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سموه أشاد بالمشاركة الفاعلة للمواطنين في ممارسة حقهم الدستوري

صاحب السمو :جسدتم وجه الكويت الحضاري
سمو ولي العهد :االنتخابات سارت بنزاهة وحيادية
المواطنون جسدوا روح المسؤولية بوعيهم وإقبالهم

ْ
مجلس شعبوي« ..بحت»
2

الخالد :المواطنون جسدوا معاني الوفاء واالنتماء ما أدى إلى ظهور العرس الديمقراطي بشكل حضاري

«اعتماد»

@e3temad_news
فـي

باإلنابـة ووزيـر الدفـاع ووزيـر الداخليـة

مراكـز

اغلقـت

االقتـراع

انتخابـات مجلـس األمـة ()2022

بالوكالـة الشـيخ طلال الخالـد بالشـكر

فـي الدوائـر الخمـس ابوابها عند السـاعة

للمواطنيـن علـى تجاوبهـم مـع المرسـوم

الثامنـة مسـاء امـس االول الخميـس

السـامي لصاحـب السـمو أميـر البلاد

بالتوقيـت المحلـي وذلـك الختيـار اعضاء

الشـيخ نـواف األحمـد بالدعـوة إلـى

مجلـس االمـة فـي فصلـه التشـريعي

انتخابـات مجلس األمـة  2022وتفاعلهم

ال .17

وتعاونهـم مـع جهـات الدولـة فـي سـير

واسـتمرت عمليـة االقتـراع لمـدة 12

العمليـة االنتخابيـة ونجاحهـا.

سـاعة متتاليـة بـدءا مـن السـاعة الثامنة

وقال الشـيخ طلال الخالد في بيـان صادر

صباحـا وفـق نظـام الصـوت االنتخابـي

عـن اإلدارة العامـة للعالقـات واإلعلام

الواحـد الختيـار  50عضـوا لمجلـس األمـة

األمنـي بـوزارة الداخليـة امـس الجمعـة

مـن بيـن  305مرشـحين.

إن المواطنيـن جسـدوا معانـي الوفـاء

وقـد اسـتمرت عمليـة الفـرز اكثـر مـن ١٢

واالنتمـاء والحـس الوطنـي ممـا أدى إلـى

سـاعة فيمـا تأخـر اعلان نتائـج الدوائـر

ظهـور العـرس الديمقراطـي

الـى ظهـر امـس.

بالشـكل الحضـاري الـذي يليق

الـى ذلـك تقـدم رئيـس مجلـس الـوزراء

بدولـة الكويـت.
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أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰاﻟﺴﻌﺪون »اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ«
ﺷﻌﻴﺐ ﺷﺒﺎب اﻟﻤﻮﻳﺰري »اﻟﺮاﺑﻌﺔ«
ﺣﻤﺪان ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﺎزﻣﻲ »اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ«

اﻟﻨﻮاب اﻟﺠﺪد
اﻟﺪاﺋﺮة اﻷوﻟﻰ
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ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻠﻲ ﺷﻌﺒﺎن
ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﺮي اﻟﺒﺬاﻟﻲ
ﻓﻼح ﺿﺎﺣﻲ اﻟﻬﺎﺟﺮي
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺨﺎﻟﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﻟﻌﻴﺴﻰ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺗﺮﻛﻲ اﻷﻧﺒﻌﻲ

اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻌﺪون
ﺟﻨﺎن ﻣﺤﺴﻦ رﻣﻀﺎن
ﻋﻤﺎر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺠﻤﻲ
ﺣﻤﺪ ﻋﺎدل اﻟﻌﺒﻴﺪ
ﺧﻠﻴﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ أﺑﻞ

اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ

اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ

ﻣﺒﺎرك ﺣﻤﻮد اﻟﻄﺸﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﻳﻒ اﻟﻤﻄﻴﺮي
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻓﻬﺎد اﻟﻌﻨﺰي
ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺬاﻟﻲ

ﺳﻌﻮد اﻟﻌﺼﻔﻮر
ﻫﺎﻧﻲ ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻤﺲ
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻤﻬﺎن
ﻣﺎﺟﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي
ﻣﺮزوق ﻓﺎﻟﺢ اﻟﺤﺒﻴﻨﻲ
ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﻨﺪري

وصلت!!
فرحتنا بمن خسر
تفوق فرحتنا
بمن فاز

كتلة جوهر تعود
نجـح

نـواب

«كتلـة

الخمسـة»  -قفـز النائـب مهلهـل المضـف مـن 2904

بمضاعفـة أرقامهم في االنتخابات .أصـوات فـي  2020إلـى .6998

 قفـز النائـب بـدر الملا مـن  2483صوتـ ًا  -زاد النائـب مهنـد السـاير حجـم أصواتـهفـي  2020إلـى .7285

حسن جوهر

 ٥مرشحين
لمنصب الرئيس
اعلن  ٥نواب ترشحهم

لمنصب رئيس مجلس
الصيفي مبارك ومبارك
الحجرف ومحمد المطير
وحسن جوهر وعيسى
الكندري.

ضعف اإلقبال

 قفـز النائـب عبـداهلل المضـف مـن  - 2437زاد النائـب حسـن جوهـر حجـم أصواتـهصوتـ ًا فـي  2020إلـى .6375

االمة وهم:

مـن  3565فـي  2020إلـى .5956

مـن  5849صوتـ ًا فـي  2020إلـى .6332

سجينان نائبان في المجلس
ّ
النائبـــان
حقـــق
حام ــد مح ــري البذال ــي
ومـــرزوق الخليفـــة
معادلـــة انتخابيـــة نـــادرة
بفوزهمـــا فـــي االنتخابـــات،
وهمـــا داخـــل الســـجن
ا لمر كـــز ي .
ونجـــح النائـــب مـــرزوق
الخليفـــة فـــي المحافظـــة
شـــمر
علـــى مقعـــد قبيلـــة
ّ
فـــي الدائـــرة الرابعـــة ،علـــى
الرغـــم مـــن وجـــوده فـــي
الســـجن ،تنفيـــذا لحكـــم
لحك ــم ص ــادر بحق ــه
تنفي ــذاً ُ
فـــي قضيـــة انتخابـــات
فر عيـــة .
وف ــي الدائ ــرة الثاني ــة ،حص ــل
النائـــب حامـــد البذالـــي علـــى

انخفضـت نسـبة المشـاركة فـي
االنتخابـات ألسـباب عـدة ،مـن

بينهـا :

 - 1إضافـة كل مـن لـم يكـن مهتمـ ًا

بإضافـة نفسـه إلـى قيـود الناخبيـن.

 - 2النقـل حسـب البطاقـة المدنية قضى

علـى امتـدادات عائلية كانـت موجودة.

 - 3مكافحـة شـراء األصـوات (هنـاك فئـة

ليسـت مهتمة بالمشاركة إال لمصالحها
الذاتية).

 - 4مواجهـة الفرعيـات قلّلـت الحمـاس

لالنتخابـات.

 - 5سـفر بعـض المواطنيـن بسـبب

مرزوق الخليفة

حامد محري البذالي

المركـــز الرابـــع ،علـــى الرغـــم
أنـــه محجـــوز فـــي الحبـــس
االحتياطـــي ،بانتظـــار عرضـــه

عل ــى القاض ــي ف ــي  20أكتوب ــر،
فـــي قضيـــة «تشـــاورية بنـــي
غان ــم».

ا لعطلـة .

 - 6إضافـة العسـكريين إلـى الجـداول،

وهـم

موقوفـون

ا لتصو يـت .

وال

يسـتطيعون
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سموهما شكرا الوزارات والجهات المشاركة في إعداد وتنظيم انتخابات مجلس األمة

صاحب السمو وولي العهد بعثا ببرقيات تهان
للفائزين بعضوية مجلس األمة 2022

«اعتماد»

@e3temad_news

سـموه إلـى البـاري تعالـى أن يوفـق الجميـع لـكل ما فيـه خير

العـرس الديمقراطـي.

وبعـث صاحـب السـمو أميـر البلاد الشـيخ نـواف األحمـد

أعضـاء اللجنـة القضائيـة العليـا المشـرفة علـى سـير

الحـرس الوطنـي وسـمو الشـيخ أحمـد النـواف رئيـس مجلـس

االقتـراع بـكل كفـاءة وشـفافية سـائال سـموه المولـى تعالى

وخدمـة الوطـن العزيـز ورفعـة شـأنه.

ببرقيـات شـكر إلى سـمو الشـيخ سـالم العلي الصبـاح رئيس

الـوزراء والشـيخ طلال الخالـد نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء
ووزيـر الدفـاع ووزير الداخليـة بالوكالة والدكتـورة رنا الفارس
وزيـر الدولة لشـؤون البلدية ووزير الدولة لشـؤون االتصاالت

وتكنولوجيـا المعلومـات ووزيـر الدولـة لشـؤون اإلسـكان

والتطويـر العمرانـي بالوكالـة وعبدالرحمـن المطيـري وزيـر
اإلعلام والثقافـة ووزيـر الدولـة لشـؤون الشـباب والدكتـور
علـي المضـف وزيـر التربيـة ووزيـر التعليـم العالـي والبحـث

العلمـي والمستشـار جمال الجلاوي وزير العـدل ووزير الدولة
لشـؤون تعزيـز النزاهـة ووزيـر األوقاف والشـؤون اإلسلامية
والدكتـور خالـد السـعيد وزيـر الصحـة وفهـد الشـريعان وزير

كمـا عبـر سـموه عـن بالـغ تقديـره وخالـص ثنائـه للسـادة

االنتخابـات وعلـى جهودهـم المقـدرة التـي يسـرت عمليـة
أن يأخـذ بأيـدي الجميـع لكل ما فيـه الخير والرفعة والسـؤدد
للوطـن العزيـز.

وبعـث سـمو ولـي العهـد الشـيخ مشـعل األحمـد برقيـات
تهنئـة إلـى كل مـن سـمو الشـيخ سـالم العلي الصبـاح رئيس

الحـرس الوطنـي وسـمو الشـيخ أحمـد النـواف رئيـس مجلـس

الـوزراء والشـيخ طلال الخالـد نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء
ووزيـر الدفـاع ووزير الداخليـة بالوكالة والدكتـورة رنا الفارس
وزيـر الدولة لشـؤون البلدية ووزير الدولة لشـؤون االتصاالت

وتكنولوجيـا المعلومـات ووزيـر الدولـة لشـؤون اإلسـكان

والتطويـر العمرانـي بالوكالـة وعبدالرحمـن المطيـري وزيـر

سمو األمير

التجـارة والصناعـة ووزيـر الشـؤون االجتماعيـة والتنميـة

بعـث صاحـب السـمو أميـر البلاد الشـيخ نـواف األحمـد

الـوزارات والجهـات الحكوميـة التـي شـاركت فـي اإلعـداد

 2022عبـر فيهـا سـموه عـن خالـص تهانيـه بالثقـة التـي

مـن تعـاون وتكاتـف وتنسـيق وتنظيـم بنـاء إلجـراء عمليـة

مجلـس األمـة سـائال سـموه المولى تعالـى أن يوفـق الجميع

البـارز الـذي قامـت بـه وزارة الداخليـة بمختلـف قطاعاتهـا

واإلسـهام فـي رقيـه وتطـوره ورفعـة شـأنه.

