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أوروبا ترجئ تصويت «الشنغن»
والكويت ترفض التدخل في شؤونها

الثانية

وزير الدفاع :أمن
واستقرار السعودية
من أمن الكويت

وزير الخارجية :لن نتزحزح عن سياستنا وعلى األوروبيين عدم تسييس «اإلعدامات»

• «ليس هناك أحرص من الكويت وقيادتها على حياة اإلنسان وال أحد يضاهينا في عملنا اإلنساني»
بالدنا ديموقراطية تفخر بالفصل بين
السلطات وال للتدخل في قرارات القضاء

على الدول األوروبية إدراك أن اإلعفاء
من التأشيرة ليس غاية بل وسيلة

ع ـقــب اس ـت ــدع ــاء االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي سـفـيــر الـكــويــت
إلبــاغــه أن اإلع ــدام ــات السبعة الـتــي نـفــذت أم ــس األول
قــد يـكــون لها تأثير على إلـغــاء تــأشـيــرة «الـشـنـغــن» عن
المواطنين الكويتيين ،اتخذت لجنة الحريات المدنية
والعدل والداخلية في البرلمان األوروبي قراراها بإرجاء

ألمانيا :نثمن حكمة الكويت ونتفهم موقفها
●

حمد العبدلي

بعد لقائه وزير الخارجية الشيخ سالم
ال ـص ـبــاح أمـ ــس ،أعـ ــرب ع ـضــو الـبــرلـمــان
األلماني ،وزير الدولة في وزارة الخارجية

األلـمــانـيــة د .تــوبـيــاس لـيـنــدنــر ،عــن دعــم
بــاده لمسيرة العالقات االستراتيجية
ً
بـيــن الـبـلــديــن ،مـشـيــدا بحكمة الـكــويــت،
واتزان سياستها الخارجية.
وثمن ليندنر الجهود التي 02

ً
الـتـصــويــت ال ــذي ك ــان م ـقــررا أم ــس عـلــى إع ـفــاء مواطني
ً
الكويت وقطر من التأشيرة إلى وقت يحدد الحقا ،دون
تحديد أسباب اإلرجاء.
في موازاة ذلك ،وقبل صدور قرار اإلرجاء ،شدد وزير
الخارجية الشيخ سالم الصباح على رفض الكويت أي
ً
شكل من التدخالت في شؤونها ،وخصوصا من الدول
ً
الصديقة ،معربا عن رفضه «بشكل أكثر من قاطع التدخل
في قرارات الجهاز القضائي وعمله».
وقال الصباح ،خالل لقاء له مع بعض وسائل اإلعالم
المحلية ،إن «الكويت دولة ديموقراطية تفخر بالفصل
بين سلطاتها ،كما أن قرارات نظامنا القضائي مستقلة
ً
وشـفــافــة» ،معقبا بــأن القضاء قــال كلمته «ونقطة على
السطر».
ودعـ ــا وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـ ــدول األوروب ـ ـيـ ــة إل ــى عــدم
تسييس ملف «الشنغن» فهو مسيرة تفاوضية «استمرت
ً
سنوات ونأمل مواصلتها» ،مؤكدا أن «اإلعفاء 02

مناصبهم
من
قياديين
3
استقالة
ً
وإيقاف مديرة «الطرق» شهرا
●

سيد القصاص

ق ـ ـ ـ ّـدم ع ـ ــدد مـ ــن ال ـم ـس ــؤول ـي ــن ال ـح ـكــوم ـي ـيــن
ً
اسـتـقــاالتـهــم مــن مـنــاصـبـهــم؛ تـمـهـيــدا التـخــاذ
الـجـهــات الـتــي ينتسبون إليها إجـ ــراء ات ملء
ً
الشواغر خلفا لهم.
ّ
وقدم وكيل وزارة الدفاع باإلنابة الشيخ فهد
جابر العلي ،والمديرة العامة للجهاز المركزي
لتكنولوجيا المعلومات هيا الودعاني ،والمدير
العام لإلدارة العامة للطيران المدني م .يوسف
الفوزان ،استقاالتهم إلى مسؤولي جهاتهم.
َ
وق ِبل وزير الدولة لشؤون مجلس األمة وزير

الــدولــة لـشــؤون اإلسـكــان والتطوير العمراني
ّ
عمار العجمي استقالة الـفــوزان ،وكلف نائب
الـمــديــر ال ـعــام ل ـشــؤون مـطــار الـكــويــت الــدولــي
صــالــح الـفــداغــي القيام بأعمال المدير الـعــام،
باإلضافة إلــى عمله ،في حين كشفت مصادر
مطلعة أن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة
لشؤون االتـصــاالت وتكنولوجيا المعلومات
مازن الناهض وافق على استقالة الودعاني.
ب ــدوره ــا ،أصـ ــدرت وزيـ ــرة األش ـغ ــال الـعــامــة
وزيـ ــرة ال ـك ـهــربــاء وال ـم ــاء وال ـطــاقــة الـمـتـجــددة
ً
د .أماني بوقماز ق ــرارا بوقف المديرة العامة
للهيئة الـعــامــة للطرق والـنـقــل البري 02

«التعليمية البرلمانية» :افتتاح
جامعة عبدالله السالم في سبتمبر
●

ن ـ ـقـ ــل رئـ ـ ـي ـ ــس لـ ـجـ ـن ــة شـ ـ ــؤون
ال ـت ـع ـل ـي ــم والـ ـثـ ـق ــاف ــة واإلرش ـ ـ ـ ــاد
البرلمانية النائب د .حمد المطر
عــن وزي ــر التربية وزي ــر التعليم
ال ـع ــال ــي د .ح ـم ــد الـ ـع ــدوان ــي أن
الـبــرنــامــج التحضيري 02

08

E xtra
وزير الخارجية خالل لقائه وسائل اإلعالم أمس

 %33.6نمو أرباح البنوك
إلى  834.6مليون دينار
أرباح «الوطني» تشكل  %44.8من حجم القطاع المصرفي
●

نمت أرباح القطاع المصرفي خالل األشهر التسعة األولى
من العام الحالي بنسبة  ،%33.6إذ قفزت من  624.469مليون
ً
دينار خالل الفترة ذاتها من عام  2021إلى  834.607مليونا
في عام .2022
ً
وبلغت أرباح البنك الوطني منفردا  %44.8من إجمالي أرباح
ً
القطاع كله ،وبذلك ما زال «الوطني» متربعا على القمة بفارق
كبير يبلغ  168.4مليون دينار عن أقرب المنافسين٠٧ .

ً
ً
أوفدت فريقا لتغطية فعالياته أوال بأول من قلب الحدث

جورج عاطف

حـ ــددت وزارة الـمــالـيــة  10اش ـت ــراط ــات تــوضــح ق ــواع ــد وضــوابــط
استحقاق وآلـيــة صــرف الـبــدل النقدي مــن رصـيــد اإلج ــازات الــدوريــة
أثناء الخدمة.
ً
ووفقا للتعميم ،الذي أرسلته وزارة المالية إلى الجهات الحكومية،
وحصلت «الـجــريــدة» على نسخة منه ،فإنه جــاء في مقدمة 02

●

عبدالعزيز التميمي

حسين راضي

ً
ً
ً
انطالقا مــن مبدأ «مــع الـقــارئ أوال بــأول» وتماشيا مــع الــدور
اإلعالمي والريادي لـ «الجريدة» ومواكبتها آخر تطورات األحداث
ُ
ً
صدر «الجريدة» اعتبارا من اليوم حتى ختام
في شتى المجاالت ،ت ِ
ً
كأس العالم  ،2022الذي سينطلق األحد المقبل في قطر ،ملحقا
ً
ً
رياضيا يوميا لتغطية الحدث العالمي عبر فريق «الجريدة» الذي
ً
سينتشر فــي شتى مالعب المونديال ،لجعل الـقــارئ قريبا من
التجمع العالمي المرتقب.
يتضمن الملحق المونديالي  8صفحات ترفع مع دوران عجلة
المباريات إلى  12صفحة ،ويضم في محتواه جميع أخبار البطولة
مــن مـجــريــات الـمـبــاريــات وخلفياتها وتحليل نتائجها وردود
األفـعــال حولها وإحصائياتها ،إلــى جانب جــدول األدوار الــذي
ً
يساعد القارئ على المتابعة أوال بأول.
١٦-٠٩

• عبداللهيان :لسنا السودان أو ليبيا
• قائد «الحرس» :أحالم التقسيم لن تتحقق

رؤى عالمية

حرب ال فائز فيها ...نقاط
ضعف الواليات المتحدة
في أفغانستان
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ّ
قطر تحتضن العالم ...يالله حيهم

ً
 19قتيال خالل ساعات في إيران ...وتحذير من «حرب أهلية»
في جرس إنذار يشير إلى المستوى الخطير
ال ــذي وص ـلــت إل ـيــه األوض ـ ــاع ف ــي إي ـ ــران ،أطـلــق
مسؤولون إيرانيون تحذيرات واضحة من اندالع
حرب أهلية ،متخوفين من «مخططات التقسيم»،
بعدما اتسعت االحتجاجات التي دخلت شهرها
ال ـثــالــث أم ــس وتـ ـح ـ ّـول ج ــزء مـنـهــا إل ــى الـعـنــف
ً
األقليات العرقية.
خصوصا في مناطق
ُ
ً
وفــي أقــل مــن  24ســاعــة ،قـتــل  19إيــرانـيــا في
أعمال عنف متفرقة ،بينهم  10محتجين سقطوا
بنيران األمن في مدن كردية ،كما قتل 02 7
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خبير األمراض المعدية
جيريمي فارار عن التهديد
الفيروسي المقبل :نحن في
بداية عصر األوبئة 18

محمد اإلتربي

ِّ
ةديرجلا .تحلق بالقارئ رياضة
إلى مونديال قطر

 10اشتراطات لصرف البدل
النقدي عن رصيد اإلجازات
●

بعدما أثير على وسائل التواصل من
ات ـه ــام ــات لـلـحـكــومــة بــال ـتــدخــل ف ــي عمل
السلطة القضائية ،على أثر ما أعلنه غير
ن ــائ ــب ،أن رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء وج ــه لتطبيق
الـقــانــون ،بــاإلفــراج عــن المدانين بقضية
انتخابات فرعية باستخدام تقنية السوار
اإللـكـتــرونــي ،أك ــد رئـيــس مــركــز الـتــواصــل
الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة
طــارق المزرم أمس التزام الحكومة التام
ً
بنصوص الدستور ،الفتا إلى أن ما يثار
ب ـش ــأن ت ــدخ ــل ال ـح ـكــومــة ف ــي اخـتـصــاص
ً
عار تماما عن الصحة.
سلطة أخرى ٍ
وصــرح الـمــزرم بــأن «الحكومة ملتزمة
ً
ً
التزاما تاما بنصوص الدستور 02

«التجاري» يربح 41.5
مليون دينار في  9أشهر
بنمو %1.7

العدد

فهد تركي

ُ
تزامن اإلعدامات مع زيارة نائب رئيس
المفوضية للكويت مجرد مصادفة

نرى في الدول األخرى قرارات ِّتعسفية وغير
عادلة من وجهة نظرنا وال نعلق عليها

الحكومة :التزامنا تام
بـ «فصل السلطات»

اقتصاد

ً
منتخبا ،بينما ستتباهى قطر
مشاركة 32
لشعوب العالم ،وتأكيد دور الرياضة في توحيد العالم تشهد الرياضية التي تضاهي الدول العظمى في
هذه الهجمات أي أهمية وعكفت على
المنتخبات المشاركة في مونديال 2022
بمنشآتها
تعر
وتتفوق عليها من حيث االستدامة
وفود
بروح التعايش والسالم.
أنها لم سبل الراحة والسالمة للوفود الرياضة
القدم على موعد مع مجال الرياضة
أقبلت قطر الشقيقة ،لتؤكد الدوحة وفاءها
توفير كل
وستكون جماهير ومتابعو كرة
وحفاظها على البيئة.
على دولة فوزها المستحق باستضافة العرس
والجماهيرية.
استثنائية بجميع المقاييس ،فهي البطولة
بوعودها منذ
الدوحة باحترافية غير مسبوقة في إعداد
العشرون من نوفمبر الجاري ،سيقول
نسخة
وعملت
األوسط،
يوم األحد،
الشرق
الكروي العالمي.
األولى التي تستضيفها دولة من
ما يخص استضافة الحدث الرياضي
وتجهيز كل
مفتعلة العالم بأجمعه« :هنا قطر».
مجرد
تكن
لم
لضيوفها
إقامة
الدوحة
بشرف
استقبال
كما أنها أول دولة عربية تحظى
على الرغم من تعرضها لحمالت كيدية
حفاوة
استضافة لحدث رياضي ،حيث حرصت الدولة
وهي البطولة األولى التي
األبرز ،بعيدة كل البعد عن الروح الرياضية ،إال
البطولة على أراضيها ،جانب كونها آخر نسخة ذات نوايا
الشقيقة على توثيق هذه اللحظات
المختلفة ستقام في فصل الشتاء ،إلى
الخليجية
التاريخية لتكريس مفاهيم تآلف الثقافات

دوليات

الرياض وسيول تتفقان
على تعاون «نووي»
ودفاعي

21

القاهرة محطة ثانية للمفاوضات
األميركية  -الروسية

رياضة

ً
ً
تستضيف اجتماعا مباشرا بين البلدين نهاية الشهر
● القاهرة -حسن حافظ

ً
خامنئي متحدثا فــي اجتماع
بمدينة قم أمس (إرنا)

ك ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــت روسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ــن
م ـ ـفـ ــاوضـ ــات م ــرت ـق ـب ــة بـيـنـهــا
وب ـيــن واش ـن ـطــن فــي الـقــاهــرة،
حول معاهدة ستارت المتعلقة
ب ـ ـتـ ــداب ـ ـيـ ــر زيـ ـ ـ ـ ـ ــادة ت ـخ ـف ـيــض
األسلحة االستراتيجية والحد
م ـ ـن ـ ـهـ ــا ،فـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــت ت ـت ـص ــاع ــد
المؤشرات حــول توافق دولي
يـجـمــع ال ـغ ــرب وال ـص ـيــن على
ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة رفـ ـ ـ ــض أي 02

األزرق يواجه المنتخب
اللبناني السبت ضمن
«فيفا داي» 23

األمير :إنجازات حضارية وتنموية
طموحة حققتها عمان والمغرب

ولي العهد يهنئ سلطان عمان
وملك المغرب بالعيد الوطني

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد ببرقية تهنئة إلى سلطان عمان هيثم بن
طارقّ ،
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة
الذكرى الثانية والخمسين للعيد الوطني لسلطنة
عمان الشقيقة.
وأشاد سموه في هذه المناسبة برسوخ أواصر
العالقات األخوية الوطيدة والتاريخية التي تربط
دولة الكويت وسلطنة عمان الشقيقة ،وباإلنجازات
الحضارية البارزة التي حققها البلد الشقيق على
ً
صعيد مساره التنموي الطموح ،ومتمنيا سموه
للسلطان هيثم مــوفــور الـصـحــة وت ـمــام العافية،
ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من
التقدم والرقي واالزدهار في ظل القيادة الحكيمة.
وبعث صاحب السمو ببرقية تهنئة إ لــى ملك
المملكة المغربية الشقيقة محمد الـســادسّ ،
عبر
فيها سموه عــن خالص تهانيه وأطـيــب تمنياته
بمناسبة ذكرى عيد االستقالل للمملكة المغربية
الشقيقة.
واشاد سموه باإلنجازات التنموية التي حققها
ً
البلد الشقيق في كل المجاالت ،ومتمنيا سموه
لملك المغرب موفور الصحة والعافية ،وللمملكة
المغربية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم
واالزدهار في ظل القيادة الحكيمة.

ب ـعــث س ـمــو ولـ ــي ال ـع ـهــد الـشـيــخ
مـشـعــل األح ـمــد بـبــرقـيــة تهنئة إلــى
الـسـلـطــان هـيـثــم بــن ط ــارق سلطان
ع ـ ـمـ ــان ال ـش ـق ـي ـق ــة ض ـم ـن ـه ــا س ـم ــوه
خــالــص تـهــانـيــه بـمـنــاسـبــة الــذكــرى
الثانية والخمسين للعيد الوطني
ً
لسلطنة عمان الشقيقة ،راجيا سموه
للسلطان هيثم موفور الصحة وتمام
العافية ،ولسلطنة عمان وشعبها
الشقيق كل التقدم والنماء في ظل
القيادة الرشيدة له.
وبـعــث سمو ولــي العهد ببرقية
تهنئة إل ــى الـمـلــك مـحـمــد ال ـســادس
م ـلــك الـمـمـلـكــة الـمـغــربـيــة الـشـقـيـقــة،
ض ـم ـن ـه ــا سـ ـم ــوه خ ــال ــص ت ـهــان ـيــه
و ص ــادق تمنياته بمناسبة ذ كــرى
عيد اال سـتـقــال للمملكة المغربية
ً
الـشـقـيـقــة ،مـتـمـنـيــا س ـمــوه ل ــه دوام
الصحة والـعــافـيــة ،وللبلد الشقيق
كــل الــرقــي والـنـمــاء فــي ظــل الـقـيــادة
الرشيدة.

رئيس الوزراء يهنئ
عمان والمغرب بالعيد
الوطني للبلدين

بعث سمو الشيخ أحمد نواف األحمد رئيس
مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى السلطان هيثم
بن طارق سلطان عمان الشقيقة ،بمناسبة ذكرى
العيد الوطني لبالده.
كـمــا بـعــث س ـمــوه بـبــرقـيــة تهنئة إل ــى الملك
محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة،
بمناسبة ذكرى عيد االستقالل لبالده.

سلطنة عمان… نهضة متجددة وتنمية شاملة
تحتفل اليوم بالعيد الوطني الـ  52مؤكدة أن الشباب أهم مرتكزات رؤية 2040
حازت المرتبة
العاشرة عالميا
في ركيزة التعليم
ضمن نتائج مؤشر
االبتكار العالمي
2022

تتبنى أسس حسن
الجوار واحترام
سيادة الدول وعدم
التدخل بشؤونها
الداخلية في
سياستها الخارجية

تـحـتـفــل سـلـطـنــة ع ـم ــان ال ـيــوم
بالعيد الوطني الثاني والخمسين
ـذل
ال ـم ـج ـيــد وبـ ـم ــا ت ـح ـقــق م ــن ب ـ ٍ
وع ـطـ ٍـاء فــي نهضتها الـمـتـجـ ّـددة
وع ـ ـ ـهـ ـ ــدهـ ـ ــا ال ـ ـس ـ ـع ـ ـيـ ــد ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة
الـسـلـطــان هـيـثــم ب ــن طـ ــارق ال ــذي
أكد سعيه الــدؤوب لتعزيز مكانة
ال ــدول ــة ال ـع ـصــريــة وال ـح ـضــاريــة
واالقتصادية وأن يكون اإلنسان
ً
ً
ال ـ ُـع ـم ــان ــي ش ــري ـك ــا ح ـق ـي ـق ـيــا فــي
التنمية الشاملة.
وانـ ـعـ ـك ــس اسـ ـتـ ـش ــراف عــاهــل
الـ ـب ــاد ال ـم ـف ــدى لـمـسـتـقـبــل هــذه
ً
األرض ال ـط ـي ـب ــة إي ـ ـجـ ــابـ ــا عـلــى
تكامل وتناغم عمل المؤسسات
وال ــوح ــدات الـحـكــومـيــة والـقـطــاع
ال ـخ ــاص وم ــؤس ـس ــات المجتمع
الـمــدنــي وه ــو مــا ظـهــرت نتائجه
ً
جليا مــن منجزات ماثلة للعيان
ً
في مختلف المجاالت اجتماعيا
ً
ً
واقتصاديا وسياسيا.
وواصـ ـل ــت سـلـطـنــة ع ـم ــان في
سياستها الخارجية تبنيها أسس
ح ـســن الـ ـج ــوار واحـ ـت ــرام س ـيــادة
الــدول وعــدم التدخل في الشؤون
ال ــداخ ـل ـي ــة والـ ـتـ ـع ــاون اإلي ـجــابــي
والمصالح المتبادلة وإرساء قيم
العدل والحوار واإلنسانية ودعم
السلم واألمن الدوليين مما أهلها
ً
ً
ً
أن تـكــون شــريـكــا محليا ودولـيــا
ً
موثوقا به.

واهتم السلطان هيثم بدراسة
آليات صنع القرار الحكومي بهدف
تـطــويــرهــا بـمــا ي ـخــدم المصلحة
الوطنية العليا ،فجاء قرار إعادة
هـيـكـلــة م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ف ــي 16
ي ــون ـي ــو الـ ـم ــاض ــي ،وهـ ــو ال ـثــانــي
منذ توليه مقاليد الحكم ليؤكد
ح ــرص ــه الـ ـس ــام ــي ع ـل ــى مـتــابـعــة
الجهود المبذولة في تجويد األداء
الحكومي لوحدات الجهاز اإلداري
ً
للدولة تحقيقا لرؤية عمان 2040
إضــافــة إل ــى إن ـشــاء مجلس أعلى
ً
للقضاء برئاسته تكريسا لنظام
ق ـض ــائ ــي ن ــاج ــز وت ـح ـق ـي ــق أرفـ ــع
الـمـعــايـيــر ف ــي ال ـعــدالــة وال ـنــزاهــة
ً
والشفافية وتماشيا مــع أهــداف
وركائز رؤية ُعمان  2040وتوحيد
جهات التقاضي واالدعاء العام في
منظومة قضائية واحدة.
ّ
وش ــك ــل ال ـم ــرس ــوم الـسـلـطــانــي
الـ ـ ـس ـ ــام ـ ــي ب ـ ـش ـ ــأن ت ـ ـعـ ــزيـ ــز دور
الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــات أحـ ـ ــد األس ــالـ ـي ــب
ال ـم ـه ـم ــة فـ ــي ت ــرس ـي ــخ وتـحـقـيــق
النهج الحديث ل ــإدارة المحلية
الــامــركــزيــة فــي عـمــل محافظات
سلطنة ُع ـمــان الـبــالــغ عــددهــا 11
محافظة من أجل تمكينها وتحديد
ً
ً
أولــويــات ـهــا تـنـمــويــا واقـتـصــاديــا
ً
واجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا واالسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة مــن
الميزة النسبية بينها ،وتبسيط
اإلجراءات الخدمية للمواطنين.

وتشهد سلطنة عـمــان فــي 25
ديسمبر المقبل انتخابات أعضاء
المجالس البلدية للفترة الثالثة
2022م وفي  17ديسمبر للناخبين
الموجودين خارج البالد ليتماشى
عـمــل ه ــذه الـمـجــالــس م ــع الــرؤيــة
السامية حول الدور الذي تضطلع
به ،سيما وأن المرسوم السلطاني
رق ــم ( )2022/38بـتـعــديــل بعض
أحـكــام قــانــون المجالس البلدية
يسهل تحقيق مهامها بفاعلية في
مختلف المحافظات
وطبقت سلطنة عمان في يناير
الـمــاضــي منظومة األداء الـفــردي
واإلجادة المؤسسية «إجادة» في
 57مــؤس ـســة ح ـكــوم ـيــة ،وتـشـمــل
قــرابــة  175أل ــف مــوظــف حكومي
ب ـه ــدف إحـ ـ ــداث نـقـلــة نــوع ـيــة في
األداء الحكومي من خــال تعزيز
ك ـ ـف ـ ــاء ة رأس ال ـ ـم ـ ــال الـ ـبـ ـش ــري،
وتجويد مستوى تقديم الخدمات
الحكومية.

الحياد الصفري الكربوني
ً
كـمــا أول ــت السلطنة اهـتـمــامــا
ً
بــالـغــا بحماية البيئة والـحـفــاظ
على ّمواردها الطبيعية المختلفة،
ويمثل اعتماد السلطان هيثم بن
ً
موعدا لتحقيق
طارق عام 2050م
الـ ـحـ ـي ــاد الـ ـصـ ـف ــري الـ ـك ــرب ــون ــي،

وإع ــداد خطة وطنية لــه ،وإنشاء
مركز عمان لالستدامة بناء على
مخرجات مختبر إدارة الكربون،
خطوة ّ
مهمة في تقليل آثار التغير
ال ـم ـنــاخــي م ــن خـ ــال اإلجـ ـ ــراءات
الـمـتـبـعــة ل ـل ـحـ ّـد مـن ـهــا وتـحـقـيــق
الـتــوازن بين التنمية المستدامة
والـ ـ ـح ـ ــد م ـ ــن تـ ـ ــداع ـ ـ ـيـ ـ ــات ت ـغ ـ ّـي ــر
المناخ ،وبـنــاء اقتصاد المعرفة،
واالسـ ـتـ ـف ــادة م ــن الـتـكـنــولــوجـيــا
الـ ـنـ ـظـ ـيـ ـف ــة لـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ال ـت ـن ـم ـي ــة
المستدامة ،وإيجاد مزيج متنوع
من مصادر الطاقة.

إسهامات المرأة
كـ ـ ـم ـ ــا أن حـ ـ ـض ـ ــور ووجـ ـ ـ ـ ــود
المرأة العمانية في كل الميادين
وال ـ ـ ـق ـ ـ ـط ـ ـ ــاع ـ ـ ــات وال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاالت
وإسهاماتها الفاعلة في مسيرة
التنمية الـشــامـلــة الـتــي تعيشها
دالالت حصاد
سلطنة ُعمان يحمل
ِ
وثمرات االهتمام والرعاية اللذين
ِ
حظيت بهما في سلطنة عمان.
وحرص السلطان على متابعته
الـســامـيــة لـلـجـهــود الـمـبــذولــة من
قبل الحكومة لالهتمام بالشباب
والتركيز على إبــراز إسهاماتهم،
ك ـمــا أن ص ــاح ـ َـب ال ـس ـمــو الـسـيــد
ذي يــزن بن هيثم آل سعيد وزير
الثقافة والــريــاضــة والـشـبــاب أكد

بمناسبة ي ــوم الـشـبــاب العماني
«أن ال ـش ـب ــاب م ــن أه ـ ـ ِّـم مــرت ـكــزات
رؤية عمان  2040التي تهدف إلى
تحقيق االستدامة ّ
والرخاء لجيل
أبنائها اليوم وأجيال الغد».
وحــازت سلطنة عمان المرتبة
ً
العاشرة عالميا في ركيزة التعليم
ض ـم ــن ن ـت ــائ ــج م ــؤش ــر االب ـت ـك ــار
العالمي  2022متقدمة بـ  34مرتبة
عن العام السابق ،وحصلت على
المرتبة الـ  19في مؤشر سياسات
ممارسة األعمال.

آثار اقتصادية
ّ
وت ــت ـب ــع س ـل ـط ـنــة عـ ـم ــان خـطــة
أرساها السلطان هيثم بكل عزم
ً
لتنفيذ تدابير وإجراءات نظرا لما
شهده العالم من آثــار اقتصادية
ـدد من
ج ــراء جــائـحــة كــورونــا وع ـ ٍ
األزمات العالمية ،وكان على رأس
هذه التدابير خطة التوازن المالي
مـتــوسـطــة ال ـم ــدى ()2024-2020
التي أظهرت نجاعتها من خالل ما
حققته من نتائج تدعمها الخطة
الخمسية العاشرة ()2025-2021
ً
وفقا لمرتكزات رؤية ُعمان .2040
وقد عبر عن ارتياحه تجاه التغيير
اإلي ـجــابــي لـمـســار األداء الـمــالــي
للدولة وقــدرة سلطنة عمان على
االلتزام والوفاء بتعهداتها المالية.

السلطان هيثم بن طارق
وتمكنت السلطنة خــال هذا
الـ ـع ــام وحـ ـت ــى ن ـه ــاي ــة أغـسـطــس
الـ ـم ــاض ــي مـ ــن تـ ـس ــدي ــد قـ ــروض
واستبدال بعض السندات مرتفعة
الكلفة بــأخــرى منخفضة بقيمة
تزيد على  4مليارات ريال عماني،
وم ــن خـفــض حـجــم ال ـ ّـد ْي ــن الـعــام
بـنـحــو  2.4م ـل ـيــار ري ـ ــال ُعـمــانــي
حـتــى نـهــايــة أغـسـطــس مــن الـعــام
الـحــالــي ليبلغ  18.4مـلـيــار ريــال
لعدد من اإلجراءات
عماني نتيجة ٍ
الحكومية المتخذة لدعم التعافي
االقـتـصــادي ،إذ انخفضت نسبة
الــديــن الـعــام إلــى الناتج المحلي
اإلجمالي حتى  46.5بالمئة مما
ّ
مكن الحكومة من خفض مخاطر
الدين العام وخفض كلفة فوائد
ال ــدي ــن الـ ـع ــام الـ ــواجـ ــب س ــداده ــا
ً
مستقبال بنحو  127مليون ريال

عماني بجانب تحسين التصنيف
االئـتـمــانــي وغـيــرهــا مــن المنافع
لتعزيز النمو االقتصادي.
ك ـمــا أن رفـ ــع وك ــال ــة «ف ـي ـتــش»
تـصـنـيـفـهــا االئ ـت ـمــانــي لسلطنة
ع ـمــان وت ـعــديــل وك ــال ــة «م ــودي ــز»
لـلـتـصـنـيــف االئ ـت ـمــانــي نظرتها
المستقبلية للسلطنة من مستقرة
إل ــى إيـجــابـيــة م ــع تـثـبـيــت مـعــدل
التصنيف عـنــد  Ba3يــؤكــد على
التزام الحكومة بتنفيذ اإلجراءات
في إطار الخطة المالية متوسطة
الـمــدى لضبط األوض ــاع المالية
واالسـ ـتـ ـف ــادة م ــن زي ـ ــادة ارت ـف ــاع
أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط وه ـ ــذا ي ـع ــزز ثقة
المستثمرين في استقرار المناخ
االستثماري وقدرة سلطنة عمان
على الــوفــاء بالتزاماتها ومتانة
قطاعها المصرفي.

وزير الدفاع :أمن واستقرار السعودية من أمن الكويت
تفقد مدفعية القوة البرية وأعرب عن فخره بدورها البطولي في «إعادة األمل»
•

محمد الشرهان

أكد وزير الدفاع ،الشيخ عبدالله
العلي ،حرص واهتمام الوزارة في
ً
الـمـضــي قــدمــا باستكمال تنفيذ
خطط وبرامج اإلنشاء والتأهيل
واإلع ـ ـ ـ ــداد ل ـل ـم ـبــانــي وال ـم ـن ـشــآت
اإلداري ــة والرياضية والتدريبية
في جميع المعسكرات.
ج ــاء ذل ــك فــي تـصــريــح للوزير
العلي ،أمس ،خالل زيارته التفقدية
لمدفعية القوة البرية ،رافقه فيها
رئ ـيــس األركـ ـ ــان ال ـعــامــة للجيش
الفريق الركن خالد الصالح ،وعدد

مــن كـبــار ق ــادة الـجـيــش .وأوض ــح
وزي ـ ــر الـ ــدفـ ــاع أن ذل ـ ــك ال ـح ــرص
ً
يأتي سعيا من الوزارة إلى توفير
البيئة المناسبة واألجواء المالئمة
لحماة الوطن من منتسبي الجيش
ال ـكــوي ـتــي ،وال ـت ــي م ــن شــأن ـهــا أن
تمكنهم من العمل والبذل والعطاء،
ورفع مستوى ودرجة جاهزيتهم
واستعدادهم.
وأع ـ ـ ــرب ع ــن ف ـخ ــره واع ـ ـتـ ــزازه
بـ ـ ــالـ ـ ــدور الـ ـبـ ـط ــول ــي وال ـم ـت ـم ـي ــز
ل ـمــدف ـع ـيــة الـ ـق ــوة الـ ـب ــري ــة ،ضمن
مشاركة القوات الكويتية في عملية
«إع ــادة األم ــل» بالمملكة العربية

أوروبا ترجئ تصويت «الشنغن»...
من التأشيرة ليس غاية في حد ذاته بل وسيلة لتطوير العالقات مع
الشعوب األوروبية ،ونأمل منها «أن تعي ذلك وال تضع عراقيل لتحقيق
هذه الوسيلة».
وأشــار إلى أن تزامن اإلعدامات مع زيــارة نائب رئيس المفوضية
ً
األوروبـيــة مارغريتيس شيناس للكويت «كــان مصادفة» ،مؤكدا أنه
«ال يوجد أحد أحرص على حياة اإلنسان من الكويت وقيادتها» ،أو
«يضاهي الكويت في عملها اإلنساني».
ولفت إلى أن هناك «قــرارات نراها من وجهة نظرنا تعسفية وغير
ً
عادلة في الدول األخرى وال نعلق عليها» ،داعيا الدول األوروبية إلى
عدم الكيل بمكيالين.
وأكــد العبدالله أن الكويت مستمرة في سياستها «ومــا حــدث لم
ً
ً
يزحزحني وال مليمترا» ،مشيرا إلى «عدم اتخاذ خطوات تصعيدية
من جانب الكويت فقد أبدينا وجهة نظرنا واستمعوا لنا»٠٤ .

ألمانيا :نثمن حكمة الكويت ونتفهم...
تقوم بها الكويت في ترسيخ دعائم حفظ األمن والسلم بالمنطقة،
ً
ومواقفها المبدئية والثابتة في المحافل الدولية ،خصوصا قضايا
ً
األمم المتحدة ،معبرا عن موقف بالده تجاه ملف إعفاء الكويتيين
من تأشيرة الشنغن ،وتفهمه لما ذكره الوزير العبدالله بهذا الشأن.

استقالة  3قياديين من مناصبهم...

ً
ً
بالتكليف م .سهى أشكناني عن العمل شهرا ،اعتبارا من أمس،
لمبررات تتعلق بـ «المصلحة العامة والتداعيات الناجمة عن
ملف دروازة الـعـبــدالــرزاق» ،مع تكليف مديرة إدارة التخطيط

ال ـس ـعــوديــة ،وال ـتــي تـعـكــس عمق
ال ــرواب ــط الـتــاريـخـيــة وال ـعــاقــات
األخوية ،ووحدة المصير المشترك
بين البلدين الشقيقين.
ول ـفــت إل ــى أن ـهــا تــأتــي ترجمة
لمفهوم التعاون والعمل الجماعي
بين الجانبين ،وتؤكد بما ال يدع
م ـجــاال لـلـشــك أن أم ــن واس ـت ـقــرار
المملكة من أمن واستقرار الكويت.
مهارة عالية
وأعرب عن سعادته بما شاهده
من مستوى متقدم ومهارة عالية
لمنتسبي المدفعية ،والـتــي هي
نتاج عملهم المخلص ،وجهدهم

الكبير في التمارين والتدريبات
والمناورات العسكرية ،بالتعاون
والتنسيق مــع ال ـقــوات المسلحة
بالدول الشقيقة والصديقة.
وأشـ ـ ـ ــاد بـ ــالـ ــروح ال ـم ـع ـنــويــة
العالية ،واالستعداد والجاهزية
الـتــي يتمتع بها رج ــال الـقــوات
ً
الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــة ،مـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــدرا أم ـ ــان ـ ــة
المسؤولية الملقاة على عاتقهم
وم ـ ـ ــا يـ ـق ــدم ــون ــه م ـ ــن بـ ـط ــوالت
وتضحيات في سبيل الدفاع عن
الوطن وحفظ أمنه واستقراره.
ون ـقــل ال ــوزي ــر خ ــال ال ــزي ــارة
تحيات وتقدير سمو أمير البالد

والمتابعة في «الطرق» رجاء المؤمن القيام بأعمال المدير العام
ً
للهيئة مؤقتا.

الحكومة :التزامنا تام...
والذي تقضي المادة  50منه بأن يقوم نظام الحكم على أساس فصل
ً
السلطات مع تعاونها وفقا ألحكام الدستور وال يجوز ألي سلطة
منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا
الدستور»..

