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املواطنون قالوا كلمتهم وينتظرون تشريعات وتعديالت قوانني تواكب املرحلة وحتقق انطالقة تنموية حقيقية

عهد تصحيح املسار
�صمري خ�رض وريا�س عواد وه�صام املن�صاوي

عاشت الكويت أمس يوماً جديداً من أيام الدميقراطية 
التي متيز مسيرتها السياسية ، وسطر املواطنون 

فصالً جديداً من فصول التجربة الفريدة في املنطقة، 
فأقبل الناخبون مبكراً على صناديق االقتراع ليختاروا 
ممثليهم في مجلس األمة ، ويثبتون أنهم جادون في 

تصحيح املسار، وعازمون على التغيير ، ليصل إلى 
قبة عبدالله السالم األجدر والقادر على إحداث الفارق 

في هذه املرحلة الدقيقة ، تزامناً مع العهد اجلديد .

إلى ذلك جنح 22 نائباً فقط من املجلس السابق في 
احلفاظ على مقاعدهم بينما دخل 28 نائباً جديداً إلى 
املجلس أي أن نسبة التغيير وصلت إلى 56 ٪ األمرالذي 

يؤكد أن الشعب قال كلمته واختار ممثليه عن جدارة 
واستحقاق.
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الكويت تدين االستهداف املدفعي والصاروخي اإليراني لعدة مناطق في إقليم كردستان 
أعربت وزارة اخلارجية، عن إدان��ة واستنكار دولة 
الكويت الشديدين لالستهداف املدفعي والصاروخي 
اإليراني لعدة مناطق في إقليم كردستان بجمهورية العراق 

الشقيق والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من األشخاص 
في تعد سافر على أمنه وسيادته وسالمة مواطنيه.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أمس، تضامن دولة الكويت 

مع جمهورية العراق الشقيق معربة عن خالص التعازي 
وص���ادق امل��واس��اة حلكومة وشعب ال��ع��راق ومتنياتها 

للمصابني بالشفاء العاجل.
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تلقى ص��اح��ب السمو أمير 
ال��ب��الد الشيخ ن���واف األح��م��د، 
برقية تهنئة من أخيه صاحب 
اجلاللة الهاشمية امللك عبدالله 
الثاني بن احلسني ملك اململكة 
األردن��ي��ة الهاشمية الشقيقة، 
أع��رب فيها جاللته عن خالص 
تهانيه لسموه مبناسبة الذكرى 
الثانية لتولي س��م��وه مقاليد 
احلكم، مؤكداً فيها على تعزيز 
وتطوير العالقات املتينة بني 
البلدين الشقيقني كما ضمنها 
جاللته خالص متنياته لسموه 
مب���وف���ور ال��ص��ح��ة وال��ع��اف��ي��ة 
وبدوام التوفيق والسداد لقيادة 
مسيرة اخلير والنماء في دولة 

الكويت.
وق���د ب��ع��ث ص��اح��ب السمو 
أمير البالد الشيخ نواف األحمد، 
ببرقية جوابية جلاللته ضمنها 
س��م��وه ب��ال��غ ش��ك��ره وت��ق��دي��ره 
على م��ا عبر عنه جاللته من 
ف��ي��ض امل��ش��اع��ر ال��ط��ي��ب��ة وم��ن 
ص��ادق ال��دع��اء، مشيداً سموه 
ب��أواص��ر العالقات التاريخية 
واألخوية احلميمة التي جتمع 
دولة الكويت واململكة األردنية 
ال��ه��اش��م��ي��ة ال��ش��ق��ي��ق��ة، س��ائ��الً 

سموه، املولى تعالى أن يدمي 
على جاللته م��وف��ور الصحة 
وال��ع��اف��ي��ة وي��ح��ق��ق للمملكة 

األردنية الهاشمية الشقيقة كل 
الرقي واالزدهار في ظل القيادة 

احلكيمة جلاللته.

أمير البالد يتلقى برقية تهنئة
من ملك األردن مبناسبة الذكرى 

الثانية لتولي سموه مقاليد احلكم

سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد

أك��دت دول��ة ال��ك��وي��ت، أم��س، أهمية 
معاهدة عدم االنتشار وتعميم تطبيق 
نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية 
للطاقة ال��ذري��ة على جميع االنشطة 
واملنشآت النووية في منطقة الشرق 
األوسط باعتبار أن “الوكالة هي اجلهة 
املختصة والقادرة على التأكد من سلمية 

البرامج النووية”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سفير دولة 
الكويت ل��دى النمسا وممثلها الدائم 
لدى املنظمات الدولية في فيينا، طالل 
الفصام، أمام الدورة السادسة والستني 
للمؤمتر العام للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية املنعقدة حالياً خالل مناقشة بند 

)القدرات النووية اإلسرائيلية(.
وق���ال السفير ال��ف��ص��ام: إن موقف 
الكويت يأتي من منطلق أن “االلتزام 
مبعاهدة عدم االنتشار والسعي إلنشاء 
منطقة خالية من األسلحة النووية في 
الشرق األوسط لهما تأثير مباشر على 
استقرار املنطقة ويسهمان في تعزيز 

األمن والسلم الدوليني”.
وأش��ار إلى أن القرار السنوي الذي 
يعتمده املؤمتر العام بعنوان )تطبيق 
ضمانات الوكالة في الشرق األوسط( 
يؤكد من بني أمور أخرى “احلاجة امللحة 
ألن تقبل جميع دول الشرق األوسط على 
الفور تطبيق ضمانات الوكالة كاملة 
النطاق على ك��ل م��ا لديها م��ن أنشطة 

نووية”.
وأض��اف أن تقارير املدير العام ذات 
الصلة بهذا املوضوع توضح في الفقرة 
الرابعة عاما بعد آخر ان “جميع الدول 
في منطقة الشرق األوس��ط باستثناء 

إسرائيل أطراف في معاهدة عدم انتشار 
األسلحة النووية” وأن��ه��ا ق��د تعهدت 
جميعها باستثناء إسرائيل كذلك “بقبول 

ضمانات الوكالة الشاملة.”
وق��ال سفير دول��ة الكويت: “إنه في 
خضم ما تشهده املناقشات في الوكالة 
وال��ت��ي تركز على أهمية تعزيز بيئة 
اآلم��ن واألم���ان ال��ن��ووي وتقوية كافة 
اجل��وان��ب املتعلقة بها وأهمية تعزيز 
ق��درة الوكالة على القيام ب��دوره��ا في 
التحقق وف��ي تطبيق نظام الضمانات 
الشاملة نستغرب استمرار غض النظر 
عن جميع اجلوانب املتعلقة بالقدرات 
النووية اإلسرائيلية واملخاطر التي 

متثلها”.
وأعرب عن أسفه الستمرار إسرائيل 

ف��ي رف��ض أي م��ب��ادرات أو ات��خ��اذ أي 
خطوات جدية نحو متكني الوكالة من 
تطبيق الضمانات الشاملة في الشرق 
األوسط أو في سبيل إنشاء منطقة خالية 
من األسلحة النووية وأسلحة الدمار 
الشامل رغ��م امتالكها لبرامج نووية 
تهدد أمن وأمان املنطقة وهو ما يزيد من 
حالة التوتر القائمة ويتعارض بشكل 
صارخ مع عدد كبير من القرارات الدولية 

في مختلف احملافل الدولية.
وش��دد السفير الفصام، على أهمية 
حتقيق تقدم ملموس فيما يتعلق بتنفيذ 
القرار 1995 اخلاص بالشرق األوسط 
وال��ذي يعتبر ج��زءاً من صفقة التمديد 
الالنهائي ملعاهدة ع��دم االنتشار فيما 
أك��د متسك دول���ة ال��ك��وي��ت مبخرجات 

مؤمترات املراجعة للمعاهدة لألعوام 
1995 و2000 و2010.

وفي هذا الصدد، أعرب عن أسفه من 
عدم متكن مؤمتري املراجعة األخيرين 
في العامني 2015 و2022 من التوافق 

على مخرجات ختامية.
وأش���ار إل��ى اجل��ه��ود التي تقوم بها 
الدول العربية نحو إنشاء منطقة خالية 
من األسلحة النووية وغيرها من أسلحة 
الدمار الشامل في الشرق األوسط والتي 
توجت باعتماد اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة املقرر رقم 73/546 بعقد مؤمتر 
إلن��ش��اء املنطقة اخلالية م��ن األسلحة 
ال��ن��ووي��ة وغيرها م��ن أسلحة ال��دم��ار 
ال��ش��ام��ل ف��ي ال��ش��رق األوس���ط ليكون 
مساراً موازياً وليس بديالً لنتائج مؤمتر 

املراجعة في عام 2010.
وقال السفير الفصام: إن دولة الكويت 
بصفتها رئيس الدورة احلالية للمؤمتر 
تؤكد حرصها التام على العمل مع الدول 
املعنية لتحقيق غايات املؤمتر وبلوغ 
أهدافه كما تتطلع النعقاد أعمال الدورة 
الثالثة برئاسة لبنان في نوفمبر القادم 
للبناء على ما مت حتقيقه في الدورتني 

السابقتني.
ودع��ا سفير دول��ة الكويت في ختام 
كلمته املجتمع الدولي إل��ى االضطالع 
مب��س��ؤول��ي��ات��ه وح���ث إس��رائ��ي��ل على 
االنضمام ملعاهدة عدم االنتشار وإخضاع 

منشآتها كافة لنظام الضمانات الشامل.
كما طالب بإبقاء موضوع القدرات 
النووية الغسرائيلية قيد النقاش ضمن 

أجهزة صنع السياسات في الوكالة.

دعا املجتمع الدولي إلى االضطالع مبسؤولياته 

الفصام: الكويت تؤكد أهمية تطبيق ضمانات 
الوكالة الذرية في الشرق األوسط

طالل الفصام خالل املشاركة في املؤمتر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

بفضل السياسات اإلصالحية التي 
تتخذها احلكومة في دعم االبتكار 

 10 الهني: الكويت تتقدم 
مراتب مبؤشر اإلبتكار 
2022 العاملي لعام 

قال املندوب الدائم لدولة الكويت لدى األمم 
املتحدة واملنظمات الدولية األخرى في جنيف، 
السفير ناصر الهني، أمس: إن تقدم ترتيب دولة 
الكويت عشر مراكز في مؤشر اإلبتكار العاملي 
لهذا العام ما هو إال نتيجة للجهود التي تبذلها 
احلكومة والسياسات اإلصالحية التي تتخذها 

في دعم االبتكار.
جاء ذلك في تصريح للسفير الهني ل� )كونا( 
على هامش فعالية املنظمة العاملية للملكية 
الفكرية )وايبو( إلعالن تقريرها السنوي حول 
مؤشر اإلبتكار العاملي لعام 2022 مبقر املنظمة 

مبدينة جنيف السويسرية.
وأض��اف السفير الهني أن هذا التقدم يساهم 
في النمو اإلقتصادي وحتقيق الرفاه باإلضافة 
إلى رفع مرتبة دولة الكويت في تقارير املنظمات 
الدولية ومؤشراتها ال سيما مع احتاللها املرتبة 

62 عاملياً في مؤشر االبتكار العاملي هذا العام.
وأوضح الهني “أن تقرير مؤشر اإلبتكار لهذا 
العام رك��ز على تأثير اإلبتكار على اإلنتاجية 
ورف��اه��ي��ة املجتمعات خ��الل ال��ع��ق��ود القادمة 
وحتديد أكثر االقتصادات ابتكارا في العالم لهذا 

العام”.
كما شرح أن املؤشر يصنف أداء اإلبتكار لعدد 
132 اقتصادا في العالم ويسلط الضوء على 
نقاط القوة ومواطن الضعف لتلك االقتصادات 

في مجال االبتكار.

أك��دت دول��ة الكويت، أم��س، أهمية تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت للوصول إلى التحول الرقمي 
فيما ش���ددت على حرصها على تعزيز مجاالت 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات من خالل بناء 

بنية حتتية رقمية متطورة.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها رئيس 
مجلس إدارة الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية 
املعلومات عمر العمر أمام مؤمتر املندوبني املفوضني 
لعام 2022 لالحتاد الدولي لالتصاالت الذي يعقد 

في رومانيا حتت مظلة األمم املتحدة.
وق���ال العمر ف��ي ات��ص��ال هاتفي م��ع )ك��ون��ا(: 
إن كلمة دول��ة الكويت أم��ام امل��ؤمت��ر استعرضت 
أهمية االستمرار بضخ املزيد من االستثمارات في 
التكنولوجيا الرقمية من أجل نشر شبكات اجليل 

اخلامس وشبكات األلياف الضوئية في جميع أنحاء 
البالد من اجل تقدمي أفضل اخلدمات بجودة عالية.

وتشارك دول��ة الكويت في أعمال املؤمتر الذي 
تستمر أعماله في الفترة من ال26 سبتمبر اجلاري 
وحتى ال14 من أكتوبر املقبل بوفد برئاسة رئيس 
مجلس إدارة الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية 

املعلومات عمر العمر.
وانضمت دول��ة الكويت إل��ى االحت���اد الدولي 
لالتصاالت في عام 1959 وهي عضو في مجلس 

االحتاد منذ عام 1982.
ويعتبر م��ؤمت��ر امل��ن��دوب��ني املفوضني لالحتاد 
ال��دول��ي لالتصاالت ال��ذي يعقد كل أرب��ع سنوات 
السلطة العليا لالحتاد في حتديد السياسات العامة 

لتحقيق أهداف االحتاد وإقرار دوره في املستقبل.

الكويت تؤكد أهمية تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت للوصول

إلى التحول الرقمي

عمر العمر خالل إلقاء كلمة الكويت أمام املؤمتر 

زك��ى مجلس سيدات األع��م��ال العرب، 
أم���س، الشيخة ال��دك��ت��ورة حصة سعد 
العبدالله الصباح رئيساً ل��ه مل��دة أرب��ع 

سنوات )2022 - 2026(.
كما زكى مجلس سيدات االعمال العرب 
خالل اجتماع جمعيته العمومية خيرية 
الدشتي )الكويت( أمينا عاما للمجلس 

للفترة نفسها.
وانتخب املجلس رؤس��اء اللجان حيث 
ف��ازت فتيحة عثمان )امل��غ��رب( برئاسة 
اللجنة الثقافية واالجتماعية وجن��الء 
ادوارد )مصر( مبنصب امني سر املجلس 
وك��ارم��ن زغيب )لبنان( مبنصب االم��ني 

املالي للمجلس.
وعقد املجلس بتشكيله اجلديد اجتماعا 
للتشاور ح��ول خطة عمل املجلس لدور 

االنعقاد اجلديد )2022 - 2026(.

وشارك في اجتماع اجلمعية العمومية 
جميع اعضاء الهيئة العامة ملجلس سيدات 
االعمال العرب والذي تترأسه منذ نشأته 
الشيخة حصة الصباح من عدد كبير من 
ال��دول هي الكويت والبحرين وسلطنة 
عمان واالم���ارات والسعودية والسودان 
واليمن ومصر وسورية واألردن ولبنان 
وفلسطني وال��ع��راق وت��ون��س واجل��زائ��ر 

وليبيا واملغرب وموريتانيا .
ومثل هذه ال��دول عدد كبير من سيدات 
االع��م��ال واملستثمرات واالق��ت��ص��ادي��ات 
وامل��ص��رف��ي��ات م���ن ك��ب��ار الشخصيات 
واخل��ب��راء وامل��س��ت��ش��اري��ن ف��ي امل��ج��االت 

االقتصادية واملالية واالستثمارية.
ومت خ���الل االج��ت��م��اع ع���رض )فيلم( 
وثائقي عن مسيرة مجلس سيدات االعمال 
ال��ع��رب إض��اف��ة إل��ى اس��ت��ع��راض التقرير 

االداري للمجلس ع��ن ال���دورة السابقة 
متضمنا جميع االن��ش��ط��ة وامل��ش��ارك��ات 
للمجلس وال���دور االي��ج��اب��ي ال��ذي قدمه 
خل��دم��ة املجتمع بصفة ع��ام��ة وس��ي��دات 
االع��م��ال واالق��ت��ص��اد وال��ت��ج��ارة بصفة 

خاصة.
وق��د أش��اد األم��ني العام جلامعة ال��دول 
العربية أحمد أبوالغيط، أمس، مبا تبذله 
رئ��ي��س مجلس س��ي��دات األع��م��ال العرب 
الشيخة الدكتورة حصة سعد العبدالله 
الصباح من جهود ومساع إلجناح مسيرة 
املجلس وتعزيز دور امل��رأة العربية في 
حتقيق الروابط االقتصادية بني مختلف 

البلدان العربية.
ج���اء ذل���ك ف��ي كلمة اف��ت��ت��اح اجتماع 
اجلمعية العمومية لدور االنعقاد السابع 
ملجلس سيدات األع��م��ال العرب 2022-

2026 مبقر االم��ان��ة ال��ع��ام��ة للجامعة 
بحضور رئيس مجلس سيدات االعمال 
ال��ع��رب الشيخة ال��دك��ت��ورة حصة سعد 

العبدالله الصباح.
وأك���د أب��و الغيط أهمية دور مجلس 
سيدات األعمال العرب “كمؤسسة عربية 
متثل إجنازا مهما للمرأة العربية وفضاء 
ملهما لتعزيز املبادرات وتأكيدا لدور املرأة 
العربية في حتقيق التكامل االقتصادي 

العربي املنشود”.
ورأى أن احتضان اجلامعة العربية لهذا 
االجتماع “يعكس ح��رص اجلامعة على 
بناء شراكات ناجحة مع مؤسسات املجتمع 
املدني ويعكس الغيمان بدور املرأة العربية 
في دعم مسار التكامل االقتصادي العربي 
في مجاالت عدة خاصة االستثمار وريادة 

األعمال والتمكني االقتصادي للمرأة”.

أمني اجلامعة العربية أشاد بدورها في قيادة املجلس 

2026-2022 تزكية الشيخة حصة الصباح لرئاسة مجلس سيدات األعمال العرب للفترة 

أحمد أبوالغيط خالل افتتاح اجلمعية العمومية ملجلس سيدات األعمال العرب

أك����د وك��ي��ل وزارة ال��ش��ؤون 
االجتماعية باالنابة مسلم السبيعي 
، أم��س، أهمية تبادل اخلبرات في 
مجال امل���وارد البشرية واالط��الع 
على البرامج واملشاريع الناجحة 
واالستفادة من التجارب لتطويرها 
وحتسني األداء. وأثنى السبيعي 
في تصريح ل� )كونا( على التجربة 
السعودية في هذا املجال بعد زيارته 
وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه وزارة امل��وارد 
البشرية والتنمية االجتماعية 

السعودية أول أمس.
ووص����ف السبيعي التجربة 
السعودية باملهمة وال��رائ��دة في 
تطبيق حساب الضمان االجتماعي 
وحساب امل��واط��ن منذ بداية طرح 

فكرة املشروع وحتى متام تنفيذه.
وأشار إلى أن وكيل وزارة املوارد 
البشرية والتنمية االجتماعية 
للتمكني وال��ض��م��ان االج��ت��م��اع��ي 
السعودي املهندس سلطان اجلريس 
ق��دم للوفد ش��رح��ا واف��ي��ا وشامال 
جلميع م��راح��ل إع���داد وتنفيذ هذا 

املشروع.
وق��ال السبيعي: اطلعنا خالل 
ال��زي��ارة على أه��م التحديات التي 
واجهتهم في تنفيذ البرنامج وكذلك 
م��ا ق��ام��وا ب��ه م��ن ح��ل��ول ملعاجلة 
املعوقات واملشكالت، الفتاً أن الوفد 
قام أيضاً بزيارة ملقر برنامج حساب 
املواطن لالطالع على هذه التجربة 
واالستفادة من اخلبرات السعودية 

في هذا املجال.
وأك���د أن “مثل ه��ذه ال��زي��ارات 
هامة ج��دا لكي يتم البناء والعمل 
م��ن حيث وص��ل إل��ي��ه األش��ق��اء في 
اململكة واالستفادة من هذه التجارب 
ف���ي ت���ق���دمي اخل���دم���ات وحت��س��ني 
جودة العمل في ال��وزارة للوصول 
إل��ى أمثل الطرق لتقدمي خدماتها 
للمستفيدين”. وأعرب السبيعي عن 
“خالص الشكر والتقدير إلى حكومة 
خ���ادم احل��رم��ني الشريفني ممثلة 
ب��وزارة امل��وارد البشرية والتنمية 
االجتماعية على حسن االستقبال 
واحلفاوة والوفادة وتقدميهم كل ما 
يهمنا من معلومات تفيدنا في عملنا 

بكل رحابة”.

مسؤول كويتي: تبادل اخلبرات في مجال 
املوارد البشرية يسهم في حتسني األداء

وفد وزارة الشؤون االجتماعية خالل زيارته لوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية السعودية



أكد وزير اإلعالم والثقافة ووزير الدولة 
ل��ش��ؤون الشباب، عبدالرحمن املطيري، 
أم��س، أهمية إب���راز ال��ع��رس الدميقراطي 
املتمثل في انتخابات )أم��ة 2022( الذي 
تشهده البالد ونقله للعالم أجمع في أبهى 

صورة.
ج��اء ذل��ك خ��الل جولة تفقدية ق��ام بها 
ال��وزي��ر املطيري ف��ي )ك��ون��ا(، حيث اطلع 
على عمل فريق قطاع التحرير والوقوف 
على اجلهود املبذولة في تغطية فعاليات 

انتخابات )أمة 2022(.
وحث الوزير املطيري على تطوير آلية 
العمل ف��ي )ك��ون��ا( على جميع األص��ع��دة 
وإع��ادة تعريف الوكالة بنفسها ورسالتها 
اإلعالمية التي حتملها جلعلها أكثر فاعلية 

بعملها سواء داخل الكويت أم خارجها.
واطلع خ��الل اجلولة على خطة العمل 
ملركز العمليات في الوكالة والفرق امليدانية 
التي تغطي جميع الدوائر االنتخابية في 

البالد.
وك��ان في استقبال وزي��ر اإلع��الم املدير 

ال��ع��ام لوكالة األن��ب��اء الكويتية )ك��ون��ا( 
بالتكليف محمد املناعي ونائب املدير العام 

لقطاع التحرير بالتكليف عصام الغامن 
ورئيس التحرير بالتكليف بدر الشرهان.
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تفقد عددًا من اللجان الرئيسة والفرعية

طالل اخلالد: تسخير كل اإلمكانات وتذليل جميع الصعوبات أمام الناخبني والناخبات
أك���د رئ��ي��س م��ج��ل��س ال����وزراء 
ب��اإلن��اب��ة ووزي���ر ال��دف��اع ووزي��ر 
الداخلية بالوكالة، الشيخ طالل 
اخلالد، أمس، تسخير كل اإلمكانات 
وتذليل جميع الصعوبات أم��ام 
ال��ن��اخ��ب��ن وال��ن��اخ��ب��ات ل���الدالء 
ب��أص��وات��ه��م ف��ي ان��ت��خ��اب��ات )أم��ة 

2022( بكل سهولة ويسر.
جاء ذلك في بيان صحفي لإلدارة 
العامة للعالقات واإلع��الم األمني 
ب�)الداخلية( عقب جولة تفقدية 
للشيخ ط��الل اخل��ال��د راف��ق��ه فيها 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
ال��ن��ف��ط ووزي����ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون 
مجلس ال����وزراء ووزي���ر ال��دول��ة 
ل��ش��ؤون مجلس األم���ة بالوكالة 
ال��دك��ت��ور محمد ال��ف��ارس ووكيل 
)الداخلية( الفريق أنور البرجس 

وعدد من القيادات األمنية على عدد 
من اللجان الرئيسة والفرعية.

وشدد الشيخ طالل اخلالد على 
ضرورة مراعاة كبار السن وذوي 
االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة ومنحهم 
األول��وي��ة ف��ي االدالء بأصواتهم 
وال��ت��ع��ام��ل احل���ض���اري ل��رج��ال 
الشرطة مع الناخبن حتى يخرج 
ال��ع��رس ال��دمي��ق��راط��ي ف��ي أبهى 

صورة.
وتفقد الشيخ طالل اخلالد خالل 
اجلولة اإلجراءات األمنية والفنية 
واللوجستية ل���وزارة الداخلية 
واجل���ه���ات امل��ش��ارك��ة ف��ي تأمن 
وتنظيم االنتخابات وآلية دخول 
وخ���روج الناخبن والتسهيالت 
املقدمة لتمكن الناخبن من أداء 

الشيخ طالل اخلالد أثناء جولته التفقديةواجبهم الوطني بيسر.

وزير اإلعالم: إبراز العرس الدميقراطي
2022« ونقله بأبهى صورة لـ »أمة 

الوزير عبد الرحمن املطيري يتفقد قطاع التحرير في)كونا(
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جانب من جولته التفقدية

أك�����د م���ح���اف���ظ األح����م����دي، 
الشيخ ف��واز اخل��ال��د، أم��س، أن 
ق��رار قيادتنا الرشيدة بإناطة 
م��س��ؤول��ي��ة ت��ص��ح��ي��ح امل��س��ار 

بالشعب “تاريخي”.
جاء ذلك في تصريح أدلى به 
الشيخ فواز الصباح للصحفين 
عقب جولته التفقدية لبعض 
اللجان االنتخابية )أمة 2022( 
مبحافظة األحمدي وقف خاللها 
ع��ل��ى س��ي��ر عملية التصويت 
وإج���������راءات ت���أم���ن وص���ول 
الناخبن عموما وك��ب��ار السن 
وذوي االح��ت��ي��اج��ات اخلاصة 
حتديدا ل��الدالء بأصواتهم بكل 

سهولة ويسر.
وأض��اف الشيخ فواز اخلالد 
أنه “في هذا اليوم االستثنائي 
وب��ق��ل��ب مم��ل��وء ب��األم��ل ونحن 

نعيش مرحلة تصحيح املسار 
ف��ي ك��وي��ت��ن��ا احل��ب��ي��ب��ة أت��وج��ه 
بأسمى آي��ات العرفان لقيادتنا 
ال��رش��ي��دة ل��ق��راره��ا التاريخي 
ب��إن��اط��ة امل��س��ؤول��ي��ة بشعب 
الكويت في حتقيق التصحيح 

املنشود”.
وأوض����ح أن “هذا ال��ق��رار 
يجعل كل بنات وأبناء الكويت 
م��س��ؤول��ن أم���ام ال��ل��ه وال��وط��ن 
واألج��ي��ال للمشاركة واالدالء 
بأصواتهم بكل أمانة ونزاهة 
مترجمن ثقة القيادة وواضعن 
املصلحة العامة نصب أعينهم 
في ظل التحديات الكبيرة محليا 
وإقليميا وعامليا ومحافظن على 
وحدة الصف ونابذين كل ما علق 
بالتجربة الدميقراطية الكويتية 
من سلبيات تعيق مسيرة العمل 

واالجناز واالنطالق نحو حاضر 
ومستقبل أفضل”.

