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   ٤Friday September 30 ,2022 - Issue No.16587 من ربيع األول ١٤٤٤ املوافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢  

رســمت الكويت أمس صورة زاهيــة لدميوقراطيتها العريقة في انتخابات 
تصحيح املســار (٢٠٢٢) حيث لبى الشــعب نداء القيادة السياسية مبمارسة 

حقهم في االختيار وإيصال ممثليهم إلى قاعة عبداهللا السالم.
فقد أقبل املواطنون منذ الصباح على جلان االقتراع في تظاهرة دميوقراطية 
فريدة امتدت حتى الساعة الثامنة مساء، ومع إغالق باب التصويت بدأ الفرز، 
وســريعا بدأت مالمح التشــكيل اجلديد ملجلس األمة في الظهور، ومن بينها 
عودة املرأة الكويتية بقوة وجدارة إلى كرسي املجلس ممثلة في عالية اخلالد 

ود.جنان بوشهري.. ووجوه شبابية في مختلف الدوائر.
النائــب املخضــرم ورئيس مجلس األمة األســبق أحمد الســعدون تصدر 
الدائــرة الثالثة مبجموع أصوات فاق الـ ١٢ ألف صوت وهي األعلى بني جميع 
املرشــحني، فيمــا تصدر عبداهللا املضــف الدائرة األولى، ود.بــدر املال الدائرة 
الثانية، وشــعيب املويزري الدائرة الرابعة مع حضور بارز للنائب د. مبارك 
الطشــة، وحمدان العازمي الدائرة اخلامســة التي سجلت أيضا حضورا قويا 

للنائب اجلديد سعود العصفور.

غير مخصص للبيع

صالح عاشور
(٢٨٦٧ صوتًا)

خالد العميرة
(٢٢٢٨ صوتًا)

د. عادل الدمخي
(٣٤٠٣ أصوات)

د. حسن جوهر 
(٦٣٣٢ صوتًا)

أسامة الزيد 
(٥٧٦٤ صوتًا)

عيسى الكندري
(٣٦٨٣ صوتًا)

أحمد الري
(٤١٠٤ أصوات)

عبداهللا املضف
(٦٣٧٥ صوتًا)

د.عبيد الوسمي 
(٥١٣٤ صوتًا)

ثامر السويط 
(٥٥٩٢ صوتا)

مرزوق اخلليفة
(٥١٩٩ صوتًا)

م. عبداهللا فهاد
(٤٨٩٤ صوتًا)

شعيب املويزري
(٩٧٦٢ صوتًا)

مبارك احلجرف 
(٦٣١٥ صوتًا)

يوسف البذالي 
(٤٤٣١ صوتًا)

د.مبارك الطشة 
(٧٤٩٢ صوتًا)

سعد اخلنفور 
(٥٣٤٣ صوتًا)

محمد هايف 
(٧٤٧٥ صوتًا)

أ.د.حمد املطر 
(٢٤٦٠ صوتًا)

عبداهللا األنبعي
(١٩٢٢ صوتًا)

د. فالح الهاجري
(٢٩٢١ صوتًا)

د. بدر املال
(٧٢٨٥ صوتًا)

عبدالوهاب العيسى 
(٢٠٥٦ صوتًا)

حامد البذالي
(٣٣٧٤ صوتًا)

خليل الصالح 
(٢٩٤٩ صوتًا)

محمد املطير
(٤٣٦٤ صوتًا)

عالية اخلالد
(٢٤٧٢ صوتًا)

شعيب شعبان
(٣٣٩٤ صوتًا)

عمار العجمي
(٣٧٨٤ صوتًا)

د. جنان بوشهري
(٤٣٠١ صوت)

أحمد السعدون 
(١٢٢٣٩ صوتًا)

مهلهل املضف
(٧٠٠٥ أصوات)

د. عبدالكرمي الكندري
(٦٩١٥ صوتًا)

د. خليل أبل 
(٢٩٦٣ صوتًا)

د. عبدالعزيز الصقعبي
(٥٣٢٩ صوتًا)

مهند الساير 
(٥٩٩٨ صوتًا)

حمد العبيد 
(٣٣٧٦ صوتًا)

فارس العتيبي 
(٣١٨٩ صوتًا)

فيصل الكندري
(٤٦٢١ صوتًا)

د. محمد احلويلة
(٦٩٢٨ صوتًا)

خالد العتيبي
(١٠١١٤ صوتًا)

حمدان العازمي 
(١١٣٩٤ صوتًا)

ماجد املطيري 
(٥٩٢٥ صوتًا)

محمد املهان
(٥٤٨٥ صوتًا)

الصيفي الصيفي 
(٧٣٤١ صوتًا)

سعود العصفور 
(١٠٣٧٣ صوتًا)

هاني شمس 
(٦٧٨٧ صوتًا)

مرزوق احلبيني 
(٤٧٩٩ صوتًا)

الدائرة ١  - نتائج رسمية 

الدائرة ٥  - نتائج غير رسمية الدائرة ٤  - نتائج غير رسمية 

الدائرة ٣  - نتائج رسمية الدائرة ٢  - نتائج رسمية 

حمد املدلج 
(٢٨٢٦ صوتًا)

أسامة الشاهني
(٢٨٨٩ صوتًا)

الدميوقراطية الكويتية.. في أبهى صورة
جنان بوشهري وعالية اخلالد تعيدان بجدارة املرأة الكويتية إلى قاعة عبداهللا السالم 

الشعب لبّى نداء القيادة السياسية واختار ممثليه الـ ٥٠ في انتخابات تصحيح املسار في أجواء تنظيمية مثالية 

١٨ من «املعتصمني» احتفظوا مبقاعدهم 

١٢ نائبًا عادوا من مجالس سابقة

في سابقة.. اخلليفة والبذالي ٥٤ ٪ نسبة التغييير في املجلس اجلديد
فازا من وراء األسوار  

شكر مستحق

بلغ عدد الذين لم يحالفهم احلظ في االنتخابات 
احلالية من النواب الذين اعتصموا في مبنى مجلس 
األمة في أواخر الفصل التشريعي السابق ٣ نواب 
وهم أحمد مطيع وأسامة املناور وفايز اجلمهور، 
باإلضافة إلى ســعود أبوصليــب الذي لم يخض 
الســباق االنتخابي، وبذلك احتفظ ١٨ من النواب 

املعتصمني مبقاعدهم.

عــاد إلى مجلــس األمة في الفصل التشــريعي 
السابع عشر ١٢ نائبا من مجالس سابقة وهم: أحمد 
الري، ود.عادل الدمخي، وصالح عاشــور، وأحمد 
السعدون، وعمار العجمي، ود.خليل أبل، ومحمد 
هايــف، وم.عبداهللا فهاد، وهاني شــمس، وماجد 

دخل مجلس األمة في الفصل التشــريعي املطيري، وفيصل الكندري، ومرزوق احلبيني.
الســابع عشــر ١٥ وجها جديدا بينهم نائبتان 
وهم: أسامة الزيد، وحمد املدلج، وخالد العميرة، 
وشــعيب شــعبان، وحامد البذالــي، ود.فالح 
الهاجري، وعالية اخلالد، وعبدالوهاب العيسى، 
وعبداهللا األنبعي، ود.جنان بوشهري، وحمد 
العبيد، ود.مبارك الطشــة، ويوسف البذالي، 

وسعود العصفور، ومحمد املهان.

٢٣.. احتفظوا مبقاعدهم١٥ وجهًا جديدًا
احتفظ ٢٣ نائبا من مجلس ٢٠٢٠ مبقاعدهم في االنتخابات (أمة ٢٠٢٢) 
ليعودوا نوابا في املجلس املقبل للفصل التشــريعي الســابع عشــر وهم: 
عبداهللا املضف، ود.حســن جوهر، وعيســى الكندري، وأسامة الشاهني، 
ود.بــدر املال، ومحمد املطيــر، وخليل الصالح، وأ.د.حمــد املطر، ومهلهل 
املضف، ود.عبدالكرمي الكندري، ومهند الساير، ود.عبدالعزيز الصقعبي، 
وفارس العتيبي، وشــعيب املويزري، ومبارك احلجرف، وثامر السويط، 
وســعد اخلنفور، ومرزوق اخلليفة، ود.عبيد الوسمي، وحمدان العازمي، 

وخالد العتيبي، والصيفي الصيفي، ومحمد احلويلة.

بلغت نســبة التغيير في املجلس 
اجلديد عن مجلس (٢٠٢٠) ٥٤ ٪ حيث 
احتفظ ٢٣ نائبا مبقاعدهم، فيما شهد 
املجلس دخول ٢٧ نائبا جديدا. وبلغت 
نسبة التغيير في «األولى» ٦٠٪، حيث 
احتفظ عبداهللا املضف ود.حسن جوهر 
وأســامة الشــاهني وعيســى الكندري 
مبقاعدهم،  فيما عاد ٣ نواب من مجالس 
ســابقة، ودخل ٣ وجــوه جديدة وهم: 
أسامة الزيد، حمد املدلج، وخالد العميرة. 
وشــهدت نتائج الدائرة الثانية دخول

٦ وجوه جديدة هم: شــعيب شعبان، 
حامد البذالي، فــالح الهاجري، عالية 

اخلالد، عبدالوهاب العيسى، وعبداهللا 
األنبعــي، واحتفــظ ٤ نواب ســابقني 
مبقاعدهــم بنســبة ٦٠٪ تغيير وهم: 
د.بدر املال، محمد املطير، خليل الصالح، 
وأ.د.حمد املطر، وبلغت نسبة التغيير 
في الدائــرة الثالثة ٥٠٪، إذ احتفظ ٥

نــواب مبقاعدهم وهم: مهلهل املضف، 
د.عبدالكرمي الكندري، مهند الســاير، 
د.عبدالعزيــز الصقعبــي، وفــارس 
العتيبي، فيما عاد ٣ نواب وهم: أحمد 
السعدون، عمار العجمي، ود.خليل أبل، 
فيما دخل وجهان جديدان وهما: د.جنان 
بوشهري، وحمد العبيد. وشهدت الدائرة 

الرابعة تغييرا في مقاعدها بلغ ٥٠٪، 
حيــث احتفظ ٥ نــواب مبقاعدهم في 
الدائرة، في حني عاد نائبان من مجالس 
ســابقة وهما محمد هايــف وعبداهللا 
فهــاد، فيما جاء د.عبيد الوســمي من 
«اخلامســة» إلى «الرابعــة» ووجهان 
جديدان هما مبارك الطشــة ويوسف 
البذالي. وبلغ معدل التغيير في مقاعد 
الدائرة االنتخابية اخلامسة ٦٠٪، حيث 
احتفــظ ٤ نواب مبقاعدهــم، في حني 
عاد ٤ نواب من مجالس سابقة، ودخل 
وجهان جديدان إلى الدائرة وهما: سعود 

العصفور ومحمد املهان.

انتهــى العرس الدميوقراطــي في انتخابات 
تصحيح املســار، وجند واجبــا علينا أن نوفي 
حق من كانوا الســند األكبر والعامل األبرز في 

إجناح هذا اليوم الكويتي التاريخي بامتياز. 
شــكراً كبيــرة لـــ «الداخليــة»، و«احلرس 
الوطنــي»، وكل العاملــني في قطاعــات املرور 
والدوريات ورجال الشرطة واملباحث اجلنائية 
وأمن الدولة والعالقات العامة. والشكر موصول 
إلــى العاملني فــي وزارة العدل واملستشــارين 
والقضاة ووكالء النيابة الكرام جلهودهم الكبيرة، 
كما نشكر احملافظني ووزير اإلعالم ووكيل الوزارة 

وقطاع األخبــار والبرامج السياســية وجميع 
العاملني في التلفزيون واإلذاعة ووكالة األنباء 

الكويتية (كونا). 
والشكر جلمعية الصحافيني، وشكراً لرجال 
«الصحة» الذين بذلوا جهودا كبيرة، وأيضا إلى 
قوة اإلطفاء وبلدية الكويت، ووزارة التربية التي 
أسهمت في إعداد املدارس واللجان االنتخابية. 
وال ننسى شكر الهالل األحمر الكويتي والفرق 
التطوعية، وكل من ســاهم وتطوع إلجناح هذا 
اليوم االنتخابي الذي شّكل عالمة مضيئة جديدة 

في تاريخ كويتنا احلبيبة.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت PDF الصفحة

د. جنان بوشهري وفرحة الفوز وسط محبيها                   (محمد هاشم)عالية اخلالد حتتفل مع أنصارها بعودة قوية للمرأة الكويتية ملجلس األمة  أحمد السعدون وسط أنصاره ومحبيه وفرحة الفوز الكبير بصدارة الدائرة الثالثة                      (قاسم باشا)

www.alanba.com.kw «النتائج الواردة هي النتائج النهائية للدوائر األولى والثانية والثالثة وغير الرسمية للدائرتني الرابعة واخلامسة.. ومتابعة كافة التفاصيل على موقع «األنباء

عبدالكرمي أحمد

يعد فوز النائبني مرزوق اخلليفة 
وحامد البذالي سابقة برملانية، حيث 
إنهما محتجزان على ذمة قضايا. وأفاد 
مصدر دســتوري بــأن فوز مرزوق 
اخلليفــة وحامد البذالي بانتخابات 
مجلــس األمة ال يلزم خروجهما من 
احلبس وحضورهما جلسات مجلس 
األمة باعتبار أنهما يقبعان حاليا داخل 
السجن بتهمة املشاركة في انتخابات 
فرعية. وأوضح املصدر لـ  «األنباء» 
أن احلصانة البرملانية تكتسب عند 
إعالن الفوز بعضوية مجلس األمة 
وهي تسري على األعمال التي تقع بعد 
متتع النائب بها دون أن متتد إلى ما 
قبل ذلك، فضال عن أنها ومن باب أولى
ال توقف األحكام القضائية السابقة 
على العضوية. وأضاف:  «من الناحية 
القانونية، يبقى الفائزان في السجن 
إلى أن يتم تعديل احلكم قضائيا من 
قبل محكمة التمييز ببراءة اخلليفة، 

وفي حالة صدر قرار بإخالء سبيل 
البذالي املوقوف احتياطيا» أو صدر 

عفو خاص عنهما. 
وبني املصــدر أنه في حال قررت 
محكمــة التمييــز أن املشــاركة فــي 
االنتخابــات الفرعيــة تعــد جرمية 
مخلة بالشرف واألمانة - على اعتبار 
عدم صــدور حكم ســابق منها بهذه 
اجلرمية - فإن حكمها ســيكون باتا 
وســيمنع أي مرشــح مدان بجرمية 
خوض االنتخابات الفرعية مستقبال 
من خوض االنتخابات البرملانية، وهو 
ما سيجعلنا أمام انتخابات تكميلية 
في الدائرتني الثانية والرابعة. ولفت 
إلــى أنه من الناحية الشــكلية يبقى 
اخلليفــة والبذالي نائبــني إلى حني 
صدور حكم محكمة التمييز في العاشر 
من أكتوبر املقبل بشــأن طعن األول 
على حكم إدانتــه، مبينا أن فوزهما 
يوجب متكينهما من أداء القسم النيابي 
كون أن غيابهما عن اجللسات بعذر 

مقبول.

إلىتغطية شاملة النتخابات تصحيح املسار  0413
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اجلمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ محليات

السبيعي: التجربة السعودية مهمة ورائدة 
في تطبيق حساب الضمان االجتماعي

الرياض - كونا: أكد وكيل وزارة الشؤون 
االجتماعية باإلنابة مســلم السبيعي أهمية 
تبــادل اخلبرات في مجال املوارد البشــرية 
واالطالع على البرامج واملشــاريع الناجحة 
واالستفادة من التجارب لتطويرها وحتسني 
األداء. وأثنــى فــي تصريح لـــ «كونا» على 
التجربة السعودية في هذا املجال بعد زيارته 
والوفــد املرافق لــه وزارة املوارد البشــرية 

والتنمية االجتماعية السعودية. 
ووصف الســبيعي التجربة الســعودية 
باملهمة والرائدة في تطبيق حساب الضمان 
االجتماعي وحساب املواطن منذ بداية طرح 

فكرة املشروع وحتى متام تنفيذه.
وأشار الى أن وكيل وزارة املوارد البشرية 
والتنميــة االجتماعيــة للتمكــني والضمان 
االجتماعي السعودي سلطان اجلريس قدم 
للوفد شرحا وافيا وشامال جلميع مراحل اعداد 
وتنفيذ هذا املشروع. وقال السبيعي: اطلعنا 

خالل الزيارة على أهم التحديات التي واجهتهم 
في تنفيذ البرنامــج، وكذلك ما قاموا به من 
حلول ملعاجلة املعوقات واملشكالت، الفتا الى 
ان الوفد قام أيضا بزيارة ملقر برنامج حساب 
املواطن لالطالع على هذه التجربة واالستفادة 

من اخلبرات السعودية في هذا املجال.
وأكد أن «مثل هذه الزيارات مهمة جدا لكي 
يتم البناء والعمل من حيث وصل اليه األشقاء 
في اململكة واالستفادة من هذه التجارب في 
تقدمي اخلدمات وحتســني جــودة العمل في 
الــوزارة للوصول الى أمثــل الطرق لتقدمي 

خدماتها للمستفيدين».
وأعــرب الســبيعي عن «خالص الشــكر 
والتقدير الى حكومة خادم احلرمني الشريفني 
ممثلة بــوزارة املــوارد البشــرية والتنمية 
االجتماعية على حسن االستقبال واحلفاوة 
والوفادة وتقدميهم كل ما يهمنا من معلومات 

تفيدنا في عملنا بكل رحابة».

أكد أن تبادل اخلبرات في مجال املوارد البشرية يُسهم في حتسني األداء

وفد وزارة الشؤون خالل زيارته لوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية السعودية

طالل الفصام: على املجتمع الدولي حث إسرائيل 
على االنضمام ملعاهدة عدم االنتشار وإخضاع منشآتها للتفتيش

ڤيينــا - (كونا): شــددت 
الكويت علــى أهمية معاهدة 
عدم االنتشار وتعميم تطبيق 
نظام الضمانات التابع للوكالة 
الدوليــة للطاقــة الذرية على 
جميــع األنشــطة واملنشــآت 
النوويــة في منطقة الشــرق 
األوســط باعتبار ان «الوكالة 
هي اجلهة املختصة والقادرة 
على التأكد من سلمية البرامج 

النووية».
جاء ذلك فــي كلمة ألقاها 
سفيرنا لدى النمسا وممثلها 
الدائم لدى املنظمات الدولية في 
ڤيينا طالل الفصام أمام الدورة 
السادسة والســتني للمؤمتر 
العام للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية املنعقــدة حاليا خالل 
مناقشة بند (القدرات النووية 

اإلسرائيلية).
الفصــام  الســفير  وقــال 
ان موقــف الكويــت يأتي من 
منطلق ان «االلتزام مبعاهدة 
عدم االنتشار والسعي إلنشاء 
منطقــة خالية من األســلحة 
النووية في الشــرق األوسط 
لهما تأثير مباشر على استقرار 
املنطقة ويسهمان في تعزيز 

األمن والسلم الدوليني».
وأضــاف ان تقارير املدير 
العام ذات الصلة بهذا املوضوع 

وفي تطبيق نظام الضمانات 
الشاملة نســتغرب استمرار 
غض النظر عن جميع اجلوانب 
املتعلقــة بالقــدرات النووية 
اإلســرائيلية واملخاطــر التي 

متثلها».
وأعرب عن اسفه الستمرار 
إسرائيل في رفض أي مبادرات 
أو اتخــاذ أي خطــوات جدية 
نحو متكني الوكالة من تطبيق 
الضمانات الشاملة في الشرق 
األوســط او في سبيل إنشاء 
منطقــة خالية من األســلحة 
النووية وأسلحة الدمار الشامل 
رغم امتالكهــا لبرامج نووية 
تهدد أمن وأمان املنطقة وهو 
ما يزيد من حالة التوتر القائمة 

مخرجات ختامية.
وأشــار إلى اجلهــود التي 
تقــوم بهــا الــدول العربيــة 
نحو إنشاء منطقة خالية من 
األســلحة النوويــة وغيرهــا 
من أسلحة الدمار الشامل في 
الشرق األوسط والتي توجت 
باعتماد اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة املقرر رقم ٧٣/٥٤٦ بعقد 
مؤمتر إلنشاء املنطقة اخلالية 
من األسلحة النووية وغيرها 
من أسلحة الدمار الشامل في 
الشرق األوسط ليكون مسارا 
موازيــا وليس بديــال لنتائج 
مؤمتر املراجعة في عام ٢٠١٠.
الفصــام  الســفير  وقــال 
ان الكويــت بصفتهــا رئيس 
الدورة احلالية للمؤمتر تؤكد 
حرصهــا التام على العمل مع 
الدول املعنية لتحقيق غايات 
املؤمتر وبلوغ أهدافه، . ودعا 
السفير الفصام في ختام كلمته 
املجتمع الدولي الى االضطالع 
مبســؤولياته وحث إسرائيل 
على االنضمــام ملعاهدة عدم 
االنتشــار وإخضاع منشآتها 
كافة لنظام الضمانات الشامل. 
كمــا طالــب بإبقــاء موضوع 
القدرات النووية اإلسرائيلية 
قيد النقاش ضمن أجهزة صنع 

السياسات في الوكالة.

ويتعارض بشــكل صارخ مع 
عدد كبير من القرارات الدولية 

في مختلف احملافل الدولية.
وشــدد الســفير الفصــام 
علــى أهميــة حتقيــق تقــدم 
ملموس فيمــا يتعلق بتنفيذ 
القرار ١٩٩٥ اخلاص بالشرق 
األوســط والذي يعتبر جزءا 
من صفقــة التمديد الالنهائي 
ملعاهــدة عدم االنتشــار فيما 
أكد متسك الكويت مبخرجات 
املراجعة للمعاهدة  مؤمترات 
لألعوام ١٩٩٥ و٢٠٠٠ و٢٠١٠.

وفي هذا الصدد، أعرب عن 
أسفه من عدم متكن مؤمتري 
املراجعة األخيرين في العامني 
٢٠١٥ و٢٠٢٢ من التوافق على 

في كلمة ألقاها أمام الدورة السادسة والستني للمؤمتر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

السفير طالل الفصام يلقي كلمة الكويت

توضح في الفقرة الرابعة عاما 
بعــد آخــر ان «جميــع الدول 
في منطقة الشــرق األوســط 
باستثناء إسرائيل أطراف في 
معاهدة عدم انتشار األسلحة 
النوويــة» وأنها قــد تعهدت 
جميعها باســتثناء إسرائيل 
كذلك «بقبول ضمانات الوكالة 

الشاملة».
وقال السفير طالل الفصام: 
«انــه في خضــم ما تشــهده 
املناقشــات في الوكالة والتي 
تركز على أهمية تعزيز بيئة 
اآلمن واألمان النووي وتقوية 
كافــة اجلوانــب املتعلقة بها 
وأهمية تعزيــز قدرة الوكالة 
على القيام بدورها في التحقق 

مسؤولو جلان شعبية لـ «األنباء»: تنازل «الدفاع» عن األراضي غير املستغلة  
لصالح «الرعاية السكنية» إلنشاء مناطق جديدة يلبي احتياجات األسر

في البدايــة، قال رئيس 
التنمويــة م.خالد  اجلماعة 
العتيبــي إن حتريــر مزيد 
من األراضي أمر من شــأنه 
أن يخــدم أصحاب الطلبات 
القدمية، خصوصا إذا كانت 
هذه األراضي تقع بالقرب من 
املناطق احلضرية مثل جنوب 
القيروان ومنتزه أبوحليفة 
وغــرب هديــة والصليبية 
الزراعيــة وأرض املعســكر 
وغيرهــا مــن األراضي غير 

املستفاد منها حاليا.
وأضاف العتيبي ان ذلك 
سيســهم فــي حل مشــكلة 
انتظــار أصحــاب الطلبات 
القدمية والذين يعانون بشكل 
يومــي وذلك بســبب زيادة 
عدد أفراد أســرهم وارتفاع 
اإليجارات األمر الذي يضاعف 
مسؤولية املسؤولني جتاههم.
وطالب العتيبي اجلهات 
املعنية بالتعامل مع املشكلة 
اإلســكانية بشــكل عاجــل 
وحتويل األراضي بأســرع 
وقت ممكن إلى قسائم سكنية 
تلبي احتياجات هذه األسر.
رصدنــا  قائــال:  وزاد 
مؤخرا توجها جادا للقيادة 
السياســية فــي اإلســهام 

مزيد من املبانــي منخفضة 
التكاليف.

وفي الســياق ذاتــه، أفاد 
رئيــس جلنة أهالــي مدينة 
جنوب صباح األحمد السكنية 
علي عبداهللا، ان التنازل عن 
موقع معسكر لواء اجلنوب في 
غرب صباح األحمد السكنية 
مبادرة طيبة من قبل مجلس 
الوزراء وكذلك وزارة الدفاع، 
مشيرا الى أن ذلك من شأنه أن 
يعمل على زيادة عدد سكان 

املناطق اجلنوبية.
وأعرب عبداهللا عن أمله 
في سرعة تنفيذ ما تطرق اليه 
مجلس الوزراء خالل اجتماعه 
فيمــا يخــص التنــازل عن 
موقع معسكر لواء اجلنوب 

والقريبة أصبحت مزدحمة.
ولفت الى أن مدينة املطالع 
الســكنية ميكــن أن تكــون 
محافظة سابعة حتوي العديد 
مــن اخلدمــات واجلامعــات 
واملستشفيات وجميع املباني 
احلكومية واملوالت التجارية 
وغيرهــا من اخلدمــات التي 
يحتاج اليها املواطن خاصة 
في ظل زيادة سكان الكويت 

خالل السنوات املقبلة.
عــن  عبــداهللا  وأعــرب 
تفاؤله باحلكومــة اجلديدة 
بقيادة سمو رئيس الوزراء 
الشــيخ أحمد نــواف األحمد 
الصباح من خالل التحركات 
اإليجابيــة االخيــرة حلــل 

القضية اإلسكانية.

شأنه أن يسهم في تقليل عدد 
الطلبات اإلسكانية.

ولفت الى أهمية ما صرحت 
به املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية مؤخرا فيما يخص 
التزامها بتوزيع ١٢ ألف وحدة 
سكنية، كذلك مقترح املجلس 
البلدي بتشكيل جلنة لتحرير 
األراضي من شــأنه أيضا أن 
يعمل على اســتقرار األســر 
الكويتيــة، وينعكس إيجابا 
على االقتصــاد الوطني من 
خالل تشغيل شركات املقاوالت 
واأليدي العاملة وفتح فرص 

وظائف للمواطنني.
وأعــرب الدوســري عــن 
شكره لرئيس مجلس الوزراء 
ســمو الشــيخ أحمــد نواف 
األحمد الصباح، ووزير الدفاع 
الداخليــة بالوكالة  ووزيــر 
الشــيخ طــالل اخلالــد لهذه 
املبــادرة الطيبــة التي القت 
اإلشــادة من قبــل كثير من 

املواطنني.
وزاد قائال: ال ننسى دور 
بلديــة الكويــت فــي حترير 
األراضي وتسليمها للرعاية 
السكنية لتسليمها ملستحقيها. 
بدوره، قال الناطق الرسمي 
باســم جلنة أهالــي املطالع 

بحلحلة هذا امللف الشائك. 
مــن جانبه، أفــاد رئيس 
جلنة أهالــي مدينة املطالع 
خالــد العنــزي، ان تنــازل 
وزارة الدفــاع للمرة الثانية 
عن أراض القى إشادة كبيرة 
من قبل الكثير من املواطنني، 
مشيرا الى أن ذلك من شأنه 
ان ينعش سوق األراضي بـ 

٤ آالف وحدة سكنية.
وأضاف العنزي ان حترير 
األراضي أمر مهم، خاصة أنها 
سيســتفيد منها املواطنون 
الذين يستحقونها وينتظرون 
دورهم في الســكن اخلاص 
الذي طال انتظاره، مشيرا الى 
أن األراضي التي تنازلت عنها 
وزارة الدفاع ليست كافية في 
ظل زيادة الطلبات اإلسكانية 
الى ١٢٠ أو ١٣٠ ألف طلب، وان 
توفير األراضي سيحل هذه 
املشــكلة خاصة ان الكويت 
دولة غنية وتستطيع التعاقد 
مع شــركات محلية وعاملية 
لتنفيذ البنى التحتية للمدن 

اجلديدة.
وزاد قائــال: لدينا أراض 
في جنوب القيروان وارض 
املعســكرات فــي اجلهــراء 
والوفــرة البــد مــن توزيع 

املواقع احملددة  وتخصيص 
وحصــر األراضــي الفضــاء 
للمشاريع السكنية، وان تكون 
هناك بدائل سكنية متنوعة 
الى  للمواطنــني، باالضافــة 
التعاون مع القطاع اخلاص 
أو  األجنبيــة  والشــركات 
املطورين العقاريني لسرعة 

اجناز هذه املشاريع.
واقترح عبداهللا بإنشــاء 
محافظة جديدة ســابعة في 
املنطقة اجلنوبية من البالد 
لتخدم عــدة مناطــق ومدن 
جديدة خالل السنوات املقبلة، 
مشــيرا الــى أن إنشــاء مدن 
جديدة في املناطق اجلنوبية، 
وكذلك الشمالية مطلب مهم 
خاصــة ان املناطق الداخلية 

بدوره، قال رئيس جلنة 
أهالي املطالع سباع الدوسري 
إن القضيــة اإلســكانية في 
الكويت تعد من أهم القضايا، 
مشيرا الى أن حترير األراضي 
وتسليمها للرعاية السكنية 
ومستحقي الرعاية السكنية 
مــن شــأنه أن يعمــل علــى 
االستقرار األسري للمواطنني.

وأضاف الدوسري انه من 
خالل توجيهات رئيس الوزراء 
ســمو الشــيخ أحمــد نواف 
األحمد الصباح، وكذلك النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
الشيخ طالل اخلالد، بالتنازل 
عن أراضي معسكر اجلهراء 
واملنطقة الواقعة جنوب غرب 
صباح األحمد الســكنية من 

السكنية ياســر املاجدي إن 
التنــازل عن موقع معســكر 
لواء اجلنوب في غرب صباح 
األحمد الســكنية وما تطرق 
اليــه مجلس الــوزراء خالل 
الفترة األخيــرة هي مبادرة 
جيدة خاصة أن هذه األراضي 
كانت غير مستغلة، وأن ذلك 
يشــير الــى توجــه مجلس 
الــوزراء لتوزيــع األراضي 
واالجتاه نحو املسار الصحيح 
كما كنا نطالب بذلك مؤخرا.
ان  املاجــدي  وأضــاف 
مجلس الوزراء التمس رسالة 
املواطنني، وهي مبادرة طيبة 
من احلكومة إلصالح املسار، 
معربا عن أمله ان يتم توزيع 
مزيد من األراضي كل ســنة، 
خاصة أن املؤسســة العامة 
للرعايــة الســكنية صرحت 
مؤخرا بأنها ملتزمة بتوزيع 

١٢ ألف قسيمة للمواطنني.
وأشار الى أن هناك كثيرا 
مــن األراضي الفضــاء منها 
غرب هدية ومنتزه ابوحليفة 
والعديد من املناطق االخرى، 
وان حترير مزيد من األراضي 
مطلــب مهــم في ظــل زيادة 
التعداد السكاني للبالد ومع 

زيادة الطلبات اإلسكانية.

عاطف رمضان

أشاد عدد من مسؤولي اللجان الشعبية باهتمام مجلس الوزراء بالرعاية السكنية وما مت خالل انعقاد جلساته من موافقة 
وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طالل اخلالد، على التنازل عن موقع معسكر لواء اجلنوب بغرب مدينة صباح 
األحمد السكنية لصالح املؤسسة العامة للرعاية السكنية وهو التنازل الثاني من قبل «الدفاع» للرعاية السكنية. وأضافوا 
في تصريحات متفرقة لـ «األنباء» أن هناك توجها جادا من احلكومة لإلسهام في حل املشكلة اإلسكانية، مشيدين 
كذلك بقرارات مجلس الوزراء بتكليف بلدية الكويت باتخاذ إجراءات لتخصيص املواقع احملددة في التقرير املعد 
من قبل جلنة حصر األراضي للمشاريع السكنية في املنطقة احلضرية. ولفت البعض الى أن حترير األراضي يسهم في 
حل مشــكلة انتظار أصحاب الطلبات القدمية، وان تنازل «الدفاع» عن هذه األراضي من شأنه انعاش سوق األراضي. 
واقترح البعض انشاء محافظة جديدة سابعة في املنطقة اجلنوبية من البالد، خاصة ان املناطق الداخلية أصبحت 
مزدحمة وان ذلك من شــأنه أن يعمل على االستقرار االسري للمواطنني، وينعكس إيجابا على االقتصاد الوطني من 

خالل تشغيل شركات املقاوالت واأليدي العاملة وفتح فرص وظائف للمواطنني. وفيما يلي التفاصيل:

أكدوا أنهم ملسوا توجهاً جاداً من احلكومة لإلسهام في حل املشكلة اإلسكانية وثمنوا موقف الوزير طالل اخلالد ووزارة الدفاع

علي عبداهللام.خالد العتيبي ياسر املاجديسباع الدوسريخالد العنزي

انشاء القسائم السكنية في مشروع مدينة املطالع السكنية جانب من املشاريع اخلدمية ضمن اعمال البناء واالنشاء في مشروع مدينة املطالع السكنية

العتيبي: إجراءات «الدفاع» تسهم في حل مشكلة انتظار أصحاب الطلبات القدمية
العنزي: تنازل «الدفاع» عن أراض ينعش سوق اإلعمار بـ ٤ آالف وحدة سكنية

عبداهللا: إنشاء محافظة سابعة باملنطقة اجلنوبية يساعد على حل املشكلة اإلسكانية
الدوسري: القضية اإلسكانية من أهم القضايا وتوفير األراضي من شأنه العمل على االستقرار األسري 
املاجدي: التنازل عن موقع معسكر لواء اجلنوب في «غرب صباح األحمد السكنية» مبادرة جيدة
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«اخلارجية»  تستنكر االستهداف املدفعي 
اإليراني لعدة مناطق في إقليم كردستان

أعربــت وزارة اخلارجيــة عن 
إدانة واستنكار الكويت الشديدين 
املدفعي والصاروخي  لالستهداف 
اإليرانــي لعدة مناطق فــي إقليم 
كردستان بجمهورية العراق الشقيق 
والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد 
من األشخاص في تعد سافر على 
أمنه وسيادته وسالمة مواطنيه.

وأكــدت الــوزارة في بيــان لها 
تضامــن الكويــت مــع جمهورية 
العراق الشقيق، معربة عن خالص 
التعازي وصادق املواساة حلكومة 
وشعب العراق ومتنياتها للمصابني 

بالشفاء العاجل.

السفيرة الفرنسية: الكويت شريك مهم 
لفرنسا وتربطنا عالقات ودية وتاريخية قوية

هنأت السفيرة الفرنسية 
لدى البالد كلير لوفليشر، 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمــد مبناســبة 
الذكرى الثانية لتولي سموه 

مقاليد احلكم.
وقالــت فــي تصريــح 
بالنيابــة  إنــه  صحافــي 
عن فرنســا، أود أن أتقدم 
بخالص التهاني إلى صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، مبناســبة الذكرى 
الثانية لتوليه مقاليد احلكم 

في البالد.
وأضافــت: تربــط فرنســا والكويــت 
عالقات وديــة وتاريخية قوية، والكويت 
شــريك مهــم لفرنســا التي تولــي أهمية 
كبيرة لديبلوماسيتها املتوازنة ومبادئها 

الدميوقراطية.
وقالت انه خالل هذين 
العامــني، كانــت القضايا 
احمللية والشباب والتنمية 
االقتصاديــة، مبا في ذلك 
تعزيز فرص االســتثمار 
في صميم اهتمامات سمو 
األمير، ونحن نتطلع إلى 
زيــادة تعزيــز وتعميــق 
الثنائي لصالح  تعاوننــا 

بلدينا.
وأعربــت عن ثقتها في 
أن الصفحة اجلديدة التي 
فتحــت باالنتخابــات وتشــكيل حكومة 
جديــدة ســتعطي زخمــا جديــدا لكويت 
مزدهرة ومستقرة، متمنية لسمو األمير 
كل التوفيق والصحة، ولشــعب الكويت 

السالم والعافية.

هنأت صاحب السمو بالذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد احلكم

السفيرة الفرنسية كلير لوفليشر

الكويت: تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
ضرورة للوصول إلى التحول الرقمي

أكــدت الكويــت أهميــة تكنولوجيــا 
املعلومات واالتصاالت للوصول الى التحول 
الرقمي، فيما شــددت علــى حرصها على 
تعزيز مجاالت االتصــاالت وتكنولوجيا 
املعلومات من خالل بناء بنية حتتية رقمية 

متطورة.
جــاء ذلــك فــي كلمــة الكويــت التي 
ألقاها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
لالتصاالت وتقنية املعلومات عمر العمر 
أمام مؤمتر املندوبني املفوضني لعام ٢٠٢٢

لالحتاد الدولي لالتصاالت الذي يعقد في 
رومانيا حتــت مظلة األمم املتحدة. وقال 
العمر في اتصال هاتفي مع (كونا) إن كلمة 
الكويــت أمام املؤمتر اســتعرضت أهمية 
االســتمرار بضخ املزيد من االستثمارات 
فــي التكنولوجيا الرقمية من أجل نشــر 

شبكات اجليل اخلامس وشبكات األلياف 
الضوئية في جميع أنحاء البالد من اجل 

تقدمي أفضل اخلدمات بجودة عالية.
وتشارك الكويت في أعمال املؤمتر الذي 
تستمر أعماله في الفترة من الـ ٢٦ سبتمبر 
اجلاري حتى الـ ١٤ من أكتوبر املقبل بوفد 
برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
لالتصاالت وتقنية املعلومات عمر العمر.
وانضمــت الكويت إلى االحتاد الدولي 
لالتصــاالت في عام ١٩٥٩ وهي عضو في 

مجلس االحتاد منذ عام ١٩٨٢.
ويعتبــر مؤمتر املندوبــني املفوضني 
لالحتاد الدولي لالتصاالت الذي يعقد كل 
أربع ســنوات السلطة العليا لالحتاد في 
حتديد السياسات العامة لتحقيق أهداف 

االحتاد وإقرار دوره في املستقبل.

خالل كلمة أمام مؤمتر املندوبني املفوضني لعام ٢٠٢٢ لالحتاد الدولي لالتصاالت

عمر العمر يُلقي كلمة الكويت

«الدفاع املدني» حتدد آلية عمل
اإلخالء الوهمي في املدارس

عبدالعزيز الفضلي

حــّددت االدارة العامة 
للدفاع املدنــي آلية عمل 
الوهمي  لتمارين اإلخالء 
للمــدارس، علــى أن يتم 
إعداد جدول زمني مسبق 
للمدارس التي ترغب في 
القيــام بتمريــن إخــالء 

وهمي.
جــاء ذلــك فــي كتاب 
الدفــاع  إدارة  وجهتــه 
املدني للوكــــيل املساعد 

للتـــــنمية التربوية واألنشــطة فيصل 
املقصيد، وتلقت «األنباء» نســخة منه، 
طلبــت فيه إعــداد جدول زمني مســبق 
للمدارس التي ترغب في القيام بتمرين 
إخالء وهمي، على ان تكون هي املخولة 
باملخاطبات مــع اإلدارة العامــة للدفاع 

املدني - إدارة التخطيط 
واملتابعة، وذلك لألسباب 

التالية:
١- ضمان عــدم تضارب 
املواعيــد وتنظيم أوقات 
بــني  اإلخــالء  متاريــن 

املدارس.
٢- متارين اإلخالء حتتاج 
الى فتــرة زمنيــة كافية 
لإلعــداد والتحضير من 
اجتماعــات حتضيريــة 
وإلقــاء  وتنســيقية 
محاضـــــرات توعويــة 

للجهة املعنية.
٤- ضــرورة االلتزام مبواعيد التمارين 
نظــرا لوجــود آلية ثابتة لهــا من إعداد 
وتنسيق بني اجلهات املختلفة، ما يضمن 
حتقيق النتائج املرجوة من القيام بتمرين 

اإلخالء وحسن سير العمل.

لضمان عدم تضارب املواعيد وتنظيم أوقات التمارين بني املدارس

فيصل مقصيد

وصول الدفعة الثالثة من طائرة اليوروفايتر «تايفون ترانش ٣»

أعلنت رئاسة األركان العامة للجيش 
الثالثــة مــن طائــرة  وصــول الدفعــة 
اليوروفايتر تايفون إلى أرض الوطن من 
طراز (تايفون ترانش ٣) معززة اجلاهزية 
القتالية للقوة اجلوية الكويتية. وقالت 
مديريــة التوجيــه املعنــوي والعالقات 

العامة برئاسة األركان في بيان صحافي 
ان الطائرة مــن أحدث املقاتالت متعددة 
األدوار وتتميز بقدرات حربية إلكترونية 
وقدرة استجابة عالية السرعة. وذكرت 
أن هــذه الدفعة عبارة عــن طائرتني من 
أصــل ٢٨ طائــرة مت البدء في تســليمها 

للقــوة اجلويــة مؤخرا كثمرة ملشــروع 
استراتيجي شامل ميثل نقلة نوعية في 
جاهزية القوة اجلوية الكويتية القتالية 
حيث حققت الطائرات املستلمة ١٠٠ ساعة 
طيران. وأشارت الى إقامة حفل الستقبال 
الدفعة الثالثة، حيث حطت الطائرتان في 

قاعدة سالم الصباح اجلوية التابعة للقوة 
اجلوية بحضور آمر القاعدة العميد الركن 
طيار ظافر العجمي والســفير اإليطالي 
لدى الكويت كارلو بالدوتشــي وامللحق 
العســكري اإليطالي العقيد سالفاتوري 

فيرارا وعدد من ضباط القوة اجلوية.

تعد من أحدث املقاتالت متعددة األدوار وتتميز بقدرات حربية إلكترونية وقدرة استجابة عالية السرعة

العميد الركن طيار ظافر العجمي والسفير اإليطالي لدى الكويت كارلو بالدوتشي وامللحق العسكري اإليطالي العقيد سالفاتوري فيرارا وعدد من ضباط القوة اجلوية.خالل استقبال الطائرة

حصة السعد: ضرورة العمل على حتقيق أهداف
مجلس سيدات األعمال العرب ومتكني املرأة اقتصاديًا

القاهرة - هناء السيد

 لفتــت رئيســة مجلس 
سيدات األعمال العرب الشيخة 
د.حصة السعد ضرورة العمل 
على حتقيق أهداف املجلس 
املرجوة والعمل على خدمة 
املرأة ومتكينها اقتصاديا مع 

التركيز على الشباب.
جــاء ذلك في كلمة ألقتها 
الشــيخة حصة فــي افتتاح 
أعمال دور االنعقاد الســابع 
(٢٠٢٢ - ٢٠٢٦) للجمعيــة 
العموميــة ملجلس ســيدات 
العــرب بحضــور  األعمــال 
األمني العــام جلامعة الدول 
العربيــة أحمــد أبــو الغيط 
ووزير اخلارجيــة املصري 
سامح شــكري مبقر جامعة 
وقالــت  العربيــة.  الــدول 
الشــيخة حصــة إن مجلس 
سيدات األعمال العرب يعمل 
على خدمة املــرأة ومتكينها 
اقتصاديــا والتركيــز علــى 
الشباب وإعدادهم للخوض 
فــي مشــاريع ســوق العمل 
«بجــدارة وثقــة» عاليتــني 
مبا يعزز التنمية واالزدهار 

االقتصادي.
وأعربت عن أملها في أن 
يكــون دور االنعقاد اجلديد 
حافال باإلجنــازات والعطاء 
املستمر بتخطي الصعوبات 
التــي واجههــا  واملعوقــات 
الســنوات  املجلــس خــالل 
الثالث املاضية وكان من أهمها 
جائحــة (ڤيــروس كورونا 

املستجد كوفيد - ١٩).
وشددت على أهمية السعي 
والعمل على جتنب ومواجهة 
تبعات تلك اجلائحة والتعافي 
االجتماعيــة  آثارهــا  مــن 
واالقتصاديــة علــى الــدول 
واملجتمعات العربية املختلفة.

وأوضحت الشيخة حصة 
أن وجود األمني العام للجامعة 
العربيــة ووزيــر اخلارجية 
املصــري في هــذا االجتماع 
«يزيده اثراء وقوة»، معتبرة 
مشــاركتهما «مبنزلة دفعة 
معنوية للمجلس وعضواته» 
للمضــي قدمــا نحو حتقيق 

أهدافه املرجوة.
وفــي تصريــح أدلت به 

ســيدات األعمال العرب بعد 
انقطاع دام ثالثة أعوام بسبب 
جائحــة ڤيــروس (كورونا 
املستجد - كوفيد ١٩) وذلك 
من أجل إعادة نشاط املجلس 
مع الدول املعنية سواء كانت 
عربيــة أو أجنبية. ونوهت 
الشيخة حصة إلى أنها تعمل 
علــى إعــادة إحياء نشــاط 
املجلس بعد التوقف األخير، 
الفتــة الــى ان ثمــة زيارات 
مرتقبة ســتقوم بها الى كل 
من ســلطنة عمان وارمينيا 
والسويد وغيرها من الدول 
املعنية إلعادة تفعيل اتفاقيات 

التعاون املشترك.
وثمنــت الشــيخة حصة 
إشــادة كل من االمــني العام 
جلامعة الدول العربية أحمد 
ابو الغيــط ووزير خارجية 
مصر العربية سامح شكري 
خــالل اجللســة االفتتاحية 
بدورها في قيادة املجلس على 
مدى نحو عقدين منذ تأسيسه 
فــي عــام ١٩٩٩، معتبرة ان 
االشــادة وسام على صدرها 

علــى بناء شــراكات ناجحة 
مع مؤسسات املجتمع املدني 
ويعكس االميان بدور املرأة 
العربية في دعم مسار التكامل 
االقتصادي العربي في مجاالت 
عدة خاصة االستثمار وريادة 
االعمال والتمكني االقتصادي 

للمرأة».
وجدد أبــو الغيط تأكيد 
أن مجلــس ســيدات األعمال 
العــرب «جــزء ال يتجزأ من 
منظومة مؤسسات املجتمع 
املدني االقتصادي العربي».