«التعليمية البرلمانية» :افتتاح...
لجامعة عبدالله السالم سيرى النور في سبتمبر المقبل ،باستقبال
أعداد من خريجي الثانوية العامة المتفوقين بكلية العلوم اإلدارية في
ً
ً
ً
الشويخ ،متعهدا بتسليم كل المواقع تباعا ُ وفقا للمواعيد المحددة.
وعقب اجتماع اللجنة مع الوزير ،الذي خصص بناء على تكليفها
بــدراســة سبل تطوير مؤسسات التعليم العالي ومتابعة البرنامج
اإلنشائي لمدينة صباح السالم الجامعية ،صرح المطر بأن رئيسة
اللجنة التأسيسية لجامعة عبدالله السالم استعرضت خالل االجتماع
البرنامج التحضيري واألهداف ،كما تحدثت القيادات عن تخصصات
ً
الجيل الــرابــع التي تعتمد على اإلب ــداع واالبـتـكــار ،متمنيا أن تكون
الجامعة هي جامعة الجيل الرابع ،وتحتوي على تخصصات عالمية
كما هــو معمول بــه فــي أغلب الجامعات الخليجية والعالمية التي
تحتوي على المحتوى الرقمي والتحول المعرفي واإلبداع.
وأضـ ــاف أن الـلـجـنــة الـتـعـلـيـمـيــة سـتـتــابــع ب ــدوره ــا الـمــوضــوع
ً
ً
استكماال لما بدأته بمناقشة العقبات السابقة للمشروع ،كاشفا
عن االتفاق على عقد اجتماع في يناير المقبل مع أعضاء لجنة
الجامعة بحضور الوزير العدواني ،وقياديين من جامعة الكويت

القائد األعلى للقوات المسلحة،
وسـ ـ ـم ـ ــو ولـ ـ ـ ــي عـ ـ ـه ـ ــده األمـ ـ ـي ـ ــن،
وسـمــو رئـيــس مجلس الـ ــوزراء
لـمـنـتـسـبــي ال ـج ـيــش ال ـكــوي ـتــي،
ن ـظ ـيــر ع ـطــائ ـهــم ال ـ ــا مـ ـح ــدود،
وإخــاصـهــم وتفانيهم فــي أداء
المهام والواجبات الموكلة إليهم.
وك ـ ــان ف ــي اس ـت ـق ـبــال ال ــوزي ــر
لــدى وصوله مساعد آمــر القوة
الـبــريــة ،العميد الــركــن عبدالله
الجبعة ،وعدد من قيادات القوة،
إذ اسـتـمــع فــي مستهل زيــارتــه
إلـ ـ ــى شـ ـ ــرح م ـف ـص ــل ق ــدم ــه آم ــر
مــدفـعـيــة ال ـق ــوة ال ـبــريــة العميد

ً
وزير الدفاع متفقدا مدفعية القوة البرية
الركن بشر النهام ،أوضح خالله
ط ـب ـي ـع ــة الـ ـمـ ـه ــام والـ ــواج ـ ـبـ ــات
المنوطة بالمدفعية والتمارين
والتدريبات التي تقوم بتنفيذها،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى دوره ـ ـ ــا ضـمــن
الـقــوات الكويتية المشاركة في

لمتابعة التطورات ومناقشة ما ُيستجد من عوائق.
ً
واعتبر أن إعــان مــوعــد افتتاح هــذه الجامعة سيتم وفـقــا إلرادة
حكومية ومراقبة ومساندة من أعضاء اللجنة التعليمية لتحقيق هذه
ً
الرغبة في افتتاح الجامعة في سبتمبر ،آمــا أن تتوج هذه الجهود
المتكاملة بتحقيق أهدافها الستكمال الخطة التدريجية بفتح  4كليات
ً
أخرى وفقا لجدول زمني محدد.
٠٥

 10اشتراطات لصرف البدل...
هذه الضوابط ،أن يتم صرف هذا البدل أثناء الخدمة من بند مخصص
إجازات ،أو الرصيد التراكمي للمخصص للجهات المستقلة ،شريطة
عــرض المعامالت الناتجة عن بيع اإلج ــازات لكل حالة على مراقبي
شــؤون التوظف التابعين لــديــوان الـخــدمــة؛ للتأكد مــن االستحقاق،
ً
وعلى وحدة الرقابة المالية بالجهة التأكد أيضا من سالمة الصرف.
ومنحت الضوابط أولوية صرف البدل المذكور للكويتيين ،ويحق
للموظف ،الذي لديه مدة خدمة ال تقل عن خمس سنوات ،صرف البدل
ً
أثـنــاء الـخــدمــة ،على أال يقل رصـيــده عــن  30يــومــا بـعــده حتى نهاية
السنة الميالدية.
ّ
وش ــددت عـلــى ض ــرورة أال يـكــون قــد وق ـعــت عـلــى الـمــوظــف إحــدى
ً
ً
العقوبات التأديبية ،ما لم يتم محوها ،وفقا للمدد المقررة قانونا ،قبل
صدور قرار صرف البدل ،ويشترط عدم وجود دعوة قضائية سابقة
مقامة من الموظف في حال عدم الفصل بها ،وتقديم إقــرار بالتنازل
عن تلك الدعاوى بهذا الشأن.

ً
 19قتيال خالل ساعات في إيران...

أشخاص ،بينهم امرأة وطفل ،في منطقة عربية في محافظة خوزستان
(األهواز) بهجوم تبناه «داعش» ،وقتل عنصران أمنيان في هجوم شنه

عملية «إع ــادة األم ــل» بالمملكة
العربية السعودية.
كـ ـ ـم ـ ــا قـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ــر بـ ـج ــول ــة
شملت مـشــاهــدة ع ــرض ألسلحة
المدفعية ،باإلضافة إلى االطالع
على المشاريع المتنوعة والتي

تقوم بتنفيذها هندسة المنشآت
الـعـسـكــريــة ف ــي مـعـسـكــر مدفعية
القوة البرية تضم مباني إداريــة
ومرافق رياضية ومهاجع إعاشة
لمنتسبي المدفعية.

مسلحون مجهولون على قوات «الباسيج» التابعة للحرس الثوري.
وفيما انضمت مــدن جديدة في آخــر أيــام اإلضــراب الــذي دعــا إليه
محتجون وشارك فيه تجار البازار بشكل ملحوظ ،اتهم وزير الخارجية
حسين أمير عبداللهيان إسرائيل وأجهزة مخابرات غربية «بوضع
ً
خطط لنشوب حــرب أهلية وتدمير إيــران وتفكيكها» ،مــؤكــدا« :لسنا
ليبيا والسودان».
بدوره ،أكد قائد «الحرس الثوري» ،اللواء حسين سالمي ،أن «أحالم
ً
ً
التقسيم لن تتحقق أبدا» ،واصفا بعض المحتجين بأنهم «مخدوعون»
وقد انضموا إلى «شياطين العالم التي اجتمعت ضد إيران»٢١ .

القاهرة محطة ثانية للمفاوضات...
تهديد أو استخدام لألسلحة النووية ،إضافة إلى رغبة دولية
في إنهاء الحرب بأوكرانيا إلنقاذ العالم من تداعيات اقتصادية
جسيمة.
الـجــانـبــان األم ـيــركــي وال ـم ـصــري الـتــزمــا الـصـمــت إزاء إعــان
مسؤولين روس عن المحادثات التي توقعت وكالة «بلومبرغ»
إجراءها خالل الفترة من  29الجاري إلى  6ديسمبر المقبل.
ون ـق ـلــت م ــواق ــع إخ ـب ــاري ــة م ـصــريــة ت ـصــري ـحــات ن ــائ ــب وزي ــر
الـخــارجـيــة ال ــروس ــي سـيــرغــي ري ـبــاكــوف ،لــوكــالــة «نــوفــوسـتــي»
ال ــروسـ ـي ــة ،الـ ـت ــي ك ـش ــف ف ـي ـهــا أم ـ ــس أن ال ـع ــاص ـم ــة ال ـم ـصــريــة
ً
ً
ستستضيف اجتماعا حضوريا للجنة االستشارية األميركية
ـ الروسية بعد انقطاع طويل منذ تفشي «كــورونــا» ،وأن الوفد
الروسي المفاوض سيرأسه الممثل الخاص لوزير الخارجية
الــروســي ونــائــب مــديــر إدارة منع االنـتـشــار وتـحــديــد األسلحة
بالوزارة ،فالديمير ليونتييف.

الخالد :حربنا شرسة ضد المخدرات ونرفض المساس بشبابنا

ترأس االجتماع األول للجنة العليا للمكافحة وتوفير مواقع لعالج المدمنين
محمد الشرهان

ّ
وجه إلى اإلسراع
بإنشاء مركز
تأهيلي يضم كوادر
وطنية ومختصين
من العالم

تشكيل  4لجان
فنية فرعية
للتوعية والمكافحة
والمعالجة
والشؤون القانونية

ت ـ ــرأس ال ـن ــائ ــب األول لــرئـيــس
مجلس ال ـ ــوزراء وزي ــر الــداخـلـيــة،
الـشـيــخ ط ــال ال ـخــالــد ،االجـتـمــاع
األول ل ـل ـج ـن ــة ال ـع ـل ـي ــا لـلـحـمـلــة
ال ــوط ـن ـي ــة ل ـم ـكــاف ـحــة ال ـم ـخ ــدرات
وتــوف ـيــر م ــواق ــع ل ـع ــاج وتــأهـيــل
المدمنين.
واسـ ـتـ ـه ــل الـ ـخ ــال ــد االج ـت ـم ــاع
ب ــاسـ ـتـ ـع ــراض أهـ ـ ـ ـ ــداف ال ـح ـم ـلــة
الوطنية ورؤيتها التي تقوم على
 3مـحــاور رئيسية ،هــي التوعية
ب ـم ـخــاطــر الـ ـمـ ـخ ــدرات وآثـ ــارهـ ــا،
والـمـكــافـحــة وال ـق ـضــاء عـلــى هــذه
ً
الـ ـسـ ـم ــوم ،وأخـ ـ ـي ـ ــرا الـ ـع ــاج لـمــن
ُ
ابــتـلــي بـهــذه الـسـمــوم وتأهيلهم
مــن جــديــد لــانـخــراط بالمجتمع
بعد التشافي .وشدد على أهمية
التعاون وبذل كل الجهود لمحاربة
هذه اآلفة وهذا الخطر المدمر الذي
يــدا هــم مجتمعنا والمجتمعات
ً
الخليجية كــافــة ،مــؤكــدا أننا «لن
نسمح بالمساس والضرر بأبنائنا
وشبابنا وسلب مستقبلهم».
وأكــد خــال االجتماع ضــرورة
العمل الدؤوب والمتواصل لوضع
الخطط وتنفيذها والحرص على
المتابعة ال ــدوري ــة للقضاء على

بوقماز توقف مديرة «الطرق»
ً
شهرا لـ «المصلحة العامة»
•

سيد القصاص

أصـ ــدرت وزيـ ــرة األش ـغــال
العامة وزيرة الكهرباء والماء
والطاقة المتجددة د .أماني
ً
بوقماز قــرارا بوقف المديرة
العامة للهيئة العامة للطرق
والـنـقــل ال ـبــري بالتكليف م.
س ـهــى أش ـك ـنــانــي ع ــن الـعـمــل
ً
ً
ش ـ ـهـ ــرا ،اعـ ـتـ ـب ــارا م ــن أم ــس،
للمصلحة العامة.
وجـ ـ ـ ــاء ف ـ ــي قـ ـ ـ ــرار ب ــوق ـم ــاز
الـصــادر برقم  66لسنة 2022
في مادته الثانية ،تكليف رجاء
المؤمن مدير إدارة التخطيط
والمتابعة في «الطرق» للقيام
بأعمال المدير العام للهيئة،
على أن يتم العمل بالقرار من
تاريخ صدوره.
ً
وج ــاء فيه أيـضــا أنــه بعد
االط ـ ـ ــاع ع ـل ــى كـ ـت ــاب ج ـهــاز
م ـت ــا ب ـع ــة األداء ا ل ـح ـك ــو م ــي
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــؤرخ فـ ـ ــي  16ن ــوف ـم ـب ــر
 2022ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن مـ ــا ح ـ ـظـ ــات
الـ ـف ــري ــق ال ـف ـن ــي ال ـم ـس ـت ـعــان
بـ ـ ــه مـ ـ ــن جـ ــام ـ ـعـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت،
وم ـع ـه ــد ال ـك ــوي ــت لــأب ـحــاث
الـعـلـمـيــة ب ـخ ـصــوص أع ـمــال

ً
الخالد مترئسا اجتماع اللجنة أمس
ه ــذه اآلف ـ ــة وان ـت ـش ــاره ــا لـحـمــايــة
مجتمعنا.
كما ّ
وجــه إلــى اإلســراع بإنشاء
مركز تأهيلي يضم مجموعة من
ال ـكــوادر الوطنية وبــالـشــراكــة مع
أفضل المختصين على مستوى
العالم لتأهيل وعالج ضحايا هذه
اآلفة من أبناء هذا الوطن.
واخـتـتــم الـنــائــب األول حديثه
بشكر الجنود المخلصين الذين
يعملون فــي مختلف القطاعات
والجهات الحكومية لمنع دخول
هذه السموم الى وطننا الغالي.

وج ـ ـ ــاء ق ـ ـ ــرار ت ـش ـك ـيــل الـلـجـنــة
العليا للحملة الوطنية لمكافحة
المخدرات وتوفير مواقع لعالج
وتأهيل المدمنين برئاسة النائب
األول ل ــرئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء
وزيــر الداخلية وعضوية كــل من
وزراء الصحة والتربية والشؤون
االجـتـمــاعـيــة واألوق ـ ــاف واإلع ــام
والدولة لشؤون الشباب.

 4لجان فرعية
وأص ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـع ـل ـي ــا

ّ
«المالية» تعمم على الجهات الحكومية
 10قواعد لصرف «بدل اإلجازات»

«عرض الطلبات على مراقبي التوظف بديوان الخدمة للتأكد من االستحقاق»
يجوز بعد موافقة
الوزارة النقل من
وفورات الباب األول
حال وجود عجز
باالعتماد

د .أماني بوقماز

األمـ ـ ـ ــر ال ـت ـغ ـي ـي ــري ل ـت ـقــاطــع
دروازة العبدالرزاق والحالة
اإلنشائية للنفق ،وبناء على
مــا تقتضيه مصلحة العمل
تم إصدار هذا القرار.
وع ـ ـ ـقـ ـ ــب ص ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ب ـ ـ ــدأت
مـ ــديـ ــرة ال ـه ـي ـئ ــة بــالـتـكـلـيــف
رج ــاء الـمــؤمــن عملها داخــل
مبنى الـ ـ ــوزارة ،إذ اجتمعت
مع مسؤولي الهيئة للوقوف
على آ خــر مستجدات أعمال
ال ـه ـي ـئ ــة ،والـ ـمـ ـش ــاري ــع ال ـتــي
تنفذها.

يحق التقدم بطلب
ً
الصرف سنويا
على أال يتكرر بذات
السنة… واألولوية
للمواطنين

•

جورج عاطف

ع ـم ـم ــت وزارة الـ ـم ــالـ ـي ــة عـ ـل ــى ال ـج ـه ــات
الحكومية كــافــة قــواعــد وش ــروط وضــوابــط
اسـتـحـقــاق وآل ـيــة ص ــرف ال ـبــدل ال ـن ـقــدي من
رص ـي ــد اإلج ـ ـ ــازات ال ــدوري ــة أث ـن ــاء ال ـخــدمــة،
ً
استنادا إلــى جلسة مجلس األمــة المنعقدة
مطلع الشهر الجاري ،والتصويت بالموافقة
ع ـل ــى الـ ـق ــان ــون ب ــرب ــط م ـي ــزان ـي ــة ال ـ ـ ـ ــوزارات
واإلدارات الحكومية وقوانين ربط ميزانيات
الهيئات الملحقة وا لـمــؤ سـســات المستقلة
للسنة المالية  2023/2022والقيود الواردة به.
ً
ووفقا للتعميم ،الذي حصلت «الجريدة»
ع ـلــى نـسـخــة م ـن ــه ،ف ــإن «ال ـم ــال ـي ــة» ح ــددت
 10ق ــواع ــد الس ـت ـح ـقــاق ال ـص ــرف جـ ــاء في
مقدمتها أن يتم صــرف الـبــدل النقدي من
رص ـيــد اإلجـ ـ ــازات ال ــدوري ــة أث ـن ــاء الـخــدمــة
م ــن ب ـن ــد م ـخ ـصــص إجـ ـ ـ ــازات أو الــرص ـيــد
التراكمي للمخصص للجهات المستقلة،
شريطة عرض المعامالت الناتجة عن بيع
اإلج ـ ــازات لـكــل حــالــة عـلــى مــراقـبــي شــؤون
التوظف التابعين لديوان الخدمة للتأكد من
االستحقاق ،كما يتوجب على وحدة الرقابة
المالية بالجهة للتأكد من سالمة الصرف.

«نزاهة» :دور فاعل للكويت بالشبكة
العالمية إلنفاذ قانون مكافحة الفساد
قـ ـ ــال نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس ال ـه ـي ـئــة
العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)
ن ــواف المهمل ،إن الـكــويــت لها
دور فاعل في الشبكة التشغيلية
العالمية لسلطات إنفاذ القانون
المعنية بمكافحة الفساد منذ
لحظة تأسيسها.
وأضـ ــاف الـمـهـمــل لـ ـ «ك ــون ــا»،
ً
ً
أنه يترأس وفدا كويتيا يشارك
فــي االج ـت ـمــاع ال ـثــالــث للشبكة

قـ ـ ــرارات ـ ـ ـهـ ـ ــا ب ـت ـش ـك ـي ــل  4ل ـج ــان
فـ ــرع ـ ـيـ ــة فـ ـنـ ـي ــة لـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ خ ـطــة
وأهــداف الحملة ترفع تقاريرها
بشكل دوري إلــى اللجنة العليا
لمتابعتها واعتمادها.
وج ــاء تشكيل لجنة التوعية
ب ـم ـخــاطــر الـ ـمـ ـخ ــدرات بــرئــاســة
وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون
الشباب ،وعضوية كل من مدير
الهيئة الـعــامــة للشباب ،ومدير
الهيئة العامة للرياضة ،ووكيل
وزارة ال ـت ــرب ـي ــة ،ووكـ ـي ــل وزارة
الـ ـش ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ووك ـيــل

وزارة األوقـ ـ ـ ــاف ،ووك ـي ــل وزارة
اإلعـ ـ ـ ــام ،وم ـم ـثــل ع ــن الـمـجـلــس
األع ـل ــى ل ــأس ــرة وم ــدي ــر اإلدارة
العامة للعالقات العامة واإلعالم
األمني.
و ج ــاء تشكيل لجنة مكافحة
الـ ـمـ ـخ ــدرات وت ـج ــاره ــا بــرئــاســة
وكيل وزارة الداخلية وعضوية
مــديــر اإلدارة الـعــامــة للجمارك،
ومــديــر اإلدارة العامة للموانئ،
والوكيل للمساعد لألمن لشؤون
األم ـ ـ ــن ال ـ ـخـ ــاص وال ـم ــؤس ـس ــات
اإلصــاحـيــة ،والــوكـيــل المساعد

ل ـ ـشـ ــؤون الـ ـ ـم ـ ــرور وال ـع ـم ـل ـي ــات،
والــوكـيــل المساعد لـشــؤون أمن
ال ـم ـن ــاف ــذ وال ـ ـ ـحـ ـ ــدود ،وال ــوك ـي ــل
الـ ـمـ ـس ــاع ــد ل ـ ـل ـ ـشـ ــؤون ال ـم ــال ـي ــة
والـخــدمــات الـمـســانــدة ،والوكيل
الـمـســاعــد ل ـش ــؤون األم ــن ال ـعــام،
وم ــدي ــر اإلدارة ال ـع ــام ــة ل ــأدل ــة
الجنائية ،ومدير اإلدارة العامة
لمكافحة المخدرات.
كـمــا أص ـ ــدرت الـلـجـنــة العليا
ً
ق ـ ــرارا بتشكيل لـجـنــة لمعالجة
المدمنين وتأهيلهم برئاسة وزير
ً
ال ـص ـحــة ،وت ـض ـ ّـم ك ــا م ــن وكـيــل
وزارة الصحة ،ومدير مستشفى
اإلدمـ ــان ،ووكـيــل وزارة المالية،
ومدير اإلدارة العامة للمؤسسات
اإلصالحية.
ً
وأخيرا أصــدرت اللجنة قــرارا
ب ـت ـش ـك ـي ــل ال ـل ـج ـن ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة
والـ ـتـ ـش ــريـ ـعـ ـي ــة ب ــرئ ــاس ــة وزي ـ ــر
الـعــدل وزي ــر األوقـ ــاف والـشــؤون
اإلس ــامـ ـي ــة ،وعـ ـض ــوي ــة ك ــل مــن
وكيل وزارة العدل ،ورئيس إدارة
الـفـتــوى والـتـشــريــع ،والمحامي
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ال ـ ـم ـ ـشـ ــرف عـ ـل ــى ن ـي ــاب ــة
ال ـم ـخ ــدرات وال ـخ ـم ــور ،ورئ ـيــس
جمعية المحامين الكويتية.

التشغيلية العالمية لسلطات
إنفاذ القانون المعنية بمكافحة
الفساد المنعقد فــي العاصمة
اإلسبانية مدريد ،حيث تترأس
إسبانيا الدورة الحالية.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ــاور
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة الـ ـت ــي تـ ــم ال ـت ـط ــرق
إل ـي ـه ــا ،خـ ــال االج ـت ـم ــاع ال ــذي
اختتم أمس ،هي مناقشة خطة
ال ـع ـمــل ل ـع ــام  ،2023واع ـت ـمــاد

ح ــال ــة ال ـمــراق ـب ـيــن ف ــي الـشـبـكــة،
وعـقــد مـنــاقـشــات عملية بشأن
تبادل المعلومات والتحقيقات
متعددة الواليات القضائية في
جرائم الفساد.
وذكـ ـ ـ ــر أن الـ ـك ــوي ــت س ـبــاقــة
إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة فـ ـ ــي أع ـ ـمـ ــال
الشبكة ،وشاركت في االجتماع
الـتــأسـيـســي األول ،مـشـيــرا إلــى
ان ه ـن ــاك اس ـت ـح ـقــاقــات أمـمـيــة

«الهالل األحمر» :تأهيل األسر
المستفيدة لإلنتاج والعمل
الجمعية نظمت ورشة أساسيات الخياطة بالتعاون مع بيت السدو
أك ـ ـ ــدت ج ـم ـع ـيــة ال ـ ـهـ ــال األحـ ـ ـم ـ ــر ،أمـ ــس،
االهتمام بتأهيل وتدريب األسر المستفيدة
من الجمعية ،لتمكينها من الفرص الوظيفية
في سوق العمل ودعم إنتاجيتها ،رغبة في
توظيفها بـســوق ا لـعـمــل ،لالنتقال بها من
تلقي المساعدات إلى اإلنتاج والعمل.
وقــالــت ع ـضــوة الـلـجـنــة االجـتـمــاعـيــة في
الجمعية عزيزة أبل لـ «كونا» ،على هامش
ورشة أساسيات الخياطة والتدريب ،التي
نظمتها بــالـتـعــاون مــع بـيــت ال ـســدو ،مــن 6
حتى  29ال ـجــاري ،إن الجمعية تـهــدف إلى
غرس ثقافة اإلنتاج والعمل لدى النساء عبر
ورش العمل والدورات التأهيلية.
وأض ـ ــاف ـ ــت أن تـ ـل ــك ال ـ ـ ـ ـ ــدورات وال ـ ـ ــورش
تتضمن مجاالت األسر المنتجة ،كصناعة

السدو والحرف اليدوية وفق استراتيجية
الجمعية لدعم بناء القدرات اإلنتاجية لألسر
المحتاجة ،وتنمية مهاراتهم ،وتوفير فرص
العمل لهم ،معربة عن شكرها لبيت السدو،
لتنظيمه وتسويق المنتجات بعد اختتام
الورشة.
وأوض ـ ـحـ ــت أن ال ـ ـ ــورش ش ـم ـلــت ت ــدري ــب
الـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ــاء ع ـ ـلـ ــى أسـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــات ال ـ ـخ ـ ـيـ ــاطـ ــة و
«الكروشيه والنسيج على الـنــول» ،وورشــة
لـتـعـلـيــم ال ـس ــدو م ــن لـحـظــة ال ـح ـصــول على
الصوف والعمل على الـنــول ،حتى إنجازه
فــي قطع تشبه اللوحات الفنية اإلبداعية،
داعية النساء إلى االلتحاق بالدورات ،لصقل
مــواهـبـهــن ،واالس ـت ـفــادة منها فــي أمــورهــن
الحياتية.

كثيرة بحكم عضوية الكويت
ف ــي االت ـف ــاق ـي ــة األمـ ـمـ ـي ــة ،وه ــي
حريصة على تلبية جميع هذه
االستحقاقات.

كما منحت الضوابط أولوية صرف البدل
الـنـقــدي لبيع اإلجـ ــازات للكويتيين ،ويحق
للموظف ال ــذي لــديــه م ــدة خــدمــة فــي الــدولــة
ال تـقــل عــن خـمــس س ـنــوات أن يـصــرف أثـنــاء
ً
ً
ال ـخــدمــة بـ ــدال ن ـقــديــا ،عـلــى أال يـقــل رصـيــده
ً
عن  30يوما بعد صرف البدل النقدي حتى
نهاية السنة الميالدية ،وال يجوز النقل من
النوع ( – 21110344بدل نقدي أثناء الخدمة
– م ــدن ــي) ل ـ ـلـ ــوزارات واإلدارات الـحـكــومـيــة
والهيئات الملحقة وبند مخصص إجــازات
للجهات المستقلة لتعزيز بنود المكافآت،
ً
وف ـق ــا ل ـمــا ورد بــال ـف ـقــرة رق ــم ( )13بــالـقـيــود
الـ ـخ ــاص ــة ب ـم ـي ــزان ـي ــة ال ـ ـ ـ ـ ــوزارات واإلدارات
الحكومية للسنة المالية .2023/2022
وأجـ ـ ــازت ال ـض ــواب ــط ،ب ـعــد مــواف ـقــة وزارة
ال ـم ــال ـي ــة ،ال ـن ـق ــل م ــن وف ـ ـ ـ ــورات الـ ـب ــاب األول
(تعويضات العاملين) إلى النوع (21110344
 بــدل نقدي أثناء الخدمة – مدني) في حالك ــان ه ـنــاك عـجــز ف ــي اع ـت ـمــاد ال ـن ــوع بنهاية
السنة المالية للوزارات واإلدارات الحكومية
والهيئات الملحقة ،كما أجازت التقدم بطلب
ً
صرف رصيد اإلجازات سنويا على أال يتكرر
تقديم الطلب بذات السنة ،وأن يكون الموظف
أم ـضــى ف ــي ذات الـجـهــة بـعــد الـتـعـيـيــن فيها

ً
أو النقل إليها مــدة سنتين ( 24شـهــرا) على
األقل سابقتين على تاريخ صدور قرار صرف
البدل النقدي.

•

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية،
أحمد الوهيدة ،بشأن إنهاء الموافقة الممنوحة
لمديرة مساعدة معنية بإحدى المدارس األجنبية،
وحظر إصدار موافقة لها على أي مدرسة خاصة
ً
ً
أخ ــرى ،فضال عــن اتـخــاذ اإلج ــراء المقرر قانونا
بـحــق ال ـم ــدرس ــة ،ف ــي ض ــوء م ــا ثـبــت بـحـقـهــا من
مـخــالـفــات ،إذ قــامــت بــدعــوة ال ـطــاب للسفر إلــى
إسرائيل ،فتم توجيه إنــذار لها بعدم تكرار مثل
ً
هذه التصرفات مستقبال.

وشددت الضوابط على ضرورة أال يكون
ّ
قــد وقـعــت على الـمــوظــف إح ــدى العقوبات
ً
التأديبية ،مــا لــم يتم محوها وفـقــا للمدد
ً
ال ـم ـقــررة قــانــونــا ،قـبــل ص ــدور ق ــرار صــرف
البدل النقدي ،ويشترط لصرف البدل عدم
وجـ ــود دعـ ــوة قـضــائـيــة ســاب ـقــة م ـقــامــة من
ال ـمــوظــف فــي ح ــال ع ــدم الـفـصــل الـقـضــائــي
بها ،وتقديم إقرار بالتنازل عن تلك الدعاوى
ب ـهــذا ال ـش ــأن ،وب ـن ــاء عـلــى م ــا ت ــم ذكـ ــره من
ضوابط ،سوف يكون صرف البدل النقدي
ً
خصما على النوع ( - 1110344بدل نقدي
أث ـن ــاء ال ـخــدمــة – م ــدن ــي) ،ويـتـعـيــن ص ــدور
ق ــرار مــن الـجـهــة بــاعـتـمــاد كـشــوفــات جميع
أسماء المستحقين لصرف البدل (المدور
وال ـم ـج ـمــد) ،وأكـ ــدت «ال ـمــال ـيــة» مـمـثـلــة فــي،
شؤون الميزانية العامة ،على استعداد تام
إلي ـضــاح مــا يتضمنه التعميم مــن أحـكــام
لتحقيق األهداف المنشودة.

ـذت اإلجـ ـ ــراء ات
وقـ ــال إن وزارة ال ـتــرب ـيــة ات ـخ ـ ُ
القانونية الــازمــة فيما أثير ومــا قــدم إليها من
شكوى أولياء األمور والطالب حول قيام المديرة
بدعوة الطلبة لزيارة إسرائيل ،حيث فتحت اإلدارة
ً
العامة للتعليم الخاص تحقيقا بالواقعة.
وأعــربــت ال ــوزارة عــن استيائها مــن التصرف
الـشـخـصــي الـحــاصــل مــن ال ـمــديــرة ،وتــؤكــد أنها
لن تتوانى في اتخاذ اإلج ــراء ات القانونية ضد
كل مؤسسة تعليمية أو العاملين فيها في حال
ثبوت قيامها بالترويج السم الكيان الصهيوني
قوال أو فعال.

ً
مركز «زين» :نجري  3آالف جراحة سنويا

ً
السيحان :حوادث مستشفى الصباح تستقبل شهريا نحو  10آالف حالة
أعـ ـل ــن رئـ ـي ــس م ـج ـلــس أق ـس ــام
األن ــف واألذن والحنجرة ب ــوزارة
ال ـص ـح ــة ،وم ــدي ــر م ــرك ــزي «زيـ ــن»
و«الشيخ سالم العلي» ،د .مطلق
السيحان ،إن قسم العمليات في
م ــرك ــز زيـ ــن ي ـج ــري ن ـحــو  3آالف
ً
جـ ــراحـ ــة سـ ـن ــوي ــا ل ـ ـعـ ــدة ح ـ ــاالت
م ــرضـ ـي ــة مـ ــن ع ـم ـل ـي ــات ص ـغ ــرى
وكبرى معقدة ودقيقة.
وقال السيحان لـ «كونا» ،أمس،
ع ـلــى هــامــش ف ـعــال ـيــات الـمــؤتـمــر
ال ـ ـ  44لــأنــف واألذن والـحـنـجــرة
بــرعــايــة وزيـ ــر ال ـص ـحــة د .أحـمــد
الـعــوضــي ،إن ح ــوادث مستشفى
ً
ال ـص ـبــاح تستقبل ش ـهــريــا نحو
 10آالف ح ــال ــة ،بـيـنـمــا تستقبل
العيادات الخارجية بمركز «زين»
نحو  5آالف مراجع.

التقى وكيل وزارة الشؤون
االجتماعية باإلنابة،
ً
مسلم السبيعي ،وفدا من
جمعية تراحم لألعمال
الخيرية واإلنسانية،
ترأسه المدير التنفيذي
عبدالحميد الدوسري ،في
إطار التواصل مع الجهات
الحكومية المشرفة على
العمل الخيري بالكويت،
ودعم مشروعات قطاع
الرعاية االجتماعية.
وقال الدوسري ،في
تصريح صحافي ،إن زيارة
الشؤون تأتي ضمن جهود
الجمعية في دعم مشروع
«غنيمة المؤمن» الموجه
لمصلحة أبناء ونزالء قطاع
الرعاية االجتماعية التي
تشرف عليها إدارة التوعية
واإلرشاد بوزارة الشؤون.
وأضاف أن مشروع غنيمة
المؤمن يهدف إلى توعية
نزالء إدارة األحداث وإدارة
المسنين وأبناء الحضانة
العائلية ،بأحكام الشتاء
في الشريعة اإلسالمية،
ً
موضحا أن تلك التوعية
تتم من خالل تقديم
المحاضرات الدينية،
وطرح المسابقات الثقافية،
وتوزيع كسوة الشتاء.

«الخيرية» شاركت في
رعاية «عمارة المساجد»

عقوبات تأديبية

«التربية» :إجراءات حيال مديرة مدرسة
لدعوتها الطالب للسفر إلى إسرائيل
فهد الرمضان

«الشؤون» و«تراحم» بحثتا
دعم «غنيمة المؤمن»

وأضاف السيحان الذي يرأس
المؤتمر ،المستمرة جلساته حتى
غــد ،أن عمليات زراع ــات القوقعة
واألج ـه ــزة المسموعة تصل إلى
ً
حوالي  50عملية سنويا.
وأشار إلى أن جلسات المؤتمر
ت ـ ـنـ ــاقـ ــش عـ ـ ـ ــدة م ـ ـ ـحـ ـ ــاور ت ـغ ـطــي
آخـ ـ ــر الـ ـتـ ـح ــديـ ـث ــات ،وكـ ـ ــل جــديــد
ف ــي جـ ــراحـ ــات الـ ـ ـ ــرأس وال ــرقـ ـب ــة،
وجراحات األنف والجيوب األنفية
وقاع الجمجمة ،وجراحات األذن
ووزراعـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـق ــوقـ ـع ــة واألج ـ ـهـ ــزة
السمعية المزروعة.

 60ورقة عمل

مطلق السيحان

وذكـ ـ ـ ــر أن الـ ـم ــؤتـ ـم ــر ي ـنــاقــش
أكثر من  60ورقــة عمل قدمها 26
محاضرا من أميركا ،وبريطانيا،

وإيـطــالـيــا ،وم ـصــر ،والـسـعــوديــة،
وعمان ،إضافة الــى المحاضرين
من مستشفيات الكويت.

وبـ ّـيــن أن انعقاد هــذا المؤتمر
ي ــأت ــي ل ـل ـم ـكــانــة ال ـم ـت ـم ـيــزة الـتــي
وصـلــت إليها الـكــويــت فــي مجال
طـ ـ ــب وج ـ ـ ــراح ـ ـ ــة األنـ ـ ـ ـ ــف واالذن
والـ ـحـ ـنـ ـج ــرة ،وتـ ـع ــزي ــزا لـ ـق ــدرات
األطـبــاء ،ما ينعكس إيجابا على
جودة ونوعية الخدمات التي تقدم
للمرضى .وأكــد أن الكويت تحتل
م ـكــانــة م ـت ـقــدمــة ف ــي اخ ـت ـصــاص
األنف واألذن والحنجرة وجراحة
الـ ــرأس وال ـع ـنــق ،ن ـظــرا لـلـكـفــاءات
الطبية والعلمية المرموقة التي
تعمل في القطاع الطبي وفي وزارة
الصحة المجهزة باألجهزة الطبية
ال ـحــدي ـثــة لـلـتـشـخـيــص ،وإج ـ ــراء
ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـج ــراح ـي ــة ل ـل ـحــاالت
المرضية ،التي تستدعي التدخالت
الجراحية المتقدمة.

قالت الهيئة الخيرية
اإلسالمية العالمية ،إن
مشاركتها في رعاية
المؤتمر الدولي الثالث
لعمارة المساجد (ICMA
 ،)3ينطلق اهتمامها ببناء
وعمارة المساجد في أكثر
من  80دولة حول العالم،
لنشر الثقافة اإلسالمية
الوسطية.
وأضافت الهيئة ،في بيان
أمس ،أن ممثل رئيس
مجلس الوزراء سمو الشيخ
أحمد نواف األحمد ،وزير
التربية وزير التعليم
العالي والبحث العلمي د.
حمد العدواني ،كرم الهيئة
الخيرية لرعايتها للمؤتمر،
حيث تسلم درع التكريم
المدير العام للهيئة م .بدر
الصميط.
وتابعت :كما شاركت الهيئة
في المعرض المقام على
هامش المؤتمر ،لعرض
مطبوعاتها وتقاريرها
اإلعالمية وإصداراتها
ودراساتها المتعلقة
بالعمل الخيري ،والتي
توضح إنجازاتها في بناء
وعمارة المساجد.

«اإلبداع بتراث األجداد»
في كلية التربية

نظم القسم الثقافي بإدارة
األنشطة الثقافية والفنية
في عمادة شؤون الطلبة
بجامعة الكويت معرضا
بعنوان «اإلبداع بتراث
األجداد» أمس االول ،في
بهو كلية التربية بمدينة
صباح السالم الجامعية.
وقالت القائمة بأعمال
مراقب اإلدارة خلود
اليعقوب إن الفعالية تهدف
لتحقيق اإلفادة المطلوبة
للطلبة والزائرين بأهمية
التراث الكويتي ،وعادات
وتقاليد األجداد الجميلة
وأهم الحرف التراثية.
وأشارت اليعقوب الى أن
االدارة حريصة دائما على
تنظيم مختلف األنشطة
الثقافية المفيدة والفعالة
والتي تخدم طلبة الجامعة
من مختلف الكليات.
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ً
وزير الخارجية :نرفض تماما أي تدخل بشؤوننا… حتى ًاألصدقاء
•«مستمرون في السياسة التي وضعتها الكويت وما حدث لم يزحزحني وال ميليمترا»
• البرلمان األوروبي يرجئ التصويت على ملف إعفاء الكويت وقطر من «الشنغن»
ربيع كالس

حريصون
على تطوير
عالقاتنا مع
«األوروبي»
وندعوه لعدم
تسييس ملف
«شنغن»
نظامنا
القضائي
مستقل
والقضاء قال
كلمته بحق
المدانين
ونقطة على
السطر

ل ـل ـيــوم ال ـث ــان ــي ع ـلــى ال ـتــوالــي
شكل ملف إلغاء تأشيرة «شنغن»
م ـ ـحـ ــور تـ ـ ـج ـ ــاذب بـ ـي ــن ال ـك ــوي ــت
واالتـحــاد األورو ُب ــي ،الــذي اعتبر
اإلعدامات التي نفذت في البالد،
أ م ـ ــس األول ،ب ـح ــق  7مـتـهـمـيــن
ً
بــارتـكــاب جــرائــم ،م ـبــررا لتأجيل
تصويت لجنة الحريات المدنية
والـعــدل والداخلية فــي البرلمان
األوروب ــي ببروكسل أم ــس ،على
م ـلــف إعـ ـف ــاء ال ـك ــوي ــت وق ـط ــر من
ً
التأشيرة إلى وقت يحدد الحقا.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،أكـ ــدت ال ـكــويــت،
عـ ـل ــى ل ـ ـسـ ــان وزيـ ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
الشيخ ســالــم الـصـبــاح« ،الــرفــض
الـقــاطــع ألي شكل مــن التدخالت
فــي ال ـشــؤون الكويتية الداخلية
ً
وخ ـص ــوص ــا الـ ـ ــدول ال ـصــدي ـقــة»،
ً
مضيفا« :اننا نرفض بشكل أكثر
م ــن ق ــاط ــع ال ـت ــدخ ــل ف ــي قـ ـ ــرارات
الجهاز القضائي وعمله».