وت��وج��ه بالشكر والتقدير 
إلى قيادات ومنتسبي وزارات 
)ال��داخ��ل��ي��ة وال��ع��دل واالع���الم 
والصحة والتربية( والبلدية 
واالط��ف��اء وملؤسسات املجتمع 
امل���دن���ي وال���ف���رق ال��ت��ط��وع��ي��ة 
جلهودهم الكبيرة  ف��ي الوفاء 

مبتطلبات العرس الدميقراطي.
وأع���رب ع��ن أمله بالتوفيق 
للجميع واملساهمة الفاعلة في 
حتقيق تصحيح املسار في ظل 
ال��ق��ي��ادة احلكيمة لسمو أمير 
ال��ب��الد ال��ش��ي��خ ن���واف األح��م��د 
وسمو ولي عهده األمن الشيخ 
مشعل األح��م��د وس��م��و رئيس 
مجلس ال����وزراء الشيخ أحمد 

النواف.

محافظ األحمدي: نعيش مرحلة 
تصحيح املسار في كويتنا احلبيبة

محافظ األحمدي متفقداً إحدى اللجان االنتخابية

محافظ اجلهراء: املشاركة 
في االنتخابات استجابة 

للخطاب السامي في 
تصحيح املسار السياسي

ق�����ال م��ح��اف��ظ 
اجل����ه����راء ن��اص��ر 
احل���ج���رف أم���س: 
إن امل��ش��ارك��ة في 
العرس الدميقراطي 
ال����ك����وي����ت����ي ف��ي 
انتخابات مجلس 
األم����ة ف���ي فصله 
التشريعي ال17 
ي��ش��ك��ل خ���ارط���ة 
ط��ري��ق لتصحيح 
امل��س��ار السياسي 
ال�����ذي ن�����ادى به 

اخلطاب السامي.
وأشاد احلجرف 
ف����ي ت���ص���ري���ح ل��� 
)ك��ون��ا( ب��األج��واء 

الدميقراطية التي تشهدها البالد في انتخابات )مجلس األمة 
2022( والتي تسودها أج��واء التنافس واألخ��وة في ظل 
قيادة صاحب السمو أميرالبالد الشيخ نواف األحمد وسمو 

ولي عهده األمن الشيخ مشعل األحمد.
وث��م��ن ج��ه��ود رج���ال القضاء وك��ل القطاعات األمنية 
والطواقم الصحية واللجان العاملة من كل الوزارات في هذا 

االستحقاق الدميقراطي.

أك������د وزي��������ر ال���ص���ح���ة، 
الدكتور خالد السعيد، أمس، 
أن اس���ت���ع���دادات ال������وزارة 
“ممتازة” مل��واك��ب��ة ال��ع��رس 
الدميقراطي النتخابات )أمة 
2022( وضمان سير العملية 

االنتخابية بكل يسر.
وقال السعيد في تصريح ل� 
)كونا( عقب اجتماع موسع في 
الغرفة املركزية إلدارة األزمات 
ف��ي م��رك��ز خ��دم��ات االس��ع��اف 
اجل�����وي مب��ن��ط��ق��ة ال��ص��ب��اح 
الصحية: إن ال���وزارة جهزت 
123 عيادة باملعدات واألطقم 
ال��ط��ب��ي��ة إض��اف��ة إل���ى ت��واج��د 
س��ي��ارات االس��ع��اف في جميع 

الدوائر االنتخابية.
وأضاف أنه اطلع على كل ما 
يحدث في جميع مستشفيات 
ال��ك��وي��ت وج��اه��زي��ت��ه��ا ألي 
عارض، الفتاً إلى أن االجتماع 
شهد سياسة تشغيل غرفة 
العمليات بالوزارة واستعراض 

بنود اخلطة التشغيلية.وكان 
وزي��ر الصحة الدكتور خالد 

السعيد قد ق��ام اليوم بجولة 
تفقدية ع��ل��ى ع���دد م��ن جل��ان 

االقتراع لالطمئنان على سير 
العملية االنتخابية.

اطلع على ما يحدث في مستشفيات الكويت وجاهزيتها ألي عارض 

السعيد: »الصحة« واكبت االنتخابات  بشكل ممتاز

د. خالد السعيد خالل اجتماع في غرفة العمليات ملتابعة أوضاع املستشفيات

ق��ال رئيس مجلس إدارة جمعية 
ال��ن��زاه��ة الوطنية الكويتية، محمد 
العتيبي: إن انتخابات )أم��ة 2022( 
مختلفة عن االنتخابات السابقة نظرا 
لوجود مؤشرات لتصحيح املسار فيها 
بعد ما جاء في خطاب سمو أمير البالد 
الشيخ نواف األحمد الذي ألقاه نيابة 
عنه سمو ول��ي العهد الشيخ مشعل 

األحمد.
وأض���اف العتيبي ف��ي تصريح ل� 
)كونا( أمس، أن تصحيح املسار ترجم 
على أرض الواقع بخطوات نزيهة في 
العملية االنتخابية عبر التصويت وفق 
عنوان السكن املسجل بالبطاقة املدنية 
ومحاربة ج��رائ��م االنتخابات س��واء 
“انتخابات فرعية كالتشاوريات أو 

شراء األصوات”.
وأوض��ح أن مشاركة اجلمعية في 
انتخابات )أم��ة 2022( تأتي ضمن 
إطار تشجيع مؤسسات املجتمع املدني 

ودعمها بأن يكونوا مراقبن للعملية 
االنتخابية، الفتاً إلى أنها نابعة من 
إمي���ان ال��ق��ي��ادة السياسية ب��أن دور 
مؤسسات املجتمع املدني أصبح مهما 

في العملية االنتخابية.

النزاهة الوطنية: انتخابات
2022« مختلفة لوجود »أمة 

مؤشرات لتصحيح املسار فيها

محمد العتيبي

أع�������رب م���ح���اف���ظ ح��ول��ي 
و)العاصمة بالوكالة(، علي 
األصفر، أمس، عن تقديره الكبير 
جلهود العاملن املبذولة إلجناح 
احلدث الدميقراطي في انتخابات 
)مجلس األم���ة 2022(، الفتا 
إلى جاهزية اجلهات املشاركة 
من وزارات ومتطوعن تلبية 
الح��ت��ي��اج��ات ال��ن��اخ��ب��ن خ��الل 

عملية االقتراع.
وت��وج��ه األص��ف��ر ف��ي بيان 
صحفي عقب جولته التفقدية 
ل��ع��دد م��ن م��راك��ز االق��ت��راع في 
مختلف ال��دوائ��ر االنتخابية 
مبحافظتي حولي والعاصمة 
ب��ال��ش��ك��ر ل��ك��ل ال��ع��ام��ل��ن على 
إجناح هذا العرس الدميقراطي 
من وزارات الداخلية والعدل 

والصحة واإلعالم وكذلك الدفاع 
امل��دن��ي وامل��ت��ط��وع��ن الشباب 
لضمان سير العملية االنتخابية 

بكل يسر وسالسة.
ومت��ن��ى التوفيق والنجاح 
للجميع خل��دم��ة ال��وط��ن حتت 
راية صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ نواف األحمد وسمو ولي 

العهد الشيخ مشعل األحمد.

محافظ »حولي« يشيد باجلهود 
املبذولة إلجناح االنتخابات

احملافظ في جولته التفقدية حملافظتي العاصمة و حولي

محافظ اجلهراء ناصر احلجرف

»الشفافية« تشيد بتعاون »الداخلية« 
و»العدل« مع فرقها الرقابية

أش���ادت جمعية الشفافية الكويتية، أم��س، 
مبستوى التعاون بن وزارة الداخلية ووزارة 
ال��ع��دل ممثلة بلجانها القضائية املشرفة على 
العملية االنتخابية ل� )أمة 2022( مع فرق املراقبة 
التابعة لها في جلان االنتخاب بالدوائر االنتخابية 
اخلمس. وقالت أمن سر جمعية الشفافية أسرار 
حيات ل� )ك��ون��ا(: إن األج��واء العامة النتخابات 
مجلس األم��ة )2022( “ممتازة” منوهة بوجود 
“نسبة إقبال عالية” من قبل الناخبن على مراكز 
االق��ت��راع ل���الدالء بأصواتهم ال سيما ف��ي الفترة 

الصباحية.

وأوض��ح��ت ح��ي��ات أن اجلمعية ت��ق��وم حاليا 
بعملية جمع ومراجعة املالحظات التي مت رصدها 
من قبل ما يقارب 200 مراقبا لها وسيتم اإلعالن 
عن تقرير اجلمعية مساء اليوم اجلمعة. وأعربت 
عن التطلع بأن يقوم كل ناخب بدوره في تصحيح 
املسار السياسي واختيار األصلح واألكفأ ملصلحة 
الوطن دون النظر ألي مصلحة فردية. ويحرص 
مجلس ال���وزراء على مشاركة منظمات املجتمع 
امل��دن��ي ف��ي مراقبة االنتخابات ودع��م م��ب��ادرات 
املجتمع املدني مبجال الرقابة املجتمعية ومؤازرة 

املؤسسات احلكومية في أداء دورها الرقابي.

 انطالقاً من دورها الوطني، شاركت 
جمعيات النفع العام )جمعية النزاهة 
الوطنية- جمعية الشفافية- جمعية 
الصحافين الكويتية( ف��ي متابعة 
وم��راق��ب��ة ان��ت��خ��اب��ات )م��ج��ل��س األم��ة 
2022( وذل��ك لضمان نزاهة العملية 

االنتخابية وفق أعلى معايير الشفافية.
وت��ل��ع��ب ه���ذه اجل��م��ع��ي��ات أدوارا 
مهمة في مراقبة العملية االنتخابية 
ونشر الوعي بن الناخبن بعيدا عن 
االنتماءات القبلية والطائفية والفئوية 

وذلك حتقيقا لتصحيح املسار املنشود.

جمعيات »النفع العام« شاركت
في ترسيخ معايير الشفافية والنزاهة 

في العملية االنتخابية

رئيس املفوضية األهلية للدميقراطية في جمعية الشفافية راشد الهاجري خالل مراقبته إحدى اللجان الفرعية 
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حضور كثيف ومشاركة نسائية الفتة في الدوائر اخلمس

2022« .. تصحيح املسار يتحقق »أمة 

�سمري خ�رض وريا�ض عواد 

وه�سام املن�ساوي 

أغلقت مراكز االقتراع في انتخابات مجلس 
األمة )2022( للفصل التشريعي الـ17 عند 
الساعة الثامنة مساء امس اخلميس ، متهيدا 
لبدء عملية فرز األصوات االنتخابية ويليها 
إعــان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين 

بعضوية املجلس ألربع سنوات مقبلة.
واستمرت عملية االقتراع ملدة 12 ساعة 
متتالية بدءا من الساعة الثامنة صباحا في 
خمس دوائــر انتخابية وفق نظام الصوت 
االنتخابي الواحد الختيار 50 عضوا ملجلس 
األمة من بني 305 مرشحني،وشهدت عملية 
االقتراع جوالت تفقدية للعديد من املسؤولني 
على مراكز االقــتــراع لاطمئنان على سير 

عملية االنتخاب .
الدائرة األولى قالت كلمتها مبكراً
ميدانيا ، ومــنــذ فتح أبــوابــهــا، شهدت 
ـــى إقباال  ــرة االنتخابية األول ــدائ ــان ال جل
الفــتــا مــن الناخبني، رجـــاال ونــســاء، حيث 
حرص املقترعون على قول كلمتهم واإلدالء 
بأصواتهم في انتخابات مجلس االمة 2022 

وفــتــحــت مـــدرســـة ســيــد مــحــمــد حسن 
املوسوي في الدائرة األولــى أبــواب جلانها 
أمــام الناخبني الذين اصطفوا في طوابير 
طويلة لإلدالء بأصواتهم، حيث شهدت بداية 
انطاق عملية التصويت في مقار اللجان 

الرجالية حضورا كثيفا.
وقد واكب دخول الناخبني عملية تنظيم 
رائعة من قبل أفــراد وزارة الداخلية الذين 

سهلوا بدورهم دخول كبار السن.
كما قام رجال األمن بالتدقيق على جميع 
مــســتــنــدات الــنــاخــبــني وأوراق اجلنسية 
للمقترعني قبيل السماح لهم بإدالء أصواتهم.

وشــهــدت مــدرســة أم سليم االنــصــاريــة 
املتوسطة للبنات، إقباالً ضعيفاً من النساء 
لاقتراع، وسط جتمع مندوبات املرشحني 
فــي أرجـــاء املــدرســة ، كما شهدت املدرسة 
انتشار خيام للمرشحني، لتوزيع املياه 

وبعض املأكوالت اخلفيفة على الناخبات.
وكعادتها، اتسمت عملية االقــتــراع في 
منطقة الدسمة بالهدوء في مقار اللجان 

الرجالية والنسائية.
ــدوء الـــذي خيم على مداخل  ــه ورغـــم ال
ومــخــارج مــدرســة بيبي السالم الصباح، 
إال أن حركة الناخبني أمــام مقار اللجان 
كانت حــاضــرة، إذ الحظت خــال جولتها 
اصطفاف أعـــداد كبيرة مــن الناخبني أمــام 
جلــان التصويت ينتظرون دورهــم لــإلدالء 
بأصواتهم. وتوافدت املواطنات بكثافة نسبياً 
على مدرسة محمد الشايجي االبتدائية- 
بنات مبنطقة الرميثية للتصويت، وسط 
ــرص رجـــال »الــداخــلــيــة« على التدقيق  ح
باألوراق الثبوتية، وانتشار املندوبات على 
أبواب املدرسة. أما مدرسة أجنفة االبتدائية 
للبنني في منطقة الساملية، فقد شهدت هدوءاً 
كبيراً وغياب التجمعات الكبيرة، إذ سجلت 
عدد حضور قليل جداً من الناخبني منذ بدء 

عملية االقتراع صباح اليوم.
ــي بعض  ــدوب ــن ــار م ــش ــت ــظ ان ــوح كــمــا ل
املرشحني على أبواب املدرسة لتوزيع املياه 

والعصير على املشاركني في احلدث.
وشهدت ثانوية الساملية للبنات تغيبا 
بشكل شبه كلي للناخبات، في ظل توقعات 

بتوافدهن في الفترة املسائية.
وشـــهـــدت مـــدرســـة مــشــعــان اخلضير 
املتوسطة في منطقة مشرف بالدائرة األولى 
حركة انسيابية جيدة بعد ظهر امس، في ظل 
الترتيب املنسق لهذا العرس الدميوقراطي 
ووضـــع كــافــة اإلرشـــــادات للتسهيل على 
الناخبني فــي كافة أرجـــاء املــدرســة، حيث 
وصــل عــدد املقترعني حتى الثانية عشرة 

والنصف 2495 ناخبا من أصل 11088 أي 
نحو 20 في املئة من العدد الكلي.

وتفقد مدير عام الرقابة والتفتيش اللواء 
خالد الكندري التجهيزات وسير العملية 

االنتخابية في مدرسة مشعان اخلضير.
وفي سياق متصل، توافد الناخبون إلى 
مدرسة زكريا األنصاري للبنني في منطقة 
بــيــان للمساهمة فــي الــعــرس االنتخابي، 

وإيصال نوابهم إلى قاعة عبدالله السالم.
ناخبات الدائرة 

ــدأت وتيرة حضور ناخبات الدائرة  وب
االنتخابية على املقر االقتراعي األكبر في 
الدائرة األولى بالتزايد بشكل ملحوظ خال 
فترة بعد الظهيرة، حيث أدلت نحو 3200 
ناخبة من أصل 11625بأصواتهن في إحدى 
عشر جلنة انتخابية موزعة داخل مدرسة 
مشرف املتوسطة - بنات، مما يعني تعدي 

نسبة املقترعات 30 في املئة.
ــداد كبيرة من  وعلى الرغم من توافد أع
املقترعات، إال أن العملية االنتخابية تسير 
بساسة ويسر وال يتعدى الوقت املستغرق 
مــن دخــــول الــنــاخــبــة واإلدالء بصوتها 

واخلــروج أكثر من ربع ساعة أو أقل بسبب 
حسن التنظيم

ــراع فــي مدرستي  ــت وســـارت عملية االق
أحمد العدواني- رجــال وسعد بن عبادة- 
نساء بالعديلية بيسر وانسيابية وتفاعل 
غير متوقع من املقترعني، إذ بلغت نسبة 
التصويت حتى الساعة احلادية عشرة قبل 

الظهر بحدود 20 في املئة.
ورغم أن العديلية عرف عنها عدم التفاعل 
في الفترة الصباحية لكنها هذه املرة سجلت 
تفاعا معقوال قياسا بانتخابات سابقة. 
وتعد نسبة 20 في املئة في أول 3 ساعات 
من االقتراع مرتفعة وتبشر بتفاعل كبير في 

فترة ما بعد العصر.
وعلى الصعيد األمني، أسهم تواجد رجال 
األمن في تنظيم سير عملية االقتراع، وحضر 
الهال األحمر الكويتي الذي سارع بنجدة كل 
من يطلب املساعدة خصوصا كبار السن ألن 
املسافة بني باب املدرسة واللجان بعيدة جدا.

األصوات النسائية 
وكسرت األصـــوات النسائية في حطني 
القاعدة االنتخابية املتعارف عليها خال 

الفترة الصباحية، حيث فاق اإلقبال النسائي 
ــان ثانوية ناصر  التوقعات وشــهــدت جل
السعيد الفرعية واألصلية حشودا نسائية 

غفيرة.
وقــال رئيس اللجنة األصلية املستشار 
عبد احملسن الطبطبائي ان عدد الناخبات 
بلغ 141 من أصــل 920 ناخبة مقيدة في 
اللجنة الرئيسية وحدها، متوقعا أن تنشط 
ــال الفترة  الــتــحــركــات النسائية أكــثــر خ

املسائية.
وصلت نسبة التصويت في مقر مدرسة 
علي بن أبــي طالب االبتدائية في الدائرة 
األولـــى مبنطقة الشعب إلــى نحو 50 في 
املائة عند الثالثة عصرا، حيث بلغت أعداد 
املقترعني في اللجنتني الرئيسية والفرعية 
950 مقترعا من أصل 1974، ومع ارتفاع 
وتيرة دخول املقترعني حاليا من احملتمل أن 
تصل نسبة االقتراع في هذه املــدرس خال 
الساعات اخلمسة املتبقية إلغاق الصناديق 

في الثامنة مساء إلى نسبة عالية جدا.
الدائرة الثانية .. شباب وتنوع

ُتعتبر الدائرة الثانية من أكبر الدوائر 

ذات التوجه الشبابي، حيث ُتشكل هذه الفئة 
العمرية أحد أعمدة الوصول إلى قبة البرملان، 
متداخلة مــع مختلف الــتــيــارات الفكرية، 
وتنوع البرامج االنتخابية واألفكار، رافعني 
شعارات اإلصاح ومحاربة الفساد، وتنويع 
مصادر الدخل، ومتكني املرأة، وإفساح مجال 

أكبر للشباب في املناصب احلكومية.
ــّض رئــيــس مجلس األمــة  مــن جانبه ح
ــامن، على املشاركة  ــغ ـــرزوق ال الــســابــق م
بفعالية فــي خدمة الــوطــن مــن كــل موقع، 

معرباً عن تفاؤله مبستقبل أفضل.
وقـــال الــغــامن عقب اإلدالء بصوته في 
ــرس دميــوقــراطــي،  ــيــوم ع االنــتــخــابــات »ال
ــي مجلس  يــخــتــار فــيــه الــشــعــب ممثليه ف
األمة، ويحّملهم مسؤولية تاريخية كبيرة 
تتجّسد في طموحاته ومتنياته، ونسأل 
الله سبحانه وتعالى أن يوفق َمْن يختارهم 
الشعب، ويــنــالــوا ثقته فــي تــأديــة املهمة 

املنوطة بهم«.
وأضـــاف »علينا كمواطنني أن نشارك 
بفعالية وأن نخدم وطننا من كل موقع، 
وبالنسبة لي ال أستطيع أن آتــي إلــى مقر 
االنتخابات، إال وأن أذكر وأشكر، بعد الله 

سبحانه وتعالى، هذا الشعب العظيم الذي 
أوصلني من 2006 الى االنتخابات املاضية، 
لقبة عبدالله السالم باملركز األول، وأسأل 
الله أن يوفق كل َمْن يختارهم الشعب هذه 
املرة، ويجب أن نتفاءل. وإن شاء الله يكون 
املستقبل أفضل، وأن يأتي مجلس يتافى 
األخطاء السابقة، وكذلك حكومة تتافى 

األخطاء السابقة«.
ورأى الــغــامن أنــه »إذا جنــح االستقرار 
الــســيــاســي والــتــعــاون بــني السلطتني، 
سينعكس ذلــك علينا وعلى أبنائنا، وإن 
ــدث ما ُيعّكر صفو هذا  لم يحدث ذلــك وح
االستقرار، الضرر سينعكس علينا جميعاً، 

لكن هذا يبدأ باملشاركة اإليجابية«.
»جابر األحمد«... جتربة أولى

ــر األحــمــد  ــاب تــنــّفــس أهـــالـــي مــديــنــة ج
وشمال غرب الصليبخات، أجواء التجرية 
الدميوقراطية األولــى أمس، بعد أن فتحت 
مراكز االقتراح أبوابها في مدينتهم للمرة 
األولــى منذ إنشائها، وذلــك بعد مرسومي 
التصويت بـ »البطاقة املدنية« وإضافة 
مناطق جديدة للسباق االنتخابي، كانت 

املدينة إحداها.
ومن الساعات األولى لفتح أبواب املراكز، 
شهدت مدرسة أم معقل األسدية إقباالً جيداً 
لم ينقطع طوال ساعات، وتوافد الناخبون 
ــراع، وسط  ــت مــن مختلف األعــمــار إلــى االق
إجــــراءات تنظيمة رائــعــة داخـــل اللجان، 
بتواجد جميع مناديب املرشحني، وتضم 
مدينة جابر األحمد وشمال غرب الصليبخات 

18312 ناخباً.
وقــال املستشار الدكتور رئيس اللجنة 
ــارك عــبــدالــلــه الــســنــافــي، إن  ــب األصــلــيــة م
احلضور منذ بداية الصباح ممتاز والتنظيم 
سار بشكل إيجابي، من خال دخول الناخب، 
والتأكد من قيده ثم ينحو جانباً لــإلدالء 
بصوته بسرية، الفتاً إلى أن احلركة منظمة 
فــي مــدرســة أم معقل االســديــة التي تضم 
9532 ناخباً. وأشـــاد السنافي بتعاون 
اجلميع الجنـــاح العملية الدميوقراطية 

وتفهم الناخبني.
وفي ثانوية األصمعي في مدينة جابر 
االحمد، اتسم توافد الناخبات على صناديق 
االقــتــراع مبعدل جيد والفـــت، مــن مختلف 
ــد الــفــرق  ــواج الــفــئــات الــعــمــريــة، وســـط ت
التطوعية والدفاع املدني والفرق العاملة 

للمرشحني.
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الدائرة الثالثة .. “ناجح ناجح”
 رس��م ناخبو منطقة حطني في الدائرة 
الثالثة املشهد األول لالنتخابات مبشاركة 
فاقت التوقعات حيث بلغ عدد الذين أدلوا 
بأصواتهم ف��ي جلنة فرعية واح���دة 185 
ناخبا من أصل 1105 ناخبني، وفق ما ذكر 

وكيل النيابة عبدالله احلميدي 
وتوافد ناخبو املنطقة لإلدالء بأصواتهم 
في جميع اللجان الفرعية واألصلية مبدرسة 
قيس اب��ن أب��ي ال��ع��اص املتوسطة- بنني، 
وسط توقعات بأن تتضاعف املشاركة أكبر 

ما بعد فترة الظهيرة.
باملقابل، ب��دأت احلركة االنتخابية في 
منطقة كيفان حتديدا في مدرستي املأمون 
ذك���ور وإشبيلية ب��ن��ات، وس��ج��ل الصباح 
مشاركة معقولة ج��دا وف��ق القاضي أحمد 
الهاجري، متوقعا أن تدب احلركة بصورة 
أس��رع بعد ص��الة الظهر وتتوقف قليال ثم 

تزداد كثافتها بعد العصر. 
وس��ارت ساعات الصباح األول��ى وسط 
ترقب يقترب من القلق لدرجة أن املرشحني 
األكثر وثوقا بالنجاح كانوا أكثر خشية من 
تأثير إشاعة »ناجح ناجح« على حظوظهم، 
فال أحد ركن إلى الراحة أو الفتور أو التقاط 

األنفاس.
وأك��د رئيس اللجنة الفرعية في مدرسة 
املأمون محمد الدخيل إن تدفق احلضور يعد 
معقوال إلى حد كبير فلم نر مثل هذا اإلقبال 
في استحقاقات سابقة، متوقعا أن يبدأ عدد 

