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 مشاركة واسعة.. والصناديق تستجيب لمضامين الخطاب السامي

التغيير 54%.. والمرأة تعود لـ»األمة«

 4 الدائرة الرابعة 5 الدائرة الخامسة 3 الدائرة الثالثة 2 الدائرة الثانية 1 الدائرة األولى
1 - حمدان العازمي1 - أحمد السعدون1 - بدر  المال 1 - عبدالله جاسم المضف 1 - شعيب المويزري

2 - سعود العصفور2 - مهلهل المضف2 - محمد المطير2 - حسن جوهر 2 - مبارك الطشة

5 - محمد الحويلة5 - عبدالعزيز الصقعبي5 - خليل الصالح 5 - ثامر الظفيري

8 -  محمد المهان8 - حمد العبيد

3 - خالد  العتيبي3 - عبدالكريم الكندري3 - أسامة الزيد 3 - محمد المطيري

6 - هاني شمس6 - جنان رمضان6 - فالح الهاجري6 - عادل الدمخي 6 - سعد الرشيدي

9 - مرزوق الحبيني9 -  فارس العتيبي9 - عبد الوهاب العيسى 9 - عبدالله العنزي

4 - الصيفي الصيفي4 - مهند الساير3 - شعيب شعبان 4 - مبارك الحجرف

8 - حمد المطر

7 -  ماجد المطيري7 - عمار العجمي

8 - عبيد المطيري 10 - فيصل الكندري10 - خليل أبل10 - عبدالله األنبعي10 - خالد العميرة 10 -  يوسف البذالي
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 عائد من»أمة2020«نائب جديد النتائج  المعلنة  لـ »أمة 2022«

د. صالح السعيدي

أظهرت نتائج انتخابات مجلس األمة للفصل التشريعي الـ17 تجاوب 
الشارع مع مضامني الخطاب السامي الذي ألقاه سمو ولي العهد الشيخ 
 عــن صــاحــب الــســمــو األمــيــر فــي يــونــيــو املــاضــي، 

ً
مشعل األحــمــد نــيــابــة

وتفاعله مع أهدافه في حسن االختيار. 
وبـــعـــد يــــوم انــتــخــابــي طـــويـــل، وبـــمـــشـــاركـــة كــثــيــفــة حــولــتــه إلــــى عــرس 
ديموقراطي، جاءت النتائج النهائية فجر اليوم؛ لتكشف عن جملة من 
الدالالت والرسائل التي أظهرتها أرقام التصويت وأفرزتها الصناديق.

فالحضور املرتفع الذي شهدته انتخابات 29 سبتمبر 2022 كان أولى 
الرسائل االنتخابية، ومفادها أن الشعب وجد في صناديق االنتخاب 
وسيلة للتغيير وأسلوبًا لالحتجاج أفضيا إلى تغيير 54% من تركيبة 
املجلس السابق، وأعاد 12 نائبًا من نواب املجالس السابقة. كما أظهر 
مستوى التفاعل النسائي تقدمًا في الوعي على صعيد نسبة املشاركة 
الــتــي منحت أكــثــر مــن مرشحة  الــصــنــاديــق  النسائية املــؤثــرة ونــتــائــج 
 
ً
أرقامًا عالية، لتتمكن املرأة من العودة إلى قاعة عبداهلل السالم ممثلة
الخالد وجنان بوشهري، وذلــك بعد أن غابت عن  نِي عالية 

َ
النائبت في 

مجلس 2020 ألول مرة منذ عام 2008.
الرسائل االنتخابية التي أفرزتها الصناديق دلت أيضًا على أن جمهور 
الشباب كان الفاعل األبرز في صناعة التغيير، وهو ما تمثل في عودة 

وجوه شبابية من مجلس 2020 ودخول وجوه شبابية جديدة.
ولم يقتصر التغيير على النواب، بل طال الــوزراء املنتخبني الذين فقد 
3 منهم مقاعدهم، األمــر الــذي يثبت القاعدة بــأن املقعد الـــوزاري يمثل 
خسارة للنائب، على الرغم من أن النائب املنتخب عيسى الكندري هو 

الوحيد الذي استطاع كسر هذه القاعدة.
القبائل  ص مقاعد 

َّ
الفرعية قل وكــان واضحًا أيضًا أن منع االنتخابات 

من 29 نائبًا إلى 22.

السعدون يكتسح
 

بنسبة تصويت تاريخية، حصد النائب أحمد السعدون املركز األول في الدائرة الثالثة 
بواقع 12246 صوتًا، بزيادة تفوق ضعف أعلى رقم في الدائرة في انتخابات مجلس 

.2020

الكتلة الشيعية  تقفز إلى 9 مقاعد 
الكتلة الشيعية في مجلس األم��ة من 6 مقاعد في مجلس 2020 إلى 9  قفز تمثيل 
الزيد، أحمد الري، صالح عاشور، خليل  النواب حسن جوهر، أسامة  مقاعد مثلها 

الصالح، شعيب علي شعبان، جنان بوشهري، خليل أبل، هاني شمس.

الحجرف يعلن ترشحه لمنصب نائب الرئيس
منصب  النتخابات  الترشح  نيته  ع��ن  الحجرف  هيف  م��ب��ارك  املنتخب  النائب  أعلن 
نائب رئيس مجلس األمة، »سعيًا إلرساء مرحلة جديدة من العمل البرملاني الناجح 

والهادف لرفعة البالد«.
وقال الحجرف في تغريدة على »تويتر«: »أب��ارك للشعب الكويتي نجاح االنتخابات 
في هذه األجواء االستثنائية، كما أبارك لزمالئي النواب نيلهم ثقة األمة، وأسأل اهلل أن 

يكتب لنا التوفيق جميعا في مسيرة اإلصالح والنهضة«.
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9 - حمد المدلج
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7 -  أسامة الشاهين
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سابقة.. نائبان في السجن
في سابقة بتاريخ انتخابات مجلس األمة في الكويت، تمكن املرشحان مرزوق الخليفة )الدائرة الرابعة( وحامد 

البذالي )الدائرة الثانية(، من الفوز بعضوية مجلس األمة وهما داخل السجن.

النواب الجدد في الدوائر
نـــواب ـــرة األولـــــى 6  ـــدائ ال
الــثــانــيــة 6 نــواب  ـــرة  ـــدائ ال
نـــواب  الــثــالــثــة 5  ـــرة  ـــدائ ال
ــة 5 نــواب ــع ــراب ال ـــرة  ـــدائ ال
نــواب  6 الخامسة  الــدائــرة 

حصدت 3 مقاعد.. ومقرَبيِن

نجاح إستراتيجي لـ»حدس«
بتخطيط هادئ وخطوات مدروسة، استطاعت الحركة الدستورية اإلسالمية )حدس( الحفاظ على مقاعدها اإلستراتيجية 
في الدوائر الثالث األولى، من خالل صقورها الثالثة: أسامة الشاهني )الدائرة األولى(، عبدالعزيز الصقعبي )الثالثة(، وحمد 

املطر )الثانية(، كما فاز اثنان من املقربني منها، وهما فالح ضاحي )الثانية(، وعبداهلل فهاد )الرابعة(.

الكندري  عيسى  الوحيد  واالستثناء  نيابيًا..  يخسر  الوزاري  المقعد   ◄
الـــســـابـــقـــة  الــــمــــجــــالــــس  ـــــاء  ـــــض أع ـــــن  م ــــًا  ــــب ــــائ ن  12 عــــــــودة   ◄

ــدة ــدي ــة.. ويــضــخ ج ــي ــاب ــب ـــًا ش ـــوه ــاب يــعــيــد وج ــب ــش ــور ال ــه ــم ◄ ج

الــــقــــبــــائــــل مـــــقـــــاعـــــد  ــــــص  قــــــلَّ »الــــــفــــــرعــــــيــــــات«  مـــــنـــــع   ◄

موضي المطيري.. رقم 
جيد في دائرة صعبة

رغم ترشحها ألول مرة في انتخابات 
الدائرة  مجلس األمة، حققت مرشحة 
ال����راب����ع����ة م����وض����ي امل���ط���ي���ري إن����ج����ازًا 
يحسب لها، وحازت أكثر من 3 آالف 
ص����وت، وه���و رق���م ج��ي��د ل��وج��ه جديد 

على الساحة السياسية.

»التيار السلفي«  يلملم جراحه
التيار السلفي جراحه، بتمكن املرشحني املحسوبني على التجمع اإلسالمي السلفي حمد العبيد ومبارك الطشة من  مللم 

الفوز في السباق االنتخابي، بعد أن غاب التجمع عن مجلس األمة منذ 2016، وتمكن من الفوز بمقعدين للنائبني.
كما تمكن النواب محمد هايف وعادل الدمخي وعمار العجمي من العودة إلى مجلس األمة بعد خسارتهم في االنتخابات 

املاضية.

7 - مرزوق الخليفة

5199

4 - حامد البذالي

3374

7 - عالية الخالد

2472

كتلة النواب الخمسة تتصدر
ك���ان الف��ت��ًا ف���وز أع��ض��اء ك��ت��ل��ة ال��ن��واب ال��خ��م��س��ة، ال��ت��ي ت��ش��ك��ل��ت ف��ي مجلس 
النائبان عبداهلل  2020، وتصدرهم املراتب األولى في دوائرهم، حيث احتل 
جاسم املضف وحسن جوهر املركزين األول والثاني في الدائرة األولى، في 
حني تصدر النائب بدر املال الدائرة الثانية، وتواجد النائبان مهلهل املضف 

الثالثة. الدائرة  الخمسة األولى في  املراكز  الساير في  ومهند 

أمة  | ص09-02
جنان بوشهري محتفلًة بالفوز وسط ناخبيها )تصوير : جمال المنشاوي()تصوير :حسني هالل(عالية الخالد وفرحة الفوز

هذه النتائج أحصيت حتى 6:30 صباحًا
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305 مرشحين تنافسوا على 50 مقعدًا

ت بكثافة.. وانتخب »أمة 2022« الشعب صوَّ
فهاد الشمري وحمد الحمدان

في أجواء ديموقراطية وبإقبال 
يعكس اإليجابية والرغبة في 

التغيير، تقاطرت جموع الناخبين 
بكثافة أمس إلى لجان االنتخابات 

الختيار مرشحيهم في »أمة 
2022«، وسط جهود مكثفة من 

والتطوعية  المعنية  الجهات 
إلنجاح هذا العرس الديموقراطي.

وبلغ إجمالي الناخبين الذين 
يحق لهم التصويت 795911 ناخباً 

وناخبة، وتنافس على المقاعد 
الخمسين لمجلس األمة 305 

مرشحين ومرشحات في عملية 
اقتراع جرت وفق نظام الصوت 

االنتخابي الواحد، وانطلقت في 
الثامنة صباح أمس ولمدة 12 

ساعة متواصلة.
وعقب إغالق باب االقتراع عند 
الثامنة مساء وانتهاء عملية 

التصويت، بدأت عملية فرز األصوات 
تمهيداً إلعالن النتائج الرسمية 

الفائزين بعضوية  وتسمية 
المجلس ألربع سنوات مقبلة.

إث��ر ص��دور املرسوم  ج��اءت ه��ذه االنتخابات 
رقم 136 لسنة 2022 في الثاني من أغسطس 
األمة  ال��ذي تم بموجبه حل مجلس  امل��اض��ي، 
ن��ظ��رًا إل��ى ح��ال��ة ع��دم ال��ت��واف��ق أو ال��ت��ع��اون ما 
ب���ن ال��س��ل��ط��ت��ن ل��ي��ص��در ف���ي 28 م���ن ال��ش��ه��ر 
بدعوة   2022 لسنة   147 رق��م  امل��رس��وم  نفسه 
ال���ن���اخ���ب���ن ل����اق����ت����راع، وال�������ذي ت���ح���دد ال���ي���وم 
ويشهد تعطيل العمل في الدوائر الحكومية، 
ليتفرغ املواطنون ملمارسة حقهم االنتخابي.

منافسة 

وت��ن��اف��س ف��ي ال��دائ��رة االن��ت��خ��اب��ي��ة األول���ى 48 
م��رش��ح��ًا وم��رش��ح��ة ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى أص���وات 
ناخبي الدائرة وعددهم نحو 100185 ناخبا 
الثانية  ال��دائ��رة  في  يتنافس  بينما  وناخبة، 
48 مرشحا ومرشحة للحصول على أصوات 

90478 ناخبا وناخبة.
وف����ي ال����دائ����رة ال��ث��ال��ث��ة ي��ت��ن��اف��س 47 م��رش��ح��ًا 
ن��اخ��ب��ًا   138364 أص���������وات  ع���ل���ى  وم����رش����ح����ة 
وناخبة، في حن يتنافس في الدائرة الرابعة 
ع��ل��ى 208971 ص��وت��ًا  م��رش��ح��ًا وم��رش��ح��ة   80

انتخابيًا.
وس���ع���ى امل���رش���ح���ون ف����ي ال�����دائ�����رة ال��خ��ام��س��ة 
والبالغ عددهم 82 لحصد أصوات ناخبيهم 

وعددهم 257913 ناخبا وناخبة.
وي����ح����ق ل���ك���ل م����واط����ن ي���ب���ل���غ 21 ع����ام����ا )ي����وم 
االق���ت���راع( وت���واف���رت ف��ي��ه ال��ص��ف��ات امل��ط��ل��وب��ة 
ل��ت��ول��ي ال��ح��ق��وق االن��ت��خ��اب��ي��ة ال��ت��ص��وي��ت في 
»أمة 2022« بعد أن تم قيده تلقائيا في كشف 
ال��ن��اخ��ب��ن، وي��ت��ع��ن عليه اص��ط��ح��اب ش��ه��ادة 

الجنسية لدى ذهابه إلى مقر التصويت.
الجنسية فإن وزارة  وفي حال فقدان شهادة 
للجنسية  العامة  اإلدارة  في  ممثلة  الداخلية 
الستقبال  استعدادها  أك��دت  السفر  ووث��ائ��ق 
ال��ن��اخ��ب��ن ف��ي ي���وم االق���ت���راع إلص����دار ش��ه��ادة 

)ملن يهمه األمر( تمكنهم من التصويت.

المرأة الكويتية تعزز حضورها في »أمة 2022«
أميرة بن طرف 

كعادتهن في تعزيز املشاركة واإليجابية، تقاطرت الناخبات الكويتيات إلى لجان االقتراع 
في الدوائر الخمس، منذ فتح صناديق االقتراع في الثامنة صباح امس.

وخالل 3 ساعات أدلت آالف الناخبات بأصواتهن الختيار ممثليهن في أمة 2022. 
وشهدت لجان االقتراع في الدائرة الثالثة حضورا نسائيا ملحوظا، خصوصا في لجان 

ثانوية مارية القبطية للبنات في منطقة الزهراء.
ومنذ ساعات الصباح األولى استقبلت لجان املركز الـ 11 مئات الناخبات الالتي يمثلن 3 

مناطق سكنية وهي »الزهراء والشهداء والصديق«.
وغلب على املشهد في مركز االقتراع ارتفاع واضح في نسب الحضور من االناث باملقارنة 

مع غيرها من املراكز في الدائرة الثالثة.
ومسجل في هذا املركز 11235 ناخبة موزعات على 11 لجنة.

وشهدت ممرات اللجان عملية تنظيم واضحة من قبل عناصر وزارة الداخلية، سواء من 
العناصر الرجالية أو الشرطة النسائية.

وبينما شهدت الدائرتان األولى والثانية حضورا نسائيا كثيفا، تفاوتت نسبة الحضور 
بتزايد  توقعات  وســط  امــس،  ظهر  الحادية عشرة  والخامسة حتى  الرابعة  الدائرتني  في 

التصويت النسائي في اللجان االنتخابية بعد الظهر.
وتجاوزت نسبة التصويت في لجان االقتراع النسائية التابعة ملركز التصويت في ثانوية 
الثالثة والتابعة ملنطقة حطني 10 % في غضون  الدائرة  ناصر عبداملحسن السعيد في 

ساعتني ونصف الساعة من فتح باب التصويت.
ووصف مراقبون لـ سبقلا اإلقبال على التصويت في املركز النسائي بأنه »جيد جدا«.

ناخبون عبروا عن بهجتهم باألجواء الديموقراطية

فرحة.. وحماس.. وانتماء للوطن
أميرة بن طرف 

لــكــل مــنــاســبــة طــابــعــهــا ورونــقــهــا 
الخاص، وفي العرس الديموقراطي 
تــعــددت  »أمــــة 2022«  النــتــخــابــات 
مــظــاهــر الــفــرحــة وتـــعـــزز الــشــعــور 
برفع  العزيز  الوطن  إلــى  باالنتماء 

رايته تعبيرا عن حبه.
أجــواء ديموقراطية تجلت  ووســط 
الجنسية  ورفــعــت  فيها  الــســعــادة 
ــــأكــــيــــدا عـــــن الـــفـــخـــر  الـــكـــويـــتـــيـــة ت
واالعــــتــــزاز بــبــلــد يــكــفــل دســـتـــوره 
ــــــرأي وحــق  حـــريـــة الــتــعــبــيــر عـــن ال
اخـــتـــيـــار الـــشـــعـــب ملــــن يــمــثــلــه فــي 

مجلس األمة املقبل.
وبــــهــــذه املـــنـــاســـبـــة االســتــثــنــائــيــة، 
اجتمعت طوائف املجتمع كافة على 
االيجابية  باملشاركة  الكويت  حب 
في هذا العرس بعيدا عن الطائفية 
متفائلة  ريــاضــيــة  بـــروح  والقبلية 

عززت القيم الوطنية املسؤولة.
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ال��وزاري  المقعد   ¶
ي��خ��س��ر ن���ي���اب���ي���ًا.. 
الوحيد  واالستثناء 

عيسى الكندري 

ن��ائ��ب��ًا   12 ع����ودة   ¶

من نواب المجالس 
السابقة 

¶ »حدس« حافظت 

ع����ل����ى ح��ص��ت��ه��ا 
ت��زام��ن��ًا م��ع ارت��ف��اع 
المرشحين  أع���داد 
ال���م���ح���س���وب���ي���ن 

عليها

»الفرعيات«  منع   ¶
أن����ه����ى س��ي��ط��رة 
الكبيرة  ال��ق��ب��ائ��ل 
احتكارها  ��ص  وق��لَّ

للمقاعد

الشيعية  الكتلة   ¶

ت����ق����ف����ز إل���������ى 9 
م��ق��اع��د.. وال��ت��ي��ار 
يلملم  ال��س��ل��ف��ي 

جراحه

د. صالح السعيدي
كشفت نتائج االنتخابات البرملانية عن جملة 
م��ن ال����دالالت وال��رس��ائ��ل ال��ت��ي أظ��ه��رت��ه��ا أرق���ام 
ال��ت��ص��وي��ت وأف���رزت���ه���ا ال��ص��ن��ادي��ق ف���ي أض��خ��م 
انتخابات تشهدها الكويت، فالحضور املرتفع 
الذي شهدته انتخابات 29 سبتمبر 2022 كان 
أولى الرسائل االنتخابية، ومفادها أن الشعب 
للتغيير  االنتخاب وسيلة  وج��د في صناديق 
 %54 تغيير  إل��ى  أفضيا  لالحتجاج  وأس��ل��وب��ًا 

من تركيبة املجلس السابق.
 وامل��ش��ارك��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة ف��ي ه���ذه االن��ت��خ��اب��ات 
أظ��ه��رت أي��ض��ا ت��ج��اوب ال���ش���ارع م��ع مضامني 
ال��ذي ألقاه سمو ولي العهد  الخطاب السامي 
ن��ي��اب��ة ع��ن ص��اح��ب ال��س��م��و األم��ي��ر ف��ي يونيو 
املاضي وتفاعل مع أهدافه في حسن االختيار.
ت��رك��ي��ب��ة املجلس  ف���ي  ال��ت��غ��ي��ي��ر  أن دالالت  ك��م��ا 
ل���م ت��ق��ت��ص��ر ع��ل��ى ال����ن����واب، ب���ل ط���ال���ت ال������وزراء 
املنتخبني الذين فقد 3 منهم مقاعدهم )مبارك 
الراجحي(،  ال��دي��ن - محمد  ال��ع��رو - حمد روح 
األم��ر ال��ذي يثبت القاعدة ب��أن املقعد ال��وزاري 
يمثل خسارة للنائب، على الرغم من أن النائب 
امل��ن��ت��خ��ب ع��ي��س��ى ال��ك��ن��دري ه��و ال��وح��ي��د ال��ذي 

استطاع كسر هذه القاعدة.
ك��م��ا أس��ف��رت ال��ن��ت��ائ��ج ع��ن ع����ودة ن��ي��اب��ي��ة ل��� 12 
نائبا من نواب املجالس السابقة، الذين غابوا 

أو أخفقوا االنتخابات املاضية. 
الصناديق  افرزنها  التي  االنتخابية  الرسائل 
دل���ل���ت ع��ل��ى أن ج��م��ه��ور ال��ش��ب��اب ك����ان ال��ف��اع��ل 
األب��رز في صناعة التغيير، وه��و ما تمثل في 
عودة وجوه شبابية من مجلس 2020 ودخول 
الشباب  وجوه شبابية جديدة، من املرشحني 
الذين يحلون على املجلس النيابي ألول مرة، 
كما أظهر مستوى التفاعل النسائي تقدما في 
النسائية  املشاركة  نسبة  صعيد  على  ال��وع��ي 
أكثر  منحت  التي  الصناديق  ونتائج  امل��ؤث��رة 
امل���رأة من  م��ن مرشحة أرق��ام��ا ع��ال��ي��ة، لتتمكن 
ال���ع���ودة إل���ى ق��اع��ة ع��ب��داهلل ال��س��ال��م ممثلة في 
ال��ن��ائ��ب��ت��ني ع��ال��ي��ة ال��خ��ال��د وج���ن���ان ب��وش��ه��ري، 
وذلك بعد أن غابت في مجلس 2020 ألول مرة 

منذ عام 2008.
س���ي���اس���ي���ا، ح���اف���ظ���ت »ح�������دس« ع���ل���ى ح��ص��ت��ه��ا 
امل���ت���م���ث���ل���ة ف�����ي ث����الث����ة م���ق���اع���د رغ������م خ��وض��ه��ا 

االنتخابات في الدوائر الخمس.
وشهدت هذه االنتخابات حالة جديدة تمثلت 
ف��ي ارت��ف��اع أع���داد امل��رش��ح��ني املحسوبني على 

ال��ح��رك��ة م��ن خ���ارج ق��ائ��م��ة ال��ح��رك��ة )أرب��ع��ة في 
الدائرة الثانية واثنان في الرابعة(.

ومللم التيار السلفي جراحه، بتمكن املرشحني 
امل��ح��س��وب��ني ع��ل��ى ال��ت��ج��م��ع اإلس���الم���ي السلفي 
ح��م��د ال��ع��ب��ي��د وم���ب���ارك ال��ط��ش��ة م���ن ال���ف���وز في 
عن  التجمع  غ��اب  أن  بعد  االنتخابي،  السباق 
م��ج��ل��س األم�����ة م��ن��ذ 2016، وت��م��ك��ن م���ن ال��ف��وز 
محمد  ال��ن��واب  تمكن  كما  للنائبني.  بمقعدين 
ه��اي��ف وع�����ادل ال��دم��خ��ي وع���م���ار ال��ع��ج��م��ي من 
األم���ة بعد خسارتهم في  إل��ى مجلس  ال��ع��ودة 

االنتخابات املاضية.
استعادة  في  فأخفق  الديموقراطي  املنبر  أم��ا 

مقعده بخسارة مرشحه عزام العميم.
وقفز تمثيل الكتلة الشيعية في مجلس األمة 
إل���ى 9 مقاعد  ف��ي مجلس 2020  م��ق��اع��د  م��ن 6 
مثلها النواب حسن جوهر، أسامة الزيد، أحمد 
شعيب  الصالح،  خليل  ع��اش��ور،  صالح  الري، 
علي شعبان، جنان بوشهري، خليل أبل، هاني 

شمس.
الصناديق، وهي  بعثتها  أخ��رى مهمة  رسالة 
)الفرعيات( قلص مقاعد  التشاوريات  أن منع 
القبائل من 29 نائبًا في املجلس السابق، إلى 

22 نائبًا حاليًا.

الشارع تجاوب مع مضامين الخطاب السامي بمشاركة تاريخية 

الوعي المجتمعي أعاد المرأة إلى »األمة« 

نسب التغيير في الدوائر
عن مجلس 2020

الدائرة األولى نسبة التغيير %60

نواب خاسرونلم يترشحوا

يوسف الغريبعدنان عبدالصمد

أحمد الشحوميعبدالله الطريجي

حمد روح الدين

علي القطان

الدائرة الثانية نسبة التغيير %60

نواب خاسرونلم يترشحوا

خالد العنزيمرزوق الغانم

بدر الحميديسلمان العازمي

حمد الهرشاني

أحمد الحمد

الدائرة الثالثة نسبة التغيير %50

نواب خاسرونلم يترشحوا

مبارك العرويوسف الفضالة

أسامة المناور

هشام الصالح

سعدون حماد

الدائرة الرابعة نسبة التغيير %50

نواب خاسرونلم يترشحوا

فايز الجمهورسعود أبو صليب

مساعد العارضي

محمد الراجحي

فرز الديحاني

الدائرة الخامسة نسبة التغيير %60

الخاسرونلم يترشحوا

مبارك العجميناصر الدوسري

مالحظة: عبيد الوسمي
انتقل إلى الرابعة

حمود العازمي

صالح ذياب

أحمد مطيع

أرقام انتخابية

عدد  إجمالي   413188
المقترعين

إج��م��ال��ي  أل���ف���اً   796
في  المسجلين  ع��دد 

كشوف االنتخابات

م���رش���ح���ي���ن   305
ت���ن���اف���س���وا ع���ل���ى 50 

مقعداً برلمانياً

خ���اض���ت  ام���������رأة   22
انتخابات  في  السباق 

2022

انتخابية  ل��ج��ن��ة   759
ت��وزع��ت ع��ل��ى ال��دوائ��ر 

الخمس

أبرز مالحظات المراقبين المحليين والدوليين
ال��ن��اخ��ب��ي��ن ب���ع���ض  م����ن  االق�����ت�����راع  ب���ط���اق���ات  ت���ص���وي���ر   -1

االن���ت���خ���اب ق����اع����ات  ف����ي  ال���م���راق���ب���ي���ن  وج������ود  رف�����ض   -2

للمرشحين الف���ت���ات  أو  ب��ص��ور  االق���ت���راع  م���راك���ز  دخ����ول   -3

االق��ت��راع م��راك��ز  ق���رب  للمرشحين  ص���ور  أو  أك��ش��اك  وض���ع   -4

%54

مناطق جديدة 
في »الخامسة« 

قلبت الموازين
مع دخول 5 مناطق جديدة ضمن الدائرة االنتخابية 
الخامسة، شهدت الكثير من لجان االقتراع »في الدائرة« 
حضورًا كثيفًا من الناخبني لالدالء بأصواتهم، وكان 

من الالفت الحضور الشبابي الكبير.
امل��ن��اط��ق ال��خ��م��س وه����ي اب����و ف��ط��ي��رة وامل���س���اي���ل واب���و 
الحصانية ومدينة صباح االحمد والخيران السكنية، 
حظيت بكتلة انتخابية عالية، ال سيما مدينتي صباح 
الناخبني فيهما  بلغ إجمالي  اللتني  والخيران  االحمد 

17503 ناخبني.
 وش��ه��دت م��دي��ن��ة ج��اب��ر االح��م��د ح��ض��ورًا كثيفًا في 
مراكز االقتراع بشكل فاق التوقعات، بعد انضمامها 
إلى  يشير  ما  الثانية،  الدائرة  كمنطقة جديدة ضمن 
أنها قد تحدث فارقًا في صناديق االقتراع وقد تقلب 

املوازين.

5
حماد يسقط

ألول مرة يخفق النائب السابق سعدون حماد في الوصول إلى 
مجلس األمة، وذلك منذ عام 2003، أي ما يقارب 19 عامًا.

59 عامًا على أول انتخابات

ال��ك��وي��ت في  ان��ت��خ��اب��ات ب��رمل��ان��ي��ة شهدتها  59 ع��ام��ًا ب��ني أول 
االستقالل  بعد  برملان  أول  ع��ام 1963، حيث ج��رى تشكيل 
ووضع الدستور، وبني انتخابات مجلس األمة 2022 للفصل 
وال��ت��ي تشهد مرحلة ج��دي��دة من  ع��ش��ر،  ال��س��اب��ع  التشريعي 

التغيير واإلصالح.

السعدون محتفالً بفوزه وسط جموع المهنئين )تصوير: محمود الفوريكي(

عبدالله جاسم المضف متوسطاً المهنئين )تصوير: جمال المنشاوي(

بدر المال محموالً على األكتاف عقب إعالن فوزه



إقبال كبار السن والنساء على التصويت تصدر مشهد االقتراع بالدائرة

ناخبو »األولى«: استحقاق وطني لبناء كويت المستقبل
محمد إبراهيم وهاني الحمادي

وحمد الحمدان

مع فتح صناديق االقتراع عند 
الساعة الثامنة من صباح أمس، 

النتخاب أعضاء مجلس أمة 2022، 
تقاطر الناخبون والناخبات في 
الدائرة األولى المقدر عددهم 

بـ100185 إلى مراكز االقتراع في 
الدائرة التي تشمل 93 لجنة 

انتخابية أصلية وفرعية، ويبلغ عدد 
الناخبين 48610 مقابل 51575 ناخبة.

وتصدر المشهد االنتخابي للدائرة 
في الفترة الصباحية حضور كبار 

السن الذين جاء بعضهم على 
كراٍس متحركة من أجل المشاركة 

في العرس الديموقراطي 
الكويتي، وتلبية النداء األميري 

السامي بضرورة حسن االختيار من 
أجل تصحيح المسار.

ال���ن���اخ���ب���ن  إق������ب������ال  ازداد  ال������وق������ت  ت�����ق�����دم  وم�������ع 
والناخبات على مراكز االقتراع بكثافة وفعالية، 
التصويت في  املشاركة في  ارتفعت نسبة  حيث 
مختلف اللجان أثناء الفترة املسائية، وكان الفتا 
اإلق���ب���ال ال��ك��ب��ي��ر ع��ل��ى ب��ع��ض ال��ل��ج��ان خ��اص��ة في 

مراكز االقتراع بسلوى والرميثية.
ال��دائ��رة 48 مرشحًا بينهم 3  ه��ذه  ف��ي  ويتنافس 
ن��س��اء، وق���د أج��م��ع امل��رش��ح��ون وال��ن��اخ��ب��ون ال��ذي��ن 
التقتهم سبقلا خالل جولتها على مراكز االقتراع، 
أجمعوا أن هذه االنتخابات تمثل انطالقة جديدة 
نحو كويت املستقبل، مؤكدين أن الكويت تستحق 
من الجميع التضحية والعمل بجد والتعاون من 

أجل تحقيق آمال الشعب الكويتي الوفي.

أجواء هادئة

الدائرة  األج���واء االنتخابية قد س��ارت في  كانت 
األول�����ى ب��وت��ي��رة ه���ادئ���ة وس��ل��س��ة م��ن��ذ ال��س��اع��ات 
االولى من فتح ابواب مراكز االقتراع، حيث جاء 
كبار السن من الرجال والنساء في الصباح مبكرًا 

لإلدالء بأصواتهم ملرشحيهم.

وج���ال���ت سبقلا ف���ي م��ن��اط��ق ال���دس���م���ة وال��دع��ي��ة 
وال����ش����ع����ب ل����رص����د س���ي���ر ال���ع���م���ل���ي���ة االن���ت���خ���اب���ي���ة 
والعرس الديموقراطي الذي تشهده البالد، وكان 
الف��ت��ًا ح��ض��ور ال��ن��اخ��ب��ات اإلن����اث مل��راك��ز االق��ت��راع 

بأعداد كبيرة ومتزايدة.
وشدد عدد من القضاة على أن العملية االنتخابية 
س��ارت بيسر وبال أي عراقيل، مشيدين بتعاون 
الجميع م��ن مرشحن وم��ن��دوب��ن ون��اخ��ب��ن، في 
الذين  الداخلية  وزارة  ل��رج��ال  كبير  حضور  ظ��ل 

حرصوا على تقديم كل أشكال املساعدة.
وتزايدت املشاركة النسائية بمراكز االقتراع في 
املرأة  تواجدت  والدسمة، حيث  الدعية  ي 

َ
منطقت

بكثافة في لجان مركز االقتراع بمدرسة الدعية 
املشتركة بنات.

وشهدت مدرسة محمد الشايجي االبتدائية بنن 
النساء  الق��ت��راع  املخصصة  الرميثية  منطقة  في 
حضورًا جيدًا منذ فتح باب االقتراع في الثامنة 
ص��ب��اح��ًا. وق���ال امل��س��ت��ش��ار ح��م��ود امل��ط��وع رئيس 
اللجنة 85 أصلية إن إجمالي عدد املقترعات بلغ 
350 ناخبة من إجمالي 1406 ناخبات، في حن 
د. فهد  الفرعية 86 املستشار  اللجنة  اك��د رئيس 
ذعار العتيبي ان عدد الناخبات بلغ 380 ناخبة 

من اجمالي 1092 ناخبة.

إقبال نسائي

املستشار  فرعية   87 اللجنة  رئ��ي��س  ق��ال  ب����دوره، 
ب��در األح��م��د إن ع��دد امل��ق��ت��رع��ات بلغ 400 ناخبة 
من إجمالي 1091 ناخبة قبل اغالق باب االقتراع 

بنحو 3 ساعات، مشيرًا الى أن العملية االنتخابية 
تسير بسهولة ويسر ومن دون تعقيدات.

إل��ى ذل���ك، ق��ال وك��ي��ل النيابة زي��د املجحم رئيس 
 370 بلغ  املقترعات  ع��دد  إن   88 الفرعية  اللجنة 

مقترعة من إجمالي 1176 ناخبة.
أم����ا رئ���ي���س ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��رع��ي��ة 89 وك���ي���ل ال��ن��ي��اب��ة 
سامي بوشهري فقد أكد ان عدد املقترعات بلغ 
ن��اخ��ب��ة، مشيدًا  إج��م��ال��ي 1036  م���ن  ن��اخ��ب��ة   360
ب��س��ي��ر ال��ع��م��ل��ي��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة وال���ت���زام ال��ن��اخ��ب��ات 

التعليمات.
وأش������ار وك���ي���ل ال��ن��ي��اب��ة ت���رك���ي ال��ف��ج��ع��ان رئ��ي��س 
بلغ  امل��ق��ت��رع��ات  ع��دد  أن  إل��ى   90 الفرعية  اللجنة 
405 ناخبات من إجمالي 1217 ناخبة منذ فتح 

صناديق االقتراع وحتى ال�5 عصرًا.

ناخب مدلياً بصوته

إقبال نسائي على التصويت

مواطنة واضعًة صوتها في صندوق االقتراع

كبار السن مشهد بارز في العرس الوطني

تدقيق على أوراق إحدى الناخبات قبل االقتراع

إقبال جيد

ق����ال امل��س��ت��ش��ار أي���م���ن ال���روي���ش���د رئ���ي���س ال��ل��ج��ن��ة 
األص��ل��ي��ة ف��ي م��رك��ز اق��ت��راع ال��ن��س��اء ب��ال��دع��ي��ة: إن 
اإلقبال جيد واملشاركة تزداد تصاعديًا، منوهًا 
بوتيرة الحضور النسائي للمشاركة في العملية 

االنتخابية حتى نهاية اليوم االنتخابي.
وب���ن ال��روي��ش��د أن إج��م��ال��ي ع���دد امل��ق��ت��رع��ات في 

اللجنة بلغ 140 صوتًا في الساعة األولى.
ب��دوره، قال رئيس اللجنة الفرعية 14 في مركز 
املحكمة  قاضي  الدعية  بمنطقة  النساء  اق��ت��راع 
الكلية عبداهلل العوضي إن اللجنة شهدت إقباال 
منقطع النظير منذ الساعات األولى لبدء عملية 

التصويت.
ال��ل��ج��ن��ة مقيد ب��ه��ا 1138  ال��ع��وض��ي أن  وأوض����ح 
ن��اخ��ب��ة ح��ي��ث ج����رى ال��ت��ص��وي��ت ح��ت��ى ال��س��اع��ة 

الحادية عشرة أكثر من 145 ناخبة.

ال عوائق في التصويت
اكد القاضي عثمان الكندري رئيس اللجنة 16 
)فرعية � رجال( بمدرسة علي بن ابي طالب في 
منطقة الشعب أن نسبة التصويت تعتبر عالية 
وكثيفة خالل الساعات األربع االولى من اليوم 
االنتخابي، مبينًا أن عدد املقترعن بلغ اكثر من 
300 ناخب من اجمالي 1086 ناخبًا في اللجنة 

الفرعية.
ال���ع���م���ل���ي���ة  أن  ل������� سبقلا  ال�����ك�����ن�����دري  واض�����������اف 
سالسة،  وبكل  سليم  بشكل  تسير  االنتخابية 
ات���ه  وال ع���وائ���ق م���ن ن��اح��ي��ة ال��ت��ص��وي��ت واج���راء
ال��ج��دي��دة ووف���ق البطاقة امل��دن��ي��ة، ش��اك��رًا رج��ال 
األم����ن وأف�����راد وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ع��ل��ى ت��ع��اون��ه��م 
ف����ي م���س���اع���دة وت��ن��ظ��ي��م ال���ن���اخ���ب���ن وت��وج��ي��ه��م 

باإلجراءات املعمول بها في عملية التصويت.

الشرطة النسائية.. 
مساعدة وتوجيه

مراكز  في  فعال  ب��دور  النسائية  الشرطة  قامت 
اق�����ت�����راع ال�����دائ�����رة األول��������ى م����ن خ�����الل م���س���اع���دة 
وت��وج��ي��ه ال��ن��اخ��ب��ات، والس��ي��م��ا ك��ب��ي��رات ال��س��ن 
سلس  بشكل  بأصواتهن  االدالء  عملية  إلتمام 

ومن دون معاناة.

تراجع حضور الفرق 
التطوعية

ك���ان الف��ت��ا ف��ي اغ��ل��ب م��راك��ز االق���ت���راع ب��ال��دائ��رة 
األول�������ى ق���ل���ة ح���ض���ور ك�������وادر ج��م��ع��ي��ات ال��ن��ف��ع 
ال���ع���ام وال����ف����رق ال��ت��ط��وع��ي��ة، ك��م��ا ج����رت ال���ع���ادة 
ف��ي االن��ت��خ��اب��ات النيابية ال��س��اب��ق��ة، ح��ي��ث ك��ان 
التواجد الالفت هو لكوادر الجهات الحكومية 
للناخبن  ال��ت��س��ه��ي��الت  بتقديمهم  وذل����ك  ك��اف��ة 

والناخبات وتسيير يوم االقتراع.

مندوبو المرشحين.. 
وتوجيه الناخبين

رصدت سبقلا تواجدًا ملندوبي املرشحن بكثرة 
اب��واب مراكز االقتراع الستقبال الناخبن،  امام 
وذل����ك ن��ت��ي��ج��ة ع����دم ال��س��م��اح ل��ه��م ب��ال��ت��ج��ول أو 
التصويت حيث  اللجان وام��اك��ن  ام���ام  ال��وق��وف 
بعدم  ويوصيهم  الناخبن  ي��وج��ه  اغلبهم  ك��ان 

نسيان مرشحهم والتصويت له.

ون����اخ����ب����ة ن�����اخ�����ب�����ًا   100185 أص������������وات  ع����ل����ى  ت����ن����اف����س����وا  م�����رش�����ح�����ًا   48  ¶
وال����ت����ع����اون ال���ت���ض���ح���ي���ة  ال���ج���م���ي���ع  م�����ن  ت���س���ت���ح���ق  ال����ك����وي����ت  أن  ع���ل���ى  إج�����م�����اع   ¶
ال���ج���م���ي���ع ت������ف������اؤل  ب������ه������دوء وس������اس������ة وس�������ط  ¶ أج�����������واء االق�������ت�������راع س���������ارت 

تفتيش دقيق

ش���ه���دت امل���ق���ار االن��ت��خ��اب��ي��ة إج��������راءات أم��ن��ي��ة 
ف��ي وض���ع ح��واج��ز حديدية  م��ش��ددة، تمثلت 
امل���دارس، إضافة  بمحيط مراكز االق��ت��راع في 
ال�������ى ع���م���ل���ي���ات ت���ف���ت���ي���ش دق����ي����ق����ة ل��ل��ن��اخ��ب��ن 

واإلعالمين. 

 أولوية الدخول
لكبار السن

حرص بعض املرشحن من خالل مندوبيهم 
الناخبن،  على  وامل��ي��اه  العصائر  ت��وزي��ع  على 
اللجان، كما حرص  قبل وبعد خروجهم من 
رجال »الداخلية« على أن تكون أولوية الدخول 

للتصويت لكبار السن واملرضى.

لجان مشرف وبيان.. مميزة

تميزت لجان مدارس منطقتي مشرف وبيان بالعيادات الطبية منذ الصباح الباكر، والتي 
سجلت حضور بعض الحاالت البسيطة من قبل كبار السن.

أطفال.. ّزينوا العرس الديموقراطي
ت��واج��د ب��ع��ض االط���ف���ال ف��ي منطقة ب��ي��ان ام���ام اب����واب امل�����دارس، ح��ي��ث وزع����وا ب���روش���ورات 
الديموقراطي طابعًا حيويًا وبشوشًا  العرس  الناخبن، كما اعطوا  لبعض املرشحن على 

بابتساماتهم البريئة أمام املقبلن على التصويت.

جهود حثيثة ل�»الداخلية« 
أشاد الناخبون واملراقبون بالجهود الحثيثة واألداء العالي لألجهزة األمنية، بمختلف قطاعاتها، 
إذ ساهمت الخطة األمنية، التي وضعتها وزارة الداخلية، في تسهيل عملية التصويت وتأمن 
املقار االنتخابية، كما عملت الدوريات على تنظيم حركة املرور وإزالة أي عراقيل أمام اللجان، 

األمر الذي القى ارتياحًا من الناخبن.