كلمة القضاء

وقـ ـ ـ ــال الـ ـصـ ـب ــاح ف ـ ــي مــؤت ـمــر
صحافي أمس ،إن الكويت «دولة
ديموقراطية تفخر بالفصل بين
ً
سلطاتها» ،مــوضـحــا أن «ق ــرارت
نـ ـظ ــامـ ـن ــا الـ ـقـ ـض ــائ ــي م ـس ـت ـق ـلــة
وش ـف ــاف ــة م ــن دون أي تــدخــات
داخلية أو خارجية».

وتابع« :القضاء الكويتي قال
كلمته في شأن المدانين السبعة
ال ــذي ــن ت ــم ت ـن ـف ـيــذ ح ـك ــم اإلع ـ ــدام
ب ـح ـق ـه ــم ،واسـ ـتـ ـنـ ـف ــذوا مـخـتـلــف
درجــات التقاضي ،وال يجب ألي
طرف كان التدخل بهذه القرارات»،
ً
موضحا أن «القضاء اتخذ قراره
ونقطة على السطر».
وأضاف« :اننا حريصون على
تطوير عالقاتنا مع دول االتحاد
األوروب ـ ـ ــي وسـنـسـتـمــر ف ــي ذل ــك،
ً
إذ إن ذلــك كــان هــدفــا أسعى إليه
وال يـ ــزال وس ــأض ــاع ــف ج ـهــودي
ً
لـتـحـقـيـقــه» ،مـتـمـنـيــا «م ــن ال ــدول
األوروبـ ـ ـي ـ ــة عـ ــدم تـسـيـيــس مـلــف
شـنـغــن ف ـهــو م ـس ـيــرة تـفــاوضـيــة
اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرت سـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــوات ونـ ـ ــأمـ ـ ــل
مواصلتها».
وأك ــد أن «اإلع ـف ــاء مــن تأشيرة
شنغن ليست غاية في حد ذاتها
بــل وسيلة ،وغايتنا هــي تطوير
ال ـع ــاق ــات م ــع الـ ـ ــدول األوروبـ ـي ــة
وخـ ـ ـ ـل ـ ـ ــق ب ـ ـي ـ ـئـ ــة س ـ ـف ـ ــر م ــريـ ـح ــة
لـلـمــواطـنـيــن الـكــويـتـيـيــن وخـلــق
عــاقــات مــع الـشـعــوب األوروب ـيــة،
ونــأمــل أن تعي ال ــدول األوروب ـيــة
ذل ــك وأال تـضــع عــراقـيــل لتحقيق
هذه الوسيلة».
وإذ أش ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى اجـ ـتـ ـم ــاع ــه
م ـ ــع نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس ال ـم ـف ــوض ـي ــة

وزير الخارجية خالل المؤتمر الصحافي

اإلعفاء من شنغن مجرد وسيلة وغايتنا
هي تطوير العالقات مع الدول األوروبية
«األوروبي» لديه اتفاقات مع  63دولة إللغاء
«شنغن» منها  24دولة لديها أحكام باإلعدام
توقيت تنفيذ اإلعدامات مع زيارة الوفد األوروبي
للكويت مجرد صدفة ولم يكن مقصودا
األوروب ـيــة مارغريتيس شيناس
خـ ـ ـ ــال زي ـ ـ ــارت ـ ـ ــه ل ـ ـل ـ ـكـ ــويـ ــت ،قـ ــال
الـعـبــدالـلــه« :تــوقـيــت اإلع ـ ــدام كــان

مـصــادفــة غير مـقـصــودة بوجود
شيناس» ،وتابع« :أبديت رأيي في
اإلعــدامــات السبعة وسألتقي مع

ومقاه بأسواق
«البلدي» يناقش تخصيص مطاعم ٍ
الري وعودة شاطئ الشويخ للبلدية
●

محمد جاسم

ينظر المجلس البلدي ،في اجتماعه
االثـ ـنـ ـي ــن الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،ب ــرئ ــاس ــة ع ـب ــدال ـل ــه

الـمـحــري ،طـلــب بـلــديــة الـكــويــت  -قطاع
ال ـم ـشــاريــع تـخـصـيــص م ـطــاعــم وم ـقــاه
ب ـ ــدون شـيـشــة بـمـنـطـقــة أسـ ـ ــواق الـ ــري،
إضافة إلى طلب الديوان األميري إعادة

تـخـصـيــص وت ــأه ـي ــل ش ــاط ــئ ال ـشــويــخ
المقابل لمركز جــا بــر األ حـمــد الثقافي
إلى البلدية.
ك ـمــا يـبـحــث «ال ـب ـل ــدي» ط ـلــب الهيئة

الشلفان رئيسة لـ «المخطط الهيكلي»
والمطيري لـ «تحرير األراضي»
انتهى «الـبـلــدي» مــن تشكيل أعـضــاء لجنتي
المخطط الهيكلي ،وتحرير األراضــي السكنية،
لــدور االنعقاد األول للفصل التشريعي الثالث
عشر ،إذ تمت أمس تزكية كل من شريفة الشلفان
رئيسة لـ «المخطط الهيكلي» ،ومنيرة األمير مقررة
لها ،إضافة إلى عضوية كل من د .حسن كمال،

واسماعيل بهبهاني ،وعبداللطيف الدعي ،وعلياء
الفارسي ،وفــرح الــرومــي .بينما زكــى األعضاء
ً
خالد مفلح المطيري رئيسا لـ «تحرير األراضي»،
ً
وناصر الجدعان مقررا لها ،وفهد العبدالجادر،
وعبدالله الهذال ،وعبداللطيف الدعي ،وإسماعيل
بهبهاني ،وناصر الكفيف ،أعضاء.

شريفة الشلفان

عضو البرلمان األلـمــانــي ووزيــر
ال ــدول ــة ف ــي ال ـح ـكــومــة األلـمــانـيــة
وســأشــرح لــه وجـهــة نـظــرنــا ،كما
سـ ــأجـ ــري ات ـ ـص ـ ــاالت مـ ــع الـ ـ ــدول
ً
األوروبـيــة في هذا الصدد» ،الفتا
إلــى مشاركته فــي ح ــوار المنامة
ومقابلة «أصدقائنا األوروبيين»
والتوضيح لهم بضرورة احترام
قرارتنا وعدم تأثر ملف اإلعفاء من
تأشيرة «شنغن» بأي حدث.
ولفت إلى وجود قرارات نراها
مــن وجهة نظرنا تعسفية وغير
عادلة في الدول األخرى وال نعلق
ً
عليها ،مؤكدا أنه ال يوجد من هو
أح ــرص عـلــى ح ـيــاة اإلن ـس ــان من
ً
الـكــويــت وقـيــادتـهــا ،م ـشــددا على
عــدم وجــود مــن يضاهي الكويت
في عملها اإلنساني.
وأشار إلى أن المدانين السبعة
اق ـتــرفــوا ج ــرائ ــم بـشـعــة وشنيعة
واستنفذوا كل مراحل التقاضي
بشكل شفاف على مــدى سنوات،
وفي النهاية قال القضاء كلمته.

الكيل بمكيالين

ً
واستعرض الصباح عددا من
اإلحـصــائـيــات المهمة أبــرزهــا أن
االت ـحــاد األوروبـ ــي لــديــه اتفاقات
مع  63دولة إللغاء تأشيرة شنغن
م ـن ـه ــا  24دولـ ـ ـ ــة ل ــديـ ـه ــا أحـ ـك ــام

ً
بـ ــاإلعـ ــدام ،م ـش ـيــرا إل ــى أن «أك ـبــر
حـلـيــف لــات ـحــاد األوروبـ ـ ــي لديه
ً
أحـ ـك ــام بـ ــاإلعـ ــدام ،ع ـل ـمــا أن آخــر
دولة أوروبية ألغت العمل بأحكام
اإلعــدام كانت منذ  10سنوات في
عام  ،2012وأطالب الدول األوروبية
بعدم الكيل بمكيالين».
وأكد أن «الدول األوروبية تولي
حقوق اإلنسان أهمية كبرى كما
ً
هــي ال ـكــويــت أي ـض ــا ،وه ــم عـبــروا
ع ــن وج ـه ــة ن ـظــرهــم أن مــوضــوع
اإلعدامات يزعجهم ويجب احترام
ذلك ،ونحن ال نتدخل في قراراتهم
القضائية أو شؤونهم الداخلية»،
ً
مشيرا إلى أن «التصاريح الصادرة
منهم ليست هجومية إنما تدخل
ف ــي ال ـ ـشـ ــؤون ال ــداخ ـل ـي ــة ،ون ـحــن
م ـس ـت ـم ــرون ف ــي ال ـس ـي ــاس ــة الـتــي
وض ـع ـت ـه ــا الـ ـك ــوي ــت ومـ ـ ــا ح ــدث
ل ــم يــزحــزح ـنــي وال مـيـلـلـيـمـتــرا»،
ً
مشيرا إلــى «عــدم اتـخــاذ خطوات
تصعيدية من جانب الكويت فقد
أبدينا وجـهــة نظرنا واستمعوا
لنا» .وجدد التأكيد على أن توقيت
ً
تنفيذ اإلعدامات لم يكن مقصودا
مع زيارة نائب رئيس المفوضية
األوروبـ ـي ــة لـلـكــويــت ،إن ـمــا كــانــت
مجرد مصادفة».

البلدية :إزالة مخالفات سكن
بمنطقة القصر

العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
تــو سـعــة المستشفى ا لـبـيـطــري الكائن
ف ــي مـنـطـقــة ال ـســال ـم ـيــة ،وط ـلــب الهيئة
ا لـعــا مــة للتعليم التطبيقي وا لـتــدر يــب
ال ـمــواف ـقــة ع ـلــى ارتـ ـف ــاع م ـبــانــي مجمع
كليات ومعاهد ضمن حــدود محافظة
ال ـ ـج ـ ـهـ ــراء بـ ــارت ـ ـفـ ــاع أرضـ ـ ـ ــي وخ ـم ـســة
ً
طوابق ،فضال عن طلب الهيئة العامة
للبيئة تخصيص مــو قــع مبنى مخفر
ً
الـشــويــخ ســابـقــا كمركز مرقبة لها في
منطقة الشويخ الثالثة ضمن القطع ج.
وسيناقش مجموعة من المواضيع
المؤجلة منها ،طلب فتح باب المناقشة
بشأن الحضانات في السكن الخاص،
وعرض مشروع ميزانية بلدية الكويت
للسنة المالية  2024/2023على «البلدي»،
كما سينظر في مجموعة ردود الجهاز
التنفيذي على عدد من االقتراحات.

أوضحت بلدية الكويت أنه تمت إزالة المخالفات القائمة في
العقار الواقع في منطقة القصر قطعة  4طواعية من المالك.
بيان لها ،أن العقار من ضمن العقارات
وذكــرت البلدية ،في
ٍ
الـمـخــالـفــة ال ـمــرصــودة مــن ال ـفــرق الــرقــابـيــة فــي بـلــديــة محافظة
الـجـهــراء ،وأنــه سبق اتـخــاذ االجـ ــراء ات القانونية بحقه ،بعمل
محضر مخالفة لــزيــادة البناء عما هــو مــرخــص ،بإضافة دور
ثالث مخالف والتصاق بجميع الواجهات وتقسيم العقار إلى
ً
شقق ،وأيضا تم عمل محضر مخالفة سكن عزاب لوجود عدد
من العزاب في العقار إلى جانب قطع التيار الكهربائي عن العقار
قبل شهرين.
من جهة أخرى ،أوضح مدير إدارة السالمة بفرع بلدية محافظة
الفروانية فيصل العنزي أن إدراة السالمة قامت بجولة صباح
ً
أمس على القسائم قيد اإلنشاء بمنطقة الرابية ،مبينا أن الجولة
أسفرت عن توجيه تنبيه ألحد العقارات لعدم االلتزام بشروط
ً
السالمة وتسوير موقع العمل فضال عن تحرير مخالفة للتشوين
العشوائي وتجاوز حدود الترخيص.
وأشار العنزي إلى أن مفتشي إدارة السالمة يقومون بمراقبة
ً
وضــع المباني قيد اإلنـشــاء فضال عن المراقبة والتدقيق على
ً
إج ــراء ات األمــن والسالمة حرصا على سالمة العمال بالموقع
والـتــأكــد مــن وج ــود ســور على مــوقــع العمل لسالمة ال ـمــارة من
الجيران والمباني المجاورة.

طلبة «األميركية» زاروا «كي بي أم جي» األنظمة الذكية وفرت  %40من الطاقة بالمساجد

للتعرف على أدوار موظفي الشركة وأقسامها وآليات العمل فيها
أعلنت الجامعة االميركية في الكويت ،أن طلبة
ً
ن ــادي الـتـمــويــل وع ـ ــددا م ــن طـلـبــة تـخـصــص إدارة
األع ـمــال فــي الـجــامـعــة زاروا شــركــة كــي بــي أم جي
« ،»KPMGالتي تعتبر إحدى أكبر شركات المحاسبة
والتدقيق المالي والضرائب حول العالم ،بإشراف
األستاذة المشاركة في التمويل بكلية إدارة األعمال
واالقتصاد د .وفاء سبيتي.
وذكـ ــرت الـجــامـعــة ،فــي ب ـيــان أم ــس« :أن الــزيــارة
أتاحت للطلبة فرصة التعرف على أدوار الموظفين
ورؤسـ ــاء األق ـس ــام فــي ال ـشــركــة ،وآل ـي ــات الـعـمــل في
الـشــركــات الـكـبــرى» ،موضحة أن «الــزيــارة اشتملت
على مـحــاضــرات ونـقــاشــات مــع خريجي الجامعة
ً
الذين يعملون حاليا بالشركة ،إضافة إلــى جلسة
أسئلة وأجوبة مع المختصين في تدقيق الحسابات
والضرائب وغيرها».
وأك ـ ــدت ال ـجــام ـعــة أن ـهــا حــري ـصــة ع ـلــى تشجيع
الطلبة على تطوير مهاراتهم العملية ،والتعرف على
مهارات الواقع العملي ،األمر الذي ّ
يخرج كوادر قادرة
على االندماج بسهولة في سوق العمل.
ولـفـتــت إل ــى «أن ال ـشــريــك اإلداري أل ـقــى الكلمة
االف ـت ـتــاح ـيــة لـتــوضـيــح أه ـ ــداف ال ـشــركــة ورؤي ـت ـهــا
ً
وقـيـمـهــا ،ف ـضــا عــن مـنــاقـشــة ن ـظــام ال ـضــرائــب في
دول الـخـلـيــج ال ـع ــرب ــي» ،م ـش ـيــرة إل ــى أن خــريـجــي
الجامعة خالد المطوع وقاسم مكي شاركا الطلبة

أك ـ ــد أمـ ـي ــن سـ ــر ج ـم ـع ـيــة ال ـم ـه ـنــدس ـيــن،
المهندس فهد العتيبي ،أن استخدام األنظمة
الذكية في  10مساجد ،أسهم في توفير نحو
ً
 40بالمئة من حجم االستهالك ،مشيرا إلى
ً
تــدريــب وتــأهـيــل نـحــو  40مـهـنــدســا إلدارة
وتشغيل وصيانة هذه األنظمة الذكية.

ج ــاء ذل ــك فــي كلمة لــه نـيــابــة عــن رئيس
ال ـج ـم ـع ـيــة ،ال ـم ـه ـنــدس ف ـي ـصــل ال ـع ـت ــل ،في
افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي الثالث
لعمارة المساجد ،الذي اختتم أعماله مساء
أمس األول.
وق ــال الـعـتـيـبــي ،إن كـ ــوادر المهندسين

م ــن مـخـتـلــف الـتـخـصـصــات حــري ـصــة على
االستزادة من البحوث والدراسات المقدمة
في المؤتمر.
وفي ختام المؤتمر ،تم تكريم فريق العمل
ً
مــن الجمعية ال ــذي ضــم نحو  40مهندسا
ومهندسة تطوعوا للعمل في المؤتمر.

بيت الزكاة ينضم لـ «سهل» بخدمات التبرع السريع
في تفاصيل رحلتهم في الشركة بعد التخرج من
الـجــامـعــة ،وشـ ّـجـعــا الـحـضــور عـلــى االنـضـمــام إلــى
الـبــرامــج التدريبية فــي الـشــركــة .مــن جهتها ،قالت
رئيسة نــادي التمويل الطالبة ليا كالنغسان« :إن
ال ــزي ــارة تـهــدف إل ــى الـتـعــاون مــع شــركــات مختلفة
يمكنها مساعدة الطلبة على فهم ا لــوا قــع العملي
لتخصصاتهم ،إضافة إلى التعرف على األدوار التي
ً
سيشغلونها مستقبال» ،مضيفة أن «الزيارة تساعد
الطلبة على التعرف على أشخاص جدد في أماكن
العمل ،ومقابلة المديرين ورؤساء األقسام وخريجي
ً
الجامعة الذين يعملون حاليا في الشركة».

أع ـلــن نــائــب ال ـمــديــر ال ـع ــام لـبـيــت الــزكــاة
ل ـل ـشــؤون ال ـمــال ـيــة واإلداري ـ ـ ـ ــة ،ن ــائ ــب قـطــاع
الـ ـم ــوارد واإلع ـ ــام ب ــاإلن ــاب ــة عـبــدالـمـحـســن
ال ـك ـن ــدري ،ان ـض ـمــام بـيــت ال ــزك ــاة للتطبيق
الحكومي ا لـمــو حــد للخدمات اإللكترونية
«سـهــل» عبر خــدمــات الـتـبــرع الـســريــع ،وفق
الرؤية الحكومية برقمنة الخدمات بمختلف
ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة ،إلنـ ـج ــاز ال ـم ـعــامــات
الـمـقــدمــة لـلـمــواطـنـيــن والـمـقـيـمـيــن بطريقة
أكثر سهولة وسرعة وفاعلية وفق معايير
جودة مميزة.
وق ـ ــال الـ ـكـ ـن ــدري ،ف ــي ت ـص ــري ــح ،إن بـيــت

الــزكــاة من طليعة الجهات الحكومية التي
ت ـح ــرص ع ـلــى تــوف ـيــر خــدمــات ـهــا لـجـمـهــور
ال ـم ـت ـب ــرع ـي ــن وال ـم ـس ـت ـف ـي ــدي ــن ع ـب ــر أحـ ــدث
التقنيات المتطورة ،بجهود مميزة من وحدة
تطبيق الحكومة اإللكترونية بمركز نظم
ً
المعلومات ،مضيفا أن خدمات أخرى سيتم
ً
إدراج ـهــا تـبــاعــا ،بمشيئة الـلــه تـعــالــى ،عبر
تطبيق «سهل» ،مثل :خدمات القرض الحسن،
وقنوات التبرع ،وقنوات الخدمة االجتماعية.
وأض ــاف الـكـنــدري أن خــدمــة الـتـبــرع عبر
ال ـت ـط ـب ـيــق ت ـس ـي ــر بـ ــال ـ ـتـ ــوازي مـ ــع خ ــدم ــات
البيت اإللكترونية عبر موقعه اإللكتروني،

وت ـت ـي ــح ل ـل ـم ـت ـبــرع االخـ ـتـ ـي ــار ب ـي ــن ال ـعــديــد
مــن الـمـشــروعــات الخيرية الـمـتـعــددة ،مثل:
الزكاة ،اإلغاثة ،الرعاية الصحية والتعليمية
واالجـتـمــاعـيــة ،األس ــر المتعففة ،ومـشــروع
ً
ال ـص ــدق ــة ال ـج ــاري ــة ،م ـش ـي ــرا إل ــى أن تــوفـيــر
خــد مــات التبرع السريع عبر تطبيق سهل
ُيعد إضافة مميزة على طريق التبرع اآلمن
والـ ـم ــرن وال ـس ــري ــع ،م ــع الـشـفــافـيــة الـكــامـلــة
ال ـت ــي يـتـيـحـهــا الـتـطـبـيــق ب ـتــزويــد الـعـمــاء
باإلشعارات واإليصاالت الالزمة بتبرعهم،
والـ ـت ــوثـ ـي ــق ال ـ ـ ـ ــازم ب ــال ــرب ــط م ـ ــع هــوي ـتــي
والمعلومات المدنية.

ً
ً
«إداريي المؤسسات التعليمية» :نعاني فراغا أكاديميا
دعت الجمعية الكويتية إلداريي المؤسسات
التعليمية وزيــر التربية وزيــر التعليم العالي
والبحث العلمي د .حمد العدواني إلى اإلسراع
في تسكين المناصب القيادية واإلشرافية في
وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي
في أقرب وقت ممكن.
وق ــال أمين ســر الجمعية بــدر الحضرم ،إن
التأخر في تسكين المناصب القيادية واإلشرافية

يعرقل عملية النهوض بالمؤسسات التعليمية
واالرتقاء بمستوى التعليم في الكويت ،باإلضافة
إلــى تــراجــع التصنيف الجامعي للمؤسسات
األكاديمية في جميع المؤشرات الدولية ،وعلى
المستويات كافة .وأضاف الحضرم في تصريح
صحافي امس ،أن ما تشهده جامعة الكويت من
فراغ إداري وأكاديمي في جميع المناصب تسبب
في تراجع التصنيف األكاديمي للجامعة في

مؤشر العالمي  ،QSوان المطلوب اإلســراع في
تعيين المناصب القيادية كافة بوزارة التربية
والتعليم العالي بــاإلضــافــة إلــى تعيين مدير
عــام «التطبيقي» ونــوابــه ليتمكن مــن االنتهاء
من الملفات العالقة .وشــدد على ضــرورة أخذ
اإلداريين لمناصبهم ومواقعهم اإلشرافية في
الـمــؤسـســات التعليمية كــافــة ،ووق ــف تعيين
األكاديميين في المناصب اإلدارية.

local@aljarida●com

سلة أخبار
«حفاظ» توزع مساعدات
للسوريين ذوي االحتياجات
وزع ـ ـ ــت ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـخ ـيــريــة
الكويتية لخدمة الـقــرآن الكريم
وعـ ـل ــوم ــه «ح ـ ـفـ ــاظ»  130عــربــة
كهربائية وكرسي متحرك على
ذوي االحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة
وأسرهم من الالجئين والنازحين
السوريين ،بالتعاون مــع فريق
التآخي التطوعي ،ضمن تنفيذ
مشروعها «دع صدقتك تمشي
على األرض» .وقال عضو مجلس
اإلدارة أم ـيــن ال ـص ـن ــدوق ع ــادل
الدريبان ،في تصريح صحافي،
أمس ،إنه تأكيدا لشعار الجمعية
«عناية بالقرآن وتنمية لإلنسان»،
أطلقت «حفاظ» المشروع بهدف
دعم المعاقين من أبناء الشعب
ال ـســوري« ،لنحول حياتهم الى
سعادة بصدقة توفر لهم كرسيا
ودراج ـ ـ ـ ـ ــة ك ـه ــرب ــائ ـي ــة ودراجـ ـ ـ ــة
بمقطورة لتعينهم على العمل
والكسب الحالل وإعالة أسرهم».
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ــدري ـ ـبـ ــان« :تـنـفــذ
الجمعية ال ـم ـشــروع بــالـتـعــاون
م ــع ف ــري ــق ال ـت ــآخ ــي ال ـت ـطــوعــي،
والذي سافر إلى الحدود التركية
السورية لتسليم األجهزة يدا بيد
إلى الالجئين السوريين لتدخل
السرور على قلوبهم».

جمعية «العلوم» تطالب باعتماد
موافقة التوجيه لـ «باي فورس»

طالب رئيس الهيئة اإلداريــة
فــي جمعية طلبة كلية العلوم
بجامعة ال ـكــويــت ،عـيــد الـقــربــة،
إدارة ال ـتــوج ـيــه واإلرش ـ ـ ـ ــاد في
الكلية بأن تكون موافقة التسجيل
ف ــي فـ ـت ــرة اس ـت ـك ـم ــال الـ ـج ــداول
الدراسية «بــاي فــورس» من قبل
مكتب التوجيه واإلرشـ ــاد ،بدال
من موافقة القسم العلمي ،والتي
ي ـت ــرت ــب ع ـل ـي ـهــا رف ـ ــض ال ـعــديــد
مــن ن ـمــاذج طـلــب الــدارس ـيــن في
ال ـم ـقــررات الــدراس ـيــة أث ـنــاء تلك
الفترة .وذكر القربة ،في تصريح
صحافي لـ «الجريدة» ،أمس« ،أن
األقسام العلمية ترفض العديد
من الطلبات التي ّ
تقدمها اليها
أث ـنــاء ف ـتــرة اسـتـكـمــال ال ـجــداول
الدراسية» ،مضيفا« :طالبنا بأن
يكون المعني باعتماد الطالب
هو مكتب التوجية واإلرشاد».
وع ـ ــن ال ـ ـم ـ ـقـ ــررات ال ــدراسـ ـي ــة
المشتركة بين الكليات العلمية
واألدبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،أفـ ـ ـ ــاد ال ـ ـقـ ــربـ ــة ،ب ــأن
ال ـج ـم ـع ـيــة ل ــدي ـه ــا الـ ـع ــدي ــد مــن
الـ ُّتـطـلـعــات ،أب ــرزه ــا زيـ ــادة عــدد
الــشـعــب الــدراس ـيــة ،نـظــرا لرغبة
الـطـلـبــة ف ــي تسجيل ال ـم ـقــررات
االختيارية المشتركة.

«اإلرشاد األكاديمي» تزور
الفصول الدراسية بالجامعة

ن ـ ـظ ـ ـمـ ــت إدارة اإلر ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
األك ــاديـ ـم ــي ف ــي عـ ـم ــادة ش ــؤون
الطلبة بجامعة الكويت زيــارات
لـلـفـصــول ال ــدراس ـي ــة ومـعــرضــا
إرشـ ـ ًّ
ـاديـ ــا للطلبة ف ــي مختلف
ك ـل ـيــات جــام ـعــة ال ـك ــوي ــت خــال
األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي ،بـمـشــاركــة
موظفي إدارات العمادة .وذكرت
االدارة ف ــي ب ـي ــان ص ـحــافــي أن
الموظفين قدموا شرحا للطلبة
حـ ــول الـعـمـلـيــة اإلرش ـ ــادي ـ ــة في
الجامعة ،مبينة أن العمادة على
أتــم االستعداد للرد على جميع
استفسارات الطلبة طــوال العام
الدراسي.

ةديرجلا
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برلمانيات

نافذة نيابية

المطر :باستقبال أعداد من فائقي الثانوية وفق ما أبلغنا الوزير العدواني
العيسى يسأل وزير المالية عن تأثر سعر
صرف الدينار أمام العمالت األجنبية
اجتماع اللجنة التعليمية أمس
ب ـح ـثــت ل ـج ـنــة ش ـ ــؤون ال ـت ـع ـل ـيــم وال ـث ـقــافــة
واإلرش ـ ـ ـ ـ ــاد تـكـلـيـفـهــا بـ ــدراسـ ــة س ـب ــل تـطــويــر
مؤسسات التعليم العالي والجامعات الحكومية
والخاصة والمعاهد التطبيقية واألكاديمية
العلمية والفنية ،باإلضافة إلى متابعة البرنامج
اإلنشائي لمدينة صباح السالم الجامعية.
وصرح رئيس اللجنة د .حمد المطر أمس بأن
اجتماع اللجنة أمس هو السادس لها ،وحضره
جميع أعضاء اللجنة ووزير التربية وزير التعليم
الـعــالــي د .حـمــد ال ـعــدوانــي ورئـيـســة وأعـضــاء
اللجنة التأسيسية لجامعة عبدالله السالم.
وأض ــاف الـمـطــر أن االجـتـمــاع كــان مثمرا
ومشجعا للتأكد من أن جامعة عبدالله السالم
س ـتــرى ال ـن ــور ف ــي بــرنــامـجـهــا الـتـحـضـيــري،
مـشـيــرا إل ــى أن ال ــوزي ــر تـعـهــد ب ــأن ي ــرى هــذا

ال ـبــرنــامــج الـتـحـضـيــري ال ـن ــور ف ــي سبتمبر
المقبل باستقبال أعــداد من الطلبة خريجي
الـثــانــويــة الـعــامــة الـمـتـفــوقـيــن بكلية الـعـلــوم
اإلداري ــة في الشويخ ،كما تعهد بتسليم كل
المواقع تباعا وفقا للمواعيد المحددة.
وبين أن رئيسة اللجنة التأسيسية لجامعة
عبدالله الـســالــم استعرضت خ ــال االجتماع
البرنامج التحضيري واأله ــداف ،كما تحدثت
الـقـيــادات عــن تخصصات الجيل الــرابــع التي
تعتمد على اإلبداع واالبتكار ،متمنيا أن تكون
جــامـعــة عـبــدالـلــه ال ـســالــم ه ــي جــامـعــة الجيل
الرابع ،وتحتوي على تخصصات عالمية كما
هو معمول في أغلب الجامعات على مستوى
الخليج والعالم التي تحتوي على المحتوى
الرقمي والتحول المعرفي واإلبداع.

الغش والواسطة والرشوة
على طاولة «الظواهر السلبية»
 5لجان برلمانية تجتمع بعد غد األحد
تعقد  5لـجــان بــرلـمــانـيــة اجـتـمــاعــات األحــد
الـمـقـبــل ،حـيــث تـنــاقــش لـجـنــة الـقـيــم ومعالجة
ال ـ ـظـ ــواهـ ــر ال ـس ـل ـب ـي ــة طـ ـل ــب ت ـك ـل ـي ـف ـهــا بـبـحــث
ودراســة التفكك األســري ،والمخدرات وأسباب
انـتـشــارهــا وتــأثـيــرهــا السلبي على المجتمع،
وال ـت ـش ـبــه بــال ـج ـنــس اآلخـ ـ ــر ،وال ــواسـ ـط ــة الـتــي
ينتج عنها اإلخــال بمبدأ العدالة والمساواة
وت ـكــافــؤ ال ـف ــرص وض ـي ــاع ال ـح ـق ــوق ،ال سيما
أن الــدسـتــور نــص فــي مــادتــه السابعة على أن
«العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع،
والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»،
كما ستناقش اللجنة الغش بأنواعه كالغش
الـتـجــاري والـغــش فــي االخ ـت ـبــارات ،إلــى جانب
الرشوة وأسباب انتشارها في أجهزة الدولة.
في المقابل ،تناقش لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية مشروع قانون بشأن منع تعارض
الـمـصــالــح «ال ـم ـحــال بــالـمــرســوم رق ــم  65لسنة
 ،»2021واقـتــراح بقانون بشأن حظر تعارض
ال ـم ـص ــال ــح ،وآخ ـ ــر ب ـش ــأن تـ ـع ــارض الـمـصــالــح
وقواعد السلوك العام ،بحضور رئيس المجلس
األع ـل ــى ل ـل ـق ـضــاء ،أو م ــن يـنـيـبــه ،وزيـ ــر ال ـعــدل
وزيـ ــر األوق ـ ــاف والـ ـش ــؤون اإلس ــام ـي ــة ،ووزي ــر
الــدولــة ل ـشــؤون تـعــزيــز ال ـنــزاهــة أو مــن ينيبه،

والمختصين في النيابة العامة ،والمختصين
في الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
أمــا لجنة الـمـيــزانـيــات والـحـســاب الختامي
فتناقش تقارير جهاز المراقبين الماليين على
تنفيذ ميزانيات الوزارات واإلدارات الحكومية
والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة عما
أسـفــرت عـنــه الــرقــابــة المسبقة للسنة المالية
 ،2022/ 2021بحضور ممثلين عن الجهاز.
وتستمع لجنة شؤون ذوي اإلعاقة إلى رأي
الـحـكــومــة فــي م ـشــروع ال ـقــانــون ب ـشــأن تعديل
بعض أحكام القانون رقم  8لسنة  2010بشأن
ح ـق ــوق ال ـم ـع ــاق ـي ــن ،ب ـح ـض ــور وزيـ ـ ــر ال ـش ــؤون
االجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة
ل ـش ــؤون ال ـم ــرأة وال ـط ـفــولــة ،والـمـخـتـصـيــن في
الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة.
وأخ ـ ـيـ ــرا ت ـن ــاق ــش ل ـج ـنــة اإلس ـ ـكـ ــان وال ـع ـق ــار
االق ـ ـتـ ــراح ب ـق ــان ــون ب ـش ــأن الـ ـق ــروض ال ـع ـقــاريــة
للسكن الخاص من قبل بنك االئتمان الكويتي،
واالقتراح بقانون بشأن استدامة منح القروض
العقارية للسكن الخاص من قبل البنك ،بحضور
وزير المالية وزير الدولة للشؤون االقتصادية
واالستثمار ،وممثلين عن وزارة المالية ،وبنك
االئتمان ،وبنك الكويت المركزي.

وق ــال الـمـطــر إن الـلـجـنــة سـتـقــوم بــدروهــا
فــي متابعة الـمــوضــوع اسـتـكـمــاال لـمــا بــدأتــه
بمناقشة العقبات السابقة للمشروع ،كاشفا
عن االتفاق على عقد اجتماع في يناير المقبل
مع أعضاء اللجنة التأسيسية بحضور الوزير
الـ ـع ــدوان ــي ،وق ـيــادي ـيــن م ــن جــام ـعــة الـكــويــت
لمتابعة التطورات ومناقشة ما يستجد من
عوائق.
واعتبر أن اإلعــان عن موعد افتتاح هذه
الجامعة سيتم وفقا إلرادة حكومية ومراقبة
وم ـس ــان ــدة م ــن أعـ ـض ــاء ال ـل ـج ـنــة الـتـعـلـيـمـيــة
لتحقيق هذه الرغبة في افتتاح الجامعة في
ً
سبتمبر ،آمال أن تتوج هذه الجهود المتكاملة
بتحقيق أهدافها الستكمال الخطة التدريجية
ً
بفتح  4كليات أخرى وفقا لجدول زمني محدد.

س ــأل ال ـنــائــب ص ــال ــح عــاشــور
وزي ــر الـتـجــارة والـصـنــاعــة مــازن
الناهض عن خطة الــوزارة تجاه
ارتفاع األسعار ،وهل هناك قواعد
تفرضها الـ ــوزارة للسماح برفع
األسـ ـع ــار؟ وم ــا إج ــراءات ـه ــا نحو
شركات البناء التي رفعت أسعار
المواد؟
وقـ ـ ــال ع ـ ــاش ـ ــور ،فـ ــي س ــؤال ــه،
«هــل ل ـلــوزارة خطة تـجــاه ارتـفــاع
األسـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــار الس ـ ـي ـ ـم ـ ــا الـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــادة
المصطنعة في السلع والمنتجات
والبضائع في السوق الكويتي؟
وم ـ ــا ال ـ ـقـ ــواعـ ــد ال ـ ـتـ ــي ت ـفــرض ـهــا
الوزارة للسماح برفع سعر السلع
والبضائع والمنتجات؟ وهل تمت
مخاطبة الوزارة ألخذ اإلذن برفع
سعر منتج أو سلعة ما؟ في حالة
اإلجابة باإليجاب يرجى تزويدي
بجدول لهذه السلع والمنتجات
والـمـتــاجــر والـشــركــات مــن 2020
إلى .»2022
وتساء ل« :كم عدد المخالفات
ال ـ ـتـ ــي س ـج ـل ـت ـه ــا الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة عـلــى
الـمـحــات والـمـتــاجــر والـشــركــات
الـ ـ ـت ـ ــي رفـ ـ ـع ـ ــت أس ـ ـ ـعـ ـ ــار س ـل ـع ـهــا
ومنتجاتها وبضائعها دون مبرر
بالمخالفة للقانون؟ مع تزويدي
ب ـك ــل مـ ــا ي ـث ـب ــت ذل ـ ــك ،وك ـ ــم ع ــدد

خالد العميرة

صالح عاشور

الشكاوى التي تم تقديمها لدى
الوزارة تجاه شركات البناء التي
رفعت أسعار البناء ،بعذر ارتفاع
أسعار مواد البناء؟ وما إجراءات
ال ـ ـ ـ ــوزارة ت ـج ــاه ت ـل ــك ال ـش ـك ــاوى؟
م ــع ب ـي ــان ك ــل ش ـك ــوى ع ـلــى حــدة
واجراءات الوزارة تجاهها؟».
وأردف« :م ــا آل ـيــة ال ـ ــوزارة في
مراقبة أسعار السلع والبضائع
وال ـم ـن ـت ـج ــات؟ وهـ ــل ت ــم تشكيل
فرق من قبل الوزارة للرقابة على
األسـ ـع ــار وت ـحــريــر الـمـخــالـفــات؟
م ــع ت ــزوي ــدي ب ـمــا قــامــت ب ــه تلك
الفرق منذ  2020-1-1حتى ورود
السؤال».