املقترعني في التزايد.
وحتى الساعة العاشرة صباحا بلغ عدد 
املقترعني ف��ي اللجنة األصلية ف��ي كيفان 
81 من أصل 768، و 65 من أصل 953 في 
الفرعية الثانية، و 120 من أصل 999 في 

الفرعية الثالثة.
وقال القاضي أحمد الهاجري إن اإلقبال 
يكاد يعد قويا نوعا ما إذ لم متض إال ساعتني 
وتوافد الناخبني ال ينقطع، ومن وجهة نظري 
أن الفترات الصباحية ل��م تشهد مثل هذا 
اإلقبال سابقا، ففي اللجنة الفرعية اخلامسة 

صوت حتى اآلن 108 من أصل 1100.
من جهة أخ��رى، شهدت منطقة اليرموك 
خالل الفترة الصباحية حالة ه��دوء نسبي 
بسبب ضعف اإلق��ب��ال على امل��ش��ارك��ة في 
التصويت، وقد وصف مندوبو املرشحني في 
مدرسة بحرة االبتدائية اإلقبال بأنه ضعيف 
نوعا ما مقارنة مبناطق أخ��رى في الدائرة 

الثالثة.
باملقابل، تفوق ال��ص��وت الرجالي على 
ما س��واه في م��دارس خيطان خالل الساعة 
األولى من زمن االقتراع وبدا املشهد األول في 
ثانوية أبرق خيطان في تزايد الفت للناخبني 
الذين بدأت حركتهم تنشط بشكل ملحوظ في 

عملية املشاركة والتصويت.
وق��ال رئيس اللجنة األصلية املستشار 
محمود اخللف أن عدد الناخبني الذين أدلوا 
بأصواتهم حتى التاسعة صباحا بلغ 71 

ناخبا من أصل 874 ناخبا مقيدا في اللجنة.
ووص��ف اخللف نسبة املشاركة األولية 
باجليدة، مرجحا أن تنشط أكثر بعد العصر 

وخالل الفترة املسائية.
من جهة ثانية، شهدت مدرسة قرطبة 
للبنات إقباال نسائيا الفتا على املشاركة 
في االنتخابات، حيث سجلت حركة نشطة 
للمرأة في هذا املركز وذلك على عكس مدرسة 

عبدالعزيز الغربللي املخصصة للرجال.
كانت امل��ش��ارك��ة النسائية خجولة في 
الساعات األول��ى من زم��ن االق��ت��راع، حيث 
أكد رئيس اللجنة األصلية في مدرسة أبرق 
خيطان املتوسطة للبنات املستشار عبدالله 
الصانع أن ع��دد الناخبات اللواتي أدل��ني 
بأصواتهن لم يتجاوز 14 ناخبة فقط من 
أص��ل 1009 ناخبات في اللجنة األصلية 

وحدها، وذلك مع بداي اليوم االنتخابي.
ورج���ح ال��ص��ان��ع أن ينشط احل��ض��ور 
النسائي أكثر خالل الساعات املقبلة حتى 

يبلغ ذروته خالل الفترة املسائية.
وف��ت��ح��ت م��درس��ة ع��ب��دال��ع��زي��ز ياسني 
الغربللي- بنني في منطقة قرطبة أبوابها 
للمقترعني منذ الساعة 7:30 صباحا، وبدأت 
باستقبال الناخبني ليدلوا بأصواتهم بشكل 
منظم، وك��ان احلضور في الساعة األول��ى 
خجوال نوعا ما، كما أن املالحظ أن أغلب من 

أدلوا بأصواتهم هم من كبار السن.
وت��وق��ع ع���دد م��ن م��ن��دوب��ي امل��رش��ح��ني 
املتواجدين أم��ام املدرسة أن تشهد الفترة 
املسائية إق��ب��اال أك��ب��ر، خصوصا م��ن فئة 

الشباب.
وصلت نسبة التصويت في مقر مدرسة 
علي بن أب��ي طالب االبتدائية في الدائرة 
األول���ى مبنطقة الشعب إل��ى نحو 50 في 
املائة عند الثالثة عصرا، حيث بلغت أعداد 
املقترعني في اللجنتني الرئيسية والفرعية 
950 مقترعا من أصل 1974، ومع ارتفاع 
وتيرة دخول املقترعني حاليا من احملتمل أن 
تصل نسبة االقتراع في هذه امل��درس خالل 
الساعات اخلمسة املتبقية إلغالق الصناديق 

في الثامنة مساء إلى نسبة عالية جدا.
 الدائرة الرابعة ..إقبال الشباب

وكبار السن 
توافدت أع��داد غفيرة من ناخبي الدائرة 
الرابعة من مختلف الفئات العمرية لإلدالء 
بأصواتهم الختيار ممثلهم في مجلس األمة 
2022 خالل الساعات الصباحية األول��ى، 
وكانت نسبة احلضور من الشباب وكبار 
السن الفتة في محافظة اجلهراء على عكس 

بعض مراكز االقتراع في الدائرة
وشهدت مدرسة لولوة مال صالح الربيعة 
االبتدائية للبنات في منطقة السرة توافدا 
متواصال للناخبات ل��إلدالء بأصواتهن في 

»أمة 2022«.
باملقابل، سجل إق��ب��ال رج��ال��ي مستمر 
ومتزايد في مدرسة مدرسة حمود برغش 

السعدون املتوسطة- بنني في السرة.
 وأك��د املستشاران أمي��ن التمار وأحمد 
املنشاوي في اللجنة األصلية على استمرار 
العملية االنتخابية بشكل طبيعي وبسالسة 
ويسر وسط تأمني كامل من اجلهات األمنية 
جلميع جلان االنتخابات باملدرسة.وقاال  إن 

نسبة احلضور حتى الساعة 1:45 بلغت 
نحو 300 ناخب من إجمالي 1025.

وسجل إقبال رجالي كبير على االنتخاب 
في مدرسة خباب بن األرت- بنني مبنطقة 
اجل��اب��ري��ة، ح��ي��ث بلغت نسبة احل��ض��ور 
في اللجنة األصلية 250 من إجمالي 935 
ناخبا وهو عدد جيد بخالف اللجان الفرعية 

باملدرسة.
شهدت م��درس��ة أم ال��ب��راء بنت صفوان 
املشتركة للبنات إقباال كبيرا من املقترعني 
لإلدالء بأصواتهم في انتخابات مجلس األمة 

.2022
وقال رئيس اللجنة الفرعية 179 ذكور 
في املدرسة وكيل نيابة أحمد فاضل املسلم 
إن عدد الذين أدلوا بأصواتهم لغاية الساعة 
الثانية ظ��ه��راً بلغ 398 م��ن أص��ل 1115، 
مؤكداً أن نسبة التصويت تخطت ال� 40 في 
املئة، وهي نسبة ممتازة، الفتاً إلى أن اإلقبال 
على صناديق االق��ت��راع ك��ان متساوياً بني 

الشباب وكبار السن على السواء.
م��ن ج��ان��ب آخ����ر، ق���ال رئ��ي��س اللجنة 
النسائية 151 في مدرسة »املقداد بن األسود 
املتوسطة للبنني« خالد ال��رش��دان أن عدد 
الناخبات ال��الت��ي أدل���ن بأصواتهن حتى 
الواحدة ظهراً بلغ 210 من أصل 732 لهن 
ح��ق التصويت، »أي أن نسبة التصويت 

اجتازت 20 في املئة«.
ولفت الرشدان إلى أن الفترة الصباحية 

شهدت حضوراً غفيراً من كبار السن، مبيناً 
أن عملية االقتراع متت بانسيابية شديدة 
وبال معوقات. وقد شهدت مدرسة الواحة 
االبتدائية حضور نحو 3 آالف م��ن أصل 
10550 ناخبا، بينما بلغ عدد املقترعات في 
مدرسة بشيرة بنت النعمان 3780 من أصل 

11410 أصوات. 
وبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم في مدرسة 
ابرهيم املهنا مبنطقة الفردوس- بنني نحو 
2600 من أصل 9141 ناخبا، مقابل 1900 
مقترعة أدلني بأصواتهن في مدرسة الوليد 

عبد امللك من أصل 10409 ناخبة.
ومن يحق لهم التصويت في عموم الدائرة 
208971 ناخبا بينهم 100936 رجال 
و108035 أنثى، ليفوق ع��دد ال��ذك��ور في 
ال��دائ��رة الرابعة ع��دد النساء بنحو 1000 
ص��وت. كما بلغ ع��دد جل��ان االق��ت��راع 201 
م��وزع��ة على 28 م��درس��ة، ويتنافس في 
الدائرة 80 مرشحا بينهم 5 سيدات على 10 

مقاعد.
وف��ي الفترة الصباحية، شهدت منطقة 
سعدالعبدالله إقباال الفتا على التصويت في 

انتخابات مجلس األمة 2022.
اجلهراء

 شهدت م��درس��ة ال��واح��ة االبتدائية في 
منطقة اجل��ه��راء إقباال كثيفا من الناخبني 

مختلف الفئات العمرية

وتضم مدرسة ال��واح��ة 10 جل��ان، ومن 
يحق لهم التصويت بها 10550 ناخبا، 

ويتنافس في عموم الدائرة 80 مرشحا.
وعلى غير ال��ع��ادة، في أوق��ات الظهيرة 
من يوم االنتخاب، حيث يقل توافد الناخبني 
على مراكز االقتراع، خالفت اجلهراء امس 
وناخبوها املعتاد، إذ استمر توافد الناخبني 
إلى املدارس وخاصة مدرسة سعدالعبدالله 
للرجال التي تعتبر من أكبر املناطق في عدد 
الناخبني، وطالت طوابير االنتظار خارج 
الفصول إال أن انسابية العملية االنتخابية 

سهل من عملية االقتراع
وأوض��ح امل��س��ؤول عن اللجنة الفرعية 
188 إناث، وكيل النيابة خالد العتيبي، في 
مدرسة »السيد هاشم احلنيان االبتدائية 
للبنني«، أن نسبة التصويت حتى الثالثة 
عصراً بلغت 280 من أصل 950 بواقع 30 

في املئة تقريباً  
وأملح إلى أن عملية االقتراع سارت بشكل 
سلس وم��ن دون تعقيدات، متمنياً أن تتم 
األمور على هذا النهج حتى إغالق الصناديق 

في الثامنة مساء.
صباح الناصر 

 في مدرسة سلوى بنت عميس االبتدائية 
للبنات، ك��ان��ت نسبة اإلق��ب��ال م��ن جانب 
الناخبات على صناديق االق��ت��راع كثيفة 
جداً، إال أن األمور داخل اللجان بدت سلسلة 

للغاية، وق��د متت العملية الدميوقراطية 
بانسيابية شديدة، ومن دون أي معوقات.

واألمر ذاته، انطبق على مدرسة عبدالله 
الرومي االبتدائية للبنني، حيث تقدم كبار 
ال��س��ن ط��اب��ور الناخبني ف��ي ه��ذا العرس 
الدميوقراطي، قبل أن ينضم إليهم الشباب 

والرجال، وكان الهدوء سيد املوقف.
كما بدت اللجان أكثر تنظيماً، باإلضافة 
إلى التعامل الراقي من جانب رجال وزارة 
الداخلية، مع الناخبني واإلعالميني على 

السواء.
تصوير ورقة االقتراع  

ومن جانبه، قال رئيس اللجنة األصلية 
الدائرة الرابعة اللجنة املستشار فهد الفهد إن 
عدد الناخبني في اللجنة االصلية 1065 ومن 

أدلى بصوته حتى االن 570 ناخبة.
وأوضح أن عملية االنتخاب تسير بشكل 
جيد وال توجد مالحظات تذكر وأن جميع 
الناخبني على قدر كامل من الثقافة ويقومون 

باداء واجبهم الوطني على اكمل وجه.
وح��ذر من تصوير ورق��ة اقتراع حتى ال 
يحرم الناخب من حقه الدستوري، وعالوة 
على ذل��ك س��وف يعرض نفسه ال��ى جرمية 
انتخابية يعاقب عليها ال��ق��ان��ون ويجب 
االل��ت��زام ف��ي االرش����ادات وي��ج��ب ممارسة 
حقه االنتخابي وف��ق الضوابط القانونية 

والدستورية املتاحة.

يذكر ان عدد من يحق لهن التصويت في 
مدرسة سلمان الفارسي لالناث 6480 ومن 

ادلت بصوتها نحو 3150.
وشهدت مدرسة سعد العبدالله - بنني، 
حضوراً غفيراً وازدحاماً شديداً خالل الفترة 
املسائية وقبل إغالق االب��واب بساعتني من 

قبل الناخبني الذين يدلون في أصواتهم.
وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم نحو 10 
االف ناخب من اصل 16350 وبلغت نسبة 
املشاركة منذ فتح املراكز أبوابها حتى االن 

نحو 70 في املئة.
خيام الناخبني

دع��ت »ال��داخ��ل��ي��ة« و البلدية مندوبي 
مرشحني نصبوا خياماً أمام مدرسة سلمان 
ال��ف��ارس��ي ف��ي األن��دل��س إل���ى إزال��ت��ه��ا قبل 

مصادرتها
وأك��د رئيس اللجنة األصلية ف��ي جلنة 
رق��م 61 منطقة صباح الناصر نساء في 
مدرسة سلمى بنت عميس االبتدائية للبنات 
املستشار ف��واز السميط إن نسبة االقبال 
جيدة ج��داً، مشيراً ال��ى ع��دد االص��وات بلغ 
حتى االن 454 ناخبة من اصل 990 ناخبة 

في اللجنة.
واش����ار ال���ى ه��ن��اك ث��م��ان جل���ان فرعية 
باملدرسة قارب التصويت فيها 50 في املئة 
حتى الساعة 3 عصراً، الفتاً الى انه من املمكن 
ان ترتفع النسبة بشكل كبير قبل اغالق باب 

االقتراع.
وأوض�����ح ال��س��م��ي��ط ان احل���ض���ور من 
الناخبات متنوع من الفتيات وكبار السن، 
»كما ان لديهن وعي بالعملية االنتخابية ما 

سهل العمل علينا«.
وح��ول تصوير بعض الناخبات لورقة 
االق��ت��راع، ق��ال إننا لم نواجه اي حالة في 
اللجنة االصلية او اللجان التابعة، حيث 
ان االف��ص��اح ع��ن التصويت ال ي��ج��وز، الن 
ال��ت��ص��وي��ت س���ري، وس��ي��ت��م ات��خ��اذ كافة 
االجراءات القانونية في حال رصد مثل هذه 

احلاالت.
ودعا السميط الى اعادة النظر في توزيع 
االعداد على اللجان، بحيث يتم اعادة النظر 

في احلد االقصى لالعداد بكل جلنة.
 الدائرة اخلامسة .. األكثر عدداً 

واألعلى مشاركة
شهدت الدائرة اخلامسة مشاركة واسعة 
في االنتخابات النيابية أمس، مع استقبالها 
لضيوف ج��دد حضروا العرس االنتخابي 
للمرة األول���ى، متثلوا في أهالي 5 مناطق 
جديدة متت إضافتها إلى جداول الناخبني، 
هي مدينة صباح األحمد، واخليران السكنية، 

وأبوفطيرة، واملسايل، وأبو احلصانية.
وتلبية ل��ن��داء ال��وط��ن، سجلت ال��دائ��رة 
اخلامسة - األكبر في الكويت لناحية عدد 
الناخبني حيث يقطن فيها نحو ثلث من 
يحق لهم التصويت باالنتخابات البرملانية 
م��ن املواطنني وامل��واط��ن��ات - إق��ب��االً كثيفاً 
من املواطنني واملواطنات في بداية اليوم 
االنتخابي، وتزاحماً أمام مقرات االقتراع قبل 
فتح الصناديق في الساعة الثامنة صباح 

أمس.
 ف��ي ص��ب��اح ال��س��ال��م، ش��ه��دت ال��ل��ج��ان 
االنتخابية املخصصة ل��ل��رج��ال احتشاد 
عدد كبير من الناخبني قبل موعد فتح باب 
االقتراع بساعة على األقل، فيما كان حضور 
الناخبات ضئياًل في الساعات األول��ى في 

اللجان النسائية باملنطقة.
وعانت بعض اللجان في ثانوية عبدالله 
األحمد الصباح للبنني في منطقة جابر العلي 
من ازدحام الناخبني في طوابير، في الوقت 
ال��ذي ك��ان سير الناخبني ف��ي جل��ان أخ��رى 

سلساً لتخصصها بحرف أو حرفني.
في الفحيحيل، ك��ان احلضور الرجالي 
خ��ج��والً بعض ال��ش��يء ف��ي م��درس��ة املعري 
املتوسطة للبنني، حيث كان اإلقبال األكبر 
شبابياً في فترة ما بعد الظهيرة، في حني 
شهدت جل��ان النساء ف��ي روض��ة السالمة 

تهافتاً ملحوظاً.
ومع دخول العد التنازلي إلقفال الصناديق 
وانكسار الشمس، زادت أع��داد املشاركني 
في عملية االقتراع بالدائرة اخلامسة، في 
امل��دارس املخصصة للرجال والنساء على 

حد سواء.
ووّف�����رت جل���ان امل��رش��ح��ني ب��ع��د عصر 
أم��س، مقاعد وط��اوالت لتقدمي املشروبات 
واحللويات للناخبات أمام مراكز االقتراع 
النسائية، فيما اشتد االزدحام املروري مساًء 
في الشوارع املوازية للمدارس املخصصة 
لالنتخابات ف��ي ال���دائ���رة، ف��ي ظ��ل جهود 
م��روري��ة لتفادي عرقلة السير ف��ي دخ��ول 

وخروج مراكز االقتراع.
وسط إقبال كبير من الناخبني في جلان 
مدرسة سيد ياسني الطبطبائي املتوسطة 
للبنني في منطقة املنقف، مت تخصيص أماكن 
جللوس املقترعني وانتظار دوره��م لإلدالء 
بأصواتهم، فيما لم يكن املشهد مختلفاً من 
ناحية اإلناث في املنطقة، حيث شهدت املراكز 

املخصصة لهن إقباالً كبيراً.
وف��ي مدرسة املنقف االبتدائية للبنات 
لوحظ وج��ود طوابير طويلة للناخبات 
ينتظرن أدواره�����ن، كما خصصت بعض 
اللجان ف��ي امل��درس��ة اس��ت��راح��ات جللوس 

الناخبات انتظاراً لإلدالء بأصواتهن
شهدت اللجان االنتخابية للنساء في 
منطقة جابر العلي، وحت��دي��داً في مدرسة 
سعاد الصايغ للبنات إق��ب��االً معتدالً في 
النصف األول من اليوم االنتخابي، فيما 
لوحظ اإلقبال الكبير للناخبني الذكور في 
ثانوية عبدالله األحمد الصباح للبنني، وسط 
تباين في كثافة املصّوتني على اللجان في 

املدرسة نفسها.
وكان واضحاً الزحام الشديد والطوابير 
الطويلة ج���داً أم���ام بعض جل��ان ثانوية 
عبدالله األحمد، الحتواء كل منها على أسماء 
ناخبني أكثر من غيرها، نتيجة تخصيصها 
ألعداد أحرف أكبر )احلروف األولى ألسماء 
الناخبني(، بينما كان طريق الناخبني سلساً 
في جلان أخرى داخل املدرسة ذاتها القتصار 

اللجنة على حرفني أو ثالثة.

الناخبون قالوا كلمتهم .. التغيير عنوان املرحلة
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الكويت تشارك في االجتماع »66« للجنة وكالء وزارات املالية اخلليجية
شاركت دولة الكويت في االجتماع )66( للجنة وكالء 
وزارات املالية في مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
ي��وم االث��ن��ن، حيث ت��رأس��ت وكيل وزارة املالية أسيل 
السعد املنيفي اجلانب الكويتي املشارك في االجتماع، 

وذل��ك حتضيراً لالجتماع )117( للجنة التعاون املالي 
واالقتصادي، والذي سوف يعقد بتاريخ 3 أكتوبر 2022 

في عاصمة اململكة العربية السعودية الرياض.
ومت خ��الل االجتماع مناقشة ج��دول األع��م��ال وال��ذي 

تضمن ع��دداً من املوضوعات التي من شأنها أن تساهم 
تسريع وت��ي��رة العمل االق��ت��ص��ادي اخلليجي املشترك، 
يأتي في مقدمتها آلية ُمتابعة برنامج حتقيق الوحدة 

االقتصادية بن دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.

 سجلت بورصة الكويت محصلة حمراء 
خالل تعامالت شهر سبتمبر 2022، الذي غلب 
عليه الترقب من قبل املستثمرين بشأن قرارات 
البنوك املركزية حول أسعار الفائدة، مع تزايد 

التوترات اجليوسياسية.
تراجع مؤشر السوق األول خ��الل الشهر 
اجلاري بنسبة 7.50باملئة ليغلق التعامالت 
عند النقطة 7949.86، خاسراً 644.74 نقطة 

عن مستواه نهاية أغسطس السابق.
وأغلق مؤشر السوق العام تعامالت سبتمبر 
2022 بالنقطة 7105.71، بتراجع 7.83باملئة 
يقدر ب�603.34 نقطة عن مستواه بالشهر 

السابق له.
وهبط مؤشرا السوق الرئيسي والرئيسي 
50 بنسبة 9.03باملئة و10.29باملئة على 
التوالي، ليغلق “الرئيسي” تعامالت الشهر 
اجل��اري عند النقطة 5338.38، فيما اختتم 
“الرئيسي 50” تعامالت سبتمبر النقطة 
5511.5، مع فقد 530.08 نقطة و632.2 نقطة 

على التوالي.
وبشأن القيمة السوقية لألسهم فقد بلغت 

بنهاية تعامالت اليوم 45.459 مليار دينار، 
بانخفاض 0.65باملئة يقدر ب�314 مليون 
دينار عن مستواها نهاية أغسطس السابق 

البالغ 45.773 مليار دينار.
وعلى مستوى األداء القطاعي فقد تراجع 12 
قطاعاً في مقدمتها الصناعية ب�16.22باملئة، 
بينما ارتفع قطاع الرعاية الصحية وحيداً في 

سبتمبر اجلاري ب�6.29باملئة.
وتقلصت التداوالت في سبتمبر، إذ بلغت 
أح��ج��ام ال��ت��داول 3.41 مليار سهم، بهبوط 
45.07باملئة عن مستواها في أغسطس 2022 
البالغ 6.21 مليار سهم.وسجلت البورصة 
سيولة في سبتمبر اجل��اري بقيمة 870.52 
مليون دينار، مقارنة ب�1.24 مليار دينار في 

الشهر السابق له، بتراجع 29.98باملئة.
وتراجع ع��دد الصفقات املنفذة في الشهر 
اجلاري بنحو 27.22باملئة إلى 196.83 ألف 
صفقة، مقابل 270.46 الف صفقة في أغسطس 

.2022
يذكر أن الشهر اجلاري شهد حالة ترقب من 
قبل املستثمرين بشأن توجه البنوك املركزية 

وعلى رأسها مجلس االحتياطي الفيدرالي، 
وال��ذي أسفر عن رف��ع األخير أسعار الفائدة 
بنحو 75 نقطة أساس لكبح التضخم، وأعقبه 
رفع العديد من البنوك املركزية للفائدة بينها 

بنك الكويت املركزي بنحو 25 نقطة أساس.
كما شهد إعالن الرئيس الروسي فيالدميير 
بوتن التعبئة اجلزئية على بعض األراضي 
التي سيطر عليها في أوكرانيا، وترقب قرار 
الفيدرالي، مبا أثر قلق املستثمرين، فضالً عن 
إعالن روسيا أنها لن تستأنف تصدير الغاز 
الطبيعي إلى أوروب��ا عبر خط أنابيب “نورد 

سترمي 1”.
ورغم تلك التوترات اجليوسياسية، إال أن 
بورصة الكويت شهدت العديد من األح��داث 
اإليجابية كتطور عملية استحواذ بيت التمويل 
الكويتي “بيتك” على كامل أسهم البنك األهلي 
البحريني، وموافقة مجلس إدارة املجموعة 
التعليمية وشركة بوبيان للبتروكيماويات 
على تقرير مقوم األصول لالندماج، مع موافقة 
جهاز حماية املنافسة الكويتي على التركز 

االقتصادي لشركة العقارات املتحدة.

600 نقطة السوق األول يفقد أكثر من 

محصلة حمراء للبورصة الكويت خالل سبتمبر

اس��ت��ل��م��ت ش��رك��ة اخل��ط��وط 
اجل���وي���ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ط��ائ��رت��ن 
-A330 م���ن ن����وع اي���رب���اص
800 وال��ل��ت��ان أط��ل��ق عليهما 
“اجلالبوت” و”الشوعي”، حيث 
وصلتا إل��ى الكويت ف��ي مبنى 
الركاب رقم 4 من مصنع ايرباص 
في مدينة تولوز الفرنسية يوم 

اخلميس.
وع���ل���ى ه���ام���ش اس��ت��ق��ب��ال 
الطائرتن، ق��ال رئيس مجلس 
إدارة اخلطوط اجلوية الكويتية 
ال��ك��اب��ن ع��ل��ي ال���دخ���ان: “يسر 
اخلطوط اجلوية الكويتية بأن 
تعلن ع��ن وص��ول ثالث وراب��ع 
 800-A330 طائرات ايرباص
إلى الكويت واللتان تعدان الدفعة 
الثانية من طائرات A330 حيث 
سيعزز ذلك من أسطول اخلطوط 
اجلوية الكويتية ومن مكانتها 
كشركة طيران رائ��دة في قطاع 
ال��ط��ي��ران اإلق��ل��ي��م��ي وال��ع��امل��ي، 
ك��ون الشركة تتابع باستمرار 
متطلبات عمالئها لتقدمي أحدث 

وأفضل اخلدمات”.
وأض������اف ال���دخ���ان ق���ائ���اًل: 
“ ب��ج��ان��ب وص����ول ط��ائ��رت��ى 
A330-800  ستتسلم اخلطوط 
اجل���وي���ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ال��ط��ائ��رة 
السابعة من نوع االيرباص من 
ط���راز A320neo ف��ي منصف 
شهر أكتوبر املقبل حيث يعد 
ذل��ك استمراراً ملرحلة هامة في 
تطوير اخلدمات املميزة والتي 
نقدمها ملسافرينا االع���زاء على 
م��ن رح��الت��ن��ا ، ب��اإلض��اف��ة إلى 
خدمات النقل اجلوي املختلفة مع 
اخلطوط اجلوية الكويتية حيث 
أن هاتن الطائرتن ستساهمان 
ف��ي زي���ادة السعة التشغيلية 
للرحالت وزي���ادة ع��دد الركاب 
على وج��ه��ات ج��دي��دة متوسطة 
إلى بعيدة املدى مثل كواالملبور 
وك����امت����ون����دو وح����ي����در آب����اد 
واسطنبول وصبيحة، االمر الذي 
سيعود باملنفعة على الشركة 
ويحقق االه��داف املنشودة التي 
يسعى إليها الطائر االزرق ضمن 
خطته االستراتيجية في التوسع 
بشبكة خطوطه حول العالم”. 