مــن جهتــه، ثمــن وزير 
اخلارجيــة املصري ســامح 
شــكري دور مجلس سيدات 
األعمــال العــرب في حتقيق 
التنمية املستدامة وما يجسده 
املجلس للدور احملوري للمرأة 
العربيــة في جميــع ميادين 
احلياة كشــريك أساسي في 

الشأن العام العربي.
ووصف شكري في كلمة 
مماثلة مجلس سيدات األعمال 
العربية، بأنه «منصة فريدة» 
لتبــادل التجارب واخلبرات 
لســيدات االعمال في الدول 
العربية «مبا يؤدي لالستفادة 
من االمكانيات الكامنة للقطاع 
اخلاص العربي خاصة النساء 

العربيات».
ولفت الى وجود حتديات 
تلقي مبسؤوليات كبيرة على 
املجلس نظرا لدوره احليوي 
لتعزيز التعاون العربي في 

مواجهة هذه التحديات.
وشدد شكري على أهمية 
دور القطاع اخلاص العربي 
في عملية التنمية الشــاملة 
التي تشهدها البلدان العربية 
مشــيدا بــدور هــذا القطاع 
احليوي في حتقيــق النماء 

واالزدهار.

«تقديــرا لـ ٢٣ عاما من عمل 
املجلس».

مــن جانبه، أشــاد األمني 
العام جلامعة الدول العربية 
أحمــد أبوالغيط مبــا تبذله 
رئيسة مجلس سيدات االعمال 
العــرب الشــيخة د. حصــة 
الســعد من جهود ومســاع 
إلجنــاح مســيرة املجلــس 
وتعزيز دور املرأة العربية في 
حتقيق الروابط االقتصادية 
بني مختلف البلدان العربية.

وأكد أبو الغيط في كلمة 
افتتــاح اجتمــاع اجلمعيــة 
لــدور االنعقــاد  العموميــة 
الســابع اهمية دور مجلس 
العــرب  األعمــال  ســيدات 
«كمؤسسة عربية متثل إجنازا 
مهما للمرأة العربية وفضاء 
املبــادرات  ملهمــا لتعزيــز 
وتأكيدا لدور املرأة العربية 
في حتقيق التكامل االقتصادي 

العربي املنشود».
ورأى أن احتضان اجلامعة 
االجتمــاع  لهــذا  العربيــة 
«يعكــس حــرص اجلامعــة 

دعت إلى التركيز على الشباب وإعدادهم للخوض في مشاريع سوق العمل

الشيخة حصة السعد مع الزميلة هناء السيد
رئيسة مجلس سيدات األعمال العرب 
الشيخة د.حصة السعد تلقي كلمتها

الشــيخة حصــة فــي ختام 
اعمال دور االنعقاد السابع، 
قالت إن املجلس يعمل على 
إعداد مشاريع اتفاقيات تعاون 
مع عــدد من الــدول الكبرى 
لتوســيع مجــاالت التعاون 

املشترك.
وأوضحت أن من بني هذه 
الدول التي يعمل املجلس على 
توسيع التعاون معها ايطاليا 

والواليات املتحدة.
كما أشارت الى أنها تعمل 
حاليا على اإلعداد لعقد مؤمتر 
كبير شــامل وموســع خالل 
العام املقبل ٢٠٢٣ في إحدى 
الدول األعضاء باملجلس يجمع 
الــدول العربيــة مــع الدول 
االجنبيــة التي لها اتفاقيات 

تعاون مع املجلس.
وأضافت ان ذلك يأتي في 
اطار تعزيز التعاون وتنشيط 
دور مجلس سيدات االعمال 
العــرب فــي دعــم التكامــل 

االقتصادي العربي.
وأكــدت الشــيخة حصة 
أهمية الدورة السابعة ملجلس 

أبو الغيط: املجلس «جزء ال يتجزأ من منظومة مؤسسات املجتمع املدني االقتصادي العربي»

تزكية حصة السعد لرئاسة مجلس سيدات األعمال للفترة ٢٠٢٢-٢٠٢٦
زكى مجلس سيدات األعمال العرب 
الشيخة د.حصة السعد الصباح رئيسا 
له ملدة أربع ســنوات (٢٠٢٢-٢٠٢٦). 
كما زكى مجلس سيدات األعمال العرب 
خالل اجتماع جمعيته العمومية خيرية 

الدشتي (الكويت) أمينا عاما للمجلس 
للفترة نفسها. وانتخب املجلس رؤساء 
اللجــان، حيث فــازت فتيحــة عثمان 
(املغــرب) برئاســة اللجنــة الثقافية 
واالجتماعية وجنــالء إدوارد (مصر) 

مبنصب أمني سر املجلس وكارمن زغيب 
(لبنان) مبنصب األمني املالي للمجلس. 
وعقد املجلس بتشكيله اجلديد اجتماعا 
للتشاور حول خطة عمل املجلس لدور 

االنعقاد اجلديد (٢٠٢٢-٢٠٢٦).

صاحب السمو تلقى برقية تهنئة من ملك األردن
مبناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد احلكم

تلقى صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف األحمد 
برقية تهنئة من أخيه صاحب اجلاللة الهاشــمية امللك 
عبداهللا الثاني بن احلسني ملك اململكة األردنية الهاشمية 
الشقيقة، أعرب فيها عن خالص تهانيه مبناسبة الذكرى 
الثانية لتولي ســموه مقاليد احلكــم، مؤكدا فيها على 
تعزيز وتطوير العالقات املتينة بني البلدين الشقيقني، 
كمــا ضمنها جاللته خالص متنياته لســموه مبوفور 
الصحة والعافية وبدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة 

اخلير والنماء في الكويت.
هذا، وقد بعث صاحب الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد ببرقية جوابية جلاللته، ضمنها ســموه بالغ 
شــكره وتقديره علــى ما عبر عنــه جاللته من فيض 
املشاعر الطيبة ومن صادق الدعاء، مشيدا سموه بأواصر 
العالقــات التاريخيــة واألخوية احلميمــة التي جتمع 
الكويت واململكة األردنية الهاشــمية الشــقيقة، سائال 
سموه املولى تعالى أن يدمي على جاللته موفور الصحة 
والعافية ويحقق للمملكة األردنية الهاشمية الشقيقة 
امللك عبداهللا الثاني بن احلسنيصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمدكل الرقي واالزدهار في ظل القيادة احلكيمة جلاللته.
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ناخبو الدائرة األولى قالوا كلمتهم.. وأقّروا التغيير بنسبة ٦٠٪

قال ناخبو الدائرة األولى 
كلمتهــم في انتخابات «أمة 
٢٠٢٢»، واختــاروا التغيير 
بنســبة بلغــت ٦٠٪ عــن 
مجلس ٢٠٢٠، أمال في حتقيق 
املزيد من اإلجنازات، وشمل 
التغيير دخول ٣ نواب جدد 
ألول مــرة إلى قبة عبداهللا 
السالم، بينما عاد ٣ آخرون 
لم يكونــوا متواجدين في 
مجلس ٢٠٢٠، في حني حافظ 

٤ نواب على مقاعدهم.
وبحسب النتائج النهائية 
الرسمية، تصدر السباق في 
هذه الدائرة النائب عبداهللا 
املضف بحصوله على ٦٣٧٥

صوتا، تاله النائب د.حسن 
جوهر بـ ٦٣٣٢ صوتا، وجاء 
النائــب أســامة الزيد ثالثا 
بـ ٥٧٦٤ صوتا ليفوز بأول 
دورة نيابية له، وعاد النائب 
أحمد الري مجددا إلى املقعد 
النيابي بحصوله على ٤١٠٤
أصوات وحلوله في املركز 
الرابع، تاله النائب عيسى 

الكندري بـ ٣٦٨٣ صوتا.
كما عــاد إلى املجلس من 
جديد أيضــا النائب د.عادل 
الدمخي بحلولــه في املركز 
السادس وحصوله على ٣٤٠٣

الــى عمليــة  وبالنظــر 
االقتــراع علــى مــدى يــوم 
امس ميكننا القول انه «يوم 
فــي حــب الكويــت».. فهو 
الوصف الذي يليق بالعرس 
الدميوقراطي الذي شــهدته 
البــالد أمــس، حيث ســطر 
الكويتيــون صفحة جديدة 
ناصعة من صفحات تاريخنا 
الدميوقراطي العريق، إذ توافد 
الناخبون والناخبات بأعداد 
كبيرة على جلــان االقتراع 
مبا يؤكــد إميانهم بالعملية 

في بداية عملية االقتراع كان 
معظمهم من كبار السن الذين 
حرصوا على اإلدالء بأصواتهم 
قبل االزدحام، وكان لهم ذلك 
الكاملة  التجهيــزات  بفضل 
والشــاملة التــي وفرت لهم 
من مختلف اجلهات املعنية، 
كما تواجدت كذلك أعداد من 
الشباب الذين بدأوا بالتوافد 
على مقــرات التصويت مع 

منتصف النهار.
الداخلية  وقامــت وزارة 
بتوفير جتهيزات كبيرة في 

وكمــا هــو احلــال داخل 
اللجــان، بدا املشــهد خارج 
مقــرات التصويــت منظمــا 
ومرتبــا وفقــا لعــادة أهــل 
الكويــت فــي هــذا العــرس 

االنتخابي.
ورغم اإلقبــال اجليد من 
الناخبــني والناخبــات على 
مدى يــوم االقتــراع، إال أن 
أعداد املقترعني شهدت كثافة 
كبيــرة في عدد مــن اللجان 
خالل الفترة املسائية وحتديدا 
قبل إغالق مراكز االقتراع، وقد 

الدميوقراطيــة وحرصهــم 
على املساهمة اإليجابية في 
رسم مستقبل مشرق لوطننا 

الغالي.
العــرس  انطــالق  ومــع 
امــس،  االنتخابــي صبــاح 
تابعــت «األنبــاء» حضــور 
الناخبــني واملرشــحني فــي 
مختلف اللجان، وكان واضحا 
جتهيز مقار االقتراع مبختلف 
التجهيــزات، ما ســاهم في 
اجناز عملية االقتراع بسهولة 
ويسر. وكان الفتا أن احلضور 

مقار االقتراع، منها تخصيص 
ممــرات لدخــول وخــروج 
الناخبــني مبــا ســاهم فــي 
انسيابية عملية التصويت، 
بينما قامــت وزارة الصحة 
بتوفير ســيارات اإلسعاف 
وعيادات مزودة بطواقم طبية 
ومتريضيــة في كل مختلف 
اللجان، لتكون في حالة تأهب 
وجاهزية إذا ما كانت هناك 
حاجة إليها، كما تواجدت قوة 
اإلطفــاء في املوقع، مع فرق 
الدفاع املدني والهالل األحمر.

حرص رجال الداخلية على 
منحهــم الفرصة للتصويت 
وذلــك بإدخــال اجلميع إلى 
داخــل مقر اللجنــة وإغالق 
األبواب في الوقت احملددة عن 
الساعة ٨ مساء، مع استمرار 
الســماح للمتواجدين داخل 
اللجنــة بالتصويــت حتى 

االنتهاء منهم جميعا.
وقد تنافس فــي الدائرة 
األولى ٤٨ مرشحا ومرشحة 
للحصــول علــى أصــوات 
الدائــرة وعددهــم  ناخبــي 
نحو ١٠٠١٨٥ ناخبا وناخبة، 
منهم ٤٨٦١٠ ناخبني و٥١٥٧٥

ناخبة، موزعني على ٩٣ جلنة 
انتخابية في مختلف مناطق 
الدائــرة التي تضم: شــرق، 
الدســمة، املطبة، دســمان، 
بنيد القار، الدعية، الشعب، 
حولي، النقرة، ميدان حولي، 
بيان، مشرف، الساملية، البدع، 
الــراس، ســلوى، الرميثية، 
العبداهللا  ضاحيــة مبــارك 
اجلابر، جزيرة فيلكا وسائر 

اجلزر، وأجنفة.
هذا، وجتولت «األنباء» في 
مختلف جلــان الدائرة، ففي 
منطقــة ســلوى، التي يبلغ 
عدد ناخبيها ١٥٦٥٥ ناخبا، 

تصدرها عبداهللا املضف.. بينما حافظ جوهر والشاهني على مقعديهما.. ووصول أسامة الزيد وحمد املدلج وخالد العميرة ألول مرة.. وعودة الري والدمخي وعاشور

أحمد الشحومي في حديث مع أحد ناخبي الدائرة األولىأسامة الشاهني وعدد من مؤيديهأعداد كبيرة من الناخبني بانتظار دورهم للتصويت

أصوات، ثم حل سابعا النائب 
أسامة الشاهني بحصوله على 

٢٨٨٩ صوتا.
ثم جــاء النائــب صالح 
الثامن  املركــز  عاشــور في 
بحصوله على ٢٨٦٧ صوتا 
ليعود مجددا إلى مجلس األمة 
بعد غيابه عنــه في الدورة 
السابقة، وفاز باملركز التاسع 
النائب حمد املدلج بحصوله 
على ٢٨٢٦ صوتا، وجاء في 
املركز العاشــر النائب خالد 

العميرة  بـ ٢٢٢٨ صوتا.

صوتي للكويت

٭ التحرير: مسعد حسني ـ أسامة أبوالسعود ـ
 دارين العلي ـ عاطف رمضان ـ سماح جمال.

٭ التصوير: هاني الشمري ـ متني غوزال.

فريق عمل الدائرة األولى

م.أحمد املنفوحي خالل جولته في إحدى اللجان االنتخابية

د.حسن جوهر يتلقى التهاني النائب عبداهللا املضف يحتفل مع عدد من أنصاره بثقة ناخبي الدائرة األولى

النتائج النهائية الرسمية في الدائرة األولى
عدد األصواتاالسم م
٦٣٧٥عبداهللا املضف١
٦٣٣٢د.حسن جوهر٢
٥٧٦٤أسامة الزيد٣
٤١٠٤أحمد الري٤
٣٦٨٣عيسى الكندري٥
٣٤٠٣د.عادل الدمخي٦
٢٨٨٩أسامة الشاهني٧
٢٨٦٧صالح عاشور٨
٢٨٢٦حمد املدلج٩
٢٢٢٨خالد العميرة١٠

ملشاهدة الڤيديو

«الهالل األحمر»: ٢٠٠ متطوع شاركوا في االنتخابات
أعلنت جمعية الهالل األحمر 
مشاركة ٢٠٠ متطوع ومتطوعة 
مــن اجلمعيــة فــي انتخابات 
(مجلــس األمــة ٢٠٢٢) وذلك 
خلدمــة املجتمع املدني وإبراز 
دور الطاقــات الشــبابية فــي 

العملية االنتخابية.
وأكــد مديــر ادارة اإلعالم 
بجمعية الهــالل األحمر خالد 
الزيــد لـــ «كونــا» ان العمــل 
التطوعي قائــم على التعاون 
بني مختلف اجلهات واملؤسسات 
في الدولة، مشيرا إلى مشاركة 
٢٠٠ متطوع ومتطوعة موزعني 
على جميع الدوائر االنتخابية.

وقال الزيد ان دور املتطوعني 
يقتصر على تقدمي اإلسعافات 
األولية عند احلاجة وتوصيل 
كبار السن وذوي االحتياجات 
اخلاصــة إلى مواقــع االقتراع 
وتقدمي اإلرشادات والتعليمات 

من التعامل مع الناخبني، مؤكدا 
أن هــذه العمليــة تكســبهم 
مهــارات في العمــل التطوعي 
خالل العملية االنتخابية. وأكد 
الزيد أن مشاركة اجلمعية في 
االنتخابات تأتــي إميانا منهم 
بأهميــة دورهم فــي مختلف 
الفعاليــات واألنشــطة التــي 

تقام داخــل الكويت وخارجها 
وتعزيــزا جلمعيــات املجتمع 
املدنــي ودورها اإلنســاني في 
وضع بصمة خاصة عن الكويت.

وأشار إلى حرص اجلمعية 
على مشــاركة متطوعيها في 
مختلف املبادرات واملشاريع مبا 
في ذلك من اكتسابهم خلبرات 
عديــدة فــي العمــل امليدانــي 

واإلنساني.
وأثنــى الزيــد على جهود 
أبناء اجلمعيــة وبناتها وانه 
«ليــس غريبــا عليهــم، فهم 
الفــرص إلبــراز  يتحينــون 
مشــاعرهم الصادقــة جتــاه 
قيادتهم السياسية كلما أتيح 
لهم املجــال خلدمة املجتمع»، 
مشيدا كذلك باهتمام املسؤولني 
فــي الدولــة وحرصهــم على 
تعزيز قيمة العمل التطوعي 

في مختلف مجاالته.

عدد من متطوعي جمعية الهالل األحمر الكويتية

الالزمة للمواطنني.
وأضاف انه مت عقد جلسات 
توعوية للمتطوعــني بأهمية 
املشاركة في االنتخابات كما مت 
تدريبهم في دورات تأهيلية في 
مجال مهارات االتصال والتواصل 
والعمل اجلماعي وكيفية إدارة 
الوقت وذلك لتمكني املتطوعني 
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تنظيم مميز من «العدل» و«الداخلية» بالتعاون مع اجلهات املعنية

شــهد مركز اقتــراع الرجال 
في مدرسة املغيرة بن نوفل 
ازدحاما شــديدا أمــام بوابة 
الدخول، وقد وقف الناخبون 
بالطوابيــر منذ بدء العملية 

االنتخابية.
وفي حــني شــهد مركز 
اقتراع الرجال إقباال كبيرا، 
فإن حركة الناخبات كانت 
خفيفة في مدرسة أم سليم 
األنصاريــة مقــر انتخــاب 
النســاء مــع بدايــة اليوم 
االنتخابــي إال أنهــا بــدأت 
بالتزايد خالل ساعات النهار.
الرميثية  وفي منطقــة 
كان اإلقبال جيدا في مراكز 
اقتراع املنطقة التي حتوي 
٢٠١٢٤ ناخبــا منهم ٩٨٠٥

ناخبني موزعني على ٩ جلان 
في مركز اقتراع الرجال في 
مدرســة سيد محمد حسن 
املوسوي التي شهدت إقباال 
كثيفا منذ ساعات الصباح 
األولى واستمرت على امتداد 
اليوم االنتخابي، وقد كان 
هــذا املركز محطــة ضمن 
محطــات رئيــس مجلــس 
الوزراء باإلنابة وزير الدفاع 
وزيــر الداخليــة بالوكالة 
الشــيخ طالل اخلالد خالل 

اللجان للتصويت.
«األنبــاء»  وتواجــدت 
فــي اللجنــة األصلية التي 
اســتقبلت أول ناخــب في 
متام الساعة الثامنة صباحا 
بحضــور رئيــس اللجنــة 
املستشــار خالد البصيري 
حيث حرص املواطنون على 

اإلدالء بأصواتهم.
وشهدت اللجان الفرعية 
أيضــا فــي املدرســة إقباال 
كبيرا، وفي اللجنة الفرعية 
رقم ٤٠ قال رئيسها املستشار 

الكبيــر من قبل الســيدات 
خاصة كبار السن.

وعلى الوتيرة نفســها، 
بيــان  مدرســة  شــهدت 
االبتدائية للبنات إقباال من 
قبل النســاء. وعلى هامش 
عملية االقتراع، قال رئيس 
اللجنة األصلية املستشار 
د.خالد املنديل لـ «األنباء» 
ان االنتخابات كانت مبنزلة 
عــرس دميوقراطــي متتع 
فيه أبناء الوطن مبمارسة 
حقهم النتخــاب من يصل 
إلــى قبــة عبداهللا الســالم 
وميثلهم في إدارة شــؤون 

البلد والتشريع.
وفــي مدرســة زكريــا 
األنصاري االبتدائية للبنني 
مبنطقة بيــان، قال رئيس 
اللجنة األصلية في املدرسة 
املستشار بدر الصرعاوي لـ 
انه للمرة األولى  «األنباء» 
منذ سنوات يالحظ تواجد 
كبار الســن للمشاركة في 
االنتخابات بهذا العدد منذ 

الصباح.
الصرعــاوي  ونصــح 
املواطنــني باحلــرص على 
املشــاركة في هــذا العرس 

الدميوقراطي.

عبدالهادي العبدالهادي في 
تصريح لـــ «األنبــاء» انه 
خالل العشر دقائق األولى 
وحتديدا الساعة ٨٫١٠ صباحا 
استقبلت اللجنة ١٠ ناخبني.
كمــا شــهدت مدرســة 
مشرف املتوسطة بنات إقباال 
كثيفا منذ الصباح، وقالت 
املواطنــة هنــادي حســني 
لـ «األنباء» إنهــا تواجدت 
الساعة السابعة صباحا قبل 
موعد فتح صناديق االقتراع، 
مشيدة بالتنظيم واإلقبال 

اجلهات املراقبة أشادت بحسن التنظيم واإلقبال الكبير على التصويت من مختلف الفئات العمرية

عبداهللا املضف خالل جولته في إحدى اللجان

رحاب بورسلي وأسرتها وحفيدتها شريفة عبدالرزاق اخلضير

مبارك احلريص في حديث باسم مع اثنني من الناخبني

رئيس مجلس الوزراء باإلنابة وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طالل اخلالد خالل جولته التفقدية

جولته التفقدية على مراكز 
االقتراع في مختلف املناطق 
لالطالع على سير العملية 

االنتخابية.
ولم يختلف الوضع في 
مدرسة محمد الشايجي حيث 
مركز اقتراع الســيدات، إذ 
ســجلت حركة إقبال جيدة 
منذ ساعات الصباح األولى.
وفــي منطقــة مشــرف 
شهدت جلنة مدرسة مشعان 
اخلضير املتوسطة للبنني 
إقباال كبيرا حتى قبل فتح 

حضور مميزخدمات خاصة لكبار السن

رئيس مجلس الوزراء باإلنابة: تسخير كل اإلمكانات 
خلروج العرس الدميوقراطي في أبهى صورة

أكــد رئيــس مجلــس 
الــوزراء باإلنابــة وزيــر 
الداخلية  الدفــــاع ووزير 
الشــيخ طــالل  بالوكالــة 
اخلالد تسخير كل اإلمكانات 
وتذليل جميع الصعوبات 
أمام الناخبــني والناخبات 
لــإلدالء بأصواتهــم فــي 
انتخابات (أمة ٢٠٢٢) بكل 

سهولة ويسر.
جــاء ذلــك فــي بيــان 
العامة  لــإلدارة  صحافــي 
للعالقــات واإلعالم األمني 
بـــ «الداخلية» عقب جولة 
تفقدية للشيخ طالل اخلالد، 
رافقــه فيها نائــب رئيس 
مجلــس الــوزراء ووزيــر 
النفط ووزير الدولة لشؤون 
مجلــس الــوزراء ووزيــر 
الدولة لشؤون مجلس األمة 

بالوكالــة د.محمد الفارس 
ووكيل (الداخلية) الفريق 
أنــور البرجــس وعدد من 

القيــادات األمنيــة، علــى 
عدد من اللجان الرئيســة 

والفرعية.

وشــدد الشــيخ طــالل 
ضــرورة  علــى  اخلالــد 
مراعاة كبار الســن وذوي 
اخلاصــة  االحتياجــات 
ومنحهــم األولويــة فــي 
االدالء بأصواتهم والتعامل 
احلضاري لرجال الشرطة 
مــع الناخبني حتى يخرج 
الدميوقراطــي  العــرس 
فــي أبهى صــورة. وتفقد 
الشيخ طالل اخلالد خالل 
اجلولة اإلجراءات األمنية 
واللوجســتية  والفنيــة 
لوزارة الداخلية واجلهات 
تأمــني  فــي  املشــاركة 
وتنظيم االنتخابات وآلية 
دخول وخــروج الناخبني 
والتسهيالت املقدمة لتمكني 
الناخبــني من أداء واجبهم 

الوطني بيسر.

استضافة أكثر من ٨٠ إعالميًا من مختلف أنحاء العالم
أكد وكيل وزارة اإلعالم 
املســاعد لقطــاع اإلعالم 
املركز  اخلارجي ورئيس 
اإلعالمي اخلاص بتغطية 
انتخابــات (مجلس األمة 
٢٠٢٢) مــازن األنصاري 
ان املركــز دعــا أكثــر من 
٨٠ إعالميــا مــن مختلف 
أنحــاء العالــم لالطــالع 
على التجربة الدميقراطية 
الكويتية التي حتمل شعار 

«تصحيح املسار».
وقــال األنصــاري لـــ 
«كونا» إن املركز اإلعالمي 
يضطلع مبهمات إعالمية 
تســهيل  منهــا  كثيــرة 
التغطية اإلعالمية للوفود 
املشــاركة وتوفيــر كافة 

التجربة الدميقراطية مبا 
في ذلك شرح شعار احلملة 
االنتخابيــة (تصحيــح 
املسار) والذي مت اقتباسه 

ندوة وحلقة نقاشية حول 
شعار احلملة االنتخابية 
«تصحيح املسار» شارك 
فيها عدد كبير من الوفود 
االعالميــة لبيــان أهــم 

اإلجراءات اجلديدة.
وذكر ان املركز اإلعالمي 
الذي يشــرف عليه قطاع 
اإلعالم اخلارجي مبساهمة 
من قطاعــات أخرى مثل 
قطاع اخلدمات اإلعالمية 
واإلعــالم اجلديد وقطاع 
الســياحة واألخبــار في 
وزارة اإلعالم عملوا على 
تسهيل اللقاءات مع الوفود 
اإلعالميــة فــي البرامــج 
التلفزيونيــة ووســائل 

التواصل االجتماعي.

من كلمة صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
ألقاهــا نيابة عنه  والتي 
ســمو ولي العهد الشيخ 

مشعل األحمد.
وبــني ان اإلجــراءات 
اجلديدة التي مت اتخاذها 
في هــذه االنتخابات مثل 
بـ «مرســوم  التصويــت 
البطاقــة املدنية» قد رفع 
النزاهــة  مــن مســتوى 
والشــفافية والتــي تعد 
دعوة للشعب الكويتي في 
حسن االختيار وتصحيح 
مسار النظام الدميوقراطي.

وأشــار األنصاري الى 
أن املركــز اإلعالمــي قام 
الليلــة املاضيــة بتنظيم 

مازن األنصاري

االحتياجــات مــن أجهزة 
وتصاريــح  وكاميــرات 

إعالمية.
املركــز  ان  وأضــاف 
اإلعالمي قام بترتيب جدول 
زيارات ميدانية وجوالت 
ثقافية واجتماعية للوفود 
اإلعالمية املشاركة لزيارة 
مجلس األمــة ودار اآلثار 
اإلسالمية ومركز عبداهللا 
الســالم الثقافي وجامعة 
الكويت إضافة الى املدارس 
في يوم االقتراع ملشاهدة 
عملية التصويت بشــكل 

مباشر.
وأوضح األنصاري ان 
املركز اإلعالمي يهدف إلى 
إيصال رسالة إعالمية عن 

الشيخ طالل اخلالد أثناء تفقده لسير العملية االنتخابية

املركز اإلعالمي قام بترتيب زيارات ميدانية وجوالت ثقافية واجتماعية للوفود املشاركة

شريفة.. تتشح بوطن

تتشح بوطن.. يشعرها باألمان ويغرس في روحها االطمئنان
حب بريء كطفولتها.. يرتسم في ابتسامتها التي جتسد األمل
في مستقبل مزهر ليضع هذا الوطن على سكة تصحيح املسار.

قبل نحو عامني ذهبت شريفة عبدالرزاق اخلضير الى مركز االقتراع برفقة أسرتها 
حتمــل أمانيهــا، لتعيد أمس نفس التجربة بعد أن درســت من جدتها كيف هو حب 
الوطن، ذلك احلب الصادق الذي تراه في األعني وتشــعر به في الوجدان وتتلمســه 
على أطراف النوافذ عندما تشــتم منها رائحة االنتماء الذي يشــعل في داخل كل منا 

مصابيح النور.
ورغم ابتسامتها إال أنها تترقب وتسافر في عالم خياالتها الواسع لتسمع أنشودة 

عشقها األبدي.

شريفة عبدالرزاق اخلضير.. وتفاؤل باملستقبل      (هاني الشمري)
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«الثانية».. املال في الصدارة واستمرار املطير والصالح واملطر

أســفرت النتائج النهائية 
الرســمية النتخابات مجلس 
األمة ٢٠٢٢ في الدائرة الثانية 
عن فوز بدر املال باملركز األول 
بـ ٧٢٨٥ صوتا، ومحمد املطير 
ثانيا بـ ٤٣٦٤ صوتا، فيما حل 
شــعيب شــعبان فــي املركز 
الثالث حاصدا ٣٣٩٤ صوتا، 
وجــاء حامـــد البذالي رابعــا 
بـ ٣٣٧٤ صوتا، وخليل الصالح 
في الترتيب اخلامس بـ ٢٩٤٩

صوتا، وفالح الهاجري سادسا 
بـ ٢٩٢١ صوتا.

أمــا في الترتيب الســابع 
فجاءت عالية اخلالد بـ ٢٤٧٢

صوتا، وحمـــد املطــر ثامنا 
بـ ٢٤٦٠ صوتا، وعبد الوهاب 
العيسى في املركــز التاســع 
بـ ٢٠٥٦ صوتـــا، فيما حــل 
عبــد اهللا االنبعي في املركز 
العاشــر محققا ١٩٢٢ صوتا. 
وجــاءت نســبة التغيير في 

الدائرة ٦٠٪.
وكانت اللجان االنتخابية 
في الدائرة الثانية قد فتحت 
أبوابها في متام الساعة الثامنة 
مــن صباح أمس الســتقبال 
الناخبني الختيــار ممثليهم 
ملجلس األمة ٢٠٢٢ في «عرس 
دميوقراطــي» وطني، حيث 
بلغ عدد الناخبني في الدائرة 
٩٠٤٧٨ منهــم ٤٤٣٤٣ ذكورا 

و٤٦١٣٥ إناثا.
وسارت العملية االنتخابية 
في الدائرة الثانية، التي تضم 
مناطــق: املرقــاب وضاحية 
الســالم والقبلــة  عبــداهللا 
والشويخ والشامية والقادسية 
واملنصورية والفيحاء والنزهة 
والدوحــة  والصليبخــات 
وغرناطة والقيروان والشويخ 

من يختارهم الشعب وينالوا 
ثقته في تأدية املهمة املنوطة 
بهم، مضيفا: علينا كمواطنني 
ان نخدم وطننا من كل موقع.
الغامن: بالنسبة  وأضاف 
لــي ال أســتطيع ان آتي ملقر 
أشــكر  وان  إال  االنتخــاب 
بعــد اهللا ســبحانه وتعالى 
هــذا الشــعب العظيــم الذي 
أوصلنــي منذ عام ٢٠٠٦ إلى 
االنتخابــات املاضية وصلنا 
إلى قبة عبداهللا السالم باملركز 
األول، ويجب ان نتفاءل بأن 
يكون املستقبل افضل ويأتي 
مجلــس وحكومــة يتالفيان 
األخطــاء الســابقة، ألنه إذا 
حتقق االســتقرار السياسي 
والتعــاون بــني الســلطتني 
إيجابيا علينا،  فســينعكس 

نطبق ما جاء في الدســتور 
واملذكرات التفســيرية وبعد 
ذلك ميكن احلكم واحملاسبة، 
أمــا ان يحــدث نفــس مــا 
حــدث في الســابق من البدء 
باالســتجوابات قبل القســم 
فهذا أمر اضر بالبالد وأساء 

للدميوقراطية الكويتية».
وفي ثانوية يوســف بن 
عيسى ومركز معن بن زائدة 
بضاحية عبداهللا السالم، بدا 
إقبال الناخبني على املشاركة 
متوسطا خالل ساعات الصباح 
األولى وازداد بعد الظهيرة، 
كمــا أبــدى رجــال القضــاء 
تعاونــا كبيرا مــع الناخبني 

واإلعالميني.
في هذا السياق، قال رئيس 
اللجنة األصلية في مدرســة 

االقتــراع بكثافــة يحدوهــم 
األمل والتفاؤل بالتغيير إلى 
األفضل، وان يحقق الفائزون 
ما يطمــح إليــه املواطن من 

تطور وتنمية ونهضة.
اللجنــة  وذكــر رئيــس 
األصليــة املستشــار عــادل 
اجلويعد انه مت فتح صناديق 
االقتراع في الســاعة الثامنة 
ان  إلــى  صباحــا، مشــيرا 
االنسيابية الكبيرة في الدخول 
واخلروج لقاعات االقتراع ولم 
يكــن هناك أي ازدحام يذكر، 
ومتكن الناخبون من معرفة 
رقم قيدهم االنتخابي بسهولة.
من ناحيتــه، بني رئيس 
اللجنــة الفرعية ١٥ إناث في 
ثانوية اجلزائر بنات املستشار 
عبــداهللا العتــال ان األمــور 

وإذا لم يتحقق ذلك فالضرر 
سيصيب اجلميع.

وردا علــى ســؤال أحــد 
أخــدم  قــال:  الصحافيــني، 
وطني مــن كل موقع، فليس 
بالضرورة ان أكون رئيسا أو 
نائبا حتى استطيع ان أخدم 
الكويت، لكن استطيع أيضا 
كمواطن من خــارج البرملان 
ان أساند كل من يعمل خلير 
البــالد والعبــاد، مؤكــدا ان 
الرؤيــة ال ميكــن ان تتبلور 
إال بعد ظهور تشكيلة املجلس 
ومن ثم نشاهد أداء أعضائه، 
ونستطيع ان نحكم سواء على 
املجلــس أو احلكومة، والبد 
مــن منــح الفرصــة الكافية 
للسلطتني، وليس كما حدث 
في الســابق، متابعا «البد ان 

معن بن زائدة املستشار عويد 
ساري ان العملية االنتخابية 
متت بسالسة وسط التعاون 
التــام مــن جميــع اجلهــات 

املعنية.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة 
األصلية ملركز ثانوية يوسف بن 
عيسى بضاحية عبداهللا السالم، 
املستشــار خالد العثمان، في 
تصريح لـ «األنباء»، ان الهدوء 
كان سيد املوقف ومت فتح باب 
االقتراع فــي الثامنة صباحا، 
الفتــا إلى التنســيق التام مع 
مختلف املشاركني في العملية 

االنتخابية.
جلان الشامية

أما في منطقة الشامية، فقد 
توجه الناخبون إلى صناديق 

سارت وفق املتوقع وان اإلقبال 
من الناخبات كان جيدا.

كما تفقد مدير عام البلدية 
م.أحمد املنفوحي جلنة مدرسة 
معــن بن زائــدة في ضاحية 
عبــداهللا الســالم، الفتا إلى 
تسخير كل اإلمكانات إلظهار 
العرس الدميوقراطي مبا يليق 
بسمعة الكويت، مشيرا إلى ان 
اجلهات احلكومية قامت بإزالة 
جميــع العوائق أمام وصول 

املقترعني ملراكز االقتراع.
حضور الفت

الفيحــاء  وفــي منطقتــي 
والنزهــة كان هنــاك حضور 
الفت من مختلف الفئات العمرية 
لــإلدالء بأصواتهم، حيث تعد 
نسب املشاركة في التصويت 
ممتــازة مقارنــة بالســنوات 
املاضية، وقد حرص الناخبون 
على املشاركة في اختيار األفضل 

ملستقبل البالد واملواطنني. 
وأشاد الكثيرون بسهولة 
الدخول واخلــروج واإلدالء 
بأصواتهم في زمن قياســي 
ال يتجــاوز اخلمــس دقائق، 
مما جعل اجلميع راضيا عن 
التنظيم بعد اجلهود الكبيرة 
التــي بذلهــا رجــال وزارة 

الداخلية واملتطوعني.
في الســياق ذاته، أشــار 
رئيس اللجنــة األصلية في 
مدرسة العصماء بنت احلارث 
مبنطقــة النزهة املستشــار 
ناصر اجلاسم إلى ان احلضور 
كان مميــزا وجتــاوز نســب 
املشاركة في السنوات املاضية، 
مضيفا ان إجمالي من يحق له 
التصويت باللجنة يصل إلى 
٩٣١ ناخبا، ومن أدلى بصوته 

فوز حامد البذالي وشعيب شعبان وفالح الهاجري وعبدالوهاب العيسى وعبداهللا األنبعي

عبداهللا املضف يدلي بصوته في الدائرة الثانية

اختيار األفضل للكويت مشاركة نسائيةتنظيم وحرص تام على سالسة العملية االنتخابية

الشيخ علي اجلابر يدلي بصوته

أ.د.حمد املطر مصافحا أحد املواطنني

الصناعية والنهضة وشمال 
غــرب الصليبخــات وجابر 
األحمد والتي تنافس فيها ٤٨

مرشحا، بسهولة ويسر دون 
أي مشكالت في ظل تسخير 
جميع اخلدمات واإلمكانيات 

للتيسير على الناخبني.
 مسؤولية تاريخية

وخــالل تواجــده لإلدالء 
بصوتــه فــي إحــدى جلــان 
الدائرة الثانيــة، قال رئيس 
مجلس األمة السابق مرزوق 
الغــامن: إننــا نعيش عرســا 
دميوقراطيــا يختــار فيــه 
الشعب ممثليه مبجلس األمة 
ويحملهم مسؤولية تاريخية 
كبيرة تتجسد في طموحاته 
ومتنياته، سائال اهللا ان يوفق 

لو حتقق التعاون بني السلطتني فسينعكس إيجابيًا علينا وإذا لم يحدث ذلك فالضرر سيصيب اجلميعمرزوق الغامن: أخدم وطني من كل موقع.. ونأمل أن يأتي مجلس وحكومة يتالفيان األخطاء السابقة

وزير اإلعالم: نقل العرس الدميوقراطي إلى العالم 
أكد وزير اإلعالم والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب 
عبدالرحمن املطيري أمس أهمية إبراز العرس الدميوقراطي 

الذي تشهده البالد ونقله للعالم أجمع في أبهى صورة.
جاء ذلك خالل جولة تفقدية قام بها الوزير املطيري في 
وكالة األنباء «كونا» حيث اطلع على عمل فريق قطاع التحرير 
والوقوف على اجلهود املبذولة في تغطية فعاليات االنتخابات.

وحث علــى تطوير آلية العمل فــي «كونا» على جميع 
األصعدة وإعادة تعريف الوكالة بنفسها ورسالتها اإلعالمية 
التي حتملها جلعلها أكثر فاعلية بعملها سواء داخل الكويت 
أو خارجهــا. واطلع خالل اجلولة علــى خطة العمل ملركز 
العمليات فــي الوكالة والفرق امليدانيــة التي تغطي جميع 

الدوائر االنتخابية في البالد.
وكان في استقبال الوزير املدير العام لـ «كونا» بالتكليف 
محمد املناعي، ونائب املدير العام لقطاع التحرير بالتكليف 

عصام الغامن ورئيس التحرير بالتكليف بدر الشرهان.

«سيلفي» الفوز مع عبدالوهاب العيسى

محمد املطير يتلقى التهاني مبناسبة الفوزبدر املال محموالً على االكتاف عقب إعالن فوزه

عبدالرحمن املطيري خالل جولته في قطاع التحرير بـ«كونا»

٭ بذلت وزارة الداخلية جهودا كبيرة 
في تســهيل دخول الناخبني ملراكز 
االقتراع وانسيابية احلركة املرورية 

خارج املدارس.
٭ وفــرت إدارة الطــوارئ الطبية 
عيادات خاصة ضمت ممرضني وأدوية 

وسيارات إسعاف مبقار االقتراع.
٭ حرص كبير مــن جميع الفئات 
العمرية على املشــاركة في العرس 

الدميوقراطي واختيار من ميثلهم.
٭ أشاد الكثير من الناخبني بسهولة 
الدخول واالقتراع واخلروج في زمن 

ال يتجاوز اخلمس دقائق.
٭ تواجد عدد من املرشــحني منذ 
ســاعات الصباح األولى في اللجان 
حيث شاركوا في استقبال الناخبني.

٭ وفرت اللجــان اخلاصة ببعض 

املرشحني املياه واملرطبات والكراسي 
املتحركة لكبار السن.

٭ شهدت الفترة الصباحية حضورا 
كبيرا مــن الناخبني فــي منطقتي 
الصليبخات والدوحة، وكان اإلقبال 

الشبابي الفتا.
٭ انتشار واسع لرجال البلدية وعمال 
النظافة ساهم في احلفاظ على استدامة 

النظافة في الداخل واخلارج.
٭ مت اجراء اإلسعافات األولية الحد 
الناخبــني في مدرســة عبدالعزيز 
العتيقي واإلبقاء عليه داخل العيادة 

حتى استقرار حالته الصحية.
اللجان حضور  ٭ شــهدت بعض 
األطفال الصغار مع ذويهم مرتدين 
مالبس حتمل علم الكويت في مشاهد 

عفوية جميلة.

من أجواء االنتخابات

ملشاهدة الڤيديو
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عالية اخلالد وجه نسائي جديد.. و ٦٠٪ نسبة التغيير

حتى ساعات الظهيرة جتاوز 
٢٥٠ ناخبــا، مشــيرا إلى أن 
عملية التصويت لم تتوقف 
منذ بداية «العرس االنتخابي» 
وحتى إغالق أبواب اللجان.

ازدحام بالقادسية

كانت القادسية من املناطق 
التي شــهدت ازدحاما شديدا 
نظــرا لإلقبــال الكثيف على 
املشــاركة وذلك في مدرســة 
عيسى احلمد للبنني بالتحديد 
خالل الدقائق األولى من فتح 
باب التصويت، حيث ضمت 
املدرسة ٤ جلان وهي: جلنة 
١٧ أصليــة وتضــم إجمالــي 

االنتخابات شهدت مشاركة كثيفة وسط تنظيم وتعاون تام من جميع اجلهات املعنية

عبداهللا األنبعي أمام جلنة انتخابية

إقبال شبابي حرص على املشاركة من جميع الفئات

حرص من نساء الدائرة الثانية على اختيار من ميثلهنمواطنة تدلي بصوتها

حضور كثيف للمشاركة في العرس الدميوقراطي

عبداحملسن اخلرافي يقترع بإحدى جلان الدائرة الثانيةأسامة بوخمسني وخالد الغامن في طريقهما لإلدالء بصوتيهما

رئيس مجلس األمة السابق مرزوق الغامن يدلي بصوته

بدر احلميدي خالل اإلدالء بصوته

محمد الصقر مدليا بصوته

٩٩٨ ناخبا، وجلنة ١٨ فرعية 
وإجمالــي الناخبــني بها ١٢٥
ناخبا، وجلنة ١٩ وتضم ١١٤٨
ناخبا، واللجنة ٢٠ وبها ٦٤٤

ناخبا.
أمــا فــي جلــان النســاء 
بالدائرة الثانية فقد اختلف 
األمر بعض الشيء، حيث جاء 
اإلقبال على التصويت خالل 
الساعة األولى من صباح أمس 
متواضعا وخاصة مبدرســة 
القادســية املتوسطة للبنات 
والتي ضمت ٥ جلان انتخابية 
وهي: جلنة ٢١ أصلية واللجنة 
الفرعيــة ٢٢ والفرعيــة ٢٣
والفرعية ٢٤ والفرعية ٢٥.

التحرير:
أحمد صابر 

حنان عبداملعبود
ثامر السليم 

مبارك اخلالدي 
يحيى حميدان

التصوير:
هاني الشمري
فريال حماد 

قاسم باشا

فريق عمل 
الدائرة الثانية

عالية اخلالد حتتفل بالفوز وسط أنصارها

الفارس : املشاركة في االنتخابات تعكس وعي الشعب
رفع نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير النفط ووزير 
الدولــة لشــؤون مجلس 
الدولة  الــوزراء ووزيــر 
لشؤون مجلس األمة بالوكالة  
الفــارس أطيب  د. محمد 
التهاني إلــى مقام صاحب 
السمو األمير  الشيخ نواف 
األحمد  مبناســبة الذكرى 
الثانية لتولي سموه مقاليد 
احلكم في البالد ، داعيا اهللا 
أن يسبغ على سموه موفور 
العافية ويحفظه رمزاً وقائداً 

بسياسته احلكيمة ورؤيته الصائبة لرفعة 
الوطن.

 وقال د.الفارس في 
تغريدة على حسابه على 
تويتر، ان الذكرى الثانية 
تأتي تزامنا مع انتخابات 
مجلس األمة واملشاركة 
في العرس الدميقراطي 
مبشــهد وطني يعكس 
وعي الشعب في احملافظة 
على الدميقراطية وحرية 
الرأي ، مؤكدين أن قوة 
الوطــن في متاســكه 
ووحدته، ليشكل األساس 
الثابت في إرساء قواعد 
الدميقراطية لالنطالق نحو مستقبل آمن 

ومستقر للكويت وشعبها.

د. محمد الفارس

محافظ حولي يشيد بجهود إجناح االنتخابات
أعــرب محافــظ حولــي 
و(العاصمــة بالوكالــة) علــي 
األصفر عــن تقديــره الكبير 
جلهود العاملني املبذولة إلجناح 
احلدث الدميوقراطي في انتخابات 
(مجلــس األمــة ٢٠٢٢)، الفتا 
إلى جاهزية اجلهات املشــاركة 
مــن وزارات ومتطوعني تلبية 
الناخبــني خالل  الحتياجــات 
عملية االقتراع. وتوجه األصفر 
بيان صحافي عقب جولته  في 
التفقدية لعدد من مراكز االقتراع 
الدوائر االنتخابية  في مختلف 

مبحافظتي حولي والعاصمة بالشكر لكل العاملني 
على إجناح هذا العرس الدميوقراطي من وزارات 
الداخلية والعــدل والصحة واإلعالم، وكذلك 
الدفاع املدني واملتطوعني الشباب لضمان سير 

العملية االنتخابية بكل يسر وسالسة. ومتنى 
التوفيق والنجاح للجميع خلدمة الوطن حتت 
راية صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 

وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.