قدمه  5نواب وحظر تكوينها على أسس طائفية أو قبلية
تقدم النواب سعود العصفور،
وأس ــام ــة ال ــزي ــد ،وعـ ــادل الــدمـخــي،
وحمد المدلج ،وعبدالله األنبعي،
ب ـقــانــون ب ــإع ــادة تـحــديــد ال ــدوائ ــر
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ل ـع ـض ــوي ــة مـجـلــس
األمة ،ونص على أن تقسم الكويت
إل ـ ــى خـ ـم ــس دوائـ ـ ـ ـ ــر ان ـت ـخ ــاب ـي ــة،
لعضوية مجلس األمـ ــة ،تنتخب
كــل دائـ ــرة عـشــرة أع ـض ــاء ،ويـكــون
الترشيح بقوائم ال يجوز أن يزيد
ع ـ ــدد ال ـم ــرش ـح ـي ــن فـ ــي أي مـنـهــا
باالنتخابات العامة أو التكميلية
ع ـل ــى عـ ـ ــدد األعـ ـ ـض ـ ــاء ال ـم ـط ـلــوب
انتخابهم ،وتقدم طلبات الترشيح
على الـنـمــوذج المعد لــذلــك خالل
عشرة أيام اعتبارا من اليوم التالي
ل ـن ـشــر م ــرس ــوم أوقـ ـ ــرار ال ــدع ــوة
لالنتخابات العامة أو التكميلية
ب ـح ـس ــب األحـ ـ ـ ـ ـ ــوال ،ويـ ـج ــب عـلــى
المرشح أن يوقع قرين اسمهعلى
ن ـمــوذج الـتــرشـيــح ،وإذا تضمنت
القائمة أكثر مــن مرشح وجــب أن
يوقع كل مرشح فيها قرين اسمه.
وبحسب االق ـتــراح ،يعطى لكل
قائمة رق ــم ،وتـحــدد أرق ــام القوائم
ع ــن طــريــق قــرعــة علنية تجريها
إدارةاالنتخابات بوزارة الداخلية
بـيــن جميع ال ـقــوائــم ،فــي الساعة
ال ـتــي ت ـحــددهــا اإلدارة ف ــي الـيــوم
التالي إلغالقباب الترشيح ،وفقا
لحكم المادة السابقة ،وتعلن اإلدارة
المذكورة في اليوم ذاته أرقام جميع
ال ـقــوائــم وأس ـم ــاء المرشحينفي
كل قائمة ،وفقا ألسبقية تسلسل
أس ـمــائ ـهــم ف ــي ن ـم ــوذج الـتــرشـيــح
المشار اليه بالمادة السابقة.
وي ـ ـكـ ــون ت ـص ــوي ــت ال ـنــاخ ـب ـيــن
للقوائم بحسب أرقامها المعلنة
وفقا لحكم المادة الثالثة من هذا
ال ـق ــان ــون ،والي ـجــوز لـلـنــاخــب أن
ي ـصــوت ألك ـثــر م ــن قــائـمــة واح ــدة
وإال اعـ ـتـ ـب ــرت ورق ـ ـ ــة ال ـت ـصــويــت
باطلة ،ويعلن فوز القائمة أو عدد
من المرشحين فيها باالنتخابات

سعود العصفور

وال تتشكل القائمة على أ ســاس
طائفي أو قبلي وأن تكون أهدافها
وطنية.
وق ــال ــت ال ـم ــذك ــرة اإلي ـضــاح ـيــة
لــاقـتــراح بقانون بــإعــادة تحديد
ال ـ ــدوائ ـ ــر االن ـت ـخ ــاب ـي ــة لـعـضــويــة
مجلس االمة :تنص المادة  81من
الــدسـتــور عـلــى أن تـحــدد الــدوائــر
االن ـت ـخــاب ـيــة ب ـق ــان ــون ،وق ــد صــدر
القانون رقم  6لسنة  1971بتحديد
ال ـ ــدوائ ـ ــراالن ـت ـخ ــاب ـي ــة لـعـضــويــة
مـجـلــس االم ـ ــة ،وهـ ــو ال ـ ــذي الـغــي
بالمرسوم بالقانون رقم  99لسنة
 1980ال ـ ـ ــذي ق ـس ــم الـ ـك ــوي ــت ال ــى
خمسوعشرين دائ ــرة انتخابية
على أن تنتخب كل دائرة عضوين
للمجلس ،ثم عدل الجدول المرافق
له بالقانون رقم  5لسنة  ،1996كما
ألغي المرسوم بالقانون المشار
اليه بالقانون رقم  42لسنة 2006
بإعادة تحديد الدوائر االنتخابية
لـعـضــويــة الـمـجـلــس ال ـ ــذي يقسم
الكويت الى خمس دوائر انتخابية
ينتخب كل منها عشرة أعضاء.
وبينت المذكرة :لقد كان الهدف
مــن صــدور القانون رقــم  42لسنة
 2006المشار اليه هو محاولة الحد
مـمــا ش ــاب نـظــام االنـتـخــابــات من
مثالب امتدت الى مشاكل متعلقة

بالمرسوم بقانون رقــم  20لسنة
 ،2012م ـثــل الـتـعـصــب بمختلف
أشـكــالــه ،وت ـفــاوت ع ــدد الناخبين
بـيــن ال ــدوائ ــر ،وم ــا ينتج عـنــه من
عــدم عــدالــة تــوزيــععــدد الناخبين
ال ـم ـس ـج ـل ـيــن ف ـي ـه ــا ع ـل ــى اسـ ــاس
متوازن ،وما تبين كذلك من اتساع
نطاق ظاهرة شراء االصوات بصور
م ـت ـعــددةم ــن أص ـح ــاب الـضـمــائــر
الـفــاســدة ،وغـيــر ذلــك مــن إغ ــراءات
أخ ـ ـ ــرى م ـم ــا ي ـف ـض ــي إلـ ـ ــى إهـ ـ ــدار
المصلحة العامة لقاء منفعة مادية
فــرديــة اومصلحة غير مشروعة
لبعض المرشحين.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت :ولـ ـم ــا كـ ـ ــان عـضــو
المجلس يمثل األمة بأسرها بحكم
المادة  108من الدستور ،ومن باب
توسيعنطاق المشاركة االنتخابية
ول ـض ـم ــان نـ ـج ــاح أكـ ـب ــر ع ـ ــدد من
المرشحين المتفقين على برنامج
ان ـت ـخــابــي م ــوح ــدي ـخ ــدم شــرائــح
وفـ ـئ ــات مـخـتـلـفــة م ــن الـمـجـتـمــع،
مع حــرص كل مرشح في القائمة
على الوصول إلى أكبر عددممكن
مــن إجمالي الناخبين للحصول
على أكبر عــدد من األص ــوات التي
تمكن القائمة مــن الـفــوز بأغلبية
المقاعد ،وذلك لالقتراب من النظام
االنتخابي والوضع الديموقراطي
األمثل الذي يمكن من اختيار أصلح
المرشحين على مستوى الــدولــة
بأسرها مما يؤدي إلى إطالق حرية
الناخب أو دفعه الى اتخاذ موقف
ايجابيالختيار المرشحين الذين
يعتقد انهم جديرون بثقته.
وأردفــت :ألجل ذلك كله بات من
األوف ــق ع ــاج تلك الـعـيــوب ،حتى
يــأتــي المجلس التشريعي ثمرة
اخ ـت ـي ــار ح ــر مـطـلــق ع ـلــى أس ــاس
مـفــاضـلــة م ـج ــردة رح ـب ــة الـنـطــاق
تتيح أم ــام الناخبفرصة إعطاء
صــوتــه لـمــن يعتقد أن ــه األص ـلــح،
وذلـ ــك بــإف ـســاح م ـجــال االنـتـخــاب
أم ــام ــه ،وإطـ ــاق حـقــه فــي اختيار

ممثليه من خالل إعطائه الحق في
انتخاب قائمة كاملة في أفق أرحب
ً
مــدى وأص ــوب هــديــا وذل ــك بجعل
الـكــويــتخـمــس دوائـ ــر انتخابية
بقوائم نسبية ،وبناء على ما سلف
بيانه اعد هذا االقتراح بقانون من
قائمة واحدة فإن فعل ذلك اعتبرت
ورقة التصويت باطلة.
وشرحت المذكرة طريقة الفوز
باالنتخابات فإذا فرضنا جدال أن
جملة ع ــدد األصـ ــوات الصحيحة
التي اعطيت في دائ ــرة ما 70000
صــوت ،فإن هذا العدد يقسم على
عدد األعضاء المطلوب انتخابهم
في الدائرة ،أاي يقسم على عشرة،
وي ـكــون نــاتــج القسمة هــو ،7000
يمثل العدد المطلوب من االصوات
ل ـل ـفــوز بـمـقـعــد واح ـ ــد ،وبــالـتــالــي
تحصل القائمة على مقعد مقابل
كل  7000صوت تحصل عليه ،فإذا
كانبالقائمة مرشح واحد فيجب
لفوزه أن يحصل على هــذا العدد
من األصوات ،فإن تعدد المرشحون
فال بد أنيحصل كل منهم على ذات
العدد للفوز.
وت ــابـ ـع ــت :بـ ـن ــاء ع ـل ــى ال ـم ـثــال
ال ـم ـش ــار ال ـي ــه إع ـ ـ ــاه ،فـ ـ ــإذا كــانــت
ال ـقــائ ـمــة ت ـضــمع ـش ــرة مرشحين
وحصلت على  21000صــوت فإن
ع ــدد ال ـفــائــزيــن م ــن ه ــذه الـقــائـمــة
يكون ثالثة ،يتماختيارهم حسب
الـتــرتـيــب ال ــرأس ــي لــأس ـمــاء ،وإذا
ح ـص ـلــت ال ـقــائ ـمــة الـمـعـنـيــة على
سبيل المثال على  24000صوت،
ف ــإن نصيبها مــن الـمـقــاعــد يكون
ثالثة ،وما تبقى من أصوات زائدة
عن ال ،21000وهي ،3000ال يؤبه
بها ألنها أقل من العدد المطلوب
وهو  ،7000لكن يمكن االستفادة من
هذه الزيادة إذا تبقت هناكمقاعد
لم يفز بها أحــد ،ففي هــذه الحالة
تذهب المقاعد المتبقية للقائمة
صاحبة الكسر األع ـلــى والقائمة
التي تليها وهكذا.

عبدالوهاب العيسى

العميرة لخفض سن المتزوجة المستحقة
للمساعدات إلى  45سنة

عاشور يسأل وزير التجارة
عن ارتفاع أسعار مواد البناء

اقتراح جديد للقوائم النسبية
العامة والتكميلية ،وفقا ألسبقية
ت ـس ـل ـســل أس ـم ــائ ـه ــم فـ ــي ن ـم ــوذج
ال ـتــرش ـيــح ال ـم ـشــار ال ـي ــه بــال ـمــادة
الـثــانـيــة م ــن ه ــذا ال ـق ــان ــون ،وذل ــك
بقسمة جميعاألصوات الصحيحة
الـتــي أعطيت على ع ــدد األعـضــاء
المطلوب انتخابهم ،وتكون نتيجة
هــذه القسمة الـعــددالمطلوب من
األصـ ـ ـ ــوات الـ ــازمـ ــة ل ـف ــوز مــرشــح
واح ـ ــد ،وال يـعـتــد بــالـكـســر إال في
حال وجود مقاعد شاغرة،ويكون
المقعد لصالح أكبر كسر ثم الذي
ي ـل ـيــه وال ـ ـ ــذي ي ـل ـيــه وه ـ ـكـ ــذا ،ف ــاذا
كــانــت الـقــائـمــة ال تتضمن ســوى
مرشحواحد وحصلت على العدد
الـمـطـلــوب م ــن األصـ ـ ــوات الــازمــة
للفوز المشار اليه بالفقرة السابقة
أعـلــن ف ــوز الـقــائـمــة ،أم ــا إذا كانت
القائمة تضم أكثر من مرشح فيجب
أن يتحقق لكلمرشح فيها العدد
الـمـطـلــوب م ــن األصـ ـ ــوات الــازمــة
ً
للفوز لكي يكون فائزا.
وبموجبه إذا لم تسفر نتيجة
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ع ـ ــن ف ـ ـ ــوز الـ ـع ــدد
الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب لـ ـعـ ـض ــوي ــة م ـج ـلــس
األم ــة فــي االنـتـخــابــاتالـعــامــة او
التكميلية أو لــم يـفــز أ ح ــد وفقا
الحكام المادة الخامسة من هذا
ال ـقــانــون يستكملاألع ـض ــاء من
بين المرشحين الذين لم يحققوا
الـ ـع ــدد ال ـم ـط ـلــوب م ــن األص ـ ــوات
الالزمة للفوز المشار اليه بالمادة
الخامسة ،ويعلن فوز من حصل
ع ـل ــى أكـ ـب ــر ع ـ ــدد مـ ــن األص ـ ـ ــوات
يـلــي ال ـع ــدد الـمـطـلــوب لـلـفــوز ثم
ال ـ ــذي ي ـل ـيــهف ــي عـ ــدد االصـ ـ ــوات،
وهكذا حتى يتم استكمال العدد
ال ـم ـط ـلــوب ل ـع ـضــويــة الـمـجـلــس،
ف ـ ــإذا ح ـصــل م ــرش ـح ــان أوأك ـثــر
على أصــوات متساوية في أدنى
مـ ـسـ ـت ــواه ــا الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـجـ ــاوز ع ــدد
أعضاء المجلس ،اقترعت لجنة
االن ـت ـخ ــاب ــات فـيـمــا بـيـنـهــم وف ــاز
بــالـعـضــويــة م ــن تـعـيـنــه ال ـقــرعــة،

ً
ً
قدم النائب عبدالوهاب العيسى سؤاال برلمانيا لوزير المالية
وزير الدولة للشؤون االقتصادية عبدالوهاب الرشيد عن السياسة
النقدية المتبعة لدى البنك المركزي وسط كل الظروف االقتصادية
العالمية المحيطة من حرب وارتفاع وتضخم ومخاوف من حدوث
ركود اقتصادي عالمي.
وقال العيسى في سؤاله ،إنه من الضروري معرفة مدى تأثر
الدينار بعد رفــع الفائدة على ال ــدوالر وانعكاسها على أسعار
السلع المستوردة.
وتـســاء ل عن السياسة النقدية المتبعة لــدى البنك المركزي
بسعر صرف الدينار والمحافظة على قوته ،كما تساءل عن عدم
رفع سعر الفائدة على الدينار ،ومدى التاثر الذي طرأ على الدينار
مقابل العمالت العالمية و كــم نسبة التضخم التي يستهدفها
البنك المركزي.
ً
واستفسر أيضا :هل تمت دراسة أثر السياسة النقدية الحالية
للبنك المركزي على احتياطياته من العمالت األجنبية.

تقدم النائب خالد العميرة باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام
الـقــانــون رقــم  ۱۲لسنة  2011بـشــأن الـمـســاعــدات الـعــامــة ،ويقضي
بخفض سن المرأة الكويتية المتزوجة المستحقة للمساعدات العامة
إلى  45سنة ميالدية ،بدال من  55سنة.
ونص االقتراح على أن تضاف فقرة جديدة (ج) إلى المادة الثالثة
من القانون رقم  ۱۲لسنة  ۲۰۱۱المشار إليه نصها التالي« :تستحق
المساعدة المرأة الكويتية المتزوجة التي بلغت  45سنة ميالدية،
ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها».
ونصت المذكرة اإليضاحية على مــا يلي« :جــاء بالقانون رقم
 12لسنة  2011بشأن المساعدات العامة بالمادة  3بتحديد صرف
المساعدة االجتماعية وفق حاالت محددة تتمثل في األسرة الكويتية
التي تتعرض لظروف قهرية تستوجب المساعدة ،والمرأة الكويتية
المتزوجة من غير كويتي التي تتعرض لظروف قهرية تستوجب
المساعدة في غير الحاالت المذكورة بالمادة  2بالقانون المشار
إليه».
ولم يتطرق القانون إلى السن المحددة الستحقاق المرأة الكويتية
المساعدة ،وجاءت بالمرسوم رقم  23لسنة  2013بشأن استحقاق
وتقدير وربط المساعدات العامة بالمادة  1بتحديد سن  55سنة
مـيــاديــة مــا لــم يثبت وج ــود مـصــدر دخــل ثــابــت خــاص بــه ،ونظرا
لوجود عدد كبير من الكويتيات المتزوجات بعمر الـ ،45األمر الذي
يستوجب تلك اإلضافة بنص القانون.

العتيبي :إضافة ذوي اإلعاقة للفئة المستثناة
من العمر الستحقاق المعاش
ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدم ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب فـ ـ ـ ـ ــارس
العتيبي بــاالقـتــراح بالقانون
ب ــإض ــاف ــة ف ـق ــرة ج ــدي ــدة بــرقــم
( )4إلى المادة ( )65من قانون
التأمينات االجتماعية الصادر
باألمر األميري بالقانون رقم
( )61لسنة  ،1976مــع اعطائه
صفة االستعجال.
وي ـ ـق ـ ـضـ ــي ال ـ ـم ـ ـق ـ ـتـ ــرح بـ ــأن
ت ـضــاف الـفـقــرة ال ـمــذكــورة من
الـقــانــون المشار الـيــه ،ويكون
نـصـهــا اآلتـ ـ ــي« :ذوي اإلع ــاق ــة
ال ـم ـتــوس ـطــة وال ـ ـشـ ــديـ ــدة» مــن
خالل إضافة األشخاص ذوي
اإل عــا قــة للفئة المستثناة من
العمر الستحقاق المعاش.
وقال العتيبي ،في المذكرة
اإليضاحية لالقتراح بالقانون
الـمــذكــور ،إن الـقــانــون رقــم 61
لسنة  1976المشار إليه صدر
ً
سـ ـعـ ـي ــا إلـ ـ ــى تـ ـق ــدي ــم خ ــدم ــات
تأمينية واجتماعية مستدامة،
تكفل للمواطنين العاملين في

ً
ً
البالد وخارجها معيشة كريمة
بـعــد الـتـقــاعــد ،أو الـتــوقــف عن
العمل ،ويستفيد من خدمات
ّ
الموحدة
المؤسسة ذات المزايا
كل مواطن عامل ،في مختلف
قطاعات الدولة الوظيفية ،إلى
جــانــب شــريـحــة الـمـتـقــاعــديــن،
ُ
وتعد الرعاية االجتماعية في
حـ ــاالت الـشـيـخــوخــة والـعـجــز
والـمــرض والــوفــاة من أبــرز ما
تشمله هذه الخدمات.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ف ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ــذك ـ ــرة،
أن ال ـ ـمـ ــادة رق ـ ــم ( )65ح ــددت
اس ـت ـح ـقــاق األبـ ـن ــاء لـلـمـعــاش
حتى سن السادسة والعشرين،
وحــددت الفئة المستثناة من
ش ـ ــرط الـ ـعـ ـم ــر ،وه ـ ــم ال ـع ــاج ــز
عــن الكسب ،والطالب بإحدى
مراحل التعليم حتى الثانوي،
ومن حصل على مؤهل جامعي
ب ـشــرط أال ي ـكــون ق ــد بـلــغ سن
الـثــامـنــة وال ـع ـشــريــن ،وسعيا
إلى زيادة الرعاية االجتماعية

فارس العتيبي

وال ـص ـح ـيــة لــأش ـخــاص ذوي
اإلعاقة فقد جاء هذا االقتراح
بـ ــإضـ ــافـ ــة األشـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ذوي
اإل عــا قــة للفئة المستثناة من
العمر الستحقاق المعاش.

شمس يقترح تخصيص أرض لمستشفى
حكومي في األحمدي و«صباح األحمد»
قدم النائب هاني شمس
اقتراحا برغبة بتخصيص
أرض إل ن ـ ـ ـشـ ـ ــاء م ـس ـت ـش ـفــى
حكومي جديد في محافظة
األح ـم ــدي قــريــب مــن مــديـنــة
ص ـ ـبـ ــاح األحـ ـ ـم ـ ــد وال ـ ــوف ـ ــرة
والـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــران يـ ـشـ ـم ــل ج ـم ـيــع
التخصصات الطبية.
و قــال شمس في مقترحه
ان الكثافة السكانية العالية
فـ ـ ــي مـ ـح ــافـ ـظ ــة األح ـ ـ ـمـ ـ ــدي،
وعـ ـ ـ ـ ـ ــدم قـ ـ ـ ـ ـ ــدرة م ـس ـت ـش ـف ــى
العدان على استيعاب الكم
الهائل مــن المرضى ،سببا
ً
ً
انعكاسا سلبيا على نوعية
ا لـخــد مــة ا لـصـحـيــة والطبية
للمستشفى تمثل في إطالة
مواعيد المرضى للعيادات
ال ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــة وتـ ـ ــدنـ ـ ــي الـ ـ ـق ـ ــدرة
االستيعابية.
وأضـ ــاف :تــم إن ـشــاء مــدن
ج ــدي ــدة تــاب ـعــة لـلـمـحــافـظــة
كـ ـم ــديـ ـن ــة صـ ـ ـب ـ ــاح األح ـ ـمـ ــد
وال ـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ــرة وه ـ ـ ـ ــي مـ ـن ــاط ــق
ً
بـ ـعـ ـي ــدة ن ـس ـب ـي ــا عـ ــن م ــوق ــع
مستشفى ا لـعــدان ما يشكل
خطورة على حياة المرضى
وال ـ ـم ـ ـصـ ــاب ـ ـيـ ــن خـ ـص ــوص ــا
حـيــن ح ــدوث ح ــاالت طــارئــة
ت ـ ـس ـ ـتـ ــدعـ ــي تـ ـ ــدخـ ـ ــا ط ـب ـي ــا
سريعا ،باإلضافة إلى عدم

هاني شمس

تــوا فــر بـعــض التخصصات
ال ـ ـ ـط ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــة والـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــص ف ــي
الطاقم الطبي والتمريضي
بالمستشفى ،مــا يستدعي
بصورة عاجلة رفع المعاناة
عن أهالي محافظة األحمدي
ل ـ ـ ــوض ـ ـ ــع خ ـ ـ ـطـ ـ ــة حـ ـك ــومـ ـي ــة
نـتـيـجــة ال ـتــوســع الـعـمــرانــي
ب ـ ــاتـ ـ ـج ـ ــاه جـ ـ ـن ـ ــوب الـ ـ ـب ـ ــاد،
ول ـ ـتـ ــوف ـ ـيـ ــر خ ـ ــدم ـ ــة ص ـح ـيــة
متكاملة لسكان المحافظة
ش ـ ـ ــامـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـص ـ ــات
الطبية وقريبة من المناطق
السكنية وتقليل االزد ح ــام
عن مستشفى العدان.
وتابع ان االقتراح يقضي

ب ـت ـخ ـص ـيــص أرض إل ن ـش ــاء
م ـس ـت ـش ـفــى ح ـك ــوم ــي جــديــد
ف ـ ـ ــي م ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة األح ـ ـ ـمـ ـ ــدي
قـ ــريـ ــب م ـ ــن م ــديـ ـن ــة ص ـب ــاح
األحـمــد والــوفــرة والـخـيــران
ا لـسـكـنـيــة وا لـبـحــر يــة يشمل
جميع التخصصات الطبية
واألجهزة والمعدات الطبية
وت ــوف ـي ــر ط ــاق ــم ط ـب ــي ،عـلــى
أن تـ ـ ـق ـ ــوم وزارة ا ل ـص ـح ــة
بشكل مؤقت بتأجير مبان
ل ـ ـمـ ــراكـ ــز طـ ـبـ ـي ــة ف ـ ــي ب ـعــض
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ـ ـص ـ ـ ـصـ ـ ــات ال ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــة
والـ ـ ـع ـ ــاجـ ـ ـي ـ ــة السـ ـتـ ـيـ ـع ــاب
ا لـحــاالت المرضية الطارئة
واألمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض ال ـ ـمـ ــزم ـ ـنـ ــة مــع
تجهيز هذه المراكز الطبية
بالمعدات واألجهزة الطبية
وط ـ ــاق ـ ــم طـ ـب ــي ت ـخ ـص ـصــي،
وذلـ ـ ـ ـ ــك ل ـ ـح ـ ـيـ ــن ت ـخ ـص ـي ــص
أرض وإنشاء مستشفى في
كامل التخصصات الطبية
و بــا لـتــا لــي تخفيف الضغط
الـكـثـيــف لـلـمــرضــى والـعــاج
في مستشفى العدان.

إضافات
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شوشرة :نغرق ونغرق

طالل عبد الكريم العرب

متى الطالق؟
حبيب السنافي
مع إطاللة كل يــوم تقترف آفــة الطالق شيئا من الحزن وعظيم
رثاء ،مع ترديد بالحوقلة واألسى ثم الوجوم ،وتوقيع على اليمين
وآخر على اليسار مع ذرف الدموع المتوارية ويد تمتد مترددة لورقة
الطالق .خطيئة الــزواج! مسؤول عن تداعياتها المجتمع واألسرة
ب ـصــورة مـبــاشــرة وغـيــر مـبــاشــرة ،وعليها ش ــاه ــدان! يــا للمهزلة،
هي كمن يلقى َ
باليم ثم يقال له أنقذ نفسك ،فما ذنب الشباب من
الجنسين؟ كيف يصفق ويرقص األهل وهو يعلمون أن معاريسهم
ً
سيمزق بعضهم بعضا ،ينثرون عليهم ورودا ندية ستطؤها أقدام
ً
العروسين الحقا ،كيف يجمع بين النقيضين بال استعداد أو إدراك؟
من ورط هؤالء األغــرار؟ من أوهمهم وأغراهم بخوالي األيــام ولذة
السعادة ،وهم من يفتقدون الروح الصبورة وملكة التعامل السمح؟
بلى ،نعترف بأننا كمجتمع وحكومة قصرنا في أن نضع للحياة
ً
ً
الزوجية عنوانا راكزا في مناهجنا التربوية ،يتثقفون منه بمقومات
ال ــزواج الـمــوفــق ،ويــدركــون متطلبات األس ــرة المستقرة ،ومـبــادئ
ً
ً
ً
التعامل مع اآلخر المختلف نفسيا وجسديا وفكريا ،كيف يتأقلمون
مع الظروف المستجدة ،ومواجهة التحديات المقبلة ،والتغلب على
المشكالت وتجاوز األزمات؟ كيف يتشاجرون ويتصالحون؟ كيف
يحبون ويكرهون؟
الطالق يهز عــرش المجتمع ،ويضعضع أركــان األســرة ،يشتت
األبناء ،ويؤلب النفوس ،ويجلب البغضاء ألفرادها ،فالزواج ليس
طور مغامرة وتجربة اجتماعية ،بل إرادة باستقرار نفسي ،وبناء
شراكة ورابطة مقدسة وثيقة باآلخر بال سقف ،ال أن يكون الزواج
كهف األشباح المرعبة الذي يتجنبه المترددون عن الزواج.
الـ ـه ــروب ل ـحــل ال ـط ــاق «جــري ـمــة م ـش ــروع ــة» ،ف ـلــم ي ـعــد األزواج
ً
يهابونها ،بل أحيانا يوزعون الحلوى كما يحلو لبعضهم! والمطلقة
هــي أكـثــر مــن يــدفــع ثمن ال ـطــاق ،هــي الحلقة األض ـعــف ،تـتــوه في
دهاليز المحاكم استجداء لبعض حقوقها المسلوبة ،تلوك األلسن
سمعتها ،وشبابها تذوي زهرة أيامه ،وفؤادها سيندب حظها النكد
الذي ورطها مع كائن خرافي مشوه ،ولن تفرق بين الليل والنهار،
فالعين ساهدة ،والذهن شارد ،والبال تائه ،والمستقبل حالك مع
حاضر مغموم بساعاته.
ال ـطــاق «جــري ـمــة» لــم ت ـ ّ
ـدون فــي قــانــون ال ـج ــزاء! وال عـقــاب على
مرتكبيها ،لكن لتلك «الجريمة» آ ثــار مــن العقد النفسية ،والعلل
الجسدية ،والنظرة االجتماعية سيعانيها المطلقون وال مفر منها.

لحظة :ال للخالف
محمد الالهوم المري
ً
قبل فـتــرة أص ــدر صــاحــب السمو عـفــوا عــن المهجرين ،وفرحت
الكويت بعودتهم ،وشكروا أمير العفو أطال الله في عمره ،وبعد ذلك
ألقى سمو ولي العهد نيابة عن سمو األمير ،حفظهما الله ،الخطاب
التاريخي الذي تم قبيل االنتخابات ،وجرت االنتخابات التي كانت
استثنائية في محتواها وشفافيتها والعزم على اإلصالح ومحاربة
ً
الفساد ،وعليه نتمنى أال يكون هناك صدام مجددا.
فهناك من يريد النيل من وطننا الشامخ برجاالته ،وعليه فقد
حان وقت التوافق على مصالح الكويت وشعبها ،فال داعي للتصادم
بين األح ــزاب والتكتالت السياسية ألي أمــر كــان ،والبــد أن يبدؤوا
ُ
بمحاربة الفساد واقتالعه من جذوره ،ألنه إن ترك ولم يتم القضاء
عليه فسيدمرالبلد ،ومما ال شك فيه أن محاربته هي إحــدى ركائز
اإلصالح الحقيقية .وهنا يراودني سؤال وهو :كيف تتقدم الدولة؟
ال يمكن أن تـتـقــدم دول ــة مــا وال ـف ـســاد مستشر فــي مؤسساتها
ودوائرها ،فيجب أن نحارب الوساطة ،وللتوضيح ال يجوز أن يحمل
مواطنان المؤهل العلمي نفسه ،فيتعين أحدهما في شركة النفط
براتب عــال وامـتـيــازات واآلخ ــر في وزارة أخــرى براتب ع ــادي ،وبال
امتيازات بسبب الوساطات! وال بد أن تكون التنمية وأمن البلد والرقي
بالخدمات على رأس األولــويــات ،وفي جميع مؤسسات الدولة بال
استثناء ،فنحن ولله الحمد من أغنى الدول ،ولدينا من المستشارين
والمفكرين القادرين على الوصول للغايات المرجوة في هذا االتجاه،
وأتمنى أن يكون القياديون أكثر ميدانية ،وذلــك بــأن يقوم الوزير
بزيارات مفاجئة للوقوف على سير العمل ،وسماع الموظفين بدال
من أن يتم إخبار القطاع المراد زيارته ،وحتى ال يتمكنوا من ترتيب
القطاع وإظهاره بصورة جميلة للحظات قصيرة ومن ثم يعود إلى
سابق عهده من نواقص في سير العمل واإلهمال.
وأتمنى أن يكون االنتقاد بناء وبـنــوع مــن الشفافية فــي جميع
ً
القضايا بعيدا عــن الشخصانية ونقد األف ــراد ،ألن ذلــك لــن يجدي
نفعا ،ومن كان يختلف مع شخص أو حزب أو كتلة سياسية فليفتح
صفحة جديدة ،وليبدأوا على بركة الله في خدمة هذا الوطن المعطاء،
هذا الوطن المشهود له بالمواقف الطيبة ومد يد العون في جميع
المجاالت وعلى جميع الصعد ،وليجتهد إخواننا في هذا المجال.
سيدي سمعا وطاعة
دارنا حقك علينا.

talalalarab@yahoo.com

من صيد الخاطر« :القصيدة التي قتلت صاحبها»

د .مبارك العبدالهادي
مشهد شبه سنوي يتكرر مع أول قطرة مطر في بعض الشوارع
التي تشهد معاناة بسبب تجمع المياه والنتيجه «غرقة» في حين أن
األجهزة المعنية مستمرة في التعامل برد فعل وتصريحات تحاول
محو اآلثار السيئة التي تركتها كبصمة في بعض الشوارع التي
ضاقت بتجمع المياه ،وتعطل حركة السيارات وغيرها من أمور
تجعل أجهزة الدولة في حالة استنفار تفاديا لوقوع أي مكروه.
والسر الذي ال نعلمه وال نعرفه وال ندركه حتى اآلن أن العديد
من الميزانيات ترصد لموسم األمطار واستعدادات وزارة األشغال
الـتــي تعلن خططها ومــواجـهـتـهــا ألي طـ ــوارئ ،ولـكــن مــع األســف
الشديد النتيجة غــرق بعض الـشــوارع في شبر مــاء ،لتعود معها
التبريرات نفسها والمحاسبة والمساءلة وال شيء يتغير رغم تغير
الحكومات والــوزراء الذين توالوا على هذه الحقيبة ،فأين ذهبت
األموال والميزانيات التي هدرت في شوارعنا التي ستعاني مجددا
من الحصى المتطاير وما سيشكله من مآسي ألصحاب المركبات
الذين اعتادوا أن يكونوا ضحية هذا اإلهمال الحكومي؟
فـلــو تــم جـمــع الـمـبــالــغ الـمـخـصـصــة لـمــوســم األم ـط ــار وصـيــانــة
ُ
الشوارع وغيرها ألعيدت هيكلة البنية التحتية بالكامل وطهرت
ال ـشــوارع مــن ب ــاوي التالعب والـتـهــاون مــن القائمين على إعــادة
سفلتتها ،والمصيبة الكبرى أن من يسقط في اختبار األمطار هي
بعض المناطق الحديثة التي يفترض أن تكون بنيتها أفضل وأكثر
استيعابا ومجاريرها قــادرة على تصريف كميات األمـطــار ،لكن
المبررات دائما تكون جاهزة بتحميل كميات األمطار السبب أو
بعض المسؤولين الضحايا دون الوصول إلى المتسبب الحقيقي
فــي األم ــر .إن السلطة التشريعية والتنفيذية الـتــي رفـعــت شعار
المحاسبة واإلصــاح مطالبتان بأن تخصصا جلسات لمناقشة
هــذا الخلل الكبير وتشكيل لـجــان مـحــايــدة لـلــوصــول الــى السبب
الحقيقي واإلجراءات التي يفترض أن تتخذ ،واالستعانة بشركات
حتى لو من الخارج ،تكون ذات قدرة وجودة وسمعة طيبة في هذا
المجال بدال من المحاصصة واالحتكار لبعض الشركات التي وراء
تهالك الشوارع والمجارير وتجمع المياه التي تسبح بها الملوثات،
ويجب أن يتم اتخاذ إجراءات مشددة تجاه أي عقود جديدة حتى
ً
ال يتم التهاون بعد الحصول على األموال التي تروح هباء منثورا.
آخر السطر:
شـ ــوارع ت ـغــرق وح ـصــى مـتـطــايــر وس ـي ـنــاريــو م ــأس ــاوي متكرر
وتبريرات جاهزة في غياب المحاسبة للمتسبب الحقيقي.
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إل ــى ج ــان ــب ش ـه ــرة ال ـع ــرب قــدي ـمــا في
الحروب والـغــزوات ،فقد اشتهروا أيضا
بالشعر لطالقة لسانهم ،وجزالة لغتهم،
وغناها بالمفردات التي استغلوها ببراعة
لــوصــف ف ــارس لشجاعته ،ولـلـتـغــزل في
امرأة هفا فؤاد شاعر نحوها.
والتاريخ العربي يزخر بقصائد جميلة
ال تزال تخلد أصحابها حتى يومنا هذا،
ّ
حتى أن بعض تلك القصائد علقت على
الكعبة أيــام الجاهلية لقوتها وندرتها،
كان لبعض تلك القصائد الغزلية قصص
مشهورة وال ت ــزال مـتــداولــة عند الـعــرب،
كقصة جميل و بـثـيـنــة ،و عـنـتــرة وعبلة،
وقـيــس ولـيـلــى ،إال أن هـنــاك قصة نــادرة
لقصيدة غزلية قتلت صاحبها ،القصيدة
التي قالها الشاعر التهامي في األميرة
دعدُ .
وقــد ذكــر أن سبب نظم تلك القصيدة
بأن أميرة من نجد يقال لها دعــد ،كانت
ش ــاع ــرة بـلـيـغــة إلـ ــى ج ــان ــب أن ـه ــا بــارعــة
الجمال ،ويبدو أنها كانت غير راغبة في
ال ــزواج ،فقد خطبها مــن أبيها كثير من
األمراء إال أنها رفضتهم كلهم متحججة

ً
بأنها تريد زوجا أشعر منها.
شـ ــاع خ ـبــر شـ ــرط األمـ ـي ــرة ف ــي أن ـحــاء
جـ ــزيـ ــرة ال ـ ـعـ ــرب ،م ـم ــا اس ـت ـح ــث قــري ـحــة
ا لـشـعــراء ،فتهافتوا عليها بقصائدهم،
إال أن ـهــا لــم ت ــرق ل ـهــا ،وك ــان مــن بـيــن من
سمع بشرط األميرة دعد شاعر بليغ من
تهامة ،قيل إنه ذو الرمة ،ومنهم من قال
إنه دوقلة المنبجي ،فقام بنظم قصيدة
فيها ،وركب ناقته شاخصا بها إلى نجد
إلى حيث دعد.
وفي طريقه التقى بشاعر متوجه أيضا
الى نجد وقد نظم هو اآلخر قصيدة في
األميرة دعــد ،وفيما هما يتسامران باح
التهامي لصاحبه بسبب سـفــره ،ثــم قرأ
له قصيدته ،فرأى ذلك الشاعر أن قصيدة
التهامي أعلى طبقة وأجزل من قصيدته
ّ
فسولت
بكثير ،وأنها ستحوز رضا دعد،
لـ ــه ن ـف ـس ــه أن ي ـق ـت ــل الـ ـتـ ـه ــام ــي ويـ ـس ــرق
قصيدته ،ففعل وأكمل بها طريقه الى دعد.
وصل الشاعر القاتل إلى نجد ،وطلب
رؤي ــة األم ـي ــرة دع ــد لـيـنـشــد لـهــا قصيدة
الـمـغــدور ،إال أن دعــد أدرك ــت مــن لهجته
ً
ً
أنـ ــه ل ـيــس ت ـهــام ـيــا وأن أب ـي ــات ــا ف ــي تلك

القصيدة دلت على أن ناظمها من تهامة،
فعلمت بنباهتها و فــرا سـتـهــا أن الرجل
قتل صاحب القصيدة وانتحل قصيدته،
صــاحــت بــأبـيـهــا قــائـلــة :اقـتـلــوا ه ــذا ،إنــه
قاتل بعلي ،فقبضوا عليه ،واستنطقوه
فاعترف.
فأما القصيدة قاتلة صاحبها فال تزال
ت ـتــداول عـنــد ال ـعــرب ،وأم ــا دع ــد فــا أحــد
يدري ما حل بها ،وقد قيل إنها لم تتزوج
قط ،ألنه ال أحد من خاطبيها استطاع أن
يجاري ما جادت به قريحة قائلها ،ومنها
هذه األبيات:
َ
َ
ل َهفي َعلى َدعـ ٍـد َومــا حفلت
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ملحوظة :منقول من التراث بتصرف.