وت���ق���دم ال����دخ����ان ب��ج��زي��ل 

الشكر وواف��ر االمتنان لشركة 
اي��رب��اص ق��ائ��الً: “متتد عالقة 
اخلطوط اجلوية الكويتية مع 
شركة اي��رب��اص لنحو 4 عقود 
من الشراكة الناجحة واملثمرة 
والتي نسعى دائ��م��اً لتعزيزها 
وتطويرها مبا يعود بالفائدة 
واملصلحة العامة على الطرفن، 
حيث أن شركة ايرباص ساهمت 
بشكل كبير في تطوير أسطول 
اخلطوط اجلوية الكويتية مبا 
تقدمه لنا م��ن ط��ائ��رات حديثة 
وم��ت��ن��وع��ة مت��ت��ل��ك خصائص 
تكنولوجية عالية التي تتواكب 
مع أحدث وأفضل ما يقدمه عالم 

الطيران”.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ال��رئ��ي��س 
التنفيذي املهندس معن رزوقي: 
“أن طائرة A330-800 متنح 
العميل ال��ع��زي��ز جت��رب��ة سفر 
مريحة وشّيقة حيث أنها تعد من 
الطائرات حديثة الطراز والتي 
حتتوي على تكنولوجيا فائقة 
ونظام ترفيهي متنوع كما أنها 
صنعت خصيصاً لتكون صديقة 

للبيئة”.

وأوض�����ح رزوق�����ي أن����ه مع 
 800-A330 وص��ول طائرتي
س��ي��ص��ب��ح اس���ط���ول اخل��ط��وط 
اجل��وي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة م��ك��ون من 
32 طائرة موزعة كالتالي: 5 
  200-A330 طائرات إيرباص
-A320 و7 ط��ائ��رات إي��رب��اص
200CEO  و10 طائرات بوينغ 
300ER-B777  و6 طائرات 
اي���رب���اص A320NEO  و4 

. 800-A330 طائرات ايرباص
وأش��ار رزوق��ي إل��ى أن��ه وفقاً 
إلتفاقية إع���ادة هيكلة أسطول 
ط���ائ���رات اخل���ط���وط اجل��وي��ة 
الكويتية م��ع ش��رك��ة اي��رب��اص 
وال��ت��ي مت توقيعها ف��ي فبراير 
2022 فإن الشركة اتفقت على 
اس��ت��الم  7 ط��ائ��رات م��ن ط��راز 
A330-900 خ��الل السنوات 
القادمة والتي متتاز مبواصفات 
فنية عالية وتكنولوجيا حديثة 
بسعة 291 م��ق��ع��داً، مبيناً أن 
مقاعد رج��ال االعمال في طائرة 
A330-900 اجلديدة حتتوي 
على مم��ي��زات وتقنيات فريدة 
وم��خ��ت��ل��ف��ة ك��م��ا مت تخصيص 

م��ق��اع��د ل��ل��درج��ة ال��س��ي��اح��ي��ة 
)PREMIUM( ب��ع��د مقاعد 
رجال االعمال مبساحات واسعة 
ومريحة تليق بركاب اخلطوط 
اجلوية الكويتية الكرام.واختتم 
رزوق��ي تصريحه بالتأكيد على 
سعي اخلطوط اجلوية الكويتية 
املتواصل واملستمر على تقدمي 
كل ما هو جديد ومتطور يواكب 
قطاع الطيران اجلوي التجاري 
وي��خ��ض��ع للمعايير العاملية 

وذل���ك تلبية لرغبات وطموح 
العمالء ال��ك��رام وتوفير أفضل 
اخلدمات املختلفة لهم، متقدماً 
بجزيل الشكر وواف��ر االمتنان 
لكل من ساهم في تطوير الناقل 
الوطني لدولة الكويت ومشيداً 
أيضاً بدور العاملن بالكويتية 
مبختلف قطاعاتهم ملا يقدمونه 
من جهود مبذولة وملموسة في 
خدمة الوطن خاصة خالل الفترة 

املاضية .

بدوره، قال سعادة سفير دولة 
الكويت ل��دى جمهورية فرنسا 
محمد اجلديع: “سعدت بتواجدي 
في مدينة تولوز الفرنسية برفقة 
وف���د ش��رك��ة اخل��ط��وط اجل��وي��ة 
الكويتية لالحتفال باستالم  
طائرات A330-800 اجلديدة 
االمر الذي سيمكن الطائر االزرق 
من فتح خطوط جديدة وزي��ادة 
ع��دد ال��رح��الت في بعض ال��دول 
مثل فرنسا االمر الذي سينعكس 

ايجابا على العالقات بن البلدين 
الصديقن في مختلف املجاالت 
االق��ت��ص��اي��ة واالس��ت��ث��م��اري��ة 
والسياحية والتجارية ويعززها 
مبا يعود باملصلحة العامة على 

الطرفان”.
م��ن ناحيتها، أع��رب��ت سفير 
ج��م��ه��وري��ة ف��رن��س��ا ل���دى دول��ة 
ال��ك��وي��ت ك��ل��ي��ر ل��و فليشر عن 
سعادتها بهذه  املناسبة املميزة 
وهي االحتفال باستالم طائرتن 
ج��دي��دت��ن م��ن ط���راز اي��رب��اص  
A330-800 رفقة وفد اخلطوط 
اجلوية الكويتية، مشيرة إلى 
أن جن��اح امت��ام التسليم يعود 
إلى التعاون املمتاز والتاريخي 
بن اخلطوط اجلوية الكويتية 
وش��رك��ة اي��رب��اص، اض��اف��ة الى 
ال��ع��الق��ات ال��ق��وي��ة ال��ت��ي جتمع 
ال��ش��رك��ت��ن، م��ؤك��دة ف��ي الوقت 
ذاته على أن ذلك سيعزز بشكل 
كبير التعاون املشترك بن دولة 
الكويت وجمهورية فرنسا في 
السنوات القادمة وسيساهم في 
توطيد أوصر الصلة بن البلدين. 
من جانبه، عّبر نائب املدير 

ال��ع��ام للسالمة واالم���ن والنقل 
اجلوي في االدارة العامة للطيران 
املدني املهندس دعيج العتيبي 
عن سعادته لتواجده ضمن وفد 
دول��ة الكويت إلستالم طائرتي 
ايرباص A330-800 في مدينة 
تولوز الفرنسية ومتثيل االدارة 
العامة للطيران املدني، الفتاً إلى 
أن ال��ط��ي��ران  يسعى باستمرار 
لتعزيز ال��ت��ع��اون املشترك مع 
اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية 
لتحقيق أع��ل��ى م��ع��دالت االم��ن 
والسالمة حفاظاً على الركاب 

والطائرات.
وأض�����اف ال��ع��ت��ي��ب��ي ق��ائ��الً: 
“بناء على توجيهات سعادة 
رئيس االدارة العامة للطيران 
امل��دن��ي ال��ش��ي��خ ع��ب��دال��ل��ه علي 
ع��ب��دال��ل��ه ال���س���ال���م ال��ص��ب��اح 
واالخ����وة امل��دي��ر ال��ع��ام ون��واب 
املدير العام وت��ع��اون العاملن 
بالطيران املدني فإننا حريصن 
على دعم تطور الناقل الوطني 
لدولة الكويت لتحديث االسطول 
ولتحقيق أعلى مستويات االداء 
وال��ري��ادة بفضل الله ثم الدعم 
ال��ك��رمي م��ن ال��ق��ي��ادة السياسية 
التي وفرت كافة السبل للنهوض 
بالنقل اجل��وي ب��دول��ة الكويت 
من خالل تنفيذ مشاريع طموحة 
كمبنى الركاب اجلديد ومدينة 
الشحن والبني التحتية احلديثة 
والتي تضاهي أح��دث مطارات 
العالم ومن املتوقع تنفيذ معظم 

املشاريع خالل العام 2024”. 
وتقدم العتيبي بأحر التهاني 
وال��ت��ب��ري��ك��ات ل��رئ��ي��س مجلس 
ادارة اخلطوط اجلوية الكويتية 
الكابن علي الدخان والرئيس 
التنفيذي املهندس معن رزوقي 
ولكافة العاملن في الشركة على 
استالم الطائرتان اجلديدتان، 
مشيراً إلى أن اخلطوط اجلوية 
الكويتية تشهد حاليا تطور كبير 
وحت��دي��ث ف��ي أسطولها بشكل 
سريع باالضافة إلى فتح خطوط 
جديدة حول العالم، مؤكداً على 
أن الكويت متتلك كفاءات وكوادر 
وطنية من مهندسن وطيارين 
وفنين م��ن ال��ش��ب��اب الكويتي 
الطموح االم��ر ال��ذي يدعو دائماً 

للفخر بأبنائنا.

A320neo منصف أكتوبر  ستتسلم الطائرة السابعة من طراز 

A330-800 neo احلديثة »الكويتية« تزّين سمائها بطائرتان 

75 باملئة من انتاج النفط العاملي تسهم بحوالي 

»أوابك«: »احلقول ناضجة« العمود الفقري للصناعة البترولية 
قال األمن العام ملنظمة األقطار العربية املصدرة للبترول 
)أواب���ك( علي بن سبت إن حقول العالم العمالقة تصنف 
“حقوال ناضجة” وتعتبر العمود الفقري للصناعة البترولية 
وت��ق��در مساهمتها بحوالي 75 ف��ي املئة م��ن إن��ت��اج النفط 

بالعالم.
ج��اء ذل��ك في كلمة لنب سبت ضمن تقرير ح��ول )أهمية 
احلقول الناضجة في تلبية الطلب املستقبلي على الطاقة( 

الصادر عن )أوابك(.
وأوضح بن سبت أن )احلقول الناضجة( هي التي يتراجع 
معدل إنتاجها باستمرار أو تلك التي مضى على تشغيلها 
أكثر من 25 عاما مشيرا إلى أنها فائقة األهمية للحفاظ على 
أمن اإلمداد وعلى توازن السوق النفطية العاملية في احلاضر 

واملستقبل املنظور.
وب��ن أن��ه بالرغم من تعدد السيناريوهات املستقبلية 
إال أن سيناريو احل��ال��ة املرجعية يبقى األه���م ألن باقي 

السيناريوهات يتم ربطها غالبا مبتغيرات غير محددة بدقة 
مثل النمو السكاني والدخل القومي ونسبة مساهمة الطاقات 

املتجددة في مزيج الطاقة وغيرها.
وأفاد بأنها “تبقى سيناريوهات نظرية قد تتغير بشكل 
مفاجئ لعدة أسباب” منها على سبيل املثال األزمات الصحية 
واألزمات االقتصادية واألزمات اجليوسياسية التي ميكن أن 

تلعب دورا هاما في إعادة رسم خرائط الطلب واإلمداد.
وذك��ر أن الطلب العاملي على الطاقة في تزايد مستمر 
ضمن سيناريو احلالة املرجعية ويدخل في ذلك منو الطلب 
في ال��دول املنتجة نفسها وال��ذي يعني أن الكميات املتاحة 
للتصدير س��وف تنكمش ف��ي ح��ال ثبات م��ع��دالت اإلنتاج 
احلالية فضال عن احتمال تراجع ه��ذه امل��ع��دالت في حال 

انخفاض االستثمارات في مجال التطوير.
وأكد أن “الوقود األحفوري سيبقى متصدرا املشهد العاملي 
كأهم عناصر مزيج الطاقة خالل العقود القادمة وسيبقى 

للنفط دور حيوي في دفع عجلة التنمية العاملية مما يترك 
الصناعة البترولية أم��ام خيارين يجب أن يسيرا على 

التوازي.
ولفت إلى أن اخليار األول هو ضخ االستثمارات في مجال 
االستكشاف لكن عدد احلقول النفطية العمالقة التي يتم 
اكتشافها سنويا قد تراجع خالل العقد املاضي مقارنة بعدد 

االكتشافات الغازية العمالقة.
وبن أن اخليار الثاني هو تطوير االحتياطيات املؤكدة 
املعروفة في احلقول الناضجة وهو خيار أقل مخاطرة من 

عمليات التنقيب في املناطق اجلديدة.
وش��دد على أهمية ط��رق االستخالص احملسن للنفط إذ 
تلعب دورا جوهريا في تطوير احلقول الناضجة من خالل 
رفع معدل اإلنتاج ورفع معامل االستخالص من هذه احلقول 

علي بن سبتوهو ما ميكن النظر إليه وكأنه اكتشاف جديد. 
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“اجلالبوت”احدى الطائرات املستلمة طائرة 

ال���������������������دخ���������������������ان: ال������������ط������������ائ������������رت������������ن س����������ت����������س����������اه����������م����������ان ف����������������ي زي�������������������������������ادة ال�����������س�����������ع�����������ة ال��������ت��������ش��������غ��������ي��������ل��������ي��������ة ل���������ل���������رح���������الت 

وش�������ّي�������ق�������ة م��������ري��������ح��������ة  س��������ف��������ر  جت����������رب����������ة  ال���������ع���������زي���������ز  ال�������ع�������م�������ي�������ل  مت��������ن��������ح   A330-800 ط�����������ائ�����������رة  رزوق��������������������������ي: 

A330-800 املواصفات الفنية لطائرة 
هذا وتتسع طائرة A330-800 بشكل مريح 
إلى 235 راكب، وتضم 32 مقعداً في درجة رجال 
األعمال ميكن أن تتحول إلى أسّرة مستوية و203 
مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية، كما توفر 
مقصورة شحن واسعة ق��ادرة على استيعاب 

كميات كبيرة من أمتعة املسافرين. 
وتعتبر طائرة ال� A330-800 جيالً جديداً 
بالكامل، حيث ج��رى تطويرها باالستناد إلى 
مواصفات عائلة A330 األك��ث��ر شعبية، كما 

أن ال��ط��ائ��رة م���زودة مبحركي رول���ز- روي��س 
من ط��راز “Trent 7000”، وأجنحة جديدة 
مبساحة أكبر، لتوفر مستويات غير مسبوقة 
من كفاءة استهالك الوقود أقل بنسبة 25باملئة 
للمقعد الواحد من األجيال السابقة ، كما جرى 
 AIR“ 800 مبقصورة-A330 جتهيز طائرة
SPACE”، لتوفر جتربة فريدة للمسافرين 
مبساحة شخصية أوسع وأحدث أنظمة الترفيه 

واالتصال.



وسط مؤشرات على أن حتالف »أوبك« سيخفض اإلنتاج

2022 مع التركيز على اإلمدادات النفط يرتفع عن قاع 

7 alwasat.com.kwاقتصاد

ارتفعت أسعار النفط ما يربو على واحد باملائة ، بعد أن 
هوت إلى أدنى مستوياتها منذ تسعة أشهر ، وسط مؤشرات 
على أن حتالف »أوبك« قد يشرع في خفض اإلنتاج لتجنب 

مزيد من االنهيار في األسعار.
وصعدت العقود اآلجلة خلام برنت تسوية نوفمبر  1.25 
دوالر أو 1.49 باملائة إلى 85.31 دوالر للبرميل بحلول 
الساعة 09:25 بتوقيت غرينيتش، بينما ارتفعت العقود 
اآلجلة خلام غرب تكساس الوسيط األميركي تسليم نوفمبر 

1.02 دوالر أو 1.02 باملائة إلى 77.73 دوالر للبرميل.
وتراجع الدوالر عن أعلى مستوى له منذ 20 عاماً الذي 
ك��ان المسه في اليوم السابق، ما أضفى بعض الشعور 
باالطمئنان على س��وق ال��ن��ف��ط. وف��ي جلستي ال��ت��داول 
السابقتني، انخفض خام برنت 7.1 باملائة، بينما تراجع 
خام غرب تكساس الوسيط 8.1 باملائة حتت ضغط ارتفاع 
ال��دوالر الذي يجعل النفط اخلام املقوم بالدوالر األميركي 
أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العمالت األخرى، 
وكذلك املخاوف املتزايدة من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة 
إلى حدوث ركود من شأنه أن يؤدي إلى تقليص الطلب على 

الوقود.
وفي رد فعل على االنخفاضات األخيرة، ملح مسؤولون 
من كبار املنتجني إلى إمكانية اتخاذ إجراءات للحفاظ على 
استقرار األسعار. وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد 
اجلبار ، إن حتالف »أوبك« يراقب الوضع في أسواق اخلام، 
وإنه يريد احلفاظ على التوازن في األسواق. وقال في مقابلة 
مع التلفزيون العراقي الرسمي: »ال نريد زي��ادة حادة في 

أسعار النفط أو انهيارها«.
وقال محللون إن عمليات البيع اإلضافية في أسواق النفط 
قد تؤدي إلى تدخل »أوبك« لدعم األسعار من خالل خفض 
إنتاجها بشكل جماعي. وعززت مجموعة »أوب��ك« اإلنتاج 
هذا العام بعد تخفيضات قياسية في عام 2020 بسبب 
انهيار الطلب الناجم عن تفشي جائحة »كوفيد - 19«. 
لكن »أوبك« فشلت في الشهور األخيرة في حتقيق زيادات 
اإلنتاج املستهدفة نتيجة قلة االستثمارات في حقول اخلام 

ببعض دول »أوبك« وخسائر اإلنتاج الروسي.
وك��ان وزي��ر ال��دول��ة القطري لشؤون الطاقة ق��ال ، إن 
الضغوط التضخمية تؤثر على صناعة النفط والغاز من 
خالل ارتفاع تكاليف اإلنتاج وتعطيل ق��رارات االستثمار 

وتزايد عدم اليقني بشأن السياسات.
وأض���اف ال��وزي��ر سعد الكعبي ف��ي ب��ي��ان، أن »ال��وق��ود 
الهيدروكربوني لن يختفي في أي وقت باملستقبل القريب«. 
وتابع قائالً إن »املطالب العاطفية إللغاء الهيدروكربونات 
ليست غير واقعية فحسب، لكنها تضر أيضاً بأي انتقال 

واقعي ومتسارع نحو طاقة منخفضة الكربون«.

سّجل م��ع��ّدل التضّخم ف��ي اليابان 
في شهر أغسطس 2.8 في امل��ائ��ة، في 
مستوى هو األعلى منذ 2014 وساهم 
ف��ي بلوغه خصوصاً ارت��ف��اع أسعار 
ال��ط��اق��ة، بحسب م��ا أظ��ه��رت بيانات 

حكومية ُنشرت.
وامل��رة األخيرة التي بلغ فيها معّدل 
التضخم مثل هذه النسبة املرتفعة كانت 
قبل ثماني سنوات وقد جنمت يومها عن 
زي��ادة السلطات الضريبة على القيمة 

املضافة.
وباستثناء السنوات التي تسّببت 
فيها الزيادات الضريبية برفع معّدالت 
التضّخم بنسبة ق��وي��ة، ف���إّن وتيرة 
التضّخم في أغسطسهي األسرع منذ ما 

يقرب من 31 عاماً.
وأظ��ه��رت ب��ي��ان��ات نشرتها وزارة 
الشؤون الداخلية أّن الكهرباء والغاز 

والبنزين كانت من بني أب��رز العوامل 
التي ساهمت في ارتفاع األسعار.

وأتى املعّدل أعلى بقليل مّما توّقعه 

اخلبراء، إذ كان هؤالء يتوّقعون أن يبلغ 
التضّخم ف��ي أغسطس 2.7 ف��ي املائة 
بعدما بلغ في يوليو 2.4 في املائة، وفق 

ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتأتي هذه البيانات قبيل االجتماع 
امل��ق��ّرر أن يعقده ه��ذا األس��ب��وع البنك 
املركزي الياباني الذي وخالفاً ملا فعلته 
مصارف مركزية في اقتصادية نظيرة 
أخرى متّسك بسياسته النقدية الشديدة 

التساهل.
واختارت البنوك املركزية في العديد 
من القوى االقتصادية في العالم زيادة 
أسعار الفائدة لكبح جماح التضّخم، لكّن 
بنك اليابان يرى أّن الزيادات احلالية 
في األسعار مؤقتة ومرتبطة بأحداث 

استثنائية مثل احلرب في أوكرانيا.
وتسّببت الهوة املتزايدة بني سياسة 
البنك املركزي الياباني ورف��ع أسعار 
الفائدة في أماكن أخرى في العالم في 
انخفاض سعر الني الذي وصل إلى أدنى 

مستوى له أمام الدوالر منذ عقود.

2014 التضخم في اليابان بأعلى مستوى منذ 

توقعت مؤسسة مورغان ستانلي األميركية للخدمات املالية، 
في مذكرة ، تراجع املخاوف حيال نقص الوقود العاملي خالل فصل 

الشتاء بفضل زيادة محتملة لصادرات الصني من الوقود.
ووف��ق��ا ل��وك��ال��ة ب��ل��وم��ب��رغ، كتب محللون م��ن بينهم ميانك 
ماهيشواري، أن صادرات الصني الشهرية بلغت حوالي 3.3 مليون 
طن في الفترة من مايو حتى يوليو )، حيث شكل زيت الوقود حوالي 
نصف الكمية.غير أن الصادرات تراجعت بنسبة 33باملئة من بداية 
العام وحتى أغسطس وجاء في املذكرة أن الصادرات إذا ما ارتفعت 
إل��ى 5 ماليني طن شهريا في الربع األخ��ي��ر، سيتماشى ذل��ك مع 

مستويات عام 2021.
ومن غير املرجح حدوث انفراجة بسوق التكرير التي تتعرض 
لضغوط، إذا زادت الصادرات الصينية، على الرغم من أنها ستسهم 
في تقليل املخاوف املتعلقة بإمدادات الديزل خ��ارج الصني، وفقا 
للمذكرة.في األثناء، تعافت مبيعات الوقود البحري في الفجيرة 
بدولة اإلمارات إلى أعلى مستوى لها منذ ثالثة أشهر في أغسطس 
بعد انتهاء تراكم عمليات الشحن عقب انحسار االضطرابات اجلوية.

وقال جتار وقود في الفجيرة، ثالث أكبر مركز للتزويد بالوقود 
في العالم، إن األمطار الغزيرة والفيضانات كانت قد أث��رت في 
السابق على عمليات التزويد بالوقود في الفجيرة في نهاية يوليو 
وأوائل أغسطس على الرغم من زيادة الطلب بنهاية أغسطس بعد 

استئناف العمليات.

تراجع  تتوقع  ستانلي«  »مورغان 
مخاوف نقص الوقود في الشتاء

دع���ا ال��ب��ن��ك ال��دول��ي دول 
الساحل اخلمس إلى تسريع 
وتيرة إصالحاتها الهيكلية 
لتنويع اقتصاداتها بهدف 
احل��د م��ن ت��داع��ي��ات التغّير 
املناخي في منطقة ُتعتبر من 
»األكثر هشاشة في العالم«. 
وح��ّذر البنك في تقرير ُنشر 
من أّن »التغّير املناخي يفاقم 
التوّترات في دول الساحل. 
املنطقة هي إحدى أكثر مناطق 
العالم عرضة للجفاف الشديد 
وال��ف��ي��ض��ان��ات وم���وج���ات 
احل�����رارة واآلث�����ار األخ���رى 
املرتبطة بالتغّير املناخي«، 
مشيراً إلى أّن التقديرات هي 
أن تزداد درجات احلرارة في 
هذه املنطقة مبقدار درجتني 

بحلول العام 2040.
ولفتت امل��ؤّس��س��ة املالية 
ال��دول��ي��ة إل���ى أّن����ه بحلول 
ال��ع��ام 2050، ق��د ينخفض 
إج���م���ال���ي ال���ن���اجت احمل��لّ��ي 
ال��س��ن��وي للنيجر بنسبة 
11.9 في املائة، ولبوركينا 
فاسو بنسبة 6.8 في املائة 
إذا ما حتّققت السيناريوهات 

املتشائمة لقلّة األمطار.
وإذ اع��ت��ب��ر ال��ت��ق��ري��ر أّن 
االحتياجات التمويلية لدول 
ال��س��اح��ل اخل���م���س )م��ال��ي 
والنيجر وب��ورك��ي��ن��ا فاسو 
وت��ش��اد وم��وري��ت��ان��ي��ا( على 

صعيد اإلج����راءات املناخية 
»تصل إلى أكثر من 30 مليار 
دوالر«، أّكد أّنه بإمكان هذه 
ال��دول أّن تقّلل إلى حّد بعيد 
م��ن األض����رار ال��ن��اج��م��ة عن 

التغّير املناخي.
ونقل التقرير عن كالرا دي 
سوزا، مديرة البنك الدولي في 
بوركينا فاسو ومالي والنيجر 
وت���ش���اد، ق��ول��ه��ا إّن »ه���ذا 
التقرير يقّدم خارطة طريق 
ملساعدة ال��دول على تسريع 
اإلص��الح��ات واالستثمارات 
لتنويع اقتصاداتها وجعلها 

أكثر مرونة وأكثر شموالً«.
ومن بني التوصيات، لفت 
البنك الدولي في تقريره إلى 

أهمية حتقيق منو اقتصادي 
»س���ري���ع وم��ت��ني وش��ام��ل« 
ب��اع��ت��ب��اره »أف���ض���ل شكل 
للتكّيف مع التغّير املناخي«. 
وأّك���د أّن��ه »كّلما ازده���ر بلد 
وم��واط��ن��وه، زادت م���وارد 
احلكومة والشركات واألسر 
لالستثمار في تقنيات التكّيف 
مع التغّير املناخي«. وأضاف 
التقرير أّن���ه »إذا جعل بلد 
زراعته مرنة ونّوع اقتصاده 
ف��س��ي��ك��ون م��س��ت��ع��ّداً بشكل 
أفضل للتعامل مع الصدمات 
املناخية«. ودعا التقرير إلى 
إنشاء نظام حماية اجتماعية 
أف��ض��ل ف���ي دول ال��س��اح��ل 

اخلمس.