علي األصفر خالل مروره على إحدى اللجان

النتائج النهائية الرسمية في الدائرة الثانية

عدد األصواتاالسم م
٧٢٨٥بدر املال ١
٤٣٦٤محمد املطير٢
٣٣٩٤شعيب شعبان ٣
٣٣٧٤حامد البذالي٤
٢٩٤٩خليل الصالح ٥
٢٩٢١فالح الهاجري ٦
٢٤٧٢عالية اخلالد٧
٢٤٦٠حمد املطر٨
٢٠٥٦عبدالوهاب العيسى ٩
١٩٢٢عبداهللا األنبعي١٠
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عدد من متطوعات «الهالل األحمر»

أحمد السعدون ود.عبدالعزيز الصقعبي بعد الفوز مبقعدي «الثالثة»  أحمد السعدون ود.عبدالكرمي الكندري.. وفرحة الفوز باالنتخابات

أحمد السعدون مع عدد من ناخبيه في املقر االنتخابي.. وصور تذكارية مبناسبة الفرحة بالفوز الكبير

مرمي ذياب من حملة «صوتنا يفرق» تدلي بصوتها في إحدى اللجان االنتخابية

مهند الساير يتلقى التهنئة من عبداهللا املضف

محمد الدويسان يضع ورقة االقتراع في الصندوق

«الثالثة»: أحمد السعدون في الصدارة بـ ١٢٢٣٩ صوتًا

شــهدت الدائــرة الثالثــة 
منافسة كبيرة بني مرشحيها، 
النهائيــة  للنتائــج  ووفقــا 
الرســمية التي اعلنها رئيس 
اللجنة الرئيســية في الدائرة 
وكيــل محكمــة االســتئناف 
املستشار عبدالسالم البعيجان 
فقــد تألــق أحمد الســعدون 
بفــوزه باملركــز األول فــي 
انتخابات مجلس األمة ٢٠٢٢

حاصــداً ١٢٢٣٩ صوتًا، وجاء 
مهلهل املضــف ثانيًا بـ ٧٠٠٥

صوتــًا، وثالثــًا د.عبدالكرمي 
الكندري بـ ٦٩١٥ صوتًا، ومهند 
الساير رابعـًا بـ ٥٩٩٨ صوتًا، 
الصقعبــي  ود.عبدالعزيــز 
خامســًا بـــ ٥٣٢٩، ود.جنان 
بوشــهري السادســة بـ ٤٣٠١
صوتًا، وعمار العجمي سابعًا 
بـــ ٣٧٨٤ صوتــًا، وجاء حمد 
العبيــد ثامنًا بـ ٣٣٧٦ صوتًا، 
وفارس العتيبي تاسعًا بـ ٣١٨٩
أصوات، ود.خليل أبل عاشراً 

بـ ٢٩٦٣ صوتًا.
وكانت نسبة التغيير في 

الدائرة ٥٠٪.
سير االنتخابات

وبعد يوم انتخابي طويل، 
أغلقت مراكز اقتــراع الدائرة 
الثالثــة أبوابها عند الســاعة 
الثامنــة مســاء لتبــدأ بعدها 
عملية فرز األصوات للتعرف 
على النتيجة النهائية للفائزين 
مبقاعــد مجلس األمــة ٢٠٢٢، 
الثالثة،  الدائرة  حيث شهدت 
التــي تضــم مناطــق كيفــان 
والروضة والعديلية واجلابرية 
والســرة واخلالدية وقرطبة 
واليرمــوك وأبــرق خيطــان 
وخيطــان اجلديدة والســالم 
والصديق وحطني والشــهداء 
والزهراء، تنافســا كبيرا بني 
املرشحني الـ ٤٧ الذين تنافسوا 
على حصد أصــوات ١٣٨٣٦٤

البرملان في تلبية طموحاتهم 
وتطلعاتهــم بحــل األزمــات 

املطروحة داخليا.
وقبــل ســاعات قليلة من 
اللجــان  شــهدت  اإلغــالق، 
النســائية إقباال الفتــا، على 
عكس جلان الرجال التي هدأت 
حركتهــا بعد صــالة املغرب 
مباشرة، حتى إن رجال األمن 
قاموا في بعض املراكز الرجالية 
بإزالة احلواجز التي مت نصبها 
الباكر لتنظيم  منذ الصبــاح 
حركة الســير داخــل اللجان، 
وذلك بعــد أن انتفت احلاجة 

إليها وسط تراجع اإلقبال.
خــاص  تصريــح  وفــي 
لـ«األنباء» قبل دقائق معدودة 

املغرب، مشــيرا إلى أن نسبة 
التصويت في اللجنة األصلية 
جتاوزت الـ٥٠٪ بقليل، حيث 
شهدت تصويت ٥٥٠ شخصا 

من أصل ١٠٤١ ناخبا.
ولفت املستشار التمار إلى 
أن األجواء االنتخابية لهذا العام 
لم تختلف عن سابقاتها، مبعنى 
أن اإلقبال مشــابه ملــا اعتدنا 
عليه في الســنوات املاضية، 
كما أن التنظيــم أصبح أكثر 
سالسة وترتيبا، ال سيما في 
ظل توزيع الكشوف االنتخابية 
وتعليقها على املداخل إلتاحة 
الفرصة للناخبــني بالتعرف 
على جلانهم بكل يسر وسهولة.

أما رئيس اللجنة األصلية 

باالنســيابية وسهولة عملية 
االقتراع بفضل اجلهود املبذولة 
والتنظيــم املميز مــن رجال 
الداخلية وتعاون جميع رؤساء 

وأعضاء اللجان.
اللجنــة  رئيــس  وقــال 
الرئيســية في مدرسة خباب 
ابــن األرت املستشــار فيصل 
احلريتي إن نسبة التصويت 
بلغت حتى الساعة السادسة 
تقريبا ٥٠٪ باللجنة، وتوقع 
أن ترتفع النسبة في الساعات 
القادمة، مشــيرا الــى أن عدد 
املصوتني باللجنة بلغ ما يقارب 
٤٥٠ من أصل ٩٦٠ صوتا، وكان 
الفتا توافد أعداد من كبار السن 
كعادتهم منذ الصباح الباكر، 

مــن إقفــال باب االقتــراع في 
اللجنة األصليــة الواقعة في 
مدرسة حمود برغش السعدون 
املتوســطة ـ بنني في السرة، 
أكد املستشــار أمين التمار أن 
العمليــة االنتخابيــة مضــت 
بشــكل ســلس ومنظم وسط 
جهود كبيرة من قبل اجلهات 
األمنية التي متيزت بكفاءتها 
في إدارة العملية منذ بدايتها 

وحتى النهاية.
وأضــاف أن اإلقبــال على 
التصويــت كان مميــزا فــي 
الســاعات األولى من الصباح 
قبل أن يتراجع في فترة الظهر، 
ثم عاد مرة أخرى إلى احلركة 
من جديد حتــى فترة ما بعد 

مبدرســة لولــوة مــال صالح 
الربيعــة االبتدائيــة للبناتـ  
إناث احملامي العــام بالنيابة 
العامة املستشار محمد الدعيج، 
فقد أكد على أن اللجنة شهدت 
إقباال كبيرا في الفترة املسائية، 
ليبلغ إجمالــي عدد الناخبني 
نحــو ٦١٦ من إجمالــي ١٠٩٢

ناخبة، أي أن نسبة التصويت 
زادت عن الـ ٥٠٪ بقليل أيضا.

حضور كثيف

وكان احلضــور في مركز 
مدرســة خبــاب بــن األرت 
االبتدائيــة بنــني باجلابريــة 
بــارزا وكثيفــا في الســاعات 
األولى من االنتخاب، واتســم 

فيما وفر الدفاع املدني اخلدمات 
املساندة املطلوبة.

ارتفاع النسب

وفي مدرسة محمد عبداهللا 
الوهيــب، أكد رئيــس اللجنة 
األصليــة هيثــم العتيقي ان 
احلضور النسائي كان هادئا 
وخجــوال بعض الشــيء، مع 
توقــع زيــادة األعــداد خالل 
الساعات القادمة، داعيا اجلميع 
للمشاركة في االنتخابات وهذا 

العرس الدميوقراطي.
وفي الفترة املسائية، قال 
املستشار العتيقي إن عدد من 
صوت باللجنة بلغ ٤٨٨ مقترعا 
من إجمالي ٩٨٨ صوتا مبا يزيد 

عن ٤٩٪.
مــن جانبه، أكــد رئيس 
اللجنة األصلية املستشــار 
فيصــل احلريتــي ان ســير 
العمليــة االنتخابية يســير 
بشكل هادئ ومنظم ونسبة 
األصوات حتى الساعة الثانية 
عشــرة ظهــرا وصلــت إلى 
حوالي ٢٠٪ مــا يقارب ٢٠٠

صوت من أصل ٩٦٦ صوتا 
واإلقبال جيد، متوقعا ارتفاع 
نسبة املشاركة مساء، قائال 
«نفــرح في مثل هــذا اليوم 
ملمارســة املواطــن حقه في 
اختياره ونحن متفائلون بكل 
ما يخدم الوطن واملواطن».

استمرار التوافد

وفي منطقة قرطبة، شهد 
املركــز االنتخابــي املقــام في 
مدرســة عبدالعزيــز ياســني 
الغربللــي االبتدائيــة للبنني 
إقبــاال كثيفــا للناخبــني منذ 
الســاعات األولى لفتح أبواب 
املركز، حيــث متثل احلضور 
بداية بشريحة كبار السن في 
فترتــي الصبــاح والظهيرة، 
ليشهد فيما بعد إقباال متزايدا

فوز مهلهل املضف وعبدالكرمي الكندري ومهند الساير وعبدالعزيز الصقعبي وجنان بو شهري وعمار العجمي وحمد العبيد وفارس العتيبي وخليل أبل

ناخبــا منهــم ٦٦٤٨٢ ذكورا، 
و٧١٨٨٢ إناثا، وبلغت نســبة 

التغيير ٥٠٪.
وكانت العملية االنتخابية 
قد بــدأت بإقبال من الناخبني 
والناخبات ومن جميع األعمار 
الختيــار ١٠ نــواب ميثلونهم 
في مجلس األمة ٢٠٢٢، والتي 
بدت كعرس دميوقراطي عنوانه 
«تصحيح املسار»، حيث أكد 
عدد من الناخبني أن مشاركتهم 
تأتي حتقيقا آلمــال وطموح 
املواطنني واملواطنات في جميع 
املجاالت مع التفاؤل مبزيد من 
اخلطوات اإلصالحية والتعاون 
بــني الســلطتني التشــريعية 
يســهم  وأن  والتنفيذيــة 

محافظ الفروانية: الدميوقراطية الكويتية منوذج يحتذى

لكويتنا احلبيبة.
وأعرب في نهاية جولته 
التوفيــق  عــن متنياتــه 
والنجاح في هــذا العرس 
الدميوقراطي ملا فيه اخلير 
والصــالح خلدمة الكويت 

وأهلها األوفياء.

احلكومية واخلاصة املعنية 
فــي الدولــة لنجاح ســير 
العملية االنتخابية وتهيئة 
املناســبة لتمكني  األجواء 
الناخبــني من أداء واجبهم 
الوطنــي، ذلــك األمر الذي 
يعكــس الوجه احلضاري 

العمليــة  القائمــني علــى 
االنتخابية، لتســهيل آلية 
االنتخاب وإبــراز اجلانب 
الدميوقراطي لدى الكويت.
وأثنــى احملافــظ على 
اجلهــود الوطنية املبذولة 
من كل الوزارات واجلهات 

قام محافــظ الفروانية 
الشيخ مشعل اجلابر بجولة 
ميدانية تفقد خاللها عددا من 
اللجان االنتخابية التابعة 
للمحافظــة، لالطالع على 
العملية االنتخابية  ســير 

ملجلس األمة ٢٠٢٢.
وتقــدم احملافــظ فــي 
تصريح صحافــي بتهنئة 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد وســمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد 
الدميوقراطــي،  بالعــرس 
مؤكــدا أن املشــاركة فــي 
االنتخابيــة  العمليــة 
والتصويت واجب وطني 
يأتــي اســتكماال ملســيرة 
الدميوقراطية الكويتية التي 

تعد منوذجا يحتذى به.
وطالــب كل الناخبــني 
التعــاون مــع  بضــرورة 

محافظ الفروانية الشيخ مشعل اجلابر خالل اجلولة في إحدى اللجان

التحرير: يوسف غامن - ناصر العنزي - مبارك التنيب 
ندى أبونصر - طارق عرابي - طالل بارا.

التصوير: محمد هاشم -  قاسم باشا - زين عالم

فريق عمل الثالثة 

النتائج النهائية الرسمية في الدائرة الثالثة

عدد األصواتاالسم م
١٢٢٣٩أحمد السعدون١
٧٠٠٥مهلهل املضف٢
٦٩١٥د.عبدالكرمي الكندري٣
٥٩٩٨مهند الساير٤
٥٣٢٩د.عبدالعزيز الصقعبي٥
٤٣٠١د.جنان بوشهري٦
٣٧٨٤عمار العجمي٧
٣٣٧٦حمد العبيد٨
٣١٨٩فارس العتيبي٩
٢٩٦٣د.خليل ابل١٠

مهلهل املضف وعدد من احلضور في مقره االنتخابي

ملشاهدة الڤيديوملشاهدة الڤيديو
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د.عبدالكرمي الكندري مشاركا مؤيديه فرحة الفوز في مقره االنتخابي

إقبال كبير من الناخبات على االقتراع في «الثالثة»

د.بدر العيسى مهنئا مهند الساير

 إحدى ناخبات الدائرة الثالثة تقدم جنسيتها

د.جنان بوشهري مع عدد من ناخبات «الثالثة» 

مواطنة تنتخب من ميثلها في مجلس األمة

أحد الناخبني يدلي بصوته

نسبة التغيير ٥٠٪ مع إقبال متوسط من الناخبني والناخبات

والدفــاع والصحــة، حيــث 
جتاوزت نســبة اإلقبــال الـ 
٦٠٪ بحضــور ٢٥٠٠ ناخب 
من اصــل ٤١٥٠ ناخبا حتى 
الساعة السابعة مساء، وتوقع 
القائمون على املركز ان تشهد 
الساعة األخيرة إقبال املزيد 
مــن املواطنني الذيــن يحق 
لهم االقتراع. كما شهد املركز 
االنتخابــي في مدرســة بدر 
السيد رجب الرفاعي للبنني 
إقباال متواضعا للناخبني في 
الفتــرة الصباحية، لكنه بدأ 
باالرتفاع بشكل ملحوظ خالل 
ساعات الظهيرة وبعد العصر، 
ليصــل عــدد الناخبــني إلى 
٢٧٠٠ من أصل ٤٥٠٠ ناخب 

الناخبني الذين ادلوا بأصواتهم 
مــن الســاعة ٨ صباحا حتى 
السادسة مساء ٣٦٩٨ ناخبا.

روح رياضية

وكان الالفــت فــي هــذه 
الــروح  االنتخابــات بــروز 
الرياضيــة بــني املتنافســني 
ومناديبهــم الذين تباروا في 
خدمــة الناخبــني مبختلــف 
توجهاتهــم وعــدم حدوث ما 
يعكر صفو سيرها، كما بذل 
رجال األمن واملتطوعون جهودا 
كبيــرا منذ ســاعات الصباح 
األولى وحتى إغالق صناديق 
االقتــراع فــي متام الســاعة 
الثامنة ليال، في سبيل تيسير 

من شــريحة الشباب، ليصل 
عدد الناخبني في املركز حتى 
الســاعة الســابعة مساء إلى 
٣٦٣٠ مقترعا من أصل ٦٠٤٤

ناخبا، مع اســتمرار التوافد 
إلى املركز حتى إغالقه الساعة 

٨ ليال.
تزايد اإلقبال

وباالنتقــال إلــى منطقة 
اليرمــوك، فقد شــهد املركز 
االنتخابي في مدرسة بحرة 
االبتدائيــة للبنــات حركــة 
انســيابية لتدفــق الناخبني 
تعــاون  بفضــل  وذلــك 
املشرفني على تنظيم العملية 
الداخلية  االنتخابية رجــال 

حتى الســاعة السادسة، مع 
توقعات وصــول العدد إلى 
مــا يزيــد عــن ٣٠٠٠ ناخب 
حتى الســاعة الثامنة وذلك 
الســتمرار حضور الناخبني 
حتى اللحظات األخيرة قبيل 

إغالق الصناديق.
كما شهدت منطقة كيفان 
إقبــاال ضعيفا إلى متوســط 
استمر حتى الساعة الرابعة 
عصــرا، حيث بلغت نســبة 
احلضور ١٥٪ من عدد ناخبي 
منطقــة كيفــان خــالل هذه 
الفترة، لترتفع في ســاعات 
املساء مع ازدياد اإلقبال، علما 
أن عدد ناخبي منطقة كيفان 
من الرجال يبلغ ٨٨٦٠ وعدد 

حركة املــرور في الشــوارع 
احمليطة باملقــار االنتخابية. 
وأشــاد الناخبــون بالتعامل 
الراقــي معهم مــن قبل رجال 
األمن والقائمني على العملية 
االنتخابية، ما ترك أثرا إيجابيا 
في نفوس اجلميع، إضافة إلى 
أن العديد من اجلهات املسؤولة 
قامت بتوفير خدمات نقل كبار 
الســن وذوي االحتياجــات 
اخلاصــة مــن الناخبــني من 
خارج اللجان االنتخابية إلى 
الداخل وبالعكــس، كذلك لم 
تخل اللجان االنتخابية كافة 
من املرطبات واملاء والعصائر 
التي مت توفيرها مجانا جلميع 

احلضور دون استثناء.

٤٧ مرشحاً تنافسوا على أصوات  ١٣٨٣٦٤ ناخباً وناخبة

وزير الصحة تفّقد مراكز االقتراع
استعدادات الوزارة «ممتازة» ملواكبة االنتخابات

جانب من االجتماع

عبدالكرمي العبداهللا

أكــد وزير الصحة 
د.خالــد الســعيد، أن 
الوزارة  اســتعدادات 
ملواكبــة  «ممتــازة» 
الدميوقراطي  العرس 
النتخابات (أمة ٢٠٢٢) 
وضمان سير العملية 
االنتخابية بكل يسر. 
الســعيد فــي  وقــال 
لـــ (كونا)  تصريــح 
عقب اجتماع موســع 

فــي الغرفة املركزية إلدارة األزمات في 
مركز خدمات االسعاف اجلوي مبنطقة 
الصباح الصحية ، إن الوزارة جهزت ١٢٣
عيادة باملعدات واألطقم الطبية إضافة 
إلى تواجد سيارات االسعاف في جميع 
الدوائر االنتخابيــة. وأضاف أنه اطلع 
على كل ما يحدث في جميع مستشفيات 
الكويــت وجاهزيتها ألي عارض، الفتا 

إلى أن االجتماع شــهد سياسة تشغيل 
غرفة العمليات بالوزارة واســتعراض 

بنود اخلطة التشغيلية.
وتفّقد وزير الصحة د.خالد السعيد 
عددا مــن مراكز االقتراع للوقوف على 
جاهزيــة الطواقم الطبيــة والعيادات 
لضمــان تقدمي أفضــل خدمة للناخبني 

والناخبات.

د.خالد السعيد خالل اجلولة

«الصحة»: تزويد اللجان بـ ١٢٣ عيادة طبية 
بالكوادر واملستلزمات واألجهزة الالزمة

أعدت وزارة الصحة 
خطــة متكاملــة مــن 
الطبيــة  التجهيــزات 
لضمان سالمة الناخبني 
من خالل تزويد اللجان 
١٢٣ بـــ  االنتخابيــة 

عيادة طبيــة بالكوادر 
واملستلزمات واألجهزة 
الالزمــة، إضافــة إلــى 
توفيــر خدماتها لكبار 
ملســاعدتهم  الســن 
فــي عمليــة االقتراع. 

وحرصت الوزارة على توفير ســيارات اإلســعاف بالتعاون مع شــركة نفط الكويت 
واحلرس الوطني، باإلضافة إلى اســتعدادات اإلسعاف اجلوي للتعامل مع أي طارئ 

عبر تفعيل خطة تشغيل غرفة عمليات إدارة األزمات والكوارث بالوزارة.

إحدى النقاط الطبية على أهبة االستعداد

٭ املقــار االنتخابية فتحت أبوابها في متام الســاعة 
الثامنــة صباحا، وكان رؤســاء اللجــان وأعضاؤها 
متواجدين في مراكز االقتراع ملتابعة ســير العملية 

االنتخابية واستقبال الناخبني.
٭ جهود رجال «الداخلية» بجميع تخصصاتهم أسهمت 
بضمان انسيابية العملية االنتخابية من حيث تنظيم حركة 
املرور، وتنظيم دخول وخروج املقترعني ومساعدتهم في 

توضيح األسماء ضمن الكشوف االنتخابية.
٭ حضــور الفت لـ «قــوة اإلطفاء العام» اســتعدادا 

ألي طارئ.
٭ حرص عدد من املواطنات على احلضور واملشــاركة 
بهذا العرس الدميوقراطي أداء للواجب الوطني وتعبيرا 

عن األمل مبستقبل أكثر إشراقا.
٭ متطوعــو «الهالل األحمر» بذلوا جهودا كبيرة في 
مساعدة كبار السن وذوي االحتياجات اخلاصة للوصول 
إلــى اللجان وصناديــق االقتراع لــإلدالء بأصواتهم 

واختيار ممثليهم ملجلس األمة ٢٠٢٢.
٭ تواجد الفرق الطبية وسيارات اإلسعاف التابعة لوزارة 
الصحة أضفى مزيدا من الطمأنينة على الناخبني واحلضور.

٭ سباق وتنافس إيجابي بني وسائل اإلعالم والزمالء 
اإلعالميــني للتغطيــة والتواجد في مراكــز االقتراع 

واحلصول على املعلومات والتقاط الصور.

لقطات من االنتخابات

التأكد من اجلنسية قبل االقتراع
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االنتخابات سارت بنجاح كبير

يد تصنع التغيير

مشاركتان بالعرس الدميوقراطي

زحام داخل إحدى اللجان االنتخابية

إقبال كبير من أجل تصحيح املسار

إقبال كثيف من الناخبات على املشاركة باالنتخابات

طابور وزحام داخل اللجنة

إدالء بالصوت وتفاؤل باملستقبل

الشرطة النسائية وتقدمي الدعم للناخبات

الدائرة الرابعة..املويزري يحافظ على الصدارة والطشة ثانيًا

املركز العاشر بعد حصوله على 
٤٤٣١ صوتا.

وهكذا جاءت نسبة التغيير 
فــي الدائرة الرابعة ٥٠٪ حيث 
واصل كل من شعيب املويزري 
ومبارك احلجرف وثامر السويط 
وســعد اخلنفــور ومــرزوق 
اخلليفة متثيل األمة استكماال 
ملسيرتهم في املجلس السابق، 
فيمــا جــاء التغييــر بالدائرة 
بنجاح مبارك الطشــة ومحمد 
هايف وعبداهللا فهاد ويوسف 
البذالــي، فيمــا انتقــل عبيــد 
الوسمي من الدائرة اخلامسة.

وكانت األجواء في الدائرة 
الرابعة تشي منذ فتح اللجان 
أبوابها عند الثامنة من صباح 
أمــس حتــى إغــالق صناديق 
االقتراع في الثامنة مساء بأن 
«هــذه االنتخابات غيــر»، فقد 
شــهدت العمليــة االنتخابيــة 
حضورا الفتا للنظر من الذكور 

املتوسطة للبنني التي خصصت 
للناخبني الذكور، فيما خصصت 
مدرســة أميمة بنــت النعمان 
املتوســطة للبنــات للناخبات 
اإلنــاث. وفــي منطقتي ســعد 
العبــداهللا واجلهراء اتســمت 
العمليــة االنتخابيــة إجمــاال 
بالهــدوء مع الكثافة في بعض 
اللجان التي تضم عددا كبيرا من 
الناخبني، كما اتسمت العملية 
التنظيم  االنتخابيــة بحســن 
ما أتاح للناخبــني والناخبات 
التوجه إلى مراكز االقتراع في 
أجواء إيجابية احتفالية لرسم 
مالمح مستقبل مشرق للكويت 
بأيــدي أبنائها عبر مجلســها 

التشريعي الرائد في املنطقة.
البدايــة مــع  وقــد كانــت 
اللجنة األصلية ملدرسة املقداد 
بن األسود في منطقة اجلهراء 
واملخصصة لإلناث التي فتحت 
أبوابها بأمر من املستشار محمد 

كشفت النتائج غير الرسمية 
النتخابات مجلس األمة ٢٠٢٢

فــي الدائرة الرابعــة بعد فرز 
١٩٩ من اصل ٢٠١ صندوق عن 
فوز شــعيب املويزري باملركز 
األول بـــ٩٧٦٢ صوتا، ليحافظ 
بذلك علــى صدارة الدائرة كما 
فــي انتخابات ٢٠٢٠، فيما جاء 
مبارك الطشــة ثانيــا بـ٧٤٩٢

صوتا، وحــل محمد هايف في 
املركز الثالــث حاصدا بـ٧٤٧٥

صوتا، وجاء مبارك احلجرف 
رابعــا بـــ٦٣١٥ صوتــا، وثامر 
السويط في الترتيب اخلامس 
بـ٥٥٩٢ صوتا، وسعد اخلنفور 

سادسا بـ ٥٣٤٣ صوتا.
أما في املركز السابع فجاء 
مرزوق اخلليفة بـ ٥١٩٩ صوتا، 
فيما جاء عبيد الوســمي ثامنا 
بـ ٥١٣٤ صوتا، وعبداهللا فهاد 
في املركز التاسع بـ٤٨٩٤ صوتا، 
فيمــا حل يوســف البذالي في 

واإلناث على حد سواء.
العمريــة  ففــي منطقتــي 
والرابيــة كان احلضــور قويا 
في جلان ثانوية الرابية بنات 
واملخصصــة للذكــور وكذلك 
في مدرســة شــمالن بــن علي 
املتوســطة، التــي تضم جلنة 
أصلية وفرعيتني للذكور، كما 
كان االزدحام واضحا في مدرسة 
رقية املتوسطة مبنطقة العمرية 
املخصصــة للناخبــات والتي 
ضمت جلنة أصلية وفرعيتني.

أما جلان اشبيلية والرحاب، 
فقد شــهدت إقباال جيدا تنفيذا 
للتوجيهات الســامية للقيادة 
السياســية بحســن االختيار 
ملرشــحني يصلون إلى مجلس 
األمة مؤهلني للنهوض بالبالد.

ولوحظ إقبال كثير من فئة 
كبار السن لإلدالء بأصواتهم، 
وكذلك فئة الشباب تواجدوا في 
مدرسة محمد ناهض العتيبي 

راشد املطيري للجنة األصلية، 
اللجــان  افتتــاح  وبعدهــا مت 

الفرعية األخرى.
أمــا فــي مدرســة صالــح 
العدساني في منطقة اجلهراء 
واملخصصة للذكور فقال رئيس 
اللجنة الرئيسية املستشار خالد 
الرشدان ان العملية االنتخابية 
سارت بهدوء بدون أي مشاكل. 
كذلك في منطقة سعد العبداهللا 
فقــد كان احلضــور كثيفا في 
جلانها الرئيسية وفي ثانوية 
ســعد العبــداهللا املخصصــة 
للذكور في املنطقة، وأكد رئيس 
اللجنــة األصليــة املستشــار 
عبدالرحمن الشربيني ان اللجنة 
تضم ١٠٥١ ناخبا، مشــيرا إلى 
أن اإلقبال في اللجنة كان جيدا 
والعملية االنتخابية سارت وفق 
النظم واللوائح. أما في مدرسة 
نورية الصبيح في منطقة سعد 
العبداهللا املخصصة لإلنـــاث، 

ً السويط جاء خامساً واخلنفور حّل في املركز السادس واخلليفة سابعاً وفهاد  جاء باملركز التاسع والبذالي حّل عاشرا

لقطات من سير االنتخابات
٭ وكيــل وزارة الداخليــة الفريق أنور 
البرجس ووكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشــؤون املرور والعمليات اللواء جمال 
الصايغ قاما بجولة تفقدية على عدد من 
جلان محافظة الفروانية والوقوف على 

سير العملية االنتخابية.
٭ كانت هناك تأكيدات من رؤساء اللجان على 
أحقية أي مواطن دخل إلى املقر االنتخابي 
قبل الساعة الثامنة مساء في اإلدالء بصوته 
والقيام بواجبــه االنتخابي حتى لو امتدت 

عملية التصويت ملا بعد العاشرة مساء.
٭ شــوهد منذ الصباح ازدحام ملحوظ 
للناخبــني على كل اللجان أمــام بوابات 
الدخول في طوابير انتظار الدور لإلدالء 

باألصوات داخل جلان االقتراع.
٭ كانــت هناك في جلــان كثيرة حالة من 
الدهشة من مســؤولي اللجان واحلضور 
أنفسهم من اإلقبال الشديد على التصويت 
بشكل لم يروه في أي انتخابات سابقة، ما 
يؤكد رغبة الشــعب احلقيقية في تصحيح 

املسار.

٭ تواجدت ســيارات اإلســعاف بجانب 
املقار االنتخابية وعدد من متطوعي الهالل 
األحمر الكويتي ملساعدة كبار السن وذوي 

االحتياجات اخلاصة من الناخبني.
٭ كانــت هناك جهــود حثيثة من رجال 
الداخلية واألمن في حفظ النظام ومساعدة 
الناخبني في إيجاد القيود االنتخابية لهم 
والتدقيــق كذلك على أوراق اجلنســية 

والبطاقات املدنية.
٭ كان الفتــا حــرص كبار الســن على 
املشاركة بالعرس الدميوقراطي وأحدهم 
حضر على كرسي متحرك وقال لوسائل 
اإلعالم إنه جاء ملمارسة حقه الدستوري 
علــى الرغم من حالتــه الصحية تلبية 

لدعوة القيادية السياسية.
٭ قام عدد من القيادات التربوية بزيارة 
إلى املقار لالطمئنان على سير العمل في 
املدرسة دون أي معوقات، وكان ملحوظا 
مشــاركة ومســاهمة اجلهات التطوعية 
وجمعيات النفع العــام وتضافر اجلميع 

إلجناح العرس الدميوقراطي.

النتائج غير الرسمية في الدائرة الرابعة
عدد األصواتاالسم م
٩٧٦٢شعيب املويزري١
٧٤٩٢مبارك الطشة٢
٧٤٧٥محمد هايف٣
٦٣١٥مبارك احلجرف٤
٥٥٩٢ثامر السويط٥
٥٣٤٣سعد اخلنفور٦
٥١٩٩مرزوق اخلليفة٧
٥١٣٤عبيد الوسمي٨
٤٨٩٤عبداهللا فهاد٩
٤٤٣١يوسف البذالي١٠

ملشاهدة الڤيديو
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ناخبات وعالمة النصرصوتي من أجل تطوير الكويت

مبارك احلجرف مصافحا أحد الناخبني

طابور أمام إحدى جلان الدائرة الرابعة

توافد أعداد كبيرة على مراكز االقتراعالناخبات شاركن بكثافة كبيرة في عملية االقتراع

هايف حّل ثالثًا واحلجرف باملركز الرابع.. و٥٠٪ نسبة التغيير

فأكــد رئيس اللجنــة األصلية 
املستشار في محكمة االستئناف 
أحمد راشد احلسيني ان اإلقبال 
كان كثيفا منذ الصباح، مشيرا 
إلى ان املقيدين في اللجنة ١١٣٩

ناخبة.
وفــي منطقــة الفروانيــة 
شهدت مدرســتا عبداحملسن 
الصقــالوي االبتدائيــة بنــني 
الفروانيــة للبنات  وثانويــة 
إقبــاال كثيفــا منذ فتــح باب 
االقتراع فــي الثامنة صباحا، 
حيث اصطفت طوابير طويلة 
أمــام املدرســتني وجتــاوزت 
نسبة احلضور أكثر من ٢٥٪ 
خالل الفترة الصباحية، فيما 
انخفضت األعــداد الى حد ما 
خــالل فترة الظهيــرة قبل أن 
تزداد أعداد الناخبني كثافة بدءا 
من الساعة الرابعة مساء، مع 
أعداد ناخبني قدرت في مدرسة 
عبداحملسن الصقالوي بـ ٢٥٧٤

سارت بطريقة سلسلة وإيجابية 
منذ الســاعات األولى من فتح 
باب االقتراع، مشــيدا بتعاون 
الناخبات مما سهل سير العملية 
االنتخابيــة. أما رئيس اللجنة 
األصلية مبدرســة جميلة طنا 
العنــزي في  «النســيم» وكيل 
محكمة االســتئناف املستشار 
د.حمــد املال فقــال في تصريح 

صفوان وكيل محكمة االستئناف 
املستشار حسن الشمري قال في 
تصريح لـ  «األنباء» إن عملية 
االنتخاب ســارت بهــدوء منذ 
انطالقها دون رصد أي مخالفات 
قانونية، مشيدا بتعاون اجلميع 
إلجناح العرس الدميوقراطي.

كذلك شهدت مقار االقتراع 
للناخبني في مناطق الصليبية 
واألندلس والرقعي إقباال طيبا. 
وقال رئيس اللجنة االنتخابية 
٤٨ األصليــة «األندلــس إناث» 
املستشــار فهد فاضل الفهد في 
تصريــح خاص لـ «األنباء» إن 
اجلميع حرص على املشــاركة 
فــي االنتخابات بــل إن أبناءنا 
من ذوي االحتياجات اخلاصة 
والصم والبكم ادلوا بأصواتهم 
إضافة إلى كبار الســن، مشيرا 
إلى أن ذلك يؤكد ان كل كويتي 
يؤمن بأن ساحة الدميوقراطية 

هي دولة الدستور والقانون.

لـ «األنباء» إن العملية االنتخابية 
ســارت بسالســة حتى إغالق 
الصناديــق، مشــيدا بتنظيــم 
العملية االنتخابية وخروجها 
باملظهــر الالئق الــذي يعكس 
صــورة حضارية عــن البالد، 

قائال:  «الكويت تستاهل».
مــن جهته، رئيــس اللجنة 
األصلية في مدرسة أم البراء بنت 

٥ نواب احتفظوا مبقاعدهم.. وعودة نائبني ووجهان جديدان..  والوسمي جاء ثامناً بعد قدومه من «اخلامسة» 

ناخبا من الذكور موزعني على 
جلنة أصلية و٤ جلان فرعية، 
وفي مدرسة ثانوية الفروانية 
للبنات فهي تضم جلنة أصلية 
وجلــان فرعيــة ومخصصــة 
للتصويــت للنســاء وعــدد 
الناخبات فيها يقدر بـ ٢٤٦٦.

وفيمــا أكد رئيــس اللجنة 
األصليــة «رجال» في مدرســة 
الشــدادية مبنطقــة عبــداهللا 
املبارك املستشار عماد احلبيب 
في تصريح لـ «األنباء» على أن 
اإلقبال كان كثيفا منذ الساعات 
االولى من فتح بــاب االقتراع، 
أشاد بتعاون الناخبني وسالسة 

العملية االنتخابية.
مــن جهتــه، قــال رئيــس 
اللجنة األصلية «إناث» مبدرسة 
العبدليــة في منطقــة عبداهللا 
املبــارك املستشــار مصطفــى 
عبدالعليــم فــي تصريــح لـــ 
«األنباء» إن العملية االنتخابية 

وزير العدل: احلضور الكثيف يدل على 
قبول الناخبني إلجراءات القيادة العليا

أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون 
تعزيز النزاهة ووزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية املستشار جمال اجلالوي، سير 
العملية االنتخابية بشكل طبيعي، مشيرا 
إلى ان كل اإلجراءات التي مت اتخاذها أتت 

بنتائجها املرجوة.
جاء ذلك في تصريح لـ «كونا» خالل 
جولــة الوزيــر اجلــالوي التفقدية على 
الدوائر اخلمس االنتخابية في انتخابات 
مجلــس األمة (أمــة ٢٠٢٢) في مدرســة 
الشــدادية املتوســطة بنني فــي منطقة 
عبداهللا املبارك بالدائرة الرابعة ومدرسة 
ابن زهير األندلسي في الدائرة اخلامسة 

مبنطقة العدان.
وأضــاف اجلــالوي انه بعــد صدور 
مرسوم بدعوة الناخبني النتخاب أعضاء 
مجلس األمة بدأت وزارة العدل في التجهيز 
واالســتعداد لهذا العرس الدميوقراطي، 
مشــيرا إلى اســتمرار العمــل التنظيمي 
على قدم وساق حتى االنتهاء من عملية 

االقتراع.
وأشــار إلى ان تطبيق (سهل) أسهم 
في تســهيل اإلجراءات على الناخبني في 
معرفة قيدهم االنتخابي وسهولة الوصول 

إلى اللجان االنتخابية.
وذكــر أن عدد الناخبــني ارتفع بعد 
تعديل النظام االنتخابي في (مرســوم 
البطاقــة املدنيــة)، مبينــا أن حضور 
الناخبــني كثيف الختيــار ممثليهم في 

انتخابات مجلس األمة (أمة ٢٠٢٢).
وأوضح أن جلنة مدرســة الشــدادية 
املتوسطة للبنيني تعتبر ثالث أكبر جلنة 
في الدائرة الرابعة من حيث عدد الناخبني 
الذيــن يبلغ عددهم نحــو ١١ ألف ناخب، 
مبينا أن العملية منظمة لتسهيل اإلجراءات 
على الناخبني الذين توافدوا منذ الساعات 
األولى لإلدالء بأصواتهم واختيار ممثليهم.
وأشــار إلــى أن اجلهــات املنظمة في 
املدارس أسهمت في حتقيق وإجناح هذا 
العرس الدميوقراطي حتت قيادة صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو 

ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.
ولفــت إلى ان هذا احلضور يدل على 
قبــول الناخب اإلجــراءات التي اتخذتها 
القيــادة العليــا بقيادة صاحب الســمو 
األمير وسمو ولي العهد وحسنت البيئة 
االنتخابية، مما انعكس على قبول الناخب 
وإقباله منذ الساعات األولى لبدء االقتراع.
وأكــد ان هناك جهودا مشــتركة لكل 
اجلهات احلكومية في الدولة، وأن وزارة 
العدل عنصر من تلك العناصر املهمة في 
تنظيم العملية االنتخابية، مشيدا بدور 
وزارة الداخليــة التي قامــت بدور كبير 
لتغطيــة اجلوانب األمنيــة والتنظيمية 

لالنتخابات وكذلك إدارة االنتخابات.
وأضاف ان اللجان االنتخابية شهدت 
كثافة كبيرة للناخبني للمشاركة في عملية 
االقتراع من العنصرين الرجالي والنسائي.

أكد خالل جولة تفقدية على الدوائر اخلمس أن «سهل» يّسر على املقترعني

املستشار جمال اجلالوي متفقداً احدى اللجان االنتخابية

قال محافظ اجلهراء ناصر احلجرف إن املشــاركة 
فــي العرس الدميوقراطي في انتخابات مجلس األمة 
تشكل خارطة طريق لتصحيح املسار السياسي الذي 

نادى به اخلطاب السامي.
وأشــاد احلجرف في تصريح لـ «كونا» باألجواء 
الدميوقراطية التي شــهدتها البالد باالنتخابات التي 
سادتها أجواء التنافس واألخوة في ظل قيادة صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو ولي عهده 

األمني الشيخ مشعل األحمد.
وثمن احلجرف جهود رجال القضاء وكل القطاعات 
األمنيــة والطواقم الصحيــة واللجان العاملة من كل 

ناصر احلجرفالوزارات في هذا االستحقاق الدميوقراطي.

حترير
شافعي سالمة - أمير زكي - مفرح الشمري  

رشيد الفعم - بدر السهيل - عبدالكرمي أحمد 
 عبداهللا الراكان - عبدالعزيز الفضلي - عبدالعزيز املطيري 

تصوير 
زين عالم - ريليش كومار

فريق عمل الدائرة الرابعة 

محافظ اجلهراء: االنتخابات سادتها 
أجواء التنافس واألخوة

شعيب املويزري متوسطا أنصاره بعد تصدره نتائج الدائرة الرابعة
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الدائرة اخلامسة.. ٤ نواب احتفظوا مبقاعدهم ومثلهم عادوا 
من مجالس سابقة والعصفور واملهان وجهان جديدان

أسفرت نتائج عملية االقتراع «النهائية غير 
الرســمية» في انتخابات أمــة ٢٠٢٢ عن تصدر 
النائب حمدان العازمي للدائرة اخلامسة بعدد 
١١٣٩٤ صوتــا وجــاء في املركز الثاني ســعود 
العصفور بـ ١٠٣٧٣ صوتا، فيما جاء في املركز 
الثالث خالد العتيبي بـ ١٠١١٤ صوتا، وحل رابعا 
الصيفي الصيفي بـ ٧٣٤١ صوتا، وخامسا د.محمد 
احلويلة بـــ ٦٩٢٨ صوتا، وحل سادســا هاني 

شمس بـ ٦٧٨٧ صوتا.
أما ماجد املطيري حصل على ٥٩٢٥ صوتا ليحل 
في املركز السابع، وحصل محمد املهان على ٥٤٨٥

صوتا حاصال على املركز الثامن، وحل تاسعا مرزوق 

احلبيني بـ ٤٧٩٩ صوتا، وجاء في املركز العاشر 
واألخير فيصل الكندري بعدد أصوات بلغ ٤٦٢١.

وفي قراءة لنتائج الدائرة فقد احتفظ ٤ نواب 
من املجلس الســابق ٢٠٢٠ مبقاعدهم، فيما عاد ٤
نواب من مجالس ســابقة «قدامــى»، وفيما دخل 
وجهان جديدان إلى الدائرة لتكون نسبة التغيير 

في الدائرة اخلامسة ٦٠٪ عن املجلس املاضي.
ومنذ بداية عملية االقتراع في الثامنة صباحا 
مبدرستي اإلناث الكائنتني مبنطقة صباح السالم، 
ومكان تصويت الناخبني من مناطق صباح السالم 
واملسيلة والفنيطيس، شهدت اللجنتان حضورا 

كبيرا من الناخبني.

والتقت «األنباء» برئيس اللجنة األصلية مبدرسة 
نفيســة بنت احلسن املستشــار فوزان العنجري 
الذي قال إن صاحب السمو األمير دعا إلى ان يختار 
الشعب األصلح من املرشحني ملا فيه خير الوطن، 
مستدركا بقوله: ونحن نراهن على وعي الناخبني، 
فهذا االستحقاق أمانة، وال بد ان يتم على أكمل وجه.
وتابع املستشــار العنجري: منذ بداية اللجنة 
وعملية التصويت تســير بشكل متميز واإلقبال 
جيــد واجلميع ملتزم باإلجــراءات لضمان جناح 

هذا اليوم، واألمور طيبة وهللا احلمد.
وشــهدت جلان االنتخابات فــي مناطق جابر 
العلــي واملنقــف والفحيحيــل إقبــاال معتدال منذ 

ساعات الصباح األولى وسط تناغم في األداء بني 
كل اجلهات احلكومية املشاركة في التنظيم لتتم 

عمليات التصويت بسالسة ويسر.
وشهدت جلنتا ثانوية عبداهللا األحمد الصباح 
للبنني، ومدرسة سعاد الصايغ املتوسطة للبنات 
في منطقة جابــر العلي تباينا ملحوظا في أعداد 
الناخبني أمام كل جلنة فرعية، حيث شهدت بعض 
اللجان في كلتا املدرســتني إقباال كبيرا وصفوف 
انتظار طويلة، فيما كان اإلقبال معتدال بصفوف 
انتظار قصيرة في جلان مجاورة، وذلك بســبب 
دمــج بعض األحــرف في جلنة واحــدة إذ ضمت 
إحــدى اللجان ٩ أحــرف، وهو ما ســبب اإلقبال 

الكبير على تلك اللجان. 
أما منطقة املنقف فشهدت وحتى الساعة الثانية 
ظهرا تسجيل معدالت مرتفعة نسبيا لعدد املقترعني، 
حيث سجلت جلنة مدرسة سيد ياسني الطبطبائي 
تصويت نحو ٤٠٪ من إجمالي عدد الناخبني املسجلني 
باللجنة بواقع ٤٦٠ مقترعا من أصل ١١٤٢، أما في 
اللجنة النســائية بذات املنطقة ومقرها مدرســة 
املنقف االبتدائية بنات، فقد سجلت تصويت نحو 
٣٣٠ مقترعا من إجمالــي أعداد الناخبني باللجنة 
األصلية حتى الســاعة الثالثة عصرا وسط هدوء 

وانسيابية في عملية االقتراع.
وفي منطقة الفحيحيل، فقد سجلت جلنة الرجال 

تصدرها حمدان.. والعتيبي والصيفي واحلويلة مستمرون للفصل التشريعي السابع عشر.. وشمس وماجد املطيري ومرزوق احلبيني وفيصل الكندري استردوا مقاعدهم

٭ متت إزالة جميع الصور واإلعالنات اخلاصة باملرشحني 
مــن جميع املــدارس والطريق املؤدية لهــا من قبل بلدية 

الكويت.
٭ مت منع جميع حمالت املرشــحني من توزيع البروشورات 

واإلعالنات اخلاصة مبرشحيهم من أمام مدارس االقتراع.
٭ «بيض اهللا وجوهكم» من أكثر العبارات التي استخدمها 
الناخبون للتعبير عن تقديرهم ملا يقوم به رجال القضاء 
والداخلية من جهود حلفظ النظام وتذليل العقبات لتسهيل 

عملية التصويت.
٭ زيارة وزير العدل جمال اجلالوي مع الوفد املرافق له الى 
مدرســة العدان االبتدائية بنات واملخصصة القتراع النساء 

وذلك لالطالع على سير العملية االنتخابية.
٭ املستشارون يقابلون رجال الصحافة واإلعالم بترحاب 
وابتســامة ويجيبون على جميع االستفسارات بشفافية 
ورحابة صدر، ويقومون مبساعدة جميع الناخبني، خصوصا 

كبار السن وذوي االحتياجات اخلاصة.
٭ قوة من اإلطفاء متواجدة في املقر االنتخابي لالســتعداد 
ألي طارئ، وتواجــدت أيضا فرق من الدفاع املدني والهالل 

األحمر وأفراد من وزارة الكهرباء واملاء.
٭ أكثــر من ناخب أثنى على مجهــود وزارة التربية في 
جتهيز املدارس بهذا املســتوى العالــي، وتكاتف وزارات 

الدولة إلجناح اليوم االنتخابي.
٭ انتشــار أمني مكثف جدا أمام جلنتي مدرسة عبدالوهاب 
عبدالرحمن الفارس االبتدائية بنني ومدرسة نفيسة بنت احلسن 
االبتدائية بنات، حيث وفرت وزارة الداخلية أعدادا كبيرة من 

رجال األمن حسن سير العملية االنتخابية.
٭ توافر الفتات إرشادية إلى صناديق االقتراع خلدمة الناخبني 

على حسب األحرف األبجدية.
٭ دوريات املرور والنجدة تواجدت في الطرقات املؤدية 
إلى اللجان لتنظيم حركة السير، وحل أي مشكلة مرورية 

طارئة.
٭ عملية اقتراع كبار الســن كانت تســير دون أي عوائق 
وبتنظيم عال املستوى، وتوافرت كراسي متحركة ملساعدتهم.

٭ عمال النظافة كانوا منتشــرين خارج وداخل جلنتي 
مدرسة عبدالوهاب عبدالرحمن الفارس االبتدائية بنني 
ونفيســة بنت احلســني االبتدائية بنات لتنظيفهما من 

أي مخلفات.

