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•  %54نسبة التغيير مع مقعدين نسائيين لعالية وجنان ...والسعدون يحلق برقم قياسي
الدائرة األولى
(نتائج رسمية)

١

تغطية شاملة ص ١٥-٠٣

الدائرة الرابعة

أحمد السعدون ()12239

مهلهل المضف ()7005

عبدالكريم الكندري ()6915

مهند الساير ()5998

عبدالعزيز الصقعبي ()5329

جنان بوشهري ()4301

عمار العجمي ()3784

حمد العبيد ()3376

فارس العتيبي ()3189

خليل عبدالله ()2963

حمدان العازمي ()11394

سعود العصفور ()١٠٣٧٣

خالد العتيبي ()١٠١١٤

الصيفي الصيفي ()٧٣٤١

محمد الحويلة ()٦٩٢٨

هاني شمس ()٦٧٨٧

ماجد المطيري ()5925

محمد المهان ()5485

مرزوق الحبيني ()4799

فيصل الكندري ()4621

(نتائج أولية)

(نتائج أولية)
سعد الخنفور ()5343

مرزوق الخليفة ()5199

عبيد الوسمي ()5134

عبدالله فهاد ()4894

يوسف البذالي ()4431

٣
الدائرة الخامسة

شعيب المويزري ()9762

مبارك الطشة ()7492

محمد هايف ()7475

مبارك الحجرف ()6315

ثامر السويط ()5592

الدائرة الثالثة

فــي الــدائــرة األول ــى  6ن ــواب مــن المجلس
الـســابــق ،فــي حـيــن ج ــدد نــاخـبــوهــا الثقة
بكل من عبدالله المضف ،وحسن جوهر،
وعيسى الكندري ،وأسامة الشاهين ،مع
عودة النواب القدامي أحمد الري وعادل
الدمخي وصالح عاشور.
وكــذلــك كــان الـحــال فــي الــدائــرة الثانية
ال ـتــي ارت ـف ـعــت نـسـبــة الـتـغـيـيــر فـيـهــا إلــى
 60ف ــي ال ـم ـئــة ،ف ــي وق ــت ان ـت ــزع العنصر
ً
ً
النسائي ،ممثال في عالية الخالد مقعدا،
مع تجديد ناخبي الدائرة الثقة بالنواب
ال ـســاب ـق ـيــن بـ ــدر ال ـم ــا وم ـح ـم ــد الـمـطـيــر
وخليل الصالح وحمد المطر.
وفي الدائرة الثالثة ،تغير نصف نوابها
ً
في المجلس السابق ،في وقت كان الفتا

تصدر رئيس مجلس األمة األسبق أحمد
السعدون للنواب العشرة الفائزين ،برقم
غير مسبوق في انتخابات الصوت الواحد
ً
منذ العمل بــه ،بمجموع  12239صوتا،
ً
وفقا للنتائج األولية ،وبفارق يتجاوز 5
آالف صوت عن وصيفه مهلهل المضف،
الذي جدد ناخبو الدائرة الثقة فيه مع كل
من عبدالكريم الكندري ،ومهند الساير،
وعبدالعزيز الصقعبي ،وفارس العتيبي،
بـيـنـمــا ج ـ ــاءت الـ ــوزيـ ــرة ال ـســاب ـقــة جـنــان
بوشهري في المركز السادس.
وبنفس نسبة تغيير «الثالثة» ،جددت
جماهير ال ــدائ ــرة الــرابـعــة الـثـقــة بـكــل من
شـعـيــب الـ ـم ــوي ــزري ،ومـ ـب ــارك ال ـح ـجــرف،
وثامر السويط ،وسعد الخنفور ،وعبيد
ال ـ ــوسـ ـ ـم ـ ــي ،فـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن رسـ ـ ـخ ـ ــت ن ـت ــائ ــج
«الـخــامـســة» الثقة فــي ال ـنــواب السابقين:
حـ ـ ـم ـ ــدان الـ ـ ـع ـ ــازم ـ ــي ،وخ ـ ــال ـ ــد ال ـع ـت ـي ـب ــي،
والصيفي الصيفي ،ومحمد الحويلة.

٢

(نتائج رسمية)

فـ ــي ت ـ ـجـ ــاوب ك ـب ـي ــر مـ ــع ال ـت ــوج ـي ـه ــات
السامية التي دعت إلى وجوب تصحيح
المسار بالعودة لألمة ،وبمعدالت مشاركة
قـيــاسـيــة عـكـســت حـكــم ال ـت ـفــاؤل الشعبي
بــال ـمــرح ـلــة ال ـم ـق ـب ـلــة ،ت ــواف ــد الـكــويـتـيــون
ً
أمــس زمــرا إلــى صناديق االقـتــراع للقيام
ً
بــواج ـب ـهــم ال ــوط ـن ــي الخ ـت ـي ــار  50نــائ ـبــا
توكل إليهم المساهمة في عبور سفينة
الكويت إلى مرفأ المستقبل اآلمن ،وتجاوز
ال ـع ـثــرات ال ـســاب ـقــة ،لـتـسـفــر الـنـتـيـجــة عن
ري ــاح تغيير وص ـلــت إل ــى  54فــي الـمـئــة،
اقتلعت أسماء عديدة من نواب المجلس
ال ـمــاضــي ،ورس ـخــت ج ــذور أخ ــرى علقت
عليها الجماهير آمالها لمواكبة الكويت
الجديدة.
وجـ ــاء ش ـعــار «تـصـحـيــح ال ـم ـس ــار» في
محله ،حيث أسـفــرت النتائج عــن تغيير
ن ـح ــو  54ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــن وجـ ـ ــوه مـجـلــس
 ،2020بـعــدمــا اقـتـلـعــت عــاصـفــة التغيير

٤

الدائرة الثانية

عادل الدمخي ()3403

أسامة الشاهين ()2889

صالح عاشور ()2867

حمد المدلج ()2826

خالد العميرة ()2228

فالح الهاجري ()2921

عالية الخالد ()2472

حمد المطر ()2460

عبدالوهاب العيسى ()2056

عبدالله األنبعي ()1922

(نتائج رسمية)

عبدالله المضف ()6375

حسن جوهر ()6332

أسامة الزيد ()5764

احمد الري ()4104

عيسى الكندري ()3683

بدر المال ()7285

محمد المطير ()4364

شعيب شعبان ()3394

حامد البذالي ()3374

خليل الصالح ()2949

أصحاب المركز الـ ( 11نتائج أولية)

الدائرة

االسم

األولى

أحمد الشحومي

الثانية

فهد أبو شيبة

الثالثة

جراح خالد الفوزان

الرابعة

بدر سيار الشمري

الخامسة

أحمد مطيع العازمي

فرحة فوز عالية الخالد في االنتخابات

٥

ً
 20نائبا بمجلس  2020يرسبون في «أمة »2022
أسفر ماراثون انتخابات أمس عن
ً
ً
عــدم تمكن  20نائبا سابقا بمجلس
 2020م ــن الـ ـف ــوز والـ ـلـ ـح ــاق بـقــائـمــة
ال ـم ـج ـلــس الـ ـج ــدي ــد ،ح ـي ــث خـ ــرج مــن
الدائرة األولى كل من يوسف الغريب،
وأحمد الشحومي ،وحمد روح الدين،
وع ـل ــي ال ـق ـط ــان ،وخ ـ ــرج م ــن الـثــانـيــة
خالد العنزي ،وبدر الحميدي ،وحمد
الهرشاني ،وأحمد الحمد ،بينما خرج

م ــن الـثــالـثــة ك ــل م ــن أس ــام ــة ال ـم ـنــاور،
وهـ ـش ــام الـ ـص ــال ــح ،وم ـ ـبـ ــارك الـ ـع ــرو،
وسعدون حماد.
أما الدائرة الرابعة فخرج منها :فايز
الجمهور ،ومساعد العارضي ،ومحمد
الراجحي ،وفــرز الديحاني ،في حين
لم ينجح في الخامسة كل من مبارك
ال ـخ ـج ـم ــة ،وحـ ـم ــود مـ ـب ــرك ،وص ــال ــح
المطيري ،وأحمد مطيع.

يذكر أن  7من أعضاء مجلس ،2020
لــم يـتــرشـحــوا لــانـتـخــابــات األخ ـيــرة،
وه ــم ع ــدن ــان عـبــدالـصـمــد ،وعـبــدالـلــه
الطريجي ،ومــرزوق الغانم ،وسلمان
الحليلة ،ويوسف الفضالة ،وسعود
بوصليب ،وناصر الدوسري.

 ...وجنان بوشهري تحتفل بالفوز

الخليفة والبذالي يفوزان
من خلف القضبان
فــي ســابـقــة بـتــاريــخ الـعـمـلـيــة االنـتـخــابـيــة ،نجح
المرشحان النتخابات مجلس األمــة  2022مــرزوق
الخليفة عــن ال ــدائ ــرة الــراب ـعــة ،وحــامــد الـبــذالــي عن
ً
الــدائــرة الثانية رغــم مكوثهما فــي السجن تنفيذا
لحكمين بحقهما بالحبس فــي قضية انتخابات
فرعية.

ةديرجلا

الثانية

•
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ً
ملك األردن مهنئا األمير :دوام التوفيق
لقيادة مسيرة الخير في الكويت

السعيد يشارك في اجتماع «الصحة العالمية»
المنظري لـ ةديرجلا• :الدورة الـ  69تنطلق  10أكتوبر بمشاركة  22دولة

• سموه أشاد بأواصر العالقات التاريخية واألخوية بين البلدين
• السفارة األميركية :صاحب السمو صديق وحليف وداعم للسالم في المنطقة
تـلـقــى صــاحــب ال ـسـمــو أمـيــر
ال ـب ــاد ال ـش ـيــخ نـ ــواف األح ـم ــد،
ب ــرق ـي ــة ت ـه ـن ـئــة م ــن أخـ ـي ــه مـلــك
ال ـم ـم ـل ـكــة األردن ـ ـيـ ــة الـهــاشـمـيــة
الشقيقة عبدالله الثاني ،أعرب
فيها عن خالص تهانيه لسموه
بمناسبة الذكرى الثانية لتولي
ً
س ـمــوه مـقــالـيــد ال ـح ـكــم ،مــؤكــدا
ف ـي ـه ــا عـ ـل ــى تـ ـع ــزي ــز وت ـط ــوي ــر
العالقات المتينة بين البلدين
الشقيقين ،كما ضمنها خالص
تمنياته لسموه بموفور الصحة
والـ ـع ــافـ ـي ــة وبـ ـ ـ ـ ــدوام ال ـت ــوف ـي ــق
والـســداد لقيادة مسيرة الخير
والنماء في الكويت.
وبعث صاحب السمو ببرقية
جوابية للملك عبدالله الثاني،
ض ـم ـن ـه ــا سـ ـم ــوه ب ــال ــغ ش ـك ــره
وتـقــديــره على مــا عبر عنه من
ف ـيــض ال ـم ـشــاعــر ال ـط ـي ـبــة ومــن
ً
ص ــادق ال ــدع ــاء ،مـشـيــدا سموه
ب ــأواص ــر ال ـعــاقــات التاريخية
واألخوية الحميمة التي تجمع
الـ ـك ــوي ــت وال ـم ـم ـل ـك ــة األردن ـ ـيـ ــة
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ً
ال ـه ــاش ـم ـي ــة ال ـش ـق ـي ـق ــة ،س ــائ ــا
سـمــوه المولى تعالى أن يديم
عليه موفور الصحة والعافية
ويـ ـحـ ـق ــق ل ـل ـم ـم ـل ـك ــة األردنـ ـ ـي ـ ــة
الهاشمية كل الرقي واالزدهــار
في ظل قيادته الحكيمة.
مـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ــر ،ت ـق ــدم ــت
السفارة األميركية لدى الكويت
بالتهنئة إ ل ــى صــا حــب السمو
أمير البالد الشيخ نواف األحمد
بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه
مقاليد الحكم.
وق ــال ــت ال ـس ـف ــارة ،ف ــي برقية
التهنئة ،نشرتها على حسابها
الــرس ـمــي ب ـ ـ «ت ــوي ـت ــر» إن سمو
ً
ً
األ مـيــر يعتبر صديقا وحليفا
ً
لـ ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـح ــدة وداع ـ ـمـ ــا
للسالم واالزدهار في المنطقة.

•

ب ـ ــدول اإلق ـل ـي ــم وت ـح ـس ـيــن إتــاحــة
اللقاحات واألدوي ــة بــدول اإلقليم،
إل ـ ــى ج ــان ــب الـ ـمـ ـب ــادرة الـعــالـمـيــة
للصحة من أجل السالم والتغطية
الصحية الشاملة ،واستراتيجية
مكافحة العدوى.
ك ـمــا يـتـضـمــن ج ـ ــدول األع ـم ــال
اخ ـت ـيــار ال ـفــائــز ب ـجــائــزة الـكــويــت
لـمـكــافـحــة ال ـس ــرط ــان واألم ـ ـ ــراض
القلبية الوعائية والسكري في إقليم
شرق المتوسط وهي الجائزة التي
أنشئت عام  2003وتمنح للمبادرات
والبحوث المتميزة على مستوى
إقليم شرق المتوسط.

عادل سامي

تشارك وزارة الصحة بوفد رفيع
المستوى برئاسة وزير الصحة د.
خالد السعيد ،في فعاليات الدورة
التاسعة والستين للجنة اإلقليمية
لمنظمة الصحة العالمية لشرق
الـمـتــوســط ،الـمـقــرر انـعـقــادهــا في
الفترة بين  10و 13أكتوبر المقبل
ً
بالقاهرة ،تحت شعار «معا من أجل
غد مستدام وأوفر صحة» ،بحضور
ٍ
وزراء الصحة بدول اإلقليم البالغ
عددها  22دولة.
وق ــال الـمــديــر اإلقـلـيـمــي لشرق
المتوسط فــي المنظمة د .أحمد
المنظري ل ـ «ال ـجــريــدة» ،إن الفرق
المختلفة ف ُــي الـمـكـتــب اإلقليمي
والمكاتب القطرية لمنظمة الصحة
ال ـعــال ـم ـيــة «ع ـك ـف ــت ،م ـن ــذ ان ـت ـهــاء
اجـتـمــاع اللجنة اإلقليمية ال ـ ـ 68
ً
ال ـعــام الـمــاضــي ،خـصــوصــا خالل
األش ـه ــر ال ـثــاثــة ال ـمــاض ـيــة ،على
تكثيف استعداداتها لهذه الدورة،
التي ستعقد للمرة األولى من خالل
ً
ال ـح ـضــور شـخـصـيــا مـنــذ ان ــدالع
جائحة «كوفيد  »19عام  ،2020إذ
اضطرتنا ظروف الجائحة إلى عقد
هذا الحدث السنوي عبر اإلنترنت
خالل العامين الماضيين».
وأكـ ـ ــد أن وزراء ال ـص ـح ــة فــي

أحمد المنظري

خالد السعيد

دول اإلق ـل ـي ــم س ـ ــوف يـجـتـمـعــون
بـصـفـتـهــم ق ـ ــادة ال ـن ـظــم الصحية
لتبادل المعارف واآلراء ،وصياغة
واإلشراف على البرامج
السياساتّ ،
اإلقليمية ،وتلقي التقارير المرحلية،
والـنـظــر فــي ال ـم ـب ــادرات الصحية
الـ ـج ــدي ــدة إلق ـل ـي ـم ـنــا وتـنـقـيـحـهــا
واعتمادها.
ً
وقال إننا حاليا بصدد اإلعداد
إلقامة فعالية «الصحة قول وعمل»،
وإ ُقــامــة مـعــرض لقصص النجاح
الــق ـطــريــة ف ــي الـمـكـتــب اإلقـلـيـمــي،
ً
ويـجــري حاليا التحضير لهذين
النشاطين وغيرهما لجعل الدورة
التاسعة والستين للجنة اإلقليمية

ً
ً
ً
ً
َم ـح ـفــا ج ــذاب ــا وم ـث ـم ــرا وم ــؤث ــرا
من أجــل تحقيق هدفنا المشترك
ال ـم ـت ـم ـثــل فـ ــي ال ـص ـح ــة لـلـجـمـيــع
وبالجميع».

جدول األعمال
ويتضمن جدول األعمال مناقشة
العديد من الموضوعات الصحية
ذات االهتمام بــدول اإلقليم ،ومن
أبرزها التقرير السنوي ،الذي يقدمه
المدير اإلقليمي وتقرير التخلص
مــن شلل األط ـفــال وتـعــزيــز قــدرات
النظم الصحية للتصدي للطوارئ،
واالستراتيجية اإلقليمية للصحة
الرقمية ،وتعزيز الصحة والعافية

الدورة تناقش
تقرير التخلص
من شلل األطفال
وتعزيز قدرات
التصدي للطوارئ
واالستراتيجية
اإلقليمية للصحة
الرقمية

«االتصاالت» :تعزيز استثمارات التكنولوجيا الكويت :امتالك إسرائيل برامج نووية تهديد للمنطقة
الرقمية وتطوير بنيتها التحتية

العمر :نشر شبكات الجيل الخامس واأللياف الضوئية بأنحاء البالد
أكــدت الكويت ،أمــس ،أهمية
ت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات
واالت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت ل ـ ـلـ ــوصـ ــول إل ــى
الـتـحــول الــرقـمــي ،م ـشــددة على
حــرصـهــا عـلــى تـعــزيــز مـجــاالت
االتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت وتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا
المعلومات من خالل بناء بنية
تحتية رقمية متطورة.
ج ــاء ذل ــك ف ــي كـلـمــة الـكــويــت
الـ ـت ــي ألـ ـق ــاه ــا رئـ ـي ــس مـجـلــس
إدارة الهيئة العامة لالتصاالت
وت ـ ـق ـ ـن ـ ـيـ ــة ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ع ـم ــر
العمر أ مــام مؤتمر المندوبين
المفوضين لعام  2022لالتحاد
الدولي لالتصاالت الــذي يعقد
فــي رومــانـيــا تحت مظلة األمــم
المتحدة.
وقال العمر في اتصال هاتفي
مع «كونا» إن كلمة الكويت أمام
ال ـم ــؤت ـم ــر اس ـت ـع ــرض ــت أهـمـيــة
االسـ ـتـ ـم ــرار ب ـضــخ ال ـم ــزي ــد من
االستثمارات في التكنولوجيا
الرقمية مــن أجــل نشر شبكات
الـ ـجـ ـي ــل ال ـ ـخـ ــامـ ــس وشـ ـبـ ـك ــات
األلـ ـي ــاف ال ـضــوئ ـيــة ف ــي جميع

العمر يلقي كلمة الكويت
أن ـح ــاء ال ـب ــاد م ــن أج ــل تـقــديــم
أفضل الخدمات بجودة عالية.
وت ـشــارك الـكــويــت فــي أعمال
الـمــؤتـمــر ال ــذي تستمر أعماله
في الفترة من  26الجاري حتى
 14أكتوبر المقبل بوفد برئاسة
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة الـهـيـئــة
الـ ـع ــام ــة لـ ــات ـ ـصـ ــاالت وت ـق ـن ـيــة
المعلومات.
وان ـ ـ ـض ـ ـ ـمـ ـ ــت ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت إل ـ ــى
االتحاد الدولي لالتصاالت عام

 1959وه ــي عـضــو فــي مجلس
االتحاد منذ عام .1982
ويعتبر مــؤ تـمــر المندوبين
ال ـم ـفــوض ـيــن ل ــات ـح ــاد ال ــدول ــي
لالتصاالت ،الذي يعقد كل أربع
سنوات السلطة العليا لالتحاد
فــي تحديد الـسـيــاســات العامة
لتحقيق أهداف االتحاد وإقرار
دوره في المستقبل.

الفصام :يجب حث الكيان الصهيوني على االنضمام لمعاهدة عدم االنتشار
أك ـ ـ ـ ــدت الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،أم ـ ـ ـ ــس ،أهـ ـمـ ـي ــة
مـ ـع ــاه ــدة عـ ـ ــدم االن ـ ـت ـ ـشـ ــار وت ـع ـم ـيــم
ت ـط ـب ـي ــق نـ ـظ ــام الـ ـضـ ـم ــان ــات ال ـت ــاب ــع
للوكالة الدولية للطاقة الذرية على
جميع األنشطة والمنشآت النووية
في منطقة الشرق األو ســط ،باعتبار
أن ا ل ــو ك ــا ل ــة ه ــي ا ل ـج ـه ــة ا لـمـخـتـصــة
والـ ـ ـق ـ ــادرة ع ـل ــى ال ـت ــأك ــد م ــن سـلـمـيــة
البرامج النووية.
ج ــاء ذ ل ــك ف ــي كـلـمــة أ ل ـقــا هــا سفير
الكويت لدى النمسا وممثلها الدائم
ل ــدى ا لـمـنـظـمــات ا لــدو ل ـيــة ف ــي فيينا
طــال الفصام أ مــام ا لــدورة السادسة
وال ـس ـت ـيــن ل ـل ـمــؤت ـمــر الـ ـع ــام ل ـلــوكــالــة
ال ــدول ـي ــة ل ـل ـطــاقــة ال ــذري ــة الـمـنـعـقــدة
ً
حــالـيــا خــال مـنــاقـشــة بـنــد «ال ـقــدرات
النووية اإلسرائيلية».
وق ــال الـفـصــام ،إن مــوقــف الـكــويــت
ي ـ ــأ ت ـ ــي مـ ـ ــن مـ ـنـ ـطـ ـل ــق أن «اال لـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام
ب ـم ـع ــاه ــدة عـ ــدم االنـ ـتـ ـش ــار وال ـس ـعــي
إلن ـشــاء مـنـطـقــة خــالـيــة مــن األسـلـحــة
ال ـنــوويــة ف ــي ال ـش ــرق األو س ـ ــط ،لهما
تأثير مباشر على استقرار المنطقة
و يـسـهـمــان فــي تـعــز يــز األ م ــن والسلم
الدوليين».
وأ شـ ـ ـ ــار إ ل ـ ــى أن ا لـ ـ ـق ـ ــرار ا ل ـس ـن ــوي

الذي يعتمده المؤتمر العام بعنوان
(تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق
األوس ــط) يــؤكــد مــن بين أمــور أخــرى
ّ
الملحة ألن تقبل جميع دول
«الحاجة
ا ل ـشــرق األو س ــط عـلــى ا ل ـفــور تطبيق
ضمانات الوكالة كاملة النطاق على
كل ما لديها من أنشطة نووية».
وأض ــاف أن تـقــاريــر الـمــديــر الـعــام
ذات الصلة بـهــذا ا لـمــو ضــوع توضح
ً
ف ــي ال ـف ـقــرة ال ــراب ـع ــة ع ــام ــا ب ـعــد آخــر
أن « جـمـيــع ا ل ــدول فــي منطقة ا لـشــرق
األو س ــط باستثناء إ ســرا ئـيــل أ طــراف
ف ــي م ـعــاهــدة ع ــدم ان ـت ـشــار األسـلـحــة
النووية» وأنها قد تعهدت جميعها
بــاس ـت ـث ـنــاء إس ــرائ ـي ــل ك ــذل ــك «ب ـق ـبــول
ضمانات الوكالة الشاملة».
واستغرب استمرار غض النظر عن
جميع الجوانب المتعلقة بالقدرات
النووية اإلسرائيلية والمخاطر التي
تمثلها».

النووي اإلسرائيلي
ودعـ ـ ـ ـ ــا الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي إلـ ــى
االضـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاع ب ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــاتـ ــه وحـ ــث
إســرائ ـيــل ع ـلــى االن ـض ـمــام لـمـعــاهــدة
ع ــدم االن ـت ـش ــار وإخـ ـض ــاع مـنـشــآتـهــا

«األميركية الدولية» تنطلق بعامها الدراسي
استقبلت دفعة جديدة من طالبها الجامعيين في بيئتها المتميزة
ف ــي ك ــل ع ـ ــام ج ــدي ــد ،ي ـت ـخــذ ال ـط ــاب
الـ ـمـ ـتـ ـخ ــرج ــون م ـ ــن الـ ـث ــان ــوي ــة ال ـع ــام ــة
خـطــواتـهــم األولـ ــى نـحــو المستقبل من
خالل استكشاف العالم الحقيقي.
واسـ ـتـ ـقـ ـبـ ـل ــت الـ ـج ــامـ ـع ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة
الدولية ( )AIUدفعة جديدة من طالبها
ال ـجــام ـع ـي ـيــن ف ــي وقـ ــت س ــاب ــق م ــن هــذا
الـشـهــر ،فمنذ اللحظة الـتــي دخ ــل فيها
هــؤالء الـطــاب الـجــدد بــوابــات الجامعة
تم الترحيب بكل طالب منهم في ثقافة
 AIUوبيئة التعلم المتميزة التي توفرها.
وبدأ الطالب رحلتهم في  AIUبحضور
برنامج التوجيه الطالبي الجديد ،وهو
سلسلة من البرامج التي تعرفهم بالثقافة
األكاديمية وخدمات الطالب ومرافق الحرم
الجامعي المتاحة للطالب على مدار العام
الدراسي.
وتـشـمــل بـعــض ه ــذه ال ـخــدمــات التي
يديرها اإلرشاد األكاديمي مركز الكتابة
وم ــرك ــز ال ـت ـقــويــة وال ـخ ــدم ــات الـمـهـنـيــة،
وي ـه ــدف ك ــل مـنـهــا إل ــى ت ــزوي ــد ال ـطــاب
بــأقـصــى ق ــدر مــن الــدعــم لتعزيز أدائـهــم

جامعة « »AIUتستقبل دفعة جديدة من الطلبة
األكاديمي والمهني والشخصي.
وتدرك الجامعة األميركية الدولية أن
لكل طالب قدرات واهتمامات وإمكانات
فــريــدة لذلك تقدم مجموعة واسـعــة من
المنظمات الطالبية ،التي تمكن الطلبة
من التفاعل مع أقرانهم المتشابهين في

التفكير ،والخروج من الروتين ومناطق
الراحة الخاصة بهم ،واكتساب خبرات
قيمة.
ُ ِّ
وي ـن ــظ ــم الـ ـط ــاب بــان ـت ـظــام األح ـ ــداث
واألن ـ ـش ـ ـطـ ــة فـ ــي م ـ ـجـ ــاالت اه ـت ـم ــام ـه ــم،
ويـ ـشـ ـت ــرك ــون مـ ــع ال ـم ـن ـظ ـم ــات األخ ـ ــرى

للترويج لقضاياهم.
ومن أجل توفير بيئة تعليمية شاملة
لقادة المستقبل في الكويت ،تهدف AIU
إل ــى تــوف ـيــر ت ـجــربــة تـعـلـيـمـيــة أمـيــركـيــة
أصيلة تعزز اإلبداع واالبتكار والتعاون.

الفصام خالل مشاركته في مؤتمر وكالة الطاقة الذرية
كافة لنظام الضمانات الشامل.
كما طالب بإبقاء موضوع القدرات
ال ـن ــووي ــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ق ـيــد الـنـقــاش
ضـمــن أج ـهــزة صـنــع ال ـس ـيــاســات في
الوكالة.
وأع ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ع ـ ـ ــن أس ـ ـ ـفـ ـ ــه السـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار
إ سـ ــرا ئ ـ ـيـ ــل فـ ــي ر فـ ـ ــض أي م ـ ـبـ ــادرات
أو ا تـ ـخ ــاذ أي خـ ـط ــوات ج ــد ي ــة نـحــو
تمكين الوكالة من تطبيق الضمانات
الـشــامـلــة فــي ال ـشــرق األوس ــط أو في
س ـب ـي ــل إنـ ـ ـش ـ ــاء م ـن ـط ـق ــة خ ــالـ ـي ــة مــن
األس ـل ـحــة ال ـنــوويــة وأس ـل ـحــة الــدمــار
الشامل ر غــم امتالكها برامج نووية

ت ـ ـهـ ــدد أمـ ـ ــن وأم ـ ـ ـ ــان ال ـم ـن ـط ـق ــة وه ــو
م ــا ي ــزي ــد م ــن ح ــال ــة ال ـت ــوت ــر الـقــائـمــة
وي ـت ـع ــارض ب ـش ـكــل ص ـ ــارخ م ــع عــدد
كبير من القرارات الدولية في مختلف
المحافل الدولية.
وقال الفصام ،إن الكويت بصفتها
رئيسة الدورة الحالية للمؤتمر تؤكد
حرصها التام على العمل مع الدول
الـمـعـنـيــة لـتـحـقـيــق غ ــاي ــات الـمــؤتـمــر
و بـلــوغ أ هــدا فــه ،كـمــا تتطلع النعقاد
أعمال ا لــدورة الثالثة برئاسة لبنان
في نوفمبر المقبل للبناء على ما تم
تحقيقه في الدورتين السابقتين.

الكويت تتقدم  10مراتب بمؤشر
االبتكار العالمي لعام 2022
قـ ـ ـ ــال الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــدوب ال ـ ــدائ ـ ــم
للكويت لدى األمم المتحدة
والمنظمات الدولية األخرى
فــي جـنـيــف ،الـسـفـيــر نــاصــر
الهين ،أمس ،إن تقدم ترتيب
الكويت  10مراكز في مؤشر
االبـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــار ال ـ ـعـ ــال ـ ـمـ ــي لـ ـه ــذا
ال ـع ــام ه ــو نـتـيـجــة لـلـجـهــود
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـب ــذلـ ـه ــا الـ ـحـ ـك ــوم ــة
والـ ـسـ ـي ــاس ــات اإلص ــاح ـي ــة
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـت ـ ـخـ ــذهـ ــا فـ ـ ــي دعـ ــم
االبتكار.
ج ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ــك ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
للسفير الهين لـ «كونا» على
ه ــام ــش ف ـع ــال ـي ــة ال ـم ـن ـظ ـمــة
ا لـعــا لـمـيــة للملكية ا لـفـكــر يــة
«واي ـ ـبـ ــو» إلعـ ـ ــان ت ـقــريــرهــا
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوي ح ـ ـ ـ ـ ــول م ـ ــؤش ـ ــر
االبـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــار ال ـ ـعـ ــال ـ ـمـ ــي لـ ـع ــام
 2022بمقر المنظمة بمدينة
جنيف السويسرية.

ناصر الهين

وأضـ ــاف الـسـفـيــر أن هــذا
ال ـت ـق ــدم ي ـس ــاه ــم ف ــي ال ـن ـمــو
االقـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادي وت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق
ال ـ ـ ـ ــرف ـ ـ ـ ــاه ،بـ ـ ــاإلضـ ـ ــافـ ـ ــة إل ـ ــى
رف ـ ـ ــع مـ ــرت ـ ـبـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت فــي
تـقــار يــر المنظمات ا لــدو لـيــة

وم ــؤش ــراتـ ـه ــا ،الس ـي ـم ــا مــع
احتاللها المرتبة  62عالميا
في مؤشر االبتكار العالمي
هذا العام.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح «أن ت ـ ـقـ ــر يـ ــر
مــؤشــر االبـتـكــار لـهــذا الـعــام
ّ
ركـ ـ ــز ع ـل ــى ت ــأث ـي ــر االب ـت ـك ــار
ع ـل ــى اإلن ـت ــاج ـي ــة ورف ــاه ـي ــة
الـمـجـتـمـعــات خ ــال الـعـقــود
الـ ـ ـق ـ ــادم ـ ــة ،وت ـ ـحـ ــديـ ــد أك ـث ــر
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادات ابـ ـتـ ـك ــارا فــي
العالم لهذا العام».
كـ ـم ــا شـ ـ ــرح أن ا لـ ـم ــؤ ش ــر
يصنف أداء اال بـتـكــار لعدد
ً
 132ا ق ـت ـص ــادا ف ــي ا ل ـعــا لــم،
و يـسـلــط ا ل ـضــوء عـلــى نقاط
الـ ـ ـق ـ ــوة ومـ ـ ــواطـ ـ ــن ال ـض ـع ــف
لتلك االقتصادات في مجال
االبتكار.

وصول الدفعة الثالثة من مقاتالت «يوروفايتر»
شملت طائرتين من أصل 28
أعلنت رئاسة األركــان العامة للجيش الكويتي
وص ــول الــدفـعــة الـثــالـثــة مــن ط ــائ ــرات «يــوروفــايـتــر
تايفون» إلى أرض الوطن من طراز «تايفون ترانش
 »3معززة الجاهزية القتالية للقوة الجوية الكويتية.
وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعالقات
العامة بـ «رئاسة األركان» في بيان صحافي أمس
األول ،إن الطائرة من أحدث المقاتالت المتعددة
األدوار ،وتتميز بقدرات حربية إلكترونية وقدرة
استجابة عالية السرعة.
وذكـ ــرت أن ه ــذه الــدفـعــة ع ـبــارة عــن طائرتين
من أصل  28طائرة تم البدء في تسليمها للقوة

ً
ال ـج ــوي ــة أخـ ـي ــرا ك ـث ـمــرة ل ـم ـش ــروع اسـتــراتـيـجــي
ش ــام ــل ي ـم ـثــل ن ـق ـلــة نــوع ـيــة ف ــي ج ــاه ــزي ــة ال ـقــوة
الجوية الكويتية القتالية ،حيث حققت الطائرات
المستلمة  100ساعة طيران.
وأشارت الى إقامة حفل الستقبال الدفعة الثالثة،
حيث حطت الطائرتان في قاعدة علي السالم الجوية
التابعة للقوة الجوية بحضور آمر القاعدة العميد
الركن طيار ظافر العجمي ،والسفير اإليطالي لدى
الـكــويــت كــارلــو بــالــدوتـشــي ،والـمـلـحــق العسكري
اإليطالي العقيد سالفاتوري فيرارا ،وعدد من ضباط
القوة الجوية.

طائرتا «اليوروفايتر» الجديدتان خالل مراسم تسلمهما أمس األول

للتواصل مع صفحة «أمة »2022
majles@aljarida●com
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انتخابات تصحيح المسار

رئيس الوزراء باإلنابة تابع سير العملية االنتخابية ومعظم الوزراء تفقدوا اللجان
َّ
• الخالد :سخرنا جميع اإلمكانات إلدالء الناخبين والناخبات بأصواتهم بكل يسر

الخالد خالل جولته أمس

محمد الشرهان
شـهــد ال ـع ــرس الــدي ـمــوقــراطــي ت ــواف ــد ع ــدد كبير
من ناخبي وناخبات الكويت في مختلف الدوائر
االنتخابية الخمس مــع بــدايــة الساعة الثامنة من
صباح أمس ،تم خاللها فتح باب االقتراع للناخبين
ً
لــإدالء بأصواتهم الختيار  50نائبا بمجلس أمة
 2022في فصله التشريعي السابع عشر ،بواقع 10
نواب عن كل دائرة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء باإلنابة وزير الدفاع
وزيــر الداخلية بالوكالة الشيخ طــال الخالد أمس
تسخير كل اإلمكانات وتذليل جميع الصعوبات أمام
الناخبين والناخبات لإلدالء بأصواتهم في انتخابات
أمة  2022بكل سهولة ويسر.
جاء ذلك في بيان صحافي لالدارة العامة للعالقات
واالع ــام األمـنــي ب ـ «الــداخـلـيــة» عقب جــولــة تفقدية
للشيخ طالل الخالد رافقه فيها نائب رئيس مجلس
الـ ــوزراء وزي ــر النفط وزي ــر الــدولــة لـشــؤون مجلس
الــوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس األمة بالوكالة
د .محمد الـفــارس ،ووكيل «الداخلية» الفريق أنور
البرجس ،وعــدد من القيادات األمنية على عدد من
اللجان الرئيسية والفرعية.
وش ــدد الخالد على ض ــرورة مــراعــاة كـبــار السن
وذوي االح ـت ـيــاجــات ال ـخــاصــة ومـنـحـهــم األول ــوي ــة
فـ ــي االدالء ب ــأص ــواتـ ـه ــم ،والـ ـتـ ـع ــام ــل ال ـح ـض ــاري
لــرجــال الشرطة مــع الناخبين حتى يخرج العرس
الديموقراطي في أبهى صورة .وتفقد الخالد خالل
الـجــولــة اإلج ـ ــراءات األمـنـيــة والفنية واللوجستية
ل ـ ــوزارة الــداخـلـيــة وال ـج ـهــات الـمـشــاركــة فــي تأمين
وتنظيم االنتخابات ،وآلية دخول وخروج الناخبين،
والتسهيالت المقدمة لتمكين الناخبين مــن أداء
واجبهم الوطني بيسر.
ويختار الناخبون الــذيــن يحق لهم التصويت،
ً
ً
وعددهم  795911ناخبا وناخبة 50 ،نائبا من بين
 305مرشحين ومرشحات ،في عملية اقتراع تجرى
وفق نظام الصوت االنتخابي الواحد ،وانطلقت في
ً
الثامنة صباحا واستمرت لمدة  12ساعة متواصلة،
حيث أغلقت األبـ ــواب فــي الثامنة مـســاء أم ــس ،مع

السماح للموجودين داخل اللجان باإلدالء بأصواتهم،
ثم انطلقت عملية الفرز.
وف ــي ض ــوء ح ــرص حكومي على إنـجــاح تنظيم
االنتخابات ،بدأ رئيس مجلس الوزراء باإلنابة الشيخ
طالل الخالد جولته التفقدية على الدوائر الخمس،
ً
انـطــاقــا مــن محافظة الـجـهــراء فــي الــدائــرة الرابعة
لمتابعة سير العملية االنتخابية.
وتعكس هذه الجولة ،التي رافقه فيها الوزير د.
محمد الفارس ،ومجموعة من قياديي وزارة الداخلية،
اهتمام القيادة السياسية بالعرس الديموقراطي،
وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين أثناء عملية
االقتراع.
وتأتي هذه االنتخابات إثر صدور المرسوم رقم
 136لسنة  2022في  2أغسطس الماضي ،والذي تم
ً
بموجبه حل مجلس األمة ،نظرا لحالة عدم التوافق
أو التعاون بين السلطتين ،ليصدر في  28من الشهر
نفسه المرسوم رقم  147لسنة  2022بدعوة الناخبين
لالقتراع ،الــذي تحدد اليوم ،ويشهد تعطيل العمل
في الدوائر الحكومية ليتفرغ المواطنون لممارسة
حقهم االنتخابي.
ً
وتنافس في الدائرة األولى  48مرشحا ومرشحة
للحصول على أصوات ناخبي الدائرة ،وعددهم نحو
ً
 100185ناخبا ونــاخـبــة ،فيما تنافس فــي الــدائــرة
ً
الثانية  48مرشحا للحصول على أصــوات 90478
ً
ً
ناخبا ،وفي الدائرة الثالثة تنافس  47مرشحا على
ً
أصوات  138364ناخبا ،في حين تنافس في الدائرة
ً
ً
ً
الرابعة  80مرشحا على  208971صوتا انتخابيا،
وبلغ عــدد المرشحين في الــدائــرة الخامسة  ،82إذ
تـنــافـســوا عـلــى حـصــد أصـ ــوات ناخبيهم وعــددهــم
.257913
ً
ويحق لكل مواطن يبلغ  21عاما (يوم االقتراع)،
وت ــواف ــرت فـيــه الـصـفــات المطلوبة لـتــولــي الحقوق
االنتخابية ،التصويت في «أمة  ،»2022بعد أن تم قيده
ً
تلقائيا في كشف الناخبين ،ويتعين عليه اصطحاب
شهادة الجنسية لدى ذهابه إلى مقر التصويت ،وفي
حال فقدانها فإن وزارة الداخلية ،ممثلة في اإلدارة
العامة للجنسية ووثائق السفر ،أكــدت استعدادها
الستقبال الناخبين في يوم االقتراع إلصدار شهادة
(لمن يهمه األمر) تمكنهم من التصويت.

مواطنة تدلي بصوتها في الدائرة الرابعة

الدائرة األولى

الدائرة الثانية

الدائرة الثالثة

الدائرة الرابعة

الدائرة الخامسة

عاصفة تغيير تودي بـ  ٦نواب
سابقين وتجدد الثقة في ٤

مشاركة كبيرة ونسبة التغيير ٪٦٠
ً ً
وعالية الخالد تنتزع مقعدا غاليا

 %50نسبة التغيير ...والسعدون
يحلق في المركز األول برقم قياسي

حضور الفت من المقترعين بمختلف
مناطقها حتى نهاية التصويت

إقبال كثيف في الصباح وهدوء
بالمساء على عكس المتوقع

٥+٤

٧+٦

٩+٨

١٣+١٢

١١+١٠

وزير العدل :نسبة مشاركة قياسية في االقتراع
قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة
وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية جمال الجالوي ،إن
العملية االنتخابية تسير بشكل طبيعي ،وكل اإلجراءات
ً
التي تم اتخاذها أتت بنتائجها المرجوة ،مؤكدا الحرص
على معالجة أي قصور قد ينتج خالل فترة االنتخابات،
ً
متوقعا أن تكون نسب المشاركة في االقتراع قياسية.
ج ــاء ذل ــك فــي تـصــريــح ل ـ «كــونــا» أم ــس خ ــال جولة
ال ـجــاوي التفقدية على الــدوائــر الخمس فــي مدرسة
الـشــداديــة المتوسطة بنين بمنطقة عبدالله المبارك
بالدائرة الرابعة ومدرسة ابن زهير األندلسي في الدائرة
الخامسة بمنطقة العدان.
وأض ــاف ال ـجــاوي أنــه بعد ص ــدور مــرســوم بدعوة

الناخبين النتخاب أعضاء مجلس األمــة بــدأت وزارة
العدل التجهيز واالستعداد لهذا العرس الديموقراطي،
ً
مبينا أن العمل التنظيمي جار على قدم وســاق حتى
انتهاء عملية االقتراع.
وأشـ ــار إل ــى أن تطبيق «س ـهــل» ســاهــم فــي تسهيل
اإلجراءات على الناخبين في معرفة قيدهم االنتخابي
وسهولة الوصول إلى اللجان االنتخابية.
وذك ــر أن عــدد الناخبين ارتـفــع بعد تعديل النظام
ً
االنتخابي في مرسوم البطاقة المدنية ،مبينا أن حضور
الناخبين كثيف الختيار ممثليهم.
وأوضح أن لجنة مدرسة الشدادية المتوسطة للبنين
تعد ثالث أكبر لجنة في الدائرة الرابعة من حيث عدد

ً
الناخبين الذين يبلغ عددهم نحو  11ألف ناخب ،مبينا
أن العملية منظمة لتسهيل اإلجــراءات على الناخبين
الذين توافدوا منذ الساعات األولى لإلدالء بأصواتهم
واختيار ممثليهم.
وأشار إلى أن الجهات المنظمة في المدارس ساهمت
فــي تحقيق وإنـجــاح هــذا الـعــرس الديموقراطي تحت
قيادة سمو أمير البالد الشيخ نــواف األحـمــد ،وسمو
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.
ولفت إلى أن هذا الحضور يدل على قبول الناخب
لإلجراءات التي اتخذتها القيادة العليا بقيادة صاحب
السمو أمير البالد ،وسمو ولي العهد ،وحسنت البيئة
االنتخابية ،مما انعكس على قبول الناخب وإقباله منذ

ً
الساعات األولــى لبدء االقـتــراع .وأكــد أن هناك جهودا
مشتركة لكل الجهات الحكومية في الدولة ،وأن وزارة
العدل عنصر من تلك العناصر المهمة في تنظيم العملية
ً
االنتخابية ،مشيدا بدور وزارة الداخلية الكبير لتغطية
الجوانب األمنية والتنظيمية لالنتخابات وكذلك إدارة
االنتخابات.
وأوضح أن وزارة العدل بلجانها القضائية المشرفة
على العملية االنتخابية موجودة بعناصر كويتية في
كل اللجان على الرغم من توسعها في الفترة األخيرة،
ً
مــؤكــدا أن العمل يمشي كما هــو مــرســوم لــه مــن خالل
توفير كافة الخدمات.
وأع ــرب الـجــاوي عــن اطمئنانه على سير العملية

االنتخابية واإلج ــراءات المتخذة من ناحية التسهيل
وتوفير الخدمات وغيرها ،كما عبر عن شكره لــوزارة
الداخلية على ما بذلته من جهد في تنظيم هذا العرس
الديموقراطي.
وقال إن العملية االنتخابية تسير بشكل طبيعي ،وإن
كل اإلجراءات التي تم اتخاذها أتت بنتائجها المرجوة،
ً
مؤكدا الحرص على معالجة أي قصور قد ينتج خالل
فترة االنتخابات التي توقع أن تكون نسب المشاركة
فيها قياسية.
وأضــاف أن اللجان االنتخابية تشهد كثافة كبيرة
للناخبين للمشاركة فــي عملية االق ـتــراع مــن الــذكــور
واإلناث.

4

ةديرجلا

للتواصل مع صفحة «أمة »٢٠٢٢
majles@aljarida●com
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الدائرة األولى ...عاصفة تغيير تودي بـ 6
نسبة الوجوه الجديدة  %60وسط عودة األعضاء القدامى الري والدمخي وعاشور
نرمين أحمد وعادل سامي

شهدت نتائج الدائرة األولى عاصفة تغيير اقتلعت في طريقها
 6نواب سابقين من مجلس  ،2020في حين جدد ناخبوها
الثقة بأربعة أعضاء منه ،لتبلغ نسبة التغيير في الدائرة ،%60
وسط عودة النواب القدامي أحمد الري وعادل الدمخي وصالح
عاشور إلى البرلمان .أغلقت لجان الدائرة األولى أبوابها في

إقبال جيد
من الناخبين
منذ اللحظات
األولى لفتح
صناديق
االقتراع

منطقة سلوى
ً
شهدت تزاحما
ً
شديدا في
لجنة الرجال
بمدرسة
المغيرة بن
نوفل

الثامنة مساء أمس ،بعدما استمرت عملية االقتراع  12ساعة
ً
متواصلة ،وشهدت مناطق لجان الدائرة ارتفاعا في اإلقبال من
جانب الناخبين البالغ عددهم  ،100185بواقع  48610ناخبين
ً
و 51575ناخبة ،خصوصا في الفترة المسائية.

ش ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدت ل ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـ ــدائـ ـ ـ ـ ــرة
االن ـت ـخــاب ـيــة األول ـ ــى ف ــي أغـلـبـهــا
إقباال جيدا من الناخبين الذين
ت ــواف ــدوا مـنــذ الـلـحـظــات األول ــى
ل ـف ـت ــح صـ ـن ــادي ــق االق ـ ـ ـتـ ـ ــراع ،فــي
الثامنة صباح أمس ،سعيا منهم
إل ــى اخ ـت ـيــار األن ـس ــب واألص ـل ــح
لخدمة الوطن.
وأشـ ـ ـ ــاد ال ـن ــاخ ـب ــون بـتـنـظـيــم
الـعـمـلـيــة االن ـت ـخــاب ـيــة وتـسـهـيــل
اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ،وب ــال ـخ ــدم ــات الـتــي
وفرتها وزارتا الداخلية والصحة
لـجـعــل ه ــذا ال ـيــوم عــرســا وطنيا
حقيقيا.
وش ـه ــدت ان ـت ـخــابــات ال ــدائ ــرة
األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،ال ـ ـت ـ ــي ت ـ ـنـ ــافـ ــس ع ـل ــى
ً
مقاعدها  48مرشحا ،بواقع 45
م ــرش ـح ــا و 3م ــرشـ ـح ــات ،إق ـب ــاال
جيدا خــال الساعات األولــى من
صـبــاح أم ــس ،بينما زاد اإلقـبــال
ع ـلــى ال ـل ـج ــان م ــع مـ ــرور ال ــوق ــت،
وتحديدا خالل الفترة المسائية،
حيث شهدت مناطق لجان الدائرة
األولـ ــى ارت ـفــاعــا ف ــي اإلق ـب ــال من
جــانــب الناخبين الـبــالــغ عددهم
 ،100185بواقع  48610ناخبين
و 51575ناخبة.
وتـ ـض ــم الـ ـ ــدائـ ـ ــرة األول ـ ـ ـ ــى 13
م ـن ـط ـقــة ه ـ ــي :دسـ ـم ــان والـ ـش ــرق
وبـنـيــد ال ـقــار والــدسـمــة والــدعـيــة
وال ـش ـع ــب وح ــول ــي وال ـســال ـم ـيــة
والـ ــرم ـ ـي ـ ـث ـ ـيـ ــة وس ـ ـ ـلـ ـ ــوى وب ـ ـيـ ــان
ومشرف ومبارك العبدالله.
وف ــي تـفــاصـيــل ي ــوم االق ـت ــراع،
ً
شهدت أغلب لجان الدائرة إقباال
ً
م ـت ــزاي ــدا م ـنــذ ال ـل ـح ـظــات األول ــى
لبدء عمليات االقتراع ،السيما في
اللجنة الرئيسية بمدرسة عبدالله
عـبــدالـلـطـيــف ال ـع ـمــر االب ـتــدائ ـيــة
ب ـن ـي ــن ب ـم ـن ـط ـقــة م ـ ـشـ ــرف ،حـيــث
توافد الناخبون على اللجان منذ
الثامنة صباحا ،كما شهدت لجنة
مدرسة مشعان الخضير المشعان
ال ـ ـم ـ ـتـ ــوس ـ ـطـ ــة ب ـ ـن ـ ـيـ ــن ح ـ ـضـ ــورا
متوسطا إلــى جيد خــال الفترة
الصباحية ،بينما ازدادت وتيرة
إقبال الناخبين على التصويت
خالل الظهيرة والفترة المسائية،
وكان الفتا أن أغلب الحضور من
كبار السن في الفترة الصباحية.

ناخبة ترفع شهادة الجنسية
س ـ ـ ـ ــارت ال ـع ـم ـل ـي ــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة
خــال الـفـتــرة الصباحية بهدوء
وس ــاس ــة ،حـيــث ت ــواف ــدت أع ــداد
ق ـل ـي ـلــة مـ ــن كـ ـب ــار الـ ـس ــن ل ـ ــإدالء
بـ ــأصـ ــوات ـ ـهـ ــم ،وأشـ ـ ـ ـ ــار ع ـ ــدد مــن
الحضور من مندوبي المرشحين
إلى أن ضعف اإلقبال في الساعات
األول ــى مــن فتح الـلـجــان أبوابها
أمر متوقع.
من جانبه ،أكد رئيس اللجنة
األص ـ ـل ـ ـيـ ــة ف ـ ــي م ـ ــدرس ـ ــة زك ــري ــا
األن ـ ـصـ ــاري االب ـت ــدائ ـي ــة لـلـبـنـيــن
بمنطقة مشرف بدر الصرعاوي
ف ــي تـصــريــح لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» ظهر
أمـ ــس أن عـ ــدد ال ـم ـصــوت ـيــن منذ
فتح باب االقتراع حتى العاشرة
وال ـ ـن ـ ـصـ ــف ص ـ ـبـ ــاح أم ـ ـ ـ ــس ،ب ـلــغ
ن ـح ــو  140ن ــاخ ـب ــا م ــن إج ـمــالــي
عدد المقترعين البالغ  1042في
اللجنة.
وأشـ ـ ـ ــار ال ـ ـصـ ــرعـ ــاوي إل ـ ــى أن
ع ـم ـل ـيــة االق ـ ـتـ ــراع سـ ـ ــارت بـشـكــل
سلس ووفقا لإلجراءات المتبعة،
مضيفا أن رجال الداخلية والعدل
قـ ــامـ ــوا بـ ـ ـ ــدور هـ ـ ــام فـ ــي تـيـسـيــر
ال ـع ـم ـل ـي ــة االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ،م ــؤك ــدا
حـ ــرصـ ــه عـ ـل ــى ت ـح ـق ـي ــق الـ ـه ــدف
ال ـم ـن ـش ــود ،وأن ي ـس ـيــر ال ـع ــرس

هدوء وسالسة
وفي اللجنة الرئيسية بمدرسة
بيبي السالم في منطقة الدسمة،

الديموقراطي بال أي عوائق تذكر.