ناخبة رافعًة شهادة الجنسية بعد اإلدالء بصوتها
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48 مرشحًا.. و90478 ناخبًا.. وإقبال نسائي مضاعف

»الثانية«: المناطق الجديدة تقلب الموازين

 مواطنون في لجنة انتخابية

الغانم مدلياً بصوته

جانب من التصويت  

مواطنة رافعة الجنسية عقب تصويتها

■ 67 % نسبة التصويت في الصليبخات والدوحة والقيروان والنهضة قبيل اإلغالق 

الغانم: سأخدم وطني من أي موقع
أك����د رئ���ي���س م��ج��ل��س األم�����ة ال���س���اب���ق م������رزوق ال���غ���ان���م أن االس���ت���ق���رار 

السياسي يحقق مصلحة البالد.
وقال الغانم عقب اإلدالء بصوته أنه سيخدم وطنه من كل مكان.

الشعب ممثلي  »اليوم عرس ديموقراطي يختار فيه  الغانم:   وق��ال 
م��ج��ل��س األم����ة وي��ح��م��ل��ه��م م��س��ؤول��ي��ة ت��اري��خ��ي��ة ك��ب��ي��رة ت��ت��ج��س��د في 
طموحاته وتمنياته«. وأضاف رئيس مجلس األمة السابق: »أسأل 
ثقته في  وينال  الشعب  يوفق من يختاره  أن  اهلل سبحانه وتعالى 

تأدية املهمة املناطة بهم.. وعلينا كمواطنني أن نشارك بفعالية«.
وتابع الغانم: »أشكر بعد اهلل سبحانه وتعالى هذا الشعب العظيم 
ال��ذي أوصلني من 2006 إلى االنتخابات املاضية إلى قاعة عبداهلل 
ي��ك��ون  ن���ت���ف���اءل، وان ش����اء اهلل  امل���رك���ز األول، وي��ج��ب أن  ف���ي  ال��س��ال��م 

املستقبل أفضل، وأن يتالفى مجلس األمة األخطاء السابقة«.
أن��ه إذا نجح االستقرار السياسي والتعاون بني  إل��ى  الغانم  وأش��ار 
ال��س��ل��ط��ت��ني س��ي��ن��ع��ك��س ع��ل��ي��ن��ا وع��ل��ى أب��ن��ائ��ن��ا، وإذا ل���م ي��ح��دث ذل��ك 

فالضرر سيكون علينا جميعا«.

أدلى بصوته في »الثانية«  حمد السالمة ومي السكري

الثانية منذ فتح صناديق  الدائرة  الناخبني في  تقاطرت جموع 
ام��س، الختيار ممثليهم في مجلس  الثامنة صباح  االقتراع في 
األم��ة 2022، وس��ط إج���راءات تنظيمية م��ن جهات ال��دول��ة املعنية 

وبمشاركة الفرق التطوعية.
وكان من الالفت الزخم االنتخابي الكبير في لجان املناطق الجديدة 
ال��ت��ي أض��ي��ف��ت إل���ى ال���دائ���رة ال��ث��ان��ي��ة، خ��ص��وص��ًا ف��ي ج��اب��ر األح��م��د 
إق��ب��ااًل كبيرًا  والصليبخات وال���دوح���ة وال��ف��ي��ح��اء، وال��ت��ي ش��ه��دت 
واملنصورية  والقادسية  الشامية  ج��اءت  وبعدها  الناخبني،  م��ن 
وغرناطة والشويخ السكنية والقيروان، حيث شهدت نسبة إقبال 

متوسطة حتى الثانية عشرة ظهر امس ثم تزايد اإلقبال عصرًا.
وت��ض��م ال���دائ���رة ال��ث��ان��ي��ة 90 ال��ف��ا و478 ن��اخ��ب��ًا، وي��ت��ن��اف��س على 

مقاعدها العشرة 48 مرشحًا ومرشحة.
وبينما حرص كبار السن على الحضور في الصباح الباكر عقب 
فتح صناديق االقتراع، كان اإلقبال النسائي كثيفًا طوال أوقات 
ساعات االقتراع، وسارت العملية االنتخابية من دون اي مشاكل 

او شكاوى تذكر.

بداية التصويت 

وب��ح��س��ب رؤس������اء ال���ل���ج���ان ب��ل��غ��ت ن��س��ب��ة ال��ت��ص��وي��ت ف���ي بعض 
ل��ج��ان م��ن��اط��ق ال���دائ���رة ال��ث��ان��ي��ة »أول س��اع��ة ت��ص��وي��ت« % 20 في 
وشمال  والنهضة  وغ��رن��اط��ة  وال��ق��ي��روان  وال��دوح��ة  الصليبخات 
غ��رب الصليبخات وج��اب��ر األح��م��د وص��ب��اح ال��س��ال��م، ث��م ت��زاي��دت 
النسبة تدريجيًا، لتبلغ نحو 57% قبل ساعة من إغالق صناديق 

االقتراع.
إلى  أن املشاركة اإليجابية واجب وطني، الفتني  الناخبون  وأكد 
القيادة  لتوجيهات  تطبيقًا  املسار  تصحيح  على  ع��ازم��ون  أنهم 
ودعما للجهود اإلصالحية، الفتني إلى أن املرحلة الحالية تتطلب 
تنحية املصالح الخاصة وإعالء مصلحة الكويت على ما عداها.

قبل اإلغالق

وف���ي امل��س��اء وق��ب��ل س��اع��ة م��ن إغ���الق ال��ص��ن��ادي��ق، ت��واص��ل ال��زخ��م 
االن��ت��خ��اب��ي ف��ي ال��دائ��رة ال��ث��ان��ي��ة، وارت��ف��ع��ت نسبة التصويت في 
مناطق الصليبخات والدوحة والقيروان والنهضة وشمال غرب 

الصليبخات إلى 67% حتى السابعة مساء.
وبلغ إجمالي عدد املصوتني في هذه املناطق 30400 من إجمالي 

45153 ناخبا.

لقطات انتخابية
ح��������رص ك�����ب�����ار ال�����س�����ن ع����ل����ى ال�����ح�����ض�����ور ف������ي ال�����س�����اع�����ات األول�����������ى م������ن ال����ص����ب����اح

ت�����واج�����د ع������دد ك���ب���ي���ر م�����ن ال���م���ت���ط���وع���ي���ن ال����ش����ب����اب ف�����ي ل����ج����ان ال������دائ������رة ال���ث���ان���ي���ة

ت������واج������دت ال�������دوري�������ات األم����ن����ي����ة وال������م������روري������ة ف�����ي م���ح���ي���ط ال����ل����ج����ان االن���ت���خ���اب���ي���ة

وت��ن��ظ��ي��م��ه��ا ال���ن���س���اء  ل����ج����ان  ت���أم���ي���ن  ف����ي  ك���ب���ي���راً  دوراً  ال���ن���س���ائ���ي���ة  ال���ش���رط���ة  ب����ذل����ت 

ع�����ّب�����ر ال�����م�����واط�����ن�����ون ع�����ن أم���ن���ي���ات���ه���م ب����ان����ت����خ����اب م���ج���ل���س ي���ح���ق���ق ال���ط���م���وح���ات

◄

◄

◄

◄

◄

مواطن مدلياً بصوته

الفتيات يشجعن على اإليجابية
أميرة بن طرف

ح��رص��ت ال��ن��اخ��ب��ات ام���س ع��ل��ى تحفيز 
ب����ن����ات ج��ن��س��ه��ن ل���الت���ج���اه ل��ص��ن��ادي��ق 

االقتراع لإلدالء بأصواتهن.
وك���ان الف��ت��ا ان ال��ن��س��اء وال��ش��اب��ات على 
وج������ه ال���خ���ص���وص م���م���ن ادي�������ن واج����ب 
ال��ت��ص��وي��ت ف���ي ان��ت��خ��اب��ات ام����ة 2022، 
ل���خ���ت���م  او ص�����������ورا  ن������ش������رن ص�������وره�������ن 
التصويت في الجنسية في حساباتهن 
على مواقع التواصل االجتماعي، بينما 
وج����ه����ن رس����ال����ة ل���ل���ن���س���اء ف����ي م��خ��ت��ل��ف 
باعتبار  للتصويت  بالتوجه  ال��دوائ��ر 
امل��ش��ارك��ة واج���ب���ا وط��ن��ي��ا، داع���ي���ات ال��ى 
اخ���ت���ي���ار االص���ل���ح م���ن امل���رش���ح���ني ممن 

فرحة أسرية بعد التصويتيمكن ان يكون صوتهن في البرملان.

مواطنان رافَعيِن الجنسية عقب التصويت



ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال���ي���رم���وك، ح��ض��ر ال���ص���وت ال��ن��س��ائ��ي ب��ق��وة في 
العثمان  ع��ب��داهلل  األول���ى، وأك��د املستشار  الصباح  س��اع��ات 
السيد  ب��در  ابتدائية  في  النسائية  األصلية  اللجنة  مشرف 
رج��ب ال��رف��اع��ي ف��ي منطقة ال��ي��رم��وك ان اإلق��ب��ال ف��ي اللجنة 
ب��م��س��ت��وى »م���م���ت���از« ف���ي ال���دق���ائ���ق األول������ى م���ن ف��ت��ح اب����واب 

االقتراع.
الالتي  الناخبات  ع��دد  ان إجمالي  العثمان ل� سبقلا  وذك��ر 
األول��ى  الساعة  حضرن للتصويت في لجنته خ��الل نصف 

بلغ 24 سيدة.
وخ�����الل ان���ع���ق���اد ال��ل��ج��ن��ة ت��س��ت��ق��ب��ل ف���ي ال���ق���اع���ة ال����واح����دة 3 
ناخبات وي��ج��ري التأكد م��ن وج��ود القيد وم��ن ث��م السماح 

لهن بالتصويت.
أما في منطقة الجابرية، فكان حضور الناخبات أقل تدفقا 

من منطقة اليرموك صباحا.
وق����ال رئ��ي��س إح����دى ل��ج��ان ال��ت��ص��وي��ت ف��ي م��درس��ة ع��ب��داهلل 
ال��ع��ت��ي��ق��ي، ان عملية  امل��س��ت��ش��ار هيثم  ب��ال��ج��اب��ري��ة  ال��وه��ي��ب 
ال��ت��ص��وي��ت ت��س��ي��ر ب��س��الس��ة وي���س���ر، م��ش��ي��را ف���ي ت��ص��ري��ح ل� 
سبقلا إن الساعة األولى شهدت اقباال بسيطا من الناخبات.
وك��ان الفتا حضور م��ن��دوب��ات املرشحني وامل��رش��ح��ات أم��ام 
ل��ج��ان االق����ت����راع، ف���ي امل����ح����اوالت االخ���ي���رة ل��ك��س��ب امل��ؤي��دي��ن 

والتوصية بالتصويت ملصلحة بعض املرشحني.
ال��روض��ة، زاد االقبال على التصويت مع فترة  وف��ي منطقة 

الظهيرة.
وق�����ال رئ���ي���س ال��ل��ج��ن��ة االص���ل���ي���ة ب��ث��ان��وي��ة ع���ب���داهلل ال��ج��اب��ر 
ال��ص��ب��اح )رج������ال( ب���ال���روض���ة ب���ال���دائ���رة ال��ث��ال��ث��ة امل��س��ت��ش��ار 
الصباح حتى  منذ  املصوتني  ع��دد  ان  العجيري  عبداملنعم 
الثانية ظهرا، بلغ ما يقارب 242 صوتا من أصل 787 صوتا 

بما يقارب 30 في املئة من إجمالي االصوات في اللجنة. 
ووزارة  ال��ع��دل  وزارة  قبل  م��ن  االنتخابي  التنظيم  أن  وأك��د 
الداخلية كان جيدا ج��دا، وهناك حرص من املواطنني على 
الحضور، داعيا من لم يحضر الى النزول واملشاركة في ذلك 

العرس االنتخابي الذي تشهده البالد.

أمة 2022 - الدائرة الثالثة

3 وصايا للنساء في صناديق االقتراع 

»الثالثة« تحكم بين 47 طامحًا للمقعد األخضر
خالد الحطاب وأميرة بن طرف

مع انطالقة انتخابات مجلس األمة رقم 19 في تاريخ الحياة 
البرلمانية، تقاطر ناخبو الدائرة الثالثة إلى لجان االقتراع 

الختيار 10 أعضاء من بين47 مرشحا يتنافسون على مقاعد 
مجلس األمة 2022، محملين بآمال في مستقبل مشرق 

للكويت.
ومع فتح أبواب اللجان االنتخابية في الثامنة صباحا، كانت 

الكلمة األولى في صناديق االقتراع لكبار السن الذين 
حملوا طموحات وتحديات المقبل من األيام جنبا إلى 

جنب مع شهادة الجنسية، وأودعوا أصواتهم في أمانة 
ممثلي األمة الذين سيجتمعون على المقاعد الخضراء 

في مجلس األمة.
 وتفاوتت نسبة إقبال الناخبين بين منطقة وأخرى، حيث 

شهدت بعض المناطق إقباال كثيفا مقابل إقبال محدود 
في مناطق أخرى. 

وبلغت نسبة المشاركة في بعض لجان الدائرة الثالثة 
نسبة 75 % من إجمالي الناخبين المسجلين فيها.

وشهدت لجان انتخابية حضورا نسائيا الفتا منذ ساعات 
الصباح األولى وسط أجواء من الحماس للمشاركة في 

تشكيل مالمح المجلس المقبل.
واندفعت أصوات النساء لتقول كلمتها في صورة مجلس 

2022، تلك الكلمة التي يراهن عليها جموع المرشحين، 
ال سيما وهي التي تشكل الكتلة التصويتية األكبر في 

الدائرة.
بحس وطني، ورغبة في اختيار القوي األمين، احتشدت 

األصوات النسائية أمام اللجان االنتخابية في الدائرة الثالثة 
التي يتنافس 8 مرشحات فيها على الوصول إلى المقاعد 

الخضراء.
وأودعت نساء »الثالثة« أوراق اقتراعهن ممهورة بـ 3 وصايا 

بالعمل على اإلصالح الشامل، ودفع التنمية، ومواجهة 
الفساد، تحت دعوة جامعة عنوانها »ديروا بالكم على أمنا 

الكويت«، وبحماس الشباب، نشطت فتيات الدائرة على 
مواقع التواصل لحث الناخبين على المشاركة وتحفيز بنات 

جنسهن.
وتتشكل الدائرة الثالثة التي تتباين تكويناتها من طوائف 

وكتل ومجاميع شتى، وتتقارب موازين الكتل فيها، من 
15 منطقة، وهي الدائرة الوحيدة التي لم تضف إليها 

مناطق جديدة وفق المرسوم الصادر أخيرا بتعديل 
الجدول المرفق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بضم مناطق 

جديدة إلى الدوائر االنتخابية.
ولم يخل اليوم االنتخابي أمس، من بعض التعديات 

التي أجبرت الجهات المختصة على إزالة إعالنات وضعت 
لمرشحين أمام اللجان االنتخابية.

تحفيز نسائي على التصويت »إلكترونيًا«

الناخبات على تحفيز بنات  بعد مرور نحو 6 ساعات على افتتاح مقرات التصويت أمس، حرصت 
جنسهن لالتجاه لصناديق االقتراع لالدالء باصواتهن.

وكان الفتا ان النساء والشابات على وجه الخصوص، نشرن صورهن او صور ختم التصويت في 
للنساء في مختلف  بينما وجهن رسالة  االجتماعي،  التواصل  الجنسية في حساباتهن على مواقع 
ال��ى اخ��ت��ي��ار االص��ل��ح من  ال��دوائ��ر بالتوجه للتصويت باعتبار امل��ش��ارك��ة ه��ي واج���ب وط��ن��ي، داع��ي��ات 

املرشحني ممن يمكن ان يكون صوتهن في البرملان.

الثالثة بعد س��اع��ات ظهر أم��س ليرتفع عما  ال��دائ��رة  ت��واص��ل حجم اإلق��ب��ال على صناديق 
ليقترب  الديموقراطي،  العرس  انطالق  األول��ى من  األرب��ع  الساعات  الصناديق في  سجلته 
اجمالي عدد املشاركني حتى عصر امس من 42 الف ناخب. وبحسب رصد سبقلا للجان 
الفرعية واألصلية في الدائرة الثالثة والبالغ عددها 135 لجنة فرعية، فإن األعداد املشاركة 

في التصويت تضاعفت بعد الظهر لتتجاوز النسب في غالبية مراكز االقتراع %30.
اقبال  م��ا نسبته 33%، حيث ج��رى تسجيل  اللجان  ف��ي بعض  الناخبني  اع���داد  وت��ج��اوزت 

كثيف حتى ساعات عصر أمس، في حني بقي االقبال بمستوى متوسط في لجان أخرى.
وبالنسبة إلى اجمالي عدد الناخبني املسجلني في الدائرة الثالثة والبالغ عددهم 138364 
ن��اخ��ب��ا، ف��إن اج��م��ال��ي ع��دد امل��ش��ارك��ني ف��ي التصويت ق��د ت��ج��اوز 41.5 أل��ف م��واط��ن يمثلون 

متوسط اجمالي النسب املرصودة في لجان الدائرة املوزعة على 15 منطقة سكنية.
فيها  االقبال  نسبة  تعتبر  التي  قرطبة«  الخالدية،  اليرموك،  »خيطان،  مناطق  وباستثناء 
متوسطة، تشهد باقي مناطق الدائرة اقباال واسعة ال سيما اللجان االنتخابية في »حطني، 
الزهراء، كيفان، السرة، الجابرية« التي تجاوزت فيها نسب االقتراع في اللجان الفرعية ال� 

35% من اجمالي عدد املسجلني.

ك������ي������ف������ان 
ال��������روض��������ة
ال���ع���دي���ل���ي���ة
ال����ج����اب����ري����ة
ال����������س����������رة

ال���خ���ال���دي���ة
ق������رط������ب������ة
ال����ي����رم����وك
خيطان أب��رق 
الجديدة خيطان 

ال��������س��������ام
ح������ط������ي������ن 
ال����ش����ه����داء 
ال��������زه��������راء 
ال�����ص�����دي�����ق 

مناطق الدائرة

السعدون يدلي بصوته

أدلى رئيس مجلس األمة األسبق مرشح الدائرة الثالثة أحمد السعدون بصوته في إحدى 
لجان ثانوية عبداهلل العتيبي في منطقة الخالدية.

 السعدون مدلياً بصوته  )تصوير: حسني هالل(

  كبار السن على أبواب اللجان: استقرار ورفاه

من أمام اللجنة إلى وسائل التواصل.. لتحفيز الناخبات

41.5 ألف صوت في صناديق »الثالثة« عصراً

إقبال واسع في حطين 
والزهراء وكيفان والخالدية

الجابرية هادئة باكراً.. والروضة تنتعش ظهراً

إقبال ممتاز للمرأة في اليرموك صباحًا

010611
020712
030813
040914
051015

أرقام »الثالثة«

39 مرشحًا 
8 مرشحات 

71882 ناخبًا
66482 ناخبة

135 لجنة انتخابية

مرشحون خالفوا تعليمات البلدية و»الداخلية« 
رصدت سبقلا تجاوزات قام بها عدد من املرشحني في الدائرة الثالثة رغم تنبيه متكرر من قبل بلدية الكويت ووزارة 

الداخلية بضرورة االلتزام باألنظمة والتعليمات املعلنة سابقا.
اليرموك عمد بعض املرشحني على وضع مقار انتخابية ووضعوا فيها ص��ورا لهم بالقرب من بوابة  وفي منطقة 

مدرسة بدر السيد رجب الرفاعي.
كما وضع مرشحون صورا لهم في الطرقات املؤدية إلى مدرسة أبرق خيطان الثانوية وبالقرب من أسوارها وكذلك 

الحال بالقرب من مدرسة عبداهلل العتيبي في منطقة الخالدية.
إلى ذلك قامت بلدية الكويت بجوالت على عدد من مراكز االقتراع، وقامت بإزالة اللوحات املخالفة والتعديات األخرى 

املرتبطة بوضع صور املرشحني داخل اكشاك مؤقتة.
وسمح بوضع بعض الطاوالت لتوزيع املياه س��واء داخ��ل املراكز أو خارجها، في حني قام بعض املرشحني بتوفير 

كراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي االحتياجات الخاصة.

 »ناجح ناجح«.. محظورة في »الثالثة«
ف��ي اط���ار سعيهم لكسب م��ؤي��دي��ن ملصلحة امل��رش��ح ال���ذي ي��م��ث��ل��ون��ه، ك���ان الف��ت��ا ان اع��ض��اء 
الحمالت االنتخابية للمرشحني امام مقار االقتراع كانوا ينبهون الناخبني من ما يتردد 

عن بعض املرشحني بانهم ضمنوا الفوز.
ودعوا الناخبني الذين كانوا يتوافدون على مقار االقتراع في الدائرة الثالثة الى التصويت 
ملصلحة امل��رش��ح ال��ذي يؤيدونه حتى ل��و ك��ان ضامنا للفوز، داع��ني ال��ى ع��دم االلتفات الى 

عبارة »ناجح ناجح« التي تتردد عن بعض املرشحني.
وقال اعضاء الحمالت االنتخابية للناخبني ان عبارة »ناجح ناجح« قد تؤدي الى خفض 

االصوات التي يحصل عليها مرشح ما، وبالتالي قد ال يفوز باالنتخابات.

ال مناطق جديدة
ت�����ع�����د ال���������دائ���������رة ال�����ث�����ال�����ث�����ة ه���ي 
ال��وح��ي��دة ال��ت��ي ل��م ت��ض��ف إليها 
م��ن��اط��ق ج��دي��دة خ��الف��ا ل��ل��دوائ��ر 
األرب��ع األخ��رى التي أض��اف لها 
امل����رس����وم ال����ص����ادر أخ����ي����را ع���دة 
مناطق، األمر الذي انعكس على 
ال��ت��ص��وي��ت في  ان��خ��ف��اض نسبة 

الدائرة مقارنة ببقية الدوائر.

نشاط الفت للمندوبين
ك���ان الف��ت��ا وج���ود ن��ش��اط واس��ع 
م����ن م���ن���دوب���ي امل���رش���ح���ني ع��ل��ى 
ب����واب����ات ال���ل���ج���ان األص���ل���ي���ة م��ن 
ال��ن��اخ��ب��ني  مستقبلني  ال���خ���ارج، 
ف����ي ظ����ل ت����ش����دد ك����ل م����ن وزارة 
ال��داخ��ل��ي��ة وب��ل��دي��ة ال��ك��وي��ت في 
االنتخابية  االكشاك  إقامة  منع 

واملقرات امام اللجان.

صوت المرأة في طريقه إلى »أمة 2022« )تصوير: حسني هالل(

■ 75% نسبة المشاركة في بعض لجان الدائرة
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أمة 2022 - الدائرة الرابعة

ناخبون: عين الشعب على »أمة 2022« لتحقيق الطموحات

زخم نسائي وشبابي.. ورهان على التغيير

أم���ام م��درس��ة سلمى ب��ن��ت عميس االب��ت��دائ��ي��ة في 
م��ن��ط��ق��ة ص���ب���اح ال���ن���اص���ر امل��خ��ص��ص��ة ل��ت��ص��وي��ت 
االناث، كان الزحام حاضرا بشكل مكثف، فيما كان 
ال��س��ن، كما  اغ��ل��ب الحضور صباحا م��ن فئة ك��ب��ار 
لوحظ االزدحام في محيط مدرسة عبداهلل الرومي 

االبتدائية املخصصة للذكور بذات املنطقة.
الرابعة 208971  الدائرة  الناخبني في  ويبلغ عدد 
مواطنًا ومواطنة، فيما يتنافس على مقاعدها 80 

مرشحًا.
 

حضور وإيجابية

وح���رص ال��ن��اخ��ب��ون م��ن ش��ري��ح��ة ك��ب��ار ال��س��ن على 
االق��ت��راع، لضمان  اب��واب مراكز  التواجد قبل فتح 
ارت��ف��اع درج��ات  ب��ص��ورة سريعة وقبل  التصويت 
ال��ح��رارة تدريجيا، او حتى ح��دوث اي زح��ام بني 

ال���ن���اخ���ب���ني، ف��ي��م��ا ت����واج����د امل���رش���ح���ني ف����ي م���راك���ز 
االقتراع ملتابعة عملية التصويت، او حتى االلتقاء 

بالناخبني قبيل االدالء باصواتهم.
وت��واج��د م��ن��ادي��ب امل��رش��ح��ني ب��ال��ق��رب م��ن ب��واب��ات 
املشروبات  امل��راك��ز، وح��رص بعضهم على توزيع 
الباردة والساخنة وبعض املأكوالت الخفيفة على 
ال��ط��ق��س،  ال��ن��اخ��ب��ني، للتخفيف ع��ن��ه��م م���ن ح�����رارة 
فيما لوحظ ب��أن رج��ال األم��ن قد سمحوا بدخول 
الخاصة  االحتياجات  وذوي  السن  كبار  مركبات 
االق���ت���راع، تسهيال عليهم في  م��راك��ز  م��واق��ف  ال���ى 

عملية التصويت.

فيما ب��ل��غ إج��م��ال��ي امل��ق��ت��رع��ني ف��ي م��درس��ة صالح 
العارضية 2460 ناخبا من أصل  الرويح بمنطقة 
9206، وبنسبة مقترعني بلغت 27%، وذل��ك حتى 
الساعة 12 ظهرًا، كما لوحظ بأن عملية تصويت 
ال��ن��اخ��ب��ني داخ����ل م���راك���ز االق���ت���راع ال ت��ت��أخ��ر فيها 
الك��ث��ر م��ن 5 دق��ائ��ق، وف��ي ال��ف��ت��رة املسائية واص��ل 
ملحوظ  بشكل  حضورهم  والناخبات  الناخبون 
في مراكز االقتراع بالدائرة الرابعة وحتى الساعة 
السادسة، حيث ساهم انخفاض درج��ات الحرارة 
التدريجي في توافد اعداد غير قليلة خالل الفترة 

من الساعة الرابعة وحتى السادسة.

ولوحظ استمرار الزحام املروري في محيط مراكز 
االق��ت��راع، خاصة بالقرب م��ن م��درس��ة سلمى بنت 
لتصويت  واملخصصة  للبنات  االبتدائية  عميس 
االناث، ومدرسة الوليد بن عبدامللك في الفردوس 
»ت���ص���وي���ت االن���������اث«، ف���ض���ال ع����ن م����درس����ة ص��ال��ح 
ال����روي����ح امل��ت��وس��ط��ة ل��ل��ب��ن��ني »ت���ص���وي���ت ال����ذك����ور«، 
ومدرسة ابراهيم املهنا »تصويت ذكور«، ومدرسة 
ال���ش���دادي���ة امل��ت��وس��ط��ة ب��ن��ني ف���ي ع���ب���داهلل امل���ب���ارك، 
ومدرسة العبدلية املتوسطة للبنات بالقرب منها، 
وهو ما تسبب في زحام مروري بني قطعتي 8 و9 

باملنطقة.

انسيابية انتخابية 

وبلغ إجمالي املقترعني في مدرسة الشدادية بمنطقة 
ع��ب��داهلل امل��ب��ارك إل���ى 4752 ن��اخ��ب��ا م��ن أص���ل 11316 
ناخبًا، وبنسبة اقتراع وصلت 42% حتى الساعة 3 
عصرًا، كما حرص رج��ال االم��ن على تسهيل عملية 
دخول وخروج الناخبني والناخبات من والى مراكز 
العملية  انسيابية  بهدف  منظمة،  االق��ت��راع بصورة 

االنتخابية وعدم حدوث ما يعكر اجواءها.
وفي مدرسة ام الخير االبتدائية للبنات املخصصة 
ل��ت��ص��وي��ت االن����اث ف��ي ال��ع��ارض��ي��ة ف��ق��د ب��ل��غ��ت نسبة 
التصويت حتى الساعة الخامسة مساء نحو %48، 
ك��م��ا ك���ان���ت ع��م��ل��ي��ة االن���ت���خ���اب داخ�����ل اروق������ة م��راك��ز 
االق���ت���راع ف��ي ال���دائ���رة ال��راب��ع��ة ع��م��وم��ا ت��ت��م بسهولة 
وي���س���ر، وال ت��ت��أخ��ر الك���ث���ر م���ن 5 دق���ائ���ق ف���ي اغ��ل��ب 

االحيان.

وال�����م�����ش�����ارك�����ة  اإلي�����ج�����اب�����ي�����ة  ف�������ي  ال�����م�����ث�����ل  ض�������رب�������وا  ال������س������ن  ك������ب������ار   ■

ي���ت���ن���اف���س���ون  م�����رش�����ح�����ًا  و80  االن������ت������خ������اب  ل����ه����م  ي����ح����ق   208971  ■

فهاد الشمري وعبدالرزاق المحسن
شهدت لجان الدائرة الرابعة إقباالً 

كبيراً من النساء والشباب منذ فتح 
صناديق االقتراع امس، وتفاوتت 
نسبة التصويت صعوداً وهبوطاً 

طوال الساعات المحددة لالقتراع، 
لكن لوحظ تقاطر أعداد كبيرة قبل 

ساعة من إغالق اللجان االنتخابية.
وأكد الناخبون أنهم يراهنون على 

التغيير، مشيرين إلى أن التأزيم 
المتواصل أخر التنمية، مؤكدين أن 

اآلمال معلقة على مجلس 2022 
إلنجاز المشاريع وحل المشكالت 

المتراكمة والقضايا العالقة.
وكان من الالفت تواجد كبار السن 

امام مراكز االقتراع قبل فتح 
ابوابها، وسط تواجد رجال االمن 
الذين حرصوا على تنظيم عملية 

دخولهم وخروجهم من تلك 
المراكز، بسهولة ويسر.

أسرار حيات ل� سبقلا:
200 مراقب للعملية االنتخابية

مراقبون رصدوهم وأبلغوا »الداخلية«.. وسيحالون إلى النيابة

ناخبون صوروا بطاقات االقتراع.. ونشروها عبر مواقع التواصل

خالد الحطاب
ضبطت وزارة الداخلية امس عددًا من الناخبني 
ارت����ك����ب����وا م���خ���ال���ف���ة ج��س��ي��م��ة وإخ���������الاًل ب��ق��ان��ون 
االن����ت����خ����اب، ح���ي���ث ق����ام����وا ب���ت���ص���وي���ر ب���ط���اق���ات 

االقتراع قبل وضعها في الصناديق.
امل��راق��ب��ني التابعني  وأب��ل��غ��ت م��ص��ادر سبقلا أن 
ل��ج��م��ع��ي��ة ال��ش��ف��اف��ي��ة ب��م��ع��اون��ة ال��ف��ري��ق ال���دول���ي 
املصرح له اإلش���راف االنتخابي، رص��دوا بعض 
ال��ن��اخ��ب��ني أث��ن��اء اس��ت��خ��دام��ه��م ال��ه��وات��ف النقالة 
ف���ي ت��ص��وي��ر أوراق االق����ت����راع ق��ب��ل وض��ع��ه��ا في 
ال���ص���ن���ادي���ق، وج�����رى إب�����الغ م���س���ؤول���ي وزارت�����ي 
جهات  إل��ى  املتهمون  فأحيل  وال��ع��دل،  الداخلية 

التحقيق.
وأش��ارت املصادر إلى أن املراقبني رصدوا كذلك 
صورًا لبطاقات االقتراع نشرها بعض املواطنني 
ع��ب��ر م���واق���ع ال���ت���واص���ل، وت��ب��ني أن��ه��م التقطوها 

بالهواتف النقالة قبل وضعها في الصناديق.
وتعقيبًا على هذه املخالفات قال مصدر قانوني 
ل� سبقلا: إن املادة ال�44 من قانون االنتخاب تنص 
على »كل من دخل القاعة املخصصة لالنتخاب 
ومعه جهاز ظاهر أو مخفى لتصوير ما يثبت 
إعطاء صوته ملرشح معني يعاقب بالحبس ملدة 
ال تزيد على خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن 
ألفي دينار وال تزيد على خمسة آالف دينار أو 

بإحدى هاتني العقوبتني«. 
إل��ى ذل��ك، رص��د امل��راق��ب��ون املحليون وال��دول��ي��ون 
م��ج��م��وع��ة م���ن امل���الح���ظ���ات ع��ل��ى س��ي��ر ال��ع��م��ل��ي��ة 

الساعات  ف��ي  مبكرًا  انطالقها  منذ  االنتخابية 
األولى، مشيدين في الوقت نفسه بارتفاع نسب 
امل��ش��ارك��ة ف��ي م��راك��ز االق���ت���راع وت��ع��اون الجهات 

الحكومية إلنجاح العرس الديموقراطي.

جملة مالحظات

ارت��ب��ط��ت امل��الح��ظ��ات ال��ت��ي ت��م رص��ده��ا م��ن قبل 
امل����راق����ب����ني ف����ي ال����س����اع����ات ال���خ���م���س األول��������ى م��ن 
العملية االنتخابية بتجاوزات بعض الناخبني 
ل��ق��ان��ون االن��ت��خ��اب، ح��ي��ث ج���رى ت��ن��وي��ه وزارات 
ال��داخ��ل��ي��ة وال���ع���دل وال��ب��ل��دي��ة واإلع������الم الت��خ��اذ 

اإلجراءات القانونية.

وق����ال����ت ع���ض���وة ج��م��ع��ي��ة ال��ش��ف��اف��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة 
هيام   2022 البرملانية  االنتخابات  على  املراقب 
ال��دوي��ل��ة: إن ه��ن��اك م��ش��ارك��ة واس��ع��ة والف��ت��ة في 
امل��راق��ب��ون  رص���ده  م��ا  وف��ق  االنتخابية  العملية 
مركز   123 ع��ل��ى  امل���وزع���ني  للجمعية  ال��ت��اب��ع��ون 

اقتراع.
وأضافت الدويلة ل� سبقلا أن املراقبني املحليني 
ب���دأوا  ال��ك��وي��ت  ال��ذي��ن تستضيفهم  وال��دول��ي��ني 
للتأكد  األول���ى؛  الصباح  منذ ساعات  جوالتهم 
م���ن س��ي��ر ال��ع��م��ل��ي��ة اإلن��ت��خ��اب��ي��ة وم����دى االل���ت���زام 
ب��اآلل��ي��ة ال��ص��ح��ي��ح��ة ف��ي م��ط��اب��ق��ة إج��م��ال��ي ع��دد 
ال���ب���ط���اق���ات ف����ي ل���ج���ان االق�����ت�����راع م����ع ك��ش��وف��ات 

الناخبني.
وب���ي���ن���ت أن ال���ح���ض���ور ف����ي ب���ع���ض امل�����راك�����ز ك���ان 
بذلتها  التي  الجهود  على   

ً
مثنية والفتًا،  كبيرًا 

ك��ل م��ن »ال��داخ��ل��ي��ة« و»ال���ع���دل« وب��ل��دي��ة الكويت 
الناخبني  على  اإلج����راءات  لتسيير  و»اإلع�����الم«؛ 

وتنظيم العملية االنتخابية.
ع��ن رص��ده��م بعض املالحظات  ال��دوي��ل��ة  كشفت 
ال���خ���اص���ة ب��ال��ع��م��ل��ي��ة االن���ت���خ���اب���ي���ة، وس��ي��ج��ري 
ت����دوي����ن����ه����ا ف�����ي ال����ت����ق����اري����ر ال����خ����اص����ة ب���م���راق���ب���ة 
االنتخابات، وال سيما عدم قدرة بعض الناخبني 
معرفة قيودهم ووجوب مراجعة إدارة االنتخاب 

لبيان حالة القيد.

مرشحون مخالفون 

ك��ش��ف��ت ع���ض���وة ج��م��ع��ي��ة ال��ش��ف��اف��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة امل���راق���ب���ة على 
ال��دوي��ل��ة ع��ن رص��د بعض  ه��ي��ام  البرملانية 2022  االن��ت��خ��اب��ات 
املخالفات بحق املرشحني، تتمثل في وضع صور لهم بالقرب 
إل��ى لجان االنتخاب  أو دخ��ول مندوبيهم  االق��ت��راع،  من مراكز 
 أنه 

ً
وامل��راك��ز وه��م يحملون ص��ورًا لهم على ص��دوره��م، مبينة

جرى ابالغ »الداخلية« التخاذ اإلجراءات القانونية.
ول��ف��ت��ت إل���ى رص���د امل��راق��ب��ني اس��ت��ع��م��ال ال��ه��ات��ف خ���الل عملية 
التصويت من خالل تصوير بطاقة االقتراع ونشرها في مواقع 

التواصل االجتماعي وجرى إبالغ الجهات املختصة بذلك.
وت��اب��ع��ت: امل��راق��ب��ون م��ك��ل��ف��ون ك��ت��اب��ة 3 ت��ق��اري��ر خ���الل عملية 
االقتراع، وآخر بعد عملية الفرز ثم سيتم جمع التقارير املحلية 
 
ً
والدولية وكتابة تقرير متكامل ورفعه للجهات املختصة، مبينة
أن هناك 250 متطوعًا يشاركون في الرقابة على االنتخابات.

أبرز مالحظات المراقبين على االنتخابات
ت����ص����وي����ر ب�����ط�����اق�����ات االق������ت������راع 
م����������ن ب�������ع�������ض ال�����ن�����اخ�����ب�����ي�����ن

رف��������ض ت������واج������د ال���م���راق���ب���ي���ن 
ف��������ي ق��������اع��������ات االن������ت������خ������اب

دخ������ول م����راك����ز االق�����ت�����راع ب��ص��ور 
ل���ل���م���رش���ح���ي���ن الف�������ت�������ات  أو 

ص������ور  أو  أك���������ش���������اك  وض�����������ع 
االق��ت��راع م��راك��ز  ق���رب  للمرشحين 

ر الورقة االنتخابية  ¶ مصدر قانوني ل� سبقلا:  الحبس 5 سنوات.. وغرامة 2000 دينار لمن يصوِّ

 لقطات 

مواطنة واضعة البطاقة االنتخابية في الصندوقجموع الناخبين في الدائرة الرابعة

حضور نسائي إقبال كثيف

االحتياجات  وأص��ح��اب  ال��س��ن  ك��ب��ار  ت��واف��د   ◄
ال��خ��اص��ة ع��ل��ى ال��ل��ج��ان االن��ت��خ��اب��ي��ة ل���الدالء 

بأصواتهم في ساعات الصباح األولى.

◄ سجل الحضور في مدرسة إبراهيم المهنا 

ناخباً   9141 أصل  من   2782 الفردوس  بمنطقة 
الساعة الواحدة ظهراً.

◄ بلغ إجمالي المقترعين في مدرسة صالح 

الرويح بمنطقة العارضية 2460 ناخباً من أصل 
9206 ناخبين حتى الساعة 1 ظهراً.

◄ تجاوز عدد الناخبات 3200 ناخبة في ثانوية 

نورية الصبيح في الدائرة االنتخابية الرابعة من 
أصل 15241 ناخبة.
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أميرة بن طرف 
الكويتية  الشفافية  جمعية  س��ر  أمينة  أك���دت  بينما 
أس�����رار ج��وه��ر ح��ي��ات أن ع��م��ل��ي��ة االق����ت����راع تمضي 
للعملية  أن 200 مراقب  إل��ى  أش��ارت  بصورة رائعة، 
ال��دوائ��ر  ف��ي  التصويت  م��ج��ري��ات  ت��اب��ع��وا  االنتخابية 

الخمس. 
وقالت حيات في تصريح ل� سبقلا ان عملية جمع 

وسيتم  وق��ت��ا،  تتطلب  املالحظات  وفلترة  ومراجعة 
االع��الن عنها خالل مؤتمر صحافي بتقرير كامل 
ف��ي الخامسة م��ن م��س��اء ال��ي��وم )ال��ج��م��ع��ة(، ف��ي مقر 

جمعية الشفافية الكويتية بمنطقة الخالدية.
وقالت: بشكل عام األجواء ممتازة، وهناك اقبال جيد 
ونسب تصويت عالية، منوهة بتعاون جهات الدولة 
الداخلية والعدل وفرق  املعنية، وعلى رأسها وزارت��ا 

املراقبة التابعة لجمعية الشفافية الكويتية.
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حضور قوي للرجال.. ومشاركة فّعالة من النساء

اقتراع هادئ.. وإقبال كثيف في »الخامسة«

محمد المصلح ومحمود الزاهي

وسط حالة من التفاؤل بمرحلة جديدة، بعد نحو عامين 
من الصراع بين البرلمان السابق والحكومات المتتالية 

التي تزامنت معه، توجه ناخبو الدائرة الخامسة أمس إلى 
اللجان االنتخابية في مناطق الدائرة المختلفة، لإلدالء 

بأصواتهم في ثاني انتخابات تشهدها البالد خالل عامين.
واتسم المشهد في »الخامسة«، بالحيوية واإلقبال 

المتميز للناخبين، منذ الساعات األولى لفتح مراكز االقتراع 
أبوابها عند الثامنة صباحا، واستمرت نسب الحضور 

تتصاعد مع مرور الوقت، بمشاركة واسعة من الرجال، 
وفعالة من قبل النساء، وسط آمال عريضة بأن تسهم 

النتائج في »تصحيح مسار المشهد السياسي«، وفق 
تطلعات القيادة العليا، مع توافق وتعاون بين تركيبة 

المجلس المنبثق عن هذه االنتخابات والحكومة، لتجاوز 
تحديات المرحلة الراهنة.

شهدت لجان الدائرة الخامسة حضورا كبيرا منذ الساعات األولى 
لفتح ب���اب االق���ت���راع، إذ ح���رص اآلالف م��ن ال���رج���ال وال��ن��س��اء على 

اإلدالء بأصواتهم واملشاركة في العرس الديموقراطي.
امل��ش��ارك��ة ب��دأه��ا ك��ب��ار ال��س��ن ال��ذي��ن ك��ان��ت لهم الغلبة خ��ال الفترة 
الصباحية، فيما تزايدت أعداد الشباب من الجنسني من الظهيرة 
الناخبني  على  ال���ذي سهل  الجيد  التنظيم  الف��ت��ا  وك���ان  وب��ع��ده��ا، 
ال��وص��ول إل���ى داخ���ل امل��ق��رات االن��ت��خ��اب��ي��ة واالدالء ب��أص��وات��ه��م في 

ساسة ويسر.
 وفتحت ال��ل��ج��ان االنتخابية ف��ي »ال��خ��ام��س��ة« ب��اب االق��ت��راع أم��ام 
لعضوية  ملرشحيهم  للتصويت  صباحًا،  الثامنة  منذ  الناخبني 
التي تنافس للفوز بمقاعدها 82  الدائرة  مجلس االم��ة 2022، في 
 127728 منهم  ناخبا،   257913 الناخبني  اجمالي  ويبلغ  مرشحا، 
اإلن��اث يدلون بأصواتهم في 239 لجنة  الذكور و130185 من  من 

اصلية وفرعية في 21 منطقة.