يوسف عبدالكريم الزنكوي

ما حقيقة المطالبة بإلغاء «جهاز معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية»؟
ً
هل يعقل أن شخصا يحمل صفة « بــدون» أو صفة «مقيم
بصورة غير قانونية» أو صفة «نازح من دول مجاورة» ،ولديه
ً
أوراق ثبوتية تثبت بما ال يدع مجاال للشك أنه ال يحمل أي
جنسية لــدو لــة أ خ ــرى أو ج ــواز سـفــر هــا ،و مـعــه إ ثـبــا تــات أ نــه
ً
و لــد فــي ا لـكــو يــت و كــان مــو جــودا فيها قبل سنة  ،1965وأ نــه
درس في مدارسها منذ المرحلة االبتدائية حتى الجامعة،
هــل يعقل أن يطالب هــذا الشخص بإلغاء الجهاز المركزي
لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ،وهي الجهة
ً
الرسمية الوحيدة التي بذلت جهودا مضنية لجمع ماليين
الوثائق من معلومات وبيانات وإحصاء ات تتعلق بتحديد
هــو يــة الكويتيين ا لــذ يــن ظـلـمــوا دون و جــه حــق ،و لــم ينالوا
شرف منحهم هذه الهوية الوطنية ،لتأكيد انتمائهم لهذه
ً
األرض ،من أجل تمييزهم عن الذين أخفوا عمدا كل الهويات
الدالة على أصولهم؟
ألـيـســت الـمـطــالـبــة ال ـســافــرة بــإلـغــاء ه ــذا الـجـهــاز الــوطـنــي
هــي فــي حــد ذات ـهــا مـحــاولــة يــائـســة مــن الــدخــاء لـطـمــس كل
األد ل ــة ا لــدا لــة على جــرا ئــم تشويه ا لـهــو يــة الكويتية وتمزيق
إرث ـهــا وتــاريـخـهــا والـعـبــث بــأمـنـهــا ال ـقــومــي؟ ال ـســؤال األه ــم:
لماذا ال يحاسبون الدولة التي لم تنظر بجدية في قضيتهم
ً
اإلنـســانـيــة مـنــذ أك ـثــر مــن خـمـسـيــن س ـنــة ،ب ــدال مــن محاسبة
ا لـجـهــاز ا لـمــر كــزي لمعالجة أو ض ــاع المقيمين بـصــورة غير
قانونية ،وهي الجهة التي لها من العمر عشر سنوات فقط،
استطاعت خاللها الكشف عن ماليين الوثائق واألد لــة على
أصول غالبية المنتمين لهذه الفئة؟
إن أول أهداف الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين
ب ـص ــورة غـيــر قــانــونـيــة تـنــص عـلــى «تــوف ـيــر وس ــائ ــل الـحـيــاة
الكريمة لهذه الفئة» ،التي تطلق على نفسها صفة (كويتيين
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بدون) ،من أجل استمرار تقديم الخدمات األساسية لهم كالعالج،
والـتـعـلـيــم ،وغ ـيــرهــا ،وذل ــك تــأك ـيــدا لــال ـتــزام ب ـم ـبــادئ ومـعــايـيــر
المحافظة على حقوق اإل نـســان ،وإذا كــان هناك مــن يؤكد على
اعتبارات المصلحة العليا للبالد وإعطاء أهمية لمعيار (الوالء،
والتضحية ،و حــا جــة ا لـبــاد) و مــرا عــاة أ بـنــاء الشهداء واأل ســرى،
ومــراعــاة بـعــض الـمـهــن كــالـعـسـكــريـيــن ،وأص ـحــاب التخصصات
الـمـطـلــوبــة ،و«إع ـط ــاء أهـمـيــة لـمـعـيــار (ال ـق ــراب ــة) م ــع الـمــواطـنـيــن
الكويتيين ،مــن حـيــث عــا قــات ا لـنـســب وا ل ـتــزاوج مـعـهــم» ،فكيف
يطالب أي (كويتي بدون) وصاحب حق في االنتماء إلى الكويت
بــإل ـغــاء م ـثــل ه ــذا ال ـج ـهــاز ال ــذي يـعـمــل ع ـلــى تـثـبـيــت أركـ ــان هــذا
االنتماء؟
م ــن لــديــه ح ـقــوق يــرغــب بـجــديــة ف ــي نـيـلـهــا م ــن الـسـلـطــة الـتــي
خولت هذا «الجهاز المركزي» العمل على تحقيق هذا المطلب،
ال يمكن أن يطالب بإلغاء هذا الكيان القانوني ،إال إذا كان هذا
ً
(الكويتي البدون) بالفعل مقيما بصورة غير قانونية ،ويريد أن
يخفي األدلة الموجودة بحوزة هذا الجهاز والتي تدينه ،فيطالب
ً
ً
بــإ لـغــا ئــه ،أو أ نــه شعر أن ظلما بينا و قــع عليه مــن هــذا الجهاز
ومن رئيسه ،وفشل الجهاز في منحه حقوقه ،وفي هذه الحالة
نتساء ل :أال يستطيع هــذا (الكويتي ا لـبــدون) المظلوم أن يرفع
دعوى قضائية ضد الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين
بصورة غير قانونية السترداد حقوقه المسلوبة؟
إذا لم يكن من بين ما ذكر أعاله ما يفيد باألسباب الحقيقية
وراء الـمـطــالـبــة الـمـحـمــومــة وال ـتــي ظ ـهــرت عـلــى سـطــح الـســاحــة
السياسية فجأة ودون سابق إنذار بإلغاء هذا الجهاز الحيوي
الذي يدعمه الحريصون على الحفاظ على الهوية الكويتية ،فما
تلك األسباب التي تكمن وراء هذه المطالبة الغريبة التي برزت
عند لحظة االنتهاء من االنتخابات البرلمانية األخيرة؟
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«شموديكم يا الحكومة للغزير؟!»
الحكومة توغلت في البحر الغزير بكل
مــا فيه مــن ه ــوام وري ــاح هائجة وأم ــواج
ثــائــرة ،فأصبح محملها الضخم كفلينة
طــاف ـيــة ال تـسـتـقــر ،ف ـكــان ع ـلــى الـحـكــومــة
أن تنتظر وتبدأ بتحركها من السواحل
الهادئة ،وتكون قريبة من البنادر الدارئة
لألمواج المدمرة.
ال أدري لماذا دخلت الحكومة ومعها
المجلس في موضوع التجنيس الهائج
المائج ،والـمــواطــن والــوطــن يئنان تحت
ث ـق ــل ع ـ ــدم ت ــوف ـي ــر ال ـم ـس ــاك ــن ،وم ـ ــا نـجــم
عنها مــن تحميل المواطنين خصوصا
المتقاعدين عــبء توفير شقق ألبنائهم،
فيضطر المتقاعد هو وأبناؤه إلى اقتراض
عشرات اآلالف في ظل غالء األيدي العاملة
وم ـ ــواد ال ـب ـن ــاء؛ م ـمــا ن ـتــج ع ـنــه مـشـكــات
اجتماعية كالطالق ،ومالية بسبب تآكل
المرتبات ودخول بعض المتقاعدين دائرة
الفقر ،واضطرار بعضهم إلى البحث عن
وظائف في الشركات بمبلغ  200دينار.
لماذا تركت الحكومة موضوع حوادث
ال ـمــرور الـقــاتـلــة وال ـمــروعــة الـتــي تحصد
األرواح وتخلف الـعــاهــات ،المصيبة أن
الـحـكــومــة لــم تــدخــل حـتــى عـلــى شــواطــئ
ال ـم ـش ـكــات ،ف ــا يـ ــزال ال ـح ـصــى يرجمنا
ويكسر زج ــاج الـمــركـبــات ،وأحـيــانــا يفقأ
األعين ،وما زالت الحفر والمطبات الخفية
م ـن ـت ـص ـبــة ك ــال ـ ِـفـ ـخ ــاخ تـ ـع ــض ال ـع ـج ــات
ُ ْ
وت ـ ـ ـ َـدك ـ ـ ـ ِـدك ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ،وفـ ــوضـ ــى ق ـي ــادة

المركبات مستمرة مع أن البلد من الناحية
الجغرافية صغير والمناطق المسكونة
منه تتركز في محيط أصغر ،فالمسافات
قصيرة والبعيد منها ال يتجاوز نصف
سـ ــاعـ ــة أو س ـ ــاع ـ ــة ،ف ـ ــا حـ ــاجـ ــة ل ـل ـط ــرق
السريعة ،والواجب أال تتعدى السرعة 80
كم بالساعة.
وهنا سيرد علينا بعض المتحذلقين
ب ــأن الـمـســألــة تـحـتــاج ال ــى تغيير ثقافة،
ون ـح ــن ن ـق ــول ل ـهــم انـ ـظ ــروا إل ــى المملكة
ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة م ـتــرام ـيــة األط ـ ــراف،
وي ـس ـك ـن ـهــا ال ـق ـبــائــل نـفـسـهــا واألوسـ ـ ــاط
االج ـت ـم ــاع ـي ــة الـ ـت ــي ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،ول ــدى
شبابها استهتار أضعاف ما عندنا ،ولكن
المملكة بفضل صــرا مــة تطبيق القانون
ودقـ ـت ــه ع ـب ــر أحـ ـ ــدث ت ـك ـنــولــوج ـيــا رص ــد
ال ـســرعــات وكــام ـيــرات الـمــراقـبــة وتوجيه
رســائــل فــوريــة بالمخالفات للدفع خالل
م ـ ــدة ق ـص ـي ــرة وإال ت ـضــاع ـفــت ال ـغ ــرام ــة،
استطاعت أن تنهي ثقافة الفوضى ،حتى
أن ش ـبــاب ـنــا ف ــاج ــأه ــم ذلـ ــك ف ــي الـمـمـلـكــة،
وي ـن ـص ـحــون بــالـسـفــر بــال ـط ـيــران تجنبا
للمخالفات والغرامات التي يجبرون على
دفعها عند المنافذ الحدودية.
فــالـحـكــومــة عـنــدنــا عــاجــزة عــن توقيع
المخالفات على عدم االلتزام بالمسافات
بين الخطوط في مواقف السيارات وإنهاء
أص ـ ــوات ال ـس ـي ــارات الـمــزعـجــة والـمـلــوثــة
ل ـل ـب ـي ـئــة ،ن ــاه ـي ـك ــم عـ ــن م ـه ــزل ــة الـت ـغ ـي ـيــم

بـتـعـتـيــم زج ـ ــاج الـ ـسـ ـي ــارات ال ـ ــذي يصل
إلـ ــى م ـئــة ف ــي ال ـم ـئــة ،بـحـيــث ال تـ ــرى من
داخــل الـسـيــارات ،وال ما يحصل داخلها
حـتــى م ــن أقـ ــرب ال ـم ـســافــات ،م ــع أن هــذه
األمـ ــور يـمـكــن إن ـهــاؤهــا فــي أس ـب ــوع ،وال
ت ـح ـتــاج إل ــى أك ـثــر م ــن تــرك ـيــب كــام ـيــرات
مثل كاميرات السعودية ،وإطــاق حملة
مستمرة لرصد المخالفات على السيارات
الـمـخــالـفــة ل ـضــوابــط مــواقــف ال ـس ـيــارات،
ويـ ـمـ ـك ــن ت ـش ـغ ـي ــل الـ ـمـ ـتـ ـق ــاع ــدي ــن ل ـه ــذه
المهمة ،وتسهيل عملية د فــع الغرامات
ومضاعفتها عند التأخير.
إن اهـ ـتـ ـم ــام ال ـح ـك ــوم ــة بـ ـه ــذه األم ـ ــور
اليومية والصغيرة مع خطورتها سيزرع
لدى الشعب هيبة القانون وحضوره الذي
ينعكس في تغيير الثقافة العامة ،ويؤصل
حس النظام لينفرش هذا الحس على كل
حقول ومناشط الحياة.
ً
أخ ـي ــرا ن ـقــول لـلـحـكــومــة كـمــا ق ــال أحــد
ش ـيــاب الـبـحــريــن ل ــإم ــام الـ ــذي ق ــرأ على
كبار السن من طوال السور ونسي بعض
اآلي ـ ــات ،فـلــم ي ــذك ــره أح ــد ألن الـجـمـيــع ال
يـحـفــظ إال ق ـصــار الـ ـس ــور ،ف ـقــال ل ــه أحــد
المأمومين السذج «شموديك للغزير خلك
في قصار السوار» ،طبعا لم ُيكمل اإلمام
والمأمومين الصالة من الضحك ،ونحن
نقول للحكومة «شموديكم للغزير خلكم
في قصار القضايا وأهمها وأكثرها خدمة
للمواطنين ويحفظها الجميع».

عبدالرحمن الصقعبي

النبي محمد والتبليغ والبالغ المبين لعباس العقاد
«اللهم قد بلغت» ،هكذا ردد النبي محمد ،صلى الله عليه وسلم،
تلك الجملة في خطبة ال ــوداع ،ويذكر عباس محمود العقاد في
كتابه «عبقرية النبي محمد» أن حياة الرسول كانت حياة «تبليغ
وبالغ» وذلك في عمله وقوله وحركته وسكونه بقوله ،صلى الله
عليه وسلم« ،جالل ربي الرفيع فقد بلغت».
فــإن كــام الرسول محمد الــذي تذكر أقواله بــاألحــداث الشريفة
والباقية إلى يومنا هذا منذ أكثر من  ١٤قرنا هي «سمة البالغ»
قبل كل سمة أخــرى ،وأحاديثه عليه أفضل الصالة والسالم هي
محفوظة بين أيدينا إما معاهدات ورسائل كتبت في حينها ،وإما
خطب وأدعية ووصايا كتبت بعد حينها ،وكانت صريحة ودقيقة
قدر المستطاع.
ي ـس ــرد ال ـع ـقــاد ف ــي ك ـتــابــه أس ـل ــوب ال ـن ـبــي مـحـمــد ف ــي الـتـعـلـيــم
بالقصص ،أسلوبه في توجيه األمراء والوالة كما جاء في مختار
مسلم ،حيث قال «كان رسول الله ،إذا أمر أميرا على جيش أو سرية
ً
أوصــاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم
قال :اغزوا باسم الله في سبيل الله ،قاتلوا من كفر بالله ،اغزوا وال
تغلوا وال تغدروا وال تمثلوا وال تقتلوا وليدا».
إن أسلوب النبي في المعاهدات والمواثيق كما جاء في كتاب

العقاد بين المهاجرين واألنصار واليهود المهاجرين من قريش
على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهــم يفدون عانيتهم بالمعروف
وا لـقـســط بين المؤمنين ،فجميع تلك القصص تتفق على سمة
اإلبالغ والبالغ المبين.
وصف العقاد في حديثه عن النبي محمد أنه ذلك الرجل العربي
القرشي الذي لم يكن في كالمه ما يجهله السامع ،فكان قليل الكالم
معرضا عن اللغو ،ال يقول إال الحق وإن قاله في مزاح.
أختم مقالي هذا بجوامع الكالم بكتاب عبقرية النبي محمد بأن
اإلبــاغ أقــوى اإلبــاغ في كــام النبي هو اجتماع العلوم الوافية،
ومن أمثلة ذلك علم السلوك في الدنيا والدين بقوله« :اعمل لدنياك
كــأنــك تعيش أب ــدا ،واعـمــل آلخــرتــك كــأنــك تـمــوت غ ــدا» ،ومــن أمثلة
علم السياسة الذي اجتمع كله في قوله «كما تكونوا يول عليكم»،
فالمزايا اإلنسانية واجبات وأعباء ال متع وأزيــاء ،وعلم اإلنسان
بالخير والشر يفرض عليه الفرائض التي يبتلى بها ،وال يهنئه
بــالــراحــة الـتــي يصبو إليها ،وهــو محسوب عليه ،وكــذلــك ذكــاؤه
محسوب عليه.
يقول العقاد :كــان محمد فصيح اللغة فصيح اللسان فصيح
األداء ،وكان بلسانه وفؤاده من المرسلين ،بل قدوة المرسلين.

ما بين «مخلص» وذي
«مخ لص»
د .هشام كلندر
مـشــاريــع فــي مختلف الـمـجــاالت تنفذ فــي كثير مــن ال ــدول،
نرى هناك تفاوت بين القيمة الفعلية لهذه المشاريع من دولة
إلى أخرى ،وذلك بسبب عدة عوامل ليس هناك مجال لطرحها
وحـصــرهــا فــي هــذا الـمـقــال ،لـكــن أحـبـبــت أن أسـلــط عـلــى عامل
واحد ،وهذا العامل يؤدي دورا مهما ويؤثر في القيمة الكلية
لهذه المشاريع ،وهم القائمون على هذه المشاريع ،من بداية
اعتمادها مرورا بعملية الطرح والترسية والتنفيذ والمتابعة
والمراقبة ،وانتهاء باكتمال المشروع ،هل كل هؤالء نستطيع
أن نضعهم في خانة «المخلص» أو ذي «مخ لص»؟
إذا تغلغل الفساد على كثير من المستويات في هذه المشاريع
وانتشر األشخاص ذوو «مخ لص» ،وقل «المخلص» في عمله،
تزيد الكلفة وتتدنى الجودة ،وتتعطل المشاريع وتظهر العيوب
واألوامر التغييرية ،ويقل العمر االفتراضي للناتج من المشروع،
ويعاني المستفيدون من هذا المشروع ،وكل ذلك بسب شخص
ذي «مخ لص» ،وعدم وجود «المخلص».
ما عالج ذلك؟
الـعــاج بسيط وال يحتاج إلــى كيمياء معقدة ،وهــو إبعاد
ومـحــاسـبــة ذي «م ــخ ل ــص» ،وتـمـكـيــن «ال ـم ـخ ـلــص» ،وأن تكون
المحاسبة فعلية وعلنية ورادعة لمن تسول له نفسه الضعيفة
أن يكون ذا «مخ لص» ،فالخطورة تكمن إذا كان ذو «مخ لص»
مدعوما بالقوانين التي ظاهرها المحافظة على المال العام
وباطنها االحتكار وتوفير األرضية الخصبة ألشخاص ذوي
«م ــخ لـ ــص» ،إلب ـ ــرام ال ـص ـف ـقــات ،وإب ـع ــاد الـمـصـلـحـيــن ع ــن هــذه
الساحات ،فتزيد التكلفة على المشروعات.
المشكلة الكبرى تكمن فــي هــذا الجو مــن الفساد وانتشار
ذوي «مخ لص» ،فتكون هناك عالقة عكسية بين الكلفة والجودة
ال الـعـكــس ،فكلما زادت الكلفة قلت ال ـجــودة وزادت المعاناة
في المصاريف التشغيلية والصيانة وغيرها ،بل تكون هذه
المشاريع مدخال للهدر والتنفيع.
لــأســف أسـتـطـيــع ال ـقــول إن الـكـلـفــة فــي بـلــدي الـعــزيــز تزيد
والـجــودة تقل ،رغــم وجــود مجلس األم ــة ،ودي ــوان المحاسبة،
والجهاز المركزي للمناقصات العامة ،والهيئة العامة لمكافحة
الفساد ،ونزاهة ،وجهاز متابعة األداء الحكومي ،والقائمة تطول!
في الختام أوجه رسالة إلى كل ذي «مخ لص» وأقول له :لن
تدوم السلطة ألحد وال المال والجاه وال المنصب ،فاعتبر من
هذه األبيات:
و لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك أ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك يـ ـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ ـ ــن آدم بـ ـ ـ ــا كـ ـ ـ ـ ًـيـ ـ ـ ــا
ً
والـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــاس حـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــك ي ـ ـ ـض ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــون سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورا
فـ ـ ــا ع ـ ـ ـمـ ـ ــل لـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــك أن ت ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــون إذا بـ ـ ـك ـ ــوا
ً
ً
فـ ـ ـ ـ ــي يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم م ـ ـ ـ ــوت ـ ـ ـ ــك ضـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــكـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــرورا
ال دار ل ـ ـلـ ـ ـ ـ ـمـ ــرء بـ ـع ـ ـ ـ ـ ــد ا ل ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــوت ي ـس ـك ـنـ ـ ـه ــا
إال الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ك ـ ـ ـ ـ ــان ق ـ ـب ـ ــل ال ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــوت ب ــانـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ــا
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــإن ب ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــاهـ ـ ــا بـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ــر ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب مـ ـسـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـن ــه
وإن ب ـ ـن ـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ــا بـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ب ــا ن ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ــا

معرض الكتاب الخامس
واألربعون
بشاير الحمادي
في كل عام أعد األيام وأنتظرها ليوم  ١٦نوفمبر ،وكثيرون مثلي
كــذلــك ينتظرون يــوم افـتـتــاح مـعــرض الـكـتــاب الــدولــي فــي الكويت
الـخامس واألربعين ،خصوصا بعد أن ُحرمنا من هذه المناسبة
الثقافية عامين متتاليين بسبب جائحة كورونا ،وها نحن نعود
من جديد في هذه السنة بعد انفراج الغمة.
وعـلــى الــرغــم مــن أن ــي أش ـتــري الـكـتــب ط ــوال ال ـعــام ،لـكــن أج ــواء
ّ
المعرض تفرض ّ
علي شراء كتب جديدة ،وبما أن كثيرين من الكتاب
الزمالء تصدر مؤلفاتهم وقت المعرض فإنني أحرص على الذهاب
لزيارتهم وشراء آخر إصداراتهم الممتعة والحديثة.
ً
حقا متعة عندما أتجول في هذه األجواء الثقافية في المعرض
ودور النشر المتعددة ومن شتى البقاع والبلدان ،وأرى الناس والقراء
المهتمين وبجميع أعمارهم ينتقون ما يناسبهم وما يستهوون
قراءته من كتب بشتى أنواعها ومواضيعها ،فقراءة الكتب المفيدة
تصقل الشخصية وتقوي المفردات وأسلوب القارئ وحتى حديثه مع
اآلخرين .نصيحتي ألولياء األمور الحرص على أخذ أبنائكم الصغار
والذهاب إلى المعرض وتعويدهم على القراءة وحبها ،فهي ستصنع
مستقبلهم بشكل جميل جدا ،ولو كان صعبا بوجود التكنولوجيا
واآليباد واأللعاب اإللكترونية ،إال أن المحاولة والذهاب كنزهة ال
ً
ً
خسارة فيها ،بل ربما تكسبون قارئا متميزا في األسرة كما كانت
ً
أمي وأبي يفعالن دائما في الماضي حفظهما الله.
القراءة شغف جميل يستطيع من خاللها القارئ أن يعيش في
خياالت الكاتب والكتاب ،ومغامرات الرواية وسعادتها وبؤسها
ً
أحيانا فيكتشف أفـكــارا وفلسفة جــديــدة فــي الحياة وأم ــورا ربما
ال يتعلمها إال من الكتب وتبادل الثقافات من مجتمعات متعددة،
وشعوب ال نعلم عن وجودها إال بالورق والصور ،فتعود بالفائدة
ً
فأحيانا كثيرة أتساءلَ :
لم الناس ال تقرأ
علينا وعلى من حولنا،
والكتاب متاح للجميع ويشغل وقت الفراغ بالفائدة؟
إن تحديد وقت معين للقراءة أمر ضروري لكل فرد ،فالقراءة حقا
هي شغفي األول.

«التعليم العالي» تعدم
«التعليم»
محمد أحمد العريفان
بعد مقالنا األخير بشأن المكافأة االجتماعية ،نتطرق لمشكلة أخرى
في الجانب األكاديمي ،وهي قمع فكر المواطن اليوم! فقد توقفت بعثات
وزارة التعليم العالي عند مرحلة البكالوريوس ينشر انطباع بأنها
أقصى شهادة أكاديمية يمكن أن يحصل عليها الفرد وبذلك يكون من
النخبة المجتمعية ،وهذا انطباع غير صحيح ال يليق بالتطور الذي
تنشده الدولة ويتعطش له المجتمع!
فحتى بعثات ال ــوزارة للماجستير مجالها محصور في الطلبة
الذين تحصلوا على شهادة البكالوريوس بدعم من التعليم العالي،
وهذا تمييز بالفرص يعارض صريح المادة السابعة من الدستور
التي تجعل من دعامات المجتمع المساواة ،كما أن المادة الثامنة من
الدستور تضمن تكافؤ الفرص بين المواطنين ،فماذا عليها؟ وبالتالي
هذا التوجه من الوزارة ال ُيفهم منه إال التمييز بالفرص بين المواطنين
ً
وهو أمر مرفوض قطعا!
ثم إن التوجه لقمع التعليم وتقييد العقول ال يقتصر على وزارة
التربية والتعليم العالي ،حتى ال ــوزارات األخــرى أصبحت تتعسف
في السماح للموظفين بإكمال الدراسات العليا ،فال يفهم من قراراتها
ً
بتعطيل وتأجيل وعدم اعتماد للشهادات أصال إال ذلك! فهل يعقل في
ً
دولة مؤسسات أن يلجأ صاحب الحق دائما للقضاء لتقرير حقوقه؟
ولماذا ُيجبر الفرد الطموح الصالح المثقف على اللجوء للقضاء
وإضاعة الوقت بالتقاضي للمطالبة بحق أصيل؟!
ً
لذا نظرا ألهمية العلم الذي هو أساس المجتمع ،أصبح من الواجب
اليوم وفي ظل خطوات اإلصالح الحقيقية التي نراها بحق في حكومة
سمو الشيخ أحمد النواف ،أن تتبنى وزارة التعليم العالي المفهوم
الشامل والحقيقي للتعليم العالي ،وتسارع في إدراج بعثات لدرجتي
الماجستير والــدكـتــوراه لكل من يطمح إلــى توسيع آفاقه الفكرية؛
لتحقيق التغيير المنشود واالرتفاع بمستوى فكر المجتمع ،فال يعقل
أن تحارب الوزارة الهدف الذي أنشئت من أجله!
كذلك وجب صدور تشريع عاجل ُم ّ
شجع ُمقرر للحقوق من المشرع
يقرر أحقية الجمع بين الوظيفة والدراسة ،فيا مشرعون :أنقذوا التعليم!

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

7.610

5.694

8.523

2.739 3.139 3.250

 %33.6نمو ً أرباح القطاع ً المصرفي في  9أشهر
•  834.6مليون دينار أرباحا صافية مقارنة بـ  624.4مليونا • أرباح «الوطني»  %44.8من حجم البنوك
محمد اإلتربي

مخصصات
البنوك تتراجع
 %41.4إلى 338.9
ً
مليونا

نمت أرباح القطاع المصرفي لفترة األشهر التسعة
األولــى من العام الحالي بنسبة  33.6بالمئة ،حيث
ق ـفــزت مــن مـسـتــوى  624.469مـلـيــون دي ـنــار لفترة
األش ـهــر التسعة مــن ال ـعــام الـمــاضــي إل ــى 834.607
مليونا لألشهر التسعة األولى من العام الحالي.
وبلغت أرباح البنك الوطني منفردا  44.8بالمئة
من إجمالي أرباح القطاع المصرفي كله ،حيث ال يزال
«الوطني» متربعا على القطاع بفارق كبير يبلغ 168.4
مليون دينار عن أقرب المنافسين.
جدير بالذكر أن القطاع المصرفي واصل تحقيق
نتائج قوية ومميزة ،رغم كل التحديات التي طرأت
على السوق ،السيما قوة المنافسة ،وكذلك تحويل
نسبة كبيرة من الخدمات إلى إلكترونية مجانية.
وتتوقع مصادر مصرفية استمرار مواصلة القطاع
تحقيق نتائج مميزة في الربع األخـيــر ،خصوصا
مع ّ
تحسن مستويات الفائدة عن الفترات السابقة،
وسـتـسـهــم ال ـعــديــد م ــن الـمـعـطـيــات ف ــي دع ــم أرب ــاح
البنوك ،وأبرزها:
 - 1الطلب القوي المستمر على القروض ،سواء
من األفراد أو المؤسسات.
 - 2مواصلة الكثير من الشركات دعم عملياتها
وإنجاز مشاريعها.
 - 3الملف اإلسكاني يتطلب الكثير من التمويل
نام ،ويلتهم جزءا كبيرا من تمويل
ويعتبر أكبر باب ٍ
البنوك.

 - 4رغم ُّ
تحسن الفائدة ال يزال هناك طلب مرتفع
على تمويل األسهم من المؤسسات واألفراد ،تقابله
شهية مفتوحة من البنوك ،حيث تحسنت محفظة
تمويل األسـهــم بشكل كبير والفــت بسبب التفاؤل
بأرباح الشركات القيادية والممتازة ،وما ستدره من
توزيعات وأرباح نقدية بجانب العوائد االستثمارية
من تغيرات السعر السوقي.
 - 5هناك تفاؤل كبير بالنهج الحكومي الذي
سيترتب عليه الكثير من المشاريع التي ستحتاج
إلى تمويل كبير في مختلف القطاعات.
 - 6البنوك في حالة استنفار لتحسين خدماتها
وتقديم ابتكارات جديدة وأدوات مصرفية حديثة
تناسب متطلبات العصر والـشـبــاب ،وجميع هذه
االبتكارات تنعكس عليها بعوائد جيدة.

نتائج البنوك المحلية المدرجة في بورصة الكويت عن فترة األشهر التسعة من عام 2022
الرقم

اسم البنك

تراجع المخصصات
بـلـغــت مـخـصـصــات الـقـطــاع الـمـصــرفــي لألشهر
التسعة من العام الحالي نحو  338.909مليون دينار،
مقارنة بـ  578.127مليونا لنفس الفترة المقابلة من
عام  2021بنسبة تراجع  41.4بالمئة.
وتراجعت مخصصات بنك برقان إلى  71.6بالمئة،
ت ــاه الـبـنــك الــوطـنــي بنسبة  66.68بــالـمـئــة ،وبيت
التمويل بنسبة . 49.58بالمئة

األرباح  /الخسائر المحققة
األشهر التسعة من 2021
األشهر التسعة من 2022

نسبة
التغير في
صافي الربح /الخسارة ربحية السهم صافي الربح /ربحية السهم
ربحية السهم%
(فلس)
الخسارة (د .ك)
(فلس)
(د .ك)

101

بنك الكويت الوطني

374.238.000

47.00

254.819.000

32.00

%46.88

102

بنك الخليج

45.723.000

14.43

27.493.000

8.71

%65.67

103

البنك التجاري الكويتي

41.500

20.9

40.800.000

20.8

%0.5

104

البنك األهلي الكويتي

27.495.000

12.00

21.053.000

8.00

%50.00

105

البنك األهلي المتحد (المتحد)

30.370.059

11.90

27.059.857

11.20

%6.25

106

بنك الكويت الدولي

3.949.395

1.27

3.788.826

1.17

%8.55

107

بنك برقان

41.243.000

10.00

40.276.000

12.60

%20.63 -

108

بيت التمويل الكويتي

205.772.416

21.90

168.087.643

18.26

%19.93

109

بنك بوبيان

48.587.607

11.76

31.892.255

8.45

%39.17

821

بنك وربة

15.639.000

6.32

9.200.000

2.56

%146.88

834.607

اإلجمالي

%33.6

624.469

المصدر« :بيان لالستثمار»

مكاسب محدودة لمؤشرات البورصة ...والسيولة  45مليون دينار
بداية هادئة لألسهم القيادية ثم ارتداد ...والمزاد يسجل سيولة كبيرة بنحو  %15من اإلجمالية
•

علي العنزي

أن ـ ـهـ ــت مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات ب ــورص ــة
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ت ـ ـعـ ــامـ ــات ـ ـهـ ــا ه ـ ــذا
األسبوع على مكاسب وسجلت
مؤشراتها الرئيسية ارتفاعات
محدودة ،وربح مؤشر السوق
الـ ـع ــام ن ـس ـبــة  0.12ف ــي الـمـئــة
أي  9.14نـ ـق ــاط ل ـي ـق ـف ــل عـلــى
مستوى  7610.47نقاط بسيولة
ً
مـتــراجـعــة تــدريـجـيــا إل ــى 45.3
مليون ديـنــار هــي األدن ــى هذا
األسبوع تداولت  215.6مليون
سهم عبر  10448صفقة ،وتم
ً
تـ ــداول  128سـهـمــا رب ــح منها
 67وخسر  38بينما استقر 23
دون تغير.
ورب ــح مــؤشــر ال ـســوق األول
نسبة أقل هي  0.10في المئة أي
 8.31نقاط ليقفل على مستوى
 8523.25نقطة بسيولة قاربت
 30مليون دينار تداولت 64.9
مليون سهم عبر  4364صفقة،

ً
وربح  14سهما في األول مقابل
تراجع  6واستقرار .5
وربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح مـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوق
الرئيسي نسبة  0.21في المئة
أي  12.19ن ـق ـطــة لـيـقـفــل على
مستوى  5694.21نقطة بسيولة
ً
متراجعة أيضا إلى  15.4مليون
دي ـن ــار ت ــداول ــت  150.7مليون
سهم عبر  6084صفقة ،وكــان
ً
واضـحــا وللمرة األول ــى تفوق
عدد الصفقات لمصلحة السوق
الرئيسي على حساب «األول»،
وتم تداول  103أسهم ربح منها
 53مقابل تراجع  32واستقرار
 18دون تغير.

األولى ،وكان معظمها عمليات
ب ـي ــع ع ـل ــى األس ـ ـهـ ــم ال ـق ـي ــادي ــة
ً
خصوصا سهمي بيتك ووطني

ثــم أجيليتي وزي ــن واستمرت
أول ســاع ـت ـيــن ب ـ ــذات الــوت ـيــرة
الهادئة حتى الساعة الحادية

عـشــرة حيث انطلقت عمليات
ش ـ ــراء ع ـلــى األسـ ـه ــم ال ـق ـيــاديــة
ال ـم ــؤث ــرة م ـثــل ب ـي ـتــك ووط ـنــي

وأجيليتي وزيــن بعد تماسك
وارت ـ ـفـ ــاع ف ــي أسـ ـع ــار األس ـه ــم
ال ـص ـغ ـي ــرة خـ ـ ــال أول ســاعــة

فتور وهدوء جلسة أمس
ب ـ ـ ـ ـ ــدأت ب ـ ـ ــورص ـ ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت
ت ـعــامــات ـهــا أم ـ ــس ع ـل ــى أدن ــى
مـسـتــوى للسيولة خ ــال أكثر
من شهر ،إذ لم تتجاوز نصف
م ـل ـيــون ديـ ـن ــار خـ ــال الــدقـيـقــة

إعادة سهم «وثاق للتأمين» للتداول

أخبار الشركات
«بتروجلف» :استقالة الرئيس التنفيذي
أفادت الشركة الخليجية لالستثمار البترولي «بتروجلف» أن
الرئيس التنفيذي لمجلس اإلدارة روبن بوس ّ
قدم استقالته من
ً
منصبه اعتبارا من أمس.

حكم قضائي لمصلحة «الوطنية د ق»
في دعوى بطالن إجراءات عمومية
ً
أصدرت محكمة التمييز التجاري ( )2حكما لمصلحة الشركة
الوطنية الدولية القابضة وإحدى شركاتها التابعة ،ضد حمد
الذكير ،إذ قضت بعدم قبول الطعن بغرفة المشورة ،ليصبح
ً
الحكم باتا لمصلحة الشركة والتابعة لها.
وتتعلق الــدعــوى بطلب بطالن العقد الـمــؤرخ فــي  18أبريل
 ،2016واآلثار المترتبة عليه ،وبطالن إجراءات الجمعية العامة
إلحدى الشركات التابعة للدولية القابضة والمملوكة لها بـ 62.6
بالمئة والمنعقدة في  17سبتمبر  ،2019وبطالن إجراءات زيادة
رأسمال ذات الشركة بتاريخ  24يوليو .2016
وكانت محكمة أول درجة قضت ببطالن العقد المذكور وآثاره،
ً
فـضــا عــن بـطــان الجمعية الـعــامــة إلح ــدى الـشــركــات التابعة
للدولية القابضة في  17سبتمبر  ،2019و 24يوليو .2016
وقضي حكم االستئناف بعدم اختصاص المحكمة وإعــادة
طـلــب ب ـطــان الـعـقــد إل ــى محكمة أوراق ال ـم ــال ،ورف ــض بطالن
ً
الجمعية العمومية فــي التاريخين المذكورين سابقا وإ لــزام
المستأنف ضده  600دينار أتعاب محاماة.