تزاحم شديد
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ش ـهــدت الـلـجــان
االن ـت ـخــاب ـيــة ف ــي مـنـطـقــة سـلــوى
تزاحما شديدا في لجنة الرجال
الكائنة بمدرسة المغيرة بن نوفل
المتوسطة ،حيث توافد الرجال
والشباب وكبار السن للتصويت
منذ فتح أبواب االقتراع ،وصوت
 1621ناخبا من أصل  4027ألربع
لجان فرعية ،أي أن التصويت بلغ
 %40خالل الفترة الصباحية.
وأش ـ ـ ــاد ال ـن ــاخ ـب ــون بــال ـن ـظــام
وال ـ ـسـ ــرعـ ــة وت ـس ـه ـي ــل ال ـع ـم ـل ـيــة
االن ـت ـخــاب ـيــة وتــوف ـيــر ال ـخــدمــات
ل ـ ـ ــذوي االحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة
وك ـبــار ال ـســن ،كـمــا شـهــدت لجنة
ال ـن ـســاء ،الـكــائـنــة ف ــي م ــدرس ــة أم
س ـل ـيــم األنـ ـص ــاري ــة ال ـم ـتــوس ـطــة،
حضورا الفتا وإقباال من السيدات
ب ـم ـخ ـت ـلــف م ــراح ـل ـه ــن ال ـع ـمــريــة
لـ ــإدالء بــأصــواتـهــن والـمـشــاركــة
فــي ه ــذا ال ـعــرس الــوط ـنــي ،حيث
أدل ــت  267س ـيــدة مــن أص ــل 927
في إحدى اللجان الفرعية ،أي أن
التصويت بلغ .%29.7
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تزايد وتيرة
إقبال
الناخبين على
التصويت
خالل الظهيرة
والفترة
المسائية

عنصر القضاء النسائي حاضر في العملية االنتخابية

ناخبة وابنها في إحدى اللجان
وكــذلــك تــزاحــم الـنــاخـبــون في
منطقة الرميثية للتصويت ،وفي
لـجـنــة ال ــرج ــال الـكــائـنــة بـمــدرســة
س ـي ــد م ـح ـمــد ح ـس ــن ال ـم ــوس ــوي
ال ـم ـتــوس ـطــة ك ــان ه ـن ــاك حـضــور
كبير من جميع الفئات العمرية
المسموح لهم باالنتخاب ،وفي
إحدى اللجان الفرعية انتخب 218
من أصل  1048بنسبة .%20.8
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ــانـ ـ ـ ـب ـ ـ ــه ،أكـ ـ ـ ـ ـ ــد وك ـ ـيـ ــل
النيابة عبدالرحمن الخطيب لـ

«الـ ـج ــري ــدة»« :،لـمـسـنــا زيـ ــادة في
أع ـ ـ ــداد ال ـن ــاخ ـب ـي ــن ،وع ـ ــدد كـبـيــر
م ـمــن ي ــدل ــون بــأصــوات ـهــم لـلـمــرة
األولى ،ويعود ذلك إلى استخدام
ال ـب ـطــاقــات ال ـمــدن ـيــة ع ــوض ــا عن
شهادة الجنسية» ،كما أن اإلقبال
في اللجنة النسائية لم يكن أقل
ك ـثــافــة م ـمــا ه ــو عـلـيــه ف ــي لجنة
ال ـ ــرج ـ ــال ،ح ـي ــث تـ ــوافـ ــدت أع ـ ــداد
مــن الـسـيــدات فــي مــدرســة محمد
الـشــايـجــي االبـتــدائـيــة ليمارسن
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م

االسم

عدد األصوات

م

االسم

عدد األصوات

1

حسن جوهر

5849

1

عبدالله المضف

6375

2

يوسف الغريب

« 5064أمة »٧٥١ / ٢٠٢٢

2

حسن جوهر

6332

3

أحمد الشحومي

« 4129أمة »٢٠٤٣ / ٢٠٢٢

3

أسامة الزيد

5764

4

حمد روح الدين

« 3783أمة »٩٥٥ / ٢٠٢٢

4

أحمد الري

4104

5

عيسى الكندري

3398

5

عيسى الكندري

3683

6

علي القطان

« 3320أمة »١٩٣٠ / ٢٠٢٢

6

عادل الدمخي

3403

7

عدنان عبدالصمد

لم يترشح ()3052

7

أسامة الشاهين

2889

8

عبدالله الطريجي

لم يترشح ()2472

8

صالح عاشور

2867

9

عبدالله المضف

2437

9

حمد المدلج

2826

10

أسامة الشاهين

2167

10

خالد العميره

2228

المطيري :إبراز العرس الديموقراطي لـ «أمة
 »2022ونقله بأبهى صورة
»2022
أك ــد وزيـ ــر اإلع ـ ــام وال ـث ـقــافــة وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون الـشـبــاب
عبدالرحمن المطيري أمــس أهمية إب ــراز الـعــرس الديموقراطي
المتمثل في انتخابات «أمة  »2022الذي تشهده البالد ونقله للعالم
أجمع في أبهى صورة.
جاء ذلك خالل جولة تفقدية للمطيري في «كونا» حيث اطلع
على عمل فريق قطاع التحرير ،والوقوف على الجهود المبذولة
في تغطية فعاليات االنتخابات.
وحث المطيري على تطوير آلية العمل في «كونا» على جميع
الـصـعــد ،وإع ــادة تعريف الــوكــالــة بنفسها ورسالتها اإلعالمية
التي تحملها لجعلها أكثر فاعلية بعملها ســواء داخــل الكويت
أم خارجها.
واطـلــع خــال الـجــولــة على خطة العمل لمركز العمليات في
الوكالة ،والفرق الميدانية التي تغطي جميع الدوائر االنتخابية
في البالد.
وكان في استقبال وزير االعالم المدير العام لـ «كونا» بالتكليف
محمد المناعي ،ونائب المدير العام لقطاع التحرير بالتكليف
عصام الغانم ،ورئيس التحرير بالتكليف بدر الشرهان.

وزير اإلعالم خالل جولته

حقهن في التصويت ،فأدلت 205
سيدات من أصل  1092بأصواتهن
في إحدى اللجان الفرعية ،أي أن
التصويت بنسبة  ،%18.7وفي
لـجـنــة أخـ ــرى ق ــام ــت  198سـيــدة
بالتصويت من أصل  1091بنسبة
بلغت  ،%18.1كما صــوتــت 226
ناخبة مــن أصــل  1176فــي لجنة
أخرى بنسبة .%19.2
وقال المستشار فهد العتيبي
إن اللجان شهدت إقباال جيدا منذ
الصباح ،في وقت نفى المستشار
بدر األحمد وجود زيادة في أعداد
ال ـنــاخ ـب ـيــن ح ـتــى م ــع اس ـت ـخــدام
ال ـب ـطــاقــة ال ـمــدن ـيــة م ـحــل ش ـهــادة
الـجـنـسـيــة ،مـضـيـفــا« :ل ــم نلمس
أي اختالف في أعــداد الناخبين،
ونـحــن نــأخــذ بـشـهــادة الجنسية
وال نعتمد على البطاقة».
وذكـ ــر زي ــد الـمـجـحــم« :ال أجــد
أي اختالف بين أعداد الناخبين
اليوم (أمس) عما كان سابقا ،ولم
نشهد زيادة في اإلقبال» ،معتبرا
اإلقـبــال جيدا بالنسبة للتوقيت
الصباحي.

الدعية
أ مــا منطقة الدعية فلم تشهد
إقـبــاال كبيرا على التصويت في
ال ـف ـتــرة ال ـص ـبــاح ـيــة ،وف ــي لجنة
ال ــرج ــال ال ـكــائ ـنــة ب ـمــدرســة

الزيد :الكويت أمام مجلس
تأسيسي جديد
●

عزة إبراهيم

أع ــرب مــرشــح ال ــدائ ــرة األولـ ــى أســامــة
الزيد عن تفاؤله بتفاعل الشارع الكويتي
وال ـمــواط ـن ـيــن م ــع الـعـمـلـيــة االنـتـخــابـيــة
والمشاركة في التصويت والذهاب إلى
صناديق االقتراع في هذا اليوم المحدد
لمصير البالد.
وصرح الزيد لـ «الجريدة» بأن خطاب
سمو أمير البالد الشيخ نــواف األحمد
والـ ــذي أل ـقــاه بــالـنـيــابــة عـنــه سـمــو ولــي
الشيخ العهد مشعل األحمد كان تلبية
إلرادة الشعب ونــزوال على رغبته ،ومن
المؤكد أن الشعب الكويتي سيرد التحية،
ويـلـبــي ن ــداء الــوطــن مــن خ ــال مشاركة
طـيـبــة وأف ـض ــل م ــن ســابـقــاتـهــا م ــن أجــل

مستقبل أفضل لبلدنا الحبيب.
وأضـ ـ ـ ــاف أن الـ ـك ــوي ــت أم ـ ـ ــام مـجـلــس
تــأسـيـســي جــديــد ،يتغير مـعــه المشهد
ال ـس ـيــاســي ع ـلــى ن ـحــو يــرضــي الجميع
ويلبي طموحات الشعب الكويتي الذي
يعلم جـيــدا حقوقه وواجـبــاتــه ويسعى
للحصول على استحقاقاته الدستورية
ف ــي إطـ ــار م ــن ال ـشــرعـيــة وال ـحــريــة الـتــي
ً
تكفلها الدولة ،مشيرا إلى أن التصويت
بالبطاقة المدنية عالج جــزء ا من خلل
الـ ـكـ ـش ــوف االن ـت ـخ ــاب ـي ــة وانـ ـعـ ـك ــس ذل ــك
على نسبة تصويت مرتفعة بلغت في
الـســاعــات األول ــى مــن االق ـتــراع  100ألف
ناخب في الدائرة األولى.
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نواب سابقين وتجدد الثقة بـ 4
الناخبون أشادوا بالسرعة وتوفير الخدمات لذوي االحتياجات وكبار السن
لقطات

ً ً
• لعب رجال األمن دورا كبيرا في تنظيم خصوصا خالل الفترة الصباحية ،وذلك
عمليات الدخول والخروج إلى جانب تسيير العتدال حالة الطقس.
حركة المرور في جميع اللجان االنتخابية • شهد مركز اقتراع النساء الرئيسي في
مدرسة آمنة االبتدائية بمنطقة الدسمة
بالدائرة األولى.
حضورا نسائيا متواضعا خالل الفترة
• كان الفتا تواجد العنصر النسائي من
قوات األمن في جميع اللجان ،حيث قمن الصباحية.
بمساعدة الناخبات خصوصا كبيرات السن• ،أغلب مراكز االقتراع في الدائرة األولى
وكن في استقبالهن بالكراسي المتحركة شهدت غياب كوادر جمعيات النفع العام
والفرق التطوعية ،كما جرت العادة في
إلدخالهن مقار االنتخاب ،وتسهيل
االنتخابات السابقة ،حيث كان التواجد
خروجهن.
• لم يالحظ أي مشاكل صحية استدعت الالفت لكوادر الجهات الحكومية كافة،
تدخل رجال الطوارئ الطبية والعيادات بتقديم التسهيالت للناخبين والناخبات
وتسيير يوم االقتراع.
الصحية في أغلب لجان الدائرة األولى،

ناخبون في انتظار دخولهم إلحدى اللجان
أحمد بشر الرومي أدلى ما
ي ـقــارب  800مــواطــن بــأصــواتـهــم
مـ ــن أ ص ـ ــل  ،2846أي أن نـسـبــة
ال ـت ـص ــوي ــت ك ــان ــت  %28.1مـنــذ
الصباح وحتى ساعات الظهيرة،
كما أن الفئة الغالبة والموجودة
كانت من كبار السن.
وفـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــان ،أك ـ ــد
الـمـسـتـشــار سـعــود الـمـطـيــري أن
«الــوضــع طبيعي ولــم نلمس أي
اخـ ـت ــاف ف ــي األع ـ ـ ـ ــداد ،ون ـتــوقــع

زيادة اإلقبال في الفترة المسائية،
وق ــد ص ــوت فــي الـلـجـنــة  406من
أص ــل  ،1036حـيــث بـلـغــت نسبة
الـتـصــويــت  ،%39.2وه ــي نسبة
ال ب ــأس بـهــا بــالـنـسـبــة لـســاعــات
الصباح والظهيرة».
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار س ـل ـيــم
ال ـع ــازم ــي إل ــى أن  450م ــن أصــل
 1100أدل ـ ـ ـ ــوا ب ــأص ــواتـ ـه ــم مـنــذ
الصباح وحتى الظهيرة ،مؤكدا
أن «التصويت بالبطاقة المدنية

عدد مناطق وناخبي الدائرة األولى

ل ـ ــم يـ ـغـ ـي ــر شـ ـيـ ـئ ــا ،ولـ ـ ــم ن ـل ـمــس
زي ــادة فــي أع ــداد المقبلين على
ال ـت ـصــويــت ،إال أن ــه زاد االل ـت ــزام
وسهل العملية االنتخابية ،وجاء
الحال مماثال في اللجنة النسائية
لما هو عليه في لجنة الرجال ،إذ
لم تشهد مدرسة بيان االبتدائية
إقباال كبيرا من الناخبات لإلدالء
بأصواتهن».

ناخبات في انتظار دورهن للتصويت

أعداد الناخبين والمرشحين في انتخابات مجلس األمة في الفترة 2022 - 1963

م

اسم المنطقة

ذكور

إناث

اإلجمالي

1

الرميثية

9805

10319

20124

المجلس التأسيس 1962 -

2

بيان

8473

9068

17541

األول 1963 -

10

3

مشرف

8452

8822

17274

الثاني 1967 -

10

222

الثالث 1971 -

10

183

40246

4

سلوى

7595

8060

15655

الرابع 1975 -

10

257

52993

%60

5

الدسمة

3058

3318

6376

الخامس 1981 -

25

447

41953

%90

6

الدعية

2846

3179

6025

السادس 1985 -

25

261

56848

%85

السابع 1992 -

25

278

81440

%83

7

مبارك العبدالله 2636

2803

5439

الثامن 1996 -

25

230

107169

%82

8

السالمية

2449

2462

4911

التاسع 1999 -

25

491

112882

%81

9

الشعب

1974

2130

4104

العاشر 2003 -

25

246

136715

%80

الحادي عشر 2006 -

25

249

340248

%77

10

حولي

550

558

1108

الثاني عشر 2008 -

5

272

361684

%60

11

الشرق

353

357

710

الثالث عشر 2009 -

5

211

384790

%58

12

بنيد القار

233

284

517

االمبطل األول 2012 -

5

286

400296

%59.5

المبطل الثاني 2012 -

5

307

422569

%40.3

13

دسمان

125

162

287

الرابع عشر2013 -

5

311

439715

%51.9

14

البدع

61

53

114

الخامس عشر 2016 -

5

324

% 68

48610

51575

100185

السادس عشر 2020 -

5

395

% 62

السابع عشر2022 -

5

305

اإلجمالي

ناخبة تدلي بصوتها

الفصل التشريعي

عدد الدوائر

عدد المرشحين

عدد الناخبين (باأللف)

نسبة المشاركة
بالتصويت

10

73

11288

%90

205

16899

%85

26796

%67
%52

عملية فرز األصوات بحضور مناديب المرشحين

795911

الفائزون في «األولى»

١

عبدالله المضف
العمر  39عاما  -نائب سابق
بكالوريوس إدارة أعمال

6375

٢

6332
حسن جوهر
العمر  62عاما – نائب سابق -حاصل على دكتوراه
في الفلسفة والعلوم السياسية

٣

5764
أسامة الزيد
حاصل على ماجستير في العلوم السياسية
– جامعة أكسفورد

٤

4104
احمد الري
العمر  67عاما  -نائب سابق بمجلس األمة
لعدة فصول ونائب سابق بالمجلس البلدي

٥

3683

٦
٧

عيسى الكندري
العمر  59عاما  -نائب سابق
ّ
اإلسالمية السابق
وزير األوقاف والشؤون

عادل الدمخي
العمر  57عاما– نائب سابق
دكتوراه في الشريعة اإلسالمية

3403

2889
أسامة الشاهين
العمر  43عاما – نائب سابق لعدة فصول تشريعية
وحاصل على درجة ماجستير بالقانون

٨

2867
صالح عاشور
العمر  –69نائب سابق في عدة فصول
تشريعية  -بكالوريوس اقتصاد وعلوم عسكرية

٩

2826
حمد المدلج
 38عاما ،سياسي ،عضو سابق في المجلس
البلدي

١٠

2228
خالد العميرة
حاصل على الشهادة الجامعية في العلوم الشرطية
تدرج باإلدارة العامة لمكتب وزير الداخلية

٦
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ونسبة
كبيرة
مشاركة
الثانية»…
«الدائرة
ً
ً
التغيير  %60وعالية الخالد تنتزع مقعدا غاليا

الناخبون جددوا الثقة في المال والمطير والصالح والمطر

جانب من عملية االقتراع

حصة المطيري
وجورج عاطف

مثلما جاء الحال في الدائرة
األولىّ ،
هبت رياح التغيير
عاتية على «الثانية» ،بوصول
نسبة الوجوه الجديدة فيها
إلى  ،%60في وقت انتزع
ً
ممثال ًفي
العنصر النسائيً ،
عالية الخالد ،مقعدا غاليا ،مع
تجديد الناخبين الثقة بالنواب
السابقين بدر المال ،ومحمد
المطير ،وخليل الصالح ،وحمد
المطر.

وسط حضور حاشد من
أبناء الدائرة الثانية الذين
حرصوا على الحضور منذ
اللحظات األولى لفتح باب
ل ـجــان االق ـت ــراع ( 91لجنة)
ح ـت ــى إعـ ـ ــان إغ ــاقـ ـه ــا فــي
ً
مساء ،انطلق غمار
الثامنة
السباق االنتخابي لعضوية
«أمـ ـ ــة  »2022الخـ ـتـ ـي ــار 10
ً
نــواب من أصل  48مرشحا
ومرشحة عن الدائرة بواقع
( 44من الذكور 4 ،إناث).
ال ـ ـ ـ ــدائ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ض ـم ــت
ً
 90478نـ ــا خ ـ ـبـ ــا و ن ــا خـ ـب ــة
يحق لهم التصويت جاء وا
ّ
مقسمين بين  44343ذكورا،
ً
و 46135إ ن ـ ـ ــا ث ـ ـ ــا  ،ش ـه ــدت
أج ـ ــواء احـتـفــالـيــة تـفــاؤلـيــة
غير مسبوقة من الناخبين
والـمــرشـحـيــن ،الــذيــن أبــدوا
ُ
بالعرس
«سعادتهم الغامرة
ً
الديموقراطي ،الــذي دائما
ّ
ميز الكويت» ،وشددوا على
«ضرورة ترجمة ما تضمنه
الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــاب الـ ـ ـس ـ ــام ـ ــي ع ـبــر
ج ـ ّـدي ــة ال ـم ـشــاركــة الـفــاعـلــة،
وال ـ ـحـ ــرص ع ـلــى االخ ـت ـيــار
األ م ـثــل للمرشحين ،الذين

حضور لناخبي مدينة جابر األحمد

عالية الخالد :المجلس الجديد
مرحلة مفصلية في تاريخ البالد
●

عزة إبراهيم

ثـمـنــت مــرش ـحــة ال ــدائ ــرة ال ـثــان ـيــة عــالـيــة
الـخــالــد ،حــرص المواطنين على الحضور
إلى صناديق االقتراع في الساعات المبكرة
مــن يــوم التصويت ،أم ــس ،فــي هــذا العرس
الديموقراطي ،الذي يتوج بمجلس جيد قادر
على تلبية طموحات الجميع.
وقالت الخالد ،في تصريح لـ «الجريدة»،
إن مجلس األمة  2022يمثل مرحلة مفصلية
في تاريخ الكويت ،التي «تستحق األفضل
س ـ ـ ـي ـ ـ ـحـ ـ ــددون ويـ ــرس ـ ـمـ ــون
ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاسـ ـ ــي
واالقتصادي واالجتماعي
للبالد على مــدار السنوات
األربع المقبلة».
ً
ووف ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــا لـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات
رؤساء اللجان األصلية من
القضاة والمستشارين فقد

بنسبة  19.5في المئة ،أما
في منطقة الشامية فبلغت
نسبة تصويت النساء نحو
 10ف ــي ال ـم ـئــة ب ــواق ــع 100
صوت من أصل .1073

ً
مـنــا جـمـيـعــا ،كـمــا يـحـمــل الـعــديــد مــن آمــال
وتـطـلـعــات الكويتيين إل ــى مـنــاخ سياسي
واجتماعي واقـتـصــادي أفـضــل ،وأن يكون
ً
قادرا على مواجهة مشكالت البالد وإيجاد
حلول جذرية لها».
وأكدت أن «اختيار الشعب ينعكس بقوة
على مستقبله خالل السنوات القادمة ،لذلك
ً
فإننا جميعا نأمل ونتطلع ألفضل تمثيل
تحت قبة البرلمان ،وأفضل مستقبل لبالدنا
الحبيبة».

ت ـجــاوزت نسبة التصويت
خ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة ال ـص ـبــاح ـيــة
(من الثامنة حتى الحادية
ع ـ ـشـ ــرة) فـ ــي ج ـم ـي ــع ل ـجــان
الــدائــرة ال ـ  20فــي المئة ،إذ
ب ـل ـغ ــت ال ـن ـس ـب ــة فـ ــي ل ـجــان
منطقة النزهة  24في المئة
ً
للرجال بــواقــع  250صوتا

من أصل  ،931و 23في المئة
للنساء بواقع  209أصوات
مــن أص ــل  ،914وف ــي لجان
م ـن ـط ـقــة ض ــاح ـي ــة ع ـبــدال ـلــه
السالم بلغت نسبة تصويت
ً
الرجال  170صوتا من أصل
 795بـنـســة  18ف ــي الـمـئــة،
و 150للنساء من أصل 789

التصويت بالبطاقة المدنية
ورغ ــم ص ــدور مــرســومــي
الـضــرورة بشأن انتخابات
مجلس األمة للتصويت عن
طريق البطاقة المدينة من
خالل عنوان السكن المدون
لكل ناخب ،وإضافة مناطق
جديدة ( 19منطقة) للدوائر
االنتخابية لــم تكن ممثلة
ب ــال ـج ــداول ال ـســاب ـقــة ،غير
أن القضاة والمستشارين
رؤس ـ ـ ــاء الـ ـلـ ـج ــان األص ـل ـيــة
بالدائرة أكدوا لـ «الجريدة»
عـ ــدم ح ـ ــدوث أي مـشـكــات
بهذا الشأن ،مشيرين إلى أن
«العملية االنتخابية سارت
ب ـكــل ان ـس ـيــاب ـيــة وسـهــولــة
وسالسة دون أية عقبات
أو ع ـ ــرا قـ ـ ـي ـ ــل تـ ـ ــذ كـ ـ ــر أو
تـ ـسـ ـجـ ـي ــل ش ـ ـ ـكـ ـ ــاوى مــن
المرشحين أو الناخبين

ومندوبيهم ،السيما وسط
التنظيم الممتاز لعمليات
الدخول والخروج من رجال
وزارة الداخلية».
وأ ضـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــوا أن « ج ـم ـي ــع
ال ـ ـنـ ــاخ ـ ـب ـ ـيـ ــن تـ ـ ـ ــأكـ ـ ـ ــدوا م ــن
أر ق ــام قيودهم االنتخابية
الـ ـج ــدي ــدة ح ـســب الـبـطــاقــة
المدنية وو ف ــق الكشوفات

ً
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ـ ّـدة سـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــا لـ ـ ــذلـ ـ ــك»،
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادوا بـ ــال ـ ـح ـ ـضـ ــور
الكثيف لناخبي الدائرة منذ
الساعات األولى لفتح أبواب
اللجان ،بخالف االنتخابات
السابقة ،كما توقع أحدهم
«تـ ـج ــاوز نـسـبــة الـتـصــويــت
داخل لجنته الـ  85في المئة
مع إغالق الصناديق».

فرحة أهالي جابر األحمد
أما على صعيد المناطق
الجديدة ،التي أضيفت إلى
ً
الدوائر االنتخابية أخيرا،
أب ـ ـ ــدى ع ـ ــدد مـ ــن نــاخ ـبــي
منطقة جابر األحمد ،التي
أضيفت إلى الدائرة الثانية
ً
و ت ـ ـ ـضـ ـ ــم  18312نـ ــا خ ـ ـبـ ــا
ً
وناخبة بواقع ( 9532ذكورا،
ً
و 8780إ نـ ـ ــا ثـ ـ ــا ) ،فــر ح ـت ـهــم
ُ
ب ــاالنـ ـضـ ـم ــام إل ـ ــى ال ــع ــرس
االنتخابي ،وأكدوا أن «هذه
االنتخابات تعتبر األكثر
نـ ــزاهـ ــة ب ـتــاريــخ

مراقبة دولية
لعملية االقتراع
رصــدت «الـجــريــدة» بعض الـجــوالت التي أجــراهــا وفد
الشبكة العربية الديموقراطية لمراقبة االنتخابات لتفقد
سير العملية االنتخابية بالتعاون مع جمعية الشفافية
الكويتية ،وأكدت إحدى ممثالت الوفد ،أن الجوالت التي
أجروها أظهرت سالسة العملية االنتخابية ،موضحة أن
ً
ً
هناك وفدا دوليا آخر جاء إلى الكويت لمراقبة االنتخابات.
وأضافت أن «الوفد سيقوم بكتابة تقرير شامل حول
الزيارة وما تخللها من جوالت على لجان االقتراع».

حضور الفت لمندوبات مرشحين في لجان التصويت

نواب الدائرة الثانية 2020

نواب الدائرة الثانية 2022

م

االسم

عدد األصوات

م

االسم

عدد األصوات

1

مرزوق الغانم

لم يترشح ()5179

1

بدر المال

7285

2

محمد المطير

3456

2

محمد المطير

4364

3

خليل الصالح

3117

3

شعيب شعبان

3394

4

حمد المطر

2903

4

حامد البذالي

3374

5

سلمان الحليلة

لم يترشح ()2866

5

خليل الصالح

2949

6

خالد العنزي

« 2565أمة »1242 - 2022

6

فالح الهاجري

2921

7

بدر الحميدي

« 2534أمة »873 - 2022

7

عالية الخالد

2472

8

بدر المال

2483

8

حمد المطر

2460

9

حمد الهرشاني

« 2208أمة »1537 - 2022

9

عبدالوهاب العيسي

2056

10

أحمد الحمد

« 2195أمة »1743 - 2022

10

عبدالله األنبعي

1922

«الشفافية» تثمن تعاون «الداخلية» و«العدل» مع فرقها الرقابية
الجمعية تعلن اليوم تقرير مالحظاتها
أشــادت جمعية الشفافية ،أمــس ،بمستوى تعاون
وزارتــي الداخلية ،والعدل ممثلة بلجانها القضائية
المشرفة على العملية االنتخابية لـ «أمــة  »2022مع
فــرق المراقبة التابعة للجمعية في لجان االنتخاب
بالدوائر االنتخابية الخمس.
وقالت أمينة سر جمعية الشفافية أسرار حيات لـ
«كــونــا» ،إن األج ــواء العامة النتخابات مجلس األمــة
« »2022ممتازة ،منوهة بوجود «نسبة إقبال عالية»
ناخب يدلي بصوته

من الناخبين على مراكز االقتراع لإلدالء بأصواتهم
السيما في الفترة الصباحية.
وأوضحت حيات ،أن الجمعية تقوم بعملية جمع
ومراجعة المالحظات التي تم رصدها مما يقارب 200
مراقب لها ،وسيتم اإلعالن عن تقرير الجمعية مساء
اليوم الجمعة.
وأعربت عن التطلع بأن يقوم كل ناخب بدوره في
تصحيح المسار السياسي واختيار األصلح واألكفأ

لمصلحة الوطن دون النظر ألي مصلحة فردية.
ويـحــرص مجلس ال ــوزراء على مشاركة منظمات
المجتمع المدني في مراقبة االنتخابات ودعم مبادرات
المجتمع المدني بمجال الرقابة المجتمعية ومؤازرة
المؤسسات الحكومية في أداء دورها الرقابي.

٧

ةديرجلا

للتواصل مع صفحة «أمة »٢٠٢٢

•
العدد  / 5145الجمعة  30سبتمبر 2022م  4 /ربيع األول 1444هـ

majles@aljarida●com

تفاؤل وسعادة من المرشحين والناخبين بالعرس
الديموقراطي المعقود عليه تشكيل المستقبل

الفائزون في «الثانية»

• الناخبون تأكدوا من أرقام قيودهم االنتخابية الجديدة حسب البطاقة المدنية
ّ
ُ
ٌ
• حرص على ترجمة الخطاب السامي عبر جدية المشاركة وحسن االختيار

مرزوق الغانم يدلي بصوته

نقل أحد صناديق اللجان االنتخابية إلى اللجنة الرئيسية
الكويت ،في ظل التصويت
عـ ـب ــر الـ ـبـ ـط ــاق ــة الـ ـم ــدنـ ـي ــة،
والتمثيل الحقيقي لسكان
المناطق ،وسهولة عملية
االقـتــراع» ،وأوضـحــوا أنهم
«حـ ـ ــرصـ ـ ــوا ع ـ ـلـ ــى الـ ـت ــوج ــه
بكثافة إلــى لجان االقتراع
منذ الصباح الباكر».

حضور نسائي كثيف
من مختلف األعمار

حظوظ المرشحين
وبـيـنـمــا أع ـل ــن الـنــائـبــان
ال ـســاب ـقــان م ـ ــرزوق الـغــانــم
وس ـ ـل ـ ـمـ ــان الـ ـحـ ـلـ ـيـ ـل ــة عـ ــدم
رغبتهما في خــوض غمار
ال ـ ـس ـ ـبـ ــاق االنـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــي عــن
الــدائــرة الـثــانـيــة ،ب ــرزت في
بداية عملية االقتراع بعض
األ س ـ ـ ـمـ ـ ــاء ذات ا لـ ـحـ ـظ ــوظ
بـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق أرقـ ـ ـ ـ ـ ــام واعـ ـ ـ ــدة
ع ـ ـلـ ــى ط ـ ــري ـ ــق ال ـ ـبـ ــرل ـ ـمـ ــان،
وه ـ ــم ال ـم ــرش ـح ــون (أح ـم ــد
ال ـح ـم ــد ،ب ـ ــدر ال ـم ــا،
بدر الحميدي،
ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

عالية الخالد في جولة تفقدية على أحد مراكز االقتراع
ال ـه ــرش ــان ــي ،ح ـمــد ال ـم ـطــر،
خـ ـ ــالـ ـ ــد الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـن ـ ـ ــزي ،خ ـل ـي ــل
ال ـصــالــح ،مـحـمــد الـمـطـيــر)،
كما حظي الوجه النسائي
الجديد الشاب عالية الخالد
بـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــول

واس ـ ـ ـ ـ ــع ودع ـ ـ ـ ـ ــم ك ـ ـب ـ ـيـ ــر م ــن
نــاخـبــي ونــاخ ـبــات الــدائــرة
خــال حملتها االنتخابية
ف ــي ح ـي ــن شـ ـه ــدت ال ــدائ ــرة
حــركــة تـنـقــات بسيطة من
ب ـعــض ال ـمــرش ـح ـيــن الــذيــن
أتوا إليها من دوائر أخرى،
مـثــل ال ـنــائــب ال ـســابــق علي
الدقباسي ،الذي قرر خوض
غمار السباق االنتخابي عن
ً
الدائرة قادما من «الرابعة».

نسب المشاركة
وقـ ـبـ ـي ــل غـ ـل ــق ص ـن ــادي ــق
االقـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــراع بـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــت نـ ـس ــب
ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــت ك ـ ـ ــاآلت ـ ـ ــي :فــي
لـ ـ ـج ـ ــان م ـن ـط ـق ــة ال ـ ـنـ ــزهـ ــة -
ن ـ ـسـ ــاء الـ ـمـ ـسـ ـج ــل داخ ـل ـه ــا
 2835نــاخـبــة بـلــغ إجمالي
ال ـح ـضــور  1448نـسـبــة 50
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وب ـل ـغ ــت نـسـبــة
تـ ـص ــوي ــت ال ـ ـنـ ــاخ ـ ـبـ ــات فــي
م ـن ـط ـقــة الـ ـش ــامـ ـي ــة  43فــي
ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة بـ ـ ـع ـ ــدد  1.781مــن

ً
ً
ً
شهدت لجان الدائرة الثانية إقباال نسائيا كثيفا
من مختلف أعمارهن من الشابات والنساء وكبيرات
السن الالئي قدمن إلى اللجان على الكراسي المتحركة
ً
ليقدمن درسا بأهمية المشاركة االنتخابية ،وقالت
ّ
إحداهن إن «الكويت تستحق األفضل ،ما لم أصوت
اليوم وأتــرك بصمة فما فائدة الديموقراطية؟!» ،في
حين أب ــدت أخ ــرى سعادتها بالتصويت ألول مــرة،
واص ـفــة مـشــاركـتـهــا بـ ـ «الـمـســؤولـيــة الــوطـنـيــة» التي
تحاول من خاللها اختيار األفضل في سبيل إحياء
كويت الماضي بحاضر ومستقبل متطور ومتقدم،
وأك ــدت أخــريــات أن «االنـتـخــابــات تحمل فــي طياتها
بصيص أمل لنقل الكويت من براثن الفساد والتخلف
إلى التطور واالنفتاح».

إجـ ـم ــال ــي ع ـ ــدد ال ـن ــاخ ـب ــات
ا ل ـب ــا ل ــغ  ،4140و بــا لـنـسـبــة
ل ـل ـن ــاخ ـب ـي ــن بـ ـلـ ـغ ــت ن ـس ـبــة
تصويتهم  45.8فــي المئة
ب ـع ــدد  1.721م ــن إجـمــالــي
عدد الناخبين البالغ .3757
ف ـ ــي حـ ـي ــن ب ـل ـغ ــت نـسـبــة
تـ ـص ــوي ــت الـ ـن ــاخـ ـبـ ـي ــن فــي
ضــاح ـيــة ع ـبــدال ـلــه ال ـســالــم
 56.6في المئة بعدد 1.991
من إجمالي الناخبين البالغ
 ،3513أما لجان شمال غرب
الصليبيخات فبلغ إجمالي
الحضور  470من أصل 828
بنسبة  56.76في المئة.

التصويت بالجنسية
والقيد بالمدنية
قــال رئـيــس اللجنة األصلية في
م ــدرس ــة م ـع ــن ب ــن زائ ـ ـ ــدة بـمـنـطـقــة
ضاحية عبدالله الـســالــم  -الــدائــرة
الـثــانـيــة ،الـمـسـتـشــار عــويــد ســاري
ل ـ «الـجــريــدة» إن «جميع الناخبين
تأكدوا من أرقام قيودهم االنتخابية
ا لـجــد يــدة حسب البطاقة المدنية،
ً
ووفق الكشوفات المعدة سلفا لذلك،
ثــم اق ـتــرعــوا عـقــب تـطــابــق األسـمــاء
بالكشوفات وشهادات الجنسية»،
ً
مــؤكــدا عــدم تسجيل أيــة مخالفات
أو ش ـ ـ ـكـ ـ ــاوى خ ـ ــاص ـ ــة ب ــال ـع ـم ـل ـي ــة
االنتخابية.

عدد مناطق وناخبي الدائرة الثانية
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

اسم المنطقة
مدينة جابر األحمد
القادسية
القيروان
الصليبيخات
الفيحاء
الدوحة
عبدالله السالم
الشامية
النزهة
غرناطة
شمال غرب الصليبيخات
المنصورية
النهضة
الشويخ
الشويخ الصحية
القلبة
الشويخ الصناعية
اإلجمالي

ذكور
7798
4258
4424
4072
3837
3750
3513
3006
2577
1609
1734
1495
1519
701
16
24
10
44343

إناث اإلجمالي
14957
7159
8897
4639
8557
4133
8479
4407
8115
4278
7881
4131
7381
3868
6275
3269
5376
2799
3363
1754
3355
1621
3170
1675
3050
1531
1474
773
79
63
44
20
25
15
90478 46135
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١

بدر المال
العمر  51عاما  -نائب سابق
حاصل على دكتوراه في القانوني المدني

٢

المطير
محمد ً
العمر  53عاما  -نائب سابق  -حاصل على بكالوريوس
إدارة أعمال  -مدير عام شركة شوال للتجارة العامة

٣
٤
٥
٦
٧

4364

3394

شعيب شعبان
 38عاما -درس في جامعة الكويت وحصل على شهادة
البكالوريوس؛ ومن ثم أكمل تعليمه في إحدى جامعات
المملكة المتحدة

3374

حامد البذالي
حاصل على ليسانس الحقوق  -حاصل على الدبلوم
العالي  -معهد الكويت للدراسات القضائية

2949

الصالح
خليل ً
العمر  64عاما– نائب سابق  -حاصل على دبلوم الطيران
المدني  -رئيس األسطول األميري سابقا

2921
فالح الهاجري
إمام وخطيب في وزارة األوقاف حاصل على البكالوريس
في الشريعة اإلسالمية

2472
الخالد
عالية ً
العمر  48عاما  -حاصلة على بكالوريوس إعالم جامعة
الكويت وبكالوريوس إدارة أعمال الجامعة األميركية

تقرير انتخابي

«جابر األحمد» كلمة السر في اختيار نواب «الثانية»
●

حصة المطيري

لـلـمــرة األول ـ ــى ،ف ــي أع ـق ــاب ص ــدور م ــرس ــوم إضــافــة
مناطق جديدة ( 19منطقة) للدوائر االنتخابية ،ولم تكن

حضور نسائي في مدينة جابر األحمد

ممثلة بالجداول السابقة ،مارس أهالي منطقة جابر
األحمد حقهم االنتخابي ،إذ شاركوا أمــس ،بالعملية
االنتخابية منذ ساعاتها األول ــى ،وتــوافــد الكثير من
المواطنين إلى صناديق االقتراع من مختلف الشرائح
وسط فرحة كبيرة.
وأك ــد الـنــاخـبــون حرصهم على الـمـشــاركــة مــن أجل
التغير ،كما توقع بعضهم أن تكون هــذه االنتخابات
استثنائية بسبب التغيرات الواضحة من الحكومة ،في
ً
حين رأى البعض اآلخر إمكانية اقتناص المرأة كرسيا
ً
وحيدا داخل البرلمان ،مجمعين على أهمية المشاركة
«حتى يكون للمواطن كلمة تصل إ لــى الحكومة عبر
مجلس األمة».
وتشكل منطقة جابر األحمد العدد األكبر لناخبي
الدائرة الثانية بنسبة بلغت  20.2في المئة من إجمالي
ً
الناخبين والناخبات بواقع  18.312ألفا وقــد شكلت
الـنــاخـبــات نسبة  19فــي الـمـئــة بـعــدد  8.780آالف من
إجمالي ناخبات الدائرة ،في حين بلغ عدد الناخبين
 9532بنسبة  21.4في المئة من إجمالي ناخبي الدائرة،
ومن المتوقع أن تمثل المنطقة «كلمة السر» في عملية
اختيار نواب األمة.

٨
٩

2460

حمد المطر
العمر  52عاما  -نائب سابق  -حاصل على دكتوراه في
الكيمياء الصناعية  -عضو هيئة تدريس جامعة الكويت
قسم الكيمياء وكلية الدراسات العليا

2056

عبدالوهاب العيسي
ً
العمر  34عاما  -حاصل على بكالوريوس علوم سياسية
 اعالمي ومذيع سابق في البرامج اإلخباريةشريك مؤسس في شركة بوتيكات المتخصصة

«البرد» خفف حرارة األجواء االنتخابية
رغم ّ سخونة األجواء التي شهدتها االنتخابات البرلمانية هذه المرة ،غير أن عربات المثلجات المجانية (البرد)
التي وفرها المرشحون والمرشحات مقابل مقارهم االنتخابية وبجانب الطاوالت الخاصة بهم خارج لجان االقتراع،
عملت على تلطيف األجواء ،وخففت من حرارة االنتخابات ،وساعدت الناخبين على تحمل درجات الحرارة العالية.

١٠

األنبعي
عبدالله ً

1922

العمر  ٣٩عاما
خريج جامعة الكويت  -عمل في القطاع الخاص

٨

ةديرجلا

للتواصل مع صفحة «أمة »٢٠٢٢
majles@aljarida●com

•
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الدائرة الثالثة %50...نسبة التغيير ...والسعدون
ً
تصويت كثيف منذ الساعات األولى ...وجنان بوشهري تحصد مقعدا للمرأة

ناخب يضع ورقة التصويت في صندوق االقتراع

مهند الساير من أحد مراكز االقتراع

فهد الرمضان وسيد القصاص

برقم قياسي سجلته الدائرة الثالثة وبفارق
كبير عن وصيفه ،فاز رئيس مجلس األمة
األسبق أحمد السعدون بالمركز األول،
في اقتراع تمخض عن تغيير الدائرة نصف
ُنوابها في المجلس السابق .2020
وأسدل الستار على انتخابات أمة 2022

463831
ً
ناخبا
وناخبة في
الدائرة يحق
لهم اإلدالء
بأصواتهم

في الدائرة الثالثة أمس ،بعد مشاركة كبيرة
من ناخبيها منذ ساعة ًاالقتراع األولى ،إذ ً
شهدت لجانها ازدحاما عند الثامنة صباحا،
وهو الموعد الذي تم فيه فتح باب االقتراع،
الذي استمر  12ساعة متواصلة.

فيما أشــارت اإلحصائيات
األخيرة إلى أن نسبة االقتراع
ف ــي الـ ــدائـ ــرة ال ـث ــال ـث ــة ق ــارب ــت
ال ـ ـ  50ف ــي ال ـم ـئــة بـشـكــل ع ــام،
شـهــدت بـعــض الـلـجــان كثافة
ً
فــي ال ـح ـضــور ،خـصــوصــا مع
ال ـ ـسـ ــاعـ ــات األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة وق ـب ـي ــل
إغـ ـ ــاق ب ـ ــاب االقـ ـ ـت ـ ــراع ،حـتــى
إن ن ـس ـبــة ال ـح ـض ــور ف ــي تـلــك
اللجان بلغت ما يقارب الـ 75
في المئة.
وف ـ ـت ـ ـحـ ــت لـ ـ ـج ـ ــان الـ ـ ــدائـ ـ ــرة
الـثــالـثــة أبــواب ـهــا فــي الـثــامـنــة
م ــن صـ ـب ــاح أمـ ــس الس ـت ـق ـبــال
الـ ـن ــاخـ ـبـ ـي ــن ال ـ ـبـ ــالـ ــغ ع ــدده ــم
وال ـم ـس ـج ـل ـي ــن فـ ــي ال ـك ـش ــوف
ً
ا ل ــر سـ ـمـ ـي ــة  138364ن ــا خ ـب ــا
لالختيار من بين  47مرشحا
وم ــرشـ ـح ــة ي ـت ـن ــاف ـس ــون عـلــى
مـقــاعــد ال ــدائ ــرة ،لـتـشـهــد تلك
ً
ً
ال ـل ـج ــان حـ ـض ــورا الفـ ـت ــا مـنــذ
اللحظات األولى ،وقبيل فتح

أبـ ــواب م ــراك ــز االقـ ـت ــراع حيث
حرص البعض على الحضور
قـ ـب ــل الـ ـ ـ ـ  8صـ ـب ــاح ــا لـ ـ ــإدالء
ب ــأص ــوات ـه ــم ،وسـ ــط مـنــافـســة
قوية بين المرشحين ،السيما
أن من ضمنهم رئيس مجلس
األمة السابق أحمد السعدون.
وش ـهــدت مـ ــدارس االق ـتــراع
كذلك حضورا كبيرا لمندوبي
المرشحين على أبواب اللجان
حيث حــر صــوا على استقبال
الـنــاخـبـيــن فــي ظــل ت ـشــدد كل
م ــن وزارة الــداخ ـل ـيــة وبـلــديــة
الكويت في منع إقامة االكشاك
االن ـت ـخــاب ـيــة والـ ـمـ ـق ــرات ام ــام
اللجان.
وتفوق الحضور النسائي
فـ ـ ــي ال ـ ـ ــدائ ـ ـ ــرة ال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة ع ـلــى
الرجالي ،حيث وصلت اعداد
الناخبات إ لــى  71882ناخبة
يصوتن فــي  70لجنة تشمل
ا ل ـ ـقـ ــا ط ـ ـنـ ــات ف ـ ــي  14م ـن ـط ـقــة

س ـ ـك ـ ـن ـ ـيـ ــة ،ف ـ ـي ـ ـمـ ــا خ ـص ـص ــت
ل ـ ـلـ ــر جـ ــال  65لـ ـجـ ـن ــة ت ـغ ـطــي
 66482نــاخـبــا ،يـتــركــز الـعــدد
األكـ ـب ــر م ـن ـهــم ب ــأك ـث ــر م ــن 10
آالف صــوت في لجان منطقة
الزهراء.
وث ـ ـ ـمـ ـ ــن رؤس ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـل ـ ـجـ ــان
االن ـت ـخــاب ـيــة ج ـه ــود وزارت ـ ــي
الـعــدل والــداخـلـيــة على حسن
التنظيم وا لــر قــي في التعامل
ً
مـ ــع الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن خ ـص ــوص ــا
كبار السن وذوي االحتياجات
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة ح ـ ـ ـيـ ـ ــث خـ ـص ــص
بعض األفراد لتسهيل عملية
االقـ ـت ــراع لـهــم داخـ ــل مختلف
لجان الدائرة.
ووسط الحضور الملحوظ
من قبل الناخبين ،أكد البعض
منهم ،لـ «الجريدة» ،حرصهم
ع ـ ـلـ ــى اخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار م ـ ـ ــن ي ـص ـل ــح
خالل الفترة القادمة من أجل
الكويت ،الفتين إلى أن الشعب
واع حريص
ا لـكــو يـتــي شـعــب ٍ
عـلــى أن يـخـتــار خ ــال الـفـتــرة
ً
القادمة «القوي األمين» بعيدا
عن الفئوية والقبلية من أجل
ال ـك ــوي ــت ،وأن ال ـكــل مـحــاســب
ع ـ ـلـ ــى تـ ـص ــويـ ـت ــه أمـ ـ ـ ـ ــام الـ ـل ــه
و شــر يــك فــي تـلــك المسؤولية
أمام هذا الوطن.

الساعات األولى
وت ــواج ــدت وزارة الـصـحــة

أعضاء الدائرة الثالثة بمجلس 2020

نسبة
الحضور في
بعض لجان
االقتراع
تجاوزت
%75

ب ــأطـ ـق ــم لـ ـه ــا داخـ ـ ـ ــل الـ ـلـ ـج ــان
الـمـخـتـلـفــة ب ـ ـ «ال ـث ــال ـث ــة» ،كما
تواجدت فرق من قوة اإلطفاء
العام إضافة إلى األمــن العام
قبيل فتح أبوب االقتراع أمام
الـمــواطـنـيــن ،وحــرصــت وزارة
الداخلية على وضع ارشادات
خاصة بالعملية االنتخابية
لـلـتـسـهـيــل ع ـل ــى ال ـمــواط ـن ـيــن
إضافة إ لــى توفير مساعدات
مــن قـبــل بـعــض رجــالـهــا لنقل
كبار السن ممن ال يستطيعون
الحركة.
ودع ــت الـ ــوزارة فــي رســائــل
لـهــا وضـعـتـهــا خ ــارج اللجان
إلــى ضــرورة التأكد من القيد
االنـتـخــابــي قـبــل الـتــوجــه إلــى
اللجنة ،إضافة إلى قيام بعض
أ فــراد هــا بمساعدة الناخبين
والناخبات فــي الــوصــول إلى
ل ـج ــان ـه ــم ومـ ـنـ ـع ــت وضـ ـ ــع أو
تعليق أو توزيع بــروشــورات
خ ــاص ــة بــال ـمــرش ـح ـيــن داخ ــل
مــراكــز االق ـت ــراع أث ـنــاء عملية
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــويـ ـ ــت ،كـ ـ ـم ـ ــا ح ـ ـظـ ــرت
إقــامــة االك ـشــاك أو الـخـيــام أو
استخدام وسائل النقل بقصد
الدعاية االنتخابية.

إقبال ممتاز
ومنذ الساعات األولى من
ف ـت ــح بـ ــاب االق ـ ـتـ ــراع ش ـهــدت
ً
لـجــان الــدائــرة إق ـبــاال وصفه

ً
مهلهل املضف مستقبال أحد الناخبني
المستشار عبدالله العثمان
مـ ـ ـش ـ ــرف الـ ـلـ ـجـ ـن ــة األصـ ـلـ ـي ــة
ال ـ ـن ـ ـسـ ــائ ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي اب ـ ـتـ ــدائ ـ ـيـ ــة
بـ ــدر ال ـس ـيــد رجـ ــب الــرفــاعــي
بـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ال ـ ـ ـيـ ـ ــرمـ ـ ــوك ب ــأن ــه
«ممتاز» في الدقائق األو لــى
من فتح ابواب االقتراع ،فيما

تـ ـج ــاوزت ن ـس ـبــة ال ـت ـصــويــت
في لجان االقتراع النسائية
التابعة لمركز التصويت في
ثــا نــو يــة نــا صــر عبدالمحسن
ال ـس ـع ـيــد وال ـتــاب ـعــة لـمـنـطـقــة
حـ ـطـ ـي ــن  10ف ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة فــي
غ ـ ـضـ ــون س ــاع ـت ـي ــن ون ـص ــف

نواب الدائرة الثالثة في المجلس الجديد

م

االسم

عدد األصوات

م

االسم

عدد األصوات

1

عبدالكريم الكندري

5585

1

أحمد السعدون

12246

2

أسامة المناور

« 3858أمة »١٤٦٨ / ٢٠٢٢

2

مهلهل المضف

6998

3

مهند الساير

3565

3

عبدالكريم الكندري

6915

4

هشام الصالح

« 3345أمة »١٩٢٧ / ٢٠٢٢

4

مهند الساير

5956

5

عبدالعزيز الصقعبي

3340

5

عبدالعزيز الصقعبي

5319

6

يوسف الفضالة

لم يترشح ()2992

6

جنان بوشهري

4321

7

مبارك العرو

« 2982أمة »٢٧٩٤ / ٢٠٢٢

7

عمار العجمي

3762

8

سعدون حماد

« 2979أمة »٢٨٤٣ / ٢٠٢٢

8

حمد العبيد

3373

9

فارس العتيبي

2942

9

فارس العتيبي

3204

10

مهلهل المضف

2904

10

خليل ابل

3031

ناخبون ينتظرون دخولهم لجنة االقتراع

ناخبات من أمام إحدى اللجان

الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاع ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن ف ـ ـ ـتـ ـ ــح بـ ـ ــاب
التصويت.
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ــال ال ـم ـس ـت ـش ــار
مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــود الـ ـ ـخـ ـ ـل ـ ــف م ـ ـشـ ــرف
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة األص ـ ـل ـ ـيـ ــة رق ـ ـ ــم 88
«رجـ ـ ـ ـ ــال» ف ـ ــي ث ــان ــوي ــة أب ـ ــرق
ً
خ ـ ـي ـ ـطـ ــان إن هـ ـ ـن ـ ــاك إ قـ ـ ـب ـ ــاال
ً
م ـ ـل ـ ـحـ ــوظـ ــا لـ ـلـ ـن ــاخـ ـبـ ـي ــن ف ــي
ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة ،وخـ ـ ـ ـ ــال الـ ـس ــاع ــة
والـ ـنـ ـص ــف األولـ ـ ـ ــى مـ ــن ف ـتــح
بــاب اال قـتــراع جــرى استقبال
ً
 82صوتا.
وم ـ ـ ــع سـ ـ ــاعـ ـ ــات الـ ـظـ ـهـ ـي ــرة
ارتـ ـف ــع ح ـج ــم ال ـم ـش ــارك ــة فــي
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـيـ ــة فــي
الـلـجـنــة لـيـصــل إل ــى ال ـم ـئــات،
حيث تحتوي اللجنة على 4
لجان تضم  3459صوتا.
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ـ ــال رئ ـي ــس
ال ـل ـج ـن ــة ال ــرئ ـي ـس ـي ــة «رجـ ـ ــال»
بمنطقة السرة أيمن التمار إن
اللجنة شهدت حضورا كثيفا
خالل الساعة األولى من فتح
الباب ووصل عدد الناخبين
إ لــى  100حتى مــع كثافة في
الحضور خالل تلك الساعة.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
االصـ ـلـ ـي ــة «نـ ـ ـس ـ ــاء» ب ـم ــدرس ــة
لــولــوة مــا صــالــح االبـتــدائـيــة
ب ـ ـ ـنـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــار م ـح ـم ــد
الــدع ـيــج أن ع ــدد الـمـصــوتـيــن
في اللجنة من الناخبات

9
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majles@aljarida●com

في المركز األول برقم قياسي

الفائزون في «الثالثة» « -نتائج أولية»

تنظيم مميز من «العدل» و«الداخلية» وحضور لـ «اإلطفاء» و«الصحة»

ناخبات يبحثن عن قيودهن

انتظار الناخبني

حدث في الثالثة
• أدلى رئيس مجلس األمة السابق ،مرشح الدائرة الثالثة أحمد
ال ـس ـعــدون ،بـصــوتــه فــي إح ــدى لـجــان ثــانــويــة عـبــدالـلــه العتيبي
بمنطقة الخالدية ،واطمأن السعدون على سير اللجان ،ووجود
ممثلي المرشحين لإلشراف على آلية التصويت.
• حرص العديد من المرشحين على االستمرار في الحضور بلجان
الدائرة الثالثة خالل الفترة المسائية ،واستقبال الناخبين من أجل
حثهم على التصويت لمصلحتهم.
• تواجد العديد من المتطوعين الشباب داخل اللجان لمساعدة
الناخبين وكـبــار السن وذوي االحتياجات الخاصة فــي اإلدالء
بأصواتهم.
• شهدت الطرق المحيطة باللجان في مختلف المناطق ازدحاما
مروريا قبيل إغالق باب االقتراع بساعات.
• حرص رجال «الداخلية» الموجودون باللجان على أن يكون لدى
كل ناخب الجنسية والبطاقة المدنية قبل الدخول للتصويت.
• أش ــاد ع ــدد مــن الـنــاخـبـيــن بتنظيم عملية ال ــدخ ــول لــاقـتــراع
والخروج من اللجان ،وتسهيل مهمة التصويت في االنتخابات.
• تسلم رؤساء اللجان صناديق االقتراع الساعة  6.30صباحا،
وتمت مراجعة األسماء وكشوف االقتراع قبل فتح باب االقتراع.