إقبال منتظم

وفي جولة ل� سبقلا على عدد من مراكز االقتراع، لوحظ ان اقبال 
الرجال كان أعلى من النساء، على الرغم من حرص األخيرات على 

التواجد امام لجان االقتراع.
ففي منطقة هدية التي يبلغ عدد ناخبيها 8718 ناخبًا، بلغ عدد 
للذكور،  املخصصة  بكر  اب��ي  ب��ن  عبدالرحمن  م��درس��ة  ف��ي  اللجان 
لجنة أصلية و3 لجان فرعية، فيما بلغت أعداد اللجان املخصصة 

لإلناث في مدرسة زينب بن خزيمة لجنة اصلية 
و3 فرعية.

وت��م��ي��زت م��راك��ز االق���ت���راع ف��ي منطقة ه��دي��ة ب��ال��ح��ض��ور واالق��ب��ال 
الكثيفني، ال سيما مراكز الرجال، والتزام كبار السن باملشاركة في 

التصويت خصوصا مع فتح باب االقتراع.
وفي منطقة الرقة التي تضم 15329 ناخبًا، كان املشهد االنتخابي 
 من حيث االقبال الكبير خال الساعات االول��ى، حيث بلغ 

ً
مماثا

ع���دد ال��ل��ج��ان ف��ي ث��ان��وي��ة س��ال��م امل��ب��ارك املخصصة ل��ل��ذك��ور لجنة 
ال��ل��ج��ان املخصصة  أع����داد  ف��رع��ي��ة، بينما بلغت  ل��ج��ان  اص��ل��ي��ة و5 

للنساء في مدرسة غزية بنت جابر لجنة أصلية و6 فرعيات.
وب��ي��ن��م��ا ات��س��م��ت ف��ت��رة ال��ظ��ه��ي��رة ب��ال��ه��دوء واالن��س��ي��اب��ي��ة، ارتفعت 
نسب التصويت واملشاركة في عموم اللجان بالدائرة خال الفترة 

املسائية.

إجراءات سلسة

وفي منطقة العدان، شهدت مدرسة ابن زهير االندلسي املتوسطة 
السن والشباب، مع بداية فتح باب  بنني حضورا كبيرا من كبار 

التصويت عند الثامنة صباحا.

وح���رص رج���ال ال��داخ��ل��ي��ة على تنظيم ال��ح��ض��ور وض��م��ان ساسة 
التصويت منذ الوصول الى الساحة الخارجية للمدرسة.

وخ����ال ج��ول��ت��ه ب��م��درس��ة اب���ن زه��ي��ر االن���دل���س���ي، ق���ال وزي����ر ال��ع��دل 
النزاهة املستشار جمال الجاوي، إن  الدولة لشؤون تعزيز  وزير 

االستعداد لانتخابات الحالية بدأ مبكرا من كل الجهات.
وأضاف الجاوي أن العرس الديموقراطي يثلج الصدر من خال 
امل��ش��اه��د ال��ت��ي رآه���ا ف��ي ال���دائ���رة ال��خ��ام��س��ة ال��ت��ي ت��ع��د االك��ب��ر على 

مستوى الباد.
ول��ف��ت إل���ى أن ال��ج��ول��ة ه��دف��ت ال���ى االط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ى س��ي��ر العملية 

العددية كانت  الكثافة  أن  االنتخابية على أكمل وج��ه، مشيرا إلى 
الفتة، ال سيما الحضور النسائي. 

وذك����ر أن االق���ب���ال ي��ع��ك��س رض���ا ال��ن��اخ��ب ع���ن االج�������راءات األخ��ي��رة 
التي اتخذتها الحكومة سواء التصويت بالبطاقة املدنية أو ضم 

مناطق جديدة لجداول االنتخابات.
وأشار إلى أن اللجنة الرئيسية في الوزارة تتابع مع رؤساء اللجان 
من القضاة كل ما يدور وتتم ماحظة أية مشكات أوال بأول، وأن 
العملية االنتخابية تسير بشكل طبيعي واالجراءات املتخذة أتت 

بنتائجها في ظل متابعة دائمة ملعالجة أي قصور.

ناخبة مدليًة بصوتها  مرافقة األطفال لذويهم منحت االقتراع نكهة مميزة  

مشاركة فعالة لنساء الدائرة

حضور كثيف للمشاركة في العرس الديموقراطي بـ»الخامسة«  )تصوير: جمال المنشاوي(

مواطن واضعاً اختياره في الصندوق

الموسى: اآلمال معقودة
على مخرجات تعزز التنمية 

ق��ال وزي��ر األش��غ��ال وزي��ر الكهرباء وامل���اء م.ع��ل��ي امل��وس��ى إن 
الكويت تشهد عرسا ديموقراطيا نفخر ونعتز به.

وأض���اف امل��وس��ى على ه��ام��ش ادالئ���ه بصوته ف��ي لجنة ابن 
زهير األندلسي بمنطقة العدان أمس، أن اآلمال كلها معقودة 
على وجود مخرجات تسهم في نهضة الكويت وتدعم رؤية 

العهد الجديد نحو التطوير والتنمية.

الرجبة لـ سبقلا:
االقتراع سار بسالسة

مدرسة  ف��ي  النسائية  اللجنة  على  ل��� سبقلا  ج��ول��ة  كشفت 
نفيسة بنت الحسن بمنطقة صباح السالم، عن تدني نسب 
الحضور النسائي في الدائرة الخامسة حتى الحادية عشرة 

ظهرا، قبل ان يتصاعد حضورهن في الساعات الالحقة.
ورص����دت سبقلا ال��ح��ض��ور ف��ي ع���دد م��ن ال��ل��ج��ان الفرعية، 
الفرعية 44 ما  اللجنة  ادل��ن بأصواتهن في  بلغ ع��دد من  إذ 
ي��ن��اه��ز ال������100 ن��اخ��ب��ة م��ن أص���ل 1000 فيما ب��ل��غ ال��ع��دد في 
اللجنة الفرعية 47 نحو 125 ناخبة من أصل 1135 يحق لهن 
التصويت. وفي اللجنة الفرعية 45 صوتت 107 ناخبات من 
أصل 1088 بينما بلغ عدد املصوتات في اللجنة الفرعية 46 
نحو 130 ناخبة من أصل 1200. وقال وكيل النيابة ناصر 
بسالسة  تسير  االن��ت��خ��اب��ي��ة  العملية  إن  سبقلا:  ل���  ال��رج��ب��ة 
����م ي��ت��م رص���د أي م��خ��ال��ف��ة ط����وال ال��ف��ت��رة ال��ص��ب��اح��ي��ة، فيما 

َ
ول

العملية  عن سير  رضائهن  عن  املرشحن  مندوبات  اعربت 
االنتخابية.

قياسية والمشاركة  المواطن..  رضا  نالت  األخيرة  الحكومية  اإلجراءات  الجالوي:   ¶

ثناء على »التربية«

أثنى عدد كبير من الناخبن، على مجهود وزارة التربية في 
تجهيز املدارس بهذا املستوى العالي، مثمنن تكاتف وزارات 

الدولة النجاح العرس الديموقراطي.

حركة انسيابية
ال��داخ��ل��ي��ة ح��ري��ص��ن ع��ل��ى تنظيم ح��رك��ة الناخبن  ك���ان رج���ال 
منذ دخولهم بوابة املدرسة وحتى االدالء بأصواتهم في لجان 

التصويت.

تنظيم عاٍل
املدارس واللجان االنتخابية في الدائرة، كانتا على درجة عالية من 
التنظيم، ولوحظ وجود رؤساء اللجان قبل موعد فتح الصناديق 
بوقت كاف، حيث قام املستشارون بعّد أوراق االنتخاب وحصر 
لعدد  ع��دده��ا  م��ن مطابقة  والتأكد  الكشوف  ف��ي  الناخبن  ع��دد 
الناخبن، فضال عن حصر وتسجيل جميع مندوبي املرشحن 

الحاضرين بموجب التصاريح املعتمدة.

متطوعو »الهالل األحمر«
مراكز  أم���ام  الكويتية  األح��م��ر  ال��ه��الل  جمعية  متطوعو  انتشر 
كل  وتقديم  ال��س��ن،  كبار  السيما  الناخبن،  ملساعدة  االق��ت��راع، 

أوجه الدعم واملساندة للجهات الحكومية.

لقطات 
◄ فتحت اللجان االنتخابية في الدائرة الخامسة باب االقتراع 

للناخبن في املوعد املحدد، اعتبارا من الثامنة صباحًا.

◄ حضرت جميع الفرق العاملة في تنظيم العملية االنتخابية، 
سواء كانت من »الداخلية«، أو»الصحة«، أو»الطوارئ الطبية«، 

أو»اإلعالم«، أو»البلدية«، أو»العدل«.

أمام  م�ن  الترويجية  ولوحاتهم  املرشحن  اعالنات  غابت   ◄
بعض مراكز االقتراع في الدائرة.

ال���داخ���ل���ي���ة مع  ت��ع��ام��ل رج�������ال وزارة  ◄ ك����ان الف���ت���ًا ح��س��ن 
الصحافين وتيسير دخولهم الى مراكز االقتراع.

17503
ناخبين جدد

في »صباح األحمد« 
و»الخيران«

 
م���ع دخ�����ول 5 م��ن��اط��ق ج���دي���دة ضمن 
شهدت  ال��خ��ام��س��ة،  االنتخابية  ال��دائ��رة 
ال��ك��ث��ي��ر م���ن ل���ج���ان االق����ت����راع ح��ض��ورًا 
كثيفًا من الناخبن لالدالء بأصواتهم.

امل����ن����اط����ق ال����خ����م����س ه�������ي: اب���وف���ط���ي���رة 
وامل����س����اي����ل واب���وال���ح���ص���ان���ي���ة وم��دي��ن��ة 
صباح االحمد والخيران السكنية، وقد 
عالية، السيما  انتخابية  بكتلة  حظيت 
مدينتي صباح االحمد والخيران اللتن 
 17503 فيهما  الناخبن  إج��م��ال��ي  بلغ 

ناخبن.

جعفر لـ سبقلا:
صعود متتابع للتصويت في لجان مختلفة

 
ارتفعت نسبة التصويت بشكل متصاعد في عدد من لجان الدائرة الخامسة، خصوصا 

بعد العاشرة صباحا، حيث بلغت النسبة عند حلول الواحدة ظهرا نحو %37.
وبلغ إجمالي األصوات في لجنة مدرسة عائشة الشريف بمنطقة القصور التي تضم لجنة 

رئيسية و6 لجان فرعية نحو 2260 من أصل 6025، وذلك حتى الواحدة ظهرا.
تتم بسهولة ويسر،  االج���راءات  إن  املستشار محمد جعفر  الرئيسّية  اللجنة  وق��ال رئيس 

وحضور الناخبن يتزايد.
وأضاف جعفر في تصريح ل� سبقلا أن االقبال مرتفع من قبل كبار السن والشباب وهناك 

حرص على املشاركة من الجميع في العرس االنتخابي.
وفي اللجنة الفرعية ال���129 بلغ عدد املصوتن 295 من أصل 1007، فيما بلغ عددهم في 
اللجنة الفرعية ال���130 نحو 400 من أصل 1200، وفي اللجنة ال�131صّوت 245 من أصل 
940، وفي اللجنة الفرعية ال�132 صّوت نحو 300 من أصل 940 ممن يحق لهم التصويت.

أما في اللجنة الفرعية ال�133 فقد صوت 277 من أصل 923 ناخبا، فيما بلغ عدد من صوتوا 
في اللجنة الفرعية ال�134 نحو 441 من إجمالي املسجل فيها.
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وفٌد قانوني ألماني لـ سبقلا:

المشاركة النسائية تعزز الديموقراطية في الكويت
مي السكري 

في حني أشاد وفد قانوني أملاني بسير العملية االنتخابية، أكد أن الديموقراطية 
الكويتية فريدة في املنطقة. 

وأبدى أعضاء الوفد الذي يزور البالد حاليا في تصريح لـ سبقلا على هامش 
زيارتهم ملدرسة يوسف بن عيسى - اناث بالدائرة الثانية في ضاحية عبداهلل 
السالم، اعجابهم بالتنظيم واملشاركة الفعالة للنساء الكويتيات في االنتخابات 

البرملانية، والتي تثري التجربة الديموقراطية. 
التجارة والصناعة  التابع لغرفة  التجاري  للتحكيم  وقال رئيس غرفة هامبرغ 
االملانية املحامي أوليفا كورت »نشارك في برنامج توعية الشباب في التحكيم 

الدولي، واليوم جئنا لنشاهد كيف تجري االنتخابات.
واضــاف لـ سبقلا ان هذا العرس الديموقراطي جيد وممتع للغاية، ورغــم عدم 
معرفتنا بالعملية االنتخابات في الكويت، لكننا نراها تسير بشكل جيد وتتسم 

بالديموقراطية.

السفيرة الفرنسية: نأمل في رؤية 
المزيد من البرلمانيات الكويتيات

الفرنسية  السفيرة  أشـــادت 
لوفليشر،  كلير  الــبــالد  لــدى 
»االقـــــــــــبـــــــــــال الـــــشـــــبـــــابـــــي  بــــــــــــ
والـــــنـــــســـــائـــــي الــــكــــبــــيــــر فـــي 
االنـــــتـــــخـــــابـــــات الـــبـــرملـــانـــيـــة 
الكويتية« أمــس، وقالت في 
كلمة مصورة على حسابها 
فـــي تــويــتــر: »عــلــى الــســفــراء 
واجــــــب الـــحـــيـــاد، وبــالــطــبــع 
لــــن أعـــلـــق عـــلـــى اإلجـــــــــراءات 

االنتخابية الكويتية، لكن يمكنني أن أذكر 
الــتــي أرى أنــهــا ذات أهمية  الــنــقــاط  بــعــض 
للناخبني  الــكــبــيــرة  املــشــاركــة  أواًل  خــاصــة: 

الــــجــــدد، وخـــاصـــة الــشــبــاب، 
األمر الذي أتوقع أن ينعكس 

في النتائج«. 
واضـــــــــــــافـــــــــــــت لــــــوفــــــلــــــيــــــشــــــر: 
»الــنــســاء يــقــدمــن الــعــديــد من 
املـــســـاهـــمـــات االيـــجـــابـــيـــة فــي 
الــحــيــاة الــعــامــة، فــي مختلف 
دول العالم، وهنا في الكويت 
هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــنـــســـاء 
املـــوهـــوبـــات مــمــا يــســهــم في 
تــحــســني الــحــيــاة بــشــكــل أفـــضـــل، ونـــأمـــل في 
رؤية املزيد من البرملانيات الكويتيات، وهذا 

بالطبع خيار الناخبني الكويتيني«.

»الهالل األحمر«:

200 متطوع يشاركون في االنتخابات
أعـــــلـــــنـــــت جــــمــــعــــيــــة الـــــهـــــالل 
 200 مــــــشــــــاركــــــة  األحــــــــمــــــــر 
مــــتــــطــــوع ومــــتــــطــــوعــــة مــن 
الـــجـــمـــعـــيـــة فــــي انـــتـــخـــابـــات 
 ،»2022 األمــــــــــة  »مــــجــــلــــس 
وذلــــــــــك لــــخــــدمــــة املـــجـــتـــمـــع 
املدني وإبــراز دور الطاقات 
الــــشــــبــــابــــيــــة فــــــي الـــعـــمـــلـــيـــة 

االنتخابية.
اإلعـــــالم  ادارة  مـــديـــر  وأكــــــد 
بــجــمــعــيــة الـــــهـــــالل األحـــمـــر 
خــالــد الــزيــد لــوكــالــة األنــبــاء 
العمل  ان  )كــونــا(  الكويتية 
الــــــتــــــطــــــوعــــــي قــــــــائــــــــم عـــلـــى 
الـــــــتـــــــعـــــــاون بــــــــني مـــخـــتـــلـــف 
الـــجـــهـــات واملـــؤســـســـات في 
الدولة، مشيرا إلى مشاركة 
ومـــتـــطـــوعـــة  مــــتــــطــــوع   200
موزعني على جميع الدوائر 

االنتخابية.
دور  ان  الــــــــــزيــــــــــد  وقــــــــــــــــال 
املـــتـــطـــوعـــني يــقــتــصــر عــلــى 
تــقــديــم اإلســعــافــات األولــيــة 
عند الحاجة وتوصيل كبار 
االحــتــيــاجــات  وذوي  الــســن 
الـــــــخـــــــاصـــــــة إلــــــــــــى مــــــواقــــــع 
االقتراع وتقديم اإلرشادات 

والـــــتـــــعـــــلـــــيـــــمـــــات الـــــــالزمـــــــة 
للمواطنني.

وأضــــــــــــــــــاف انــــــــــــه تـــــــــم عـــقـــد 
جـــــــــــلـــــــــــســـــــــــات تـــــــــوعـــــــــويـــــــــة 
لـــــلـــــمـــــتـــــطـــــوعـــــني بــــأهــــمــــيــــة 
املـــشـــاركـــة فـــي االنــتــخــابــات 
كما تم تدريبهم في دورات 
مهارات  مجال  في  تأهيلية 
االتـــــــــــصـــــــــــال والـــــــتـــــــواصـــــــل 
الــجــمــاعــي وكيفية  والــعــمــل 
لتمكني  وذلـــك  الــوقــت  إدارة 
مع  التعامل  مــن  املتطوعني 
الــنــاخــبــني، مـــؤكـــدا أن هــذه 
مــهــارات  تكسبهم  العملية 
فــي الــعــمــل الــتــطــوعــي خــالل 

العملية االنتخابية.

مـــشـــاركـــة  أن  الـــــزيـــــد  وأكــــــــد 
الــجــمــعــيــة فـــي االنــتــخــابــات 
بأهمية  منهم  إيمانا  تأتي 
دورهــــــــــــــــــــــم فـــــــــــي مــــخــــتــــلــــف 
الـــــفـــــعـــــالـــــيـــــات واألنـــــشـــــطـــــة 
الـــتـــي تـــقـــام داخــــــل الــكــويــت 
وخـــــــــارجـــــــــهـــــــــا وتـــــــعـــــــزيـــــــزا 
املــدنــي  املــجــتــمــع  لجمعيات 
ودورها اإلنساني في وضع 

بصمة خاصة عن الكويت.
وأشار إلى حرص الجمعية 
على مشاركة متطوعيها في 
مختلف املبادرات واملشاريع 
اكتسابهم  فــي  يــســاعــد  بــمــا 
لــخــبــرات عـــديـــدة فـــي العمل 

امليداني واإلنساني.

أعدتها »الصحة« لمواكبة الحدث

تجهيزات طبية في كل اللجان

مــن  مـــتـــكـــامـــلـــة  خــــطــــة  الــــصــــحــــة  وزارة  أعــــــــدت 
التجهيزات الطبية لضمان سالمة الناخبني من 
 »2022 »أمــة  لـــ االنتخابية  اللجان  تزويد  خــالل 
بــــ 123 عـــيـــادة طــبــيــة بـــالـــكـــوادر واملــســتــلــزمــات 
توفير خدماتها  إلى  إضافة  الالزمة  واألجهزة 

لكبار السن ملساعدتهم في عملية االقتراع.

وحرصت الوزارة على توفير سيارات اإلسعاف 
بــالــتــعــاون مـــع شــركــة نــفــط الــكــويــت والــحــرس 
اإلسعاف  اســتــعــدادات  إلــى  باإلضافة  الوطني، 
الجوي للتعامل مع أي طارئ عبر تفعيل خطة 
تشغيل غرفة عمليات إدارة األزمــات والكوارث 

بالوزارة.

 أمة 2022

د اللجان وسير االنتخابات وزير الداخلية تفقَّ
في ضوء حرص حكومي على إنجاح تنظيم 
رئ��ي��س مجلس  تفقد  »أم���ة 2022«،  ان��ت��خ��اب��ات 
ال�����وزراء ب��اإلن��اب��ة وزي���ر ال��دف��اع وزي���ر الداخلية 
بالوكالة الشيخ طالل الخالد، الدوائر االنتخابية 
الخمس أمس، انطالقا من محافظة الجهراء في 

الدائرة الرابعة، وتابع سير العملية االنتخابية.
وع��ك��س��ت ه���ذه ال��ج��ول��ة ال��ت��ي راف��ق��ه فيها نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة 
ل���ش���ؤون م��ج��ل��س ال��������وزراء د.م���ح���م���د ال���ف���ارس 
اهتمام  الداخلية  وزارة  قياديي  من  ومجموعة 
ال���ق���ي���ادة ال��س��ي��اس��ي��ة ب���ال���ع���رس ال��دي��م��وق��راط��ي 
وت��ذل��ي��ل ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه امل��واط��ن��ن أث��ن��اء 

عملية االقتراع.
طالل الخالد خالل الجولة

مدير البلدية: 

عرس يليق بسمعة الكويت

وزير اإلعالم:
نقل العرس الديموقراطي بأبهى صورة

أكــد وزيــر اإلعـــالم والثقافة وزيــر الــدولــة لــشــؤون الشباب 
الديموقراطي  الــعــرس  إبـــراز  أهمية  املطيري  عبدالرحمن 
املتمثل فــي انــتــخــابــات »أمـــة 2022« الـــذي تــشــهــده الــبــالد 

ونقله للعالم أجمع في أبهى صورة.
جاء ذلك خالل جولة تفقدية قام بها الوزير املطيري في 
وكالة األنباء الكويتية )كونا( حيث اطلع على عمل فريق 
قطاع التحرير والوقوف على الجهود املبذولة في تغطية 

فعاليات انتخابات »أمة 2022«.
وحث الوزير املطيري على تطوير آلية العمل في »كونا« 
عــلــى جــمــيــع األصـــعـــدة وإعـــــادة تــعــريــف الــوكــالــة بنفسها 
فاعلية  أكثر  لجعلها  تحملها  التي  اإلعالمية  ورسالتها 

بعملها سواء داخل الكويت أم خارجها.
واطــلــع خـــالل الــجــولــة عــلــى خــطــة الــعــمــل ملــركــز العمليات 
الــدوائــر  التي تغطي جميع  امليدانية  والــفــرق  الوكالة  فــي 

االنتخابية في البالد.
وكان في استقبال وزير االعالم املدير العام لوكالة األنباء 
املدير  ونائب  املناعي  محمد  بالتكليف  )كونا(  الكويتية 
الــعــام لــقــطــاع الــتــحــريــر بالتكليف عــصــام الــغــانــم ونــائــب 

المطيري خالل زيارته مقر وكالة األنباء الكويتيةرئيس التحرير للشؤون املحلية بركة الجسار.

محافظ األحمدي خالل الجولة

مدير البلدية متفقداً سير االنتخابات

متطوعو »الهالل األحمر«

محافظ حولي والعاصمة

محافظ الجهراء:

خريطة طريق لتصحيح المسار
أشـــــــــاد مــــحــــافــــظ الـــــجـــــهـــــراء نـــــاصـــــر الـــــحـــــجـــــرف بــــــاألجــــــواء 
مجلس  انتخابات  فــي  الــبــالد  تشهدها  التي  الديموقراطية 
األمة 2022، التي »سادتها أجواء التنافس واألخوة«، مشددا 
على أن املشاركة فيها تشكل خريطة طريق لتصحيح املسار 

السياسي الذي نادى به الخطاب السامي.
وثمن الحجرف جهود رجال القضاء وكل القطاعات األمنية 
والطواقم الصحية واللجان العاملة من كل الوزارات في هذا 

ناصر الحجرفاالستحقاق الديموقراطي. 

محافظ حولي والعاصمة: 

جهود جبارة ُبذلت إلنجاح االنتخابات
أعـــــــــــرب مـــــحـــــافـــــظ حــــولــــي 
و»الـــعـــاصـــمـــة بـــالـــوكـــالـــة« 
علي األصــفــر، عــن تقديره 
الــكــبــيــر لــجــهــود الــعــامــلــني 
املـــبـــذولـــة إلنـــجـــاح الــحــدث 
الـــــــــديـــــــــمـــــــــوقـــــــــراطـــــــــي فــــي 
االنـــتـــخـــابـــات، الفـــتـــا عقب 
جــــولــــتــــه الـــتـــفـــقـــديـــة عــلــى 
عــــدد مـــن مـــراكـــز االقـــتـــراع 
فــــــــي مــــخــــتــــلــــف الــــــــدوائــــــــر 
االنــتــخــابــيــة بــمــحــافــظــتــي 
حولي والعاصمة بالشكر 
إنجاح  العاملني على  لكل 
هذا العرس الديموقراطي.

محافظ األحمدي:

االنطالق نحو مستقبل أفضل
شــــدد مــحــافــظ األحـــمـــدي 
الشيخ فواز الخالد، على 
الرشيدة  القيادة  قــرار  أن 
بــــــــإنــــــــاطــــــــة مـــــســـــؤولـــــيـــــة 
تصحيح املسار بالشعب 
»تــــاريــــخــــي«، مــــؤكــــدا فــي 
تــصــريــح لـــه عــقــب جــولــة 
تـــــفـــــقـــــديـــــة عــــــلــــــى بـــعـــض 
الــلــجــان االنــتــخــابــيــة في 
الـــدائـــرة الــخــامــســة أمــس، 
الـــــقـــــرار »يــجــعــل  أن هـــــذا 
الكويت  كل بنات وأبــنــاء 
أمــــــــــــــام اهلل  مـــــــســـــــؤولـــــــني 

ثقة  ونــزاهــة مترجمني  أمانة  بكل  للمشاركة واإلدالء بأصواتهم  والــوطــن واألجــيــال 
القيادة وواضعني املصلحة العامة نصب أعينهم في ظل التحديات الكبيرة محليا 
الــصــف، ونــابــذيــن كــل مــا علق بالتجربة  وإقليميا وعــاملــيــا، ومحافظني على وحــدة 
الديموقراطية الكويتية من سلبيات تعيق مسيرة العمل واإلنجاز واالنطالق نحو 

حاضر ومستقبل أفضل«.
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 اكــد املــديــر الــعــام للبلدية 
رئـــيـــس الــلــجــنــة املــشــتــركــة 
لـــــــالنـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات أحـــــمـــــد 
املــنــفــوحــي انـــه مــنــذ إعــالن 
فــــــتــــــح بــــــــــــاب الـــــتـــــرشـــــيـــــح 
النتخابات أعضاء مجلس 
األمـــــــــــــة قـــــــامـــــــت الــــبــــلــــديــــة 
بــتــســخــيــر كــــل امــكــانــاتــهــا 
إلنـــجـــاح وإظـــهـــار الــعــرس 
الــديــمــوقــراطــي بــمــا يليق 
بــمــكــانــة وســمــعــة الــكــويــت 

اقليميا وعامليا.
واشــــــــــاد املــــنــــفــــوحــــي بــعــد 
جـــولـــة تــفــقــديــة عـــلـــى احـــد 
مــــراكــــز االقـــــتـــــراع بــتــعــاون 
الحكومية  الجهات  جميع 

املعنية التي بذلت جهودا كبيرة بالترتيب للعرس الديموقراطي.
بإزالة  االقــتــراع  ملراكز  املقترعني  بتسهيل وصــول  قامت  الحكومية  الجهات  ان  واضــاف 

جميع العوائق التي تحول دون ادالئهم باصواتهم بكل سهولة ويسر.

الوفد األلماني

كلير لوفليشر

مراقبة من المجتمع المدني  
لترسيخ الشفافية والنزاهة

ان��ط��الق��ا م��ن دوره����ا ال��وط��ن��ي ش��ارك��ت جمعيات 
الوطنية، وجمعية  النزاهة  العام مثل جمعية  النفع 
ال��ش��ف��اف��ي��ة، وج��م��ع��ي��ة ال��ص��ح��اف��ي��ن ال��ك��وي��ت��ي��ة في 
 »2022 األم��ة  »مجلس  انتخابات  ومراقبة  متابعة 
وذلك لضمان نزاهة العملية االنتخابية وفق أعلى 

معايير الشفافية.
مراقبة  ف��ي  مهمة  أدوارا  الجمعيات  ه���ذه  ول��ع��ب��ت 
الناخبن  ب��ن  ال��وع��ي  ون��ش��ر  االن��ت��خ��اب��ي��ة  العملية 
والفئوية  والطائفية  القبلية  االن��ت��م��اءات  عن  بعيدا 

وذلك تحقيقا لتصحيح املسار املنشود.

كوادر طبية متواجدة في مقار االقتراع

وزير المالية: 
المسؤولية مضاعفة

ق��������ال وزي����������ر امل�����ال�����ي�����ة وزي������ر 
االقتصادية  ل��ل��ش��ؤون  ال��دول��ة 
واالس����ت����ث����م����ار ع����ب����دال����وه����اب 
علينا  »املسؤولية  ان  الرشيد 
م���ض���اع���ف���ة ال�����ي�����وم م�����ن ب��ع��د 
خ����ط����اب س���م���و ام����ي����ر ال���ب���الد 
الشيخ ن���واف االح��م��د، وال��ذي 
أل���ق���اه ن��ي��اب��ة ع��ن��ه س��م��و ول��ي 
العهد الشيخ مشعل االحمد«.

التفقدية أمس في  جاء ذلك في تصريح خالل جولته 
انتخابات مجلس االم��ة )ام��ة 2022( في مدرسة معن 

بن زائدة املتوسطة بنن في ضاحية عبداهلل السالم.
وأعرب الرشيد عن شكره لوزارة الداخلية على التنظيم 
االشرافية في هذا  اللجان  تعامل  واملرونة في  السلس 
العرس الديموقراطي، متمنيًا التوفيق للمرشحن كافة.

عبدالوهاب الرشيد
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اليت
LIGHT

تحالف علمي ألماني: مشابه للكوليسترول الضار.. ويؤدي إلى تصلب الشرايين

اكتشاف بروتين.. وراء إصابة الشباب بالسكتات القلبية

أش����ار ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��ل��م��ي األمل���ان���ي، ال����ذي ضم 
األملانية  والجمعية  األملانية  القلب  مؤسسة 
ألمراض القلب واألوعية الدموية، وجمعيات 
وم��ن��ظ��م��ات أخ�����رى، إل���ى أن���ه وب���اإلض���اف���ة إل��ى 
الثالثية،  والدهون  الكوليسترول  مستويات 
فإن »البروتني الدهني )أ(«، هو »عامل خطر 
والسكتات  القلبية  للنوبات  نسبًيا«  ج��دي��د 

الدماغية.
وت���ح���ت ش���ع���ار »ال���ن���وب���ة ال��ق��ل��ب��ي��ة ت��ح��ت 50؟ 
ان��ت��ب��ه إل���ى ده���ون ال����دم، ح���دد قيمة ال��ب��روت��ني 
الدهني )أ(«، أكد التحالف العلمي في منشور 
)29 سبتمبر(  للقلب  العاملي  اليوم  بمناسبة 
أنه إذا تم اكتشاف البروتني الدهني )أ( أثناء 
ف��ح��ص ال�����دم ال���روت���ي���ن���ي، ي���ك���ون ه���ن���اك خطر 
وأم��راض  القلبية  بالنوبات  متزايد لإلصابة 

األوعية الدموية.

الدعوة إلى توعية أكبر

وأوص����ى ال��ت��ح��ال��ف ب���أن ي��ك��ون ع��ام��ة السكان 

ع��ل��ى دراي������ة ج���ي���دة ب���ال���ب���روت���ني ال���ده���ن���ي )أ( 
ل��ل��ده��ون من  ال��غ��ذائ��ي  واض��ط��راب��ات التمثيل 
أجل التعرف على املخاطر التي يتعرض لها 
الوقت  في  ومنعها  الدموية  واألوع��ي��ة  القلب 
املناسب، كما يطالب د. توماس فويغتليندر، 
جنًبا  القلب«  »مؤسسة  إدارة  رئيس مجلس 
إلى جنب مع العديد من الخبراء اآلخرين في 

التحالف العلمي.
وي���ع���م���ل ال���ت���ح���ال���ف ع���ل���ى ت���وع���ي���ة األط����ب����اء 
وال�����س�����ك�����ان ب���خ���ط���ر اإلص�������اب�������ة ب����ال����ن����وب����ات 
عن  الناجمة  ال��دم��اغ��ي��ة  وال��س��ك��ت��ات  القلبية 
مثل  للدهون  الغذائي  التمثيل  اض��ط��راب��ات 
ارت���ف���اع ال��ك��ول��ي��س��ت��رول وال���ده���ون ال��ث��الث��ي��ة 

وقيم البروتني الدهني )أ(.

االستعداد الجيني يلعب دورًا رئيسيًا

وب���ح���س���ب م���ؤس���س���ة ال���ق���ل���ب األمل����ان����ي����ة، ه��ن��اك 
الرت����ف����اع   )%  90( ق������وي  وراث���������ي  اس����ت����ع����داد 
م��س��ت��وي��ات ال���ب���روت���ني ال��ده��ن��ي )أ( ف���ي ال����دم، 
املمكن خفض مستوى هذا  م��ن  ليس  ول��ذل��ك 

البروتني من خالل أسلوب حياة صحي، من 
خ���الل م��م��ارس��ة ال��ري��اض��ة وال��ت��م��اري��ن جنًبا 
إلى جنب مع نظام غذائي صحي. وال يوجد 
حالًيا عالج دوائ��ي متاح لخفض مستويات 
البروتني الدهني )أ(، ومع ذل��ك، هناك بعض 

ال���دراس���ات ال��خ��اض��ع��ة ل��ل��رق��اب��ة ال��ت��ي تفحص 
فعالية بعض املستحضرات.

العالج 

على  الحالية  ال��ع��الج  استراتيجية  وتعتمد 

ع��ام.  ال��دم��وي��ة بشكل  األوع��ي��ة  تقليل مخاطر 
البدني  التدخني والنشاط  ع��دم  األس��اس هو 
وكذلك مراقبة ضغط الدم وسكر الدم. ورغم أن 
هذا ليس له تأثير مباشر على قيمة البروتني 
الدهني )أ(، إال أن نمط الحياة الصحي يؤثر 
ب��ش��ك��ل إي��ج��اب��ي ف���ي ع���وام���ل ال��خ��ط��ر األخ����رى 
الدموية، وبالتالي  القلب واألوع��ي��ة  ألم��راض 

فهو مفيد.
وي���ع���د خ��ف��ض ال��ك��ول��ي��س��ت��رول م��ه��ًم��ا بشكل 
ب��ال��ده��ون  امل��رت��ب��ط��ة  امل��خ��اط��ر  خ���اص لتقليل 
ب��ش��ك��ل ع����ام. وت��ش��م��ل ه���ذه األدوي�����ة العقاقير 
األدوية  للكوليسترول وغيرها من  املخفضة 
الخافضة للكوليسترول الضار. لكن وباتباع 
كل ذلك: ال يتم تقليل قيمة البروتني الدهني 

)أ( بحد ذاته، بل املخاطر الكلية.

نور نورالدين  
تشكل النوبات القلبية المفاجئة التي يصاب بها أشخاص في منتصف العمر صدمة 

كبيرة للمقربين منهم. فما الذي يسبب مثل هذه النوبات؟
فقد كشف تحالف علمي ألماني عن عامل خطر جديد لهذه المشكلة الصحية، يتمثل 

بوجود بروتين في الدم يزيد من خطر اإلصابة بالنوبة.
ورغم أنه من المعروف أن النوبات القلبية تحدث بشكل رئيسي بسبب ارتفاع مستويات 

الدهون في الدم، خصوًصا الكوليسترول والدهون الثالثية، خصوًصا لدى كبار السن، 
الذين تتجاوز أعمارهم 50 عاًما، إال أن كثيرين قد يجهلون أن سبب إصابة من هم دون 

50 عاًما بالسكتة القلبية قد يكون متعلًقا بوجود بروتين معين في الدم يزيد من خطر 
اإلصابة بالنوبة، كما نقل موقع »تي-أونالين« األلماني عن »مؤسسة القلب« األلمانية، 

ووفق »دويتشه فيله«.

ما البروتين الدهني »أ«؟
ال يمكن للدهون التي يتم تناولها مع الطعام أن تسبح بحرية في الدم، بل يتم تلقيها 
ونقلها بواسطة البروتينات الدهنية. والبروتني الدهني »أ«، وهو أحد أنواع البروتينات 
كانت  وإذا  الضار.  للكوليسترول  ج��ًدا  )LDL(، مشابه  الكثافة  املنخفضة  الدهنية 

التركيزات في الدم عالية جًدا، فهذا يؤدي إلى تصلب الشرايني.
القلب«  »مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  فويغتليندر،  توماس  د.  البروفيسور  يقول 
ا »الشباب«، 

ً
األملانية إن األمر ينطبق بشكل خاص على النساء والرجال األصغر سن

الذين ليس لديهم أي عوامل خطر تقليدية، مشيًرا إلى أنه عند عالج املرضى الذين 
ا مراقبة مستويات البروتني 

ً
يعانون من خلل في دهون الدم، يجب على األطباء أيض

الدهني »أ« كعامل خطر »جديد نسبًيا«.
ويصنف األطباء مستويات البروتني الدهني »أ« في الدم والتي تزيد على 30 مغ لكل 
ديسيلتر )ُعشر الليتر( على أنها خطيرة. ومن الالفت للنظر أن أفراد أسرة املصابني 
غالًبا ما يصابون بنوبات قلبية في سن أصغر. يقدر الخبراء أن حوالي 20 في املئة 

من سكان أملانيا لديهم مستوى مرتفع من البروتني الدهني »أ«.

ع��ام ال��دم��وي��ة بشكل  األوع��ي��ة  م��خ��اط��ر  تقليل  ع��ل��ى  ال��ح��ال��ي��ة  ال��ع��الج  استراتيجية  تعتمد   ¶

¶ م����ن����ع ال����ت����دخ����ني وزي������������ادة ال����ن����ش����اط ال����ب����دن����ي وم�����راق�����ب�����ة ض����غ����ط ال���������دم وس�����ك�����ر ال������دم 

ب��������ان��������ت��������ظ��������ام ال����������ث����������الث����������ي����������ة  ال�����������������ده�����������������ون  م����������ث����������ل  ال������������������������دم  ده������������������������ون  ف����������ح����������ص   ¶

بالدهون بشكل عام املرتبطة  املخاطر  لتقليل  الكوليسترول مهم بشكل خاص  ¶ خفض 

الدهني »أ« في دمائهم البروتني  الدموية عليهم قياس قيم  ¶ املصابون بتكلسات األوعية 

تدابير وقائيةمعلومات مهمة 
يقول بيرنهارد شفاب، رئيس الجمعية األملانية 
للوقاية من أمراض القلب واألوعية الدموية: إذا 
كان تركيز البروتني الدهني )أ( في الدم مرتفًعا، 
يجب على األطباء تشجيع املرضى على تقليل 
م��خ��اط��ر اإلص����اب����ة ب����أم����راض ال��ق��ل��ب واألوع���ي���ة 

الدموية بشكل عام عن طريق التالي: 
◄ عدم التدخني ◄ ممارسة الرياضة بانتظام
◄ تناول الطعام الصحي ◄ تجنب زيادة الوزن

◄  فحص ضغط الدم وسكر الدم ودهون الدم، 
مثل الدهون الثالثية، بانتظام ◄ على املصابني 
بتكلسات األوع��ي��ة ال��دم��وي��ة م��ن ك��اف��ة األع��م��ار 
وال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن أم���راض القلب ق��ي��اس قيم 

البروتني الدهني )أ( في دمائهم.

10 طرق.. لتعزيز اإلبداع لدى طفلك

التقليدية تشير  املفاهيم  أن  الرغم من  على 
إل�����ى أن�����ه ي���ج���ب ع���ل���ى األط�����ف�����ال اس��ت��ك��ش��اف 
مشكالتهم ومخاوفهم من خالل التعبير عن 
أنفسهم، فإن نتائج األبحاث الحديثة تظهر 
أهمية منح الطفل فرصًا للتعبير عن الذات 

ب��ش��ك��ل إب���داع���ي، س����واء ب��ال��ك��ت��اب��ة أو ال��رس��م 
أو  املوسيقى  أو  األدوار  لعب  أو  ال��درام��ا  أو 
ع��ن نفسه  التعبير  ف��ي  فإنك تدعمه  ال��دم��ى، 

بصراحة ودون إصدار حكم.
وب�����م�����ج�����رد االن������ت������ه������اء م������ن ن���ش���اط���ه���م 
اإلبداعي، استمع بعناية إلى أي شيء 
قد يرغبون في قوله عنه، وابحث عما 
ق����د ي����ح����اول ط��ف��ل��ك ت���وص���ي���ل���ه. واط�����رح 
بعض األسئلة واستمع إلى إجاباتهم. 
ل����ق����د وص�������ف األش�������خ�������اص امل���ن���ت���ج���ون 
بشكل إب��داع��ي ف��ي ك��ل م��ج��ال - العلوم 
وال��ف��ن وال��ري��اض��ة وال��ه��ن��دس��ة والعلوم 
اإلن���س���ان���ي���ة وك�����ل م����ا ت���ب���ق���ى - ت��ج��رب��ة 

كونهم في حالة »تدفق«.

وي������ص������ف ه������������ؤالء األش���������خ���������اص أن����ه����م 
ويتم  نشاطهم،  ف��ي  تماًما  مستغرقون 
ل��درج��ة  ت��رك��ي��زه��م  تنشيطهم م��ن خ���الل 
أن�����ه�����م ي����ف����ق����دون اإلح������س������اس ب���ال���وق���ت 
والجوع والبرد، وما إلى ذلك. ويربطون 

التدفق بالسعادة والهدوء والوفاء.
وف�����ي�����م�����ا ي�����ل�����ي ب�����ع�����ض االق�������ت�������راح�������ات 
ل���آب���اء واألم����ه����ات وف���ق���ا ل��ل��خ��ب��راء في 

:psychologytoday

1 - استمع وشاهد: يبدأ اإلبداع عندما 
ي��ج��د ط��ف��ل��ك ش��ي��ئ��ًا ي��ث��ي��ر اه��ت��م��ام��ه، ل��ذا 

انتبه لفضول طفلك وحماسته.

يكون  عندما  بمالحظاتك:  ش��ارك   - 2

ا، تحدث معه ح��ول كيفية 
ً
طفلك ج��اه��ز

زيادة اهتماماته.