ناخبات اخلامسة ينتظرن دورهن للتصويت

صناديق االقتراع جاهزة ألوراق تصويت الناخبني

مستشارو إحدى اللجان يجهزون أوراق االقتراع

رجال الداخلية يفتحون أبواب جلان االقتراع في إحدى املدارس

ناخب يدلي بصوته في صندوق االقتراع

أبناء الدائرة اخلامسة وحرص على املشاركة الفعالة

لقطات

محافظ األحمدي تفّقد سير االنتخابات ببعض اللجان: 
نعيش مرحلة تصحيح املسار

قام محافظ األحمدي الشيخ فواز 
اخلالد بجولة تفقدية لبعض اللجان 
االنتخابية في نطاق احملافظة، وقف 
خاللها على سير عملية التصويت 
وإجراءات تأمني وصول الناخبني 
عموما وكبار السن وذوي اإلعاقة 
واالحتياجــات اخلاصــة حتديــدا 
إلــى جلانهم وإدالئهــم بأصواتهم 
واالنصراف بكل ســهولة ويســر 

وتأمني سالمة وراحة اجلميع.
وفي كلمة له في ختام اجلولة قال 
احملافظ: في هذا اليوم االستثنائي 
وبقلب مملوء باألمل ونحن نعيش 
مرحلة تصحيح املسار في كويتنا 
احلبيبة أتوجه بأسمى آيات العرفان 
لقيادتنا الرشيدة لقرارها التاريخي 
بإناطة املسؤولية إلى شعب الكويت 

في حتقيق التصحيح املنشود.
واســتطرد: هذا القــرار الذي 
يجعل كل بنــات وأبناء الكويت 
أمــام اهللا والوطــن  مســؤولني 

ومحافظــني على وحــدة الصف 
ونابذيــن كل ما علــق بالتجربة 
الكويتيــة مــن  الدميوقراطيــة 
ســلبيات تعيق مســيرة العمل 
واإلجناز واالنطالق نحو حاضر 

ومستقبل أفضل بإذن اهللا.

واألجيــال بإقبالهــم وحرصهــم 
على املشاركة وإدالئهم بأصواتهم 
بكل أمانة ونزاهة، مترجمني ثقة 
القيادة وواضعني املصلحة العامة 
نصب أعينهم في ظل التحديات 
الكبيرة محليا وإقليميا وعامليا، 

وتابع اخلالد: كل الشكر والتقدير 
إلــى قيــادات ومنتســبي جهــات 
االختصاص ممثلة بوزارات الداخلية 
والعدل واالعالم والصحة والتربية 
والبلديــة واالطفاء، وملؤسســات 
املجتمع املدني والفرق التطوعية 
وغيرها، مبحافظة األحمدي وعلى 
امتــداد وطننا احلبيــب جلهودها 
الكبيرة  في الوفاء مبتطلبات العرس 
الدميوقراطــي اإلداريــة والفنيــة 
واخلدمية منذ صدور مرسوم الدعوة 

لالنتخابات إلى إعالن النتائج.
واختتــم احملافــظ: أســأل اهللا 
التوفيــق لنا جميعا  كل في موقعه 
للمســاهمة الفاعلــة فــي حتقيــق 
التصحيح املنشود  للمسار في ظل 
القيــادة احلكيمة لصاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد وسمو 
ولــي عهده األمني الشــيخ مشــعل 
األحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح.

محافظ األحمدي متفقداً إحدى اللجان االنتخابية

النتائج النهائية غير الرسمية في الدائرة اخلامسة
عدد األصواتاالسم م
١١٣٩٤حمدان العازمي١
١٠٣٧٣سعود العصفور٢
١٠١١٤خالد العتيبي٣
٧٣٤١الصيفي الصيفي٤
٦٩٢٨د. محمد احلويلة٥
٦٧٨٧هاني شمس٦
٥٩٢٥ماجد املطيري٧
٥٤٨٥محمد املهان٨
٤٧٩٩مرزوق احلبيني٩
٤٦٢١فيصل الكندري١٠

ملشاهدة الڤيديو
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مبدرسة املعري املتوسطة للبنني األصلية ٥٠٠ من 
أصل ١١٦ مواطنا مســجال باللجنة، فيما ســجلت 
اللجنة النســائية األصلية بذات املنطقة تصويت 

نحو ٤٠٠ مواطنة.
واستمرت عملية التصويت في الدائرة اخلامسة 
في جلنتي مدرسة عبدالوهاب عبدالرحمن الفارس 
االبتدائية بنني (ذكور) ومدرسة نفيسة بنت احلسن 
االبتدائية بنات (إناث) والتدفق في تزايد من الناخبني 
حتى خالل فترة الظهيرة والتي في الغالب يكون 

احلضور أثنائها ضعيفا.
والالفــت كان اإلصــرار لــدى الناخبــني على 
تصحيح املسار السياسي، وسعادتهم بهذا العرس 

الدميوقراطي والذي يعكس بحســب تصريحات 
كثيريــن منهم لـ «األنباء» رغبة أبناء الكويت في 

اإلصالح والرقي بالوطن.
ومــن مناطق الظهر والقرين والعدان بالدائرة 
اخلامسة وأولى املدارس في منطقة القرين كانت 
مدرسة حسني العسعوسي املخصصة للنساء والتي 
تضم ٩ جلان، واحدة أصلية وثماني جلان فرعية، 
والتقينا املستشار عبداهللا الصيرفي رئيس اللجنة 
األصلية الذي قال: مت بدء عملية االقتراع وفتح الباب 
في الساعة الثامنة صباحا وكان التعاون مثمرا من 
جميع العاملني من وزارات الدولة املختلفة إلجناح 
هذا العرس الدميوقراطي، وكانت عدد الذين صوتوا 

حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا باللجنة األصلية  
١٦٦ من أصل ١٠٠٢ ووصلت نســبة التصويت في 
باقي اللجان األخرى في املدرسة من ٢٠ إلى ٢٥٪.

ومن مدرسة حصة احلنيف في منطقة القرين 
املخصصــة للرجال والتي تضــم ٦ جلان واحدة 
أصليــة وخمس جلان فرعية، التقينا املستشــار 
محســن محمد رئيس اللجنــة األصلية، وقال إن 
عدد الــذي صوتوا حتى الســاعة ١٢٫٣٠ بلغ ٢٧٣

من أصــل ١١٠٠. وذكر ان العملــة منذ بدايتها في 
الصباح الباكر وهي تسير بكل أريحية واجلميع 
متعاون واجلميع يعرف قيده االنتخابي وال توجد 
أي معوقــات ومن نفس املدرســة مــن جلنة رقم 

٥ والتي يرأســها وكيل احملكمــة يعقوب الطاهر، 
وقال: أشكر جميع القائمني على إجناز هذا احلدث 
االنتخابــي الذي بدأ منذ الســاعة الثامنة صباحا 
وحسب الوقت املعمول به في جميع الدوائر وعن 
نســبة احلضور قال إن النسبة في تزايد وحتى 
الســاعة ١٢٫٤٥ من أصل ١١٩٢ وصل عدد من أدلى 

بصوته إلى ٣١٩ ناخبا.
وفي منطقة العدان ومن مدرسة زهير األندلسي 
واملخصصــة للرجال والتي تضــم ٩ جلان جلنة 
رئيسية و٨ جلان فرعية وبرئاسة القاضي ضاري 
العبور الذي قال إن اللجنة وحتى الساعة الواحدة 
ظهــرا تقدم لها ٢٣٥ ناخبا لــإلدالء بأصواتهم من 

أصل ٩٥٦ وكانت النسبة تصل إلى أكثر من ٢٥٪.
وفي منطقة الظهر وبالتحديد من مدرسة هارون 
الرشــيد واملخصصة للرجال والتي تضم ٦ جلان 
جلنة أصلية وخمس جلان فرعية، كانت مدرسة 
هارون الرشيد من أكثر املدارس إقباال من الناخبني 
لــإلدالء بأصواتهم، حيــث كان الطابور يصل إلى 

خارج املدرسة.
وتوجهنا الى مدرسة معاذة الغفارية املخصصة 
القتراع النساء وكانت تضم هذه املدرسة ٦ جلان 
جلنــة أصلية و٥ جلان فرعيــة وقد حصلنا على 
عدد الناخبات في اللجنة األصلية وهو ١٢٠٧ وقد 

أدلت ١٧٩ ناخبة بأصواتهن.

تسهيالت لكبار السن
خصص رجــال الداخلية املواقف القريبة من أبواب اللجان 
لكبار السن وذوي الهمم، إذ ال يسمح ألحد غيرهم بالدخول 

بالسيارات إلى تلك األماكن.
الدفاع املدني دور مشرف

سجل عناصر الدفاع املدني املشاركون في االنتخابات مواقف 
مشرفة مبساعدتهم كافة من يحتاجون إلى مقاعد متحركة 
واستقبالهم من باب السيارة حلني قيامهم باالقتراع وعودتهم 

مرة أخرى.
الطلبة الضباط.. انضباط والتزام

أظهــر أداء الطلبة الضباط املشــاركني فــي تنظيم العملية 
االنتخابية مدى ارتفاع مستوى الضبط والربط إلحكام تنفيذ 
اإلجــراءات األمنية، بالتزامن مع مرونــة في التعامل مبا ال 
يخل باإلجراءات املتبعة في مثال حي ملفهوم «روح القانون». 

منتسبو «الهالل األحمر».. متواجدون على مدار الساعة
لم يغب منتســبو «الهالل األحمر» عن ساحة اللجان طوال 
عملية االقتراع فصوالتهم وجوالتهم خلدمة كل من يحتاج 

إلى مساعدتهم سجل مشرف لهم كعادتهم دائما. 
سيارات إطفاء

تأهب عناصر قوة اإلطفاء أمام اللجان بآلياتهم حتسبا ألي 
طارئ في مبادرة حتقق السرعة في االستجابة.

تناغم وسالسة
مر اليوم االنتخابي بسهولة ويسر على اجلميع بفضل التناغم 
والسالسة بني اجلهات احلكومية املشاركة في تنظيم إجراءات 
دخول للمقترعني إلى اللجان ليتم املواطنون تصويتهم خالل 

دقائق معدودة في غالبية اللجان.
املرض ال يغّيبنا عن أداء حق الوطن

ســجل مواطنــون ومواطنات مواقف تســطر للحفاظ على 
مســؤولياتهم جتاه الوطن فقد حتاملــوا على آالم مرضهم 

ليؤدوا واجبهم في التصويت.

جانب من عملية التصويت في إحدى اللجان

رئيس مجلس الوزراء باإلنابة الشيخ طالل اخلالد خالل جولته في الدائرة اخلامسة يرافقه د. محمد الفارس وبجانبه الفريق أنور البرجس

أحد رجال األمن يساعد مسنا في التعرف على قيده االنتخابي

د. أحمد مطيع في إحدى جلان االقتراع في «اخلامسة»

ناخبات حرصن على املشاركة في العرس الدميوقراطي

توافد أبناء الدائرة اخلامسة على صناديق االقتراع

سارة املرهون من ذوي االحتياجات اخلاصة من حملة «صوتنا يفرق» بعد اإلدالء بصوتها ختم اجلنسية بعد التصويت

جهود مضنية من رجال األمن في مساعدة أحد ذوي االحتياجات اخلاصة

ناخبة حتمل الفتة لصورتي صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

ناخبة حريصة على املشاركة في العرس الدميوقراطي

من أجواء االنتخابات

وزير املالية: املسؤولية علينا 
مضاعفة بعد اخلطاب السامي

وزير األشغال: اآلمال معقودة على 
مخرجات تدعم التنمية املستدامة

الكويــت - كونا: قــال وزير املالية ووزير الدولة للشــؤون االقتصادية 
واالســتثمار عبدالوهاب الرشــيد إن «املســؤولية علينــا مضاعفة من بعد 
خطاب صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف األحمد والذي ألقاه نيابة عنه 
ســمو ولي العهد الشــيخ مشعل األحمد». جاء ذلك في تصريح خالل جولة 
الوزير الرشــيد التفقدية في انتخابات مجلس األمة (أمة ٢٠٢٢) في مدرسة 
معن بن زائدة املتوســطة بنني في ضاحية عبداهللا السالم. وأعرب الرشيد 
عن شكره لوزارة الداخلية على التنظيم السلس واملرونة في تعامل اللجان 

اإلشرافية في هذا العرس الدميوقراطي، متمنيا التوفيق للمرشحني كافة.

قال وزير األشغال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.علي 
الموسى إن الكويت تشهد عرسا ديموقراطيا نفخر ونعتز به، معربا 
عــن األمل في مخرجات تســهم في نهضة الكويــت وتحقيق رؤيتها 

التنموية.
وأضاف الموســى في تصريــح للصحافيين خالل إدالئه بصوته 
في لجنة ابن زهير األندلســي بمنطقة العدان إن اآلمال معقودة على 
وجود مخرجات تسهم في نهضة الكويت وتدعم الرؤية نحو التطوير 

عبدالوهاب الرشيدوالتنمية المستدامة. م. علي املوسى

فريق عمل «اخلامسة»
التحرير

سامح عبد احلفيظ٭ 
ماضي الهاجري٭ 
عبداحلميد اخلطيب٭ 
علي إبراهيم٭ 
محمد الدشيش٭ 
عبداهللا قنيص٭ 
عبد الهادي العجمي٭ 

التصوير

أحمد علي٭ 

ملشاهدة الڤيديو
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Lailaelshafie١@hotmail.com  :ملقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر االمييل
يرجى مراعاة عدم إلقاء اجلريدة في سلة املهمالت ملا حتتويه من آيات قرآنية.

من إعداد: ليلى الشافعي
اإلميـان

الشــريعة  مــن مقاصــد 
اإلسالمية الضرورية اخلمسة 
احلفاظ على املال العام ملا له 
مــن اهمية في حفظ قوة بناء 
الدولة، وشــدد اإلســالم على 
حرمــة األمــوال العامــة التي 
تســرق وتختلــس او اتالف 
عام او تقصير او اعتداء وإن 
تغيرت في الشكل واألسلوب اال 
ان مضمونها واحد، حول إهدار 
املال العام وأشــكاله نتعرف 

على آراء العلماء:
أكد د.خالد املذكور ضرورة 
محاكمة من تثبت عليه سرقة 
شــيء من املــال العام ســواء 
كانــت الســرقة باالختــالس 
أو بالتزويــر او بالرشــوة او 
باالستغالل، فكله حرام شرعا، 
وبني ان املقصود باملال العام 
في عصرنا احلاضر هو أموال 
الدولــة الــذي تصرفــه على 
الدولة  التي تؤديها  اخلدمات 
ملواطنيهــا من تعليم وصحة 
وخالف ذلك، وهذا املال العام له 
ضوابط لصرفه وفق القوانني 
واللوائــح التي وضعت لذلك 
بل في كل دولة. وهناك وزارة 
تســمى وزارة املالية، وهناك 
ميزانية للدولة حتدد االيرادات 
واملصروفات، وشــرعا يحرم 
األخــذ من املــال العــام وفق 
مفهومه املعاصر ألنه ســرقة 
حلق الدولة وحلقوق مواطني 
الدولــة، وهنــاك رقابة مالية 
ومحاســبون جلميع اجلهات 
احلكومية، وقد جاءت نصوص 
الشرع تأمرنا باحملافظة على 
هذا املال فنهى عن أكل احلرام 
بكل صوره وأشكاله نهيا قاطعا 
ال لبس فيه قال عّز وجّل (ياأيها 
الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم 
بينكــم بالباطــل إال أن تكون 

جتارة عن تراض منكم....).
وقال تعالــى: (وال تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا 
بهــا إلى احلكام لتأكلوا فريقا 
من أموال الناس باإلثم وأنتم 

تعلمون).
وأضاف: فاالعتداء على مال 
الوطن ذنب عظيم ومن اخذ منه 
شــيئا فعليه التوبة ورد هذا 
املال ومن تثبت عليه سرقته 

ُيقدم للمحاكمة.
أخذ بغير حق

من جهته، شــدد د.عثمان 
اخلميــس على خطــورة أخذ 
اموال الدولة بغير حق، وقال: 
من يقول ان هذه اموال الدولة 
وأنا لي حق فيها غير صحيح، 
وقد ذهب أكثــر اهل العلم ان 
األخذ من املال العام أشــد من 
األخذ من املــال اخلاص، فإذا 
سرقت من شخص بعينه فهذا 
حرام ألنك ظلمت شخصا ولكن 
من سرق من مال املسلمني فقد 
ظلم املسلمني كلهم الذين لهم 
احلق في هــذا املال، مؤكدا ان 
جرمية االخذ من املال العام اشد 
جرما مــن املال اخلاص، وأنه 
ال يجوز االخذ من مال الدولة 
بحجة انني فرد في هذه الدولة.
وهذا مال عام للمســلمني 
وليس ألحد حق ان يأخذ منه 
بغير حق بل يأخذ حقه الذي 
يعطى له حتــى لو ظلم. عن 
عبداهللا بن مســعود قال: قال 
رسول اهللا ژ: «إنها ستكون 
بعد اثــرة وأمــور تنكرونها، 
قالوا: يا رسول اهللا: كيف تأمر 

من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون 
احلق الذي عليكم وتســألون 

اهللا الذي لكم».
ولفت د.اخلميــس إلى أن 
الشخص ال يجوز له ان يأخذ 
من مــال الدولة ان وقع عليه 
ظلم ولكن يطالب بهذا احلق، 
مؤكدا ان للمــال العام حرمة 
كبيــرة عنــد اهللا عــّز وجــّل 
وقــد أمــر اهللا تعالى بحفظه 
وصيانته فقال عّز وجّل: (ياأيها 
الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم 
بينكــم بالباطــل إال أن تكون 

جتارة عن تراض منكم....).
ضياع األمانة

من جهته، وضح د.عبداهللا 
الشريكة حرمة األموال العامة 
بقوله: لألموال العامة حرمة ال 
تقل عن حرمة األموال اخلاصة، 
بل ان االعتداء على املال العام 
أشد جرما من االعتداء على املال 
واملمتلكات اخلاصة، الســيما 
اذا كان هــذا االعتــداء ناجتــا 
عن استغالل املنصب والثقة 
التي اعطيت لهذا املسؤول او 
ذاك، وقــد ذكــر النبي ژ ان 
من عالمات الساعة ان يوسد 
األمــر الــى غيــر أهلــه، وبني 
ژ أن هــذه صورة من صور 
تضييع األمانة، فإذا متت تولية 
رجل غير مناسب في مواضع 
املســؤولية والواليات العامة 
فال شك اننا وقعنا في باب من 
ابواب تضييع األمانات ويتحمل 
مسؤولية ذلك كل من ساهم في 

تولية هذا الشخص.

وحقوق ورمبا تعرض املجتمع 
للخطر.

الرشوة

وعن اخطر مظاهر حرمة 
املال العــام، قال د.الشــريكة 
اخطرها الرشــى، الرشوة من 
املال العــام، فمن يؤمتن على 
امــوال املســلمني فيتصــرف 
فيها فيمــا يحقــق مصلحته 
الشخصية او مصلحة حزبه 
وجماعته فاستغالل املال العام 
كرشوة فساد عظيم وسقوط 
للقيم، فاملــال العام وهو مال 
بيت املال تعود ملكيته لألمة 
فال يجوز ان يتصرف فيه إال 
بحسب الشرع، وحيث امر اهللا 
تعالى حتى رســول اهللا ژ 
ال يتصرف في مال املســلمني 
برأيه وهو املعصوم، فعن أبي 
هريرة أن رسول اهللا ژ قال: 
«ما أعطيكم وال أمنعكم، إمنا 
أنا قاســم أضع حيث أمرت» 

أخرجه البخاري.
وفي رواية أخرى: «إمنا أنا 
قاســم وخازن واهللا يعطي» 
وعن خولــة األنصارية قالت 
ســمعت النبي ژ يقول: «ان 
رجــاال يتخوضــون فــي مال 
اهللا بغير حق فلهم النار يوم 
القيامة» اي يتصرفون في مال 
بالباطل واإلضرار  املســلمني 

بهم.
تشديد القانون

أما من الناحية القانونية 
فقال احملامي منصور السويلم: 

ومن مظاهر االعتداء على 
املال العــام قال د.الشــريكة: 
ان يســتغل الرجــل منصبــه 
الــذي عــني فيه جلــر منفعة 
الــى شــخصه أو قرابته فإن 
التشبع من املال العام جرمية، 
قال ژ «من استعملناه على 
عمــل فرزقناه رزقــا فما اخذ 
بعد ذلك فهــو غلول» وكذلك 
من األمانــة العظيمة احلفاظ 
على املال العــام، فاملال العام 
حرمته كبيرة وحمايته عظيمة 
مبوجب الشرع احلنيف وهو 
أشد في حرمته من املال اخلاص 
لكثــرة احلقــوق املتعلقة به 
وتعــدد الذمم املالكــة له وقد 
انزله عمر بن اخلطاب منزلة 
مال اليتيم الذي جتب رعايته 
وتنميتــه وحرمــة اخــذه او 
التفريط فيه عندما قال: «إني 

إن نهضة الدول تكون بحسن 
إدارة اموالهــا واســتثماراتها 
املالية، فمن خالل املال متول 
الــدول مشــاريعها املتعلقــة 
بالصحة والتعليم واألمن، فاملال 
حاجة ملحة وضرورية حلفظ 
الصحة واألمن والتعليم في اي 
مجتمع، فجاء الدستور باملادة 
١٧ بالنص علــى ان «لألموال 
العامة حرمة وحمايتها واجب 

على كل مواطن».
وجاء قانون حماية األموال 
العامة رقم ٩٣/١ باملادة األولى 
منــه علــى تأكيــد مــا نــص 
عليه الدســتور بالنص على 
أن «لألمــوال العامــة حرمــة 
وحمايتها والذود عنها واجب 

على كل مواطن».
كمــا نــص القانــون على 
عقوبات مغلظة ورادعة على كل 
من تسول له نفسه االستيالء 
او تسهيل االستيالء او افشاء 
االسرار التي من شأن إفشائها 
االضــرار باملال او تعمد ابرام 
صفقــة كلــف بإبرامهــا فقام 
بإبرامها على نحو يضر باملال 
العام لتحقيق منفعة شخصية 
له. فنجد ان املــادة ٩ عاقبت 
باحلبس املؤبد او احلبس مدة 
ال تقل عن خمس سنوات كل 
موظف عام او مستخدم اختلس 
امواال او اوراقا مســلمة اليه 

بسبب وظيفته.
فحتى يطبق هذا القانون 
يتعني ان يكون املال ماال عاما 
وهــو كذلــك اذا كان مملــوكا 
للدولة، او شــركة او منشــأة 
تســهم فيها الدولة بنسبة ال 
تقــل عن ٢٥٪ من رأســمالها، 
فإذا انتفى عن اجلاني وصف 
املوظف العام او انتفى عن املال 
محل اجلرمية وصف املال العام 
كأن ال يكون مملــوكا للدولة 
ال ميكــن ان تطبق احكام هذا 

القانون مفاد املواد ٢، ٣.
وحرصا من املشــرع على 
االمــوال العامــة ورغبة منه 
في اشــراك مجلــس األمة في 
حمايته اوجد ما يسمى «جلنة 
حماية االموال العامة» والتي 
تراقــب التقارير التي تبعثها 
اجلهات واملؤسســات العامة 
داخــل الدولة او خارجها الى 
الوزيــر املختــص اذا كانــت 
تســتثمر امواال تفوق الـ ١٠٠
ألف دينــار، مفاد املواد ٦ و٧

من القانون سالف الذكر.
كمــا ان القانون اوجد في 
اجلرائم املتعلقة باملال العام 
خصائــص اجرائيــة ال مثيل 
لهــا في اجلرائم األخرى على 
ســبيل املثال: ال تســري مدد 
سقوط الدعوى اجلزائية وال 
مدد سقوط العقوبة احملكوم 
بها، مفاد املــادة ٢١ كما انه ال 
تطبــق املــادة ٨١ مــن قانون 
اجلــزاء على اجلرائم الواردة 
فــي هــذا القانون، فــال ميلك 
الرأفــة  القاضــي اســتعمال 
والرحمة مــع املتهم اللهم إال 
إذا بادر اجلاني بإرجاع األموال 

موضوع اجلرمية.
هذا التشدد في العقاب ليس 
سوى استجابة لتوجيه املشرع 
الدستوري الذي عني بحماية 

املال العام.
ونأمل ان يوسع في التجرمي 
فيعاقب كل من يستولي على 
املــال العام دون اشــتراط ان 

يكون موظفا عاما.

انزلت نفسي من مال اهللا منزلة 
مال اليتيم». وقال د.الشريكة 
موضحا صور ضياع األمانة 
فــي املــال العام كذلــك األخذ 
واالختالس من هذه املمتلكات 
العامــة واالســتفادة منها في 
املناقصات وغيرها دون حق، 
وأيضا من هذه الصور الغش 
وأكثر مــا يكون هذا في بنود 
العقود لبعض الشركات التي 
تقــوم بتنفيذ عقود املقاوالت 
العامة كالطرقات  واألشــغال 
واملباني والسدود وغيرها ال 
تفي بالشــروط واملواصفات 
التي يتم االتفاق عليها ثم تأتي 
مناقصة اخرى لنفس املشرع 
إلصالح ما فسد منه، وتستخدم 
الرشوة او الهدية او اي مسمى 
آخر وسيلة لتسهيل مثل هذه 
املعامالت فتضيع وتهدر اموال 

منصور السويلمد.عبداهللا الشريكةد.خالد املذكور د.عثمان اخلميس

املذكور: املال العام حق الدولة واملواطنني ومن يثبت عليه سرقته ُيقدم للمحاكمة
اخلميس: ليس ألحد حق أن يأخذ منه بغير حق حتى لو ُظلم بحجة أنه فرد من الدولة
الشريكة: من يؤمتن على أموال املسلمني ويتصرف فيها ملصلحته وجماعته جرمية

السويلم: املادة (٩) يعاقب باحلبس املؤبد أو احلبس مدة ال تقل عن ٥ سنوات لكل مختلس

آيات عن املال حتدد طرق إنفاقه واحملافظة عليه
٭ (فإن آنســتم منهم رشــدا فادفعوا 

إليهم أموالهم - النساء: ٦).
٭ (الذين ينفقون أموالهم في ســبيل 
اهللا ثم ال يتبعون ما أنفقوا منا وال أذى 
لهم أجرهم عند ربهم - البقرة: ٢٦٢).

٭ (يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل - النساء: ٢٩).

٭ (إن الذيــن كفــروا لــن تغني عنهم 
أموالهم وال أوالدهم من اهللا شيئا - آل 

عمران: ١٠).
٭ (َوَال َتْأُكُلوا أَْمَواَلُكم َبْيَنُكم بِاْلَباِطِل 
اِم لَِتْأُكُلوا َفِريًقا  ــكَّ َوُتْدُلــوا بَِها إَِلى اْحلُ
اِس بِاْإلِْثِم َوأَنُتْم َتْعَلُموَن  ْن أَْمَواِل النَّ مِّ

- البقرة: ١٨٨).

٭ (إن الذيــن كفــروا لــن تغني عنهم 
أموالهم وال أوالدهم من اهللا شيئا - آل 

عمران: ١١٦).
٭ (ولنبلونكــم بشــيء مــن اخلوف 
واجلوع ونقص من األموال - البقرة: 

.(١٥٥
 ٭ (ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء 
مرضات اهللا وتثبيتا من أنفسهم كمثل 

جنة بربوة - البقرة: ٢٦٥).
٭ (وحتبــون املال حبا جما - الفجر: 

.(٢٠
٭ (أن تبتغوا بأموالكم محصنني غير 

مسافحني - النساء: ٢٤).
٭ (ال تبطلــوا صدقاتكم باملن واألذى 

كالذي ينفق ماله رئاء الناس - البقرة: 
.(٢٦٤

٭ (وال تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه 
كان حوبا كبيرا - النساء: ٢).

٭ (إن الذيــن يأكلون أمــوال اليتامى 
ظلما إمنا يأكلــون في بطونهم نارا - 

النساء: ١٠).
٭ (َوإِْن ُتْبُتــْم َفَلُكْم ُرُءوُس أَْمَوالُِكْم ال 
َتْظلُِموَن َوال ُتْظَلُموَن - البقرة: ٢٧٩).

٭ (الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار 
سرا وعالنية فلهم أجرهم عند ربهم - 

البقرة: ٢٧٤).
٭ (لتبلوّن في أموالكم وأنفسكم - آل 

عمران: ١٨٦).

روائع التاريخ اإلسالمي «قبس من سورة الكهف»فلذات األكباد

حديث ومعنى

اتِق اهللا وال تطعمنا إال طيبًا

عاقبة أكل مال اهللا

البصري رحمه اهللا:  قال احلسن 
وقفت على بّزاز مبكة أشتري منه ثوبا، 
فجعل ميدح ويحلف، فتركته وقلت: 
ال ينبغي الشراء من مثله، واشتريت 

من غيره.
ثم حججت بعد ذلك بسنتني، فوقفت 
عليه، فلم أســمعه ميدح وال يحلف، 
فقلت له: ألســت الرجل الذي وقفت 

عليه منذ سنوات؟
قال: نعم.

قلت له: وأي شيء أخرجك الى ما 
أرى؟ ما أراك متدح وال حتلف.

قال: كانت لي امرأة، إن جئتها بقليل 
نزرته، وإن جئتها بكثير قللته، (ثم أماتها 
اهللا)، فتزوجت امرأة بعدها، فإذا أردت 
الغدّو إلى السوق، أخذت مبجامع ثيابي 
ثم قالت: يا فالن، اتق اهللا وال تطعمنا 
إال طيبا، إن جئتنا بقليل كثّرناه، وإن 

لم تأتنا بشيء أعنّاك مبغزلنا.
كتاب املجالسة وجواهر العلم ٥/٢٥١.

عن خولة بنت عامر األنصاري قالت: 
سمعت رسول اهللا ژ يقول: «إن رجاال 
يتخوضون في مال اهللا بغير حق فلهم 

النار يوم القيامة»
يخبر النبي ژ عن أناس يتصرفون 
في أموال املسلمني بالباطل ويأخذونها 
بغير حق، وأموال املسلمني يدخل فيها 

كل ما ميكن تصنيفه حتت مصطلح 
«املال العــام» أو كما جاء في احلديث 
«مال اهللا» وهو كل ايرادات الدولة أو كل 
ما يدخل خزينة الدولة عبر مؤسساتها 
املختلفة ال يجوز التصرف فيه إال بحقه 
ومن أخذ بغير استحقاق عاقبته كما 

أخبرنا النبي ژ النار يوم القيامة.

تؤدي القراءة دورا مهما 
في تكوين جيل واع مثقف 
يحمي نفسه ومجتمعه من 
اجلهل، ويسهم في بناء وطنه، 
بل إن أول آية نزلت في القرآن 
الكرمي بــدأت بكلمة «اقرأ»، 
وهذه داللة واضحة على أهمية 
القراءة، فالقراءة هي العامل 
العقل،  بناء  األساســي في 
أفكاره، وتوســيع  وتنمية 
مداركه، وزيادة قدرته على 
العديد  االستيعاب، وإكسابه 
من املهارات، عن طريق نقل 

خبرات األجيال السابقة، فالقراءة تضيف الى 
عمر اإلنسان اعمارا، ولتنشئة جيل من الشباب 
املثقف احملب للقراءة البد من غرس هذا السلوك 
لدى أبنائنا منذ الطفولة، من خالل توفير مكتبة 
بالبيت، وتزويدهــا بالقصص امللونة النافعة 
التي حتبب اليهم القــراءة،، وزيادة املكتبات 
العامة، واقتناء الكتيبات الهادفة. وألن القراءة 
تسهم بشكل كبير في تكوين شخصية الفرد 
وحتديــد اجتاهاته، فالبد من حســن اختيار 
الكتاب، واإلشراف على ما يجب ان يقرأه أبناؤنا 
وما يجــب أال يقرؤوه، ألن الكتب منها اجليد 
ومنها الرديء، وعلى رأس الكتب النافعة، كتب 
العلوم الشرعية، التي يتعلمون منها العبادات 

واآلداب واألخالق. إن القراءة 
هي أفضل استثمار للوقت، 
لذا ندعو من خالل هذا املقال 
النافعة  الكتيبات  الي توفير 
العامة،  والهادفة من األماكن 
كاملقاهي واحلدائق واملنتزهات 
واملوالت التجارية...إلخ، وهذا 
الدول،  ما نراه في بعــض 
حيث ترى الناس يصحبون 
الكتب ويقرؤون في وسائل 
املواصالت وفي االماكن العامة، 
ابنائنا اضاعة  وال نريد من 
االوقات في تصفح وسائل 
التواصل، فنراهم يتنقلــون من تغريدة إلى 
تغريدة، ومن رسائل «الواتساب» إلى املقاطع 
املتنوعة التي ليس فيه زيادة معرفة، فيضيع 
الوقت ولم يخرجوا بفائدة، وهناك فرق شاسع 
بني مــن يتصفح الكتب الهادفة ومن يتصفح 
وسائل التواصل، فخير جليس في األنام كتاب..
وأختم بقول أمير الشعراء أحمد شوقي:

ِبالُكتِب الِصحابا أَنا َمن بَدََّل 
لَم أَِجد لي واِفيــاً ِإّال الِكتابا

صاِحــٌب ِإن ِعبتَهُ أَو لَم تَِعب
ِللصاِحِب عابا ِبالواِجِد  لَيَس 

َجدََّدنــي أَخلَقتُــُه  ُكلَّمــا 
َوَكساني ِمن ِحلى الَفضِل ِثيابا

قال اهللا عز وجل: (َوُوِضَع 
اْملُْجِرِمنيَ  َفتَــَرى  الِْكتَــاُب 
َويَُقولُوَن  ِفيِه  ا  ِممَّ ُمْشِفِقنيَ 
يَا َويْلَتَنَا َماِل َهَذا الِْكتَاِب َال 
يَُغاِدُر َصِغيَرًة َوَال َكِبيَرًة ِإالَّ 
َعِملُوا  َما  َوَوَجُدوا  أَْحَصاَها 
َحاِضًرا َوَال يَْظِلُم َربَُّك أََحًدا).

من مشاهد اليوم اآلخر 
(الكتاب) وكل إنســان يأتي 
بكتابه بنفسه ويعرضه أمام 
اهللا عز وجل ليحكم مبا فيه 
من أعمال. وكل إنسان يقرأ 
كتابه بنفسه ويكون شاهدا 

على ما فيه، فمحتوى الكتاب هي أفعال العبد نفسه، كل األفعال 
منذ أن جرى عليه القلم إلى أن مات.

يقول املفســرون: جعل كتاب (صحيفة األعمال) كل إنسان 
في يده يوم احلســاب، السعيد في ميينه والشقي في شماله، 
فترى املجرمني خائفني مما فيه من األعمال السيئة، ويقولون؛ 
يا هالكنا، ما شأن هذا الكتاب، ال يترك سيئة صغيرة وال كبيرة 

إال عّدها وأثبتها.
ووجــدوا ما عملوا في الدنيا من املعاصي مكتوبا مثبتا في 
كتاب واحد منهم وال يعاقب ربك أحدا من غير ذنب، وال يتجاوز 

ما حده من الثواب والعقاب.
اللهم اجعلنا ممن يأخذ كتابه بيمينه واغفر لنا ربنا ولوالدينا 
واملسلمني واملسلمات املؤمنني واملؤمنات األحياء منهم واألموات 

يا رب العاملني.

د.ناظم املسباح

أعمالك في كتابك يوم احلسابأبناؤنا والكتاب

الصالة على الكرسي بسبب خشونة الركبة

انا مصاب مبرض خشونة الركبة، ونصحني 
الدكتور بأن أصلي على الكرسي لكنني لم أقتنع، 

فأنا أستطيع في احلقيقة أن أسجد على ركبتي 
لكنهما تؤملاني، فهل أترك السجود ملجرد األلم فقط؟

٭ األصل في السجود أن يؤدى على الكيفية الواردة 
عن النبي ژ لقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، 
لكن يجوز للمسلم العاجز عن السجود أن يكتفي 
باإلمياء فينحني نحو موضع سجوده قدر املستطاع 
لقوله تعالى: (فاتقوا اهللا ما استطعتم) وقوله ژ 
«ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» والعجز عن 

السجود يكون على رتبتني:
ـ األولى: اال يستطيع اإلنسان االنحناء بالكلية كمن 

تيبس ظهره أو ركبتاه.
ـ الثانية: أن يستطيع االنحناء والسجود لكن يلحقه 
ضــرر إما بألم شــديد يصاحب الســجود ويذهب 
اخلشــوع، أو زيادة في املرض وتأخر في الشفاء 

كحال أصحاب اخلشونة والكسور.
وكل هذا مما يبيح للمسلم ترك السجود واالكتفاء 
باإلمياء قدر املستطاع، علما أن األلم منه ما يطيقه 
اإلنسان ومنه ما ال يطيقه، فاألول يجب مع السجود 
والثاني ال يجب، واإلنسان عليه ان يتقي اهللا في 
صالتــه وأن يجتهد في الصــدق مع اهللا فيها وأال 
يقصــد من ذلك التخفف من مشــقة الصالة وإمنا 
يأخذ بالتخفيف الذي جاءت به الشريعة اإلسالمية 

واهللا أعلم.
التساهل في طلب الطالق

ما حكم الشرع في الزوجة أو الزوج اللذين 
يتساهالن في طلب الطالق؟ وهل يحاسب الشرع 

في ذلك؟
٭ إبقاء احلياة الزوجية واســتمرارها من مقاصد 
الشريعة اإلسالمية، وذلك ملا يترتب على الطالق 
غالبا من آثار سيئة على الزوجة والزوج، وأبنائهما 
وأهلهما، فعلى املسلم أن يراعي حق اهللا في عقد 
النكاح الذي سماه اهللا عز وجل بامليثاق الغليظ، قال 
سبحانه (وأخذن منكم ميثاقا غليظاـ  النساء: ٢١).

والطالق قد يكون حراما إذا أدى إلى ظلم وضياع 
حقوق، فعلى املسلم أن ينظر إلى احلياة الزوجية 
نظرة إجالل وتعظيم، وال يقدم على حل عقد الزواج 
لتوافه األمور وسفاســفها. فاحلياة الزوجية أجّل 

من ذلك.
وللعلم فالطالق قد جتري عليه األحكام الشرعية 
اخلمسة، قال ابن قدامة رحمه اهللا: والطالق على 
خمســة أضراب: واجب، وهو «طــالق املولي بعد 
التربص إذا أبى الفيئة»، وطالق احلكمني في الشقاق 
إذا رأيا ذلك، ومكروه: وهو الطالق من غير حاجة 
إليه، والثالث: مباح، وهو عند احلاجة إليه لسوء 
خلق املرأة، وسوء عشرتها والتضرر بها من غير 
حصول الغرض بهــا، والرابع: مندوب إليه، وهو 
عند تفريــط املرأة في حقوق اهللا الواجبة عليها، 
مثل: الصالة ونحوها وال ميكنه إجبارها عليها، أو 
تكون له امرأة غير عفيفة، وأما احملظور فالطالق 
في احليض أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء 

في جميع األمصار وكل األعصار على حترميه.

خليل الشطيوليد الصالح

علماء الشرع: حرمة املال العام أعظم حرمة من املال اخلاص
أكدوا ضرورة حماية املجتمع من جرائم السرقة واالختالس واإلتالف املتعمد واالعتداء املخطط
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ألم وأمل

د.هند الشومر

حسنا أمر رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع 
ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طالل اخلالد باإلسراع في 
إعداد دراسة شاملة عن أسباب االختناقات املرورية ووضع 
حلول حتقق االنســيابية في حركة الســير، على أن تبدأ 
األجهزة املختصة بإعداد الدراسات املطلوبة فورا مع تكثيف 
الدوريات في التقاطعات للعمل على احلد من االزدحام املروري 
وانتظام حركة املركبات وتنفيذ اخلطة املرورية واألمنية مع 
فرز دوريات مرورية في أماكن االزدحام مبختلف املناطق 

خالل أوقات الذروة.
كما جدد الوزير اخلالد دعوته إلى ضرورة تطبيق قواعد 
املرور على املخالفني خاصة في مناطق املدارس مع التعامل 
الراقي مع احلاالت اإلنســانية، والتنويه إلى أن االختناقات 
تؤدي إلى تأخر الطالب في العــودة إلى منازلهم، ما يعيق 
الطالب على إجناز واجباتهم إلى جانب تأثر رب األسرة بشكل 
تلقائي، مشددا على ضرورة توفير البيئة الصاحلة لألسرة.

وقبل ذلك بيوم مت عقد اجتماع تنسيقي بني اإلدارة العامة 
للمرور وجامعة الكويت «الشدادية» لوضع احللول املناسبة 
لتخفيف االختناقات املرورية، وخلص االجتماع إلى وضع 
حلول ســريعة لتخفيف االختناقات املرورية، وفتح جميع 
التقاطعات املرورية ووضع ٣ سيارات تصوير (بكاميرات) 
لضبــط املخالفني وفرز دوريات مروريــة داخلية لتنظيم 
احلركة املرورية خالل هذه الفترة من بداية العام الدراسي.

الدعوة واملطالبة بحلول فورية أمر جيد ولكن هل احللول 
الفورية وفتح تقاطعات إلى آخره ستعالج قضية تكدس كبير 
للمركبات واختناقات ال تطاق سواء في محيط جامعة الشدادية 
ومنطقة صباح السالم أو في مناطق كثيرة والطرقات السريعة؟

باعتقادي، إن إيجاد حلول فورية أمر صعب للغاية خاصة 
في ظل محدودية املنطقة احلضرية ومتركز املواطنني والوافدين 
في مساحة تبلغ نحو ٨٪ فقط من مساحة الكويت وكذلك في 
ظل كون الطرقات التي تربط الكويت محدودة ولم تطرأ عليها 
تغيرات مؤثرة باستثناء استحداث بعض الطرقات التفافات 
ومــا إلى ذلك دون تطوير جذري، مع الوضع بعني االعتبار 

أيضا كثافة املركبات وزيادة في عدد السكان.
سبق وذكرت أننا ال نواجه أزماتنا بجرأة ونضع حلوال 
لها وال نحمل مســؤولية القصور علــى جهات أو قياديني 
حاليني أو سابقني أخطأوا أو قصروا وإمنا نعاجلها بحلول 
ترقيعية وحتميل الوافد املسؤولية. هناك دول كانت تعاني 
مثلما نعاني في القضية املرورية وأكثر، ومع ذلك لم تعالج 
القضية باملنع أو التقنني، وإمنا بتدشــني شبكة معتبرة من 
الطرق وشــبكة للمترو، وليس بالتضييق على الوافد دون 
أن نتعب أنفسنا حتى في إيجاد وسائل تغنيه عن استخدام 

سيارة خاصة.
ومن احللول في اعتقادي أن يتم اإلســراع بأن يكون 
املترو أمــرا واقعا خاصة أن الدول املجاورة شــرعت في 
تنفيذه وأحدث نقلة نوعية، وتشجيع استخدام وسائل النقل 

اجلماعي بعد إحداث نقلة نوعية بها.
وما نشاهده فيما يتعلق مبشــكلة اختناقات الطرقات 
حتى اآلن مجرد حلول ترقيعية وليس حال جذريا، طموحي 
ومتنياتي أن يتحقق هذا املشروع الكبير على األقل ملعاجلة 
مشكلة االختناقات واحلد من التلوث البيئي جراء التوسع 
في استخدامات املركبات لشرائح كبيرة ميكن أن نوفر لها 

وسيلة انتقال افضل.

أصعب املهام في هذه احلياة هي تربية األطفال، فالتنشئة 
حتتاج ملجهود ليس باليسير القيام به وباألخص أن التربية 
في العصور السالفة كانت أسهل بكثير من اليوم، وذلك لعدم 
وجود املؤثرات والوسائط التي تفسد الطبيعة التي جبل املرء 

منا عليها بفطرته التي خلقنا اهللا بها.
فاليوم أصبحت املجتمعات منفتحة على بعضها البعض، 
وهذا له جانب إيجابي وآخر سلبي وباألخص املتمسك بقيم 
وعادات دينه فال يرغب في دخول عادات تفسد التربية الدينية 

التي يتبعها مع أبنائه.
وبالتأكيد ان مثل هذا األمر بحاجة إلى تركيز من األمهات 
حتديدا وليس اآلباء، فاألم هــي التي تزرع القيم واملبادئ، 
واألب دوره رقابي عن بعد، أي أن الطبيعي أال يتدخل األب 
في التربية بتفاصيلها الدقيقة، ولكنه يتدخل في األمور التي 
حتتاج حلزم وترهيب، فمن الضروري أن يكون لألب هيبة 
في منزله وكلمة مسموعة وان يهابه أبناؤه حتى يتم ضبط 

ميزان املنزل.
وهذا بالتأكيد يحتاج من األمهات ان متضي معظم وقتها في 
املنزل ويكون خروجها محدودا ومقتصرا على الضروريات 
حتــى تتمكن من التربية الصحيحة، ذلك ألن بعض األمهات 
تعتقد انها تربي وهي في حقيقتها ال تقوم بالتربية الصحيحة 
ألن التربية احلقيقية بحاجة إلى مالحظة وإشــراف وتوعية 
وإلقاء الدروس على األبناء، فما فائدة أن تكون األم ســلبية 
في املنزل متضي معظم وقتهــا في التحدث مع الصديقات 

واألولى ان حتادث ابناءها وتوجههم.
وقد تكون اول قضية من الضروري ان حترص عليها األم 
في تربيتها ألبنائها هو اال تسلخ أبناءها عن الفطرة السوية 
التي خلقهم اهللا بها، فالفتاة عليها ان تعزز لها انوثتها وهذا 
يكون بالسماح لها باللعب في املكياج في املنزل وعدم تقصير 
الشعر بل جعله مسدوال طويال واختيار املالبس التي تناسبها 
كفتاة والبعد عن البنطال واملالبس الشبيهة باألوالد وانتقاء 
األلعاب التي تناســب طبيعتها األنثوية وعدم توبيخها إذا ما 
حتدثت بصوت ناعم او تغنجت، ألن الطبيعي أن جمال الفتاة 
بغنجها، فهناك بعض األمهات، سامحهن اهللا، إذا ما سمعن بناتهن 
يتكلمــن بغنج ودلع وبختها فتريدها ان تكون نبرة صوتها 
شبيهة بالولد، وهذا كله أمر يسلخ الفتاة عن طبيعتها األنثوية 
الناعمة، فحتى تنشــأ املرأة وحتب انوثتها وفطرتها السوية 
البد أن تكون ناعمة مدللة وباألخص في الســنوات اخلمس 
األولى من طفولتها، فبعــض االمهات واآلباء يتمنون الذكر 
فيقومون بالتعامل مع هذه الطفلة على أنها ذكر، فيلبسونها 
الزي الوالدي ويقصون لها شــعرها وينادونها باسم الولد 

وهذا امر بالتأكيد خطير ان تربى الفتاة لتكون مسترجلة.
من جانب آخر االوالد األمر ذاته ينطبق عليهم، فاألوالد 
لهم عاملهم اخلاص بهم، ألعباهم ومالبسهم وطريقة التعامل 
معهم وتعويدهم على الصالبة واخلشونة والقدرة على اتخاذ 

القرار وااللتزام.
فمن اخلطــأ أن يعامل الولد كمعاملة الفتاة وتدليله حتى 
اإلفراط ليكون في املســتقبل مشروع رجل وليس رجال له 

قراره وكلمته ويفرض احترامه في املكان الذي يكون فيه.
فبعض الرجال البالغني اليوم من شدة إفراط ذويهم في 
تدليلهم أصبحوا فشــلة وليســت لديهم القدرة على اتخاذ 
القرار أو حتى في فرض احترامهم وهيبتهم على زوجاتهم 
أو االلتــزام مبا يوكل لهم من مهام فــي مقار عملهم، وهذا 
كله ألن هذا الرجل البالغ اليوم حني كان طفال مت تدليله حلد 
اإلفــراط لدرجة انه أصبح ال يقوى على القيام بأي مجهود، 
يريد كل شــيء ان يحصل عليه على طبق من ذهب بخالف 

أمهات أخريات ربني رجاال صلبني أصحاب قرار.