بلغ  90ناخبة منذ فتح
باب االقتراع وخالل الساعتين
األوليين للتصويت من أصل
 1092صوتا.
م ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،أف ـ ــاد رئ ـيــس
الـلـجـنــة االصـلـيــة فــي مــدرســة
الروضة الثانوية للبنات خالد

اللجنة حضورا كثيفا إضافة
إ لــى ا لـلـجــان الفرعية التابعة
لها التي شهدت كذلك حضورا
كثيفا للتصويت.
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ــال ال ـم ـس ـت ـش ــار
عبدالمنعم العجيرب رئيس
ال ـل ـج ـن ــة االصـ ـلـ ـي ــة ب ـث ــان ــوي ــة

م

اسم المنطقة

ذكور

اناث

االجمالي

1

الجابرية

7296

7663

14959

2

الروضة

7011

7735

14746

3

السرة

6560

6929

13489

4

الزهراء

6227

6740

12967

5

قرطبة

6044

6626

12670

6

السالم

5166

5440

10606

7

كيفان

4824

5358

10182

8

حطين

4493

4737

9230

9

اليرموك

4155

4514

8669

10

العديلية

3732

4175

7907

11

خيطان الجديدة

3459

3741

7200

12

الخالدية

3362

3729

7091

13

الشهداء

3249

3545

6794

14

الصديق

904

950

1854

66482

71882

138364

ناخبان يدليان بصوتيهما

٢

6998

مهلهل ًالمضف
العمر  51عاما  -نائب سابق .مؤسس االتحاد العام
لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

٣

6915

٥

عـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـ ـجـ ــابـ ــر ال ـص ـب ــاح
«رجال» بمنطقة الروضة ،إنه
صوت خالل الفترة الصباحية
حـ ـت ــى اآلن م ـ ــا يـ ـ ـق ـ ــارب 242
صــوتــا مــن أص ــل  787صــوتــا
بـمــا ي ـقــارب  30فــي الـمـئــة من
إجمالي االصــوات في اللجنة

حـتــى الـســاعــة الـثــانـيــة ظـهــرا،
ً
مثمنا حرص المواطنين على
الحضور.
أما رئيس اللجنة االصلية
فــي مــدرســة خـبــاب ابــن األرت
بالجابرية «رجال» المستشار
ف ـي ـص ــل الـ ـح ــريـ ـت ــي ،فـ ـق ــال إن

عدد مناطق وناخبي الدائرة

االجمالي

السعدون
ً
أحمد ً
العمر  88عاما – رئيس مجلس األمة سابقا لألعوام
.2012 ،1996 ،1992 ،1985

٤

صندوق إحدى اللجان
الخالدي بأن نسبة الناخبات
ف ــي الـ ـم ــدرس ــة ب ـل ـغــت  18فــي
الـمـئــة تـقــريـبــا مـنــذ فـتــح بــاب
االقتراع وحتى قبيل الظهيرة.
وأش ــار الــى أن إجمالي من
صــوت باللجنة  200مواطنة
مــن أصــل  1108حيث شهدت

١

12246

ناخبة تدلي بصوتها

5956

مهند الساير
العمر  41عاما  -نائب سابق .حاصل على ماجستير
بالقانون الخاص وقانون العلوم اإلدارية.

5319

عبدالعزيز الصقعبي
ً
العمر  36عاما  -نائب سابق .حاصل على بكالوريوس من
كلية الهندسة والبترول جامعة الكويت.

ن ـس ـبــة ال ـت ـص ــوي ــت ب ـل ـغــت مــا
ي ـق ــارب ال ـ ـ  50ف ــي الـمـئــة بعد
ظهر أمــس ،الفتا الــى أن عدد
ا لـمـصــو تـيــن باللجنة بـلــغ ما
ي ـ ـقـ ــارب  450مـ ــن أ صـ ـ ــل 960
صوتا.

٦
٧

ناخبان يدليان باصواتهم

عبدالكريم الكندري
ً
العمر  41عاما  -نائب سابق .حاصل على الدكتوراه في
قانون األعمال والقانون التجاري.

4321

جنان بوشهري
ً
العمر  - 49عاما ـ وزيرة سابقة.
حاصلة على الدكتوراه في الهندسة والبترول

3762

العجمي
عمار
ً
العمر  60عاما -نائب سابق.
حاصل على بكالوريوس في الطيران التجاري
رئيس أسطول البوينج بالخطوط الكويتية.

٨

حمد عادل العبيد
بكالوريوس كلية الشريعة

3373

٩

العتيبي
فارس ً
العمر  48عاما  -نائب سابق.
حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال.

3204

عبدالله
خليل ً
العمر  57عاما  -نائب سابق.
حاصل على الدكتوراه في هندسة البرامج.

3031

١٠
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الدائرة الرابعة %50 ...نسبة التغيير مع دخول
الناخبون شاركوا في  201لجنة بـ  29مدرسة الختيار ممثليهم
أحمد الشمري وحمد العبدلي

بنسبة تغيير وصلت إلى  50في المئة ،أسفرت نتائج الدائرة
الرابعة عن دخول  4وجوه جديدة ،في وقت جددت الثقة
بالنائب السابق عبيد الوسمي المنتقل إليها من الدائرة
الخامسة .في الدائرة التي كانت المحطة األولى لزيارة رئيس
بالوكالة ً
مجلس الوزراء باإلنابة وزير الدفاع وزير الداخلية ً
الشيخ طالل الخالد ،شهدت الدائرة الرابعة حضورا كبيرا من

ناخبيها ،إذ توالوا منذ الساعات األولى ،وكان الحضور النسائي
ً
كبيرا.
ً
ً
وشهدت منطقة سعد العبدالله تزاحما شديدا ،إذ زاد
عدد أصواتها بعد مرسوم اعتماد البطاقة االنتخابية في
االنتخابية ،وسط حضور الفت من الناخبات،
تسجيل القيود
ً
مشابها في مختلف المناطق ،التي تضم نحو
وكان المشهد ً ً
 208971ناخبا مقيدا يحق لهم التصويت.

أســدل الستار على صناديق انتخابات الدائرة
ً
ً
الرابعة التي شهدت تزاحما شديدا في  201لجنة
انتخابية موزعة على  29مدرسة بمختلف مناطق
الدائرة خالل فترة االقتراع التي استمرت  12ساعة
ً
متواصلة ،وسط تنافس  80مرشحا على  10مقاعد.
وتسيد اإلقبال الكثيف من الناخبين على األجواء
االنـتـخــابـيــة خ ــال ال ـســاعــات األولـ ــى ف ــي مختلف
اللجان االنتخابية ،مــن خــال حضور كبار السن
ً
منذ فتح الصناديق في الساعة الثامنة صباحا ،ولم
تشهد أي أنواع من المشاحنات بين المرشحين أو
بين الناخبين ،فقد سادت األجواء اإليجابية خالل
العرس الديموقراطي.
وزادت وتيرة اإلقبال من خالل توافد المقترعين
على صناديق االقتراع لإلدالء بأصواتهم بعد صالة
العصر بشكل الفــت ومـلـحــوظ حتى مــوعــد إغــاق
أبواب االقتراع في الثامنة مساء.
وشـهــدت الــدائــرة الــرابـعــة زي ــارة رئـيــس مجلس
الوزراء باإلنابة وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة
الشيخ طالل الخالد لمواقع التصويت في مدرسة
الواحة االبتدائية للبنات ،وكان يرافقه نائب رئيس
مجلس ال ــوزراء وزيــر النفط وزيــر الــدولــة لشؤون
مجلس الـ ــوزراء وزي ــر دول ــة لـشــؤون مجلس األمــة
بالوكالة د .محمد الفارس ،كما حضر وكيل وزارة
الداخلية الفريق أنور البرجس لالطالع على أجواء
االنتخابات وتفقد سير عمل اللجان.
وفي منطقة النسيم ،تميزت األجواء االنتخابية
فــي مــدرســة ثــانــويــة آمـنــة بـنــت األرق ــم المخزومية
ً
«رجال» بالهدوء والسالسة نظرا لقلة أعداد اللجان
ً
االنتخابية ،علما أن أعداد المقترعين بلغت في 5
ً
لجان انتخابية خــال الساعة ال ـ  11صباحا 755
من أصل  ،4871فيما ارتفعت أعداد المقترعين إلى

عدد مناطق وناخبي الدائرة الرابعة
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

اسم المنطقة
سعد العبدالله
عبدالله المبارك
الفردوس
العارضية
صباح الناصر
الرقعي واألندلس
العيون
القصر
الواحة
النسيم
إشبيلية
الرحاب
النعيم
الرابية
العمرية
الجهراء ومنطقة البر
الفروانية
جليب الشيوخ
الصليبية والمساكن الحكومية
تيماء
غرب عبدالله المبارك
اإلجمالي

ذكور
16350
10832
9141
9206
6889
5909
6072
5400
4433
4661
4342
3434
3099
2807
2736
2137
1299
1275
220
210
484
100936

إناث
15241
10443
10409
10054
7416
6480
6225
6158
5185
4647
4790
3546
2953
3228
3083
2317
1297
1169
1736
1233
425
108035

اإلجمالي
31591
21275
19550
19260
14305
12389
12297
11558
9618
9308
9132
6980
6052
6035
5819
4454
2596
2444
1956
1443
909
208971

ً
أكثر من  2733مقترعا في الساعة الخامسة مساء.
وأم ــا م ــدرس ــة جـمـيـلــة طـنــا ال ـع ـنــزي االبـتــدائـيــة
ً
ً
«بنات» فشهدت حضورا متواضعا من النساء في
الـســاعــات األول ــى لفتح بــاب االق ـتــراع ،حيث بلغت
أعداد المقترعات في  6لجان انتخابية خالل الساعة
ً
الـ  11.30صباحا  848مقترعة من  5880مقيدة ،أما
في الفترة المسائية فزادت إلى قرابة  3200مقترعة.

القصر
ً
وفــي الساعة  12ظهرا بمنطقة القصر ،شهدت
مــدرســة أم الـبــراء بنت صـفــوان االبتدائية «رجــال»
توافد المقترعين على صناديق االقتراع على الرغم
من أن األجواء الصباحية كانت هادئة في مختلف
الـلـجــان االنـتـخــابـيــة ،ال ـتــي يـبـلــغ عــددهــا  8لـجــان،
ً
إذ بلغت أعــداد المقترعين الساعة الــواحــدة ظهرا
ً
 2000مقترع مــن أصــل  8499مقيدا ،وفــي الساعة
الخامسة اختلفت األجواء لتزداد أعداد المقترعين
إلى الضعف لتبلغ ذروتها في الساعة الخامسة إلى
ً
أكثر من  4660مقترعا.
وف ــي مــدرســة سـيــد هــاشــم الـحـنـيــان االبـتــدائـيــة
لتصويت النساء ،لم تختلف األج ــواء االنتخابية
ً
عن مدرسة أم البراء ،نظرا إلى كثافة الناخبات فيها،
فقد توافدن إلى مواقع التصويت بشكل الفت بعد
فترة الظهيرة ،وبلغت أعداد المقترعات في  9لجان
انتخابية الـ  3342مقترعة من أصل  9111مقيدة،
وبعد صالة العصر تخطت األصــوات في مختلف
الصناديق حاجز الـ  5آالف.

الواحة
وبــإج ـمــالــي  21لـجـنــة انـتـخــابـيــة ف ــي مــدرسـتــي
الــواحــة االبتدائية لتصويت فئة الــذكــور وبشيرة
بنت النعمان لفئة اإلناث ،شهدت اللجان االنتخابية
كثافة مــن أ ع ــداد الناخبين الختيار ممثليهم في
قاعة عبدالله الـســالــم ،إذ بلغت أع ــداد المقترعين
بعد الساعة الثانية مساء فــي لجان الــذكــور أكثر
من  4000مقترع من أصــل  10505مقيدين ،بينما
شهدت لجان اإلناث تصويت تجاوزت  3500مقترعة
من أصل .11410
وفي الفترة المسائية ،زادت نسبة الحضور في
تصويت الذكور الى اكثر من  6آالف صوت ،وفي
تصويت النساء أكثر من  6500مقترعة.

ناخبون في انتظار فتح أبواب االقتراع

الرحاب ...هدوء نسبي في الساعات األولى
ف ــي مـنـطـقــة ال ــرح ــاب ،س ــاد ال ـه ــدوء
ال ـن ـس ـبــي األج ـ ـ ــواء االن ـت ـخ ــاب ـي ــة خ ــال
الساعات األولى من فتح باب صناديق
االقـ ـت ــراع ف ــي م ــدرس ــة م ـح ـمــد نــاهــض
العتيبي لتصويت الذكور ،حيث بلغت

وكــانــت ال ـصــورة مشابهة لــأجــواء االنتخابية
بثانوية سعد العبدالله في ثانوية نورية الصبيح
لتصويت اإلنــاث ،إذ بلغت أعــداد المقترعات خالل
فـتــرة الـســاعــة  2مـســاء الـ ـ  4245مـقـتــرعــة مــن أصــل
 15241م ـق ـيــدة ،وف ــي ال ـســاعــة ال ـخــام ـســة ارتـفـعــت
أعدادهن بنسبة  50في المئة عن فترة الظهيرة.

الجهراء
وعلى الرغم من قلة أعداد اللجان االنتخابية لفئتي
الذكور واإلناث التي بلغت  5لجان انتخابية بها ،لوحظ
التزام الناخبين بضوابط آلية االنتخابات منذ فتح
باب الصناديق في الساعة الثامنة صباحا ،إذ بلغت
أعداد المقترعين في مدرسة محمد صالح العدساني
خالل الساعة  1مساء «ذكور»  600مقترع من أصل 2137
ً
مقيدا ،بينما مدرسة المقداد بن األسود  450مقترعة
من أصل .2317

سعد العبدالله
وفي  24لجنة انتخابية في منطقة سعد العبدالله
التي تحتوي على كثافة عالية على مستوى الدائرة
الرابعة ،شهدت مدرسة ثانوية سعد العبدالله لتصويت
ً
ً
«ال ــرج ــال» إق ـب ــاال كثيفا مــن المقترعين خ ــال فترة
الظهيرة ،وزادت كثافة في فترة المساء ،إذ بلغت أعداد
المقترعين حتى الساعة  2مساء  4900مقترع من أصل
ً
 16350مقيدا ،بينما زادت أرقام المقترعين في الساعة
الـ  5مساء اكثر من  8آالف مقترع.

ً
نسبة التصويت في الساعة  12ظهرا
ً
 1255مقترعا في  7لجان انتخابية من
ً
أصل  7776مقيدا.
وف ــي مــدرســة أمـيـمــة بـنــت الـنـعـمــان
ل ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــت اإلن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث ،ب ـ ـل ـ ـغـ ــت ن ـس ـب ــة

التصويت بالجنسية
ق ـ ـ ــال مـ ـحـ ـم ــد ال ـم ـط ـي ــري
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار فـ ـ ــي ال ـل ـج ـن ــة
األص ـل ـيــة ل ـمــدرســة الـمـقــداد
بن األســود في الجهراء ،إن
القيود االنتخابية حصنت
وال نطلب البطاقة المدنية
وإنما التصويت بالجنسية
فقط.
وأضـ ــاف الـمـطـيــري« :لله
الحمد لم نواجه أي مشاكل
خالل عملية االقتراع».

العارضية
وتــوافــد المقترعون على صناديق االقـتــراع في
منطقة العارضية بمدرسة صالح الرويح لتصويت
الذكور بشكل ملحوظ وكان هناك طوابير ازدحام
على  9لجان انتخابية ،إذ بلغت أعــداد المقترعين
ً
ً
في الساعة الواحدة ظهرا الـ  2650مقترعا من أصل
 9206مقيدين.
وازدحمت اللجان االنتخابية في مدرسة أم الخير
لتصويت اإلناث من المقترعات بعد صالة الظهر،
إذ تجاوزت أعــداد المقترعات الـ  3000مقترعة من
أصل  10054مقيدة.

صباح الناصر

ً
التصويت في الساعة  12ظهرا 1300
مقترعة في  8لجان انتخابية من أصل
 8336مقيدة.

فــي مــدرســة عـبــدالـلــه الــرومــي لتصويت الــذكــور،
لالقتراع ،بعد صالة الظهر ،وزادت وتيرة الحضور
بعد الساعة  3مساء ،إذ بلغت أعــداد المقترعين
فــي  7لـجــان انـتـخــابـيــة أكـثــر مــن  2246مــن أصــل
 7109مقيدين.
ولم يختلف العرس الديموقراطي عن اللجان
االنتخابية النسائية بالمناطق األكثر كثافة من
الناخبات ،إذ تــوافــدن إلــى صناديق االقـتــراع في
مدرسة سلمى بنت عميس بشكل الفت في الساعة
ً
 12ظهرا وبلغت أعدادهن في الـ  9لجان انتخابية
أكثر من  3248مقترعة من أصل  9152مقيدة.

األندلس
ً
و بـ ــإ ج ـ ـمـ ــا لـ ــي  12389م ـ ـق ـ ـيـ ــدا ف ـ ــي  12ل ـج ـنــة
االنتخابية بمنطقة األندلس ،شهدت مدرسة حواء
بنت يزيد لتصويت الذكور مشاركة جميع الفئات
العمرية على التصويت في صناديق االقتراع منذ
الصباح الباكر ،إذ بلغت نسبة التصويت 1800
مقترع مــن أصــل  5909مقيدين ،بينما كان

واكتظ الناخبون على أبواب اللجان االنتخابية

حماس في «غرب عبدالله المبارك»
ناخب يرفع جنسيته والبطاقة المدنية أمام الكاميرا

ناخبة تبحث عن قيدها

ف ــي ال ـل ـج ــان االن ـت ـخــاب ـيــة لـمـنـطـقــة عـبــدالـلــه
الـ ـمـ ـب ــارك ،اخ ـت ـل ـفــت األجـ ـ ـ ــواء االن ـت ـخ ــاب ـي ــة عــن
سابقتها مــن المناطق وســط دخــول مقترعين
ج ــدد م ــن الـمـنـطـقــة ،إذ شــوهــد ال ـح ـمــاس على
ال ـم ـق ـتــرع ـيــن أثـ ـن ــاء ت ــواف ــده ــم ع ـل ــى ص ـنــاديــق
االقتراع في مدرسة الشدادية لتصويت الذكور
والتي تشمل  10لجان انتخابية ،وبلغت أعداد

طوابير االنتظار أمام لجان التصويت

ً
المقترعين خالل الساعة  3مساء  4752مقترعا
ً
م ــن أص ــل  11316م ـق ـي ــدا ،بـيـنـمــا بـلـغــت أع ــداد
المقترعات في مدرسة العبدلية لتصويت اإلناث
والتي تشمل  10لجان انتخابية  4322مقترعة
من أصــل  10868مقيدة بنسبة وصلت الــى 42
في المئة.

حضور الناخبات كبيرات السن

«التوك توك» في خدمة الناخبات
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الفائزون في «الرابعة»  -نتائج أولية

ً
من بين  80مرشحا

ناخبون يدلون بأصواتهم
ً
إق ـبــال الـنـســاء واض ـحــا فــي مــدرســة ثانوية
سلمان الفارسي ،وبلغت أعداد المقترعات 2200
مقترعة من أصل  6480مقيدة.
وفــي منطقة الــرابـيــة ،انتظم المقترعون على
اللجان االنتخابية من كبار السن والشباب في
مــدرســة ثانوية الــرابـيــة لتصويت الــذكــور ،حيث
بلغت نسبة التصويت في  3لجان انتخابية خالل
ً
ً
الساعة  11صباحا  450مقترعا من أصــل 2807
مـقـيــديــن ،أم ــا فــي مــدرســة زي ــد ال ـحــرب لتصويت
ال ـن ـســاء فـبـلـغــت أع ـ ــداد ال ـم ـق ـتــرعــات ف ــي  4لـجــان
انتخابية أكثر مــن  500مقترعة مــن أصــل 3228
مقيدة.
ول ــم تختلف األجـ ــواء االنـتـخــابـيــة فــي منطقة
ال ـع ـمــريــة ع ــن مـثـيـلـتـهــا ال ــرابـ ـي ــة ،إذ كـ ــان إق ـبــال

ناخبة تدلي بصوتها

ً
المقترعين عـلــى صـنــاديــق االق ـت ــراع خ ـجــوال في
ال ـص ـبــاح ال ـبــاكــر ،وك ــان ــت أعـ ــداد الـمـقـتــرعـيــن في
م ــدرس ــة ش ـمــان ب ــن عـلــي لـتـصــويــت ال ــذك ــور في
ً
ً
الساعة  12ظهرا في  3لجان انتخابية  996مقترعا
من أصل  2807مقيدين.
بينما بلغت أعداد المقترعات في مدرسة رقية
لتصويت النساء في  3لجان انتخابية ال ـ 1020
مقترعة من أصل  3083مقيدة.
ً
ً
وش ـهــدت منطقة ال ـف ــردوس إق ـب ــاال كـثـيـفــا من
المقترعين والمقترعات منذ الساعات األولى منذ
فتح باب صناديق االقتراع ،إذ ازدحمت طوابير
الـلـجــان االنـتـخــابـيــة مــن المقترعين فــي مــدرســة
إبراهيم مهنا المهنا لتصويت الذكور في  10لجان
ً
انتخابية خــال الساعة  12ظـهــرا ،وبلغت أعــداد
ً
المقترعين  2743من أصل  9141مقيدا ،أما مدرسة
الوليد بن عبدالملك لتصويت اإلناث فبلغت أعداد
المقترعات أكثر من  3000مقترعة في الـ  10لجان
انتخابية من أصل  10409مقيدات.
وفي منطقة الفراونية ،بلغت أعداد المقترعين
في مدرسة علي عبدالمحسن الصقالوي لتصويت
الذكور في  4لجان انتخابية خالل وقت الظهيرة
ً
 600مقترع مــن أصــل  2574مقيدا ،وفــي مدرسة
ثانوية الفروانية لتصويت اإلن ــاث بلغت أعــداد
المقترعات في  4لجان انتخابية  650مقترعة من
أصل  2466مقيدة.

لحظة فتح أحد الصناديق لبدء عملية الفرز

نواب الرابعة بمجلس 2020
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

االسم
شعيب الموزيري
فايز الجمهور
مساعد العارضي
محمد الراجحي
سعود بوصليب
ثامر السويط
مرزوق الخليفة
فرز الديحاني
سعد الخنفور
مبارك الحجرف

عدد األصوات
6200
5774
5750
5198
لم يترشح ()5100
4935
5760
4701
4520
4422

نواب الدائرة بالمجلس الجديد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

االسم
شعيب الموزيري
مبارك الطشه
محمد هايف
مبارك الحجرف
ثامر السويط
سعد الخنفور
مرزوق الخليفة
عبيد الوسمي
عبدالله فهاد
يوسف البذالي

عدد االصوات
٩٧٦٢
٧٤٩٢
٧٤٧٥
٦٣١٥
٥٥٩٢
٥٣٤٣
٥١٩٩
٥١٣٤
٤٨٩٤
٤٤٣١

١

شعيب ًالمويزري
العمر  63عاما  -نائب سابق.
حاصل على ماجستير في علوم الشرطة.

٢

مبارك الطشة
عضو في جمعية المحامين الكويتية والمستشار القانوني
لوزير العدل.

٧٤٩٢

٧٤٧٥

٣

هايف
محمد ً
العمر  58عاما  -نائب سابق
حاصل على ماجستير الدراسات اإلسالمية.

٤

الحجرف
مبارك ً
العمر  52عاما -نائب سابق.
حاصل على الماجستير في القانون.

٥

السويط
ثامر
ً
العمر  46عاما  -نائب سابق
حاصل على بكالوريوس هندسة معمارية.

٦
٧

٦٣١٥

٥٥٩٢

سعد الخنفور
ً
العمر  57عاما  -نائب سابق
حاصل على الثانوية

٥٣٤٣

٥١٩٩

مرزوق ًالخليفة
العمر  ٦١عاما  -نائب سابق في مجلس األمة ،حاصل على
دبلوم هندسة.

لقطات
• وف ــرت وزارة الصحة كمامات أم ــام بــوابــات
مدارس االقتراع لمن يرغب بارتدائها.
• تـ ــواجـ ــد م ـت ـط ــوع ــو إدارة الـ ــدفـ ــاع ال ـمــدنــي
لمساعدة كبار السن في عملية االقتراع.
• م ـن ـعــت وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ال ـم ــرش ـح ـي ــن فــي
بعض الـمــدارس من استقبال الناخبين من
داخل أبواب المدارس أو مناديبهم لترويج
حمالتهم االنتخابية.
• ع ـ ــادت ح ـبــة ال ـخ ـشــم م ــن ال ـمــرش ـح ـيــن على
الناخبين وكبار السن قبل دخولهم بوابات

مدارس االقتراع بعدما غابت عن االنتخابات
الماضية التي شهدت االحترازات الوقائية من
فيروس كورونا.
• وزارة الصحة وفرت العيادات الطبية الموزعة
ً
في مختلف مدارس االقتراع فضال عن توزيع
فنيي الطوارئ الطبية.
• على الرغم من عدم وجود اكشاك للمرشحين
أمام المدارس ،فإن المرشح شعيب المويزري
ً
وضـ ـ ــع أك ـ ـشـ ــاكـ ــا ل ـ ــه ف ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف مـ ـ ــدارس
«الرابعة».

٨
٩

٥١٣٤

الوسمي
عبيد ً
العمر  51عاما  -نائب سابق
حاصل على دكتوراه في الحقوق من جامعة واشنطن.

٤٨٩٤

فهاد
عبدالله ً
العمر  46عاما
نائب سابق ،حاصل على بكالوريوس في الهندسة.

يوسف البذالي
حاصل على شهادة الهندسة المدنية.

ناخبات أمام لجان اقتراعهن

٩٧٦٢

ناخبون متوجهون إلى لجان االقتراع

١٠

٤٤٣١

١٢

ةديرجلا

للتواصل مع صفحة «أمة »٢٠٢٢
majles@aljarida●com

•
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الدائرة الخامسة ...موجة تغيير تصل بـ  6أسماء
فيصل متعب
ومحمد جاسم

تمخضت نتائج أصوات الدائرة
الخامسة عن موجة تغيير
قوية ،جاءت بستة نواب جدد
إلى قبة عبدالله السالم ،بما
يعني سريان نحو  %60من
الدماء الجديدة في شرايين
الدائرة.
ً
العنوان
كان
باكرا
والتصويت
ً
األبرز في الدائرة األكبر عددا
من الناخبين بين الدوائر
الخمس ،إذ حضر المصوتون
فيها من جميع الفئات واألعمار
ذكورا وإناثا لالقتراعً ،لكن
الحضور الكثيف صباحا لم
يعكس نسبة الحضور العامة،
التي تدنت عن  60في المئة،
وانقلبت األوضاع في الوقت
الذي توقع الكثير كعرف في
تاريخ االنتخابات أن تشهد
ً
فترة المساء إقباال على
التصويت ،األمر الذي لم يحدث،
وضعف التوافد في المساء
خصوصا في العنصر النسائي.

ناخبو مدينة صباح األحمد بانتظار دخول لجانهم
عاشت الدائرة االنتخابية الـ  5أجواء مختلفة،
ً
ً
إذ شهدت معظم مناطقها إقباال كثيفا ،منذ فتح
ً
صناديق االقـتــراع عند الثامنة صباحا أمس،
و تــوا فــدت المجاميع االنتخابية منذ ساعات
الـصـبــاح األول ــى عند لـجــان االق ـتــراع بمختلف
ال ـم ــدارس ،بـعــدد  34مــدرســة ،تـضــم  118لجنة
للرجال ،و 121للنساء ،بين رئيسية وفرعية في
مختلف مناطق الــدائــرة الـبــالــغ عــدد ناخبيها
وناخباتها .257913
ف ـفــي مـنـطـقــة ص ـبــاح ال ـس ــال ــم ،ج ــاء تسجيل
الناخبين في مدرسة عبدالوهاب عبدالرحمن
الفارس للذكور متواضعا حتى الحادية عشرة،
ً
لينشط بـيــن الـثــالـثــة والــراب ـعــة ع ـصــرا ثــم هــدأ،
وس ـج ــل ال ـح ـض ــور م ــا ي ـق ــارب  7800م ــن أصــل
 ،14157في حين كان الحال أفضل في مدرسة
نـفـيـســة ب ـنــت ال ـح ـســن ل ــإن ــاث ،إذ زادت نسبة
المشاركة بالتصويت إلــى  61في المئة بنحو
 9200من أصل  15986ناخبة.
ّ
وتسيد اإلقبال لدى كبار السن منذ الصباح
الباكر ،للمشاركة واإلدالء باألصوات االنتخابية
ل ــدى م ــدرس ــة اب ــن زه ــر األن ــدل ـس ــي ف ــي منطقة
الـ ـع ــدان ،وال ـت ــي ش ــاع ــت فـيـهــا م ـظــاهــر ال ـعــرس
الــدي ـمــوقــراطــي فــي  8ل ـجــان ،بنسبة األص ــوات
في اللجنة الرئيسية حتى الحادية عشرة 130
صوتا مقابل  1000ناخب مقيد بها ،أي بنسبة
تجاوزت  10في المئة من مجمل األصوات.

لقطات انتخابية
• حـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ــور «ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات»
واإلعالميات :رغم منع الخيم
ووجـ ـ ـ ـ ــود ع ـ ـ ــدد م ـ ــن م ــؤي ــدي
الـمــرشـحـيــن أمـ ــام الـ ـم ــدارس،
ف ـ ـ ــإن ـ ـ ــه ك ـ ـ ـ ـ ــان الفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــا وجـ ـ ـ ــود
المؤيدين بتوزيع المنشورات
والـمــرطـبــات والعصائر على
الناخبين ،كما قام العديد من
المنظمين بــارتــداء الـشــارات
(الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاج ـ ـ ــات) أم ـ ـ ـ ـ ــام م ـ ـقـ ــرات
االقـتــراع ،لتأييد مرشحيهم،

وأصـ ـ ــر ال ـب ـع ــض ع ـل ــى وض ــع
صور المرشحين على الزجاج
األمــامــي والخلفي للمركبات
للدعم والتأييد.

«أولوية كبار السن»
• أولـ ـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ـ ــة كـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـس ـ ــن
واالحـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاج ـ ــات الـ ـخ ــاص ــة
بـ ــال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــت كـ ـ ــانـ ـ ــت م ــن
الـظــواهــر الـتــي لوحظت في
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات م ـج ـل ــس األمـ ــة

 ،2022ح ـي ــث ك ـ ــان ل ــوج ــود
ا ل ـم ـط ــو ع ـي ــن دور ر ئ ـي ـســي
في مساعدتهم ،بنقلهم من
ب ــواب ــة الـ ــدخـ ــول الــرئـيـسـيــة
حتى لجان االنتخاب.

«الصحة» تشارك
• تـ ـ ـ ـ ــواجـ ـ ـ ـ ــدات ال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد م ــن
اإلس ـع ــاف ــات ع ـنــد ال ـم ــدارس
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـ ــاالقـ ـ ـت ـ ــراع ك ـمــا
ت ـ ـ ـ ـ ــواج ـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدي ـ ـ ــد م ــن

الـ ـف ــرق ال ـط ـب ـيــة أثـ ـن ــاء سير
االنتخابات.

تنظيم مروري عال
• لــم يغب مشهد تنظيم السير
وفض االزدحامات المرورية عن
أعين رجــال الداخلية والمرور
وتحديدا في انتخابات مجلس
 ،2022لوجود األمــن والمرور
ف ــي مـخـتـلــف مـنــاطــق ال ــدائ ــرة
الخامسة.

ً
ً
القرين حضورا الفتا في الساعات الصباحية
األولى ،لكثرة المقيدين بها البالغ عددهم8661
نــاخـبــا ،حيث ازدح ــم المقترعون أم ــام اللجان
الفرعية للبحث عن األسماء والقيود المخصصة
لهم ،والتي كانت مسلسلة بالحروف األبجدية،
حيث ساعد رجــال األمــن على تنظيم الممرات
المؤدية لقاعات االقتراع.
كــان اإلقـبــال على اللجان الفرعية بكثرة ،إذ
وصل عدد من أدلوا بأصواتهم حتى الـ  12ظهرا

وحضر العنصر النسائي في مدرسة العدان
االبـتــدائـيــة ،الـتــي خصصت لــإنــاث للمشاركة
بالعرس الديموقراطي ،بوجود  8لجان رئيسية
وفرعية ،بحيث كان النصيب األكبر للتوافد امام
اللجان الفرعية ،لقربها بعضها من بعض ،إذ
بلغت نسبة التصويت حتى الساعة الحادية
ع ـشــرة فــي اللجنتين  2و ،3نـحــو  233صوتا
مقابل  1970ناخبة مقيدة في كلتا اللجنتين.
وش ـهــدت مــدرســة حـصــة حـنـيــف فــي منطقة

ناخبة تدلي بصوتها
في مدرسة حصة حنيف االبتدائية في لجنة رقم
واحد  160ناخبا.
وع ـلــى الـمـســار االن ـت ـخــابــي ،س ــارت مــدرســة
حسين العسعوسي االبتدائية في منطقة القرين
م ـثــل جـمـيــع الـ ـم ــدارس الـمـخـصـصــة لعمليات
االقتراع ،ولم يختلف مشهدها عن مشهد غيرها
من التفاعل والحضور لدى العنصر النسائي،
والذي تم توزيعه على  8لجان فرعية ورئيسية،
للمشاركة في العرس الديموقراطي ،وزاد اإلقبال
خالل الفترة المسائية ،والتي انطلقت عند الـ 12
ونصف بحضور الفت للنظر لإلناث ،حيث بلغت
نسبة األصوات في لجان  4و 5و 7نحو  ،755أي
بنسبة  10في المئة مقابل أعداد المقيدين بها.
وشـهــدت منطقة الــرقــة ازدحــامــا مــروريــا عند
الساعة  1ظهرا عند مدخل مدرسة سالم المبارك
الصباح والمقررة القتراع فئة الذكور ،الذين يبلغ
عــددهــم  7153بمقابل  6لـجــان واح ــدة رئيسية
وخمس فرعية ،وكانت المشاركة في لجان  ، 2و3
و 4بنحو  801صــوت عند الــواحــدة ظهرا ،حيث
كانت األصوات في لجنة  5فقط  ،114أي بمجمل
 915في أربــع لجان فقط.وفي مشهد متكرر ،لم
يكن هناك إقبال خالل فترة الظهيرة لدى مدرسة
غــزيــة بـنــت جــابــر االبـتــدائـيــة فــي منطقة الــرقــة
والمخصصة لتصويت فئة اإلناث ،حيث كانت
التوافد متوسطا.
وبلغت نسبة األصوات بكل اللجان الـ  8التي
خـصـصــت ل ــاق ـت ــراع عـ ــدد  1021ص ــوت ــا حتى
ً
ال ــواح ــدة ظ ـهــرا بــواقــع  12فــي الـمـئــة مــن نسبة
أصوات المقترعات.
وبالنسبة لمنطقتي الفحيحيل وأبوحليفة
ً
كان الحضور متوسطا في كل من مدارس أحمد
بن محمد الفارسي ،والمعري للذكور وفاطمة
عبدالله الحقان ،وروضة السالمة لإلناث.

جابر العلي كثافة مسائية

طوابير االنتظار

نواب الدائرة الخامسة 2020

عدد مناطق وناخبي الدائرة الخامسة

باالختالف عــن الفترة الصباحية بمنطقة
جــابــر الـعـلــي ،لــوحــظ االزدحـ ــام ال ـمــروري أمــام
مدرسة عبدالله األحمد الصباح اثناء الفترة
المسائية ،وتحديدا عند الخامسة مساء بإقبال
شديد في مقرات اللجان الرئيسية والفرعية،
لكثرة الناخبين ،مما أدى الــى االزدح ــام

نواب الدائرة الخامسة ٢٠٢٢

م

اسم المنطقة

ذكور

إناث

اإلجمالي

م

اسم المنطقة

ذكور

إناث

اإلجمالي

م

االسم

عدد األصوات

م

االسم

عدد األصوات

1

صباح السالم

14157

15986

30143

14

المنقف

4427

4530

8957

1

حمدان العازمي

8387

1

حمدان العازمي

11394

2

الصباحية

10417

11643

22060

15

هدية

4337

4381

8718

3

أم الهيمان وميناء عبدالله 10238

8983

19221

2

4

جابر العلي

9308

9272

18580

16

الفنطاس والمهبولة

2605

2927

5532

5

مبارك الكبير

9320

9044

18364

17

األحمدي

2596

2791

5387

6

مدنية صباح األحمد

9496

7863

17359

18

العقيلة

2002

2289

4291

7

الرقة

7153

8176

15329

19

أبوفطيرة

1926

2059

3985

8

القصور

7424

7656

15080

9

العدان

7537

7517

15054

10

القرين

6735

6708

13443

11

الظهر

5972

6517

12489

12

فهد األحمد

4903

4591

9494

13

الفحيحيل

4493

4682

9175

بدر الداهوم /تكميلية (عبيد
الوسمي)

43810 / 8371

2

سعود العصفور

10373

3

مبارك الخجمة

« 6801أمة »٨١٨-٢٠٢٢

3

خالد المونس

10114

4

الصيفي الصيفي

6294

4

الصيفي الصيفي

7341

5

خالد المونس

5387

5

محمد الحويلة

6928

20

أبوحليفة

1154

1198

2352

6

حمود مبرك

21

المسايل

736

767

1503

7

22

الوفرة

716

536

1252

23

مدينة خيران السكنية

76

68

144

24

الزور
اإلجمالي

		 0

1

1

257913 130185 127728

صالح الشالحي

5347
«أمة »١٢٧٧-٢٠٢٢
5113
«أمة »٢٦٢٢-٢٠٢٢

6

هاني شمس

6787

7

ماجد المطيري

5925

8

ناصر الدوسري

لم يترشح ()4750

8

محمد المهان

5485

9

محمد الحويلة

4720

9

مرزوق الحبيني

4799

10

أحمد مطيع

4651
«أمة »٤٢٧٠-٢٠٢٢

10

فيصل الكندري

4621
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جديدة إلى قبة عبدالله السالم

الفائزون في «الخامسة» نتائج أولية

11394

١

العازمي
حمدان ً
العمر  54عاما  -نائب سابق
حاصل على ماجستير القانون المدني

٢

سعود العصفور
حاصل على ماجستير الهندسة الميكانيكية جامعة
اوهايو  /أميركا.

٣

10373

العتيبي
خالد
ً
العمر  56عاما -نائب سابق
حاصل على بكالوريوس علوم شرطة.

10114

زحام أمام لجان أحد مراكز االقتراع

يوم تاريخي في «صباح األحمد» بأول مشاركة انتخابية
•

عزة إبراهيم

م ــارس أهــالــي مــديـنــة صـبــاح األح ـمــد السكنية
ً
حقهم االنتخابي للمرة األولى استنادا إلى مرسوم
بقانون أضــاف منطقتهم إلــى الــدائــرة االنتخابية
الخامسة.
وتوافد عدد كبير من أصحاب الحق بالتصويت
في االنتخابات الحالية إلى مراكز االقتراع لإلدالء
ب ــأص ــوات ـه ــم م ـن ــذ ف ـت ــح بـ ــاب ال ـت ـص ــوي ــت ال ـســاعــة
ً
ال ـثــام ـنــة ص ـب ــاح أم ـ ــس ،ت ـع ـب ـيــرا ع ــن ق ـ ــدرة أب ـنــاء
العاصمة الجنوبية على قلب الموازين في بورصة

المرشحين بأول انتخابات لها بمجلس األمة.
وأعــرب الناخبون والناخبات من أبناء مدينة
صباح األحمد في تصريحات متفرقة لـ «الجريدة»
ع ـ ــن سـ ـع ــادتـ ـه ــم بـ ـمـ ـم ــارس ــة ح ـق ـه ــم االن ـت ـخ ــاب ــي
والدستوري .
وبحسب أرقام وزارة الداخلية يبلغ عدد أصحاب
حــق التصويت فــي مدينة صـبــاح األحـمــد 17359
ً
ناخبا بينهم  7863ناخبة ،وحرص عدد كبير منهم
على الحضور والمشاركة.
وقـ ــال أح ــد الـنــاخـبـيــن« :س ـع ــداء ب ـهــذا المشهد
الديموقراطي الذي يعكس حرص المواطنين على

وطنهم ومصالحه العليا» ،فــي حين أكــد آخــر أن
زيادة نسبة المشاركة في التصويت باالنتخابات
يدفع للمزيد من انتقاء األصلح واألخير لتمثيل
الشعب تحت قبة البرلمان،
وأضاف ثالث أن مدينة صباح األحمد نموذجية
وأهلها يستحقون بـجــدارة المشاركة فــي عملية
التصويت« ،لذلك نهنئ أنفسنا باللحظة التاريخية
ً
التي تأخرت كثيرا».
م ــن ج ــان ـب ــه ،أك ـ ــد رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة ال ـم ـس ـت ـشــار
عـبــدالـلـطـيــف الـفـهــد لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» ،أن الـتـصــويــت
وإث ـبــات الـقـيــد بالبطاقة الـمــديـنــة أصـبــح أدق من

ناخبات في أحد مراكز االقتراع

حيث أسماء المواطنين وأماكن إقامتهم والدوائر
التي ينتمون إليها.
وأشار إلى أن إقبال المواطنين من أبناء مدينة
صباح األحمد على المشاركة بعملية التصويت
ً
ً
يعتبر مـمـتــازا  ،خصوصا فيما يتعلق بمشاركة
ً
المرأة أيضا التي أثبتت حضورها وتفاعلها منذ
ساعات الصباح األولى لتعبر عن حريتها وقدرتها
في اختيار أفضل من يمثلها بالسنوات المقبلة.

٤

الصيفيً الصيفي
العمر  61عاما  -نائب سابق
حاصل على بكالوريوس في الجغرافيا.

٥

محمد الحويلة
العمر  51عاما  -نائب سابق.
حاصل على ماجستير في العلوم السياسية.

٦

6787
هاني شمس
 52سنة ،فاز بعضوية مجلس األمة (ديسمبر
 )2012المبطل بحكم المحكمة الدستورية.

بدء الفرز في إحدى اللجان

5925

٧

المطيري
ماجد ً
العمر  50عاما -نائب سابق.
حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال.
عمل في شركة نفط الكويت.

٨

محمد المهان
حاصل على دبلوم تقنية المعلومات من كلية كامبردج

٩

ناخب يبحث عن اسم مرشحه

6928

جانب من سير عملية التصويت في إحدى اللجان

المروري خارج أسوار المدرسة.
وشـهــدت اللجان إقـبــاال كثيفا أثـنــاء الفترة
المسائية تخللها حضور مزيج من كبار السن،
واالح ـت ـيــاجــات ال ـخــاصــة ،والـنــاخـبـيــن بنسبة
مشاركة فاقت  30في المئة من عدد المقيدين
في اللجان.
بينما ســاد الحضور النسائي فــي مدرسة
سعد الصايغ المتوسطة اثناء الفترة المسائية
األخيرة بالعديد من الناخبات وسط ازدحــام
عند لجان االقتراع ،للبحث عن األسماء المدرجة
بالحروف األبجدية ،حيث كانت نسبة الحضور
مختلفة تماما عن باقي مــدارس «الخامسة»،
والتي فاقت بالحد التقريبي نسبة  48في المئة
من أعداد الناخبات.

المستشار أحمد الياسين يدقق على الناخبات

7341

10

5485

مرزوق الحبيني
نائب سابق لعدة فصول تشريعية

4799

4621

الكندري
فيصل ً
العمر  52عاما  -نائب سابق.
حاصل على ماجستير ادارة األعمال.
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السعدون يحتفل بفوزه بالمركز األول

السعدون ومهلهل المضف واالحتفال بالفوز
ً
مـ ـبـ ـك ــرا ،اح ـت ـف ــل رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس األمـ ــة
األس ـب ــق ،ال ـنــائــب أح ـمــد ال ـس ـعــدون بـفــوزه
بــال ـمــركــز األول ع ــن الـ ــدائـ ــرة االن ـت ـخــاب ـيــة
الثالثة النتخابات مجلس األمة  2022وسط
أنصاره وحملته االنتخابية والناخبين.

وك ــان ف ــي مـقــدمــة الـمـهـنـئـيــن ل ــه ال ـنــواب
مـهـلـهــل الـمـضــف وع ـبــدال ـعــزيــز الصقعبي
ومـهـنــد ال ـســايــر ،وال ـنــائــب االس ـبــق صالح
الفضالة.
ووج ــه الـحـضــور الـتـهــانــي والـتـبــريـكــات

ل ـل ـنــائــب الـ ـسـ ـع ــدون ب ـع ــد ف ـ ــوزه بـعـضــويــة
مـجـلــس األمـ ــة لـتـمـثـيــل ال ـش ـعــب الـكــويـتــي،
متمنين له النجاح في المرحلة المقبلة.

قبلة على جبين السعدون

فرحة كبيرة بالمركز األول

لقطة جماعية

 ...وصورة تذكارية

عبدالله المضف بعد فوزه :سأحافظ على
الكويت والدستور وأدافع عن المال العام

ً
الزيد محاطا بمهنئيه

ً
عبدالله المضف محتفال بفوزه وسط ناخبي الدائرة
شكر النائب عبدالله المضف
أبـ ـن ــاء ال ـش ـع ــب ال ـك ــوي ـت ــي عـلــى
ً
وقفتهم خصوصا أبناء الدائرة
االول ــى ،الــذيــن غـمــروه بلطفهم
ووقـ ـفـ ـتـ ـه ــم الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة فـ ــي ه ــذه
االنتخابات.

وقـ ــال ال ـم ـضــف ،ع ـقــب ف ــوزه:
«سأظل عند تعهدي بالمحافظة
على الكويت والدستور ومدافعا
ً
عن المال العام» ،مضيفا« :اآلن
طويت صفحة االنتخابات بما
لها وما عليها ونحن اآلن أمام

ً
ً
المضف متوسطا عددا من الحضور

الزيد :أمامنا مشروع دولة سننفذه للوطن
ال لفئة أو طائفة أو مصالح شخصية

مرحلة يسودها التفاؤل ،وأسأل
الله أن يوفقنا لنعكس ونحقق
تطلعات الشعب الكويتي».
وتابع :أجدد شكري للشعب
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ع ـ ـلـ ــى هـ ـ ـ ــذه ال ـث ـق ــة
ال ـغــال ـيــة ال ـت ــي س ـت ـضــاعــف من

مـســؤولـيـتــي واالص ـ ــرار الكبير
على تحقيق المصلحة العامة
للبلد والمواطنين.

ً
 ...ومصرحا لوسائل اإلعالم

احتفل النائب أسامة الزيد بفوزه في االنتخابات عن الدائرة األولى
ً
ً
وسط ناخبيه ،مشيدا بوقفة الشعب الكويتي وناخبي دائرته متطلعا
إلى العمل واإلصالح خالل المرحلة القادمة.
وقــال الزيد خــال احتفاله وناخبيه بفوزه بمقعد مجلس األمــة:
سنعمل من أجل الوطن ال من أجل فئة معينة أو مصالح شخصية،
ً ً
ً
وخاطب الناخبين قائال :يعجز لساني عن شكركم فردا فردا ،وتحملنا

الزيد في أحضان ناخبيه

كل أنواع اإلساءات لكن آثرنا على أنفسنا أن يكون الرد عبر الصندوق.
وأضاف :أمامنا مشروع دولة ،وسنعمل جاهدين لتنفيذه من أجل
ً
الوطن ال من أجل فئة أو طائفة بعينها أو مصالح شخصية ،موضحا
أن الكويت بعد الخطاب السامي غير الكويت ما قبل الخطاب ،وسنكون
خير الـعــون للقيادة والمجلس الـقــادم ،وسنغير الكويت ونجعلها
أفضل ما تكون.

 ...وقبلة على الرأس
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الدائرتان الثانية والثالثة احتفلتا بفوز عالية وجنان
• الخالد :سأحارب من أجل كويت أفضل • بوشهري :الشعب انتفض ...وأصواتكم دين في رقبتي

الخالد تتلقى التهاني بفوزها

عزة إبراهيم

تهنئة بوشهري بالوصول إلى البرملان

اح ـت ـف ـل ــت ال ـ ــدائ ـ ــرت ـ ــان ال ـث ــان ـي ــة
وا لـثــا لـثــة ب ـفــوز ا لـنــا ئـبـتـيــن عالية
الخالد وجنان بوشهري.
و ش ـ ـ ـكـ ـ ــرت ب ـ ــو شـ ـ ـه ـ ــري أ ب ـ ـنـ ــاء
الكويت ،خصوصا الدائرة الثالثة
والمتطوعين في حملتها ،مشيرة
إل ــى أن ـهــا تـحـمــل ال ـعــرفــان لـهــؤالء
الـ ــذيـ ــن آم ـ ـنـ ــوا ب ـه ــا وب ــرس ــال ـت ـه ــا.
وقالت بوشهري بعد فوزها :الفوز

هــو فــوز الشعب الكويتي قبل أن
ّ
تحمل
يكون فوزي ،وأشكر كل من
العناء وذ هــب لــإدالء بصوته في
ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق لـ ـص ــالـ ـح ــي ،م ـض ـي ـفــة
«أصواتكم د يــن في رقبتي ،وهذه
ثقة أدعو الله أن أكون أهال لها».
وأكدت بوشهري لـ «الجريدة» أن
«الشعب الكويتي انتفض في يوم
ا لـعــرس الديموقراطي للتصويت

واختيار أعضاء مجلس أمة ،2022
و هــو الشعب ا لـقــادر على اختيار
مــن يمثله التمثيل الصحيح في
قاعة عبدالله السالم».
وأ ضـ ــا فـ ــت أن « شـ ـع ــب ا ل ـك ــو ي ــت
واع ولــديــه مــن الـحــريــة والـحــرص
ٍ
على الوطن ومصلحته ما يدفعه
للمشاركة في اختيار المرشحين
الذين يرون فيهم القدرة على حمل

 ...وبوشهري تحتفل بطريقتها

الخالد وفرحة الفوز

احتفال كبير بفوز بوشهري

جراح المطيري

أكد النائب بدر المال أن المرحلة القادمة هي مرحلة عمل وإنجاز
للمؤسسة البرلمانية من خالل جدية الرقابة وجــودة التشريع،
ً
متمنيا التوفيق للجميع بما فيه خير ومصلحة الكويت وأهلها.
وقال المال عقب فوزه عن الدائرة الثانية« :اليوم ظهرت اإلرادة
الحقيقية للشعب الكويتي ،وأشكر القيادة السياسية على هذه
االنتخابات النزيهة ،وأتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان ألهل
الكويت بجميع الــدوائــر االنتخابية على المشاركة والمساهمة
بتصحيح ال ـم ـســار ،وأخ ــص بــالـشـكــر والـتـقــديــر أهــالــي الــدائــرة
الثانية وجميع من منحني الثقة أو أشفق علي منها وأعفاني من
تحمل المسؤولية» .وأضاف« :أتقدم بالشكر الجزيل أيضا لجميع
القائمين على تنظيم وضمان نجاح العملية االنتخابية من السلطة
القضائية والتنفيذية ممثلة بمنتسبي وزارة الداخلية وبقية جهات
الدولة ،فجهدهم مشكور ومحل تقدير لدى الجميع».

وفي األحضان

جنان متوسطة مهنئتني

 ...وجانب من فرحة الناخبني

المال :المرحلة القادمة لإلنجاز ...واإلرادة
الشعبية الحقيقية ظهرت
●

أمانة الوطن ،والحفاظ على قيمة
وم ـكــانــة ه ــذه ال ــرس ــال ــة الـشــريـفــة،
ا لـتــي ال يليق لـهــا ســوى األو فـيــاء
من أبناء الكويت».
ّ
وثمنت مشاركة المواطنين منذ
ا لـســا عــات األو ل ــى ال نـطــاق عملية
االقتراع ،مؤكدة أن كل صوت قادر
على إحداث التغيير.
م ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،أك ـ ـ ـ ــدت الـ ـن ــائـ ـب ــة

عالية الخالد ،عقب إ عــان فوزها
ب ـع ـض ــو ي ــة م ـج ـل ــس  ،2022أ ن ـه ــا
مستمرة مــن أ جــل ا لـكــو يــت ،وانها
ستحارب بكل حب لكويت أفضل.
وق ـ ــال ـ ــت ال ـ ـخـ ــالـ ــد ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
أمام ناخبيها في مقرها بمنطقة
الشامية « سـنـحــارب بكل حــب مع
إخـ ــوانـ ــي وأه ــال ـي ـن ــا ح ـت ــى ت ـكــون
ك ــوي ــت أفـ ـض ــل ،وه ـ ــذا ه ــو سـعـيــي

املال على أكتاف أنصاره

للكويت ،و لــن أد خــل مجلس األمة
إال من أجلها ،فال نسوى أي شيء
من غير الكويت التي عزتنا ،فهي
م ـس ـت ـق ـب ـل ـنــا وم ـس ـت ـق ـب ــل أب ـن ــائ ـن ــا
وأحفادنا» ،مضيفة «أشكر كل من
ع ـمــل م ـع ــي ،وس ـن ـك ـمــل عـمـلـنــا مــن
أجل الكويت».