3 - ت��م��ه��ل م��ع��ه: اع���ت���م���اًدا ع��ل��ى م���زاج 
طفلك وطبيعة عالقتك، يمكن أن يكون 
اهتمام  يثبط  قد  أو  حماسك مشجًعا 

طفلك.

األه����������داف  ي����خ����ت����ار  ط����ف����ل����ك  دع   -  4
واألن����ش����ط����ة ال����ت����ي ي���ف���ض���ل���ه���ا: ل��ت��دع��م 
إحساسه باالستقاللية وامللكية، عليك 

فقط دعمه وتوجيهه.

أه������داف  ت���ح���دي���د  5 - س�����اع�����ده ع���ل���ى 
واق�����ع�����ي�����ة، ق����ص����ي����رة امل���������دى وط���وي���ل���ة 

امل�����دى: إذا ك���ان ط��ف��ل��ك م��ه��ت��ًم��ا بجدية 
بمعرفة املزيد عن شيء ما، سواء كان 
دي��ن��اص��ورات أو رس��ًم��ا، فساعده على 
التفكير فيما يرغب في القيام به بعد 

ذلك في تعلمه.

م�����الح�����ظ�����ات  ل����ط����ف����ل����ك  ق�����������دم   -  6
ف���وري���ة وواق���ع���ي���ة وب����ن����اءة تشجعه 

لالستمرار. 

7 - ساعد طفلك في العثور على املهام 
ال����ت����ي ت���ت���ن���اس���ب م����ع م���س���ت���وى ق����درت����ه: 
يكفي  بما  صعبة  املهمة  ت��ك��ون  أن  راع 
ل��ي��ش��ع��ر ب���ال���ت���ح���دي، وق���اب���ل���ة ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ 

ليحدث التدفق.

8 - امنح طفلك األدوات التي يحتاجها 
للتعبير عن الذات بشكل إبداعي: سواء 

ال���درام���ا أو لعب  ال��رس��م أو  ال��ك��ت��اب��ة أو 

أي  أو  ال��دم��ى  أو  امل��وس��ي��ق��ى  أو  األدوار 

شيء آخر - فإنك تدعم صحته العقلية.

9 - اط��ل��ب م��ن م��درس��ة طفلك تشجيع 
ودع������م ال�����ق�����درات اإلب����داع����ي����ة ل���ك���ل ط��ف��ل 

نقاط  إل��ى  اهتماماتهم  تتطور  بحيث 

قوة.

ال���ن���وم  10 - ان���ت���ب���ه إل�����ى ن�����وم ط���ف���ل���ك: 
ض���������روري ل���ص���ح���ة ال���ط���ف���ل وس���ع���ادت���ه 

ورفاهيته والنجاح األكاديمي واإلبداع.

تشير دراسات نفسية وعقلية إلى 
أن األطفال الذين يتعلمون التفكير 

اإلبداعي هم أفضل في حل 
المشكالت والتعامل مع التحديات، 

وأكثر سعادة، ولديهم شعور أقوى 
بالرفاهية، وأقل قلقاً، وأكثر مرونة، 

كما لديهم أجهزة مناعة أقوى.
ويتحقق ذلك من خالل االنخراط في 
التعبير اإلبداعي عن الذات مثل قضاء 
الوقت في الطبيعة والتغذية الجيدة 

والنوم وممارسة الرياضة البدنية. 

»Amylyx« يبطئ تقدم المرض.. ويطيل متوسط   العمر المتوقع بنحو 10 أشهر

ALS أميركا تقر عقارًا جديدًا لمرضى

الرئيسية  الباحثة  باجاني  سابرينا  قالت 
ف�����ي ال������دراس������ة وامل������دي������رة امل����ش����ارك����ة مل��ع��ه��د 
البحوث السريرية العصبية في مستشفى 
ماساتشوستيس العام: »إنها خطوة رائعة 
إلى األمام في معركتنا ضد مرض التصلب 
الجانبي الضموري، في حني أن الدواء ليس 
عالجًا للمرض، إال أنه تقييد كبير لتطوره 
وي��ط��ي��ل م��ت��وس��ط   ال��ع��م��ر امل��ت��وق��ع بنحو 10 

أشهر«.
وتأتي موافقة FDA األميركية بعد أن أجاز 
امل��ن��ظ��م��ون ال��ط��ب��ي��ون ال��ك��ن��دي��ون ب��ي��ع ال���دواء 
يونيو  ف��ي   ،»Albrioza« اس���م  ت��ح��ت  ن��ف��س��ه 

املاضي.
وت���ع���ق���ي���ب���ًا ع���ل���ى إج��������ازة ال����ع����ق����ار ال���ج���دي���د، 
التنفيذية  الرئيسة  ب���االس،  كاالنيت  قالت 
ان���ت���ص���ارًا  »ي����ع����د   :ALS م����رض����ى ل��ج��م��ع��ي��ة 
ملجتمع ALS بأكمله، والذي دعا كثيرا إلى 

املرضى  ال��دواء إلنقاذ  املبكرة على  املوافقة 
ومنحهم األمل«.

م����ن ج����ان����ب����ه، ق������ال ب����ي����ورن أوس����ك����ارس����ون، 
الضموري  الجانبي  التصلب  اختصاصي 
في Mayo Clinic إنه من املحتمل أن يصف 
ال��دواء الجديد للمرضى. وسجلت الدراسة 

لألشخاص الذين يتناولون العقار الجديد 
ا 

ً
مع أدوية أخرى معتمدة من ALS انخفاض

ب��ن��س��ب��ة 25% ف���ي ت��ط��ور امل����رض ع��ل��ى م��دى 
ستة أشهر في املرحلة املتوسطة، أو املرحلة 
الثانية، على 137 شخًصا، وقاست الدراسة 
تطور األشخاص املصابني بمرض التصلب 

الجانبي الضموري باستخدام استبيانات 
ل��ق��ي��اس ق�����درة امل���رض���ى ع��ل��ى أداء وظ��ائ��ف 

جسدية مثل املشي والتحدث والبلع.

األعراض

وف�����ق »م����اي����و ك���ل���ي���ن���ك« ت��خ��ت��ل��ف م����ؤش����رات 

��ب ال��ج��ان��ب��ي ال��ض��م��وري 
ُّ
وأع�������راض ال��ت��ص��ل

���ا ك���ب���ي���ًرا م���ن ش��خ��ص آلخ�����ر، ت��ب��ًع��ا 
ً
اخ���ت���الف

وهو  ب��امل��رض.  امل��ص��اب��ة  العصبية  للخاليا 
ي��ب��دأ ب��ص��ف��ة ع��ام��ة ب��ض��ع��ف ف���ي ال��ع��ض��الت 
ا ب���م���رور ال���وق���ت. قد  ي��ن��ت��ش��ر وي������زداد س�����وًء

تتضمن املؤشرات واألعراض ما يلي:
األن��ش��ط��ة  أداء  أو  امل���ش���ي  ف����ي  ص���ع���وب���ة   ◄

اليومية العادية.
ر والسقوط.

ُّ
◄ التعث

أو  ال����ق����دم����ني  أو  ال����س����اق����ني  ف�����ي  ◄ ض���ع���ف 
الكاحلني.

◄ ضعف اليدين أو صعوبة تحريكهما.
ل الكالم أو مشكالت في البلع.

ُ
◄ تداخ

ز في الذراعني 
ْ

ج في العضالت وَوخ
ُّ
◄ تشن

والكتفني واللسان.
ب غير املالئم 

ُ
◄ البكاء أو الضحك أو التثاؤ

للموقف.
رات معرفية وسلوكية. ◄ تغيُّ

����ب ال����ج����ان����ب����ي 
ُّ
ت������ب������دأ اإلص��������اب��������ة ب����ال����ت����ص����ل

ال��ض��م��وري ع��ادة ف��ي اليدين أو القدمني أو 
األط�����راف، ث��م تنتشر إل���ى أج����زاء أخ���رى من 
ال��ج��س��م. وم���ع ت��ف��اق��م ح���دة امل����رض وت��دم��ي��ر 
ال���خ���الي���ا ال���ع���ص���ب���ي���ة، ت��ض��ع��ف ال���ع���ض���الت. 
��ر ه��ذا في النهاية على املضغ والبلع 

ِّ
وُي��ؤث

األشخاص  يشعر  وال  س. 
ُّ
والتنف ث  والتحدُّ

��رة من  بشكل ع���ام ب��أل��م خ���الل امل��راح��ل امل��ب��كِّ
ب الجانبي الضموري، كما ال 

ُّ
مرض التصل

رة. 
ِّ

َيشيع الشعور بألم خالل املراحل املتأخ
 
ً
ب الجانبي الضموري عادة

ُّ
ر التصل

ِّ
ث

َ
ُيؤ ال 

م في املثانة أو الحواس. في التحكُّ

معلومات
ALS عن

ف���ي  م�����ت�����ق�����دم  م���������رض   ¶
ال���ج���ه���از ال��ع��ص��ب��ي ي��ؤث��ر 
ف�����ي ال����خ����الي����ا ال��ع��ص��ب��ي��ة 
النخاعي  والحبل  امل��خ  في 
مسبًبا فقدان التحكم في 

العضالت

¶ يبدأ بنفضان العضالت 
وض��ع��ف ف��ي األط�����راف أو 

ش حديث ُمشوَّ

ث�����الث  غ������ض������ون  ف�������ي   ¶
إل�����ى خ���م���س س����ن����وات م��ن 
ي���م���وت معظم  األع�������راض، 

املرضى

أل�����ف   32 م�������ن  أك������ث������ر   ¶
فقط  أميركا  ف��ي  شخص 

يعانون من املرض

Albrioza وافقت كندا على العقار في يونيو الماضي.. ويباع تحت اسم

د.والء حافظ
في بادرة أمل جديدة لمرضى التصلب الجانبي الضموري »ALS«، وافق منظمو األدوية 

في الواليات المتحدة على الدواء الجديد لشركة Amylyx، مما يمنح المرضى خياًرا 
جديًدا إلبطاء تقدم المرض المميت، وفقاً لما جاء في صحيفة وول ستريت. 

والتصلب الجانبي الضموري هو مرض عصبي يؤدي إلى تدمير الخاليا العصبية الحركية 
في النخاع الشوكي والدماغ، مما يؤدي إلى فقدان الحركة واإلرهاق ومشاكل البلع 

التي تؤدي إلى وفاة معظم المرضى في غضون سنتين إلى خمس سنوات من 
التشخيص.

 ALSويعد هذا الدواء األول الذي توافق عليه إدارة الغذاء والدواء لمصلحة مرضى الـ
في غضون خمس سنوات.

ع���������ن ال�������ع�������ق�������ار ال�����ج�����دي�����د
ب��ن��ح��و 10 أشهر ال��م��ت��وق��ع  ال��ع��م��ر  ال���م���رض.. وي��ط��ي��ل م��ت��وس��ط  ت��ق��دم  ي��ب��ط��ئ  ال�����دواء   ¶

¶ ال��ب��اح��ث��ة ال��رئ��ي��س��ي��ة ف��ي ال���دراس���ة: خ��ط��وة رائ��ع��ة إل���ى األم����ام ف��ي م��واج��ه��ة ال��م��رض 

ال���م���رض  ض����د  م��ع��رك��ت��ن��ا  ف����ي  م��ه��م��ة  وخ����ط����وة  ك���ب���ي���ر..  ان���ت���ص���ار   :ALS ج��م��ع��ي��ة   ¶

ل����ل����م����رض����ى ن�����ص�����ف�����ه  أن  ال�����م�����ح�����ت�����م�����ل  م��������ن  ك������ل������ي������ن������ك«:  »م��������اي��������و   ¶



يزيد مستويات الطاقة وينّظم حرارة الجسم ويسّهل الهضم

شرب الماء.. هل يرطب البشرة الجافة؟

ي���ق���ول ج���وش���وا زي��ش��ن��ر ط��ب��ي��ب األم�������راض ال��ج��ل��دي��ة 
نيويورك:  مدينة  ف��ي  ال��ب��ورد  ش��ه��ادة  الحاصل على 
 الحفاظ على بشرة 

ّ
 أن

ّ
 نظن

ْ
»إنها ألسطورة كاملة، أن

��م ش���رب ك��م��ي��ات وف���ي���رة م���ن امل�����اء. ف��امل��اء 
ّ
رط���ب���ة، ي��ح��ت

يدخل مجرى الدم، وُيطرح في البول من خالل الكلى. 
 شرب القليل أو الكثير من املاء 

ّ
ثبت أن

ُ
وال بيانات ت

ظهر 
ُ
يؤدي إلى تحسني جودة البشرة. فهناك أدلة ت

 شرب ثمانية أكواب من املاء يوميًا ليس أمرًا الزمًا. 
ّ
أن

بقّية  مثل  بالعطش،  ��ص��اب 
ُ
ت البشرة   

ّ
أن والصحيح 

الجسم، فخاليا الجلد تحتوي على املاء الذي تفقده 
تدريجيًا على مدار اليوم من خالل ممارسة األنشطة 
البدنية، والتدريبات املكثفة أو نتيجة الطقس الحار 
ال��زائ��د، ما  أو اإلس��ه��ال وال��ق��يء أو الحمى أو التبول 
ي��ؤدي بها إلى  ال��ذي  يجعل البشرة عرضة للجفاف 
الشيخوخة، وإلى ملمس جاف. أضف إلى ذلك ظهور 

أمراض جلدية أخرى لدى بعض األشخاص«.

احتباس الماء

ت��ش��رح خ��ب��ي��رة ال��ب��ش��رة ش���ارل���وت ب��ال��ي��رم��ي��ن��و ح��ول 

امل��اء عبر الجلد،  امل��اء في البشرة، وف��ق��دان  احتباس 
فتقول: »إذا كانت بشرتك جافة، من املحتمل أن يكون 
حاجزك الواقي ضعيفًا. وهذا يعني أنه ليس لديك 
ما يكفي من الزيت أو الدهون في بشرتك لالحتفاظ 
باملاء. في هذه الحالة، لن تغذي كمية املاء املوجودة 
املثالي سيكون باستخدام كريمات   

ّ
بشرتك، والحل

 موضعيًا ال داخليًا«. 
ً
عّد حال

ُ
ترطيب البشرة التي ت

ب، 
ّ
يحّبذ الدكتور زيشنر، هو اآلخر، استخدام املرط

فيقول: »ُيعّد وضع املرطب طريقة فّعالة في معالجة 
البشرة الجافة ب��داًل من ش��رب امل��اء«. وه��ذا ما يقود 
للعناية  بالخطوات األساسية  االل��ت��زام  إل��ى وج��وب 
إنها  الجلدية  األم��راض  أطباء  يقول  التي  بالبشرة، 

تنظف وترطب.

ممارسات الترطيب الصحية 

 
ّ
��ب ال��ن��اف��ع، ف��إن

ّ
ق األم���ر ب��اخ��ت��ي��ار امل��رط

ّ
ع��ن��دم��ا يتعل

امل��ك��ون��ات ال��ث��الث��ة الرئيسية ال��ت��ي ي��ج��ب االس��ت��ف��ادة 
منها ه��ي: الحمض ال��ده��ن��ي، وال��س��ي��رام��ي��د امل��ط��ري، 
وال��ك��ول��ي��س��ت��رول. ن��ع��م ال��ك��ول��ي��س��ت��رول! ت��ق��ول ليزلي 

الجلدية بجامعة ميامي  األم���راض  أس��ت��اذة  ب��وم��ان 
ب��ف��ل��وري��دا: »ع��ن��د ت��ط��ب��ي��ق��ه م��وض��ع��ي��ًا، ل���ن ي��ؤث��ر في 
م��س��ت��وي��ات ال��ك��ول��ي��س��ت��رول ف���ي ال��ج��س��م«. ف����إذا كنت 
الكوليسترول  م��س��ت��وي��ات  لتخفيض  دواًء  ت��ت��ن��اول 
في ال��دم، فهذا األخير قد يسبب الجفاف للجلد، ما 
جوء إلى استخدام كريم غني بمكّون 

ّ
م عليك الل

ّ
يحت

الكوليسترول من أجل االحتفاظ بالرطوبة.
وُي���ن���ص���ح ب���وض���ع ال���ك���ري���م���ات امل���رط���ب���ة ع��ل��ى ال��ج��ل��د 
ال��رط��ب بعد االس��ت��ح��م��ام. أم���ا، إذا اح��ت��اج��ت البشرة 
ترطيبًا إضافيًا، فيمكنك تجاوز املرطب، واستخدام 
ه ال 

ّ
األمصال التي تمتصها البشرة بسهولة. وهذا كل

ه إلى املاء، »فالحفاظ على 
ّ
ُيغني عن حاجة الجسم كل

الترطيب الكافي مهم لصحتنا، حيث يمكن للجفاف 
ال��ش��دي��د أن ي��ؤث��ر ف��ي عمل القلب وال��ك��ل��ى«، بحسب 

الدكتور زيشنر.

تأثير العوامل البيئية 

عرض للرياح القاسية، والحرارة 
ّ
يجب التقليل من الت

واالستحمام  والشمس،  العالية،  واألم��اك��ن  الجافة، 
الطويل.

ي��ش��رح ال��دك��ت��ور ب���اوم���ان دور ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي في 

الغنية  األطعمة   
ّ
إن حيث  بالرطوبة،  البشرة  تزويد 

باألحماض الّدهنية األساسية املوجودة في الجوز 
وبذور الكتان والسلمون وزيت الزيتون تساعد في 
الجلد. وكشفت دراس��ة  الحفاظ على ترطيب خاليا 
أج���راه���ا م��ع��ه��د األم������راض ال��ج��ل��دي��ة ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة في 
تناولن مكمالت  ��وات��ي 

ّ
ال��ل النساء   

ّ
أن ��ا، 

ً
أي��ض أمل��ان��ي��ا، 

زي��ت ب��ذور الكتان أو لسان الثور )2.2 غ��رام يومًيا( 
مل���دة 12 أس��ب��وًع��ا الح��ظ��ن زي����ادة ف��ي رط��وب��ة الجلد، 
باومان  الدكتور  في خشونته. وينصح  وانخفاضًا 
ب��ات��ب��اع ن��ظ��ام غ���ذائ���ي ص��ح��ي م��ك��ون م���ن ث����الث إل��ى 

خمس حصص أسبوعيًا من األحماض الدهنية.

ر أخطرها عدم اإلحساس بالواقع والتعرُّض للتنمُّ

8 تأثيرات سلبية لألجهزة 
الذكية في األطفال

1 - تزيد عمليات التنّمر

أصبح اإلنترنت واحدا من أكثر الوسائل استخداما في عمليات التنّمر على اآلخرين. واملشكلة 
أن معظم املتنمرين يتمتعون بالحماية ألنهم مجهولو الهوية.

2 - انتهاك الخصوصية

ع��ن��دم��ا ي��دخ��ل األط���ف���ال وامل���راه���ق���ون إل���ى م��ن��ص��ات ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي، ي��ف��ق��دون ال��ك��ث��ي��ر من 
خصوصيتهم وتصبح جميع امللفات الشخصية مرئية ويمكن الوصول إليها.

3 - تفكيك العالقات االجتماعية

عاش األطفال من األجيال السابقة املغامرة واللعب في مساحات مفتوحة والتفاعل مع األطفال 
اآلخرين في كل مكان وتمكنوا من بناء الروابط العاطفية على أساس االهتمام املشترك والوقت 

الذي يقضونه معا، أما اآلن فقد أصبح الوضع مختلفا.

4 - فقدان اإلحساس بالواقع

عندما ال تكون هناك بيئة آمنة عاطفيا وجسديا، يفر العديد من األطفال إلى العالم االفتراضي، 
ويمكنهم أن يتخيلوا الحياة التي يحبونها أكثر مع أنها بعيدة عن واقعهم.

5 - اإلضرار بالصحة العقلية

للتكنولوجيا  املفرط  التعرض  فإنه بسبب  ي��زال غير مكتمل،  األطفال ال  أدمغة  نظرا ألن تطور 
يمكن أن يتدهور بالفعل. وهذا هو واحد من أخطر اآلثار السلبية للتكنولوجيا على مستقبل 

صحتهم العقلية.

6 - تعوق تطور اللغة واإلبداع

تؤثر الكثير من التطبيقات والبرامج في تطوير اللغة واإلبداع، حيث ال تتطلب أي استجابة من 
الطفل وال تحفز الخيال. كما أنها تتداخل سلًبا مع ذوق صحي للقراءة وتخلق نزعة استهالكية 

عند األطفال.

7 - ُتفقد األطفال الرغبة في اللعب في الهواء الطلق

فهم  إلكتروني،  ب��دون جهاز  االستمتاع  كيفية  الحالي  الجيل  األط��ف��ال من  الكثير من  ال يعرف 
يتوقفون عن اللعب في الهواء الطلق أو استخدام ألعابهم ألنهم ال يجدونها مثيرة لالهتمام.

 

8 - تخلق مشكلة السمنة عند األطفال

األطفال الذين يقضون الكثير من الوقت مع ألعاب الفيديو أو التلفزيون أكثر عرضة لإلصابة 
بالسمنة أو تفاقم السمنة لديهم. وهناك عواقب أخرى مرتبطة بأنماط الحياة املستقرة، وهي 

مشاكل األرق واضطرابات الجهاز الهضمي.

رفيف نحلة
كثير من الناس، ال سّيما بعض المشاهير منهم، يقولون إّن سّر بشرتهم الخالية من المسام كامن في 

شرب كميات وفيرة من الماء. وفي الحقيقة نحن نتناول الماء لفوائده الكثيرة، ومنها أنه يساعد العقل 
في أداء وظيفته، ويشحذ عمل الدماغ، ويقّوي الذكاء، ويزيد مستويات الطاقة والنشاط، وينّظم درجة 

حرارة الجسم، ويسّهل عملية الهضم، ويحافظ على صحة الجسم كّله، واإلنسان ال يستطيع البقاء على 
قيد الحياة ألكثر من بضعة أيام من دون شرب ماء. 

وبحسب أطباء الجلدية، إّن شرب الماء وحده ال يرّطب البشرة، وترطيب الفم ليس له صلة مباشرة بترطيب 
البشرة، فكل خلية ونسيج وعضو في الجسم يحتاج الماء ليؤدي وظائفه على نحو صحيح. 

الجلد الجاف
وآلية الترطيب

ي��ؤك��د األط��ب��اء أن ال��ج��ل��د ال��ج��اف ه��و نتيجة 
إصالحها  يمكن  ال  وبيئية  وراث��ي��ة  ع��وام��ل 
إّن  ال��ف��م فحسب، حيث  ترطيب  ط��ري��ق  ع��ن 
باإلضافة  يعتمد،  البشرة  ترطيب  تحسني 
إل��ى ش��رب امل��اء، على مجموعة من العوامل 

التي تعمل مًعا لتحقيق هذه الغاية. 
ط��ب��ي��ب��ة  رودان،  ك���ات���ي  ت���ق���ول  ج��ه��ت��ه��ا  م����ن 
ف��ي منطقة خليج س��ان  ال��ج��ل��دي��ة  األم����راض 
النباتات.  »البشر ليسوا مثل  فرانسيسكو: 
امل��اء،  نستهلك  عندما  تنتعش  ال  وبشرتنا 
م��ن مستحضر  تفيدك مسحة  ق��د  ف��ق��ط... 

الترطيب أكثر مما لو شربَت غالون ماء«.

محمد أمين
فرضت األجهزة الذكية وبرامجها وتطبيقاتها نفسها كجزء رئيسي من الحياة اليومية 

لألطفال والمراهقين. وفي هذا الصدد يؤكد االختصاصيون أنه يجب أن يشعر اآلباء بالقلق 
أكثر من أي وقت مضى، بشأن اآلثار السلبية لألجهزة االلكترونية على أبنائهم. فعلى الرغم 

من وجود فوائد لهذه األجهزة، فإنه من الضروري أن يتوخى اآلباء الحذر تجاهها.
موقع »يو آر مام« يذّكر بأكثر ثمانية آثار سلبية للتكنولوجيا على األطفال، جاءت كالتالي:

بسيطة وأنيقة ومناسبة للعمل والدراسة

التنورة الطويلة تسيطر على موضة هذا الخريف
سليمة لبال

ع�����ادت ال���ت���ن���ورة ال��ط��وي��ل��ة امل��س��ت��ق��ي��م��ة، ل��ت��ف��رض 
نفسها بقوة على اتجاهات املوضة هذا الخريف. 
وي���ب���دو أن ه����ذه ال��ق��ط��ع��ة ال��ب��س��ي��ط��ة، ه���ي أف��ض��ل 
ح��ل��ي��ف ح���ال���ي���ًا ل��ل��ن��س��اء وال����ش����اب����ات، س������واء ف��ي 
الجامعة أو العمل، وفق تقرير نشرته مجلة فام 

اكتويال الفرنسية.
يقول خبراء املوضة إنه لو اخترت التسوق عبر 
االنترنت أو قمت بجولة في املجمعات التجارية، 
فستالحظني هذه األيام سيطرة التنورة الطويلة 
وامل��س��ت��ق��ي��م��ة ع��ل��ى أغ��ل��ب م���ا ت��ع��رض��ه ال��ع��الم��ات 
ال��ت��ج��اري��ة، ال��ت��ي ي��ب��دو أن��ه��ا ص��رف��ت ال��ن��ظ��ر ه��ذا 
القطعة  ه��ذه  القصيرة. وم��ع  التنورة  املوسم عن 
املفعمة باألنوثة، ستشعرين باألناقة والثقة في 
العمل والدراسة. لكن خبراء املوضة ينصحونك 
ب��ع��دم اخ��ت��ي��ار أي ت��ن��ورة، وال��ح��رص على اقتناء 
م�����ودي�����الت م���ص���ن���وع���ة م����ن ال���ك���ت���ان أو ال���ص���وف 
أو ح��ت��ى ال��ت��ري��ك��و، وت���ف���ادي األق��م��ش��ة امل��ط��ب��وع��ة 
ال��ل��ون واعتماد  أح��ادي��ة  ال��ن��م��اذج  والتركيز على 
األل���وان الكالسيكية، مثل األب��ي��ض و األس���ود أو 

البيج. 
وه����ن����اك أي���ض���ًا أل��������وان أك���ث���ر ح���ي���وي���ة، ي��ن��ص��ح��ك 
خبراء املوضة بتجربتها، مثل األحمر وال��وردي 

الفوشيا واألخضر حتى تظهري بأفضل إطاللة. 

كيف أنّسقها؟

جينر  كيندال  األميركية  األزي���اء  ع��ارض��ة  ظهرت 
ترتدي  إطالالتها وه��ي  آخ��ر  ف��ي  للغاية  بسيطة 
ت���ن���ورة ط��وي��ل��ة، دم��ج��ت��ه��ا م���ع ت���ي ش���ي���رت ك��اك��ي 
ال�����ل�����ون، وزوج�������ني م����ن أح����ذي����ة أدي���������داس س��ام��ب��ا 
في  الطويلة  التنورة  ارت���داء  ويمكنك  الرياضية. 
إطاللة كاجويل غير رسمية، كما يمكن ارتداؤها 

مع قميص أبيض أساسي أو مع كنزة ثقيلة في 
ال��ش��ت��اء وق��ب��ع��ة، وك���ل ذل���ك يعتمد ع��ل��ى ستايلك 

ورغباتك.
وب���م���ق���دورك أي��ض��ًا ارت�����داء ال��ت��ن��ورة ال��ط��وي��ل��ة مع 
ص���ن���دل م��غ��ل��ق أو م��ف��ت��وح م���ن ال��ج��ه��ة األم��ام��ي��ة 
وبلوزة زهرية جميلة أو قميص عصري. وملزيد 
من األن��اق��ة، ال تنسي إضفاء االك��س��س��وارات على 
إط���الل���ت���ك، م����ن خ�����الل ح���م���ل ح��ق��ي��ب��ة ي����د ج��م��ي��ل��ة، 

ووشاح ضعيه حول املعصم أو على الشعر.

اإلطاللة الرسمية 

وإلطاللة رسمية مثالية للخريف، ارتدي التنورة 
ال��ط��وي��ل��ة م���ع زوج����ني م���ن أح���ذي���ة امل���وك���اس���ان أو 
الصنادل مع سترة بليزر كبيرة الحجم ومحددة 

الكتفني.
وخ�����الل ال���س���ه���رة، ي��م��ك��ن أي���ض���ًا ارت�������داء ال��ت��ن��ورة 
الطويلة مع ح��ذاء كالسيكي أو صندل ذي كعب 
عاٍل وبلوزة قصيرة. وإلضفاء املزيد من الجاذبية 

على طلتك، ضعي مجوهرات ذهبية مناسبة.
ال ت���ت���أخ���ري ف���ي اق���ت���ن���اء ت����ن����ورات ط���وي���ل���ة، ف��ه��ذه 
ال��ق��ط��ع��ة ي���ج���ب اق���ت���ن���اؤه���ا وف�����ق امل��خ��ت��ص��ني ف��ي 
جدًا  ومناسبة  بسيطة  ألنها  امل��وض��ة،  اتجاهات 
املوضة  اتجاهات  في  بقوة  حضورها  وسيمتد 

حتى العام املقبل.
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طرق عملية للتخّلص من دهون البطن
مهاب نصر

هل تزعجك دهون بطنك؟ في حين أن 
الدهون الزائدة من أي نوع غير صحية، فإن 

الدهون الحشوية خطيرة بشكل خاص. 
تقول الدكتورة هنية محمدي، من معهد 

كارولينسكا في استوكهولم: »ال تزيد السمنة 
في منطقة البطن من خطر تعرضك ألول نوبة 

قلبية أو سكتة دماغية فحسب، بل تزيد أيضاً 
من مخاطر تكرار األمور نفسها بعد المحنة 
األولى«. وتتابع: »الحفاظ على محيط الخصر 

الصحي مهم للوقاية من النوبات القلبية 
والسكتات الدماغية في المستقبل بغض 

النظر عن عدد األدوية التي قد تتناولها أو مدى 
صحة اختبارات الدم لديك«. في ما يلي بعض 

الطرق العلمية للتخلص من دهون البطن، 
وفق موقع »إيت ذيس«:

 

◄ حافظ على نشاطك الحركي

ال���ت���م���ري���ن ه����و ع����ام����ل رئ���ي���س���ي ل���ل���م���س���اع���دة ف��ي 
ال���ت���خ���ل���ص م����ن ده������ون ال���ب���ط���ن. ي���ق���ول ال���دك���ت���ور 
سانجاي جوبتا، كبير املراسلني الطبيني لشبكة 
ال��ت��م��ري��ن  ال���ص���ح���ة: »إن   ع���ن خ���ب���راء 

ً
ن���ق���ال  CNN

امل��ت��س��ق وامل��ع��ت��دل ف��ي ح��د ذات����ه ي��س��اع��د الجسم 
في التخلص من كميات هائلة من دهون البطن 
العميقة، حتى عندما ال يسجل مقياسك خسارة 
وزن«، وي��ت��اب��ع: »إذا ك��ان وزن���ك ج��ي��دًا، ولكنك ال 
ت����زال ت���واج���ه م��ش��ك��ل��ة ف���ي ف���ق���دان ده����ون ال��ب��ط��ن، 
فتأكد من قيامك بالنوع الصحيح من التمارين. 
عضالت  ب��ش��د  ال��ج��ل��وس  عمليات  ت��ق��وم  فبينما 
القوة  تمارين  أن  ال��دراس��ات  تظهر  ف��ق��ط،  البطن 

يمكن أن تقلل من دهون البطن«.

◄ قم بإصالح نظامك الغذائي

ي��ع��د ت��ن��اول ن��ظ��ام غ��ذائ��ي غ��ن��ي ب��األط��ع��م��ة الكاملة 
البطن.  أم��رًا مهمًا لفقدان ده��ون  الصحية واملغذية 
يقول بريت شير، دكتوراه في الطب: »تلعب التغذية 
البطن«. »العديد من  دورًا حيويًا في تقليل ده��ون 
ال��وزن، بما في  التي تعزز فقدان  الغذائية  األنظمة 
ذل���ك األن��ظ��م��ة ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ن��ب��ات��ي��ة وال��ق��ي��ود امل��زم��ن��ة 
للسعرات الحرارية، يمكن أن تساعد األشخاص في 
فقدان دهون البطن. ومع ذلك، فإن املفتاح هو إيجاد 
نظام غذائي مستدام يوفر تغذية كافية ويساعدك 
قد  للكثيرين،  بالنسبة  ال��ب��ط��ن.  ده���ون  ف��ق��دان  على 
ت��ك��ون حمية ال��ك��رب��وه��ي��درات خ��ي��ارًا ف��ع��ااًل، ك��م��ا أن 

إضافة الصيام املتقطع لروتينك يعد أمرًا واعدًا«.

◄ ال تقاوم الضغط النفسي باألكل

ي��ق��ول ال��خ��ب��راء إن س���وء ال��ت��ع��ام��ل م���ع اإلج���ه���اد قد 

ي��ج��ع��ل ده������ون ال���ب���ط���ن أس�������وأ. ت���ق���ول إل���ي���س���ا إي���ب���ل، 
دكتوراه: »إن اإلجهاد يؤثر في مكان ترسب الدهون 
فعليًا في أجسامنا.. نحن نعلم أن التعرض املفرط 
للكورتيزول يمكن أن يزيد من ده��ون البطن. لذلك 
فمن املنطقي أن تقليل التوتر يجب أن يقلل الوزن 

أيضًا«.

◄ ال تهمل وجبة اإلفطار

ت��ظ��ه��ر األب���ح���اث أن ت���ن���اول وج��ب��ة اإلف���ط���ار يرتبط 
بانخفاض دهون البطن. يقول طبيب القلب الدكتور 
ف��ي��ري��ن��د س���وم���رز إن أول���ئ���ك ال���ذي���ن ت���ن���اول���وا وج��ب��ة 
اإلفطار بشكل متكرر اكتسبوا أقل من 3 أرطال في 
ال��ذي��ن تناولوا وجبة اإلف��ط��ار،  ال��ع��ام. بينما أول��ئ��ك 
ربما م��رة واح��دة إل��ى أرب��ع م��رات في األس��ب��وع، زاد 
وزنهم على 5 أرط��ال. أما أولئك الذين لم يتناولوا 
وجبة اإلفطار على اإلطالق فقد زاد وزنهم أكثر من 

8 أرطال في العام.



العائلة الفلسطينية
يستذكر املليفي كيف أنقذته عائلة فلسطينية من األسر فقبل أيام من التحرير وبينما يجلسون بجوار منزلهم جاءه صديق عراقي كردي 
يدعى حيدر وكان يسكن ذات الفريج قبل أن ينتقل إلى حولي وأبلغه أن هناك قرارا بالقبض على أكبر عدد من الشباب الكويتيني الستخدامهم 
دروعا بشرية عند الهجوم البري وطالبهم بأال يخرجوا من املنزل. ويضيف انه بالفعل بدأ الجنود يقبضون على الكويتيني في كل املناطق ما 
جعله يلزم منزله يومني دون الذهاب للمسجد، وفي يوم الجمعة األخيرة قبل التحرير أذن املؤذن للصالة فشعر برغبة في الذهاب للمسجد 
ورغم طلب زوجته بأال يذهب فقد أصر على رأيه وعند خروجه من منزله مرت بجواره سيارة من نوع جيمس مسرعة باتجاه املسجد وبعد 
دخوله اكتشف أن السيارة بها جنود استخبارات عراقيون يقبضون على الشباب وحني دخل املسجد لم يجد به سوى 15 من كبار السن. 
ويذكر أنه عقب الصالة كانت السيارة تقف مقابل باب املسجد وكان من بني املصلني عائلة فلسطينية مكونة من أب واثنني من أبنائه الشباب 
تم ايقاف سيارتهم من قبل الجنود قبل دخولهم للمسجد وتركوهم بعدما تأكدوا من هويتهم وعند الخروج وبينما يتملكه الخوف على نفسه 
وعلى أسرته في املنزل تقدم األب الفلسطيني وأخبره أنهم سيأخذونه معهم إلى منزله ألن العراقيني لن يفتشوا سيارتهم بعدما تعرفوا عليهم 

عند الدخول للمسجد.
ويشير إلى أن سيارة الجنود كانت قد تحركت قليال ما سمح له بالدخول إلى سيارة األس��رة الفلسطينية وطلب منه األب أن يخفي غترته 
وبينما يتحركون أوقفهم الجنود ولكنهم سمحوا للسائق بالتحرك بعدما تأكدوا أنه فلسطيني وعندها تنفس الجميع الصعداء ألن اكتشافهم 

لم يكن يعني فقط القبض عليه وإنما اعدام الرجل الفلسطيني الشهم وأبنائه إذ كان هناك قرار باعدام كل من يساعد الكويتيني على الفرار.

شرطان لوظيفة ديوان الخدمة
يستعرض أحمد املليفي الوظائف التي عمل بها ومنها ديوان الخدمة املدنية الذي عمل به عقب تخرجه في كلية الحقوق والشريعة عام 1981.

وعن قصة العمل به يقول ان عددهم كخريجني كان قليال وكانوا مطلوبني في النيابة العامة ووزارة الخارجية والفتوى والتشريع لذا ركز زمالؤه على 
تلك الجهات بسبب رواتبها املرتفعة أما هو فكانت لديه رغبة في الدراسة بالخارج، لذا اختار أن يعمل في بلدية الكويت لسهولة منحها بعثات دراسية 
ملوظفيها وبعد تقديم أوراقه لم يحصل على رد وبعد فشله في مقابلة مدير البلدية توجه إلى ديوان الخدمة املدنية لتقديم شكوى وهناك التقى الوكيل 
املساعد للشؤون القانونية ضاري العثمان الذي عرض عليه العمل في إدارة الفتوى بالديوان، فوافق بشرطني، أولهما أن يذهب للحج ألنه كان يريد أن 
يأخذ شقيقاته وزوجة والده ووالدة زوجته للحج في ذلك العام، والشرط الثاني أن يحصل على بعثة لتكملة الدراسة، وبالفعل وافق العثمان وصدر قرار 
تعيينه في نفس اليوم ألن أوراقه كانت جاهزة بالديوان أصال.وعن تجربته في الديوان يقول املليفي انه ولألسف فإن ديوان الخدمة ال يقوم بالدور املطلوب 
منه كونه جهة رقابة إدارية على كل الجهات الخاضعة لقانون الخدمة املدنية ومن املفترض أن يعمل على تطوير القوانني واللوائح والعاملني في الجهات 

كل هذه األدوار لم يقم بها، وعلى العكس أصبح أداة في يد بعض الوزراء للحصول على االستثناءات ملصلحة أصدقاء الوزراء خاصة املنتخبني منهم.
ويضيف أنه بعد عودته من أميركا واصل العمل في الديوان وتمت ترقيته إلى مراقب إدارة الفتوى والرأي وفي عام 1986 طلب منه رئيس مجلس األمة 

وقتها أحمد السعدون العمل في املجلس الذي كان في بداية انتقاله إلى مبناه الجديد الواقع على شارع الخليج.
ويلفت إلى أنه في أول لقاء له برئيس املجلس وكان يعرفه مسبقا، طلب منه أن يتولى مسؤولية املكتب القانوني الذي كان يتولى مسؤوليته مستشار 

مصري وأنه كان من الواضح اتجاه السعدون إلى التكويت، حتى املراسلون في الجلسة جعلهم من الحرس الوطني بلباس مدني.

أحمد المليفي: محنة الغزو أثبتت
أننا ماهرون في إضاعة الفرص 

الفشل  أو  ال��خ��ط��أ  م��ن  ال��خ��وف  أن  إل���ى  املليفي  أح��م��د  يشير 
يصيب اإلنسان بإعاقة حركية وتبلد في الفكر ويستشهد 
خريجي  على  قصها  ال��ت��ي  الشخصية  بتجربته  ذل��ك  على 
الثانوية خالل حفل أقامته لهم جمعية مشرف التعاونية، 
وك���ان وقتها نائبا ف��ي امل��ج��ل��س، وأن���ه ل��م ي��ت��ردد ف��ي اخبار 
الطالب أنه رسب في املرحلة الثانوية، وكيف أنه وبعد أن 
ل��ه إلكمال  ك��ان ذل��ك داف��ع��ا  ذاق طعم الفشل وشعر بمرارته 
دراسته بجهد أكبر والحصول على النسبة املطلوبة للقبول 

في كلية الحقوق.
ال��ط��الب، إذ ذكر  ف��ي ذات الحفل حفز  أن��ه  ال��ك��ات��ب  ويضيف 
سببا  ك��ان  الجامعة  داخ���ل  النقابي  العمل  ف��ي  انشغاله  أن 
ف��ي ت��خ��رج��ه ب��ت��ق��دي��ر ج��ي��د م��رت��ف��ع ف��ق��ط، ورغ����م ذل���ك واص��ل 
دراس���ت���ه وح��ص��ل ع��ل��ى درج����ة امل��اج��س��ت��ي��ر ف���ي ال��ق��ان��ون من 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة وع���اد ل��ي��خ��وض ان��ت��خ��اب��ات 1996 بدعم 
لم  أن��ه  التغيير، ورغ��م  بفكرة  من مجموعة شباب يؤمنون 
يرهن نفسه وقتها لحزب سياسي أو بعد طائفي أو قبلي 
استطاع النجاح في دائرة تعرف بأنها »الكويت مصغرة«، 
النجاح بعد منافسة شرسة  املفكرين، وتمكن من  وبدائرة 

مع املرشحني.