مع كل انتخابات جترى في 
أي دولة فإن الشــهادات من 
الدولية عن نزاهة  املنظمات 
االنتخابات وأنها تطبيق أمني 
وموضوعــي للدميوقراطية 
تعتبر «صكوكا للدميوقراطية 
أهم مراحلها،   احلقيقية» في 
وأنها ليســت دميوقراطية 
عرجاء، لذلك فإن وجود الوفود 
الدولية ملراقبة  املنظمات  في 
االنتخابات يعزز املكانة الدولية 
للدولة واملجتمع وحرصها على 
أال تكون دميوقراطيتها عرجاء 
بسبب تدخل السلطة أو عرقلة 
قيام الناخبني لإلدالء بأصواتهم 
أو التدخل في نزاهة وسهولة 
ويسر العملية االنتخابية بأي 

شكل من األشكال.
ومن خالل تقارير الوفود 
الدوليــة ومالحظاتهــا عن 
اإلجراءات قــد توجد حلول 
إلجراءات ميكن أن تؤثر على 
ســالمة ونزاهة االنتخابات، 
الوفود  ومهما كانت تقارير 
الدميوقراطية  الدولية فــإن 
واحلــرص علــى أال تكون 
عرجاء يتطلبان نشــر تلك 
التقارير وتفنيدها واالستفادة 
منها وعدم إهمالها، فهي في 
النهاية جزء من رصيد تطبيق 
الدميوقراطية وهي شهادة بأن 
الدميوقراطية ليست عرجاء 
أو غير مكتملة النمو حيث ان 
العالم بأجمعه ينظر باحترام 
وتقدير لألنظمة الدميوقراطية 
أن  املواقف  تثبــت  عندمــا 
دميوقراطيتها كاملة وليست 

مجرد شعارات نظرية. 
وفي جتربتنا الدميوقراطية 
العديد من الدروس املستفادة 
على املستوى احمللي وعلى 
املستوى الدولي التي تنقلها 
عنا الوفــود الدولية ملراقبة 
إذ ال يوجد ما  االنتخابــات 
نخجل منه فــي االنتخابات 
وتنظيمهــا وموضوعيتهــا 
ونزاهتها وهو ما يحســب 
للتخطيــط وإدارة املنظومة 
بأكملها مــن أجل أال توصم 
بأنها عرجاء.  دميوقراطيتنا 
ومن يستعرض إجراءات ضبط 
التدخل في االنتخابات وشراء 
األصوات أو الصمت االنتخابي 
أو تســهيل الوصول للجان 
الكامل  القضائي  واإلشراف 
الفرز بشــفافية  وإجراءات 
كاملة، يــدرك حرص الدولة 
على أال تكون الدميوقراطية 
عرجاء أو مجرد شعارات ال 
وجود ملضمونها على أرض 

الواقع. 
وبعد أن مت االقتراع واختار 
الشعب ممثليه في مجلس األمة 
بأجواء حرة ونزيهة نستطيع 
أن نفخر بأن دميوقراطيتنا 
ليست عرجاء أو غير مكتملة 
النمو، فها هي اإلجراءات تشهد 
بنزاهة االنتخابات بشــهادة 
اجلميع وهو ما يبشر باخلير 
لبناء كويت املســتقبل التي 
أبناؤها واألجيال  يستحقها 

القادمة.

اختياره، وبالتالي كان حريصا على 
إيصال القوي األمني الذي يضع مصلحة 

الكويت وشعبها فوق كل اعتبار.
هناك مرشحون وناخبون كانوا 
الفترة  يقاطعون االنتخابــات خالل 
السامي  املاضية، ولكن بعد اخلطاب 
نرى هناك من ترشح وشارك وتوجه 
اليوم إلى صناديق االقتراع تلبية لنداء 
ولي األمر في إعادة إصالح املســار 

السياسي.
األوضاع مطمئنة وتبشر باخلير 
ورياح إصالح املسار ستتواصل بإذن 
اهللا بأن من اختارهم الشعب سيكونون 
حريصني على البر بقسمهم والعمل 

ملا فيه مصلحة الكويت.
أخيرا، ســنرى تغيير املســار، 
والشــعب سيكون املســؤول األول 
واألخير عن االختيار، فالكويت تستحق 

تقدمي األفضل من أبنائها.

األحمد، حفظه اهللا، قد أعلنها عند حل 
املجلس أننا نريد أن نعطي الشــعب 
فرصة أكبر الختيار نواب أكثر حرصا 
على املصلحة العامة والعمل للقضاء على 
الفساد.. وها هي الفرصة التي منحتها 
القيادة السياسية للشعب الختيار أفضل 
لنواب يتميزون بالوطنية واإلخالص 

والوالء القوي واملتني للكويت.
بلدنا ووطننا  الكويــت  هذه هي 
وأرضنا ويجب أن نعمل جميعا لصالح 
الكويت والكويتيني.. وال نريد أن يعلو 
أي والء ألي اجتاه على والئنا لوطننا 
الكويت.. وكلنا للكويت والكويت لنا.

من أقوال املغفور له بإذن اهللا تعالى 
الشيخ جابر اخلير طيب اهللا ثراه: «إن 
املسؤولية تأتي من خالل بابني أساسيني 
هما خدمة الوطن ثم خدمة الشعب.. وأن 
يضع املسؤول ربه سبحانه وتعالى ثم 
ضميره في إجناز املهام املوكلة إليه».

واهللا املوفق.

وحتفيز النزاهة، واالنتباه إلى التدفقات 
املالية غير املشروعة وسد القنوات التي 
تخفي العائدات من الفساد وأال تترك 
مرتعا لالحتيال، ذلك للتصدي لكل مأساة 
قد تؤثر بالسلب واخلراب على بلدنا. 
ولتوفير رؤية وخطة وسياســة 
إقليمية جتمع بعض أنشــطة عناصر 
مفهوم التنمية املختلفة، لتحقيق النمو 
والرفاهية والعدالة االجتماعية، وتنمية 
العالقات البينية، ولتوفر أيضا أهدافا 
محددة وسياسات تنفيذية وبرامج عامة 
يشعر بها املواطن من خالل العالقات 
والتفاعــالت واملبــادرات احلقيقية 

والتنسيق.
ذلك ومع حتديد مجاالتها املنشودة، 
الســائدة  اإلنتاجية والثقافة  وزيادة 
والتعليم والعمل، ووضع املشروعات 

واحللول والبدائل ملشكالتها..إلخ.
واآلن نحن نريد من نوابنا اجلدد 
بذل مجهودات كبيرة تساعدهم على 
النهوض بالسياسات التي تشجع مختلف 
املطلوبــة القتصاد مزدهر  العناصر 
وخالق لبلدنا.. سياســات تسهم في 
تشكيل مجتمع كبير يغتني بتعدديته، 

ونفتخر به على سائر البلدان.

جميع الكويتيني، كما أن املالحظ في 
هذه االنتخابات أن هناك رغبة صادقة 
في املشاركة من مختلف األعمار، وكان 
الفتا أن احلضور النسائي تسيد املشهد 
في املشاركة، وهذا يدعو لتفاؤل بأن 

القادم أجمل.
الناخــب أحس باملســؤولية عن 

االختصاص واألكثر حرصا على مصالح 
الوطن واملواطنني، فدعونا نتابع أسلوب 
العمل والتعاون بني السلطتني للسير في 
طريق واحد إلجناز اإلصالح وتصحيح 
املســار نحو األفضل ولنعمل بروح 
التعاون واملساواة  إلى  واحدة تسعى 

بني الناس.
وكان سمو ولي العهد الشيخ مشعل 

عائقا ضدها، ومن األهمية أيضا أن يظهر 
كل شخص وضع الشعب الكويتي ثقته 
به جهــوده وإجنازاته ملا فيه مصلحة 
الكويت، وهــي أمانة ثقيلة في عنقه، 
بالتصدي لهذه القضية وتسليط الضوء 
عليها، ومن املهم إكمال هذا االهتمام 
باللوائح الســليمة والعمل اجلاد، من 

خالل معرفته وخبرته وقدرته. 
وكان لزاما أن نعطي أولوية كبيرة 
للتشخيص السليم ملشاكلنا كي نفهم 
األســباب اجلذرية للفساد والتخلف 
والضياع والتالعــب في بلدنا، ولكي 
إلى الشفافية  الداعية  املبادرات  تنجح 

الشيخ مشعل األحمد، حفظهما اهللا، في 
كلمة الشعب في عملية تصحيح مسار 
املشهد السياسي من جديد باختيار من 

ميثله باالختيار الصحيح.
أعداد الناخبني شهدت تزايدا في 
نسبة احلضور للمشــاركة في هذا 
العرس الدميوقراطي الذي يفتخر به 

يكون اختيار الشعب جيدا يتماشى مع 
طموحات املواطنني في طريق تصحيح 
املسار والقضاء على الفساد، ويتحمل 
االنتخابات في اختيار  نتائج  الشعب 
نواب حريصون على مصالح املواطنني.

وقد جاء دور القيادة السياسية في 
اختيار حكومة أكثر حرصا على مصالح 
الناس وأن يكون أعضاؤها من أصحاب 

األمن االستقرار والتنمية الناجحة التي 
تتطلب سياسات تنفيذية محددة فيها، 
وحتى يتحقق التطور والتقدم املأمول، 
آليات تنفيذية حتقق  وذلك من خالل 
الربط بني املفهوم من حيث الشــكل 
العام، واملضمون من مكونات ومحتوى، 
ومنع تكريس تلك املشكالت واخلالفات 
والتحيــزات والتطرفات التي ال طائل 
منها، وبعيدا عــن التمويه واملراوغة 

وتبطني احلقائق.
ولبناء الثقة الضرورية بني املواطن 
والدولة لنجاح تلك التنمية، البد أن يتم 
تكثيف اجلهود ملواجهة كل من سيقف 

لبّى الشعب الكويتي نداء القيادة 
باملشاركة في االنتخابات  السياسية 
من أجل تصحيح املســار السياسي 
الذي شــهد حالة من عدم االستقرار 
خالل الفترة املاضية. الناخبون تداعوا 
وتوجهــوا منذ الصبــاح الباكر إلى 
صناديق االقتراع الختيار من ميثلهم 

في االنتخابات مجلس األمة ٢٠٢٢.
املشهد كان مختلفا متاما عن املشاهد 
املاضية التي كانت تشهد خالل الفترة 
الصباحية إقباال لكبار السن ولكن في 
هذه االنتخابات اختلف الوضع، حيث 
شهدت مراكز االقتراع إقباال كبيرا من 
فئة الشباب مصاحبا لكبار السن، ما 
يؤكد ذلك رغبتهم الصادقة في التغيير 
واختيار األفضل ملن يجعل مصلحة 
الكويت وشعبها فوق كل اعتبار، ورد 
التحية إلى صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، وسمو ولي عهده األمني 

حتت شــعار «تصحيح املسار»، 
شارك كل الشعب في انتخابات مجلس 
األمة بنزاهة وشفافية نحو إجناز الهدف 
املأمول، إنه تصحيح املسار والقضاء 
على كل صور الفساد والتصدي لكل 
التجاوزات السابقة، وفي مقدمة هذه 
التجاوزات التعيينات الباراشــوتية ، 
حيث مارس كثير من النواب السابقني 
ضغوطهم في هذه الترقيات دون مراعاة 
للمســاواة والعدالة بني أبناء الشعب، 
وبلغت التجاوزات حد إلغاء حق الكثير 
من العاملني في مؤسسات دولة في نيل 
الترقيات والتعيينات في مواقع قيادية.. 
كذلك سيكون طريق املسار الصحيح 
هو مسار حتقيق العدالة واملساواة بني 
املواطنني لنيل احلقوق وعدم جتاوز 
املسار الصحيح نحو االلتزام باحملافظة 
على حقــوق املواطنني في التعيينات 

والترقيات.
لقد انتهــت االنتخابات ونأمل أن 

ملصلحة مجتمعنا ومستقبل أجيالنا 
الكويت  الغالي، ومتكني  وأمان وطننا 
من التعافي واملضي قدما نحو مواصلة 
مســيرة البناء والتنميــة، كان لزاما 
علينا أن نركز على الشفافية واألمانة 
واإلخــالص والنزاهة، ليكون مجلس 
األمة اجلديد بــال نزاعات أو خالفات 
ومناوشات ال تسمن وال تغني من جوع، 
وحتى نتفادى ما كان يحدث نتيجة تلك 
اخلالفات من إضعاف للقدرات الذاتية 

على مواجهة التحديات املتعددة.
كما علينا اإلقرار بأن عوامل جناح 
املجلس تكمن في حسن االختيار مبا 
ميكن أعضاءه املختارين على أســس 
سليمة من اإلجناز، خاصة بعد أن أرقتنا 
كثرة تعليق املواضيع والقضايا املهمة 
حلساب أمور هامشية ال حتل مشاكلنا 

بقدر ما تتسبب في تفاقمها.
لهذا نحن في أمــس احلاجة اآلن 
في بلدنا إلى جتنيبه ملثل تلك األمور 
التي ذقنا ذرعا وجترعنا مرا وصمتنا 
دهــرا منها وعلى املســتويني الكلي 
واجلزئي، لنتمكن من اتخاذ القرارات 
الصحيحة السليمة لصاحلها، وكي ال 
يقوض الفساد مرة أخرى جهود حتقيق 

وجهة نظر

حلول فورية 
ولكن؟

aljalahmahq٨@hotmail.comمحمد اجلالهمة

اجعليها امرأة...اجعليه رجًال
عزه الغامدي

إطاللة

الشعب «يستجيب»
لدعوة تصحيح 

املسار
khaled-news@hotmail.com خالد العرافة

املوقف السياسي

املجلس واحلكومة.. 
في طريق

 تصحيح املسار
عبداحملسن محمد احلسيني

في سياق احلياة

قبة البرملان
فاطمة املزيعل

مشــاعر املواطنني خارج أوطانهم 
بكل نسيجهم من كل األطياف سياحا 
وموظفني، وطالبا وغيرهم بال تفريق 
بني كل أطيافهــم، تلبية حلقوقهم 
املشروعة، وال نقصد تلبية املطلب 
اآلن ولكن إمكانية دراسته وتفعيله 
وتنفيذه تلبية للمطلب العملي ألبناء 
وطن النهار بال تناس، وال احتقار 
ملثل هؤالء األوفياء، طالت أعماركم 

للخير.
في اخلتــام: نبــارك للكويت قيادة 
وحكومة وشــعبا هــذه الصورة 
الناصعة للعملية الدميوقراطية والتي 

خرجت في ابها صورة.
وسياسيا وعسكريا وغيرها؟

هذه املشاركة تراعي وبحرص 
حرمان من هذا احلق املعمول به في 
الدول املتقدمة تقنيا وصناعيا وماليا 

للســلطة الرابعة وهي اإلعالم 
لها  التي  املقروء ونعني الصحافة 
متابعوها، ومحاسبوها، ومحترمو 
الرأي، والرأي اآلخر حول ما يدور 
من أمور، واقعها اليوم االنتخابات 
البرملانية ملجلس األمة وبالذات لهذه 
املرحلة وحتفز الكل لنجاح مقاصدها، 

ونتائج حازمة للوضع والنتائج.
الــرأي هناك حزمة  باختصار 
مباركة من أهل الديرة خارج البالد 
خالل هذه األيام، لسبب أو آلخر، 
وسؤالهم: ملاذا ال تكون لنا مشاركة 
مشروعة ومرتبة مبواقع سفاراتنا 
خارج الكويت لندلي بأصواتنا دون 

نقش القلم

السفارة.. 
بالصدارة

محمد عبداحلميد الصقر
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

كل عمود وخط أفقي وكل مربع صغير ٣x٣ على األعداد من ١ إلى ٩ مرة واحدة فقط.
.٣xيجب أال يظهر أي رقم مرتني في أي عمود، أو خط أفقي، أو مربع صغير ٣

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

سلسلة جبال في آسيا من ٨ أحرف

عموديًا:

SudokuSudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

هيمااليا 

ميس كمر

ميروانملاه

يبدأبراقاا

االنجاةالل

االقدمالاا

لالحكململض

رةبقرتبسبط

برفارسررير

يكعجيبيفبا

عقعساوةووب

ياعيدولنرا

ةبيساورادت

اسةيرهشلاي

١ ـ مكان العبادة ـ متشابهان، ٢ ـ خاصتي ـ من 
أقاربه، ٣ ـ احضروا ـ سمر، ٤ ـ حب ـ رئيس 
سلطنة، ٥ ـ متشابهان، ٦ ـ العلل ـ للنصب، ٧ ـ 
من االستثمار، ٨ـ  دهشة واعجاب، ٩ـ  من مشتقات 
احلليب ـ مساكن فخمة (معكوسة)، ١٠ ـ العلقم ـ 

مناسبة سعيدة.

االضطرابات
املناور

الشهرية
سباق

األلب
الربيعية

يبدأ
براق

النجاة
دروبي

املسرفون
كرة

عجيب
فارس
البرية
احلكم

ترقب
رواسي

وديع
القدم

واسع

برهان  ـ   ٢ ـ متشابهان،  الفلكية  األبراج  ـ من   ١
(معكوسة) ـ متشابهة، ٣ ـ نبات مخدر ـ قاتل، ٤ ـ 
جتهم ـ للنفي ـ علقم، ٥ ـ حيوانات بحرية، ٦ ـ من 
األقارب (معكوسة) ـ لالستفهام، ٧ ـ االعتداء باليد، 
٨ ـ نوم عميق ـ فزع، ٩ ـ بسطه ـ الرث واملهلهل، 

١٠ ـ يشتغالن بالتهريب ـ دعم.

أفقياً: عموديًا:
١ـ  املعبدـ  م م، ٢ـ  ليـ  جدوده، ٣ـ  جلبواـ  سهر، 
٤ ـ ود ـ سلطان، ٥ ـ ا ا، ٦ ـ االمراض ـ لن، ٧ ـ 
التأجير، ٨ ـ انبهار، ٩ ـ السمن ـ فلل (معكوسة)، 

١٠ ـ املر ـ العيد.

١ ـ اجلوزاء ـ ا ا، ٢ ـ دليل (معكوسة) ـ ل ل ل 
ل ل، ٣ ـ قات ـ سم، ٤ ـ عبوس ـ ما ـ مر، ٥ ـ 
املرجان، ٦ـ  جد (معكوسة)ـ  اين، ٧ـ  الضرب، ٨ـ  
وسنـ  هلع، ٩ـ  مدهـ  البالي، ١٠ـ  مهربانـ  رفد.

الفرق بني الصورتني واضح لنا..
فما االختالفات اخلمسة بنظرك وبأسرع وقت؟ عينك .. عينك

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم التغذية

فاكهة «مدهشة» حتافظ على البشرة ومتنع التجاعيد

رغم أن الشيخوخة وظهور التجاعيد أمران ال 
مفر منهما، إال أن خبراء الصحة يؤكدون ضرورة 
الغذائي للحفاظ على صحة  االهتمام بالنظام 
العمر. وقال موقع  التقدم في  البشرة حتى مع 
«شي فايندس» إن الفواكه غالبا ما ترتبط بالبشرة 
املشرقة، لكن هناك أصنافا معينة تعمل فعال على 
الغذائية الضرورية  البشرة بالعناصر  تغذية 

وجعلها أكثر نضارة.
ويشير املصدر إلى أن أطباء األمراض اجللدية 
وخبراء العناية بالبشرة يفضلون «فاكهة واحدة» 
ملكافحة شيخوخة البشرة. وذكر إميانويل لوكاس، 
Mount» مدير قسم األمراض اجللدية في مستشفى

التي ترتبط  الفاكهة  Sinai» األميركي، أن إحدى 
بتعزيز الكوالجني، وحتتوي على مضادات األكسدة 

الصحية هي التوت األزرق.
الناس عن أفضل  وأضاف: «كثيرا ما يسأل 
فاكهة ميكن تناولها من أجل بشرة صحية. من 
الواضح أنه ال توجد فاكهة واحدة فقط، ولكن إذا 
كان علي اختيار واحدة، فستكون التوت األزرق». 
وتابع: «إلى جانب مضادات األكسدة، يعد التوت 
أنه معروف  البري غنيا بڤيتاميني A وC، كما 
بخصائصه املضادة لاللتهابات، التي تعد القاسم 

املشترك للعديد من األمراض اجللدية».
التوت األزرق يعمل على  إن  ويقول األطباء 
تخليص البشرة من السموم، وتقشير خاليا البشرة 
امليتة، وتقليص مسامات البشرة الواسعة، كما 
تتحدث بعض الدراسات عن تقليل فرص إصابة 

البشرة بسرطان اجللد.

متى يكون صداع طفلك عالمة على أمر أكثر خطورة؟

يعاني األطفال، متاما مثل البالغني، من الصداع، 
والذي يزول عادة من تلقاء نفسه، لكنه قد يكون 
أحيانا عالمة حتذيرية حلاالت صحية أكثر خطورة. 
وفي معظم األحيان، ال يكون الصداع خطيرا، وقد 
يستمر لبضع دقائق أو ساعات، ويشار إلى هذه احلالة 
عادة بأنها مزعجة وتشمل آالما في الرأس أو العنق.
وقالت ممرضة األطفال، سارة هونستيد، عبر 
إنه عندما تتطور   ،CPR Kids «صفحة «فيسبوك
آالم الرأس إلى صداع نصفي لدى األطفال، فإن هذه 
العالمة ميكن أن تكون مثيرة للقلق لكل من الوالدين 
والطفل. وأكدت هونستيد أنه يجب زيارة الطبيب 
إذا بدأ صداع الطفل الصغير في تعطيل دراسته أو 
حياته االجتماعية. وكشفت عن مجموعة من النقاط 
الرئيسية التي يجب االنتباه إليها، والتي قد تشير إلى 
أن هناك حالة صحية كامنة رمبا تكون أكثر خطورة:
- معاناة الطفل من الصداع أكثر من مرة في األسبوع.

- الصداع يوقظ الطفل من نومه.
- استمرار الصداع ويكون أسوأ في الصباح.

- ارتباط الصداع بتغيرات في الرؤية أو قيء أو 
ارتفاع في درجة احلرارة.
- صداع ناجت عن إصابة.

- صداع ناجت عن توتر ولكن ال ميكن إدارته دون 
مزيد من املساعدة.

وأضافت هونستيد: «إذا كنت تعتقد أن الصداع 
هو مجرد أمر طبيعي ميكن التحكم فيه وال يستدعي 
املنزل ميكن أن يكون  العالج في  أكثر، فإن  القلق 
بسيطا مثل االسترخاء والتأكد من احلصول على 
السوائل. وقد يساعد وضع قطعة قماش مبللة 
وباردة على اجلبهة في تخفيف الصداع، كما ميكن 
أن يساعد أيضا تدليك أو شد عضالت الرأس والرقبة 

إذا كانت مشدودة».
وتابعت: «إذا وجدت أن الصداع يؤثر على حياة 
طفلك بشكل متكرر، أو كان لديك أي مخاوف ألي 
سبب من األسباب، فقم بتدوين مذكرات للصداع». 
ويجب أن تتضمن هذه املذكرات نقاطا رئيسية مثل 
وقت بدء الصداع وما إذا كان هناك محفز ملحوظ، 

مثل الطعام الذي تناولونه أو البيئة املجهدة.
ويجب أن تتضمن املذكرات أيضا سجال ملدة 
استمرار الصداع وأين شعروا به أكثر. على سبيل 
املثال، هل شعروا به على اجلبني، أم أنه كان أكثر 
بروزا على الصدغ. وتأكد أيضا من سؤال طفلك عن 

مدى شدة األلم على مقياس من واحد إلى عشرة.

املصدر: «ذي صن»

عن «سكاي نيوز»
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صانع السعادة .. محمد السنعوسي
شخصية مختلفة اجتمعت فيه 
طيبة القرية وعنفــوان العواصم 
الكبــرى.. صفاء احلقــل وجلجلة 
املدينة.. حالوة العشرة مع حركية 
احلياة، دون أن يتخلى عنه الذكاء 

الفطري وفكر العلماء..
هو محمد ناصر السنعوسي.. 
ابن الكويت املخلص الذي شهدت 
له املجتمعات العربية واعتبرته من 

صناع السعادة.. والوعي..
رجل يســمو علــى كل الفروق 
ويرتفــع فوق كل ألــوان اخلالف، 
رغــم أنه ال يحيد عــن مبادئه وال 
يهادن في احلق.. يأسر مستمعيه 
بجــودة طرحه وفرط ذكائه وقوة 
حجتــه ودقة مالحظاته وســالمة 
رؤاه.. صاحــب قيــم، ومواقــف، 
ومتيز، ونزاهة، وثقة، وعمل مبتكر، 
وإجنازات ريادية... هو ثروة قومية 
ونفحة من نفحات الكويت في أوج 

عطائها.
محمد السنعوسي رجل تختلط 
فيه ســالالت عصور البشــر، فال 
ميكن أال تنسبه إلى زمن وجينات 
«الباشاوات» بتقاليدهم الرصينة 
وتنظيمهــم احلياتــي الدقيق، وال 
ميكن أال متيــز انحداره من صلب 
القبائل العربيــة األصيلة، وال أن 
تتجاهل شــجاعته و«ثوريته» أو 
تنكر فراسته الشعبية وأخالقيات 
«ابــن البلد»... هو االرســتقراطي 
النبيــل وصقر الباديــة و.. واحد 

من الناس.
أرشيف ثري

رجل منظم جدا، لديه أرشــيف 
ثري وممتــع للغاية، له ذوق فني 
رفيــع، ال يقبل في كل ممارســاته 
احلياتية إال التميز، وال يعترف بأن 
إجنــاز املهام واكتمالها يحتاج إلى 
وقت وزمن أكثر مما هو مقدر، كما أن 
أسلوبه السردي فيه كثير من املتعة، 
ورمبا يفسد تداول حكاياته - أحيانا 
- آراؤه الصريحة وتسميته األشياء 

بأسمائها.
مقابل بعض األقالم التي هاجمت 
فكــره املتفتح هناك مئات املقاالت 
التي ســاندت مســيرته املشــرفة 
وقدرته املدهشة على قيادة التغيير 
والتطور.. نســتعرض هنا بعض 

ما قيل فيها:
ـ «ســدرة» السنعوســي مليئة 
بثمر الكنــار.. «هزوها تتســاقط 
عليكم الثمار... فإن أجمل املواسم 
هو املوســم الذي يدشــن فيه هذا 
الفنان سفائن اإلبداع فيه... احبسوا 
أنفاســكم، ألن الرجــل قــادر على 
مباغتتكــم بكل املفاجــآت احللوة 
التــي تصفق لها القلوب..» صالح 

الساير.
ـ عرفته في الستينيات.. واكتشفت 
مواهبه املنظورة - وغير املنظورة!! يوم 
حضر أول مؤمتر للمائدة املستديرة في 
بيروت... وكان رئيسا للوفد الكويتي، 
فتحدث عن موضوع يفترض أنه كان 
شائكا... فتوقعت أن يتعثر، ويتدحرج 
فيــه، ولكنه قطع علــي توقعاتي إذ 
فاجأنــي عندما أخذ ينتشــر عليه، 
ويحيط به، ويتعمق فيه، مما أثار دهشة 
الوفود... وألشــد ما كانت دهشتي 
عندما فاجأ احلاضرين باآلراء اجلديدة 
واألفكار املستحدثة التي كانت غائبة 
عن األذهان، فكان السنعوسي القادم 
إلينا من عمق الصحراء... حيث البداوة 
األصيلة املتأصلــة في أعماقه غذت 
اتساع شخصيته وأضاءت مسارب 
عقله ونفســه وأمدته من معينها... 
وعندما ســيذكر تاريخ الكويت عن 
اإلعالم املرئي ألشخاص... سيدرج اسم 
السنعوسي كأول رائد من رواده..» 

واجد دوماني.
اجلميل احلشري

محمــد  الســابق  الوزيــر  ـ 

السنعوســي «الرجــل اجلميــل 
واحلشــري» املالك للقدرات على 
حافة كل أصبع من يدهـ  اللهم بال 
حسد ـ وال حتى غبطة.. «فاطمة 

حسني».
السنعوســي»  ـ قــل: «محمد 
«الفئران» في جحورها  وستختبئ 
خوفا من هذا الرجل املصيدة، قل: 
«محمد ناصر السنعوسي» وسيكتب 
التلفزيون الكويتي فصال مهما من 
تاريخه امتنانا لهذا الرجل التحفة!!... 

«إبراهيم اخلالدي».
- إن من اإلنصاف اإلشارة إلى 
أن السنعوسي وراء كل البدايات 
في تلفزيــون الكويت. املنوعات، 
الســهرة واملسلسالت  متثيليات 
والبرامــج املتخصصــة، وفرقــة 
التلفزيون، فهــو الذي فكر ودبر 
وباشــر إنشــاء فرقة التلفزيون 
للفنون التي حفظت التراث الغنائي 
الكويتي ودربت عــددا كبيرا من 
الشباب الهواة على مدار عمرها... 
ثم مــن الــذي فكــر بالفضائيات 
وتأسيس فضائية كويتية، قبل كل 
احملطات املشهورة اآلن بسنوات؟، 
ولم تستطع العقلية البيروقراطية 
مواكبة عقليته التي تقرأ املستقبل 
بــذكاء وتفتح، ففاتــت الفرصة.. 

«عبدالعزيز السريع».
حتت النور

القدمي «أحاديث  - منذ برنامجه 
الفأر واملناديل الورقية»، «إلقاء القمامة 
في الطرقات»، كان حتت النور، مواطن 
يفتخر به... نزيه، مخلص، ينشــد 
املصلحــة العامة، يخاف على وطن 
ومواطن، يحافــظ على املال العام، 
ينشــد تقدم بالده ورقي مجتمعه، 
حتى ترأس «املشروعات السياحية»... 
محمد السنعوسي ليس من يحتاج 
لشهادة مثل شــهادتي، رغم أنني 
ملست إخالصه وعطاءه وابتكاراته 

التي سبقت عصره.. «هيا الفهد».
- كان السنعوســي صريحــا 
بصــدق لــم يتجمــل، فجمع بني 
الصــدق واملتعــة والفائــدة، لــم 
يخفــق فــي أن يرينــا كائنــا من 
حلــم ودم خلف ذلك احلشــد من 
األوراق واخلطابات، يعتمد على 
صالبة األحداث املتحققة، فلم يلجأ 
السنعوسي ولم يرهقنا بالتوغل 

باجلانــب النفســي أو االنفعالي 
مكتفيا باملنطقة الواقعية العملية.. 
وتــرك لنــا حرية تخيــل النفس 
الداخلية من أفعالها.. «د. سليمان 
الشطي في نقده لكتاب السنعوسي 
تلفزيون الكويت تاريخ وحكايات».
السنعوسي يسبق دائما  - كان 
كل مألوف في عصره، وكان يرتدي 
املالبس اإلفرجنيــة على الدوام إذ 
لم يشاهد من قبل بـ«دشداشة»... 
وملا ظهر على الشاشة في سنوات 
العقد املاضي عرفه املشاهدون بجرأته 
النادرة في تناوله للموضوعات التي 
يطرحها فــي برنامجه الذي عرف 
باســمه «السنعوسي»، وكان يقدم 
البرنامج خارج األســتوديو دائما، 
وهكذا التحم مبشاكل الناس على نحو 
جعلني أوصي املذيعني الشباب عندنا 
بضرورة متابعته، وال يخلو بحث 
حول تلفزيون الكويت من اإلشارة إلى 
بعض حلقات هذا البرنامج. «اإلعالمي 

املصري حمدي قنديل».
ـ كان ومــازال عمالقــا في فنه 
جريئا في طرحه، ال يجامل فيما 
يؤمــن بــه، كان ومــازال ورغــم 
كل املعوقــات واإلعاقات صاحب 
مبادرة، ليســت أي مبــادرة، بل 
املبادرة الطموحــة التي تتخطى 
حواجــز الزمــن عندمــا يتوقف 
اآلخــرون عندهــا، عندمــا تولى 
هــذا الرجل منصب إدارة شــركة 
املشــروعات الســياحية، قفز بها 
فقــزات كبيرة، وانتقــل بها نقلة 
نوعية فريــدة ال يجرؤ عليها إال 
رجــال أمثال السنعوســي، وبعد 
أن تركهــا خبا إشــعاعها وكاد أن 
ينطفئ، ألن اإلدارة فن ودراســة 
وقدرات.. «أحمد إبراهيم الهالل».

مثير للجدل

ـ محمد السنعوسي هذا الرجل 
املثير للجدل ستظل تقدره األجيال، 
أدارت دفة  التي  الشــخصية  فهو 
اإلعالم الكويتي (في منصبه الوزاري) 
بكل ثبات وشجاعة وموضوعية... هذا 
الرجل السنعوسي ما من فرد ينطق 
بالعربية ال يعرفه ويسمع عنه، نعم 
الكل يعرفه قبل أن يصبح وزيرا... 
كرسي الوزارة لم يضف إليه شيئا 
بل هو الذي أضاف لهذا الكرســي 
االحترام والهيبة...«يوسف الرفاعي».

ـ وجود محمد السنعوسي على 
رأس شركة املشروعات السياحية 
ضربة معلــم، بعــد تاريخ طويل 
من العمل اإلعالمي جعل تلفزيون 
الكويتـ  الذي كان الرجل األول فيه 
ـ في مصاف تلفزيونات دول العالم 
املتقدم شــكال وموضوعا بشهادة 
أكثر الناس خالفا معه.. «نصر اهللا 

محمد النصر اهللا».
ـ األخ األستاذ (محمد السنعوسي) 
مدرسة ليس في اإلعالم والتلفزيون 
فحســب بل في مجــاالت حياتية 
أخرى، منها االستثمار السياحي وهو 
عمالق في أخالقه مثلما هو عمالق 
في أعماله وحضوره ومشــاركاته، 
وعلى قــدر ظن البعض بقســوته 
فإن واقعــه يخبرك بعكــس ذلك، 
فهو الفنان رقيق اإلحساس، يسكن 
الطفل بداخله فتسابق دموعه كلماته 
وتطارد أحاسيســه حني يكون أمام 
موقف إنســاني.. هو متسامح رغم 
ســرعة غضبه، متواضع بالرغم من 
هالة الشموخ التي تبدوه على محياه 
وهيئته، وهو جريء برأيه، صلب في 
مواقفه ال يقبل التراجع، كما أنه عضو 
دائم في نادي املتميزين.. «يوســف 

اجلاسم».
ـ محمد السنعوســي اإلعالمي 
املتميــز الــذي يترقــب برنامجــه 
«مهنتي» أهل الكويت كما يترقبون 
وجبة اإلفطار أو الغداء أو العشاء.. 

«نورية السداني».
ـ كلنا يعرف محمد السنعوسي هذا 
الرجل املبدع إعالميا، فهو رجل إعالم 
من طراز فريد، والشك أن بصماته 
واضحة في كل مجال يطرقه، فعندما 
كان مسؤوال عن التلفزيون استطاع 
أن يحصــد اجلوائز في املهرجانات 
املختلفة، وكان عهده هو العصر الذهبي 
الذي لن يتكرر... وعندما انتقل إلى 
املشروعات السياحية استطاع أن يطور 
هذا املرفق تطويرا كبيرا... «عائشة 

الرشيد».
بصمات واضحة

محمد ناصر السنعوسي وكيل 
وزارة اإلعــالم املســاعد لشــؤون 
التلفزيون، اســم إعالمــي له ثقله 
وبريقه وملعانه... بصماته واضحة 
بطول الكويت وعرضها على مسار 
احلركة اإلعالمية... يشهد له اجلميع 
بإنكار الذات والســمو في التعامل 
منذ أن كان التلفزيون مجرد شبرات 
صغيــرة هنا وهنــاك إلى أن صار 
مفخرة ليســت للكويت فحســب، 
بل لــدول اخلليج جمعــاء... وإذا 
تناسى البعض فعليه بالعودة إلى 
مهرجــان التلفزيون األخير حيث 
حصد التلفزيون الكويتي كل جوائز 
املهرجان.. افتتاحية عدد من أعداد 

مجلة عالم الفن».
ـ عندمــا تولــى املشــروعات 
الســياحية خلــق إطــارا جديدا 
وفلســفة مختلفــة، فقــد أدخــل 
إلى األنشــطة الترويحية عنصر 
اإلبــداع من العناصــر الطبيعية 
املوجودة التي كان يظن ســابقا 
أنها متثل عائقا، فقد كون مفرداته 
الســياحية من الرمال واحلرارة 
القاسية والليل وحتى من الرياح.. 

«مجلة العربي».
ـ قدم السنعوسي إبداعا في قالب 
فني مفيد وممتع، وســطر مواقف 
سياسية بينت قوة شخصيته ومعدنه.. 

«أحمد الصراف».
تلك بعض مما كتب عن الرجل، 
ويبقى له الدعاء ليتجاوز وعكته 
الصحية.. دعاء من أبناء الشعوب 
العربية الذين تعلموا من مبادرته 
«افتــح يا سمســم».. ومن كل من 
حصــد مــن عمله وجهده ســعادة 

وتنويرا.

أمجد زكي

العوضي «املخرج الطيب».. في ذمة اهللا
مفرح الشمري 

الى رحمة اهللا  انتقل 
املخــرج القديــر عبداهللا 
تقي العوضي وقد ووري 
جثمانه عصــر امس في 

مقبرة الصليبخات.
والراحــل يعتبــر من 
املخرجــني االوائل الذين 
تلفزيــون  فــي  عملــوا 
أوائــل  منــذ  الكويــت 
السبعينيات حتى الغزو 
العراقــي الغاشــم علــى 
الكويــت وقدم من خالله 
العديد من البرامج املنوعة 
احلوارية منها والثقافية 
مع العديد من رفاق دربه 
محمــد الويــس وفيصل 

الضاحي وحافظ عبدالرزاق، ألنه كان 
يتميز، رحمه اهللا، بإيجاد أفكار لبرامج 
تتماشــى مع اجواء املجتمــع الكويتي 
ووجد كل الدعم والتشجيع من املسؤولني 

على هذا القطاع في تلك الفترة.
الراحل عبــداهللا تقــي العوضي كان 
مثاال لالخالق والطيبة لتعامله احلســن 
مع اجلميــع، خصوصا من يعملون معه 
في تنفيذ البرامج واالوبريتات الوطنية 
التي أخرجها مثل أوبريت صدى التاريخ 

وأوبريــت الطوائــف والكويــت والعرب 
وغيرها من األعمال التلفزيونية التي حققت 
شهرة واسعة محليا وخليجيا وساهمت 

في ابراز العديد من املذيعني واملذيعات.
«األنبــاء» تتقــدم بأحــر التعــازي 
واملواساة إلى زوجته اإلعالمية القديرة 
دولت شوقي، سائلة اهللا أن يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، 
وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 

(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

«البحر األحمر الدولي» يرمم فيلمني من كالسيكيات السينما
القاهرة - خلود أبواملجد

أعلن مهرجان البحر األحمر السينمائي 
الدولي، بالتعاون مع راديو وتلفزيون 
العرب ART، ونشاط السينما بالشركة 
القابضة لالستثمار في املجاالت الثقافية 
والســينمائية التابعة لوزارة الثقافة، 
عــن بدء العمــل على ترميــم اثنني من 
كنوز الســينما العربية «خلي بالك من 
زوزو» و«غرام في الكرنك»، بعد انقضاء 
خمســني عاما على إنتاجهما، استكماال 
ملهمة احلفاظ على تاريخ وإرث السينما 
العربية من النسيان، حيث جتري عملية 
الترميم في مدينة اإلنتاج اإلعالمي في 

مصر.
سيعمل البرنامج على ترميم فيلمي 
«خلي بالك مــن زوزو» الذي حقق عام 
١٩٧٢ أرقاما قياسية في تاريخ السينما 
العربية، الذي طرح فيه املؤلف صالح 
جاهني قصة الطالبة زينب أو كما يلقبها 
اجلميع بـ «زوزو»، الفتاة التي تعيش 
حالة صراع نفسي بني ما حتبه وبني ما 
يفرضه عليهــا مجتمعها احملافظ، فهي 
ابنة الراقصة نعيمة املقيمة في شــارع 
محمد علي، التي ال تســتطيع أن تعبر 
عن حبها للغناء والرقص الذي يعتبر 

أمرا مشينا في مجتمعها، تقودها األقدار 
لتتعرف على شــاب من الطبقة الغنية 
لتعيش معه قصة حب، فكيف ستكون 

ردة فعله حال معرفته بحقيقتها؟
شــارك في الفيلم أشهر عمالقة الفن 
سعاد حســني وحســني فهمي وحتية 
كاريوكا وسمير غامن. كما استمر عرض 
الفيلم ســنة كاملــة في دور الســينما 
املصرية، ويعد مــن ضمن أفضل مائة 

فيلم في تاريخ السينما املصرية.
كما يحتفــي املهرجان بإعادة ترميم 
الفيلم االستعراضي الكوميدي «غرام في 
الكرنك» الــذي مت إنتاجه قبل أكثر من 
خمسني سنة، حتديدا في عام ١٩٦٧م وهو 
من سيناريو وحوار: محمد عثمان وقصة 
امللحن علي رضا، وبطولة كل من فريدة 
فهمي ومحمود رضا وعبداملنعم إبراهيم. 
تــدور أحداث الفيلم حول مجموعة من 
الراقصني الشباب الذين يكافحون للنجاح 
فــي خضم معاناتهــم ونقص مواردهم 
املادية لتقدمي أول أعمالهم على مسرح 
معبد الكرنك باألقصر، وذلك بالتوازي مع 
قصة أمينة الراقصة الرئيسية بالفرقة 
االســتعراضية والتي تســوقها األقدار 
لتجمعها قصة حــب معقدة مع صالح 

مدير الفرقة مما يزيد األوضاع سوءا.

نيللي كرمي.. واللهجة الصعيدية

القاهرة - محمد صالح

في جتربة هي األولى من نوعها، تشارك 
الفنانة نيللي كرمي في عمل درامي باللهجة 
الصعيدية، ومن  املقرر أن ينافس بقوة في 
رمضان املقبل، والعمل من تأليف د.مدحت 
العــدل، وإخــراج ماندو العــدل، ويتم اآلن 

اختيار اسم مناسب له.
وتخضع نيللي حاليا، لتدريبات مكثفة 
على نطق وإتقان اللهجة الصعيدية مع أحد 
مصححي اللهجة، وحتديدا من نفس اللهجة 

التي ستتحدث بها نيللي في العمل.
وتعود كرمي للتعاون مع املؤلف مدحت 

العدل بعد غياب دام ألكثر من أربع سنوات، 
منذ أن قدما معا مسلســل «ألعلى سعر»، 
عام ٢٠١٧، وشارك في بطولته كل من: أحمد 
فهمي، زينة، نبيل احللفاوي، أحمد مجدي، 
ســلوى محمد علي، ورحمة حسن، وعدد 
من الفنانني، إخراج ماندو العدل، كما جتدد 
تعاونهــا مع ماندو، بعدمــا جنحا معا في 
مسلسل «فاتن أمل حربي»، والذي عرض في 
شهر رمضان املاضي، وأحدث جدال واسعا 
بسبب تناوله لقانون األحوال الشخصية، 
وشارك في بطولته: شريف سالمة، محمد 
الشرنوبي، هالة صدقي، فادية عبدالغني، 

محمد التاجي، وعدد كبير من الفنانني.

ساندي: الزواج مثل البطيخة!

كشفت الفنانة ساندي عن أنها وقعت في 
احلب للمرة الثانية بعد طالقها، ثم تزوجت 
وأجنبت ولدا واستمرت في هذا الزواج ملدة 
عامني، رغم عدم التوافق مع زوجها، مشيرة 
إلى أن الزواج مختلف متاما عن فترة التعارف 
األولى، حيث إن الشخص يظهر أجمل ما فيه، 
وبعد الزواج تنكشف شخصيته احلقيقية، 
الفتــة إلى أنهــا كانت تشــعر بضغط أثناء 

الزواج، ولم متارس عملها بسبب زوجها، ألنه 
كان يدعمها أحيانا وفي أحيان أخرى ال يهتم.
وأكدت ساندي، في تصريحات لبرنامج 
«حتيا الســتات»، أنه إذا عاد بها الزمن إلى 
الوراء ستطلب الطالق مرة أخرى، ولن تتردد 
فــي اتخاذ هذا القرار، الفتــة إلى أن الزواج 
مثل البطيخة، وثمة مؤشــرات تؤكد ســوء 

اختيار الزواج.
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ً بلغت قيمتها ١٥ مليون دوالر فقط.. ومصر بالصدارة مبشاريع قيمتها ٦٣٫٨ مليارا

«ميد»: مشاريع الهيدروجني األخضر بالكويت األقل في الشرق األوسط
محمود عيسى

جــاءت الكويت في املرتبة األخيرة على قائمة مجلة ميد 
ملشروعات الهيدروجني األخضر في منطقة الشرق االوسط 
وشــمال افريقيا، حيث بلغت قيمة هذه املشاريع ١٥ مليون 

دوالر فقط، وشاركتها في هذا املركز قطر ايضا.
بينما حلت مصر في املركز األول مبشاريع قيمتها ٦٣٫٨

مليار دوالر، وتبعتها عمان واملغرب في املركزين الثاني والثالث 
مبشاريع قيمتها ٤٨٫٩ مليار دوالر و١٦٫٨٥٠ مليار دوالر على 
التوالي، ثم السعودية واالمارات في املركزين الرابع واخلامس 
مبشاريع قيمتها ١٠٫٥ مليارات دوالر و١٠٫٢٨ مليارات دوالر 
على التوالي. وأشــارت ميد إلى ان البيانات املتوافرة لديها 
تبني أن هناك ما يقرب من ٥٠ مشروعا معروفا ومخططا له 
من مشــروعات الهيدروجني واألمونيا اخلضراء في جميع 
أنحاء منطقة الشــرق األوسط وشمال أفريقيا، مما يتطلب 

استثمارات ال تقل قيمتها عن ١٥٠ مليار دوالر.
وقد أبلغ خبراء مختصون مجلة ميد ان البنوك التجارية 
مهتمة بالتحوط من مخاطر متويل مشروعات الهيدروجني 

وانها تريد الشعور باالرتياح للمخاطر التي تتعرض لها.