ً
عبدالوهاب العيسى :شكرا للثقة الغالية
والرد جاء عبر الصناديق

ق ـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــائـ ــب عـ ـب ــدال ــوه ــاب
الـ ـ ـعـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــى« :أشـ ـ ـ ـك ـ ـ ــر الـ ـشـ ـع ــب
ً
الكويتي على الثقة الغالية جدا،
ً
خصوصا بعد حمالت التشويه
واإلشاعات التي تعرضت لها».
وأض ــاف العيسى بعد فــوزه
ف ــي ان ـت ـخ ــاب ــات م ـج ـلــس األم ــة
ع ــن الـ ــدائـ ــرة ال ـثــان ـيــة ان «الـ ــرد
ج ـ ــاء لـ ـه ــوالء الـ ـي ــوم م ــن خ ــال
الصناديق وابناء الكويت الذين
قالوا كلمتهم ،وأعاهد الشعب
ً
الـكــويـتــي أن أكـ ــون أهـ ــا للثقة
الـ ـت ــي م ـن ـح ـنــي إي ــاه ــا ال ـش ـعــب
الكويتي».

ً
العيسى محموال على األكتاف

في أحضان املهنئني

إضافات
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شوشرة :نهاية البداية

يوسف عبدالكريم الزنكوي

بقايا خيال :عبدالله الفضالة وتراثه العالمي

د .مبارك العبدالهادي
بعد ماراثون انتخابي ومع إعالن نتائج ما قرره الشعب الكويتي
في اختيار ممثليه في مجلس األمة ،فإن المسؤولية اآلن انتقلت إلى
النواب الذين يجب أن يبادروا لمحو آثار الماضي السيئة التي كانت
من مخلفات المجالس السابقة ،والتكاتف والتالحم من أجل المرحلة
المقبلة التي يفترض أن تبدأ من اآلن عبر برنامج عمل حكومي متفق
عليه وقابل للتنفيذ ويتعامل مع كل المطالب الشعبية ،مع التزام حقيقي
وفعلي بمدة إنجازه ،ووضع خطة مشتركة بين السلطتين قائمة على
ً
مبدأ التعاون والتنسيق واالتفاق بعيدا عن التجاذبات لتفويت الفرصة
على من يسعى لخلق الفوضى وإثارة قضايا جانبية ال فائدة منها.
إن السلطتين مطالبتان برد التحية للشعب الكويتي الذي ينتظر
مرحلة اإلنجازات والبناء وتحقيق رؤية ثابتة وواضحة إلعادة درة
الخليج إلى مكانتها الطبيعية ،فهناك متسع من الوقت لهذا العمل
الذي يحتاج قيادات األجهزة الحكومية الذين يفترض أن يكون دورهم
فاعال في دعم التصورات اإلصالحية ،وعلى السلطتين فتح ملفات
الفساد بال استثناء ،فضال عن قضايا التعليم الذي يحتاج إلى إعادة
نظر وتطوير ونفضة ،والخدمات الصحية التي تتطلب كفاءات وطنية،
وااللتفات إلى شوارعنا المتهالكة بعد أن أصبحت مصدر نزيف للدماء
بسبب الحوادث وغيرها.
ً
على مــن يجتمعون تحت قبة عبدالله السالم أن يـعــوا جـيــدا أن
الشعب مل من مسلسل التخاذل والتهاون والصدامات واألفالم التي
يجيد تمثيلها البعض ،خصوصا من يعملون وفق مبدأ الضحك على
الذقون والوعود واألوهام واألحالم وتزيين الصورة وجعلها جميلة
ً
رغم قباحتها ،وعلى الشعب أن يكون حازما في متابعة النواب وعدم
االستهانة مع المتالعبين والمتخاذلين ومحاسبتهم أوال بأول حتى ال
يخرجوا عن المسار .واأليام القادمة كفيلة بكشف كل نائب يمثل الشعب
أو يمثل عليه ،فيجب أن تكون هناك محاسبة آنية ،ألن الشعب شريك
رئيسي في بيت األمة ،ويحق له محاسبة كل نائب دون أي مجاملة،
واألهم أيضا أن يعاد النظر في الخطابات التافهة التي حملتها بعض
المقار االنتخابية وإيجاد آلية ملزمة لكل من سيخوض االنتخابات
مستقبال بأن يكون هناك طرح فكري واع يتضمن برامج انتخابية
هدفها مصلحة الشعب الكويتي بعيدا عن تشويه المشهد الديموقراطي،
خصوصا أن هناك من حاول تفكيك الوحدة الوطنية ،وال بد من وضع
تشريعات ذات نهج واضح يحاكي العقول قبل استعطاف القلوب وإثارة
النعرات وتجييش الناس وكأننا في حرب دائرة.
آخر السطر :على الشعب أن يضع الءاته في وجه المتخاذلين من
أعضاء السلطتين.

ً
ً
أوال وأخيرا :منع
االختالط في «الصحة»
مشاري ملفي المطرقة
رغم الجهود الطيبة التي بذلت خالل السنوات الماضية لتحسين
الــوضــع الـصـحــي فــي ال ـب ــاد ،ورغ ــم ال ــزي ــادة الـكـبـيــرة فــي الميزانية
المخصصة لهذا القطاع ،ورغــم امتالك الكويت أحــدث بنية تحتية
ً
معنية بالرعاية الصحية في المنطقة وفقا لمنظمة الصحة العالمية
فــإن مستشفياتنا ومراكزنا الصحية ال تــزال تعاني مشاكل كثيرة،
وبعض الخدمات التي تقدم فيها سيئة ودون المستوى المأمول رغم
امتالكها أجهزة طبية حديثة تضاهي الموجودة في كبرى المستشفيات
العالمية ،كذلك مازالت مشكلة االزدحام واالنتظار في بعض العيادات
الخارجية والتخصصية قائمة مع استمرار سوء االهتمام بالمرضى
والمراجعين واألخطاء في التشخيص الطبي في ظل غياب الكفاءات
واستقدام أطباء من الخارج من الدرجة الثانية ،ومن دول غير متقدمة
في هذا المجال .ما دفعني إلى فتح ملف مشاكل وزارة الصحة في هذا
التوقيت واقعة رصدتها خالل زيارتي ألحد المراكز الصحية قبل أيام في
ً
ً
قسم التحاليل ،حيث وجدت ازدحاما شديدا من المراجعين وحالة من
الفوضى والتخبط من الموظفين مع مالحظتي ألمر شديد السوء ،وهو
أن هذا القسم مختلط ويجمع بين الرجال والنساء ،وال يمنح استثناءات
ً
أولوية لكبار السن وأصحاب االحتياجات الخاصة ،وأعتقد أن كثيرا من
مراكزنا الصحية المنتشرة في ربوع البالد تتعامل بهذه الطريقة وفيها
ازدحام وتكدس واختالط وإهمال للمسنين والمعاقين ،وهذا ال يليق
بالكويت وعادات وتقاليد شعبها ،وكذلك باإلمكانات المتوافرة التي
تسمح بتخصيص قسم للرجال وآخر للنساء أو تحديد مواعيد معينة
لكل فئة تقوم بمراجعة قسم التحاليل ألخذ العينات وتسلم النتائج.
إن وزارة الصحة مطالبة بأن تلتفت بشكل سريع إلى ما يحدث في
مراكزها الصحية من أمور وتصرفات مرفوضة ،وتسعى جاهدة إلى
مواجهتها وعالجها وتعمل على حل المشاكل الكثيرة التي تواجه
المواطنين الذين يراجعون مستشفياتها وتعيد النظر في آليتها
القديمة التي تعتمد على تخصيص عيادات محدودة تعمل ببطء شديد،
وال تتناسب مع زيادة أعداد المراجعين مع ضرورة توزيع العيادات
التخصصية في جميع مراكز الرعاية الصحية على مختلف المحافظات،
ويتم تزويدها بالطاقم الطبي الكافي ،مع الحرص على الفصل بين
الــرجــال والنساء ومنح كبار السن وذوي اإلعــاقــات األولــويــة في كل
األقسام وحل مشكلة االنتظار واالزدحام التي تعانيها العيادات الطبية.

أكتب لمن يرى
مريم محسن كمال
تطورت األنشطة الرياضية في السنوات الخمس األخيرة بطريقة
واضحة وجذابة ،حيث وصل األمر إلى أن ممارسة الرياضة ال تحتاج
اشتراكات ،كل ما في األمــر هو الخروج من المنزل وممارستها في
أماكن كثيرة منتشرة على نطاق واسع في الكويت ،ومن أكثر األمثلة
الحية على ذلك لعبة البادل التي تكاد ال تخلو منطقة في الكويت من
ملعب أو اثنين لممارستها ،ولكننا اليوم مع تغير المفاهيم وزيادة
وعي المجتمع بأهمية الرياضة وقلة األماكن السياحية التي انعكست
ً
إيجابا على المرافق الرياضة ،ما زلنا نواجه مشكلة مستعصية ،وهي
االحتراف الرياضي في األندية الحكومية.
في بداية  ٢٠٢٢ناقشت لجنة شؤون الشباب والرياضة مشروع قانون
االحتراف واالستثمار الرياضي ،ولكن عام  ٢٠٢٢يكاد ينتهي دون أي
تغيير إيجابي يذكر ،فما زال المحترفون يعانون اإلقصاء وقلة الدعم
المادي والمعنوي ،ويكاد التكريم ينعدم ،وال ُيمنحون تفرغا رياضيا أو
حتى راتبا ولو كان رمزيا ،وكلها معوقات تزيد حجم الكارثة لمحترفين
وأبطال دون دعم حكومي بارز ،مما يؤدي إلى عزوف الشباب الجدد
ً
عن االنخراط في أي بطولة بسبب ما ذكر سابقا ،كما أن بيئة النوادي
ً
الطاردة مع وجود عدد قليل من النوادي الحكومية تزيد الوضع سوءا
بعد أن كانت الكويت سباقة في مختلف الرياضات وأسماء أبطالها
يمثلون الرياضة الكويتية في شتى المحافل الدولية.
ولعل نادي الصيد والفروسية من األمثلة البارزة والواضحة في
تردي الوضع ،حيث تحولت بيئة النادي من جاذبة للفرسان الى بيئة
طاردة بسبب سوء اإلدارة وعدم تعيين ذوي الخبرة والكفاءات ،فهو
النادي الحكومي الوحيد في الكويت ،وليس فيه بيئة مناسبة لممارسة
هواية الفروسية وقفز الحواجز ،فأصبح كل فارس في هذا النادي يدفع
الرسوم التي ارتفع سعرها دون تطوير للخدمات أو حتى الصيانة،
وأصبح الفرسان مسؤولين عن صيانة أبسط المواضيع كاإلنارة ومن
حسابهم الخاص .أكتب اليوم لمن يرى وال يسمع بضرورة التغيير
وتصحيح المسار لتسهيل ممارسة مثل هذه الرياضات النبيلة التي
كانت الكويت بــارزة فيها سابقا ،ومــن أبــرز الحلول تعيين إداريين
متخصصين في المجال ومتفهمين لرغبات رواد المكان والصيانة
الدورية ومتابعة المنشأة ،وتوفير كل سبل الراحة من سائسي الخيل
ومرافق الخيل والمسعفين والبيطريين والمدربين لضمان سالمة
األف ــراد ،وال ننسى أن تشجيع المحترفين وتقديم الدعم لهم واجب
وطني بحت ال مطلب يخضع لألهواء.

edhafat@aljarida●com

يـ ــوم ال ـس ـبــت ال ـم ــواف ــق  15م ــن شـهــر
ً
أكتوبر المقبل يصادف مرور  55عاما
ع ـلــى وفـ ــاة األدي ـ ــب وال ـش ــاع ــر وال ـكــاتــب
والـمـلـحــن وال ـعــازف والـفـنــان والـمـطــرب
وال ـم ـن ـش ــد والـ ـمـ ـق ــرئ ع ـب ــدال ـل ــه ف ـضــالــة
ارح ـم ــة الـسـلـيـطــي ال ـم ـش ـهــور بـعـبــدالـلــه
ال ـف ـض ــال ــة ،ت ـخ ـيــل أن ك ــل هـ ــذه األل ـق ــاب
كـ ــان ي ـح ـم ـل ـهــا هـ ــذا ال ـك ــوي ـت ــي ال ـضــريــر
على كاهله ،ولو بحثت في مخطوطات
ال ـم ــوس ـي ـق ــى ال ـع ــرب ـي ــة ل ـم ــا وجـ ـ ــدت مــن
ي ـضــاهــي ن ـب ــوغ ه ــذه الـشـخـصـيــة بـهــذا
ال ـقــدر الـعـظـيــم مــن اإلنـ ـج ــازات فــي زمــن
ك ــان أه ـلــه وم ـعــاصــروه ي ـحــاربــون الـفــن
ً
والفنانين ،ويعدونه ضربا من الجنون
والكفر.
وع ـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال ال ال ـح ـصــر ،لو
قارناه بالموسيقار فريد األطرش ،الذي
بلغت شهرته اآلفاق ويعرفه كل العرب،
لوجدنا أن الفنان فريد األطرش لم يبرع
إال في كتابة األغنية باللهجة المصرية
والتلحين والغناء فقط ،أي أنه تميز في
مجاالت ثالثة فقط و هــو ليس ضريرا،
وألنه يحمل لقب «أمير» فقد توافرت له
مختلف و ســا ئــل اال ت ـصــال بالجماهير
من إذاعة وتلفزيون وسينما ،لتفرش له
طريق الشهرة بالورود ،في حين الفنان
الكويتي الضرير ،عبدالله الفضالة ،برع
في مجاالت كثيرة تنوعت بين األدبية

والفنية ،ورغم ذلك لم يتقدم أحد ليسبغ
عليه لقب «موسيقار» ،ر غــم استحقاقه
ه ــذه ال ـم ـكــانــة أك ـث ــر م ــن أي ف ـن ــان آخ ــر،
ف ـل ـمــاذا ل ــم ت ـصــل ش ـهــرتــه إل ــى مـسـتــوى
ش ـهــرة الـمـبــدعـيــن مــن الـفـنــانـيــن الـعــرب
الذين عاصروه؟
الغريب أن عبدالله الفضالة ال يعرفه
وال يطرب ألغانيه إال من تجاوز الستين
ً
عاما  ،ورغم ذلك فإن القلة القليلة فقط
تعرف اسمه الكامل ،وال تعرف أنه برع
في كثير من المجاالت األدبية والدينية
ً
والفنية ،األمر الذي يجعله متفوقا على
أ ب ـنــاء جـيـلــه .أ ق ــول ه ــذا ألن الكويتيين
يفاخرون بعبدالله الفضالة ا لــذي برع
ف ــي ك ــل ه ــذه ال ـح ـقــول وه ــو فــاقــد نعمة
البصر ،فماذا كان يمكن أن يحققه هذا
ً
الضرير لو كان مبصرا ؟ وما المجاالت
األخرى التي كان سيقتحمها ليضيفها
إل ــى قــائـمــة إن ـجــازاتــه ال ـخــارقــة؟ وكـيــف
كــانــت سـتـتـعــامــل مـعــه وســائــل اإلع ــام،
في تلك الحقبة الزمنية ،لو أنها عرفت
أن ــه نــاب ـغــة زم ــان ــه؟ وأه ــم م ــن ه ــذا كـلــه،
مــاذا أ عــدت دو لــة الكويت لتكريم واحد
من أبنائها الذي يفاخر به الخليجيون
قبل الكويتيين؟ بل ماذا أعدت الحكومة
البن الكويت من تكريم يليق بإنجازاته
التي وضعته في مصاف العالميين؟
وق ـ ــد وق ـ ــع بـ ـي ــن ي ـ ــدي ث ـ ــاث مـ ـق ــاالت

كـ ـ ـتـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــا ك ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــزمـ ـ ـ ـ ــاء ي ـ ــوس ـ ــف
ع ـبــدالــرح ـمــن وع ـبــدال ـم ـح ـســن ال ـش ـمــري
وا لـكــا تــب اإل م ــارا ت ــي ا لـمـعــروف عبدالله
ا لـمــد نــي ،و كـتــا بــا مــن الحجم المتوسط
مــن تــألـيــف الــزمـيــل صــالــح الـغــريــب ،وال
شــيء غير هــذا اإلنـتــاج األدب ــي فــي حق
فـ ـن ــان مـ ـت ـع ــدد ال ـ ـمـ ــواهـ ــب ،وق ـ ــد ع ــرف ــت
م ــن األخ صــا لــح ا ل ـف ـضــا لــة أن تـلـفــز يــون
ً
دولـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت ك ـ ــان ق ــد أع ـ ــد م ـس ـل ـســا
ف ــي ب ــداي ــة الـثـمــانـيـنـيــات يـحـكــي سـيــرة
حـيــاة الـفـنــان عـبــدالـلــه الـفـضــالــة ،ومنع
عــرضــه بـسـبــب خـطــأ وق ــع فـيــه الـمــؤلــف
أو ك ـ ــا ت ـ ــب ا ل ـ ـس ـ ـي ـ ـنـ ــار يـ ــو ح ـ ـ ــول ب ـعــض
األح ـ ـ ــداث ،فـتـسـبــب ب ــإي ـق ــاف الـمـسـلـســل
حتى يومنا هذا ،وكان باإلمكان إجراء
ال ـت ـع ــدي ــات ال ـم ـنــاس ـبــة ل ـمــواص ـلــة هــذا
العمل التاريخي ،وتسجيل تلك الحقبة
ً
الزمنية من تاريخ الكويت الحديث ،بدال
من إيقافه إ لــى األ بــد وحرمان الشعوب
العربية من االستمتاع بمدرسة فنون
الفضالة ،ألهمية هذه الشخصية الفذة
الـ ـت ــي كـ ــان ل ـه ــا األث ـ ــر ال ـب ــال ــغ ف ــي آداب
وفنون منطقة الخليج.
أال يستحق ا لــرا حــل الكبير عبدالله
الفضالة أن توفيه الدولة حقه فتتقدم
من اليونسكو للمطالبة بضم إنجازاته
ل ـقــائ ـمــة ال ـي ــون ـس ـك ــو ل ـل ـت ــراث ال ـعــال ـمــي
الثقافي؟

د .نبيلة شهاب

الفروق الفردية عند األطفال
ونحن ننظر للوهلة األولــى إلــى أطفال في المدرسة أو في
ً
أي مكان آخر نراهم متشابهين نوعا ما في تصرفاتهم ،ولكن
ً
فعليا كل طفل منهم مختلف عن اآلخــر ،واالخـتــاف والفروق
الفردية تكون حتى بين اإلخوة وحتى التوائم منهم ،وتعود هذه
االختالفات الى التفاوت في شخصياتهم أو قدراتهم العقلية أو
البدنية ،الى جانب االختالف في حياتهم االجتماعية والنفسية
بشكل عام.
ففي المدرسة يتشابه األطفال في الذكاء والقدرات العقلية
في المستوى الدراسي الواحد ،لكنهم ال يتطابقون في ذلك ،مما
يترتب عليه فروق في التحصيل الدراسي والتعامل مع األطفال
اآلخرين والكبار ،وهذه الفروق بين األطفال تتطلب منا التعامل
معهم بأساليب وطرق مرنة تتقارب وتتباعد حسب هذه القدرات.
كما أن ال ـفــروق واالخـتــافــات تـطــول كــذلــك شخصية الطفل
وطباعه ،فاالختالف في الشخصية يعود الى العوامل الوراثية
وطريقة التنشئة االجتماعية والتعامل مع الطفل في جميع
تفاصيل حياته (العوامل البيئية المكتسبة) ،ولــذا من المهم
ً
جدا مراعاة الفروق الفردية في الشخصية ،على سبيل المثال
نجد أن بعض األطفال خجولون وغيرهم اجتماعيون ومنهم
انبساطيون وهناك االنطوائيون ،ومن يتحدث بصوت مرتفع
ً
وهناك عكسه تماما ،وقد يكون الطفل يحب الحركة والنشاط
وه ـنــاك مــن هــو عـلــى الـعـكــس ،ول ــذا عـلــى الـمــربـيــن والمعلمين
تحديد صفات وقدرات كل طفل والتعامل معه على أساس ذلك.
ً
فمن المهم أن يكون المعلم ملما قدر اإلمكان بظروف الطالب
المنزلية وطبيعة حياته ومستواه االجتماعي واالقتصادي،
وهذه المعرفة تساعده في التعامل الصحيح الجيد مع الطفل
ومراعاة ظروفه ومساعدته ومساندته إن كان في حاجة لذلك.

بدور المطيري

فالطفل الذي ينشأ في أسرة متحابة ومتفاهمة وجو هادئ
يختلف عن ذلك الذي يعيش في جو مليء بالشجار والصراع
أو مع أبوين منفصلين أو يكون الوالدان قاسيين أو ينشأ مع
زو جــة أب متسلطة أو في حالة فقر و عــوز وغيره ،مما يحتم
على المدرسة أن تراعي حالتهم من جميع الجوانب وتقدم لهم
قدر اإلمكان ما افتقدوه في المنزل.
ً
ً
وقد يكون انخفاض أو تراجع أدائهم الدراسي مؤشرا مهما
لوجود مشكلة في المنزل سواء بسبب الوالدين أو حتى اإلخوة
حين يكونوا متسلطين ،وال نستثني ما قد يحدث في المدرسة،
فقد يكون سبب انخفاض در جــات الطفل تعرضه للتنمر من
قبل زمالء له ،أو سوء معاملة سيئة من معلم أو غيره.
بــاخـتـصــار مــا يـحـتــاجــه األط ـف ــال مـنــا هــو االح ـت ــرام وبــذل
المحبة والحنان والمساندة دون تفرقة بينهم ،وعدم إحراجهم
ً
أو تحقيرهم إن كانت مالبسهم مختلفة قليال أو يوجد هناك
قصور في إحضارهم ألدواتهم الدراسية أو غيره ،واالهتمام
باألطفال المعرضين لضغوط و ظــروف سيئة يجب أال يقلل
من اهتمامنا باألطفال اآل خــر يــن ،والقصد أن يكون االهتمام
على قدر ونوع احتياج الطفل وبالشكل الذي يناسب الظروف
التي يعيشها.
ومن األهمية بمكان اكتشاف مواهب وقدرات وميول كل طفل
ً
على حدة مما يساعد كثيرا في توجيههم للنشاط الصحيح
ومساعدتهم وتشجيعهم لممارسته ،خصوصا أولئك الذين
يعانون ظروفا أسرية صعبة ،فانخراطهم باأللعاب الرياضية
أو الرسم أو الموسيقى أو غيره من أنشطة ،يؤدي الى تفريغ
ا لـطــا قــة السلبية وتخليصهم منها و م ــن ا لـضـغــوط الكثيرة
وشعورهم بالسعادة.

د .فاطمة خدادة

انتبهوا لصحتكم ...النموذج البريطاني ()2
كـ ـ ـ ــان ول ـ ـ ـيـ ـ ــام بـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــردج مـ ـ ــن ال ـط ـب ـق ــة
األرسـتـقــراطـيــة فــي بــريـطــانـيــا ،ول ــد حقا
وف ــي فـمــه مـلـعـقــة م ــن ف ـضــة ،عـنــدمــا كبر
ولم يوفق في أكثر من مهنة اختار العمل
في مؤسسة خيرية شرق لندن ،ورأى ما
هو معروف عن شرقها آنذاك من الضيم
والفقر مما سبب له صدمة شديدة ،فبدأ
بشن حمالت إصالحية بدأت بسيطة ثم
أخذت بالتوسع ،وفي عام  ،1942أثمرت
هــذه الـحـمــات بتقرير «بـيـفــريــدج» الــذي
وض ــع فـيــه أس ـســا لـنـظــام صـحــي وطـنــي
ً
حكومي متكامل وع ــام ،وكــان ممكنا أن
يبقى هــذا التقرير مجرد عمل أكاديمي
لوال ناي بيفن.
لم ينل بيفن أيا من امتيازات بيفريدج،
حيث ولــد فــي إح ــدى قــرى ويـلــز الفقيرة
التي يتوارث أجيالها العمل في مناجم
الـ ـفـ ـح ــم ،وفـ ـع ــا دخ ـ ــل ال ـم ـن ـج ــم فـ ــي ســن
صـغـيــرة ،وك ـبــر بـيـفــن وك ـبــر مـعــه شعور
ال ـق ـه ــر وال ـ ـحـ ــرمـ ــان ،ومـ ـ ــال إل ـ ــى ال ـي ـســار
ح ـت ــى ص ـع ــد فـ ــي أركـ ـ ـ ــان حـ ـ ــزب ال ـع ـم ــال
ف ــي بــريـطــانـيــا ،وب ـعــد ال ـح ــرب الـعــالـمـيــة
ال ـث ــان ـي ــة ت ــول ــى ح ـ ــزب الـ ـعـ ـم ــال الـسـلـطــة

وتـ ـب ــوأ ب ـي ـف ـيــن م ـن ـصــب وزيـ ـ ــر ال ـص ـحــة.
مــرر بيفين تقرير بيفريدج ،مما أثار
حفيظة ومـعــارضــة جمعية األط ـبــاء في
بــريـطــانـيــا كــونـهــم مـعــرضـيــن لـلـخـســارة
المادية ،إال أنه تم االتفاق واالشتراط بأن
ً
ً
يكون أطباء العائلة طرفا مستقال يتلقون
ً
م ـب ـل ـغــا م ــن ال ـح ـك ــوم ــة ع ـل ــى ك ــل مــريــض
يقدمون له الرعاية ال موظفين حكوميين
يتلقون معاشا ثابتا.
وض ــع تـقــريــر بـيـفــريــدج حـجــر أس ــاس
النظام الصحي الوطني البريطاني أو الـ
 ،NHSويعد هذا النظام من أهم اإلنجازات
البريطانية ،وهو بمنزلة رمز وطني لهم،
وتحقق فقط الجتماع رؤية بيفردج وإرادة
ناي والفرصة السياسية.
ً
يعد النظام الصحي البريطاني نظاما
ً
ً
حكوميا بحتا ،تمتلك فيه الحكومة جميع
المستشفيات ،وتدفع أجور العاملين فيها
مــن مــدخــول ال ـضــرائــب (م ــا ع ــدا الطبيب
العام).
هــذا النظام يضمن الــرعــايــة الصحية
لـلـجـمـيــع م ــن دون ال ـح ــاج ــة ل ـلــدفــع عند
الحصول على الرعاية ،مما يؤدي لضمان

ح ـصــول جـمـيــع أفـ ــراد الـمـجـتـمــع ،الغني
والفقير على الرعاية الصحية مــن دون
تـمـيـيــز ،وال ـح ــرص عـلــى تـقــديــم الــرعــايــة
الصحية والوقائية لجميع السكان ،أما
من الناحية األخرى ،فيعاني نظام الصحة
البريطاني ضغطا شديدا وقائمة انتظار
طويلة باإلضافة إلــى عــدم تــوافــر جميع
العالجات والخدمات بشكل متساو بين
ال ـم ـنــاطــق الـمـخـتـلـفــة ،وإحـ ـ ــدى مـشــاكـلــه
الكبرى هي وجود عجز في الميزانية لذلك
تـتــم االسـتـعــانــة بــاقـتـصــاديـيــن صحيين
للنظر في جدوى كل العالجات من ناحية
اقتصادية وطبية.
هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام ال ـ ـص ـ ـحـ ــي الـ ـحـ ـك ــوم ــي
ال ـب ــري ـط ــان ــي ب ـش ـكــل م ـب ـســط جـ ـ ــدا ،وه ــو
نموذج دارج في دول كثيرة مثل إيطاليا
وإسـبــانـيــا وك ــوب ــا ،فـكـيــف يـمـكــن أن تتم
االس ـت ـف ــادة م ــن ه ــذا ال ـن ـمــوذج لتحسين
الــوضــع الصحي فــي الكويت؟ وهــل تــراه
بـعــض الـجــوانــب تصلح لـنــا؟ وإن كانت
تصلح ،فكيف يتم تطبيقه؟ وهل يتطلب
ً
ت ـك ـي ـي ـفــا ي ـن ــاس ــب ال ــوض ــع االقـ ـتـ ـص ــادي
واالجتماعي للبلد؟

د .هشام كلندر

 ٣مليارات دينار دخل سنوي مهدر
تنويع مصادر الدخل هدف لكثير من الدول ،واستراتيجية
طويلة المدى ،ولكل دولــة فــرص ،بعضها تستغلها وبعضها
تـخـلــق ال ـف ــرص م ــن ال شـ ــيء ،وبـعـضـهــا تــذهــب ألب ـعــد م ــن ذلــك
فتجدها من المشاكل تخلق فرصا فتضرب عصفورين بحجر،
كتوليد الطاقة من النفايات ،وفــي كثير من الــدول تكثر فيها
الفرص ،ولكن ال ُيلتفت لهذه الفرص ،بسبب تضارب المصالح،
حيث تملك هــذه الــدول أراضــي تعطى بثمن بخس لفئة قليلة
ألهداف تجارية واستثمارية ،ومن ثم تشتكي عجز الميزانية،
وغــالــب ه ــذا األم ــر ي ـكــون ،بسبب ال ـف ـســاد ،واس ـت ـغــال الـنـفــوذ،
لمصالح شخصية ضيقة ،ولو على حساب المصلحة العامة.
ومــع خبر تسجيل الموازنة العامة في دولــة الكويت عجزا
بقيمة  2.9مليار دينار في السنة المالية  ،2022-2021أحببت
أن أذكر قصة تدر هذا المبلغ على الدولة ،وبذلك تسد عجزها
المذكور.
س ــأروى هــذه الـقـصــة ،مدعمة ب ــاألرق ــام ،لتقريب الموضوع
لألفهام ،ال لحصر ما هو موجود على المستوى العام ،فاألرقام
ليست دقيقة بشكل تام ،ولكن إلماطة اللثام ،وتوصيل المعنى
من هذا الكالم ،لو كان هناك شخص جاد في هذه األقوام ،ويرى
أن ه ــذا الـمــوضــوع يستحق االه ـت ـمــام ،وق ــادر عـلــى المواجهة
بصحيح األحكام ،فإن قام بحلحلة هذا الموضوع فله منا وسام،

ألنه بذلك سيدخل على الدولة  ٣مليارات دينار خالل عام.
سنستخدم دولة الكويت كمثال في هذه القصة ،تخيل دولة
عدد القسائم الصناعية فيها  ٧٥٠٠قسيمة ،ومجموع ما يدفعه
المستفيدون مقابل االنتفاع بهذه القسائم للدولة  30مليون
ديـنــار سنويا بمعدل  ٤٠٠٠ديـنــار للقسيمة الــواحــدة سنويا،
وكثير مــن المستفيدين يؤجرونها بالباطن وليس للغرض
الممنوح مــن أجلها وبمبلغ كلي يصل إلــى  ٣مليارات دينار
لجميع القسائم وبمعدل ٤٠٠ألف دينار سنويا للقسيمة ،أي
العائد على الدولة  ٪١والعائد ألصحاب القسائم  ،٪٩٩تخيل
أصحاب القسائم يحصلون تقريبا على١٠٠ضعف مما تحصل
عليه الدولة ،وهذه الدولة ال تحرك ساكنا في هذا الملف وتجدد
اإليجارات بشكل مستمر .فما تفسيركم لذلك؟
المشكلة أن مــن يتبنى اإلص ــاح الـمــالــي واإلداري هــو أول
المستفيدين مــن ذلــك ،فهذا الـمــوضــوع هــو قمة جبل الجليد،
ولكن هناك العشرات ،من الملفات ،التي تدر من األمــوال مئات
الماليين ومنها ال تزيد الميزانيات فقط ،بل حتى المدخرات،
لكن لألسف هناك من يقاوم ويمنع فتح هذه الملفات ،ألنه يقتات
منها ،ويريد أن يقنعنا أن هناك عجوزات ،والحل الذي يسوق له
هو بالتوجه لجيب المواطن ال بوقف الهدر واألعطيات ،ولهذا
المسلسل الكثير من الحلقات ،لن ينتهي بكتابة المقاالت.

بالعربي المشرمح :ما الذي
تغير؟
محمد الرويحل
أحــد اإلخ ــوة المقاطعين للصوت الــواحــد أثــار حفيظته مقالي
األخير ليقول لي ما الذي تغير؟ فأجبته بسؤال ما الذي تريده؟
كمواطنين ال يعنينا صــراع الساسة وال يهمنا انتصار سين
عـلــى ص ــاد ،ولـسـنــا مــع ال ـن ــواب ضــد الـحـكــومــة ،وال مــع الحكومة
ضد معارضيها ،فالجميع يمثلون الكويت وشعبها ،وما يهمنا
هو االستقرار والتنمية والمساواة والعدالة والحريات وتطبيق
القانون والــدسـتــور هــذا مــا نــريــده ،هكذا قالها لــي وال نريد حالة
العبث والفوضى والصراعات الشخصية التي عشناها في المرحلة
الماضية وأنا مؤيد إلجابته.
وطــالـمــا هــذا األم ــر هــو مــا يهم غالبية المواطنين فباعتقادي
أن الخطاب السامي رسم خريطة طريق جديدة لمستقبل البالد،
ونفذت الحكومة برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف تلك الخطوات،
وهــو أمــر شعر به غالبية الشعب ،وأثنت عليه ،وهــو أمــر سيضر
بمصلحة منظومة الفساد ومرتزقتها ،وستحارب من أجل إفشال
أي خطوة إصالحية ،فهل بعد ذلك علينا أن نقف مكتوفي األيدي
لموقف اتخذناه في مرحلةٍ مضت كنا ننتقدها ونرفض المشاركة
فيها أم نتحمل مسؤوليتنا الوطنية وندعم كل ما هو إصالحي؟
المرحلة القادمة ستكون حاسمة ،وستشهد آخر معارك المرحلة
الماضية ،وتحتاج لتضافر الجهود والتعاون للقضاء على مؤسسة
الفساد التي ستعد العدة لهذه المرحلة ،وستقاتل من أجل بقائها
بـكــل مــا تملك مــن أسـلـحــة وأدوات لتفسد الـخـطــوات اإلصــاحـيــة
التي بــدأنــا نستشعرها ،وهــو أمــر وجــب على كــل الـقــوى الوطنية
والشخصيات اإلصالحية أن تتحد وتتخلى عن مواقفها السابقة
وخالفاتها السياسية والفكرية لكي تحقق نصر اإل ص ــاح على
الفساد ،ونصر دولة الدستور والقانون على دولة النفوذ والفساد.
يعني بالعربي المشرمح:
إن تمسك كل منا بمواقفه السابقة فسنكون في قمة اإلنانية وحب
الذات على حساب الوطن ومصلحته العليا ،ولم نقدم التضحيات
في سبيل مصلحة البلد حتى ال تهاجمنا ثلة نعلم أنها مستفيدة،
وت ــري ــد ب ـقــاء ال ـح ــال كـمــا ه ــي ،واب ـت ـعــاد الـمـصـلـحـيــن ع ــن الـســاحــة
والمشاركة ،وبهذه الحالة سنكون عونا للفاسدين دون أن نشعر
أو نكون مجرد باحثين عــن الـتــأزيــم ،ونــريــد الحلول مــن اآلخرين
دون أن نقدم أي تضحية أو عمل من شأنه أن يخدم مصلحة الوطن
فما الذي نريده؟

كويتي ...في دار أيتام
مغربية
نايف صنيهيت شرار
قبل عشرين سنة ،وفي إحــدى زياراته للمملكة المغربية وأثناء
ً
ً
تجوله في الــربــاط وجــد مسكنا قديما ّعبارة عن مؤسسة لأليتام
فدخل لالطالع عليه فوجده في حالة رثة ،حيث وفقه الله عز وجل
لترميمه وتوفير احتياجاته من الطعام واللباس والتأثيث ،ثم بدأ
بتقديم الرعاية الدائمة لهذه الدار ثم توسع العمل ببناء عمارة من
ً
ً
سبعة أدوار لتكون وقفا خيريا للصرف على احتياجات الــدار ،من
خالل شراء المالبس وتوفير الطعام وكل االحتياجات ،ويزور الدار
عدة مرات في السنة لالطالع على احتياجات األيتام وعددهم 100
يتيم ويتيمة ،وقد تعاون في هذا الشأن مع المرأة الصالحة ّ
الخيرة
مليكة الفاسي مسؤولة جمعية المعوقين في الرباط.
وبعد دار األيـتــام هــذه توسع العمل لمساعدة األســر المحتاجة
وتنفيذ مشاريع موسمية مثل إفطار الصائم في رمضان من كل عام
وذبح األضاحي في عيد األضحى أزيد من  30أضحية ،كما توسع
العمل لرعاية للمعوقين في الدار بشراء كراسي المعاقين ومساعدة
اليتيمات ،وتزويج اليتيمات وشراء شقة لهن عند الزواج ،وبعد أن
عرضت عليه الفاضلة مليكة الفاسي زيــارة دار معاقين في مدينة
مكناس واطلع على احتياجاتها وفقه الله عز وجل لتأثيثها وتوفير
ً
ً
احتياجات العجزة ،وتم شراء ثالث شقق لتكون وقفا خيريا يصرف
ريعها على دار العجزة في منطقة أكدال ،وتم الحقا بناء دار ضيافة
للمعاقين للجمعية اإلسماعيلية بمكناس وفيها ثالثة مبان للمعوقين
والعجزة وأطفال الداون ،تخدم أكثر من  80مسنا ومسنة و 150يتيما.
إنه الوجيه الفاضل عبد الوهاب صالح النمش «بوصالح» الذي ولد
عام 1938م في حي القبلة بفريج البدر بمدينة الكويت حيث درس في
المدرسة األحمدية ثم اتجه للعمل بالقطاع الخاص وعمره ال يتجاوز
 15سنة .أما بداية عمله الخيري فبعد أن فتح الله عليه الرزق أراد أن
يشكر الله على فضله ورزقــه ،فوفقه الله عز وجل لبناء  16مسجدا
في عدد من الدول ،منها  6مساجد في بنغالديش وأربعة في لبنان
وفي دول أخرى ،كما شارك في عضوية بجمعية تكافل لرعاية أسر
السجناء ،بارك الله لبوصالح في صحته وذريته وماله.

المشرع أجرم بحق
المدمنين
محمد أحمد العريفان
ً
ً
عقاب ُ
المدمن جزائيا بات أمــرا ال يواكب التطورات الحديثة،
فــالـ ُـمــدمــن م ــري ــض يـسـتـحــق االه ـت ـم ــام والـ ـع ــاج واالح ـ ـتـ ــواء ،وال
يستحق أن يكون خلف األغــال! فال أحد ينكر تفشي آفة اإلدمــان
بشتى أنواعه ،وهذا يجعلنا في تساؤل :كيف توجد هذه المواد
في الكويت؟
المشكلة تحتاج التشديد على المستورد الذي يتاجر بشباب
وحيوات أبناء هــذه األرض الطيبة! وال ننكر أن لــوزارة الداخلية
ً
جهودا محمودة ،وال ننكر كذلك وجود تلك المواد بيننا ،بل إنها
أصبحت سهلة المنال! وال ننكر جهود السلطة القضائية ،إال أن
ثغرات قانون اإلجراءات الجزائية تعرقلها ليخرج عديمو اإلنسانية
بـبــراء ة مبتسمين يلوحون بأيديهم! فنحن بحاجة إ لــى تعديل
القانون اإلجرائي لئال يفلت أي تاجر ،لكن عند االلتفات للمريض،
ً
هل حبسه يجدي نفعا؟ الواقع يجيب :ال!
مشرعنا اليوم يحتاج لدراسة علم اإلجرام والعقاب واالستفادة
من خبرات العالم الخارجي ،فالقاعدة القانونية لها صفة اجتماعية،
ُينظر ُ
ويقرأ فيها المجتمع بتطوره واحتياجاته ،ليصدر التشريع
ُ
المرضي العادل ،ال أن يبقى على تشريع عفا عليه الزمان!
المدمن مريض يحتاج بيئة عالجية صحيحة ،وطاقما صحيا
نفسيا مــن أفـضــل المختصين ،وأن تطبق خطة لـتـبــادل األطـبــاء
لالستفادة من خبراتهم ،تلك المؤسسة العالجية ُيجبر على البقاء
فيها مدة يقررها األطباء المشرفون عليه وال ُيترك له القرار بعد
ثالثة أسابيع ،إما االستمرار بالعالج أو العودة للمربع األول ،ثم
يهيئونه لالنخراط في المجتمع من جديد.
وال ننكر الحاجة لتكثيف المراكز العالجية بحيث يصبح في كل
محافظة مركزان على األقل ،لتنتشر ثقافة مرض اإلدمان وتنعدم
ثقافة تجريمه والـخــوف مــن الفضيحة والـعــاج! كما أنــه يحتاج
توفير فرص عمل فور خروجه من المؤسسة العالجية تضمن أال
يواجه البطالة ورفض الجهات له لمجرد سبق إدمانه! لينخرط في
العمل الذي يصقل طاقته منذ اليوم األول لتجنب العودة.
الـمـجــرم فــي ه ــذه الـقـضـيــة هــو ال ـم ـشــرع ،لـقـصــوره التشريعي
وانـشـغــالــه بــالـثــأر السياسي وتــوافــه األم ــور ،فــي حين الضحايا
ُ
ً
تستدرج من التاجر يوما بعد يوم! فالمشرع حقن إبرة المخدر في
أجسادنا بجعل توافه األمور أولويات وأزمات تواجهها الكويت،
ً
بجعل الحريات كبائر مجتمعية ،محاوال أن يأخذ المخدر مفعوله
ويشغلنا عن ألم الواقع واألزمــات الحقيقية التي لم تعد تحتمل
المجاملة!
ولو ّ
خدر المشرع نسبة من الشعب ،لبقيت الغالبية تراه طبيب
ً
يجد مخدره مفعوال مع كل مواطن غيور على
تخدير فاشال لم ِ
وطنه! دمتم سالمين وشافى الله كل َمريض إدمان!

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالمؤشر الكويتي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

7.105

7.949

5.338

2.965 3.315 3.223

أسعار النفط تتراجع مع صعود الدوالر وضعف الطلب

ً
البرميل الكويتي ينخفض  6سنتات إلى  91.96دوالرا
قالت ثالثة مصادر لـ «رويترز» إن
كبار المنتجين في تحالف أوبك+
بدأوا مناقشات بشأن خفض
إنتاج النفط في االجتماع المقبل
للتحالف والمقرر في  5أكتوبر
المقبل.

العقود اآلجلة لخام
برنت انخفضت
ً
 91سنتا أو %1
ً
إلى  88.41دوالرا
للبرميل

انـخـفــض سـعــر بــرمـيــل النفط
الكويتي  6سنتات ليبلغ 91.96
ً
دوالرا ل ـل ـب ــرم ـي ــل فـ ــي ت ـ ـ ــداوالت
األربـ ـ ـع ـ ــاء م ـق ــاب ــل  92.02دوالرا
لـلـبــرمـيــل ف ــي تـ ـ ــداوالت ال ـثــاثــاء
الماضي ،وفقا للسعر المعلن من
مؤسسة البترول الكويتية.
وفي االسواق العالمية ،تراجعت
أسعار النفط صباح الخميس بعد
أن ارتفعت أكثر من ثالثة دوالرات
في الجلسة السابقة ،إذ حد ارتفاع
الـ ـ ــدوالر م ــن الـطـلــب عـلــى الـنـفــط،
كما أثرت المخاوف بشأن اآلفاق
االقـتـصــاديــة العالمية المتعثرة
على معنويات السوق.
وانخفضت العقود اآلجلة لخام
برنت  91سنتا ،أو واحــدا بالمئة
إلى  88.41دوالرا للبرميل ،بينما
تــراج ـعــت ال ـع ـقــود اآلج ـل ــة للخام
األم ـي ــرك ــي  80س ـن ـتــا ،أو واحـ ــدا
بالمئة إلى  81.33دوالرا.
وكان الخامان القياسيان شهدا
ارتفاعا في الجلستين السابقتين
وسـ ــط تـق ـلـبــات ال ـ ـتـ ــداول ب ـعــد أن
وص ــا إل ــى أدنـ ــى مـسـتــوى لهما
في تسعة أشهر هذا األسبوع ،إذ
أدى انـخـفــاض مــؤقــت فــي مؤشر
الـ ـ ــدوالر وت ــراج ــع ف ــي مـخــزونــات
الــوقــود األميركي بشكل أكبر من
ال ـم ـتــوقــع إلـ ــى زيـ ـ ــادة اآلمـ ـ ــال في
انتعاش الطلب.
وخفض بنك غولدمان ساكس
تــوق ـعــاتــه ألسـ ـع ــار ال ـن ـفــط لـعــام
 ،2023بسبب التوقعات بضعف
الطلب وارتفاع الدوالر ،لكنه قال
إن خيبة األمل على مستوى العالم
تجاه اإلمـ ــدادات عــززت توقعاته
بشأن االتجاه الصعودي الطويل
األجل.

اجتماع أوبك+
وقالت ثالثة مصادر لـ «رويترز»

السوق السعودي
يكسب %2.1
أنـهــى «مــؤشــر الـســوق ال ـس ـعــودي» ،جلسة ام ــس ،على ارتـفــاع
بنسبة  %2.1مغلقا عند  11405نقاط ( 235 +نقطة) ،وبتداوالت
بلغت قيمتها اإلجمالية نحو  6.4مليارات ريال ،ليواصل السوق
السعودي صعوده للجلسة الثالثة على التوالي مسجال خاللها
مكاسب بنحو  500نقطة وبنسبة .%4.5
وشـهــدت أغـلــب األسـهــم ارتـفــاعــا خــال الجلسة تقدمها سهم
«أرامكو السعودية» بنسبة  %3عند  35.85ريــاال .وارتفع سهما
«مصرف الراجحي» و«األهلي السعودي» بنسبة .%2
وأن ـه ــت أس ـهــم «ب ـنــك سـ ــاب» و«ال ـع ــرب ــي ال ــوط ـن ــي» و«مـ ـع ــادن»
و«ال ـس ـع ــودي الـفــرنـســي» و«ب ـنــك ال ــري ــاض» و«أس ـم ـنــت الـعــربـيــة»
و«سليمان الحبيب» و«مـصــرف اإلنـمــاء» تــداوالتـهــا على ارتفاع
بنسب تراوحت بين  3و.%6
وتـصــدرت أسهم «ث ــوب األصـيــل» و«أسـمـنــت ينبع» و«اإلع ــادة
السعودية» االرتفاعات بالنسبة القصوى.
وسجل سهم «دله الصحية» ،أعلى إغالق منذ اإلدراج في السوق،
عند  158رياال (.)%3 +

إن ك ـبــار الـمـنـتـجـيــن ف ــي تحالف
أوب ـ ـ ــك +ب ـ ـ ــدأوا م ـن ــاق ـش ــات بـشــأن
خفض إنتاج النفط في االجتماع
ال ـم ـق ـبــل ل ـل ـت ـحــالــف وال ـم ـق ــرر في
الخامس من أكتوبر المقبل.
وق ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـص ـ ــدر ف ـ ـ ــي م ـن ـظ ـمــة
ال ــدول المصدرة للبترول (أوبــك)
ل ـ «روي ـت ــرز» إن الـخـفــض «متوقع
بـ ـ ــدرجـ ـ ــة ك ـ ـب ـ ـي ـ ــرة» ،ب ـي ـن ـم ــا قـ ــال
الـمـصــدران اآلخـ ــران فــي «أوب ــك»+
إن كبار المنتجين تحدثوا بشأن
الموضوع.
وقال مصدر مطلع على الموقف
الروسي لـ «رويترز» في وقت سابق
مــن هــذا األس ـبــوع إن موسكو قد
تقترح خفضا يصل إلــى مليون
برميل يوميا.
وت ـش ـيــر أح ـ ــدث الـتـصــريـحــات
إل ــى أن كـبــار أع ـضــاء أوب ــك ب ــدأوا
التواصل بشأن األمر ،إال أن حجم

ال ـخ ـفــض الـمـحـتـمــل ال يـ ــزال غير
واضح.
ويأتي انعقاد اجتماع األسبوع
المقبل وس ــط تقلبات ح ــادة في
الـســوق وانخفاض كبير ألسعار
الـ ـنـ ـف ــط عـ ــن الـ ـمـ ـسـ ـت ــوي ــات ال ـت ــي
سجلتها في مارس ،وكانت األعلى
في عدة سنوات.
وكان تحالف أوبك +الذي يضم
دول مـنـظـمــة أوب ـ ــك وح ـل ـف ــاء من
خارجها من بينهم روسيا وافق
عـلــى خـفــض طـفـيــف ف ــي اإلن ـتــاج
ق ـ ـ ــدره  100أل ـ ــف ب ــرم ـي ــل يــوم ـيــا
فــي اجـتـمــاعــه فــي سبتمبر لدعم
األسعار.