كمـا أشـاد سـموه بمـا تحلـى بـه المواطنـون مـن حـس وطنـي

مـن جهـد مشـهود وحسـن إعـداد وتنظيـم جيـد وإسـهام

فـي االنتخابـات ومـا أبـدوه مـن التـزام باإلرشـادات أسـهمت

كمـا أثنـى سـموه بالنزاهـة والحياديـة التـي سـارت عليهـا

المجتمعيـة أعـرب فيهـا سـموه عـن بالـغ تقديـره لكافـة

ببرقيـات تهـان للسـادة الفائزيـن بعضويـة مجلـس األمـة

والتنظيـم النتخابـات مجلـس األمـة  2022وعلـى مـا أبـدوه

أوالهـم إياهـم المواطنـون الكـرام بانتخابهـم لعضويـة

االنتخابـات مشـيدا سـموه حفظـه اهلل في هذا الصـدد بالدور

لتحمـل هـذه المسـؤولية الجسـيمة لخدمـة الوطـن العزيـز

طـوال الفتـرة المصاحبـة لالنتخابـات.

وبعـث سـمو ولـي العهـد الشـيخ مشـعل األحمـد ببرقيـات

تجسـد بمشـاركتهم الفاعلة في ممارسـة حقهم الدسـتوري

ضمنهـا سـموه خالـص تهانيـه بالثقـة التـي أوالهـم إياهـم

فـي تمكينهـم مـن اإلدالء بأصواتهـم بـكل سـهولة ويسـر

تهـان للسـادة الفائزيـن بعضويـة مجلـس األمـة 2022

المواطنـون الكـرام بانتخابهم لعضوية مجلـس األمة مبتهال

األمـر الـذي جسـد الوجـه الحضـاري للوطـن العزيـز فـي هـذا

اإلعلام والثقافـة ووزيـر الدولـة لشـؤون الشـباب والدكتـور
علـي المضـف وزيـر التربيـة ووزيـر التعليـم العالـي والبحـث

العلمـي والمستشـار جمال الجلاوي وزير العـدل ووزير الدولة
لشـؤون تعزيـز النزاهـة ووزيـر األوقاف والشـؤون اإلسلامية

والدكتـور خالـد السـعيد وزيـر الصحـة وفهـد الشـريعان وزير

التجـارة والصناعـة ووزيـر الشـؤون االجتماعيـة والتنميـة
المجتمعيـة أعـرب سـموه فيهـا عـن وافـر الشـكر والتقديـر

لهـم ولكافـة المسـؤولين والعاملين فـي وزاراتهم لمـا بذلوه
فعـال فـي إنجـاح عملية انتخـاب أعضـاء مجلس األمـة .2022

العمليـة االنتخابيـة والتـي تمـت بعـون اهلل وتوفيقـه بـكل

سـهولة ويسـر وهـدوء ونظـام مـا يؤكـد الصـورة المشـرفة

بمشاركة كويتية ..انطالق
فعاليات معرض «الرياض الدولي
للكتاب »2022

انطلقـت امـس االول فعاليـات معـرض

سمو ولي العهد
لوجـه الكويـت الحضـاري.

وأشـاد سـموه بوعـي المواطنيـن وإقبالهـم المخلـص علـى

المشـاركة فـي أداء واجبهـم الوطني وحرصهم على ممارسـة

حقوقهـم الدسـتورية تجسـيدا لمبـدأ الديمقراطيـة وروح
المسـؤولية والتعـاون التـي اتسـم بهـا مجتمعنـا.

كمـا نـوه سـموه بالتقديـر لـكل مـا قدمـه أعضـاء اللجنـة

القضائيـة العليـا المشـرفة علـى سـير االنتخابات مـن جهود
كبيـرة وشـفافية مشـهودة سـاهمت فـي تيسـير عمليـة
االنتخابـات علـى الوجـه األمثـل سـائال سـموه المولـى تعالى

أن يوفـق الجميـع لخدمـة وطننـا العزيـز بقيـادة صاحـب

السـمو أميـر البلاد الشـيخ نـواف األحمـد.

الكويت تطالب المجتمع الدولي بوقف
انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي الصارخة
طالبـت دولـة الكويـت امـس الجمعـة

المجتمـع الدولـي بتحمـل مسـؤولياته

إليقـاف االنتهـاكات الصارخـة للقانـون
الدولـي لحقـوق اإلنسـان التـي يقـوم بهـا

االحتلال اإلسـرائيلي ضـد أبنـاء الشـعب
الفلسـطيني الشـقيق منـذ أكثـر مـن سـبعة

(الريـاض الدولـي للكتـاب  )2022تحـت

عقـود.

شـعار (فصـول الثقافـة) ويسـتمر حتـى

جـاء ذلـك فـي بيـان لمنـدوب دولـة الكويـت

 8أكتوبـر المقبـل بمشـاركة كويتيـة.

ويتضمـن المعـرض الـذي تشـارك فيـه

الدائـم لـدى األمـم المتحـدة والمنظمـات

مدى عشـرة أيـام برنامجا ثقافيا شـامال

الهيـن ألقـاه عبـر االتصـال المرئـي خلال

السلام العربيـة وقـرارات الشـرعية الدوليـة

بالوكالـة تمثـل  32دولـة.

لحالـة حقـوق اإلنسـان فـي األراضـي العربية

ذات الصلـة وقيـام الدولـة الفلسـطينية

وأكد السـفير الهين أن القضية الفلسـطينية

يونيـو  1967وعاصمتهـا القـدس الشـرقية.

الشـرق األوسـط فبعـد أكثـر مـن  70عامـا

ضـرورة تضافـر جهـود المجتمـع الدولـي

تقـدم ملمـوس ينهـي تلـك المأسـاة

االحتلال اإلسـرائيلي فـي الضـرب بجميـع

وأشـار إلـى أن الكويـت تشـعر ببالـغ القلـق

كان مـن أبرزهـا فـي اآلونـة األخيـرة اقتحـام

الدوليـة األخـرى فـي جنيـف السـفير ناصـر

تونـس هـذا العـام كضيـف شـرف علـى

السفير ناصر الهين

وسـط مشـاركة  1200دار نشـر ودور

النقـاش العـام فـي مجلـس حقـوق اإلنسـان

ومنهـا القـرار  2334وجميـع القـرارات األخـرى

ويقـدم المعـرض فـي برنامجـه الثقافي

المحتلـة.

المسـتقلة علـى حـدود مـا قبـل الرابـع مـن

نخبـة مـن الكتـاب والمؤلفيـن الذيـن

سـيتحدثون للـزوار عـن مؤلفاتهـم
عبـر سلسـلة لقـاءات (حديـث الكتـاب)

إضافـة إلـى النـدوات والمحاضـرات

الثقافيـة والجلسـات الحواريـة التـي

تسـتضيف المفكريـن والمبدعيـن فـي
موضوعـات متعـددة.

سـتقدمها (سـينما الحـوش) والحفلات

غنائيـة يصافـح مـن خاللهـا فنانـون

ا لمصا حبـة .

سـيقدم شـعراء تونسـيون عـددا مـن

الغنائيـة

والعـروض

المسـرحية

ويحتفـي المعـرض بالثقافة التونسـية

االمسـيات الشـعرية.

فـي التـراث والثقافـة التونسـية حيـث

التقـدم العلمـي للنشـر والتوزيـع ومركـز

الثقافـي

(ضيف الشـرف) عبر جملة من الفعاليات

الطهـي الحـي إلـى جانـب مـا يزيـد عـن

تسـتضيف عددا مـن المفكريـن واألدباء

كمـا

يتضمـن

البرنامـج

األمسـيات الشـعرية وورش عمـل
 150ورشـة عمـل فـي مختلـف المجاالت

الثقافيـة والعـروض السـينمائية التـي

تونسـيون جماهيرهـم ومحبيهـم كمـا

والمثقفيـن والمختصيـن فـي الثقافـة
والتـراث التونسـي إضافـة إلـى حفلات

ويشـارك مـن الكويـت كل مـن شـركة

البحوث والدراسـات الكويتية والمجلس
الوطنـي للثقافـة والفنـون واآلداب وعدد

مـن دور النشـر والمكتبـات الكويتيـة.

تبقـى بـؤرة لعـدم االسـتقرار فـي منطقـة

وشـدد السـفير الهيـن فـي الوقـت ذاتـه على

مـا زالـت المطالبـات مسـتمرة دون تحقيـق

لوقـف تلـك االنتهـاكات ووقـف تمعـن

اإلنسـانية.

المطالبـات الدوليـة عـرض الحائـط والتـي

مـن اسـتمرار حالة التوتر مؤكدا أن االسـتقرار
لـن يتحقـق إال بنيـل الشـعب الفلسـطيني

لحقوقـه المشـروعة كافـة وفقـا لألسـس

والمرجعيـات الدوليـة والمتمثلة فـي مبادرة

المسـتوطنين سـاحات المسـجد األقصـى
المبـارك فـي مخالفة صريحة ألبسـط قواعد

القانـون الدولـي والتـي دانتها دولـة الكويت
فـور حدوثهـا.
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الخالد شكر المواطنين لتعاونهم والجهات
كافة على جهودها في نجاح االنتخابات
«اعتماد»

@e3temad_news

تقـدم رئيـس مجلـس الـوزراء باإلنابـة ووزيـر

المجتمـع المدنـي (الصحـة والكهربـاء والمـاء والطاقة

بالشـكر للمواطنيـن علـى تجاوبهـم مـع المرسـوم

االجتماعيـة والتنميـة المجتمعيـة والمواصلات

الدفـاع ووزيـر الداخليـة بالوكالـة الشـيخ طلال الخالد

السـامي لصاحـب السـمو أميـر البلاد الشـيخ نـواف

المتجـددة والتربيـة واإلعلام والعـدل والشـؤون

الكويت تدين
وتستنكر الهجوم
االرهابي على مركز
تعليمي في كابول

وبلديـة الكويـت والهيئـة العامـة للغـذاء والتغذيـة

أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن إدانة واستنكار دولة

وتفاعلهـم وتعاونهـم مـع جهـات الدولـة فـي سـير

ومركـز العمل التطوعي وجمعية الشـفافية الكويتية

العاصمة األفغانية كابول وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من

وقـال الشـيخ طلال الخالـد فـي بيـان صـادر عـن

لحقـوق اإلنسـان وجمعيـة النزاهة الوطنيـة الكويتية

الداخليـة اليـوم الجمعـة إن المواطنيـن جسـدوا

التعاونيـة التـي شـاركت فـي هـذه االنتخابـات.

األحمـد بالدعـوة إلـى انتخابـات مجلـس األمـة 2022
العمليـة االنتخابيـة ونجاحهـا.

اإلدارة العامـة للعالقـات واإلعلام األمنـي بـوزارة
معانـي الوفـاء واالنتمـاء والحـس الوطنـي ممـا أدى
إلـى ظهـور العـرس الديمقراطـي بالشـكل الحضاري
الـذي يليـق بدولـة الكويـت.

والهلال األحمـر الكويتـي وهيئـة الشـباب والرياضـة

األشخاص.

وجمعيـة المحاميـن الكويتيـة والجمعيـة الكويتيـة

وشددت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة على موقف دولة

الكويت المبدئي والثابت الرافض لكافة أشكال العنف

وجمعيـة الصحافـة الكويتيـة واتحـاد الجمعيـات

واإلرهــاب متقدمة بخالص تعازي ومواساة دولة الكويت

ألسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وأعـرب رئيـس مجلـس الـوزراء باإلنابـة ووزيـر الدفـاع
ووزيـر الداخليـة بالوكالـة ووكيـل وزارة الداخليـة

الفريـق أنـور البرجـس عـن كل معاني الشـكر والتقدير

وأشـاد بجهـود وزارة الداخليـة وتعـاون وزارة الدفـاع

للأداء المتميـز لمنتسـبي القطاعـات األمنيـة

اإلطفـاء العـام ووزارات الدولـة وهيئـات ومؤسسـات

انتخابـات مجلـس األمـة .2022

(رئاسـة األركان العامـة) والحـرس الوطنـي وقـوة

الكويت للهجوم االرهابي الذي استهدف مركزا تعليميا غرب

وأبنائهمـا وبناتهمـا المتطوعيـن الذيـن شـاركوا فـي

الشيخ طالل الخالد

الفائزون بعضوية مجلس األمة عن
الدائرة األولى في انتخابات «أمة »2022

«اعتماد»

@e3temad_news

أعلـن رئيـس اللجنـة الرئيسـية فـي الدائـرة األولـى

 - )2020 - 2008 - 2006 -عضـو جمعيـة الصحافييـن

الخطـوط الجويـة الكويتيـة  -عضـو مجلـس األمـة

العشـرة الحاصليـن علـى أعلـى األصـوات ،والفائزيـن

 -أسـامة الزيـد فـي المركـز الثالث وحصـل على 5764

عضـو جمعيـة حقـوق اإلنسـان  -عضـو غرفـة تجـارة

عمل في قطاع البتروكيماويات.