بالتجارة النواب  عمل 
 

وت���ح���ت ع����ن����وان »اع�����ت�����راض ع���ل���ى ع���م���ل ن������واب ال���ح���رك���ة ف��ي 
التجارة«، يروى املليفي أن القشة التي قصمت ظهر البعير 
انتخاب مجموعة  تم  بشأن عالقته باإلخوان كانت عندما 
منهم في مجلس األمة وكانت الحملة االنتخابية لهم على 
حساب الجماعة وكنا نقوم بكل شيء دون أي تكلفة مادية 

على املرشح.
وي��ض��ي��ف أن ب��ع��ض امل��رش��ح��ني ب��ع��د أن ن��ج��ح��وا وأص��ب��ح��وا 
أعضاء في البرملان افتتحوا أعمالهم التجارية وبدؤوا في 

التعامل مع الحكومة وبدأ الثراء يظهر عليهم.
وذك���ر أن���ه اع��ت��رض ع��ل��ى دخ��ول��ه��م ال��ع��م��ل ال��ت��ج��اري كونهم 
يمثلون اإلخوان وأي عالقات تجارية حتى إن كانت نزيهة 
املرشح وحده،  فستفسر تفسيرات غير نزيهة ولن تصيب 
ب���ل ال��ج��م��اع��ة ك��ل��ه��ا ل��ك��ن ت���راب���ط امل��ص��ال��ح ال��ش��خ��ص��ي��ة ك��ان 
العمل  النواب في  العقل واملنطق واستمر ه��ؤالء  أق��وى من 
ال���ت���ج���اري، وه����ا ن��ح��ن ن����رى ت��أث��ي��ره��م ف���ي م��ص��داق��ي��ة وق���وة 
الحركة، فاإلخوان بها نخبة مميزة من خيرة الشباب الذكي 
والنشط واملتعلم ولكن مصداقيتها عند الناس غير عالية 
في  وعمقها  حجمها  م��ع  يتناسب  ال  السياسي  وتأثيرها 
املجتمع وقوة تنظيمها ونشاط شبابها بسبب قلة أرادت 

أن تستنفع على حساب الحركة.
ويستمر املؤلف في نقده لحركة اإلخوان مستعرضا جانبا 
آخر يتمثل في عالقتها بانتخابات الجمعيات التعاونية، إذ 
يقول إنه من املفهوم مشاركة الحركة في انتخابات مجلس 
األمة بصفته سلطة تشريعية ورقابية مؤثرة، لكن من غير 
التعاونية،  الجمعيات  ان��ت��خ��اب��ات  ف��ي  مشاركتها  امل��ف��ه��وم 
وه���ي أح���د أوج���ه اع��ت��راض��ه ع��ل��ى س��ل��وك وق�����رارات ال��ح��رك��ة، 
م��ش��ي��را إل���ى أن خ��س��ائ��ر ال��ح��رك��ة اإلس��الم��ي��ة ال��دع��وي��ة أكثر 
وتسلم  التعاونيات  انتخابات  خ��وض  نتيجة  ربحها  م��ن 
مجالس إدارتها، إذ نافست الناس على أمر ليس له عالقة 
بالدعوة، بل ونافست املصلني الذين يعتبرون الخط الثاني 
االنتخابات من  إليه  ت��ؤدي  ملا  للحركة وخسرت تعاطفهم، 

حزازات وتجريح.

»اإلخوان« والجمعيات
ويشير إلى أن األخطر من ذلك هو انحراف بعض اإلخوان 
ف��ي محيط شبهات مالية  الجمعيات ووج��وده��م  إدارة  ف��ي 
ال��ح��رك��ة ومصداقيتها  أث���ر ع��ل��ى سمعة  وف��ش��ل آخ���ري���ن، م��ا 
وأض����اع ج��ه��ود ش��ب��اب��ه��ا امل��خ��ل��ص��ني، الف��ت��ا ل��وج��ود ق���رارات 
تهدف  مالية  لها مصالح  التي  القيادات  بعض  من  تصدر 
فإن  ول��أس��ف  ال��ح��رك��ة،  إل��ى تحقيق مصالحها ال مصلحة 
ه����ذه ال���ق���ي���ادات رغ����م ت��ن��ح��ي��ه��ا ع���ن ال���ق���ي���ادة ب���ص���ورة شكلة 
فإنها مازالت تسيطر على القرار ومجريات األمور وتهيئ 
أبناءها واملقربني ليكونوا الصف الثاني بسبب شهوة املال 

والسلطة.
وي��ض��ي��ف أن���ه ب��ع��د ال��ت��ح��ري��ر ط��ل��ب م��ن��ه ب��ع��ض اإلخ���وان 
ال���ع���ودة ل��ه��م  وق����ال: س��أل��ت ع��ن األس���م���اء ال��ت��ي ستدير 
العمل السياسي فوجدتها نفسها التي اعترضت على 
مسارها وسلوكها، فقلت لهم أنا خرجت بسبب هؤالء 
ولن أعود بوجودهم، ومع ذلك ورغم اختالفي الشديد 
م��ع اإلخ���وان لكنني ال أنسى للحركة دوره���ا ف��ي صقل 

أفكاري.

ي���������������وم ال��������غ��������زو
 

وعن ذكرى الغزو الغاشم يقول املليفي إن صديقه القاضي  
اتصل به في السابعة صباح 2 أغسطس وطلب منه عدم 
الكويت،  العراقية في  القوات  الذهاب إلى املحكمة لوجود 
إذ ك��ان يعرف أن��ه سيأتي إل��ى قصر العدل لوجود دعوى 

تابعة ملكتب املحاماة الخاص به منظورة أمامه.
وأضاف أنه رد على صديقه بأنه يعلم التهديدات العراقية 
وربما تكون القوات قد دخلت إلى الحدود قليال كما حدث 
سابقا، فأجابه بأن األمر أسوأ من ذلك وأنه وصل إلى دوار 

الشيراتون وأن الجيش العراقي هو من أعاده من هناك.
ويتابع: »نهضت مسرعا من الفراش وفتحت الراديو على 
إذاع����ة ل��ن��دن فسمعت أن ال��ج��ي��ش ال��ع��راق��ي دخ���ل ال��ك��وي��ت 
ف��ص��ع��دت إل���ى س��ط��ح امل��ن��زل ف��ي ال��دس��م��ة، إذ استطيع من 
خالله كشف املنطقة حتى قصر دسمان فوجدت الطائرات 
ف��إذا بسرب من طائرات  التفت خلفي،  ثم  تقصف دسمان 
الهليكوبتر ظننتها كويتية، وعندما أصبحت فوق رأسي 
ع��ل��ى ارت���ف���اع م��ن��خ��ف��ض رأي����ت ال��ع��ل��م ال���ع���راق���ي ف��ع��رف��ت أن 

الكويت سقطت«.
وي��ذك��ر أن��ه ح��ني شاهد قصف قصر دس��م��ان تملكه القلق 
على حياة األمير الراحل الشيخ جابر األحمد كونه يمثل 
م��أزق  ف��ي  باتت  ال��ب��الد  أن  يعني  والقبض عليه  الشرعية، 
وذل، وحني جاء خبر نجاح األمير وولي العهد وخروجهما 

إلى السعودية بكى فرحا وشعر باألمل منذ تلك اللحظة.

ن����م����وذج ال��وط��ن��ي��ة
وتحت عنوان »عبد اهلل بن نخي نموذج الوطنية والعطاء« 
إلى  يشير  إذ  ال��ط��ي��ب،  ج���اره  م��ع  املليفي قصته  يستعرض 
أن ال��ك��وي��ت��ي��ني ق���دم���وا ن���م���اذج ف���ري���دة ورائ���ع���ة ف���ي ال��ع��ط��اء 
والتضحية والوالء للشرعية، ومن هؤالء جاره عبد اهلل بن 
نخي، إذ عمل الجميع، وهو منهم، في الجانب املدني كإدارة 
التموين على من تبقى  الدسمة وفروعها وتوزيع  جمعية 
الجمعية  في  النشاط  الراحل شعلة من  وك��ان  العوائل،  من 
التي  النقدية  البيوت لتوزيع املبالغ  واملسجد والتنقل بني 
ت��أت��ي م��ن ال��خ��ارح، إذ ك��ان ي��وزع��ه��ا س��ي��را على األق����دام رغم 
وجود نقطة للجيش العراقي بجوار منازلهم وضعت بها 
م��ع��دات وم���ض���ادات ل��ل��ط��ائ��رات ع��ل��ى األس��ط��ح مل��راق��ب��ة حركة 

املدنيني.
الجوي  القصف  ليالي  م��ن  ليلة  ف��ي منتصف  أن��ه  ويضيف 
ال��ش��دي��د، ال����ذي ك���ان ي��ه��ز امل���ن���زل ت��ق��اب��ل��ه أص�����وات م��ض��ادات 
ال���ط���ائ���رات ال��ت��ي يطلقها ال��ج��ن��ود ال��ع��راق��ي��ون م���ن امل��درس��ة 
القريبة، وكانت ليلة ممطرة، ونزل إلى السرداب هو وأطفاله، 
ومع الخوف بدأ األطفال أسماء وأنس وعمر وفاطمة يبكون 
م��ن ال��ج��وع، وك��ان لديه ف��ي الطابق العلوي أج��ب��ان وبيض 
ب��ه قطعة خبز واح���دة، ورغ��م  ل��م تكن  امل��ن��زل  ومعلبات لكن 
محاولة زوجته أم أنس تصبير األطفال لكنهم استمروا في 

البكاء وطلب الطعام.

إض������اع������ة ال����ف����رص
وت��ح��ت ع��ن��وان »م��اه��رون ف��ي إض��اع��ة ال��ف��رص وه���دم ال��روح 
الوطنية«، ي��رى املليفي أن ال��غ��زو ورغ��م م��ا ب��ه م��ن آالم وما 
صاحبه من ضحايا وما ارتكب خالله من آث��ام كان فرصة 
إلع�����ادة ب��ن��اء ال��ك��وي��ت ب���ص���ورة أف���ض���ل، إذ ت��ح��ول ال��ش��ب��اب 
الكويتي خالله إلى إدارة كل شيء بداية من جمع القمامة، 
م��رورا بقيادة الشاحنات وتنظيم حركة امل��رور والعمل في 

املخابز وصوال إلى مقاومة االحتالل بالسالح.
ويستذكر املليفي كيف تحول بعض الشباب املنفلتني قبل 
الغزو والذين لم يكن يمر ي��وم دون ح��دوث تشابك بينهم، 
إل��ى ش��ب��اب اي��ج��اب��ي ف��ي األس��ب��وع ال��ث��ان��ي م��ن ال��غ��زو فرآهم 
ي���ق���ودون ش��اح��ن��ات ج��م��ع ال��ق��م��ام��ة وي��ن��ظ��ف��ون امل��ن��ط��ق��ة، بل 
وتحولوا من مجرمني إلى مصلحني ومن مخربني للمرافق 

العامة إلى محافظني عليها وعلى نظافتها.
ويؤكد أن بذرة الوطنية الطيبة التي غرسها اآلباء واألجداد 
قد يغطيها الكسل ويحجبها امللل ولكنها في وقت الحاجة 
البذرة  تلك  ال��وط��ن تشتعل  أج��ل  م��ن  التحدي  يكون  عندما 
م��ن��ت��ج��ة ن�����ارا ي��ص��ل��ى ب��ه��ا ك���ل م��ع��ت��د، وك�����ان ال��ج��م��ي��ع على 
اس��ت��ع��داد للعمل ف��ي ك��ل امل��ج��االت إلزال���ة آث���ار ال��غ��زو فرأينا 
ورأي��ن��ا  بأنفسهم  م��دارس��ه��م  ينظفون  وامل��ع��ل��م��ات  املعلمني 
ف��ري��ق اط��ف��اء آب���ار النفط ال���ذي أب��ه��ر ال��ع��ال��م ب��ان��ج��ازه، وهي 

الروح التي فشلت الحكومة في استغاللها وتشجيعها.

 العمل في البورصة 

أنه  إل��ى  البورصة، يشير  وع��ن عمله في 
عقب حل مجلس األمة في يوليو 1986 تم 
الطلب من كل املوظفني املنتدبني الرجوع 
إل��ى م��ق��ار عملهم األص��ل��ي��ة ومل��ا تأخرت 
الندب عرضت  انهاء  ق��رار  اتخاذ  عملية 
في  التحقيق  قسم  رئ��ي��س  وظيفة  عليه 
ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت، وك���ان ال��رات��ب وطبيعة 
العمل مغريني فقدم استقالته من ديوان 

الخدمة والتحق بالبورصة.
وي���ض���ي���ف أن�����ه ف����ي اح������دى ال���ص���ف���ق���ات، 
وقعت مخالفة وكان رئيس مجلس تلك 
الشركة أحد أبناء األسرة الحاكمة والذي 
رفض الحضور للتحقيق فأبلغت املدير 
ال��ذي اص��در ق��رارا فوريا بايقاف تداول 
أسهم الشركة في الفترة املسائية وحني 
وصلت املعلومات إلى الشيخ اتصل بنا 
رئيس  برفقة  الحضور  وطلب  املحامي 
له  وح����ددن����ا  ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق  اإلدارة  م��ج��ل��س 
م���وع���دا وح���ني ح��ض��ر ط��ل��ب م��ن��ي م��دي��ر 
غ��رف��ة مفتوحة  ف��ي  التقيه  أن  ال��ب��ورص��ة 
وص���غ���ي���رة وأال أض���ي���ف���ه ك���ون���ه م��ت��ه��م��ا 
ت��م التحقيق وف��رض��ت غ��رام��ة  وب��ال��ف��ع��ل 

مالية وابطلت الصفقة.

فرحة التحرير 

ي���ذك���ر امل��ل��ي��ف��ي أن األي�������ام ال���ث���الث���ة ق��ب��ل 
لم  إذ  وم��رع��ب��ة،  كانت عصيبة  التحرير 
استخدام  حتى  وال  التحرك  يستطيعوا 
النافذة ل��رؤي��ة م��ا يحدث ف��ي ال��خ��ارج إال 
الجيش  بحذر شديد، إذ كانت سيارات 
العراقي تطوف في الشوارع للقبض على 

أي مواطن الستخدامه درعا بشرية.
وي��ش��ي��ر إل���ى أن��ه��م ك��م��ا اس��ت��ي��ق��ظ��وا ي��وم 
الجيش  اغسطس 1990 على دخ��ول   2
ال����ع����راق����ي وت����ب����دل أم���ن���ه���م خ����وف����ا، ف��ق��د 
تبدل  وق��د  ف��ب��راي��ر   26 فجر  استيقظوا 
خوفهم أمنا بعد هروب الجيش العراقي 
إذ اس��ت��م��ع��وا إل���ى إذاع�����ة ل���ن���دن، ل��ك��ن��ه لم 
يتيقن إال بعدما سمع أصوات املحتفلني 
من السيارات التي انطلقت في الشوارع 
ت���ح���م���ل ع���ل���م ال���ك���وي���ت ت���غ���م���ره���ا ف��رح��ة 
وزوجته  هو  غمرتهم  وعندها  التحرير 
ال��ف��رح كما سبق وسيطر عليهم  دم��وع 

الحزن يوم الغزو.

ودع نجله الشهيد.. 
ووقف يوزع التموين 

أن��ه ذه��ب رفقة جاره  يشير املليفي إل��ى 
التحرير  أي��ام  عبد اهلل بن نخي في أول 
نخي  ب��ن  علي  الشهيد  ابنه  ع��ن  للبحث 
الذي أسره الجيش في أول أيام الضربة 
ال��ج��وي��ة م���ن م��ن��زل��ه ف���ي ال��رم��ي��ث��ي��ة وب��ع��د 
بحث في عدة أماكن وج��دوه في ثالجة 
م��س��ت��ش��ف��ى ال��ص��ب��اح ول���م ي��ع��رف��ه وال���ده 
م���ن ش����دة ال��ت��ع��ذي��ب س����وى م���ن أص��اب��ع 
يده، وفي اليوم التالي للدفان كان جاره 
التموين  ي��وزع  الجمعية  في  يقف معهم 
مرتفعة  بمعنويات  الناس  على  والطعام 
راسخة،  وبوطنية  الجبال  يهز  وبصبر 
وه���ي ق��ص��ة م��ن ض��م��ن ق��ص��ص كثيرة 
ي���ج���ب أن ت��خ��ل��د ف����ي ب����ط����والت ال��ش��ع��ب 
انصهر  ملحمة  يرسم  بعمل سينمائي 
فيها الجميع في بوتقة الوطن دفاعا عن 
شرعيته لترسم لألجيال القادمة طريق 
الوطنية وال��والء وتواجه ما يبثه  الوحدة 
أع�����داء ال���وط���ن م���ن دع�����وات خ��ب��ي��ث��ة لشق 

الصف واختراق الوحدة.

لشراء الكتاب

خالل  الوظائف  بكل  عملوا  الكويت  أبناء 
قيادة  إل��ى  القمامة  جمع  م��ن  المحنة 

الشاحنات وصناعة الخبز 

األس��ر..  من  أنقذتني  فلسطينية  عائلة 
وخاطرت بحياتها قبل أيام من التحرير 

سمعة  في  أثر  »اإلخ���وان«  بعض  انحراف 
الحركة ومصداقيتها وأضاع جهود شبابها 

رغم اختالفي الشديد مع »اإلخوان« لكنني
ال أنسى للحركة دورها في صقل أفكاري

ال���روح  اس��ت��ث��م��ار  ف��ي  فشلت  ال��ح��ك��وم��ة 
الوطنية والحافز لدى الشباب 

ابن أخي األسير.. بطل من أبطال المقاومة 

 تحت عنوان »ابن أخي األسير« يسرد أحمد املليفي قصة ابن أخيه عبد العزيز تركي املليفي 
العزيز ك��ان يأتي  الغزو أن عبد  له بداية  إل��ى أن أح��د أصدقائه روى  النشيط، مشيرا  الشاب 
لهم في الليل وهو يحمل مسدسه ويشرح لهم كيف قتل جنود عراقيني وأنه كان يخرج من 
الكويت عن طريق البر ويعود وأنه اتصل به يوما يسأله إن كان يريد الخروج من الكويت كونه 
يعرف كل الطرق التي ال يوجد بها جيش عراقي فأخبره عمه أنه ال يريد الخروج وأن عليه أال 
يذهب لبيت عمه اآلخر في الروضة حتى ال يصاب هو وابناؤه بسوء، خاصة أن كلهم بنات 

باستثناء ولد وحيد.
ويضيف: كثر الحديث عن عبد العزيز وعملياته حتى تم القبض عليه بعدما قام بدفن معدات 
اليوم ال يعرفون عنه  القبض عليه وحتى  أنه منذ  إلى  عسكرية في حديقة منزلهم، مشيرا 
شيئا، وق��د ذك��ر أح��د م��ن ك��ان��وا معه ف��ي معتقل ب��غ��داد أن��ه ك��ان كثير املشاكسة م��ع ح��راس 
السجن من الجنود العراقيني الذين كان يستهزئ بهم، خاصة عندما يطلقون نيران بنادقهم 
في الهواء على طائرات التحالف وأنهم يحتسبونه شهيدا فما من عائلة إال وقدمت تضحيات 

للوطن.

النائب والوزير السابق يوثِّق مسيرته في كتاب »تجربتي«

2

المليفي مع أطفال خالل جولة له عندما كان وزيراً للتربية

محمود الزاهي
في واحدة من تجارب السير الذاتية الشديدة الدقة والبساطة في آن واحد، يقدم النائب والوزير السابق أحمد عبدالمحسن المليفي 

للمكتبة العربية كتاباً تحت عنوان »تجربتي«، الذي يوثق من خالله رحلته في الحياة.
وفي الحلقة الثانية من استعراض كتاب »تجربتي« يوثق المليفي جملة من األحداث المهمة في مسيرته المهنية والسياسية، وكذلك 

أحداث في فترة الغزو العراقي وما رافقها من قصص بطولة وتضحية.

كتب
إصدارات12
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القيمة التقديرية للعقار كما في سبتمبر 2022

KD 900,000

أرض فضاء 750 م2

شارع واحد - داخلي

ق�����راءة ف���ي إح���ص���اءات ع��ال��م��ي��ة ح���ول أس���ع���ار ال��م��س��اك��ن ف���ي ال��ك��وي��ت

امتالك السكن ُمكلف.. لكنه ليس صعبًا

1 - عند النظر إلى مصادر التقارير يتبني أن الفترة 
الللتللي تستغرقها األسلللرة المللتللاك سكن تصل غلى 
حوالي 15.8 سنة )بناء على إحصاءات سعر العقار 
الللدخللل(، لكن تلك املللعللادلللة مبنية على أسللاس  إلللى 
تملك األسرة املقيمة في الكويت وليس بالضرورة 
األسرة الكويتية لشقة متوسط مساحتها 90 مترًا 
مللربللعللًا. طللبللعللًا هللللذه الللحللسللابللات للليللسللت لللهللا عللاقللة 
باملواطنني وأسرهم؛ ألنهم ال يسعون بأي حال من 
األحوال إلى تملك شقة مساحتها 90 مترًا مربعًا ال 

تتطابق حتى مع مواصفات بنك االئتمان.

2 - للللو حلللاوللللنلللا تللحللديللد دخللللل األسللللللرة ملللن مللعللدل 
األجور الشهرية للكويتيني الذكور سواًء العاملني 
فللي الللقللطللاع الللعللام أو الللقللطللاع الللخللاص وهلللو 1823 
اإلنللاث  الكويتيات  أجللور  إليه معدل  دينارًا مضافًا 
وهو 1272 دينارًا، لكان اإلجمالي الشهري لألسرة 
أي دخل الزوج والزوجة هو 3095 دينارًا شهريًا أو 
37140 دينارًا سنويًا. ولو ضاعفنا هذا الرقم 15.8 
مرة، سنحصل على سعر 587 ألف دينار وهو رقم 
ذات  الشقق  أسللعللار  مللن  بكثير  وأعلللللى  تمامًا  بعيد 
الللللل90 مللتللرًا مللربللعللًا وأعلللللى أيللضللًا، بللل يللقللارب ضعف 
أسللعللار الللبلليللوت السكنية فللي املللنللاطللق الللبللعلليللدة أو 

ذات األسلللعلللار املللنللخللفللضللة نللسللبلليللًا. وهلللللذا يلللؤكلللد أن 
حساب الدخل لم يكن مبنيًا على دخل املواطنني من 
األساس على الرغم من عدم إمكان تملك الوافدين أو 

املقيمني عمليًا العقارات السكنية في الكويت.

3 - املقارنة مع مدن مثل لندن ونيويورك وهي من 
أعلللللى امللللدن فللي دخللل الللفللرد فللي إنكلترا والللواليللات 
ليست مقارنة مقبولة. فكأننا نقارن أسرة كويتية 
يللكللون الللللزوج واللللزوجلللة فيها أطللبللاء أو فللي القطاع 
النفطي أو مللن أصللحللاب الللكللوادر واألجللللور األعلللللى. 
وبللالللتللالللي فلللإن مللعللدل دخلللل هلللذه األسلللللرة الللشللهللري 
يفوق 5 أو 6 آالف دينار وسعر املنزل املناسب لهم 
إن كان 600 ألف دينار فهو يعادل دخل 8.3 سنوات 

فقط وليس 15.8 سنة.

4 - في الكويت تحصل جميع األسر الكويتية على 
السكن من الرعاية السكنية دون الحاجة إلى توفير 
أي مبالغ كانت. تحتاج األسللرة الكويتية فقط إلى 
والرغبة  التوزيعات  االنتظار لسنوات معينة وفق 
في املناطق أو السكن العمودي، وبالتالي فبمقارنة 
مع دول أخرى تكون الكويت هي األسهل في تملك 
الللسللكللن؛ ألنللله يللأتللي دون الللحللاجللة إللللى تللوفلليللر مبلغ 

معني أو مستوى دخل محدد. فقط تسديد أقساط 
بللنللك االئلللتلللملللان أو اللللرعلللايلللة الللسللكللنلليللة واللللتلللي تللأتللي 
منخفضة جللدًا ويمكن أن تمتد فترة سللدادهللا ملدة 

58 سنة في بعض الحاالت.

5 - شراء املنزل دون انتظار الرعاية السكنية ليس 
في مقدور الكثير من املواطنني، بل هو غير ممكن 
لفئات عديدة منهم نظرًا لألسعار املرتفعة. لكن من 
الخطأ االفتراض أن يكون باستطاعة كل أسللرة أن 
تشتري منزاًل دون انتظار الرعاية السكنية أو قبول 
تملك السكن العمودي، وإال فلن يكون هناك حاجة 

للرعاية السكنية من األساس.

محمد رمضان
كاتب وباحث اقتصادي

@ rammohammad
m.ramadan@alqabas.com.kw

 مغالطات كبيرة تشوب بعض التقارير العالمية بشأن القدرة على تملك السكن في الكويت )تصوير: حسني هالل(

حّلت في المرتبة ال�52 عالمياً ضمن ترتيب أداء العالمات التجارية لعام 2022

الكويت تقدمت 6 مراكز
في مؤشر »القوة الناعمة«

حسام علم الدين
تللقللدمللت الللكللويللت ملللركلللزا واحلللللدا فلللي ملللؤشلللر أداء 
شركة  عن  الللصللادر  الوطنية  التجارية  العامات 
الحالي،  للعام  لللاسللتللشللارات  فاينانس«  »بللرانللد 
واحتلت الكويت املركز الل52 في ترتيب هذا العام 
ملللن اصللللل 100، مللقللارنللة بللاملللركللز اللللللل53 فلللي الللعللام 
املللاضللي. كللمللا تللقللدمللت الللكللويللت بشكل سللريللع في 
احتلت  2022، حيث  لللعللام  الناعمة  الللقللوة  مللؤشللر 
املركز الل36 من اصل 50 دولة حول العالم، مقارنة 

باملركز الل42 في 2021 لتتقدم 6 مراكز. 
ويقيس مؤشر أداء العامات التجارية الوطنية 
3 عناصر أسللاسلليللة هللي االسللتللثللمللار، الللتللصللورات 
جللانللبلليللة  عللنللاصللر  امللللؤشلللر  يللقلليللس  كللمللا  واألداء، 
هللللي ملللعلللدل حلللقلللوق ملللللكلليللة اللللعلللاملللة اللللتلللجلللاريلللة، 
عللللائللللدات اللللعلللاملللة الللتللجللاريللة وقلليللمللتللهللا. ويللأخللذ 
املللؤشللر فللي الللحللسللبللان ملللدى جلللودة أداء العامة 
مكانتها  بمنافسيها،  مقارنة  الوطنية  التجارية 
التي  الرئيسية  اعمالها  ومللجللاالت  االقللتللصللاديللة 
تتمتع بها باكبر قدر من التاثير وهي: التجارة، 

السياحة واملواهب. 

الترتيب الخليجي 

خليجيًا، تصدرت االمارات في املركز مؤشر أداء 
العامات التجارية الوطنية واحتلت املركز الل17 
عامليا، تلتها السعودية في املركز )19(، ثم قطر 
املركز  في  رابعة  فالكويت   ،)43( املركز  في  ثالثة 
)53(، ثم عمان في املركز )79( عامليا، والبحرين 

أخيرة خليجيا في املركز )93(. 
مؤشر  واملانيا  والصني  اميركا  تصدرت  عامليا، 
اليابان  تلتها  الوطنية،  التجارية  العامات  اداء 
في املركز الرابع، وبريطانيا في املركز الخامس، 
الللسللادس، والهند في املركز  ثم فرنسا في املركز 
الللسللابللع، وكللنللدا فللي املللركللز الللثللامللن، وايللطللاللليللا في 
املللللركللللز اللللتلللاسلللع وكللللوريللللا الللجللنللوبلليللة فللللي امللللركلللز 
العاشر. وكان الفتا دخول الصني في قائمة اول 
20 دولة هذا العام. اما بالنسبة للدول املتأخرة، 
فللقللد جللللاءت كللمللبللوديللا فلللي امللللركلللز االخللليلللر )100( 
سبقتها مالطا )99( والسنغال )98(، فيما جاءت 
املركز  فللي  والكاميرون   )97( املللركللز  فللي  جورجيا 
)96( وهللنللدوراس )95( وبوليفيا في املركز )94( 
وقللبللرص فللي املللركللز )92( ونيبال فللي املللركللز )91( 

وتونس في املركز )90( واالردن في املركز )89(. 

جاذبية اإلمارات 

اللللللى ان  للللعلللام 2022  املللللؤشللللر  ويلللشللليلللر تللصللنلليللف 
االملللللللارات اسللتللقللطللبللت احلللجلللاملللا اكلللبلللر هللللذا الللعللام 
واملللواهللب  والسياحية  التجارية  النشاطات  مللن 
مللقللارنللة بلللدول مللرمللوقللة عللامللليللة اخللللرى، الفللتللا الللى 
الللحللالللي استثناء  الللعللام  فللي  االملللللارات شكلت  ان 
ايللجللابلليللا لللعللامللاتللهللا الللتللجللاريللة الللوطللنلليللة نللظللرا 

كللورونللا  مللا قبل  الللى مستويات  لللعللودة نشاطها 
وبشكل اقوى من دول كبيرة يقيسها املؤشر. 

الوطنية،  التجارية  العامات  اما من حيث قيمة 
فقد احتفظت الواليات املتحدة بمكانتها االولى 
عللامللليللًا هللللذا اللللعلللام بلللزيلللادة 7% لللتللصللل الللللى 26.5 
تريليون   21.5 بللل  الللصللني  تليها  دوالر،  تريليون 
اللللعلللاملللات الللتللجللاريللة  دوالر، فلليللمللا بلللللغللت قلليللمللة 
الوطنية االماراتية 773 مليار دوالر، و770 مليار 
السعودية.  الوطنية  التجارية  للعامات  دوالر 
ولفت مؤشر »براند فاينانس« الى تعرض قيمة 
هذا  قوية  لضربة  الللروسلليللة  التجارية  الللعللامللات 
قللدرهللا 144 مليار دوالر بسبب  بللخللسللارة  الللعللام 
غزوها الوكللرانلليللا، حيث هبطت عامات روسيا 

التجارية الوطنية من 786 مليار دوالر في 2021 
الى 642 مليار دوالر في 2022. 

عناصر »القوة الناعمة« 

الللللى ذللللللك، يللقلليللس »بللللرانللللد فلللايلللنلللانلللس« مللؤشللرا 
للللللقللوة الللنللاعللمللة لللللل50 دولللللة حلللول الللعللالللم، وذلللك 
وفقا لل7 عناصر هي: األعمال والتجارة، العمل 
والتراث،  الثقافة  الدولية،  العاقات  الحكومي، 
االعام واالتصاالت، التربية والعلوم، املجتمع 
والقيم. وتقدمت الكويت في هذا املؤشر 6 مراكز 
هذا العام لتحتل املركز الل36 مقارنة بمركز الل42 
فللي الللعللام امللللاضلللي. وتلللصلللدرت االمللللللارات ايضا 
الللل15 عامليا  املركز  الخليجية باحتالها  الللدول 
وتلللقلللدملللت ملللركلللزيلللن علللن اللللعلللام املللللاضللللي، تلتها 
الللسللعللوديللة فللي املللركللز اللللل24 عللامللليللا، ثللم قطر في 
املللركللز الللللل26، وعللمللان فللي املللركللز مللا قللبللل االخلليللر 

عند املركز الل49. 
الللواليللات املتحدة ايضا  امللا عامليًا، فقد تصدرت 
مللؤشللر اللللقلللوة الللنللاعللمللة للللللعللام الللحللالللي وتللقللدمللت 
6 مللراكللز عللن الللعللام املللاضللي، تلتها بريطانيا في 
امللللركلللز الللثللانللي مللتللقللدمللة 3 ملللراكلللز، ثلللم املللانلليللا في 
املركز الثالث، والصني في املركز الرابع واليابان 
فللي املللركللز الللخللامللس. وجللللاءت فللرنللسللا فللي املللركللز 
الناعمة في 2022 بحسب  القوة  السادس ملؤشر 
»بلللرانلللد فللايللنللانللس«، ثللم كللنللدا فللي املللركللز الللسللابللع 
وسويسرا فللي املللركللز الثامن وروسلليللا فللي املركز 
التاسع وايطاليا في املركز العاشر والتي تقدمت 
9 مراكز هللذا العام في هللذا املؤشر. امللا بالنسبة 
للللللدول االخلليللرة فللي مللؤشللر الللقللوة الناعمة للعام 
احتال  االستشارات  اشللارت شركة  فقد  الحالي، 
روملللانللليلللا امللللركلللز االخللليلللر رغللللم تللقللدمللهللا 7 مللراكللز، 
فيما جاءت كولومبيا في املركز الل48 قبل عمان، 
وامللللغلللرب فللي املللركللز اللللللل46، وهللنللغللاريللا فللي املللركللز 
الل45، والتشيك في املركز الل44 وكرواتيا في املركز 
الل43، واملكسيك في املركز الل42، ولوكسمبورغ في 

املركز الل41.

انتشرت أخيراً تقارير عالمية ُتفيد بأن امتالك منزل في 
الكويت ضمن األصعب عالمياً؛ ألن القدرة على تحمل 

تكاليف السكن هي األدنى بين دول مجلس التعاون، حيث 
ُتصنف الكويت بين أقل األماكن في العالم التي يمكن 

فيها امتالك عقار سكني بأسعار مناسبة وأسوأ حتى من 
نيويورك ولندن، لكن حقيقة األمر أن هناك مغالطة كبيرة 
في األرقام والمفاهيم ال يمكن تجاوزها ونفندها في ما 

يلي: 

توزيعات حكومية شبه مجانية
يجب أن يكون واضحًا لكل مهتم بالقضية االسكانية أن تملك العقار السكني 
دون الحصول على توزيعات الرعاية السكنية ليس من أولويات الرعاية السكنية 
توزيعات حكومية  هناك  أنَّ  طاملا  أهمية  ذا  أم��رًا  يكون  أال  ويجب  الكويت،  ف��ي 
املواطن  الحكومية على  التوزيعات  تكاليف  تقليل  األول��ى هو  بل  شبه مجانية، 
ارت��ف��اع أسعار  أم��ا  أقصر،  بفترة زمنية  التوزيعات  ه��ذه  ال��دول��ة، وتوفير  وعلى 
تبيع  أن  أرادت  إن  ال��دول��ة  فهو في مصلحة  التمليك  والبيوت وشقق  األراض���ي 
الرعاية السكنية  للفئات املقتدرة من املواطنني املستحقني  األراض��ي واملساكن 
والذين ال يريدون انتظار التوزيعات شبه املجانية، كما أنه في مصلحة جميع 
الذين حصلوا  املواطنني  املنازل واألراض��ي وحتى  تلك  الذين اشتروا  املواطنني 

على التوزيعات الحكومية وليس هناك أي داٍع للمزايدات في هذا الشأن.

ع��ال��م��ي��ة  ت���ق���اري���ر   ¶
التملك  قدرة  تقيس 
متوسط  أساس  على 
دخل األسرة المقيمة 

وليست الكويتية 

يسكن  ال  المواطن   ¶
ش��ق��ة ب��م��س��اح��ة 90 
تتطابق  ال  مربعًا  مترًا 
مواصفات  م��ع  حتى 

بنك االئتمان

دون  المنزل  ش���راء   ¶
ان���ت���ظ���ار »ال���رع���اي���ة 
ال���س���ك���ن���ي���ة« ل��ي��س 
ب��م��ق��دور ال��ك��ث��ي��ري��ن 
لفئات  ممكن  وغ��ي��ر 

عديدة 

¶ دخ���ل ب��ع��ض األس��ر 
آالف   6 أو   5 ي��ف��وق 
يمكنهم  دي����ن����ار.. 
 8 خالل  السكن  ش��راء 

إلى 9 سنوات فقط

اإلمارات تستقطب المزيد
من األنشطة التجارية

 والسياحية والمواهب مقارنة 
بدول مرموقة عالمية

قيمة العالمات التجارية الروسية 
تكبدت خسارة  بــ144 مليار دوالر 

بسبب الحرب األوكرانية 

الواليات المتحدة احتفظت 
بمكانتها األولى عالمياً.. 
عالماتها التجارية زادت %7

إلى 26.5 تريليون دوالر

منطقة المنصورية

أس�������ع�������ار ص���������رف ع������م������الت م�����ق�����اب�����ل ال�����دي�����ن�����ار 

وفق بيانات بنك الكويت املركزي

ال��������������������دوالر

ي�������������������������ورو

جنيه إسترليني

ريال سعودي

درهم إماراتي

الليرة التركية

310.80
297.03
330.97
82.88
84.62
16.84

لتلبية الطلب المحلي.. وبسبب ارتفاع سعر الغاز عالمياً 

»ميد«: إعادة تقويم 
إستراتيجية اإلنتاج بمصفاة الزور

وليد منصور 
للصناعات  الكويتية  الشركة  إن  ميد  مجلة  قالت 
الللللبللللتللللروللللليللللة امللللتلللكلللاملللللللة )كلللليللللبلللليللللك( تلللعللليلللد ضللبللط 
إستراتيجيتها فيما يتعلق بعملية توزيع االنتاج 
الللزور البالغة تكلفتها 16 مليار  بمشروع مصفاة 
الطاقة  على  املحلي  الطلب  تلبية  أجللل  مللن  دوالر، 

وسط ارتفاع أسعار الغاز العاملية.
ذكلللرت »ملليللد« أنللله تللم تخصيص بللعللض صهاريج 
الللتللخللزيللن اللللتلللي كلللانلللت سللتللصللبللح ملللن بلللني األجلللللزاء 
األخيرة من املشروع التي سيتم طرحها  كأولوية 
عللاللليللة. فلللي وقللللت أكللللد مللصللدر للللللمللجلللللة أن مللصللفللاة 
الزور تبيع كميات أكبر من زيت الوقود املنخفض 
ارتللفللاع  بسبب  املحلية  الللكللهللربللاء  ملحطة  الللكللبللريللت 

أسعار الغاز املستورد للكويت.

إعادة ترتيب األولويات

أوضح تقرير »ميد« أنه تم اتخاذ قرار إعادة ترتيب 
التشغيلي  التخطيط  وحلللدات  قبل  مللن  األولللويللات 
واإلستراتيجي التابعة ملؤسسة البترول الكويتية. 
وقللللال أحلللد امللللصلللادر: »كللللان مللن املللتللصللور دائللمللًا أن 
تللسللتللهلللللك مللحللطللة الللطللاقللة زيلللت اللللوقلللود املنخفض 
الللكللبللريللت مللن املللصللفللاة، ولللكللن كلللان مللن املللفللهللوم في 
أساسي  بشكل  ستعمل  الللطللاقللة  محطة  أن  األصلللل 

على الغاز وستتم إضافتها بالوقود من املصفاة، 
النسبة  تميل  حلليللث  تللمللامللًا،  مختلف  الللوضللع  اآلن 
كلللثللليلللرًا نلللحلللو اسلللتلللخلللدام زيلللللت الللللوقللللود املللنللخللفللض 
اللللكلللبلللريلللت«. فللللي وقلللللت سلللابلللق مللللن سللبللتللمللبللر، قلللال 
الكويت  نفط  لشركة  بالوكالة  التنفيذي  الرئيس 
العتيبي إن الشركة تهدف إلى زيللادة إنتاج  خالد 

الغاز الطبيعي لتلبية الطلب املحلي.
وأضللاف: »مع تعافي العالم من االضطرابات التي 
سببتها جائحة كوفيد - 19، عاد الطلب على النفط 
والغاز إلى مستوياته السابقة للوباء في عام 2019. 
وفي هذه البيئة ذات األسعار املرتفعة، فإن الشركة 
الطبيعي  الللغللاز  مللن  إنتاجها  زيلللادة  مصممة على 
البترول  مؤسسة  إستراتيجية  مللع  يتماشى  بما 

الكويتية لتلبية الطلب املحلي على الطاقة«.
فللي علللام 2021، اسلللتلللوردت الللكللويللت مللا يللزيللد على 
وفقًا  الطبيعي،  الغاز  من  مكعب  متر  مليارات   7.7
للمعلومات التي قدمتها شركة BP املنتجة للطاقة 
في اململكة املتحدة، وهذا يزيد بنسبة 35.5% عما 
استوردته في العام السابق. وشهدت دول مجلس 
التعاون الخليجي معدل نمو سنوي في استيراد 
ارتللفللاع  وملللع  علللام 2011.  مللنللذ   %9.8 الللغللاز بنسبة 
أسلللعلللار الللطللاقللة الللعللامللليللة فلللي الللشللهللريللن املللاضلليللني، 
قلللللق  ملللصلللدر  الللطللبلليللعللي  الللللغللللاز  أصلللبلللحلللت واردات 

متزايد.



شابة حالمة من أصول عربية حكايتها أشبه بالقصص الخيالية

أمينة.. صانعة أحذية النجوم والمشاهير
إيمان عطية 

اسمها يلمع كالذهب في عالم تصميم األحذية 
الفاخرة، ورحلتها من شابة حالمة إلى صانعة 

أحذية النجوم والمشاهير، حكاية أشبه بالقصص 
الخيالية. هي نموذج للشباب الطموح الذي 

يتصدي للصعاب ويتعلم من أخطائه ويمضي 
قدماً في تحقيق أحالمه، متسلحاً بالموهبة 

والمعرفة والتصميم واإلرادة الصلبة والرؤية 
الثاقبة والسعي الدؤوب. النقلة المذهلة من 

مجرد متدربة في مجلة فوغ العريقة إلى الظهور 
على غالفها قصة تستحق أن تروى. 

أم��ي��ن��ة م���ع���ادي ذات األص�����ول ال��ع��رب��ي��ة، امل����ول����ودة ألب أردن�����ي وأم 
ف��ي األردن حتى بلغت س��ن السابعة م��ن عمرها  روم��ان��ي��ة. عاشت 
ثم انتقلت إلى رومانيا وظلت هناك حتى بلغت 16 عامًا. شغفها 
باملوضة واألزي��اء بدأ في سن الطفولة واستمر إلى أن وصل بها 
إلى املعهد األوروب��ي للتصميم في ميالنو، لتبدأ بعدها حياتها 
املهنية بالتدريب والعمل في مجالت مرموقة مثل فوغ ولومو فوغ 

وجي كيو في نيويورك.
ال ي��ت��ج��اوز وج����ود أم��ي��ن��ة ف���ي ه���ذا امل���ج���ال ال��س��ن��وات األرب�����ع حتى 
تحولت إلى عالمة تجارية بحد ذاتها، وأصبحت حديث املوضة 
واألحذية منذ إطالقها. هذا العام وحده، ستبلغ إيرادات مبيعاتها 

العاملية 55 مليون يورو، وفقا ألمينة. 