«الخصوصية» :بيع شركة
تابعة بـ  1.2مليون دينار
وقـ ـ ـعـ ـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة م ـج ـم ــوع ــة
الخصوصية القابضة عقد بيع
شركة تابعة لها شركة مصنع
الخصوصية لكيماويات البناء
(اسيك قطر) ومملوكة بنسبة
 80بــالـمـئــة بمبلغ ي ـعــادل 1.2
م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ،وأن ال ـشــركــة
ً
سـتـحـقــق رب ـح ــا ق ــدره 103.44
آالف دينار.

ّ
«تعمير» و«المصالح ع» تعقبان على تحذير الصالح
ق ــال ــت ك ــل م ــن ش ــرك ــة ال ـت ـع ـم ـيــر لــاسـتـثـمــار
نوري
العقاري وشركة المصالح العقارية ،إن
ّ
الصالح قام بنشر إعالن في جريدة القبس يحذر
َ
بموجبه الجميع من التعامل على قطعتي األرض
الكائنتين فــي منطقة ا لـشــرق والموصوفتين
بالقسيمتين أ وب من المخطط ضمن المشروع
التفصيلي رقم  6وهو عبارة عن القسيمتين (،21
 21أ ) من المخطط ،والقطعة في منطقة المهبولة
 9عقار  1000ضمن المخطط المساحي لوجود
ً
نــزاع قضائي على هاتين القطعتين ،علما أنه

قد تم ذكر شركة نادي الكورنيش (تابعة لشركة
التعمير) وشركة التعمير لالستثمار العقاري،
وشركة المصالح العقارية.
وأكدت كل من الشركتين أن هناك العديد من
النزاعات القضائية التي يثيرها نوري الصالح
بغرض اإلضرار بالشركة ،وال يوجد أي أثر أثر
مالي لتلك النزاعات وستقوم الشركة باتخاذ
االجراءات القانونية ضد ناشر هذا اإلعالن.

إلغاء إدراج «القرين»
أعلنت بورصة الكويت إلغاء إدراج أسهم شركة القرين لصناعة
ً
بناء على قــرار مجلس مفوضي
الكيماويات البترولية (القرين)
هيئة أسواق المال.

«تعليمية» تربح  6.76ماليين دينار
ربحت شركة المجموعة التعليمية القابضة  6.76ماليين دينار
ً
بواقع  115.69فلسا للسهم خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر
ً
 ،2022مقابل تحقيقها أرباحا بـ  6.67ماليين دينار بما يعادل 32.93
ً
فلسا للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.

بقيادة سهم أعيان ثم جي إف
إتش والصفاة.
ً
كــذلــك سـجــل جـيــاد ارتـفــاعــا
ً
واض ـح ــا ت ـج ــاوز  8ف ــي الـمـئــة،
وحتى دخــول الساعة األخيرة
حـيــث مــالــت الـكـفــة ب ـقــوة نحو
األسهم القيادية مقابل تراجع
أس ـ ـ ـعـ ـ ــار األس ـ ـ ـهـ ـ ــم الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة
ً
خ ـصــوصــا س ـهــم أع ـي ــان ال ــذي
سجل خسارة بينما ربح سهم
ب ـي ـت ــك  3ف ـ ـلـ ــوس وصـ ـن ــاع ــات
وبنك وربــة وأجيليتي بنسبة
ً
محدودة انتظارا لفترة المزاد،
ال ـت ــي تــدف ـقــت خــال ـهــا سـيــولــة
كبيرة رفعت إجمالي السيولة
بـنـسـبــة  15ف ــي ال ـم ـئــة وكــانــت
كــال ـعــادة م ــرك ــزة عـلــى األسـهــم
الـ ـقـ ـي ــادي ــة ك ــال ــوط ـن ــي وب ـي ـتــك
وأجيليتي وزين وبنك بوبيان
ل ـت ـن ـت ـه ــي ال ـج ـل ـس ــة إي ـج ــاب ـي ــة
وتعيد اللون األخضر للمؤشر
الذي افتقده بشدة خالل جلسة
األربعاء.

وك ـ ــان س ـهــم ب ـي ـتــك األف ـضــل
خالل المزاد حيث دعم السهم
ً
لـيـقـفــل ع ـلــى س ـعــر  862فـلـســا
ً
راب ـ ـحـ ــا ف ـل ـس ـيــن ب ـي ـن ـمــا خـســر
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي  7فـ ـ ـل ـ ــوس وخـ ـس ــر
الـ ـخـ ـلـ ـي ــج  4ف ـ ـلـ ــوس ل ـت ـن ـت ـهــي
ً
الجلسة محايدة نسبيا بالرغم
من اللون األخضر.
ومال أداء مؤشرات األسواق
المالية بــدول مجلس التعاون
ال ـخ ـل ـي ـج ــي إلـ ـ ــى ال ـ ـتـ ــراجـ ــع إذ
خسرت  4مؤشرات هي سوقا
اإلم ـ ـ ــارات ،وق ـطــر والـسـعــوديــة
بينما ربـحــت مــؤشــرات عمان
وال ـك ــوي ــت وال ـب ـحــريــن وكــانــت
أسعار النفط تتداول متراجعة
ً
إ ل ـ ـ ــى مـ ـسـ ـت ــو ي ــات  91دوالرا
لبرميل برنت القياسي.

«كابالت» :إتمام
صفقة «بوابة
الكويت»

صــدر ق ــرار مجلس مفوضي هيئة أس ــواق المال
في اجتماعه رقم  42لسنة  2022والمنعقد بتاريخ
 2022/11/16والقاضي باآلتي:
ً
أوال :إع ــادة سهم شركة وثــاق للتأمين التكافلي
للتداول في بورصة الكويت لألوراق المالية بأسرع
ً
وقت ممكن ،نظرا لقيام الشركة باستيفاء المتطلبات
الــواردة ضمن القرار رقم ( )154لسنة  2022الصادر
بتاريخ  2022/10/05بشأن إيقاف تداول سهم شركة
وثاق للتأمين التكافلي المدرج في بورصة الكويت
لألوراق المالية.
ٌ
ً
ثانيا :على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل

ً
فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخه وينشر في
الجريدة الرسمية.
ً
وختاما ،فإن هيئة أسواق المال تؤكد على قيامها
بمواصلة دورهــا الرقابي في مجال حماية جمهور
المستثمرين ،مــا مــن شأنه كذلك خلق ســوق مالي
ً
يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية ،فضال عن
تقليل األخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط
األوراق المالية ،بــاإلضــافــة إلــى العمل على ضمان
االل ـت ــزام بالقوانين وال ـلــوائــح ذات الـعــاقــة بنشاط
األوراق المالية.

 1.8مليون دينار قيمة بناية استثمارية
في مزاد «اإلنماء»

قـ ـ ــالـ ـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة الـ ـخـ ـلـ ـي ــج
لـ ـ ـلـ ـ ـك ـ ــاب ـ ــات والـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــات
الكهربائية ،إنها أتمت صفقة
بيع ونقل ملكية أسهم شركة
بوابة الكويت القابضة بسعر
 310فـلــوس للسهم الــواحــد،
بإجمالي  6.2ماليين دينار.

جانب من المزاد

هيئة األسواق تقدم بالغين لنيابة سوق المال
أعـلـنــت هـيـئــة أسـ ــواق ال ـم ــال وتـنـظـيــم نـشــاط
األوراق المالية تقديم بــاغ أمــس األول لنيابة
س ــوق ال ـم ــال ع ــن وقـ ــوع ال ـجــري ـمــة الـمـنـصــوص
عليها فــي الـمــادة  125مــن القانون رقــم  7لسنة
 2010بـشــأن إنـشــاء الهيئة وتـعــديــاتــه ،والبند
 5مــن الـمــادة  21مــن القانون رقــم  3لسنة 2006
في شــأن المطبوعات والنشر ،والمؤثمة بنص
المادة  6من القانون رقم  63لسنة  2015في شأن
ّ
مكافحة جرائم تقنية المعلومات ،لقيام المبلغ
ضده بنشر تغريدة ادعى من خاللها على خالف
الحقيقة أن الهيئة قامت بإجراء لم تتخذه ،ومن
شأنه أن يزعزع الثقة بالوضع االقتصادي للبالد.
كما أعلنت «أس ــواق ال ـمــال» تقديم بــاغ لنيابة

سوق المال أمس األول أيضا عن وقوع الجريمة
المنصوص عليها في المادة  63من القانون رقم
 7لسنة  2010وتـعــديــاتــه ،والـمــؤثـمــة بموجب
حـكــم الـبـنــد  1مــن ال ـمــادة  126مــن ذات الـقــانــون
وحكم المـادة ( )1 - 27 - 1من الكتاب الخامس
(أنشطة األوراق المالية واألشخاص المسجلون)
من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  7لسنة 2010
ّ
وتعديالتهما ،لقيام المبلغ ضده بمزاولة نشاط
مستشار استثمار دون الحصول على التراخيص
الالزمة من الهيئة ،ونشر عدد من التغريدات من
خالل حسابه في تطبيق تويتر تضمنت تحليال
وإيـحــاء ات ألسهم مختلفة لشركات مدرجة في
بورصة الكويت لألوراق المالية.

•

سند الشمري

شهد المزاد الذي أقامته شركة اإلنماء العقارية،
أم ــس األول ،بـيــع بـنــايــة اسـتـثـمــاريــة مــن أص ــل 5
وأراض استثمارية كانت معروضة ،حيث
عقارات
ٍ
لم يتقدم أحد للمزايدة على بقية العقارات.
ال ـم ــزاد الـ ــذي أقــام ـتــه ال ـشــركــة لـمـصـلـحــة أحــد
العمالء حقق  1.806مليون دينار ،من خالل بناية
ً
استثمارية في السالمية مساحتها  1097مترا
ً
مربعا ،بزيادة نسبتها  6.2في المئة عن السعر
االبتدائي البالغ  1.7مليون دينار.
وكــانــت الـعـقــارات المعروضة للبيع عبارة
عن أرض استثمارية واقعة في منطقة شرق

ً
ً
مساحتها  487مترا مربعا ،بسعر ابتدائي 1.7
ً
مليون دينار ،وأيضا أرض استثمارية في نفس
ً
ً
المنطقة مساحتها  737مترا مربعا بسعر 2.6
مليون دينار ،إضافة إلى قطعتي أرض بمنطقة
ً
ً
المهبولة مساحة كل منهما  750مترا مربعا
بسعر  1.05مليون دينار لكل واحدة منهما.
وت ـهــدف ال ـم ــزادات الـتـجــاريــة الـتــي تقيمها
الـ ـش ــرك ــات إل ـ ــى ت ـح ـق ـيــق األرب ـ ـ ـ ــاح وراء بـيــع
العقارات ،عكس المزادات التي تقيمها وزارة
ال ـعــدل ،وال ـتــي تسعى مــن ورائ ـهــا إل ــى تنفيذ
األح ـك ــام الـقـضــائـيــة وف ـصــل ال ـن ــزاع ــات ،ويـتــم
عادة تكييف أسعار العقارات المعروضة وفق
األسعار السوقية.

«التجاري» يربح  41.5مليون دينار في  9أشهر بنمو %1.7
الدعيج :البنك سيواصل النهج المتحفظ في بناء المخصصات
الدعيج إن
قال الشيخ أحمد ً
«التجاري» بذل جهودا كبيرة
في سبيل استرداد المديونيات
المتعثرة ،البالغة  17.9مليون
المستنزلة
دينار من القروض ً
من دفاتر البنك سابقا.

أعلن البنك التجاري تسجيل أرباح
صافية مـقــدارهــا  41.5مليون دينار
ل ـل ـف ـتــرة ا لـمـنـتـهـيــة ف ــي  30سبتمبر
 2022مقارنة بمبلغ  40.8مليون دينار
لنفس الفترة من العام الماضي ،وقد
جاء ت أهم المؤشرات المالية للفترة
المنتهية في  30سبتمبر  2022على
النحو التالي:
• ارتفعت األرباح الصافية بنسبة
 1.7في المئة لتصل إلى  41.5مليون
دي ـنــار لـفـتــرة األش ـهــر الـ ـ  9المنتهية
فـي  30سبتمبر  2022مقارنة بأرباح
صــا فـيــة بمبلغ  40.8مـلـيــو نــا لنفس
الفترة من .2021
• ارتفعت األربــاح التشغيلية قبل
المخصصات بنسبة  2.6فــي المئة
لتصل إلى  67.8مليون دينار للفترة
المنتهية في  30سبتمبر  2022مقارنة
بمبلغ  66.1مليونا لنفس الفترة من
.2021
• ارتـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــت إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـ ــرس ـ ــوم
والـ ـعـ ـم ــوالت ب ـن ـس ـبــة  7.3ف ــي الـمـئــة

لتصل إلى  30.9مليون دينار للفترة
ال ـم ـن ـت ـه ـ ـيــة ف ــي  30س ـب ـت ـم ـبــر 2022
م ـقــارنــة بـمـبـلــغ  28.8مـلـيــونــا لنفس
الفترة من .2021
• ارتفع صافي الربح من عمليات
القطع األجنبي بنسبة  34.0في المئة
ليصل إلى  6.3ماليين دينار للفترة
المنتهية في  30سبتمبر  2022مقارنة
بمبلغ  4.7ماليين لنفس الفترة من
2021
• ارت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــع إج ـ ـ ـمـ ـ ــالـ ـ ــي ال ـ ـ ـقـ ـ ــروض
وال ـس ـل ـف ـيــات بـنـسـبــة  8.0ف ــي الـمـئــة
لـيـصــل إل ـ ــى  2.429.6م ـل ـيــون دي ـنــار
للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2022
مقارنة بمبلغ  2,249.4مليون لنفس
الفترة من .2021
• ارتـفــع إجمالي األصـ ــول بنسبة
 1.4ف ــي ال ـم ـئــة لـيـصــل إل ــى 4.253.2
ماليين دينـار للفترة المنتهيـة في 30
سبتمبر  2022مقارنة بمبلغ 4.195.8
ماليين لنفس الفترة من .2021
وقــد جــاء ت النسب الرقابية قوية

أحمد الدعيج

وج ـ ـي ـ ــدة مـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوزة بـ ـشـ ـك ــل م ــري ــح
الـمـتـطـلـبــات الــرقــاب ـيــة ال ـم ـح ــددة من
قبل بنك الكويت المركزي ،حيث بلغ
معدل كفاية رأس المال  18.8في المئة
م ـقــارنــة بــالـنـسـبــة الــرقــاب ـيــة الـمـقــررة
 12.0ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وت ـم ـثــل ال ـم ـصــدات
الرأسمالية المتاحة لدى «التجاري»

عامل ومصدر القوة األساسية للبنك،
وي ـت ــم اس ـت ـخــدام ـهــا ب ـش ـكــل م ـســؤول
لتحقيق النمو في محفظة القروض
بما يتماشى مع استراتيجية وخطة
النمو للبنك .وقد بلغـت نسبة تغطية
ال ـس ـيــولــة  231.2ف ــي ال ـم ـئــة ،ونـسـبــة
صافي التمويل المستقر  106.1في
المئة ،ونسبة الرفع المالي  12.1في
ال ـم ـئ ــة .وه ـ ــذه ال ـن ـســب ت ـف ــوق بشكل
مــريــح الـحــد األدن ــى للنسب الـمـقــررة
من الجهات الرقابية المتمثلة ببنك
الكويت المركزي.
ً
وتـعـقـيـبــا ع ـلــى ال ـن ـتــائــج الـمــالـيــة
للبنك ،أعــرب رئيس مجلس اإلدارة
الـشـيــخ أحـمــد الــدعـيــج عــن سعادته
بالنتائج المحققة خالل فترة التسعة
أش ـه ــر ال ـم ـن ـت ـه ـيــة ف ــي  30سـبـتـمـبــر
ً
 ،2022والتي جــاء ت انعكاسا لبيئة
األعمال المواتية السائدة في الوقت
ً
الراهن ،الفتا في هذا الصدد إلى أن
ارتفاع أسعار الفائدة حول العالم قد
أدى إلى زيادة صافي إيرادات الفوائد

بنسبة  7.1في المئة على خلفية نمو
ق ــروض وسـلــف الـعـمــاء بنسبة 8.0
في المئة.
هـ ـ ـ ــذا ،وخـ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة ال ـف ـص ـل ـيــة
ال ـم ـن ـت ـه ـيــة ف ــي  30سـبـتـمـبــر ،2022
ً
بــذل البنك ج ـهــودا كبيرة فــي سبيل
اس ـ ـتـ ــرداد ال ـم ــدي ــون ـي ــات ال ـم ـت ـع ـثــرة،
حيث تم اسـتــرداد مبلغ  17.9مليون
دي ـنــار مــن ال ـق ــروض الـمـسـتـنــزلــة من
ً
دفاتر البنك سابقا .وقام البنك كذلك
بتجنيب مخصصات إضافية بمبلغ
 35.1مليون دينار خالل الفترة كإجراء
احترازي ،حيث أوضح الشيخ أحمد أن
البنك سيواصل نهجه المتحفظ في
بناء المخصصات التي تمثل مصدات
قوية للحماية من أي خسائر محتملة
وغير متوقعة.
وأك ــد الـشـيــخ أح ـمــد أن ــه مــن خــال
االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن م ـن ـصــات ال ـخــدمــات
المصرفية الرقمية الذكية والمتطورة
الـمـتــوفــرة ل ــدى الـبـنــك ،فــإنـنــا نسعى
ج ــاه ــدي ــن نـ ـح ــو اقـ ـتـ ـن ــاص الـ ـف ــرص

«المركزي» :فنانون ساهموا في نجاح «لنكن على دراية»
لـ ـلـ ـع ــام الـ ـث ــان ــي ت ـت ــواص ــل
ف ـعــال ـيــات ب ــرن ــام ــج الـتــوعـيــة
المصرفية «لنكن على دراية»،
ال ـ ــذي ان ـط ـلــق ب ــإش ــراف بـنــك
الكويت المركزي ،بالتعاون
مــع اتـحــاد مـصــارف الكويت
بـ ـمـ ـش ــارك ــة جـ ـمـ ـي ــع الـ ـبـ ـن ــوك
الكويتية ،بهدف نشر الثقافة
الـمــالـيــة لــدى أوس ــع شريحة
من المجتمع ،وزيادة الوعي
لــدى الجمهور بــدور القطاع
المصرفي ،وكيفية االستفادة
من الخدمات المتنوعة التي
تقدمها ا لـبـنــوك على الوجه
األمثل.
ويقف وراء البرنامج ،الذي
ً
ً
شـهــد إق ـب ــال واس ـع ــا تـعــاون
كبير بين عديد من األطراف،
سواء البنوك أو المؤسسات
الرقابية والجهات الحكومية،
وعـ ـ ــدد م ــن ش ــرك ــات ال ـق ـطــاع
ال ـ ـخـ ــاص ،ك ـم ــا س ــاه ـم ــت فــي
ن ـ ـجـ ــاح ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج م ــواه ــب
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ـ ـ ــن الـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن
ال ــذي ــن شـ ــاركـ ــوا ف ــي تـطــويــر
وإن ـتــاج الـمـحـتــوى اإلعــانــي

واإلع ـ ـ ــام ـ ـ ــي ل ـل ـف ـي ــدي ــوه ــات
التوعوية.
وض ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن
ال ـم ـش ــارك ـي ــن فـ ــي ال ـب ــرن ــام ــج
ال ـ ـمـ ــذيـ ــع وال ـ ـف ـ ـنـ ــان ع ـب ــدال ـل ــه
ال ـ ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ،ق ـ ـ ـ ـ ــال إن
مـشــاركـتــه ضـمــن «لـنـكــن على
دراي ـ ـ ـ ـ ـ ــة» تـ ـنـ ـب ــع مـ ـ ــن ح ــرص ــه
على دعــم ومـســانــدة الجهود

ال ـ ـتـ ــوعـ ــويـ ــة م ـ ــن خ ـ ـ ــال ه ــذه
ً
الحملة ،مشيرا إلى أن الحملة
س ـ ـت ـ ـكـ ــون إح ـ ـ ـ ــدى الـ ــوسـ ــائـ ــل
الـ ـمـ ـسـ ـت ــدام ــة لـ ـلـ ـت ــواص ــل مــع
المجتمع ومكوناته.
وأكد الفنان عبدالله بهمن
أن رفع الوعي المصرفي لدى
ال ـع ـم ــاء م ــن خـ ــال مـنـصــات
م ـت ـخ ـص ـص ــة ت ـس ـت ـخ ــدم لـغــة

خ ـط ــاب م ـنــاس ـبــة وواضـ ـح ــة،
ل ـلــوصــول إل ــى أك ـبــر شــريـحــة
مــن ا لـعـمــاء يعتبر مساهمة
مــن جــانــب ال ـف ـنــان فــي مـجــال
يـعــود بالنفع على المجتمع
بكل مكوناته.
ب ـي ـن ـم ــا أض ـ ــاف ـ ــت ال ـف ـن ــان ــة
إي ـ ـمـ ــان ال ـح ـس ـي ـنــي أن إل ـق ــاء
الضوء على مكافحة الجرائم

اإللكترونية له أهمية بالغة،
ً
نـ ـظ ــرا ل ـم ـخــاطــرهــا ال ـك ـب ـيــرة،
ويـ ـ ـج ـ ــب زي ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـ ــوعـ ـ ــي فــي
هــذه الجوانب ،في ظل تزايد
مـخــاطــر الـقــرصـنــة والـجــرائــم
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ع ـل ــى م ـس ـتــوى
العالم.
مــن جــانـبــه ،أوض ــح الفنان
ي ـ ــو س ـ ــف بـ ـ ــن ع ـ ـلـ ــي أن هـ ــذه

الحملة تهدف إلى نشر الوعي
بشأن المفاهيم األساسية في
المجالين المالي والمصرفي،
وت ـعــزيــز قـ ــدرة ال ـع ـمــاء على
استخدام الخدمات المصرفية
االستخدام األمثل.

ال ـم ـت ــاح ــة ح ـت ــى ت ـث ـمــر ع ــن صـفـقــات
وأعماال ملموسة لمصلحة مصرفنا،
وهو ما يترجمه تطور األداء والنتائج
اإليجابية من عام إلى آخر.
وفــي هــذا الـصــدد ،فــإن «الـتـجــاري»
ً
ي ـك ــرس وي ـض ــاع ــف ال ـج ـه ــود حــال ـيــا
ل ــرقـ ـمـ ـن ــة الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مـ ـ ــن الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات
والمنصات ا لـتــي سيتم إعالنها في
الفترات القادمة ،بما يوفر المزيد من
الخدمات المصرفية الرقمية لجمهور
العمالء.
واخـ ـتـ ـت ــم الـ ـشـ ـي ــخ أحـ ـم ــد حــدي ـثــه
بـتــوجـيــه الـشـكــر وال ـت ـقــديــر إل ــى بنك
الكويت المركزي والجهات الرقابية
األخـ ــرى ،عـلــى مــا يـبــذلــونــه مــن جهد
لـ ــإشـ ــراف ع ـلــى ال ـج ـه ــاز ال ـم ـصــرفــي
وت ـ ــوجـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــه ،ك ـ ـمـ ــا خـ ـ ــص ب ــال ـش ـك ــر
م ـس ــاه ـم ــي الـ ـبـ ـن ــك ،وفـ ــريـ ــق اإلدارة
الـتـنـفـيــذيــة ،وج ـم ـيــع مــوظ ـفــي الـبـنــك
لـتـفــانـيـهــم وج ـه ــوده ــم الـحـثـيـثــة في
ً
خدمة العمالء ،ليظل «التجاري دوما
هو االختيار المفضل للعمالء».

«األهلي» يعلن الفائز
في سحب «الفوز» األسبوعي
أعـ ـل ــن ال ـب ـنــك
األهلي الكويتي
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوز م ـ ـح ـ ـمـ ــد
ص ـ ـ ـ ــاح أحـ ـم ــد
فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـحـ ــب
األسـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــوع ـ ـ ـ ــي
لحساب «الفوز»
لـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــوائ ـ ـ ـ ــز،
بـجــائــزة نقدية
ق ــدره ــا 10000
دينار ،والــذي أقيم تحت إشــراف وزارة التجارة والصناعة،
وتم إعالن الفائز االثنين  14الجاري.
وحساب «الفوز» للجوائز ،هو األول من نوعه والذي يتيح
لعمالء البنك فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى ،ومن خالل
حساب «الفوز» سيحظى عمالء البنك بفرصة الفوز بمبلغ
 10000دينار ضمن السحب األسبوعي األعلى لفائز واحد
في الكويت ،وكذلك فرصة للفوز بالجائزة الكبرى وهي راتب
شهري بقيمة  5000دينار لمدة  10سنوات.
تجدر اإلشارة إلى أنه سيكون بمقدور كل من عمالء البنك
الجدد والحاليين االستفادة من هذه الفرصة الفريدة في حالة
توفر رصيد في حسابهم بمبلغ  100دينار فقط .ويشجع
«األهلي» الجميع على فتح حساب الفوز أو زيادة أرصدتهم
للحصول على فرص أكبر للفوز في السحب القادم االثنين 21
نوفمبر  ،2022وكلما زادت المبالغ المودعة زادت فرص الفوز.

«زين» الشريك االستراتيجي للموسم الثاني من SpeakUp Kuwait
أعلنت شركة زيــن شراكتها
االستراتيجية للموسم الثاني
من برنامج SpeakUp Kuwait
ال ـتــدري ـبــي ،والـ ــذي ي ـهــدف إلــى
ت ـن ـم ـيــة م ـج ـمــوعــة واسـ ـع ــة مــن
المهارات الشخصية والقدرات
اإلداريـ ـ ــة وأســال ـيــب ف ــن اإلل ـقــاء
لـ ـ ــدى ال ـج ــام ـع ـي ـي ــن وح ــدي ـث ــي
التخرج.
وشـ ــاركـ ــت «زيـ ـ ـ ــن» فـ ــي حـفــل
إطــاق البرنامج الــذي أقيم في
 ،VOLVO Studioبحضور نائبة
م ـج ـلــس األم ـ ــة عــال ـيــة ال ـخــالــد،
والرئيس التنفيذي للعالقات
وا ل ـش ــؤون المؤسسية بشركة
زي ــن ال ـكــويــت ،ول ـيــد الخشتي،
وع ــدد مــن مـســؤولــي البرنامج
وم ـ ــرش ـ ــدي الـ ـب ــرن ــام ــج ورواد
األعمال والشباب الكويتي.
وي ــأت ــي دع ـ ــم ال ـش ــرك ــة ل ـهــذا
البرنامج الفريد من نوعه للعام

الخالد والخشتي خالل الحفل

ً
ال ـثــانــي عـلــى ال ـتــوالــي ،حــرصــا
مـنـهــا عـلــى الـ ُـمـشــاركــة الـفـ ّـعــالــة
ف ــي ال ـق ـطــاعــات األك ـث ــر حـيــويــة

فـ ــي ال ـم ـج ـت ـم ــع م ـث ــل ال ـت ـع ـل ـيــم
والشباب وريادة األعمال ودعم
االبـتـكــار ،حيث تـحــرص «زيــن»

ع ـل ــى ت ـق ـ ّـدي ــم الـ ــدعـ ــم ل ـل ـج ـهــات
التي تتبنى الشباب وحديثي
الـ ـتـ ـخ ــرج ،وت ـع ـم ــل ع ـل ــى صـقــل

مـ ـه ــاراتـ ـه ــم وخ ـ ـبـ ــرات ـ ـهـ ــم ،بـمــا
يؤهلهم لــدخــول ســوق العمل،
واإلسهام في تعزيز المنظومة

الدوالر يواصل اختراق مستويات قياسية جديدة مقابل الجنيه

ً
سعر البيع في البنك المركزي بلغ  24.53جنيها
واص ـ ــل س ـعــر ال ـ ـ ــدوالر فــي
مصر ارتفاعه مقابل الجنيه
ف ــي تـ ـع ــام ــات أمـ ـ ــس .ووف ــق
الـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــع ال ـ ــرسـ ـ ـم ـ ــي ل ـل ـب ـن ــك
المركزي المصري ،فقد ارتفع
سعر صرف الورقة األميركية
الخضراء إلى مستوى 24.44
جنيها للشراء ،مقابل 24.53
جنيها للبيع.
وي ـ ـش ـ ـهـ ــد س ـ ـ ــوق ال ـ ـصـ ــرف
فـ ــي مـ ـص ــر ت ـ ـحـ ــوالت ك ـب ـيــرة
مـ ـن ــذ ب ـ ــدا ي ـ ــة  ،2022و ع ـق ــب
ال ـت ـعــويــم األول الـ ــذي أعـلـنــه
البنك المركزي المصري في
اجتماعه االستثنائي مارس
ال ـم ــاض ــي ،ت ــراج ـع ــت الـعـمـلــة
المصرية بنحو  ،%24بعدما
قفز سعر صــرف ال ــدوالر من
مـسـتــوى  15.74جـنـيـهــا إلــى
نحو  19.64جنيها في نهاية
أكتوبر الماضي.
لـكــن مـنــذ الـتـعــويــم الثاني
فـ ــي نـ ـه ــاي ــة أكـ ـت ــوب ــر وح ـت ــى
اآلن ،تـ ـ ــرا ج ـ ـ ـعـ ـ ــت ا لـ ـعـ ـمـ ـل ــة

ا لـ ـمـ ـص ــر ي ــة ب ـن ـح ــو ،%24.9
ب ـع ــدم ــا ارتـ ـف ــع س ـع ــر ص ــرف
ال ـ ــدوالر م ــن مـسـتــوى 19.64
جنيها إ ل ــى نـحــو  24.53في
الوقت الحالي ،وفيما يتعلق
ب ــإج ـم ــال ــي خ ـس ــائ ــر ال ـج ـن ـيــه
منذ م ــارس الـمــاضــي وحتى
أم ــس ،فـقــد تــراج ـعــت العملة
المصرية نحو  %55.8مقابل
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر ،ب ـ ـعـ ــدمـ ــا صـ ـع ــدت
الــورقــة األمـيــركـيــة الـخـضــراء
ً
بنحو  8.79جنيها.
في  3بنوك ،بقيادة البنك
األه ـل ــي ال ـكــوي ـتــي ،وم ـصــرف
أب ــوظ ـب ــي اإلسـ ــامـ ــي ،ارت ـف ــع
سـ ـع ــر ص ـ ـ ــرف ال ـ ـ ـ ـ ــدوالر إل ــى
ً
مستوى  24.8جنيها للشراء،
ً
م ـقــا بــل ن ـحــو  24.51جـنـيـهــا
للبيع ،و فــي  6بـنــوك بقيادة
ال ـب ـن ــك الـ ـتـ ـج ــاري الـ ــدولـ ــي –
مـ ـ ـص ـ ــر ،وال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــرق ،س ـجــل
سعر صرف الدوالر مستوى
ً
 24.46جنيها للشراء ،مقارنة
ً
بـ 24.51جنيها للبيع.

ول ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ال ـ ـمـ ــركـ ــزي
المصري ،ارتفع سعر صرف
الــورقــة األمـيــركـيــة الـخـضــراء
ً
إ ل ــى مـسـتــوى  24.44جنيها
ل ـ ـل ـ ـشـ ــراء ،م ـ ـقـ ــارنـ ــة بـ ـ ـ ـ ــ24.53
ً
ج ـن ـي ـه ــا ل ـل ـب ـي ــع ،وج ـ ـ ــاء أق ــل

سعر لصرف الــدوالر في 16
بـنـكــا ب ـق ـيــادة ال ـب ـنــك األه ـلــي
الـمـصــري ،وبـنــك مـصــر ،عند
ً
مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى  24.41جـ ـنـ ـيـ ـه ــا
ل ـل ـشــراء ،مـقــابــل نـحــو 24.51
ً
جنيها للبيع.

االجتماعية ّواالقـتـصــاديــة في
ال ـب ــاد .وح ــق ــق ال ـمــوســم األول
م ــن  SpeakUp Kuwaitا ل ــذي
ً
انطلق ا لـعــام الماضي نجاحا
ً
متميزا  ،واستضافته ز يــن في
ّ
منصتها لإلبداع  ZINCبمقرها
الرئيسي في الشويخ ،ويعود
ً
ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ل ـ ُـيـ ـق ـ ّـدم ب ــرن ــام ـج ــا
ً
ت ـط ــوي ــري ــا ي ـس ـت ـهــدف الـشـبــاب
ال ـجــام ـعــي وحــدي ـثــي ال ـت ـخــرج،
ُ
ويـغـطــي الـعــديــد مــن الـمـهــارات
الشخصية والقيادية واإلدارية
م ـ ـثـ ــل أس ـ ــالـ ـ ـي ـ ــب فـ ـ ــن اإلل ـ ـ ـقـ ـ ــاء،
والــذكــاء العاطفي ،والـمـهــارات
االجتماعية ،ومهارات التواصل
وغـ ـي ــره ــا ،ب ـت ــواج ــد ن ـخ ـبــة مــن
الـمـتـحــدثـيــن والـمـتـخـصـصـيــن
واألكــادي ـم ـي ـيــن والـشـخـصـيــات
اإلعالمية.
وت ـ ـس ـ ـعـ ــى زي ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ــن خـ ــال
دعمها لهذا البرنامج المتميز

إلـ ـ ـ ــى تـ ــوف ـ ـيـ ــر بـ ـيـ ـئ ــة م ـن ــاس ـب ــة
لـلـشـبــاب الح ـت ـضــان طــاقــاتـهــم
ومواهبهم – خصوصا في فن
اإللقاء والخطابة  -وتزويدهم
بــالـمـهــارات األســاسـيــة الــازمــة
ل ـ ـتـ ــأه ـ ـي ـ ـل ـ ـهـ ــم ل ـ ـ ـسـ ـ ــوق الـ ـعـ ـم ــل
وتحفيز اإلب ــداع فــي نفوسهم،
ل ـق ـنــاع ـت ـهــا الـ ـش ــدي ــدة بــأهـمـيــة
الدور الذي يلعبه جيل الشباب
في بناء المستقبل والنهوض
باالقتصاد الوطني.
ّ
وأكـ ـ ــدت ال ـشــركــة اهـتـمــامـهــا
بــدعــم ومـســانــدة الجهات التي
تقدم البيئة المناسبة لألجيال
ال ـقــادمــة ،وف ــق أعـلــى المعايير
العالمية ،حيث لن ّ
تدخر الشركة
ً
ج ـ ـهـ ــدا فـ ــي ت ـق ــدي ــم ال ـم ـس ــان ــدة
وال ــدع ــم لـكــل جـهــة تـمـلــك فـكــرة
ورؤيــة تتسم بنواحي اإلبــداع،
ُ
وت ـخــدم المجتمع وتـسـهــم في
رفعة الوطن.

 ...وتراجع تحويالت
المصريين بالخارج
تراجعت بنسبة  %2.33في  8أشهر

وبـ ـ ـ ـ ــدأ ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ال ـ ـمـ ــركـ ــزي
الـ ـمـ ـص ــري ت ـط ـب ـيــق س ـيــاســة
التعويم المرن أو المدار منذ
نـهــايــة أك ـتــوبــر ال ـمــاضــي في
إطـ ــار م ـح ــاول ــة ض ـبــط ســوق
الصرف ،لكن حتى اآلن تجري

م ـضــاربــات عـلــى الـ ــدوالر في
الـســوق ال ـم ــوازي ،وإن كانت
وتـيــرتـهــا قــد تــراجـعــت خــال
األيام الماضية.
وبالتوازي مع خفض قيمة
الجنيه ،أعلن البنك المركزي
ال ـ ـم ـ ـصـ ــري إلـ ـ ـغ ـ ــاء ال ـت ـع ــام ــل
باالعتمادات المستندية فيما
يـتـعـلــق ب ـ ــال ـ ــواردات ،خــاصــة
بـ ـع ــد تـ ـك ــدس الـ ـبـ ـض ــائ ــع فــي
الموانئ المصرية ،ما تسبب
ف ــي ن ـق ــص عـ ــدد م ــن ال ـس ـلــع،
ومن المقرر أن ينتهي العمل
باالعتمادات المستندية في
نهاية ديسمبر المقبل ،وفق
ت ـع ـل ـي ـمــات ال ـب ـن ــك ال ـم ــرك ــزي
المصري.
(العربية نت)

كـشــف الـبـنــك ال ـمــركــزي ال ـم ـصــري أن ت ـحــويــات الـمـصــريـيــن
العاملين بالخارج سجلت خــال الفترة من يناير حتى نهاية
أغسطس  2022نحو  20.9مليار دوالر ،مقابل نحو  21.4مليار
ً
خالل نفس الفترة من العام السابق ،مسجلة تراجعا بقيمة 500
مليون دوالر ،بنسبة انخفاض تبلغ نحو  2.33في المئة.
ووفق البيانات ،فقد سجلت التحويالت خالل أغسطس 2022
نحو  2.2مليار دوالر ،مقارنة بنحو  2.4مليار خالل يوليو ،2022
بنسبة تراجع تبلغ نحو  8.3في المئة.
وكانت تحويالت المصريين العاملين بالخارج قد سجلت
ً
ارتـفــاعــا خــال الـعــام المالي  ،2022-2021بنسبة  1.6فــي المئة
لتسجل نحو  31.9مليار دوالر مقابل نحو  31.4مليارا خالل
السنة المالية  .2021-2020وفي بداية شهر نوفمبر الحالي ،أعلن
«المركزي» المصري ،أن صافي االحتياطات الدولية يصل إلى
 33.411مليار دوالر في نهاية أكتوبر  ،2022بارتفاع نحو 213
مليون دوالر على أساس شهري.
وبسبب شح الدوالر ،أعلن «المركزي» المصري عدة إجراءات
خالل االجتماع االستثنائي الذي عقده خالل األسبوع األخير من
الشهر الماضي .وتقرر خالل االجتماع بدء تنفيذ سياسة التعويم
ال ـمــدار للجنيه الـمـصــري ،وهــو مــا تسبب فــي أن يفقد الجنيه
المصري نحو  55.8في المئة من سعره مقابل الدوالر األميركي.
وخالل االجتماع ،قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك رفع
سعري اإليداع واإلقراض وسعر العملية الرئيسية بنسبة  2في
المئة ،ليصل إلى  13.25في المئة ،و 14.25في المئة ،و 13.75في
المئة على الترتيب.