 -د .عـادل الدمخـي فـي المركـز السـادس وحصل على

المستشـار أنور علي بورسـلي عن أسـماء المرشـحين
بعضويـة مجلـس األمـة عـن الدائـرة األولـى فـي

انتخابـات أمـة ،2022وهـم:

ومنظمـة العفـو الدوليـة والنـادي العربـي الرياضي.
صوتا

( - )2020 - 2016 - 2013عضـو جمعيـة الصحافييـن

وصناعـة الكويـت.

 -عبـداهلل المضـف فـي المركـز األول وحصـل علـى

 -أحمـد الري فـي المركـز الرابـع وحصـل علـى 4104

 3403صوتا

مواليـد  - 1983حاصـل علـى بكالوريـوس إدارة

مواليـد  - 1955حاصـل علـى درجـة البكالوريـوس

 - 2016دكتـوراه فـي الشـريعة اإلسلامية.

الخليـج للعلـوم والتكنولوجيـا بالكويـت  -عمـل فـي

 - )1999عضـو مجلـس األمـة (2013 - 2008 - 2006

 2889صوتـا

 6375صوتـا

األعمـال مـن كليـة العلـوم اإلداريـة فـي جامعـة

القطاعيـن المصرفـي واالسـتثماري  -عضـو الجمعية
االقتصاديـة الكويتيـة  -عضـو مجلـس األمـة .2020
 د .حسـن جوهـر فـي المركـز الثانـي وحصـل علـى 6332صوتـا

صوتـا

باالحصـاء  -عضـو المجلـس البلـدي (- 1995 - 1993
تكميلـي).

 -أسـامة الشـاهين فـي المركـز السـابع وحصـل علـى

وزارة المواصلات وضابـط بالجيـش الكويتي  -عضو

الدفـاع  -عضـو مجلـس ادارة جمعيـة مشـرف

ماجسـتير قانـون  -عضو مجلس األمـة  2012المبطل

االقتصاديـة الطويتيـة  -عضـو جمعيـة الخريجيـن

(.)2013 - 2010

المحاميـن  -عضـو جمعية (برلمانيـون ألجل القدس).

 2012 - 2009 - 2008 -مبطل .)2016 - 2013 - 2012 -

صوتا

صوتا

جمعيـة حقـوق االنسـان الكويتيـة  -عضـو الجمعية

 -عيسـى الكنـدري فـي المركـز الخامـس وحصـل علـى

 - 2020 - 2016 -محامـي دولـة  -عضـو جمعيـة

الكويتيـة  -عضـو مجلس األمة (2006 - 2003 - 1999

مواليـد  - 1963شـغل منصـب وزيـر المواصلات

 -صالـح عاشـور فـي المركز الثامن وحصـل على 2867

 -حمـد المدلـج فـي المركز التاسـع وحصل علـى 2826

والشـؤون اإلسلامية سـابقا  -دبلـوم المعهـد

مواليـد  - 1953حاصـل علـى دبلـوم بالتربيـة

مواليـد  - 1984 -حاصـل علـى درجـة البكالريـوس

 3683صوتـا

مواليـد عـام  - 1960دكتـوراه فـي العلوم السياسـية

وزيـر الدولـة لشـؤون البلديـة ووزيـر األوقـاف

 - )1996 -عضـو مجلـس األمـة (2003 - 1999 - 1996

التجـاري تخصـص بنـوك  -موظـف بمؤسسـة

 -أسـتاذ العلـوم السياسـية بجامعة الكويـت (1991

مواليـد  – 1965عضـو مجلـس األمـة  2012المبطـل –

وبكالوريـوس اقتصـاد  -عمـل مسـاعد مهنـدس فـي

فـي العلـوم العسـكرية عمـل ضابطـا فـي وزارة

التعاونيـة ( - )2013 - 2011عضـو المجلـس البلـدي

 خالـد العميـرة فـي المركـز العاشـر وحصـل علـى 2228صوتـا.

حاصـل علـى درجـة البكالريـوس للعلـوم األمنيـة

 -عمـل ضابطـا فـي وزارة الداخليـة  -عمـل مديـرا

الدارة السـجل العام بـاإلدارة العامـة لمكتب وكيل
وزارة الداخليـة.

الفائزون بعضوية مجلس األمة عن
الدائرة الثانية في انتخابات «أمة »2022

«اعتماد»

@e3temad_news

أعلـن رئيـس اللجنـة الرئيسـية فـي الدائـرة الثانيـة المستشـار

اكاديميـة سـعد العبـداهلل للعلـوم األمنيـة  -ضابـط فـي وزارة

قسـم األسـطول األميـري سـابقا  -عضـو مجلـس األمـة (ديسـمبر

األصـوات ،والفائزيـن بعضويـة مجلـس األمـة عـن الدائـرة الثانيـة

عـام  - 2012أمين سـر نـادي الصليبيخات الرياضـي  -عضو الجمعية

ومهندسـي الطيـران  -عضـو نقابـة العامليـن فـي الخطـوط الجويـة

بـدر المسـعد عـن أسـماء المرشـحين العشـرة الحاصليـن علـى أعلـى

فـي انتخابـات أمـة ،2022وهـم:

 -د .بدر المال في المركز األول وحصل على  7285صوتا

الداخليـة الكويتيـة  -نائـب رئيـس نـادي الصليبيخـات الرياضـي
الكويتيـة للدفـاع عـن المـال العـام.

 -حامد البذالي في المركز الرابع وحصل على  3374صوتا

 2012المبطـل  - )2020 - 2016 - 2013 -عضـو جمعيـة الطياريـن

الكويتيـة.

 -فالح الهاجري في المركز السادس وحصل على  2921صوتا

مواليـد  - 1971حاصـل علـى درجـة الدكتـوراه فـي القانـون  -محـام

ليسـانس حقـوق جامعـة الكويت  -دبلـوم عالي من معهـد الكويت

مديـر مركـز االترجـه لتحفيـظ القران الكريـم  -عضو منتـدب بالهيئة

األمنيـة  -رئيـس تحقيـق فـي الداخليـة  -عضـو مجلـس (2016

للتعليـم التطبيقـي  -رئيس تحقيق باالدارة العامـة للتحقيقات في

 -عالية الخالد في المركز السابع وحصلت على  2472صوتا

وعضـو هيئـة التدريـس فـي أكاديميـة سـعد العبـداهلل للعلـوم

تكميلـي )2020 -

 -محمد المطير في المركز الثاني وحصل على  4364صوتا

للدراسـات القضائيـة  -اسـتاذ محاضـر قانـون فـي الهيئـة العامـة
وزارة الداخليـة  -عضـو الجمعيـة الكويتيـة للدفـاع عـن المـال العـام
 -عضـو جمعيـة الشـفافية الكويتيـة  -عضـو جمعيـة الحقوقييـن

مواليـد عـام  - 1969حاصـل علـى بكالوريـوس فـي إدارة األعمـال -

الكويتيـة  -عضـو جمعية حقوق االنسـان الكويتيـة  -عضو منظمة

 -شعيب علي شعبان في المركز الثالث وحصل على  3394صوتا

 -خليل الصالح في المركز الخامس وحصل على 2949صوتا

عضـو مجلـس األمـة (.)2020 - 2016 - 2008 - 2006 - 2003

مواليـد  - 1984حاصـل علـى بكالوريـوس علـوم الشـرطة مـن

العفـو الدولية.

مـن مواليـد عـام  - 1958حاصل علـى دبلوم الطيـران المدني  -رئيس

العامـة للتعليم التطبيقـي والتدريب.

مواليـد  - 1974بكالوريوس اعلام من جامعة الكويت  -بكالوريوس
ادارة اعمـال مـن الجامعـة االمريكيـة فـي الكويـت  -ماجسـتير ادارة

 -عضـو مجلـس األمـة (فبرايـر  2012المبطـل  - )2020 -الرئيـس

 -عمـل فـي مجـال االعلام والتجـارة  -عضـو جمعيـة الصحفييـن

 -د .حمد المطر في المركز الثامن وحصل على  2460صوتا

الكيميائييـن العـرب.

 -عبداهلل االنبعي في المركز العاشر وحصل على  1922صوتا.

اعمـال مـن جامعـة هولـت الدولية  -عملـت في التجـارة الحرة.

السـابق للجمعيـة الكيميائيـة الكويتيـة  -الرئيـس السـابق التحاد

مـن مواليـد عـام  - 1970حاصـل علـى درجـة الدكتـوراه فـي الكيميـاء

 -عبدالوهاب العيسى في المركز التاسع وحصل على  2056صوتا

الصناعيـة  -عضـو هيئـة التدريـس فـي كليـة الدراسـات العليـا

مواليـد  - 1988بكالوريـوس علـوم سياسـية مـن جامعـة الكويـت

الكويتيـة.

مواليـد  - 1983بكالوريـوس مـن جامعـة الكويـت  -عمل فـي القطاع

الخـاص  -محكـم تجـاري معتمـد  -زميل معهـد التأميـن البريطاني.
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الفائزون بعضوية مجلس األمة عن
الدائرة الثالثة في انتخابات «أمة »2022

«اعتماد»

@e3temad_news

أعلـن رئيـس اللجنـة الرئيسـية فـي الدائـرة الثالثـة

والتدريـب  -عضـو مجلـس إدارة الجمعيـة الكويتيـة

العمـارة من كليـة الهندسـة والبترول في جامعـة الكويت

العشـرة الحاصليـن علـى أعلـى األصـوات ،والفائزيـن

للدفـاع عـن المـال العـام.

األميركيـة  -عضـو هيئـة التدريـس فـي جامعـة الكويت -

المستشـار عبـد السلام البعيجـان عـن أسـماء المرشـحين
بعضويـة مجلـس األمة عـن الدائـرة الثالثة فـي انتخابات

لحمايـة البيئـة ورئيـس مجلـس إدارة الجمعيـة الكويتية

 - 2008ماجسـتير فـي العمـارة مـن جامعـة سينسـاتي

 -د .عبدالكريـم الكنـدري فـي المركـز الثالـث وحصـل علـى

متخصـص فـي السياسـات العمرانية وتخطيـط وتنظيم

 -أحمـد السـعدون فـي المركـز األول وحصـل علـى 12239

مـن مواليـد  - 1981حاصـل علـى دكتـوراه قانـون أعمـال

 -جنـان حسـن رمضان فـي المركز السـادس وحصلت على

مواليـد  - 1934رئيـس مجلـس األمـة سـابقا  -عضـو

الحقـوق بجامعـة الكويـت  -محكـم معتمـد فـي جمعيـة

مواليـد  - 1973بكالوريـوس هندسـة كيميائيـة مـن

 - )2012 - 2009 - 2008 - 2006 - 2003 -وكيـل مسـاعد

 -عضـو مركـز قانون المؤسسـات في جامعة ستراسـبورغ

نـادي كاظمـة في عـام  1964رئيس االتحـاد الكويتي لكرة

 -مهند الساير في المركز الرابع وحصل على  5998صوتا

أمـة ،2022وهـم:
صو تا

مجلس األمة (1999 - 1996 - 1992 - 1985 - 1981 - 1975

لشـؤون البـرق والهاتـف فـي وزارة المواصلات  -أسـس
القـدم مـن عـام  1968حتـى .1976

 6915صوتـا

وقانـون تجـاري  -يعمـل محاميـا وأسـتاذا فـي كليـة
المحاميـن الكويتيـة  -عضـو جمعيـة المحاميـن الكويتية

المدن.