وكان اخلبراء يتحدثون على هامش معرض ويتكس ودبي 
للطاقة الشمسية اجلارية فعالياتهما في دبي، حيث أشاروا 
الى ان مشــاريع الهيدروجني األخضر تتطلب وضع لوائح 
واضحة، مبا في ذلك إجماع عاملي على إصدار الشــهادات، 
باإلضافة للتوسع السريع في إنتاج احمللل الكهربائي جلعلها 
قابلة للتمويل. وقال نائب الرئيس ملبيعات الهيدروجني العاملية 
وأعمال الطاقة اجلديدة في شركة سيمنز إنرجي مانويل كوهن: 
«ان السوق يعيش اآلن حالة انتعاش ونحن بحاجة للحصول 
على احلجم الكافي من املشروعات أثناء إدارة املخاطر، على 
الرغم من أن كيفية توســيع نطاق وتنفيذ هذه املشروعات 
ســتتم مناقشتها». وميكن ملشروع واحد مثل منشأة نيوم 
اخلضراء للهيدروجني واألمونيا التي تبلغ تكلفتها ٦٫٥ مليارات 
دوالر أن «تلتهم» الطاقة اإلنتاجية احلالية مبتطلباتها البالغة 

٢ غيغاواط من احمللل الكهربائي.
ويقول كوهن انه جلعل هذه املشــاريع قابلة للتمويل، 
هناك حاجة إلى وجود دليل كاف على أن التكنولوجيا موثوقة 
ومتاحة مبرور الوقت، نحن بحاجــة إلى إقناع البنوك بأن 
دراســة اجلدوى موثوقة. من جانبهــا، أكدت نائبة الرئيس 
للمبيعات واالستراتيجية في الشرق األوسط ومنطقة بحر 

قزوين في شــركة Bureau Veritas نهلة عابد، على احلاجة 
إلى وجود أطر تنظيمية أكثر وضوحا لتمكني سلسلة قيمة 

الهيدروجني األخضر العاملية.
وأضافت ان التعريف العاملي للهيدروجني األخضر مفقود 
وهذا مهم بشــكل خاص ألن املنتجــات النهائية في معظم 
مشــاريع الهيدروجني واألمونيا اخلضراء املخطط لها في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مخصصة للتصدير.

وتابعت بالقول: «لن يتحرك السوق بني عشية وضحاها 
ونحــن بحاجة إلى تعريف واضــح، وإجماع عاملي إلصدار 

الشهادات لهيدروجني مستدام ونظيف أو أخضر».
وأحملت عابد إلى أن الدول األوروبية تبرز بتعريف أفضل 
مييل إلى النظر في البصمة الكربونية لسلســلة قيمة إنتاج 
الهيدروجني بأكملها ويركز على السمات البيئية واملستدامة 
لهذه املرافق. وقد وافقهما الرأي نائب الرئيس األول لتطوير 
األعمال والهيدروجني ملنطقة آسيا والشرق األوسط وأفريقيا 
في شركة إجني كريستوف كومتي، حيث قال انه يجب أن 
تكون البنوك التجارية مرتاحة للمخاطر التي تتعرض لها وان 
مصنع احمللل الكهربائي بقدرة ١٠ ميغاواط على سبيل املثال 

قد يكون مشروعا صغيرا، ولكنه مهم إذا أخذته بحد ذاته.

إيرادات التشغيل للبنوك احمللية تقفز ٧٫٥٪.. إلى ١٫٥ مليار دينار
احمللل املالي

أظهرت البيانــات املالية 
للبنــوك الكويتيــة املدرجة 
الكويــت أن  فــي بورصــة 
إجمالــي إيرادات التشــغيل 
الكويتي  للقطاع املصرفــي 
بدأت بتسجيل معدالت منو 
قويــة خالل النصــف األول 
من عام ٢٠٢٢ لتســجل ١٫٥١
مليار دينار، وبنســبة منو 
٧٫٥٪ مقارنة بالنصف األول 
٢٠٢١ وبدفع من ارتفاع صافي 
إيــرادات الفوائــد والتمويل 
بنســبة ٦٪ لتســجل ١٫٠٧
مليار دينــار نتيجة ارتفاع 
أسعار الفائدة ليسجل سعر 
اخلصم احملدد من قبل بنك 
الكويت املركــزي ٣٪ وذلك 
مقارنة بنسبة منو ٢٫٥٪ في 
النصف األول من عام ٢٠٢١

حيث بدأ التأثيــر اإليجابي 
لرفع أســعار الفائــدة على 

النتائج املالية للبنوك. 
وتبني البيانات املالية انه 
عند حتليــل صافي إيرادات 
التشــغيل للقطاع املصرفي 
للنصــف األول مــن ٢٠٢٢
وتوزيعهــا علــى قطاعــات 
االعمال يتبــني ان اخلدمات 
املصرفية للشركات واألفراد 
مجتمعة قد شكلت نحو ٨٢٪ 
من صافي إيرادات التشغيل 
املجمعة للبنوك الكويتية أي 
مــا يعادل ١٫٢٤ مليار دينار، 
ومن هنــا يتبني مدى تأثير 

وشكلت ١٥٫٧٪ من موجودات 
«الوطني» التي بلغت ٣٤٫٢٨
مليــار دينار، أمــا اخلدمات 

ما يساوي ٦٨٫٧ مليون دينار 
بينما بلغت موجودات القطاع 

٥ مليارات دينار.

شــركة تابعــة للمجموعة) 
إيــرادات  مــن   ٪٢٢ نحــو 
التشــغيل للوطنــي أي مــا 
يعادل ١٠٥٫٦٢ ماليني دينار 
وبصافي أرباح بلغ ٣١ مليون 
دينار بينما بلغت املوجودات 
٧٫٦٣٦ مليــارات دينار، كما 
ساهمت اخلدمات املصرفية 
واخلزينــة  االســتثمارية 
واالســتثمارات بنحــو ٧٪ 
من أعمال البنك، وبالنسبة 
للقطاع الدولــي الذي يضم 
الفــروع والشــركات  كافــة 
التابعــة والزميلــة خــارج 
الكويت فقد ســاهم بنسبة 
٢٥٪ من إيرادات التشــغيل 
أي ما يعــادل ١١٧٫٧٥ مليون 
دينار وبإجمالي موجودات 
بلــغ ١٣٫٤٣ مليــار دينار أي 
ما يعادل ٣٩٪ من موجودات 

البنك.
«بيتك».. منو متواصل 

وبالنسبة لبيت التمويل 
فقــد  (بيتــك)  الكويتــي 
شــكلت األعمــال املصرفية 
لالفراد واخلدمات املصرفية 
اخلاصة نحو ٣٤٪ من صافي 
إيرادات التشغيل لـ «بيتك» 
للنصــف األول من ٢٠٢٢ أي 
ما يعادل ١٥٤٫٣ مليون دينار 
من إجمالــي صافي إيرادات 
التشغيل التي بلغت ٤٥٧٫٧٣
مليون دينــار ومبوجودات 
بلغــت ٧٫٣١ مليــارات دينار 
(٣٢٪ من إجمالي موجودات 

املصرفيــة للشــركات فقــد 
ساهمت بنسبة ١٤٪ من صافي 
إيرادات التشغيل للبنك أي 

اخلدمــات  وشــكلت 
املصرفية اإلسالمية (النتائج 
املاليــة لبنك بوبيــان وهو 

البنــك) بينمــا اخلدمــات 
املصرفيــة للشــركات فقــد 
شــكلت ٣٢٪ مــن اإليرادات 
أي ما قيمته ١٤٧٫٥٤ مليون 
دينار وبإجمالي موجودات 
بلغــت ٦٫١٥ مليارات دينار، 
أما أعمال اخلزينة واالستثمار 
فمســاهمتها كانت ٣٤٪ من 
إيــرادات التشــغيل أي مــا 
يعــادل ١٥٥٫٩ مليون دينار 
املتعلقــة بها  واملوجــودات 
بلغت ٩٫٣٢ مليارات دينار.

أما بالنسبة لبنك بوبيان 
فقد شكلت االعمال املصرفية 
لألفراد واخلدمات املصرفية 
اخلاصة نحو ٥٥٪ من صافي 
إيــرادات التشــغيل للبنــك 
للنصف األول من عام ٢٠٢٢

أي ما يعادل ٥٦ مليون دينار 
من إجمالــي صافي إيرادات 
تشغيلية بلغت ١٠٢٫٣ مليون 
دينار ومبوجودات بلغت ٢٫٥١

مليار دينار (٣٣٪ من إجمالي 
موجــودات البنــك) بينمــا 
اخلدمات املصرفية للشركات 
فقد شكلت ٣٠٪ من اإليرادات 
أي مــا قيمتــه ٣٠٫٧ مليون 
دينار وبإجمالي موجودات 
بلغ ٣٫٤١ مليارات دينار، أما 
أعمال اخلزانة واالســتثمار 
املصرفيــة  واخلدمــات 
االستثمارية فمساهمتها كانت 
١٥٪ من إيرادات التشغيل أي 
ما يعادل ١٥٫٥ مليون دينار 
املتعلقــة بها  واملوجــودات 

بلغت ١٫٧١ مليار دينار.

نتيجة ارتفاع صافي إيرادات الفوائد والتمويل بنسبة ٦٪ لتسجل ١٫٠٧ مليار دينار.. بفضل ارتفاع أسعار الفائدة

التحرك في أســعار الفائدة 
على إيرادات التشغيل بينما 
شــكلت اخلدمات املصرفية 
واخلزينــة  االســتثمارية 
واالستثمارات ١٨٪ من إيرادات 
التشــغيل أي ما يعادل ٢٧٠

مليون دينار للنصف األول 
.٢٠٢٢

«الوطني».. في الصدارة 

ان بنــك  وكشــفت عــن 
الكويــت الوطنــي يتصــدر 
البنــوك احمللية مــن حيث 
صافــي إيــرادات التشــغيل 
للنصف األول من ٢٠٢٢ بنحو 
٤٨٠٫٢ مليون دينار وبنسبة 
منو ٦٪ عــن النصف األول 
٢٠٢١ وعنــد حتليــل مصدر 
التشغيلية للبنك  اإليرادات 
حســب قطاعــات االعمــال 
يتبني أن اخلدمات املصرفية 
االستهالكية واخلاصة باالفراد 
(القــروض  واملؤسســات 
والبطاقــات  االســتهالكية 
االئتمانية والودائع وحتويل 
العمالت األجنبية واخلدمات 
األخرى املتعلقــة بالفروع) 
شكلت نحو ٣٢٪ من صافي 
إيرادات التشــغيل للوطني 
أي ما يعــادل ١٥٢٫٧ مليون 
دينار وبصافي أرباح بلغت 
٨١٫٨ مليون دينار ما يعادل 
٣٣٪ من صافي أرباح البنك 
للنصف األول من عام ٢٠٢٢
بينمــا بلغــت موجــودات 
القطاع ٥٫٣٨ مليارات دينار 

«الوطني» يتصدر البنوك احمللية في صافي إيرادات التشغيل بالنصف األول بنحو ٤٨٠٫٢ مليون ديناراخلدمات املصرفية للشركات واألفراد تشكل ٨٢٪ من إيرادات التشغيل.. مبا يعادل ١٫٢٤ مليار دينار

إعادة تقييم إستراتيجية إعادة تقييم إستراتيجية 
تشغيل مصفاة الزورتشغيل مصفاة الزور

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن الكويت تعيد تقييم 
وضبط استراتيجية تشغيل مصفاة الزور 
املقدرة تكلفتها بنحو ١٦ مليار دوالر، وذلك في 
مسعى حثيث من مؤسسة البترول الكويتية 
لإلسراع في تشغيل وحدات املصفاة لتلبية 
الطلب احمللي على توليد الطاقة في غمرة 

ارتفاع أسعار الغاز.
وعلمت املصادر انه مت تخصيص بعض 
صهاريــج التخزيــن التــي كان مــن املقرر 
تأخيــر تشــغيلها حتى املراحــل االخيرة، 
بحيــث أصبحت وفــق الترتيبات اجلديدة 
ذات أولوية عالية، وســيتم تشغيلها وفقا 

جلدول زمني سريع.
وقال احد هذه املصادر إن مصفاة الزور 
تصدر وتبيع كميات أكبر من زيت الوقود 
منخفض الكبريت حملطة الكهرباء احمللية 
بسبب ارتفاع أسعار الغاز الذي تستورده 
الكويت، وانه كان هناك قرار بإعادة ترتيب 
أولويات أجزاء من املشروع من أجل تسهيل 
بيع كميات أكبر من الوقود منخفض الكبريت 
إلى محطة توليد الكهرباء، مضيفا ان «بعض 
صهاريج التخزين، التي مت تصنيفها سابقا 
على أنها ذات أولوية منخفضة، مت تخصيصها 
كخزانات نقل للصادرات إلى محطة الطاقة 

ومت تصنيفها اآلن كأولوية عليا».
وأضــاف: «لقد أصبح تصدير املنتجات 
إلى محطة الطاقــة احمللية بالفعل عنصرا 
ناجحا للغاية في املشروع، وقد بدأت قبل 

ثالثة أشهر».

اإلسراع في تشغيل وحدات املصفاة لتلبية الطلب احمللي على توليد الطاقةاإلسراع في تشغيل وحدات املصفاة لتلبية الطلب احمللي على توليد الطاقة

«كريدي سويس»: الكويت ثاني أغنى دولة بالعالم العربي
محمود عيسى

في تقرير أصدره بنك «كريدي 
ســويس» حمــل عنــوان «تقرير 
الثروة العاملي»، أكد أن قطر حتتل 
املركز األول عربيا بحصة فرد بلغت 
نحو ١٨٣٫١ ألف دوالر، ما يجعلها 
األعلى بني ثروات األفراد في الدول 

العربية.
وذكر التقرير أن الكويت جاءت 
في املرتبة الثانية، مبتوسط ثروة 
ألــف دوالر،  للفــرد تبلــغ ١٧١٫٣ 
واإلمارات ثالثا مبتوسط ١٢٢٫٨ ألف 
دوالر للفرد، بينما حتل البحرين 
رابعا بقيمــة ٩٨ ألف دوالر للفرد 
الواحد، والسعودية خامسا بقيمة 
متوسطة تبلغ ٨٤٫٤ للفرد. بينما 
حتــل عمان فــي املركز الســادس 
واألردن سابعا ومصر ثامنا وتونس 

تاسعا والعراق عاشرا.
على الصعيــد ذاته، قال موقع 
موني انــك ان الكويت تعتبر من 
أغنى دول الشرق األوسط بسبب 
وفرة إمداداتها مــن النفط اخلام، 
وقد مت استخدام احتياطيات النفط 
في البالد بشكل استراتيجي ضمن 
لها مركزا متقدما على قائمة الدول 
األكثر ثراء في العالم، وفيما تعتبر 
الكويت دولة صغيرة جغرافيا، اال 
أنها تتمتع باقتصاد مفتوح تعززه 
احتياطيات نفطية تبلغ نحو ١٠٢
مليــار برميل، وهو مــا ميثل ٦٪ 
من إجمالي االحتياطيات العاملية. 
ويساهم الدخل النفطي فيما يقرب 
من نصف الناجت احمللي اإلجمالي 

حماية نفسها من حاالت عدم اليقني 
التي تواجه صناعة النفط من خالل 
حتويل ما نســبته ١٠٪ على األقل 
من اإليرادات السنوية للبالد الى 
صندوق احتياطي االجيال املقبلة، 
فيمــا جلــأت مؤخرا إلــى حتويل 

النسبة في حال حتقيق امليزانية 
فائض.

وذكر ان البالد تواجه صعوبة 
في تنويع اقتصادها نتيجة التأخير 
في ترســية عقود القطاع اخلاص 

واملناخ السياسي في البالد.

مبتوسط ثروة للفرد تبلغ ١٧١٫٣ ألف دوالر

للبالد و٩٠٪ من الدخل احلكومي.
وذكــر املوقــع ان ان الكويــت 
تخطط لزيــادة االنتــاج النفطي 
ليصل إلى ٤ ماليني برميل يوميا 

من اجل زيادة ثروة البالد.
وأشــار إلى ان الكويت حتاول 
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السعودية تعلن إستراتيجية «ساڤي» لأللعاب اإللكترونية.. بـ ٣٧٫٨ مليار دوالر
«واس»: أعلن صاحب السمو 
امللكي األمير محمد بن ســلمان 
ولــي عهــد الســعودية رئيس 
مجلس الوزراء رئيس مجلس 
إدارة مجموعة ســاڤي لأللعاب 
اإللكترونية عن اســتراتيجية 
املجموعة، حيث قال إنها متثل 
عنصرا رئيسيا من االستراتيجية 
الطموحة لتحويل اململكة العربية 
السعودية إلى مركز عاملي لقطاع 
األلعاب والرياضات اإللكترونية 
بحلول عام ٢٠٣٠، مشيرا الى ان 
املجموعة ستستثمر ١٤٢ مليار 
ريال سعودي (٣٧٫٨ مليار دوالر) 
في مبــادرات وبرامج في إطار 
سعي اململكة للتحول إلى مركز 

عاملي لأللعاب.
وسيشــمل االســتثمار ٧٠
مليــار ريال لشــراء العديد من 
حصــص األقليــة في شــركات 
أساســية تدعم أجندة التطوير 
التــي تنتهجهــا ســافي و٥٠
مليار ريال «لالســتحواذ على 
واحــدة مــن أفضــل شــركات 
وتطويرهــا  األلعــاب  نشــر 
لتصبح شــريكا اســتراتيجيا 
فعاال»، وســتخصص ٢٠ مليار 
ريــال أخرى من االســتثمارات 
«للمشاركة في الشركات العريقة 

في القطاع والتي تتماشى خططها 
مع استراتيجية املجموعة» وملياري 
ريال «في شركات مبتكرة ناشئة».
وأضاف: «نســعى إلى توظيف 
اإلمكانات الهائلة التي ميتلكها قطاع 
الرياضات واأللعــاب اإللكترونية 
لتنويــع مصــادر اقتصادنا ودفع 
عجلة االبتكار ضمن القطاع ورفع 
الترفيهيــة  الفعاليــات  مســتوى 
واملنافســات في مجــال الرياضات 
اإللكترونية التي تقدمها اململكة».

الرئيســية  وتتمثــل األهــداف 
الســتراتيجية مجموعــة ســاڤي 
التابعــة  لأللعــاب اإللكترونيــة، 
لصندوق االستثمارات العامة، في 
تعزيز النمو من خالل االســتثمار 
فــي قطــاع األلعــاب والرياضــات 
اإللكترونيــة ووضع خطة طويلة 
املدى لالستثمار وتوظيف رأس املال 
بفعالية ضمن القطاع، وتوفير فرص 
املشاركة وترســيخ الشراكات في 
قطاع األلعاب اإللكترونية، باإلضافة 

إلى حتسني جتربة الالعبني.
ويأتــي إطــالق اســتراتيجية 
مجموعــة ســاڤي لتمكــني ودعــم 
االســتراتيجية الوطنيــة لأللعاب 
والرياضــات اإللكترونيــة التي مت 
اإلعالن عنها مؤخرا، حيث ستقوم 
مجموعة ساڤي لأللعاب اإللكترونية 

املعرفة وبناء القدرات في منظومة 
العمل، كما ستعمل على إنشاء ٢٥٠
شــركة لأللعــاب اإللكترونيــة في 
اململكة، مما سيوفر ٣٩ ألف وظيفة، 
ويرفع مســاهمة القطاع في الناجت 
احمللي اإلجمالي إلى ٥٠ مليار ريال 

بحلول ٢٠٣٠.
وتستند استثمارات املجموعة 

في اســتقطاب املهارات واخلبرات 
إلى اململكة واالســتفادة من املوقع 
اجلغرافــي املتميز الذي حتظى به 
اململكــة لبناء مركــز عاملي لقطاع 

األلعاب والرياضات اإللكترونية.
جتــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه 
االســتراتيجية ســتنفذها خمــس 
شــركات تابعــة ملجموعة ســاڤي 
لأللعاب اإللكترونية، وحتظى كل 
منها بنموذج عمل مســتقل ورؤى 

استراتيجية متنوعة في القطاع.
وهــي ذراع مجموعــة ســاڤي 
الرياضــات  فــي  املتخصصــة 
اإللكترونية، شــركة (EFG)، التي 
مت انشاؤها بعد استحواذ الشركة 
 (FACEIT)و (ESL) على مجموعتي
ويشــكل هذا االندماج جــزءا مهما 
من قطــاع األلعاب التنافســية في 
 (ESL) العالم، حيث يجمع بني قدرة
على بناء وبث وتسويق احملتوى 
املتميز، وإمكانات (FACEIT) بصفتها 
أفضل منصــة رقمية ضمن فئتها. 
وشركة (Nine٦٦)، املعنية بإنشاء 
منظومــة عمــل متكاملــة لتمكــني 
مطــوري األلعــاب، عبــر توفيــر 
البنيــة التحتية الالزمــة، وتنمية 
املهارات وزيادة فرص الشــراكات 
وتوفير الدعم املادي واالستشاري، 
الســتوديوهات تطويــر األلعــاب 

باالســتثمار فــي البرامــج والبنى 
األساســية على الصعيدين احمللي 
والدولــي مــن أجل توفيــر فرص 
التدريب والتعليم وريادة األعمال، 
واســتقطاب الشركات العاملية إلى 
اململكــة العربيــة الســعودية من 
خالل االستثمارات والشراكات التي 
ستســهم في توفير املهارات ونقل 

إلى أربع ركائز أساسية، تتمثل في 
تعزيز العوائد واألثر احمللي وترك 
بصمة عاملية والتوسع، حيث ستقود 
املجموعة استثمارات عاملية في مجال 
األلعاب والرياضات اإللكترونية ما 
سيولد عائدا مســتداما، مبا ميكن 
اجلهات املطورة في القطاع كامال، 
ومن جهة أخرى ستسهم املجموعة 

واملطورين احملليني والدوليني، 
كما تقدم الشركة خدمات نشر 
األلعــاب فــي أســواق الشــرق 
األوســط مبا ميكــن املطورين 
العامليني من الوصول لألسواق 

اإلقليمية.
وشركة (VOV)، املتخصصة 
فــي بنــاء صــاالت لأللعــاب 
واملنافســات وتطوير املهارات 
وتوفير البيئة الصحية لالعبني 
واملمارســني، عن طريــق بناء 
سلســلة صاالت نوعية ترتكز 
على الصحة والرعاية الشمولية 
للممارســني، فــي خطــوة تعد 
األولــى من نوعهــا عامليا، عبر 
توفير مأكوالت صحية وبيئة 
اجتماعيــة داعمــة ومحفــزات 
للممارسني لتبني أسلوب حياة 
صحي. وقد افتتحت الشــركة 
أولــى صاالتهــا منــذ مايو هذا 
العــام وهي من بــني الصاالت 
الثــالث املخطط لهــا في املدى 
القصيــر، وذلك ضمن خططها 
للتوســع محليا ودوليــا. كما 
تعتزم الشركة إطالق أكادميية 
وبرامــج تدريبيــة مصممــة 
لتوجيه الالعبني الشباب الذين 
يطمحون إلى املنافسة في مجال 

الرياضات اإللكترونية.

العمل على إنشاء ٢٥٠ شركة لأللعاب اإللكترونية باململكة ستوفر ٣٩ ألف وظيفة وترفع مساهمة القطاع بالناجت احمللي إلى ٥٠ مليار ريال بحلول ٢٠٣٠

صاحب السمو امللكي ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان

األمير  
محمد بن سلمان: 
توظيف اإلمكانات 

الهائلة لقطاع 
الرياضات واأللعاب 

اإللكترونية لتنويع 
مصادر اقتصادنا

املستشار الكويتي

Abumishari١@yahoo.com د.عبداهللا فهد العبداجلادر
مستشار تطوير إداري وموارد بشرية 

ما االقتصاد 
املعرفي وأهميته؟

االقتصاد القدمي (التقليدي) اعتمد على 
األرض ورأس املال والقوى العاملة من خالل 
الزراعة وصيد السمك والصناعة احلرفية، 
ولكن في الســنوات األخيرة، وخاصة بعد 
انخفاض أسعار النفط وتأثر الدول املعتمدة 
عليه كإيراد وحيــد أو ميثل أكثر من ٩٠٪ 

من اإليراد.
بدأت دول اخلليج العربي في وضع خطط 
واستراتيجيات اقتصادها على أساس اقتصاد 
املعرفة الذي يعتمد على االستثمار البشري 
وتكنولوجيا املعلومات، حيث بدأت السعودية 
وقطر واإلمارات اخلطوات الالزمة واجلادة 
للتحول الى االقتصاد املعرفي لتالفي نضوب 
النفط وانخفاض أسعارها وتواكب متطلبات 

العصر احلديث.
إن إدارة املعلومات أو تكنولوجيا املعلومات 
أصبحت تعتمد عليها الكثير من الدول املتقدمة 
ليس في تصميــم أنظمتها الداخلية ولكن 
لرصد كل البيانات واإلحصائيات التي تنتج 
من بنك املعلومات الهائل املوجود في شبكات 
االنترنت في جميع دول العالم سواء على 
مستوى احلكومات أو الشركات أو األفراد.
وهــذه املعلومات يتــم حتليلها وعمل 
دراسات بحثية للتوصل الى وضع اخلطط 

الدول  الالزمة لسياسات  واالستراتيجيات 
االقتصادية واالجتماعية احلالية واملستقبلية.

وكذلــك ضمنت هذه الــدول مناهجها 
الدراســية في اجلامعــات والكليات مبادة 
االقتصاد املعرفي وإدارة املعلومات، حيث 
تقوم على البحث العلمي وتخرج أجياال لديهم 
التخصص الذي يساعدهم في العمل بوظائف 
حتتاج لهذا النوع من الدراسة ولهذا االستثمار 
في البشر ضمن خططهم لتسخيرها خدمة 

وطنهم.
العربية  الــدول  ولألســف عندنا في 
واخلليجية نستهلك التكنولوجيا ال ننتجها، 
ولهذا مازلنا نستخدم ما يأتينا جاهزا من 
أنظمــة أجنبية أو أجهزة مســتوردة ولم 
نعتمد على انفسنا في بناء البنية التحتية 
التكنولوجية وال باستثمار البشر الصحيح.
ولذلك أنصح حكومــات دول اخلليج 
العربــي، وخاصة الكويــت بالبدء الفعلي 
واجلاد فــي تطوير مناهج التعليم وإدخال 
اقتصاد املعرفــة وإدارة املعلومات والبدء 
املهارات  في استثمار الشباب إلكســابهم 
والقدرات الالزمة في تكنولوجيا املعلومات 
ووضع اخلطط واالســتراتيجيات اعتمادا 

على حتليل املعلومات.

١٢٠١٢٠ مليار دوالر  مليار دوالر 
االستثمارات في عالم «ميتافيرس» االستثمارات في عالم «ميتافيرس» 

اســتثمرت الشــركات، وصناديــق 
رؤوس األمــوال املغامــرة ١٢٠ مليــار 
دوالر في عالم «ميتافيرس» أو الواقع 
االفتراضي بني يناير ومايو عام ٢٠٢٢، 
بأكثر من ضعف ما مت استثماره في عام 

٢٠٢١ ككل عند ٥٧ مليار دوالر.
ويعتبر القطاع العقاري هو االستثمار 
املفضل حقيقيــا أو افتراضيا، فالعقار 
القائم علــى «ميتافيرس» هــو عبارة 
عن قطعة أرض على منصة ميكنك أن 
تبني عليها أي شــيء رقميا، كمعرض 
للوحات الفنية أو قاعة إلقامة احلفالت 
املوسيقية الرقمية، وجتني املنصات التي 
تقــوم بتطوير هذه األراضي اإليرادات 
عن طريق بيعها أو تأجيرها للعالمات 
التجاريــة ودور األزيــاء الفاخرة التي 
حتــاول الوصول إلى املســتهلكني في 

«ميتافيرس».
وتسعى الكيانات احلكومية لالستفادة 
من امليتافيرس، عن طريق توفير مقار 
دوليــة مثــل الســفارات والقنصليات 
افتراضيا مثل وزارة االقتصاد اإلماراتية 
التي صرحت على إطالق مقر افتراضي 

في عالم «ميتافيرس».
فيما لم تستثن املشاكل في اقتصاد 
العالم احلقيقي وسوق العمالت املشفرة 

وأســواق األســهم العالــم االفتراضي، 
فمثال تراجعت مبيعات مساحات محال 
التجزئة واألراضي االفتراضية بأكثر من 
٦٠٪ هذا العام إلى أقل من ملياري دوالر.
وكان ســيتي بنك قد أشــار إلى أن 
ســوق امليتافيرس وكل مــا يرتبط به 
من صناعات أخرى قد يتراوح ما بني ٨

تريليونات و١٣ تريليون دوالر بحلول 
عام ٢٠٣٠، وسيبلغ إجمالي مستخدمي 
«ميتافيرس» نحو ٥ مليارات شخص.

ويتوقع أن تكون التجارة اإللكترونية 
من أكثر القطاعات استفادة من العالم 
االفتراضي، فبحلول عام ٢٠٣٠ من املتوقع 
أن يكــون حجم التجــارة اإللكترونية 
فــي «ميتافيرس» ٢٫٦ تريليون دوالر، 
وأيضا قام العديد من مصنعي السيارات 
بتطوير مصانع رقمية وصاالت عرض 
افتراضية حملاكاة واختبار السيارات على 
«ميتافيرس» ما أدى إلى منو سريع في 
هذا القطاع، ومن املتوقع أن يصل حجم 
قطاع السيارات على «ميتافيرس» ١٦٫٥

مليار دوالر بحلول عام ٢٠٣٠.
ويتوقع أن قطاعات أخرى مثل الفن 
واإلعالم واإلعــالن والرعاية الصحية 
واأللعاب ســتكون من األكثر استفادة 

من العالم االفتراضي.

«الكويتية» تتسلم الدفعة الثانية 
«A330 من طائرات «ايرباص800-

شــركة  تســّلمت 
اخلطوط اجلوية الكويتية 
طائرتني من نوع ايرباص 
واللتــني   A٣٣٠  -  ٨٠٠
أطلق عليهما «اجلالبوت» 
و«الشوعي»، حيث وصلتا 
إلــى الكويــت فــي مبنى 
الركاب رقم ٤ من مصنع 
ايرباص في مدينة تولوز 

الفرنسية أمس.
وعلى هامش استقبال 
الطائرتــني، قــال رئيس 
مجلــس إدارة اخلطــوط 
اجلوية الكويتية الكابنت 
الدخــان: «يســر  علــي 

اخلطوط اجلويــة الكويتية بأن تعلن عن 
وصول ثالــث ورابع طائرات ايرباص ٨٠٠

- A٣٣٠ إلى الكويت واللتني تعدان الدفعة 
الثانيــة من طائرات A٣٣٠، حيث ســيعزز 
ذلك من أسطول اخلطوط اجلوية الكويتية 
ومن مكانتها كشركة طيران رائدة في قطاع 
الطيــران اإلقليمي والعاملي، كون الشــركة 

تتابع باستمرار متطلبات 
عمالئهــا لتقــدمي أحدث 

وأفضل اخلدمات».
وأضاف الدخان قائال: 
«بجانب وصول طائرتي 
٨٠٠ - A٣٣٠ ستتســلم 
اخلطوط اجلوية الكويتية 
الســابعة مــن  الطائــرة 
نوع االيرباص من طراز 
A٣٢٠neo فــي منتصــف 

شهر أكتوبر املقبل.
من جانبه، قال الرئيس 
التنفيذي م.معن رزوقي: 
٨٠٠-Aإن طائــرة ٣٣٠»
متنــح العميــل العزيــز 
جتربة سفر مريحة وشيقة، حيث انها تعد من 
الطائرات حديثة الطراز والتي حتتوي على 
تكنولوجيا فائقة ونظام ترفيهي متنوع، كما 
أنها صنعت خصيصا لتكون صديقة للبيئة». 
وأوضح رزوقي أنه مع وصول طائرتي ٨٠٠

- A٣٣٠ سيصبح اسطول اخلطوط اجلوية 
الكويتية مكونا من ٣٢ طائرة.

تشدد «االحتياطي الفيدرالي» 
في السياسة النقدية يزيد قوة الدوالر

قالت شــركة «إن ســي إم» لالستثمار إن 
ارتفاع ســعر صرف الدوالر األميركي مقابل 
جميع العمالت الرئيسية خالل الفترة املاضية 
جاء بعد السياســة النقدية املتشــددة التي 
ينتهجها االحتياطي الفيدرالي األميركي في 
الرفع املتتالي ألسعار الفائدة ملواجهة ارتفاع 
األســعار وكبح جماح التضخم في األسواق 

األميركية.
وفي هذا الســياق، اســتعرض مستشار 
تطوير األعمال في شركة إن سي إم لالستثمار 
أحمد عوني عوامل ومسببات ارتفاع الدوالر 
األميركي، حيث قال إن الدوالر األميركي ازداد 
قوة في الفترة األخيرة، حيث يسير االحتياطي 
الفيدرالــي علــى الطريق الصحيــح تطبيقا 
خلطته لرفع أسعار الفائدة بشكل أسرع من 
البنوك املركزية األخرى، والتي كان آخرها في 
٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ برفع الفائدة بواقع ٧٥ نقطة 
أســاس، مشيرا إلى أن االحتياطي الفيدرالي 
قد بدأ برفع أســعار الفائدة اعتبارا من شهر 
مارس املاضي بعد إبقائها بالقرب من الصفر 

خالل فترة انتشار جائحة كورونا.
وأشار إلى أن زيادة أسعار الفائدة ساهمت 
فــي تعزيــز الــدوالر األميركي، الســيما أن 
أســعار الفائدة املرتفعة تعتبر أكثر جاذبية 
للمستثمرين من حيث حصولهم على عوائد 
مالية أكبر، ناهيك عن أن احلرب الروسية- 
األوكرانية ساهمت في إجهاد أوروبا اقتصاديا 

ورفع أسعار الغاز الطبيعي بشكل كبير، ما 
جعــل االقتصاد األميركي يبــدو أكثر صحة 
بالرغم من حالة الركود، إال أنه يعتبر أفضل 

من اقتصادات دول أخرى كثيرة.
وذكر أن قوة الدوالر تسهم في كبح جماح 
التضخم عــن طريق جعل الواردات أرخص 
قيمة، حيث مييل البائعون األجانب إلى خفض 
األسعار عندما يصبح الدوالر أكثر قيمة، ما 
يؤدي إلى انخفاض أسعار املنتجات املستوردة 

التي يشتريها األميركيون.
وأضــاف: «من الصعب حتديد ما إذا كان 
الدوالر سيستمر في الصعود أو االنخفاض 
في األشــهر املقبلة ألن ســوق العمالت غير 
متوقع، فقد ينخفض الدوالر إذا توقفت احلرب 
الروسية- األوكرانية ما سيخفف الضغط على 
البلدان النامية األوروبية ويدفع عمالتها إلى 
االرتفاع، كما أنه قد ينخفض في حال دخلت 
الواليــات املتحــدة في حالة ركــود واضطر 
بنك االحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار 
الفائــدة لتحفيز االقتصاد، وعلى عكس ذلك 
قد يستمر الدوالر باالرتفاع إذا ظل التضخم 
مرتفعا واضطر االحتياطي إلى االستمرار في 
رفع الفائدة أكثر من املتوقع، وأيضا قد يرتفع 
الدوالر إذا اضطر البنك املركزي األوروبي- 
الذي رفع أســعار الفائــدة للمرة األولى منذ 
أكثر من عقد األسبوع املاضي - إلى التراجع 

وخفض أسعار الفائدة».

٥٣٥ مليار دوالر ثروة أغنى ٥٨ سيدة أميركية
وكاالت: حصلــت جوليــا كــوك أرملة 
امللياردير ديڤيد كوك على لقب أكثر النساء 

ثراء فــي الواليات املتحدة، وذلك وفقا 
لقائمة «فوربس»، لتحل محل 

أليــس والتــون وريثــة 
وول مارت التي ظلت 

حتتل الصدارة منذ 
عام ٢٠١٥. وبلغت 
«كــوك»  ثــروة 
اعتبارا من الثاني 
ســبتمبر  مــن 
اجلاري حوالي 
٥٦ مليار دوالر، 
مرتفعــة من ٥١

مليــار دوالر في 
نفــس الفتــرة من 

العام املاضي، بفضل 

حصتها البالغة ٤٢٪ في «كوك إندستريز» 
التي استفادت من ارتفاع أسعار النفط.

بينما تراجعت ثروة أليس والتون 
مبقدار ١٢٫٢ مليــار دوالر إلى 
٥٥٫٧ مليــار دوالر، مــع 
انخفاض ســهم شركة 
التجزئة «وول مارت» 
١١٪، وتبلــغ ثروة 
أغنــى الســيدات 
الواليــات  فــي 
البالغ  املتحــدة 
عددهن ٥٨ سيدة 
بشــكل إجمالي 
٥٣٥ مليار دوالر، 
بانخفاض قدره ٢٩
مليــار دوالر عــن 

العام املاضي.

«صندوق النقد»: العالم يواجه 
أسوأ أزمة غذاء منذ عقد!

وكاالت: حذر صندوق القد الدولي من أن العالم يواجه حاليا 
أســوأ أزمة غذاء منذ أكثر من عقد من الزمن، مع احتمالية أن 

يزداد انعدام األمن الغذائي سوءا في الفترة املقبلة.
وقال الصندوق في تقرير، إنه رغم انخفاض أســعار املواد 
الغذائية في األشهر املاضية، من املرجح أن يتفاقم انعدام األمن 
الغذائي بســبب عوامل مختلفة تشــمل اضطرابات املعروض 

وارتفاع أسعار األسمدة والطاقة وأزمة احملاصيل األوكرانية.
وأشارت املؤسسة الدولية إلى أن أزمة الغذاء احلالية تعادل 
على األقل تلك التي شهدها العالم في عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٨، والتي 
تســببت في نقص حاد للغذاء والعديد من الوفيات وأدت إلى 

اضطرابات اجتماعية وسياسية.
وأوضح صندوق النقد أنه مت حتديد ٤٨ دولة على أنها األكثر 
تضررا من األزمة بسبب ضغوط ميزان املدفوعات وانعدام األمن 
الغذائي احلاد، ويدرس الصندوق حاليا تدشني ما يسمى بصندوق 
الصدمة الغذائية، والذي ســيتيح مساعدة الدول املتضررة من 

أزمة الغذاء.

بنك إجنلترا يبدأ خطته لشراء 
سندات بـ ٦٥ مليار جنيه إسترليني

وكاالت: ارتفع اجلنيه اإلسترليني في تعامالت متقلبة أمس، 
وذلــك مع تراجع الدوالر أمام معظــم العمالت، في ظل ارتياح 
املستثمرين من شراء بنك إجنلترا لسندات طويلة األجل إلعادة 
االستقرار إلى السوق. زاد اجلنيه ١٫٤٪ إلى ١٫١٠٣٤ دوالر، وبعد 
أن كان وصل إلى أدنى مســتوى له منــذ ٣٧ عاما عند ١٫٠٣٢٧
دوالر قبل ٣ أيام، وارتفع اجلنيه اإلسترليني ٦٫٤٪ مقابل الدوالر.

ويرجع انتعاش العملة البريطانية جزئيا إلى حترك بنك إجنلترا 
لشراء السندات، حيث سجل مشتريات أمس في سوق السندات 
بقيمة مليار جنيه إســترليني، وذلك في أول يوم لتنفيذ خطة 
لشراء سندات ستصل قيمتها إلى نحو ٦٥ مليار جنيه إسترليني، 

بواقع ٥ مليارات إسترليني يوميا حتى ١٤ أكتوبر املقبل.
وأعلن بنك إجنلترا أنه ســيتدخل في سوق السندات التي 
تبلغ قيمتها ٢٫١ تريليون جنيه إسترليني والتي كانت قد بدأت 
في الصعود، حيث قال إنه سيشتري سندات طويلة األجل «بأي 

نطاق ضروري»، الستعادة النظام في السوق.

«أوپيك+» تناقش خفض اإلنتاج 
قبيل اجتماع ٥ أكتوبر

ذكرت وكالة «رويترز» أمس، وفقا ملصادرها، أن كبار املنتجني 
في حتالف «أوپيك+» بدأوا مناقشات بشأن خفض إنتاج النفط 
في االجتماع املقبل للتحالف واملقرر في ٥ أكتوبر القادم، حيث 
قــال مصدر «أوپيك» إن اخلفض «متوقع بدرجة كبيرة»، بينما 
قال املصدران اآلخران في «أوپيك+» إن كبار املنتجني حتدثوا 
بشأن املوضوع. وقال مصدر مطلع على املوقف الروسي للوكالة 
في وقت سابق من هذا األسبوع، إن موسكو قد تقترح خفضا 
يصل إلى مليون برميل يوميا، فيما تشير أحدث التصريحات 
إلى أن كبار أعضاء «أوپيك» بدأوا في التواصل بشأن األمر، إال 

أن حجم اخلفض احملتمل اليزال غير واضح.
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بوتني يضم رسميًا األراضي األوكرانية احملتلة اليوم.. وتنديد دولي
عواصــم - وكاالت: أعلن 
الكرملني أن الرئيس الروسي 
فالدميير بوتني سيعلن رسميا 
ضم ٤ مناطق أوكرانية حتتلها 
قواته خالل حفل كبير سيقام 
في موسكو اليوم، في خطوة 
ترفع منســوب التحــدي مع 
الغرب، بعد تهديداته بإمكان 
استخدام أسلحة نووية للدفاع 

عن هذه املناطق.
ووّقع بوتني مرسوما ميهد 
الطريــق أمام ضــم منطقتي 

خيرسون وزابوريجيا.
وجــاء في املرســوم الذي 
الكرملــني أن بوتــني  أعلنــه 
اعترف بخيرسون وزابوريجيا 

منطقتني مستقلتني.
وأفاد دميتري بيســكوف 
الناطق باسم «الكرملني» بأن 
عملية الضم ستصبح رسمية 
خالل مراسم الضم التي ستقام 
«في حفل بقاعة القديس جورج 
في قصر الكرملني الكبير»، وأن 
بوتني ســيلقي خطابا «مهما» 
أثناء املناسبة، بعد ظهر اليوم.
واجتمع زعماء لوغانسك 
وزابوريجيــا  ودونيتســك 
وخيرسون املعينون من قبل 
الكرملــني في موســكو أمس، 
بعد يوم على مناشدتهم بوتني 
مباشرة إجراءات ضم األراضي 

إلى روسيا.
إلــى  وجــاءت طلباتهــم 
الكرملــني، والتــي صــدرت 

التــي «دبرتها  االســتفتاءات 
روسيا» في أوكرانيا.

وقال بايدن خالل قمة في 
واشــنطن جمعت قــادة جزر 
احمليط الهادئ «أريد أن أكون 
واضحا في هذا الصدد: الواليات 
املتحدة لن تعترف أبدا، أبدا، 
أبدا مبا تطالب به روسيا على 
أراضي أوكرانيا ذات السيادة»، 
متحدثا عن «مهزلة استفتاءات 

مطلقة».
كما اتهــم وزير اخلارجية 

بيربوك بشــدة االستفتاءات 
الوهميــة. وقالــت إنهــا متت 
حتت تهديد السالح واعتبرت 
أن «هذا هو نقيض االنتخابات 
احلرة النزيهة. وهذا هو نقيض 
السالم. إنه سالم يتم إمالؤه، 

إنه سالم مفروض».
اخلطــوة  علــى  وردا 
الروسية، قال املتحدث باسم 
الرئيس األوكراني فولودميير 
زيلينســكي إنه دعا إلى عقد 
اجتمــاع طــارئ لكبــار قادة 

من مواصلة التقدم. وقال: «ال 
ميكن ألوكرانيا أن تتسامح مع 
أي محاوالت روسية النتزاع 

أي جزء من أرضنا».
التهديــدات  ان  ويبــدو 
الصادرة عن كبار املسؤولني 
الروس لم تنجح في منع تقدم 
القوات األوكرانية التي تشن 
حملة مضادة واسعة النطاق، 
متكنــت خاللهــا مــن إجبــار 
اجلنود الروس على التراجع 
في الشرق بينما تقترب أكثر 
فأكثر من مدينة ليمان التابعة 
ملنطقة دونيتسك والتي حاربت 
قوات موسكو ألسابيع من أجل 

السيطرة عليها بالكامل.
ويتقدم اجليش األوكراني 
خصوصا في منطقة خاركيف 
شــرقا ويســتعيد أراضي في 
دونيتســك، فــي حني يشــير 
مراقبون عســكريون إلى أنه 

يقترب من استعادة ليمان.
علــى جبهة الطاقــة، التي 
تشهد تصاعدا مماثال للتوتر 
بني روســيا والغــرب، رصد 
تسرب للغاز في موقع رابع من 
أنابيب «نورد سترمي» في بحر 
البلطيق أمس، وســط تبادل 
لالتهامات بني روسيا والدول 
الغربية. وكشف خفر السواحل 
السويديون عن التسرب الرابع 
في اجلانب السويدي ليضاف 
إلى تسربات في ٣ مواقع أخرى 
سبق أن كشف عنها في خطي 

أنتونــي بلينكــن  األميركــي 
روســيا بـــ «االســتيالء على 
أراض» فــي أوكرانيا، وتعهد 
مجددا أن الواليات املتحدة لن 
تعترف قط بضم موسكو لتلك 
املناطق. وقال في بيان «متثل 
استفتاءات الكرملني الصورية 
محاولة عقيمة للتغطية على 
ما يرقى إلى محاولة إضافية 
لالســتيالء علــى أراض فــي 
أوكرانيا». كذلك أدانت وزيرة 
اخلارجيــة األملانيــة أنالينــا 

اجليش واألمن اليوم أيضا.
وكتــب املتحدث ســيرغي 
نيكيفورف على موقع فيسبوك 
«دعا الرئيس زيلينسكي إلى 
اجتماع طــارئ ملجلس األمن 
القومي والدفاع في أوكرانيا». 
واعتبــر زيلينســكي أن 
الرد الغربي الوحيد املناسب 
ســيكون عبــر فــرض مزيد 
مــن العقوبــات على روســيا 
وتزويــد القــوات األوكرانية 
مبزيــد من األســلحة لتتمكن 

نورد سترمي ١ و٢ «أحدها في 
اجلانب السويدي أيضا واثنان 
منها فــي موقعني في اجلانب 

الدمناركي».
من جهته، ندد حلف شمال 
األطلســي «الناتــو» بأعمــال 
التخريب «املتعمدة واملتهورة 
وغير املســؤولة» على خطي 
األنابيــب، مشــيرا إلــى أنــه 
ســيدافع عن نفســه ضد أي 
هجمات على منشآته احليوية.