رياضة
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قطر تحتضن العالم ...يالله ح ّ
يهم

عبدالعزيز التميمي

أقبلت وفود المنتخبات المشاركة في مونديال 2022
على دولة قطر الشقيقة ،لتؤكد الدوحة وفاءها
بوعودها منذ فوزها المستحق باستضافة العرس
الكروي العالمي.
حفاوة استقبال الدوحة لضيوفها لم تكن مجرد
استضافة لحدث رياضي ،حيث حرصت الدولة
الخليجية الشقيقة على توثيق هذه اللحظات
التاريخية لتكريس مفاهيم تآلف الثقافات المختلفة

ً
لشعوب العالم ،وتأكيد دور الرياضة في توحيد العالم تشهد مشاركة  32منتخبا ،بينما ستتباهى قطر
بمنشآتها الرياضية التي تضاهي الدول العظمى في
بروح التعايش والسالم.
وستكون جماهير ومتابعو كرة القدم على موعد مع مجال الرياضة وتتفوق عليها من حيث االستدامة
وحفاظها على البيئة.
نسخة استثنائية بجميع المقاييس ،فهي البطولة
وعملت الدوحة باحترافية غير مسبوقة في إعداد
األولى التي تستضيفها دولة من الشرق األوسط،
وتجهيز كل ما يخص استضافة الحدث الرياضي
كما أنها أول دولة عربية تحظى بشرف إقامة
األبرز ،على الرغم من تعرضها لحمالت كيدية مفتعلة
البطولة على أراضيها ،وهي البطولة األولى التي
ستقام في فصل الشتاء ،إلى جانب كونها آخر نسخة ذات نوايا بعيدة كل البعد عن الروح الرياضية ،إال

أنها لم تعر هذه الهجمات أي أهمية وعكفت على
توفير كل سبل الراحة والسالمة للوفود الرياضة
والجماهيرية.
يوم األحد ،العشرون من نوفمبر الجاري ،سيقول
العالم بأجمعه« :هنا قطر».
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رياضة
آخر تجارب األرجنتين خماسية في اإلمارات

جوليان الفاريز يسجل
الهدف األول في مرمى
اإلمارات

استعد منتخب األرجنتين،
بقيادة نجمه المخضرم
ليونيل ميسي ،بشكل
جيد لمباراته األولى أمام
السعودية بكأس العالم
 2022في قطر ،بفوزه
الكبير على مستضيفه
اإلماراتي -5صفر ،األربعاء،
في أبوظبي.

ح ـق ــق م ـن ـت ـخــب األرج ـن ـت ـيــن
ً
ً
ف ـ ـ ـ ــوزا كـ ـبـ ـي ــرا (5-ص ـ ـ ـفـ ـ ــر) عـلــى
م ـض ـي ـف ــه م ـن ـت ـخ ــب اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات،
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـب ـ ــاراة الـ ـ ــوديـ ـ ــة ال ـت ــي
جـ ـ ــرت ب ـي ـن ـه ـم ــا ،أمـ ـ ــس األول،
ضمن استعدادات المنتخبين
لالستحقاقات المقبلة.
ورغم الخسارة الثقيلة التي
تلقاها منتخب اإلمــارات ،لكنه
حـ ـ ــاول قـ ــدر إم ـك ــان ــات ــه تـهــديــد
المرمى األرجنتيني ،وسنحت
ل ــه أك ـث ــر م ــن ف ــرص ــة لـتـقـلـيــص
الـفــارق ،لكن صادفه ســوء حظ
كبير.
ويستعد منتخب األرجنتين
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ـ ـ ــي ن ـ ـهـ ــائ ـ ـيـ ــات
ك ـ ــأس الـ ـع ــال ــم فـ ــي قـ ـط ــر ،ال ـتــي
تنطلق األحــد الـقــادم ،وتستمر
فـعــالـيــاتـهــا حـتــى  18ديسمبر
القادم ،إذ يلعب في المجموعة
ال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة بـ ــرف ـ ـقـ ــة م ـن ـت ـخ ـب ــات
السعودية والمكسيك وبولندا.
وي ـح ـل ــم م ـن ـت ـخــب األرج ـن ـت ـي ــن

بالتتويج بكأس العالم للمرة
الثالثة في تاريخه ،بعدما فاز
بالبطولة عامي  1978و.1986
في المقابل ،يستعد منتخب
اإلمارات للمشاركة العام المقبل
ببطولتي كأس الخليج بمدينة
البصرة العراقية ،وكأس األمم
اآلسيوية في العاصمة القطرية
(الدوحة).

بداية حذرة
وات ـس ـم ــت ال ــدق ــائ ــق األول ـ ــى
بــال ـحــذر م ــن ك ــا الـمـنـتـخـبـيــن،
حـ ـ ـي ـ ــث خـ ـ ـل ـ ــت م ـ ـ ــن أي ف ـ ــرص
حـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــة أم ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـم ــرمـ ـيـ ـي ــن،
وس ـن ـحــت أول ف ــرص ــة بــالـلـقــاء
ل ـم ـن ـت ـخــب األرجـ ـنـ ـتـ ـي ــن (،)11
حـيـنـمــا تـلـقــى مـيـســي تـمــريــرة
أمــام ـيــة داخ ــل مـنـطـقــة ال ـج ــزاء،
لكنه فشل فــي تــرويــض الـكــرة،
لتخرج إلى ركلة مرمى.
وج ــاء ت الدقيقة  17لتشهد

ال ـه ــدف األول لــأرجـنـتـيــن عن
طريق جوليان ألفاريز ،إذ تلقى
ميسي تـمــريــرة أمــامـيــة ،انـفــرد
ً
على إثرها بالمرمى ،مستغال
تمركز مدافعي اإلمــارات،
سوء َّ
لكنه فضل تمريرة الكرة لنجم
مــانـشـسـتــر سـيـتــي اإلنـكـلـيــزي،
ً
بدال من التسديد على المرمى،
ليقبل األخ ـيــر هــديــة «الـســاحــر
األرجنتيني» ،ويسدد مباشرة
ً
من داخل المنطقة ،واضعا الكرة
على يمين خالد عيسى ،حارس
مرمى منتخب اإلمــارات ،داخل
الشباك.
واستغل منتخب األرجنتين
حالة اإلحباط التي عانى منها
مـنـتـخــب اإلمـ ـ ــارات عـقــب هــدف
ألـ ـف ــاري ــز ،لـيـضـيــف دي مــاريــا
الـ ـه ــدف ال ـث ــان ــي ( ،)25وتـلـقــى
دي مــاريــا تمريرة عرضية من
الجانب األيـســر عبر ماركوس
أك ــون ــا ،لـتـمــر ال ـك ــرة م ــن جميع
المدافعين ،حتى وصلت إليه،

وصول نجوم «التانغو» إلى قطر

ليسدد مـبــاشــرة بـيـســراه ،دون
مـضــايـقــة مــن أح ــد ،عـلــى يمين
منطقة ال ـج ــزاء ،لترتطم الـكــرة
بباطن القائم األيمن وتحتضن
الشباك.

دي ماريا يواصل التألق
وواص ـ ـ ــل دي م ــاري ــا تــأل ـقــه،
بـعــدمــا أضـ ــاف ال ـه ــدف الـثــالــث
لألرجنتين (.)36
َّ
وت ـســل ــم دي م ــاري ــا تـمــريــرة
بينية من أليكسيس اليستير،
لينطلق بالكرة داخل المنطقة
ً
مــراوغــا الدفاع وحــارس مرمى
الـمـنـتـخــب اإلمـ ــاراتـ ــي بـمـهــارة
ف ــائـ ـق ــة ،قـ ـب ــل أن يـ ـض ــع الـ ـك ــرة
بسهولة في الشباك الخالية.
حــافــظ مـنـتـخــب األرجـنـتـيــن
على نشاطه الهجومي ،و مــرر
دي مـ ــاريـ ــا كـ ـ ــرة ع ــرضـ ـي ــة مــن
الناحية اليمنى ( ،)42قابلها
ميسي بضربة رأس ،لكن الكرة
ذه ـب ــت سـهـلــة ألح ـض ــان خــالــد
عيسى.

ميسي يسجل الرابع

وصل النجم األرجنتيني ليونيل ميسي
إل ــى ال ـعــاص ـمــة ال ـق ـطــريــة «الـ ــدوحـ ــة» ،أمــس
األول ،على رأس تشكيلة منتخب بالده التي
ستخوض غمار منافسات مونديال ،2022
التي تنطلق األحد المقبل.
َّ
وح ــط ــت ط ــائ ــرة مـنـتـخــب «ال ـت ــان ـغ ــو» فــي
ال ــدوح ــة ،آتـيــة مــن أبــوظ ـبــي ،حـيــث خــاضــت
األرجنتين مباراة استعدادية مع اإلمارات،
و فــازت بخماسية نظيفة ،را فـعــة رصيدها
ً
إلى  36مباراة تواليا من دون خسارة.

بعثة المنتخب األرجنتيني لدى
وصولها إلى مطار حمد الدولي

ول ـ ــم ت ـم ــر س ـ ــوى دق ـي ـق ـت ـيــن،
ح ـت ــى أض ـ ـ ــاف م ـي ـس ــي ال ـه ــدف
ال ـ ـ ــراب ـ ـ ــع لـ ــأرج ـ ـن ـ ـت ـ ـيـ ــن ،ف ـب ـعــد
سلسلة مــن الـتـمــريــرات ،تبادل
نـ ـج ــم ب ـ ــاري ـ ــس س ـ ـ ــان ج ــرم ــان
الفرنسي الـكــرة مــع دي مــاريــا،
ق ـ ـبـ ــل أن ي ـ ـتـ ــوغـ ــل ب ـ ـهـ ــا داخـ ـ ــل
المنطقة ،ويسدد بيمناه على
ً
يمين منطقة ال ـج ــزاء ،واضـعــا
الكرة على يمين خالد عيسى،
ا ل ــذي اكتفى بالنظر لها وهي
تعانق شباكه ،لينتهي الشوط
األول بتقدم منتخب «التانغو»
برباعية نظيفة.
وأ ج ــرى ليونيل سكالوني،
م ـ ـ ــدرب م ـن ـت ـخــب األرج ـن ـت ـي ــن،

ً
عددا من التبديالت قبل انطالق
ال ـ ـشـ ــوط الـ ـث ــان ــي ،ال ـ ـ ــذي شـهــد
صحوة هجومية من المنتخب
اإلماراتي.
وأطلق عبدالله سهيل قذيفة
مدوية من خارج المنطقة (،)47
لكن الكرة ارتطمت بالعارضة،
قبل أن يسدد عبدالله رمضان
ت ـص ــوي ـب ــة زاح ـ ـفـ ــة مـ ــن خـ ــارج
المنطقة فــي الــدقـيـقــة الـتــالـيــة،
أمسكها إيميليانو مارتينيز،
حــارس مرمى األرجنتين على
مرتين.
وســرعــان مــا أخـمــد منتخب
األرجنتين الصحوة اإلماراتية
عـقــب تسجيل خــواكـيــن كــوريــا
الـهــدف الـخــامــس ( ،)60وتلقى
كوريا ،الذي نزل خالل الشوط
ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،تـ ـم ــري ــرة ب ـي ـن ـي ــة مــن
رودري ـ ـغـ ــو دي ب ـ ــول ،لـيـنـطـلــق
ب ـ ــالـ ـ ـك ـ ــرة وي ـ ـ ـسـ ـ ــدد مـ ـ ــن داخـ ـ ــل
المنطقة.
وأض ـ ـ ــاع م ـن ـت ـخــب اإلم ـ ـ ــارات
ً
فــرصــة أخ ـ ــرى ،مـسـتـغــا حــالــة
الـ ـه ــدوء ال ـت ــي ط ـغــت ع ـلــى أداء
نـجــوم األرجنتين فــي الدقائق
األخ ـ ـيـ ــرة ،وت ــاب ــع ع ـلــي صــالــح
ت ـمــريــرة أم ــام ـي ــة ،لـيـجــد نفسه
ً
م ـن ـفــردا بــال ـمــرمــى ،لـكـنــه ســدد
ب ــرع ــون ــة ،ل ـي ـت ـصــدى مــارتـيـنــز
ل ـل ـك ــرة ،لـتـصــل م ــن ج ــدي ــد إلــى
ص ــال ــح ،الـ ـ ــذي م ــرره ــا ل ـكــايــو،
لـيـســدد م ـبــاشــرة ف ــي الـمــرمــى،
لكن الدفاع أبعد الكرة من على
خط المرمى.
ولــم تشهد الدقائق األخيرة
ً
ف ــرص ــا م ـح ـق ـقــة لـلـمـنـتـخـبـيــن،
ل ـي ـن ـت ـهــي الـ ـلـ ـق ــاء بـ ـف ــوز ثـمـيــن
لألرجنتين بخماسية نظيفة
على اإلمارات.
(د ب أ)

سكالوني :قد نجري بعض
التغييرات في قائمة الفريق
قــال المدير الفني للمنتخب
األرجنتيني لكرة القدم ليونيل
سكالوني ،إنه قد يجري بعض
الـتـغـيـيــرات ف ــي قــائـمــة الـفــريــق
بكأس العالم ،التي تنطلق األحد
المقبل في قطر ،في حالة ثبوت
عدم جاهزية بعض الالعبين.
ويمكن للفرق إجراء تغييرات
على القائمة التي احتوت على
ً
 55الع ـب ــا ف ــي الـقــائـمــة األول ـيــة
حـتــى ي ــوم واح ــد قـبــل الـمـبــاراة
األولى للفريق ،وهو األمر الذي
يبدو أن سكالوني منفتح عليه.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر سـ ـ ـ ـك ـ ـ ــال ـ ـ ــون ـ ـ ــي ،ف ــي
تصريحات لقناة «تي أي سي»
الرياضية األرجنتينية« ،لدينا
بعض المشاكل الصغيرة ،لدينا
بعض الــوقــت واألي ــام لكي نقر
القائمة ،يمكننا عمل تغييرات،
ونـ ــأمـ ــل أال يـ ـح ــدث ذل ـ ـ ــك ،لـكــن
ه ـنــاك إمـكــانـيــة ل ـح ــدوث ذل ــك»،
ً
مضيفا« :لقد تم استبعاد بعض
الالعبين اليوم من الفريق إما
ألسباب الجاهزية أو بسبب عدم
تفضيلنا المجازفة بهم».
وتــابــع« :ال يمكنني أن أؤكــد
أن الــاعـبـيــن بـخـيــر فــي الــوقــت

سكالوني

ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،ب ـش ـك ــل مـ ـب ــدئ ــي هــم
فــي حــالــة ج ـيــدة ،لـكــن عليك أن
ً
تـ ـك ــون ح ـ ـ ــذرا ب ــال ــدق ــائ ــق ال ـتــي
يشارك فيها الالعبون» .ويوجد
ال ـم ـن ـت ـخ ــب األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي فــي
المجموعة الثالثة ،إلــى جانب
بولندا والمكسيك والسعودية.
(د ب أ)

جدل في فرنسا بسبب أغنية
عنصرية باألرجنتين

جماهير المنتخب األرجنتيني
اعتبرت وسائل اإلعالم الفرنسية ،أن األغنية العنصرية والمهينة
من جانب عدد من الجماهير األرجنتينية التي تم بثها مباشرة على
ً
قناة تلفزيونية أرجنتينية ،الليلة الماضية ،تقدم «صورا بغيضة»
و«عنصرية مباشرة».
ورددت الجماهير خالل مداخلة لمراسل قناة  TYCمن الشارع
أغنية تسخر من األصول اإلفريقية لبعض الالعبين الفرنسيين،
وتهاجم نجم منتخب «الديوك» كيليان مبابي.
ً
تقول األغنية ،مثال« :يلعبون لفرنسا ولكنهم كلهم من أنغوال» أو
«جدته نيجيرية ،جده نيجيري ،ولكن في مستند هويته جنسيته
فرنسية».
وذك ــرت اإلذاعـ ــة الـفــرنـسـيــة ،أن «الـعـنـصــريــة كــانــت عـلــى الـهــواء
مباشرة» ،في حين اعتبرت إذاعة راديو مونت كارلو أن القناة بثت
ً
«صورا بغيضة».
ِّ
ولم يعلق االتحاد الفرنسي لكرة القدم وال مبابي على هذا األمر،
الذي يحدث قبل أربعة أيام من مونديال قطر.
وكانت فرنسا فازت على األرجنتين في مونديال روسيا ،2018
َّ
تحصل على ركلة جزاء حينها
بفضل مجهود كبير لمبابي ،الذي
َّ
وسجل هدفين.
واعتبر راديو مونت كارلو ،أن الجماهير األرجنتينيىة «تنتقم
بأسوأ الطرق بعد أربع سنوات» من تلك المباراة.
(إفي)

مونديال ألمانيا 2006

نطحة شهيرة ومعركة كروية ونشوة بعد فضيحة
المضيف األلماني بركالت الترجيح في ربــع النهائي،
فبلغت أربعة منتخبات أوروبية نصف النهائي للمرة
األولى منذ .1982

معركة نورمبرغ
ً
ً
حقق مــونــديــال  2006نـجــاحــا بــاهــرا أرادت فيه
ألمانيا االنفتاح على العالم ،فشهد مفاجأة بتتويج
إيطاليا مرة رابعة ،رغم فضيحة تالعب بالنتائج
ً
هزتها مجددا ،على حساب فرنسا.
َّ
بعد حصولها على شرف استضافة لطخته مزاعم
بـشــراء األصـ ــوات ،بــدا أن ألمانيا غــارقــة فــي شغف
جماعي مذهل استمر طوال فترة المونديال المقام
في طقس مشمس وحار.
َّ
يتخيل األلمان إظهار وطنيتهم دون أي آثار
لم
ّ
سيئة ،فكانوا ودودين ومنفتحين مع غرباء أحبوا
بـلــدهــم .ورغ ــم خــروجـهــم مــن نـصــف الـنـهــائــي أمــام
إيطاليا (،)0-2
َّ
وضمت البرازيل ،حاملة اللقب ،الهجوم الحلم:
رون ــال ــدو األث ـقــل بثمانية كـيـلــوغــرامــات مــن 2002
ً
وال ـمــرت ـفــع رص ـي ــده إل ــى  15ه ــدف ــا ف ــي الـنـهــائـيــات،
ورونالدينيو وكاكا وأدريانو.
لكن مواجهاتها مع فرنسا أصبحت نقمة ،في ربع
النهائيَّ ،قدم زين الدين زيدان ُ
بعمر الرابعة والثالثين ً
أداء
ً
رائعا ،ليفوز «الديوك» بهدف تييري هنري.
بــدورهــا ،كانت األرجنتين تضم الموهبة الصاعدة
ً
ليونيل ميسي ( 19عاما) ،لكن قطار «ألبيسيليستي» أوقفه

شهدت مدينة نورمبرغ معركة طاحنة بين البرتغال
وهولندا ( ،)1-0في إعادة لنصف نهائي كأس أوروبا 2004
ً
عندما خرجت البرتغال فائزة أيضا ( )2-1بهدف مانيش.
رفع الحكم الروسي فالنتين إيفانوف أربــع بطاقات
حـمــراء و 16ص ـفــراء ،وفــي غـضــون ثــاث دقــائــق َّ
وج ــه 6
إنذارات.
كانت النسخة األكثر خشونة في التاريخ مع  28بطاقة
ح ـمــراء ،لكن أغ ــرب الـبـطــاقــات خــرجــت مــن جيب الحكم
اإلنكليزي غراهام بول في مباراة كرواتيا وأستراليا .لم
يطرد الكرواتي يوزيب شيمونيتش ،سوى بعد منحه
ثالثة إنذارات!

خارج دائرة المرشحين

ّ
لم يرشح كثيرون إيطاليا ،وما زاد الطين بلة فضيحة
كالتشوبولي لترتيب نتائج المباريات التي بدأت بالظهور
في مايو َّ ،2006
وأدت إلى تهبيط يوفنتوس العريق وبطل
ال ــدوري إلــى الدرجة الثانية .بــدأت المقارنات مع 1982
وإنجازات «المنبوذ» باولو روسي.
رغم ذلك ،قال مدربها الخبير مارتشيلو ليبي« :بطريقة
ما ،ساعدت كالتشوبولي المنتخب على أن يصبح أكثر
ً
اتحادا».
ً
ومن المؤكد ،سيبقى نهائي برلين عالقا في األذهان،
ً
بعد افتتاح زيدان التسجيل مبكرا من ركلة جزاء باردة
َّ
األعـصــاب على طريقة بانينكا ،ع ــوض المدافع ماركو

تتويج المنتخب اإليطالي بمونديال 2006
ً
ماتيراتزي خطأه ،مسجال التعادل قبل ثلث ساعة من
البداية.

النطحة

ً
وتحديدا في الدقيقة َّ ،110
وجه زيدان
بعد التمديد،

ً
نطحة مزلزلة على صدر ماتيراتزي طرحته أرضا ،فعاجله
الحكم األرجنتيني أوراسيو إليسوندو بحمراء مباشرة.
للمرة الثانية بعد  1994عندما خسرت إيطاليا أمام
البرازيل ،حسمت ركالت الترجيح النهائي.
أهدر دافيد تريزيغيه لفرنسا ،وأوكل غروسو تسديد

الخامسة األخيرة إليطاليا .آخر ركلة ترجيح سددها كانت
قبل خمس سنوات عندما كــان بالدرجة الرابعة «كنت
ً
مذهوال .لماذا أنا؟» .أطلق تسديدة رائعة خدعت الحارس
فابيان بارتيز :إيطاليا بطلة للعالم مرة رابعة.
(أ ف ب)

ً
بلجيكا تواجه الفراعنة وديا اليوم

صراع خاص بين دي بروين وصالح

محمد صالح

يختتم المنتخب البلجيكي األول
لكرة القدم استعداداته لبطولة كأس
العالم  ،2022التي تستضيفها قطر
مــن  20ال ـج ــاري حـتــى  18المقبل،
ب ـم ــواج ـه ــة ال ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـم ـص ــري
فــي ال ـســادســة مـســاء ال ـيــوم على
اس ـ ـتـ ــاد ج ــاب ــر ال ـ ــدول ـ ــي ،بـيـنـمــا
يستعد «الـفــراعـنــة» الستكمال
م ـن ــاف ـس ــات ت ـص ـف ـيــات ك ــأس
األمم االفريقية.
وت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة
تـ ـح ــت م ـظ ـل ــة االت ـ ـحـ ــاد
الـ ـ ــدولـ ـ ــي ل ـ ـكـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم،
بـعــد اعـتـمــادهــا مــؤخــرا،
وتنظمها شركة إيــدو،
ال ـتــي حــرصــت على
إقامتها على أرض
ال ـكــويــت ،م ــن أجــل
إ س ـعــاد الجماهير
بـمـخـتـلــف مـيــولـهــا
ب ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ــود الع ـ ـب ـ ـيـ ــن
عالميين.
وكانت القرعة أوقعت المنتخب
البلجيكي في المجموعة السادسة
للمونديال ،ومعه منتخبات المغرب
وكرواتيا وكندا ،وحرص
م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤولـ ـ ـ ــو االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد
البلجيكي على مواجهة
المنتخب المصري ،نظرا
لـتـشــابــه أدائ ـ ــه م ــع نـظـيــره
ال ـم ـغــربــي ،وه ــو األمـ ــر الـ ــذي أكــد
أهميته مدرب المنتخب البلجيكي،
اإلسباني روبيرتو مارتينيز.

ويضع مارتينيز لمساته األخيرة
على استعدادات المنتخب البلجيكي
للمونديال ،والذي يطمح في تحقيق
لقبه ،السيما أن الفريق مكتظ بعدد
كبير من الالعبين الموهوبين وعلى
رأسـ ـه ــم ن ـجــم «مــان ـش ـس ـتــر سـيـتــي»
كـيـفـيــن دي ب ــروي ــن ،والـ ـ ــذي يـعــول
المدرب عليه كثيرا في قيادة زمالئه
نحو تحقيق اللقب للمرة األولى.
وي ـ ـعـ ــد ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء اخ ـ ـت ـ ـبـ ــارا ج ـ ــادا
للمنتخب ال ـم ـصــري ،بـقـيــادة نجم
ل ـي ـف ــرب ــول م ـح ـم ــد ص ـ ـ ــاح ،والـ ـ ــذي
يعتبره المدرب البرتغالي للفراعنة
روي فيتوريا ترمومتر أداء الفريق،
وال ـ ـ ـقـ ـ ــادر عـ ـل ــى صـ ـن ــع الـ ـ ـف ـ ــارق مــع
اآلخــريــن ،وال ــذي تدعمه الجماهير
المصرية بقوة.
وم ــن الـمــؤكــد أن الـلـقــاء سيشهد
ص ــراع ــا خ ــاص ــا ب ـي ــن صـ ــاح ودي
ب ـ ــروي ـ ــن ،نـ ـظ ــرا ل ـتــأل ـق ـه ـمــا ال ــاف ــت
ف ــي ال ـس ـن ــوات ال ـمــاض ـيــة ب ــال ــدوري
اإلنكليزي ،مع الوضع في االعتبار
أن الالعبين يتساويان فــي القيمة
ال ـت ـس ــوي ـق ـي ــة ال ـب ــال ـغ ــة  80م ـل ـيــون
ي ـ ــورو ل ـك ــل م ـن ـه ـم ــا ،وفـ ـق ــا ل ـمــوقــع
«تــران ـس ـف ـيــر م ــارك ــت» المتخصص
في اإلحصائيات وأسعار الالعبين
في العالم.
م ــن جــان ـبــه ،أك ــد رئ ـيــس مجلس
إدارة ش ــرك ــة إيـ ــدو رئ ـي ــس الـلـجـنــة
الـمـنـظـمــة لـلـقــاء مــؤيــد ال ـش ـهــاب أن
إ ش ــادة القائمين عـلــى المنتخبين
بحفاوة االستقبال ،واالستعدادات

جانب من تدريبات المنتخب البلجيكي
الرائعة الستضافة اللقاء ،أمر رائع
ل ـم ـســؤولــي ش ــرك ــة إي ـ ــدو والـلـجـنــة
المنظمة للمباراة.
وأضــاف الشهاب« :هــذه اإلشــادة
تعد وســامــا على صــدورنــا ،وتأتي
تأكيدا للنجاح المتوقع للقاء فيما
يخص النواحي التنظيمية ،السيما
أن شركة إيــدو بــدأت االسـتـعــدادات
السـتـضــافــة ال ـل ـقــاء ،مـنــذ الـحـصــول
عـلــى مــوافـقــة االت ـحــاديــن الـمـصــري
والبلجيكي».

لبعضهم« ...العمر مجرد رقم»
ف ــي ح ـيــن ي ـمــر مـعـظــم ال ــرج ــال بما
يـ ـع ــرف بـ ــأزمـ ــة م ـن ـت ـص ــف الـ ـعـ ـم ــر مــع
اقـتــرابـهــم مــن ســن األربـعـيــن ،سيكون
م ـ ــون ـ ــدي ـ ــال ق ـ ـطـ ــر ف ـ ــرص ـ ــة لـ ـم ــواصـ ـل ــة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــوهـ ـ ــج أم ـ ـ ـ ـ ــام بـ ـ ـع ـ ــض الـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن
المخضرمين ،وهم كاآلتي:
ً
ب ـ ـي ـ ـبـ ــي (ا ل ـ ـ ـبـ ـ ــر ت ـ ـ ـغـ ـ ــال 39 ،عـ ـ ــا مـ ـ ــا )
ل ـيــس ه ـنــاك أي ن ـجــم أ ك ـبــر شــأ نــا من
ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو رونـ ـ ــالـ ـ ــدو ،ل ـك ــن ه ـنــاك
الع ــب أك ـبــر سـنــا مــن اب ــن الـ ــ 37عــامــا،
هو المقاتل الشرس بيبي الذي تألق
فـ ــي دفـ ـ ــاع ريـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد اإلسـ ـب ــان ــي،
وساهم في قيادته للفوز بلقب دوري
أب ـطــال أوروبـ ــا ث ــاث م ــرات ،ومــا
زال يواصل قتاله في أرضية
ال ـ ـم ـ ـل ـ ـعـ ــب كـ ـ ـق ـ ــائ ـ ــد ل ـ ـبـ ــورتـ ــو
م ــا أقـ ـن ــع ال ـ ـمـ ــدرب ف ــرن ــان ــدو
سـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوش ب ـ ـ ـ ـ ـ ــأن يـ ـضـ ـم ــه
لتشكيلة مونديال قطر.
ل ــوك ــا م ــودري ـت ــش
( ك ـ ـ ـ ـ ــروا تـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــا37 ،
ً
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا) ،كـ ـ ـ ــان
قــر ي ـبــا ج ــدا قبل
أربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة أعـ ـ ـ ـ ــوام
مــن رف ــع الـكــأس
الـغــالـيــة قـبــل أن
ي ـس ـق ــط ورفـ ــاقـ ــه
أ م ــام الفرنسيين،
ل ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدس
أل ـع ــاب ريـ ــال مــدريــد
ال ـ ــذي أح ـ ــرز ج ــائ ــزة
ا ل ـك ــرة ا لــذ ه ـب ـيــة بعد
مــو نــد يــال رو س ـيــا  ،2018يـعــود
ً
مجددا لمحاولة أخرى كقائد بعمر
السابعة والثالثين وبمستوى شاب
في العشرينيات.
ً
دا نــي ألفيش (البرازيل 39 ،عاما )،
وكأنه ال يعرف معنى للتقدم بالعمر
لدرجة أنه وجد طريقه
الى تشكيلة برازيلية
ت ـع ـت ـب ــر م ـ ــن األوفـ ـ ــر
ً
ح ـ ـ ـظـ ـ ــا لـ ـلـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــة
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـل ـ ـقـ ــب ،ع ـلــى

ال ــرغ ــم م ــن أن ــه ل ــم ي ـخــض أي م ـب ــاراة
منذ شهرين.
أل ـف ــري ــدو ت ــاالف ـي ــرا (ال ـم ـك ـس ـيــك40 ،
ع ــام ــا) إنـ ــه ع ـم ـيــد الع ـب ــي ال ـن ـهــائ ـيــات
ال ـق ـط ــري ــة .ف ــي الـ ـظ ــل خ ـل ــف الـ ـح ــارس
األس ــاس ــي أوتـ ـش ــوا ،والـ ــذي سيحظى
بـ ـ ـش ـ ــرف أن يـ ـ ـك ـ ــون أكـ ـ ـب ـ ــر مـ ـعـ ـم ــر فــي
نهائيات .2022
خ ــال ال ـم ـبــاراة األول ــى فــي الظهور
الثالث له بالمونديال ،سيكون عمره
ً
بالتحديد  40عاما وشهرين وأربعة
ً
ً
أ ي ــام .لكنه يبقى بعيدا جــدا عــن أكبر
م ـع ـمــر ف ــي ت ــاري ــخ ال ـن ـه ــائ ـي ــات ،وه ــو
الحارس المصري عصام الحضري
الذي بات في  25يونيو  2018أكبر
العب يشارك في كأس العالم عن
ً
 45عاما و 5أشهر و 10أيام.
ويـ ـ ـبـ ـ ـق ـ ــى ال ـ ـكـ ــام ـ ـيـ ــرونـ ــي
روجيه ميال أكبر العب
م ـ ـ ـيـ ـ ــدان فـ ـ ــي تـ ــاريـ ــخ
ا لـ ـنـ ـه ــا ئـ ـي ــات ،إذ
ك ـ ــان ي ـب ـل ــغ 42
ً
ً
ع ــام ــا وش ـه ــرا
و 8أ يــام خالل
ظ ـه ــوره األخ ـيــر
ف ــي ك ـ ــأس ال ـعــالــم
عام  1994بالواليات
المتحدة.
ف ـ ـ ــي ق ـ ـ ـطـ ـ ــر ،سـ ـيـ ـك ــون
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــدي أت ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــا
ً
هاتشينسون ( 39عاما)
أكبر العب ميدان ،حيث
ي ـت ـقــدم ال ـم ــول ــود ف ــي 8
فبراير  1983بفارق 18
ً
يوما على بيبي.
(أ ف ب)

مودريتش

وشـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى أن ال ـج ـم ــاه ـي ــر
بمختلف ميولها ،التي ستشاهد
الـلـقــاء مــن مــدرجــات اس ـتــاد جابر
األحـمــد ،تحظى باهتمام الشركة
واللجنة المنظمة ،حيث تم العمل
على عملية دخولها وخروجها من
االستاد بسهولة تامة ،إلى جانب
مشاركتها في اللعبات الترفيهية
ال ـتــي سـتـقــام قـبــل ان ـطــاق الـلـقــاء،
وكذلك توفير العديد من المطاعم
والكافيهات لها ،السيما أن بوابات

االسـتــاد ستفتح لها فــي الــواحــدة
بعد ظهر اليوم.
من جانبه ،أكد المدير التنفيذي
لالتحاد المصري لكرة القدم رئيس
ال ــوف ــد ول ـي ــد ال ـع ـط ــار أن منتخب
مصر جاهز للقاء اليوم ،مضيفا:
«عندما علم مدرب المنتخب ،روي
ف ـي ـت ــوري ــا ،ب ــال ـع ــرض ال ـ ــذي تـلـقــاه
اتـ ـح ــاد الـ ـك ــرة ل ـمــواج ـهــة بلجيكا
على أرض الكويت الشقيقة أبدى
م ــوافـ ـقـ ـت ــه ال ـ ـفـ ــوريـ ــة ،نـ ـظ ــرا ل ـق ــوة

ال ـم ـنــافــس الـ ــذي ي ـعــد أح ــد أفـضــل
المنتخبات في العالم».
وع ــن االس ـت ـق ـبــال ال ـحــافــل لنجم
المنتخب المصري محمد صالح،
قـ ـ ــال ال ـ ـع ـ ـطـ ــار« :جـ ـمـ ـه ــور ال ـك ــوي ــت
اس ـت ـق ـبــل مـحـمــد صـ ــاح اسـتـقـبــاال
رائـعــا ،كــونــه فخر الـعــرب ،وحــرص
ال ــاع ــب ع ـل ــى ت ــوج ـي ــه ال ـش ـك ــر إل ــى
الجمهور الكويتي والمصري أيضا،
ال ــذي احـتـفــى بــه ف ــور وصــولــه إلــى
الكويت».

ماكرون :سأذهب إلى قطر
إذا وصلنا لنصف النهائي
اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه «يجب
عــدم تسييس الــريــاضــة» فــي وقــت يستمر الـجــدل حول
استضافة قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم ،قبل يومين
من انطالقها ،خصوصا بسبب سجل اإلمارة الحقوقي.
وق ــال مــاكــرون ،ال ــذي يــدافــع منتخب ب ــاده عــن اللقب
العالمي الــذي حققه فــي روسـيــا عــام « ،2018أعتقد أنه
يجب عــدم تسييس الــريــاضــة» ،وذل ــك خــال حديثه مع

الرئيس الفرنسي ماكرون

الصحافيين عند وصــولــه إلــى بــانـكــوك ،للمشاركة في
قمة منتدى التعاون االقتصادي لــدول آسيا والمحيط
الهادئ (أبيك).
ورأى مــاكــرون ،الــذي سبق أن أعلن أنــه سيذهب إلى
قـطــر إذا وصـلــت فــرنـســا إل ــى ال ــدور نـصــف الـنـهــائــي ،أن
«تسييس الرياضة فكرة سيئة للغاية» ،مذكرا بأن بالده
ستستضيف األلعاب األولمبية عام .2024

إطالق خدمة لحماية الالعبين
من إساءات «منصات التواصل»
أطـلــق االت ـحــاد الــدولــي لـكــرة القدم
(الفيفا) خدمة حماية وسائل التواصل
االجتماعي (اس ام بي اس) للتصدي
للتمييز و ح ـمــا يــة ا لـصـحــة النفسية
لــاع ـب ـيــن ورف ــاهـ ـه ــم ،ب ــال ـت ـع ــاون مــع
االتحاد الدولي لالعبين المحترفين
(فيفبرو) قبل أي ــام مــن انـطــاق كأس
العالم  2022في قطر.
ومــن خــال هــذه الخدمة سيتمكن
جميع الالعبين من جميع االتحادات
األعـ ـض ــاء ال ـ ــ 32ال ـم ـشــاركــة ف ــي كــأس
ال ـ ـعـ ــالـ ــم م ـ ــن الـ ـ ــوصـ ـ ــول إل ـ ـ ــى خ ــدم ــة
مخصصة للمراقبة واإلبالغ والحجب
مصممة لتقليل ظهور خطاب الكراهية
الموجه إليهم على وسائل التواصل
االجتماعي ،وبالتالي حماية الالعبين
ومشجعيهم من اإلساءة عبر اإلنترنت
خالل البطولة.