معرفة وتدريب
خبرة أمينة في األحذية ليست مجرد جزء من خبرتها في صناعة 
األزياء، بل هي مدعومة باملعرفة والتدريب وتلقي العلم في أفضل 

عاصمة لألحذية في العالم.
ريفييرا  أحياء  في  التجارة  وتقنيات  األحذية  فن صناعة  تعلمت 
تتعلم   

ً
كامال عامًا  أمضت  البندقية، حيث  مدينة  في  برينتا  دي��ل 

األح��ذي��ة.  تمكنت  الحرفيني في عالم  الحرفة من أفضل  وتتشرب 
أم��ي��ن��ة م���ن األم����ر م���ن خ���الل امل��م��ارس��ة ال��ع��م��ل��ي��ة ح���ني ح��ق��ق��ت حلمًا 
راوده��ا دوم��ًا وأطلقت أمينة في 2013، عندما كانت في السادسة 
وال��ع��ش��ري��ن م��ن ع��م��ره��ا، ب��ال��ش��راك��ة م��ع إي��ري��ن��ا ك��وروت��ز أول عالمة 

فاخرة لها، أوسكار تي، في ميالنو.
أكبر نجاح لعالمة أوسكار تي والتصميم الذي وضع أمينة على 
ال��رف��ي��ع وال��ع��ال��ي مع  الخريطة ه��و ح���ذاء ميني م���اوس ذو الكعب 
تفاصيل أذن الفأرة على الجزء الخلفي من الكعب. وتراوحت تكلفته 
التي واجهتها  الصعوبات  إن  أمينة  تقول  بني 450 و700 دوالر.  
في تلك املرحلة ساعدت في تشكيل مشاريعها املستقبلية: »لم أكن 
أع��رف م��اذا يعني أن أك��ون رئيسة لعملي الخاص ول��م أك��ن أعرف 
ارتكبتها  التي  األخطاء  لكن  توريد،  إنشاء سلسلة  م��دى صعوبة 

هي التي ال تزال تغذي عملي اليوم«.

في أول ظهور لها بالبورصة
أسهم »بورشه«.. ترتفع

ارت������ف������ع������ت أس������ه������م ش����رك����ة 
مع   %1.8 ب��ن��س��ب��ة  ب���ورش���ه 
ب������دء ت��������داول أس���ه���م���ه���ا ف��ي 
بورصة فرانكفورت، بعدما 
م��ن  ال������ق������وي  ال����ط����ل����ب  أدى 
املستثمرين إلى دعم الطرح 
العام ألسهم شركة صناعة 
البالغ  الرياضية  السيارات 
 9.1( ي������ورو  م����ل����ي����ارات   9.4
تم  ال�����ذي  دوالر(  م���ل���ي���ارات 

تسعيره عند الحد األعلى من نطاق العرض.
وي��م��ث��ل ط���رح أس��ه��م ال��ش��رك��ة أك��ب��ر اك��ت��ت��اب ع���ام أول��ي 
ف��ي أوروب���ا منذ أكثر م��ن عقد، وق���ّدر قيمة »ب��ورش��ه« 
األم  للشركة  السوقية  القيمة  تبلغ  ي��ورو.  ب���75 مليار 
العائدات من  التي ستتلقى جميع  »فولكس واج��ن«، 
اإلدراج، حوالي 81 مليار ي��ورو. ارتفعت األسهم إلى 
84 يورو عند االفتتاح بعد أن قامت »فولكس واجن« 

بتسعير الطرح عند 82.50 يورو للسهم.
ي��ب��ث ط���رح »ب���ورش���ه« ب��ال��ب��ورص��ة ح��ي��اة ج���دي���دة في 
س���وق اإلدراج������ات ال��ت��ي تعطلت م��ع��ظ��م ال���ع���ام، حيث 
أدى ارتفاع التضخم، وأسعار الفائدة، وخطر الركود 

العاملي إلى إثارة مخاوف املستثمرين.

»مورغان ستانلي«:
»فيراري« أقرب ما تكون 

لمقاومة الركود
أمانا  أكثر  مكان  عن  يبحثون  الذين  للمستثمرين  يمكن 
الستثمار أموالهم في ظل الركود الذي ُيهدد األسواق، أن 
يفعلوا ما هو أسوأ من شراء أسهم في شركة »فيراري«، 

بحسب محللي »مورغان ستانلي«.
وقالوا في مذكرة إن الشركة الصانعة للسيارات الفاخرة 
هي »أقرب ما تكون إلى مقاومة الركود« من بني األسهم 
آدم  بينهم  وم��ن  املحللون،  وك���رر  ال��ش��رك��ة،  ال��ت��ي تغطيها 
جوناس، توصيتهم بزيادة االستثمار في »فيراري«، مما 
أثار ضجة حول القطاع عشية الطرح العام األولي لشركة 

»بورش« لصناعة السيارات الرياضية.
م���ن ج��ان��ب��ه ح����دث »م����ورغ����ان س��ت��ان��ل��ي« ت��ق��ي��ي��م��ه ل��ش��رك��ة 
»ب��وروس��ان��غ��وي«  ليشمل  إيطاليا  وم��ق��ره��ا  »م��اران��ي��ل��و«، 
أب��واب،  الجديدة - أول سيارة تنتجها »ف��ي��راري« بأربعة 
وأول س����ي����ارة م����ن ال���ف���ئ���ة ال���ت���ي ن����اش����دت ف��ي��ه��ا ال��ش��رك��ة 
املستهلكني بأال يصفوها بأنها سيارة دفع رباعي!، وفقًا 
لجوناس. وبحسب »وول ستريت«، فإن السيارة ستباع 

بحوالي 390 ألف يورو )نحو 373 ألف دوالر(.

 55
مليون يورو إيرادات 

مبيعاتها العالمية في 
2022

 100
تاجر تجزئة يبيعون 

منتجاتها على مستوى 
العالم 

 4
سنوات فقط كانت 

كافية لتحول صناعتها 
لعالمة تجارية
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ل المملكة إلى مركز عالمي للقطاع بحلول 2030  خطط االستثمار تحوِّ

السعودية تضّخ 37 مليار دوالر في األلعاب اإللكترونية 
أعلن األمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي 

رئيس مجلس إدارة مجموعة سافي لأللعاب اإللكترونية 
عن إستراتيجية المجموعة، مؤكداً أنها تمثل عنصراً رئيسياً 

من اإلستراتيجية الطموحة لتحويل السعودية إلى مركز 
عالمي لقطاع األلعاب والرياضات اإللكترونية بحلول عام 

.2030
وأضاف: »نسعى لتوظيف اإلمكانات الهائلة التي 

يمتلكها قطاع الرياضات واأللعاب اإللكترونية لتنويع مصادر 
اقتصادنا ودفع عجلة االبتكار ضمن القطاع، ورفع مستوى 

الفعاليات الترفيهية والمنافسات في مجال الرياضات 
اإللكترونية التي تقدمها المملكة«.

أهداف رئيسية

تتمثل األهداف الرئيسية إلستراتيجية مجموعة 
لصندوق  التابعة  اإللكترونية،  لأللعاب  سافي 

االستثمارات العامة، في:

في  االستثمار  خللالل  من  النمو  تعزيز 
قطاع األلعاب والرياضات اإللكترونية.

وضع خطة طويلة المدى لالستثمار.

ضمن  بفعالية  الللمللال  رأس  توظيف 
القطاع.

تللوفلليللر فللللرص الللمللشللاركللة وتللرسلليللخ 
الللللشللللراكللللات فللللي قلللطلللاع األللللعلللاب 

اإللكترونية.

تحسين تجربة الالعبين.

توسيع االستثمار
ي��أت��ي إط���الق إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة م��ج��م��وع��ة س��اف��ي لتمكني ودع��م 
اإللكترونية  وال��ري��اض��ات  لأللعاب  الوطنية  اإلستراتيجية 
ال���ت���ي ت���م اإلع������الن ع��ن��ه��ا م����ؤخ����رًا، ح��ي��ث س��ت��ق��وم م��ج��م��وع��ة 
سافي لأللعاب اإللكترونية باالستثمار في البرامج والبنى 
توفير  أجل  والدولي من  املحلي  الصعيدين  األساسية على 
ف����رص ال���ت���دري���ب وال��ت��ع��ل��ي��م وري�������ادة األع����م����ال، واس��ت��ق��ط��اب 
ال��ش��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة إل���ى ال��س��ع��ودي��ة م��ن خ���الل االس��ت��ث��م��ارات 
والشراكات التي ستساهم في توفير املهارات ونقل املعرفة 

وبناء القدرات في منظومة العمل.
كما ستعمل على إنشاء 250 شركة لأللعاب اإللكترونية في 
اململكة، مما سيوفر 39 ألف وظيفة، ويرفع مساهمة القطاع 
ف��ي ال��ن��ات��ج املحلي اإلج��م��ال��ي إل��ى 50 مليار ري���ال )ن��ح��و 13 

مليار دوالر( بحلول 2030.

ش��رك��ة   250 إن���ش���اء 
لأللعاب اإللكترونية.. 
 39 س���ي���وف���ر  م���م���ا 
أل�����������ف وظ����ي����ف����ة

رف��������ع م���س���اه���م���ة 
ال���ق���ط���اع ب��ال��ن��ات��ج 
مليار   13 إلى  المحلي 
2030 بحلول  دوالر 

تستثمر  »س���اف���ي« 
ب���ال���ب���رام���ج وال��ب��ن��ى 
األس����اس����ي����ة ع��ل��ى 
ال������ص������ع������ي������دي������ن 
ال��م��ح��ل��ي وال���دول���ي

■

■

■

ركائز رئيسية

تستند استثمارات املجموعة إلى أربع ركائز أساسية، تتمثل في:
أواًل: تعزيز العوائد واألثر املحلي.

عاملية  استثمارات  املجموعة  ستقود  حيث  وال��ت��وس��ع،  عاملية  بصمة  ت��رك  ثانيًا: 
في مجال األلعاب والرياضات اإللكترونية مما سيولد عائدًا مستدامًا، بما يمّكن 

.
ً
الجهات املطّورة في القطاع كامال

ثالثًا: ستساهم املجموعة في استقطاب املهارات والخبرات إلى اململكة.
رابعًا: االستفادة من املوقع الجغرافي املتميز الذي تحظى به اململكة لبناء مركز 

عاملي لقطاع األلعاب والرياضات اإللكترونية.

خطط جريئة
تشمل اإلستراتيجية ضخ استثمارات تبلغ قيمتها 142 مليار ريال سعودي 
)37 م��ل��ي��ار دوالر( ف���ي أرب���ع���ة ب���رام���ج ت��غ��ط��ي م��خ��ت��ل��ف أن�����واع االس��ت��ث��م��ارات 
وعمليات االستحواذ، ومنها تخصيص مبلغ 50 مليار ريال )13 مليار دوالر( 
لالستحواذ على واحدة من أفضل شركات نشر األلعاب وتطويرها لتصبح 
شريكًا إستراتيجيًا فعااًل، واستثمار 70 مليار ريال )18 مليار دوالر( لشراء 
مجموعة من حصص األقلية في شركات رئيسية تدعم خطط املجموعة في 
املجموعة  قيام  تشمل  كما  األل��ع��اب،  وتطوير  اإللكترونية  الرياضات  قطاع 
ف��ي شركات  متنوعة  استثمارات  ف��ي  دوالر(  أل��ف   500( ري��ال  ملياري  بضخ 
ويتضمن  اإللكترونية،  وال��ري��اض��ات  األل��ع��اب  تطوير  بهدف  ناشئة  مبتكرة 
في  للمشاركة  دوالر(  مليارات   5( ري��ال  مليار   20 استثمار  ال��راب��ع  البرنامج 
ت��ت��م��اش��ى خططها م��ع استراتيجية  ال��ق��ط��اع وال��ت��ي  ال��ع��ري��ق��ة ف��ي  ال��ش��رك��ات 

املجموعة.

01

02

05

03

04

 األمير محمد بن سلمان: 

رئ��ي��س��ي  ع��ن��ص��ر  »س����اف����ي«   ■
الطموحة  اإلستراتيجية  م��ن 
ل��ت��ح��وي��ل ال��س��ع��ودي��ة ل��م��رك��ز 
ع���ال���م���ي ل���ق���ط���اع األل����ع����اب 

اإلمكانات  لتوظيف  نسعى   ■

ال���ه���ائ���ل���ة ال���ت���ي ي��م��ت��ل��ك��ه��ا 
ال����ق����ط����اع ل���ت���ن���وي���ع م���ص���ادر 
االبتكار عجلة  ودف��ع  اقتصادنا 

ال��ف��ع��ال��ي��ات  رف���ع م��س��ت��وى   ■

في  والمنافسات  الترفيهية 
اإللكترونية  ال��ري��اض��ات  م��ج��ال 
ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا ال��م��م��ل��ك��ة

عالمة فارقة 

انضمت أمينة معادي إلى الدائرة املقربة من األزياء التلفزيونية 
واألف���الم خ��الل العام امل��اض��ي، ول��م تكن هناك لحظة واح���دة، بل 
ل��ح��ظ��ت��ني ك��ب��ي��رت��ني ل��ه��ا ع��ل��ى ال��ش��اش��ة ال��ص��غ��ي��رة، ح���ني ظ��ه��رت 

 .Euphoria ومسلسل Insecure أحذيتها في مسلسل
املفضلة  العالمات  التجارية من  أمينة معادي  أن عالمة  ال شك 
ع��ن��د م��ت��اج��ر ال��ب��ي��ع ب��ال��ت��ج��زئ��ة وامل��ش��اه��ي��ر. ل��ك��ن ل��ن ي��ت��م تخليد 
الشعبية  الثقافة  ال��ب��وب،  ثقافة  ف��ي  واألح��ذي��ة  األزي���اء  تصاميم 
التي تمثل الجمهور والتي تكون عادة خارج فقاعة املوضة، إال 
ال��واض��ح أن أمينة  التلفاز واألف����الم.  م��ن  بعد أن يدخل املصمم 
تعرف ما تريده النساء، ومن املحتمل أن يكون هذا سببًا كبيرًا 
وراء تحولها إلى قوة حقيقية في ثقافة البوب الخاصة بها هذه 
األيام، مع وجود قوي على وسائل التواصل االجتماعي ينافس 
يردن  النساء  من  متابعاتها  أحذيتها.  يرتدون  الذين  املشاهير 
شراء أحذيتها، ما جعل منها أفضل من يمثل عالمتها التجارية، 
إذ تباع اليوم أحذية أمينة معادي في ما يقرب من 100 متجر 

تجزئة على مستوى العالم.

ماركة مسجلة

بعد ست سنوات، قررت أمينة مغادرة أوسكار تي وميالنو لالنتقال 
إل���ى ب���اري���س. ه��ن��اك، ت��ع��اون��ت م��ع م��ص��م��م األزي�����اء ال��راق��ي��ة الفرنسي 
ألكسندر فوتييه في مجموعة تسمى أمينة وبدأت في صياغة خطة 
إلطالق عالمة تجارية جديدة، مثابرتها آتت ثمارها، وأطلقت أمينة 

عالمتها التجارية التي تحمل اسمها في عام 2018.

العصر الحديث
ي��ق��ول ج��ل��ي��ل وي���ف���ر، م��ن��س��ق م��الب��س ري��ه��ان��ا: »أم��ي��ن��ة ت��ص��م��م لنساء 

العصر الحديث في العالم«.
ويعلق ويل كوبر، نائب الرئيس األول لشركة ساكس فيفث أفينيو 
وجي إم إم لألحذية النسائية وحقائب اليد واإلكسسوارات بالقول 
»تعتبر تصاميم أمينة من أكثر األحذية رواجا، وغالبا ما يتم طلب 
املوديالت األكثر شيوعا وشهرة قبل وصول الشحنة. ويعد مجتمع 
دافعا  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  التفاعل  شديد  متابعيها 

كبيرا لهذا الطلب«.



15 اقتصاد
الجمعة 30 سبتمبر 2022 • السنة الـ 51 • العدد 17513

في الواليات المتحدة.. بعضها يزيد عمره على 300 عام

منازل تاريخية تبحث عن مشترين

 ناتيك )ماساتشوستس(

 كلينتون )كونيتيكت(

إنوود )فيرجينيا الغربية(  بريدجووتر )نيوجيرسي(

نيو كنعان )كونيتيكت(

ميديا )والية بنسيلفانيا( 12

3

7

4

8

5

9

6

10

 غرب تشيستر )بنسيلفانيا(

ليسبورغ )فيرجينيا( 

هامبتون )نيو هامبشاير(

 دويلستاون )بنسيلفانيا(

السعر: 925 ألف دوالر
سنة البناء: 1728

السعر: 623 ألف دوالر
سنةالبناء: 1720

السعر: 594 ألف دوالر
سنة البناء: 1741

السعر: 824.9 ألف دوالر
سنة البناء: 1741

السعر:1.32 مليون دوالر
سنة البناء: 1722

السعر: 639.9 ألف دوالر
سنة البناء: 1693

السعر:1.23 مليون دوالر
سنة البناء: 1730

السعر:1.1 مليون دوالر
سنة البناء: 1743

السعر: 675 ألف دوالر
سنة البناء: 1730

السعر: 1.15 مليون دوالر
سنة البناء: 1747

هنري لوكر ه��اوس: يتميز البيت  املكون من 3 غرف نوم كونه كان متجر 
لصناعة االحذية في القرن التاسع عشر بمدخل منفصل.

أع��م��ال خشبية مفصلة  ع��ل��ى  املعيشة  غ��رف��ة  ف��ي  ال��ق��دي��م��ة  امل��ي��زات  تشتمل 
وأرضيات من خشب القيقب والصنوبر باإلضافة إلى أربعة مواقد. توجد 
غرفة النوم األساسية في الطابق األول، مع غرفتي نوم أخريني. ويقع املنزل 

على مساحة فدان من األراضي التي تتميز بأشجار الفاكهة.

بالعديد من تفاصيل  املكون من 4 غرف نوم  املنزل  الحديث: يتميز  ال��رداء 
املرحلة القديمة، بما في ذلك األرضيات الخشبية العريضة ومدفأتني.

ت��م ت��ح��دي��ث امل��ط��ب��خ أخ���ي���ًرا ب��أج��ه��زة ج��دي��دة وأس��ط��ح م��ن ال��غ��ران��ي��ت. تشمل 
وغرفة  كاتدرائية  بسقف  أساسي  وجناح  ن��وم  غرفتي  األخ��رى  التفاصيل 

لصالة رياضية أو مكتب، وغرفة إضافية فوق املرآب الذي يسع لسيارتني.

يتضمن  منزل خشبي،  على  التاريخي  العقار  ه��ذا  يحتوي  امل��ح��دث:  املنزل 
مدفأة تعمل بالحطب ومدفأتني تعمالن بالغاز وعوارض خشبية مكشوفة 
وأرضيات عريضة. كما يوجد 3 غرف نوم وغرفة عائلية واسعة في الطابق 
العلوي. يقع املنزل الذي تبلغ مساحته نحو 250 مترًا مربعًا على مساحة 
2 فدان من املراعي الخضراء، والتي تطل على جبال وجدول ماء. كما يضم 

العقار 3 مباٍن للتخزين.

Coming soon: ال ي���زال ذل��ك امل��ن��زل امل��ك��ون م��ن 4 غ��رف ن��وم يتميز 
بأرضيات من خشب الصنوبر العريض األصلي، و4 مواقد.

تم تحديث املطبخ الواسع على مر السنني ليوفر اآلن حوضني حديثني 
إلى جانب محتويات أخرى مصنوعة من الفوالذ املقاوم للصدأ.

 1.4 تبلغ مساحتها  أرض خاصة  قطعة  على  يقع  ال��ذي  العقار  يطل 
فدان، على مناظر طبيعية خالبة.

ا لرسام 
ً
منزل تشارلز ساكسون: كان املنزل املكون من 4 غرف نوم مملوك

خشبية  ع���وارض  ذات  بأسقف  ويتميز  س��اك��س��ون،  ت��ش��ارل��ز  الكاريكاتير 
وأرضيات عريضة ومدفأة حجرية والعديد من املباني املدمجة. يتميز املنزل 
أعاله  مع مساحة مكتملة  لسيارتني  يتسع  م��رآب منفصل  بوجود  الريفي 
أيضًا على مناظر خالبة على  أو غرفة ضيوف. ويطل  أو استوديو  ملكتب 

امتداد مساحة 1.61 فدان.

بيت هالدمان: كان هذا املنزل املكون من 5 غرف نوم مع 4 مدافئ، واحد 
من أوائل املساكن التي تم بناؤها في قرية بروفيدنس.

ل��ل��ع��ق��ار- بتشغيله  ق���ام إس��ح��اق ه��ال��دم��ان -أح���د املستوطنني األوائ����ل 
كمتجر من عام 1839 إلى 1856. وعلى مر السنني، تم تحديث املنزل 
الترقيات  تشمل  حيث  مربعة،  أم��ت��ار   403 نحو  مساحته  تبلغ  ال��ذي 

الحديثة تمديدات الكهرباء والسباكة وتوصيالت الغاز.

مدبغة الجلود السابقة: املنزل مكون من 4 غرف نوم وكان في السابق عبارة 
عن مدبغة وطاحونة.

مساحة املنزل نحو 372 مترًا مربعًا يقع على قطعة أرض مساحتها 8.2 
أفدنة.  خضع املنزل الساحر للعديد من اإلضافات والتجديدات مع الحفاظ 
اإلقامة  مكان  الخشبية. ويضم  واألرض��ي��ات  وامل��دف��أة  العالية  األسقف  على 

مسبًحا وسطح عريشة وحظيرة للخيول.

األميركية،  الثورة  الحجري قبل  املنزل  بناء هذا  تم  بيت شينستون مانور: 
ويحتوي على 4 غرف نوم و5 مدافئ، ودرج متعرج.

ي��ت��م��ي��ز ال��ب��ي��ت ب��س��ق��وف ذات ع�����وارض م��ك��ش��وف��ة وأرض����ي����ات م���ن ال��خ��ش��ب 
الصلب والكثير من اإلضافات الجذابة، باإلضافة إلى مطبخ محدث ومكان 
أفدانة   6.45 مساحته  تبلغ  ال��ذي  الكلي  العقار  يشمل  لإلفطار.  مخصص 

حظيرتني ومراعي مسيجة ومظلة كبيرة للتخزين.

عزبة ريدمان: يحتوي البيت التاريخي، البالغ مساحته نحو 272 مترًا مربعًا 
والذي يقع ضمن مزرعة أميركية، على مدفأة مركزية في غرفة املعيشة، و 
درجني يؤديان إلى 4 غرف نوم. وتم توسيع املطبخ األصلي على مر السنني 
موقد  على  تحتوي  وال��ت��ي  امل��ج��اورة،  العائلية  الغرفة  إل��ى  بسالسة  ليتدفق 
خشبي. ويشمل العقار أيضًا الذي تبلغ مساحته 1.3 فدان على إسطبل من 

طابقني يتزين بأخشاب محفورة يدوًيا.

نحو  تبلغ مساحته  ال��ذي  العقار  ت��م تصميم  االس��ت��خ��دام��ات:  متعدد  منزل 
400 مترًا مربعًا لالستخدام السكني والتجاري، وحالًيا تتم تهيئته لدواعي 
الصلبة،  األخشاب  العقار من  تزين  التاريخية  ت��زال تصاميمه  تجارية. وال 
الجدران الحجرية. وإذا تم استخدامه  و4 مواقد تعمل بالحطب، إلى جانب 
كمنزل، يمكنه احتواء 4 غرف نوم و3 حمامات. كما يتميز االمتداد الذي تبلغ 

مساحته 3 فدادين بحظيرة ذات سقف مصنوع حديثًا.

محمد عواضة
أصبح شراء منزل في الواليات المتحدة األميركية يمّثل طموحاً للعديد من الشغوفين في 

عالم العقارات، ولكن ليس كل شراء بالضرورة أن يكون هدفه جني األرباح أو لالستثمار، بل 
هناك من يرغب بالعيش في منازل تحمل جواً باالرتياح والسالم النفسي، كالبيوت التاريخية 
أو القديمة، التي قد تكون أحياناً أكثر تكلفة من شراء شقق بمواصفات حديثة، لكن النزعة 

لشراء هذه البيوت القديمة تعتبر نوعا من أنواع البحث عن جو تراثي يعطي الساكن الراحة 
والطمأنينة له ولعائلته.

موقع Realtor العقاري سلط الضوء على بعض المنازل التاريخية المعروضة للبيع في السوق 
األميركي، منها عقار كان بمنزلة متجر من عام 1839 إلى عام 1856 في والية بنسيلفانيا، 

وعقار آخر في والية ماساتشوستس كان متجراً لصناعة األحذية في القرن التاسع عشر، إلى 
جانب عقارات تاريخية أخرى تراوحت أسعارها ما بين 594 ألف دوالر و1.3 مليون دوالر.

م��ل��ي��ون و1.3  دوالر  أل����ف   594 ب��ي��ن  م���ا  ت���ت���راوح  أس���ع���اره���ا   ■

بنسيلفانيا والي���ة  ف��ي   1693 ع��ام  إل��ى  ي��ع��ود  ال��ب��ي��وت  أق���دم    ■

ستصبح حتماً صديقة للبيئة

قطارات العقد المقبل.. اهتمام أكبر بخصوصية الركاب
قد ال تشهد القطارات تغييرات جذرية في غضون السنوات 
دَمج في سالسل خدمات تهدف 

ُ
ها ست

ّ
أن إال  املقبلة،  العشر 

إلى جعل عملية التنقل فيها أسهل.
وستبقى القطارات في ثالثينات القرن الحالي على حالها، 
ع��ل��ى م���ا ي��وض��ح ف��اع��ل��ون ف���ي ه���ذا ال��ق��ط��اع ق��اب��ل��ت��ه��م وك��ال��ة 
و ترانس« لتكنولوجيا النقل 

ّ
فرانس برس في معرض »إين
الذي استضافته أخيرًا برلني.

وبينما ستصبح القطارات املستقبلية حتمًا صديقة للبيئة 
وتعمل ربما بالبطاريات أو على الهيدروجني، ستبقى عبارة 
عن عربات تسير على عجالت من الحديد وتجّرها قاطرة. 

 التغييرات ستطال التصميم الداخلي للقطارات.
ّ
إال أن

الفرنسية  »أل��س��ت��وم«  ل��دى شركة  االبتكار  م��س��ؤول  ويتوقع 
ال���ق���ط���ارات مصممة  ف���ي���راي-ب���وم���ون أن »ت��ص��ب��ح  س��ت��ي��ف��ان 
بطريقة تالئم الركاب بصورة أفضل«، مع األخذ في االعتبار 
احتياجات الجميع. لذلك، يحتاج املوضوع بحسب فيراي-
املسافرين  داخلية مالئمة الستقبال  »تصاميم  إلى  بومون 
لة 

ّ
طبعًا ومريحة استنادًا الحتياجات الرّكاب والجهة املشغ

على السواء«.

فائقة السرعة

ف���ي ف���رن���س���ا، ُي���ف���ت���رض أن ي���ك���ون »ال���ق���ط���ار ال���ف���ائ���ق ال��س��رع��ة 
امل��س��ت��ق��ب��ل��ي« ال����ذي أط��ل��ق��ت ع��ل��ي��ه ال��ش��رك��ة ال��وط��ن��ي��ة للسكك 
 ،2024 ع��ام  نهاية  إطالقه  ويتوقع   TGV M تسمية الحديد 
أول ق��ط��ار ن��م��وذج��ي ي��ت��ي��ح ب��س��ه��ول��ة ت���ب���ادل امل��ق��اع��د ضمن 
الفئتني األولى والثانية و/أو تغيير التصميم الداخلي عند 
 هذا التغيير الكبير لن يجري بصورة سريعة، 

ّ
الرغبة. إال أن

���و ت��ران��س« 
ّ
وب����دت ال���ق���ط���ارات ال��ح��دي��ث��ة امل��ع��روض��ة ف���ي »إي���ن

كالسيكية لألسف.
ال���س���ف���ر خ�����الل 2030  ت���ج���رب���ة   

ّ
أن ف����ي����راي-ب����وم����ون  وي��ع��ت��ب��ر 

ستكون بمنزلة »السفر جماعيًا في قطار مع شعور الراكب 

 الجميع يهتّمون به«.
ّ
باالستقاللية وبأن

تاح له القدرة 
ُ
 املسافر ست

ّ
وهذه ليست باملهمة الصعبة ألن

ع��ل��ى ال���ت���واص���ل م��ب��اش��رة م���ع ط���اق���م ال��ق��ط��ار ال�����ذي س��ي��ك��ون 
حاضرًا لتلبية احتياجاته. وُيفترض أن يجري اطالعه على 

كل تفاصيل الرحلة.

سفر سلس

ي��ق��ول إد ب����راون، وه��و ن��اط��ق ب��اس��م ش��رك��ة »هيتاشي ري��ل« 
عة ق��ط��ار »ف��ري��ت��ش��اروس��ا« اإلي��ط��ال��ي فائق 

ّ
ال��ي��اب��ان��ي��ة مصن

السرعة »أجرينا استطالعات كثيرة ملعرفة رغبات الزبائن، 
 أك���ث���ر م����ا ي��ث��ي��ر اه���ت���م���ام���ه���م ه����و ك����ل م����ا ي��ت��ع��ل��ق 

ّ
وت����ب����نّي أن

باملعلومات أي توقيت وصول القطار وما إذا كان مزدحمًا 
بالركاب«.

 »التحدي الذي يواجه القطاع يتمثل في إجراء 
ّ
ويضيف أن

تحسينات على هذا املجال«، في القطارات التي من الواضح 
أنها ستكون سليمة وسريعة ومريحة.

وي��ؤك��د رئ��ي��س ش��رك��ة تصنيع امل���ع���دات األم��ي��رك��ي��ة »واب��ت��ك 
بتجربة  معنيًا  سيصبح  »ال��ف��رد   

ّ
أن ليرو  ليليان  ترانزيت« 

السفر أكثر مما هو عليه اليوم، بما في ذلك املعلومات«.
املعلومات  له كل  الراكب محاطًا بشاشات توفر  وسيصبح 
 
ً
ال��الزم��ة ع��ن رح��ل��ت��ه. وع��رض��ت »واب��ت��ك« ه��ذا األس��ب��وع مثال

ثّبت على نافذة القطار.
ُ
شاشة تبث معلومات وت

 »تجربة الزبون ينبغي أن تكون سلسلة 
ّ
ويشدد ليرو على أن

بأكبر قدر ممكن«، مع عدم معاناته مشكالت في التنقل بني 
.
ً
الحافلة والقطار أو بني القطار والدراجة الهوائية مثال

ويصف كريستوف فانيشيه، وهو الرئيس التنفيذي لهيئة 
»إس ان سي اف فواياجور« التي تسعى إلى مضاعفة عدد 
املسافرين عبر القطارات الفرنسية في غضون عشر سنوات، 
»السفر السلس«. ويقول »ال تزال هناك اليوم  هذا التطّور ب�

عوائق كثيرة أمام التنقل عبر القطارات«.
غ��ض��ون عشر سنوات  ف��ي  لدينا   »سيصبح 

ً
ق��ائ��ال وي��ت��وق��ع 

و 
ّ
تذاكر شاملة«، مشيرًا كمثال إلى تذكرة الدخول إلى »إين

ترانس« التي تتيح لحاملها استخدام وسائل النقل العامة 
طيلة اليوم في مختلف أنحاء برلني.

ويضيف »س��ي��ج��ري تضمني امل��واص��الت م��ع ال��ن��ش��اط ال��ذي 
.. وعند 

ً
ع��م��ال او  أو تعليمًا  ك��ان سفرًا  إن  يمارسه الشخص 

االت���ف���اق ع��ل��ى ع��ق��د ع��م��ل م��ع��نّي ب���ني ش��رك��ة م���ا وم��ت��ق��ّدم إل��ى 
الوظيفة، سُيعطى األخير تذكرة خاصة بمواصالته«.

 رقمنة القطاع

ي��راه��ن رئ��ي��س »أل��س��ت��وم« أن����ري ب���وب���ار-الف���ارج ع��ل��ى رقمنة 
ال��ق��ط��اع ل���رب���ط ال���ق���ط���ارات ب��ال��ب��ي��ئ��ة امل��ح��ي��ط��ة ب��ه��ا وال��ن��ظ��ام 

اإليكولوجي املرتبط باملواصالت.
أما رئيس شركة »سيسمن موبيليتي« األملانية مايكل بيتر، 
 بيانات القطار من 

ّ
فيعرض إستراتيجية مماثلة. ويقول إن

تسّهل  أن  ينبغي  اإلش��غ��ال  نسبة  إل��ى  املراحيض  استخدام 
ضة 

ّ
ح��ي��اة ال��رك��اب وت��ت��ي��ح »أس���ع���ارًا م��ت��غ��ي��رة« تصبح مخف

عندما يكون عدد الركاب محدودًا.
 الركاب 

ّ
ويقول ستيفان فيراي-بومون »ينبغي التأّكد من أن

أحّبوا القطار وسيختارون التنقل فيه«، كما على القطارات 
أن ت���ح���وي ك���ل م���ا ه���و م��رت��ب��ط ب��ال��ن��ظ��اف��ة ك���امل���واد امل���ض���ادة 

. )أ ف ب(
ً
للفيروسات والجراثيم مثال

القارة تستعد النقطاعات محتملة في الشتاء

ف في أوروبا شبكات االتصاالت قد تتوقَّ
أمر لم يكن من املمكن تصوره 
من قبل... فالهواتف املحمولة 
أن تتوقف  أوروب����ا يمكن  ف��ي 
ع����ن ال���ع���م���ل ه�����ذا ال���ش���ت���اء إذا 
ال����ت����ي����ار  ان������ق������ط������اع  أدى  م�������ا 
الكهربائي أو فرض حصص 
ل��ت��وزي��ع ال��ط��اق��ة إل���ى تعطيل 
قطاعات من شبكات الهواتف 

املحمولة في أنحاء املنطقة.
وق�������د ت���س���ب���ب ق���������رار روس����ي����ا 
ال��غ��از عبر  بتعليق ش��ح��ن��ات 
ط�����ري�����ق اإلم�������������داد ال���رئ���ي���س���ي 
ألوروب��������ا ف����ي أع����ق����اب ان�����دالع 

ا في فرنسا  الصراع في أوكرانيا إلى زيادة احتماالت حدوث شح في الطاقة. وازداد الوضع سوء
بسبب إغالق العديد من محطات الطاقة النووية للصيانة.

ال��ق��ارس إل��ى وض��ع البنية  وي��ق��ول مسؤولون بقطاع االت��ص��االت إنهم يخشون أن ي��ؤدي الشتاء 
التحتية لالتصاالت في أوروبا على املحك، ما سيجبر شركات وحكومات على محاولة التخفيف 

من حدة التأثير.
وقال أربعة مسؤولني تنفيذيني في قطاع االتصاالت إنه ال توجد حاليا أنظمة احتياطية كافية 
في الكثير من الدول األوروبية للتعامل مع انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي، األمر الذي 

يزيد من احتمالية انقطاع خدمات الهواتف املحمولة.
وتسعى دول باالتحاد األوروبي، من بينها فرنسا والسويد وأملانيا، لضمان استمرار االتصاالت 
حتى إذا ما تسببت انقطاعات التيار الكهربائي في استهالك البطاريات االحتياطية املثبتة على 

آالف الهوائيات الخلوية املنتشرة عبر أراضيها.
ويوجد على األراضي األوروبية ما يقرب من نصف مليون برج اتصاالت معظمها فيه بطاريات 

احتياطية يمكن أن تستمر في العمل لنحو 30 دقيقة لتشغيل هوائيات الهواتف املحمولة.
وقال مصدران مطلعان إن الخطة التي قدمتها شركة إنديس لتوزيع الكهرباء في فرنسا تتضمن 

انقطاعا محتمال للتيار الكهربائي ملدة تصل إلى ساعتني في أسوأ السيناريوهات.
وسيتم قطع الكهرباء عن مناطق في البالد بالتناوب. وأوضح املصدران أن الخدمات األساسية، 

مثل املستشفيات والشرطة والحكومة لن تتأثر.
ووفقا للحكومة الفرنسية واملصدرين، فإن الحكومة وشركات االتصاالت وإنديس، وهي وحدة 

تابعة لشركة كهرباء فرنسا اململوكة للدولة، قد أجرت محادثات بهذا الشأن خالل الصيف.

تصاميم داخلية مالئمة 
الستقبال المسافرين ومريحة 

لالحتياجات
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وّقعت اتفاقية تعاون مشترك مع »فيزا« ما يعزِّز مكانتها في الكويت

»المال للصيرفة« تطلق خدمة التحويالت المالية إلى بطاقات فيزا
■ االتفاقية تتيح إرسال األموال في وقتها الفعلي إلى بطاقات فيزا حول العالم عبر »المال للصيرفة« 

أك��������دت امل������ا ل���ل���ص���ي���رف���ة )إح���������دى ش���رك���ات 
الرائدة في مجال  مجموعة املا( والشركة 
الكويت،  في  والصرافة  املالية  التحويات 
م���ن ج��دي��د م��وق��ع��ه��ا ال���ري���ادي ف���ي ال��س��وق، 
م���ن خ����ال ت���ع���اون اس��ت��رات��ي��ج��ي ف���ي ق��ط��اع 
جديدة  اتفاقية  وإب���رام  املالية  التحويات 
م��ع ش��رك��ة ف��ي��زا ال��ع��امل��ي��ة. ج��اء ه��ذا اإلع��ان 
ف��ي ح���دث خ���اص أق��ي��م أخ���ي���ًرا ف��ي ال��ك��وي��ت 
املديرة  جعفر،  سعيدة  الدكتورة  بحضور 
اإلق��ل��ي��م��ي��ة ل��ل��م��ج��م��وع��ة، ال���ن���ائ���ب���ة األول�����ى 
للرئيس ل��دى ش��رك��ة ف��ي��زا ال��ش��رق األوس��ط 
ف���ي م��ن��ط��ق��ة م��ج��ل��س ال���ت���ع���اون ال��خ��ل��ي��ج��ي، 
التجارة  رئيس مجموعتي  داف��ار،  هرمزدا 
والتصنيع والخدمات املالية في مجموعة 
ا 

ً
املا. من خال هذه االتفاقية املوقعة حديث

العاملية  امل��ا  تعزز شركة   ،Visa م��ع شركة 
ال��ك��وي��ت  ف��ي  ال��ري��ادي��ة  مكانتها  للصيرفة 
وتوسع من خدماتها وعروضها لتحويل 
األم������وال ل��ت��ش��م��ل ن��ط��اق��ا أوس�����ع ف���ي ح��رك��ة 

.Visa األموال عبر الحدود مع بطاقات
 وم��ن خ��ال ه��ذه االتفاقية الجديدة، أصبح 
بإمكان عماء املا للصيرفة تحويل األموال 
ب��ش��ك��ل م���ري���ح وآم������ن وس����ري����ع إل�����ى ح��ام��ل��ي 
ب���ط���اق���ات ف���ي���زا ف����ي 34 دول�������ة، وق���ري���ب���ًا ج���دًا 
ستتوفر هذه الخدمة في العديد من األقاليم 

ا 
ً

أيض للعماء  العالم. ويمكن  األخ��رى حول 
ال��خ��دم��ة م��ن خ���ال تطبيق امل��ا  تنفيذ ه���ذه 
للصيرفة على أجهزة الهواتف الذكية، أو من 
بزيارة  أو  للشركة  اإللكتروني  املوقع  خ��ال 
أي من مواقع فروعنا البالغ عددها 107 في 
ج��م��ي��ع أن���ح���اء ال���ك���وي���ت، ف���ي ب��ض��ع خ��ط��وات 
سهلة، ويحتاج العماء فقط إلى تقديم اسم 
املطلوب  واملبلغ  فيزا،  بطاقة  ورق��م  املستلم، 
إرساله، وبهذه البساطة يمكن إتمام العملية 
وتحويل األموال واستامها من قبل الطرف 

املستفيد في الوقت ذاته تقريبًا.
ل��ط��امل��ا ت���ب���وأت امل����ا ل��ل��ص��ي��رف��ة ُس�����دة ق��ائ��م��ة 
وط���ل���ي���ع���ة ال�����ش�����رك�����ات ف������ي ت����ق����دي����م ت���ج���رب���ة 
ت����ح����وي����ات م���ال���ي���ة اس���ت���ث���ن���ائ���ي���ة وم���ب���ت���ك���رة 
الشركة  تأتي  أن  غريبًا  يكن  ول��م  لعمائها، 
ف����ي م����ص����اف »ال����ش����رك����ات ال���خ���م���س األول������ى 
الرقمية«  للتكنولوجيا  استخدامًا  خليجيًا 
م���رت���ن م��ت��ت��ال��ي��ت��ن ح��س��ب ت��ص��ن��ي��ف مجلة 

فوربس الشرق األوسط.
 ت����ق����وم ال����ش����رك����ة ح���ال���ي���ًا ب���ت���وف���ي���ر خ���دم���ات 
ال��ت��ح��وي��ات امل��ال��ي��ة ل�����دول ال���ش���رق األوس����ط 
وش����م����ال����ي إف���ري���ق���ي���ا وأوروب�����������ا وال�����والي�����ات 
م��ع خطط  األميركية وك��ن��دا وآس��ي��ا  املتحدة 
مستقبلية تلوح في األفق للتوسع في بلدان 

ودول أكثر عبر العالم في املستقبل القريب. لقطة تذكارية تجمع ممثلي مجموعة المال و»فيزا العالمية«

سعيدة جعفر وهرمزدا دافار متبادلين وثائق االتفاقية هدية تكريمية من مجموعة المال إلى د. سعيدة جعفر

زة بت بهم في بيئتها المتميِّ استقبلت دفعة جديدة من طلبتها ورحَّ

■ عرَّفت الطلبة على الثقافة األكاديمية للجامعة والمنظمات والخدمات المقدمة لهم

AIU تنطلق بعامها الدراسي خريف 2022

في كل عام جديد، يتخذ الطاب املتخرجون 
م����ن ال���ث���ان���وي���ة ال���ع���ام���ة خ���ط���وات���ه���م األول�����ى 
العالم  استكشاف  خ��ال  م��ن  املستقبل  نحو 
ال��ح��ق��ي��ق��ي. ال���ج���ام���ع���ة األم���ي���رك���ي���ة ال���دول���ي���ة، 
الطلبة  من  جديدة  دفعة  استقبلت  الكويت، 
الجامعين في وق��ت سابق من ه��ذا الشهر، 
ومنذ اللحظة التي دخل فيها هؤالء الطاب 
بكل  الترحيب  ت��م  الجامعة،  ب��واب��ات  ال��ج��دد 
التعلم  ث��ق��اف��ة AIU وب��ي��ئ��ة  ف��ي  ط��ال��ب منهم 

املتميزة التي توفرها.
بدأ الطاب رحلتهم في الجامعة األميركية 
ال���دول���ي���ة AIU ب��ح��ض��ور ب��رن��ام��ج ال��ت��وج��ي��ه 
البرامج  من  وه��و سلسلة  الجديد،  الطابي 
األكاديمية وخدمات  بالثقافة  التي تعرفهم 
ال���ط���اب وم���راف���ق ال���ح���رم ال��ج��ام��ع��ي امل��ت��اح��ة 
ال��ع��ام ال��دراس��ي. وتشمل  للطاب على م��دار 
اإلرش��اد  التي يديرها  الخدمات  بعض هذه 
األك���ادي���م���ي م��رك��ز ال��ك��ت��اب��ة وم���رك���ز ال��ت��ق��وي��ة 
وال���خ���دم���ات امل��ه��ن��ي��ة، وي���ه���دف ك���ل م���ن ه��ذه 
ال��خ��دم��ات إل���ى ت��زوي��د ال��ط��اب ب��أق��ص��ى ق��در 
من الدعم لتعزيز أدائهم األكاديمي واملهني 

والشخصي.
ال��دول��ي��ة AIU أن  ت���درك الجامعة األم��ي��رك��ي��ة 
ل��ك��ل ط��ال��ب ق����درات واه��ت��م��ام��ات وإم��ك��ان��ي��ات 
فريدة لذلك، تقدم للطاب مجموعة واسعة 
ب��ح��ي��ث يمكنهم  ال���ط���اب���ي���ة،  امل��ن��ظ��م��ات  م���ن 
التفاعل مع أقرانهم املتشابهن في التفكير، 
وال�����خ�����روج م����ن ال����روت����ن وم���ن���اط���ق ال���راح���ة 

م 
ِّ
الخاصة بهم، واكتساب خبرات قيمة. ُينظ

ال���ط���اب ب��ان��ت��ظ��ام األح������داث واألن���ش���ط���ة في 
مجاالت اهتمامهم ويشتركون مع املنظمات 

األخرى للترويج لقضاياهم.
لقادة  أج��ل توفير بيئة تعليمية شاملة  من 
امل��س��ت��ق��ب��ل ف����ي ال����ك����وي����ت، ت���ه���دف ال��ج��ام��ع��ة 

تجربة  توفير  إل��ى   AIU ال��دول��ي��ة  األميركية 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة أم���ي���رك���ي���ة أص���ي���ل���ة ت���ع���زز اإلب������داع 

واالبتكار والتعاون.

