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رئيس األركان بحث ونظيره اإليطالي ملفات مشتركة

الخميس  08ربيع األول 1443هـ
 14أكتوبر 2021م -العدد 4415

بحث رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصباح مع رئيس أركان القوات المسلحة اإليطالية الفريق أول طيار انزو
فيتشاريلي والوفد المرافق له التعاون المشترك ،وذلك بمناسبة زيارته البالد.وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعالقات العامة في
الجيش الكويتي في بيان صحافي ان الصباح أشاد بعمق العالقات الثنائية بين البلدين الصديقين ،مشيرة إلى أن اللقاء بين الجانبين
تطرق إلى مناقشة األمور والمواضيع ذات االهتمام المشترك ،ال سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.

سموه هنأ الرئيس العراقي بنجاح االنتخابات التشريعية «هاتفيًا»

ُّ
نائب األمير :كل التوفيق والسداد والتقدم للعراق

ّ
برهم صالح :نقدر مبادرتكم الكريمة ومشاعركم الطيبة تجاه العراق وشعبه

ً
مستقبال رئيس مجلس األمة
سمو نائب األمير

سمو نائب األمير مستقبال سمو رئيس مجلس الوزراء

أج��رى سمو ن��ائ��ب األم�ي��ر ول��ي العهد الشيخ مشعل األحمد
ً
اتصاال هاتفيا بأخيه الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية
ال � �ع� ��راق ن �ق��ل خ ��الل ��ه ت �ح �ي��ات ص ��اح ��ب ال �س �م��و أم� �ي ��ر ال �ب��الد
الشيخ ن��واف األحمد وتهاني سموهما بنجاح االنتخابات
ً
التشريعية الختيار أعضاء مجلس النواب ،مشيدا سموه بما
شهدته عملية االنتخاب من حسن اع��داد وترتيب تنظيمي
ً
وأم �ن��ي ع ��ال أس �ه��م ف��ي إن �ج��اح �ه��ا ،م�ت�م�ن�ي��ا س �م��وه ألع�ض��اء

م �ج �ل��س ال� �ن ��واب ك ��ل ال �ت��وف �ي��ق وال � �س� ��داد ل �م��واص �ل��ة م�س�ي��رة
البناء والتقدم وتحقيق كل ما تتطلع إليه جمهورية العراق
ً
وشعبها الشقيق م��ن رق��ي ونمو وازده ��ار ،راج�ي��ا سموه له
دوام الصحة والعافية.
وقد أعرب الرئيس برهم عن خالص شكره وتقديره لسموه
على هذه البادرة الكريمة وه��ذا التواصل االخ��وي ،وعلى ما
أبداه سموه من طيب المشاعر تجاه العراق وشعبه الشقيق،

ً
مستقبال نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية بكوسوفو
سمو نائب األمير

ً
متمنيا لسموه موفور الصحة وللكويت وشعبها كل التقدم
واالزده � ��ار ف��ي ظ��ل ال �ق �ي��ادة الحكيمة ل�ص��اح��ب ال�س�م��و أمير
البالد.
واستقبل سمو نائب األمير ولي العهد الشيخ مشعل األحمد
في قصر بيان صباح أمس رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم.
كما استقبل سموه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس
الوزراء.

واستقبل سموه وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس
الوزراء الشيخ د .أحمد الناصر ونائبة رئيس الوزراء وزيرة
ال�خ��ارج�ي��ة بجمهورية ك��وس��وف��و دون�ي�ك��ا ج�ي��رف��اال ش��وارت��ز
وال ��وف ��د ال��رس �م��ي ال �م ��راف ��ق ل �ه��ا ،وذل � ��ك ب �م �ن��اس �ب��ة زي��ارت �ه��ا
الرسمية للبالد.
حضر المقابلة كبار المسؤولين بالديوان األميري ودي��وان
سمو ولي العهد.