 4301صوتا

جامعـة الكويـت  -ماجسـتير هندسـة كيميائيـة مـن

عمـل طيـار في الخطـوط الجوية الكويتيـة  -عضو مجلس

مواليـد  - 1974بكالوريـوس فـي إدارة األعمـال -

جمهوريـة مصـر العربيـة  -عينـت عضـوا فـي المجلـس

 -حمد العبيد في المركز الثامن وحصل على  3376صوتا

 2020 - 2013عضـو جمعيـة خيطـان التعاونيـة.

مواليـد  - 1981عضـو مجلـس األمـة  - 2020ماجسـتير

الكويتـي  -عينـت عضوا فـي جهـاز المناقصـات المركزية

واصـول الفقـه مـن جامعـة الكويـت  -حاصـل علـى درجـة

المحاميـن.

لشـؤون االسـكان عـام .2018

مديـر ادارة مكتـب المديـر العـام فـي هيئة القران والسـنة

الفرنسـية  -عضـو مجلـس األمـة (.)2020 - 2016 - 2013

جامعـة الكويـت  -دكتـوراه مـن جامعـة عيـن شـمس فـي

األمة .2012

البلـدي  - 2009شـغلت منصـب مستشـار بمجلـس االمـة

مواليـد  - 1982حاصـل علـى بكالوريـوس الفقـه المقـارن

 -د .خليـل أبـل في المركز العاشـر وحصـل على 2963

 -تولـت منصـب وزيـر االشـغال العامـة ووزيـر الدولـة

الماجسـتير فـي االقتصاد االسلامي من جامعـة القاهرة -

مواليـد  - 1965حاصـل علـى الدكتـوراه فـي

 مديـر ادارة العنايـة بالقـرآن الكريـم والسـنة النبويـة.صو تا

 -مهلهـل المضـف فـي المركـز الثانـي وحصـل علـى 7005

فـي القانـون الخـاص  -محـام  -نائـب رئيـس جمعيـة

مواليـد  - 1971عضـو مجلـس األمـة  - 2020دبلـوم

 -د .عبدالعزيـز الصقعبـي فـي المركـز الخامـس وحصـل

 -عمـار العجمـي فـي المركـز السـابع وحصـل علـى 3784

المعهـد الصناعـي فـي الهيئة العامـة للتعليـم التطبيقي

مواليـد  - 1986عضـو مجلـس األمـة  - 2020بكالوريـوس

مواليـد  - 1962حاصـل علـى بكالوريـوس طيـران تجـاري -

صو تا

الهندسـة الميكانيكيـة  -عضـو هيئـة التدريـس فـي

علـى  5329صوتـا

صوتـا

 -فـارس العتيبـي فـي المركـز التاسـع وحصـل علـى 3189

مراقـب عام في بلدية الكويـت  -عضو مجلس االمة

صوتا.

هندسـة البرامـج  -عضـو فـي هيئـة التدريـس فـي
كليـة العلـوم بجامعـة الكويـت  -عضـو جمعيـة

المهندسـين الكويتيـة  -عضـو مجلس األمـة (2012
مبطـل .)2013 -

أسماء الفائزين بعضوية مجلس األمة
عن الدائرة االنتخابية الرابعة

«اعتماد»

@e3temad_news

أعلنـت اللجنة الرئيسـية فـي الدائـرة الرابعة النتخابـات مجلس

ومرشـحة.

اسـماؤهم بعضويـة المجلـس فـي االنتخابـات التي جـرت يوم

عـدد االصـوات - :الفائـز االول :شـعيب شـباب المويـزري  -مـن

االمـة الكويتـي (أمـة  )2022فـوز المرشـحين العشـرة التاليـة

الخميـس وجـاءت وفـق الترتيـب التالـي - 1 :شـعيب شـباب
المويـزري (  8995صوتـا)  - 2محمـد هايـف المطيـري ( 7266

والتحكيـم  -محكـم معتمـد لـدى جمعيـة المحاميـن الكويتيـة

وفيمـا يلـي السـيرة الذاتيـة للفائزيـن العشـرة في الدائـرة وفق

 -عضـو الجمعيـة الكويتيـة لمقومـات حقـوق االنسـان  -عضـو

مواليـد  - 1959حاصـل علـى دبلـوم العلـوم الشـرطية  -عقيـد

العـدل سـابقا  -نائـب رئيـس مركـز التحكيـم فـي جمعيـة

سـابق فـي وزارة الداخليـة  -عضـو مجلـس األمـة (2012 - 2009

فـي جمعيـة الخريجيـن الكويتييـن  -اميـن سـر نقابـة وزارة
المحاميـن الكويتيـة سـابقا  - -الفائـز الرابـع :مبـارك هيـف

صوتـا)  - 3مبـارك حمود الطشـه (  7098صوتـا)  - 4مبارك هيف

المبطـل  - )2020 - 2016 -وزيـر الدولـة لشـؤون اإلسـكان وزيـر

الحجـرف  -مـن مواليـد  - 1970حاصـل علـى درجـة الليسـانس

 -مرزوق خليفة الشـمري (  5170صوتا)  - 7سـعد علي الرشـيدي

 -الفائـز الثانـي :محمـد هايـف المطيري  -مواليـد  - 1964حاصل

 -عضـو مجلـس األمـة ( - )2020 - 2016عضـو جمعيـة المحامين

عبـداهلل فهـاد العنـزي (  4825صوتا)  - 10يوسـف محمد البذالي

في وزارة االوقاف والشـؤون االسلامية  -رئيـس لجنة الفردوس

 -الفائـز الخامـس :ثامـر سـعد الظفيـري  -مـن مواليـد 1976

الحجـرف (  6342صوتـا)  - 5ثامر سـعد الظفيري (  5597صوتا) 6

(  5007صوتـا)  - 8عبيـد محمـد المطيـري (  4834صوتـا) - 9
(  4735صوتـا) واغلقـت مراكـز االقتـراع فـي انتخابـات مجلـس

شـؤون مجلـس األمـة سـابقا.

علـى باكالوريـوس فـي الدراسـات االسلامية  -امـام وخطيـب

الكويتيـة.

السـابع :سـعد علـي الرشـيدي  -مـن مواليـد  - 1965حاصـل على

 - 1976بكالوريـوس هندسـة ميكانيكيـة مـن جامعـة الكويـت

عمـل خبيـرا هندسـيا فـي إدارة الخبـراء بـوزارة العـدل ومهندسـا

مجلـس األمـة ( 2012 - 2009 - 2008المبطـل - 2013 - 2012 -

مجلـس األمـة .2009

 )2020 -عضـو فـي جمعيـة المهندسـين الكويتيـة.

 -الفائـز الثامـن :عبيـد محمـد المطيـري  -مواليـد  - 1971حاصـل

مدنيـة مـن المملكـة المتحـدة  -ماجسـتير تخصـص ادارة

بكليـة الحقـوق بجامعـة الكويـت  -عضـو مجلـس األمـة (2012

معاملات ادارة التحقيـق والمتابعـة لبلديـة العاصمـة  -موظف

 -حاصـل علـى درجـة البكالوريـوس فـي الهندسـة المعماريـة -

شـهادة الثانويـة العامـة  -عمـل فـي وزارة الداخليـة  -عضويـة

 -الفائـز الثالـث :مبـارك حمـود الطشـه :حاصـل علـى دكتـوراه

معماريـا في وزارة األشـغال العامة  -عضو مجلـس األمة (2016

.)2020 - 2016

واسـتمرت عمليـة االقتـراع لمـدة  12سـاعة متتاليـة بـدءا مـن

قانونـي لوزيـر العـدل ووزيـر األوقـاف  -مـدرس قانـون االحـول

 -الفائـز السـادس :مـرزوق خليفـة الخليفـة  -مـن مواليـد - 1961

علـى الدكتـوراه فـي القانـون االجرائـي  -عضـو هيئـة التدريـس

الختيـار  50عضـوا لمجلـس األمـة مـن بيـن  305مرشـحين

المعهـد التجـاري  -محكـم معتمد لـدى الغرفة العربيـة للتوفيق

األمـة ( )2022فـي الدوائـر الخمـس ابوابها عنـد السـاعة الثامنة

مسـاء أمـس االول بالتوقيـت المحلـي وذلـك الختيـار اعضـاء
مجلـس االمـة فـي فصلـه التشـريعي ال17

السـاعة الثامنـة صباحـا وفـق نظـام الصـوت االنتخابـي الواحد

للـزكاة والصدقـات سـابقا  -عضـو جمعيـة احيـاء التـراث

فـي الحقوق والماجسـتير فـي القانـون ودبلوم القانـون الخاص

االسلامي  -عضـو مجلـس األمـة (.)2016 - 2012 - 2009 - 2008

فـي القانـون الخـاص مقـارن بالشـريعة االسلامية  -مستشـار
الشـخصية فـي جامعـة الكويـت  -مـدرس قانـون مدنـي فـي

عضـو مجلـس األمـة  - 2020حاصـل علـى درجـة الماجسـتير في

العلـوم العسـكرية  -عمـل ضابطـا في الجيـش الكويتـي .الفائز

مبطـل  - )2020 -الفائـز التاسـع :عبـداهلل فهـاد العنـزي  -مواليـد

 مهنـدس فـي وزارة االوقـاف والشـؤون االسلامية  -عضـو الفائـز العاشـر :يوسـف محمـد البذالـي  -بكالوريوس هندسـةهندسـية مـن المملكـة االردنيـة الهاشـمية  -رئيـس قسـم
فـي بلديـة الكويـت  -عضـو جمعيـة المهندسـين الكويتيـة.

أسماء الفائزين بعضوية مجلس األمة
عن الدائرة االنتخابية الخامسة

«اعتماد»

@e3temad_news

أعلنـت اللجنـة الرئيسـية فـي الدائـرة االنتخابيـة

 -ماجسـتير فـي القانـون المدنـي  -محـام وباحـث

التعاونيـة  - 2000مـدرس حاسـوب فـي وزارة التربيـة

الكويتـي (أمـة  )2022وذلـك بعـد فـرز االصـوات

( - )2020 - 2016 - 2013عضـو جمعيـة المحاميـن

جمعيـة المحاسـبين والمراجعيـن الكويتيـة.

الخامسـة أسـماء الفائزيـن بعضويـة مجلـس االمـة
المشـاركة فـي العمليـة االنتخابيـة التـي جـرت يـوم
الخميـس وهـم كالتالـي:

قانونـي فـي وزارة الداخليـة  -عضـو مجلـس األمـة
وعضـو جمعيـة العمريـة والرابيـة التعاونيـة.