AIU فرحة االنضمام إلى

الطلبة في مسرح الجامعة

للغة اإلنكليزية

الجامعة األسترالية
Eaquals د اعتماد تجدِّ

أع���ل���ن���ت ال���ج���ام���ع���ة األس����ت����رال����ي����ة ع��ن 
ت����ج����دي����د اع����ت����م����اد ب����رن����ام����ج ال���ل���غ���ة 
اإلن��ك��ل��ي��زي��ة ل����دى ال��ج��ام��ع��ة م���ن قبل 
الخدمات  واعتماد  لتقييم   Eaquals
ال���ل���غ���وي���ة، وه�����ي ال��ج��م��ع��ي��ة امل��ه��ن��ي��ة 
ال���رائ���دة لتعليم ال��ل��غ��ات ف��ي ال��ع��ال��م، 
وذل�����ك ب��ع��د ال���ت���أك���د م���ن أن ب��رن��ام��ج 
ال���ل���غ���ة اإلن���ك���ل���ي���زي���ة ل������دى ال��ج��ام��ع��ة 
الجمعية  تمامًا مع معايير  متوافق 

للجودة.
غير  ك��م��ؤس��س��ة   Eaquals ت��ص��ن��ف    
 ،1991 ع��������ام  ف������ي  أس�����س�����ت  رب����ح����ي����ة 
إل��ى خ��دم��ة مصالح متعلمي  ت��ه��دف 
ال��ل��غ��ات ب��اإلض��اف��ة إل��ى مهنة تعليم 
ال�����ل�����غ�����ة، وت�����ع�����م�����ل امل�����ؤس�����س�����ة ع���ل���ى 
ت��ح��س��ن ت���ج���رب���ة م��ت��ع��ل��م��ي ال��ل��غ��ات 
م���ن خ����ال ت��ط��وي��ر م��ع��اي��ي��ر ح��دي��ث��ة 
اعتمادات  وتقديم  اللغات  لتدريس 
ل��ل��م��ؤس��س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب���ن���اًء على 

معايير عالية الجودة.
  وقد كان أول اعتماد لبرنامج اللغة 
من  األسترالية  للجامعة  اإلنكليزية 
حيث   ،2017 ع���ام  ف���ي   Eaquals ق��ب��ل 
أص��ب��ح أول ب��رن��ام��ج ل��غ��ة إن��ك��ل��ي��زي��ة 
ف��ي ال��ك��وي��ت يحصل على االع��ت��م��اد، 
ال��ت��دق��ي��ق أن  ب��ع��د   Eaquals وأش����ارت
ب��رن��ام��ج ال��ج��ام��ع��ة األس��ت��رال��ي��ة يفي 
باملعايير العاملية املطلوبة لاعتماد، 
حيث إن مستوى التدريس، وبرامج 
ال������دورات، وم�����وارد التعلم،  وت��ن��ظ��ي��م 
جميعها  وال��ت��ق��ي��ي��م  واالخ����ت����ب����ارات، 

املؤسسة  وأك���دت  عالية،  ج���ودة  ذات 
ح�����رص األس���ت���رال���ي���ة ع���ل���ى م��ص��ل��ح��ة 
امل������واد  وأن  وم���وظ���ف���ي���ه���ا،  ط���اب���ه���ا 

الدعائية دقيقة وصادقة.
باإلضافة إلى مؤشرات إدارية مهمة 
اإلنكليزية،  اللغة  برنامج  بها  تميز 
م������ث������ل ال�������ت�������واص�������ل م��������ع امل�����وظ�����ف�����ن 
ال���دورات وأنظمة  وال��ط��اب، وتنفيذ 
والتقييم  والتعلم،  والتعليم  ال��دع��م، 
وال����ش����ه����ادة، وامل���������وارد األك���ادي���م���ي���ة، 
وخ���دم���ات ال��ط��ل��ب��ة، وم��ل��ف��ات تعريف 
املوظفن وتنميتهم، وشروط تعين 

املوظفن، وبيئة التعلم.
وأك���������د د.ع����ب����دال����س����ت����ار م���ح���ف���وظ���ي، 
رئ���ي���س ب���رن���ام���ج ال���ل���غ���ة اإلن��ك��ل��ي��زي��ة 
لدى األسترالية، أن هذا اإلنجاز هو 
نتيجة تعاون جميع أقسام الجامعة 
ال���ت���ي ي��وج��ه��ه��ا وي���دع���م���ه���ا م��ج��ل��س 

األمناء ورئيس الجامعة.

د. عبدالستار محفوظي وأ.د عصام زعبالوي

برنامج اللغة 
اإلنكليزية لدى 
»األسترالية« 

متوافق مع معايير 
الجمعية للجودة

مبنى الجامعة األميركية الدولية



االحتجاجات مختلفة عن سابقاتها.. وقد تؤسس لثورة بيضاء جديدة

د حول »المرأة - الحياة - الحرية« الشارع اإليراني موحَّ

■  ال���ش���ع���ارات وال��ه��ت��اف��ات 
واألصغر  ال��م��رأة..  قدمت 
س���ّن���ًا ي��ن��ت��ف��ض��ون ب���روح 

معنوية عالية

يعرف  وال  مختلف  ■  »جيل 
الخوف«.. فتيات شجاعات 
ي���ص���رخ���ن وي���س���خ���رن م��ن 

الضباط 

ج��ام��ع��ي  أس����ت����اذ   200  ■
وطالب  القمع..  يدينون 
يدعون العتصام كبير أمام 

جامعة طهران

■  ال��ح��رك��ة ال��ن��س��ائ��ي��ة ب��دأت 
ال������� 19  ال����ق����رن  ن���ه���اي���ة 
وم�����وض�����وع�����ا ال���ل���ب���اس 
ذلك  منذ  ُطرحا  والحجاب 

الحين

محمد مجيد األحوازي 

االحتجاجات التي تشهدها أكثر من مئة 
مدينة إيرانية تبدو مختلفة تماماً عن 

سابقاتها، وربما تؤسس لثورة بيضاء جديدة، 
فهذه المرة لم تنطلق من خلفية سياسية 

كما عام 2009 حين انطلقت احتجاجاً على 
ما قيل إنه تزوير لالنتخابات الرئاسية، وال 

بسبب األوضاع االقتصادية المتدهورة بسبب 
العقوبات الغربية والفساد المستشري، بل 

هذه المرة توحد الشارع اإليراني بكامل 
أطيافه ومكوناته، تحت شعار تقدمي واحد 

يتلخص بثالث كلمات: »زن - زندگى - آزادى« 
)المرأة- الحياة- الحرية(، أبطالها شبان 

وشابات، في مقتبل العمر، يتحدون ضباط 
األمن ويقفون بوجههم، ويصرخون: »جيلنا 

مختلف.. وال يعرف الخوف«. 
يطالب المتظاهرون بالحرية واحترام حقوق 

المرأة، مرددين هتافات مناهضة للنظام، 
وما تسمى »شرطة األخالق«، التي 

تالحقهم بتهمه عدم ارتداء اللباس 
المناسب، وعدم وضع الحجاب بالشكل 

الصحيح، وقص الشعر. ووفاة الشابة مهسا 
أميني )22 عاما(، ضحية قانون الحجاب 

اإللزامي، ليست إال شرارة أشعلت بارود 
غضب )الجيل زد(، الذي يطمح بأن يعيش 

حياته دون تقييد كبقية شباب العالم.

 الشعارات و»المتظاهر البخاخ«
ف��ي ال��ل��ي��ل، ي��خ��رج ال��ش��ب��اب ال��غ��اض��ب إل���ى ال���ش���وارع، 
م��ن��ه��م م���ن ي���واج���ه ق����وات ال��ب��اس��ي��ج وي��ش��ت��ب��ك معهم 
وآخ��رون  والتعذيب،  وال��ض��رب  لالعتقال  ويتعرض 
يعتلون سطوح املنازل واألبنية ويهتفون بشعارات 
و»هيهات  الحرية«   - الحياة  »امل���رأة-  أولها  متعددة 
���ا ال����ذل����ة«، و»س���أق���ت���ل م���ن ق��ت��ل أخ����ت����ي«، و»أي���ه���ا 

ّ
م���ن

االيراني الغيور - نريد الدعم.. هذا العام عام الدم«، 
إضافة إلى شعارات وحدوية مثل »من كردستان إلى 

طهران، الوحدة الوحدة« و»يسقط نظام دكتاتور«.
أم���ا ال���الف���ت ف��ه��و »امل��ت��ظ��اه��ر ال��ب��خ��اخ« ال����ذي ي��رس��م 
ه��ذه ال��ش��ع��ارات على ج���دران ال��ش��وارع والتقاطعات 

واألبنية الحكومية.

 النساء قبل الثورة اإلسالمية 
ح��س��ب ه���ال���ة أس���ف���ن���دي���اري، م��ؤل��ف��ة ك���ت���اب »ال��ن��س��اء 
وال�����ث�����ورة اإلي�����ران�����ي�����ة«، ف�����إن ال���ح���رك���ة ال��ن��س��ائ��ي��ة ف��ي 
ليست  املحافظة،  املجتمعات  من  تعتبر  التي  إي��ران، 
ال��ت��اس��ع عشر،  ال��ق��رن  ب���دأت م��ع نهاية  مستجدة، ب��ل 
ع��ن��دم��ا خ��رج��ت ال��ن��س��اء إل���ى ال���ش���وارع أث��ن��اء ال��ث��ورة 

الدستورية.
وك���ان���ت م���الب���س ال���ن���س���اء م���وض���وع���ًا م���ط���روح���ًا على 
ج���دول أع��م��ال ق��ي��ادة ال��ب��الد، م��ن��ذ ذل���ك ال��ح��ن، حيث 
ش��ج��ع ق��ائ��د حينها ال��ن��س��اء ع��ل��ى ع���دم ارت�����داء غطاء 
ال��ع��ام��ة، ق��ب��ل أن يلغى الحجاب  ال����رأس ف��ي األم��اك��ن 
رس��م��ي��ًا ف���ي إي������ران ع����ام 1936، ف���ي ع��ه��د رض����ا ش��اه 
��ب��ر حينها ان��ت��ص��ارا ل��ل��م��رأة، لكنه 

ُ
ب��ه��ل��وي، ال���ذي اع��ت

أيضًا سبب مأساة وسلب حق االختيار منها، تمامًا 
كما أصبح الحال بعد الثورة االسالمية، التي فرضت 
 
َّ
كن أن  بعد   ،1979 ع��ام  النساء  على جميع  الحجاب 
ق��د انتزعن حقوقهن ع��ام 1963 ف��ي م��ا ُع��رف حينها 

بالثورة البيضاء.
 - إيرانية  أخبار  رن��ا رحيمبور، وه��ي مقدمة  وتقول 
بريطانية تعمل ف��ي خ��دم��ة »ب���ي ب��ي س��ي ف��ارس��ي«: 
»رأي���ت ص���ورًا لجدتي قبل ال��ث��ورة اإلس��الم��ي��ة، كانت 
ترتدي حجابًا، أما أمي فكانت تلبس تنورة، وكانتا 
جنبًا إل���ى ج��ن��ب، ف��ي وئ����ام.. ق��ب��ل ع���ام 1979، ل��م تكن 
هناك قواعد لباس صارمة مثل تلك التي تلزم النساء 
اليوم، بموجب القانون، بتغطية رؤوسهن وعدم قص 
 وارتداء مالبس محتشمة«، مضيفة:»كانت 

ّ
شعورهن

النساء، بغض النظر عن املالبس التي كن يرغنب في 
ارتدائها أو مدى تدينهن جزءًا من القوة التي انتهى 
بها األمر بإسقاط الشاه وانتصار الثورة عام 1979«.
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ال حبس أنفاس وال مفاجآت.. ورئيس البرلمان أدار المشهد ومازح النواب

لبنان: »تحمية« لسباق الرئاسة.. والورقة البيضاء تتصدر
الجلسة األول��ى لم تفِض إلى انتخاب رئيس، كما كان متوقعا، بسبب 

عدم حيازة أي مرشح ثلثي أصوات املجلس. 
معظم الكتل من دون استثناء حضرت إلى »ساحة النجمة«. 122 نائبًا 
من أصل 128 أمنوا النصاب لدورة أولى بدت وكأنها مجرد جس نبض 
واختبار قبل بدء املفاوضات الجدية حول اسم رئيس توافقي أو ربما 
نضوج تسوية دولية. إذ لم يرد حزب اهلل وحلفاؤه كشف أوراقهم من 
الجلسة األولى، وحدها الكتل التي سّمت النائب ميشال معوض كانت 
أوراقها مكشوفة، قبل أن يفض الرئيس نبيه بري الجلسة بعد فقدانها 

النصاب بخروج كتلته وكتلة حزب اهلل من القاعة.
الورقة البيضاء تسيدت الدورة األولى ولم تنل لقب الفخامة رغم انها 
نالت حصة األسد حاصدة 63 صوتًا، هي أصوات نواب الثنائي الشيعي 
 36 على  م��ع��وض  النائب ميشال  بينما حصل  ال��ح��ر.  الوطني  وال��ت��ي��ار 
صوتًا من كتل »القوات اللبنانية« و»الكتائب« و»اللقاء الديموقراطي« 
وحركة »تجدد«، في حن نال رجل األعمال سليم إده 11 صوتًا من نواب 
»لبنان«،  التغيير. واقترع تكتل قدامى املستقبل والنواب السنة العشرة ل�
في حن حضر صوت اإليرانية مهسا أميني التي أشعلت احتجاجات 
اي��ران، وأخ��رى استحضرت »نهج الشهيد رشيد كرامي« )رئيس وزراء 

لبنان األسبق(.
م��ع ان��ت��ه��اء ال��ف��رز ب��دأ ع��دد م��ن ال��ن��واب ب��امل��غ��ادرة، وبعضهم م��ن التيار 
الوطني الحّر، في حن طلبت بوال يعقوبيان من النواب البقاء ليجيبها 
��ل ن����واب ال��ت��غ��ي��ي��ر س��اب��ق��ًا.. ول��دى 

ّ
س��ل��ي��م ع���ون ب��أن��ه��م ي��ع��ط��ل��ون ك��م��ا ع��ط

اح��ت��س��اب ع���دد ال���ن���واب ال��ح��اض��ري��ن ق���ال ب���ري إن��ه��م 85 ن��ائ��ب��ًا، ف��ي حن 
طالب نواب التغيير بأن يدخل أحد النواب ليرتفع صوت نديم الجميل 
بأن سليم الصايغ قد دخل واكتمل النصاب )86 نائبًا(، وهنا خرجت 
ان��ت��خ��اب رئيس  ف��ي جلسة  أم���ل. ول��م يتم عقد دورة ثانية  كتلة ح��رك��ة 

للجمهورية بسبب فقدن النصاب.
ول���دى س���ؤال ال��ن��واب ع��ن م��وع��د الجلسة املقبلة اش��ت��رط ال��رئ��ي��س ب��ري 
التوافق: »إذا لم يكن هناك توافق وإذا لم نكن 128 صوتًا لن نتمكن من 

إنقاذ املجلس النيابي وال لبنان«.

 جو فكاهي لكسر الروتين 
ال��ن��واب نبيه ب��ري وكعادته ح��اول كسر روت��ن الجلسة  رئيس مجلس 
واالص���ط���ف���اف ال��س��ي��اس��ي ب���إض���اف���ة ج���و م���ن ال��ف��ك��اه��ة وامل��������زاح. ع��ن��دم��ا 
أكثر من  يقّرب  ان  بلهجة حاسمة،  يعقوبيان،  ب��وال  النائبة  منه  طلبت 
امليكروفون ألن صوته غير مسموع، أجابها بابتسامة ماكرة »حاضر 

حاضر«. ولدى مطالبة النائب نديم الجميل بتوزيع األوراق قال له بري: 
»فيك ترتاح، ما بيخلوك تحكي بحزب الكتائب بتجي تحكي هون؟«.

وفي بداية الجلسة، طلب نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب 
ت��وض��ي��ح��ًا ح���ول إذا م��ا ك��ان��ت امل����ادة ال��دس��ت��وري��ة ت��ش��ي��ر إل���ى أن رئيس 
الجمهورية يفترض أن يكون مارونيًا، أم إنها ُعرف. رفض بّري التعليق 
بداية، لكن بوصعب )وه��و ينتمي الى طائفة ال��روم االرث��وذك��س( أصّر 

على سؤاله فتوجه بّري إليه بالقول: »كأنك طمعان فيها«.
ا على غياب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: »أنا 

ً
كما لفت بري، تعليق

ه مش ضروري تشّرف«.
ّ
حكيته وقلتل

 قراءة في مجريات الجلسة
»جلسة  إبراهيم  النائب  اعتبرها  التي  الخميس  نتائج جلسة  بحسب 
احماء«، فإن 63 صوتًا الذين اقترعوا بالورقة البيضاء هو أقصى حد 
يمكن أن يحصل عليه محور حزب اهلل، فيما لو تم التوافق مع رئيس 
ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي ال��ح��ر ج��ب��ران ب��اس��ي��ل ع��ل��ى اس���م غ��ي��ر زع��ي��م ت��ي��ار امل���ردة 
سليمان فرنجية. علما أن بعض من صوتوا بأوراق بيضاء ال ينتمون 

ملحور حزب اهلل.
النائبن  اده، بغياب  اقترعوا جميعهم لسليم  الذين  التغيير  أما نواب 
نجاة صليبا وابراهيم منيمنية، ومعهم النواب السنة املستقلون الذين 
املعارضة  الى توحيد تصويتهم مع  فقد يضطرون  »لبنان«  ل� اقترعوا 
على اسم مرشح، ميشال معوض او آخر، لسببن: تقدم مرشح املعارضة 
وع��دم حماسة رج��ل االعمال املقيم في فرنسا سليم اده النتخابه رغم 
اإلن��ق��اذي��ة على  مل��ب��ادرت��ه��م  التغيير  ن���واب  مل��واص��ف��ات رسمها  مطابقته 

اساس انه »من خارج املنظومة واالصطفاف السياسي«. 

بري مدلياً بصوته خالل الجلسة )أ ف ب(

بيروت - أنديرا مطر
لساعة من الوقت تمكن البرلمان 
اللبناني من جذب أنظار اللبنانيين 

العالقين في دوامة من أزمات 
معيشية وحياتية ال تنتهي. حيث افتتح 

البرلمان السباق الرئاسي بـ»جلسة 
إحماء«، قبيل شهر من انتهاء والية 

الرئيس ميشال عون، وسط انتشار 
أمني كثيف. 

وكمن يتابع مسرحية يعرف سلفاً 
خاتمتها، تابع اللبنانيون الجلسة، دون 
حبس أنفاس وال ترقب مفاجآت بعدما 

كانت كل المعطيات تشير إلى رفض 
الرئيس نبيه بري دعوة البرلمان إلى 

االنعقاد ضمن المهل الدستورية.
 لكن »االستاذ« أو ساحر السياسة 

اللبنانية، باغت الجميع بالدعوة لجلسة 
اختبار، بعدما واظب على طمأنتهم 

بأنه لن يطلق قطار مسار االستحقاق 
الرئاسي قبل حصول حد أدنى من 

التوافق. 

قائد سابق في الحرس: مهسا أصيبت في الجمجمة
كشف محمد باقر بختيار، أحد كبار قادة الحرس الثوري السابقن، في ملف صوتي إن الطبيب 
ص سبب وفاة مهسا أميني بأنه »إصابة في الجمجمة«. متهمًا الحكومة اإليرانية 

ّ
الشرعي شخ

الشرعي إن طحال مهسا تعرض  الطبيب  الحقيقة. وبحسب بختيار، قال  التستر على  بمحاولة 
في غيبوبة  النهاية دخلت  في  لكنها  املستشفى،  إل��ى  داخلي عند وصولها  نزيف  للتلف بسبب 
وتوفيت بسبب إصابة في الجمجمة. وقال محمد باقر بختيار إنه تلقى هذا الخبر من مصادر 

موثوقة في الطب العدلي: »هذه املعلومة سّربها أصحاب الضمير داخل النظام«.
وكانت جماعة هاكرز باسم »اإلمام علي« قالت في وقت سابق إنها حصلت على وثيقة تم اإلقرار 

فيها بأن رأس مهسا أميني تعرض إلى ضربات قوية لحظة اعتقالها.

  فتيات شجاعات ومعنويات عالية 
في شهادات معتقلن تم اإلف��راج عنهم الحقًا، تصف 
مريم )51 عامًا( لحظة القبض عليها خالل مشاركتها 
بتظاهرة: »رموني على األرض، ووضع ضابط حذاءه 
على ظهري. ركلني على بطني، وقّيد ي��دّي، وشدني 

من ذراعي، ثم دفعني إلى شاحنة«.
وتضيف: »الوضع أسوأ مما ترونه في الفيديوهات. 
سمعت أحد قادتهم يأمر الجنود بأن يكونوا قساة. 
ب��امل��س��ت��وى ذات������ه. صفعتني  م����روع����ات  ال���ض���اب���ط���ات 

إحداهن ووصفتني بالجاسوسة الصهيونية«.
ف���ي ال��س��ي��ارة ال��ت��ي وض��ع��ت ف��ي��ه��ا م��ري��م ل��ن��ق��ل��ه��ا إل��ى 
منشأة كبيرة تابعة للحرس الثوري، تابع املعتقلون 
احتجاجهم، وعن ذلك تقول الفتاة: »كان معي فتيات 
أخريات في الشاحنة، لكنهن كن أصغر مني بكثير. 
عندما رأيتهن ورأي��ت شجاعتهن، استعدت هدوئي، 
وب��������دأن ف����ي م���س���اع���دت���ي. ك����ان����ت ال���ف���ت���ي���ات ي��ص��رخ��ن 

ويسخرن من الضباط«. 
وأكملت مريم: »نقلنا إلى مركز شرطة صغير. لم يكن 
جاهزًا الستقبال هذا العدد الكبير من الناس. وضعوا 
م��ا ال يقل ع��ن 60 ام���رأة ف��ي غ��رف��ة ص��غ��ي��رة. كنا نقف 
متالصقات، وال يمكننا الحركة.. قالوا إننا ال نستطيع 
داخل  محتّجات  صرخنا  وعندما  الحمام،  استخدام 

الغرفة، أخذوا يهددوننا باالغتصاب«.
في املقابل، قال متظاهر احتجز ملدة يومن في طهران 
ل� »بي بي سي« إن املعتقلن األصغر سنًا يحاولون 
تقل  رفع معنوياتهم: »كنت محتجزًا مع متظاهرين 
أعمارهم عن 25 عامًا. كانت الدماء تغطي وجوههم، 
لكنهم كانوا يبتسمون ويتحدثون ويمزحون.. طلب 
 إننا منتصرون ألننا على 

ً
مني أحدهم أن أبتسم قائال

حق«. 

أطفال لمكافحة الشغب.. ومراهقون معتقلون
أصدر املئات من الكتاب واملترجمن والناشطن في مجال أدب األطفال والشباب 
اإلي��ران��ي«،  الشعب  م��ع  ال��راس��خ  أعلنوا فيه »التضامن  إي���ران بيانًا مشتركًا  ف��ي 
ودع����وا إل���ى إن��ه��اء ال��ق��م��ع ال���دم���وي للمحتجن واإلف�����راج ال���ف���وري ع��ن امل��راه��ق��ن 

املحتجزين.
وج���اء ف��ي ه��ذا ال��ب��ي��ان إش���ارة إل��ى اس��ت��خ��دام ق���وات الباسيج وال��ح��رس ال��ث��وري 
»اصطفاف  االحتجاجات:  لقمع  صفوفهم  في  عشرة  الثامنة  سن  دون  عناصر 
واضحًا  أم���رًا  ك��ان  املتظاهرين  أم���ام  العسكري  ب��ال��زي  املسلحن  الشبان  بعض 
ومثااًل على انتهاك حقوق األطفال، واستخدامهم كأداة له عواقب وخيمة على 

مرتكبيه«.
ال��ت��واص��ل االجتماعي مقاطع فيديو وص��ور  م��واق��ع  م���رة، ش��وه��دت على  وألول 
ملراهقن يرتدون زي وحدة مكافحة الشغب، ويحملون أدواتها، وأطلق عليها 

املغردون لقب »أطفال مكافحة الشغب«.

 النخبة تدعم وتدين القمع
الناشطة الحقوقية اإليرانية الحائزة جائزة نوبل شيرين عبادي رأت أن املتظاهرين 
يرفضون بقاء الجمهورية اإلسالمية بعد 40 عامًا من الحكم السيئ، مشيرة إلى أن 
لإليرانين »صوتًا واحدًا رافضًا لالستبداد الديني، ألن النظام لم يستجب ملطالبهم، 

وتقهقرت أوضاعهم االجتماعية«، معتبرة أن هذه االحتجاجات مختلفة.
وهذه الحركة الشبابية الطالبية التي تتدفق في شوارع إيران وجدت آذانًا مصغية 
ل��دى النخبة، املتمثلة ب��أس��ات��ذة ال��ج��ام��ع��ات وامل��ش��اه��ي��ر ف��ي م��ج��ال األدب وال��ف��ن��ون، 
وأم����س، ن���دد أك��ث��ر م��ن 200 أس��ت��اذ م��ن ج��ام��ع��ات مختلفة ف��ي إي����ران بقمع واع��ت��ق��ال 
الطالب، ودعوا في بيان أساتذة آخرين لالنضمام إليهم واتخاذ مواقف رافضة على 

االعتقال الجماعي للطالب املحتجن.
كما نظم الطالب مسيرات احتجاجية في مختلف جامعات البالد، معلنن من خالل 
ب��ي��ان��ات أن��ه��م سيرفضون ح��ض��ور ال��ف��ص��ول ال��دراس��ي��ة حتى إط���الق جميع الطالب 
والطالبات املوقوفن. ودعوا إلى وقفة احتجاجية أمام جامعة طهران في 9 أكتوبر.

فتيات يلوحن بغطاء الرأس في مواجهة قوات األمن خالل االحتجاجات.. وفي اإلطار إيرانية مارة بشارع في طهران من دون ارتداء الحجاب
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هربوا من التعبئة نحو  الحدود.. وبات مستقبلهم مجهوالً

الروس.. من سجن الوطن إلى شقاء الغربة
خالد جان سيز

إذا كنت روسياً فأنت أمام خياَرين، 
أحالهما ُمرٌّ: إذا بقيت في بلدك 

فعليك الذهاب إلى الحرب في أوكرانيا، 
وإذا نجحت بالفرار، فعليك خوض رحلة 
صعبة وتحّمل شقاء الغربة. هكذا بات 

حال الروس بعد قرار الرئيس فالديمير 
بوتين إعالن التعبئة، الستكمال غزوه 

ألوكرانيا.

وسط هذه املعاناة، يتذكر الروس رواية »الهارب«، 
نالت  التي  راسبوتني،  فالنتني  الروسي  للروائي 
جائزة الدولة، وهي املفضلة لديهم، ألنها تحاكي 
ف����ك����رة، ت��دف��ع��ه��م ال����ي����وم إل�����ى ال����ف����رار ب�������اآلالف م��ن 
م��وط��ن��ه��م، ح��ي��ث ص����ّورت ال���رواي���ة م��ع��ان��اة جندي 
روسي في سيبيريا، خالل الحرب العاملية الثانية، 
ق��ات��ل ث��الث س��ن��وات، ث��م ت��ع��رض إلص��اب��ة، جعلته 
زوجته  ُمنعت  املستشفى،  في  شهور  ثالثة  يرقد 
خ��الل��ه��ا م��ن زي���ارت���ه، وب��ع��د أن ش��ف��ي، ف��وج��ئ ب��أن 
العسكرية مجددًا، دون  يلتحق بوحدته  أن  عليه 
حتى أن يأخذ إج��ازة ليرى عائلته، وهنا لم يعد 
التي يقاتل فيها، واتخذ  الجندي يؤمن بالحرب 
قراره بالهروب، ليبقى مع زوجته في مكان سّري.

صعوبة اتخاذ القرار

ال����روس ه��رب��وا ب��ع��د ق���رار التعبئة.  ع��ش��رات آالف 
امل��ع��ان��اة ت��ب��دأ م��ن ات��خ��اذ ال��ق��رار ن��ف��س��ه، وع���ن ذل��ك 
يقول روس��ي يبلغ من العمر 32 عامًا، وص��ل إلى 
إسطنبول، إنه ترك وراءه زوجته وابنه البالغ من 
العمر عامًا واحدًا، مردفًا: »بالطبع كان قرارًا صعبًا 
جماعي،  بشكل  ال��رج��ال  تجند  الحكومة  للغاية.. 
بعد استدعاء الجيران واألصدقاء. لم يكن لدي أي 
خيار. ال يمكنني الذهاب للحرب وقتل الناس في 
أوك��ران��ي��ا«. وت��اب��ع: »تركت وظيفتي وأخ��ذت املال 
م��ن البنك وأخ���ذت زوج��ت��ي وطفلي إل��ى وال����دّي«، 

قبل املغادرة. وقال: »حياتي كلها تنهار«.
وضمن الهاربني، عامل بناء روسي )42 عامًا( بدأ 
رحلته الشاقة جوًا من مدينة سوتشي الروسية، 
ث��م سافر  أوزبكستان،  إل��ى  ث��م  إل��ى طاجيكستان، 
إل����ى إس��ط��ن��ب��ول، ح��ي��ث ك����ان ي��خ��ط��ط ل��ل��س��ف��ر إل��ى 

مدينة أنطاليا جنوب تركيا.
وتحدث عامل البناء لصحيفة »واشنطن بوست«، 
: »أنا ال أؤيد حكومتي، لكن ال يمكنني فعل 

ً
قائال

ل��دي��ك وجهة  أي ش��يء لتغيير ال��وض��ع. إذا ك��ان��ت 
ذل��ك،  ع��ن  تكتب  أو  وإذا كنت تحتج  أخ���رى،  نظر 

فإنك تذهب إلى السجن«.
ت��أش��ي��رة ال��ع��ام��ل ال��روس��ي تسمح ل��ه ب��ال��ب��ق��اء في 
ماذا  فقط، وال يعرف  مل��دة شهرين  بالبقاء  تركيا 

يفعل بعد ذلك.
بدوره، اتخذ ضابط روسي سابق قراره بالهروب 
إلى فنلندا، فور سماعه نبأ التعبئة، وقال الرجل 
األرب���ع���ي���ن���ي ل���وك���ال���ة ف����ران����س ب������رس: »ال أري������د أن 
أق��ت��ل شعبي ال��س��الف��ي، إخ��وت��ي وأخ���وات���ي. أشعر 
ب���االش���م���ئ���زاز م����ن وج�������ودي م����ع م���واط���ن���ني روس 

يؤيدون الحرب«.
ول���د أل��ي��ك��س ف��ي ش��ب��ه ج��زي��رة ال���ق���رم، وي��ع��م��ل في 
م��ج��ال ه��ن��دس��ة ال��ك��م��ب��ي��وت��ر، وط��ل��ب ع���دم الكشف 
عن اسمه الكامل خوفًا من تعّرض زوجته وابنته 
اللتني بقيتا في روسيا الجراءات انتقامية. وقال: 
»إنهما رهينتان فإذا ُكشف وجهي قد تتعّرضان 

للسجن«.

وأض������اف: »خ���دم���ت ف���ي ال��ج��ي��ش ث��م��ان��ي س��ن��وات، 
لم  دين.  املهدَّ أن��ا في طليعة  رتبة ضابط.  وأحمل 
ي��ع��د ب��اإلم��ك��ان ف��ع��ل أي ش���يء« ل��روس��ي��ا، واعتبر 
: »أن���ا أع��ل��م م��ا ه��و حال 

ً
أن ال��ب��الد ستنهار، ق��ائ��ال

الجيش الروسي من ال��داخ��ل، أن��ا مقتنع ج��دًا بأن 
بوتني سيخسر. لن يتمكن عبيد ال يريدون القتال 

من هزيمة أحد أبدًا في حياتهم«.

االنتظار وصعوبة والسكن

الهاربني إلى االنتظار  ال��روس  العديد من  اضطر 
 ع���ن���د امل���ن���اف���ذ ق��ب��ي��ل دخ������ول ال�������دول ال��ت��ي 

ً
ط����وي����ال

السيارات طويلة جدًا،  قصدوها، وكانت طوابير 
واألع�������داد ض��خ��م��ة، وف����ق م���ا أع��ل��ن��ت ال������دول ال��ت��ي 

استقبلتهم، وحسب صور األقمار االصطناعية.
بالنسبة ملعظم الروس املسافرين إلى كازاخستان، 
ف��إن املحطة األول��ى كانت مدينة أورال، على بعد 
أكثر من 250 كيلومترا جنوب سامارا، وهي أقرب 

مدينة روسية بها مطار. 
وق������ال ل���وك���ب���ان أخ����م����ي����دي����اروف، وه�����و ص��ح��اف��ي 
روسية  ام���رأة  اصطحب  إن��ه  محلي،  استقصائي 
والشقق  الفنادق  كانت  حيث  شقته،  إل��ى  وابنها 

محجوزة بالكامل.
وذكر أن املدينة مليئة باآلالف من الشبان الروس: 
ل��ل��غ��اي��ة.. وك��أن��ه��م ف��ع��ل��وا شيئًا  »ي��ب��دون مرتبكني 
غير متوقع وال يعرفون ماذا يفعلون بعد ذلك. ال 

يبدون سعداء. وهم هادئون جدًا جدًا«.

تظاهرات ترفض قدومهم

واج��ه ال��ه��ارب��ون ال���روس ف��ي جورجيا تظاهرات قرب 
األوك��ران��ي،  النشيد  رّددت  ال��ح��دودي،  معبر كازبيغي 
وح��م��ل امل��ت��ظ��اه��رون الف��ت��ات ت��ق��ول ل��ل��روس ال��ق��ادم��ني 

ب بكم«. »غير مرحَّ
مات التظاهرة 

ّ
وقالت تامار غفينيانيدزي إحدى منظ

ل 
ّ
ق غير املنضبط وغير املسبوق للروس يمث

ّ
إن »التدف

م��خ��اط��ر أم��ن��ي��ة ع��ل��ى ج��ورج��ي��ا. ي��ج��ب إغ���الق ال��ح��دود 
على الفور«.

��ق ال����روس ال���ى ج��ورج��ي��ا ال��ذك��ري��ات امل��ؤمل��ة 
ّ
وأع����اد ت��دف

ال��ح��رب التي  أّدت  ال���روس���ي ع���ام 2008، ح��ي��ث  ل��ل��غ��زو 
اس��ت��م��رت خ��م��س��ة أي����ام إل����ى ت��ق��س��ي��م ال���ب���الد، وت��م��رك��ز 
اعترف  انفصاليتني  منطقتني  ف��ي  ال��روس��ي��ة  ال��ق��وات 

الكرملني باستقاللهما.
ال����روس����ي����ان أن����ات����ول����ي وس���ي���رغ���ي وص�����ال إل�����ى م��ط��ار 
تبليسي، بعد عناء طويل، وكانا قلقني بشأن الترحيب 
الذي سيحظيان به في تبليسي، حيث قاال: »نأمل أن 

ني«. 
َ
يتفهم الشعب الجورجي أننا مجرد الجئ

أج��ل مجد  للموت من  وق��ال سيرغي: »لست مستعدًا 
ب��وت��ني«، بينما وص���ف أن��ات��ول��ي ب���الده ب��أن��ه��ا »دول���ة 

فاشية، تمامًا مثل أملانيا النازية في الثالثينيات«.

هاربون من روسيا يعبرون محطة زيمو الرسي الحدودية إلى جورجيا )رويترز(

تداعيات بعيدة المدى لتفجيرات خطوط الغاز في البلطيق

تسرب »نوردستريم« »قنبلة مناخية« في أوروبا
أث���ي���رت م���خ���اوف م���ن ح�����دوث »ق��ن��ب��ل��ة م��ن��اخ��ي��ة« إث��ر 
ا »نورد ستريم« للغاز 

ّ
الحادثة التي تعرض لها خط

في بحر البلطيق، حيث رصدت السويد تسربًا رابعًا 
للغاز م��ن م��وق��ع ج��دي��د ف��ي األن��ب��وب، ال���ذي ي��ب��دو أنه 

تعرض لعملية تخريب ممنهجة.
وقال مسؤول في الهيئة السويدية: »هناك تسرب من 
السويدي، وتسرب من موقعني  الجانب  في  موقعني 
ف���ي ال��ج��ان��ب ال���دن���م���ارك���ي، وك��اله��م��ا ع��ل��ى م��ق��رب��ة من 

بعضهما«.
الفرنسية بأن  أف��ادت صحيفة لوموند  من ناحيتها، 
اإلع��الم  انتشرت على وسائل  فيديو  ص��ورًا ومقاطع 
والشبكات االجتماعية أظهرت فقاعات ضخمة على 
سطح بحر البلطيق، قد يعود سببها إلى ما أحدثته 
و2«   1 ستريم  »ن���ورد  خطي  على  الهائلة  التسربات 
ق��ب��ال��ة س��واح��ل ال���دن���م���ارك، م��ا ي��ن��ذر ب��ح��دوث »ك��ارث��ة 

بيئية« قد يكون تأثيرها على املناخ غير مسبوق.
وق������ال رئ���ي���س م��ك��ت��ب امل���ف���وض���ي���ة األوروب���������ي ل��ل��ط��اق��ة 
س��ت��ي��ف��ان��و غ���راس���ي إن ل��دي��ه��م م���خ���اوف م���ن ح���دوث 

»كارثة مناخية وبيئية«.
وأوض����ح دي��ف��ي��د م��ك��اب��ي ال��ع��ال��م ف��ي ه��ي��ئ��ة »ك��ل��ني إي��ر 

تاسك فورس« املهتمة بنظافة جو األرض، أن املخاوف 
كبيرة ألن خطوط أنابيب الغاز- حتى لو لم تكن قيد 
غ��از طبيعي يتكون أساسًا  - تحتوي على  التشغيل 
م��ن امل��ي��ث��ان، وه��و أح��د ال��غ��ازات الدفيئة القوية ج��دًا، 
وت��أث��ي��ره ف��ي االح��ت��رار أع��ل��ى بكثير م��ن ث��ان��ي أكسيد 
الكربون، لكنه يتحلل بسرعة أكبر، وهومسؤول عن 

ثلث االحترار العاملي، منذ حقبة ما قبل الصناعة.

قوة االحترار

وأش��������ارت ال��ص��ح��ي��ف��ة إل�����ى أن�����ه ل����و ت���س���رب ك����ل ال���غ���از 
املوجود في األنبوبني، فإن ذلك سيمثل ثلث أو ربما 
حتى نصف االنبعاثات السنوية في الدنمارك، علمًا 
التي تم إطالقها من  امليثان  أنه يصعب تقدير كمية 

خطوط أنابيب الغاز تحت املاء.
وق�����ال م���دي���ر ه��ي��ئ��ة ال��ط��اق��ة ال��دن��م��ارك��ي��ة ك��ري��س��ت��وف��ر 
ب��وت��زاو ف��ي م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي إن »غ��ال��ب��ي��ة ال��غ��از )م��ن 
ن����ورد س��ت��ري��م 1 و2( خ��رج��ت ب��ال��ف��ع��ل م���ن األن��اب��ي��ب، 

ونتوقع أن يفلت الباقي بحلول األحد« املقبل.
وق���درت وك��ال��ة البيئة ال��ف��درال��ي��ة األمل��ان��ي��ة أن التسرب 
أل��ف ط��ن م��ن امليثان، وق��ال��ت إنه  سيكون بحجم 300 

»ال توجد آلية إغالق على خطوط األنابيب هذه، لذا 
أن  علمًا  تتسرب جميع محتوياتها«،  أن  املرجح  من 
علماء مختلفني قالوا إنها تحتوي على ما بني 300 
امليثان، وه��و ما يعادل  و500 مليون متر مكعب من 
قوة احترار 17 مليون طن إلى 25 مليون طن من ثاني 

أكسيد الكربون على مدى 20 عامًا.
ب�����دوره�����ا، وص���ف���ت ص��ح��ي��ف��ة ب��ول��ي��ت��ي��ك��و األم��ي��رك��ي��ة 
ال���ت���ف���ج���ي���رات ال����ت����ي اس���ت���ه���دف���ت خ����ط����وط األن���اب���ي���ب 
بالبلطيق بأنها سياسة حافة الهاوية، وأنها تشير 

إلى جبهة جديدة محتملة في حرب أوكرانيا.
والبنية  ال��ط��اق��ة  أص��ب��ح��ت  إذا  إن���ه  الصحيفة  وق��ال��ت 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ل���الت���ص���االت ت��ح��ت ال��ب��ح��ر ه���دف���ا ل��روس��ي��ا 
اتخاذ  الغربية  البحرية  ال��ق��وات  على  فسيتعني  اآلن، 
إج��راءات سريعة، إذ يبدو أن أزمة الطاقة في أوروبا 

تدخل مرحلة جديدة وخطيرة.