البنك الدولي يناشد »دول 
الساحل« تنويع اقتصاداتها 
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مع تعرض خطي أنابيب »ن��ورد سترمي1« 
و»ن��ورد سترمي2« لثالث حوادث تسريب غير 
مسبوقة، اشتعلت أسعار الغاز في أوروب��ا 
مبوازاة معركة اتهامات متبادلة بالتخريب، إذ 
قال الكرملني إنه ال يستبعد أن يكون التخريب 
سببا وراء األض��رار التي حلقت بشبكة أنابيب 
نورد سترمي التي بنتها روسيا في بحر البلطيق، 
وبينما حاول االحتاد األوروبي التأني في اتخاذ 
موقف، بادرت بولندا باإلعالن أنها تعتقد أنه من 
املمكن أن يكون األمر »عمال استفزازيا من جانب 

موسكو«.
وقالت الشركة املشغلة خلطوط األنابيب في 

وقت سابق إن ثالثة خطوط بحرية تعرضت 
ألض��رار »غير مسبوقة« في يوم واح��د. وأعلن 
اجليش الدمناركي استنادا إلى صور بحوزته 
أن التسريبات الثالثة الكبيرة من خطي أنابيب 
ال��غ��از ن��ورد سترمي 1 و2 ف��ي بحر البلطيق 
ظ��ه��رت على السطح ال��ث��الث��اء مشكلة دوائ��ر 
يتراوح قطرها ما بني 200 وألف متر.وقفزت 
أسعار الغاز الطبيعي األوروبية بحدة بعد أربع 
جلسات من اخلسائر، حيث أضافت األض��رار 
التي مت اإلب��الغ عنها في خط أنابيب »ن��ورد 
سترمي 2« حالة من عدم اليقني بشأن اإلمدادات 
الروسية املستقبلية. وارتفعت العقود اآلجلة 

للغاز الطبيعي في هولندا تسليم أكتوبر بنسبة 
أكثر من 12 في املائة إل��ى 191.9 ي��ورو لكل 

ميغاواط.

تسريبات »نورد سترمي« تفجر أسعار الغاز

متاسك اجلنيه اإلسترليني ، لكن تعامالته بنيت في الغالب 
على األم��ل وجني األرب��اح وارتفاع العائدات البريطانية، 
ما ترك التجار في حالة قلق بخصوص التداعيات األوسع 

النخفاضه القياسي.
فمع تراجع ال��دوالر، ارتفع اجلنيه االسترليني بنسبة 
واح��د باملائة في آسيا إلى 1.0805 دوالر وارتفع بنسبة 
خمسة باملائة تقريبا عن أدنى مستوى سجله مساء االثنني 

عند 1.0327 دوالر.
وقدم بنك إجنلترا وعدا ُمسكنا إلى حد ما مبراقبة األسواق 
واالرتفاع إذا لزم األمر. وأعلن البنك املركزي أنه لن يتردد 
في تغيير معدالت الفائدة عند الضرورة، وذلك بعد هبوط 
االسترليني غير املسبوق. وذك��رت صحيفة »ذا غارديان« 
البريطانية أن البنك لم يقرر بعد تطبيق زيادة طارئة على 

معدالت الفائدة، مخالفا توقعات بعض خبراء االقتصاد 
البريطانيني، وهي خطوة أع��ادت اجلنيه االسترليني إلى 

نفس معدل االنخفاض الذي كان يعانيه قبل التصريحات.
وأدى صعود اجلنيه اإلسترليني إل��ى تقليص معظم 
خسائر اليوم السابق، لكن كي ج��او، محلل العمالت في 
سكوتيا بنك في سنغافورة قال إنه قد يكون »قصير األجل«. 
وال يزال اإلسترليني منخفضا بنسبة 20 باملائة هذا العام 

على خلفية قوة الدوالر.
وق��ال رئيس بنك إجنلترا أن��درو بايلي، إن البنك يراقب 
التطورات في األسواق املالية عن كثب في ضوء إعادة تسعير 
األصول املالية، على أن ُيجري البنك تقييما كامال خلطة منو 
احلكومة البريطانية خالل االجتماع املُقرر املقبل في أول 

نوفمبر  املقبل.

»مسكنات« بنك إجنلترا توفر »هدنة مؤقتة« لإلسترليني

تباينت أس����واق األس��ه��م ال��ع��امل��ي��ة بني 
احل��ذر الشديد، وموجة واسعة الصطياد 
املكاسب اغتناما لتراجع أسعار األسهم، مع 
استعداد املستثمرين خلروج نتائج اجتماع 
حتديد السياسة النقدية ملجلس االحتياطي 

الفيدرالي األميركي الذي سيستمر ليومني.
وتتوقع األسواق بالفعل رفع سعر الفائدة 
األميركية مبا ال يقل عن 75 نقطة أساس، مع 
وج��ود فرصة بنسبة 18 في املائة لرفعها 

بواقع نقطة مئوية كاملة.
وفتحت امل��ؤش��رات الرئيسية ف��ي وول 
ستريت على تراجع، فقد انخفض مؤشر داو 
جونز الصناعي 131.2 نقطة، أي 0.42 في 
املائة، إلى 30888.53 نقطة. وهبط املؤشر 
ستاندرد آند بورز 24.7 نقطة، أي 0.63 في 
املائة إلى 3875.23 نقطة. كما تراجع مؤشر 
ناسداك املجمع 94.9 نقطة، أي 0.82 في 

املائة، إلى 11440.143 نقطة.
لكن األسهم األوروبية ارتفعت عند الفتح 
على خلفية صعود أسهم البنوك، وتقدم 
امل��ؤش��ر ستوكس 600 األوروب���ي 0.8 في 
املائة بعد بداية ضعيفة لألسبوع. وصعدت 
أسهم البنوك األوروب��ي��ة 1.6 في املائة مع 
استفادة املقرضني من بيئة أسعار الفائدة 

املرتفعة مع ارتفاع معظم مؤشرات القطاعات 
بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينيتش.

وف��ي آس��ي��ا، سجلت األس��ه��م اليابانية 
مكاسب طفيفة مع ترقب املستثمرين نتيجة 
اجتماعات مجلس االحتياطي الفيدرالي 
وبنك اليابان املركزي هذا األسبوع، إذ من 
املتوقع أن يعزز البنكان سياستهما املتشددة 

للتصدي للتضخم.
ومع استئناف األسواق للتداول بعد عطلة 
وطنية، فتح املؤشر نيكي على ارتفاع 0.8 في 
املائة وصعد إلى 1.23 في املائة قبل تقليص 
مكاسبه الح��ق��ا ليغلق مرتفعا 0.44 في 
املائة عند 27688.42 نقطة. كما زاد املؤشر 

توبكس األوسع نطاقا 0.45 في املائة.

األسواق تتأرجح بني احلذر واقتناص املكاسب
من املتوقع أن يعلن مجلس 
االحتياطي الفيدرالي األميركي 
رف��ع سعر الفائدة م��رة أخ��رى 
بعد اجتماعات وسط توقعات 
أن يعلن سعر الفائدة الرئيسي 
قصير األجل مبقدار ثالثة أرباع 
نقطة أساسية للمرة الثالثة على 
التوالي خ��الل العام اجل��اري، 
وهو ما سيؤثر على العديد من 
ق��روض املستهلكني والشركات 
- إلى نطاق من 3 في املائة إلى 
3.25 في املائة، كما سيرفع من 
تكاليف االق��ت��راض وال��ره��ون 
العقارية وق��روض السيارات 
ويجعل شبح الركود يخيم على 
االقتصاد األميركي بشكل أكثر 

قسوة.
ومن املقرر أن يعلن جيروم 
ب��اول ومسؤولون آخ��رون في 
االح��ت��ي��اط��ي ال��ف��ي��درال��ي ه��ذه 
الزيارة بهدف حتقيق ما يسمي 
بالهبوط الناعم الذي يعمل على 
إبطاء النمو مبا يكفي لترويض 
التضخم ول��ك��ن ليس ب��ق��در ما 

يؤدي إلى الركود.

وتعد الزيادة اجلديدة عالمة 
واضحة على قلق االحتياطي 
الفيدرالي املتزايد بشأن معدالت 
التضخم املرتفعة، من احملتمل 
أي��ض��اً أن يشير ذل���ك إل���ى أن��ه 
يخطط ل��رف��ع أس��ع��ار الفائدة 
أعلى بكثير بحلول نهاية العام 
مما كان متوقعاً قبل ثالثة أشهر 
- وإبقائها أعلى لفترة أط��ول. 
ويتوقع االقتصاديون أن يعلن 
مسؤولو االحتياطي الفيدرالي 
أن سعر الفائدة الرئيسي قد 

يرتفع إل��ى 4 في املائة بنهاية 
ه��ذا العام. وم��ن احملتمل أيضاً 
أن تشير إلى زيادات إضافية في 
عام 2023، رمبا تصل إلى 4.5 

في املائة تقريباً.
ويهدف االحتياطي الفيدرالي 
إلى أن تؤدي تكاليف االقتراض 
املرتفعة إل��ى إب��ط��اء النمو عن 
طريق تهدئة سوق العمل الذي 
ال يزال قوياً للحد من منو األجور 
وض��غ��وط التضخم األخ���رى. 
ويخشى االقتصاديون من أن 

االحتياطي الفيدرالي قد يضعف 
االقتصاد ويتسبب في انكماش 

قد يؤدي إلى فقدان الوظائف.
ولم يشهد االقتصاد األميركي 
معدالت مرتفعة - كما يتوقع 
بنك االحتياطي الفيدرالي - منذ 
ما قبل األزمة املالية لعام 2008. 
ف��ي األس��ب��وع امل��اض��ي، جت��اوز 
متوسط معدل الرهن العقاري 
الثابت 6 في املائة، وهو أعلى 
مستوى له منذ 14 عاماً. وصلت 
ت��ك��ال��ي��ف اق���ت���راض ب��ط��اق��ات 
االئتمان إلى أعلى مستوى لها 

منذ عام 1996.
ويبدو أن ترويض التضخم 
ه���و ه����دف ب��ع��ي��د امل���ن���ال مع 
االرت��ف��اع��ات غير املسبوقة في 
امل��واد الغذائية والطاقة بشكل 
أس���رع مم��ا ك��ان متوقعاً، وقد 
أش��ار تقرير حكومي األسبوع 
امل��اض��ي إل��ى انتشار التضخم 
ع��ل��ى ن��ط��اق واس���ع ف��ي جميع 
ق��ط��اع��ات االق��ت��ص��اد األميركي 
مما قد يعقد جهود االحتياطي 

الفيدرالي ملكافحة التضخم.

»الفيدرالي« في اختبار »مرتفع التكلفة« لترويض التضخم

جيروم باول



alwasat.com.kw

بغداد وسط  على  صواريخ  سقوط  الثاني...  لليوم 
أعلنت الشرطة العراقية أن أربعة صواريخ أطلقت من 
شرق بغداد، أمس  )اخلميس(، سقطت بالقرب من املنطقة 
اخلضراء بالعاصمة العراقية، حيث توجد مباٍن حكومية 

وبعثات أجنبية مع اشتداد االضطرابات السياسية.

وق���ال ض��اب��ط ف��ي الشرطة إن��ه ل��م ت��رد أن��ب��اء فورية 
عن وق��وع إصابات ج��راء الصواريخ ول��م تعلن أي جهة 

مسؤوليتها.
ويوجد أنصار ومكاتب لعدد من الفصائل الشيعية 

املسلحة في شرق بغداد.
وتسبب هجوم مماثل، في إصابة سبعة من أفراد قوات 
األمن العراقية في املنطقة اخلضراء، ويبدو أنه يضيف بعداً 

جديداً للتنافس بني السياسيني املتعطشني للسلطة.
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صّعد »احل��رس الثوري« اإليراني، 
القصف املدفعي على إقليم كردستان 
العراق، مستهدفاً 10 من مقار أحزاب 
ك��ردي��ة معارضة ب��ص��واري��خ قصيرة 
املدى ومسيرات انتحارية، األمر الذي 
أوق��ع 9 قتلى و32 مصاباً. واستدعت 
ب��غ��داد السفير اإلي��ران��ي لديها وسط 

إدانات عراقية وأممية.
وأع��ل��ن��ت ق��اع��دة احل��م��زة التابعة 
للقوات البرية في »احل��رس الثوري« 
اإلي���ران���ي، ال��ت��ي ت��ت��خ��ذ م��ن أورم��ي��ة 
ف��ي شمال غ��رب إي���ران م��ق��راً لها، أنها 
استخدمت ص��واري��خ م��ن ط���راز 360 
وط��ائ��رات مسّيرة انتحارية لضرب 
مقار احلزب الدميقراطي الكردستاني 
وحزب كومولة الكردستاني اإليراني، 
باإلضافة إلى حزب »بيجاك« أو حزب 
»احلياة احل��رة«، حليف حزب العمال 
الكردستاني. واوقع الهجوم 13 قتيالً 
و58 جريحاً، بحسب سلطات إقليم 

كردستان.
وق��ال��ت م��ص��ادر ك��ردي��ة عراقية إن 
الهجمات بطائرات مسيرة استهدفت 
10 قواعد على األقل لألكراد اإليرانيني 
بالقرب من السليمانية في كردستان 
العراق ، لكن من دون اإلدالء بتفاصيل 

عن خسائر بشرية محتملة.
وذك����رت امل��ص��ادر أم��ن��ي��ة أن نحو 
9 ان��ف��ج��ارات عنيفة سمعت ورافقها 
ارتفاع ألسنة الدخان من مواقع تابعة 
لقوات احلزب الدميقراطي الكردستاني 
اإلي��ران��ي امل��ع��ارض التي تنتشر أم��ام 
جبهة الصد ضمن مناطق سيطرة قوات 
البيشمركة مبواجهة القوات األمنية 
االحتادية العراقية في منطقة شيراوا 
ف��ي منطقة ال��ت��ون ك��وب��ري مبحافظة 
أرب��ي��ل إل��ى قصف م��ن داخ��ل األراض��ي 

اإليرانية بطائرات مسيرة وصواريخ.
وأش���ارت امل��ص��ادر إل��ى قصف مقار 
ح��زب كومولة اإلي��ران��ي امل��ع��ارض في 
منطقة زركويز مبحافظة السليمانية، 
ما أوق��ع مصابني من عناصر احل��زب. 
وأوضحت املصادر أن القوات األمنية 
وقوات البيشمركة سارعت إلى االنتشار 

ومتابعة األحداث.
وأكد احلزب الدميقراطي الكردستاني 

اإلي���ران���ي مقتل اث��ن��ني م��ن عناصره 
ف��ي القصف اإلي��ران��ي، مشيراً إل��ى أن 
م��ق��اره تعرضت لقصف بالصواريخ 
وال��ط��ائ��رات امل��س��ي��رة، ف��ي إش���ارة إلى 
قصف اس��ت��ه��دف منطقة كويسنجق 
غرب أربيل، مضيفاً أنه »استناداً إلى 
املعلومات األولية اسُتشهد شخصان... 

وأصيب عدد آخر« من مقاتلي احلزب.
وق��وب��ل القصف اإلي��ران��ي ب��إدان��ات 
ع��راق��ي��ة وأمم��ي��ة، ف��ي ح��ني اس��ُت��دع��ي 
السفير اإليراني في بغداد إلى وزارة 
اخلارجية بشكل عاجل، وُسلم »مذكرة 
احتجاج شديدة اللهجة جراء عمليات 
القصف املستمرة على مناطق في إقليم 
كردستان«، وفق ما قال املتحدث باسم 
الوزارة أحمد الصحاف، لوكالة األنباء 

العراقية )واع(.
وأدانت اخلارجية االستهداف املدفعي 
والصاروخي من قبل اجلانب اإليراني 
ملناطق في كردستان، فيما أشارت إلى 

أنها سترتكن لكلِّ ما يكفل عدم تكرار 
ذلك بأعلى املواقف الدبلوماسيَّة.

وق��ال��ت اخل��ارج��ي��ة، ف��ي ب��ي��ان، إنها 
»ُت��دي��ن وبأشد العبارات االستهداف 
املدفعي والصاروخي من قبل اجلانب 
اإليراني، متزامناً مع استعمال عشرين 
رة،  ط��ائ��رة مسيَّرة حتمل م��واد متفجِّ
طالت أربع مناطق في إقليم كردستان... 
ف��ي ت��ط��ّور خ��ط��ر ي��ه��دد أم���ن ال��ع��راق 
وس��ي��ادت��ه، وي��ض��اِع��ف آث���ار اخل��وف 
والرعب على اآلمننَي من املدنيني«. ورأت 
أن »هذه األعمال االستفزازية، أُحادية 
اجل��ان��ب، تعّقد املشهد األم��ن��ي وُتلقي 
بظاللها على املنطقة ول��ن تسهم إال 
باملزيد من التوتر«. وأكدت أنها »تتابُع 
م��ن كثب ت��ط��ّورات القصف املتتابع، 
وجتدد رفض حكومة العراق ألي منطٍق 

عسكري ملواجهة التحديات األمنية«.
م��ن جانبها، أص���درت بعثة األمم 
املتحدة ف��ي ال��ع��راق )ي��ون��ام��ي( بياناً 

قالت فيه: »يرفض العراق، مبا في ذلك 
إقليم كردستان، فكرة أنه ميكن معاملته 
على أنه )الفناء اخللفي( للمنطقة، حيث 
ينتهك سيادته اجل��وار بشكل روتيني 
ومن دون عقاب. دبلوماسية الصواريخ 
عمل طائش له عواقب وخيمة. ويجب 

أن تتوقف هذه الهجمات على الفور«.
ب����دوره����ا، ق���ال���ت ح��ك��وم��ة إق��ل��ي��م 
ك��ردس��ت��ان ف��ي ب��ي��ان: »ن��دي��ن بشدة 
ال��ت��ج��اوزات واالن��ت��ه��اك��ات امل��ت��ك��ررة 
ل��س��ي��ادة أراض�����ي إق��ل��ي��م ك��ردس��ت��ان 
بالهجمات الصاروخية«. وأضافت أن 
»قصف مقار املعارضة بالصواريخ من 
قبل اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 
وحت��ت أي ذري��ع��ة ك��ان، تصرف غير 
صحيح وحتريف ملسار األحداث ومحل 
اس��ت��غ��راب«. وأع��رب��ت عن استنكارها 
ل���»ه��ذه االع���ت���داءات امل��ت��واص��ل��ة على 
أراض��ي��ن��ا ال��ت��ي ت��وق��ع ض��ح��اي��ا من 

املدنيني«.

جيش االحتالل قتل أربعة فلسطينيني بينهم شقيق منفذ عملية ديزنغوف

جنني ساحة مفتوحة على احلرب واجلنازات

قصف مبسيرات انتحارية على مقار أحزاب إيرانية معارضة لطهران 

»احلرس الثوري« يصّعد ضد إقليم كردستان 
مع اشتداد االحتجاجات داخل إيران

 3 إص���������������������اب���������������������ة 
ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ني 
خ��������الل اق����ت����ح����ام 
االحتالل  ق��وات 
ف��ي  دورا  ب����ل����دة 
الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية 
إصابة ثالثة مواطنني بالرصاص 
احلي خالل اقتحام قوة من اجليش 
اإلسرائيلي بلدة دورا جنوب مدينة 
اخلليل بالضفة الغربية، وفقاً 

لوكالة األنباء األملانية.
وأوض��ح��ت ال����وزارة، ف��ي بيان 
م��ق��ت��ض��ب أم�����س  )اخل���م���ي���س(، 
أن اإلص��اب��ات ال��ث��الث ت��رك��زت في 
األطراف السفلية، وأنها أدخلت إلى 
املستشفى لتلقي العالج، وجميعها 
مستقرة، حسبما نقلت وكالة األنباء 

الرسمية الفلسطينية )وفا(.
وأض��اف��ت ال��وك��ال��ة أن ثمانية 
م��واط��ن��ني أص��ي��ب��وا ب��ال��رص��اص، 
والعشرات باالختناق بالغاز املسيل 
ل��ل��دم��وع، الليلة امل��اض��ي��ة، خالل 
مواجهات مع جنود إسرائيليني في 

بلدة بيت أمر شمال اخلليل.
كما اندلعت مواجهات عند مدخل 
مخيم ال��ع��روب ج��ن��وب اخلليل، 
وك���ذل���ك ع��ن��د امل���دخ���ل اجل��ن��وب��ي 

للمدينة.

قتلت إسرائيل 4 فلسطينيني وأصابت 44 آخرين 
بجروح، في ي��وم داٍم هاجم فيه اجليش اإلسرائيلي 
مدينة جنني شمال الضفة الغربية، وحّولها إلى ساحة 
حرب مفتوحة شهدت الكثير من االشتباكات املسلحة 

واملواجهات الشعبية واجلنازات.
وأفاق الفلسطينيون، ، على هجوم إسرائيلي واسع 
على جنني ومخيمها استمر لعدة ساعات، استخدمت 
فيه القوات اإلسرائيلية وحدات راجلة وطائرات مسّيرة 
وطائرة مروحية، في محاولة العتقال عبد خازم شقيق 
رعد خ��ازم، منفذ عملية شارع ديزنغوف في إسرائيل 

أبريل املاضي، قبل أن حتاصره في منزله مع آخرين 
وتخوض اشتباكاً انتهى باغتياله.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، »استشهاد 
عبد خ��ازم و3 آخرين هم أحمد عالونة )ضابط في 
االستخبارات الفلسطينية(، ومحمد محمود براهمة، 
ومحمد أبو ناعسة«، وإصابة 44 آخرين بالرصاص 
احلي والرصاص املعدني املغلف باملطاط، بينهم حاالت 

خطيرة خالل اقتحام مدينة جنني.
وأظهرت لقطات مصورة من جنني، اشتباكات مسلحة 
وانفجارات في محيط منزل خازم واشتباكات أخرى في 

شوارع املدينة، سقط خاللها أحد املسلحني برصاصة 
قناص إسرائيلي، واشتباكات باحلجارة والزجاجات 
في شوارع أخرى، فيما كانت سيارات اإلسعاف تنقل 
املصابني على مدار اليوم إلى املستشفيات التي اكتظت 

بهم وباألطباء الذين هرعوا لتقدمي املساعدة.
وأدان��ت الرئاسة الفلسطينية واحلكومة ومنظمة 
التحرير وفصائل فلسطينية، »اجل��رمي��ة الكبيرة 
ف��ي ج��ن��ني«، وق���ال الناطق الرسمي ب��اس��م الرئاسة 
الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن االحتالل اإلسرائيلي 
ما زال يستخف بحياة الفلسطينيني ويعبث باألمن 

واالستقرار، مؤكداً أن »هذا التصعيد اخلطير لن يعطي 
شرعية أو أمناً واستقراراً إلسرائيل، في أي من األراضي 

الفلسطينية احملتلة«.
وفيما اتهم مسؤولون فلسطينيون، بينهم رئيس 
ال��وزراء محمد أشتية، إسرائيل، مبحاولة االستفراد 
بالفلسطينيني في إطار الدعاية االنتخابية اإلسرائيلية، 
داعياً املجتمع الدولي لتبني قرارات عملّية توفر احلماية 
ال��دول��ي��ة للشعب الفلسطيني، قالت إس��رائ��ي��ل إنها 
قتلت مجموعة مسلحة، »نفذت وكانت تخطط لتنفيذ 

عمليات«.

اشتباكات بني الفلسطينيني واجليش االسرائيلي

من آثار قصف إيراني على بلدة كويسنجاق

أف��ادت معلومات، برصد »حت��رك��ات مكثفة« 
للميليشيات املوالية إليران في مدينة امليادين التي 
توصف بأنها »عاصمة احل��رس الثوري« شرق 
س��وري��ا، بعد جتميد حتركاتها وإخ��ف��اء آلياتها 
لنحو 10 أيام، خوفاً من جتدد ضربات »التحالف 
ال��دول��ي« على مواقعها ومنصات صواريخها 

املوجهة نحو قواعد التحالف في دير الزور.
وذكر »املرصد السوري حلقوق اإلنسان«، في 
تقرير أمس، أن امليليشيات اإليرانية كانت قد نقلت 
مدافع وآليات ثقيلة من منطقة اإلشارة في امليادين 
نحو دي��ر ال��زور وال��رق��ة، لكنه أش��ار إل��ى عودة 
املظاهر العسكرية ضمن مناطق ميليشيات إيران 
إلى حالها قبل ضربات »التحالف الدولي« أواخر 
أغسطس الفائت. ولفت »املرصد« إلى أن ناشطيه 
كانوا قد رص��دوا، في 19 سبتمبر اجل��اري، إزالة 
املظاهر العسكرية في مدينة امليادين التي توصف 
بأنها »عاصمة« امليليشيات اإليرانية في شرق 
سوريا، خوفاً من استهداف »التحالف الدولي« 

لها.
وسبق للتحالف الذي تقوده الواليات املتحدة 
أن شّن ضربات شديدة ضد مواقع »ميليشيات 
إيران« في دير الزور، عقب اتهامها بشن هجمات 
ضد قاعدة التنف )ملعارضني سوريني وق��وات 
التحالف( عند مثلث احلدود السورية - األردنية 

– العراقية، وأيضاً على قاعدة عسكرية أميركية 
في حقل العمر اخلاضع لسيطرة »قوات سوريا 

الدميقراطية« بريف دير الزور.
في غضون ذلك، حتدث »املرصد« عن انفجار 
عبوة ناسفة أثناء مرور سيارة شمال بلدة غدير 
البستان على الطريق العام مبزرعة املهيوبي 
قرب اجل��والن السوري احملتل بريف القنيطرة، 
م��ا أدى إل��ى إص��اب��ة مواطنة ب��ج��روح، مت نقلها 
إلى املستشفى. وكان »املرصد« قد رصد في 23 
أغسطس الفائت انفجار عبوة ناسفة بسيارة 
عسكرية للقوات الروسية، في قرية املعلقة قرب 
منطقة اجل���والن، م��ا أدى إل��ى إع��ط��اب السيارة 

وإصابة من بداخلها بجروح.
وف��ي شمال سوريا، ق��ال »امل��رص��د« إن قذيفة 
مدفعية أطلقتها قوات النظام سقطت في محيط 
نقطة تركية بقرية الكفير في ريف إدلب الغربي. 
كما أش��ار إل��ى استهداف ق��وات النظام سيارة 
مدنية تقل عدداً من املواطنني في إحدى األراضي 
ال��زراع��ي��ة على أط���راف دي��ر سنبل ش��رق جبل 
الزاوية مبحافظة إدلب، ما أدى إلى إصابة طفل 
بجروح. وجاء ذلك بعد ساعات من مقتل عنصر 
من قوات النظام قنصاً على أيدي عناصر فصائل 
»الفتح املبني« على محور تالل كبانة بجبل األكراد 

في ريف الالذقية الشمالي.