 -عضـو الجمعيـة االقتصاديـة الكويتيـة  -عضـو

 -الفائـز الخامـس :محمـد هـادي الحويلـة  -مواليد عام

 -الفائـز الثانـي :سـعود عبدالعزيـز الهاجـري -

 - 1971دكتـوراه فـي اإلدارة وماجسـتير فـي العلـوم

 - 2سعود عبدالعزيز الهاجري (  10252صوتا)

المتحـدة  -ماجسـتير الهندسـة الميكانيكيـة

سـعد العبـداهلل للعلـوم األمنيـة والجامعـة العربيـة

 - 4هاني حسين شمس (  6814صوتا)

والصحافـة  -عضـو جمعيـة المهندسـين الكويتيـة -

 - 1حمدان سالم العازمي (  10799صوتا)
 - 3خالد محمد العتيبي (  9243صوتا)

 - 5محمد هادي الحويلة (  6765صوتا)

بكالوريـوس الهندسـة الميكانيكيـة مـن الواليـات
مـن الواليـات المتحـدة  -عمـل فـي مجـال االعلام
عضـو الجمعية األمريكية للمهندسـين الميكانيكيين

السياسـية  -عضـو هيئـة التدريـس فـي أكاديميـة
المفتوحـة  -عضـو مجلس األمـة (2013 - 2009 - 2008

 - )2020 - 2016 -عضـو المعهـد الدولـي للدراسـات

االسـتراتيجية والمعهـد الملكـي للدراسـات الدوليـة

بالمملكـة المتحـدة  -بكالوريـوس اعلام مـن جامعـة

 -الفائـز التاسـع :مـرزوق فالـح العازمـي :مواليـد 1952

 -الفائـز الثالـث :خالـد محمـد العتيبـي  -مواليـد عـام

الصحافييـن الدوليـة.

جامعـة القاهـرة بجمهوريـة مصـر العربيـة  -حاصـل

للشـؤون الصحيـة فـي بلديـة الكويت  -عضـو جمعية

مجلـس األمـة (.)2020 - 2016

عـام  - 1961اإلجـازة الجامعيـة  -رئيـس قسـم فـي

اكاديميـة سـعد العبـداهلل للعلـوم االمنيـة.

وفيمـا يلـي السـيرة الذاتيـة للفائزيـن العشـرة فـي

 -بكالوريـوس تجـارة تخصـص محاسـبة مـن جامعـة

 2012المبطـل ـ ديسـمبر  2012المبطـل .)2020 -

 - 1972بكالوريـوس ادارة أعمـال  -عمـل فـي شـركة

 -الفائـز األول :حمـدان سـالم العازمـي  -مواليـد 1968

االجتماعيـة  -رئيـس مجلـس ادارة جمعيـة الرميثيـة

علـى دبلـوم تقنيـة المعلومـات مـن كليـة كامبريـدج

 - 6الصيفي مبارك العجمي (  6525صوتا)

 -عضـو مؤسـس فـي جمعيـة قلـب األطفـال الخيريـة.

 - 8ماجد مساعد المطيري (  5465صوتا)

 - 1966بكالوريـوس فـي العلـوم الشـرطية  -عضـو

 - 10فيصل محمد الكندري (  4530صوتا)

 -الفائـز الرابـع :هانـي حسـين شـمس :مواليـد 1970

 - 7محمد حسين العجمي (  5725صوتا)
 - 9مرزوق فالح العازمي (  4830صوتا)

الدائـرة وفـق عـدد االصـوات:

الكويـت  -رئيـس مجلـس ادارة جمعيـة الثقافـة

فـي لنـدن  -عضـو فـي جمعيـة الصحافييـن وجمعيـة

 6أكتوبـر بجمهوريـة مصـر العربيـة ماجسـتير مـن

 -الفائـز السـادس :الصيفـي مبـارك العجمـي  -مواليـد

علـى درجـة الدكتـوراه  -عمـل اسـتاذ محاضـر فـي

بلديـة الكويـت  -عضـو مجلـس األمـة ( 2009ـ فبرايـر

 -الفائـز الثامـن :ماجـد مسـاعد المطيـري :مواليـد

 )2008وعضويـة المجلـس الوطنـي .1990

 -الفائـز السـابع :محمـد حسـين العجمـي :حاصـل

نفـط الكويت  -امين سـر مبـرة الرحمـة الخيرية  -عضو

 -ماجسـتير ادارة اعمـال  -عمـل فـي القطـاع الخـاص -

مجلـس األمـة .2016

 -بكالوريـوس ادارة اعمـال  -عمـل مديـر ادارة بالوكالـة

الرقـة التعاونيـة  -عضـو االتحـاد الكويتـي للمزارعيـن
 -عضـو مجلـس األمـة (- 2006 - 2003 - 1999 - 1996

 -الفائـز العاشـر :فيصـل محمد الكنـدري :مواليد 1970

عضـو مجلـس األمـة ( 2012مبطـل .)2013 -
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الرئيس الروسي وقادة األقاليم الشرقية في أوكرانيا
يوقعون اتفاقات انضمام إلى روسيا
وقـع الرئيـس الروسـي فالديميـر بوتيـن وقـادة أقاليـم

المتحـدة» داعيـا الجانـب األوكراني إلـى «وقف العمليـات القتالية

شـرق أوكرانيـا امـس الجمعـة اتفاقيـات تقضـي بانضمـام هـذه

وذكـر أن «مالييـن النـاس فـي هـذه األقاليـم يعتبـرون أنفسـهم

(دونيتسـك) و(لوغانسـك) و(زاباروجيـا) و(خيرسـون) الواقعة في
األقاليـم األربعـة إلـى روسـيا االتحاديـة.

فـورا والعـودة إلـى طاولـة المفاوضات».

انطالقـا مـن الخلفيـة الثقافيـة والتقاليـد واللغـة جزءا من روسـيا

ووقـع هـذه االتفاقيـات كل مـن رئيـس (جمهوريـة دونيتسـك

ولديهـم عزيمـة قويـة لالنضمـام إلـى وطنهـم التاريخـي».

الشـعبية) ليونيـد باسيتشـنيك ورئيـس إقليـم (زاباروجيـا)

(دونبـاس) وغيرهـا من المناطـق المحررة باعتبـاره الطريق الوحيد

الشـعبية) دينيـس بوشـيلين ورئيـس (جمهوريـة لوغانسـك
يغفينـي باليتسـكي ورئيـس إقليـم (خيرسـون) فالديمر سـالدو.

وطالـب بوتيـن القيـادة األوكرانيـة «باحتـرام حـق النـاس فـي

نحـو السلام».

وقـال الرئيـس بوتيـن فـي خطـاب ألقـاه أمـام اجتمـاع عقـده فـي

ووصـف بوتيـن محـاوالت الغـرب فـرض «نظـام قائم علـى قواعد

وأعضـاء الحكومـة وبثـه التلفزيـون الروسـي إن «سـكان أقاليـم

القواعـد قائلا إن «روسـيا لـن تقبـل العيـش بها».

(الكرمليـن) وضـم أعضـاء مجلـس الدومـا والمجلـس الفيدرالـي
(دونيتسـك) و(لوغانسـك) و(زاباروجيـا) و(خيرسـون) الذيـن

صوتـوا فـي اسـتفتاء عـام اختـاروا االنضمـام إلـى روسـيا».

يضعهـا الغـرب نفسـه» بأنهـا «هـراء» مؤكـدا رفـض بلاده لهذه
وتمكنـت القـوات الروسـية التـي بـدأت فـي ال 24مـن فبرايـر
الماضـي عمليـة عسـكرية خاصة في شـرق أوكرانيا من مسـاعدة

وأضـاف أن «بلاده لـن تخـون رغبتهـم وهـم أصبحـوا اآلن وإلـى

قوات جمهوريتي (دونيتسـك) و(لوغانسـك) الشـعبية من بسط

حقهـم فـي تقريـر المصير الذي ينـص عليه ميثـاق منظمة األمم

إقليـم (خيرسـون) ومناطـق واسـعة مـن إقليـم (زاباروجيـا).

األبـد مواطنيـن روسـا» معتبـرا أن «سـكان تلـك األقاليـم مارسـوا

سـيطرتها علـى كامـل أراضـي اإلقليميـن واسـتولت كذلـك علـى

فالديمير بوتين

محادثات جزائرية  -روسية لتعزيز
الشراكة االستراتيجية

غوتيريش :أي قرار روسي بضم مناطق
بأوكرانيا ال قيمة قانونية له ويستحق اإلدانة

انطونيو غوتيريس

أكـد األميـن العـام لألمـم المتحـدة انطونيـو غوتيريـش امـس

أحـد األعضـاء الخمسـة الدائميـن فـي مجلـس األمـن يتحمـل

(دونيتسـك) و(لوهانسـك) و(خيرسـون) و(زابوروجيـا) فـي

وأوضـح «ال يمكـن التوفيق بين هذا الفعل وبيـن اإلطار القانون

االول أن أي قـرار روسـي بالمضـي قدمـا فـي ضـم مناطـق

أوكرانيـا لـن يكـون لـه قيمـة قانونيـة ويسـتحق اإلدانـة.

«اعتماد»

@e3temad_news

بحـث وزيـر الزراعـة الروسـي دميتـري الجزائـر فـي إطـار انعقـاد الـدورة العاشـرة ويحقـق مصالحهمـا المشـتركة».
باتروشـيف مـع رئيـس الـوزراء الجزائـري للجنـة الحكوميـة المشـتركة الجزائريـة يذكـر أن وزيـر الزراعيـة الروسـي دميتـري
أيمـن بـن عبدالرحمـن « تعزيـز الشـراكة -الروسـية للتعـاون االقتصـادي والتجـاري باتروشـاف كان بحـث فـي وقـت سـابق مـع
االسـتراتيجية بيـن البلدين مـن خالل العمل والعلمـي والتقنـي».

وزيـر الخارجيـة رمطـان لعمامـرة مخرجـات

علـى تجسـيد مخرجـات الـدورة العاشـرة وأوضـح أن « اللقـاء شـكل فرصـة لتقييـم اللجنـة الثنائيـة حيـث أكـد الجانبـان أن
للجنـة الحكوميـة الثنائيـة».

التعـاون الثنائـي علـى ضـوء نتائـج النجـاح الـذي حققتـه الـدورة يعكـس اإلرادة

وذكـر مقر رئاسـة الـوزراء الجزائرية في بيان هـذه الـدورة العاشـرة للجنـة الحكوميـة القويـة للقيـادة العليـا للبلديـن فـي تطويـر
لـه أن « رئيـس الـوزراء أيمـن بـن عبدالرحمـن المشـتركة» كمـا اتفقـا وفقـا للبيـان علـى عالقـات الصداقـة والتعـاون بيـن الجزائـر
اسـتقبل وزيـر الزراعـة الروسـي دميتـري « المضـي قدمـا فـي تجسـيدها بمـا يعـزز وروسـيا إلـى مسـتوى اإلمكانيـات الهائلـة
باتروشـيف الـذي يقـوم بزيـارة عمـل إلـى الشـراكة االسـتراتيجية بيـن البلديـن للبلديـن.

المبعوث األممي لليمن يحذر من صعوبة
التوصل لهدنة جديدة إذا عادت الحرب

حـذر المبعـوث األممـي إلـى اليمـن هانـس

الهدنة وتوسـيعها ضرورة إنسـانية وسياسية

لتمديـد الهدنـة اإلنسـانية فـي اليمـن التـي

الحصـول علـى فـرص أخـرى للهدنـة فـي حـال

وأضـاف أن «الهدنـة أحدثـت أثـرا ملموسـا علـى

والتـي يشـارف تمديدهـا الثانـي علـى االنتهـاء

جـاء ذلـك فـي بيـان صـدر عـن مكتـب غروندبـرغ

الفوائـد وتوسـيعها».

وتتمسـك الحكومـة الشـرعية بضـرورة

منـه بعـد اختتامـه زيـارة إلـى العاصمـة اليمنية

الحـرب يتطلـب شـجاعة وقيـادة مـن جميـع

غروندبـرغ مسـاء امـس االول مـن عـدم إمكانيـة
عـودة الحـرب فـي اليمـن.

وتلقـت وكالـة األنبـاء الكويتيـة (كونـا) نسـخة
صنعـاء أجـرى خاللهـا «مناقشـات مكثفـة حـول

القضايـا المتعلقة بدفع رواتـب موظفي الخدمة

المدنيـة والمسـائل المتعلقة بالموانـئ والمطار
والحفـاظ علـى هـدوء الجبهـات األماميـة».