سعر النفط الروسي
واقترحت المفوضية األوروبية

األربـعــاء على الــدول األعضاء في
االت ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي وض ــع سقف
لـسـعــر ال ـن ـفــط الـ ــروسـ ــي ،ووض ــع
قيود جديدة على التبادل التجاري
مع روسيا ،وفق ما أكــدت رئيسة
ال ـم ـفــوض ـيــة أورسـ ـ ـ ــوال فـ ــون ديــر
اليين.
وقـ ــالـ ــت فـ ـ ــون ديـ ـ ــر اليـ ـي ــن فــي
م ــؤتـ ـم ــر صـ ـح ــاف ــي مـ ــع مـ ـس ــؤول
السياسة الخارجية فــي االتحاد
األوروبي جوزيب بوريل «لن نقبل
االستفتاءات الزائفة وأي شكل من
أشكال الضم في أوكرانيا .ونحن
مـصـ ّـمـمــون عـلــى جـعــل الكرملين
يدفع ثمن هذا التصعيد الجديد».
ويـ ـج ــب أن ت ـح ـظــى ال ـتــداب ـيــر
ال ـج ــدي ــدة ب ـمــواف ـقــة ال ـ ــدول ال ـ ــ27
األع ـض ــاء فــي االت ـح ــاد األوروبـ ــي
ليتم اعتمادها.
ّ
ّ
وذك ـ ـ ــرت ف ــون دي ــر الي ـي ــن ب ــأن

االت ـحــاد األوروبـ ــي واف ــق بالفعل
على حظر ش ــراء النفط الــروســي
ً
وشحنه من طريق البحر اعتبارا
من الخامس من ديسمبر.
ّ
وأضـ ــافـ ــت« :ول ـك ـن ـنــا ن ـع ـلــم أن
ب ـع ــض ال ـ ـ ـ ــدول ال ـن ــام ـي ــة ال تـ ــزال
بـحــاجــة إل ــى إمـ ـ ــدادات مــن النفط
الروسي بأسعار منخفضة .ولهذا،
وافقت مجموعة الدول السبع من
ح ـيــث ال ـم ـب ــدأ ع ـلــى فـ ــرض سقف
لسعر النفط الروسي بالنسبة الى
الدول األخرى».
وش ـ ـ ـ ّـددت رئ ـي ـســة الـمـفــوضـيــة
األوروبـ ـي ــة عـلــى أن «س ـقــف سعر
النفط هذا يساهم في خفض أرباح
روسـيــا مــن جـهــة ،والـحـفــاظ على
استقرار سوق الطاقة العالمية من
ناحية أخرى».
ً
كذلك ،اقترحت المفوضية حظرا
ً
جديدا على الواردات من المنتجات

 %9.7نسبة البطالة بين السعوديين
في الربع الثاني
تـ ــراجـ ــع م ـ ـعـ ــدل الـ ـبـ ـط ــال ــة فــي
الـسـعــوديــة بـيــن الـمــواطـنـيــن إلــى
 9.7بالمئة فــي الــربــع الثاني من
عــام  ،2022وهــو ما يتماشى مع
هدف رئيسي لخطط ولي العهد
ل ـت ـحــويــل االق ـت ـص ــاد ب ـع ـيــدا عــن
االعتماد على النفط.
ونـ ـ ـ ــزل م ـ ـعـ ــدل الـ ـبـ ـط ــال ــة ب ـيــن
المواطنين مــن  11.3بالمئة في
الربع الثاني من عــام  .2021كما
ه ـبــط بـنـسـبــة  0.4بــال ـم ـئــة على
أس ــاس فـصـلــي ،بحسب بيانات
نشرتها الهيئة العامة لإلحصاء
أمس.
وان ـ ـخ ـ ـفـ ــض م ـ ـعـ ــدل ال ـب ـط ــال ــة
اإلجمالي بين السعوديين وغير

السعوديين إلــى  5.8بالمئة في
الربع الثاني ،مقابل  6.6بالمئة
في العام السابق.
ويعد خلق فرص عمل ،خاصة
للمواطنين الـسـعــوديـيــن ،وأكثر
من  60بالمئة منهم دون سن 35
عاما ،أولوية قصوى لولي العهد
األمير محمد بن سلمان وأجندة
رؤيــة  2030الشاملة التي تهدف
لتنويع االقتصاد.
وتـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــت س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــل
بــال ـس ـعــوديــة دع ـمــا م ــن بــرنــامــج
ال ـخ ـص ـخ ـصــة الـ ــواسـ ــع ال ـن ـطــاق
وت ـط ــوي ــر ال ـم ـش ــاري ــع ال ـع ـمــاقــة
فــي جميع أنـحــاء المملكة فضال
عــن ارت ـفــاع نمو الـنــاتــج المحلي

اإلجمالي بدعم من زيادة أسعار
الـنـفــط .وس ـجــل الـنــاتــج المحلي
اإلجـ ـم ــال ــي نـ ـم ــوا ب ـن ـس ـبــة 12.2
بالمئة في الربع الثاني ،متجاوزا
التقديرات.
كـمــا أن مـشــاركــة الـسـعــوديــات
في قــوة العمل تواصل االرتفاع،
وهبطت البطالة بين السعوديات
إلى  19.3بالمئة في الربع الثاني،
من  22.3بالمئة في الفترة نفسها
م ــن ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي .ك ـمــا ارت ـفــع
مـعــدل مـشــاركــة الـسـعــوديــات في
قــوة العمل لتشكل مــا يـقــرب من
 36بالمئة منها.
ومن بين القطاعات الرئيسية
ال ـتــي سـجـلــت ن ـمــوا فــي توظيف

ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ـ ـيـ ــن ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
واالتصاالت والسياحة والخدمات
الـلــوجـسـتـيــة ،وه ــو مــا يتماشى
م ــع أه ـ ــداف رؤيـ ــة  2030لتنمية
الـ ـقـ ـط ــاع ــات غـ ـي ــر ال ـن ـف ـط ـي ــة فــي
االقتصاد.
ورغ ـ ـ ـ ــم ذل ـ ـ ـ ــك ،ال ت ـ ـ ـ ــزال ه ـن ــاك
تحديات قائمة ،فالبطالة ال تزال
م ــرت ـف ـع ــة خ ــاص ــة خ ـ ــارج ال ـم ــدن
الرئيسية ،وسط ارتفاع تكاليف
المعيشة .وتعتمد فــرص العمل
إلــى حــد مــا عـلــى ق ــدرة الحكومة
عـلــى ج ــذب اسـتـثـمــارات أجنبية
ك ـب ـي ــرة ،ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك لـمـشــاريــع
رؤية .2030
(رويترز)

الــروسـيــة مقابل سبعة مليارات
يــورو وتوسيع قائمة المنتجات
التي لم يعد من الممكن تصديرها
إلى هذا البلد.
وقالت فون دير اليين «الهدف
هـ ــو حـ ــرمـ ــان م ـج ـم ــع ال ـكــرم ـل ـيــن
الصناعي العسكري من التقنيات
ّ
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة .ي ـت ـع ــل ــق األم ـ ـ ــر هـنــا
بـ ـمـ ـك ـ ّـون ــات إض ــافـ ـي ــة ل ـل ـط ـي ــران
أو م ـك ـ ّـون ــات إل ـك ـتــرون ـيــة ومـ ــواد
كيميائية ّ
محددة».
وأك ــدت رئـيـســة المفوضية أن
ً
الدول األعضاء مدعوة أيضا إلى
«منع رعاياها من عضوية هيئات
إدارة الشركات العامة الروسية»،
مشيرة إلى أنه «يجب أال تستفيد
روسـ ـي ــا م ــن ال ـم ـع ــرف ــة وال ـخ ـب ــرة
األوروبيتين».
م ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ـ ـ ّـدم بـ ــوريـ ــل
تـ ـف ــاصـ ـي ــل اقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح ل ـت ــوس ـي ــع
ال ـقــائ ـمــة الـ ـس ــوداء للممنوعين
م ــن دخ ـ ــول االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي
والـ ــذيـ ــن تـ ـ ّـم تـجـمـيــد أصــول ـهــم.
وي ـ ـضـ ــاف إلـ ـ ــى ه ـ ـ ـ ــؤالء ،الـ ـق ــادة
ال ـم ــوال ــون لــروس ـيــا ف ــي مناطق
لوغانسك ودونيتسك وخيرسون
وزاب ــوري ـج ـي ــا ال ـم ـش ــارك ــون في
ً
تنظيم استفتاءات الضم ،فضال
ع ــن ال ـم ـس ــؤول ـي ــن الـعـسـكــريـيــن
واالق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ـ ـيـ ــن «ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن ّ لــن
يكونوا بالضرورة روسا ولكنهم
يـ ـش ــارك ــون فـ ــي ال ـت ـح ــاي ــل عـلــى
العقوبات األوروبية».
ُ
وت ـعـ ّـد ه ــذه اإلج ـ ــراءات ّ
مكملة
لحزم العقوبات الست التي اقرها
االت ـ ـحـ ــاد األورو ّبـ ـ ـ ـ ــي م ـن ــذ ب ــداي ــة
ال ـحــرب الـتــي شنتها روس ـيــا في
أوكرانيا.

شركات التكرير الهندية
وقالت ثالثة مصادر مطلعة إن
شــركــات التكرير الهندية ال تــزال

تشتري النفط الــروســي بالدوالر
بـعــد أن رف ــض بـنــك ال ـم ـشــرق في
دب ــي الـتـعــامــل مــع مــدفــوعــات من
اثنتين من مصافي التكرير على
األقل بالدرهم اإلماراتي بناء على
طلب المورد.
وتخضع روسيا لعقوبات من
الواليات المتحدة وحلفائها في
أعقاب غزوها ألوكرانيا ،وطلبت
موسكو من بعض مشتري سلعها
الدفع باستخدام الروبل أو عمالت
أخرى غير الدوالر واليورو اللذين
ي ـس ـت ـخــدمــان ع ـ ــادة ف ــي تـسـعـيــر
عقودها.
وط ـل ــب ت ـج ــار ي ـت ـعــام ـلــون في
ال ـن ـفــط الـ ــروسـ ــي ف ــي يــول ـيــو من
شــرك ـت ـيــن ه ـنــدي ـت ـيــن ع ـلــى األق ــل
الدفع بالدرهم .وأظـهــرت فاتورة
من إحدى المصافي اطلعت عليها
«روي ـتــرز» تقدير قيمة مدفوعات
ُ
نفطية بالدوالر بينما طلب السداد
بالدرهم.
وأظـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـ ــورة أن
ُ
ال ـم ــدف ــوع ــات س ــت ـس ــدد إلـ ــى بنك
جــازبــروم عبر بنك المشرق ،بنك
المراسلة في دبي .والمشرق لديه
فــرع فــي نـيــويــورك ،وفقا لموقعه
على اإلنترنت.
وق ــال ــت ال ـم ـصــادر ال ـثــاثــة إنــه
ُ
لم تقبل المدفوعات بالدرهم ألن
المشرق رفض المعاملة .ولم يتسن
لـ «رويترز» تحديد السبب.
ولــم يــرد أي من وزارة الخزانة
األمـيــركـيــة وب ـنــك ال ـم ـشــرق وبنك
جـ ـ ـ ــازبـ ـ ـ ــروم ب ـ ـعـ ــد ع ـ ـلـ ــى ط ـل ـب ــات
للتعليق.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال أحـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر إن
المدفوعات مرت في نهاية المطاف
عبر فــرع بنك الــدولــة الهندي في
أبوظبي بالدوالر.
ول ــم ي ــرد بـنــك ال ــدول ــة الـهـنــدي
على رسالة بالبريد اإللكتروني من
«رويترز» طلبا للتعليق.

«بتكوين» تنخفض بشكل
طفيف رغم ارتفاع زميالتها
انخفضت بتكوين بشكل طفيف خالل تعامالت أمس على الرغم
مــن ارتـفــاع العمالت المشفرة األخ ــرى ،متأثرة بصعود الــدوالر
وتقلبات أسواق األسهم.
ووفقا للبيانات التي تم جمعها من «دون أناليتيكس» ،انخفض
حجم التداول األسبوعي للرموز غير القابلة لالستبدال «إن إف تي»
عبر معامالت البلوكتشين بنسبة  %98إلى  114.4مليون دوالر،
من  6.2مليارات المسجلة في نهاية يناير.
وذكرت «كوين ديسك» في تقرير ان االتحاد األوروبي قد يشدد
القيود على استثمارات العمالت المشفرة للروس داخــل الكتلة،
حيث يسعى للرد على تصويت االستقالل «الوهمي» الذي ُيجرى
في المناطق التي تحتلها روسيا بأوكرانيا.
وتــراجـعــت بتكوين بنسبة  %0.16عند  19511دوالرا ،وفقا
لبيانات «كوين باس».
على جانب آخر ،ارتفعت ثاني أكبر العمالت المشفرة من حيث
القيمة السوقية «اإليثريوم» بنسبة  %0.61إلى  1340.35دوالرا،
كما زادت الريبل  %0.48إلى  44.08سنتا.

ً
هل بات الركود االقتصادي العالمي حتميا؟

يتوقع نموذج الشركة البحثية
«ن ـي ــد دي ـف ـي ــس ريـ ـسـ ـي ــرش» Ned
 Davisأن االح ـت ـمــال ـيــة الـحــالـيــة
لـ ـ ـح ـ ــدوث رك ـ ـ ـ ــود ف ـ ــي االقـ ـتـ ـص ــاد
ال ـعــال ـمــي تـبـلــغ  ،%98.1وكــانــت
آخر مرة يصل فيها النموذج إلى
هذا المستوى المرتفع عام ،2020
وأث ـن ــاء األزمـ ــة الـمــالـيــة العالمية
عامي  2008و.2009
وحـسـبـمــا نقلت «س ــي إن إن»،
ك ـتــب اق ـت ـص ــادي ــو «ن ـي ــد ديـفـيــس
ري ـ ـس ـ ـي ـ ــرش» ،ف ـ ــي تـ ـق ــري ــر ص ــدر
الجمعة الماضية« ،يشير هذا إلى
أن خطر حدوث ركود عالمي آخذ
فــي االرتـفــاع عــام  ،»2023ولكنهم
أش ـ ــاروا أي ـضــا ،فــي الـتـقــريــر ،إلــى
أنــه ليس لديهم دليل قاطع على
أن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ف ــي حــالــة
ركود حاليا.
وفي الوقت نفسه ،يعتبر سبعة
مـ ــن أص ـ ــل عـ ـش ــرة اق ـت ـص ــادي ـي ــن،
شملهم استطالع من قبل المنتدى
االقـتـصــادي الـعــالـمــي ،أن الــركــود
العالمي محتمل إلى حد ما على
األقل.
م ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ـب ـ ــه ،تـ ـ ــوقـ ـ ــع سـ ـت ــان
دروك ـن ـم ـي ـلــر ،ال ـ ــذي ي ــدي ــر مكتب
عائلة «دوكـيــن» ،حــدوث ركــود في
االق ـت ـصــاد األم ـيــركــي ع ــام ،2023
يتبعه ركود في األسواق األميركية
خالل العقد المقبل.
وحـسـبـمــا نـقـلــت «سـ ــي إن بي
سـ ـ ــي» ،أضـ ـ ــاف دروك ـن ـم ـي ـل ــر ،فــي

م ــؤت ـم ــر« ،سـ ــأصـ ــاب ب ــذه ــول فــي
ح ــال ل ــم نـعـلــن رك ـ ــودا اقـتـصــاديــا
عام  ،»2023موضحا أن المشكلة
تكمن في التيسير الكمي البالغة
قيمته  30تريليون دوالر ،والــذي
دام  10سـنــوات ،وقــاد األم ــور إلى
الوضع الحالي.
وأضاف« :كان على االحتياطي
الـفــدرالــي أن يضع حــدا لسياسة
التيسير النقدي منذ فترة طويلة»،
مبينا في مقابلة مع «بلومبرغ» أن
صناع السياسة الفدرالية وضعوا
أنفسهم والبالد والشعب في وضع
سيئ ،وألمح إلى أن التضخم قاتل،
وأن البالد يجب أن تتمتع بأسعار
مستقرة كي تتمكن من زيادة فرص
العمل على المدى الطويل.
أي ـض ــا ،ح ــذر ال ـم ـل ـيــارديــر كين
جريفين من أن الواليات المتحدة
ستدخل فــي حــالــة رك ــود ،ويبقى
السؤال الوحيد هو متى سيحدث
ذلك؟ وإلى أي مدى سيكون مؤلما؟
وقال المؤسس المدير التنفيذي
ل ـص ـن ــدوق ال ـت ـح ــوط «س ـي ـت ــادل»،
في مقابلة مع «ســي إن بي سي»،
«يواجه االحتياطي الفدرالي مهمة
صعبة في معالجة التضخم ،ألن
أس ـعــار الـفــائــدة أداة ح ــادة ج ــدا»،
لكنه حــث صـنــاع الـسـيــاســة على
االسـتـمــرار فــي رفــع الـفــائــدة بقوة
للتأكد من عدم قبول المستويات
ال ـم ــرت ـف ـع ــة مـ ــن ال ـت ـض ـخ ــم كــأمــر
طبيعي.

وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن االن ـ ـك ـ ـمـ ــاش
االقـ ـتـ ـص ــادي ي ـب ــدو حـتـمـيــا اآلن
بالنسبة للواليات المتحدة ،وأنه
سيكون هناك ركود.
وبدأت سوق األسهم األميركية
في إرسال إشارات واضحة على أن
الركود االقتصادي وشيك الحدوث.
يأتي ذلك ،وفقا لنموذج التداول
ال ــذي أنـشــأه االستراتيجيون في
«جـ ــي ب ــي مـ ــورغـ ــان» ،والـ ـ ــذي أكــد
تــراجــع مــؤشــر  S&P 500بنسبة
 %6.5منذ قرار مجلس االحتياطي

الفدرالي األسبوع الماضي برفع
الـفــائــدة  75نقطة أس ــاس ،مشيرا
إل ــى ارت ـف ــاع احـتـمــال ال ــرك ــود إلــى
 ،%92من  %51في أغسطس ،كما
أن األصول األخرى تومض أيضا
بتحذير مشابه ،إذ يحمل تسعير
المعادن األساسية اآلن احتمالية
ً
رك ــود بنسبة  ،%96ارت ـفــاعــا من
ً
 %84في أغسطس ،وفقا لما ذكرته
«بلومبرغ».
وتظهر إعادة التسعير الحادة،
ب ــداي ــة م ــن األسـ ـه ــم إلـ ــى س ـنــدات

ال ـخ ــزان ــة وال ـ ـ ـ ــدوالر ،أن األس ـ ــواق
بدأت تقبل أخيرا إشارات واضحة
مـ ــن اسـ ـتـ ـع ــراض مـ ـس ــؤول ــي بـنــك
االحتياطي الـفــدرالــي بأنهم على
استعداد لقبول الركود االقتصادي
كثمن لتهدئة التضخم .وألكثر من
عقد من الزمان ،كان البنك المركزي
ه ــو أف ـضــل صــديــق ل ـل ـســوق ،لكن
االرتـفــاع الكبير في األسـعــار ترك
الفدرالي يركز فقط على كبح جماح
التضخم ،بغض النظر عن تأثير
ذلك على أسعار األصول.

وقـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
األسهم األوروبية في «باركليز بي
إل ســي» إيمانويل كــاو« :ال يمكن
للبنوك المركزية أن ترمش بالنظر
إل ــى الـتـضـخــم ال ـمــرت ـفــع ،ل ــذا فــإن
النمو األضعف وعدم تدخل البنوك
المركزية ليس جيدا لألسهم».
ولعدة أشهر حذر الخبراء في
ال ـس ــوق م ــن أن ب ـنــك االحـتـيــاطــي
الـ ـف ــدرال ــي ق ــد ت ــأخ ــر ف ــي ج ـهــوده
ل ـم ـح ــارب ــة ال ـت ـض ـخ ــم .اآلن ،بـعــد
 3اجـ ـتـ ـم ــاع ــات م ـت ـت ــال ـي ــة قــدمــت

زيادات في أسعار الفائدة بمقدار
ثالثة أرب ــاع النقطة وسلسلة من
الـ ـتـ ـح ــذي ــرات م ــن أن ال ـم ــزي ــد مــن
ال ـ ــزي ـ ــادات ك ــان ــت وش ـي ـك ــة ،ب ــدأت
األسـ ــواق فــي تسعير ات ـجــاه بنك
االحتياطي الفدرالي المستقبلي
بصورة أكثر تشددا.
ودفع البيع عبر األصول عوائد
سندات الخزانة ألجل  10سنوات
إلى  ،%4وهو أعلى مستوى منذ
عام  ،2008ومؤشر  S&P 500إلى
أدنى مستوى له في .2022
مـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال كـ ـبـ ـي ــر
استراتيجيي األصول المتعددة في
 ،HSBC Holdings Plcماكس كيتنر:
«لـ ــم ي ـعــد ال ـت ــراج ــع يـقـتـصــر على
فئة أصــول واحــدة ،ولكنه ينتشر
عبر فئات أصــول متعددة ،وهذه
العالمة النهائية للعدوى ...حتى
اآلن ،ال تــوجــد آث ــار غير مباشرة
على االئتمان ،حيث سنرى معظم
المخاطر غير المباشرة في األسهم
باألسابيع واألشهر المقبلة».
وتـ ـ ـبـ ـ ـخ ـ ــرت ال ـ ـث ـ ـقـ ــة ب ـ ـ ـ ــأن ب ـنــك
االحتياطي الفدرالي قد استيقظ
ب ـس ـب ــب انـ ـهـ ـي ــار األسـ ـ ـ ـ ـ ــواق ،وأن
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ـم ـت ـع ـث ــر س ـيــدف ـعــه
ل ـل ـتــراجــع ع ــن م ـس ــاره الـمـتـشــدد،
وفقا لما قاله لويس غرانت ،كبير
مديري المحفظة في Federated
.Hermes
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت ه ـ ـ ـ ــذه اآلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ح ـي ــة
ح ـت ــى األس ـ ـبـ ــوع الـ ـم ــاض ــي ،بـعــد

قـ ــرار الـسـيــاســة األخ ـي ــر لمجلس
االح ـ ـت ـ ـيـ ــاطـ ــي ال ـ ـ ـفـ ـ ــدرالـ ـ ــي الـ ـ ــذي
ج ـ ــاء ب ـت ـحــذيــر ك ـب ـيــر م ــن رئ ـيــس
االحـ ـتـ ـي ــاط ــي ج ـ ـيـ ــروم ب ـ ـ ــاول مــن
ال ـت ـب ــاط ــؤ الـ ـم ــؤل ــم ال ـ ـ ــازم لـكـبــح
ضـ ـ ـغ ـ ــوط األسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار عـ ـن ــد أع ـل ــى
مستوياتها في  4عقود.
وب ــات ــت ال ـس ـن ــدات الـحـكــومـيــة
م ـ ــن بـ ـي ــن  5مـ ـق ــايـ ـي ــس لـ ـل ــرك ــود
ع ـب ــر األصـ ـ ـ ـ ــول ،ح ـي ــث تـنـخـفــض
ً
االح ـت ـمــاالت ظــاهــريــا ،إذ تتحرك
العائدات بشكل عكسي للتوقعات
لتعكس ارتفاعات األسـعــار ،على
الرغم من أن الركود قد يؤدي عادة
إلى انخفاض العائدات.
وي ـح ـســب «ج ــي ب ــي م ــورغ ــان»
ال ـم ـق ــاي ـي ــس م ـ ــن خ ـ ــال م ـق ــارن ــة
قـمــم مــا قـبــل الــركــود مــن مختلف
الفئات وقيعانها خالل االنكماش
االقتصادي .كما قفزت التوقعات
بين االقتصاديين في نفس الفترة
إلى إجماع  %50من .%40
وتظهر التوقعات المتوسطة
أن مسؤولي االحتياطي الفدرالي
يتوقعون مـعــدالت  %4.4بحلول
نهاية هذا العام ،لترتفع إلى %4.6
فــي ع ــام  ،2023وه ــذا يعني 125
نقطة أساس أخرى هذا العام ،في
إشارة إلى أن االحتياطي الفدرالي
س ـ ـيـ ــواصـ ــل ح ـم ـل ـت ــه ال ـ ـصـ ــارمـ ــة
للتضييق .وكـتــب غــرانــت :عبارة
«الـهـبــوط الـنــاعــم» تسير اآلن في
طريق عبارة «التضخم العابر».
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اقتصاد
بين المستثمرين
وفزع
اإلسترليني
للجنيه
حاد
تراجع
ً
ةديرجلا
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َّ
حملوا حكومة ليز تراس المسؤولية ورأوا أن تحرك «المركزي» ال يبدو كافيا

أثار تراجع إحدى أبرز العمالت
الرئيسية في العالم حالة من ً
الفزع لدى المستثمرين وتوترا
ً
كبيرا في أسواق األسهم
وغيرها ،في ظل مخاوف من
دوامة عميقة قد تلحق أكبر
ضرر باالقتصاد البريطاني منذ
سنوات.

توتر كبير في
األسواق بعد
تسجيله أكبر نزول
شهري منذ انهيار
«ليمان براذرز»

ت ــراج ــع ال ـج ـن ـيــه اإلسـتــرلـيـنــي
والـ ـي ــورو ،أم ــس ،فــي حـيــن ارتـفــع
الدوالر مع تالشي االرتياح تجاه
ت ــدخ ــل ب ـنــك إن ـك ـل ـتــرا ف ــي أس ــواق
السندات.
وك ــان ــت ال ـع ـم ـلــة ال ـبــري ـطــان ـيــة
قفزت ،األربعاء ،إلى أعلى مستوى
ل ـهــا م ـنــذ مـنـتـصــف يــون ـيــو ،بعد
أن أعلن بنك إنكلترا خطة طارئة
لشراء السندات التي كانت تعاني
التراجع ،مثل الجنيه اإلسترليني.
ل ـك ــن فـ ــي م ــواجـ ـه ــة الـتـشـكـيــك
فــي إدارة االق ـت ـصــاد الـبــريـطــانــي
والتوقعات بشأن النمو العالمي،
انخفض اإلسترليني واح ــدا في
المئة إلى  1.0776أمام الدوالر ،كما
تراجع اليورو واحدا في المئة إلى
 0.9642أمام الدوالر ،الذي استرد
عافيته .ودافعت رئيسة الوزراء ليز
تراس عن الميزانية التي تنطوي
على خفض للضرائب.
وقـ ـ ــال ك ــري ــس ت ـي ــرن ــر ،رئ ـيــس
األسواق في آي.إن.جي« :نتوقع أن
تظل التقلبات في العمالت كبيرة،
وستمثل مـحــاولــة الـحـفــاظ على
قيمة الجنيه اإلسـتــرلـيـنــي حتى
اجتماع بنك إنكلترا في الثالث من
نوفمبر ،لتحديد أسعار الفائدة
تحديا صعبا لصناع السياسات».
وتـ ـ ــراجـ ـ ــع اإلسـ ـت ــرلـ ـيـ ـن ــي إل ــى
م ـس ـتــوى مـنـخـفــض ق ـيــاســي بلغ
 1.0327أمام الدوالر يوم االثنين،
إذ انـ ـتـ ـق ــد مـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــرون خ ـطــط
ب ــري ـط ــان ـي ــا ل ـخ ـف ــض الـ ـض ــرائ ــب
ال ـم ـم ــول ــة م ــن زيـ ـ ـ ــادة ه ــائ ـل ــة فــي
االقـتــراض ،في نفس الوقت الذي
يكافح بنك إنكلترا لكبح جماح
التضخم.
وارت ـف ــع مــؤشــر ال ـ ــدوالر ،الــذي
يقيس أداء العملة األميركية مقابل
ال ـج ـن ـيــه اإلس ـت ــرل ـي ـن ــي والـ ـي ــورو
وأربع عمالت أخرى ،بنسبة 0.66
في المئة إلى  113.78ليقترب من
أعلى مستوى له في  20عاما عند

 114.78بعد أن مر األربعاء بأسوأ
يوم له منذ مارس  .2020وتراجع
ال ــدوالر األسـتــرالــي  1.2فــي المئة
إلى  0.6443أمام الدوالر.
وهبط الجنيه اإلسترليني على
مدى األسبوع الجاري في تعامالت
أسواق العمالت أمام الدوالر ألدنى
مستوياته على اإلط ــاق تقريبا
إلــى  1.0237دوالر ،مسجال بذلك
أك ـبــر نـ ــزول ش ـهــري مـنــذ أكـتــوبــر
 2008عشية انهيار بنك «ليمان
براذرز» والذي كان شرارة اشتعال
األزمة المالية العالمية التي دفعت
االقتصاد العالمي صوب الركود.
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن أنـ ـ ــه أبـ ــدى
بعض التعافي خالل التعامالت،
ف ــإن الـعـمـلــة م ــا زالـ ــت منخفضة
بـنـحــو  21ف ــي ال ـم ـئــة م ـنــذ بــدايــة
ال ـع ــام ،فـيـمــا ي ــرى الـمـسـتـثـمــرون
أن مكانة المملكة المتحدة تلقت
ضربة عنيفة في األسواق ،مما قد
يتطلب إع ــادة بـنــاء للثقة بأكثر،
حتى مــن اإلق ــدام على رفــع طــارئ
للفائدة مثلما يــد عــو الكثير من
المستثمرين.
وأث ـ ـ ـ ـ ــار ت ـ ــراج ـ ــع إح ـ ـ ـ ــدى أب ـ ــرز
العمالت الرئيسية في العالم حالة
من الفزع لدى المستثمرين وتوترا
كبيرا في أسواق األسهم وغيرها،
في ظل مخاوف من دوامة عميقة
قــد تلحق أكبر ضــرر باالقتصاد
البريطاني منذ سنوات.
ويـ ــرجـ ــع ال ـم ـح ـل ـل ــون ان ـه ـي ــار
ال ـج ـن ـي ــه ال ـ ـ ــذي ن ـ ــزل خ ـم ـس ــة فــي
المئة أم ــام ال ــدوالر فــي جلستين
ً
فـ ـ ـق ـ ــط ،م ـ ـس ـ ـجـ ــا أسـ ـ ـ ـ ــوأ تـ ــراجـ ــع
لجلستين منذ  ،2020إلــى إعــان
وزيــر المالية البريطاني كواسي
كوارتنغ ميزانية مصغرة تتضمن
تخفيضات ضريبية غير ممولة
بقيمة تصل إلــى  25مليار جنيه
إسترليني .وأث ــارت خطة الوزير
احتمال زيــادة االقتراض لتمويل
التخفيضات الضريبية ،التي تميل

وق ــال ــت بـيـثــانــي ب ــاي ــن ،مــديــرة
محفظة الـسـنــدات العالمية لدى
«يــانــوس هندرسون انفستورز»،
إن ال ـن ـتــائــج ال ـتــي تـمـخـضــت عن
التغيير في جدول أعمال الحكومة
ستستمر فترة ،واصفة الحكومة
بـغـيــر ال ـم ـســؤولــة ،إلعــان ـهــا تلك
السياسات دون إص ــدار توقعات
لالقتصاد ككل.

تحرك «المركزي»

ليز تراس
لـصــالــح األث ــري ــاء وحـقـبــة جــديــدة
من السياسات االقتصادية يبدو
خاللها أن جهود هندسة النمو
االقتصادي تحظى بأولوية على
وضـ ــع ال ـمــال ـيــة ال ـع ــام ــة ،حفيظة
األسواق.

تخفيضات ضريبية
وأت ــى ذلــك بالطبع بعد وعــود
أطلقتها رئيسة الوزراء البريطانية
الجديدة ليز تراس قبل اختيارها
لمنصبها ،وال ـتــي تــراوحــت بين
دعــم للطاقة وتقديم تخفيضات
ضريبية كبيرة.
و بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدال م ـ ـ ـ ـ ــن أن ي ـ ـت ـ ـفـ ــا عـ ــل
الـمـسـتـثـمــرون إيـجــابــا مــع وعــود
كــوارتـنــغ بنمو اقـتـصــادي أقــوى،
شعروا بالخوف من احتمال ارتفاع
ال ـت ـض ـخــم ،بـسـبــب الـتـخـفـيـضــات
الضريبية التي تكهنوا بأنها قد
تجبر بنك إنكلترا المركزي على
تسريع معدل رفع أسعار الفائدة.
وبــال ـط ـبــع ي ـجــب أن ن ـضــع في
الـحـسـبــان أن الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة
ت ـع ـت ـم ــد عـ ـل ــى الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردات ب ـق ــوة

للحصول عـلــى الــوقــود وال ـغــذاء،
وحتى المواد والمكونات الخام،
مما يجعل انخفاض اإلسترليني
أم ــرا حساسا ومــؤثــرا على قــدرة
المواطن البريطاني العادي على
شراء احتياجاته األساسية ،حيث
أدى انخفاض العملة أيـضــا إلى
صعود في عوائد السندات ،مما
هدد بفوضى في قطاع معاشات
التقاعد التي تستثمر أموالها في
السندات الحكومية ،وكذلك إلحاق
الضرر بسوق اإلسكان الذي يتأثر
بأسعار الفائدة مما قد يزيد من
مخاطر الركود في االقتصاد.
وأدى تــراجــع الـعـمـلــة السريع
أمام جميع العمالت من اليورو إلى
البيزو األرجنتيني إلى انخفاض
أس ـ ـع ـ ــار ال ـ ـس ـ ـنـ ــدات ال ـح ـك ــوم ـي ــة
ال ـبــري ـطــان ـيــة ،ح ـتــى ان عـ ــددا من
خ ـب ــراء االق ـت ـصــاد وج ـه ــوا دع ــوة
عـلـنـيــة ل ـب ـنــك إن ـك ـل ـتــرا ال ـمــركــزي
إلعـ ـ ـ ــان زيـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـفـ ــائـ ــدة ل ــوق ــف
الكارثة ،لكنه آثر التدخل «المؤقت»
فــي ال ـســوق ب ـشــراء س ـنــدات لمدة
محددة ،بجانب تأجيل مزاد لبيع
ديون كما أعلن أمس األول.

َّ
هل حلت الفوضى في سوق العقار البريطاني؟

العريان :التاريخ سيذكر التحرك الحاد
لعائد السندات البريطانية

أكبر سحب يومي لعروض الرهن العقاري في تاريخ المملكة
تم سحب المئات من عروض صفقات الرهن العقاري
السكني في المملكة المتحدة ،بعد أن أثارت الفوضى في
السوق مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة األساسية إلى
 6في المئة العام المقبل.
ً
وبشكل عام ،تم سحب  935منتجا من منتجات الرهن
ً
الـعـقــاري مــن ال ـســوق ،الـثــاثــاء ،وفـقــا لبيانات مــن موقع
مقارنة النقود .Moneyfacts
وه ــذا كــان أكـبــر سحب يــومــي على اإلط ــاق للعروض
في تاريخ المملكة ،حيث كان الرقم السابق  462عندما تم
إعالن أول إغالق لـ «كوفيد» في بريطانيا خالل عام .2020
وظهر «إتــش إس بي سي» و«سانتاندير» ،بين أحدث
المقرضين الرئيسيين في المملكة المتحدة الذين أوقفوا
ً
عرض منتجات الرهن العقاري الخاصة بهم مؤقتا ،فيما
أع ــادت  NatWestتسعير منتجاتها ،مــا أدى إلــى زيــادة

ً
األسـعــار ،وفقا لما ذكرته شبكة « ،»CNBCواطلعت عليه
«الـعــربـيــة .ن ــت» .وق ــال «ســانـتــانــديــر» إنـهــم أوق ـفــوا بعض
المنتجات للعمالء الجدد ،وزادوا أسعار الفائدة لكل من
المقترضين الحاليين والجدد ،لكنهم سيراجعون قراراتهم
«في ضوء ظروف السوق».
وفي وقت سابق من األسبوع ،سحبت Virgin Money
ً
و Halifaxو Skipton Building Societyمــؤقـتــا بعض
صفقات الــرهــن الـعـقــاري الـخــاصــة بـهــم ،بسبب تـطــورات
السوق.
يأتي ذلك ،بعدما ازدادت المخاوف بشأن معدالت الرهن
العقاري التي أصبحت ال يمكن تحملها بين المقترضين
ً
والمقرضين .وكانت هناك أيضا تقارير عن تراجع مبيعات
ال ـم ـنــازل ،حـيــث تــراجــع ال ـم ـقــرضــون عــن صـفـقــات الــرهــن
ً
العقاري المتفق عليها سابقا ،بسبب حالة عــدم اليقين

وقـ ــالـ ــت س ـي ـم ــا شـ ـ ـ ــاه ،ك ـب ـيــرة
ال ـم ـح ـل ـل ـي ــن لـ ـ ـ ــدى «ب ــرنـ ـسـ ـيـ ـب ــال
غـلــوبــال انـفـسـتــورز» ،إنــه بمجرد
أن ب ـ ــدأت الـ ـس ــوق ال ـت ـح ــرك بـهــذا
الـنــوع مــن الــزخــم ،مــن الصعب أن
تـضــع رق ـمــا لـلـقــاع ال ــذي سيصل
إل ـيــه اإلسـتــرلـيـنــي ،مضيفة أنها
كمستثمرة تتبنى رؤ ي ــة طويلة
ال ـمــدى ،وإذا نـظــرت إلــى المملكة
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة كـ ـم ــوق ــع لــاس ـت ـث ـمــار
على مــدى خمس سـنــوات ،فإنها
تستبعد الدخول فيها.
ويحمل المستثمرون حكومة
ل ـي ــز تـ ـ ــراس م ـس ــؤول ـي ــة ال ـت ــراج ــع
ال ـمــدوي ،قائلين إنــه كــان بمثابة
القشة التي قصمت ظهر البعير،
وخـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي ظـ ـ ـ ــل حـ ـ ــالـ ـ ــة م ــن
العزوف عن األصــول البريطانية
ف ـ ــي اآلون ـ ـ ـ ـ ـ ــة األخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرة ،ب ـس ـبــب
النمو الضعيف للناتج المحلي
اإلج ـم ــال ــي ال ـم ـس ـت ـمــر م ـنــذ عشر
سنوات تقريبا ،وتداعيات خروج
بريطانيا من االتـحــاد األوروب ــي،
واعـتـمــاد المملكة المتحدة على
المستثمرين األجانب في تمويل
عجز المعامالت الجارية الكبير.

وبــالـفـعــل حـ ــاول بـنــك إنـكـلـتــرا
ال ـمــركــزي تـ ــدارك األمـ ــر م ــن خــال
إعـ ــانـ ــه الـ ـت ــدخ ــل إلع ـ ـ ـ ــادة شـ ــراء
الـسـنــدات الحكومية ،سعيا منه
لتهدئة المستثمرين واألس ــواق،
وقال إنه تلقى عروض بيع بقيمة
 2.587مليار إسترليني فــي أول
عملية .وتعهد البنك باالستمرار
ف ــي ش ـ ــراء ال ـس ـن ــدات الـحـكــومـيــة
األطـ ـ ــول أجـ ــا بـ ــأي قـ ــدر مـطـلــوب
ف ـ ــي ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة بـ ـي ــن  28سـبـتـمـبــر
و 14أك ـت ــوب ــر .ويـ ــرى ال ـمــراق ـبــون
أن تـ ـح ــرك الـ ـم ــرك ــزي يـ ـه ــدف فــي
األسـ ـ ـ ــاس ل ـم ـعــال ـجــة ال ـم ـش ـكــات
الـتــي تــواجــه صـنــاديــق استثمار
معاشات التقاعد الشديدة التأثر
بأي انخفاض مفاجئ في أسعار
السندات طويلة األج ــل ،وخاصة
أنــه في ظل الـظــروف القاسية في
السوق يمكن أن تنشأ حلقة مفرغة
م ــن الـبـيــع ال ـق ـســري وال ـمــزيــد من
انخفاض األسعار وهكذا.
لكن برنامج الشراء الذي وضعه
البنك المركزي هذه المرة يختلف
عن ذلك الذي أطلقه خالل جائحة
كوفيد في عام  ،2020وكذلك بعد
االستفتاء على خــروج بريطانيا
من التكتل األوروبي وعقب األزمة
المالية العالمية في ،2009-2008
إذ إنه مصمم ليكون قصير األجل
جدا.
لذا بدا أن تحرك البنك المركزي

ال ي ـب ــدو كــاف ـيــا م ــن وج ـه ــة نظر
الـ ـس ــوق ،إذ ي ـش ـكــو مـسـتـثـمــرون
مــن ارتـفــاع التضخم فــي المملكة
المتحدة بشكل أكبر من نظرائها
في أوروبــا ،إذ إن معدل التضخم
فيها هــو األعـلــى بين اقتصادات
مجموعة السبع الكبرى ،كما أن
قــوة ال ــدوالر فــي ظــل عــدم معاناة
الواليات المتحدة من أزمــة طاقة
مـمــاثـلــة لـمــا ي ـحــدث ف ــي أوروب ـ ــا،
بسبب الحرب الروسية -األوكرانية
تضغط أ يـضــا بشكل كبير على
العملة البريطانية.
وح ـتــى اآلن ل ــم تـبــد الحكومة
البريطانية ردة فعل على الفوضى
بـتــراجـعـهــا مـثــا عــن الـسـيــاســات
االق ـت ـصــاديــة ال ـتــي أعـلـنـهــا وزي ــر
المالية ،وبدال من ذلك قال مكتب
رئيسة الــوزراء إنه سيكون هناك
إعــانــات للمزيد من اإلصالحات
لتحسين إمكانات نمو االقتصاد
البريطاني ،والتي من المحتمل أن
تتضمن تغييرات في نظام الهجرة
وضخ المزيد من االستثمارات في
التدريب والبنية التحتية.
وكــان النخفاض اإلسترليني
أي ـض ــا تــأث ـيــر ك ـب ـيــر ع ـلــى ســوق
اإلسكان البريطانية ،إذ سارعت
شـ ــركـ ــات الـ ــرهـ ــن الـ ـعـ ـق ــاري إل ــى
مواكبة التغييرات الجامحة في
أسـ ــواق الـتـمــويــل باإلسترليني
التي تحدد معدالت الرهن التي
يعرضونها على مالكي المنازل.
وتـ ــوق ـ ـفـ ــت بـ ـع ــض الـ ـش ــرك ــات
ع ــن إبـ ــرام صـفـقــات ره ــن عـقــاري
ل ـع ـمــاء ج ـ ــدد ،وق ــام ــت شــركــات
أخـ ــرى ب ــزي ــادة م ـع ــدالت ال ـســداد
للقروض الجديدة إلى مستويات
م ــن الـمـحـتـمــل أن ت ـض ـغــط على
ال ــوض ــع ال ـم ــال ــي ل ـل ـمــاي ـيــن مــن
مالكي المنازل الحاليين ،وتجعل
ال ـح ـص ــول ع ـلــى قـ ـ ــروض الــرهــن
العقاري أمرا غير ميسور التكلفة
للكثيرين.

في السوق .كما أن أسواق السندات والعمالت في المملكة
المتحدة كانت في حالة اضطراب منذ أن حدد وزير المالية
كواسي كوارتنغ «ميزانيته المصغرة» ،الجمعة.
وبعد إعالنه ،الذي يتضمن تخفيضات ضريبية كبيرة
ً
وت ـحــوال إل ــى «اق ـت ـصــاديــات مـتـقـطـعــة» ،انـخـفــض الجنيه
البريطاني إلى أدنى مستوى له على اإلطالق مقابل الدوالر
صباح االثنين .في غضون ذلك ،ارتفع العائد على سندات
الخزانة البريطانية ألجل  10سنوات إلى أعلى مستوياته
ً
في  14عاما بوقت سابق من األسبوع.
فيما أثارت هذه التحركات الرئيسية في السوق مخاوف
من التضخم بين المستثمرين ،ودفعتهم إلى االعتقاد بأن
ً
بنك إنكلترا سيطبق مزيدا من الزيادات في أسعار الفائدة.
وقــال البنك المركزي ،األربـعــاء ،إنه سيتدخل في سوق
ً
السندات ويؤجل بيع السندات ،فيما يشتري السندات مؤقتا.

قال الخبير االقتصادي وكبير االقتصاديين لدى
 ،Allianzمحمد العريان ،إن التاريخ سيذكر التحرك
القياسي في أسبوع واحد لعائد السندات الحكومية
ً
البريطانية لمدة  30عاما ،والتي تحركت بأكثر من
 270نقطة أساس من أسفل إلى أعلى وعادت لتهوي،
األم ــر ال ــذي رأى أن ــه ال يمكن تـصــوره ب ــأي شكل من
معظم العاملين في السوق أو االقتصاديين أو صانعي
السياسات.
وأضاف العريان ،في تغريدة على «تويتر» ،أن قرار
بنك إنكلترا الذي سعى إلى تهدئة اضطرابات تعتمل
في أسواق السندات البريطانية ،باإلعالن أنه سيشتري
أكبر قدر ممكن من الديون الحكومية إلعادة األمور إلى
نصابها ،بعد أن تسببت خطط رئيسة الوزراء الجديدة
ليز تراس لخفض الضرائب في حدوث فوضى مالية.
وكان العريان ذكر في تصريح سابق ،أنه قد يتوجب

على بنك إنكلترا رفع أسعار الفائدة بواقع  100نقطة
أساس .وأوضح أن ذلك في حال لم يقم وزير المالية
كــواســي كــوارت ـنــغ بعكس اإلج ـ ـ ــراءات فــي ميزانيته
المصغرة التي أدت إلى تدهور األسواق.
وب ـعــد أن أخ ـفــق ف ــي كـبــح ج ـمــاح عـمـلـيــات البيع
السريعة بالتدخالت الشفوية خالل اليومين الماضيين،
أعلن بنك إنكلترا ،األربعاء ،إطالق برنامج طارئ لشراء
السندات بأثر ف ــوري ،بهدف منع تفاقم اضطرابات
السوق.
وأدت الـخـطــة الـتــي اقـتــرحـهــا كــوارت ـنــغ ،الجمعة،
لخفض الـضــرائــب إلــى جــانــب خطة إنـقــاذ لمواجهة
ارتفاع أسعار الطاقة ،واللتين جرى تمويلهما من خالل
زيــادة ضخمة في االقـتــراض الحكومي ،إلــى تجميد
أسواق الرهن العقاري ودفع صناديق التقاعد إلى بيع
سندات الدين وقفزة في تكاليف اقتراض الشركات.

«الكويتية» تتسلم الدفعة الثانية من طائرات
«إيرباص »A330-800
تسلمت شــركــة الـخـطــوط الـجــويــة الكويتية طائرتين
من نوع إيرباص  ،A330-800وأطلق عليهما «الجالبوت»
و«الشوعي» ،حيث وصلتا إلى الكويت في مبنى الركاب
رقم  4من مصنع إيرباص في مدينة تولوز الفرنسية ،أمس.
وعلى هامش استقبال الطائرتين ،قال رئيس مجلس
إدارة «الـخـطــوط الكويتية» الكابتن علي الــدخــان« :يسر
(الكويتية) أن تعلن وصول ثالث ورابع طائرات إيرباص
 A330-800إلى الكويت ،واللتين تعدان الدفعة الثانية من
طائرات  ،A330وسيعزز ذلك من أسطول الخطوط الجوية
الكويتية ومــن مكانتها كشركة طـيــران رائ ــدة فــي قطاع
الطيران اإلقليمي والعالمي ،كون الشركة تتابع باستمرار
مـتـطـلـبــات عـمــائـهــا لـتـقــديــم أح ــدث وأف ـضــل ال ـخــدمــات».
وأض ــاف ال ــدخ ــان« :بـجــانــب وص ــول طــائــرتــي A330-800
ستتسلم (الكويتية) الطائرة السابعة من نــوع إيرباص
من طراز  A320neoفي منتصف أكتوبر المقبل ،ويعد ذلك
استمرارا لمرحلة مهمة في تطوير الخدمات المميزة التي
نقدمها لمسافرينا األعزاء على متن رحالتنا ،إضافة إلى
خدمات النقل الجوي المختلفة مع (الكويتية) ،حيث إن
هاتين الطائرتين ستساهمان في زيادة السعة التشغيلية
ل ـل ــرح ــات ،وزي ـ ــادة ع ــدد ال ــرك ــاب ع ـلــى وج ـه ــات جــديــدة
متوسطة إلى بعيدة المدى ،مثل كوااللمبور وكاتموندو
وحـيــدر آبــاد وإسطنبول وصبيحة ،األمــر الــذي سيعود
بالمنفعة على الشركة ،ويحقق األهــداف المنشودة التي
يسعى إليها (الطائر األزرق( ضمن خطته االستراتيجية
في التوسع بشبكة خطوطه حول العالم».
وتـقــدم بالشكر لشركة إيــربــاص ،قــائــا« :تمتد عالقة
(الكويتية) مع شركة إيرباص لنحو  4عقود من الشراكة
الناجحة والـمـثـمــرة ،والـتــي نسعى دائـمــا إلــى تعزيزها
وتطويرها ،بما يعود بالفائدة والمصلحة العامة على
الطرفين ،حيث ساهمت إيرباص بشكل كبير في تطوير
أسـطــول (الـكــويـتـيــة) ،بما تقدمه لنا مــن طــائــرات حديثة
ومـتـنــوعــة تمتلك خـصــائــص تكنولوجية عــالـيــة ،والـتــي
تتواكب مع أحدث وأفضل ما يقدمه عالم الطيران».

تجربة سفر شيقة
من جانبه ،ذكر الرئيس التنفيذي المهندس معن رزوقي:
«طائرة  A330-800تمنح العميل العزيز تجربة سفر مريحة
وشيقة ،إذ تعد من الطائرات حديثة الطراز ،والتي تحتوي
على تكنولوجيا فائقة ونظام ترفيهي متنوع ،كما أنها
صنعت خصيصا لتكون صديقة للبيئة».
وأوض ــح رزوق ــي أن ــه مــع وص ــول طــائــرتــي A330-800

سيصبح أسطول (الكويتية) مكونا من  32طائرة موزعة
كالتالي:
  5طائرات إيرباص A330-200  7طائرات إيرباص A320-200CEO  10طائرات بوينغ B777-300ER  6طائرات إيرباص A320NEO  4طائرات إيرباص A330-800وأش ــار إل ــى أن ــه وفـقــا التـفــاقـيــة إع ــادة هيكلة أسـطــول
طــائــرات الخطوط الجوية الكويتية مع شركة إيرباص،
والتي تم توقيعها في فبراير  ،2022فــإن الشركة اتفقت
على تسلم  7طائرات من طراز  A330-900خالل السنوات
القادمة ،والتي تمتاز بمواصفات فنية عالية وتكنولوجيا
حديثة بسعة  291مقعدا ،مبينا أن مقاعد رجال األعمال
فــي طــائــرة  A330-900ال ـجــديــدة تـحـتــوي عـلــى مـمـيــزات
وتـقـنـيــات ف ــري ــدة ومـخـتـلـفــة ،كـمــا ت ــم تـخـصـيــص مقاعد
للدرجة السياحية ( )PREMIUMبعد مقاعد رجال األعمال
بمساحات واسعة ومريحة تليق بركاب (الكويتية).

خطوط جديدة
بدوره ،أفاد سفير الكويت لدى فرنسا محمد الجديع:
«سعدت بوجودي في مدينة تولوز الفرنسية برفقة وفد
شركة الكويتية لالحتفال باستالم طــائــرات A330-800
ال ـجــديــدة ،األم ــر ال ــذي سيمكن (الـطــائــر األزرق) مــن فتح
خـطــوط جــديــدة وزي ــادة عــدد الــرحــات فــي بعض الــدول،
مثل فرنسا ،األمر الذي سينعكس إيجابا على العالقات
بين البلدين الصديقين في مختلف المجاالت االقتصادية
واالستثمارية والسياحية والتجارية ،ويعززها بما يعود
بالمصلحة العامة على الطرفين».
م ــن نــاح ـي ـت ـهــا ،أع ــرب ــت س ـف ـيــرة فــرن ـســا ل ــدى الـكــويــت
ك ـل ـيــر ل ــو ف ـل ـي ـشــر ع ــن س ـع ــادت ـه ــا ب ــاالح ـت ـف ــال بــاس ـتــام
طائرتين جديدتين مــن طــراز إيــربــاص  A330-800رفقة
وف ــد «الـكــويـتـيــة» ،مـشـيــرة إل ــى أن نـجــاح إت ـمــام التسليم
يعود إلــى التعاون الممتاز والتاريخي بين «الكويتية»
وشركة إيرباص ،إضافة إلى العالقات القوية التي تجمع
الشركتين ،وأك ــدت أن ذلــك سيعزز بشكل كبير التعاون
الـمـشـتــرك بـيــن الـكــويــت وفــرنـســا فــي ال ـس ـنــوات الـقــادمــة،
وسيساهم في توطيد أواصر الصلة بين البلدين.

تعاون مشترك
مــن جــانـبــه ،عبر نــائــب الـمــديــر الـعــام للسالمة واألمــن

والنقل الجوي في اإلدارة العامة للطيران المدني المهندس
دعيج العتيبي عن سعادته ،لوجوده ضمن وفد الكويت
لتسلم طــائــرتــي ايــربــاص  800-A330فــي مــديـنــة تــولــوز
الفرنسية ،وتمثيل اإلدارة العامة للطيران المدني ،الفتا
إلــى أن «الـطـيــران» تسعى باستمرار إلــى تعزيز التعاون
الـمـشـتــرك مــع (الـكــويـتـيــة) لتحقيق أعـلــى م ـعــدالت األمــن
والسالمة ،حفاظا على الركاب والطائرات.
وأضاف العتيبي« :بناء على توجيهات رئيس اإلدارة
العامة للطيران المدني الشيخ عبدالله السالم ،والمدير
الـعــام ون ــواب المدير الـعــام وتـعــاون العاملين بالطيران
المدني ،نحرص على دعم تطور الناقل الوطني للكويت
لتحديث األسطول وتحقيق أعلى مستويات األداء والريادة،
بفضل الـلــه ،ثــم دعــم الـقـيــادة السياسية ،الـتــي وف ــرت كل
السبل للنهوض بالنقل الجوي في الكويت ،من خالل تنفيذ
مشاريع طموحة ،كمبنى الركاب الجديد ،ومدينة الشحن،
والبنى التحتية الحديثة ،والتي تضاهي أحدث مطارات
العالم ،ومن المتوقع تنفيذ معظم المشاريع خالل .»2024
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«بن حسين» صدحت بالتراث في «اليرموك الثقافي»
الفرقة قدمت أولى األمسيات الموسيقية في دار اآلثار اإلسالمية

فرقة «بن حسين» أثناء الحفل

فضة المعيلي

أحيت فرقة حمد بن حسين
للفنون البحرية والشعبية
أمسية موسيقية تراثية بعنوان
«نغمة ونهمة» في مركز
اليرموك الثقافي.

انطلقت أولى األمسيات الموسيقية لدار
اآلثار اإلسالمية في مركز اليرموك الثقافي،
وك ـ ــان ال ـج ـم ـهــور ع ـلــى م ــوع ــد م ــع أمـسـيــة
ب ـع ـنــوان «ن ـغ ـمــة ون ـه ـمــة» ل ـفــرقــة ح ـمــد بن
حسين البحرية والشعبية .وشهد المسرح
حضورا كثيفا من الجماهير ُ
المحبة لهذا
ال ـن ــوع م ــن ال ـف ـن ــون ،وم ــن ب ـيــن الـجـمــاهـيــر
الفنان «شادي الخليج» عبدالعزيز المفرج.
واستهلت الفرقة أولى وصالتها بالفن
ال ـع ــاش ــوري ،وه ــو م ــن ال ـف ـنــون اإليـقــاعـيــة
الغنائية البارزة في الخليج ،ويؤدى وقوفا
في األعــراس واألفــراح والمناسبات ،وأدت
الفرقة مجموعة من األغاني ،منها «يا ليل
يا ليل» ،ثم انتقلت إلى العرضة العميرية،
ُ
التي تعد من الفنون التراثية القديمة ،وتقام
في المناسبات المهمة ،وغنت مجموعة من
األغاني ،وألهبت حماس الجمهور بالفنون
البحرية ،وهــو فــن النهمة ،واحـتــوى على
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مسك وعنبر

القديري يقيم حفل وداع
لسفير سلوفاكيا

جانب من األمسية

ـان م ــن ن ــوع ال ـ ـ ــدواري ،وال ـي ــام ــال ،الـتــي
أغ ـ ـ ٍ
كانت تبعث في السابق الحماس بنفوس
الصيادين ،وتشجعهم على العمل و بــذل
الجهد.