ً
اتصاال بمقتدى الصدر ومسعود برزاني
سموه أجرى

الخالد هنأ نظيره العراقي هاتفيًا بنجاح االنتخابات التشريعية

أج� ��رى س �م��و ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د رئ �ي��س مجلس
الوزراء اتصاال هاتفيا بأخيه دولة الرئيس مصطفى
ال �ك��اظ �م��ي رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ف ��ي ج �م �ه��وري��ة
العراق الشقيق ،نقل خالله تحيات سمو أمير البالد
ال�ش�ي��خ ن� ��واف األح �م��د وت �ح �ي��ات س�م��و ن��ائ��ب األم�ي��ر
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ،وتهاني سموهما
ل��ه بنجاح االنتخابات التشريعية النتخاب اعضاء
مجلس النواب كما جرى خالله استعراض العالقات
ال��وط �ي��دة ال �ت��ي ت��رب��ط ال �ب �ل��دي��ن ال�ش�ق�ي�ق�ي��ن ،متمنيا
سموه لجمهورية العراق وشعبها الشقيق كل التقدم
واالزدهار ،راجيا له دوام الصحة وموفور العافية.
وأجرى سموه اتصالين هاتفيين مساء أمس بسماحة
ال �س �ي��د م �ق �ت��دى ال� �ص ��در زع �ي��م ال �ت �ي��ار ال� �ص ��دري في
جمهورية العراق الشقيق وبمسعود برزاني الرئيس
السابق إلقليم كردستان نقل خاللهما تحيات سمو
أمير البالد الشيخ نواف األحمد وسمو نائب األمير
ول��ي العهد الشيخ مشعل األحمد وتهاني سموهما
لهما بنجاح االنتخابات التشريعية النتخاب أعضاء
مجلس النواب ،متمنيا سموه ألعضاء مجلس النواب
كل التوفيق والسداد لكل ما فيه خير ورفعة العراق
الشقيق وتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب العراقي
من تقدم وازدهار ،راجيا لهما دوام الصحة والعافية.
واستقبل سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس
ال � � ��وزراء وب �ح �ض��ور وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة وزي � ��ر ال��دول��ة
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر
ف��ي ق�ص��ر ب�ي��ان ن��ائ��ب رئ�ي��س ال� ��وزراء وزي ��ر خارجية
ج �م �ه��وري��ة ك ��وس ��وف ��و ال �ص��دي �ق��ة دون �ي �ك ��ا ج �ي��رف��اال
شوارتز والوفد المرافق لها ،وذلك بمناسبة زيارتها
البالد.
ح �ض��ر ال �م �ق��اب �ل��ة م �س��اع��د وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ل �ش��ؤون
أوروبا السفير ناصر عبدالله الهين.
وع�ق��د وزي��ر الخارجية وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس
ال � ��وزراء ال�ش�ي��خ د .أح �م��د ال �ن��اص��ر ج�ل�س��ة م�ب��اح�ث��ات

ً
مستقبال جيرفاال
سمو رئيس مجلس الوزراء

تبادل مذكرتي التفاهم

رس �م �ي��ة م ��ع ن��ائ��ب رئ �ي��س ال � � ��وزراء وزي � ��رة خ��ارج�ي��ة
كوسوفو دونيكا جيرفاال ،امس في ديوان عام وزارة
ال �خ��ارج �ي��ة ب�م�ن��اس�ب��ة زي��ارت �ه��ا ال��رس �م �ي��ة إل ��ى دول��ة
الكويت ،حيث ت��م التوقيع على مذكرتي تفاهم بين
البلدين في عدد من مجاالت التعاون بينهما.
وب�ح��ث ال�ج��ان�ب��ان خ��الل ال�ل�ق��اء أوج ��ه ال�ع��الق��ات التي
ت ��رب ��ط ال �ب �ل��دي��ن وال �ش �ع �ب �ي��ن وس� �ب ��ل ت �ط��وي��ره��ا ف��ي
ال �م �ج��االت ك��اف��ة وع �ل��ى م�خ�ت�ل��ف األص� �ع ��دة ال سيما
االستثمارية واالق�ت�ص��ادي��ة والتجارية منها اضافة
ال ��ى م�ن��اق�ش��ة ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال �م��واض �ي��ع ذات االه �ت �م��ام
المشترك.

مصر :التصريحات املنسوبة لشكري كاذبة ومضللة
كتبت سميرة فريمش

ن� �ف ��ت م � �ص� ��ادر دب� �ل ��وم ��اس� �ي ��ة م� �ص ��ري ��ة م� ��ا ج � ��رى ت � ��داول � ��ه ع��ن
ُ
تصريحات كاذبة نسبت إلى وزير الخارجية المصري سامح
شكري تتعلق بالكويت.وأكدت أن طبيعة العالقات في البلدين
الشقيقين تفند االداع��ات ال�ك��اذب��ة والمضللة ،مشيدة بمتانة
العالقات بين البلدين ،واصفة إياها بالتاريخية التي تتمتع

بخصوصية ،ف�ض��ال ع��ن تنسيق ب�ي��ن م�س��ؤول��ي ال�ب�ل��دي��ن على
مختلف المستويات.
ً
ولفتت إل��ى أن محاولة نشر األك��اذي��ب م�ج��ددا محاولة يائسة
إلثارة المشاعر ،وهذا ما يدركه البلدان الشقيقان.
وأعربت المصادر عن دهشة المسؤولين مما نسب إلى الوزير
عار من الصحة
شكري بانه اجرى اتصاال بالكويت ،واالدعاء ٍ
والدقة.