وقـال غروندبـرغ نقلا عـن هـذا البيـان إن «تجديد

كمـا إنهـا فرصـة ال يمكـن أن نضيعها».

حيـاة اليمنييـن  ..لدينـا الفرصـة للبنـاء علـى هذه

تسـري فـي البلاد منـذ مطلـع إبريـل الماضـي

فـي الثانـي مـن شـهر أكتوبـر المثبـل.

وأشـار إلـى أن «السـعي لتحقيـق السلام علـى

تنفيذ ميليشـيات الحوثي لكافـة التزاماتها

األطـراف» الفتـا إلـى أنـه فـي حـال العـودة للحرب

وفـي مقدمتهـا فتـح الطـرق المؤديـة إلـى

«فإننـا قـد ال نحظـى بهـذا النـوع مـن الفـرص مرة
أخـرى مجـددا لفتـرة طويلـة».

ويبـذل المبعوث األممـي المدعوم بدبلوماسـية

أمريكيـة وأوروبيـة نشـيطة جهـودا مكثفـة

المنصـوص عليهـا فـي اتفاقيـة الهدنـة
مدينـة (تعـز) المحاصـرة منـذ  8سـنوات

ودفـع مرتبـات الموظفيـن مـن إيـرادات

مينـاء (الحديـدة) وفقـا التفاق (سـتوكهولم)
الموقـع فـي ديسـمبر .2018

الدولـي حيـث يقـف ضد كل ما يعمـل المجتمع الدولـي من أجل

وشـدد غوتيريـس خلال مؤتمر صحفي علـى أن األمـم المتحدة

الدفـاع عنـه ويسـتهين بمقاصـد ومبـادئ االمـم المتحـدة فهو

وسلامتها اإلقليميـة ضمـن حدودهـا المعتـرف بهـا دوليـا

ينبغـي القبـول به».

ملتزمـة تمامـا بسـيادة أوكرانيـا ووحدتهـا واسـتقاللها

وزير الخارجية الجزائري يستقبل وزير الزراعة الروسي

مسـؤولية خاصـة تتمثـل فـي احتـرام الميثـاق».

ووفقـا لقـرارات األمـم المتحـدة ذات الصلـة.

تصعيـد خطيـر بأنـه ليـس لـه مـكان فـي العالـم الحديـث وال

وأشـار إلـى أن الجمعيـة العامـة لألمـم المتحدة واضحـة بنفس

وقـال «لقـد أعلـن الكرمليـن أن المراسـم سـتقام امـس فـي

القـدر ففـي إعلان مبـادئ القانـون الدولـي المتصلـة بالعالقات

وخيرسـون وزابوروجيـا األوكرانيـة وفـي لحظـة الخطـر هـذه

الدولـي العـام مـن قبـل محكمـة العـدل الدوليـة وقـد أعلنـت

موسـكو إلطلاق إجـراءات ضـم أقاليم دونيتسـك ولوهانسـك
البـد لـي مـن التأكيـد علـى واجبـي بصفتـي األميـن العـام علـى
التمسـك بميثـاق االمـم المتحـدة».

وأضـاف «يجـب أن أكـون واضحـا أن االتحـاد الروسـي بصفتـه

الوديـة الصـادر في عام  1970استشـهد مـرارا بقواعـد القانون
الجمعيـة العامـة أن «أراضـي دولـة مـا ال يجـب أن تكـون محـل

اسـتيالء مـن قبـل دولة أخرى نتيجـة للتهديد باسـتعمال القوة
أو اسـتخدامها».
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«ميد» :إعادة تقويم إستراتيجية التوزيع بمصفاة الزور

«اعتماد»
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قالـت مجلـة ميد إن الشـركة الكويتية للصناعـات البتروليـة المتكاملة (كيبيك)

وقـال أحـد المصادر« :كان مـن المتصور دائم ًا أن تسـتهلك محطـة الطاقة زيت

الـزور البالغـة تكلفتهـا  16مليـار دوالر ،مـن أجـل تلبيـة الطلـب المحلـي علـى

محطـة الطاقـة سـتعمل بشـكل أساسـي على الغـاز وسـتتم إضافتهـا بالوقود

تعيـد ضبـط إسـتراتيجيتها فيمـا يتعلـق بعمليـة التوزيـع بمشـروع مصفـاة
الطاقـة وسـط ارتفـاع أسـعار الغـاز العالميـة.

الوقـود منخفـض الكبريـت مـن المصفـاة ،ولكن كان مـن المفهوم فـي األصل أن
مـن المصفـاة ،اآلن الوضـع مختلـف تمامـ ًا ،حيـث تميـل النسـبة كثيـراً نحـو

وتـم اآلن تخصيـص بعـض صهاريـج التخزيـن التـي كانـت سـتصبح مـن بيـن

اسـتخدام زيـت الوقـود منخفـض الكبريـت».

وسـيتم إحضارهـا عبـر اإلنترنـت وفقـ ًا لجـدول زمني سـريع.

فـي وقـت سـابق مـن سـبتمبر ،قـال الرئيـس التنفيـذي بالوكالـة لشـركة نفـط

األجـزاء األخيـرة مـن المشـروع التي سـيتم طرحها عبـر اإلنترنت كأولويـة عالية،

إنتاج الغاز

وقـال مصـدر إن مصفـاة الـزور تصـدر وتبيـع كميـات أكبـر مـن زيـت الوقـود

الكويـت خالـد العتيبي إن الشـركة تهدف إلى زيـادة إنتاج الغـاز الطبيعي لتلبية

المسـتورد للكويـت.

وأضـاف« :مـع تعافـي العالم من االضطرابات التي سـببتها جائحـة كوفيد ،19 -

منخفـض الكبريـت لمحطـة الكهربـاء المحليـة بسـبب ارتفـاع أسـعار الغـاز

الطلـب المحلي.

وأضـاف «كان هنـاك قـرار بإعـادة ترتيـب أولويـات أجـزاء مـن المشـروع مـن أجل

عـاد الطلـب علـى النفـط والغـاز إلـى مسـتوياته السـابقة للوبـاء في عـام .2019

الكهربـاء ،وبعـض صهاريـج التخزيـن ،التـي تم تصنيفها سـابق ًا علـى أنها ذات

إنتاجهـا مـن الغـاز الطبيعـي بمـا يتماشـى مـع إسـتراتيجية مؤسسـة البتـرول

تسـهيل بيـع كميـات أكبـر مـن الوقـود منخفـض الكبريـت إلـى محطـة توليـد

أولويـة منخفضـة ،تـم تخصيصها كخزانات نقـل للصادرات إلـى محطة الطاقة
وتـم تصنيفهـا اآلن كأولويـة أعلـى ،إذ أصبحـت الصـادرات إلـى محطـة الطاقـة
المحليـة بالفعـل عنصـراً ناجحـ ًا للغايـة فـي المشـروع» .علمـ ًا أن الصـادرات إلـى

محطـة الكهربـاء بـدأت قبـل ثالثة أشـهر.

إعادة ترتيب األولويات

أوضـح تقريـر «ميـد» أنه تم اتخـاذ قرار إعـادة ترتيب األولويات مـن قبل وحدات

التخطيط التشـغيلي واإلسـتراتيجي التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.

وفـي هـذه البيئـة ذات األسـعار المرتفعـة ،فـإن الشـركة مصممـة علـى زيـادة
الكويتيـة لتلبيـة الطلـب المحلـي علـى الطاقـة».

فـي عـام  ،2021اسـتوردت الكويـت مـا يزيـد علـى  7.7مليـارات متـر مكعـب من

الغـاز الطبيعـي ،وفقـ ًا للمعلومـات التـي قدمتهـا شـركة  BPالمنتجـة للطاقة في

المملكـة المتحـدة ،وهـذا يزيد بنسـبة  %35.5عما اسـتوردته في العام السـابق.

وشـهدت دول مجلـس التعـاون الخليجـي معـدل نمـو سـنوي فـي اسـتيراد الغاز
بنسـبة  %9.8منـذ عـام  .2011ومـع ارتفاع أسـعار الطاقة العالمية في الشـهرين

الماضييـن ،أصبحـت واردات الغـاز الطبيعـي مصدر قلـق متزايد.
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أظهـرت بيانـات حكوميـة يابانيـة امـس

وأضافـت الوكالـة أن الكويـت تفوقـت علـى

عـن العـام السـابق.

إلـى اليابـان حققـت فـي أغسـطس الماضـي

حيـث قدمـت 4ر 10فـي المئـة مـن اجمالـي

أكبـر مـورد للنفـط إلى اليابـان حيـث ارتفعت

الجمعـة أن صـادرات النفـط الخـام الكويتيـة
أعلـى ارتفـاع لهـا فـي  31األشـهر األخيـرة
والتـي بلغـت 60ر 9مليـون برميـل مـا يعادل
 310االف برميـل يوميـا لتصبـح بذلـك ثالث

أكبـر مـورد للنفـط لليابـان.

قطـر لتصبـح ثالـث أكبر مـزود للنفـط لليابان
واردات اليابـان مـن الخـام.

الـواردات مـن المملكـة بنسـبة 9ر 17فـي

وأشـارت إلـى أن اجمالـي واردات اليابـان

المئـة عـن العـام السـابق إلـى 19ر 1مليـون

علـى أسـاس سـنوي إلـى 98ر 2مليـون برميل

المتحـدة ب05ر 1مليـون برميـل يوميـا.

مـن النفـط الخـام نمـا بنسـبة 3ر 9فـي المئـة

برميـل يوميـا تلتهـا اإلمـارات العربيـة

وذكـرت وكالـة المـوارد الطبيعيـة والطاقـة

يوميـا بزيـادة للشـهر الثالـث عشـر علـى

إلـى اليابـان ارتفعت بنسـبة 8ر 68فـي المئة

وشـكلت صادرات الشـرق األوسـط من النفط

الخامسـة ب 81ألـف برميـل يوميـا.

إجمالـي صادراتهـا بزيـادة 4ر 2نقطة مئوية

فـي العالم بعـد الصيـن والواليـات المتحدة.

اليابانيـة فـي تقريـر أولـي أن أسـعار النفـط
عـن العـام السـابق محققـة بذلـك أول زيـادة
فـي ثالثـة أشـهر.

التوالـي.

الـى اليابـان شـكلت 5ر 94فـي المئـة مـن

ألـف برميـل يوميـا والواليـات المتحـدة
وتعـد اليابـان ثالـث أكبـر مسـتهلك للنفـط

أعلـن معهـد اإلحصـاء القومـي اإليطالـي (ايسـتات) امـس الجمعـة أن

باسـتثناء (الطاقـة وحدهـا) مـن أكثـر مـن  5فـي المائـة فـي أغسـطس

3ر 0نقطـة مئويـة علـى أسـاس شـهري مقارنـة بأغسـطس الماضـي

وارتفعـت أسـعار البقالـة واألغذيـة غيـر المصنعـة بنسـبة 2ر 1فـي

و9ر 8فـي المائـة علـى أسـاس سـنوي.

الماضـي إلـى أكثـر مـن 5ر 5فـي المائـة.

المئـة علـى أسـاس شـهري وبنسـبة 1ر 11فـي المئـة علـى أسـاس

وأضاف المعهد في تقريره الشـهري أن التسـارع المسـجل في «أسـعار

سـنوي (ارتفاعـا مـن أكثـر مـن 6ر 9فـي المئـة فـي الشـهر السـابق).

7ر 5فـي المائـة بـل يعود باألسـاس إلـى الزيادة في أسـعار الغـذاء من

المسـتهلكين هـو األعلـى منـذ يوليـو  1983عندمـا سـجل المؤشـر

المسـتهلكين» ال يعـود فقـط إلـى أسـعار «الطاقـة» التي زادت بنسـبة
1ر 10فـي المائـة في أغسـطس الماضـي إلى 5ر 11فـي المائة.