فن الصوت
وت ــابـ ـع ــت الـ ـف ــرق ــة وص ــاتـ ـه ــا بــال ـفــن
ال ـح ــدادي ،ال ــذي ك ــان ي ــازم ال ـبـحــارة في
أسفارهم خالل أدائهم مهامهم في العمل
وش ــد حـبــال األش ــرع ــة ،وأط ـلــق عليه هــذا
المسمى ،بسبب إيقاعه الكثيف وقوته
التي تشبه طرق الحديد.
وان ـت ـق ـلــت ال ـفــرقــة ألداء «ف ــن ال ـصــوت»
العربي والشامي ،وختمت وصلتها بفن
ال ـل ـي ــوه ،الـ ــذي يـحـتــل م ـكــانــة ف ــي ال ـتــراث
الـمــوسـيـقــي الـشـعـبــي بمنطقة الـخـلـيــج،
ويـتـمـيــز بــأصــولــه اإلفــري ـق ـيــة م ــع بعض

الـ ـعـ ـب ــارات ال ـس ــواح ـل ـي ــة ف ــي نـصــوصـهــا
الغنائية.

موسيقى تراثية
وعلى هامش األمسيةَّ ،
عبر رئيس الفرقة
خالد بن حسين عن سعادته بمشاركتها
في أولى األمسيات الموسيقية لدار اآلثار،
م ـب ـي ـنــا أن «الـ ـف ــرق ــة ت ــأس ـس ــت ع ـ ــام ،1948
واس ـت ـم ــرت ب ـن ـجــاح إل ــى يــوم ـنــا ه ــذا على
خطى األج ــداد واآلب ــاء ،ويـشــارك فيها اآلن
األبناء واألحفاد ،بمشاركات كثيرة ،ومنها
في الخليج ،فقد شاركنا عدة مرات ،وقدمنا
مــوس ـي ـقــانــا ال ـت ــراث ـي ــة أي ـض ــا ف ــي أوروبـ ـ ــا،
وتونس ،والمغرب» ،وأكد أن الفن الشعبي
يشهد رواجا كبيرا واستحسانا كبيرا من
الجمهور.

جانب من الحفل
اس ـت ـق ـبــل م ـح ـمــد ال ـقــديــري
وال ـ ـف ـ ـنـ ــانـ ــة وال ـ ـكـ ــات ـ ـبـ ــة ث ــري ــا
الـبـقـصـمــي ،األحـ ــد الـمــاضــي،
فــي دي ــوان الـقــديــري بمنطقة
م ـ ـ ـشـ ـ ــرف ،س ـ ـ ـفـ ـ ــراء الـ ـتـ ـشـ ـي ــك،
وب ــوتـ ـس ــوان ــا ،وس ـل ــوف ــاك ـي ــا،
وبلجيكا ،وبلغاريا ،وقبرص،
واليابان ،ومنغوليا ،والسفير
عـ ـل ــي الـ ـنـ ـخـ ـي ــان ،وال ـس ـف ـي ــر
فيصل المليفي ،ود .المحامي
العدواني وضيوف الديوانية.
وأقـيــم بالمناسبة احتفال
ل ــوداع سفير سلوفاكيا لدى

َ
ال ـك ــوي ــت اي ــغ ــور هــاجــدوســك
وقرينته ،حيث أشاد القديري
بـنـشــاط الـسـفـيــر السلوفاكي
اإلي ـ ـج ـ ــاب ـ ــي وح ـ ـيـ ــوي ـ ـتـ ــه فــي
تعزيز الصداقة والتعاون بين
الكويت وب ــاده ،خــال عمله،
ال ـ ــذي اس ـت ـمــر أرب ـ ــع س ـن ــوات.
وب ـ ـ ـهـ ـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ق ــدم ــت
البقصمي له ولعقيلته لوحة
فنية مــن رسوماتها ،عنوانا
لـلـصــداقــة وال ـم ـح ـبــة ،وذك ــرى
طيبة من الكويت.

«االتصال الحكومي» يناقش دور الدراما في الوعي وحماية الهوية
المشاركون في جلسة المنتدى أكدوا أهمية استعادة الصفحات المضيئة في السرد المرئي
أكد المشاركون في جلسة ضمن
فعاليات الـيــوم األول مــن المنتدى
الــدولــي لالتصال الحكومي ،2022
أهـمـيــة االرت ـق ــاء بــاإلن ـتــاج الــدرامــي
ال ـع ــرب ــي ،لـيـسـهــم بـ ـ ــدوره ف ــي بـنــاء
الوعي وحماية الهوية ،وتعزيز قيم
المجتمعات واستعادة الصفحات
ال ـم ـض ـي ـئ ــة م ـ ــن ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ال ـع ــرب ــي
ف ــي الـ ـس ــرد ال ـم ــرئ ــي ع ـلــى مـسـتــوى
التلفزيون والسينما.
جـ ــاء ذلـ ــك خـ ــال جـلـســة بـعـنــوان
«الـ ـ ــدرامـ ـ ــا م ــا ب ـي ــن الـ ـبـ ـن ــاء ال ـف ـكــري
وال ـل ـغــوي» أقـيـمــت فــي الـ ــدورة ال ــ11
الـ ـ ـت ـ ــي حـ ـمـ ـل ــت شـ ـ ـع ـ ــار «ت ـ ـحـ ــديـ ــات
وحلول» ،وشارك فيها :محمد خلف
المدير العام لهيئة الشارقة لإلذاعة
والـتـلـفــزيــون ،وال ـف ـنــان الـمـصــري د.
أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية،
والفنانة أسمهان توفيق ،والمخرج
وال ـم ــؤل ــف ب ـي ـتــر م ـي ـمــي ،وأدارتـ ـه ــا
اإلعالمية والكاتبة النا الجندي.
ُ
استهلت الجلسة بعرض مشاهد
مــن فيلم «خــورف ـكــان» ،المستوحى
من كتاب «مقاومة خورفكان للغزو
البرتغالي سبتمبر  ،»1507للشيخ
د .سلطان القاسمي ،عضو المجلس
األعلى حاكم الشارقة .وبــدأ محمد
ً
خـلــف حــديـثــه فــي الـجـلـســة ،متخذا
ً
ً
من فيلم «خورفكان» مثاال ونموذجا
للدراما التي تجمع بين التشويق،
ونقل رسالة هادفة للجمهور تكشف
ل ـه ــم ص ـف ـح ــات م ــن ت ــاري ــخ وك ـف ــاح
أجدادهم.
وتـ ـ ـح ـ ـ َّـدث الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام لـهـيـئــة
الشارقة لــإذاعــة والتلفزيون حول
دور المؤسسات اإلعالمية الرسمية
الـ ـت ــي أس ـه ـم ــت فـ ــي ب ـ ـلـ ــورة مــامــح

الدراما العربية ،وقدمت في العقود
السابقة أفضل األعمال االجتماعية
ّ
والمسلسالت التاريخية التي شكلت
وع ــي ال ـج ـم ـهــور ،وظ ــل يحتفظ في
ذاكرته بتلك األعمال الجميلة حتى
الـ ـي ــوم ،واع ـت ـبــر ذل ــك داللـ ــة ع ـلــى أن
اإلنـتــاج التلفزيوني الرسمي نجح
وسينجح في إنتاج دراما تجمع بين
التشويق والقيمة الفكرية والفنية.
وأك ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـح ـ ــاج ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة
إلنـتــاج مسلسالت تتناول الفترات
ال ـتــاري ـخ ـيــة ال ـم ـض ـي ـئــة وال ـم ـل ـه ـمــة،
ل ـت ـت ـع ــرف األج ـ ـي ـ ــال ال ـ ـجـ ــديـ ــدة مــن
خاللها على ما يعزز وعيها ويحمي
هويتها ،ويجعلها تفخر بثقافتها
ً
ال ـم ـح ـل ـيــة ،م ـش ـيــرا إل ــى أن الـتــرفـيــه
ليس غاية الدراما ،وأن التشويق في

المشاركون في الجلسة
األحداث يدفع الجمهور إلى متابعة
األعمال الدرامية.
وأوض ـ ــح ال ـف ـنــان أشـ ــرف زك ــي أن

لـ ـل ــدرام ــا دورا ك ـب ـي ــرا ف ــي تـشـكـيــل
ً
وجدان الشعوب ،وأن أعماال درامية
ً
وسينمائية فــي مصر كانت سببا

األزمات االقتصادية ومناهج اإلعالم
قال المشاركون في جلسة «األزمات االقتصادية ...بين
االح ـتــواء اإليـجــابــي والتكيف السلبي» ،ضمن فعاليات
ال ـم ـن ـت ــدى ،إن ح ـك ــوم ــات ال ـع ــال ــم ت ـت ـعــامــل م ــع األزم ـ ــات
االقتصادية األخيرة بسياسات خاطئة ،وإن هذا النوع
من التعامل قد يتسبب في دخول العالم بحالة ركود قوية.
وجمعت الجلسة :مالكوم ستيفنسون فوربس الرئيس
التنفيذي لشركة  ،Forbes Mediaويونس حاجي الخوري
وكيل وزارة المالية في اإلمارات ،ود .إيهاب أبوعيش نائب
وزير المالية لشؤون الخزانة العامة في مصر ،ود .شاشي
ثارور الدبلوماسي الدولي السابق الكاتب والمفكر العام.
وأثنى المشاركون في الجلسة على التعامل الحكيم
لإلمارات مع األزمات ،السيما جائحة «كوفيد ،»-19وتبعات
أزم ــة ارت ـفــاع أسـعــار الـسـلــع ،مشيرين إلــى أن التخطيط
ً
السليم والمبكر لألزمات بالدولة أثبت نجاحا في التعامل

مع التحديات في مهدها ،وأسهم في استثمار الفرص
الناشئة عن األزمات.
وف ــي جـلـســة أخـ ــرى ،ق ــال أكــادي ـم ـيــون وإع ــام ـي ــون إن
مناهج الصحافة واإلعالم األكاديمية في اإلمارات تتسم
بالقوة والجودة العالية ،إال أن هناك فجوة في مواكبتها
بالشكل المناسب لمتغيرات ومستجدات ســوق العمل،
وترتبط هذه الفجوة بالجانب التدريبي والتأهيلي للطلبة
والخريجين وإعدادهم.
جاء ذلك خالل جلسة «مناهج اإلعالم :الواقع النظري
وسوق العمل» ،واستضافت الجلسة :د .حسين أمين أستاذ
الصحافة واإلع ــام ومــديــر مــركــز كـمــال أده ــم للصحافة
التلفزيونية والرقمية بالجامعة األميركية في القاهرة،
وعلي السعد نائب المدير العام في وكالة أنباء اإلمارات
باإلنابة ،وخديجة المرزوقي رئيس تحرير «دبي بوست».

في تعديل بعض القوانين ،من خالل
ما تناولته من قضايا استطاعت أن
تنقل عبرها نبض المجتمع.
وأض ــاف« :إن تأثير الــدرامــا على
ال ـج ـم ـه ــور ي ـف ــوق ت ــأث ـي ــر ال ـم ـق ــاالت
المطبوعة ونشرات األخبار ،وتطرق
إل ــى تـجــربــة ال ــدرام ــا الـمـصــريــة في
إنتاج األعمال التاريخية» ،وكشف
ع ــن اسـ ـتـ ـع ــدادات ج ــاري ــة ف ــي مصر
إلنتاج مجموعة من أعمال الدراما
التاريخية التي تستعيد من خاللها
الدراما المصرية تجربتها في تقديم
مـ ــا ي ــرت ـق ــي ب ــوع ــي ال ـج ـم ـه ــور وم ــا
يضيف إ ل ــى المكتبة التلفزيونية
العربية المزيد من األعمال العظيمة.
بدورها ،تحدثت الفنانة أسمهان
توفيق حــول قــدرة الــدرامــا العربية
ع ـل ــى ح ـم ــاي ــة ال ـه ــوي ــة والـ ـقـ ـي ــم ،مــن
خ ــال االح ـت ـفــاظ بـمـســافــة تحميها
مـ ــن االس ـ ـت ـ ـسـ ــام ل ـ ـشـ ــروط الـ ـس ــوق
االس ـت ـهــاك ـيــة ومـ ــن تـلـبـيــة طـلـبــات
ال ـم ـن ـصــات ال ـت ــي ال تـهـتــم ب ـمــراعــاة
ثقافة المجتمعات العربية.

وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن وج ـ ــود أع ـمــال
درامية دخيلة تستقطب المشاهدين
ال ـعــرب تتطلب مــن ج ـهــات اإلن ـتــاج
الـ ـ ـ ــدرامـ ـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـلــى
إن ـت ــاج أع ـم ــال وم ـس ـل ـســات تحمي
مضامينها هوية الشباب ،وترتقي
بالذائقة العربية ،مع أهمية التفكير
في مخاطبة واستقطاب المشاهدين
من الثقافات األخرى بأعمال ترتكز
ع ـل ــى ال ـث ـق ــاف ــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـم ـح ـل ـيــة
وتــوظ ـيــف الـتـقـنـيــات ال ـحــدي ـثــة في
اإلنتاج لجذب المتلقي.
أما المخرج المصري بيتر ميمي،
فــانـطـلــق فــي حــديـثــه مــن حقيقة أن
صـنــاعــة ال ــدرام ــا والـسـيـنـمــا عندما
بــدأت اعتمدت على عنصر الترفيه
فــي الـمـقــام األول إلمـتــاع الجمهور.
وتـ ـح ــدث ع ــن ت ـجــرب ـتــه ف ــي إخ ـ ــراج
مـسـلـســل «االخـ ـتـ ـي ــار» ،ال ـ ــذي حظي
بـمـشــاهــدات عــالـيــة عـلــى المستوى
العربي.
وقـ ــال« :البـ ــد م ــن وج ــود الـجــانــب
الترفيهي فــي العمل الــدرامــي ،وإذا
أردنا مخاطبة جمهورنا أو الجمهور
في الثقافات األخــرى ،فيجب وضع
ا عـتـبــار للمعايير الفنية والتقنية
الـ ـت ــي ب ــات ــت ت ـع ـت ـمــدهــا ال ـم ـن ـصــات
ً
ال ـع ــال ـم ـي ــة» ،الفـ ـت ــا إلـ ــى أن الـمـنـتــج
ً
العربي أصبح مطالبا بتلبيتها ،بعد
أن انفتح الجمهور المحلي واعتاد
ع ـلــى م ـش ــاه ــدة م ـس ـل ـســات وأفـ ــام
تستخدم تقنيات إ نـتــاج وتصوير
احترافية ال يقبل الجمهور في كل
مكان بأقل من مستواها.

شيماء« :مشتاقة» بالتعاون مع مروان خوري العياف َّقدمت «زخرفتي ببساطة»
●
في نقابة الفنانين
عزة إبراهيم

كـ ـشـ ـف ــت الـ ـفـ ـن ــان ــة شـ ـيـ ـم ــاء س ـل ـي ـم ــان
عــن تــرقـبـهــا ل ـصــدور أغـنـيـتـهــا الـجــديــدة
(مشتاقة) اليوم ،والتي تشهد تعاونها مع
الفنان اللبناني مروان خوري.
وق ــال ــت س ـل ـي ـمــان ،ف ــي ت ـصــريــح أمــس
األول« ،يومان وتصدر أغنيتي الجديدة
التي كانت بمنزلة حلم لــي ،وهــي أغنية
مـشـتــاقــة ،أل ـحــان وكـلـمــات الـفـنــان م ــروان
خوري ،وتوزيع داني خوري» ،معربة عن
سعادتها للتعاون مع فنان بقيمة خوري،
الذي قدم أفضل األعمال الغنائية ،ويبدع
في اختيار الكلمة واللحن واألداء بصوته
العذب الحساس.
وكشفت عــن مفاجأة أخــرى بالفيديو
الكليب الخاص باألغنية ،والــذي يشهد

ظـ ـه ــور زوجـ ـه ــا ال ـف ـن ــان ج ــاس ــم مـحـمــد،
قائلة« :هناك ظهور مميز لزوجي جاسم،
والــذي زاد وجــوده معي باألغنية جمال
وإحساس الفيديو كليب».
وأضافت أن الفيديو كليب تنفيذ شركة
 ،Artiumوتوجهت بالشكر لشركة اإلنتاج
 Ariaproductionا لـتــي حققت حلمها،
واع ـ ـ ــدة ال ـج ـم ـه ــور بـ ــأن يـسـتـمـتــع بـ ــأداء
وصورة ولحن وكل شيء جديد ومختلف.
ونشرت مقطع فيديو ترويجيا للفيديو
المنتظر صدوره اليوم ،عبر صفحتها بـ
«انستغرام» ،كما نشرت ملصق األغنية،
الــذي ظهرت فيه بإطاللة ساحرة وأزيــاء
أنيقة أثارت إعجاب متابعيها.

●

شيماء سليمان

شهاب حاجية يجري جراحة طارئة
●

شهاب حاجية

عزة إبراهيم

أجـ ـ ــرى الـ ـفـ ـن ــان شـ ـه ــاب ح ــاج ـي ــة عـمـلـيــة
جراحية طارئة ،إلزالــة المرارة ،بعد حدوث
ال ـت ـه ــاب ــات ش ــدي ــدة ت ـط ـل ـبــت إج ـ ـ ــراء تــدخــل
جراحي سريع.
ونشر حاجية ،أمس األول ،صورة له كتب
عليها« :بعد التوكل على الله سوف أجري
ً
غدا عملية جراحية إلزالة المرارة ...دعواتكم».
كما نشر أمس صورة له وهو على سرير

المستشفى بعد خروجه من غرفة العمليات
َّ
ونـجــاح العملية ،وعــلــق عليها« :لــك الحمد
والشكر».
وت ــوج ــه حــاج ـيــة بــال ـش ـكــر ع ـبــر حـســابــه
ً
الشخصي ،أمس ،قائال« :كل الحب والتقدير
والـشـكــر لمن ســأل عني بــاالتـصــال أو عبر
مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي ،أو بــالــزيــارة،
والحمد لله أطمئنكم أنني أجريت العملية
العصر ،واألمور طيبة ،والله يشافي ويعافي
كل مريض».

خبريات
تكريم يعقوب الخبيزي في
مهرجان الموسيقى العربية

يشارك نحو  100مطرب
وعازف وموسيقي من 9
دول في الدورة الحادية
والثالثين لمهرجان
الموسيقى العربية،
الذي تنظمه دار األوبرا
المصرية من  20أكتوبر
ِّ
ويكرم
إلى  3نوفمبر.
المهرجان في هذه الدورة
 17شخصية ساهمت في
إثراء الحياة الفنية ،بينها
الموسيقار مودي اإلمام،
والفنانة صفاء أبوالسعود،
والشاعر شوقي حجاب،
وعازف الناي عاطف إمام
من مصر ،والموسيقار
يعقوب الخبيزي من
الكويت ،والمغني والملحن
أحمد الجميري من
البحرين.
وقالت مديرة المهرجان
جيهان مرسي ،في مؤتمر
صحافي ،أمس األول ،إن
دورة هذا العام تشهد
مشاركة عدد كبير من
النجوم العرب ،أمثال:
السورية أصالة نصري،
والتونسي صابر الرباعي،
والمغربية جنات ،والعراقي
همام إبراهيم ،كما يشارك
ألول مرة اللبنانيان راغب
عالمة وديانا حداد.
ومن مصر يشارك محمد
منير ومدحت صالح وعلي
الحجار ومحمد الحلو
وهاني شاكر ونادية
مصطفى وعفاف راضي
وريهام عبدالحكيم وخالد
سليم ومحمد محسن.

حسين الجسمي يطرح
«دعيت الله» عبر «يوتيوب»

أعلن الفنان اإلماراتي
حسين الجسمي ،إطالق
أغنيته الجديدة (دعيت
الله) عبر قناته الرسمية
بـ «يوتيوب» .األغنية من
كلمات أحمد الصانع،
وألحان حسين الجسمي،
توزيع موسيقي سيروس،
مكس وماستر جاسم
محمد .يقدم الجسمي في
هذا العمل فكرة جديدة،
كما اعتاد الجمهور أن
يسمع منه ،يتحدث فيها
عن شخص كان يطلب
من الله أن يجعله ينسى
الحبيب القديم .وتقول
كلمات األغنية« :دعيت الله
ّ
يقدرني بفرقاكم /دعيت
ّ
الله يقويني وأنساكم/
وكثر ما كان من يسمع
يقول آمين /قدرت أنسى
مالمحكم وذكراكمَ /
تعوض
قلبي في ناس ّ
يحبوني/
ٍ
وعلى روحي من الدنيا
ّ
يوصوني /ويوم إنتوا
ّ
ّ
تخليتوا ما خلوني /وصار
القلب يهواهم ما يهواكم».

ً
ُ
«ڤوكس سينما» تطلق عرضا
لألطفال المصابين بالتوحد

فضة المعيلي

أق ــام ــت ال ـف ـنــانــة دالل ال ـع ـيــاف
ورشة عمل ضمن ملتقى «الثالثاء
الـ ـثـ ـق ــاف ــي» ،ال ـ ـ ــذي ت ـن ـظ ـمــه ن ـقــابــة
الفنانين واإلعالميين ،وهو ملتقى
ً
فني يجمع عددا من أعضاء النقابة،
ويقام كل ثالثاء مع فنان مختلف.
ورأت الـ ـعـ ـي ــاف أن فـ ـك ــرة ه ــذا
الملتقى جميلة ومثمرة ،وتهدف
إلــى تـبــادل الـخـبــرات ،مشيرة إلى
أن «كل مختص يقدم محاضرة أو
ورشة في مجاله ،حتى تعم الفائدة
ع ـل ــى ال ـج ـم ـي ــع ،ونـ ـق ــوم بـتـطــويــر
كفاءتنا الفنية واألدائ ـيــة» ،مبينة
أنها قدمت ورشة بعنوان «زخرفتي
ببساطة» لمدة ساعتين ،اشتملت
على الجانبين النظري والعملي.
وذكرت أن الزخرفة أحد أشكال
ال ـف ـن ــون الـ ـت ــي ع ــرف ــت م ـن ــذ قــديــم
الــزمــن ،وتعتمد في األس ــاس على
إب ــراز بـعــض الـعـنــاصــر ،موضحة
أن ال ــزخ ــرف ــة ف ــن إض ــاف ــة الـجـمــال
لــأس ـطــح واألش ـ ـكـ ــال وت ـن ـتــج من
مجموعة نقاط وخطوط وأشكال
هـ ـن ــدسـ ـي ــة ورسـ ـ ـ ـ ـ ــوم ح ـ ـيـ ــوانـ ــات
ونـ ـ ـب ـ ــات ـ ــات وك ـ ـل ـ ـمـ ــات م ـت ــداخ ـل ــة
ومتناسقة فيما بينها.

دالل العياف
وفـ ـ ـ ــي ح ــديـ ـثـ ـه ــا بـ ــالـ ــورشـ ــة،
تناولت العياف شــرح الزخارف
ال ـ ـب ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــة ،م ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال بـ ـن ــاء
الـعــاقــات بين العناصر إلنتاج
الــزخــارف المتوالدة والمتبادلة
بـيــن الـعـنــاصــر ،وكيفية تطبيق
ا لــز خــر فــة بشكل بسيط وبنفس
ً
الـ ــوقـ ــت يـ ـك ــون ال ـم ـن ـت ــج ج ـم ـيــا
ومتفردا ،حيت يتمكن المشترك
من تطبيقها على أي خامة يمكن
ال ـت ـجــربــة عـلـيـهــا م ـثــل الـخـشــب،
والمعدن ،والقماش.
ولفتت العياف إلــى أن «أنــوع
الزخارف متعددة ،فمنها النباتية
التي نستخدم فيها أجزاء النبات
ال ـم ـت ـن ــوع ــة ،وم ـن ـه ــا ال ـك ـتــاب ـيــة،

ويـتــم فيها االعـتـمــاد على اللغة
وال ـ ـح ـ ــروف ،م ــن خ ـ ــال رس ـم ـهــا
بأشكال إبداعية ومبتكرة».
وذكــرت أن الزخارف الهندسية
فــي بــدايــة ظ ـهــورهــا كــانــت عـبــارة
عـ ــن زخ ـ ـ ـ ــارف ب ـس ـي ـطــة وم ـ ـفـ ــردة،
ث ــم اصـبـحــت أك ـثــر تـعـقـيــدا ،حيث
شهدت تطورا ملحوظا ،وتعتمد
على استخدام األشكال الهندسية
مثل الــدوائــر والخطوط وغيرها،
مـ ـضـ ـيـ ـف ــة أن ـ ـ ـهـ ـ ــا أع ـ ـ ـطـ ـ ــت ب ـع ــض
التطبيقات العملية على مجموعة
من الزخارف ،كما شرحت طريقتها
البسيطة في الزخرفة المركزية التي
ً
ً
تعطي تكوينا دائريا.

أعلنت «ڤوكس سينما»،
إطالق عروض Sensory
 ،Friendly Screeningsالتي
تالئم احتياجات األطفال
المصابين باضطراب
التكامل الحسي والتوحد.
وسيتم في إطار هذه
التجربة ،تقديم عرض
خاص في أول يوم سبت
من كل شهر بقاعة كيدز،
من شأنه أن يتيح المجال
أمام األطفال الذين يعانون
اضطراب التكامل الحسي
والتوحد ،لالستمتاع
بأحدث العروض
واإلصدارات السينمائية
مع عائالتهم واألصدقاء
في بيئة مالئمة ومريحة.
وستنطلق هذه العروض
الشهرية ،أيام السبت من
ً
ً
ابتداء من 1
 11صباحا،
أكتوبر بصالة كيدز KIDS
في «ڤوكس سينما» ،في
«األفنيوز -غراند بالزا».
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أوكرانيا تحشر بوتين في الزاوية ...ماذا بعد هذه المرحلة؟
إيمي ماكينون ،روبي
غرامر ،جاك ديتش –
فورين بوليسي

يقول دبلوماسي بارز من شرق
أوروبا ،رفض اإلفصاح عن
هويته ،ألن منصبه يمنعه
من اإلدالء بمواقف علنية،
«سيستفيد األوكرانيون
ً
سياسيا من نجاحهم في صدّ
الروس ،لكن بعد انهيار روسيا
في محيط خاركيف ،أخشى أن
يحذر البعض في الغرب من
تداعيات إهانة بوتين».

بعض الخبراء في
الشأن األوكراني
يظنون أن بوتين
ينوي إطالق هجوم
في الربيع المقبل

رغم االنتكاسات
التي ألحقتها
أوكرانيا بخصمها
لكنها ال يمكنها
انتزاع جميع
أراضيها من قبضة
الروس

بـ ـ ـع ـ ــد مـ ـ ـ ـ ـ ــرور س ـ ـب ـ ـعـ ــة أشـ ـه ــر
عـلــى ب ــدء ال ـحــرب الــروسـيــة التي
تــراف ـقــت حـتــى اآلن م ــع تـحــوالت
غـ ـي ــر مـ ـت ــوقـ ـع ــةَ ،ص ـ ـ ـ ـ َـدم ال ـج ـيــش
األوك ـ ــران ـ ــي الـ ـع ــال ــم ح ـي ــن نـجــح
فــي إخ ــراج ال ـقــوات الــروس ـيــة من
م ـســاحــات ف ــي ج ـن ــوب أوكــران ـيــا
وش ــرقـ ـه ــا خ ـ ــال هـ ـج ــوم م ـضــاد
فاعل قبل أيام ،فاستعمل الجيش
أس ـل ـحــة طــوي ـلــة ال ـم ــدى أرسـلـهــا
األميركيون إلــى أوكــرانـيــاّ ،
فدمر
المعاقل اللوجستية ومستودعات
األسلحة الروسية خــال سلسلة
مــن ال ـضــربــات عـلــى مــر الصيف،
وأضـ ـ ـع ـ ــف بـ ــذلـ ــك قـ ـ ـ ــدرة ال ـ ـقـ ــوات
الروسية على قصف الجنود في
كييف عن ُبعد وجعلها ّ
معرضة
لالعتداءات.
ً
لقد انقلب خطاب الحرب رأسا
عـلــى عـقــب بـعــد ان ـه ـيــار الجيش
الروسي السريع في وجه الهجوم
األوكـ ـ ــرانـ ـ ــي الـ ـمـ ـف ــاج ــئ ،فــاق ـت ـنــع
عــدد كبير من صانعي السياسة
ُ
الغربية بــأن أوكــرانـيــا قــد تحقق
ً
ً
ً
ان ـت ـصــارا اسـتــراتـيـجـيــا حقيقيا،
ً
تزامنا مع دفع بوتين إلى أضعف
مكانة سياسية منذ بدء الحرب،
بعد تالحق االنتكاسات العسكرية
المحرجة في سجل موسكو.
ً
اسـ ـتـ ـن ــادا إلـ ــى م ـس ــار ال ـحــرب
حـتــى اآلن ،ي ـقــول الـمـحـلـلــون إن
القوات األوكرانية ّ
قدمت في آخر
ه ـج ــوم ً
أداء ي ـف ــوق تــوقـعــاتـهــم،
ف ـ ــي ح ـ ـيـ ــن ك ـ ـ ـ ــان أداء ا ل ـ ـق ـ ــوات
ال ــروسـ ـي ــة أسـ ـ ــوأ م ــن ال ـم ـتــوقــع،
وعلى عكس االنسحاب الروسي
التكتيكي مــن منطقة كييف في
الــرب ـيــع ال ـمــاضــي ،حـيــن حــاولــت
م ــوس ـك ــو ت ــرك ـي ــز جـ ـه ــوده ــا فــي
شــرق أوكرانيا ،تبعثرت القوات
ال ـ ــروس ـ ـي ـ ــة هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـمـ ـ ــرة ت ـحــت
تــأثـيــر ال ـت ـقــدم األوك ــران ــي ،فترك
الـجـنــود وراء هـ ــم كـمـيــات كبيرة
من الدبابات والذخائر .في هذا
السياق ،يقول بن هودجز ،قائد
عام سابق للجيش األميركي في
أوروباّ :
«قدم الجيش الروسي ً
أداء
ً
سيئا بطريقة لم أكــن أتصورها
ً
ي ــوم ــا ،وم ــن الـمـبـكــر أن يخطط
أحد لالحتفال بانتصاره في هذه
الحرب ،لكني أظن أن األوكرانيين
يــوشـكــون عـلــى اكـتـســاب زخ ـ ٍـم ال

انهيار القوات الروسية في محيط «خاركيف» ...وفي اإلطار فالديمير بوتين
ر جـعــة عنه طالما يتابع الغرب
دعمهم».
ف ــي ظ ــل ت ــاح ــق الـ ـه ــزائ ــم فــي
ساحة المعركة وتصاعد الضغوط
مــن القوميين ال ــروس وأصـحــاب
مــدونــات الحرب المؤثرين ،يجد
الرئيس الروسي فالديمير بوتين
نفسه اليوم أمام ضغوط متزايدة
لتصعيد الـصــراع بقيادة جيش
أصبح فــي حالة يرثى لها ،وفي
الــوقــت نفسه ،ينتظر العالم ردة
فعل الرئيس الروسي الذي يزداد
ً
اضطرابا بعد حشره في الزاوية.
يقول دانيال فريد ،دبلوماسي
ً
أمـيــركــي ســابــق يعمل راه ـنــا في
المجلس األطلسي« :يشير التاريخ
الــروســي فــي آخ ــر  200سـنــة إلــى
نزعة القادة الــروس إلى مواجهة
المشاكل حين يخوضون الحرب
وال ي ـف ــوزون بـهــا ،فـبــوتـيــن ليس
ّ ً
محصنا ضد هذه القاعدة العامة:
الشعب ال يحبذ خسارة الحروب
فــي أي ظـ ــرف» .فــي ظــل اسـتـمــرار
الـهـجــوم األوك ــران ــي ال ـم ـضــاد ،لم
ي ـع ــد الـ ـ ــرد الـ ــروسـ ــي الـ ـي ــوم بـيــد
ال ـض ـب ــاط ال ـع ـس ـكــري ـيــن ال ـ ــروس،
برأي جاك واتلينغ ،باحث مرموق
فــي الـحــروب البرية فــي «المعهد

الملكي للخدمات المتحدة» ،بل
إنه يتأثر على األرجح بالحسابات
السياسية التي يقوم بها بوتين.
مـنــذ أن أطـلـقــت روس ـيــا الـغــزو
ض ــد أوك ــران ـي ــا ف ــي شـهــر فـبــرايــر
م ــن ه ــذه ال ـس ـنــة ،ل ــم ي ـت ــردد كـبــار
الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن فـ ــي م ــوسـ ـك ــو فــي
التلميح إلــى الـتــرســانــة النووية
ال ـ ــروس ـ ـي ـ ــة ،وم ـ ـ ــن الـ ـمـ ـت ــوق ــع أن
يتصاعد هذا النوع من التهديدات
بعد الخسائر األخيرة في ساحة
ال ـم ـعــركــة .ل ـقــد خ ـ ّـي ــم اح ـت ـمــال أن
تلجأ روسيا إلى استعمال سالح
نـ ـ ـ ــووي ت ـك ـت ـي ـكــي (رأس ح ــرب ــي
صـغـيــر ُم ـصـ ّـمــم لـيـتــم استعماله
في ساحات المعارك) على أجواء
الحرب منذ البداية ،ومــع ذلــك ،ال
يتوقع معظم الـخـبــراء استخدام
هذه األسلحة النووية التكتيكية،
لكنهم ال يستبعدون هذا االحتمال
الخطير بالكامل.
قد يقرر بوتين أن يتابع الحرب
بكل بساطة بالجيش الذي يملكه،
ال الجيش الذي يريده ،كان وزير
الدفاع األميركي السابق دونالد
ً
ً
رامسفيلد قد أطلق توقعا مماثال،
بـعـبــارة أخ ــرى ،قــد يتابع بوتين
إرس ــال ال ــوح ــدات الــروسـيــة التي

تـعـ ّـرضــت لـضــربــات قــويــة وباتت
تفتقر إلى المعدات باتجاه القوات
األوك ــرانـ ـي ــة ل ـك ـبــح ت ـقـ ّـدم ـهــا قــدر
اإلمكان ،حتى حلول فصل الشتاء
ُ
عـلــى األقـ ــل ،لـكــن ل ــن ت ـسـ ّـهــل هــذه
االستراتيجية تحقيق أي انتصار
ً
روسي ،علما أن معظم المحللين
ُي ـجـ ِـم ـعــون عـلــى صـعــوبــة ان ـتــزاع
نصر مماثل في المرحلة المقبلة،
لكن قد تكون هذه الخطوة كافية
ع ـل ــى األقـ ـ ــل ل ـم ـنــع أوك ــرانـ ـي ــا مــن
تحقيق انتصار شامل هذه السنة.
يـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول هـ ـ ـ ـ ــودجـ ـ ـ ـ ــز« :سـ ـتـ ـج ــد
روسيا صعوبة كبرى في عكس
الـتـطــورات الراهنة فــي أوكرانيا،
حيث تتعلق أبــرز المشاكل التي
واجـهـتـهــا روس ـيــا فــي آخ ــر ستة
أش ـ ـهـ ــر ب ـث ـق ــاف ــة الـ ـبـ ـل ــد وج ـم ـيــع
المؤسسات الناشطة ،فال يمكن
إصــاح مشاكل الفساد ،وضعف
ال ـخ ــدم ــات ال ـلــوج ـس ـت ـيــة ،وفـشــل
ال ـق ـيــادة ،ونـقــص الـعـنــاصــر ،عبر
االكتفاء بتغيير القادة».
ل ـك ــن رغـ ــم االن ـت ـك ــاس ــات ال ـتــي
ألحقتها أوكــرانـيــا بخصمها ،ال
يمكن التأكيد على امتالك كييف
القوات والذخائر الكافية النتزاع
جـمـيــع األراض ـ ــي األوك ــران ـي ــة من

قبضة الــروس ،وقد يكون بوتين
ً
م ـق ـت ـن ـعــا بـ ــأن ال ــوق ــت ي ـص ـ ّـب في
م ـص ـل ـح ـتــه إذا ت ــاب ــع مـ ـح ــاوالت
إضعاف الدعم الغربي ألوكرانيا.
أع ـل ـن ــت روسـ ـي ــا أنـ ـه ــا ب ـصــدد
قطع ص ــادرات الـغــاز عــن أوروب ــا
ب ـح ـلــول ف ـصــل ال ـش ـت ــاء ،وت ـهــدف
هذه الخطوة إلى إضعاف الدعم
الـسـيــاســي الـشـعـبــي لـلـحــرب في
أوروب ـ ـ ـ ــا والـ ـضـ ـغ ــط ع ـل ــى بـعــض
القادة األوروبيين لدفع أوكرانيا
ً
إلـ ــى الـ ـتـ ـف ــاوض س ــري ـع ــا إلن ـه ــاء
الـ ـص ــراع .ي ـقــول مــاي ـســون ك ــارك
من «معهد دراسة الحرب»« :يبقى
كامل فصل الشتاء الورقة الوحيدة
التي لــم يستعملها بوتين بعد،
لقد أصبحنا شبه متأكدين من
ّ
أن الـكــرمـلـيــن يـنـتـظــر أن تتضح
آثار الشتاء على الدعم األوروبي
للحرب».
يظن بعض الخبراء في الشأن
األوكراني أن بوتين ينوي إطالق
هجوم في الربيع المقبل ،إذا نجح
في تصعيب الحياة على أوروبــا
المتعطشة للغاز خالل الشتاء.
وتوضح أليونا جيتمانشوك،
مـ ِّ
ـؤسـســة ومــديــرة «مــركــز أوروب ــا
الـ ـج ــدي ــد» (م ـن ـظ ـمــة مـتـخـصـصــة

بالسياسة الخارجية في كييف):
«ال ي ـظ ــن ب ــوت ـي ــن أن أوروب ـ ـ ـ ــا أو
أوك ــرانـ ـي ــا س ـت ـص ـمــدان ب ـعــد هــذا
الـ ـشـ ـت ــاء ،ف ـهــو يـ ـع ـ ّـول ع ـل ــى ذل ــك،
ويـ ـب ــدو أن ه ـ ــذا ال ـت ــوق ــع أص ـبــح
محور االستراتيجية التي ّ
يطورها
ً
ّ
وتصب مواقف الروس في
راهنا،
الخانة نفسها ،وكأنهم يقولون:
«سننسحب اآلن ،لكننا سنعود
ف ــي الــرب ـيــع وسـيـخـتـلــف الــوضــع
حينها بالكامل» .بــدأت مؤشرات
االعتراض تتصاعد منذ اآلن في
بعض األمــاكــن ،فقد نــزل نحو 70
ألف تشيكي إلى الشارع في بداية
شهر سبتمبر ،ودع ــوا إلــى إنهاء
ال ـع ـق ــوب ــات ع ـلــى روسـ ـي ــا بسبب
ّ
احتج
تحليق أسعار الطاقة ،كذلك،
رج ــال األع ـم ــال اإلي ـطــال ـيــون على
فواتير الكهرباء المرتفعة والموا
االتحاد األوروبي على محنتهم.
يـ ـق ــول أح ـ ــد ال ـم ـس ــاع ــدي ــن فــي
الكونغرس األميركي« :يجب التنبه
فــي الــوقــت الــراهــن إلــى مـحــاوالت
دف ــع األوكــران ـي ـيــن لـلـمـشــاركــة في
مـحــادثــات سياسية .السيناريو
الــذي يقلقني هو أن يقرر الروس
أنـ ـ ـه ـ ــم ي ـ ـح ـ ـتـ ــاجـ ــون إلـ ـ ـ ــى إعـ ـ ـ ــادة
تجميع أنفسهم وتنفس الصعداء

لـ ـفـ ـت ــرة ،م ـم ــا ي ـع ـنــي أن يـطـلـقــوا
المواقف المناسبة النتزاع بعض
المكاسب من الغرب والضغط على
األوكرانيين لجعلهم يوافقون على
شكل مــن وقــف إطــاق الـنــار تليه
ٍ
مفاوضات ال نفع منها».
كذلك ،يشعر بعض المسؤولين
األوروبيين بالقلق من أن يكون أي
ً
سيفا ذا ّ
حدين
انتصار أوكــرانــي
على مستوى الدعم الــذي يتلقاه
البلد من قوى أوروبية بارزة مثل
فرنسا وألمانيا وإيطاليا ،فتضطر
تلك العواصم إلقناع كييف بإرساء
السالم رغم ّ
تفوقها.
ً
أخـيــرا ،يقول دبلوماسي بارز
من شــرق أوروب ــا رفــض اإلفصاح
عن هويته ألن منصبه يمنعه من
اإلدالء بمواقف علنية« :سيستفيد
ً
األوكرانيون سياسيا من نجاحهم
في ّ
صد الــروس ،لكن بعد انهيار
روس ـي ــا ف ــي مـحـ ّيــط «خ ــارك ـي ــف»،
أخـ ـش ــى أن ي ـ ـحـ ــذر ال ـب ـع ــض فــي
الغرب من تداعيات «إهانة» بوتين،
فيحاول هــذا المعسكر أن ّ
يقوي
مواقفه الرافضة لتسليم أسلحة
ً
إضــافـيــة إلــى أوكــرانـيــا خــوفــا من
تصعيد الوضع وإطالق رد روسي
غير تقليدي».

مسيرة زيلينسكي من كوميدي إلى زعيم عالمي المشاكل تهدد بإضعاف انتصار الرئيس الصيني
●

جاك ديتش -فورين بوليسي

ً
ك ــان فــولــوديـمـيــر زيـلـيـنـسـكــي غــائ ـبــا ّعن
تــاريــخ بلده السياسي إلــى أن قــرر الترشح
أوكرانيا عــام  ،2019ولــم يكن له أي
لرئاسة
َ
ّ
دور في الحدثين اللذين هزا ميدان االستقالل
فــي كييف خــال أول َ
عقدين مــن هــذا القرن:
الـثــورة البرتقالية التي دفعت المسؤولين
عن االنتخابات إلى إلغاء نتيجة ّ
مزورة بين
عامي  2004و ،2005واالشتباكات القاتلة التي
فيكتور
أسقطت الرئيس الموالي لروسيا،
ّ
يانوكوفيتش ،عام  2014وأطلقت أول تدخل
عسكري من جانب الرئيس الروسي فالديمير
بوتين ،حتى أن زيلينسكي لم يقم بخدمته
العسكرية اإللزامية ،ولطالما سخر خصومه
السياسيون من ّ
تهربه من واجبه الوطني.
ً
هــل نتوقع إذا طــرح سيرة ذاتـيــة جديدة
ّ
عــن الرئيس األوكــرانــي لتفسير تحوله من
كوميدي ناجح وقطب تلفزيوني إلى زعيم
ي ـخــوض ال ـح ــرب ويـحـصــد اإلش ـ ــادة ف ــي كل
مـ ـك ــان؟ ح ـت ــى أن ال ـب ـع ــض ي ــذه ــب إل ـ ــى حــد
مقارنته برئيس الوزراء البريطاني ونستون
تشرشل! لكن ال يلجأ الصحافي األوكــرانــي
س ـيــرهــي رودي ـن ـك ــو إل ــى ه ــذا األسـ ـل ــوب في
كتابه ( Zelensky: A Biographyزيلينسكي:
السيرة الذاتية) .يتألف هذا الكتاب من 200
صـفـحــة ،وق ــد ص ــدر بــالـلـغــة األوك ــران ـي ــة في
السنة الماضية ،أي قبل بدء الغزو الروسي
ف ــي ف ـب ــراي ــر ،ح ـيــث أض ـ ــاف ال ـك ــات ــب بضعة
ً
مشاهد إلى النسخة الصادرة حديثا باللغة
اإلن ـك ـل ـيــزيــة ل ـت ـصــويــر زيـلـيـنـسـكــي كــزعـيــم
فــي زم ــن ال ـحــرب :ثـمــة ص ــورة لــه فــي مدينة
«ب ــوت ـش ــا» ،وأخـ ــرى خ ــال ال ـســاعــات األول ــى
ّ
للحرب ،لكن ال تشكل هذه المشاهد إضافة
ّقيمة أو مؤثرة.
ي ـط ــرح رودي ـن ـك ــو ن ـب ــذة ع ــن زيـلـيـنـسـكــي
خــال أول سنتين له في السلطة ،حين بدا
ً
عهده الرئاسي مشابها لموسم جديد من
مسلسله التلفزيوني الشهيرServant of ،
( the Peopleخادم الشعب) .بعبارة أخرى،
كانت تلك الفترة متهورة وفوضوية ،حيث
ّ
قدم زيلينسكي ،الممثل ،دور أستاذ مدرسة
ً
يصبح رئيسا للبالد في ظروف غير متوقعة،
وع ـلــى أرض ال ــواق ــع ،أع ـطــى الــرئ ـيــس اســم
مسلسله لحزبه السياسي.
ك ــان أول ت ـحــد ف ــي مـسـيــرتــه الـسـيــاسـيــة
ي ـت ـع ـلــق ب ــإق ـن ــاع الـ ـن ــاس ب ـج ـ ّـدي ـت ــه ،فــأطـلــق
زي ـل ـي ـن ـس ـكــي ح ـم ـل ـتــه ت ـح ــت شـ ـع ــار «أن ـ ــا ال
ً
أم ــزح» ،وشمل برنامجه االنتخابي وعــودا
بمكافحة الفساد ،إلى جانب شعار «الوسطية
األوكرانية» ،لكن سرعان ما ّ
تبين أنه مصطلح
فارغ المضمون بشكل عام ،وخالل مناظرة
تلفزيونيةّ ،
وجه زيلينسكي أصابع االتهام
إلـ ــى ال ــرئ ـي ــس ب ـي ـتــرو ب ــوروش ـي ـن ـك ــو« ،مـلــك
الشوكوال» في أوكرانيا ،واعتبر نفسه بمنزلة
ُ ْ
«حكم» صادر ضد الرئيس السابق.

ً
يكتب روديـنـكــو أن أح ــدا لــم يكن يتوقع
أن يحصل زيلينسكي على فرصة حقيقية
ل ـب ـلــوغ س ــدة ال ــرئ ــاس ــة ،وال ح ـتــى ع ــدد من
أقرب مستشاريه في المرحلة األولى ،ويذكر
خبير االستراتيجيات السياسية األوكراني،
سيرهي هايداي ،في الكتاب« :لقد ظنوا أن
ذل ــك االح ـت ـمــال مستحيل وأن فــولــوديـمـيــر
يتسلى بكل بساطة ،ثم زاد ارتباكهم حين
حقق الفوز ،فلم يعرفوا حينها ما يجب فعله
ألنهم أدركوا حجم مسؤولياتهم المستجدة
وفهموا أن حياتهم القديمة انتهت».
ت ــراف ــق ان ـت ـص ــار زيـلـيـنـسـكــي م ــع ظـهــور
وجوه جديدة في السياسة األوكرانية ،وفاز
مصورو أعراس وأصحاب مطاعم بمقاعد في
ّ
المجلس ،وسرعان ما اتضح أن زيلينسكي ال
يحمل أيديولوجيا محددة ويفتقر إلى خطة
مركزية ُ
لحكم البلد ،وعلى غرار الشخصية
التي ّ
قد مها فــي مسلسله التلفزيوني ،قرر
تعيين عدد من أقرب أصدقائه في مناصب
ً
ُعليا على أرض الواقع أيضا ،حتى أن البعض
ق ِبض عليه وهو يطلب رشوة ،وشوهد نائب
ً
جديد وهو يتصفح تطبيقا للمواعدة أثناء
التصويت.
يقول هــايــداي« :كــان على زيلينسكي أن
ً
يفهم سريعا حقيقة المنصب ا لــذي وصل
إليه كي تظهر نسخة مختلفة منه ،وأظن أنه
ال يفهم حتى اآلن طريقة عمل السلطة ،ليس
على المستوى المحلي وال الـمــركــزي ،فقد
أصبح رهينة نموذجية للنظام».
وف ــي إش ـ ــارة إل ــى شـخـصـيــة زيلينسكي
في مسلسله التلفزيوني ،يضيف هايداي:
شخصية [فاسيل] هولوبورودكو
«لم تعد
َ
موجودة ،ولم يبق إال زيلينسكي الذي يفرض
ّ
عليه النظام اإلج ــراء ات المتبعة ،والقواعد
المعمول بها ،والخطوات المفروضة عليه».
الحــق السلوك المتخبط الــذي تكلم عنه
رودينكو الرئيس زيلينسكي على الساحة
ً
ً
الــدولـيــة أي ـضــا ،فـبــدا مــذهــوال خــال مؤتمر
صـحــافــي ،فــي سبتمبر  ،2019حـيــن سعى
الــرئـيــس األمـيــركــي الـســابــق دونــالــد تــرامــب
إلى تبرئة نفسه من محاوالت دفع الرئيس
األوكراني للتحقيق بتعامالت عائلة بايدن
ف ــي أوكـ ــران ـ ـيـ ــا( .أدى قـ ـ ــرار ت ــرام ــب تـعـلـيــق
المساعدات العسكرية األميركية إلى أوكرانيا
خالل تلك األزمة إلى إطالق أول حملة لعزله).
على صعيد آخر ،كان زيلينسكي يظن أنه
يستطيع التعامل مــع بوتين عبر تبادالت
دبلوماسية مباشرة (في البداية على األقل)،
وكــان جــزء كبير من األوكرانيين ال يعتبره
ً
ـا ُ
لحكم البلد فــي اسـتـطــاعــات الــرأي
مــؤهـ
الرئاسية قبيل الغزو الروسي.
ي ـع ـك ــس كـ ـت ــاب روديـ ـنـ ـك ــو فـ ـت ــرة زم ـن ـيــة
ً
ً
محدودة ،وال يمكن اعتباره عمال متكامال بما
أن مستقبل أوكرانيا ال يزال على المحك في
ساحة المعركة ،وال شك أن مسيرة زيلينسكي
ً
السياسية ،بدءا من المرحلة األولية الهادئة

●

فولوديمير زيلينسكي
ّ
ً
وصوال إلى إقالة عدد من كبار حلفائه ،أثرت
ّ
وقت
على حسه القيادي في زمن الحرب .في ٍ
ســابــق م ــن ه ــذا ال ـص ـيــف ،أقـ ــال زيلينسكي
رئيس االستخبارات ،وهو صديق طفولته،
والـمــدعــي الـعــام األعـلــى فــي أوكــرانـيــا ،وهو
حليفه في حملته االنتخابية ،كذلك ،تالشى
مـصــرف «بــريـفــات بـنــك» ال ــذي يملكه إيهور
كولومويسكي ،األوليغارشي الذي شارك في
زيادة شعبية زيلينسكي في بداية مسيرته،
بعد قرار تأميمه.
لكن يفتقر الكتاب لألسف إلى أي تفاصيل
حول حالة زيلينسكي النفسية خالل األشهر
واألسابيع التي سبقت الحرب ،ال سيما حين
دعا إلى الحفاظ على الهدوء واعترض على
توقعات االستخبارات األميركية التي تحذر
من حصول غزو وشيك ،أو عندما سافر إلى
«مؤتمر ميونيخ لألمن» ،قبل أيام قليلة على
الروسية نحو الحدود ،فسأله
تدفق القوات
ً
الصحافيون صــراحــة عن ّنيته الـعــودة إلى
أوكرانيا .في الليلة الثانية للهجوم الروسي،
خــرج زيلينسكي مــن قصر «مــاريــانـسـكــي»،
رغم احتمال ّ
تعرضه لمحاوالت اغتيال من
الجانب الروسي ،إلخبار العالم بأنه ال يزال
الس َير المستقبلية
في أوكرانيا ،وال شك أن ِ
ستشمل األ ح ــداث المحيطة بتلك اللحظة
ولحظات أخرى كثيرة.
يـكـتــب رودي ـن ـكــو ف ــي الـصـفـحــات األول ــى
ً
م ــن ك ـت ــاب ــه« :ب ـ ـ ــدء ا م ــن  24ف ـب ــراي ــر ...2022
اك ـت ـش ـف ـن ــا ن ـس ـخ ــة م ـخ ـت ـل ـفــة ب ــال ـك ــام ــل مــن
زيـلـيـنـسـكــي ،إن ــه رج ــل ل ــم ي ـت ــردد ف ــي قـبــول
ً
ت ـحـ ّـدي بــوت ـيــن ،فــأصـبــح زع ـي ـمــا للمقاومة
الـشـعـبـيــة ف ــي وج ــه الـ ـع ــدوان ال ــروس ــي .إنــه
الــرئـيــس ال ــذي نـجــح فــي تــوحـيــد مناصريه
وخ ـصــومــه فــي ه ــذه الـمـعــركــةَ ،
وج ـ َـم ــع بين
المسؤولين الـفــاســديــن ومـحــاربــي الفساد،
وبـيــن الـكـبــار وال ـص ـغــارّ ،
ووح ــد ال ـنــاس من
جميع الجنسيات والمعتقدات ،إنــه رئيس
الدولة الذي ُي َ
قابل بالتصفيق في البرلمانات
األوروبية والكونغرس األميركي» .لكن رغم
هــذه اإلنـجــازات كلها ،فال مفر من التساؤل
عن العوامل التي أوصلته إلى هذه المكانة.