عودة املظاهر املسلحة شرق سورية

ل��م حت��ل امل��ظ��اه��رات التي 
انطلقت، في العاصمة العراقية 
بغداد، دون بدء ائتالف »إدارة 
ال���دول���ة«، ال���ذي أع��ل��ن��ت عنه 
غالبية القوى السياسية التي 
لديها متثيل برملاني، اخلطوة 
األول���ى ب��اجت��اه ع��زل »التيار 
ال���ص���دري«، ب��زع��ام��ة مقتدى 
ال��ص��در، عملياً. ف��اإلج��راءات 
التي اتخذتها حكومة تصريف 
األع��م��ال )ب��رئ��اس��ة مصطفى 
الكاظمي( غير املرضي عنها من 
»قوى اإلطار التنسيقي«، التي 
أّدت إلى تقطيع أوصال بغداد، 
مبا فيها اجلسور بني جانبي 
الكرخ وال��رص��اف��ة، فضالً عن 
ش���وارع وس��اح��ات رئيسية، 
كانت قد هيأت األجواء جللسة 

البرملان.

ومع أن اجللسة التي عقدها 
ال��ب��رمل��ان، تضمنت فقرتني 
ف��ق��ط، ه��م��ا ال��ب��ت باستقالة 
رئ����ي����س ال����ب����رمل����ان م��ح��م��د 
احللبوسي، وانتخاب النائب 
األول لرئيس ال��ب��رمل��ان، فإن 
االستحكامات التي قامت بها 
ق���وات األم���ن ال��ع��راق��ي حالت 
دون ق���درة املتظاهرين على 
اقتحام احلاجز األول، لكنها 
ل���م حت���ل دون س��ق��وط ع��دة 
ق��ذائ��ف »ه���اون« على محيط 
مبنى ال��ب��رمل��ان. وبينما أعلن 
َمن ُيعرف ب�»وزير الصدر«، 
ص��ال��ح محمد ال��ع��راق��ي، عن 
رفضه ما سماه املوافقة على 
»صفقة الفساد«، في إشارة إلى 
ع��دم موافقته على العروض 
التي قدمتها له »ق��وى اإلط��ار 

التنسيقي«، دان في تغريدة 
ثانية قصف املنطقة اخلضراء، 
وحتديداً مبنى البرملان، متهماً 

»البعثيني« بالوقوف وراءه.
العراقي قال في تغريدة إن 
قصف املنطقة اخلضراء هدفه 
»إي��ق��اع الفتنة ف��ي ال��ع��راق«. 
وأضاف: »نرفض رفضاً قاطعاً 
استعمال العنف والسالح الذي 
قامت به جهات مجهولة، وذلك 
بقصف امل��ن��ط��ق��ة اخل��ض��راء، 
تريد من خالله إيقاع الفتنة 
في عراقنا احلبيب«. وأوضح 
أنه »حسب الظاهر، فإن َمن قام 
بهذا العمل هو احملتل وأذنابه 
م��ن اإلره����اب وف��ل��ول البعث 
الصدامي، أو جهات تريد النيل 
من سمعة اإلصالح واملصلحني، 
 أو ات��ه��ام )ال���ث���وار( ب��ذل��ك«.

وسط قلق وصدامات وقذائف... والصدر يتبرأ من قصف »اخلضراء«

»إدارة الدولة« ُتنجح أول جلسة
 للبرملان العراقي بعد »التعطيل«



حذر الرئيس األوكراني فولودميير زيلينسكي من أن 
»االستفتاءات الزائفة« التي أجرتها روسيا ومحاوالت 
ضم األراض��ي األوكرانية ستقضي على أي محادثات 
مع موسكو طاملا ظل فالدميير بوتني رئيساً، داعياً إلى 
»عزلة كاملة« لروسيا وفرض عقوبات عاملية جديدة 
حازمة. وبطلب من ال��والي��ات املتحدة وألبانيا، عقد 
مجلس األمن جلسة حول الوضع في أوكرانيا رّكزت 
على االستفتاءات التي شرعت روسيا بإجرائها منذ 23 
سبتمبر في األراض��ي التي حتتلها في شرق أوكرانيا 

وجنوبها.
 واعترض املندوب الروسي الدائم لدى األمم املتحدة 
فاسيلي نيبينزيا على املشاركة املفاجئة للرئيس 
األوك��ران��ي فولودميير زيلينسكي ف��ي اجللسة عبر 

الفيديو من كييف.
واستمع أع��ض��اء املجلس إل��ى إح��اط��ة م��ن وكيلة 
األمني العام لألمم املتحدة للشؤون السياسية وبناء 
السالم روز ماري ديكارلو التي شددت على أن إجراء 
استفتاءات خالل نزاع مسلح نشط في مناطق خاضعة 
لسيطرة روسيا وخارج اإلطار القانوني والدستوري 
ألوكرانيا »ال ميكن وصفها بأنها تعبير حقيقي عن 

اإلرادة الشعبية« في تلك املناطق.
 والحظت أن »املستوى االستثنائي« من االهتمام 
باحلرب في أوكرانيا يعكس الشواغل العاملية الواسعة 
النطاق في ش��أن عواقبها اخلطيرة والبعيدة امل��دى، 
محذرة من أن »التطورات األخ��ي��رة في احل��رب تنذر 

بالسوء، وتشير إلى املزيد من املوت والدمار واملعاناة«.
 وك��ررت أن »األمم املتحدة تظل ملتزمة بشكل تام 
س��ي��ادة أوك��ران��ي��ا ووح��دت��ه��ا واستقاللها وسالمتها 
اإلقليمية، داخ��ل ح��دوده��ا املعترف بها دول��ي��ا، وفقاً 

لقرارات األمم املتحدة ذات الصلة«.
 وحتدثت ديكارلو أيضاً عن »اخلطاب املقلق« و»غير 
املقبول« في شأن استخدام أسلحة نووية، مذكرة بأنه 
»يتعارض مع البيان املشترك لزعماء ال��دول اخلمس 
احلائزة على األسلحة النووية في شأن منع احلرب 
النووية وجتّنب سباقات التسلح الصادر في 3 يناير 

القتال في أوكرانيا2022«.

األمم املتحدة ال تعترف بالنتائج وواشنطن تستعد لتقدمي مشروع للتنديد مبوسكو

زيلينسكي يطالب بـ»عزلة كاملة« لروسيا بعد استفتاءاتها األوكرانية

النقابات العمالية في فرنسا تدعو 
إلضرابات على مستوى البالد

اضرابات سابقة للنقابات العمالية

دع��ت ال��ن��ق��اب��ات العمالية ف��ي فرنسا إلى 
إضرابات على مستوى البالد، احتجاجاً على 
ارتفاع األسعار وإص��الح نظام التقاعد املزمع 

للرئيس إميانويل ماكرون.
وم��ن امل��ق��رر أن تكون وس��ائ��ل النقل العام 
واملدارس محور التركيز الرئيسي لإلضرابات. 
ول��م يكن من املمكن التنبؤ مب��دى التفاعل مع 
ال��دع��وة إل��ى اإلض����راب، وف��ق��اً لوكالة األن��ب��اء 

األملانية.
في باريس، على سبيل املثال، كان من املقرر 

تشغيل امل��ت��رو دون ق��ي��ود، ول��ك��ن مت اإلع��الن 
عن إضرابات للحافالت وقطارات الضواحي. 
وُيخشى فرض قيود إقليمية على حركة السكك 
احلديدية.وتقليدياً، هناك احتجاجات على 
مستوى البالد في فرنسا في اخلريف، عندما 
ي��ع��ود اجلميع م��ن عطلتهم الصيفية، بشأن 

املظالم االجتماعية.
وم��ع ذل��ك، وبسبب مليارات ال���دوالرات من 
املساعدات واحلد األقصى ألسعار الطاقة، فإن 
التضخم في فرنسا حالياً أقل بكثير مما هو عليه 

في الدول األوروبية األخرى.
يشار إل��ى أن إص��الح نظام التقاعد، ال��ذي 
يهدف إلى رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 أو 65 

عاماً، هو األكثر إثارة للجدل.
وتنقسم النقابات العمالية واملعارضة في 
احتجاجهما ضد احلكومة في الوقت احلالي، 
فبينما تتظاهر النقابات العمالية اليوم، دعا 
ح��زب ال��ي��س��ار واالش��ت��راك��ي��ون واخل��ض��ر إلى 
»مسيرة ضد املعيشة باهظة الثمن وعدم القيام 

بأي شيء في أزمة املناخ« في 16 أكتوبر.
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روسيا تستعد ملرحلة ما بعد »استفتاءات الضم«
ب��دأت االس��ت��ع��دادات ف��ي روس��ي��ا ليوم 
احلسم الذي ينتظر أن يعلن فيه الرئيس 
فالدميير بوتني املوافقة على ضم أجزاء من 
أوكرانيا، نظمت السلطات االنفصالية فيها 
استفتاءات أحيطت بكثير من التساؤالت، 

حول االلتحاق بالدولة الروسية.
 وبعد مرور ساعات معدودة على ظهور 
»النتائج النهائية« لالستفتاءات التي رعتها 
موسكو في إقليمي دونيتسك ولوغانسك 
ومنطقتي خيرسون وزاباروجيا، تسارعت 
وتيرة التحركات لتعزيز مسار االنفصال 

وضم هذه األراضي إلى روسيا.

 وأعلن زعيما االنفصاليني في لوغانسك 
ودونيتسك ع��ن توجههما إل��ى موسكو 
للمشاركة ف��ي إج���راءات ال��ض��م، ف��ي حني 
وجه رئيس اإلدارة العسكرية التي عينتها 
موسكو ف��ي خيرسون طلبا رسميا إلى 
ب��وت��ني إلط���الق م��س��ار ض��م اإلق��ل��ي��م، وفي 
وقت الحق أرسل رئيس اإلدارة العسكرية 
الروسية في زاباروجيا رسالة مماثلة إلى 

بوتني.
 وكانت االستفتاءات ح��ول االنضمام 
إلى روسيا قد أجريت في الفترة من 23 إلى 
27 سبتمبر وسط تشكيك دول��ي واسع، 

وإعالن روسي بأن »نسبة االنتهاكات فيها 
كانت صفرا«.وبحسب نتائج فرز بطاقات 
االقتراع، صوت املشاركون في االستفتاء 
ف��ي دونيتسك بنسبة 99.23 ف��ي املائة 
لصالح االنضمام إل��ى االحت���اد الروسي 
وف��ي لوغانسك الشعبية بلغت النسبة 
املعلنة 98.42 في املائة، وجاءت النتائج 
قريبة من ذلك في خيرسون بواقع 87.05 
في املائة وفي زاباروجيا 93.11 في املائة. 
ال��الف��ت أن اجل��ه��ات ال��روس��ي��ة وم��ص��ادر 
االنفصاليني لم يعلنوا نسب املشاركة في 

هذه االستفتاءات.

واشنطن: سيادة اليونان على جزيرتني 
في بحر إيجة ليست »موضع شّك«

أكدت الواليات املتحدة، أن سيادة اليونان على جزيرتني في 
بحر إيجة ليست »موضع شّك« بعدما احتّجت أنقرة رسمياً على 

انتشار عسكري يوناني في اجلزيرتني.
واس��ت��دع��ت ت��رك��ي��ا، السفير ال��ي��ون��ان��ي ف��ي أن��ق��رة للتنديد 
ب���»ان��ت��ه��اك��ات« لوضع اجل��زي��رت��ني ف��ي بحر إي��ج��ة، وأص��درت 
»مذكرة احتجاج« للواليات املتحدة، طالبت فيها »باحترام وضع 
اجلزيرتني في شرق بحر إيجة«، وحّضت واشنطن على »اتخاذ 
تدابير ملنع استخدام األسلحة« األميركية في املنطقة، بحسب ما 

نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ون��ددت أنقرة، بانتشار آليات مدّرعة في جزيرة ساموس 
األق��رب إلى تركيا والواقعة على مسافة 1.3 كلم من سواحلها 

وجزيرة ليسبوس التي تبعد 15 كلم عن السواحل التركية.
وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية األميركية نيد برايس 
للصحافة، األربعاء، إن »سيادة اليونان على هاتني اجلزيرتني 
ليست م��وض��ع ش���ّك«. وأض���اف: »ن��دع��و جميع األط���راف إلى 
جتّنب اخلطابات الرنانة وجتّنب القيام بخطوات قد تزيد حدة 
التوترات«، مشيراً إلى أنه »ينبغي احترام سيادة ووحدة أراضي 

الدول كافة«.
بعد تقارب وجيز في مارس يتصاعد التوتر بانتظام في األشهر 

األخيرة بني أنقرة وأثينا، العضوين في حلف شمال األطلسي.
في منتصف سبتمبر ، اّتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
اليونان ب�»احتالل« ج��زر في بحر إيجة كانت قد استعادتها 
اليونان بعد سقوط ال��دول��ة العثمانية، لكن ال ميكن للجنود 
اليونانيني التمركز فيها. وحذر من أن اجليش التركي قد »يصل 
بني ليلة وضحاها« و»يفعل ما هو ضروري« لفرض احترام هذا 

الوضع.

إدانة زعيمة ميامنار السابقة بالسجن 
3 سنوات إضافية

أدانت املجموعة العسكرية احلاكمة في ميامنار، الزعيمة املدنية 
السابقة أون��غ س��ان سو تشي بالسجن ث��الث سنوات إضافية 
النتهاكها قانون األسرار الرسمية، وفق ما أفاد مصدر مطلع على 

امللف لوكالة الصحافة الفرنسية.
وحكمت احملكمة أي��ض��اً على مستشارها ال��س��اب��ق اخلبير 
االقتصادي األسترالي شون تورنل بالعقوبة نفسها، بحسب 

املصدر.
وجاء صدور احلكم بتهمة انتهاك قانون األسرار الرسمية؛ حيث 

نفى االثنان االتهام وأكدا أنهما غير مذنبني.
وقال مصدر، طلب عدم نشر اسمه نظراً حلساسية املوضوع: 
»ثالث سنوات لكل منهما من دون أشغال شاقة«. مت النطق باحلكم 

خالل جلسة مغلقة، وفقاً لوكالة »رويترز«.
ووجهت لسو تشي والعديد من أعضاء فريقها االقتصادي 
اتهامات عن نفس اجلرمية التي تصل عقوبتها القصوى إلى 
14 عاماً، وهم من بني اآلالف الذين اعتقلوا منذ استيالء املجلس 
العسكري على السلطة في انقالب مطلع العام املاضي، ومن بينهم 

سياسيون ومشرعون وبيروقراطيون وطالب وصحافيون.
وتعاملت احمل��اك��م بشدة م��ع معارضي اجل��ي��ش، وأص��درت 
أحكاماً بالسجن وحتى اإلعدام في بعض القضايا. ويصر املجلس 
العسكري على أن محاكم ميامنار مستقلة وأن املعتقلني يخضعون 

لإلجراءات القانونية الواجبة.

كاماال هاريس تصل إلى سيول 
غداة جتربة صاروخية كورية 

شمالية جديدة
وصلت نائبة الرئيس األميركي كاماال هاريس، إلى 
كوريا اجلنوبية أمس  )اخلميس(، في زيارة تهدف إلى 
التأكيد على قوة حتالف واشنطن مع سيول، وتأتي 
زي��ارة هاريس غ��داة إج��راء كوريا الشمالية، الدولة 

املسلّحة نووياً، جتربة صاروخية جديدة.
وحطت طائرة هاريس في قاعدة أوس��ان اجلوية 
آتية من طوكيو، حيث حضرت نائبة الرئيس اجلنازة 
الرسمية التي أقيمت لرئيس ال��وزراء الياباني السابق 

شينزو آبي الذي اغتيل بالرصاص في 8 يوليو .
وف��ي ك��وري��ا اجلنوبية ستلتقي ه��اري��س الرئيس 
ي��ون س��وك-ي��ول، وستزور املنطقة املنزوعة السالح 

والشديدة التحصني التي تفصل بني الكوريتني.

أفغانستان: »طالبان« تفّرق 
جتمعًا لنساء يدعم املتظاهرات 

في إيران
أطلق عناصر من حركة »طالبان« النار في الهواء، 
أمس )اخلميس(، لتفريق جتمع لنساء ُنّظم أمام السفارة 
اإليرانية في كابول، دعماً لإليرانيات الالتي يتظاهرَن 
في بالدهن منذ أيام، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وتظاهرت نحو 25 امرأة ملدة 15 دقيقة على الطريق 
مقابل السفارة اإليرانية، وهتفَن »نساء، حياة، حرية«، 
قبل أن تفرقهّن طلقات نارية في الهواء أطلقها عناصر 

احلركة.

 15 مقتل ثالثة وفقدان 
بانهيار جسر في البرازيل

ق��ال رج��ال إطفاء ووس��ائ��ل إع��الم محلية إن ثالثة 
أشخاص لقوا حتفهم، واعُتبر ما يصل إلى 15 في عداد 
املفقودين بعد انهيار جسر في والية أمازوناس شمال 

البرازيل.
وقالت إدارة اإلطفاء في أمازوناس إنها تبحث عن 
نحو 15 شخصاً فقدوا بعد انهيار جسر على الطريق 
السريع »بي آر - 319« في مدينة كاريرو، على ُبعد نحو 
100 كيلومتر من ماناوس عاصمة الوالية. وأضافت أن 
14 آخرين أصيبوا في االنهيار الذي حدث أثناء عبور 

بعض املركبات للجسر.
ونقلت وسائل إعالم محلية عن عدة شهود قولهم إن 
تصدعاً باجلسر تسبب في حالة من التكدس عليه قبل 
انهياره. ولم يصدر أي رد بعد من حكومة الوالية على 

طلب للتعليق.
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اكتشاف رابع تسرب للغاز في خط أنابيب »نورد سترمي«
أعلنت متحدثة باسم خفر السواحل السويدية جيني الرسون 
لصحيفة »سفينسكا داغبالديت«، أن حرس السواحل اكتشف 
تسرباً رابعاً للغاز من خط أنابيب »نورد سترمي« املتضرر في 

وقت سابق هذا األسبوع.
ويشتبه االحت��اد األوروب���ي في وج��ود عمل تخريبي وراء 
تسرب الغاز من خطوط األنابيب الروسية أسفل سطح البحر 
إلى أوروب��ا، ووع��د برد »ق��وي« على أي تعطيل متعمد للبنية 

التحتية للطاقة.
وقالت الرس��ون للصحيفة : »اث��ن��ان من مواضع التسرب 
)األربعة( في املنطقة االقتصادية اخلالصة للسويد«، واآلخران 

يقعان في املنطقة االقتصادية اخلالصة للدمنارك.
وميتد »نورد سترمي 1« على طول 1200 كيلومتر حتت بحر 

البلطيق، من السواحل الروسية قرب سانت بطرسبرغ إلى شمال 
شرقي أملانيا. وأوق��ف تشغيل خطي »ن��ورد سترمي 2« عندما 

اجتاحت روسيا أوكرانيا.
ورص���د خ��ب��راء ال����زالزل ان��ف��ج��ارات حت��ت امل���اء قبل ظهور 
ال��ت��س��رب��ات. ون��ش��رت ق��ي��ادة اجل��ي��ش ال��دمن��ارك��ي ص���وراً عن 
التسربات تظهر فقاعات على سطح بحر البلطيق، يبلغ قطر 

أكبرها كيلومتراً.
وك��ان االحت��اد األوروب���ي قد ق��ال إن تسرب الغاز من خطي 
»نورد سترمي« وقع نتيجة عمل تخريبي، ولكنه لم يتهم روسيا 
صراحة بالوقوف وراء احل��ادث. واتهم االحتاد األوروب��ي، في 
وقت سابق روسيا، باستعمال ص��ادرات الغاز وخطي »نورد 

سترمي« كسالح ضد الغرب.

مقتل سّتة شرطيني شمال املكسيك برصاص مسّلحني
ُقتل ستة شرطيني في شمال املكسيك، برصاص مسلّحني، في هجوم 
وقع في والية تشهد بانتظام معارك بني عصابات تتنافس في مجال 

تهريب املخّدرات، بحسب ما أعلنت السلطات.
وقالت حكومة والية ثاكاتيكاس، في بيان، إّن املسّلحني أردوا في 
البداية خمسة شرطيني كانوا يتدّربون في مركز رياضي في كاليرا 
دي فيكتور روساليس، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. 
وأضافت أّن شرطيني آخرين وصال الحقاً إلى املكان فعاجلهما املسلّحون 
بالرصاص، ما أسفر عن مقتل أحدهما في احلال. ووصف حاكم الوالية 

ديفيد مونريال مقتل الشرطيني السّتة ب�»الهجوم اجلبان«.

وفي السنوات األخيرة تصاعدت وتيرة العنف في ثاكاتيكاس. 
ويعزو خبراء سبب هذا العنف إلى النزاع الدائر في الوالية بني كارتيلي 
»سينالوا« و»خاليسكو اجليل اجلديد« للسيطرة على طرق تهريب 

الكوكايني إلى الواليات املتحدة.
وفي يناير مت العثور على 10 جثث داخل شاحنة ُتركت أمام مقّر 

حاكم الوالية.
ومنذ أن شّن اجليش حربه املثيرة للجدل ضّد املخدرات في ديسمبر 
ُقتل في املكسيك أكثر من 340 ألف شخص، غالبيتهم في جرائم نسبت 

إلى منظمات إجرامية، في حني اعُتبر 100 ألف في عداد املفقودين.
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دوري زين املمتاز لكرة القدم يعود بعد التوقف الدولي

 بونياك وروسمير في مهمة خاصة لعودة القادسية والعربي ملنصات التتويج  
تبدأ غداً السبت منافسات اجلولة 
اخلامسة من دوري زين املمتاز  بعد 
توقف دام أسبوعني ، بسبب مباريات 
التوقف ال��دول��ي للمنتخبات، حيث 
يلتقي ال��ت��ض��ام��ن وال��س��اح��ل، على 
استاد مبارك العيار، ويلتقي، العربي 

واجلهراء، على استاد صباح السالم. 
وت��س��ت��ك��م��ل م���ب���اري���ات اجل��ول��ة 
اخلامسة في اليوم الثاني مبواجهتي 
ال��ن��ص��ر وال���ق���ادس���ي���ة، وال��ك��وي��ت 
والفحيحيل، وتختتم مباريات اجلولة 
اخل��ام��س��ة االث��ن��ني امل��ق��ب��ل، مبواجهة 

الساملية وكاظمة. 
ويتصدر كاظمة مسابقة ال��دوري 
برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة واحدة 
عن الكويت صاحب الوصافة، وفي 
املركز الثالث اجلهراء برصيد 7 نقاط، 
وبفارق األهداف عن الساملية، صاحب  
املركز ال��راب��ع ، وف��ي املركز اخلامس 
الفحيحيل برصيد 6 نقاط، وبفارق 
األه��داف عن القادسية صاحب املركز 
السادس، وفي املراكز األحيرة تتواجد 
ف��رق النصر ب��أرب��ع ن��ق��اط، وبنفس 
الرصيد التضامن ، ومن ثم العربي في 
املركز التاسه  بثالث نقاط، والساحل 

في املركز األخير من دون نقاط. 
ويبقى القادسية والعربي، مبثابة 
ف���رس ال��ره��ان احلقيقي ف��ي ال��ك��رة 
الكويتية نظير شعبيتهما الكبيرة، 
حتى مع تراجع أسهمهما في بعض 
األوق�����ات، ملصلحة ال��ك��وي��ت ف��ارس 
األلفية الثالثة حتى اآلن، وكاظمة الذي 

بدأ في التعافي منذ املوسم املاضي، إلى 
جانب الساملية والنصر على فترات 

متباعدة. 
وم��ر ال��ق��ادس��ي��ة وال��ع��رب��ي بفترة 
عصيبة وفقاً لتقرير موقع »كوره« منذ 
بداية املوسم احلالي، بسبب تراجع 
النتائج، وتواجد األصفر في املركز 
ال��س��ادس ب��ال��دوري املمتاز، وه��و ما 
ينطبق على العربي الذي ذهب للمركز 
التاسع من دون أي فوز، و3 تعادالت، 

خالل اجلوالت األربع املاضية. 
وهو ما أدى في نهاية املطاف، إلى 
الوصول لتسويات مع األجهزة الفنية 
في اجلانبني، وإسناد مهمة القادسية 
للمدرب الصربي ب��وري��س بونياك 
ومهمة العربي إلى البوسني روسمير 

سفيكو. 
كووورة يرصد في التقرير التالي، 
أب��رز العقبات التي ت��واج��ه بونياك 
وروسمير، خصوصا أن كال املدربني 
سيكون حتت املجهر في ظهوره األول 

باملوسم احلالي في الدوري املمتاز. 
تأمل جماهير القادسية في رؤية 
األصفر بثوب مغاير عن ال��ذي ظهر 
عليه الفريق منذ بداية املوسم، كما 
تأمل في رؤي��ة أوراق جديدة داخل 
كتيبة ال��ق��ادس��ي��ة، خ��ص��وص��ا على 

مستوى الالعبني الشباب. 
إال أن هذا األمر قد يصطدم بوجود 
جنوم كبار داخ��ل صفوف القادسية، 
من أصحاب املعدالت العمرية املرتفعة، 
أم��ث��ال ب��در امل��ط��وع، فهد األن��ص��اري، 

ض��اري سعيد، ع��دي الصيفي، نايف 
زوي��د، وغيرهم من الالعبني، الذين 
حجزوا مكانا ثابتا في تشكيلة الفريق 

منذ بداية املوسم. 
وق��د يكون االم��ت��ح��ان األه��م ال��ذي 
ينتظر ب��ون��ي��اك، ه��و ق��درت��ه على 
التعاطي مع هذا املشكلة، وتفعيل روح 
املنافسة بني صراع األجيال املوجود 

داخل صفوف القادسية. 
غيابات باجلملة 

ال مت��ر ص��ف��وف القادسية بحالة 
جيدة على مستوى اجلاهزية الكاملة، 
وسط وجود إصابات باجلملة داخل 
صفوف الفريق، السيما في حراسة 
املرمى بداعي إصابة احل��ارس خالد 

الرشيدي، وبديله علي جراغ. 
كما اشتكى العديد من الالعبني من 
إصابات عضلية، بعد مباراة الهالل 

السعودي في اعتزال نواف اخلالدي. 
إثبات جدارة 

واج��ه البوسني روسمير، مدرب 
العربي اجلديد، عقبة قبل بداية مهامه 
مع العربي، تنحصر في غياب القناعة 
بسيرته الذاتية، إال أن إدارة األخضر، 
ساندت املدرب وأبدت ثقته في قدارته. 
ويقف املدرب البوسني الذي يحمل 
اجلنسية البلجيكية، بعد فترة احتراف 
هناك كالعب أم��ام حت��دي��ات كبيرة، 
تتمثل ف��ي إع���ادة الفريق إل��ى طريق 
االن��ت��ص��ارات، بل وإع���ادة الثقة التي 

باتت تغيب عن أوراق رابحة أبرزها 
السنوسي ال��ه��ادي، محمد صولة، 
علي خلف، بندر السالمة وغيرهم من 

الالعبني. 
ولم يصل العربي مع مدربه السابق 
املقدوني يوجسالف ملستوى اإلقناع، 
وهو ما يفرض على روسمير اجلمع 
بني حتصيل النقاط، والوصول لدرجة 

اإلقناع بأداء مميز ومتكامل. 
ولن يتمكن م��درب العربي اجلديد 

م��ن االس��ت��ف��ادة م��ن ورق��ت��ه الرابحة 
النيجيري إيدو، في مواجهة اجلهراء 
املقبلة بداعي اإليقاف، وهو ما يفرض 
على روسمير البحث ع��ن ب��دائ��ل في 

اخلط األمامي. 
إجماال سيكون بونياك وروسمير 
مطالبني بتجاوز ك��ل العقبات، مبا 
في ذلك عقبة العامل الزمني، كونهما 
استلما مهامهما قبل أيام معدودة من 

مواجهات صعبة في الدوري املمتاز. 