ولفـت المعهـد إلـى أن هـذا التغييـر فـي اتجـاه مؤشـر أسـعار

ارتفاعـا بنسـبة 2ر 12فـي المائـة علـى أسـاس سـنوي.

وأوضـح أن معدل التضخم األساسـي (باسـتثناء الطاقـة واألغذية غير

وخلـص التقريـر إلى أن معدل التضخم السـنوي لعام  2022حتى شـهر

إلـى أكثـر مـن  5فـي المائـة فـي سـبتمبر فـي حيـن تسـارع المعـدل

الماضـي إلى 1ر 7فـي المائة.

المصنعـة) تسـارع مـن أكثر مـن 4ر 4فـي المائة في أغسـطس الماضي
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واحتلـت قطـر المرتبـة الرابعـة بواقـع 221

إيطاليا :مؤشر أسعار المستهلكين يرتفع
في سبتمبر 9ر %8على أساس سنوي
مؤشـر أسـعار المسـتهلكين ارتفـع فـي شـهر سـبتمبر الجـاري بنسـبة

الملك تشارلز الثالث

ووفقـا للبيانـات عـادت السـعودية لتكـون

سـبتمبر ارتفـع بحسـب المؤشـر العـام مـن  7فـي المائة في أغسـطس

كشـفت السـلطات البريطانيـة امـس الجمعـة

القطـع القديمة سـتظل متداولة جنبـا إلى جنب

تحمـل صـورة لوجـه ملـك بريطانيـا الملـك

وتظهـر الصـورة التـي رسـمها النحـات

عـن قطعـة نقديـة جديـدة مـن فئـة  50بنسـا

تشـارلز الثالـث سـيتم تداولهـا رسـميا قبـل
نهايـة العـام الحالـي.

وذكـرت دار النقـد الملكيـة البريطانيـة فـي
بيـان صحفـي أن القطـع األخـرى من فئـات واحد

واثنين وخمسـة وعشرة وعشـرين بنسا إضافة
إلـى قطعتـي الجنيه الواحـد والجنيهيـن بصورة
الملـك تشـارلز الثالـث سـيتم إطالقهـا للتداول
بدايـة مـن العـام المقبـل.

وأوضحـت ان القطـع القديمـة التـي تحمل صور

ملكـة بريطانيـا الراحلـة إليزابيـث الثانيـة لـن
يتم سـحبها إال إذا تعرضـت للتلف مضيفة أن

مـع القطـع الجديدة لسـنوات طويلـة قادمة.

البريطانـي مارتـن جينينغـس الملـك تشـارلز

الثالـث حاسـر الـرأس وال يرتـدي التـاج الملكـي
علـى عكـس صـور والدتـه الراحلـة التـي توجـد

علـى القطـع واألوراق النقديـة منـذ عشـرات
ا لسـنين .

كمـا يبـدو وجـه الملـك ملتفتـا إلـى جهـة

الشـمال عكـس والدتـه التـي كانت دائمـا تنظر
إلـى جهـة اليميـن وهـو تقليـد ملكـي قديـم
يخالـف فيـه الملـك الجديـد سـابقه وفـي هذه

الحالـة يعنـي أن الملـك تشـارلز خالـف والدتـه
لكنـه وافـق جـده الملـك جـورج السـادس.

«يوروستات» :ارتفاع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى  %10في سبتمبر
االتحـاد

بصفتهـا العنصـر األبـرز فـي التضخم في

الصناعيـة غيـر المرتبطـة بالطاقـة

كشـف

مكتـب

إحصـاءات

عـن توقعاتـه بوصـول معـدل التضخـم

أعلى معدل سـنوي في سـبتمبر بالوصول

بهـا 6ر 5فـي المئـة فـي سـبتمبر مقارنـة

األوروبـي (يوروسـتات) امـس الجمعـة
السـنوي فـي منطقـة اليـورو إلـى  10فـي

المئـة فـي سـبتمبر مقابـل 1ر 9فـي المئة
فـي أغسـطس السـابق لـه.

وأوضـح (يوروسـتات) في بيـان أن الطاقة

منطقـة اليـورو مـن المتوقـع أن تسـجل
إلـى 8ر 40فـي المئة مقارنـة بمعدل 6ر38

فسـيبلغ معدل التضخم السـنوي الخاص
ب 1ر 5فـي المئـة فـي أغسـطس فـي

فـي المئـة جـرى تسـجيله فـي أغسـطس

حيـن سـيبلغ معـدل التضخـم لمجموعـة

وأضـاف البيـان أنـه فيمـا يتعلق بالسـلع

المئـة بالشـهر السـابق.

الماضي.

الخدمـات 3ر 4فـي المئـة مقابـل 8ر 3فـي
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خورفكان يتعاقد مع العب روما السابق

تصريحاته أثارت جدال كبيرا خالل المؤتمر الصحفي

تأييد وانتقادات الذعة ..موسيماني يثير الجدل
بين جماهير األهلي
واصـل بيتسـو موسـيماني المديـر

باناجيوتيس تاختسيديس

الفنـي لفريـق أهلـي جدة السـعودي

إثـارة الجـدل بتصريحاتـه حـول
فتـرة عملـه باألهلـي المصـري.

واعتـاد

إطلاق

موسـيماني

التصريحـات المثيـرة علـى مـدار 20

شـهرا قضاهـا داخـل جـدران القلعة
الحمـراء ،رغـم أنـه سـطر خاللهـا
تاريخـا ال ينسـى.

وشـهدت

السـاعات

الماضيـة

جـدال كبيـرا بسـبب تصريحـات

موسـيماني خالل المؤتمر الصحفي

موسيماني

لتقديمـه فـي منصب المديـر الفني
بنـادي أهلـي جدة ،ال سـيما مـا ذكره

حـول فترتـه فـي األهلـي المصـري.

وأكـد موسـيماني أنـه يعشـق

التحديـات ويسـتهدف النجـاح مـع
أهلـي جـدة علـى غـرار مـا فعلـه
مـع األهلـي المصـري الـذي
أعـاده

لأللقـاب

القاريـة بعـد غيـاب دام  7مواسـم .باأللقـاب علـى مـدار تاريخـه.

وفتـح تصريـح موسـيماني البـاب فيمـا

يـرى

البعـض

اآلخـر

أن

علـى مصراعيـه للجـدل بيـن جماهير موسـيماني حقـق العديـد مـن
األهلـي التـي الم قطـاع منهـا النجاحـات ومـن الطبيعـي أن يفخـر

موسـيماني بسبب تصريحاته التي بهـا كمـا أن األحمـر غاب عـن األلقاب
عدوهـا بمثابـة تقليـل مـن الفريـق القاريـة بالفعـل لمـدة  7سـنوات

األحمـر الـذي اشـتهر بالتتويـج حتـى قـدوم موسـيماني.

أعلـن نـادي خورفـكان ،عـن قيـد العـب الوسـط اليونانـي
باناجيوتيـس تاختسـيديس ،بديلا مؤقتـا للمصـاب دودو،
لحيـن عـودة الالعـب البرازيلـي في فتـرة االنتقاالت الشـتوية.
ويملـك الالعـب اليونانـي ( 31عامـا) ،مسـيرة احترافيـة
طويلـة ،وبـدأت مع أيك أثينا مـن  2007إلـى  ،2010ثم انتقل
إلـى جنـوة مـن  2010إلـى .2012
ولعب تاختسـيديس على سـبيل اإلعارة مع كل من تشـيزينا
موسـم ( ،)2011-2010وجروسـيتو عـام  ،2011وفيرونـا
موسـم (.)2012-2011
وانتقـل للعـب مـع رومـا موسـم ( ،)2013-2012وكاتانيـا
موسـم ( ،)2014-2013ولعـب مـع تورينـو ،على سـبيل اإلعارة
عـام  ،2014ثـم انتقـل إلـى جنـوة مـن ( ،)2016-2014وتمـت
إعارتـه إلـى فيرونـا موسـم (.)2015-2014
وانضـم إلـى تورينـو موسـم ( ،)2017-2016ولكنـه أعـاره إلـى
كاليـاري ،وعـاد بعدهـا إلـى اليونـان مـن بوابـة أولمبياكـوس
موسـم ( ،)2018-2017وانتقـل إلـى نوتنجهـام فورسـت
موسـم (.)2019-2018
وانتقـل إلـى ليتشـي على سـبيل اإلعـارة عـام  ،2019ثم بعقد
موسـم ( ،)2021-2019ومنـه انضـم إلـى الفيحـاء السـعودي
عـام  ،2021ولعـب معـه  28مبـاراة ،وسـجل هدفـا وصنـع 9
آخرين.
ولعـب مـع منتخبـات المراحـل السـنية اليونانيـة 29 ،مبـاراة
وسـجل  3أهـداف ،ومـع المنتخـب اليونانـي األول مـن عـام
 2012إلـى  ،2018لعـب  25مبـاراة وسـجل هدفـا واحـدا.

عالمي

أجيري :اإلصابات لن تؤثر على برشلونة..
وليفاندوفسكي «فتاك»
قـال المكسـيكي خافيـر أجيـري ،المديـر الفني لريـال مايوركا ،إن برشـلونة

«منافـس خطيـر سـواء فـي وجـود إصابات مـن عدمهـا» ،مشـيدا بالقدرات
الهجوميـة لنجمـه البولنـدي روبـرت ليفاندوفسـكي الـذي وصفـه
بـ»المهاجـم الفتـاك» ،حيـث ينفـرد بصـدارة هدافـي الليجـا برصيـد 8

أهـداف.

ويسـتقبل مايـوركا غـدا برشـلونة ،ضمـن مواجهـة الجولـة السـابعة مـن

الليجـا علـى ملعـب سـون مويكـس.

وقـال المـدرب المكسـيكي «ليفاندوفسـكي يمثـل إضافـة لليجـا بسـبب

باعـه الدولـي .إنـه فتـاك داخـل المنطقـة ،وهـو بمثابـة الالعبيـن الذيـن

بإمكانهـم منحـك األفضليـة فـي أي وقـت».

اإلسـباني أفضـل منـا جميعـا .كمـا أنـه وقـع فـي نفـس مجموعتنـا (مـع

المكسـيك) فـي مونديـال قطـر .»2022

االتحاد اإلنجليزي يفرض غرامة قاسية على إيفرتون
قـرر االتحـاد اإلنجليـزي لكـرة القـدم ،تغريـم نـادي

باتريـك فييـرا مدرب كريسـتال باالس في مشـادة مع

دوالر) ،بعـد قيـام الجماهيـر باقتحـام ملعـب المبـاراة

وكان االتحـاد اإلنجليـزي لكـرة القـدم ،اتهـم إيفرتـون

أحـد الجماهيـر.

التـي جمعـت إيفرتـون وكريسـتال بـاالس ،فـي

بالواقعـة فـي تموز/يوليـو الماضـي وكشـف عـن

البريميرليـج يـوم  19مايـو الماضـي.

العقوبـة اليـوم الجمعـة.

وذكـرت aوكالة األنبـاء البريطانيـة «بي.أيه.ميديا» ،أن

وذكـر متحـدث باسـم االتحـاد اإلنجليـزي أنـه تـم

فـي المبـاراة التـي فـاز بهـا إيفرتـون ( ،)2-3ممـا ضمـن

أن قامـت جماهيـر الفريـق باقتحـام ملعـب المبـاراة

الجماهيـر دخلـت إلى أرضيـة ملعب جوديسـون بارك،

تغريـم إيفرتـون  300ألـف جنيـة إسـترليني ،بعـد

للفريـق تواجـده في الـدوري الممتاز الموسـم الماضي.