في املقابل، أعلن «الكرملني» 
أنه يشتبه في «ضلوع» دولة 
أجنبية في تسرب الغاز، لكن 
من دون تسمية دولة محددة.

وقال املتحدث باسم «الكرملني» 
دميتري بيسكوف للصحافة 
«من الصعب جــدا تصور أن 
يحصل عمل إرهابي كهذا من 
دون ضلــوع دولة ما»، داعيا 
من جديد إلى إجراء «حتقيق 
عاجل». وبعدما وجهت إليها 
أصابع االتهــام إثر التخريب 
املفترض خلطي أنابيب نورد 
سترمي، شنت موسكو هجوما 
مضادا معتبــرة أن االتهامات 
«غبيــة وســخيفة». وألقــت 
باللــوم ضمنيا على الواليات 
البيت األبيض  املتحــدة.ورد 
قائال إنه «من السخف» التلميح 
إلى أن الواليــات املتحدة من 
املمكن أن تكون قد ارتكبت هذه 
األعمال التخريبية، منددا بنشر 

روسيا «معلومات مضللة».

الرئيس الروسي    وّقع مرسومًا باالعتراف باستقالل منطقتي خيرسون وزابوريجيا  .. وبايدن: لن نعترف «أبدًا.. أبدًا.. أبدًا» باالستفتاءات الصورية لـ «الكرملني»

جنود أوكرانيون على عربة قتال مشاة في كراماتورسك شرق أوكرانيا   (أ.ف.پ)

بالتزامن تقريبا، بعدما أعلنت 
املناطق األربع أن سكانها أيدوا 
باإلجماع اخلطــوة، في إطار 
استفتاءات نظمت على عجل 
واعتبرتها كييڤ والغرب غير 

قانونية ومزورة وباطلة.
من جهته، اعتبر الرئيس 
الروســي أن انهيــار االحتــاد 
السوفييتي يقف وراء النزاعات 
التي تشهدها دول كانت ضمن 
جمهورياته، من بينها أوكرانيا.
وقال بوتني خالل اجتماع 
أجهــزة  قــادة  مــع  متلفــز 
اســتخبارات دول سوفييتية 
ســابقة «يكفي النظــر إلى ما 
يحصــل حاليــا بني روســيا 
وأوكرانيــا ومــا يحصل عند 
حدود دول أخرى ضمن رابطة 
الدول املستقلة. كل ذلك بالطبع 
هــو نتيجــة انهيــار االحتاد 

السوفييتي».
واتهم الغرب باالســتعداد 
إلثارة «ثورات ملونة» و«حمام 
دم» في أي بلد، دون أن يذكر 
أي دولة باالســم. في املقابل، 
صرح األمني العام لألمم املتحدة 
أنطونيو غوتيريش امس أمام 
الصحافيني بأن ضم روســيا 
مناطــق أوكرانية «ال مكان له 

في العالم املعاصر».
الرئيس  أكــد  من جهتــه، 
األميركي جــو بايدن امس أن 
الواليــات املتحدة لن تعترف 
أبــدا» بنتائــج  أبــدا،  «أبــدا، 

هاريس من املنطقة احلدودية بني الكوريتني: 
التزام واشنطن «ثابت» للدفاع عن سيئول

عواصم- وكاالت: اختتمت نائبة الرئيس 
األميركي كاماال هاريس امس زيارتها إلى 
كوريا اجلنوبية الهادفة إلى تعزيز حتالف 
واشنطن مع سيئول، وتوازيا أجرت كوريا 
الشــمالية جتارب صاروخية قبل وصول 

هاريس وبعد مغادرتها.
وأعلــن اجليش في ســيئول أن بيونغ 
يانغ أطلقت «صاروخني باليستيني قصيري 
املدى من مقاطعة سونشــون في محافظة 
بيونغان اجلنوبية»، بعد فترة وجيزة من 

مغادرة املسؤولة األميركية.
وفي األيام التي سبقت وصول هاريس 
أجــرت كوريا الشــمالية عمليتــي إطالق 
لصواريخ باليستية في استكمال لسلسلة 
اختبارات لألســلحة بلغت عددا قياســيا 

العام احلالي.
وخالل زيارتها إلــى كوريا اجلنوبية، 
توجهــت هاريس إلــى احلدود الشــديدة 
التحصــني بــني البلديــن وذلك فــي إطار 
جولــة هدفت إلى تعزيــز التحالف األمني 

بني واشنطن وسيئول.
ومــن نقطة مراقبة تقــع على تل مطل 
على كوريا الشمالية، متكنت نائبة الرئيس 
األميركي مــن مراقبة احلدود باســتخدام 

مناظير.

وفي تصريحات أدلــت بها في املنطقة 
منزوعة الســالح، شددت هاريس على أن 
التزام الواليات املتحدة بالدفاع عن كوريا 
اجلنوبيــة «ثابــت»، مضيفــة أن البلدين 
احلليفــني «متوافقــان» فــي ردهمــا على 
التهديدات املتزايدة لبرامج كوريا الشمالية 

لألسلحة.
وأكدت أن واشــنطن وسيئول يرغبان 
في «نزع كامل للســالح النووي في شبه 
اجلزيرة الكورية»، لكنهما «على استعداد 

ملواجهة أي احتمال».
وزارت نائبة الرئيــس األميركي قرية 
«بامنونغوم» التي وقعت فيها الهدنة في 
املنطقة املنزوعة الســالح التي تفصل بني 
الكوريتــني، حيث عقــد الرئيس األميركي 
السابق دونالد ترامب لقاء مع الزعيم الكوري 

الشمالي كيم جونغ أون في ٢٠١٩.
وأجرت نائبة الرئيس األميركي محادثات 
مع الرئيس الكوري اجلنوبي يون سوك-

يول الذي تســلم مهامه فــي مايو املاضي 
طغت عليها القضايا األمنية.

كذلك التقت هاريس مع من يطلق عليهن 
البيت األبيض اســم «القيادات النســائية 
املبتكرة» في كوريا اجلنوبية ملناقشة قضايا 

متعلقة باملساواة بني اجلنسني.

(أ.ف.پ) كاماال هاريس خالل زيارتها املنطقة احلدودية منزوعة السالح الفاصلة بني الكوريتني أمس  

أول اختبار ملاكرون منذ إعادة انتخابه..
إضراب عام لرفع األجور ورفض تعديل «التقاعد»

باريس - وكاالت: تسبب إضراب دعت إليه 
نقابات عمالية فرنسية للمطالبة بالزيادة في 
األجور واحتجاجا على قرار الرئيس إميانويل 
ماكرون رفع سن التقاعد، بإرباك حركة النقل، 
خاصة فــي العاصمة باريس، وضعف قدرة 
شــبكة الكهرباء في وقت تواجه فيه فرنسا 
عددا قياسيا من حاالت التوقف في املفاعالت 
النووية. وكان ماكرون قد شدد خالل حملته 
االنتخابية على وجوب رفع سن التقاعد من 
٦٢ إلــى ٦٤ أو ٦٥ عامــا، معتبــرا أن النظام 
املعمول به حاليا غير قابل لالســتمرار، ألن 
الناس يعيشــون لفتــرات أطول، األمر الذي 
تعارضه نسبة كبيرة من املواطنني الفرنسيني 
ويشكل أول مواجهة له منذ اعادة انتخابه.

ودعــت النقابــات إلــى اإلضــراب علــى 
مســتوى البالد اخلميــس، للمطالبة بزيادة 
األجور ملواجهة التضخم املتصاعد. ويعتبر 
اإلضراب الذي يستمر ليوم واحد فقط، اختبارا 
لقــدرة النقابات على حشــد الدعم ومقياس 
لالضطرابــات االجتماعيــة احملتملة، إذ قرر 
الرئيس ماكــرون أن ميضي قدما في خطط 

إصالح نظام معاشات التقاعد.

وإلى جانب اإلرباك في حركة النقل، تسبب 
اإلضــراب فــي زعزعة قطــاع الطاقة بعد ان 
انضم العاملون في قطاع الطاقة النووية إليه. 
وأظهــرت بيانــات مــن شــركة الكهرباء 
الفرنســية «إي.دي.إف» أن اإلضراب خفض 
توليد الطاقــة النووية مبقدار ٣٫٣ غيغاوط 
صباحا، كما خفض انتاج الطاقة الكهرومائية 

مبقدار ٦١٠ ميغاواط.
وقال فيليب مارتينيز رئيس االحتاد العام 
للعمل الذي قاد االحتجاجات لتلفزيون فرانس 
٢ «بالنســبة لنــا هذه نقطة انطــالق، بداية 
حركة». وجتنب االحتاد الدميوقراطي الفرنسي 
للعمل، األكثر اعتداال، الدعوة إلى اإلضراب، 
لكن رئيسه لوران بيرجيه وعد باحتجاجات 
في الشوارع في وقت الحق من هذا العام إذا 
أجرت احلكومة إصالحات كبيرة وســريعة 

جدا ملعاشات التقاعد.
وتفرض أزمة تكلفة املعيشــة في أوروبا 
ضغوطا متزايدة على تضخم األجور إذ تواجه 
الشــركات اخلاصة والعامة في أنحاء القارة 
مطالب من العمال للتخفيف من تأثير ارتفاع 

األسعار.

إدانات دولية للهجمات اإليرانية املتواصلة على كردستان العراق
عواصم - وكاالت: توالت اإلدانات 
اإلقليمية والدولية للهجمات اإليرانية 
التي تستهدف إقليم كردستان شمالي 
العراق، والتي تنتهك سيادته وتهدد أمن 
املنطقة واستقرارها، فيما تواصلت هذه 
الضربات لليوم الثاني على التوالي.

وأدان األمني العام ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية د.نايف احلجرف، 
الهجمات اإليرانية، مؤكدا رفض املجلس 
لكل ما من شأنه املساس بسيادة العراق 

وأمنه واستقراره.
وذكــرت وكالة األنباء الســعودية 
«واس» أن ذلــك جاء خالل اســتقبال 
احلجــرف امس ســفير العــراق لدى 

الرياض د.عبدالستار اجلنابي.
وأعربت اململكة العربية السعودية 
عن إدانتها واستنكارها الشديد للهجمات 
اإليرانية التي استهدفت إقليم كردستان 
العراق وتسببت في مقتل وإصابة عدد 

من األبرياء.
وأكــدت اخلارجية الســعودية في 
بيــان أوردتــه وكالــة «واس» رفض 
اململكة التام جلميــع االعتداءات التي 
تهدد أمن واســتقرار العراق، مشددة 
على أهمية وقوف املجتمع الدولي أمام 

كافة االنتهاكات اإليرانية التي تخالف 
القوانني واملواثيق واألعراف الدولية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازي 
اململكة ومواســاتها حلكومة وشــعب 
العراق. كمــا أدانت مملكــة البحرين 
تلك الهجمــات، مؤكدة تضامنها التام 
مع العراق ودعمهــا جلهود احملافظة 
على أمنه واستقراره ووحدته وسالمة 
أراضيــه، معربة اســتنكار أي اعتداء 
على ســيادته أو تهديد لسالمة جميع 
أبنائه، وذلك بحســب بيان صادر عن 

وزارة اخلارجية البحرينية.
وفي سياق متصل، أدان األمني العام 
للجامعــة العربيــة أحمد أبــو الغيط 
القصــف الصاروخــي اإليرانــي الذي 
استهدف عدة مناطق بكردستان العراق، 
معربا عن الرفض الكامل لهذه االنتهاكات 
اإليرانية للســيادة العراقية، مشــددا 
علــى ضرورة احترام إيــران للقانون 
الدولي ومبادئ حسن اجلوار، وتوقفها 
عن استباحة العراق مبا يزعزع أمنه 

واستقراره.
وأدانت الواليات املتحدة بشدة هجوم 
إيران بالطائرات املسيرة والصواريخ 
على إقليم كردســتان العراق، مؤكدة 

مقتل أحد مواطنيها في الهجمات.
وجاء في بيان ملستشار األمن القومي 
األميركي جيك سوليفان: «إننا نقف مع 
قادة العراق في إقليم كردستان وبغداد 
فــي إدانة هذه االعتــداءات باعتبارها 

اعتداء على سيادة العراق وشعبه».
الواليــات  وأضــاف: «ســتواصل 
املتحدة متابعة العقوبات والوســائل 
األخرى لتعطيل أنشطة إيران املزعزعة 
لالستقرار في منطقة الشرق األوسط».
ودانت باريس الضربات اإليرانية 
العشوائية في كردستان العراق، وقالت 
اخلارجية الفرنسية في بيان: «تدين 
فرنسا الضربات الكثيفة التي تبنتها 
إيران ونفذت في إقليم كردستان املتمتع 
باحلكم الذاتي، في انتهاك صارخ لسيادة 
العــراق والقانون الدولي، مســتهدفة 

املدنيني بشكل عشوائي».
بــدوره، دعــا األمــني العــام لألمم 
املتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى إيقاف 
التصعيد في إقليم كردستان واحترام 

سيادة العراق ووحدة أراضيه.
وطالب غوتيريش في بيان بوقف 
فوري للتصعيــد، وحث على احترام 
سيادة العراق ووحدة أراضيه، ومبدأ 

عالقات حسن اجلوار.
أدانــت كل مــن منظمــة  كذلــك، 
«اليونيسيف» واملفوضية السامية لألمم 
املتحدة لشؤون الالجئني وبعثة األمم 
املتحدة في العراق (يونامي)، الهجوم 
االيراني الذي جنم عنه خسائر خطيرة 
من بينها استهداف مدرسة في مخيم 
لالجئني اإليرانيني بإقليم كردســتان 
أسفر عن إصابة طفلني ومقتل امرأة.

في غضون ذلك، أعلنت اخلارجية 
العراقية امس استدعاء السفير اإليراني 
لدى بغداد وتســليمه مذكرة احتجاج 
شــديدة اللهجة. وقال املتحدث باسم 
الــوزارة أحمد الصحــاف - في بيان 
أوردته وكالة األنباء العراقية (واع) إنه 
مت استدعاء السفير اإليراني وتسليمه 
مذكرة احتجاج شــديدة اللهجة جراء 
عمليات القصف املستمرة على مناطق 

في إقليم كردستان العراق.
جاء ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة 
فــي كردســتان العراق ارتفــاع أعداد 
ضحايــا القصف اإليرانــي الذي طال 
مناطق في محافظتي أربيل والسليمانية 
باإلقليم إلى ما ال يقل عن ١٣ قتيال وأكثر 

من ٥٨ جريحا.

ارتفاع أعداد القتلى واجلرحى في اإلقليم

طهران حتمل على املشاهير مع استمرار التظاهرات
وبرلني تطالب بعقوبات أوروبية عليها بسبب القمع

عواصــم- وكاالت: كثفت 
أمــس الضغــوط على  إيران 
الصحافيني واملشــاهير على 
خلفية موجة من التظاهرات في 
البالد جراء وفاة الشابة مهسا 
أميني بعد أيام على توقيفها من 

جانب شرطة األخالق.
ســينمائيون  وأعــرب 
ورياضيــون وموســيقيون 
دعمهــم  عــن  وممثلــون 
لالحتجاجات وصوال إلى العبي 
منتخب إيران لكرة القدم الذين 
ارتدوا لباســا رياضيا أسود 
خــالل النشــيد الوطني قبل 
مباراتهم مع السنغال في ڤيينا.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة 
الرســمية  شــبه  «إيســنا» 
عــن محافظ طهران محســن 
منصــوري قولــه «ســنتخذ 
إجراءات ضد املشاهير الذين 
ســاهموا فــي تأجيــج أعمال 
الشغب». وحمل رئيس السلطة 
القضائية غالم حسني محسني 
على املشــاهير قائــال «أولئك 
الذيــن اشــتهروا بفضل دعم 
النظام خــالل األيام الصعاب 
انضمــوا إلى العــدو بدال من 
الوقوف إلى جانب الشــعب. 
وعلــى اجلميــع أن يــدرك أن 
عليــه أن يعــوض األضــرار 
املادية واملعنوية التي سببها 

للشعب اإليراني».
أما الرئيس اإليراني ابراهيم 
رئيسي فقد حذر من أنه رغم 
«األلــم واحلــزن» الناجمــني 
عن وفاة أميني، فإن «سالمة 
الناس خط أحمر للجمهورية 

واعتداءات جنسية على نساء 
مع «تعطيل متواصل ومتعمد 
لالنترنت والهواتف النقالة».
العامــة  وقالــت األمينــة 
للمنظمة أنييس كاالمار «قتل 
عشرات األشخاص بينهم أطفال 

وجرح املئات».
وأوردت وكالــة «فارس» 
لألنباء أن نحو ستني شخصا 
قتلوا منذ بدء التظاهرات التي 
أعقبت وفــاة أميني، في حني 
حتدثت منظمة «ايران هيومن 
رايتس» غير احلكومية والتي 
مقرها في اوسلو عن ٨٣ قتيال 

على األقل.

إليها  اجلمعيات واالنضمــام 
الــرأي والتعبيــر،  وحريــة 

خصوصا على اإلنترنت».
وأعلنت وزيرة اخلارجية 
االملانيــة أنالينــا بيربوك أن 
برلني تطالب بفرض عقوبات 
من جانب االحتــاد االوروبي 
على ايران، حيث يتم في شكل 
عنيف قمع تظاهرات أشعلتها 
وفاة الشابة مهسا أميني بعدما 

أوقفتها شرطة األخالق.
واعتبرت الوزيرة االملانية 
أن «الهراوات والغاز املســيل 
للدمــوع ليســت تعبيرا عن 
احلكم، إنها محض خوف يتم 
التعبيــر عنه عبر هذا العنف 

من جانب النظام» االيراني.
وتابعت «على الســلطات 
االيرانيــة أن تكــف فورا عن 
افعالهــا الوحشــية، ينبغــي 
كشف حقيقة وفاة العديد من 
املتظاهرين، وليس وفاة مهسا 

اميني فحسب».
إلى ذلك، نظمت تظاهرات 
تضامن مع النساء اإليرانيات 
في مناطق مختلفة من العالم 
ومن املقرر ان تنظم جتمعات 

في ٧٠ مدينة غدا.
ففي أفغانستان فرقت حركة 
طالبان جتمعا أمام سفارة إيران 
في كابول لنساء أفغانيات أتني 
دعما للمتظاهرات اإليرانيات. 
وأطلقت قوات «طالبان» النار 
فــي الهــواء وحاولــت ضرب 
البنادق  املتظاهرات بأعقــاب 
على مــا أفــاد صحافيون من 

وكالة فرانس برس.

في هــذه االثنــاء، طالبت 
أملانيا بفرض عقوبات أوروبية 
علــى إيــران، فيما اســتدعت 
طهران القائم باألعمال الفرنسي 
منــددة مبــا وصفتــه بتدخل 
باريس في الشؤون الداخلية 
اإليرانية بعدما دانت فرنســا 

القمع العنيف للتظاهرات.
ودعت اخلارجية الفرنسية 
فــي بيان أمــس األول «إيران 
إلى وضع حد للقمع الوحشي 
وإلى احترام تعهداتها الدولية 
على صعيد حقوق اإلنســان 
بشــكل كامــل، وإلــى ضمان 
حرية التجمع السلمي وإنشاء 

صورة عن ڤيديو للتظاهرات الطالبية التي خرجت في جنوب إيران أمس

االســالمية في إيران وال أحد 
مخول مخالفة القانون وإحداث 

فوضى».
جاء ذلك في وقت مت توقيف 
الصحافية نيلوفار حامدي من 
صحيفة «الشــرق» االيرانية 
التي توجهت إلى املستشــفى 
حيث كانت مهســا أميني في 
غيبوبة وســاهمت في نشــر 
قضيتهــا. وانتقــدت منظمة 
العفو الدولية جلوء قوات األمن 
للقوة والعنف الذي ال يرحم.

وذكرت املنظمة خصوصا 
اســتخدام الرصــاص احلــي 
وكريــات احلديــد والضــرب 

ملشاهدة الڤيديو
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«الورقة البيضاء» تفوز في انتخابات الرئاسة..  هل يتجه لبنان لرعاية عربية وأجنبية؟
بيروت - عمر حبنجر 

في دعوته املباغتة مجلس 
النــواب النتخــاب رئيــس 
اجلمهورية جنح رئيس املجلس 
نبيه بري، فــي إخراج الكتل 
النيابية املتحالفة او املتنافسة، 
من دائرة التربص واالنتظار، 
واستدراجها الى كشف املواقف 
واألوراق املتصلة باالستحقاق 
الرئاسي، واملشاركة حضوريا 
في أولى اجللسات االنتخابية 
التــي عقدت قبــل ظهر أمس، 
وكانــت أشــبه بفيلــم هندي 
اســتعراضي طويــل مع وعد 
باللقاء في عرض جديد، على 

حد تعبير أحد النواب.
البعض رأى في اجللسة، 
بروڤــة حيــة ملــا ســيلي من 
جلســات، خضع فيهــا كبار 
النواب ألزمة املرور، حتت آلة 
كشف املواقف والنيات، سدد 
فيها رئيس املجلس، احلساب 
الدوليــة والعربيــة  للقــوى 
الداعيــة الســتعجال تنفيــذ 
الدســتورية،  االســتحقاقات 
واإلصالحات البنيوية، كممرات 
الزاميــة لالنقــاذ، تســنى له 
معها رسم إحداثيات املعركة 

الرئاسية، بدقة أكثر.
وفي هذا السياق، أكد مصدر 
فرنسي ان الرئيس اميانويل 
ماكرون سيطرح ملف لبنان، 
أمام املشــاركني في قمة دول 
جنــوب االحتاد األوروبي في 
اســبانيا، مع التشــديد على 
وجوب أن حتصل االنتخابات 
الرئاسية من اآلن حتى نهاية 

أكتوبر.
الكتائــب  رئيــس حــزب 
اجلميــل  ســامي  النائــب 
قــال أمس:«لدينــا شــهر كي 
نستطيع حتقيق التغيير في 
البلد،» معترفا بأن اجناز هذا 
االســتحقاق ميــر فــي وحدة 
املعارضة، ولهذا نتواصل مع 
حلفائنا واصدقائنا في التجمع 
النيابي، باإلضافــة الى كتلة 
القوات اللبنانية وكتلة اللقاء 
الدميوقراطي وكتلة االعتدال 
الــى  واملســتقلني، ونســعى 
توحيــد اجلميع حتت اســم 

مرشح واحد.
ودعا اجلميل حزب اهللا الى 
قول كلمتــه، وقال «هل يريد 
أخذ لبنان الى املكان الذي هو 
فيــه، أو يريد أن يجد حال له 

مع بقية اللبنانيني؟»
اجلميل الذي كان استقبل 
الســفير الســعودي وليــد 
البخــاري، ســئل مــن أحــد 
الصحافيــني: هــل حشــركم 
الرئيس بري مبوعد انتخاب 
رئيس للجمهورية؟، فأجابه 
قائال: «كال ما حدا بيزركنا..»

 وجــاءت نتيجــة الدورة 
األولى علــى الشــكل التالي: 
٦٣ ورقــة بيضــاء ميثلــون 
الكتــل، الرئيس بري، «حزب 
الوطنــي  «التيــار  اهللا»، 
احلــر» كتلة فرجنية وبعض 
املستقلني، و٣٦ صوتا للنائب 

كما ان توقيت الدعوة رسم 
بعــدا جديــا للبيــان الثالثي 
األميركــي - الســعودي - 
الفرنسي، الذي أعطى األولوية 
النتخاب الرئيس، على تأليف 
احلكومــة. وهذا مــا أملح إليه 
النائب املستقل غسان سكاف، 
الذي قال: «اننا متجهون نحو 
رعاية عربية - أجنبية»، وهو 
صــوت مــن جهته للمرشــح 

ميشال معوض.
الــى ذلــك، يقــول موقــع 
ان  بيــت»،  دي  «ليبانــون 
الدعــوة املباغتة التي وجهها 
الرئيس بري النتخاب رئيس 
اجلمهورية، اســقطت عمليا، 
امكانيــة طرح قائــد اجليش 
العماد جوزاف عون مرشحا 
للرئاسة، بعدما حتول املجلس 
واعتبارا مــن أمس اخلميس 
الى «هيئة ناخبة» وال ميكنه 
التشــريع، ما يســتحيل معه 
اجراء تعديل دستوري لتمكني 
قائد اجليش من الترشــح، ما 
يعني اغالق الباب على ترشح 
القائد عون، أقله حتى نهاية 
عهــد الرئيس ميشــال عون، 

وسقوط املهل الدستورية.
وعــدم ورود اســم قائــد 
اجليــش كما اســم ســليمان 
فرجنية في صندوق االقتراع 

نائبا، اي الثلثني ناقصا واحدا.
ردود الفعل على اجللسة 
تقدمها النائب ميشال معوض 
قائال: «أتشرف وأشكر زمالئي 
النــواب الذين أعطوني الثقة 
في اجللسة»، مضيفا: «خياري 
العودة إلى الدستور والطائف 
ودولة املؤسسات وأنا ابن فؤاد 

شهاب ورينيه معوض».
وتابع: «هذه اجللسة كانت 
خطوة أساســية مبسار جمع 
املعارضــة ألنــه مت تشــكيل 
أكثرية وازنة مــن املعارضة 
التي انتخبتني واليوم ٣٦ نائبا 
أعطوني الثقة و٤ أعربوا عن 
دعمي رغم تغيبهم ألســباب 

عدة».
اما النائــب جورج عدوان 
فقــال: «اجللســة أكــدت أمرا 
واضحا أن املنظومة مضعضعة 
وأكثر ما استطاعت القيام به 
هو أن تضــع أوراقا بيضاء، 
هناك معارضة قدمت مرشحا 
نتــج عــن تشــاور بــني كل 
املعارضــة والشــخص الذي 
أخــذ اكبر عدد مــن األصوات 
هو ميشــال معــوض، ونحن 

صوتنا له».
من جهته، اعلن النائب كرمي 
كبارة أنه اقترع لـ«نهج رشيد 

كرامي».

أمــس، قــد ال يكــون عفويا، 
في ظل االنطباع الســائد بأن 
بعض األســماء تطرح برسم 
احلــرق.. بدليــل ان النائــب 
طوني فرجنية، لم يضع اسم 
والده في الصنــدوق، والذي 
فيه انســجام مع نواب حزب 
اهللا وأمل والتيار احلر الذين 

صوتوا بالورقة البيضاء.
وكان الفتــا منــاداة احــد 
النــواب الرئيس بري مطالبا 
اياه مبنع نواب أمل من مغادرة 
القاعة، وقد ضاعت مناداته في 
زحمة االصوات، في حني سمع 
النائب حســني احلاج حسن 
عضو كتلة الوفاء للمقاومة، 
يقول: ال توافق بني الكتل، وال 

ضرورة الستكمال اجللسة.
االطاللتــني  ان  ويبــدو 
األخيرتني لقائد اجليش، من 
مسقط رأسه «العيشية» في 
اجلنوب، ثم من اجلرود، وما 
حمله كالمه من أبعاد وطنية، 
لم يكن وقعها مســتحبا لدى 

بعض النافذين.
ســيناريو  ان  وواضــح 
انتخاب العام ٢٠١٦ الذي جاء 
مبرشح حزب اهللا ميشال عون، 
ســيتكرر، لكن النتيجة غير 
محسومة، بدليل ان عدد النواب 
الذين لم يغادروا القاعة بلغ ٨٥

اجلولة األولى ُشبّهت بفيلم هندي استعراضي طويل.. وبقي في القاعة ٨٥ معارضاً رغم انسحاب نواب «الثنائي» و«التيار» و«املردة»

رئيس مجلس النواب نبيه بري خالل اقتراعه  النتخابات رئيس جديد للبنان  (محمود الطويل)

ميشال معوض ميثلون كتل 
اللبنانيــة»، «اللقاء  «القوات 
الدميوقراطــي»، «الكتائــب» 
ينتمــي  التــي  و«التجــدد» 
اليها النائب معوض وبعض 
املســتقلني، و١١ صوتا سموا 
سليم ادة وهم نواب التغيير، 
اضافة الى ١٠ اصوات باســم 
«لبنــان» وهم نــواب التكتل 
املســتقل ومعظمه من نواب 
الشمال. وكان التكتل قد أعلن 
التصويــت بالورقة البيضاء 
ولكنــه قــرر في آخــر حلظة 
جتنــب االنخــراط فــي احــد 

احملورين وسمى لبنان. 
واآلن وبعــد فوز «الورقة 
البيضاء» في جولة االنتخابات 
األولى، يتعني لفت االنتباه، الى 
ان مثل هذا الفشــل بانتخاب 
رئيس مــن اجلولــة األولى، 
ليس جديدا، بــل من «قواعد 
اللعبــة»، كما يقولــون، منذ 

استقالل لبنان عام ١٩٤٣. 
والراهــن ان توجيه بري 
الدعوة النتخاب الرئيس، يعني 
بشــكل أو بآخر عــدم جدوى 
املزيد من انتظار التوافق بني 
الرئيسني ميشال عون وجنيب 
ميقاتي، األمر الذي يرجح بقاء 
حكومة تصريف األعمال الى 

حني انتخاب رئيس جديد.

النائب السابق مصطفى علوش لـ «األنباء»: 
التسويات تتحكم في امللف الرئاسي

نائب عوني يرفض املثول أمام القضاء

بيروت - أحمد منصور

اعتبر القيادي في تيار 
السابق  النائب  املســتقبل 
مصطـــفى علــــوش «أن 
املعطيات بالنسبة النتخاب 
رئيــس اجلمهورية تؤكد 
أن الكتــل النيابية الوازنة 
ستلجأ الى تعطيل جلسات 
التي  الشــخصية  انتخاب 
ستصل الى سدة الرئاسة، 
غير الطيعة وغير املناسبة 
لها،» وأشار الى أن اسم قائد 
اجليش العماد جوزاف عون 
يطرح دائما، مستبعدا أن 

يقبل حزب اهللا بقائد اجليش دون تسوية 
إقليميــة تشــمل إيران. وقــال علوش في 
تصريح لـ «األنباء» إن اسم الوزير السابق 
سليمان فرجنية، مطروح وقد يحصل على 
أكثرية نيابية ألسباب تتعلق بالنواب الُسنة 
املتفرقني. وأنه لو مت تأمني نصاب جلسة 
نيابية بأكثرية الثلثني، فإن القوى األخرى 
قادرة على تعطيل اجللسة، وبالتأكيد فان 
مواصفات سليمان فرجنية ال تتطابق مع 
مواصفات القوى التي تعتبر نفسها سيادية، 
ورأى أن التسويات هي التي تتحكم مبصير 
هذا امللف في األســابيع املقبلــة. وتطرق 
علوش الى موضوع تشكيل احلكومة، قائال: 
«إن اآلمال كانت كبيرة في األسبوع املاضي 
وما قبله، وسط األجواء التي كانت توحي 
بأن احلكومة قاب قوســني على تشكيلها، 
ولكن يبدو أننا عدنا الى االبتزاز املستمر، 
الذي ميارسه رئيس اجلمهورية ميشال عون 
ملصلحة وريثه السياســي جبران باسيل، 
عبر حتصيل أقصى ما ميكن في احلكومة 
العتيدة، ولدرجة الســيطرة عليها، لذلك 
قام باستغالل الوضع القائم والشغور في 
فترة الرئاســة الذي يقترب، وعبر ابتزاز 
اللبنانيني واجلميع بالشــغور الرئاســي 

والفوضى الدستورية.
وحــول دور الرئيــس املكلــف جنيب 
ميقاتي، قال علوش: «انه موجود كرئيس 
مكلف، ويشكل واجهة ملجموعة من املصالح 

احمللية، التــي تتقاطع مع 
رغبــات دولية، وباألخص 
فرنســا، كي يبقى الوضع 

ممسوكا».
وعــن لقاء دار الفتوى، 
الــدار جمعــت  قــال: «إن 
النواب الُسنة كأفراد وليس 
كمجموعات، خصوصا ان 
ثلــث النواب وصلــوا الى 
املجلــس النيابي بدعم من 
حزب اهللا بشكل أساسي، 
مــن  اآلخــر  والبعــض 
التغييريني، ولديهم رؤية 
خاصة للكثير من األمور، 
وهم ال يعتبرون دار الفتوى 
مرجعية، وأما النواب اآلخرون الذين ليس 
لديهم أي مانع أن تكون الدار املرجعية، فكل 
فرد منهم لديه مشــروعه اخلاص لنيابته 
ووجوده، لذلك أشك أن يستطيع هذا اللقاء 
أن ينتج مشروعا سياسيا للنواب الُسنة».

وأكــد ردا على ســؤال أن دول اخلليج 
تبذل جهدها لعدم سقوط لبنان، ومحاولة 
وتأكيد انه غير متروك، خصوصا بالنسبة 
للطائفة الُسنية التي يشعر أفرادها بأنهم 

مهملون ومتروكون».
وعن احتمال قيام الرئيس عون بخطوة 
لعدم مغادرة قصر بعبدا، قال علوش: األمور 
غير واضحة، ولكــن عمليا يعلم الرئيس 
عون أن البقاء في قصر بعبدا، في ظل رفض 
اجلميع، وحتى من حلفائه، ســوف يكون 
مبوقع «البهدلة» في القصر على املستويني 
احمللي واخلارجي، فحزب اهللا ال يبدو أنه 
يريده ان يبقى في القصر، فهو يريد البديل 
التابع واملطيع، وال يريد ان يصل الى مرحلة 
ان من في القصر اجلمهوري التابع له منبوذ 
على املستويني احمللي واخلارجي، خصوصا 
ان حليف حــزب اهللا الرئيس نبيه بري، 
علــى خصومة عميقة مــع فريق الرئيس 
عون ووريثه، لذلك أؤكد انه سيترك القصر 
اجلمهوري، وستبقى حالة الفراغ هي التي 
حتكم البلد، ولن يسلم احلكومة اال اذا كان 
فيها حصة وازنــة، وقادرة على التعطيل 

من قبل وريثه باسيل.

بيــروت: رفض عضو تكتل لبنان القوي 
النائب شربل مارون، املثول أمام النائب العام 
التمييزي القاضي غسان عويدات، الستجوابه 
في الدعــوى املقامة ضده من رئيس مجلس 
القضاء األعلى القاضي ســهيل عبود، بجرم 
القدح والذم وحتقير القضاء. وأعلن مصدر 
قضائي لـ«األنباء» أن مــارون تقدم مبذكرة 
تفيد بأنه نائب في البرملان اللبناني وال جتوز 
مالحقتــه قبل طلب رفــع احلصانة عنه من 
املجلس النيابي. وأشار املصدر الى أن عويدات 
ســيدرس املذكرة ويتخذ القــرار بقبولها أو 
رفضها، كما طلب من قسم املباحث اجلنائية 
املركزية تفريغ مضمون تصريح مارون املتلفز 
والذي هاجم فيه عبود والسلطة القضائية.

وكان النائب في الكتلة التي يرأسها جبران 
باسيل، شن هجوما عنيفا على رئيس مجلس 

القضاء األعلى القاضي سهيل عبود ووصفه 
بأنه «مافيا»، واتهم القضاة بأنهم «مجرمون»، 

ووصف اجلسم القضائي بـ «الفاسد».
وقــال املصدر إن القضاء بصدد مالحقته 
النائب املذكور باجلرم املشــهود، وال يحتاج 
إلى طلب رفع احلصانة عنه من قبل مجلس 
النواب، خصوصا أن تصريح النائب موثق 
بالصوت والصورة، وأدلى به إثر مشاركته 
مــع عدد من نواب التكتل في التظاهرة التي 
نظمها أهالي املوقوفني بانفجار مرفأ بيروت 
أمام منزل القاضي عبود، اعتراضا على تأخر 
مجلس القضاء األعلى بتعيني احملقق العدلي 
الرديف، الذي ســيتولى مهمــة البت بإخالء 
ســبيل ١٩ موقوفا بامللف وعلى رأسهم مدير 
عام اجلمــارك بدري ضاهر احملســوب على 

رئيس اجلمهورية والتيار الوطني احلر.

مصطفى علوش

١٣ رئيسًا للبنان منذ االستقالل.. وانتخاب عون استغرق ٤٦ جلسة
بيروت: بعد فشل اجللسة النيابية 
األولى في انتخاب الرئيس اللبناني 
اجلديد وفوز «الورقة البيضاء» من 
اجلولــة األولى، ليس جديدا، بل من 
«قواعــد اللعبــة»، كما يقولــون، اذ 
منذ اســتقالل لبنان عام ١٩٤٣، حتى 
وصول العماد عون الى قصر بعبدا، 
كرئيس للجمهورية عرفت اجلمهورية 
اللبنانية ١٣ رئيسا، انتخب منهم، من 
الدورة األولى، بحسب شركة الدولية 
للمعلومات، كل من الرؤساء: بشارة 

اخلوري، كميل شمعون، شارل احللو، 
بشــير اجلميل، أمــني اجلميل، اميل 

حلود، وميشال سليمان.
وانتخب في الدورة الثانية: فؤاد 
شــهاب، ســليمان فرجنيــة، إلياس 
ســركيس، رينيــه معــوض، إلياس 
الهراوي وميشــال عــون. والرئيس 
ميشال سليمان اجتاز ١٩ جلسة، لم 
يتوافر فيها النصــاب، وانتخب في 
اجللسة العشرين بعد اتفاق الدوحة.
اما االنتخــاب األصعب، فقد كان 

للعماد ميشــال عــون، حيث احتاج 
وصوله الى بعبدا ٤٥ جلسة نيابية، 
قبل اكتمال النصاب في اجللسة ٤٦.

الرئيــس ســليمان، حصــل على 
النسبة األعلى من التصويت، حيث 
حقــق على ١٢٧ صوتا من أصل ١٢٨، 
تلته جلســة التمديــد للرئيس اميل 
حلود (١٢٥ من ١٢٨)، كميل شمعون 
حصل علــى ٧٤ من أصل ٧٦، ليبقى 
كم من اجللســات سيعقدها مجلس 
النواب النتخاب خلف للرئيس عون؟

سعر املازوت يتجاوز البنزين

االستخبارات التركية تعتقل ٣ مطلوبني 
في شمال سورية

وكاالت: شــهدت أســعار مــادة املــازوت 
ارتفاعــا كبيــرا وغير مســبوق فــي مناطق 
سيطرة احلكومة السورية متجاوزة أسعار 
البنزين. وســاهم في زيادتها اقتراب فصل 
الشــتاء وبرده القاســي، باإلضافة إلى عدم 
كفايــة املخصصات التي يتــم توزيعها على 
ما يسمى بالبطاقة الذكية، ما دفع الكثيرين 
للجوء لتغطية احتياجاتهم من السوق غير 
النظاميــة. وذكر موقع (أثر بــرس) املقرب 
من السلطات أن «سعر ليتر مازوت التدفئة 
في الســوق الســوداء وصل إلى ٧٠٠٠ ليرة 
ســورية، أي أن الغالون «البيدون بسعة ٢٠

ليترا» يباع بـ ١٤٠ ألفا».
وأضاف أن «الطلب على املازوت في هذه 

الفترة ازداد مع بدء توزيع املخصصات، فيبيع 
من ال يحتاج مخصصاته إما بوساطة معارفه 
أو باإلعالن في مواقع التواصل االجتماعي».

أمــا البنزين، فيبــاع حاليا في الســوق 
الســوداء بســعر يتراوح بني ٦٠٠٠ و٦٥٠٠

ليرة لليتر الواحد، أي أن سعر ليتر املازوت 
جتاوز سعر البنزين بنحو ٥٠٠ ليرة.

وكانت صحيفة «الوطن» أشارت في تقرير 
لها قبل أيام إلى أن عددا من املواطنني اشتروا 
مازوتا، بـ ٧٠٠٠ ليرة لليتر حتسبا للشتاء، 
رغم تفعيلهم الطلب على املازوت النظامي، 
مشيرين إلى أن الـ ٥٠ ليترا املخصصة لكل 
عائلة مبوجب البطاقة الذكية لن تكفي سوى 

أليام معدودة.

وكاالت: أعلنت السلطات التركية أنها ألقت 
القبض على ثالثــة وصفتهم بالـ«إرهابيني» 
يتبعون ألحزاب كردية ويحملون اجلنسية 
التركية، خالل عملية أمنية شــمالي سورية 
أمس. ونقلت وكالــة «األناضول» عن جهاز 
االســتخبارات التركي، أنه نفذ عملية أمنية 
شــمالي سورية، أســفرت عن توقيف ثالثة 
«إرهابيني» من حزب العمال الكردستاني «بي 
كا كا» وحــزب االحتاد الدميوقراطي الكردي 
في ســورية «بي واي دي»، ووحدات حماية 

الشعب الكردية «واي بي جي».
وذكرت الوكالة، بحســب مصادر أمنية، 
أن األشــخاص كانوا يخططون لالنتقال إلى 

جبال األمانوس جنوبي تركيا، عبر مدينتي 
تل رفعت واعزاز السوريتني ثم والية كلس 

احلدودية مع سورية.
وأضافــت أن حزب «العمــال»، أوكل إلى 
املوقوفني مهمة تنفيذ عمل «إرهابي» يستهدف 
قوات األمن داخل تركيا، وأن فرق االستخبارات 

ضبطت أسلحة وجتهيزات معهم.
TGRT» ونقل موقع «عنب بلدي» عن قناة

HABER» التركيــة أن محمــد كايكير امللقب 
بـ«جيــم ريحــا»، انضم إلى حــزب «العمال 
الكردستاني» في ٢٠١٢، وشارك في األنشطة 
الشــبابية للحزب ونفذ أنشــطة نيابة عنه 

في إيران.

احلكومة تنفي وجود نقص في سلعتي األرز والسكر باألسواق
القاهرة - هالة عمران

نفى املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء 
املصري صحة ما انتشر من معلومات 
بشــأن وجود نقص في سلعتي األرز 

والسكر باألسواق.
وأوضح املركز اإلعالمي، في بيان 
امــس، أنه قــام بالتواصــل مع وزارة 
التمويــن والتجــارة الداخلية، والتي 
نفــت تلــك املعلومات، مؤكــدة أنه ال 
صحة لوجود نقص في سلعتي األرز 

والسكر باألسواق. وشدد على توافر 
كافة السلع الغذائية األساسية بشكل 
طبيعــي ومن بينهــا األرز والســكر، 
مــع انتظام ضخ كميــات وفيرة منها 
يوميا بجميع األسواق بكافة محافظات 
اجلمهورية، مشيرة إلى توافر مخزون 
استراتيجي من السكر يكفي االستهالك 
احمللي ملدة ٦ أشهر ونصف الشهر، كما 
يتوافر مخزون استراتيجي من األرز 
يكفي ألكثر من ٣ أشهر، فيما يتراوح 
االحتياطي االستراتيجي من كافة السلع 

من ٣ إلى أكثر من ٥ أشهر، مشيرة إلى 
أنه يجري شن حمالت تفتيش دورية 
على كافة األســواق، ملنــع أي تالعب 

باألسعار أو ممارسات احتكارية.
وناشد املركز جميع وسائل اإلعالم 
ومرتادي مواقع التواصل االجتماعي 
حتــري الدقة واملوضوعية في نشــر 
األخبار، والتواصل مع اجلهات املعنية 
للتأكد قبل نشــر معلومات ال تستند 
إلــى أي حقائــق، وتــؤدي إلــى إثارة 
غضب املواطنني، وفي حالة وجود أي 

شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية 
األساسية في احملافظات، يرجى اإلبالغ 
عنها من خالل اخلط الســاخن جلهاز 
حمايــة املســتهلك (١٩٥٨٨)، ولإلبالغ 
عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة 
يرجى اإلرسال على أرقام الواتس آب 
التابعة للمركز اإلعالمي ملجلس الوزراء 
(٠١١٥٥٥٠٨٦٨٨ -٠١١٥٥٥٠٨٨٥١) على 
مدى ٢٤ ســاعة طوال أيام األســبوع، 
rumors@) أو عبر البريد اإللكتروني

.(idsc.net.eg

وزير التعليم: العام الدراسي اجلديد «عام العودة للمدرسة»
القاهرة - هالة عمران

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم 
الفني د.رضا حجازي، أن العام الدراسي 
اجلديد الذي سينطلق غدا السبت هو 
عــام عــودة الطالب للمدرســة بهدف 
إعدادهم للمستقبل، مشيرا إلى أن الهدف 
من احلضور إلى املدرســة هو التعلم 
والتنافس في املستقبل واحلصول على 
مهارات مختلفة يكــون بها قادر على 

التنافسية.
جاء ذلك خــالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقده الوزيــر امس لإلعالن عن 
تفاصيل العام الدراســي اجلديد الذي 

سيبدأ غدا بحضور قيادات الوزارة.
وقال الوزير إن الشراكة احلقيقية 
مع أوليــاء األمور ومتكني الطالب من 
إنتاج املعرفة، كما أن املعلم هو شريان 
العملية التعليمية وهو ما تعمل عليه 
الوزارة، مشيرا إلى أن الدولة وضعت 
خطة لتطوير التعليم والوزارة مستمرة 
في عملية تطوير التعليم مع تطبيق 
آليات تنفيذ تســهم في استكمال هذا 
التطوير ليكون حقيقيا على األرض.