تسيطر حالة من الغموض بني االحت��ادات القارية في آسيا، 
بشأن مصير بطولة كأس األمم اآلسيوية املقبلة. 

وك��ان من املقرر أن تقام النسخة املقبلة من كأس آسيا عام 
2023 بالصني، لكن جائحة كورونا أثرت سلبا على اإلعداد 

للبطولة، لتتخذ الصني قرارا باالعتذار عن عدم استضافتها. 
ول��م يعلن االحت��اد اآلس��ي��وي حتى اللحظة عن مستضيف 

البطولة، حيث تقدمت احت���ادات قطر وإندونيسيا وكوريا 
اجلنوبية وأستراليا بطلبات االستضافة. 

وبحسب مصادر كووورة، فإن األيام املقبلة ستشهد صدور 
قرار بتأجيل البطولة لتقام عام 2024 بدال من العام املقبل. وأشار 
املصدر، إلى أن ملف قطر هو األقرب للفوز باستضافة البطولة 
اآلسيوية، خصوصا أنها األجهز من حيث االستعدادات الفنية 

واللوجيستية، ما يؤهلها إلجناح البطولة. وأوضح املصدر، أن 
استضافة قطر لنهائيات كأس العالم خالل شهر نوفمبر املقبل، 
يجعلها األجهز في نظر مسؤولي االحت��اد اآلسيوي، ويرجح 
كفتها الستضافة البطولة اآلسيوية في 2024. ول��م حتسم 
املصادر هذا األمر، إذ أنه من بني املقترحات التي يتم دراستها في 

جلان االحتاد اآلسيوي بالتعاون مع »فيفا«. 

هنري: تقنية الفيديو تقتل كرة القدم 
اع��ت��ب��ر امل��ه��اج��م الفرنسي 
السابق تييري هنري أن الوقت 
املستغرق للتوصل إلى قرارات 
من خالل استخدام تقنية حكم 
الفيديو املساعد »ف��ي أي��ه آر« 

يقتل »متعة« كرة القدم. 
وأك��د هنري، الفائز بكأس 
العالم مع فرنسا عام 1998، 
األرب��ع��اء أن ال مشكلة لديه 
م��ع التكنولوجيا م��ن حيث 
امل��ب��دأ ولكنه محبط م��ن بطء 
املراجعات مقارنة بالرياضات 

األخرى. 
ويعتقد هنري )45 عاما(، 
أف���ض���ل ه�����داف ف���ي ت��اري��خ 
أرسنال، أن تقنية حكم الفيديو 
املساعد تسبب خالفات جديدة 
وال ت��ق��ل��ل م���ن اجل����دل ح��ول 

قرارات التحكيم. 
وق��ال ف��ي مؤمتر »ل��ي��درز« 
ف��ي ل��ن��دن: ف��ي ك��رة ال��ق��دم ما 
زلنا متأخرين، ولدينا الكثير 

لنتعلمه. 
وأضاف: ما ميكنني رؤيته 
في ك��رة القدم األميركية، في 
ال��رك��ب��ي، ف��ي ال��ك��ري��ك��ي��ت أو 
رياضة أخ��رى ككرة املضرب 

أيضا، أن القرارات فورية. 

وأض����اف ه��ن��ري، مساعد 
م���درب منتخب بلجيكا في 
الوقت احلالي: ما أزعجني مع 
تقنية في أي��ه آر، أنها ليست 
سريعة مبا فيه الكفاية. ثم ال 
يزال األمر يتعلق بقرار شخص 
م��ا، ألن��ه ليس حكم الفيديو 
املساعد هو ما يصنع القرار، 
حكم الفيديو املساعد موجود 
فقط للفت النظر في ما يتعلق 

بحالة معينة. 
وأوضح أن حالة عدم اليقني 

التي حتيط بتقنية الفيديو 
امل��س��اع��د مت��ن��ع االح��ت��ف��االت 
الفورية، مشيرا في هذا الصدد 
إل��ى أن »م��ا ن��ري��د رؤي��ت��ه هو 

استمرار اللعبة«. 
وأردف ق��ائ��ال: ش��يء آخر 
صعب للغاية بالنسبة لي هو 
أنني اعتدت تسجيل األه��داف 
ك��الع��ب. ف��ي بعض األح��ي��ان 
)اآلن( ال تعرف حتى م��ا إذا 
كنت في حاجة لالحتفال من 

عدمه. 

السعودية وإيران يتطلعان للفوز الثاني في قدم آسيا للصاالت 
يبحث املنتخب السعودي عن 
ف��وز ث��اٍن  عندما يواجه نظيره 
الفيتنامي ال��ي��وم اجلمعة على 
م��ج��م��ع ص����االت ال��ش��ي��خ سعد 
العبدالله ف��ي اجل��ول��ة الثانية 
من منافسات املجموعة الرابعة 
لبطولة كأس آسيا لكرة الصاالت 
التي تستضيفها الكويت حتى 
8 أك��ت��وب��ر امل��ق��ب��ل ال��ت��ي تشهد 
اليوم أيًضا م��ب��اراة اليابان مع 
ك��وري��ا اجلنوبية ، كما يلعب 
في املجموعة الثالثة لبنان مع 
إندونيسيا ، وإي��ران مع الصني 

تايبيه. 
وتختتم غًدا السبت منافسات 
املجموعتني األول���ى والثانية، 
فتلعب ال��ك��وي��ت م��ع ال��ع��راق، 
وع��م��ان م��ع تايلند ف��ي األول���ى، 
وأوزب��ك��س��ت��ان م��ع ال��ب��ح��ري��ن، 
وتركمانستان مع طاجيكستان 

في الثانية. 
وح��ق��ق��ت ال��س��ع��ودي��ة ب��داي��ة 
مثالية بتغلبها على اليابان 
وصيفة النسخة املاضية وأحد 
املرشحني للمنافسة على اللقب 
بنتيجة 2-1، لكن مهمتها لن 
ت���ك���ون س��ه��ل��ة أم�����ام امل��ن��ت��خ��ب 

الفيتنامي ال��ذي سجل انتصاًرا 
عريًضا على ك��وري��ا اجلنوبية 
ب��ن��ت��ي��ج��ة 5-1. وق����ال م���درب 
فيتنام دييغو راؤول أن مواجهة 
السعودية ستكون مختلفة عن 
امل��ب��اراة األول��ى أم��ام ك��وري��ا،  اال 
انه اكد على درايته مبواطن القوة 

وال��ض��ع��ف ب��ص��ف��وف امل��ن��اف��س، 
موضًحا: »ك��ل لقاء يختلف عن 
االخر وعلينا ان نلعب بكل لقاء 
حسب طبيعة املنافس وظروف 

املواجهة«. 
وف���ي ال��ل��ق��اء ال��ث��ان��ي، تدخل 
اليابان مواجهة كوريا اجلنوبية 

بحًثا عن التعويض بعد اخلسارة 
املفاجئة أمام السعودية، ويبدو 
اليابانيون مرشحني لتجاوز 
اجل���ار ال��ك��وري ألن أي نتيجة 
أخرى قد تطيح بآمال الفريق في 

بلوغ الدور الثاني.
 ف��ي امل��ق��اب��ل، ي���درك املنتخب 

ال��ك��وري صعوبة مهمته أم��ام 
ال��ي��اب��ان وه��و األم���ر ال���ذي أك��ده 
م��درب��ه ل��ي س��ان��غ ال���ذي ق��ال إن 
فريقه خسر  سابقا من اليابان 
في لقاءات سابقة، مشيراً الى انه 
والعبيه سيسعون الى مجاراة 
املنتخب الياباني وفق االمكانيات 
املتوفرة. وب��رر سانغ اخلسارة 
ال��ك��ب��ي��رة أم���ام ف��ي��ت��ن��ام ب��ف��ارق 
املستوى بينه وبني منافسه الذي   
يعتبر من اقوى منتخبات القارة. 

وف����ي امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ال��ث��ة، 
وبعد بدايته القوية بالفوز على 
أندونيسيا 5-0، يريد املنتخب 
اإليراني حامل اللقب حجز بطاقة 
التأهل إل��ى ال��دور الثاني عندما 
يلتقي الصني تايبيه القادمة من 
تعادل بهدف ملثله مع لبنان الذي 
يبحث هو اآلخر عن فوزه األول 
أم��ام أندونيسيا اليوم أيضاً في 
اجل��ول��ة الثانية م��ن منافسات 

املجموعة. 
وت��ت��ص��در إي����ران املجموعة 
برصيد 3 ن��ق��اط، مقابل نقطة 
واح���دة لكل م��ن لبنان والصني 
تايبيه، في حني يتذيل املنتخب 

األندونيسي الترتيب بال رصيد. 

مستويات جيدة في األدوار التمهيدية للبطولة 

تييري هنري

هزمية املكسيك بثالثية أمام كولومبيا وديًا تثير الغضب 
تصدرت خسارة منتخب املكسيك لكرة القدم 
ودي��ا 3-2 أم��ام كولومبيا رغ��م تقدمها بهدفني 
عناوين الصحف املكسيكية وبينها ريكورد التي 
قالت إن املنتخب بدا أشبه »بسفينة غارقة حتمل 

اسم تريتانيك« في إشارة إلى السفينة تيتانيك. 
وقبل أقل من شهرين على انطالق نهائيات 
كأس العالم بقطر، وصف املتابعون أداء منتخب 
املكسيك ال��ذي يحمل لقب »ت��ري« في الشوط 
الثاني بأنه كارثي إذ قلبت كولومبيا تأخرها 
بهدفني لتفوز في اللقاء الذي اقيم في كاليفورنيا. 
وقالت ريكورد في صفحتها األول��ى »فريق 
)امل��درب جيراردو مارتينو( تاتا يغرق. أبحر 
بكامل سرعته وهيمن على الشوط األول وأحرز 
هدفني بواسطة )أليكسيس( فيجا و)جيراردو( 
أرتياجا، ولكن كولومبيا عدلت تأخرها فيما 

انصهرت املكسيك بطريقة محرجة«. 
وه��ذه اخلسارة الثانية للمكسيك في ثالث 

مباريات بعد السقوط أمام باراجواي -1صفر 
الشهر املاضي قبل الفوز على بيرو -1صفر 

مطلع هذا األسبوع. 
ورك��زت صحيفة إستو على الطريقة التي 

خسر بها الفريق. 
وق��ال��ت »ظهر الفريق بوجهني، ش��وط أول 
جيد وش��وط ثاني ل��م يتمكن م��ن التعامل مع 

متطلباته«. 
وتابعت »املقلق في األم��ر أن سبعة أسابيع 
تفصلنا ع��ن ظهور املنتخب ف��ي ال��دوح��ة أم��ام 
بولندا. كشفت كولومبيا كل نقاط الضعف لدى 

املكسيك«. 
وستخوض املكسيك مباراتني وديتني أمام 
السويد والعراق في نوفمبر املقبل قبل التوجه 
إلى قطر استعدادا ألولى مبارياتها باملجموعة 
الثالثة بنهائيات كأس العالم أمام بولندا يوم 22 

دياز شارك في فوز كولومبيا على املكسيك من الشهر ذاته. 

ماريا سولي .. أول حكمة في دوري 
الدرجة األولى اإليطالي 

ستكون ماريا سولي فيرييري كابوتي أول 
ام��راة تقود مباراة في دوري الدرجة األولى 
في إيطاليا لكرة القدم، بحسب ما أكدت رابطة 

احلكام اإليطالية. 
وذكرت تقارير صحافية أن فييري كابوتي 
التي رقيت إلى نخبة احلكام اإليطاليني في 
يوليو امل��اض��ي ستقود م��ب��اراة ساسوولو 

وضيفه ساليرنيتانا األحد. 
وق����ال رئ��ي��س راب��ط��ة احل��ك��ام أل��ف��ري��دو 
ترنتاالجن: إن��ه ليس يوما عاديا، أن��ا متأثر 
كثيرا، ماريا سولي ستخوض أول مباراة لها 
في »سيري أ« على أس��اس جدارتها. نحن ال 
مننح امتيازا ألحد، لقد استحقت ماريا سولي 
هذا األمر الذي يعتبر جناحا للجسم التحكيمي 

ككل. 

وسبق لفيرييري كابوتي )31 عاما( أن 
اش��رف��ت على مباريات ف��ي ال��درج��ة الثالثة 
املوسم املاضي، لكنها قادت مباراة كان أحد 
طرفيها من الدرجة األولى كذلك وهو كالياري 
خالل مواجهته لتشيتاديال في كأس إيطاليا 

شهر ديسمبر املاضي. 

ماريا سولي

البريطاني مو فرح 

انسحاب فرح من ماراثون لندن لإلصابة 
 أعلن منظمو ماراثون لندن غياب البريطاني مو 
فرح، الذي نال أربع ميداليات أوملبية، عن السباق املقرر 

األحد املقبل بسبب إصابة في الفخذ. 
وقال املنظمون إن بطل العالم ست مرات لن يكون 
جاهزا للمنافسة رغم خضوعه لعالج مكثف. وقال فرح 
في بيان »كنت أجتهد في التدريب بحق خالل األشهر 
القليلة املاضية وكنت قد وصلت إلى حالة بدنية جيدة 
وشعرت بالتفاؤل الشديد بشأن تقدمي أداء جيد«. 
وتابع »رغم ذلك، خالل آخر 10 أيام كنت أشعر بألم 

وتقلص في الفخذ األمين«. 

وأض��اف »خضعت لعالج مكثف وفعلت كل ما في 
وسعي ألشارك في السباق، ولكن الوضع لم يتحسن 
بالقدر الذي يسمح لي باملنافسة يوم األح��د«. وميثل 
غيابه ضربة قوية للمنظمني، بعد أن انسحبت الكينية 
بريجيد كوسجي حاملة الرقم القياسي العاملي والفائزة 
بسباق ماراثون لندن مرتني من نسخة العام احلالي 
بسبب إصابة طفيفة في عضالت الفخذ اخللفية. وكانت 
مشاركة فرح )39 عاما( مثار اهتمام كبير بني اجلماهير 
احمللية إذ أن��ه أب��رع ع��دائ��ي بريطانيا ف��ي املسافات 

الطويلة. 
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حتدي بونياك في األصفر وروسمير إلثبات الذات مع األخضر متوسط األعمار 

ديوكوفيتش: أرغب في التكرمي مثل فيدرر
عندما يسدل الستار على مسيرتي 

يرغب نوفاك ديوكوفيتش في وجود أبرز منافسيه 
في عالم التنس إلى ج��واره عندما يسدل الستار على 
مسيرته ليحظى بتكرمي ملكي مثل روج��ر فيدرر. 
وانتشرت على وسائل التواصل االجتماعي املختلفة 
صور فيدرر وغرميه رافائيل نادال اللذين تشاركا أحد 
أكثر املنافسات إثارة في عالم التنس وهما يجلسان معا 
ويبكيان بعد الهزمية في مباراة للزوجي في كأس ليفر 

في ملعب أو/2 أرينا في لندن يوم اجلمعة املاضي. 

كما كان ديوكوفيتش وآندي موراي، وهما اثنان من 
أبرز منافسي فيدرر، حاضرين أيضا في وداع الالعب 

السويسري املخضرم البالغ من العمر 41 عاما. 
وق��ال ديوكوفيتش للصحفيني يوم الثالثاء في تل 
أبيب قبل خ��وض بطولة ه��ذا األس��ب��وع »كانت حلظة 

مؤثرة للغاية ومشوبة بالعاطفة. 
»غلبتني املشاعر حني شاهدت أطفاله وأسرته. فكرت 

أيضا في مشهد وداعي لعالم التنس. 



اإلصابة حترم ريال مدريد
 من خدمات مودريتش 

كشفت تقارير إسبانية 
إص���اب���ة ال���ك���روات���ي ل��وك��ا 
م���ودري���ت���ش جن����م وس���ط 
ري��ال مدريد بعد عودته من 
مرحلة التوقف الدولي وقبل 

استئناف منافسات الليغا. 
وذك�������رت ال���ك���ث���ي���ر م��ن 
الصحف أن النجم الكرواتي 
م���ودري���ت���ش س��ي��غ��ي��ب عن 
امل��اع��ب مل��دة ت��ت��راوح ب��ن 8 
و10 أي��ام بسبب إصابة في 
عضات الفخذ بعد خوضه 

مباراتن مع منتخب باده في دوري األمم األوروبية. 
ومن املتوقع حسب التقارير ذاتها أن يكون مودريتش جاهزا 
ملباراة الكاسيكو ضد برشلونة واملقرر إقامتها في السادس عشر 

من شهر أكتوبر املقبل.

غريليش: لم أصل إلى قمة 
مستواي مع السيتي 

أق��ر ج��اك غريليش 
صانع لعب مانشستر 
سيتي بأنه »لم يقترب 
أب���دا« م��ن قمة لياقته 
ال��ب��دن��ي��ة وي���واص���ل 
التعافي م��ن إصابة 
ب��ال��ع��ض��ل��ة ال��ض��ام��ة 
لكنه واث��ق من تقدمي 
أفضل مستوياته عند 

العودة للفريق. 
وأص��ي��ب غريليش 
في أغسطس املاضي 
ليكتفي بخوض ست 
م���ب���اري���ات بجميع 
املسابقات هذا املوسم. 
وأب��ل��غ م��وق��ع سيتي 
ع��ل��ى اإلن���ت���رن���ت: لم 

أقترب بالتأكيد من قمة مستواي في الوقت احلالي، لعبت 90 دقيقة أمام وست 
هام يونايتد و45 دقيقة أمام بورمنوث عندما تعرضت لإلصابة لذا أمامي الكثير 
لتحسن لياقتي مع الوقت. وواصل: احتاج لاستمرار في التدريب لتقدمي أفضل 
ما بوسعي ثم سأحصل على فرص بامللعب وحينها ستشاهدون أفضل نسخة 
من جاك غريليش. وسجل غريليش، املنضم من أستون فيا في أغسطس العام 
املاضي مقابل 100 مليون جنيه في أكبر صفقة بتاريخ ال��دوري اإلجنليزي 
املمتاز، هدفا واحدا هذا املوسم، لكن العب منتخب إجنلترا ليس قلقا بشأن أرقامه.  
وتابع: بالنسبة لي ال يتعلق كل شيء باألهداف والتمريرات احلاسمة، أمتنى أن 
ألعب بشكل أفضل في النصف الثاني من املوسم وهذا ما احتاجه، لست بحاجة 
ألن يبلغني أحد بذلك، فالتأقلم مع فريق بيب غوارديوال ونظامه يتطلب بعض 

الوقت وأنا متأكد من أنني سأتأقلم. 

كشفت دراس���ة حديثة ع��ن أن اإلص��اب��ات 
في بطوالت ال��دوري احمللية اخلمس الكبرى 
في أوروب��ا ارتفعت بنسبة 20 باملئة املوسم 
املاضي وكلفت أندية املنطقة نصف مليار جنيه 
إسترليني، مم��ا أث��ار م��خ��اوف بشأن سامة 

الاعبن وسط جدول مزدحم باملباريات. 
وأظهر مؤشر إصابات كرة القدم األوروبي 
ملوسم 2021-2022 أن تكاليف اإلصابة ارتفع 
بنسبة 29 باملئة لتصل إل��ى 513.2 مليون 
إسترليني وتصدر باريس سان جيرمان بطل 

فرنسا تلك القائمة مببلغ 34.2 مليوناً. 
ويتم احتساب تكلفة اإلصابة بضرب التكلفة 
اليومية لاعب في عدد األيام التي يغيبها عن 
املاعب. كما لعب تضخم األجور دورا في هذه 

الزيادة. 
وسجل الدوري اإلجنليزي املمتاز أكبر عدد 
من اإلصابات )1231( يليه ال��دوري األملاني 

)1205( ثم الدوري اإلسباني )848(. 
وسجل ري��ال مدريد أكبر عدد من الاعبن 
الغائبن عن املاعب بلغ 114 العبا مقابل 97 

لكل من بايرن ميونخ وتشيلسي. 
وقال جيمس ب��وروز رئيس قسم الرياضة 
في شركة هودين التي أص��درت الدراسة: إذا 
نظرت إلى املوسمن األخيرين، فمن املعقول 
استنتاج تعليق املباريات )بسبب كوفيد19-( 
وأن ضغط املباريات له تأثير كبير على حدوث 

اإلصابات. 
وأض���اف ب���وروز أن ط��رق اللعب القائمة 
على الكثافة وال��ق��وة في األن��دي��ة اإلجنليزية 
واألمل��ان��ي��ة، إل��ى جانب وص��ول ه��ذه األندية 
للمراحل األخيرة من البطوالت القارية ساهم 

في زيادة قوائم اإلصابات لديها. 
وتأثر الاعبون الذين تقل أعمارهم عن 21 
عاما بشكل خاص، حيث ارتفع عدد إصاباتهم 
عشرة أضعاف في السنوات األرب��ع املاضية، 
من 30 في 2018-2019 إلى 326 في 2021-

 .2022
وأض���اف ب���وروز: م��ن ب��ن ك��ل التحليات، 
كان هذا أكثر ما يقفز. إذا نظرنا إلى املوسمن 
املاضين وتأثير اجلائحة، فقد رأينا أن األندية 
فقدت العديد من الاعبن الكبار واضطرت إلى 

االعتماد على الشباب
بشكل متكرر. 

وواص��ل: وم��رة أخ��رى مع أسلوب الضغط 
ف��ي ال����دوري اإلجن��ل��ي��زي امل��م��ت��از وال����دوري 

األمل��ان��ي، قد تفترض أن هناك طلبا أكبر على 
الاعبن الشبان. ومع تراجع تأثير كوفيد-
19، ستواجه األندية حتديا جديدا هذا املوسم 
في الفترة من 20 نوفمبر تشرين الثاني إلى 
18 ديسمبر املقبلن بإقامة كأس العالم في 
قطر وهي املرة األولى التي تقام فيها البطولة 

الكبيرة في الشتاء. 
وسيفرض إقامة ك��أس العالم في الشتاء 
توقف مباريات األندية ملدة ستة أسابيع ثم 

يتبعها جداول زمنية أكثر صرامة واستراحة 
شتوية أقصر لاعبن. 

وقال بوروز: هذه هي املرة األولى التي نشهد 
فيها اضطرابا في منتصف موسم يشبه هذا. 
العطلة الشتوية لها تأثير واضح للغاية من 
حيث احلد من انتشار وحدوث اإلصابات خال 
شهري ديسمبر ويناير على وجه اخلصوص، 
وميكن القول إن غيابها هذا العام سيكون له 

تأثير كبير. 