دان ماكلين  -دبلومات

تكثر الشائعات الـمـتــداولــة قبيل المؤتمر
الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني
ال ــذي أصـبــح على ُبـعــد شهر واح ــد فـقــط ،فقد
ذكــر تقرير نشرته صحيفة «يونايتد ديلي»
التايوانية في أواخر شهر أغسطس أن رئيس
ال ــوزراء المنتهية واليـتــه ،لــي كــه تشيانغ ،قد
يـخـلــف ش ــي جـيــن بـيـنــغ كــأمـيــن ع ــام للحزب
الشيوعي الصيني ،وبعد فترة قصيرة ،زعم
ّ
بعض المعلقين أن شي جين بينغ بدأ يخسر
ال ــدع ــم وس ــط ق ــادة ال ـح ــزب ال ـحــاكــم ،حـتــى أن
ثالثة مسؤولين مخضرمين في الحزب كتبوا
رسالة يحذرون فيها من ظاهرة عبادة الزعيم
ومركزية السلطة.
فــي غضون ذلــك ،تـجــددت الـمــؤشــرات التي
ت ـنــذر بـتــوســع ال ـشــرخ بـيــن أه ــم زعـيـ َـمـيــن في
الصين بعد االنسحاب من اجتماع «بيداهي»
الـشـهــر الـمــاضــي ،ســافــر شــي جـيــن بينغ إلــى
مقاطعة «لياونينغ» التي ترمز إلى االقتصاد
ً
ال ـمـ ّ
ـوجــه ال ــذي اعـتـمــدتــه الـصـيــن ســاب ـقــا ،في
إصالحات
المقابل ،سافر لي إلى «شنغن» ،مهد
ّ
السوق الصيني ،وخالل األسبوع نفسه ،كثفت
وســائــل اإلع ــام تغطيتها ألخـبــار لــي ونائب
رئيس الحكومة هيو شون وا ،في حين تراجع
َ
«معياري
الكالم عن شعار شي جين بينغ حول
ُ
َ
األساسيين» بدرجة بسيطة .تكشف هذه
الحكم
ً
التطورات المفاجئة أن المجال ال يزال مفتوحا
منافسة في حقبة
أمام ظهور آراء وشخصيات ِ
الزعيم الواحد التي تشهدها السياسة الصينية
النخبوية اليوم ،ومع ذلــك ،يجب أال يستنتج
أحــد أن سطوة شــي جين بينغ على السلطة
أصبحت ُمـهــددة اآلن بسبب خصوم فئويين
مثل لي وهيو.
س ـب ــق أن أك ـ ــد ل ــي اس ـت ـقــال ـتــه م ــن رئ ــاس ــة
الحكومة ،وهو منصب أضعفه شي جين بينغ
والكيانات التي يسيطر عليها ،ويسمح له عمره
بالبقاء في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي
المؤلف من سبعة أعضاء في الحزب الشيوعي
الصيني ،لكنه قد يضطر في هذه الحالة ّ
لتقبل
تخفيض رتبته بــدل ترقيته لمنصب األمين
ً
ال ـعــام ،وإذا ُعـ ّـيــن هيو رئيسا للحكومة ،فلن
يعني هذا التطور بالضرورة أن شي جين بينغ
ً
ً
يواجه تحديا صعبا ،بل إنه يعكس بكل بساطة
حجم الخبرة التي يتمتع بها هيو ومستوى
قبوله داخل الحزب الحاكم.
ال يـ ـ ـ ــزال شـ ــي جـ ـي ــن ب ـي ـن ــغ ي ـس ـي ـطــر عـلــى
الـتـغـطـيــة اإلع ــام ـي ــة الــرس ـم ـيــة ،ف ـهــو الــزعـيــم
المرموق الوحيد الــذي ذكــرتــه نشرة األخبار
الصين خالل النصف األول من
المسائية في
ُ
َ
شعار«معياري
شهر أغسطس ،ثم أعيد إحياء
ُ
الحكم األســاسـ َـيـيــن» ،ال ــذي يـهــدف إلــى تبرير
بـقــاء شــي جـيــن بينغ فــي الـسـلـطــة ،فــي بــدايــة
شهر سبتمبر،و في الوقت نفسه ،أصبح رئيس
ال ـح ــزب ال ـســابــق ف ــي مـقــاطـعــة «خ ــوب ــي» ،ينغ
يونغ ،آخر حليف للرئيس الصيني يضطلع
بـ ــدور ق ـي ــادي ب ـعــد ال ـمــؤت ـمــر ،وم ــن الـمـتــوقــع

أن يـتــم تـعـيـيـنــه ف ــي مـنـصــب ال ـمــدعــي ال ـعــام.
ً
بينغ أيـضــا عند
تــأكــدت هيمنة شــي جين ُ
اإلع ــان عــن المؤتمر المقبل ،فأعيد التأكيد
على أبــرز أفـكــاره السياسية التي ترتكز على
ّ
والتجدد الوطني ،وذكرت
«االزدهار المشترك»
وك ــال ــة أن ـب ــاء «ش ـي ـن ـخــوا» أن دس ـت ــور الـحــزب
ً
الشيوعي الصيني سيخضع للتعديل مجددا
خـ ــال مــؤت ـمــر هـ ــذه ال ـس ـن ــة ،وي ـت ــوق ــع مــراقــب
الشؤون الصينية ،بيل بيشوب ،أن ّ
يكرس ذلك
التعديل إيديولوجيا شي جين بينغ ،حتى أن
هذا األخير قد يحصد اللقب الفخري «القائد
األعلى» الذي حمله ماو تسي تونغ وحده في
السابق .لهذه األسباب كلها ،يجب أن نتعامل
مــع أي شائعات حــول التحديات المطروحة
عـلــى سـلـطــة شــي جـيــن بـيـنــغ بـعـيــن الشبهة،
فقد تكون تلك الشائعات مفبركة مــن جانب
فئات أو مجموعات اهتمام ّ
معينة ،وفي الوقت
نفسه ،أصبحت إعـ ّـادة اختيار شي جي بينغ
شبه حتمية ،وي ـكــذب هــذا الــواقــع التحديات
والدولية التي كــان الزعيم الصيني
المحلية ّ
ّ
يفضل تجنبها خالل هذه السنة التي تتزامن
مع انعقاد المؤتمر الحزبي.
على المستوى الجيوسياسي ،يواجه شي
ً
ً
جين بينغ موقفا شائكا بسبب دعــم الصين
الضمني للغزو الروسي ضد أوكرانيا ،وتكشف
ال ـم ــؤش ــرات األولـ ـي ــة الـمـنـبـثـقــة م ــن ل ـقــائــه مع
الرئيس الروسي فالديمير بوتين أن الشراكة
«غـيــر ال ـم ـحــدودة» بـيــن الـبـلــديــن ال ت ــزال على
حالها ،مع أن الرئيس الصيني كان قد ّ
عبر عن
ّ
ً
مخاوفه من تعثر جهود الـحــرب ،وخــوفــا من
ّ
المنسقة التي يستعملها الغرب ضد
العقوبات
موسكو ،حاولت بكين تسريع جهود االكتفاء
ال ــذات ــي ف ــي م ـج ــاالت م ـحــوريــة م ـثــل ال ـطــاقــة،
والتكنولوجيا ،والقطاع الغذائي.
ً
لكن زادت هذه الجهود تعقيدا بسبب سلسلة
من األحداث المناخية المتطرفة التي اجتاحت
ً
ً
عددا من المناطق ّالصينية هذا الصيف ،فبدءا
من شهر يونيو ،أثرت موجة حر قياسية على
معظم مناطق جـنــوب الصين وشــرقـهــا ،مما
أدى إل ــى انـتـشــار جـفــاف ح ــاد على ط ــول نهر
الـيــانـغـتـســي ،ك ــذل ــك ،ش ـهــدت أجـ ــزاء م ــن غــرب
الصين فيضانات مفاجئة بعد هطول كميات
مضاعفة من األمطار في شهر يوليو ،ثم زاد
ً
الوضع سوءا عند اندالع الحرائق في غابات
«سيتشوان» و«تشونغتشينغ» في أواخر شهر
أغـســط ،ووقـعــت هــزة أرضـيــة قــويــة فــي بداية
سبتمبر.
ّ
وشكلت األحوال الجوية خالل هذا الصيف
مصدر إلهاء سلبي لبكين ،ال سيما موجة الحر
ً
ّ
التي ّ
سببت نقصا في مصادر الطاقة ،وعطلت
األنهار،
الخدمات اللوجستية التي تتكل على ّ
وأس ـ ــاءت إل ــى اإلن ـت ــاج الـصـنــاعــي ،وخــفـضــت
المحاصيل الزراعية ،فقد تحتاج الصين اآلن
إلى زيادة واردات السلع األساسية ،مع أن شي
جين بينغ دعــا الشعب الصيني إلــى «إحكام
قبضته على أوعية الرز بين يديه».
على صعيد آخر ،أدى سوء األحوال الجوية

شي جين بينغ
إل ــى تـفــاقــم الـتـحــديــات االقـتـصــاديــة القائمة،
أبــرزهــا أزمــة السيولة المستمرة التي تؤثر
على قطاع العقارات ،وفي شهر يوليو انتشرت
احتجاجات في مدن مثل «تشنغتشو» ،حيث
ام ـت ـنــع أص ـح ــاب ال ـم ـن ــازل ع ــن دفـ ــع ال ــره ــون
العقارية للممتلكات غير المكتملة ،ولتخفيف
حــدة األزم ــة ،لجأت الحكومات المحلية إلى
تقليص القيود المفروضة على المعامالت
ً
العقارية ،حتى أن جزءا من السلطات اإلقليمية
ب ـ ــدأ ي ـش ـت ــري األراض ـ ـ ـ ــي اآلن إلنـ ـق ــاذ ال ـم ــدن
والمقاطعات التي تواجه ضائقة مالية.
تتعلق مشكلة كبيرة أخرى في االقتصاد
ال ـص ـي ـنــي بــاس ـتــرات ـي ـج ـيــة «ص ـف ــر إص ــاب ــات»
لـمـعــالـجــة أزمـ ــة ك ــورون ــا ،فـمـنــذ ب ــداي ــة شهر
سبتمبر تخضع  33مدينة صينية (نحو 65
لشكل من اإلقفال التام ،وفق
مليون شخص)
ٍ
مصادر شبكة «كايكسين» ،ويبدو أن المعنيين
لم يستخلصوا الدروس الالزمة من فترة إقفال
«شنغهاي» ،إذ يواجه السكان من «شينغيانغ»
ً
إلــى «سيتشوان» نقصا في المواد الغذائية،
وتفيد التقارير بأنهم ُح ِرموا من تلقي الرعاية
ً
الـصـحـيــة ف ــي ال ــوق ــت ال ـم ـنــاســب .ب ـع ـيــدا عن
التداعيات االجتماعية واالقتصادية ،هل يمكن
ّ
أن تشكل سنة األوبئة والعواصف نذير شؤم
ً
على المستوى السياسي أيضا؟ في الثقافة
الصينية التقليدية ،تحمل الكوارث الطبيعية
دالالت سـلـبـيــة ،وي ـق ــال إن ـهــا ت ـنــذر بـخـســارة
ُ ْ
«لحكم السماء»،
شرعية الحاكم أو الرضوخ
ففي يوليو  ،1976وقع زلزال «تانغشان» قبل
ستة أسابيع فقط من مــوت مــاو تسي تونغ
وأدى إلى سقوط  300ألف ضحية.
ّ
يتعرض شي جين بينغ ألحــداث بهذه
لم
الضخامة بعد ،بل إنــه يصمد حتى اآلن في
وج ــه الـعــواصــف الــدولـيــة والـمـحـلـيــة ،وحتى
ه ــذه اللحظة لــم تـفــرض ال ـحــروب أو ق ــرارات
اإلقفال أو الحوادث المناخية تكاليف بشرية
أو اقتصادية قادرة على تهديد استمرارية شي
جين بينغ في السلطة ،لكن الرئيس الصيني
ً
يحرص حتما على تجنب أي أزمات إضافية،
سواء كانت طبيعية أو من صنع البشر ،خالل
المرحلة األخيرة التي تسبق مؤتمر الحزب
الحاكم.
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دوليات
بوتين يصادق اليوم على ضم  %15من أراضي أوكرانيا

ّ
تسرب رابع في «نورد ستريم» ومخاوف من استهداف كابالت اإلنترنت
فيما تبادل كل من روسيا
والغرب التلميحات تارة
واالتهامات الصريحة تارة
أخرى حول التسبب في
التسرب الذي شهده خط
«نورد ستريم»  1و 2للغاز
في بحر البلطيق ،من المقرر
أن يقيم الرئيس الروسي
فالديمير بوتين ،اليوم ،مراسم
لضم  4مناطق من أوكرانيا إلى
بالده.

ً
ً
في أحدث خطوة تعكس تصعيدا جديدا في الغزو
الروسي ألوكرانيا ،أعلن الكرملين ،أمس ،أن الرئيس
الروسي فالديمير بوتين سيصادق اليوم ،على ضم
 %15من المناطق األوكرانية ،خالل مراسم تقام في
ً
الكرملين يلقي بوتين خاللها خطابا.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف:
«تقام مراسم توقيع اتفاقات ضم األراضي الجديدة
إلى روسيا االتحادية في الكرملين ،وسيلقي الرئيس
ً
ً
بوتين خطابا مهما في هذه المناسبة».
ووصـ ـ ـ ــل ،أم ـ ـ ــس ،زع ـ ـمـ ــاء ال ـم ـن ــاط ــق األوك ــرانـ ـي ــة
ً
االنفصالية إلى موسكو إلنجاز عملية الضم ،علما
أن ه ــذا اإلع ــان يــأتــي بـعــد تنظيم «اسـتـفـتــاء» على
الضم في  4مناطق أوكرانية تسيطر عليها موسكو
بشكل جزئي ،وهي دونيتسك ولوغانسك في الشرق
وخيرسون وزابوريجيا في الجنوب.
ووصفت الدول الغربية وكييف هذه االستفتاءات
ّ
بــأنـهــا «زائ ـف ــة» ،مــؤكــدة أنـهــا لــن تـعـتــرف بـضــم هــذه
المناطق.
وبعد «استفتاء» لضم شبه جزيرة القرم األوكرانية
ً
عام  ،2014ألقى بوتين خطابا في قاعة المراسم في
الكرملين للطلب من البرلمانيين الروس إقرار ضمها
إلى روسيا.
ّ
وقال عدد من المسؤولين والمعلقين الروس ،إنه
ً
ّ
بمجرد ضم هذه األراضي من روسيا واعتبارها جزءا
ّ
من أراضيها ،فإن موسكو يمكنها استخدام السالح
النووي لـ«الدفاع» عنها.
وأعلن بوتين األسبوع الماضي أن روسيا كانت
مستعدة السـتـخــدام «كــل الــوســائــل» فــي ترسانتها
لـ»الدفاع» عن أراضيها .وقال «هذه ليست خدعة».

تبادل اتهامات

فرار  180ألف روسي
بعد قرار التعبئة…
وفنلندا ممنوعة
على الروس حاملي
«شينغن»

وبينما يحقق االتـحــاد األوروب ــي فــي تسريبات
ّ
كبيرة في  3مواقع من خطي أنابيب «نورد ستريم»
 1و 2اللذين يمتدان تحت بحر البلطيق من روسيا
إلى ألمانيا ،والتابعين لشركة «غازبروم» الروسية،
ّ
مؤك ًدا أنه يشتبه في حدوث عمل تخريبيّ ،
صرحت
ال ـم ـفــوضــة األوروبـ ـ ـي ـ ــة ل ـل ـش ــؤون ال ــداخ ـل ـي ــة ،إيـلـفــا
جــوهــانـســون ،ب ــأن «دول ــة مــا قــد تـكــون وراء حــادثــة
التسرب ،لكن االستنتاجات النهائية ،سيتم التوصل
إليها فقط بعد إجراء تحقيق شامل».
وتوافقت رواية جوهانسون مع ما أكده الكرملين
أمس ،من اشتباهه في «ضلوع» دولة أجنبية في هذا
التسرب ،لكن من دون تسمية دولة معينة.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
ً
ّ
تصور أن يحصل عمل
للصحافة «من الصعب جدا
ً
إرهابي كهذا من دون ضلوع دولة ما» ،داعيا من جديد
إلى إجراء «تحقيق عاجل».
ً
ورأى بيكسوف أن «الــوضــع خطير ج ــدا» بعدما
ً
فتحت روسيا أمس ،تحقيقا في «عمل إرهابي دولي».
ً
وتعليقا على ما أعلنته محطة  CNNاإلخبارية
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سلة أخبار
واشنطن تؤكد سيادة
اليونان على جزر إيجه

ّ
ً
رسميا
احتجت أنقرة
بعدما
على انتشار عسكري يوناني
في جزيرتين في بحر إيجه ،أكد
الناطق باسم وزارة الخارجية
األميركية نيد برايس أن
سيادة اليونان على الجزيرتين
ً
ليست «موضع ّ
شك»ّ ،داعيا
«كافة األطراف إلى تجنب
القيام بخطوات قد تزيد حدة
التوترات» .وأعلن الرئيس التركي
رجب طيب إردوغان أن بالده
وجهت تحذيرات للواليات
المتحدة واليونان بشأن تسليح
جزيرتي ساموس وليسبوس
اللتين تتمتعان بوضع غير
عسكري في بحر إيجه.

ً
أراض أوكرانية جديدة إلى بالده اليوم
استعدادا إلعالن بوتين ضم
جنود روس في الساحة الحمراء وسط موسكو أمس
ٍ
ً
األميركية ،نقال عن  3مصادر ،أن «مسؤولين أمنيين
أوروبيين رصدوا سفنا وغواصات تابعة للبحرية
الــروس ـيــة لـيــس ببعيد عــن مــواقــع ال ـت ـســريــب» ،قــال
بيسكوف« :كان هناك وجود أكبر بكثير لحلف شمال
األطلسي في المنطقة».
من ناحيتها ،أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة
الخارجية ،ماريا زاخاروفا ،أن «حادثة خطوط نورد
ستريم وقعت في المنطقة التجارية واالقتصادية
للدنمارك والسويد ،المنضمتين للناتو والممتلئتين
باألسلحة األميركية».
أض ــاف ــت« :هـ ــذه ال ـب ـل ــدان تـسـيـطــر عـلـيـهــا أج ـهــزة
االستخبارات األميركية بالكامل ،وتقع بالتأكيد تحت
سيطرة أجهزة االستخبارات األميركية ،التي تتحكم
بشكل كامل في الوضع هناك».
إلى ذلكُ ،رصد أمسّ ،
تسرب جديد للغاز من موقع
رابع في «نورد ستريم».
وقالت متحدثة باسم خفر السواحل السويدية ،إن
ً
ً
حرس السواحل اكتشف تسربا رابعا للغاز ،مشيرة
إل ــى أن «اثـنـيــن مــن مــواضــع الـتـســرب (األربـ ـع ــة) في
المنطقة االقتصادية الخالصة للسويد ،واآلخــران
يقعان في المنطقة االقتصادية الخالصة للدنمارك».
وسيستمر ّ
تسرب الغاز في األيــام المقبلة حتى
يفرغ خطي األنابيب نورد ستريم 1و.2
من جانبها ،نددت الدول األعضاء في حلف شمال
ّ
«المتعمدة
األطلسي (ناتو) ،أمس ،بأعمال التخريب
ّ
والمتهورة وغير المسؤولة» ،وتعهدت بــرد موحد

عـلــى «أي هـجـمــات تخريبية ضــد الـبـنـيــة التحتية
الحيوية للحلفاء».
وبينما شكك خبراء في ما إذا كان بإمكان أوروبا
منع أو حتى اكتشاف مثل هذه الهجمات في الوقت
ال ـم ـنــاســب ،ال سـيـمــا ت ـلــك ال ـتــي ت ـحــدث ف ــي الـبـحــر،
أوض ــح محللون عسكريون ،أن الكرملين يمكن أن
يتسبب بسهولة في إحــداث فوضى من خــال قطع
كابالت البيانات البحرية أو تدمير خط أنابيب آخر،
حيث أشار مصدر دفاعي بريطاني إلى أن التخريب
«المتعمد» ربما تم تحضيره بواسطة طــائــرات من
دون طيار تحت الـمــاء كانت قــد زرع ــت المتفجرات
قبل أسابيع.
ويمكن أن تشمل األهــداف المستقبلية الكابالت
التي تحمل معلومات مالية حساسة عبر المحيط
األطلسي ،بالتالي المخاطرة بانهيار البورصات،
أو استهداف الكابالت تلك التي توفر الوصول إلى
اإلنترنت لمناطق كبيرة في أوروبا.
ّ
وك ــان خــطــا األنــابـيــب خــال األشـهــر األخ ـيــرة في
قلب التوترات الجيوسياسية ،بين الغرب وموسكو،
السيما بعد قطعها إمــدادات الغاز عن أوروبــا ،كرد
على العقوبات الغربية ضدها جراء الصراع الروسي
 األوكراني.ً
ووسط استمرار تدفق الروس هربا من احتمالية
اض ـط ــراره ــم لـلـقـتــال ف ــي أوك ــران ـي ــا ،ذك ــرت صحيفة
«واشـنـطــن بــوســت» ،أن ال ـنــزوح الجماعي الــروســي
يشهد فرار  180ألف شخص إلى  3دول مجاورة فقط

(أ ف ب)

مع احتمال أن تكون الحصيلة الكاملة أعلى بكثير.
وذكرت المخابرات العسكرية البريطانية ،أمس ،أن
أعداد األشخاص في سن التجنيد الذين غادروا البالد
منذ إعالن «التعبئة الجزئية» «تتجاوز حجم إجمالي
قوة الغزو التي أرسلتها روسيا في فبراير .»2022
وبحسب وزارة الداخلية في كازاخستان ،فإن ما
يقرب من  100ألــف روســي دخلوا البالد منذ إعالن
الــرئـيــس ال ــروس ــي فــادمـيــر بــوتـيــن ،ق ــرار «التعبئة
الجزئية» يوم  21سبتمبر.
كذلك ،سافر آالف الروس إلى تركيا ،وهي وجهة
ً
سياحية شهيرة أصبحت اآلن مركزا للمنفيين الروس
الفارين من التجنيد.
وفـ ــي ج ــورج ـي ــا ،ت ـجـ ّـمــع عـ ـش ــرات الـمـتـظــاهــريــن
وه ــم ي ـل ـ ّـوح ــون بـعـلـمــي جــورج ـيــا وأوك ــران ـي ــا قــرب
ً
ً
معبر كازبيغي الـحــدودي ،الــذي شهد تدفقا هائال
للمواطنين الروس.
ّ
وردد المتظاهرون النشيد األوكــرانــي واألغاني
ّ
الشعبية فــي الـمـسـ ّـيــرة ال ـتــي نــظـمـهــا ح ــزب «دروا»
المعارض والموالي للغرب.
وحمل المتظاهرون الفتات كتب عليها «بوتين
إرهابي» و»روسيا تقتل».
وف ــي هـلـسـنـكــي ،أع ـل ـنــت وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة بيكا
هافيستو أمس ،أن حكومته أغلقت أمام المواطنين
الروس الحاملين تأشيرات سياحة أوروبية لفضاء
شينغن ،في مواجهة زيادة أعداد الوافدين من روسيا
(عواصم  -وكاالت)
إلى أراضيها.

لبنان« :مجلس األقليات» يفشل في إنتاج رئيس

هاريس :التزامنا بالدفاع
عن سيول «حديدي»

اختتمت ،أمس ،نائبة الرئيس
األميركي كاماال هاريس جولتها
اآلسيوية التي استغرقت 4
أيام بزيارة المنطقة المنزوعة
السالح الشديدة التحصين التي
تقسم شبه الجزيرة الكورية،
ّ
متعهدة بـ «التزام حديدي» في
الدفاع عن كوريا الجنوبية
وبنزع السالح النووي لكوريا
الشمالية ،التي أطلقت ،أمس،
ً ّ
ً
صاروخا جديدا باتجاه بحر
الشرق .وقالت هاريس بعد
لقائها رئيس كوريا الجنوبية
يون سوك :هدفنا مع سيول إزالة
السالح النووي من شبه الجزيرة
الكورية ،والتزامنا بالدفاع
عن كوريا الجنوبية حديدي،
مضيفة :في كوريا الشمالية نرى
دكتاتورية وسالحا نوويا يهدد
العالم.

السجن  3سنوات لزعيمة
ميانمار المخلوعة

حزب الله يصوت بالورقة البيضاء ...وتوازنات القوى تفرض التوافق اإللزامي
●

بيروت  -منير الربيع

كما ك ــان متوقعا ،لــم تنتج الجلسة االنتخابية األول ــى
للبرلمان اللبناني رئيسا للجمهورية ،إذ لم يتمكن أحد من
المرشحين من الحصول على  65صوتا ليؤمن فوزه ،ولم تعقد
الدورة الثانية بسبب فقدان النصاب ،وهو أمر لم يكن غريبا،
فيما اختصر رئيس البرلمان نبيه بري األمر بقوله« :ال إمكانية
إلنتاج رئيس للجمهورية بدون حصول توافق ،وعندما يتوفر
التوافق سأدعو الى جلسة جديدة».
وبعد انتهاء فرز أصوات النواب جاءت النتائج على الشكل
اآلتي 63 :ورقة بيضاء 36 ،ميشال معوض 11 ،سليم إده10 ،
لبنان 1 ،مهسا أميني 1 ،نهج رشيد كرامي.
حزب الله وحلفاؤه صوتوا بورقة بيضاء ،إذ لم يشأ الحزب
االلتزام بأي مرشح وال التصويت له ،خوفا من إحراقه ،وتحسبا

ألن يكون محرجا مع حليفيه سليمان فرنجية وجبران باسيل،
وبذلك تجاوز الحزب أي تداعيات سلبية عليه بانتظار توفر
مقومات التوافق.
فــي المقابل ،فــإن الـقــوى التي كانت سابقا منضوية في
«تحالف  14آذار» توافقت على تسمية رئيس «حركة االستقالل»
ميشال معوض ،والذي حصل على  36صوتا ،مقابل  63صوتا
للورقة البيضاء .اختير معوض العتبار أساسي له أهداف
داخلية وخارجية ،أبرزها أن الرجل هو نجل الرئيس الراحل
رينيه معوض ،وهو أول رئيس للجمهورية اللبنانية في ظل
اتفاق الطائف ،وهو شهيد اتفاق الطائف ،تسميته تأتي برمزية
التمسك باالتفاق والحفاظ عليه انسجاما مع البيان الفرنسي
ـ السعودي ـ األميركي المشترك ،وانسجاما مع حركة السفير
السعودي .إال أن نتائج جلسة االختبار األولى لم تكن إيجابية
بالنسبة إلى حلفاء السعودية ،إذ لم ينل ميشال معوض مثال

 43صوتا ،أي الثلث المعطل ،وبالتالي ال كتلة متراصة حتى
اآلن قادرة على منع حزب الله من إيصال الرئيس الذي يريده
من خالل اإلطاحة بالنصاب القانوني النعقاد الجلسة .حتى
اجتماع دار الفتوى لم يؤد إلى النتيجة المرجوة ،ألن غالبية
النواب السنة لم يوافقوا على السير في خيار ميشال معوض،
فبعض النواب السنة صوتوا بورقة بيضاء ،والبعض اآلخر
منهم صوت باسم «لبنان».
المشكلة األخرى تجلت في عدم اتفاق نواب التغيير مع نواب
المعارضة على اسم واحــد ،إذ قرر نــواب التغيير التصويت
لمصلحة رجل األعمال سليم إده فنال  11صوتا ،وبناء عليه فال
نواب التغيير وال نواب المعارضة قادرون على إنتاج الرئيس
الذي يرونه مناسبا ،وغير قادرين على تعطيل النصاب طالما
لم يتوفر بينهم  43نائبا بإمكانهم التفاهم على مقاطعة أي
جلسة قد يلجأ فيها حزب الله إلى دعم أحد حلفائه.

ال يعني ذلك أن الحزب غير مصاب بمشاكل ضمن تحالفاته،
إذ إن المشكلة الحقيقية التي يعانيها الحزب هي في الجمع
بين التيار الوطني الحر من جهة وتيار المردة من جهة أخرى،
أي ان الخالف المستفحل بين جبران باسيل وسليمان فرنجية
ً
لن يمنح الحزب قدرة على تأمين  65صوتا ،خصوصا في حال
قرر دعم فرنجية فلن يوافق باسيل على التصويت له ،أما بحال
قرر الحزب السير بدعم باسيل وهذا أمر مستبعد فإن بري
وفرنجية لن يوافقا على هذا الخيار ،ما يجعل المجلس النيابي
هو عبارة عن مجلس ألقليات متنوعة غير قادرة على اإلنتاج.
بناء عليه يعود الجميع إلى القاعدة التي وضعها نبيه بري،
في أن التوافق هو األساس إلنتاج الرئيس .لذلك فإن الجلسة
األولى كانت فاتحة لمسار ولبدء معركة التفاوض على اسم
يمكن أن تتوفر لديه ظروف التوافق بين القوى المختلفة.

قضت محكمة في ميانمار،
التي يحكمها الجيش،
بالسجن  3سنوات للزعيمة
المخلوعة أونغ سان
سوتشي ومستشارها
االقتصادي السابق
األسترالي شون تورنيل.
بتهمة انتهاك قانون األسرار
الرسمية.

ً
صحة خامنئي تتدهور مجددا والكويت تدين قصف كردستان

محتجات إيرانيات يلجأن لـ «المقاومة السلمية» والسلطات تتجه إلى حظر دائم لوسائل التواصل
●

طهران  -فرزاد قاسمي

أك ــد مـصــدر مـقــرب مــن الـمــرشــد اإليــرانــي
ً
علي خامنئي ،أن صحته تدهورت مجددا،
ً
ليل الـثــاثــاء ـ األرب ـع ــاء ،الفـتــا إلــى أن «هــذه
المرة لم يتم نقله إلى المستشفى بل تم نقل
المستشفى إلى بيته» ألسباب أمنية.
وذك ــر الـمـصــدر ل ـ «الـجــريــدة» أن األجـهــزة
األمنية قــررت منذ نحو أسبوعين تجهيز
بيت المرشد ،الذي يشبه القصور ويحتوي
ع ـلــى ث ـك ـنــة ،ب ـكــل م ــا ي ـح ـتــاجــه م ــن أج ـهــزة
طبية للعناية به كي ال يحتاج لالنتقال إلى
المستشفى إال في الحاالت الطارئة للغاية،
ألن عملية نقله يمكن أن تــؤدي إلــى تسرب
مـعـلــومــات عــن وضـعــه الـصـحــي خــاصــة في
الظروف الحساسة الحالية ،في إشــارة إلى
االضطرابات واالحتجاجات التي تعم البالد
منذ منتصف سبتمبر الحالي.
وأض ـ ــاف ال ـم ـصــدر أن الــرئ ـيــس إبــراهـيــم
رئ ـي ـس ــي اسـ ـتـ ـط ــاع اقـ ـن ــاع خ ــام ـن ـئ ــي بـنـقــل
الصالحيات له في الظروف الخاصة ،وعليه
فــال ـمــرشــد وق ــع ق ـ ــرارا س ــري ــا يـنـقــل ف ـيــه كل
صالحياته الحكومية إلى رئيس الجمهورية
بشكل مــؤقــت فــي ح ــال ك ــان فــي غيبوبة أو

وضع صحي ال يمكنه من اتخاذ القرار فيه
فقط ،وهــذه أول مــرة يقوم المرشد بتوقيع
مثل هــذه الوثيقة حيث تم ايداعها كأمانة
بيد ابنه مجتبى بصفته أمين والده.
وأف ــاد الـمـصــدر بــأن خامنئي شــدد على
أن يشرف  3أطباء على كل عالج يخضع له،
وهــم علي أكبر واليتي وعلي رضــا مرندي
وفريدون نوحي ،إلى جانب فريق معين من
قبل هؤالء األطباء الـ  3باالتفاق ،حيث استقر
الـ  3ببيت المرشد منذ الثالثاء الماضي.

مقاومة سلمية
فـ ـ ــي غـ ـ ـض ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ع ـ ـمـ ــد ال ـم ـح ـت ـج ــون
ً
اإليرانيون إلى تغيير استراتيجيتهم مجددا
خــال اليومين األخـيــريــن عبر ال ـخــروج في
مسيرات متفرقة لتفادي أكمنة قوات األمن مع
االنتقال السريع من نقطة إلى أخرى .واستمر
المحتجون ضد تقييد الحريات الشخصية
باستراتيجية االنتقال من نقطة إلــى نقطة
أخرى مستخدمين الدراجات النارية ،وقاموا
بنشر أنصارهم على أسطح األبنية العالية
لـيـهـتـفــوا شـ ـع ــارات ض ــد ال ـم ــرش ــد وال ـن ـظــام
ً
وتسمع أصواتهم عمليا في أرجاء المدينة.

تظاهرة متضامنة مع محتجي
إيران أمام قنصلية طهران في
(أ ف ب)
إسطنبول أمس
وبـ ــدأ ع ــدد م ــن اإلي ــران ـي ــات اسـتــراتـيـجـيــة
سلمية جــديــدة فــي مواجهة الـقــوات األمنية
حيث قمن بخلع حجابهن ومد أيديهن للقوات
األمنية العتقالهن دون مقاومة .في مــوازاة
ذلك ،استمرت التظاهرات الجامعية المنددة
بعمليات القمع ،حيث أظهرت مقاطع فيديو

أن قوات األمن هاجمت المتظاهرين ،واعتقلت
عدة أشخاص في كلية الطب بشيراز.
وتــزامــن ذلــك مــع محاولة عناصر إيرانية
معارضة اقتحام سفارة إيران في وارسو خالل
وقفة احتجاجية ضد قمع المتظاهرين أمس.
ومـ ــع اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـق ـي ــود الـ ـش ــدي ــدة على

اإلنـ ـت ــرن ــت ف ــي إي ـ ـ ـ ــران ،وحـ ـج ــب تـطـبـيـقــات
الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي م ـثــل «إن ـس ـت ـغ ــرام»
و«واتسآب» التي كان لها دور كبير في نقل
االنـتـفــاضــة الشعبية الـتــي اشعلتها وفــاة
الشابة الكردية مهسا أميني بعد توقيفها من
قبل شرطة اآلداب لمخالفتها قواعد الحجاب
اإللزامي ،أعلنت وسائل إعالم شبه رسمية
أن حجب السلطات لتطبيق الـتــواصــل من
ً
المحتمل أن يصبح دائما.
وكتب وزير االتصاالت اإليراني السابق،
محمد ج ــواد آذري جـهــرمــي« ،رغ ــم القيود
المفروضة على الفضاء االفتراضي في عهد
إبــراه ـيــم رئ ـي ـســي ،فـسـيـكــون ه ـنــاك الـمــزيــد
من االحتجاجات االجتماعية والسياسية
العام المقبل ،ألن الفضاء االفتراضي ليس
ً
سببا لها».
واس ـ ـت ـ ـمـ ــرت األجـ ـ ـه ـ ــزة األمـ ـنـ ـي ــة بـحـمـلــة
اع ـت ـق ــاالت ـه ــا ل ـل ـص ـحــاف ـي ـيــن واالع ــام ـي ـي ــن
والمشاهير بشكل واسع ،وقام المدعي العام
للمحكمة الثورية بــإصــدار قــرار حجز على
أموال العب كرة القدم السابق علي كريمي،
لكن مـنــاصــري النجم الشهير ب ــدأوا حملة
إلكترونية داعمة له جمعت تأييد اآلالف عبر
مواقع التواصل.

من جهة ثانية ،أفاد مصدر أمني عراقي،
أم ــس ،بتجدد القصف المدفعي اإليــرانــي
ً
مستهدفا منطقة سيدكان شمال محافظة
أربيل عاصمة إقليم كردستان.
وقـ ــال ال ـم ـصــدر إن «ال ـق ـصــف أس ـف ــر عن
إصابة  3عناصر من حزب كوملة الكردي
ً
ال ـم ـعــارض إليـ ـ ــران» ،م ـش ـيــرا إل ــى اسـتـقــدام
«ال ـ ـحـ ــرس الـ ـ ـث ـ ــوري» اإلي ـ ــران ـ ــي ل ـت ـعــزيــزات
عسكرية عند المناطق المتاحمة لإلقليم
العراقي.
وفـ ــي وقـ ــت ارتـ ـف ــع عـ ــدد ق ـت ـلــى الـقـصــف
الـ ــواسـ ــع الـ ـ ــذي ش ـن ــه الـ ـح ــرس أم ـ ــس عـلــى
كردستان العراق إلى  17فضال عن إصابة
الـ ـعـ ـش ــرات ،أع ــرب ــت وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة عن
إدان ــة واسـتـنـكــار دول ــة الـكــويــت الشديدين
لالستهداف المدفعي والصاروخي اإليراني
لعدة مناطق في اإلقليم العراقي ،في تعد
سافر على أمنه وسيادته وسالمة مواطنيه.
وأكــدت الــوزارة ،أمــس ،تضامن الكويت مع
العراق ،معربة عن خالص التعازي وصادق
المواساة لحكومة وشعب العراق وتمنياتها
لـلـمـصــابـيــن بــال ـش ـفــاء ال ـع ــاج ــل .ك ـمــا ادان
مجلس التعاون القصف.
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السعودية وفيتنام وإيران تتطلع لفوز ثان في «صاالت آسيا»

ً
«األزرق» يواجه المنتخب العراقي غدا السبت
تقام اليوم  4مباريات
في المجموعتين الثالثة
والرابعة لبطولة كأس آسيا
لكرة قدم الصاالت ،كما تقام
السبت  4مباريات ،أبرزها
لقاء الكويت والعراق في
المجموعة األولى.

يبحث منتخب السعودية عن
ـان عـنــدمــا ي ــواج ــه نـظـيــره
ف ــوز ثـ ـ ٍ
ال ـف ـي ـت ـنــامــي ف ــي ال ـس ــاع ــة  2بعد
ظهر الجمعة على مجمع صاالت
الشيخ سعد العبدالله في الجولة
الثانية من منافسات المجموعة
الرابعة لبطولة كأس آسيا لكرة
الصاالت.
ويسعى المنتخب السعودي
الذي فجر مفاجأة مدوية بالفوز
على اليابان  ،1-2لوضع قدم في
الدور الثاني رغم صعوبة مهمته
أمــام منتخب فيتنام الفائز على

األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ،ف ـي ـم ــا ف ـ ـ ــاز ال ـم ـن ـت ـخــب
اإليراني على اندونيسيا .0-5
في سياق متصل ،تختتم غدا
السبت منافسات المجموعتين
األولــى والثانية ،فتلعب الكويت
مع العراق ،وعمان مع تايلند في
األولى ،وأوزبكستان مع البحرين،
وتركمانستان مع طاجيكستان
في الثانية.

كوريا الجنوبية بنتيجة .1-5
وت ـس ـب ــق م ـ ـبـ ــاراة ال ـس ـع ــودي ــة
وفيتنام ،مواجهة اليابان وكوريا
الجنوبية ضمن المجموعة ذاتها
في الساعة  11:00صباحا ،حيث
ي ـس ـعــى ال ـم ـن ـت ـخ ـبــان الس ـت ـع ــادة
توازنهما.
وفي المجموعة الثالثة يلتقي
لبنان مــع إندونيسيا الساعة 5
ً
مساء ،وإيــران مع الصين تايبيه
الساعة  8مساءً.
وكان منتخبا لبنان والصين
تــايـبـيــه ت ـع ــادال  1-1ف ــي الـجــولــة

مباريات الخميس
أمـ ـ ــا نـ ـت ــائ ــج م ـ ـبـ ــاريـ ــات أم ــس
ال ـخ ـم ـي ــس ف ـت ـم ـث ـلــت ف ــي ت ـع ــادل
منتخب البحرين مع تركمانستان
 4-4فـ ــي الـ ـلـ ـق ــاء ض ـم ــن ال ـجــولــة
الثانية من منافسات المجموعة
الثانية .وسجل أحمد عنتر ()9
وم ـح ـم ــد ع ـب ــدال ـل ــه ( )13وفـ ــاح
عباس يوسف ( 26من ركلة جزاء)
وم ـح ـم ــد راضـ ـ ــي ال ـس ـن ــدي ()40
أهــداف البحرين ،في حين أحرز
قربانغيلدي شهيدوف ( 13و14
و 19و 26من ركلة جــزاء) أهــداف
تركمانستان.

قالوا بعد المباريات
• مدرب إيران شامسائي :افتقدنا أربعة العبين
أمام إندونيسيا بداعي اإلصابة ،وقد نفتقد مهدي
أسدشير فيما تبقى من البطولة بسبب إصابته
في الكتف ،ومنتخب لبنان جيد جدا.
• م ــدرب إنــدونـيـسـيــا زادة :سعيد بمساندة
الجماهير رغــم الـخـســارة الثقيلة أم ــام منتخب
إيران ،المكتظ بالمحترفين األكفاء ،وسنحلل األداء
لتالفي األخطاء.
• م ــدرب لبنان الـمـيــدا :الـتـعــادل أم ــام الصين
تايبيه ليس مخيبا ،كون الفريق في مرحلة تجديد
الدماء ،وسنسعى للفوز اليوم على إندونيسيا.

• مدرب تايبيه خوسيه :كنا األقرب للفوز على
لبنان ،هاجمنا جيدا ودافعنا بشكل رائع ،مباراتنا
اليوم أمام إيران صعبة ،وال نستطيع مجاراتهم.
• مدرب البحرين داسيلفا :فرضنا سيطرتنا
على منتخب تركمانستان ،واستحق الفريق الفوز،
مهمتنا أمام أوزبكستان السبت صعبة جدا.
• م ـ ــدرب تــرك ـمــان ـس ـتــان ت ـت ــال ــي :فــري ـقــي قــدم
مستوى أفضل من مستواه أمام أوزبكستان ،لكننا
افتقدنا التوفيق ،الذي تسبب في تسجيل البحرين
هدف التعادل.

أوزبكستان أول المتأهلين
وف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ذات ـ ـ ـهـ ـ ــا،

بـ ــات مـنـتـخــب أوزب ـك ـس ـت ــان أول
المتأهلين ل ـلــدور ر ب ــع النهائي
بعد أن رفــع رصيده إلــى  6نقاط
بتغلبه  2 -3عـلــى طاجيكستان
الذي توقف رصيده عند  3نقاط،
كما فــاز المنتخب العراقي على
نظيره العماني بنتيجة  0-5في
ال ـج ــول ــة ال ـثــان ـيــة م ــن مـنــافـســات
المجموعة األولــى .سجل أهداف
ال ـع ــراق :مهند عـبــد ال ـهــادي (،)4
و س ــا ل ــم ف ـي ـصــل ( 5و 32و،)35
وغيث رياض (.)14

من مباراة إيران
وإندونيسيا

جالن مقيم للحكام
من جهة أخــرى ،انضم رئيس
لـجـنــة ح ـكــام ك ــرة ق ــدم لـلـصــاالت
بــاالتـحــاد األوروب ــي لـكــرة الـقــدم،
االسـبــانــي ب ــدرو جــالــن ،لمقيمي
البطولة.
وأكـ ـ ــد م ــدي ــر ت ـط ــوي ــر ال ـح ـكــام
بـ ـلـ ـجـ ـن ــة كـ ـ ـ ـ ــرة قـ ـ ـ ـ ــدم ال ـ ـ ـصـ ـ ــاالت
والـشــاطـئـيــة بــاالت ـحــاد الكويتي
لكرة القدم ،عضو اللجنة المحلية
المنظمة للبطولة محمد الحداد
أن القرارات التحكيمية لم تشبها
شائبة حتى اآلن.
وأضاف :لم تتلق لجنة الحكام
بــالـبـطــولــة ،احـتـجــاجــات مــن قبل

المنتخبات الستة عشر المشاركة
على القرارات التحكيمية.
وأك ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـح ـ ــداد أن االت ـ ـحـ ــاد
اآلسـيــوي لكرة الـقــدم طبق نظام
الحكام الخمسة في البطولة ،على
غــرار البطوالت الدولية األخــرى،
مبينا أنه بإضافة حكم خامس،
ت ـ ــم ت ـخ ـص ـي ــص حـ ـك ــم ل ـم ـق ــاع ــد
االحتياطيين لكل منتخب بدال
من حكم فقط لمقاعد المنتخبين،
إلى جانب أن الحكمين مهمتهما
الـ ـقـ ـي ــام ب ـ ــاإلب ـ ــاغ عـ ــن األخـ ـط ــاء
ال ـج ـس ـي ـم ــة الـ ـت ــي ت ــرتـ ـك ــب ،ول ــم
يشاهدها حكام المباراة.

العربي يستضيف الجهراء والتضامن يصطدم بالساحل
في افتتاح الجولة الخامسة لدوري زين الممتاز
●

القبندي

أحمد حامد

تفتتح عند السادسة من مساء السبت منافسات
الجولة الخامسة من دوري زين الممتاز بعد توقف
منذ  15سبتمبر الجاري ،بسبب المباريات الدولية
«فيفا داي» ،حيث يلتقي التضامن والساحل
على استاد مبارك العيار ،وبعدها وعند
الثامنة والثلث يلتقي العربي والجهراء
على استاد صباح السالم.
ويتصدر كاظمة مسابقة الدوري
بــرص ـيــد  10نـ ـق ــاط ،وبـ ـف ــارق نقطة
واحــدة عن الكويت صاحب الوصافة،
وفي المركز الثالث الجهراء برصيد  7نقاط،
وبفارق األهــداف عن السالمية صاحب المركز
الرابع ،وفي المركز الخامس الفحيحيل برصيد 6
نقاط ،وبفارق األهداف عن القادسية صاحب المركز
السادس ،وفي المراكز األخيرة تتواجد فرق النصر
بأربع نقاط ،وبنفس الرصيد التضامن ،ثم العربي
في المركز التاسع بثالث نقاط ،والساحل في المركز
األخير من دون نقاط.
ولـ ــن ت ـك ــون م ـه ـمــة ال ـع ــرب ــي ع ـلــى أرض ـ ــه وبـيــن
جمهوره ،ومع الجهاز الفني الجديد بقيادة البوسني
روسمير سفيكو ،سهلة لعبور فريق الجهراء ،عطفا

التضامن والساحل

الفروانية إلى مواصلة صحوتهم التي بدؤوها في
الجولتين الثالثة والرابعة ،بالفوز على الجهراء
بهدف من دون رد ،والتعادل مع العربي بهدف
لكل فريق.
وتضم كتيبة المدرب جمال القبندي عددا
من الالعبين المميزين ،بداية من الحارس سعود
ال ـق ـنــاعــي ،وم ـ ــرورا بـيــوســف
الـ ـعـ ـنـ ـي ــزان ،ووصـ ـ ــوال
لـ ــاعـ ــب ال ـن ـي ـج ـيــري
ت ـ ــون ـ ــي مـ ــاري ـ ـغـ ــوي،
وغـيــرهــم مــن الالعبين
القادرين على صنع الفارق.
وفــي المقابل يدخل فريق الساحل المباراة
رافـ ـع ــا ش ـع ــار الـ ـف ــوز ،ل ـت ـعــويــض م ــا ف ــات ــه في
المسابقة ،بعد ان تلقى أرب ــع هــزائــم متتالية،
خـصــوصــا أن ف ـتــرة ال ـتــوقــف األخـ ـي ــرة ،منحت
الفريق فــرصــة لـتــذوق الـفــوز فــي مـبــاريــات زين
الـتـنـشـيـطـيــة .وت ــزخ ــر كـتـيـبــة الـ ـم ــدرب محمد
دهيليس بالعبين مميزين ،امثال عبد المحسن
العجمي ،وحسن حسون ،والبرزايلي جيوفاني،
واألخير دخل سباق الهدافين في الممتاز.

دهيليس

وفــي م ـبــاراة التضامن والـســاحــل ،يتطلع ابناء

سيدات القرين يواجهن التاو الكازاخستاني في «آسيوية اليد»
●

محمد عبدالعزيز

يـ ـسـ ـتـ ـه ــل ا ل ـ ـ ـفـ ـ ــر يـ ـ ــق األول لـ ـك ــرة
الـ ـي ــد ل ـل ـس ـي ــدات بـ ـن ــادي ال ـق ــري ــن فــي
ال ــراب ـع ــة ع ـصــر ال ـس ـبــت مـ ـش ــواره في
البطولة اآلسيوية الخامسة لألندية
للسيدات «المؤهلة لبطولة السوبر
ج ـل ــوب» ،بـلـقــاء فــريــق ال ـتــاو اروالري
الكازاخستاني ،ضمن الجولة األولى
من البطولة التي تستضيفها مدينة
الماتا الكازاخستانية حتى  9أكتوبر
المقبل.
ك ـ ـمـ ــا يـ ـلـ ـتـ ـق ــي غ ـ ـ ـ ــدا ف ـ ـ ــي الـ ـث ــانـ ـي ــة
عـ ـ ـش ـ ــرة ظـ ـ ـه ـ ــرا فـ ـ ـ ـ ــوالذ اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي مــع

بداية جيدة
وتتطلع سيدات القرين إلى تحقيق
ب ــداي ــة ج ـي ــدة ف ــي أول ظ ـه ــور ل ـهــن في
البطولة ،وأول مشاركة لفريق سيدات
كويتي في لعبة كرة اليد على الساحة
اآلسيوية ،تمكنهن من الظفر بنقطتي
اللقاء على حساب فريق التاو اروالري
الكازاخستاني ،والساعي كذلك لحسم

التوقيت
11:00
2:00
5:00
8:00

المباراة لمصلحته مستندا إلــى خبرة
ومستوى العباته.
ويـ ـ ـ ـ ــدرك الـ ـجـ ـه ــاز الـ ـفـ ـن ــي ل ـل ـق ــري ــن،
بقيادة المدرب المصري عمرو جمال،
وم ـســاعــده مــواطـنــه خــالــد حـلـفــايــه ،أن
م ـه ـم ـتــه ل ــن ت ـك ــون س ـه ـلــة أمـ ـ ــام خ ـبــرة
وطموح الفريق الكازاخستاني المدعوم
بعاملي األرض والجمهور ،لذا سيحاول
اسـتـغــال معنويات وطـمــوح العباته،
واالستعداد الجيد للفريق ،والذي انقسم
ال ــى مــرحـلـتـيــن ،األولـ ــى تــدريــب محلي
لمدة شهرين تقريبا ،والثانية معسكر
ت ــدري ـب ــي خ ــارج ــي ف ــي الـ ـق ــاه ــرة ،لعب
خالله  4مباريات تجريبية قوية ،بواقع

مـبــاراتـيــن مــع س ـيــدات ن ــادي الــزمــالــك،
ومـبــاراة مع نــادي مدينة نصر ونــادي
هليوبوليس.
ومن المنتظر أن يكون القرين تعاقد
م ــع مـحـتــرفـتـيــن ل ــدع ــم ص ـفــوفــه خــال
البطولة اآلسـيــويــة لــم يتم الكشف عن
هويتهما حتى اآلن.

معسكر ناجح
م ــن ج ــانـ ـب ــه ،أك ـ ــد م ــدي ــر ل ـع ـبــة ال ـيــد
بالقرين رئيس الوفد عبدالعزيز يالوس
أن المعسكر القاهري كان ناجحا وحقق
أهدافه الموضوعة.

المباراة
كوريا الجنوبية  xاليابان
السعودية  xفيتنام
اندونيسيا  xلبنان
الصين تايبيه  xإيران

مباريات السبت

المجموعة
الرابعة
الرابعة
الثالثة
الثالثة

الثانية
طاجيكستان  xتركمانستان
11:00
الثانية
أوزبكستان  xالبحرين
2:00
األولى
تايلند  xعمان
5:00
األولى
الكويت  xالعراق
8:00
جميع المباريات تقام في صالة الشيخ سعد العبدالله

«أزرق الناشئين» يواجه المالديف
في تصفيات كأس آسيا السبت
●

على المستوى الــافــت الب ـنــاء القصر األح ـمــر .وال
تشهد صفوف العربي غيابات مــؤثــرة ،باستثناء
المهاجم النيجيري ايدو ،بداعي االيقاف ،في حين
ع ــاد الـمـهــاجــم سـلـمــان الـعــوضــي لـصـفــوف الفريق
بعد تعافيه مــن االصــابــة ،كما انـضــم للتدريبات
منذ األمــس الثنائي الــدولــي الليبي محمد صولة،
والسنوسي الهادي.
ومن المنتظر ان ترتكز خطة األخضر على اللعب
من على األطراف ،لفك شفرة التكتل الدفاعي للجهراء،
مع االعتماد على علي فريدون كرأس حربة صريح،
يعاونه علي خلف ،والصولة والسنوسي ،ومن وسط
الملعب سلطان العنزي ،وخالد المرشد.
فــي الـمـقــابــل يــدخــل ال ـج ـهــراء ،مــواج ـهــة الـعــربــي
منتشيا بالوصول للمركز الثالث بين فرق الممتاز،
وتجاوزه حامل اللقب فريق الكويت ،والتعادل مع
الوصيف كاظمة ،ثــم الـفــوز على القادسية بثالثة
أهــداف مقابل هدف واحــد .ويجد الجهراء في قوته
الـهـجــومـيــة المتمثلة فــي الــاعــب الـغــانــي ايـســاكــا،
وعبدالعزيز مروي ،ضالته لتحقيق التقدم.