وأضــاف الوزيــر أنــه مت االنتهاء 
من القرار الــوزاري اخلاص بالصفني 
الرابع واخلامس االبتدائي، مشيرا إلى 
أنه بالنســبة للصفوف من الســادس 

االبتدائي حتى الثاني الثانوي ستكون 
هناك أعمال سنة التي تهدف الى جتهيز 
الطالب للمذاكرة ولضمان عدم التحكم 
في الطالب، موضحا أنه سيكون هناك 
اختبــاران في شــهر أكتوبر ونوفمبر 
على مستوى املدرسة وسيتم وضعه 
من قبل موجه املادة وسيحصل الطالب 
على أعلى درجة باإلضافة إلى درجات 

السلوك واالنضباط داخل املدرسة.
وبالنسبة المتحان نصف العام، قال 
الوزير إنه سيتم إعداد شهادة جديدة 
للطالب تتضمن وصفا للطالب وتشمل 
«نقطــة متيز، نقطة حتتاج إلى دعم» 
داخــل املدرســة وســيكون ولي األمر 

شريكا في هذا الوصف، باإلضافة إلى 
كتابة ميول واجتاهات الطالب الفنية 

والرياضية والعلمية.
وأشار إلى ان اجلديد هذا العام أيضا 
«املشــروعات البحثيــة» وهي مادة ال 
تضاف إلى املجموع حيث يقوم الطالب 
بإعداد مشــروعات بحثية عن العديد 
مــن القضايا التــي تهتم بهــا الدولة 
واإلجنازات املصرية في املشــروعات 
الكبــرى، موضحــا أنــه ســتتم إدارة 
املشروعات من قبل رائد الفصل الذي 
ســيعود من جديد في املــدارس وهو 
مشــروع بحثــي واحد فــي كل فصل 

دراسي.

أكد أنه ستكون هناك أعمال سنة من الصف السادس االبتدائي حتى الثاني الثانوي

ملشاهدة الڤيديو
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مصير مدربه محمد دهيليس في خطر.
وفي مبــاراة العربي واجلهراء، فإن 
األنظار تتجه صوب احلالة الغريبة التي 
ظهر عليها األخضــر في الدوري حتى 
اآلن بعد ما عجز عن حتقيق فوز واحد 
وظل في مركز متأخر ال يتناسب واسمه، 
وسيلعب األخضر اليوم بقيادة مدربه 

اجلديد البوسني روسيمير سيفيكو.
مــن جانبه، فــإن اجلهــراء مبدربه 
السلوفيني ساندي يعيش حالة مزدهرة، 
وفوزه اليوم سيمنحه الصدارة مؤقتا 
فهل يفعلهــا أبناء اجلهــراء ويلحقون 
اخلســارة بالعربــي أســوة بالكويــت 

والقادسية؟

تعادله مــع العربــي ١-١، لذلك أصبح 
مؤهال بإشــراف مدربه جمال القبندي 
لتحقيق الفوز اليــوم. من جانبه، فإن 
الســاحل الذي خســر مبارياته األربع 
املاضية ودخل مرماه ١١ هدفا بات عليه 
لزاما حتقيق الفوز اليوم وإال سيكون 

حيث يستضيف النصر القادسية ويلتقي 
الكويت على ملعبه مع الفحيحيل.

وفــي مباراتي الغد، فــإن التضامن 
يســعى في مواجهته مع الســاحل إلى 
تعويض ما فاته مــن نقاط التقدم إلى 
املنطقة اآلمنة بعدما قدم أداء جيدا بعد 

ناصر العنزي

تعود املنافســة في مباريات 
دوري زين للدرجــة املمتازة من 
جديــد بعد فترة توقــف، حيث تقام 
غدا مباراتان ضمــن مواجهات اجلولة 
اخلامسة، جتمع االولى التضامن صاحب 
املركز الثامن بـ ٤ نقاط مع الساحل األخير 
اخلالــي رصيده من النقاط على ملعب 
األول، وفي الثانية يبحث العربي الذي 
يحل في املركز التاسع بـ ٣ نقاط عن أول 
فوز له عندما يستضيف اجلهراء الثالث 
برصيد ٧ نقاط على ملعبه صباح السالم.

وتقام بعد غد السبت مباراتان أيضا، 

التضامن يلتقي الساحل في انطالق اجلولة اخلامسة لدوري «زين» السبت

 جدول مباريات الغد

القناةالتوقيتامللعبالفريقان

كويت سبورت٦:٠٠مبارك العيارالتضامن - الساحل
كويت سبورت٨:٢٠صباح السالمالعربي - اجلهراء

دابس: «العنيد» يفتقد ١٠ العبني غدًا.. ويطمح لدور الستة
يحيى حميدان 

أكد عضو مجلس إدارة نادي التضامن رئيس 
جهاز الكرة فهد دابس أن لقاء الغد أمام الساحل 
لن يكون سهال، وعلينا احترام املنافس كما يجب 

لتحقيق نتيجة إيجابية أمامه. 
وأضاف دابس، لـ «األنباء»، أن املستوى بني 
الفريقني متقارب واجلهاز الفني لـ «العنيد» درس 
نقاط القوة والضعف لــدى «أبناء أبو حليفة» 

لدخول املباراة بأفضل شكل.  
وبني أن التضامن يفتقــد ما يزيد على ١٠

العبني لإلصابــة أو اإليقاف وهو أمر بالتأكيد 
يؤثر على أي فريق ولكن «العنيد» لديه الالعبون 
القادرون على سد النقص أو الغيابات، مشيرا 
الى أن ثقته عالية بجميع العبيه الـ ٣٠ املسجلني 
في قائمة الفريق لدى احتــاد الكرة. وأوضح 
دابس أن طموح «العنيد» هو الدخول مع الفرق 
الستة التي ستدخل املنافسة على لقب الدوري 
املمتاز عقب نهاية القسمني األول والثاني، وهو 
حق مشروع لنا وألي فريق كون جميع الفرق 
لديها نفس الفرصة في الوصول الى هذا الدور، 
وتفادي دخول صراع البقاء مع الفرق األربعة 

صاحبة املراكز من السابع حتى العاشر. 
ويغيب عن صفوف التضامن في اللقاء كل 
من هادي مربع، ومشعل أديلم، وفيصل سعيد، 
وعبداهللا مسامح، وحمود عايض، ويوسف الفجي، 
ومحمد يوسف، وراشد صالح، ويوسف العنيزان 
لإلصابة، كما ســيكون املهاجم حامد الرشيدي 
خارج احلسابات بعد حصوله على بطاقة حمراء 
مباشرة في مباراة الفريق األخيرة أمام العربي، 
فيما سيعود املدافع الغاني صامويل سارفو بعد 
انتهاء إيقافه ملباراتني بعد حصوله على البطاقة 
فهد دابساحلمراء املباشرة في اجلولة الثانية أمام الكويت.

«الغوص» كّرم فائزي 
بطولة «التصوير حتت املاء»

قام رئيس النادي واالحتــاد الكويتي للغوص واإلنقاذ 
م.طالل السرحان بتكرمي األبطال احلاصلني على املراكز الثالثة 
األولى واملشــاركني في بطولة الكويت املفتوحة للتصوير 
الفوتوغرافي والڤيديو حتت املاء التي نظمها االحتاد والنادي 
الكويتي للغوص واإلنقاذ بإشــراف االحتاد الدولي للغوص 
«سيماس»، حيث أقيمت منافسات البطولة في جزيرة قاروه.
وحصل على املركز األول في فئة التصوير الفوتوغرافي 
- الصورة املقربة بدر العطار ومساعده أحمد الصفي ونال 
املركز الثاني عبداهللا الكندري ومساعده صالح الكندري واملركز 
الثالث عبداهللا احلنينان ومساعده عبدالوهاب احلنينان، أما في 
فئة التصوير الفوتوغرافي - فئة اإلبداع فقد حصل عبداهللا 
احلنينان ومساعده عبدالوهاب احلنينان على املركز األول 
وجاء في املركز الثاني علي حماد ومساعده حسني احلداد فيما 
ذهب املركز الثالث إلى بدر العطار ومساعده أحمد الصفي، 
وفي مسابقة فئة الڤيديو الصامت - الكاميرا االحترافية متكن 
حامد أحمد ومساعدته ايناس جاسم من الظفر باملركز األول، 
وحل ثانيا علي عناني ومســاعده محمد بدر، وحصل على 
املركز الثالث محمد مكي ومســاعده ضايف الشمري، فيما 
متكن طالب العبداجلليل ومساعده عبداهللا علي من حتقيق 
املركز األول في فئة الڤيديو الصامت - أكشن كاميرا، وجاءت 
في املركز الثاني لورا اجلمعة ومساعدها فرانكي، فيما ذهب 

املركز الثالث كوثر الشامي ومساعدها محمد الشطي.
من جهته، قال مدير لعبة التصوير حتت املاء النادي وعضو 
اللجنة الفنية في االحتاد الدولي للغوص «سيماس» مهدي بن 
حيدر أن البطولة شهدت مشاركة ٣٨ متسابقا ومتسابقة وهو 
عدد يعتبر مميزا في انطالق البطولة والتي أدار منافساتها 
٤ حكام من الكويت و٤ آخرون من خارجها، مشيرا إلى أن 
اللجنة كانت برئاسة هاني بن حسني، باإلضافة إلى ١٥ منظما، 
مشيرا إلى أن كل تلك األمور والترتيبات ساهمت في إظهار 

البطولة بشكل مميز.

م.طالل السرحان خالل تكرمي الفائزين

«األزرق» يواجه العراق غدًا بفرصتي تأهل لربع نهائي «آسيوية الصاالت»
تعادل منتخبنا الوطني مع 
تايلنــد ٢-٢ في ثاني جوالت 
املجموعة األولى في كأس آسيا 
لكرة الصاالت املقامة في صالة 
الشيخ سعد العبداهللا، حيث 
سجل هدفي «األزرق» كل من 
صالح الفاضل في الدقيقة (١٩) 
وعبدالعزيز البسام (٢٨)، فيما 
ســجل هدفــي تايلنــد كل من 
ساراوود فاالفرويك بالدقيقة 
(٧) وكريت ارانسانيلياك (٣٥). 
وبذلــك تصــدر منتخــب 
الكويت ترتيب املجموعة األولى 
برصيــد ٤ نقــاط وهو نفس 
رصيد تايلند ولكن «األزرق» 
تقدم بفارق األهداف، فيما جاءت 
العراق ثالثة برصيد ٣ نقاط، 
وأخيــرا عمــان باملركز الرابع 
واألخير دون رصيد من النقاط.
وبذلــك انحصــر صــراع 
بطاقتي الصعود عن املجموعة 
بــني ثالثــة منتخبــات والتي 
ستحســم مساء الســبت من 
خــالل مواجهتــي الكويت مع 
العــراق وهــو صــراع خاص 
التأهــل فيما  لضمــان بطاقة 
خرجت عمان خالية الوفاض 
من البطولة وسيكون لقاؤها 

مع تايلند حتصيل حاصل.
من جانبه، تغلب املنتخب 
العراقي على نظيره العماني 
بنتيجــة ٥-٠، وبذلــك حقق 
العراق أول ٣ نقاط بالبطولة 
ودخل في منافسة قوية على 
تذكــرة التأهــل الثانيــة عــن 
املجموعــة، فيما بــات موقف 
العمانــي صعبــا  املنتخــب 
للغاية بتلقيه اخلسارة الثانية 
ويحتاج الــى معجزة للعبور 

الى الدور الثاني.
تعادل البحرين وتركمانستان

مــن جهــة أخــرى، تعادل 

املتأهلني إلى الدور ربع النهائي 
بتغلبه على طاجيكستان ٣-٢. 
أهــداف أوزبكســتان  ســجل 
تولكينوف (٢)، ونيشونوف 
(٦)، ورحمتوف (١٨)، وأحرز 

٣ نقــاط، وحصــدت كل مــن 
البحرين وتركمانستان نقطتها 

األولى في املجموعة.
مباريات اليوم وغدًا

إلى ذلــك، يبحث املنتخب 
السعودي عن فوز ثان عندما 
يواجه نظيــره الفيتنامي في 
الساعة ٠٢:٠٠ بعد ظهر اليوم 
اجلمعــة على مجمــع صاالت 
الشــيخ ســعد العبــداهللا في 
اجلولة الثانية من منافســات 
املجموعــة الرابعــة لبطولــة 
كأس آســيا لكــرة الصــاالت 
التي تستضيفها الكويت حتى 
٨ أكتوبــر املقبل التي تشــهد 
اليوم أيضا مباراة اليابان مع 
كوريا اجلنوبية في الســاعة 
١١:٠٠ صباحا. كما يلعب اليوم 
في املجموعة الثالثة لبنان مع 
إندونيسيا في الساعة ٠٥:٠٠

مساء، وإيران مع الصني تايبيه 
في الساعة ٠٨:٠٠ مساء.

الســبت  غــدا  وتختتــم 
منافســات املجموعتني األولى 
والثانيــة، فتلعب الكويت مع 
العــراق، وعمــان مــع تايلند 
في األولى، وأوزبكســتان مع 
البحرين، وتركمانســتان مع 

طاجيكستان في الثانية.
وحققت الســعودية بداية 
مثاليــة بتغلبها علــى اليابان 
وصيفة النسخة املاضية وأحد 
املرشحني للمنافسة على اللقب 
بنتيجــة ٢-١، لكن مهمتها لن 
تكــون ســهلة أمــام املنتخب 
الفيتنامي الذي سجل انتصارا 
عريضا على كوريا اجلنوبية 
بنتيجة ٥-١، وفي اللقاء الثاني 
تدخــل اليابان مواجهة كوريا 
اجلنوبية بحثا عن التعويض 
بعــد اخلســارة املفاجئة أمام 
السعودية، ويبدو اليابانيون 

مرشحني لتجاوز اجلار الكوري 
ألن أي نتيجة أخرى قد تطيح 
بآمــال الفريق في بلوغ الدور 

الثاني.
الثالثة،  وفــي املجموعــة 
وبعــد بدايته القويــة بالفوز 
علــى إندونيســيا ٥-٠، يريد 
املنتخب اإليراني حامل اللقب 
حجز بطاقة التأهل إلى الدور 
الثانــي عندمــا يلتقي الصني 
تايبيه القادمة من تعادل بهدف 
ملثلــه مع لبنان الــذي يبحث 
هو اآلخر عن فوزه األول أمام 
اندونيســيا اليــوم أيضا في 
اجلولة الثانية من منافســات 

املجموعة.
وتتصــدر إيران املجموعة 
برصيــد ٣ نقاط، مقابل نقطة 
واحدة لكل من لبنان والصني 
تايبيه، في حني يتذيل املنتخب 
اإلندونيسي الترتيب بال رصيد.

ال احتجاجات

هــذا، وقــد انضــم رئيس 
جلنة حكام كرة قدم للصاالت 
باالحتاد األوروبي لكرة القدم 
اإلسباني بدرو جالن، ملقيمي 
البطولــة التــي لم تشــهد أي 
احتجاجات على التحكيم بعد 
منافســات اجلولة األولى في 

املجموعات األربع.
وأكــد مدير تطوير احلكام 
بلجنــة كــرة قــدم الصــاالت 
والشاطئية باحتاد الكرة عضو 
اللجنة احمللية املنظمة للبطولة 
محمــد احلــداد، أن القــرارات 
التحكيمية لم تشبها شائبة، 
وجــاءت جميعهــا صحيحة، 
وذلــك فــي مباريــات اجلولة 
األولــى للمجموعــات األربع، 
مضيفــا انه «لــم تتلق جلنة 
احلكام بالبطولة احتجاجات من 
قبل املنتخبات الـ ١٦ املشاركة».

هدفي طاجيكستان سارداروف 
(٣ و٣٧)، وبذلك رفع املنتخب 
األوزبكي رصيده إلى ٦ نقاط 
من مباراتني، فــي حني جتمد 
رصيــد طاجيكســتان عنــد 

 أوزبكستان أول املتأهلني .. و السعودية وإيران يتطلعان للفوز الثاني  واليابان للتعويض أمام كوريا اجلنوبية

مــع  البحريــن  منتخــب 
تركمانستان ٤-٤ ضمن اجلولة 
الثانية من املجموعة الثانية. 
وفــي املجموعــة ذاتهــا، 
بات منتخب أوزبكستان أول 

مباريات اليوم اجلمعة
التوقيتاملباراةاملجموعة
١١:٠٠كوريا اجلنوبية - اليابان      الرابعة
٢:٠٠السعودية - ڤيتنام الرابعة
٥:٠٠إ ندونيسيا - لبنان   الثالثة
٨:٠٠الصني تايبيه - إيران الثالثة

مباريات السبت
١١:٠٠طاجيكستان - تركمانستان الثانية
٢:٠٠أوزبكستان - البحرين    الثانية
٥:٠٠تايلند - عمان األولى
٨:٠٠الكويت - العراق    األولى

العربي يبحث عن الفوز األول في مواجهة اجلهراء
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يعــاود الدوري االجنليزي املمتــاز لكرة القدم انطالقته من جديد 
بعد فترة توقف ألســبوعني بســبب نافذة التوقف الدولي، بإقامة 
٧ مواجهــات بانطــالق اجلولة الـــ ٩ لـــ «البرميييرليغ»، ويعد 
«ديربي شمال لندن» أبرز مواجهات مساء غد السبت، حيث 
يستضيف أرسنال متصدر الترتيب (١٨ نقطة) نظيره 
توتنهام الثالث (١٧ نقطة)، فيما يسعى ليڤربول ثامن 
الترتيــب (٩ نقاط) لتصحيح مســاره بعد بداية 
مخيبة، واســتعادة نغمة التألق بقيادة املدير 
الفني األملانــي يورغن كلــوب، وذلك عندما 
يســتضيف برايتون الرابع (١٣ نقطة)، في 

مواجهة ال تخلو من اإلثارة والندية.
كما يلتقي بورمنوث ثاني عشر الترتيب 
(٨ نقاط) مع برينتفورد التاسع (٩ نقاط)، 
ويستضيف كريستال باالس السادس عشر 
(٦ نقاط) نظيره تشلسي السابع (١٠)، فيما يحل 
نيوكاسل يونايتد العاشر (٨ نقاط) ضيفا على ڤوالم السادس 
(١١ نقطة)، ويستقبل ساوثهمبتون الرابع عشر(٧ نقاط) نظيره 
إيڤرتون الثالث عشــر (٧ نقاط) في مواجهة متكافئة، وفي آخر 
مباريات الســبت يلتقي وست هام يونايتد الذي يقبع في املركز 
الثامن عشر (٤ نقاط) مع ولڤرهامبتون السابع عشر (٦ نقاط).

وال تبدو األخبار كلها جيدة في معسكر توتنهام، حيث كشفت 

تقاريــر صحافيــة أمس، أن ديان كولوسيفســكي جنــم الفريق، معرض 
للغياب عن «ديربي» شمال لندن، بعد تعرضه إلصابة في أوتار الركبة.

ولعب كولوسيفســكي فــي كل من مباراتي الســويدي بــدوري األمم 
األوروبية ضد صربيا وســلوڤينيا خالل فترة التوقف الدولي، وعاد إلى 

ناديه مع إصابة، وفقا ملا ذكه موقع «ذا أثليتيك».
وقد يشكل غياب كولوسيفسكي، ضربة قوية للمدرب اإليطالي أنطونيو 
كونتي، لكن ال يزال لديه النجم البرازيلي ريتشارليسون، الذي مير بحالة 
رائعة مع النادي واملنتخب في اآلونة األخيرة، حيث سجل ٣ أهداف وقدم 
متريرة مســاعدة واحدة في انتصار البرازيــل على كل من غانا وتونس 

خالل فترة التوقف الدولية.
وعلى اجلهة األخرى، خسر أرسنال جنمه الشاب إميل سميث رو حتى 
نهايــة العام احلالــي، بعد أن خضع لعملية جراحيــة ناجحة في الفخذ، 

«إلصالح وتر تالف»، وفقا ملا ذكرته صحيفة «ديلي ميل».
وفــي ليڤربول، ينتظر الدولي املصري محمد صالح رقما مميزا خالل 
مباراة فريق ضد برايتون، وبحســب املوقع الرسمي للدوري اإلجنليزي 
فإن محمد صالح ســيحتفل باملشــاركة في املباراة رقــم ٢٠٠ في الدوري 
اإلجنليزي بشكل عام سواء مع ناديه احلالي ليڤربول أو السابق تشلسي.
وســاهم محمد صالح فــي ٤ أهداف خالل املوســم احلالي في الدوري 
اإلجنليزي بعدما استطاع تسجيل هدفني وصناعة مثلهما ويأمل الفرعون 
في إعادة ماكينة أهدافه من جديد للمنافسة على لقب هداف «البرميييرليغ» 

والدفاع عن لقبه.

٧ مواجهات في انطالق اجلولة الـ ٩ للدوري اإلجنليزي

كونتي يصف مزاعم انتقاله إلى يوڤنتوس بـ «قلة االحترام»
وصف مدرب توتنهام اإليطالي أنتونيو كونتي املزاعم 
التي حتدثت عن إمكانية انتقاله إلى يوڤنتوس بأنها 

تنم عن «قلة احترام».
وارتبط اســم كونتي باالنتقال إلى يوڤنتوس بعد 
البداية السيئة للسيدة العجوز في الدوري احمللي 

هذا املوسم.
وتربط كونتي الــذي ينتهي عقده مع توتنهام في 
يونيو املقبل، عالقة وثيقة مع يوڤنتوس بعد فوزه 

باللقب في صفوف السيدة العجوز كالعب ومدرب.
وارتفعت اسهم كونتي بعد ان قاد توتنهام إلى التأهل 
لدوري أبطال أوروبا املوسم املاضي، قبل أن يحقق 
بداية مثالية في الدوري احمللي هذا املوسم حيث لم 

يخسر فريقه أي مباراة حتى اآلن.
لكن على الرغم من التقارير التي حتدثت عن احتمال 
إقالة ماسيميليانو أليغري بعد فوز يوڤنتوس في 
مباراتني فقط من اصل أول سبع مباريات في الدوري 

اإليطالي، إال أن كونتي أكد على استمرار التزامه مع 
توتنهام. وقال كونتي قبل مواجهة ارسنال في دربي 
شــمال لندن: «أعتقد أن هذا ينم عن عدم احترام 
ملدرب يوڤنتوس وعدم احترام لعملي مع توتنهام». 
وأضاف «لقد بدأنا املوسم للتو. حتدثت مرات عديدة 
عن هذا املوضوع وقلت دائما إنني سعيد وأستمتع 
بوقتي مع توتنهام. ثم لدينا املوسم بأكمله إليجاد 

أفضل حل للنادي ولي».

برشلونة في مواجهة الغيابات ومايوركا السبت

اإلنتر وروما قمة خارج التوقعات.. 
ونابولي لالنفراد بالصدارة غدًا عبر تورينو

يلتقي برشلونة غدا السبت 
نظيره ريال مايوركا على ملعب 
إيبيروستار ضمن منافسات 
اجلولة الســابعة من الدوري 
اإلســباني، عقــب العودة من 
التوقف الدولي، وتشهد صفوف 
النــادي الكاتالونــي غياب ٥

العبني مهمني في صفوفه بسبب 
اإلصابــة، ويأتي في مقدمتهم 
جول كوندي، رونانلد أراخو، 
وعثمــان دميبلــي، ممفيــس 
ديباي، فرينكي دي يونغ، وذلك 
بعد تعرضهــم لالصابات مع 
منتخبات بالدهــم في دوري 
األمم األوروبية واالســتعداد 
لكأس العالم، مما يضع املدرب 
اإلسباني تشــافي هيرنانديز 
أمام خيارات محدودة وخاصة 
فــي خط الدفــاع، وقد تنفس 
تشافي الصعداء بعدما أعطى 

تنطلق اجلولة الـ ٨ للدوري اإليطالي لكرة 
القدم بثالث مباريات غدا السبت، حيث يسعى 
نابولي الى االنفراد بقمة الترتيب وفض الشراكة 
مع اتالنتا الذي يساويه في عدد النقاط (١٧

نقطة) وذلك عندما يستضيف على ملعب دييغو 
ارماندو مارادونا نظيره تورينو تاسع الترتيب 
(١٠ نقاط) في افتتاح اجلولة، وتتبعه قمة نارية 
على ملعب سان سيرو يستضيف فيها انتر 
ميالن سابع الترتيب (١٢ نقطة) نظيره روما 
السادس (١٣ نقطة)، وفي ثالث املواجهات يحل 
ميالن اخلامس (١٤ نقطة) ضيفا على إمبولي 

الرابع عشر في «الكالتشيو» بـ ٧ نقاط.
وقد خاض اإلنتر ميالن مرانه اجلماعي 
أمس في ظل غياب مهاجمه روميلو لوكاكو، 

الذي اكتفى بــأداء مران فردي عقب تعافيه 
من اإلصابة، وأشار موقع «فوتبول إيطاليا» 
إلى أن فرص مشاركة لوكاكو أمام روما، باتت 

ضعيفة للغاية.
وعلــى اجلهــة األخرى، يبــدو موقف 
األرجنتيني باولو ديباال جنم روما من املشاركة 
في املباراة جيدا، حيث أن اإلصابة لم متنعه من 
االنضمام الى قائمة األرجنتني، ورغم غيابه 
عن املشاركة مبباراتي هندوراس وجامايكا، إال 
أنه جاهز للمشاركة في لقاء إنتر املقبل، وقد 
فضل اجلهاز الطبي ملنتخب «التانغو» اراحته 
بعدما أجرى فحوصات طبية أكدت معها سالمته 
وجاهزيته. وكان ديباال قد تعرض لإلصابة 
في الفخذ األيسر خالل إحماءات مباراة روما 

وأتاالنتا يوم ١٨ سبتمبر املاضي. 
وفي ثالث املواجهات، يسعى ميالن 
إلى تخطي عقبة إمبولي ومواصلة 

الضغط على فرق، وحترص إدارة 
«الروســنيري» على حتصني جنوم 

الفريق، ملزيد من االستقرار، ولتشكل دافعا 
لهم ملزيد من العطاء في الدوري، وكشف تقرير 
صحافي إيطالي، عن نية ميالن جتديد عقد 
مهاجمه الفرنسي أوليفييه جيرو، وبحسب 
موقع «كالتشيو ميركاتو» اإليطالي، فإن ميالن 
على استعداد لتمديد عقد جيرو ملدة عام آخر، 
لينتهي في صيف ٢٠٢٤ بدال من ٢٠٢٣، كما 
تسعى إدارة الفريق إلى متديد عقد احلارس 

البرتغالي رافائيل لياو.

اجلهاز الطبي الضوء األخضر 
ملشاركة الظهير األمين سيرجي 
روبرتو بعد عودته من اإلصابة 

وشفائه بشكل نهائي.
الـــ ٧ وتفتتــح اجلولــة 

للــدوري اإلســباني مببــاراة 
واحــدة مســاء اليــوم، حيث 
يستضيف أتلتيك بلباو رابع 
الترتيــب (١٣ نقطــة) نظيره 
الســادس عشــر (٤ أمليريــا 

نقــاط) في مواجهة من طرف 
واحــد علــى األغلــب. ويأمل 
الترتيــب  «البارســا» ثانــي 
برصيــد ١٦ نقطــة، حتقيــق 
الفوز غــدا على مســتضيفه 
مايــوركا، لضرب عصفورين 
بحجر واحد، اعتالء الصدارة 
مؤقتا، وجتاوز املتصدر ريال 
مدريد (١٨ نقطة) الذي تنتظره 
مواجهة مع أوساسونا األحد، 

وكذلــك لرفع احلالة املعنوية 
للفريق الذي أرهقته اإلصابات، 
وضربت صفوفه بقسوة، ومن 
جانبــه، يأمل ريــال مايوركا 
عاشــر الترتيــب (١٠ نقــاط) 
بتحقيق مفاجأة مدوية، وزيادة 

متاعب ضيفه برشلونة.
وفــي مواجهــات الســبت 
أيضا، يستضيف قادش التاسع 
عشر (٣ نقاط) نظيره ڤياريال 
السادس (١١ نقطة)، كما يواجه 
خيتافي الرابع عشر (٧ نقاط) 
على ملعبه نظيره بلد الوليد 
ثامن عشر الترتيب (٤ نقاط)، 
وفــي مواجهــة متكافئة يحل 
أتلتيكو مدريد الســابع بـ ١٠

نقــاط ضيفــا على إشــبيلية 
اخلامس عشر (٥ نقاط)، وذلك 
على ملعب رامون سانشــيز 

بيزخوان.

بايرن يواجه ليڤركوزن لتجاوز عثراته واالنطالق من جديد
غاب شــبح األزمة عن بايــرن ميونيخ في 
السنوات العشــر املاضية خالل هيمنته على 
لقب الدوري األملاني في كرة القدم، حتى عندما 
كان يهــدر النقاط، لكن مع تراجعه إلى املركز 
اخلامس بعد سبع مباريات دق ناقوس اخلطر 
رمبا في أروقة النادي الباڤاري إذ يســتضيف 
الفريق اجلريح منافسه باير ليڤركوزن صاحب 
املركز اخلامس عشر (٥ نقاط) اليوم اجلمعة في 
افتتاح منافسات املرحلة الثامنة، مع عودة عجلة 
املنافســات إلى الدوران بعد توقف ألسبوعني 
بســبب النافــذة الدولية، مع ســجل خال من 
االنتصارات منذ منتصف أغسطس وهي حالة 
لم يعتد عليها منذ ســنوات طويلة. ويعكس 

الوافد اجلديد املهاجم السنغالي مانيه «الصامت» 
عن التهديف صورة واضحة عن معاناة بايرن، 
حيث لم يتمكن جنم ليڤربول االجنليزي السابق 
من هز الشباك في املباريات اخلمس األخيرة، 
في حني كان سجل خمسة أهداف في مبارياته 
الست األولى منذ وصوله إلى باڤاريا.  بدوره، 
مير ليڤركوزن بفترة صعبة اذ لم يفز ســوى 
مبباراة يتيمة من أصل سبع في حني تعادل في 
اثنتني وخســر في أربع، كما خرج من األدوار 

األولى للكأس احمللية. 
وعلى اجلهة األخرى، يعيش يونيون برلني 
املتصدر أفضل حقبة له، ومع مرور ٧ مراحل، 
يتصدر نادي العاصمة التريب بـ ١٧ نقطة، ويحل 

ضيفا غدا السبت على آينتراخت فرانكفورت 
السابع (١١ نقطة)، كما تقام غدا عدة مواجهات 
ضمن اجلولة الـ ٨ لـ «البوندسليغا» لعل أهمها 
مواجهتي اليبزيغ وبوخــوم، وفيردر برمين 

وضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ.
فرنسا

يستقبل باريس سان جرمان املتصدر على 
ملعبــه بارك دي برانس فريــق نيس في أول 
مواجهة للمدرب كريستوف غالتييه ضد فريقه 
السابق منذ وصوله الى العاصمة الفرنسية، 
وذلك ضمن منافســات املرحلة التاســعة من 
الدوري احمللي غدا الســبت، كما يســتضيف 

ستراسبورغ نظيره رين. سجل ثالثي املقدمة 
املؤلــف من كيليــان مبابــي، البرازيلي نيمار 
واألرجنتيني ليونيل ميسي ٢٧ هدفا هذا املوسم 
في جميع املســابقات مع النــادي، كما وجدوا 
جميعهم طريقهم الى الشــباك خــالل النافذة 

الدولية األخيرة. 
ورغــم بدايتهم القوية للدوري مع ســبعة 
انتصارات وتعادل، يتقدم رجال غالتييه بفارق 
نقطتــني فقط عن الغرمي التقليدي مرســيليا 
صاحب املركز الثاني، وستكون الفرصة سانحة 
للفريق اجلنوبي العتــالء الصدارة والضغط 
على سان جرمان عندما يقص شريط املرحلة 
اليوم اجلمعة ضد مضيفه أجنيه الرابع عشر.

جدول املباريات بتوقيت الكويتمرسيليا يسعى للقمة والضغط على «باريس»
اليوم اجلمعة

إسبانيا (املرحلة ٧)
١ ١٠beIN sportsبلباو – أمليريا

أملانيا (املرحلة ٨)
١ ٩:٣٠beIN sports PREMIUMبايرن ميونيخ – ليڤركوزن

فرنسا (املرحلة ٩)
٢ ١٠beIN sportsأجنيه – مرسيليا

غدًا السبت
إجنلترا (املرحلة ٩)

١ ٢:٣٠beIN sports PREMIUMأرسنال – توتنهام
٥بورنموث – برینتفورد
٢ ٥beIN sports PREMIUMكريستال – تشلسي
٣ ٥beIN sports PREMIUMفوالم – نيوكاسل

٥ليڤربول – برايتون
٥ساوثمبتون – إيڤرتون

١ ٧:٣٠beIN sports PREMIUMوست هام – ولڤرهامبتون

إسبانيا (املرحلة ٧)
١ ٣beIN sportsقادش – ڤياريال

١ ٥:١٥beIN sportsخيتافي – بلد الوليد
١ ٧:٣٠beIN sportsإشبيلية – أتلتيكو مدريد

١ ١٠beIN sports PREMIUMمايوركا – برشلونة

إيطاليا (املرحلة ٨)
٤starzplay APPنابولي – تورينو

٧starzplay APPإنتر – روما
٩:٤٥starzplay APPإمبولي – ميالن

أملانيا (املرحلة ٨)
٤:٣٠فرانكفورت – يونيون

٤:٣٠كولن – دورمتوند
٤:٣٠فرایبورغ – ماینتس
٤:٣٠الیبزیغ – بوخوم

٤:٣٠ڤولفسبورغ – شتوتغارت
٣ ٧:٣٠beIN sportsبرمين – مونشنغالدباخ

فرنسا (املرحلة ٩)
٢ ٦beIN sportsستراسبورغ – رين

٢ ١٠beIN sportsباريس – نيس

«الكويت» في املجموعة الثالثة
بكأس العالم لكرة اليد لألندية

يعقوب العوضي

أســفرت قرعة بطولة كأس العالم لألندية لكرة اليد 
(سوبر غلوب)، عن وقوع الكويت في املجموعة الثالثة 
إلى جانب كل من تاوباتي البرازيلي وكيلسي الپولندي، 
فيما جاء فريق اخلليج الســعودي في املجموعة األولى 
مع كل من ماغديبورغ األملاني وسيدني االسترالي، كما 
حل األهلي املصري في املجموعة الثانية الى جانب مضر 
السعودي وبنفيكا البرتغالي، أما املجموعة الرابعة فضمت 
برشلونة اإلسباني وكلوب املكسيكي والترجي التونسي.
وأقيمــت القرعة مســاء أمس فــي اململكــة العربية 
الســعودية التي ستستضيف البطولة التي تنطلق من 

١٨ أكتوبر املقبل الى ٢٣ منه.
وجاء تأهل الكويت بعد فوزه بلقب البطولة اآلسيوية 
لألندية أبطال الدوري والكأس، وكانت استعداداته عبر 
اقامة معسكر خارجي في البوسنة واملشاركة في البطولة 
العربية لألندية األبطال التــي احتل فيها املركز الثالث 

في تونس مؤخرا.

أرسنال وتوتنهام في «ديربي الصدارة» 
وليڤربول لتصحيح املسار غدًا
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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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اجلمعة
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

انتهاء العرس الدميوقراطي 
باإلعالن رسميًا عن أعضاء 

مجلس ٢٠٢٢.

الشباب الكويتي يختار ممثليه 
في مجلس األمة.

آمال اجلميع معّلقـة عليكم 
في املرحلة القادمة.

انتهت االنتخابات وْنِتْم أهل 
واخوان

٤:٢١الفجر
٥:٤٠الشروق

١١:٣٨الظهر
٣:٠٣العصر

٥:٣٦املغرب
٦:٥٣العشاء

أعلى مد: ٠١:٣٤ ص ـ ٠٣:٠٥ م
أدنى جزر: ٠٨:٥٢ ص ـ ٠٨:٤٦ م

العظمى:  ٣٩

الصغرى: ٢٣

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

٨٦ عاما - سعد العبداهللا - ق ٥ - ش  راشد عوض سليمان الشبلي:
٥٠٩ - م ٣٥٨ - ت: ٥٥٥٥١٥٠٠ - شيع.

٤٢ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت:  حسن راشد أحمد احلقان:
٩٩٧٦٧١٩٣ - ٩٩٢٧٢٢٢٨ - شيع.

٧٦ عاما - العزاء في املقبرة فقط -  عبداهللا تقي حاجيه العوضي:
ت الرجال: ٩٠٩٩٠٧٩٩ - ٩٩٠٠٨٠٨٨ - النســاء: ٩٩٩٩٩٧٥٨

- ٩٤٩٨٩٥٦٦ - شيع.
عايشــه ناصر مبارك هبله الرشيدي: (أرملة جعيثن زايد شليويخ 
املظيبري) ٥٩ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت: ٥٥١١٨٨٨٣

- ٥١١٨٦٠٨٠ - شيعت.
فضيلة مرزوق فيروز مرزوق: (زوجة عبداللطيف عبدالعزيز املسعد) 
٦٦ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت الرجال: ٦٧٦٧٩٧٧٩ - 

النساء: ٩٧٩٨٩٢٩٣ - شيعت.

«الغش أكبر خطر في الشطرجن»
ماغنس كارلسن، بطل العالم 
في الشــطرجن، يتهــم زميله 
األمريكي هانز نيمان، بالغش في 
لعب الشطرجن، ويؤكد: الحظت 
التحركات  أنه ال ينفعل خالل 

احلرجة.

«غوينيث بالترو عّلمتني كيف أعتني 
ببشرتي»

املمثل األميركي،  براد پيت، 
الســابقة  يعترف بأن خطيبته 
غوينيــث بالترو هي من علمته 
كيف يعتني ببشرته، بينما لم يكن 
هو يعلم كيف يفعل ذلك سابقا.

«لم أعد أهتم»
املمثلــة  أمبــر هيــرد، 
أنها ليست  األميركية، تؤكد 
مهتمة مبن يواعــد طليقها 
املمثل جونــي ديب، وتؤكد: 
أركز فقط على املضي قدما 

في حياتي الشخصية.

«كان يضربني، لكنه أيضا كان يطعمني»
املمثــل  تايلــر بيــري، 
األميركي، يصف عالقته بأبيه 
القاسي الذي لم يحادثه منذ ١٣

سنة، إال أنه حرص على شراء 
له والتكفــل مبتطلباته  بيت 

الشهرية، ردا للجميل.

أبعد من الكلمات

الرئيس األميركي: فلوريدا «منكوبة» 
و«إيان» قد يكون اإلعصار األسوأ بتاريخها  
واشنطن - (أ.ش.أ): وصف الرئيس األميركي جو بايدن 
إعصار «إيان» الذي ضرب والية فلوريدا، بأنه قد يكون األسوأ 
في تاريخ الوالية. وقال بايدن في تصريحات تلفزيونية إن 
احلكومة الفيدرالية ستتحمل كامل النفقات لرفع اآلثار التي 
خلفها اإلعصار، الفتا في الوقت ذاته إلى أنه ســيتم عمل 
كل ما يلزم إلعــادة بناء فلوريدا مثلما كانت. وجدد بايدن 
دعوته لشبكات توزيع الوقود أال يتخذوا من اإلعصار ذريعة 
لرفع األسعار. وكان بايدن أعلن في وقت سابق أمس والية 

فلوريدا منطقة منكوبة بسبب اإلعصار املدمر.

الظالم الدامس مازال ُيخيم على كوبا

«أورلني» عاصفة استوائية قبالة املكسيك

هاڤانا - رويترز: قال شهود وتقارير 
رســمية إن كوبا أعادت التيار الكهربائي 
إلى بعض أحياء العاصمة هاڤانا في ساعة 
مبكرة من صباح أمس اخلميس، لكن أجزاء 
شاسعة من الدولة الكاريبية مازال الظالم 
الدامــس يخيم عليها بعد مرور اإلعصار 

إيان. وأمــس اخلميس كان اليوم الثالث 
الذي يعيشه جانب كبير من سكان الدولة 
اجلزيــرة البالغ عددهم ١١ مليون نســمة 
من دون كهرباء بعد أن وصلت العاصفة 
الشديدة إلى اليابسة ودمرت أسالك التيار 
العالي، ودكت منازل ودمرت حقوال زراعية.

مكســيكو ســيتي - أ.ش.أ: تشكلت 
العاصفــة االســتوائية «أورلني» قبالة 
ساحل احمليط الهادئ في املكسيك، ومن 
املتوقــع أن تــزداد قوتهــا لتتحول إلى 
إعصار قبل أن تضرب اليابسة األسبوع 
املقبل. ونقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» 
األميركيــة عن املركز الوطني األميركي 

لألعاصيــر قولــه، أمــس اخلميس، إن 
«أورلني من املتوقع أن تتحول إلى إعصار 
مساء اليوم اجلمعة. وتتركز العاصفة 
على بعد نحو ٢٩٠ ميال (٤٦٥ كيلومترا) 
جنوب غرب منطقة «مانزانيلو»، وهي 
من املتوقع أن تضرب اليابسة في والية 

«سينالوا» املكسيكية بعد أيام قليلة.

فلوريــدا - أ.ف.پ: عاين 
سكان فلوريدا أمس اخلميس 
األضــرار «التاريخيــة» التي 
تسبب بها اإلعصار إيان الذي 
«دمر» بعض املدن في الوالية 

األميركية.
وقال حاكــم الوالية رون 
ديسانتيس «لدينا حالتا وفاة 
غير مؤكدتني ألننا ال نعلم إذا 
كانتــا مرتبطتني بالعاصفة» 
الفرضيــة  أن  لــو  حتــى 

«محتملة».
وأعلن ديســانتيس أمس 
أن «إيان» القوي تســبب في 
«فيضانــات حتدث مــرة كل 
٥٠٠ عام»، فدمر مدنا ساحلية 
وأغرق منازل وأعماال جتارية 
وأدى إلى انقطاع سكان جزر 

عن العالم.
وفــي الصباح الذي أعقب 
وصــول «إيــان» كأحد أقوى 
األعاصير التي تضرب فلوريدا 
منذ عقود، بدأ احلجم الكامل 
للدمار يتبني، لكن حجم وشدة 
العاصفــة أثارا مخــاوف من 
وقــوع دمار هائــل في أنحاء 
الواليــة الواقعــة في جنوب 

شرق الواليات املتحدة.
ديســانتيس  وقــال 
للصحافيــني إن «بعض هذه 

بالبر الرئيسي بشكل كبير.
إن  ديســانتيس  وقــال 
اجلسرين من اجلزيرتني إلى 
«فورت مايرز» لم يعد ممكنا 
ســلوكهما وباتــا بحاجة إلى 

إعادة بناء.
وأضاف أن «خفر السواحل 
ينفــذون عمليــات إنقــاذ في 
اجلــزر بشــكل متواصل منذ 

ساعات الصباح األولى.
ووصل اإلعصار إيان، الذي 
أصبح عاصفة استوائية، إلى 
جنوب غرب فلوريدا األربعاء، 

PowerOutage «باور آوتــاغ»
املتخصص في رصد وتسجيل 
وجمع حــاالت انقطاع التيار 
الكهربائي في الواليات املتحدة.
أما في مدينة بونتا غوردا 
الصغيرة الواقعة على مسار 
اإلعصار، فقد استيقظ السكان 
على انقطاع التيار الكهربائي. 
واقتلع إيان بعض األشــجار 
وأسقط أعمدة كهرباء وإشارات 
مرور. وغمرت األمطار شوارع 
امليناء حيث كانت املياه تصل 
إلى أسفل الركبة صباح أمس.

قبل أن يواصــل مروره عبر 
الوالية، مصحوبا برياح عاتية 

وأمطار غزيرة.
واليزال حتديد احلصيلة 
النهائيــة مبكــرا، لكن بعض 
األضرار املادية اجلسيمة كانت 
ظاهرة بعد ساعات قليلة على 

مرور اإلعصار.
وصباح أمس، كان اليزال 
التيار الكهربائي مقطوعا عن 
أكثــر مــن ٢٫٦ مليــون منزل 
ومتجر من أصل ١١ مليونا حول 
مسار اإلعصار، بحسب موقع 

املناطــق، مثــل كيــب كورال 
ومدينة فورت مايرز غمرتها 
امليــاه وتضــررت جــدا مــن 

العاصفة».
وحتيط بفورت مايرز، وهي 
مدينة تعد ٨٣ ألف نسمة تقع 
على ساحل فلوريدا اجلنوبي 
الغربي، قنوات وأنهار. وغمرت 
املياه اجلزء األكبر من املدينة.
وفــي جزيرتــي «بايــن» 
و«سانيبل» القريبتني اللتني 
تعدان وجهتني ســياحيتني، 
تضررت الطرق التي تربطهما 

(رويترز) متساح ظهر على الشاطئ بعدما ضرب اإلعصار فلوريدا 

(أ.ف.پ) رجال البحث واإلنقاذ في أحد شوارع فورت مايرز 

(أ.ف.پ) فورت مايرز غارقة في مياه الفيضانات 

(رويترز) ساحة الثورة في هافانا خلت من اإلضاءة إال على رسم تشي جيفارا 

التحقيق في واقعة ضرب كاشير 
تعاونية بعد تقدميه شكوى

أعلنــت وزارة الداخلية انها بصــدد فتح حتقيق في 
واقعــة االعتداء بالضرب على كاشــير جمعية تعاونية 
واستدعاء املدعى عليه للوقوف على أسباب ما صدر منه.

وقالــت إدارة اإلعالم األمنــي واإلعالم في الوزارة في 
بيان صحافي: بشأن مقطع الڤيديو املتداول على بعض 
مواقع التواصل ويتضمــن واقعة اعتداء بالضرب على 
موظف بإحدى اجلمعيات التعاونية، حيث تقدم املجني 
عليه للمخفر وقام بتقدمي شكوى بالواقعة، وجار اتخاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة بشأنها.

لقطة من الڤيديو املتداول

اإلعصار إيان يسبب أضرارًا تاريخية في فلوريدا: مدن مدمرة 
وفيضانات لم حتدث منذ ٥٠٠ عام و٢٫٦ مليون منزل بال كهرباء

اقتلع األشجار وأسقط أعمدة الكهرباء وإشارات املرور.. ومياه األمطار غمرت الشوارع

أمن

وصباح أمــس، كان خفر 
الســواحل اليزالون يبحثون 
عــن ٢٠ شــخصا، بعدما أنقذ 
ثالثة فيما متكن أربعة آخرون 

من السباحة إلى الشاطئ.
إيان  العاصفة  وواصلــت 
مسارها املدمر نحو كاروالينا 
اجلنوبية، متسببة في رياح 
تصل سرعتها إلى ١٠٠ كيلومتر 
بالساعة وفيضانات «كارثية» 
فــي شــرق وســط فلوريدا، 
وفقا ملركز األعاصير الوطني 

األميركي.
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