تتمات

َم ِن املسؤول

ُ
العامة وحتى ص��دور نتائج التحقيقات التي تجريها ادارة التحقيقات العامة
بوزارة الداخلية.
ّ
ووج �ه��ت ال��وزي��رة ال�ف��ارس الهيئة ال�ع��ام��ة للطرق بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة
ومحايدة على ض��وء ال�ح��ادث ال�م��أس��اوي ال��ذي راح ضحيته م��واط��ن بسبب أحد
ً
أغطية المناهيل على ح��ارة األم��ان في طريق الملك عبدالعزيز السريع وفقا لما
أشارت اليه التحقيقات األولية من قبل وزارة الداخلية.
وأع��رب��ت ال�ف��ارس ع��ن تعازيها ألس��رة الفقيد سائلة المولى ع��ز وج��ل ل��ه الرحمة
والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
وفي وقت الحق أص��درت الفارس ق��رارا بتكليف مديرة ادارة مكتب التخطيط في
الهيئة العامة للطرق المهندسة رج��اء المؤمن بمنصب مدير ع��ام هيئة الطرق
والنقل البري.
كما تم توزيع فرق عمل على الطرق الرئيسة للتأكد من جميع أغطية المناهيل
ال �م��وج��ودة فيها م��ع اع ��داد دراس ��ة ع��ن ن�ق��ل بعضها م��ن منتصف ال �ش��وارع ال��ى
األرصفة.

تحذير علمي
والسكري وأمراض القلب.
وأظ�ه��رت ال��دراس��ة -ال�ت��ي أجرتها كلية «غ��روس�م��ان» للطب ف��ي جامعة نيويورك
وشملت حوالي  5000بالغ تتراوح أعمارهم بين  55و 64عاما -أن أولئك الذين
لديهم تركيزات أعلى من «الفثاالت» في البول كانوا أكثر عرضة للوفاة بأمراض
القلب .ومع ذلك ،ال يبدو أن التركيزات األعلى من «الفثاالت» تزيد من خطر الموت
بالسرطان ،وفق الدراسة.
وق ��ال ل �ي��ون��اردو ت��راس��ان��دي ،أح ��د ال�ب��اح�ث�ي��ن ف��ي ال ��دراس ��ة إن «زي � ��ادة ال�ت�ع��رض
ل�«الفثاالت» مرتبط بالموت المبكر ،خاصة بسبب أمراض القلب» .وأشار إلى أن
«الدراسة ال تؤكد العالقة المباشرة بين التعرض للفثاالت والموت ،وذلك بسبب
أن اآلليات البيولوجية لتلك العالقة غير واضحة بعد».

وق ��ال ت��راس��ان��دي «ت�ش�ي��ر أب�ح��اث�ن��ا إل ��ى أن ال�خ�س��ائ��ر ال�ن��اج�م��ة ع��ن ه ��ذه ال �م��ادة
الكيماوية على المجتمع أكبر بكثير مما كنا نظن في البداية».

«التحالف الوطني»
وتوليها منصب قاض ،كما يمثل تصحيحا لوضع خطأ استمر لعقود من الزمن
مخالفا المبادئ الدستورية التي نصت على ال�م�س��اواة وح��ارب��ت التمييز على
أساس الجنس.
وزاد إن القرار فتح آفاق المشاركة للمرأة بجانب الرجل في تطوير قدرات الجيش
في شتى االختصاصات.
وأكد التحالف أن التصريحات النيابية المناهضة للقرار صادرة من مجموعة غير
ً
مؤمنة بالدستور نصا وال بالديموقراطية نهجا ،ومارست -وما ت��زال -اإلرهاب
ال�ف�ك��ري وال�س�ي��اس��ي ف��ي أك�ث��ر م��ن محطة ت��اري�خ�ي��ة ض��د ن�ض��ال ال �م��رأة الكويتية
للحصول على حقوقها السياسية واالجتماعية ،وحاولت فرض الوصاية الدينية
على المجتمع ومصادرة حقوقه الدستورية والمدنية.
َّ
وف��ي خ�ت��ام ال�ب�ي��ان ،ه�ن��أ التحالف ال��وط�ن��ي ال��دي�م��وق��راط��ي ال �م��رأة الكويتية على
ً
انضمامها إل��ى الخدمة العسكرية ،م��ؤك��دا إيمانه بقدراتها وعطائها في خدمة
ً
الوطن في أكثر من موقع ،مستذكرا بكل فخر واعتزاز مسيرة المرأة الكويتية منذ
القدم ونجاحها في جميع المجاالت.
من جهتهَّ ،قدم النائب فايز الجمهور اقتراحا بقانون لتعديل قانون الجيش ُّ
ينص
على أن يكون االل�ت�ح��اق بالجيش للذكور فقط ع��ن طريق الخدمة العسكرية أو
التطوع أو التعيين وذلك بالشروط واألوضاع التي تحددها القوانين والمراسيم
والقرارات التنفيذية.
وقال في المذكرة اإليضاحية للقانون إن فتح الباب أمام اإلناث لاللتحاق بالجيش
ً
ُيعد فتحا للباب أمام شر ُمستطير ال قبل لنا به ،فما الناس إال عبيد للعواطف إال
َّ
من عصم الله وحصن نفسه بسياج من اإلرادة التي تستعصي على غلواء األهواء.
واعتبر الجمهور أن هذه البدعة المثارة ما هي إال عدوان على قيمنا وقلة تبصر
ليست بغريبة على من يحاولون تقليد الغرب والسير على درب��ه والنسج على
منواله ضاربين ُعرض الحائط بقيم مجتمعنا المسلم ذي الطابع المحافظ الذي
ً
ال يقبل به بديال.