أمـام كريسـتال بـاالس مرتيـن ،األولـى فـي الدقيقـة

وبعـد هـدف دومينيـك كالفيـرت ليويـن فـي الدقيقـة
 ،84اقتحمـت الجماهيـر الملعـب ،كمـا حـدث اقتحـام

ثـان عقـب إطلاق صافـرة نهايـة اللقـاء ،حيـث دخـل

 84والثانيـة عقـب نهايـة اللقـاء الـذي أقيـم

من مباراة سابقة إليفرتون أمام ليفربول

أكـد سـيموني إنزاجـي ،مـدرب إنتـر ميلان ،أن روميلـو لوكاكو
مهاجـم الفريـق ،بحاجـة للمزيـد مـن الوقـت للتعافـي مـن
اإلصابـة التـي تعـرض لهـا قبـل عـدة أسـابيع ،ليتأكـد بذلـك
غيابـه عـن مبـاراة رومـا ،المقـررة غـدا السـبت ،فـي الجولـة
الثامنـة مـن الـدوري اإليطالـي.
وقـال إنزاجـي ،فـي تصريحاتـه خلال المؤتمـر الصحفـي:
«هنـاك تأخيـر بسـيط فـي عـودة لوكاكـو .لقـد مـر شـهر لكنـه
يحتـاج للمزيـد مـن الوقـت».
وأضـاف «أصالنـي هـو الالعـب الـذي اختـاره النـادي وأنـا .إنـه
يعمل بشـكل جيد ،وبال شـك سيشـارك أساسـيا غدا ،لدي 4
العبيـن في خـط الوسـط متاحين ،أصالنـي ،مخيتريـان ،باريال
وكالهانجولـو ،سـيبدأ  3منهـم ويظـل واحـدا علـى مقاعـد
البدالء».
وتابـع «سـتكون مبـاراة صعبـة .نواجـه فريقـا قويـا يتمتـع
بالكفـاءة ،ولديـه مـدرب رائـع .يجـب أن نسـتعد جيـدا .لقـد
قمنـا بتحليـل الهزيمـة أمـام أودينيـزي أثنـاء االسـتعداد
للمبـاراة المقبلـة».

فالفيردي يسابق الزمن
للحاق بمواجهة أوساسونا

وأضـاف «لقـد تأقلـم بشـكل جيـد للغايـة علـى البطولـة ويتحـدث اآلن

إيفرتـون مبلـع  300ألـف جنيـه إسـترليني ( 328ألـف

إنزاجي :إنتر يدعمني ..وهذا
موقف لوكاكو من قمة روما

يـوم الخميـس 19مايـو الماضـي ،ممـا يعـد خرقـا

لقاعـدة (إي .)20

اسـتعاد المديـر الفنـي لريـال مدريـد ،كارلـو
أنشـيلوتي ،الثالثي البرازيلي ميليتاو وفينيسـيوس
ورودريجـو ،والثنائـي اإلسـباني ماركـو أسينسـيو
ودانـي كارفاخـال ،بعـد انتهاء فتـرة التوقـف الدولي.
ووصـل هـؤالء الالعبين في حالة جيـدة ،مما يجعلهم
متاحيـن أمـام أنشـيلوتي لمواجهـة أوساسـونا
المقـررة بعـد غـد األحـد ،علـى ملعـب سـانتياجو
بيرنابيـو فـي الجولة السـابعة مـن الدوري اإلسـباني.
مـن جانبـه ،أجرى فيـدي فالفيـردي ،الذي عـاد للفريق
أمـس الخميـس ،تدريبـات أكثـر قـوة اليـوم سـع ًيا
للحـاق بمبـاراة األحـد ،التـي ستشـهد عـودة كريـم
بنزيمـا.
علـى جانـب آخـر ،لـن يكـون لـوكاس فاسـكيز ولـوكا
مودريتـش متاحيـن لمواجهـة أوساسـونا ،حيـث
يواصـل الالعـب اإلسـباني ،عمليـة تعافيـه مـن
المشـكالت العضليـة التـي يعانـي منهـا.
مـن جانبـه ،عـاد مودريتـش مـن معسـكر منتخـب
كرواتيـا بحمـل عضلي زائد فـي الفخذ ،مما سـيحرمه
مـن اللعـب لمـدة تتـراوح بيـن  7و 9أيـام ،مـر منهـا
يومـان بالفعـل.
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سيارة «جيمس بوند» ...مليونية!

المغرب العشاء
07:17 05:47

درجة الحرارة ْ 42 - 23م

غوغل توقف خدمة ستاديا
لأللعاب بعد  3سنوات من إطالقها

قالت شركة «غوغل» ( )Googleالتابعة لـ»ألفابت» ()Alphabet

يــوم الخميس -إنها ستنهي خدمة األلــعــاب «ستاديا»( )Stadiaألنها فشلت في جذب اهتمام كاف من الالعبين بعد

نحو  3سنوات من إطالقها ،حسب خبر نشرته وكالة «رويترز»
(.)Reuters

ً
تباطؤا في الطلب على ألعاب الفيديو،
وتواجه شركات األلعاب

كما بدت التوقعات على المدى القريب لشركة ستاديا قاتمة
تسبب التضخم المرتفع في قيام بعض المستهلكين
إذ
ّ

بتقليل إنفاقهم على الترفيه.

قرش يسبح ...في أحد شوارع فلوريدا!

وقال فيل هاريسون ،نائب الرئيس والمدير العام لشركة
ستاديا ،في منشور «على الرغم من أن نهج ستاديا لبث
األلعاب للمستهلكين قد بني على أساس تقني قوي ،فإنه لم

يتمكن من جذب المستخدمين كما توقعنا».

هل سبق ورأيت قرش ًا يسبح
في الشارع؟

حدث في مثل هذا اليوم

هـــذا مـــا حــصــل فـــي واليـــة

فلوريدا ،بحسب ما تداوله
رواد مـــواقـــع الــتــواصــل

 - 1912الكويت تشهد عاما من الرخاء والوفرة المالية

االجتماعي ،من صور ومقاطع

سمي (سنة الطفحة) حطم جميع مقاييس األعوام التي

فيديو ترصد اآلثــار المدمرة

سبقته أو التي تلته عندما تجاوز دخل سفن الغوص على

لإلعصار «إيان» ،ومنها فيديو

اللؤلؤ الكويتية والتي يفوق عددها آنذاك  800سفينة

ُيظهر سمكة قرش تسبح في

من مختلف األنواع مبلغ الستة ماليين روبية.

أحد الشوارع ،بعدما اجتاحت

 -1979مجلس الوزراء يقرر إنشاء اللجنة الوطنية الكويتية

المياه شــوارع مدينة فورت

للتربية والعلوم والثقافة ضمت أعــضــاء وممثلي

مايرز في فلوريدا ،وفــق ما

نــشــر مــوقــع «ســكــاي نيوز

القطاعات والهيئات الفكرية والعلمية في الكويت

عربية».

بهدف االتصال بالمنظمات المماثلة لتبادل المعلومات

ووصــل اإلعــصــار «إيـــان» إلى

معها وتنسيق أعمالها مع معظم الوزارات والمؤسسات

اليابسة فــي غــرب فلوريدا

عصر األربــعــاء ،ترافقه رياح

عاتية بلغت سرعتها 240
كيلومتراً في الساعة وأمطار

ـبــب بقطع
غـــزيـــرة ،مــا تــسـ ّ
التيار الكهربائي عن مليون
مسكن في الوالية األميركية

الجنوبية ،وفــق موقع «بــاور

كايو كوستا في جنوب غرب

وقـــــال الــمــركــز األمــيــركــي

تــوقــيــت

األراضي األميركية من ساحل

إعصار من الفئة الرابعة على

آوتدج».

لألعاصير إن «إيــــان» دخل

ال صور غير مرغوب بها
عبر رسائل «إنستغرام»
يطور «إنستغرام» أداة يمكنها حظر الصور
ّ
العارية غير المرغوب فيها المرسلة في رسالة
مباشرة ( ،)DMكما أكد متحدث باسم الشركة
األم «.»Meta
وبحسب ما نقله موقع «روسيا اليوم» عن
صحيفة «ديلي ميل» ،فإن ما يتم تداوله أن
الميزة ستعمل من خالل اكتشاف صورة عارية
وتغطيتها ،قبل إعطاء المستخدم خيار فتحها
أم ال.
ومــن المقرر إصــدار مزيد من التفاصيل في
األسابيع المقبلة ،لكن «إنستغرام» تدعي أنها
لن تتمكن من عرض الصور الفعلية أو مشاركتها
مع جهات خارجية .وتم تأكيد ذلك من قبل ليز
فرنانديز ،مديرة اتصاالت منتجات «،»Meta
التي قالت إنه سيساعد المستخدمين على
حماية أنفسهم من الصور العارية ،باإلضافة
إلى الرسائل غير المرغوب فيها األخرى.

فــلــوريــدا فــي تــمــام الساعة
(19:05
15:05
ً
غرينيتش) ،مشيرا إلــى أنه

سلّم تصاعدي من  5درجات.

وحــذّ ر المركز ومــقـ ّره ميامي

الوفيات

من أن «(إيـــان) إعصار خطير
تسبب منذ اآلن
للغاية» وقد
ّ

بفيضانات «كارثية».

التحقيق في واقعة ضرب كاشير
تعاونية بعد تقديمه شكوى
أعلنت وزارة الداخلية
انها بصدد فتح تحقيق
فـــي واقـــعـــة االعـــتـــداء
بــالــضــرب عــلــى كاشير
جــمــعــيــة تــعــاونــيــة
واستدعاء المدعى عليه
للوقوف على أسباب ما
صدر منه.
وقــالــت إدارة اإلعـــام
األمـــنـــي واإلعــــــام في
الــــــــــوزارة فــــي بــيــان
صحافي :بشأن مقطع
الفيديو المتداول على
بعض مواقع التواصل
ويتضمن واقعة اعتداء
بــالــضــرب عــلــى موظف
بـــإحـــدى الــجــمــعــيــات
التعاونية ،حيث تقدم

ذات الصلة.

• ماجد عبيد زويــد المطيري 54 ،عام ًا( ،شيع)،

الفحيحيل ،ق  ،3شارع مطلق العدواني ،م ،108

تلفون.65519991 ،66712210 :

• فوزية فرج ذياب الخشتي ،أرملة /خليل محمد
إسماعيل 71 ،عام ًا( ،شیعت) ،رجال :العزاء في

المقبرة فقط ،تلفون،95507770 ،97897077 :
نــســاء :الفيحاء ،ق  ،3ش  ،34م  ،11تلفون:
.99644450

• صنته غازي نزال المشيعلي 85 ،عام ًا( ،شیعت)،

رجــال :العزاء في المقبرة ،تلفون،99446625 :
 ،97773382نساء ،صباح الناصر ،ق  ،5شارع  ،40م

 ،11تلفون.97966172 ،97906219 :

• عربيد حسن عربيد زبن العربيد 66 ،عام ًا( ،شيع)،

رجال :العزاء في المقبرة فقط ،تلفون،66660696 :
 ،55856990نساء :عبداهلل مبارك ،ق  ،6ش  ،633م

 ،14تلفون.98999239 ،99994885 :

لقطة من الڤيديو المتداول
المجني عليه للمخفر وقام
بتقديم شكوى بالواقعة،

جريدة يومية الكترونية

وجـــار اتــخــاذ اإلجــــراءات
القانونية الالزمة بشأنها.

@e3temad_news

• مها مشعل مطلق دليم محسن المطيري9 ،
أعوام( ،التشييع غداً السبت بعد صالة العصر)،

رجال :العزاء في المقبرة فقط ،تلفون،99993964 :
نساء :سعد العبداهلل ،ق  ،4ش  ،414أزرق  ،29م
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