تداعيات بعيدة املدى

وأضافت أنه في حال تأكيد الشكوك بأن روسيا كانت 
القارة  على  األمنية  التداعيات  فإن  االنفجارات،  وراء 

ستكون بعيدة املدى.
ورغ����م أن ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ال ت����زال ج���اري���ة ف���ي ال��دن��م��ارك 
والسويد، فيبدو أن بعض القادة األوروبيني اتخذوا 
قراراتهم بالفعل بشأن من يجب إلقاء اللوم عليه، إذ 
مورافيتسكي  ماتيوز  البولندي  ال���وزراء  رئيس  أمل��ح 

إلى تورط روسيا.

وك��ان��ت أوك��ران��ي��ا أق���ل تحفظًا، ف��ق��د وص���ف ميخايلو 
بودوالك، مستشار الرئيس األوكراني، األحداث بأنها 
»ه��ج��وم إره��اب��ي خططت ل��ه روس��ي��ا وع��م��ل ع��دوان��ي 

تجاه االتحاد األوروبي«.

 ترامب يعلن تطوعه

إلى ذلك، أوردت مجلة نيوزويك أن الرئيس األميركي 
ال���س���اب���ق دون����ال����د ت����رام����ب أع���ل���ن أن�����ه ي���ري���د ال��ت��وس��ط 

للتوصل إلى سالم بني روسيا وأوكرانيا.
ونقلت املجلة عن اثنتني من رسائل ترامب على موقع 
»تروث سوشال« لتابع له على اإلنترنت، أنه قلق من 
القيادة  الغاز، وحث  أنابيب  الواضح لخط  التخريب 
األميركية على أن تظل »هادئة وب��اردة« في معالجة 
املوقف، ثم أشار إلى أنه من املحتمل أن يقود جهودًا 

للتوسط في صفقة.
وق����ال ت���رام���ب: »ال ت��ج��ع��ل��وا األم�����ور أس����وأ م���ع تفجير 
خ��ط األن��اب��ي��ب، ك��ون��وا إستراتيجيني، ك��ون��وا أذك��ي��اء 
كال  اآلن.  تفاوضية  صفقة  على  احصلوا  )ب��ارع��ني!(، 
ب��أس��ره على  ال��ع��ال��م  ال��ج��ان��ب��ني يحتاجها وي��ري��ده��ا. 

املحك. سأترأس املجموعة«.

»بوليتيكو«: سياسة حافة 
الهاوية.. وعلى الغرب
اتخاذ إجراءات سريعة

ترامب يحث على صفقة 
تفاوضية يحتاجها العالم:

ال تجعلوا األمور أسوأ

وأخ����وات����ي إخ����وت����ي  ال����س����اف����ي..  ش���ع���ب���ي  أق����ت����ل  أن  أري�������د  ال  س����اب����ق:  ض����اب����ط   ¶
ت���ن���ه���ار ت�����رك�����ت وظ���ي���ف���ت���ي وغ����������������ادرت.. ح����ي����ات����ي ك���ل���ه���ا  ¶ م�����وظ�����ف ش���������اب: 
¶ ع���ام���ل ب���ن���اء: ت��أش��ي��رت��ي ل��ش��ه��ري��ن ف���ي ت���رك���ي���ا.. وب���ع���ده���ا ال أع�����رف م�����اذا أف��ع��ل
أن���ن���ا م���ج���رد الج��َئ��ي��ن ال���ج���ورج���ي  ال��ش��ع��ب  ي��ت��ف��ه��م  ن���أم���ل أن  ¶ س��ي��رغ��ي وأن���ات���ول���ي: 

يأس الجنود الروس: 
بوتين أحمق

ظهر خبر  التعبئة،  م��ن  اآلالف  ه��رب  وس��ط 
ج���دي���د، ي��ع��ك��س غ��ض��ب ال���ج���ن���ود م���ن زع��ي��م 
الكرملني، فقد أظهرت اتصاالت بني الجنود 
الروس، خالل محاولتهم اقتحام كييف أنهم 
عصوا األوامر، وأجروا مكاملات غير مصرح 
ب��ه��ا م��ن ه��وات��ف��ه��م امل��ح��م��ول��ة، م��ع زوج��ات��ه��م 
وأصدقائهم وآبائهم على بعد مئات األميال 

من خط املواجهة.
وح��ص��ل��ت ص��ح��ي��ف��ة ن���ي���وي���ورك ت��اي��م��ز على 
ال���ت���ي أج��ري��ت  ت��س��ج��ي��الت آلالف امل���ك���امل���ات 
وقالت  أوكرانيا،  واعترضتها  م��ارس،  ط��وال 
الصحيفة إن الجنود يتحدثون عن أزمة في 
الروح املعنوية ونقص في املعدات، ويقولون 
كانوا  التي  املهمة  بشأن  كذبت  قياداتهم  إن 

يقومون بها.
وش��م��ل��ت ب��ع��ض امل��ح��ادث��ات ان��ت��ق��ادات ح��ادة 
ل��ب��وت��ني وال���ق���ادة ال��ع��س��ك��ري��ني، وق���ال ج��ن��دي، 
»بوتني  أليكسندر:  باسم  الصحيفة  عرفته 
أن يأخذ )يحتل( كييف، ولكن  أحمق، يريد 

من غير املمكن القيام بهذا«.
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أرسنال × توتنهام.. قمة »البريميرليغ«
بعد فترة توقف دولية، يعود ال��دوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم بقمة نارية في 

افتتاح املرحلة التاسعة من »البريميرليغ«.
وت��ح��ظ��ى ق��م��ة ش��م��ال ل��ن��دن ب���أج���واء م��ث��ي��رة دائ���م���ا، ل��ك��ن م��واج��ه��ة ال��غ��د ب��ن أرس��ن��ال 

وتوتنهام ستكون أكثر سخونة بعد أن أصبحت قمة البريميرليغ في املتناول.
واستمتع أرسنال وتوتنهام بانطالقتن قويتن هذا املوسم، إذ يتصدر فريق املدرب 
ميكل أرتيتا جدول الترتيب عقب 6 انتصارات في أول 7 مباريات، وهي أفضل بداية 

للنادي منذ موسم 2007-2008.
امل��درب أنطونيو كونتي حتى اآلن، وع��ادل أفضل انطالقة له في  ول��م يخسر فريق 

الدوري املمتاز بعد 5 انتصارات وتعادلن.
لكن يتعن على توتنهام تحسن سجله السيئ أمام غريمه إذا أراد انتزاع الصدارة 

منه، حيث فاز على أرض أرسنال مرة واحدة في آخر 29 زيارة بالدوري.
لندن، حيث احتل مركزا  امل��وازي��ن في شمال  ورغ��م ه��ذه اإلحصائية، قلب توتنهام 

أعلى من أرسنال في آخر 6 مواسم، بعد أن قضى 21 عاما خلف جاره.
وسيزور توتنهام ملعب اإلم��ارات بمعنويات مرتفعة، بعد استعادة املهاجم سون 
2-6 على  توتنهام  ف��وز  ف��ي  دقيقة   14 خ��الل  ثالثية  بتسجيل  م��ن مستواه  هيونغ 

ليستر سيتي في اللقاء األخير.
ولم يحرز سون أي هدف هذا املوسم قبل تفجر مهاراته أمام ليستر، ومع تسجيل 

هاري كين في لقاء سابق أمام أرسنالهاري كن 6 أهداف بالفعل هذا املوسم، سيواجه دفاع أرسنال اختبارًا شاقًا.

القناةالتوقيتالفريقان

10.00beIN Sports HD 1 مساءأتلتيك بلباو × ألميريا

9.30beIN Sports 1 HD Premium مساءبايرن ميونخ × ليفركوزن

.. وغداً

2.30beIN Sports 1 HD Premium ظهراًأرسنال × توتنهام 

5.00beIN Sports 2 HD Premium مساءكريستال باالس × تشلسي

5.00beIN Sports 1 HD Premium مساءليفربول × برايتون

7.30beIN Sports 2 HD Premium مساءإشبيلية × أتلتيكو مدريد

10.00beIN Sports 1 HD Premium مساءريال مايوركا × برشلونة

7.00AD SPORTS Premium 1 مساءإنتر ميالن × روما

9.45AD SPORTS Premium 1 مساءإمبولي ×  ميالن

10.00beIN Sports HD 2 مساءسان جيرمان × نيس

ك��ش��ف��ت دراس�����ة ح��دي��ث��ة ع���ن أن اإلص���اب���ات في 
ب����ط����والت ال��������دوري امل��ح��ل��ي��ة ال���خ���م���س ال��ك��ب��رى 
ف�����ي أوروب����������ا ارت����ف����ع����ت ب���ن���س���ب���ة 20 ف�����ي امل���ئ���ة 
امل��وس��م امل��اض��ي وك��ل��ف��ت أن��دي��ة املنطقة نصف 
م��ل��ي��ار ج��ن��ي��ه إس��ت��رل��ي��ن��ي، م��م��ا أث�����ار م��خ��اوف 
ب��ش��أن س��الم��ة ال��الع��ب��ن وس���ط ج���دول م��زدح��م 

باملباريات.
وأظ��ه��ر م��ؤش��ر إص��اب��ات ك���رة ال��ق��دم األوروب����ي 
ملوسم 2021 - 2022 أن تكاليف اإلصابة ارتفعت 
مليون   513.2 إل��ى  لتصل  امل��ئ��ة  ف��ي   29 بنسبة 
إسترليني وتصدر باريس سان جيرمان بطل 

فرنسا تلك القائمة بمبلغ 34.2 مليونًا.
ويتم احتساب تكلفة اإلصابة بضرب التكلفة 
اليومية لالعب في عدد األيام التي يغيبها عن 
املالعب. كما لعب تضخم األجور دورا في هذه 

الزيادة.
وس����ج����ل ال���������دوري اإلن���ك���ل���ي���زي أك����ب����ر ع�����دد م��ن 
اإلصابات )1231( يليه الدوري األملاني )1205( 

ثم الدوري االسباني )848(.
وس��ج��ل ري����ال م���دري���د أك��ب��ر ع���دد م���ن ال��الع��ب��ن 
الغائبن عن املالعب بلغ 114 العبا مقابل 97 

لكل من بايرن ميونخ وتشلسي.

مباريات اليوم

لتجاوز حالة االكتئاب التي يعانيها في حياته المهنية

رونالدو يستعين بـ»طبيب نفسي«

 رغم تراجع مستوى بايرن ميونخ األلماني

ناغلسمان: لم أفكر في االستقالة  كابوتي تدخل تاريخ »الكالتشيو«

 أول حكمة تدير مباراة بالدوري بين ساسولو وسالرنيتانا

ــــــــر ــــــــب ــــــــــورةخ Xص
هدنة بين مبابي ونيمار 

ميسي يلعب  دور الوسيط لوقف الخالفات بينهما

مونديال قطر 2022: المشجعون غير ملزمين بلقاح كورونا  
أعلنت السلطات القطرية أمس أن لقاح كوفيد لن يكون إلزاميًا ألكثر من مليون زائر يتوقع حضورهم ملتابعة نهائيات كأس العالم لكرة القدم. لكن الالعبن والحكام قد 

ُيجبرون على الدخول في فقاعة صحية، بحال تفشي الفيروس مجددًا، مع تهديد بطرد اولئك الذين ينتهكون القواعد الصحية بحسب وزارة الصحة.
وفيما يبدو الوضع راهنًا تحت السيطرة، أشارت الوزارة إلى أنها »قامت بإلغاء إجراءات الحجر الصحي لجميع املسافرين القادمن إلى قطر، الحاصلن على اللقاح أو 

غير املحّصنن وبغض النظر عن بلد املغادرة«.
ويتوجب على كل الزائرين فوق سن السادسة تقديم نتيجة سلبية لفحص كوفيد قبل الصعود على منت الطائرات املتوجهة إلى قطر لحضور البطولة املقررة بن 20 

نوفمبر و18 ديسمبر املقبلن.

»500 مليون« تكلفة اإلصابات في أوروبا

»األزرق« يتلقى دعوة للقاء هندوراس
تلقى اتحاد الكرة دعوة من نظيره في هندوراس، وذلك القامة لقاء ودي يجمع منتخبنا الوطني 
االول لكرة القدم مع منتخب ه��ن��دوراس خ��الل شهر اكتوبر املقبل ضمن اي��ام الفيفا، وذل��ك في 

الفترة التي تسبق انطالق منافسات كأس العالم 2022 في قطر.
ومن املنتظر ان يتم عرض الدعوة على الجهاز الفني لالزرق بقيادة البرتغالي بينتو للبت فيها، 
السيما انه سيتسلم املهمة رسميًا غدًا االول من أكتوبر، حيث قد تكون املباراة في حال املوافقة 

على الدعوة هي االولى لالزرق تحت قيادة املدرب الجديد.

العربي يستضيف الجهراء بـ»دوري زين«
تنطلق غدًا الجولة الخامسة من منافسات دوري 
ي��ن يجمع  زي���ن ل��ل��م��ح��ت��رف��ن، وذل����ك ب��إق��ام��ة ل��ق��اء
االول ب���ن ال��ت��ض��ام��ن وال���س���اح���ل ف���ي ال��س��ادس��ة 
مساء، على ملعب مبارك العيار بنادي الجهراء، 
فيما يلتقي في الثانية فريق النادي العربي مع 
الجهراء في الثامنة وعشرين دقيقة على استاد 

صباح السالم باملنصورية.
وك��ان اتحاد الكرة قد رّح��ل لقاءات الجولة التي 
ال��ي��وم وتنتهي االح��د  ك��ان م��ن املفترض ان تبدأ 

لتبدأ غدًا وتنتهي االثنن املقبل.

العربي × الجهراء

 7( الجهراء  مع  نقاط(   3( العربي  تبرز مواجهة 
ن��ق��اط( ف��ي ال��ج��ول��ة ل��ت��ك��ون ب��م��ن��زل��ة ت��ح��ٍد خ��اص 
لالخضر تحت القيادة الفنية الجديدة للبوسني 
روس���م���ي���ر س���ف���ي���ك���و، ال������ذي ت��س��ل��م امل���ه���م���ة خ��ل��ف��ًا 

االرت��ب��اط  ان��ه��اء  ت��م  للمقدوني يوغسالف، حيث 
بن النادي واالخير بسبب تراجع النتائج لتكون 
مواجهة الغد هي االولى للمدرب البوسني الذي 
ونتائج  أداء  يشهد  ان  االخضر  تتأمل جماهير 
السيما  ق��ي��ادت��ه،  تحت  ملحوظًا  تغييرًا  الفريق 
بعد ان حقق الفريق فوزا كبيرا على منافسه قبل 

ايام ولكن ببطولة الكأس.
أما الجهراء بقيادة السلوفيني ساندي فيتطلع 
ب��أدائ��ه  ب��ه  ف���وز ج��دي��د يحتفظ  ب����دوره لتحقيق 
املميز الذي ظهر به الفريق منذ انطالقة البطولة، 
ونجح في تحقيق فوزين، ك��ان اول��ه على حامل 
اللقب ف��ري��ق ن���ادي ال��ك��وي��ت، وت��ع��ادل م��ع كاظمة 
وص���ي���ف ال��������دوري م���ق���اب���ل خ����س����ارة وح����ي����دة م��ن 
ال��ت��ض��ام��ن، اال ان ال��ف��ري��ق ب��ش��ك��ل ع���ام ي��ق��دم أداء 
وال��ف��ن��ي يتطلع  التكتيكي  امل��س��ت��وى  ع��ل��ى  ج��ي��دا 

جانب من لقاء العربي والجهراء بكأس زين التنشيطيةالستمراره في لقاء االخضر.

»يد« الكويت في المجموعة الثالثة 
بـ»سوبر غلوب«

عاد وفد الفريق األول لكرة اليد بنادي الكويت امس الى البالد قادمًا من تونس، حيث اختتم 
املركز  فيها  التي حقق  االبطال  لالندية  العربية  البطولة  منافسات  الفريق مشاركته ضمن 
الثالث وامليدالية البرونزية، فيما حصد اللقب فريق الترجي التونسي وحل الزمالك املصري 

وصيفًا.
ويستعد االبيض خالل االيام املقبلة لخوض منافسات بطولة كأس العالم لألندية )سوبر 
غلوب( املقررة في مدينة الدمام باململكة العربية السعودية خالل الفترة من 18 وحتى 23 
أكتوبر املقبل، باعتبار االبيض بطل اسيا، وقد اجريت أول من امس قرعة البطولة التي تشهد 

مشاركة 12 فريقًا، وهي ابطال العالم في البطوالت القارية تم تقسيمها على 4 مجموعات.
وحل االبيض في املجموعة الثالثة رفقة توباتي البرازيلي )بطل اميركا الجنوبية(، كيسلي 
البولندي )وصيف بطل أوروب���ا(، فيما جاء في املجموعة االول��ى كل من مجدبيرغ االملاني 
)ح��ام��ل ال��ل��ق��ب(، س��دن��ي االس��ت��رال��ي )ب��ط��ل اوق��ي��ان��وس��ي��ا(، ال��خ��ل��ي��ج ال��س��ع��ودي )م��م��ث��ل البلد 
املضيف(، وجاء في الثانية كل من األهلي املصري )بطل السوبر االفريقي(، مضر السعودي 
الرابعة  املجموعة  وضمت  ليغ(،  اليوروبا  )بطل  البرتغالي  بنفيكا  املضيف(،  البلد  )ممثل 
كال من، برشلونة االسباني )بطل أوروبا(، مينيستروس املكسيكي )بطل أميركا الشمالية(، 

الترجي التونسي )بطل البطولة العربية لألندية(.

منتخبنا في صدارة المجموعة األولى

»أزرق الصاالت« يتعادل مع تايلند بـ»كأس آسيا«
تعادل منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصاالت مع تايلند بهدفن 
لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما امس ضمن الجولة الثانية ضمن 
الصاالت  لكرة  آسيا  ك��أس  األول��ى في  املجموعة  الثانية من  الجولة 
املقامة في صالة الشيخ سعد العبداهلل، وتختتم 8 من اكتوبر املقبل.
وسجل هدفي »األزرق« كل من صالح الفاضل وعبدالعزيز البسام، 

وجاء هدفا تايلند من ساراوود فاالفرويك وكريت ارانسانيلياك. 
برصيد  األول��ى  املجموعة  ترتيب  الوطني  منتخبنا  يتصدر  وبذلك 
4 نقاط متساويًا مع تايلند ولكن »األزرق« يتفوق بفارق األه��داف، 
ويأتي العراق باملركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرًا عمان باملركز 
ف��وز العراق على  النقاط، وذل��ك بعد  الرابع واألخير دون رصيد من 

عمان في لقائهما الذي سبق مباراة االزرق وتايلند.

السعودية في مواجهة فيتنام
ي��ب��ح��ث امل��ن��ت��خ��ب ال���س���ع���ودي ع���ن ف����وز ث�����اٍن ع��ن��دم��ا ي���واج���ه ن��ظ��ي��ره 
على مجمع صاالت  اليوم  بعد ظهر  الثانية  الساعة  في  الفيتنامي 
املجموعة  منافسات  م��ن  الثانية  الجولة  ف��ي  العبداهلل  سعد  الشيخ 
ا مباراة اخرى تجمع بن منتخبي اليابان 

ً
الرابعة، التي تشهد أيض

مع كوريا الجنوبية في الساعة الحادية عشرة صباًحا. 
ك��م��ا يلعب ال��ي��وم ف��ي امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ال��ث��ة ل��ب��ن��ان م��ع ان��دون��ي��س��ي��ا في 
ال��خ��ام��س��ة م���س���اًء، وإي������ران م���ع ال���ص���ن ت��اي��ب��ي��ه ف���ي ال��ث��ام��ن��ة وخ��ت��ام 

مواجهات اليوم بالبطولة.
وتختتم غًدا السبت منافسات املجموعتن األولى والثانية، فيلعب 
االزرق الكويتي مع العراق، وعمان مع تايلند في األولى، وأوزبكستان 

مع البحرين، وتركمانستان مع طاجيكستان في الثانية.

تعادل البحرين مع تركمانستان
ت��ع��ادل منتخب ال��ب��ح��ري��ن م��ع ت��رك��م��ان��س��ت��ان 4 - 4 ف��ي ال��ل��ق��اء ال��ذي 
ج��م��ع��ه��م��ا أم����س ال��خ��م��ي��س ض��م��ن ال���ج���ول���ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن م��ن��اف��س��ات 
امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة. وس��ج��ل أح��م��د عنتر )9( وم��ح��م��د ع��ب��داهلل )13( 
وف��الح عباس يوسف )26 م��ن ركلة ج���زاء( ومحمد راض��ي السندي 
)40( أهداف البحرين، في حن أحرز قربانغيلدي شهيدوف )13 و14 

و19 و26 من ركلة جزاء( أهداف تركمانستان.

 اتحاد الكرة يمد فترة قيد
»المراحل السنية«

في  السنية  امل��راح��ل  قيد العبي  فترة  تمديد  الكرة  اتحاد  اعتمد 
ق��وائ��م االن��دي��ة املحلية امل��ش��ارك��ة ف��ي ب��ط��والت امل��راح��ل الرسمية 
 من 

ً
للموسم الجاري، وذلك لتنتهي في 16 من اكتوبر املقبل بدال

29 من الشهر الجاري، وذلك بعد طلب العديد من االندية.
وكان االتحاد قد أغلق االنتقاالت بالنسبة لالعبني املحليني للسن 
املواعيد  ظ��ل  ف��ي  القيد، خاصة  للوائح  وفقًا  ام��س  مساء  العامة 

املعلنة مسبقًا في تعميم االتحاد بتاريخ 31 أغسطس املاضي.

الرشيدي يعود لتدريبات األصفر
عاد حارس مرمى الفريق االول لكرة القدم بنادي القادسية خالد 
انتهاء عالجه  الفريق، وذلك بعد  لتدريبات  الرشيدي لالنضمام 
م��ن إص��اب��ة أمل���ت ب��ه ف��ي ال��ف��ت��رة ال��س��اب��ق��ة أب��ع��دت��ه ع��ن م��واج��ه��ات 
لقاءي  او  زي��ن  ب��دوري  والرابعة  الثالثة  بالجولتني  الفريق، س��واء 

االصفر بكأس زين التنشيطية.
ويواصل االصفر تدريباته اليومية تحت قيادة الصربي بوريس 
ام��ام  مهم  للقاء  يستعد  حيث  للفريق،  ال��ج��دي��د  امل���درب  ب��ون��ي��اك 
النصر بالجولة الخامسة من منافسات الدوري يقام مساء بعد 

غد االحد. صالح الفاضل قائداً هجمة لألزرق على مرمى تايلند

جدول مباريات اليوم وغداً
مباريات الجمعة

التوقيت المباراةالمجموعة

11:00 صباحاًكوريا الجنوبية × اليابانالرابعة

02:00 ظهراًالسعودية × فيتنامالرابعة

05:00 مساءأندونيسيا × لبنانالثالثة

08:00 مساءالصين تايبيه × إيرانالثالثة

مباريات السبت

11:00 صباحاًطاجيكستان × تركمانستانالثانية

02:00 ظهراًأوزبكستان × البحرينالثانية

05:00 مساءتايلند × عماناألولى

08:00 مساءالكويت × العراقاألولى



الوفيات

كالم الناس

a.alsarraf@alqabas.com.kw

أحمد الصراف

سودوكو

تتألــف لعبــة “ الســودوكو ” مــن 9 مربعــات كبيــرة داخــل 
كل منهــا 9 مربعــات صغرة لتكوين شــبكة من 81 مربعا 

: صغيرا 
   ال يمكــن أن يتكــرر أي رقــم مــن ) 1 - 9 ( داخــل الشــبكة أفقيــا أو    

عموديــا.
    ال يمكــن أن يتكــرر أي رقــم مــن ) 1 - 9 ( داخــل أي مربــع مــن المربعــات 

التســعة الكبيرة.    
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سودوكو

تتألـف لعبـة »السـودوكو« مـن 9 مربعـات كبيـرة داخـل كل 
منهـا 9 مربعـات صغيرة لتكوين شـبكة من 81 مربعًا صغيرًا:

◄ ال يمكــن أن يتكــرر أي رقــم مــن )1 - 9( داخــل الشــبكة أفقيــا 
أو عموديــا.

مـن  مربـع  أي  داخـل   )9  -  1( مـن  رقـم  أي  يتكـرر  أن  يمكـن  ال   ◄
المربعـات التسـعة الكبيرة.
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حل العدد السابق

لقراءة النص كاماًل.. اشترك في سبقلا بريميوم:  
www.alqabas.com/premium

في سبقلا بريميوم

كرمهم وكرمنا.. 
وعتاب خفيف!

م��ن م��ظ��اه��ر ال��ت��ح��ض��ر ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي ي��ب��دي فيها 
الفرد كرمه واستعداده ملساعدة الغير، وحبه لعمل 

الخير.
من خالل  يترجم  ما  غالبا  مجتمعاتنا  في  الكرم 
عاشتها  التي  الجوع  بسنوات  تأثرا  ربما  ال��والئ��م، 
املنطقة. كما يرتبط عمل الخير لدينا بالرغبة في 
تحقيق غ��اي��ة أو ال��ح��ص��ول ع��ل��ى أج���ر، ون�����ادرا ما 

يكون فعل الخير للخير فقط!
م����ن واق������ع ت���ج���رب���ة ط���وي���ل���ة وص�����ادق�����ة، أج������زم ب���أن 
املجتمعات الغربية أكثر صدقا في تبرعاتها وأكثر 
كرما منا، وأكثر عقالنية، ومن مظاهر هذا الكرم 
وارن  بعده  وم��ن  بل غيتس  امللياردير  به  تبرع  ما 
ال����دوالرات ألعمال  م��ل��ي��ارات  م��ن  بوفيت وغيرهما 
الخير، مستهدفني القضاء على الفقر واألمية في 
أمصال  اك��ت��ش��اف  على  وال��ص��رف  الفقيرة،  ال���دول 
لألوبئة واألمراض، دون انتظار أية مكافأة من أحد.

 Yvon ك��م��ا أع���ل���ن امل���ل���ي���اردي���ر إي���ف���ون ش���وي���ن���ارد
Chouinard صاحب شركة بتاجونيا مؤخرًا عن 
إلى هيكل خاص تكون فيه األرض  نقل ملكيتها 
هي املالكة للشركة التي يقدر ثمنها بثالثة مليارات 
إلى  السنوية  أرباحها  من  دوالر، وسيذهب %98 

ر املناخ. مكافحة أزمات تغيُّ
يعتبر شوينارد، شخصية غير عادية، فقد حول 
ش��غ��ف��ه ب��ت��س��ل��ق ال���ص���خ���ور إل����ى واح������دة م���ن أك��ث��ر 
العالمات التجارية للمالبس الرياضية نجاًحا في 
العالم، وأقدم على فعلته، وهو يبلغ ال�83 من العمر 
باالتفاق مع زوجته وأوالده الذين يشاركونه حبهم 

لألرض وخوفهم على مستقبلها.
ألي  بيعها  يمكن  ال  بحيث  الشركة  هيكل  صمم 
كائن ك��ان، وهدفها استخدام ما تحققه من ثروة 
 من استغالل املوارد 

ً
الثروة. فبدال لحماية مصدر 

الطبيعية لتحقيق عائدات للمساهمني، فإنهم قلبوا 
خالل  م��ن  عقب  على  رأس���ًا  املساهمني  رأسمالية 

جعل األرض املستفيد الوحيد!

***

ومن مظاهر الكرم الجميلة متحف إيوجني آرياس 
الفنان  التقى  ال��ذي  الحالق  وه��و   Eugenio Arias
ال��ع��امل��ي بيكاسو ف��ي ج��ن��وب��ي ف��رن��س��ا ع���ام 1948 
عندما كانا هاربني من الحكم الفاشي في وطنهما، 
 25 ط��وال  لبيكاسو  آري���اس حالقًا  عمل  أسبانيا. 
ع��ام��ًا، ول��م يكن يتقاضى منه شيئًا، ون��ش��أت بني 

االثنني صداقة، وكان الفنان يهديه بعض لوحاته.
أعظم رسامي  م��ن  ك��واح��د  بيكاسو،  م��ات  أن  بعد 
ال���ق���رن، رف���ض آري�����اس ك���ل ع����روض ب��ي��ع ل��وح��ات��ه، 
واختار حفظها، في مبادرة إنكار ذات ن��ادرة، في 
م��دري��د،  م��ن  القريبة  الصغيرة  قريته  ف��ي  متحف 

ليستفيد األهالي من زيارة املاليني للقرية.

***

الكويتية،  اإلن��س��ان��ي��ة  ال��ص��داق��ة  جمعية  ت��أس��س��ت 
س��ت ك��ل ج��ه��وده��ا ملساعدة  ق��ب��ل 4 س��ن��وات، وك��رَّ
امل��رض��ى وامل���ع���وزي���ن، خ��اص��ة ف��ي م��ج��ال التعليم، 
ودينه  ول��ون��ه  املحتاج  جنسية  ع��ن  النظر  بصرف 
وع���رق���ه، وح��ق��ق��ت إن���ج���ازات ج��ي��دة، خ��اص��ة خ��الل 
ت���زال، واحتفظت بسجل عمل  ك��ورون��ا، وال  ف��ت��رة 
ن��ظ��ي��ف، ون��ال��ت اح��ت��رام ج��ه��ات ع���دة، وت��م��ي��زت عن 
غ��ي��ره��ا ب��ح��رص��ه��ا ع��ل��ى ن��ش��ر أس���م���اء امل��ت��ب��رع��ني 
على  ميزانياتها  ونشر  موافقتهم(  أخ��ذ  )بعد  لها 
أعمالها،  ف��ي  الشفافية  على  وإص��راره��ا  موقعها، 
وع����دم اس��ت��ق��ط��اع م��ج��ل��س إدارت���ه���ا ش��ي��ئ��ًا لنفسه 
فيها،  أق��ارب��ه��م  توظيف  وال  ال��ت��ب��رع��ات،  مبالغ  م��ن 
هم  الجمعية  م��ؤس��س��ي  ك��ب��ار  أن  لحقيقة  إض��اف��ة 
كبار املتبرعني لها، ومع كل هذا ال تحظى الجمعية 
أهل  م��ن  فقط  قليلة«  من»قلة  كريمة  بتبرعات  إال 
الخير، فغالبية تبرعات املؤسسات واألهالي تتجه 
إلى جهات وجمعيات تابعة ألحزاب دينية ال تتمتع 
غالبيتها بما تتمتع به جمعية الصداقة اإلنسانية 

من مزايا وشفافية.
نتمنى أن نرى قريبًا تغيرًا إيجابيًا ملصلحة التبرع 

لجمعية الصداقة الكويتية اإلنسانية.

 86( الشبلي،  سليمان  عوض  راشــد   ●
ع���ام���ًا(، ش��ي��ع، ال���ع���زاء: س��ع��د ال��ع��ب��داهلل، ق5، 

ش509، م358، ت: 55551500.

● حسن راشد أحمد الحقان، )42 عامًا(، 
شيع، العزاء في املقبرة فقط، ت: 99767193 

.99272228 -

 76( العوضي،  حاجيه  تقي  عبدالله   ●
عامًا(، شيع، العزاء في املقبرة فقط، للرجال 
ت:  ل��ل��ن��س��اء   ،99008088  –  90990799 ت: 

.94989566 – 99999758

● عايشة ناصر مبارك هبله الرشيدي، 
أرملة جعيثن زايد شليويخ املظيبري، )59 
ع��ام��ًا(، شيعت، ال��ع��زاء ف��ي امل��ق��ب��رة ف��ق��ط، ت: 

.51186080 – 55118883

● فضيلة مرزوق فيروز مرزوق، زوجة 
عامًا(،   66( املسعد،  عبدالعزيز  عبداللطيف 
للرجال ت:  املقبرة فقط،  ال��ع��زاء في  شيعت، 

67679779، للنساء ت: 97989293.

»إنا لله وإنا إليه راجعون«

1976| نهضة صحية.. 
بناء 7 مستشفيات معًا

في عددها الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 1976، التقت سبقلا 
م��س��ؤول��ن ع���ن م���ش���روع مستشفى م���ب���ارك ال��ك��ب��ي��ر، وب��اق��ي 
املشاريع الصحية األخرى املماثلة في البالد، كان ضمنهم 
يوسف العتيقي رئيس دائ��رة الخدمات في وزارة الصحة، 
وامل���ه���ن���دس ب�����راك ال���ت���رك���ي، رئ���ي���س امل��ه��ن��دس��ن ف���ي وزارة 
األشغال، واملهندس غالب شهاب الدين، مهندس املشروع، 

ومساعده املهندس عوني عيد.
ع�ام  للمستشفيات  السريرية  الطاق�ة  أن  املتحدثون  وأك���د 
1980 ستكون أكبر من معدالت املرضى املتوقعة، موضحن 
الكبير،  مبارك  العام ستكون مستشفيات  ذل��ك  بحلول  أن��ه 
األم��راض  ومستشفى  والجهراء،  والفروانية،  والفحيحيل، 
املزمنة، ومستشفى جديد داخل مستشفى الصباح، جاهزة، 
باإلضافة إلى إعادة بن�اء املستشفى األميري من 10 طوابق، 

وإقامة منتجع للعالج الطبيعي في جزيرة فيلكا.
ولفت املسؤولون إلى أن املستشفي�ات الجديدة تتسع لنحو 
ثالثة آالف س��ري��ر، وم��ع إض��اف��ة أرب��ع��ة آالف سرير تضمها 
االستيعابية  الطاقة  فستفوق  حاليًا،  الكويت  مستشفيات 

للمستشفيات عدد املرضى.
وذكروا أن املستشفيات سيتم تجهيزها بأفضل املعدات من 
الطبية،  الخدمات  مجال  في  والعاملية  األوروب��ي��ة  املصانع 
م��ردف��ن أن وزارة ال��ص��ح��ة ت��ق��وم ب���إع���داد ع���دد م��ن ال��ك��وادر 
الطبية للسفر إلى الخارج لتنمية خبراتهم، وتتجه لجلب 
كفاءات تمريضية من دول جنوب شرقي آسيا، بينها كوريا 

والهند وباكستان وبنغالدش.

لمى العريمان الفائزة بجائزة »قادة الفضاء الصاعدون«:

أتمنى تحفيز الكويتيين لدخول مجال الفضاء
محمد جمعة 

ع��ّب��رت امل��ه��ن��دس��ة الكويتية مل��ى ال��ع��ري��م��ان، ال��ت��ي ف���ازت ب��ج��ائ��زة دول��ي��ة في 
مجال الفضاء، عن أملها بأن يكون إنجازها حافزًا للكويتين والكويتيات 

الفضاء. مجال  ليدخلوا 
الجائزة  بهذه  فوزي  يكون  أن  أتمنى  للكويت،  »كممثلة  العريمان:  وقالت 

الفضاء«. الكويتين والكويتيات لدخول مجال  لغيري من  بوابة 
»قادة   Emerging Space Leader بجائزة  فازت  الكويتية  املهندسة  وكانت 

الفضائية. للمالحة  الدولي  االتحاد  املقدمة من  الصاعدون«  الفضاء 
الهندسة  ف��ي  »تخصصي  الشابة:  املهندسة  أوض��ح��ت  اإلن��ج��از،  ه��ذا   وعن 
وع��ل��م��ي«، الفتة  إداري  ن��ط��اق  ال��ف��ض��اء على  م��ج��ال  ف��ي  وأع��م��ل  امليكانيكية 
إل��ى أن ذل��ك ال يعني أن��ه��ا رائ���دة ف��ض��اء، ح��ي��ث ال رواد ف��ض��اء ف��ي الكويت 

حتى اآلن.

بمشاركة شيرين وإليسا والمطرف

حفالت غنائية مكثفة
في أكتوبر ونوفمبر

محمد علي
ال��ن��ش��اط الكبير ع��ل��ى مستوى  وس���ط ح��ال��ة م��ن 

الحفالت الغنائية، لم يسبق لها مثيل في البالد، تنظم 
شركة روتانا حفالت ذات صبغة شبابية، في قاعة »األرينا كويت« 
ان الكويتي مطرف املطرف والسعودي 

َ
بمجمع 360، يحييها الفنان

 ع��اي��ض ف��ي 20 أك��ت��وب��ر امل��ق��ب��ل. ك��م��ا ت��ط��ل ال��ف��ن��ان��ة امل��ص��ري��ة شيرين
عبد الوهاب على الجمهور يوم 29 أكتوبر، في حن يجمع حفل آخر 
الفنان املصري تامر حسني والفنانة اللبنانية إليسا، تحت عنوان 

»ليلة عمر« يوم 24 نوفمبر املقبل.

استثمارات سعودية مليارية باأللعاب اإللكترونية
◄ ضخ 37 مليار دوالر.. إنشاء 250 
شركة..  وتوفير 39 ألف وظيفة

◄ القطاع سيسهم بـ 13 مليار دوالر 
في الناتج المحلي بحلول 2030

اقتصاد | ص 15

»الصحة العالمية« دعت إلى إتاحتها في أماكن العمل

اليوغا تقي الموظفين األمراض النفسية
د.والء حافظ

العاملية توصية جديدة تتعلق بضرورة  أص��درت منظمة الصحة 
أن  إلى  العمل، الفتة  أماكن  للموظفن في  السماح بجلسات يوغا 
لها تأثيرات إيجابية مهمة على صعيد الصحة النفسية والعقلية، 
للعاملن واملديرين، على حد سواء، حيث تخفف اإلجهاد، وتمّكن 

أفضل، وفق  دورة عمل  املوظفن وضمان  املسؤولن من مساعدة 
صحيفة التليغراف البريطانية.

»الصحة العاملية« وملنظمة  التوصية جاءت ضمن وثيقة جديدة ل�
العمل الدولية، وذك��رت أنه بما أن الناس يقضون ج��زءًا كبيرًا من 
حياتهم ف��ي ال��ع��م��ل، ف���إن بيئة ال��ع��م��ل اآلم��ن��ة وال��ص��ح��ي��ة أم���ر بالغ 

األهمية، وتعتبر جلسات اليوغا طريقة جيدة لضمان ذلك.
وتضمنت التوصيات أهمية تدريب املديرين لدعم الصحة العقلية 
ل��ل��ع��ام��ل��ن، ع��ن ط��ري��ق م��ن��ع ب��ي��ئ��ات ال��ع��م��ل امل��ج��ه��دة، واالس��ت��ج��اب��ة 
التدريب على حل املشكالت،  أو  الذين يعانون من ضائقة  للعمال 
من أجل تقليل هذه األع��راض وتحسن فعالية العمل، كما سلطت 
ال���ض���وء ع��ل��ى م��خ��اط��ر اإلج���ه���اد ع��ل��ى ع���ق���ول امل���وظ���ف���ن، وض�����رورة 
العقلية وبناء مهاراتهم والعمل  الصحة  تحسن وعيهم بقضايا 

على تدريبهم على اليقظة الذهنية.
 كما اقترحت »الصحة العاملية« توفير أماكن نشاط البدني خالل 
أوقات الفراغ في مواقع العمل تشمل، إضافة إلى اليوغا، تدريبات 
املقاومة والقوة واملشي، مشيرة إلى أنه في حال صعوبة توفيرها 
في أماكن العمل، فعلى الشركات توفيرها للموظفن خارج مواقع 

العمل.
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الصــــالة 

4.21
فجر

3.03
عصر

5.40
شروق

5.36
مغرب

11.38
ظهر

6.53
عشاء

حالة البحر: خفيف إلى معتدل الموج )1 ـــ 4 أقدام(.
مالحظة: النشرة لـ12 ساعة فقط.

 مساًءصباحًا
1.34

صباحًا
3.05

مساًء
8.528.46

البحـــــــر

حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة االتجاه 
خفيفة إلى معتدلة السرعة )08ــــ30( كم/ساعة.

21
الصغرى

40
الكبرى

%36
الطقس

أدنى جزرأعلى مد الرطوبةالحرارة

المهندسة الكويتية لمى العريمان

بعد 84 عامًا من البث

إذاعة BBC العربية.. 
تغلق أبوابها

بعد 84 عامًا من البث، 
أع���ل���ن���ت ه��ي��ئ��ة اإلذاع������ة 
 )BBC( ال���ب���ري���ط���ان���ي���ة 
 BBC ع��ن إغ���الق إذاع���ة
ال��ع��رب��ي��ة؛ وذل����ك ضمن 
 382 ل����خ����ف����ض  خ����ط����ط 

وظيفة في جميع أنحاء خدمتها العاملية، وبموجب الخطط 
الجديدة، سيجري أيضا إغالق إذاعة BBC الفارسية.

ف��إن BBC ستواصل  البريطانية،  ال��غ��اردي��ان  ووف��ق صحيفة 
الخدمة العاملية للغة اإلنكليزية على الصعيد العاملي كهيئة 
إذاعية على م��دار 24 ساعة، مع اإلع��الن عن مواعيد وبرامج 

جديدة في الوقت املناسب.
وذك��رت BBC أن خطط خفض التكاليف تتضمن إلغاء نحو 
382 وظيفة. وستشهد املقترحات انتقال سبع خدمات لغوية 
ال��خ��دم��ات الرقمية ف��ق��ط، لتكون ن��م��وذًج��ا لنجاح  أخ���رى إل��ى 
اآلخرين الذين يقدمون بالفعل خدمات رقمية بحتة ويؤدون 

أداًء جيًدا مع الجماهير. 
هذا يعني أن ما يقرب من نصف جميع خدمات اللغة ال� 41 

ستكون رقمية فقط.
وأضافت: ستواصل الخدمة العاملية لهيئة اإلذاعة البريطانية 
ت��ت��واج��د فيها  ال��ت��ي  ال��ل��غ��ات وال��ب��ل��دان  ال��ع��م��ل بجميع   BBC
حاليًا، بما في ذلك اللغات الجديدة التي تمت إضافتها خالل 

عها في عام 2016. ولن تغلق أي خدمات لغوية. توسُّ

اليت | ص 10

»Amylyx« يبطئ 
 تقدم المرض..

ويطيل متوسط   
العمر المتوقع بنحو 

10 أشهر

أميركا تقر عقارًا جديدًا 
ALS لمرضى
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