اإلصابات تكلف األندية نصف مليار جنيه إسترليني 

إصابات الدوري اإلجنليزي األكثر خطورة 
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سيحصل ال��ن��ج��م امل��ص��ري محمد 
ص���اح الع���ب ل��ي��ف��رب��ول اإلجن��ل��ي��زي، 
ونظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو 
على ماين من اجلنيهات اإلسترلينية 
سنوياً بعد قرار احلكومة البريطانية 
تخفيض ضريبة ال��دخ��ل على ذوي 
الدخول العالية ابتداًء من أبريل 2023. 
وأعلن كواسي كواتينغ وزير املالية 
البريطاني يوم اجلمعة، توحيد شرائح 
الضرائب ملرتفعي الدخل عند 40% 
ملرتفعي ال��دخ��ل، وإل��غ��اء احل��د األعلى 

لضريبة الدخل التي كانت تبلغ 45%. 
وسيكون محمد صاح، الذي يحصل 
على قرابة 400 ألف جنيه إسترليني 
أسبوعياً، وكذلك كريستيانو رونالدو، 
أكبر املستفيدين من قرار وزارة املالية 
البريطانية، إذ سيحصل ك��ل واح��د 
منهما على 1.3 مليون جنيه إسترليني 
إضافية سنوياً نتيجة تغير مبلغ صافي 

الدخل. وجدد صاح عقده مع ليفربول 
في يوليو املاضي ملدة 3 أعوام إضافية، 
ووضعه العقد اجلديد كأكثر الاعبن 
تقاضيا ل��أم��وال في ليفربول، بينما 
ي��دف��ع مانشستر يونايتد 400 ألف 
جنيه إسترليني أسبوعيا لرونالدو 
منذ عودته إلى »أولد ترافورد« الصيف 

املاضي. 
ويشير تقرير نشرته »ال��ت��امي��ز« 
إلى أن متوسط ما يحصل عليه العبو 
أندية ال��دوري اإلجنليزي املمتاز يبلغ 
4 ماين جنيه إسترليني سنوياً بعد 
خصم الضرائب، لكن هذا الرقم سيرتفع 

على خلفية التخفيضات الضريبية. 
وأشارت دراسة أخرى أجرتها شركة 
»إي واي« للمحاسبة، أن العبي الدوري 
اإلجنليزي املمتاز دفعوا 1.4 مليار جنيه 
كضرائب خال موسم 2020-2019، 
بينما تعتقد صحيفة »دايلي ميل« أن 

روات��ب الاعبن سترتفع بنحو 240 
ألف جنيه إسترليني سنوياً، ما سيجعل 

الدوري اإلجنليزي املمتاز الوجهة األكثر 
جاذبية للمواهب األجنبية. 

ميسي قائد منتخب ب��اده وجنم باريس سان 
جيرمان، أن الفريق الفائز ب��دوري أبطال أوروبا 
ال يكون األفضل في املسابقة دائًما، وأكد أن هدف 
ال��ن��ادي الفرنسي واض��ح خ��ال امل��وس��م احلالي 

بالتتويج بالبطولة القارية. 
ولم يحقق ميسي الكأس ذات األذنن منذ الفوز 
بها مع برشلونة عام 2015، بينما فشل النادي 
الباريسي في الفوز بالبطولة بعدما خسر نهائي 

نسخة 2020 أمام بايرن ميونخ األملاني. 
 »TUDN« وحت��دث ميسي للقناة املكسيكية
قائًا: اإلقصاء كان صعًبا من ريال مدريد باملوسم 
املاضي، ألننا لعبنا مباراتن رائعتن أمامه، لكن 

التفاصيل الصغيرة هي من حسمت التأهل. 
وتابع: هذا املوسم ليس سهًا بسبب إقامة كأس 
العالم، لكن هدفنا في باريس سان جيرمان واضح 

جًدا، الفوز بدوري أبطال أوروبا. 
وأضاف: إنها بطولة صعبة، ال يفوز بها الفرق 
األفضل دائًما، بل من يهتم بالتفاصيل الصغيرة 
خال املباريات، خًطأ بسيط قد يتسبب في إقصائك، 
لكننا مستعدين لتلك اللحظات الصعبة حينما 

تأتي. 
ويتصدر ميسي ورف��اق��ه مجموعتهم ب��دوري 
األبطال، مناصفة مع بنفيكا البرتغالي ومتفوقن 

على يوفنتوس ومكابي حيفا. 

الضرائب تهدي صالح ورونالدو ماليني اجلنيهات 

صراع مستمر بن رونالدو وصاح 

ميسي: الفريق الفائز بدوري 
األبطال.. ليس األفضل دائًما 

األرجنتيني ليونيل ميسي 

يضع روبرتو مانشيني، املدير الفني للمنتخب 
اإليطالي، نصب عينيه الفوز بكأس العالم 2026،وذلك 
في الوقت الذي سيشعر فيه فريقه بخيبة أمل بعدما 
فشل ف��ي التأهل لها مل��ون��دي��ال 2022 نهاية العام 

اجلاري. 
وأصبح املنتخب اإليطالي، بطل أوروبا، هو املنتخب 
األكثر شهرة الذي لن يشارك في احلدث العاملي، وذلك 
بعدما خسر أم��ام مقدونيا الشمالية في املباريات 

الفاصلة في مارس املاضي. 
وك��ان املنتخب اإليطالي قد غاب أيضا عن نسخة 
عام 2018 في روسيا، وذلك عقب اخلسارة في املباراة 
الفاصلة أم��ام السويد، األم��ر ال��ذي يعني أن غياب 
»األزوري« عن احلدث األكبر سيمتد ل� 12 عاما على 
األقل. كما خرج املنتخب اإليطالي من دور املجموعات 
في نسختي 2010 و2014، ويعود آخر فوز للفريق 
بلقب بالبطولة إل��ى نسخة ع��ام 2006 بالفوز على 

فرنسا في النهائي. 
ورغ��م ذل��ك، ف��إن مانشيني ع��ازم على إنهاء أزمة 

املنتخب اإليطالي في كأس العالم وذلك حينما تتجه 
البطولة إلى أميركا واملكسيك وكندا بعد أربعة أعوام، 
كما أكد أن عدم التأهل ملنافسات النسخة القادمة كان 
غير ع��ادل. وقال مانشيني في حدث أقيم بالعاصمة 
روما: الفوز مع الفريق الوطني هو أفضل شيء ميكن 
حدوثه، منح اإليطالين جرعة سعادة هو أمر رائع، 
اآلن علينا أن ننتظر أربعة أع��وام، نحن نسعى للفوز 

بالنسخة املقبلة من كأس العالم عام 2026. 
وتابع: نحن نعمل لسوء احل��ظ وسنعاني حتى 
ديسمبر، خيبة أمل االبتعاد عن املونديال لن تنتهي. 
ف��ي املجمل ل��م يكن األم��ر ع���ادال، لكن يجب مواجهة 
االنكسارات، لم نستحق أن نكون بعيدين عن كأس 

العالم، لكن لسوء احلظ هذا ما حدث. 
وب��س��ؤال��ه ح��ول سبب تفضيله ال��ب��ق��اء كمدرب 
للمنتخب اإليطالي رغم خروجه من املباريات الفاصلة 
امل��ؤه��ل��ة للمونديال، ق��ال م���درب مانشستر سيتي 
اإلجنليزي السابق: بكل صدق ال أعلم السبب، في تلك 

اللحظة أردت فقط أن أطوي تلك الصفحة السيئة. 

مانشيني يعد اإليطاليني
 2026 بالفوز بكأس العالم 

الكرواتي لوكا مودريتش

داف��ع ب��رون��و فيرنانديز ع��ن النجم 
كريستيانو رونالدو، زميله باملنتخب 
البرتغالي لكرة القدم وفريق مانشستر 
يونايتد اإلجنليزي، قائا إنه ال يرى أن 
هناك حاجة إلثارة ضجة حول رونالدو 

عقب هزمية البرتغال أمام إسبانيا. 
وك��ان املنتخب البرتغالي ق��د حقق 
انتصارا كبيرا أم��ام نظيره التشيكي 
وتغلب عليه 4 - صفر السبت املاضي 
ليتصدر املجموعة الثانية في منافسات 

املستوى األول بدوري أمم أوروبا. 
لكن املنتخب البرتغالي خسر أمام 
نظيره اإلسباني صفر - 1 مساء الثاثاء 
ف��ي اجل��ول��ة ال��س��ادس��ة األخ���ي���رة من 
مباريات املجموعة ليفقد فرصة التأهل 

للنهائيات. 
ول��م يتمكن رون��ال��دو م��ن التسجيل 
للمباراة الدولية الثالثة على التوالي، 
حيث تصدى ح��ارس املرمى اإلسباني 
أون���اي سيمون حملاولتيه ف��ي مباراة 

أم��س، وظهرت خيبة األم��ل واإلحباط 
على رونالدو مع نهاية املباراة. 

لكن فيرنانديز دافع عن زميله قائا: ال 
حاجة لصنع قصص كبيرة. كريستيانو 
هنا، متواجد للمساعدة، وسيواصل 
املساعدة. وأضاف: كريستيانو مهاجم، 
وي��ري��د تسجيل األه�����داف. اإلح��ب��اط 
طبيعي، ولم يكن هناك العب محبط أكثر 

من العب آخر. 
وتابع: نحن جميعا محبطون للغاية، 

فا داعي إلح��داث ضجة وقصص حول 
رونالدو. وسجل رونالدو هدفا واحدا 
وصنع هدفا آخر في كل املباريات التي 
خاضها ه��ذا املوسم مع املنتخب ومع 
ناديه، لكن فيرنانديز قال: لقد فعل ما 

عليه، واألهداف ستأتي. 
واضاف: هذه مجرد مرحلة. وعندما 
تبدأ األه��داف، ستكون لديه ق��درة أكبر 
وم��زي��د م��ن ال��ه��دوء مل��واص��ل��ة تسجيل 
العديد من األهداف ملنتخبنا الوطني. ال 
ميكن أن ننسى أنه الهداف األفضل على 

اإلطاق. 
وبعد مشوارين مخيبن لآلمال في 
ال��ب��ط��والت ال��ك��ب��رى، حيث ل��م يتجاوز 
املنتخب البرتغالي دور الستة عشر 
ف��ي ك��أس العالم 2018 وك���أس األمم 
األوروبية )ي��ورو 2020(، متثل كأس 
العالم 2022 املقررة في قطر، فرصة أمام 

املنتخب البرتغالي لتصحيح املسار. 
وق��ال فيرنانديز إن دوري األمم: لن 
تشكل عقبة. فكأس العالم هي بطولة 

مختلفة متاما. 

برونو فيرنانديز 

برونو: ال داعي إلحداث ضجة 
وقصص حول رونالدو 

فاز الفرنسي كرمي بنزميا قائد ريال مدريد بجائزة 
أفضل الع��ب في ال��دوري اإلسباني عن موسم 2021-

2022 في حفل جوائز صحيفة ماركا السنوي. 
وحصد بنزميا )34 عاًما( جائزة دي ستيفانو بعد 
قيادته فريقه للتتويج بلقب الدوري اإلسباني، فضاً عن 
تتويجه بجائزة هداف الليغا برصيد 27 هدفا. كما حصد 

الفرنسي جائزة أفضل العب بحسب تصويت اجلماهير. 
وفاز حارس املرمى املغربي ياسن بونو )31 عاًما( 
محترف إشبيلية بجائزة ثامورا بعدما استقبل 24 هدفاً 

في 31 مباراة وحافظ على نظافة شباكه في 13 مباراة. 
في املقابل فاز التشيلي مانويل بيليغريني )69 عاًما( 
م��درب ري��ال بيتيس بجائزة أفضل م��درب عن املوسم 

كرمي بنزمياالفائت. 
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جاك غريليش 

مدرب مالطا ينفي مزاعم ارتكاب تصرفات غير الئقة 
نفى اإلي��ط��ال��ي ديفيز ماجنا 
مدرب منتخب مالطا لكرة القدم 
م��زاع��م ارت��ك��اب��ه تصرفات غير 
الئقة تسببت في إيقافه. وقرر 
احتاد مالطا للعبة إيقاف ماجنا 
يوم الثاثاء وأمر بتحقيق داخلي 
في امل��زاع��م. ول��م يوضح احتاد 
مالطا أو ماجنا أي تفاصيل عن 
االت��ه��ام��ات، لكن وس��ائ��ل إع��ام 
محلية ذكرت أن اثنن من العبي 
املنتخب زع��م��ا بشكل منفصل 

ح���دوث ت��ص��رف��ات مسيئة ذات 
طبيعة جنسية. 

ول��م يتم الكشف ع��ن هوية 
الاعبن. وأص���در ماجنا بيانا 
وص��ف فيه امل��زاع��م ض��ده بأنها 
كاذبة وحذر من اللجوء للقضاء 
اذا استمرت. وأضاف »بخصوص 
األخبار املنشورة بوسائل إعام 
محلية من واجبي توضيح أن 
ه��ذا ل��م يحدث أب���دا، اآلن أو في 
املاضي، ارتكاب تصرفات مؤذية 

لشخصية أو ل��ه��وي��ة جنسية 
ألي ف��رد، س��واء الع��ب ك��رة قدم 
أو عضو باالحتاد«. وتابع »كل 
هذه األنباء زائفة وال أساس لها 
وتلحق ضررا كبيرا بشخصيتي 
وسمعتي االحترافية«. وسبق 
ملاجنا تدريب باليرمو ب��دوري 
الدرجة األولى اإليطالي ومنتخب 
إيطاليا حت��ت 21 ع��ام��ا، وعن 
مدربا ملالطا في ديسمبر كانون 

األول 2019.

بنزميا وبونو وبيليغريني األفضل
 في الدوري اإلسباني 
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 في الصـميم
أثبت الشعب الكويتي أنه قادر على رد التحية ، فأقبل 
أم��س على صناديق االق��ت��راع وق��ال كلمته بكل ق��وة ، 
وبهذا اإلقبال الالفت من الشباب وكبار السن والنساء ، 
استطاع الناخبون الكويتيون إحداث الفارق، وحتقيق 
اخلطوة األبرز في الوصول إلى تصحيح املسار، واأليام 
املقبلة سوف تثبت أن الدميقراطية أسلوب حياة، نستمد 
منها قوتنا احلقيقية لتطوير الكويت وتنميتها وإعادتها 

إلى سابق عهدها .. شكراً للجميع على حسن االختيار.

  

@Alwasatkuwait

Retweet

Sarah Almutairi@queen_aro
منطقة الفروانية التعليمية مباني متهالكة و عقول متهالكة! بسوي 
ندوة مع اليونيسكو رحت آخذ موافقة األنشطة، املوظفة تقولي شنو 
يعني يونيسكو؟! أول مرة أسمع فيه!!! مادري شقول والله! تعبو 

شوي على عقولكم حرام

hamadalbaijan@ حمد البعيجان الكبر
ترى الوسيعة ضاقت على مّدعي صفة البدون من رعايا جمهوريات 
زبالستان والفناجر قامت جتيهم من كل صوب .. كود يفهمون إن احلل 

الوحيد هو اإلعتراف باحلقيقة و التعامل معها بواقعية

Alshaye3F@ فاطمة ال�صايع
أهم درس تعلمناه في السنتني االخيرتني هو : عدم تصديق اإلعالم.

Dhuha1977@   �صحى اخلرِيّف
اذا وحده مو كويتيه متنت انها تتزوج كويتي كنوع من االستقرار 
بالبلد ال��ي عاشت فيه ورب��ت فيه ت��ره هالشي مو غلط وال عيب .. 
مومعناته ان اهي بس داشه على طمع ..اهي ممكن تبني احسن عايله 
وتهتم بعيالها وزوجها احسن اهتمام .. وبنفس الوقت استقرت مبكان 

اهي حابته .. موكل شي الزم طمع وماديات

AljaziAlsenafi@   اجَلازي طارق ال�صنايف
عندما ك��ان العالم غ��ارق��اً باملشاكل والسياسة والنزاعات… 
كانت الكويت ُتزهر، تنتج املسلسالت والوثائقيات، وتطبع املجالت 
والصحف والكتب وتركز على الثقافة والفن واملوسيقى والرياضة 
والشباب واالطفال. فازدهرت الكويت واصبحت واحة حاضنة للعلم 

والفن والثقافة والتنوير على مستوى الوطن العربي.

Naser_Aleidan@ نا�رص العيدان
اسئلة مستحقة  البارشوت اللي شغال في هااليام في التعيينات 
مؤقت ول��ه دائ��م ؟ التعيينات اللي شغاله لوجوه جديدة هي عن 

إستحقاق وجدارة وله خلصنه من قروب ودخلنه بقروب جديد ؟

ShaikhaBinjasim@ �صيخة اجلا�صم
طول اللسان وقلة األدب ال جتعل خطابك السياسي مقنعاً. رمبا 

سيصفق لك املراهقني واملندفعني لكنك حتماً تخسر العقالء.

Ebtehal_A@  ابتهال اخلطيب
العنف يولد العنف، ينطبق ذلك على اخلطاب كما على الفعل. حني 
يصبح اخلطاب السياسي العام عنيف، ذلك اخلطاب الصادر من 
املشرعني والقياديني والنماذج البارزة، تتسم الصورة العامة بالعنف، 

وينحى املجتمع مبعظمه لالنحدار في اخلطاب- لعنة عاملية

HaifaAlSanousi@ د.هيفاء ال�صنعو�صي
لو دققنا في املساجد والبيوت الكويتية القدمية لوجدنا حجم التأثر 
الكبير بالعمارة النجدية. ولم تكن جند حاضرة في العمارة فقط، وإمنا 
في اللهجة واملالبس واملأكوالت، والعادات والتقاليد. على جند وساكن 

أرض جند حتياٌت َي�ُرْحن ويغتدينا  مجنون ليلى )قيس بن امللوح(

4 ربيع األول 1444 ه�/30 سبتمبر 2022 - السنة  السادسة عشر - العدد E 4098اجلـــمـــعـــة

إرسل كلمة  »اشتراك«

قال إبراهيم اجلروان رئيس مجلس 
إدارة جمعية اإلم��ارات للفلك: إنه من 
املتوقع أن تشهد اجل��زي��رة العربية 
ومناطق ال��ش��رق األوس���ط وأوروب���ا 
وغ��رب روسيا وشمال شرق إفريقيا، 
ظ��اه��رة كسوف جزئي للشمس يوم 
25 أكتوبر املقبل، وسيشاهد الكسوف 
جزئياً في اإلمارات بنسبة  تقارب 50%  
وهي نسبة ما سيحجبه قرص القمر من 
قرص الشمس، و هي ما قد تصل إلى 

نحو %86 في شمال سيبيريا. 
وسيبدأ الكسوف في دولة اإلمارات 
الساعة 14:42، فيما ستكون ذروته 
عند الساعة 15:51، وسينتهي عند 
ال��س��اع��ة 16:54 بالتوقيت احمللي 

لإلمارات.
فيما ستبدأ الظاهرة الفلكية على 
كوكب االرض من الساعة 08:58 إلى 
الساعة 13:02 فيما ستكون ذروة 
الكسوف الساعة 11:00 بالتوقيت 

العاملي. 
ويشاهد على األرض بنسب متفاوتة 
أقصاها قرب شمال سيبيريا، وتتناقص 
النسبة باالبتعاد عن هذا املوقع فيما لن 
يشاهد في النصف اجلنوبي من األرض 

او األمريكيتني.

اجلزيرة العربية تشهد كسوفًا 
25 أكتوبر املقبل للشمس 

كسوف الشمس

ي��زرع اآلالف من املعلمني والتالميذ في 
مدرسة مينغده االبتدائية بقرية جينغواي 
ملقاطعة ي��ون��ن��ان الصينية، م��ا يأكلونه 
في ث��الث وج��ب��ات، وي��درس التالميذ مادة 
املخلوقات في احل��دائ��ق بنوها بأنفسهم، 
ويتعلمون الفن اجلميل في البيت األخضر 

اخلاص باملدرسة.
وي��ه��دف ن��ش��اط امل���درس���ة إل���ى تعزيز 
التطوير الشامل للتالميذ من خالل العمل، 
وف��ي نفس الوقت توفير مصدر املكونات 
ل��ث��الث وج��ب��ات للمدرسني والتالميذ في 

املدرسة.
هذا ما تقوم به مدرسة مينغده االبتدائية 
على م��دار 15 عاماً منذ إنشائها في العام 
2008، بحسب صحيفة “الشعب” الصينية.
ويوجد ما يقرب من 150 مو )يساوي مو 
واحد نحو 0.067 هكتار( من قواعد التعليم 
العملي في هذه املدرسة االبتدائية الريفية، 
وهناك أنواع مختلفة من الدواجن واملاشية، 
ويزرع فيها العديد من الفواكه واخلضروات، 
كما يوجد بها ممر للثقافة الزراعية وحديقة 
للعلوم. وهناك فصالن للعمل في األسبوع، 
مبشاركة التالميذ في تربية املاشية والعمل 

امليداني حتت قيادة املعلمني، والغرض من 
ذلك هو إخبارهم مبصدر الطعام حسبما قال 

املدير لي ينغفي.
ب��اإلض��اف��ة إل��ى األرز وال��ت��واب��ل، تأتي 
مكونات ثالث وجبات في اليوم ألكثر من 
1000 معلم وتلميذ من 150 مو من األرض. 
وُتباع اللحوم واخل��ض��روات الفائضة في 
السوق، وميكن لألموال املقابلة دعم التالميذ 

الفقراء ودعم بناء املدارس.
وهناك أيضاً في حديقة العلوم املدرسية 
أشجار الفاكهة مثل قصب السكر وزه��رة 
اآلالم، وكذلك األدوي��ة العشبية الصينية 
ْن���َدُروب أو  مثل نبات املايكورايزال، وال���َدّ
ال��دن��درب��ي��ون، كما تعبر احل��دي��ق��ة قاعدة 
مهمة للتالميذ للتعرف على علم النبات 
وثقافة الطب الصيني والتنوع البيولوجي. 

الصني.. تالميذ مدرسة ابتدائية يأكلون
مما ُينتجون ويبيعون الفائض في السوق

تالميذ املدرسة أثناء الزراعة

تشيلي.. اكتشاف 
بقايا فيل منقرض 

12 ألف عام! عمره 
خلص علماء في تشيلي إل��ى أن حيوان 
اجلومفوثير املنقرض الذي ينتمي إلى عائلة 
الفيل، ع��اش ف��ي جنوب ال��ب��الد قبل آالف 
السنني، ورمبا كان مستهدفاً بعمليات صيد 

جماعي من جانب سكان املنطقة.
وتوصل العلماء إلى هذه النتيجة بعد 
اكتشافهم ف��ي اآلون���ة األخ��ي��رة حفريات 
للجومفوثير يعود تاريخها إل��ى 12 ألف 
عام بالقرب من بحيرة الجو تاجوا تاجوا 

املتفرعة من نهر جليدي في جنوب تشيلي.
وكان وزن تلك املخلوقات الكبيرة يصل 
إلى 4 أطنان، وكان ارتفاعها ميكن أن يصل 
إل��ى 3 أمتار، ما دف��ع العلماء إل��ى االعتقاد 
بأنها كانت هدفاً للصيد اجلماعي في املنطقة.
وق��ال ك��ارل��وس تورنيرو، عالم اآلث��ار 
الذي يعمل في املوقع: الفرضية التي نعمل 
على أساسها هو عمليات الصيد. نعتقد 
هذا ألنه نظراً ألن اجلومفوثير حيوان كبير 
ج��داً وخطير ورمب��ا يتطلب عدة أشخاص 

للصيد.
ويقول العلماء: إن االكتشاف سيسمح 
لهم أيضاً بدراسة التأثير البشري األوسع 
نطاقاً على املنطقة وكيف أثر تغير املناخ 
على احليوانات في املنطقة خالل تلك الفترة.

»أمازون« تعلن عن جهاز 
يتتبع مراحل النوم 

أعلنت شركة أم��ازون دوت كوم، أول أمس، عن جهاز 
غير تالمسي ميكنه تتبع مراحل النوم لدى األشخاص 
ملساعدتهم على التمتع بنوم هادي وعميق، كما كشفت 
النقاب عن طرز جديدة من أجهزتها التي يتم التحكم فيها 

بالصوت وأجهزة قراءة الكتب اإللكترونية.
وقالت شركة البيع بالتجزئة على اإلنترنت: إن جهاز 
تتبع النوم )هالو رايز(، الذي تبلغ قيمته 139.99 دوالر، 
يرصد درجة احلرارة ونسبة الرطوبة والضوء في الغرفة، 
باإلضافة إلى أمن��اط التنفس للشخص النائم بالقرب من 
اجلهاز. والهدف هو مساعدة املستخدمني على معرفة سبب 

شعورهم بالراحة أو عدمها عند االستيقاظ.
ومثل نظرائها أب��ل وغ��وغ��ل اململوكة لشركة ألفابت، 
استثمرت أمازون في تكنولوجيا تتبع املعلومات الصحية 
للمستخدمني، لكنها تعرضت في بعض األحيان للتدقيق من 
هيئات تنظيمية بشأن املعلومات احلساسة التي تهدف إلى 
جمعها، مثل نسبة الدهون في اجلسم، عبر س��وار اللياقة 
البدنية اخلاص بها واملعروف باسم )هالو(.وتقول أمازون 
إن خصوصية العمالء لها أولوية مطلقة في عملها. وسيقوم 
جهاز تتبع النوم بتشفير البيانات الصحية كما أنه ال يحتوي 
على كاميرا أو ميكروفون.وذكرت الشركة كذلك أن )هالو 
راي��ز( ال ميكن اعتباره جهازا طبيا وليس معتمداً من ِقبل 
إدارة األغذية والعقاقير.كما أماطت أمازون اللثام عن أحدث 
طرزها من أجهزة )كيندل( للقراءة اإللكترونية واملزود هذه 
امل��رة بقلم رقمي بهدف مساعدة املستخدمني على إضافة 

تعليقاتهم على الكتب.
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