أحمد  ال��م��رك��ز  ف��ي  األول بينما ج���اء 
الخضري والبحريني أحمد الهرمي ثالثا.

وفي فئة »واقف مبتدئين« احتل المتسابق 
االماراتي سعود العوضي المركز األول في 
حين جاء في المركز الثاني ف��ارس رمضان 
وحل فهد اليعقوب في المركز الثالث.وأحرز 
 G.p- ال��م��رك��ز األول ف���ي ف��ئ��ة »واق�����ف أش���ب���ال
ski- 3.1 » المتسابق يوسف رم��ض��ان حين 

ف��ي المركز الثاني المتسابق الروسي  ج��اء 
ال��ع��وض��ي في  اي��ف��ان��وف وح��ل عبدالله  كيير 
ال��م��رك��ز ال��ث��ال��ث.وف��ي ف��ئ��ة »واق����ف محترفين 
-G.p ٢ –ski« حقق المتسابق فارس رمضان 
المركز األول في حين جاء في المركز الثاني 
االم������ارات������ي س���ع���ي���د ال���ع���وض���ي وح������ل ث��ال��ث��ا 
ن��اص��ر ال��رج��ي��ب.وق��ال رئ��ي��س م��ج��ل��س إدارة 
ن��ادي الرياضات البحرية محمد الزنكي إن 
البطولة التي استمرت يوما واح��دا شهدت 
ال��م��ش��ارك��ي��ن م��ن الكويت  ب��ي��ن  ق��وي��ا  تنافسا 
ال��ت��ع��اون الخليجي وروس��ي��ا  ودول مجلس 
ف�����ي م��خ��ت��ل��ف  ق�����دم�����وا أداء م���ت���م���ي���زا  ح����ي����ث 
السباقات.وأفاد أنه سبق منافسات البطولة 
في الصباح تمرين المتسابقين على مسار 
ال��س��ب��اق ب��ش��اط��ئ م��اري��ن��ا كريسنت وم���ن ثم 
الشوط األول للسباق وأعقبه استراحه وبعد 
االستراحة الشوط الثاني ثم التتويج بعد 
نهاية الشوط الثاني للسباق الذي كان تحت 
رعاية الهيئة العامة للرياضة.وثمن الزنكي 
إل��ى دور   

ً
ال��ذي قدمته الهيئة، مشيرا ال��دع��م 

الجهات الراعية في انجاح البطولة.

 لرئيس االتحاد اآلسيوي 
ً
الكويتي سيار العنزي نائبا

 التحاد غرب القارة
ً
أللعاب القوى بعد تزكيته رئيسا

 فاز مرشح دولة الكويت الرئيس السابق لاتحاد المحلي أللعاب القوى 
سيار العنزي بمنصب نائب رئيس االتحاد اآلسيوي بعد تزكيته رئيسا 
التحاد غرب آسيا )٢٠٢3- ٢٠٢7( وذل��ك وفقا للنظام األساسي الجديد 

لاتحاد القاري.
جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التحاد غرب آسيا 

الذي عقد اليوم السبت في العاصمة القطرية الدوحة.
إق���رار بقية المناصب إذ حصل القطري  وش��ه��دت الجمعية العمومية 
محمد الفضالة على منصب نائب الرئيس في حين فاز بدر ناصر من 
البحرين وزيدون جواد من العراق وشاجع المقدشي من اليمن ووسيم 
حولي من لبنان وخلفان بن حمد من عمان وف��داء الشوفي من سوريا 

بعضوية المجلس.
ك��م��ا أق����رت ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ت��ي أق��ي��م��ت ب��ح��ض��ور رئ��ي��س االت���ح���اد اآلس��ي��وي 
القطري دح��ان الحمد التمديد لمكتب األم��ان��ة العامة لاتحاد ومقره 
دولة الكويت والمكون من األمين العام الدكتور مانع العجمي واألمين 

المساعد بدر الرشود والمدير التنفيذي حسين عباس وجميعهم من 
دولة المقر.

وأك���د ال��ع��ن��زي سعيه م��ع زم��ائ��ه ف��ي مجلس إدارة االت��ح��اد ال��ق��اري إلى 
تطوير المسابقات والبطوالت لارتقاء بالمستويات في الدول األعضاء 

ال سيما دول غرب القارة ال1٢.
إن��ه سيعمل على مواصلة تطوير جميع عناصر منظومة ألعاب  وق��ال 
القوى من العبين وحكام ومدربين وك���وادر طبية وإداري���ة ع��اوة على 
دعم العبي هذه الرياضة وتطوير مستوياتهم الفنية من خال تكثيف 

البطوالت لمختلف الفئات.
واعتبر فوزه وزم��اؤه الكويتيون بهذه المناصب في االتحادين دليا 

على تميز الكوادر الكويتية وقدرتها على القيادة داخليا وخارجيا.
وتقدم بالشكر والتقدير للجمعية العمومية على الثقة به وبكافة أعضاء 
المجلس لمواصلة قيادة االتحاد للسنوات المقبلة »ما سيشكل دافعا 

لهم لبذل المزيد من الجهد لتحقيق نقلة نوعية في عمل االتحاد«.
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