وســوجــرج ـل ـيــدرز ال ـك ــوري الـجـنــوبــي،
ويليها في الثانية بعد الظهر مباراة
وتي اسبورتسالهندي مع اوزيبتشكا
األوزبكستاني.

مباريات الجمعة

حازم ماهر

ً
يدشن منتخبنا للناشئين تحت  16سنة غ ــدا ،منافساته في
المجموعة الرابعة التي تستضيفها السعودية بشكل مجمع ،ضمن
التصفيات المؤهلة لنهائيات كــأس آسـيــا ،حين يلتقي منتخب
المالديف على استاد األمير سعود بن جلوي في مدينة الخبر.
ً
كما يلتقي غدا المنتخب السعودي المضيف مع ميانمار ،فيما
جنبت القرعة الهند من اللعب في الجولة األولى ،ليستهل منافساته
اعتبارا من الجولة المقبلة.
وتم تقسيم المنتخبات المشاركة على  10مجموعات ،حيث تضم
 5منها أربعة منتخبات ،وتضم  4خمسة منتخبات ،في حين يتواجد
ثالثة منتخبات في مجموعة واحدة ،ويتنافس  43منتخبا على حجز
 16تذكرة للتأهل لبطولة كأس آسيا.
وي ـتــأهــل لـنـهــائـيــات ك ــأس آس ـيــا صــاحــب ال ـمــركــز األول ف ــي كل
مجموعة ،إلــى جانب أفضل ستة منتخبات تحصل على المركز
الثاني في المجموعات العشر .وجاءت استعدادات منتخبنا عبر
أكثر من معسكر خارجي ،من بينها معسكرا البوسنة واإلمارات ،وفي
األخير لعب األزرق مع منتخب سورية ،وانتهت المباراة بالتعادل
بثالثة أهداف مقابل ال شيء .واطلع الجهاز الفني لألزرق على عدد
من المباريات المسجلة حديثا لمنتخب المالديف ،والتي أكدت أنه
متوسط المستوى ،يعتمد على السرعة في نقل الهجمات .وحذر
الجهاز الفني الالعبين من المنافس ،وطالب بضرورة احترامه مع
استثمار جميع الفرص التي ستتاح لهم في المباراة ،من أجل حصد
النقاط الثالث ،خصوصا أن الهدف يتمثل في التأهل للبطولة القارية.

الكويت في مجموعة صعبة
ببطولة العالم ألندية اليد
أوقـعــت قــرعــة بطولة العالم لألندية
لكرة اليد (السوبر غلوب)  ،2022والمقرر
أن تستضيفها مدينة الدمام السعودية
من  18حتى  23أكتوبر المقبل ،التي جرت
أمــس األول ،فريق الكويت (بطل آسيا)
ضمن المجموعة الثالثة ،والتي ضمت
إلــى جانبه نــاديــي تــاوبــاتــي البرازيلي
وكيلسي البولندي.
وج ــاء عـلــى رأس المجموعة األول ــى
نــادي ماغديبورغ األلـمــانــي ،مــع ناديي
سيدني األسترالي والخليج السعودي،
فيما وقع النادي األهلي المصري (بطل

إفريقيا) في المجموعة الثانية إلى جانب
مضر السعودي وبنفيكا البرتغالي ،في
حـيــن ضـمــت المجموعة الــرابـعــة أنــديــة
بــرشـلــونــة اإلس ـب ــان ــي ،ومـيـنـيـسـتــروس
المكسيكي ،والـتــرجــي التونسي (بطل
العرب).
ً
وطبقا لـشــروط البطولة يتأهل أول
كل مجموعة إلــى الــدور نصف النهائي
مـبــاشــرة ،فيما يلعب الــوصـيــف مــن كل
مجموعة على المراكز من الخامس حتى
الـثــامــن ،وأص ـحــاب الـمــركــز الـثــالــث على
تحديد المراكز من .12 - 9

فيريرا يطلب حسم صفقات جديدة للزمالك  ...وكولر يحسم مصير ماركاو ويتمسك بطاهر
●
●

فيريرا

القاهرة  -ةديرجلا

القاهرة  -ةديرجلا

•

•

طلب مدرب الزمالك البرتغالي جوسفالدو فيريرا
من إدارة النادي حسم بقية الصفقات التي يسعى إلى ضمها
من أجل تدعيم بعض المراكز قبل انطالق الموسم الكروي الجديد
في مصر منتصف أكتوبر المقبل.
وتحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك مع فيريرا
حول التعاقدات المنتظرة في النادي ،مؤكدا أنه تم االنتهاء من معظم الصفقات
المطلوبة ،ويتبقى فقط صفقة أو اثنتان على أقصى تقدير حال االتفاق عليهما،
خصوصا في ظل األزمــة المادية المسيطرة على النادي بسبب حجز ممدوح
عباس رئيس القلعة البيضاء األسبق على األم ــوال في البنوك بموجب حكم
قضائي.
إلى ذلك ،باشر الزمالك تدريباته أمس (الخميس) ،بعد الراحة التي حصل
عليها الفريق لمدة  3أيام عقب الفوز على إيلكت بطل تشاد بهدفين نظيفين
والتأهل لدور الــ 32من دوري أبطال إفريقيا لمالقاة فالمبو البوروندي في 9
أكتوبر المقبل.
ويدرس فيريرا بطل بوروندي عبر بعض المباريات المسجلة للفريق من أجل
الوقوف على نقاط القوة والضعف وأخطر العبيه قبل مواجهتي الذهاب واإلياب.

يحسم مدرب األهلي المصري السويسري مارسيل كولر موقفه
النهائي من صفقة البرازيلي ماركاو أمارال مهاجم وجناح فريق
ووهان الصيني سواء بضم الالعب في فترة االنتقاالت الصيفية
الحالية من عدمه ،بعدما قامت إحدى شركات التسويق العالمية
بعرض الالعب على أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات ليقوم األخير
بنقل األمر إلى المدير الفني الذي تابع الالعب بالفعل وشاهد له
أكثر من مباراة لتقييمه ومن ثم إصدار رأيه وقراره النهائي.
ً
وسجل أمارال صاحب الـ 28عاما مع نادي ووهان الصيني 16
هدفا في  14مباراة فقط في الموسم الحالي وصنع هدفين ،وقيمته
السوقية تبلغ مليون يورو.
ً
وعلى جانب آخر ،رفض مسؤولو النادي عرضا رسميا تلقاه
من نادي البنك األهلي الستعارة جناح الفريق طاهر محمد طاهر
فــي الصيف الـحــالــي ،رغــم أن البنك كــان لــديــه اسـتـعــداد لـســداد 5
ماليين جنيه لخزينة القلعة الحمراء وستة ماليين أخرى كراتب
سنوي لالعب.
وجــاء رفض مسؤولي النادي بناء على وجهة نظر من جانب
كولر الذي أوصى باستمرار الالعب في ظل القناعة بما يقدمه في
المباريات الودية والتدريبات.

طاهر محمد في تدريب سابق

ةديرجلا

•
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رياضة

«المدفعجية» لمواصلة صدارته أمام توتنهام السبت
ليفربول يواجه برايتون وتشلسي يلتقي كريستال باالس
تـتـجــه أن ـظ ــار ع ـشــاق ك ــرة ال ـق ــدم في
مختلف أنحاء العالم إلى إنكلترا ،حيث
سـيـكــونــون عـلــى مــوعــد مــع الـعــديــد من
المواجهات القوية في مسابقة الدوري
ً
اإلن ـج ـل ـي ــزي ال ـم ـم ـت ــاز ،وتـ ـح ــدي ــدا فــي
ً
منافسات الجولة التاسعة غــدا  ،عقب
انتهاء فترة التوقف ا لــدو لــي الحالية،
ومـ ــن أبـ ــرز ال ـم ــواج ـه ــات دي ــرب ــي ل ـنــدن
بين توتنهام وأرسنال على ملعب
اإلمارات.
وخـ ـس ــر أرس ـ ـنـ ــال مـ ـب ــاراة
واح ـ ـ ـ ــدة فـ ـق ــط م ـ ــن آخـ ـ ــر 29
ديربي بالدوري اإلنكليزي
ال ـم ـم ـتــاز ف ــي ش ـم ــال لـنــدن
عـ ـل ــى أرضـ ـ ـ ــه ف ـ ــي ن ــوف ـم ـب ــر
 ،2010و ت ـ ـ ـقـ ـ ــدم أر سـ ـ ـن ـ ــال
ب ـن ـت ـي ـجــة  0-2فـ ــي ا ل ـش ــوط
ا أل و ل  ،ق ـ ـ ـبـ ـ ــل أ ن يـ ـحـ ـق ــق
تـ ــوت ـ ـن ـ ـهـ ــام بـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة ه ـ ـ ــاري
ريدناب عودة دراماتيكية.
ويقدم أرسنال ،صاحب األرض
والـ ـجـ ـمـ ـه ــور ،مـ ـسـ ـت ــوي ــات ك ـب ـيــرة
هــذا الـمــوســم ،آخــرهــا الـفــوز على
ب ــر يـ ـنـ ـتـ ـف ــورد بـ ـث ــا ثـ ـي ــة دون رد

إرتيتا

ف ــي ال ـج ــول ــة ال ـم ــاض ـي ــة ،أمـ ــا تــوت ـن ـهــام
تحت قـيــادة أنطونيو كــو نـتــي ،فيسير
بخطوات ثابتة هذا الموسم نحو القمة،
بعد فــوزه في  5مباريات وتعادله في
اثنتين.
وي ـت ـص ــدر أرسـ ـن ــال تــرت ـيــب الـ ــدوري
اإلن ـك ـل ـيــزي بــرص ـيــد  18ن ـق ـطــة ،بـيـنـمــا
ي ــأت ــي ت ــوتـ ـنـ ـه ــام فـ ــي الـ ـم ــرك ــز ال ـث ــال ــث
برصيد  17نقطة.

مباراة ثقيلة
ويـسـتـضـيــف م ـل ـعــب أن ـف ـي ـلــد م ـب ــاراة
من العيار الثقيل ،يحل فيها برايتون
ً
ضـيـفــا عـلــى لـيـفــربــول ،ويــدخــل الــريــدز
المباراة بعد أن عاد للتعثر من جديد
في الدوري بتعادل سلبي مخيب أمام
جاره إيفرتون في الجولة الماضية.
وي ـح ـت ــل ل ـي ـف ــرب ــول الـ ـم ــرك ــز ال ـث ــام ــن
برصيد  9نقاط من فوزين و 3تعادالت
و خـســارة ،أ مــا برايتون ا لــذي يقدم هذا
ً
الموسم مستويات رائعة جدا  ،جعلته
يتواجد في المربع الذهبي ،بعد فوزه
األخ ـيــر عـلــى لـيـسـتــر سـيـتــي ،فـيـقــع في

كونتي

إنتر ميالن يلتقي روما

سان جرمان يصطدم بنيس السبت
يستقبل باريس سان جرمان ،المتصدر ،على
ملعبه ب ــارك دي بــرانــس ،فــريــق نيس فــي أول
مواجهة للمدرب كريستوف غالتييه ضد فريقه
السابق منذ وصوله إلى العاصمة الفرنسية،
ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري
ً
المحلي ،غدا.
وفشل سان جرمان في هز شباك نيس خالل
 3مباريات ضده الموسم الماضي ،بما فيها
خالل خروجه المفاجئ بركالت الترجيح من
الدور ثمن النهائي لكأس فرنسا أمام الفريق
الـجـنــوبــي ،لكنه دك شـبــاك خصومه بــأهــداف
غزيرة هذا الموسم.
وسجل ثالثي المقدمة ،المؤلف من كيليان
مبابي والبرازيلي نيمار واألرجنتيني ليونيل
ً
م ـي ـس ــي 27 ،ه ــدف ــا هـ ــذا ال ـم ــوس ــم ف ــي جـمـيــع
المسابقات مع النادي ،كما وجــدوا جميعهم
طــريـقـهــم إل ــى الـشـبــاك خ ــال ال ـنــافــذة الــدولـيــة
األخيرة.

المركز ا لــرا بــع برصيد  13نقطة مــن 4
انتصارات وتعادل وهزيمة.
وتشهد منافسات المرحلة التاسعة
ً
أيضا مواجهة تشلسي السابع برصيد
 10نقاط مع كريستال باالس السادس
عـشــر بــرصـيــد  6ن ـقــاط ،وتـلـقــى الـبـلــوز
دف ـعــة إي ـجــاب ـيــة ق ـبــل رح ـلــة ال ـغــد إلــى
كــري ـس ـتــال بـ ــاالس ،ح ـيــث عــاد
ن ـجــم ال ـف ــري ــق كــان ـتــي إلــى
ال ـتــدري ـبــات ،ويـمـثــل هــذا
الـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــر دف ـ ـ ـعـ ـ ــة كـ ـبـ ـي ــرة
للمدرب الجديد غراهام
بــوتــر ،الــذي انـضــم فــي 8
سبتمبر.
وف ــي بـقـيــة ال ـم ـبــاريــات،
ً
يـلـتـقــي أي ـض ــا فــول ـهــام مــع
نيوكاسل ،وساوثهامبتون
مع إيفرتون ،وبورنموث مع
بــري ـن ـت ـفــورد ،ووسـ ــت ه ــام مع
وولفرهامبتون.

ورغـ ـ ـ ــم ب ــدايـ ـتـ ـه ــم الـ ـق ــوي ــة ل ـ ـل ـ ــدوري مـ ــع 7
انتصارات وتعادل ،يتقدم رجال غالتييه بفارق
نقطتين فقط عــن الغريم التقليدي مرسيليا
صاحب المركز الثاني.
وستكون الفرصة سانحة للفريق الجنوبي
العتالء الصدارة ،والضغط على سان جرمان،
عندما يقص شريط المرحلة اليوم ضد مضيفه
أنجيه الرابع عشر.
م ــن ج ـه ـت ــه ،ي ــأم ــل سـ ــان ج ــرم ــان مــواص ـلــة
نتائجه االيجابية رغم اكتفائه بفوز  - 1صفر
في مباراتيه األخيرتين (ضد بريست وليون)
قبل التوجه إلى البرتغال لمواجهة بنفيكا في
الجولة الثالثة مــن دور المجموعات لــدوري
أبـطــال أوروب ــا األرب ـعــاء المقبل ،فــي لـقــاء هام
لصدارة المجموعة.
وتفتتح منافسات المرحلة التاسعة اليوم،
ً
عندما يواجه انجيه مرسيليا ،فيما يلتقي غدا
ستراسبورغ ورين.

تشهد منافسات ال ــدوري اإليـطــالــي لـكــرة الـقــدم مــواجـهــات من
ً
العيار الثقيل ،حيث يلتقي غدا السبت إنتر ميالن مع روما ،ضمن
منافسات الجولة الثامنة من عمر «الكالتشيو» ،التي تشهد أيضا
مواجهة ميالن مع إمبولي ،ونابولي مع تورينو.
ويــدخــل إنتر ميالن الـمـبــاراة وهــو فــي المركز السابع برصيد
 12نقطة ،بفارق  5نقاط عن نابولي وأتاالنتا صاحبي الصدارة،
بينما يحتل روما المركز السادس برصيد  13نقطة بفارق نقطة
عن منافسه.
واكتفى نجم فريق اإلنـتــر روميلو لوكاكو بـمــران فــردي ،عقب
تعافيه من اإلصابة أمس ،ولم يدخل في التدريبات الجماعية ،مما
يشير إلى احتمالية عدم مشاركته في مباراة الغد.
ً
ً
وخاض هاكان تشالهانوجلو ،صانع ألعاب إنتر ،جزء ا كبيرا
من المران الرئيسي ،ما يرفع من نسب مشاركته في مباراة الغد.
ويسعى نابولي ،المتصدر برصيد  17نقطة ،إلى تحقيق الفوز
ومــواصـلــة صــدارتــه للكالتشيو ،عـنــدمــا يــواجــه تــوريـنــو التاسع
برصيد  10نقاط.
ويعيش نابولي الفترة الحالية قمة عطائه ،بقيادة االيطالي
سباليتي ،بعد أن حقق نتائج الفتة منذ انطالق منافسات البطولة.
وفي آخر مباريات الغد يواجه ميالن الخامس برصيد  14نقطة
إمبولي الرابع عشر برصيد  7نقاط.

بايرن ميونيخ الجريح للعودة إلى سكة االنتصارات
يلتقي بايرليفركوزن مساء اليوم
غ ــاب شـبــح األزم ــة عــن بــايــرن
م ـيــون ـيــخ ف ــي ال ـس ـن ــوات الـعـشــر
الماضية ،خالل هيمنته على لقب
الدوري األلماني لكرة القدم ،حتى
عندما كان يهدر النقاط ،لكن مع
تراجعه إلى المركز الخامس بعد
 7مـبــاريــات دق نــاقــوس الخطر
ربما في أروقة النادي البافاري.
ويستضيف الفريق الجريح
منافسه باير ليفركوزن صاحب
المركز الخامس عشر ( 5نقاط)
الـ ـ ـي ـ ــوم الـ ـجـ ـمـ ـع ــة ،ف ـ ــي افـ ـتـ ـت ــاح
منافسات المرحلة الثامنة ،مع
عـ ـ ــودة ع ـج ـلــة ال ـم ـن ــاف ـس ــات إل ــى
ال ـ ــدوران بـعــد تــوقــف أسبوعين
ب ـس ـب ــب الـ ـن ــاف ــذة الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،مــع
خال من االنتصارات منذ
ٍ
سجل ٍ
منتصف أغـسـطــس ،وهــي حالة
لم يعتدها منذ سنوات طويلة.
ول ـ ـ ــم ي ـح ـص ــد ب ـ ــاي ـ ــرن س ــوى
 3نـ ـق ــاط م ــن م ـب ــاري ــات ــه األرب ـ ــع
األخيرة ،إذ سقط في فخ التعادل
أمــام بوروسيا مونشنغالدباخ
وأونيون برلين بالنتيجة ذاتها
 1-1فـ ــي ال ـم ــرح ـل ـت ـي ــن ال ــراب ـع ــة
وال ـخــام ـســة ،وش ـتــوت ـغــارت 2-2

مصير ناغلسمان
و طــر حــت الصحافة المحلية
العديد من األسئلة حول مصير
مـ ـ ــدرب ب ــاي ــرن الـ ـش ــاب يــول ـيــان
ً
ن ــاغ ـل ـس ـم ــان ( 35ع ـ ــام ـ ــا) الـ ــذي
يعيش فترات صعبة ،مع فريق
ي ـم ــر ب ــأط ــول س ـل ـس ـلــة م ــن دون
انتصارات منذ أكثر من عقدين.
مـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،أب ـ ـعـ ــد ص ــال ــح
ميدجيتش مقصلة اإل قــا لــة عن

المباراة
الدوري اإلسباني

10:00

beIN Sports HD 1

بيلباو × ألميريا
الدوري األلماني

9:30

بايرن ميونخ × باير ليفركوزن

beIN Sports 1 HD PR

الدوري الفرنسي
10:00

beIN Sports HD 2

أنجيه  Xمرسيليا

مباريات السبت
الدوري اإلنكليزي
2:30

أرسنال  Xتوتنهام

beIN Sports 1 HD PR

5:00

فولهام  Xنيوكاسل

HD PR beIN Sports 3

5:00

ليفربول  Xبرايتون

HD PR beIN Sports 1

5:00

ساوثهامتون × إيفرتون

HD beIN Sports 1
Xtra

5:00

كريستال باالس × تشلسي

beIN Sports 2 HD PR

5:00

بورنموث × برينتفورد

HD beIN Sports 2
Xtra

7:30

وست هام × وولفرهامبتون

beIN Sports 1 HD PR

4:00

نابولي × تورينو

Starz Play

7:00

إنتر ميالن × روما

Starz Play

9:45

إمبولي × ميالن

Starz Play

قال ستيفن كوري إن فرق
الدوري األميركي لكرة السلة
للمحترفين تستعد من أجل
تجريد فريقه غولدن ستايت
ووريرز من اللقب ،مع بدء
المباريات التحضيرية هذا
األسبوع في اليابان قبيل
انطالق الموسم الجديد.
ويسعى النجم كوري إلحراز
لقبه الخامس مع انطالق
منافسات الموسم الجديد
الشهر المقبل ،وحث رفاقه
ً
على رفع التحدي عاليا.
وقال كوري من اليابان
حيث يستعد فريقه لخوض
مباراتين أمام واشنطن
ً
ويزاردز :من السهل جدا أن
نحافظ على الحافز ألننا نريد
ُ
أن نبقي على هذا الشعور
أطول فترة ممكنة.
ً
وتابع :ندرك جيدا أن الدفاع
عن اللقب هو أصعب شيء
يمكن القيام به في رياضتنا.

فيرستابن على ًأعتاب
لقبه الثاني تواليا

الدوري اإلسباني
3:00

قاديش × فياريال

HD beIN Sports 3

5:15

خيتافي × بلد الوليد

HD beIN Sports 3

7:30

إشبيلية × أتليتكو مدريد

HD beIN Sports 3

10:00

برشلونة × مايوركا

HD beIN Sports 3

الدوري األلماني

جانب من مواجهة بايرن ميونيخ السابقة في الدوري
رقبة مدربه ،إذ قال إن ناغلسمان
«ال ي ـت ـعــرض ل ـض ـغــوط داخـلـيــة
على اإلطالق» في النادي ،رغم أن
الفريق يتأخر بفارق  5نقاط عن
المتصدر أونيون برلين.
ورغــم ذلــك فــإن شبح توماس
توخل ،الذي ولد على بعد ساعة
واح ــدة فـقــط فــي بـلــدة كولمباخ

الـبــافــاريــة ،والـمـقــال مــن منصبه
م ــع تـشـلـســي اإلن ـك ـل ـيــزي ،يـلــوح
ف ـ ــي األفـ ـ ـ ـ ــق ،ويـ ـ ـه ـ ــدد م ـس ـت ـق ـبــل
ناغلسمان ،ويمنح إدارة النادي
البافاري الكثير للتفكير فيه.
بــدوره ،يمر ليفركوزن بفترة
صعبة ،إذ لم يفز سوى بمباراة
يتيمة من أصل  ،7في حين تعادل

ف ــي اثـنـتـيــن وخ ـس ــر ف ــي  ،4كما
خــرج مــن األدوار األولــى للكأس
المحلية ،ويخلو سجل ليفركوزن
من لقب الدوري المحلي ،إذ حل
ً
وص ـي ـف ــا ل ـل ـب ـطــل  5م ـ ـ ــرات ،كـمــا
خ ـس ــر ن ـه ــائ ــي م ـس ــاب ـق ــة دوري
أبطال أوروب ــا أمــام ريــال مدريد
اإلسباني  2-1عام .2002

4:30

فرانكفورت × يونيون برلين

beIN Sports 2 HD

4:30

كولن × دورتموند

beIN Sports 2 HD

4:30

اليبزيغ × بوخوم

7:30

فيردر بريمن × مونشغالدباخ

beIN Sports 2 HD

الدوري الفرنسي
10:00

باريس سان جرمان × نيس

beIN Sports 2 HD

برشلونة ضيف ثقيل على مايوركا

من احتفالية العبي برشلونة في المباراة السابقة

أعلنت السلطات القطرية أمس
الخميس أن لقاح كوفيد لن
ً
يكون إلزاميا للمشجعين
الذين سيأتون لحضور
نهائيات كأس العالم لكرة
القدم في وقت الحق هذا العام.
وقالت اللجنة العليا
للمشاريع واإلرث إن «وزارة
الصحة قامت بإلغاء إجراءات
الحجر الصحي لجميع
المسافرين القادمين إلى قطر،
سواء الحاصلون على اللقاح
ّ
المحصنين وبغض
أو غير
النظر عن بلد المغادرة».
ويتوجب على كافة الزائرين
فوق سن السادسة تقديم
نتيجة سلبية لفحص كوفيد
قبل الصعود على متن
الطائرات المتوجهة إلى قطر
لحضور البطولة المقررة
بين  20نوفمبر و 18ديسمبر
المقبلين ،بحسب السلطات
القطرية .وبحسب اللجنة فإنه
«في حال اكتشاف أي إصابة
بالفيروس ستخضع لتدابير
العزل الصحي وفق إجراءات
الوزارة».

القناة الناقلة

الدوري اإليطالي

في السادسة ،قبل أن يخسر أمام
أوغسبورغ صفر ،1 -وهي سابقة
فــي تــاريــخ ه ــذا ال ـن ــادي العريق
ً
منذ  21عاما.
وي ـ ـع ـ ـكـ ــس ال ـ ـ ــواف ـ ـ ــد الـ ـج ــدي ــد
الـ ـمـ ـه ــاج ــم الـ ـسـ ـنـ ـغ ــال ــي م ــان ـي ــه
«الصامت» عن التهديف صورة
واضحة عن معاناة بايرن ،إذ لم
يتمكن نجم ليفربول اإلنكليزي
الـ ـس ــاب ــق م ـ ــن ه ـ ــز الـ ـشـ ـب ــاك فــي
المباريات الخمس األخيرة ،في
حين سجل  5أهداف في مبارياته
الـســت األول ــى مـنــذ وصــولــه إلــى
بافاريا.

قطر تعلن عدم إلزامية لقاح
«كوفيد» للمشجعين

كوري :الفرق تستعد
لتجريد ووريرز من اللقب

مباريات اليوم
التوقيت

سلة أخبار

يحل برشلونة ضيفا ثقيال على ريال
مايوركا ،ضمن مباريات الجولة السابعة
مــن ال ــدوري اإلسـبــانــي لكرة الـقــدم ،على
ملعب إيبيروستار.
وي ــدخ ــل بــرشـلــونــة ال ـم ـب ــاراة وهــدفــه
حصد النقاط الكاملة ،من أجل مواصلة
ال ـم ـشــوار وتـضـيـيــق ال ـخ ـنــاق عـلــى فــرق
الصدارة ،خاصة بعد الفوز الكبير على
إلـتـشــي ف ــي ال ـجــولــة الـمــاضـيــة بثالثية
نظيفة.
ويحتل برشلونة المركز الثاني في
جدول ترتيب الدوري اإلسباني ،برصيد
 16ن ـق ـط ــة ،ج ـم ـع ـهــا م ــن  5ان ـت ـص ــارات
وتـ ـ ـع ـ ــادل ،أم ـ ــا ريـ ـ ــال م ــاي ــورك ــا فـيــدخــل
ال ـم ـبــاراة بـعــد ف ــوز عـلــى ألـمـيــريــا بهدف
دون رد ،ليصل إلــى النقطة الثامنة في
المركز الـعــاشــر ،بعد فــوزيــن وتعادلين
وخسارتين.
وتلقى المدير الفني للفريق األول لكرة
القدم بنادي برشلونة تشافي هيرنانديز
خـ ـب ــرا س ـ ـ ــارا ق ـب ــل م ــواجـ ـه ــة م ــاي ــورك ــا.
وبحسب صحيفة ماركا اإلسبانية ،عاد
جـنــاح بــرشـلــونــة ،عـثـمــان ديـمـبـلــي ،إلــى
تدريبات الفريق رغم عدم مشاركته في
مباراة فرنسا والدنمارك.

وكان الفرنسي الدولي يشعر ببعض
اآلالم في الكتف منذ مباراة بايرن ميونيخ
في دوري أبطال أوروبا ،ودفعه ذلك إلى
تــوخــي أق ـصــى درج ـ ــات ال ـح ــذر لتجنب
تفاقم اإلصابة.
وبعد تأكيد إصابة المدافعين رونالد
أراوخو وجول كوندي وهيكتور بيليرين،
سـيـخــوض بــرشـلــونــة ال ـم ـب ــاراة ،بثالثة
مدافعين فقط ،هم جيرارد بيكيه وإريك
جارسيا وأندرياس كريستنسن ،ووسط
شكوك عديدة حول مركز الظهير األيمن
بوجود سيرغي روبرتو كخيار وحيد.
وت ـك ـب ــد ب ــرش ـل ــون ــة خ ـس ــائ ــر ف ــادح ــة
خالل فترة االستحقاقات الدولية ،حيث
أصيب أربعة العبين خالل مشاركاتهم
م ــع م ـن ـت ـخ ـبــات بـ ــادهـ ــم .وإضـ ــافـ ــة إلــى
األوروغوائي أراوخو والفرنسي كوندي،
تعرض الهولندي ممفيس ديباي إلصابة
في العضلة ذات الرأسين الفخذية للفخذ
األي ـســر ،وفرينكي دي يــونــغ الستطالة
في العضلة النصفية اليسرى ،ليمتلئ
مستشفى برشلونة ،الذي خال تقريبا من
النزالء في مستهل الموسم.
ويضاف إليهم هيكتور بيليرين ،الذي
يعاني من إصابة في ربلة الساق اليسرى،

ً
فضال عن الشكوك حول جاهزية سيرغي
روبــرتــو ،الــذي غــاب عن آخــر  3مباريات
قبل فترة التوقف الدولي بسبب شعوره
ببعض اآلالم.
وي ـب ــدو واض ـح ــا أن جـ ـي ــرارد بيكيه،
قلب الدفاع األقل مشاركة حتى اآلن هذا
ال ـمــوســم ،سيستمتع بــدقــائــق أكـبــر في
المرحلة المقبلة.

مواجهة ثقيلة
وت ـش ـهــد م ـنــاف ـســات ي ــوم غ ــد الـسـبــت
مواجهة من العيار الثقيل عندما يلتقي
أتلتيكو مدريد السابع برصيد  10نقاط
مــع إشبيليه الـخــامــس عـشــر بــرصـيــد 5
نقاط ،ويحاول الفريقان ،السيما فريق
األرجنتيني دييغو سيميوني ،الظفر
بالنقاط الثالث لمحاولة اللحاق بفرق
الـمـقــدمــة وتحسين تــرتـيــب فرقهما في
الجدول.
وتـفـتـتــح مـنــافـســات الـمــرحـلــة ال ـيــوم،
عندما يلتقي أتلتيك بيلباو مع ألميريا،
فيما تشهد منافسات غد السبت مواجهة
قــاديــش مــع فـيــاريــال ،وخيتافي مــع بلد
الوليد.

سيكون السائق المهيمن
لريد بول ،الهولندي ماكس
ً
فيرستابن ،قادرا على
ً
حسم لقبه الثاني تواليا
في بطولة العالم للفورموال
واحد ،مع عودة جائزة
سنغافورة الكبرى إلى
الروزنامة نهاية األسبوع
الجاري ،بعد ثالث سنوات
من الغياب ،بسبب جائحة
كورونا .ويمتلك الهولندي
ِّ
الذي يحلق في صدارة
الترتيب العام للبطولة،
فرصة حسابية لحسم اللقب
تحت األضواء المحيطة
بحلبة «مارينا باي» المذهلة
والصعبة.
ولتحقيق ذلك ،يجب على
الهولندي ،الذي سيبلغ
الخامسة والعشرين
الجمعة ،الفوز بلقب الجولة
السابعة عشرة

المصرية ميار شريف
لربع نهائي «بارما»
بلغت المصرية ميار شريف
الدور ربع النهائي من دورة
بارما اإليطالية الدولية لـ 250
نقطة على المالعب الترابية،
بفوزها على السويسرية
سيمونا فالتيرت  3-6و6-7
( )1-7االربعاء .وكانت المباراة
الرابعة بين الالعبتين،
وتتفوق المصرية بثالثة
انتصارات مقابل خسارة
واحدة .وكانت شريف الفائزة
بدورتي ماربيا اإلسبانية
وكارلسروه األلمانية لـ 125
نقطة هذا العام تغلبت على
المجرية آنا بوندار  5-7و4-6
في الدور االول .وتلتقي
شريف في ربع النهائي مع
األميركية الورين ديفيس التي
تغلبت على اإلسبانية سارا
سوريبيس.

ةديرجلا

•
العدد  / 5145الجمعة  30سبتمبر 2022م  4 /ربيع األول 1444هـ

www●aljarida●com

آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

العشاء في العرس بالهوية الشخصية

نقطة

يا ما ناس مفتونه...

فهد البسام

ً
انتهت االنتخابات ،وأيا كانت النتائج التي تلت المعركة
أو العرس ،أسموها براحتكم ،كل حسب اهتماماته وعقده،
ً
إال أن المفترض باالنتخابات والسياسة عموما أال تنسينا
الحياة الحقيقية بكل مجرياتها ومباهجها وألوانها.
فالناس تتسلى بالسياسة في بلد يخلو من التسليات
األ خ ــرى ،إ لــى أن طغت التسلية السياسية تلك على كــل ما
عــداهــا ،حـتــى أصـبــح ال ـنــواب والـسـيــاسـيــون وأنـصــافـهــم مع
الوقت والتكرار نجوم المجتمع بعد انطفاء بقية األضــواء،
ً
بينما تجد من النادر مثال أن يعرف المواطن األميركي أسماء
بضعة نواب في الكونجرس ،لكنه يخبرك عن العشرات من
الفنانين والرياضيين ،ومستر بين مشهور لــدى اإلنكليز
أكثر من كل أعضاء مجلس اللوردات ،وذكرى وحيد سيف ال
تزال خالدة ،وال أحد يتذكر حافظ بدوي ،فالساسة والنواب
والسيناتورات مثل الفلوس يروحون ويجون ،أما الفنانون
والــاع ـبــون والـمـطــربــون وغـيــرهــم مــن الـمـبــدعـيــن هــم األه ــم،
ويؤثرون عليهم وعلى قراراتهم ال العكس ،إال هنا.
لو كان الساسة لدينا يسمعون ويعقلون الفن لربما تأثروا
بشكل غير مباشر ،واستفادوا بما يعوضهم عن الكثير من
الكتب والدراسات والتقارير السياسية والتاريخية التي لن
يقرأوها ،فإن أفلسوا من العلم فعلى األقل يتلقطوا الحكمة،
وهي ضالة المؤمن من الفن الحقيقي ،فما بالك إذا ما اجتمع
حـسـيــن الـمـحـضــار مــع أبــوب ـكــر ســالــم لـتـكــون ثــالـثـتـهـمــا بال
شك ،فيلخصان بكالم أحدهما وحنجرة اآلخر أطباع البشر
ونفسياتهم وتقلباتهم بأغنية واحدة ،قد تغني البعض عن
قراء ة كتابي فن الحرب واألمير ،وعدة بحوث في علم النفس
السياسي واالجتماعي ،فيقوالن في بعض منها:
ال تواجهم بشي عنك يقولونه
ال تعاملهم بشده دوب وليونه
كون بين البين
وخذ ما جاك من هذا وذاك
مشكله في الناس
إن راضيتهم عادوك
وان عاديتهم طلبوا رضاك!
من كالم الناس
يا ما ناس مفتونه
حد يحطونه وحد قدهم يشلونه
قد بلغ ال وين ليهم يرفعونه للسماك
مشكلة في الناس
إن راضيتهم عادوك
وإن عاديتهم طلبوا رضاك!
ظهرت النتائج ،وإن كان الوقت قد ال يسمح بالقليل من
المطالعة ،ومراجعة النفس ،ونقد الذات قبل بدء الجلسات،
ً
فبالفن واألغاني أحيانا ذات الخالصة والــدروس السريعة
والمختصرة ،وفوقها المتعة والطرب لو كنتم تنصتون ،وقبل
أن ينحرف بنا مجرى األمور من عملية تصحيح المسار إلى
تحويله ال سمح الله.

ِّ
 Aliceتحلق فوق واشنطن بالكهرباء
انطلقت الثالثاء أول طائرة تعمل بالطاقة
ال ـك ـهــربــائ ـيــة بــال ـكــامــل م ــن واليـ ــة واشـنـطــن
األم ـي ــرك ـي ــة ،ح ـيــث أق ـل ـعــت م ــن مـ ــدرج مـطــار
مقاطعة غرانت الدولي.

والطائرة التي تحمل اسم  Aliceوتصنعها
َّ
شــركــة  ،Eviation Aircraftحــلـقــت ل ـمــدة 8
ً
دق ــائ ــق ،ووص ـل ــت إل ــى ارت ـف ــاع  1066م ـتــرا،
ً
وبلغت سرعتها  275كيلومترا بالساعة.

الجوز البرازيلي يساعد على النوم
ف ــي ح ـي ــن أن ال ـس ـب ــب ال ــرئ ـي ـس ــي ل ــأرق
ً
مرتبط بالصحة العقلية ،فإن أبحاثا كثيرة
ت ــرج ــح أن ي ـك ــون ن ـقــص ب ـعــض الـعـنــاصــر
ً
ً
ال ـغ ــذائ ـي ــة س ـب ـب ــا أيـ ـض ــا ف ــي هـ ــذه ال ـحــالــة
المزعجة.
وأوضـحــت خبيرة الـنــوم مــاري تايلور،
مــن  ،Amerisleepفــي تصريح نقله موقع
روسيا اليوم ،أمس األول ،أنه «في حين أن
الكثيرين يكافحون من أجل الحصول على
ـاف ،من  7إلى  8ساعات كل ليلة ،إال
نوم كـ ٍ

أن هناك سلسلة من خيارات نمط الحياة
ً
التي تتراكم معا ،وتجعلنا نعاني التقلبات
والحرمان من النوم».
وتابعت تايلور« :االبتعاد عن الكافيين
في الساعات القليلة التي تسبق وقت النوم
يمكن أن يزيد من احتماالت حصولك على
ً
نــوم جيد لـيــا ،ويمكن أن تساعدك بعض
األطعمة في الواقع على النوم بشكل أفضل،
وتمنعك من الشعور بالقلق أثناء الليل».
وأوص ــت بـتـنــاول كمية مــن الـمـكـســرات،

وقـ ـ ــال غ ــريـ ـغ ــوري ديـ ـفـ ـي ــس ،رئ ـيــس
الشركة المصنعة ،في تصريح لـ «سي
إن إن» ،نقله موقع الحرة نت ،أمس« ،هذا
حدث تاريخي».
واستخدمت الطائرة بطارية تشبه
تلك الموجودة في السيارات الكهربائية
والهواتف الخلوية ،وبعد شحنها لمدة
 30دقيقة تمكنت « »Aliceمن الطيران
لمدة ساعة واحدة.
وتـ ـبـ ـل ــغ سـ ــرعـ ــة الـ ــرح ـ ـلـ ــة ال ـق ـص ــوى
ً
للطائرة  250عقدة ،أو  461كيلومترا في
الساعة ،مع العلم أن السرعة القصوى
لـطــائــرة مــن ط ــراز «بــويـنــغ  ،»737على
ً
سبيل الـمـثــال ،هــي  946كيلومترا في
الساعة.
و تــأ س ـســت « »Eviationع ــام ،2015
ومنذ ذلــك الــوقــت تجري تـجــارب على
هذه الطائرة .وتأمل الشركة استخدام
المعلومات التي تم جمعها خالل رحلة
ال ـثــاثــاء ،لـتـحــديــد ال ـخ ـطــوات الـتــالـيــة،
وإمكانية تسليم طائرات تدخل الخدمة
بحلول عام .2027
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وه ــي ال ـج ــوز ال ـبــرازي ـلــي ،لـلـمـســاعــدة على
الـ ـن ــوم ،مـضـيـفــة« :هـ ــذه واح ـ ــدة م ــن أفـضــل
مصادر السيلينيوم ،وهي مغذيات دقيقة
يـفـتـقــر إل ـي ـهــا األشـ ـخ ــاص ال ــذي ــن يـعــانــون
ً
الـحــرمــان مــن ال ـنــوم .وتـحـتــوي أيـضــا على
معادن مثل الفوسفور والماغنسيوم».
ومع ذلك ،حذرت تايلور« :تأكد من تناول
حصة من الجوز البرازيلي بضع مرات في
األسبوع ،لتجنب سمية السيلينيوم».

بـلــد ال ـكــويــت ال ــرج ــان ال ـعــاقــان والــرش ـيــدان
يوسف بن محمد المنيس وحمد بن يوسف
العدواني وشهد كل منهما على حدة بعد طلب
الشهادة منهما بلفظ الشهادة المعتبرة بأن
المرأتين الرشيدتين طيبة احمد النصرالله
وح ـص ــة عـ ـب ــدال ــرزاق ال ـن ـصــرال ـلــه الـعــارفـتـيــن
لذاتهما معرفة شرعية والمعروفتين لدي ذاتا
والمقبولتين الشهادة شرعا وقررتا قائلتين
بكمال الطوع واالختيار شهادة يصح وينفذ
منها االقارير الشرعية بانهما قد وكلتا من
قبلهما الرجل الرشيد محمد بن عبدالرزاق
النصرالله على ان يحضر بدائرة الطابو في
البصرة ويـقــرر عنهما مــن خصوص قسمة
النخل المشترك بين ورثة محمد النصرالله
وبين ورثة صالح العسافي الواقعة في قرية
ابو مغيرة احدى مقاطيع البصرة المسماة
الخوجية وبوقفها مــع المنزل التابع لها،
وان ه ــذه الـقـسـمــة ص ــدرت مــن الـجـمـيــع وان
كـ ــل شـ ـخ ــص راض ب ـح ـق ــه و ....وأ ب ـ ـ ـ ــرأ كــل
منهما ذمــة شريكه من كافة الــدعــاوى ومن
محمد بن عبدالرزاق المذكور وكيل هاتين
المرأتين في جميع ما يتعلق بهما يطالب
وي ـخ ــاص ــم وي ـس ـقــط ويـ ـس ــري بـ ــأي محكمة
كــانــت وكــالــة عمومية مطلقة مـفــوضــة الــى
رأي ــه وقــولــه وفعله .كــي ال يخفى تحريرا فــي اليوم
الـثــامــن والـعـشــريــن مــن مـحــرم سـنــة ال ــف وثــاثـمــائــة
وســت واربعين هجرية على صاحبها افضل صالة
وأتم تحية في  28محرم سنة .»1346
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يومية سياسية مستقلة

ِّ
الكون المبكر من غير معادن
ذكر مرصد أميركي أن النجوم األولى في الكون كانت
مختلفة بشكل كبير عن الشمس والنجوم المماثلة ،ألنها
ال تحتوي على معادن.
وقــالــت الخدمة الصحافية للمرصد األمـيــركــي «نــوار
الب» ،في بيان نقله موقع سبوتنيك ،أمس ،إنه تم تشكيل
المعادن فقط في سياق االندماج الحراري النووي ،وبعد
ً
ان ـف ـجــارات الـنـجــوم األولـ ــى أصـبـحــت جـ ــزءا مــن األجـيــال
القادمة.
ويمكن أن تكون النجوم التي ال تحتوي على عناصر
ثقيلة تتمتع بــأي حجم ،وبالتالي يمكن أن تكون أقــدم
النجوم المضيئة أثقل بمئات المرات من الشمس.
ً
ومع ذلك ،فإن هذه النجوم لم تعش طويال ،وانتهت من
وجودها على شكل أقوى مستعر أعظم ثنائي غير مستقر.
واكتشف يــوزورو يوشي من المعهد الفلكي بجامعة
ً
طــوكـيــو وزمـ ــاؤه آثـ ــارا النـفـجــار مستعر أعـظــم يـقــع في
الـكــوازار « ،»J1342 + 0928الــذي يبعد مسافة  13مليار
سنة ضوئية من األرض.
كما اهتم الباحثون بما إذا كان الحديد والماغنسيوم
وبعض الذرات األخرى موجودة أثناء االنفجار.
ً
وتوصل العلماء إلى أنها كانت غائبة عمليا في الكون
المبكر ،حيث ظهرت بشكل كبير فقط في نجوم المجموعة
الثالثة (الجيل األول بعد االنفجار العظيم).

حادث في هيثرو بين «اآليسلندية» و«الكورية»
وقـ ــع تـ ـص ــادم ب ـيــن طــائــرتــي
ركاب كانتا تسيران على مدرج
م ـطــار هـيـثــرو ف ــي ل ـن ــدن ،أمــس
األول ،في حادث طفيف لم يسفر
عن إصابات ،وفق إدارة المطار
ووسائل إعالم بريطانية.
وقــالــت تـقــاريــر إعــامـيــة ،في
خبرها الذي نقله موقع سكاي
ً
نـ ـ ـي ـ ــوز ،أم ـ ـ ـ ــس ،إن «ت ـ ـصـ ــادمـ ــا
ً
ط ـف ـي ـف ــا» وق ـ ــع ب ـي ــن طــائــرت ـيــن

َ َّ
وثيقة لها تاريخ
طيبة وحصة النصرالله وكلتا محمد على أمالك
الم ِنيس والعدواني عام 1927
البصرة بشهادة ِ
قبل حوالي ثــاث سـنــوات ،نشرت في هــذه الزاوية
األسبوعية وثيقة شرعية هي عبارة عن وكالة شرعية
من سيدة كويتية اسمها حصة عبدالرزاق النصرالله
الم ِنيس ليقوم مقامها في متابعة
إلى يوسف بن محمد ِ
أمالكها الموروثة لها من والدها في بوالخصيب وأم
الـنـعــاج مــن مقاطعات الـبـصــرة .وال ـيــوم ننشر وثيقة
أخرى ألسرة النصرالله ورد فيها اسم حصة النصرالله
مرة أخرى ،واسم سيدة كويتية أخرى ،وأسماء رجال
كويتيين .الوثيقة ،في أساسها ،عبارة عن وكالة رسمية
شرعية عدسانية ،لكنها نسخت بخط أ حــد موظفي
الوكالة البريطانية السياسية في الكويت ،وصادقت
الوكالة على النسخة بغرض استخدامها في الدوائر
العراقية .وباختصار ،فقد تقدم شخصان هما يوسف
الم ِنيس الدويري (الزوج الثاني لطيبة بنت
بن محمد ِ
أحمد النصرالله بعد وفاة زوجها األول عبدالرزاق بن
محمد النصرالله) ،وحمد بن يوسف العدواني (صديق
المنيس) إلــى القاضي ،وشهدا بــأن طيبة النصرالله
واب ـن ـت ـهــا (م ــن زوج ـه ــا ال ـم ـتــوفــى) ح ـصــة ع ـب ــدال ــرزاق
النصرالله ،قد وكلتا محمد بن عبدالرزاق النصرالله
(ابن طيبة واخو حصة) لمتابعة وضع أمالكهما في
المقاطعات التابعة للبصرة .هذه الوكالة ،كما يمكن أن
نرى ،هي أسبق من الوكالة األخرى التي نشرنا نصها
ً
مسبقا وتم فيها توكيل يوسف المنيس لمتابعة وضع
األمالك ،والتأكد من تسوية اإلرث الخاص بها .وإليكم
ً
نص وثيقة اليوم والتي ساعدني مشكورا في قراءتها
وتوضيح بعض معانيها ا .محمد نصرالله النصرالله:
«قد حضر في مجلس الشرع الشريف االنور ومحفل
الحكم المنيف االز ه ــر المنعقد فــي محكمة شرعية

شـ ـ ـع ـ ــرت عـ ــائ ـ ـلـ ــة ه ـن ــدي ــة
بالحيرة ،بسبب دخول حشد
هائل إلــى مكان الــزفــاف ،لذا
قررت القيام بشيء لم ُيسمع
ب ـ ــه م ـ ــن ق ـ ـبـ ــل ،حـ ـي ــث طـلـبــت
األســرة من الحاضرين إبراز
بـ ـط ــاق ــات الـ ـه ــوي ــة ال ـخــاصــة
بـ ـه ــم عـ ـن ــد مـ ــدخـ ــل الـ ـمـ ـك ــان،
وك ــان أص ـحــاب الـبـطــاقــة هم
المسموح لهم بدخول القاعة.
وق ـ ــال ـ ــت ص ـح ـي ـف ــة إن ــدي ــا
تــوداي ،في الخبر الذي نقله
م ــوق ــع س ـب ــق ،أم ـ ــس« :قـ ــررت
ع ــائ ـل ــة ال ـ ـعـ ــروس أن تـطـلــب
مــن ضيوفها إب ــراز بطاقات
الـهــويــة ،مــن أج ــل الـتــأكــد من
أن ـه ــم ال ـض ـي ــوف ال ـم ــدع ــوون
ً
إلى الحفل ،وذكروا أيضا أن
الطعام لن يتم تقديمه إال لمن
له بطاقة هوية خاصة به».
وح ـ ــدث ذلـ ــك ألنـ ــه عـنــدمــا
فتحت األس ــرة قــاعــة الطعام
م ـ ــن أجـ ـ ــل تـ ـق ــديـ ـم ــه ،اق ـت ـحــم

المكان ضيوف من المقاهي
والـ ـب ــارات ال ـم ـج ــاورة لـقــاعــة
ال ـ ـع ـ ــرس ،مـ ـم ــا أثـ ـ ـ ــار عــائ ـلــة
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروس ،عـ ـن ــده ــا ق ـ ـ ــرروا
ال ـتــوقــف ع ــن تـقــديــم الـطـعــام
للضيوف.
وتابعت الصحيفة« :رغم
أن ال ـح ــل الـ ـ ــذي ل ـج ــأت إل ـيــه
عائلة ال ـعــروس كــان وسيلة
لـ ـم ــواجـ ـه ــة ال ـ ـفـ ــوضـ ــى ،ف ــإن
ضـ ـ ـي ـ ــوف الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروس كـ ــانـ ــوا
مـ ـن ــزعـ ـجـ ـي ــن م ـ ـ ــن الـ ـ ــدخـ ـ ــول
ال ـم ـش ــروط ،وغ ـضــب الكثير
م ـ ـن ـ ـهـ ــم مـ ـ ـم ـ ــن ل ـ ـ ــم يـ ـحـ ـمـ ـل ــوا
بطاقات هويتهم الشخصية
لحضور حفل الزفاف».

الصالحية  -شارع فهد السالم  -مبنى أسامة
تلفون - 22257037 / 22257036 :فاكس - 22257035 :ص .ب 29846 :صفاة  13159الكويت
خدمة العمالء :تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :

إح ـ ــداهـ ـ ـم ـ ــا ت ــابـ ـع ــة ل ـل ـخ ـط ــوط
الـجــويــة اآليـسـلـنــديــة «آيـســانــد
إير» ،واألخرى للخطوط الجوية
الكورية الجنوبية «كوريان إير».
وذكرت متحدثة باسم مطار
ه ـي ـثــرو أن «خ ــدم ــات ال ـط ــوارئ
تدخلت إثر حادث بين طائرتين.
لــم يسجل وق ــوع أي إصــابــات،
ل ـكــن خ ــدم ــات ال ـ ـطـ ــوارئ كــانــت
م ــوج ــودة ف ــي م ـك ــان الـ ـح ــادث،

لـضـمــان ســامــة جميع الــركــاب
وأفراد الطواقم».
ورغم أن الحادث لم ِّ
يؤد إلى
اضـ ـط ــراب ــات ك ـب ـيــرة ف ــي حــركــة
الـ ـم ــاح ــة ،ف ـ ــإن ال ـم ـط ــار نـصــح
المسافرين بالتحقق من جدول
ً
رحالتهم مسبقا.

وفيات
راشد عوض سليمان الشبلي

ً
 86ع ــام ــا ،ش ـي ــع ،س ـعــد ال ـع ـبــدال ـلــه ،ق ،5ش ،509م ،358ت:
55551500

حسن راشد أحمد الحقان

ً
 42ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ال ـع ــزاء ف ــي الـمـقـبــرة ف ـقــط ،ت،99767193 :
99272228

عبدالله تقي حاجيه العوضي

ً
 76ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ال ـع ــزاء ف ــي الـمـقـبــرة ف ـقــط ،ت،90990799 :
94989566 ،99999758 ،99008088

عايشه ناصر مبارك هبله الرشيدي

أرملة جعيثن زايد شليويخ المظيبري
ً
 59عــامــا ،شيعت ،ال ـعــزاء فــي المقبرة فـقــط ،ت،55118883 :
51186080

فضيلة مرزوق فيروز مرزوق

زوجة عبداللطيف عبدالعزيز المسعد
ً
 66عــامــا ،شيعت ،ال ـعــزاء فــي المقبرة فـقــط ،ت،67679779 :
97989293

مواعيد الصالة

ومن التصديق الموجود في أدنى الوثيقة يتضح
أن التاريخ المذكور أعاله يوافق األول من أغسطس
١٩٢٧م.

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:21

العظمى 39

الشروق

05:40

الصغرى 23

الظهر

11:38

ً
أعلى مد  01:34صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:03

 03:05م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:36

ً
أدنى جزر  08:52صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:53

 08:46م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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