وق ـ ــال ج ـيــانــي إن ـفــان ـت ـي ـنــو رئـيــس
«الفيفا»« :يلتزم الفيفا بتهيئة أفضل
ال ـظ ــروف الـمـمـكـنــة لــاعـبـيــن لتقديم
أف ـض ــل م ــا ل ــدي ـه ــم م ــن إمـ ـك ــان ــات فــي
كــأس العالم ،ويسعدنا إطــاق خدمة
سـتـســاعــد ف ــي ح ـمــايــة الــاع ـب ـيــن من
اآلثار الضارة التي يمكن أن تسببها
منشورات وسائل التواصل االجتماعي
على صحتهم النفسية ورفاهيتهم».

مراقبة الحسابات
ويراقب «الفيفا» حسابات وسائل
ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي ل ـج ـم ـي ــع
المشاركين في كأس العالم بالبحث
عــن التعليقات المسيئة والتمييزية
والتهديدية التي قد يراها الجمهور،
ثم إبالغ شبكات التواصل االجتماعي

والسلطات القانونية التخاذ إجراءات
فعلية ضد منتهكي القواعد.
وس ـت ـت ـم ـك ــن الـ ـ ـف ـ ــرق والـ ــاع ـ ـبـ ــون
وغيرهم من المشاركين من االشتراك
فــي خــدمــة اإلشـ ــراف الـتــي ستخفي
عـلــى ال ـف ــور الـتـعـلـيـقــات المسيئة
والعدائية على منصات «فيسبوك»
و«يــوت ـيــوب» و«إن ـس ـت ـغــرام» ،مما
يـمـنــع الـمـتـلـقــي ومـتــابـعـيــه من
رؤيـ ـتـ ـه ــا ،إض ــاف ــة إلـ ــى إط ــاق
خـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــة ح ـ ـ ـمـ ـ ــايـ ـ ــة وسـ ـ ــائـ ـ ــل
ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي،
ويتواصل الفيفا وفيفبرو
م ـ ـ ــع م ـ ـن ـ ـص ـ ــات وس ـ ــائ ـ ــل
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االج ـت ـم ــاع ــي
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي ح ــل
المشكلة.
(د ب أ)

إنفانتينو رئيس «الفيفا»

١٢

العدد  / 5187الجمعة  18نوفمبر 2022م  24 /ربيع اآلخر 1444هـ

رياضة
«الرحلة» تنضم لمسيرة كرات النهائيات
ُ
اعتمدت كــرات رسمية مختلفة منذ انطالق كأس العالم
ً
في كرة القدم ،خضعت لتطوير تقني متالحق ،وصوال إلى
ً
نسخة قطر  ،2022التي ستعتمد «الرحلة» في مالعبها ،بدءا
من  ِّ20نوفمبر.
ُصنعت الكرات في بادئ األمر بالكامل من جلد الحيوانات،
ً
لكنها عانت الثقل وبعض المشكالت ،خصوصا خالل هطول
ً
األمطار ،حتى أصبحت أقل وزنا وأكثر دقة وسرعة.
في أول نسخة من كأس العالم ،عام  1930في أوروغواي،
ُ
ل ـع ــب ال ـن ـهــائــي ب ـكــرت ـيــن ،نـتـيـجــة خـ ــاف ب ـيــن األرجـنـتـيــن
وأوروغواي؛ الكرة األولى من األرجنتين ،واسمها «تيينتو»،
َّ
تقدم بها األرجنتينيون  ،1-2والثانية للمضيف أوروغواي
ً
«تــي مــوديــل» ،وكــانــت أكبر حجما ،لتنتهي الـمـبــاراة بفوز
األخيرة .2-4
َّقرر االتحاد الدولي لكرة القدم استخدام كرة واحدة رسمية
ً
بمعايير محددة بدءا من بطولة كأس العالم  ،1934ومنذ 1970
تقوم شركة أديداس بتقديم كرة جديدة.

المكسيك  - 1970تيلستار

إسبانيا  - 1982تانغو إسبانيا
ً

نظرا لنجاح تانغو الباهر ،وبيعها بأعداد هائلة ،لتصبح الكرة
ً
األشهر في العالم ،لم تعبث أديداس كثيرا بكرة إسبانيا  ،1982حيث
ّقدمت كرة تانغو إسبانيا.
على غرار سابقتها ،كانت مطلية بالبولي يوريثان مع تعديالت
على مواصفات مقاومة المياه والمتانة .كانت بها طبقات مطاطية
ّ
ومحسنة ،وكانت آخر كرة جلدية تستخدم في كأس العالم.
جديدة

المكسيك  - 1986أستيكا مكسيكو

أعلنت الشركة األلمانية أول كرة كأس عالم اصطناعية بالكامل،
وليست من جلد طبيعي ،كما هو معتاد ،وأول كرة تتم خياطتها
ُ
باليد ،أطلق عليها اسم أستيكا .وسرعان ما ظهرت جاذبية تلك
الكرة ،في ظل عودتها لشكلها الطبيعي لدى ركلها واختبارها.

إيطاليا  - 1990إتروسكو أونيكو

استلهم االســم والتصميم المعقد من تاريخ إيطاليا القديم
والفنون الجميلة للحضارة االتروسكانية .ثالثة رؤوس أسود ّزينت
الثالثيات .كانت أول كرة بطبقة داخلية من البولي يوريثين السوداء.

أطلقت أديداس الكرة الرسمية األولى من تصنيعها عام
بالمكسيك تحت اســم تيلستار ،في إش ــارة إلــى قمر
1970
ُ
صناعي أميركي أطلق عام .1962
ً
أصبح التصميم مستخدما لتصوير كرة القدم في وسائط
مختلفة .تــألـفــت مــن  32قطعة جـلــديــة باللونين األبـيــض
واألسود ،ما جعلها األكثر دائرية في عهدها.

فرنسا  - 1998تريكولور

كانت كــرة تيلستار مذهلة ،لدرجة أنها استخدمت مع
بعض التعديالت الطفيفة ،في نسخة  1974بألمانيا الغربية.
تمت تسميتها «تيلستار دورالسـ ــت» ،للتنويه إلــى غالف
دورالست بمادة بولي يوريثان ،الذي تم تطعيم الكرة به منذ
عام  1970لحماية جلدها وضمان مقاومتها للمياه.

كوريا الجنوبية واليابان  - 2002فيفيرنوفا

ألمانيا الغربية  - 1974تيلستار دورالست

األرجنتين  - 1978تانغو

كانت كرة «تانغو» ،المنسوبة للرقصة الشهيرة باألرجنتين،
قمة في اإلبداع ،مما َّ
مهد الطريق نحو كرات أفضل في نهائيات
َّ
كأس العالم الالحقة .تكونت من عشرين قطعة سداسية.

الواليات المتحدة  :1994كويسترا

القت هذه الكرة شعبية ،واسمها مشتق من كلمة قديمة تعني
«البحث عن النجوم»َّ .
تميز تصميمها بوحي من السفر عبر الفضاء.

هي أول كرة متعددة األلوان في بطولة كأس العالم .استخدمت
ً
األلــوان الثالثة (أحمر وأبيض وأزرق) ،تماشيا مع علم فرنسا،
والديك هو رمز تقليدي.
تم تطوير طبقة الرغوة الخارجية المضافة في عام  1994بشكل
أكبر ،لتجعل الكرة أكثر سرعة ونعومة.
َّ
ً
تخلت الشركة األلمانية تماما عن نموذج تانغو ،لتقدم كرة
بيضاء بسيطة مــع أنـمــاط مثلثة بــاأللــوان الـخـضــراء ،الذهبية
والحمراء ،منسجمة مع الثقافة اآلسيوية.
َّ
تكونت من  11طبقة بسماكة  3ملم ،بما في ذلك طبقة رغوية
خاصة فيها بالون مملوء بالغاز.

ألمانيا  - 2006تيمغايستكان

أك ـبــر ت ـطــور مـلـحــوظ عـلــى ك ــرة نـسـخــة  2006قـلــة ظـهــور
الشقوق بين أقسام الكرة الـ 14المنحنية ،والتي يعني اسمها
«روح الفريق» .تم تصميمها من قبل فريقي أديــداس ومولتن
وصنعتها أديداس.

جنوب إفريقيا  - 2010جابوالني

ً
ً
أثارت الكرة التي تعني «االحتفال» بلغة ايسيزولو جدال كبيرا
في مونديال جنوب إفريقيا  ،2010ألنها ُصنعت «من أجل تعقيد
مهمة الحراس» ،وفق ما اعتبر حينها حارس تشيلي كالوديو
برافو .كانت الكرة غير متوقعة المسار مصنوعة من ثماني قطع
مصبوبة ،ولها سطح ُمحكم َّ
مصمم لتحسين االنسيابية الهوائية.

البرازيل  - 2014برازوكا

بعد خيبة جابوالني ،استعادت برازوكا الثقة ،وهي أول كرة في
تاريخ البطولة تتم تسميتها من ِقبل الجمهور .رمزت إلى الفخر
الوطني ونمط الحياة البرازيلية .مثلت بتصميمها من ست قطع
مماثلة األساور الملونة التقليدية الجالبة للحظ .

روسيا  - 2018تيلستار 18

ُ
اعتمد اللون األبيض للكرة مع لوحات مستطيلة باللونين
َّ
األسـ ــود وال ــرم ــادي .ألول م ــرة تـكــونــت ال ـكــرة مـ ــزودة بشريحة
ُ
للتواصل قريب المدى .بعد دور المجموعات ،كشف عن نظام
ألوان جديد في المباريات الـ  16المتبقية وكرة باسم «تيلستار
ميشتا» ،وهي تعني في الروسية الحلم والطموح.

قطر « - 2022الرحلة»

تتسم «الرحلة» بقدرتها على التنقل في الهواء أسرع من أي
ُ
كرة أخرى ،وفق «فيفا» .لقبت بالرحلة ،ألنها مستوحاة من ثقافة
وعمارة وقــوارب قطر ،إضافة لعلمها الوطني ،وتمثل األلــوان
القاتمة والنابضة بالحياة على الخلفية اللؤلؤية البلد المضيف
واالنتشار المستمر للعبة.
ُ
ُ
ً
تعد «الرحلة» أول كرة في المونديال تصنع حصريا من األحبار
والمواد الالصقة القائمة على الماء .توفر النواة السرعة والدقة
واتساق الحركة والثبات في الهواء ،إضافة لدقة االرت ــداد .أما
َّ
ومكون من  20قطعة.
السطح فيتألف من جلد اصطناعي ُمحكم،

البرتغاليون يدافعون
عن كريستيانو رونالدو

إنريكي يخشى على فاتي
طلب مدرب منتخب إسبانيا ،لويس إنريكي ،من
الصحافة التوقف عن معاملة أنسو فاتي «كالعب
تغلب على اإلصــابــات» ،وأكــد أنــه يجب إبـعــاد هذه
الفكرة «عن رأس» الالعب ،الذي يراه «أفضل بكثير»
من الناحية النفسية ،وفي وضع يمكنه من العودة
إلــى ما كــان عليه بــأول مشاركة له في بطولة كأس
العالم.
ً
وق ــال إنــري ـكــي« :س ــأك ــون مـمـتـنــا إذا تــوقـفـتــم عن
اإلشـ ــارة إل ــى أنـســو كــاعــب تغلب عـلــى اإلصــابــات،
الجميع يتغلب عليها ،والكل يعرف ما مر به ،أخرجوا
هذه الفكرة من رأسه اآلن .لقد رأيته أفضل بكثير مما
كان عليه في يونيو الماضي».

جانب من تدريبات المنتخب اإلسباني

وتابع« :أتمنى أن يلعب  90دقيقة .هذا كل شيء،
إن ــه الع ــب مـثــل اآلخ ــري ــن ،سيتعرض لــإصــابــة مــرة
أخرى مثل كل الالعبين المحترفين .يصاب ويتعافى.
عليه أن يستعيد مستواه».
وفيما يخص مــركــز رأس الـحــربــة ،قــال الـمــدرب:
«لن يغير المنتخب الوطني طريقة لعبه .تعتقدون
أن رأس الحربة الوحيد هو موراتا ،وهو كذلك ،لكن
مع كل العب يمكن أن تظهر أشياء مختلفة ،ولهذا
السبب هم مميزون .لن يكون هناك تغيير في النظام
أو في طريقة اللعب ،سيكون من العبث القيام بأشياء
مختلفة».
وأض ــاف« :أخـتــار الالعبين الــذيــن يـبــدون أفضل

ً
بالنسبة لي في فهم فكرتي ،ليس وفقا للفريق الذي
يلعبون معه ،أو إذا أحببتهم أم ال .هــذا هو هدفي
كمدرب».
ً
وكان إنريكي متحمسا قبل خوض أول مونديال له
ً
كمدرب ،حيث لم يضع سقفا لفريقه في البطولة التي
تنطلق بعد أيام قليلة.
وقــال لــويــس« :عندما تبدأ بطولة كــأس العالم ،ال
أحد يجرؤ على استبعاد منتخب .من الجيد أن ترى
مستوى القارات المختلفة ينعكس في منتخباتهم.
بــأوروبــا ،الـمـســاواة هــي المهيمنة ،ويمكن أن تكون
ً
ان ـع ـك ــاس ــا ل ـم ــا ي ـم ـكــن أن ي ـح ــدث ف ــي كـ ــأس ال ـع ــال ــم.
المنتخبات العربية تستطيع أن تفعل أشياء عظيمة».

مونديال جنوب إفريقيا 2010

دافع العبون دوليون سابقون
بــالـمـنـتـخــب ال ـبــرت ـغــالــي ،أمــس
األول ،عن كريستيانو رونالدو،
وأكدوا أنه ُ
«سيسكت منتقديه»
خالل مونديال قطر .2022
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال العـ ـ ـ ـ ــب ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس
وب ـ ــورت ـ ــو ومـ ــونـ ــاكـ ــو ال ـس ــاب ــق
روي ب ـ ـ ـ ــاروس ،خ ـ ــال فــاعـلـيــة
لـ ـش ــرك ــة مـ ــراه ـ ـنـ ــات ري ــاضـ ـي ــة،
إن ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو سـ ـي ــرد عـلــى
االنتقادات.
وأكد أنه ُ
«سيسكت االنتقادات
ً
أكثر ،وسيسجل أهدافا ،ألن هذا
هو أفضل ما يعرف فعله».
وذك ـ ــر ال ــاع ــب ب ـي ـتــو ،ال ــذي
ً
لـعــب ســاب ـقــا م ــع رون ــال ــدو في
سـبــورتـنــغ لـشـبــونــة ف ــي نفس
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدث« :أعـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــد أنـ ـ ـ ــه ع ـلــى
البرتغاليين دعمه .ال يجب أن
تكون ذاكرتنا قصيرة».
وأك ـ ـ ــد أب ـ ــل خ ــاف ـي ـي ــر ،الع ــب
لـيـفــربــول ال ـســابــق ،أن الــوضــع
بـيــن كريستيانو ومانشستر
يونايتد لن يؤثر على المنتخب.
واق ـ ـتـ ــرب كــري ـس ـت ـيــانــو (37
ً
ع ـ ــام ـ ــا) مـ ــن مـ ـ ـغ ـ ــادرة ص ـفــوف
مانشستر خالل فترة االنتقاالت
الشتوية ،بعد مهاجمته للنادي
ولـلـمــدرب إري ــك تين ه ــاغ ،قبل
انـطــاق مـشــوار منتخب بــاده

روي باروس

ف ــي م ــون ــدي ــال ق ـط ــر ،وت ــم ربــط
ً
اسمه أخيرا بالعديد من األندية
ف ــي أوروبـ ـ ـ ــا ،مـنـهــا سـبــورتـنــغ
ل ـش ـب ــون ــة ،ال ـ ـ ــذي اس ـت ـه ــل فـيــه
مشواره كالعب.
وفـ ـ ــي م ـق ــاب ـل ــة أج ـ ــراه ـ ــا مــع
اإلن ـك ـل ـيــزي بـيــرس
الـصـحــافــي ُ
مـ ـ ـ ــورغـ ـ ـ ــان ،ونـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرت األحـ ـ ـ ــد،
أثـ ــار رون ــال ــدو ،الـ ــذي يـخــوض
حقبته الثانية مع «الشياطين
ً
ً
الـحـمــر» ،ج ــدال واس ـعــا ،بسبب
تـ ـص ــريـ ـح ــات ــه ،حـ ـي ــث أك ـ ـ ــد أن
«م ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــاي ـت ــد ح ــاول
إجباره على الرحيل»( .إفي)

تيكي تاكا واألخطبوط بول
بأدائها السلس المبني على
التمريرات القصيرة «تيكي تاكا»،
أحرزت إسبانيا مونديال 2010
للمرة األولى ،بعد نسخة إفريقية
أولى فريدة بأنغامها وصاخبة
بتشجيعها.
وبعد فكها أسر نظام الفصل
ال ـع ـن ـص ــري ف ــي  ،1991تـفــوقــت
ج ـن ــوب إفــري ـق ـيــا ع ـلــى ال ـم ـغــرب
( ،)10-14واستضافت النهائيات
في  10مالعب.
وانـضــم األخـطـبــوط ب ــول ،من
مقر إقامته في أوبــرهــاوزن ،إلى

ابـ ـتـ ـك ــارات الـ ـم ــون ــدي ــال ،فـتــوقــع
نتائج ألمانيا السبع ،إسبانيا
ف ــي الـنـهــائــي و 12م ــن أص ــل 14
مباراة.
وش ـه ــدت الـبـطــولــة مـفــاجــآت،
فأقصيت إيطاليا حاملة اللقب
وفــرنـســا بطلة  1998مــن ال ــدور
األول ،وبلغ  6منتخبات أوروبية
ف ـق ــط م ــن أ ص ـ ــل  13دور ال،16
لكن إسبانيا وهولندا أفلتا من
الكماشة.
وأصبحت جنوب إفريقيا أول
مضيف يفشل في تخطي الدور

األول ،وتـ ــوج مـنـتـخــب أوروبـ ــي
خـ ـ ــارج ال ـ ـقـ ــارة الـ ـعـ ـج ــوز ل ـل ـمــرة
األولى ،فيما كان معدل األهداف
( )2.27األدنى منذ .1990
وبـ ـلـ ـمـ ـس ــة يـ ـ ــد فـ ــاض ـ ـحـ ــة مــن
ت ـي ـيــري ه ـنــري ط ــاردت ــه بـتـعـ ّـمــد
ال ـغــش ،تــأهـلــت فــرنـســا وع ـ ّـوض
فيفا على ايرلندا بخمسة ماليين
دوالر.
لـ ـك ــن و صـ ـيـ ـف ــة  2006ل ـع ـبــت
بأجواء مسمومة ،تمرد ومشكالت
ب ـيــن الــاع ـب ـيــن ،وق ـب ــل ال ـم ـبــاراة
الثالثة ضد جنوب إفريقيا ()2-1
وقــع شـجــار بين الـقــائــد الجديد
بــاتــريــس إي ـفــرا وم ــدرب اللياقة،
فانسحب الالعبون إلى الحافلة
وقرأ دومينيك بيانا غاضبا من
الالعبين الذين لطخوا مشاركة
الديوك.

ظلم يمهد للفيديو

األخطبوط بول

وكــانــت إنـكـلـتــرا مـتــأخــرة 2-1
أم ــام ألـمــانـيــا فــي ثـمــن الـنـهــائــي،
عـ ـن ــدم ــا أطـ ـل ــق فـ ــرانـ ــك المـ ـب ــارد
ت ـ ـسـ ــديـ ــدة ب ـ ـع ـ ـيـ ــدة ارتـ ـ ـ ـ ـ ــدت مــن
ال ـع ــارض ــة ع ـلــى ب ـعــد م ـتــر داخ ــل
ال ـمــرمــى ف ــي بـلــومـفــونـتـيــن ،لكن

جانب من تتويج المنتخب اإلسباني
الـحـكــم األوروغ ــوي ــان ــي خــورخــي
الريوندا رفض احتساب الهدف،
ف ـخ ـســرت إن ـك ـل ـتــرا  ،4-1وكــانــت
هــذه الواقعة مــن أسـبــاب اعتماد
ً
تكنولوجيا خــط الـمــرمــى الحقا
وح ـك ــم ال ـف ـيــديــو ال ـم ـســاعــد «فــي
ايه آر».
وأضــافــت ألـمــانـيــا األرجنتين
ومــدرب ـهــا ديـيـغــو م ــارادون ــا إلــى
قائمة ضحاياها  - 4صفر في ربع
النهائيّ ،
فودع ميسي ( 23عاما)،
البطولة دون تسجيل أي هدف.
وتوقف مشوار «دي مانشافت»
ف ـ ــي نـ ـص ــف الـ ـنـ ـه ــائ ــي عـ ـل ــى يــد
إسبانيا برأسية بويول ،ولم تكن

حال البرازيل أفضل ،فخرج كاكا
ورفاقه من ربع النهائي على يد
هولندا (.)2-1
وكــانــت غــانــا ق ــاب قــوسـيــن أو
أدنــى من أن تصبح أول منتخب
إف ــري ـق ــي ي ـب ـلــغ ن ـص ــف ال ـن ـهــائــي
لــوال خسارتها الغريبة بركالت
الـ ـت ــرجـ ـي ــح أمـ ـ ـ ــام األوروغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي،
وح ـص ـل ــت ع ـل ــى رك ـل ــة ج ـ ــزاء فــي
ال ــوق ــت ب ــدل ال ـضــائــع م ــن الــوقــت
اإلضـ ـ ــافـ ـ ــي ،بـ ـع ــد ت ـع ـم ــد ل ــوي ــس
ســواريــس إبـعــاد الـكــرة بـيــده من
ب ــاب ال ـم ــرم ــى ،ب ـيــد أن اس ــام ــواه
ج ـي ــان ،بـطــل ثـمــن الـنـهــائــي ضد
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ( 1-2بـعــد

الـ ـتـ ـم ــدي ــد) ،ارتـ ـ ـ ــدت ق ـن ـب ـل ـتــه مــن
العارضة.

غزوة إسبانيا
ولم تكن إسبانيا بلغت النهائي
في تاريخها ،واستهلت مشوارها
ب ـخ ـســارة أمـ ــام ســوي ـســرا بـهــدف،
ثــم أطلقت انتفاضة محققة ستة
ً
انتصارات تواليا على هندوراس
( )0-2وتـشـيـلــي ( ،)1-2ثــم بهدف
على كل من البرتغال والباراغواي
وألمانيا وهولندا ،مربكة خصومها
بأسلوب تيكي تاكا المرتكز على
االستحواذ والتمريرات السريعة.

وأصبحت إسبانيا بين 2007
و 2010األقــوى في العالم مع 55
ً
مباراة حققت فيها  50فوزا مقابل
خسارتين فقط.
نهائي خشن بحرارة منخفضة
( )14شهد توزيع  14بطاقة صفراء،
بينها  9لهولنديين حاولوا تشتيت
تركيز الخصم.
وب ـعــد ط ــرد ال ـهــول ـنــدي جوني
هــاي ـت ـي ـن ـغــا ( ،)109وصـ ـل ــت ك ــرة
فابريغاس إلــى إنييستا أسكنها
الـشـبــاك قـبــل  4دقــائــق مــن ركــات
الترجيح ،ومن ثم لقب أول إلسبانيا
وخسارة ثالثة لهولندا بالنهائي
(أ ف ب)
بعد  ٧٤و.٧٨

«ختم الجوازات» يلغي «ودية»
كوستاريكا والعراق

المنتخب الكوستاريكي في استاد الشباب
أعلن االتحاد الكوستاريكي
ل ـ ـكـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم إلـ ـ ـغ ـ ــاء م ـ ـبـ ــاراة
استعدادية ودية لكأس العالم
 2022ك ـ ــا ن ـ ــت م ـ ـ ـقـ ـ ــررة أ مـ ــس
فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــراق ضـ ــد ال ـم ـن ـت ـخــب
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـض ـ ـ ـيـ ـ ــف ،ل ـ ـ ــرف ـ ـ ــض خـ ـت ــم
«جوازات السفر».
وقـ ــالـ ــت ال ـم ـت ـح ــدث ــة بــاســم
االتـحــاد الكوستاريكي جينا
إس ـ ـكـ ــوبـ ــار م ـ ــن ح ــافـ ـل ــة ع ـلــى
الحدود بين البلدين (الكويت

والعراق) «لم يتم احترام اتفاق
عدم ختم جوازات السفر ،ولهذا
السبب تقرر عدم دخول العراق
وإلغاء المباراة».
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،أك ـ ــد م ـصــدر
حـ ـك ــوم ــي ع ـ ــراق ـ ــي أن ط ــائ ــرة
خــاصــة تـقــل مـحــافــظ البصرة
ورئيس االتحاد العراقي لكرة
القدم توجهت الى الكويت لنقل
منتخب كوستاريكا لخوض
المباراة.

بوفون سعيد بتطور
مركز حراسة
المرمى
ّ
بالتطور
أبدى الحارس اإليطالي األسطوري ،جانلويجي بوفون ،سعادته
الذي تحقق في دور حراس المرمى الذي يقومون بـ «المزيد من األشياء اليوم»،
لكنه ّ
يشدد على أن «األساسي يبقى» ،وهو الدفاع عن عرين فرقهم.
وفي مقابلة مع وكالة «فرانس بــرس» قبيل انطالق مونديال قطر األحد
ً
بغياب منتخب بالده الذي فشل في التأهل للنهائيات للمرة الثانية تواليا،
أبدى حامل الرقم القياسي بعدد المباريات مع أبطال العالم أربع مرات (176
مباراة) أسفه لتجاهل حراس المرمى في السباق على جائزة الكرة الذهبية،
كما حصل مع نظيره البلجيكي تيبو كورتوا هذا الموسم.
بعد تتويجك بمونديال  ،2006أخبرنا إلى أي درجة يمكن للفوز بكأس
العالم أن يغير حياة العب؟
 إنها بطولة إذ كانت نتائجك فيها أقل من المتوقع منك ،فستجد نفسكً
مع الشعور بأنك محاصر من الجميع .لكن إذا ذهبت بعيدا ،كما حصل معنا
عام  ،2006فستجد نفسك في حالة نشوة تدوم ألشهر .إنه شعور مذهل.
ّ
التطور مع ازدياد
منذ بدايتك عام  ،1995يواصل دور حراس المرمى في
اللعب بالقدمين .كيف ترى هذا التطور؟
ً
ّ
التطور على تحسين كرة القدم ،اللعب والوتيرة ،لكن أيضا
 ساعد هذاالحراس .بات الحارس اليوم يعرف كيفية القيام بالمزيد من األشياء ومن
الجيد أن نراه يعيش المباراة مع الفريق بأكمله .لكن كما هي الحال في كل
شيء ،ال يجب المبالغة .من المهم أن يتمتع الحارس بقدرة التعامل مع الكرة
بقدميه والقيام بتمريرات جيدة. ،لكن الشيء األساسي يبقى أن يعرف كيف
ً
يقوم بالتصديات! حارس المرمى الذي يقوم بالتصديات أوال ،هو يقوم بعمله
األساسي :جعل الفريق يشعر باألمان.
ً
هل تعتقد أنك شخصيا قدمت أي شيء الى هذا المركز؟
 أعتقد أني برزت واستحققت مكاني في تاريخ هذا المركز .لكن ما قدمته؟ال أعرف .ما هو جيد أني بدأت عام  1995ومازلت ألعب رغم أن كرة القدم في
تطور دائم .هذا يعني أنني تمكنت من التكيف.
ّ
تحد أخير :من تراه يفوز بكأس العالم؟
ً
 أرى أن األرجنتين والبرازيل هما فريقان قويان جدا .على الصعيد الفردي،تبدو فرنسا بالنسبة لي الدولة األوروبية الوحيدة التي يمكنها المنافسة،
لكن كفريق ال أدري ...فرنسا ،مثل إيطاليا الى حد ما ،تتعرض للهزائم في
بعض األحيان ،وال تحصل على النتائج التي يمكن أن تحققها .وربما بلجيكا
ً
(كمرشحة للمنافسة على اللقب) ،ألني أحب كورتوا كثيرا.

ونـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــت وك ـ ـ ــال ـ ـ ــة االن ـ ـ ـبـ ـ ــاء
العراقية الحكومية عن مصدر
حكومي لــم تفصح عــن اسمه
«تــم تخصيص طائرة خاصة
لنقل وفد منتخب كوستاريكا
من الكويت الى البصرة إلجراء
مباراة ودية كان متفقا عليها
ال ـخ ـم ـيــس (أم ـ ـ ــس) ف ــي مـلـعــب
البصرة الدولي».
واضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر أن
«مـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــظ الـ ـ ـبـ ـ ـص ـ ــرة اسـ ـع ــد

ال ـع ـي ــدان ــي ورئـ ـي ــس االتـ ـح ــاد
ال ـع ــراق ــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم عــدنــان
درجـ ـ ــال تــوج ـهــا الـ ــى الـكــويــت
الصـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــب
ال ـ ـكـ ــوس ـ ـتـ ــاري ـ ـكـ ــي ب ــالـ ـط ــائ ــرة
الخاصة الى البصرة».
وق ـ ـبـ ــل دخ ـ ــول ـ ــه االراض ـ ـ ـ ــي
ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ـ ـ ـيـ ـ ــة عـ ـ ـب ـ ــر الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود
ال ـك ــوي ـت ـي ــة مـ ـس ــاء االربـ ـ ـع ـ ــاء،
طــال ـبــت ال ـس ـل ـطــات ال ـعــراق ـيــة
بختم ج ــوازات اعـضــاء الوفد

ال ـ ـ ـكـ ـ ــوس ـ ـ ـتـ ـ ــاري ـ ـ ـكـ ـ ــي ،فـ ــرفـ ــض
مسؤولوه ذلك االجراء ،بحجة
وجـ ـ ـ ـ ــود ات ـ ـ ـفـ ـ ــاق مـ ـسـ ـب ــق مــع
الـجــانــب الـعــراقــي بخصوص
دخــول ـهــم االراض ـ ــي الـعــراقـيــة
ً
بــرا من دون اللجوء الى ختم
الجوازات.
ولم يشهد االجتماع جديدا،
ل ـي ـتــم الـ ـغ ــاء الـ ـمـ ـب ــاراة بشكل
رسمي ،حيث كــان من المقرر
إقامتها في الـ  9:00من مساء

مشترون يتفاوضون على شراء كرة «يد الرب»
يتفاوض مشترون محتملون على شــراء الكرة
التاريخية التي سجل بها دييغو مــارادونــا هدف
«يد الرب» ،في مباراة ربع نهائي مونديال المكسيك
 1986بـيــن األرجـنـتـيــن وإنـكـلـتــرا ،بـعــدمــا لــم تصل
العروض إلى الحد األدنى في مزاد في بريطانيا.
وأشارت دار مزادات غراهام بود ،في تصريحات
لـ«إفي» ،إلى أن العروض المتلقاة كانت أقل من السعر
األول ــي الـبــالــغ  2.5مـلـيــون استرليني ( 2.9مليون
ي ــورو) ،ولـكــن الـكــرة جــذبــت اهتمام «ع ــدة مشترين
محتملين».

وقال متحدث باسم الدار« :نحن نتفاوض حاليا
بين البائع وأطراف مهتمة بالتوصل التفاق».
البريطانية أن أعلى
وأعلنت دار بريس أسوسيشن
َ
عرض تم تقديمه في المزاد كان مليوني استرليني
( 2.3مليون يورو).
وكانت الكرة التي بحوزة علي بن ناصر ،الذي
أدار تلك المباراة تحكيميا ،قد تم استخدامها خالل
الـ  90دقيقة للمباراة التي فازت بها األرجنتين 1-2
بهدفين لمارادونا ،أحدهما بيده.
(إفي)

أنتوني
من «الوالدة
في الجحيم»
إلى تمثيل
البرازيل
نيمار وأنتوني خالل مباراة سابقة للمنتخب البرازيلي

خرج الجناح البرازيلي أنتوني
قبل مشاركته مــع منتخب بــاده
ف ــي مــونــديــال قـطــر الـ ــذي ينطلق
األح ــد ،ليتحدث عــن «الـ ــوالدة في
الجحيم» ،قبل أن تنتشله كرة القدم
من واقعه المرعب.
وقال العب ساو باولو السابق
ال ـ ــذي ان ـت ـقــل ال ـص ـيــف الـمـنـصــرم
ً
الــى «يونايتد» قــادمــا مــن أياكس
الهولندي مقابل  95مليون يورو:
«لـ ـق ــد ول ـ ـ ــدت فـ ــي ال ـج ـح ـي ــم .ه ــذه
ليست مزحة .بالنسبة ألصدقائي
األوروبيين الذين يجهلون األمر،
ّ
ف ــإن األحـيــاء الفقيرة الـتــي نشأت
فيها فــي س ــاو بــاولــو تسمى في
الــواقــع (إنفرنينيو) ،أي الجحيم
الصغيرة».
وتابع «إنه مكان سيئ السمعة.
على بعد  15خطوة من الباب
ً
األم ــام ــي ،ك ــان هـنــاك دائـمــا
ت ـجــار م ـخ ــدرات يـقــومــون
ب ــأعـ ـم ــالـ ـه ــم ،ويـ ـ ـم ـ ــررون
األش ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاء م ـ ـ ــن ي ـ ـ ــد الـ ــى
أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى .كـ ـ ــانـ ـ ــت هـ ـن ــاك
رائحة على الدوام خارج
نافذة بيتنا».
وكشف« :في الواقع،
إحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى ذكـ ـ ــريـ ـ ــاتـ ـ ــي
األولى هي أن والدي

حصة تدريبية أولى للمنتخب السعودي في قطر

العبو المنتخب السعودي خالل التدريب األول في قطر

أمس ،بدال من الموعد السابق
(.)5:00
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
ال ـ ـكـ ــوس ـ ـتـ ــاري ـ ـكـ ــي رودول ـ ـ ـفـ ـ ــو
ف ـي ــال ــوب ــوس أكـ ــد أنـ ــه رفــض
دخـ ـ ــول االراض ـ ـ ـ ــي ال ـع ــراق ـي ــة،
لـ ـع ــدم االل ـ ـتـ ــزام ب ــات ـف ــاق ع ــدم
خ ـت ــم ج ـ ـ ـ ــوازات س ـف ــر ال ــوف ــد،
مشددا على أن الختم سيؤثر
فيما بعد على المنتخب في
الرحالت المقبلة.

وأض ـ ـ ــاف ف ـي ــال ــوب ــوس فــي
تـ ـص ــري ــح« :م ــأتـ ـن ــا ال ـش ـك ــوك
وانعدام األمن وانعدام الثقة»،
موضحا أن الالعبين رفضوا
عبور الحدود ،والمدرب أبلغه
بعدم رغبته في إقامة المباراة.
(أ ف ب)

أجرى المنتخب السعودي لكرة القدم
الخميس اول تدريباته في منتجع شاطئ
سـيـلـيــن ( 57كـلــم ج ـنــوب ال ــدوح ــة) ،بعد
اق ــل مــن  24ســاعــة مــن وصــولــه إل ــى قطر
للمشاركة في مونديال .2022
وكــان المنتخب السعودي خاض آخر
ت ـجــاربــه االس ـت ـع ــدادي ــة ل ـل ـحــدث ال ـكــروي
الــذي يقام للمرة األولــى في دولــة عربية،
بــالـخـســارة أم ــام كــروات ـيــا وصـيـفــة بطلة
العالم في النسخة األخيرة في روسيا قبل
اربع سنوات ،بنتيجة صفر -1في الرياض.
وتـ ــابـ ــع الـ ـت ــدريـ ـب ــات رئـ ـي ــس االتـ ـح ــاد
السعودي ياسر المسحل الذي اعتبر في
تصريحات تلفزيونية ان اختيار منتجع
على شاطئ سيلين جاء «بسبب الهدوء
الذي يتمتع به المكان بعيدا عن صخب
المدينة ،باإلضافة الــى النوعية العالية
ألرضية ملعب التدريب في هذا المقر».

وأوقعت القرعة المنتخب السعودي في
مجموعة قوية تضم منتخب األرجنتين
احد ابرز المرشحين إلحراز اللقب بقيادة
ن ـج ـمــه ل ـي ــون ـي ــل م ـي ـســي وب ــولـ ـن ــدا ال ـتــي
يقودها احــد افضل الهدافين العالميين
بشخص روبرت ليفاندوفسكي ،إلى جانب
المكسيك.
ويـفـتـتــح منتخب «ال ـص ـقــور الـخـضــر»
مـبــاريــاتــه بـمــواجـهــة الـعـمــاق األمـيــركــي
الجنوبي في  22الـجــاري ،ثم بولندا في
 ،26وينهي مباريات الدور األول بمواجهة
المكسيك في  30منه.
وخ ــاض ــت ال ـس ـعــوديــة  16مـ ـب ــاراة في
النهائيات ،فـفــازت فــي  3مـبــاريــات (ضد
الـمـغــرب وبلجيكا  1994ومـصــر )2018
مقابل تعادلين و 11هزيمة.
(أ ف ب)

مارادونا لحظة تسجيل هدفه في مرمى انكلترا

كان ينهض من األريكة يوم األحد
كي يصرخ على الرجال ويطالبهم
ً
بـ ــاالب ـ ـت ـ ـعـ ــاد ع ـ ــن ال ـ ـم ـ ـنـ ــزل ق ـل ـي ــا
ويتركوننا بسالم ،ألن أطفاله في
الداخل يحاولون مشاهدة مباراة
كرة قدم».

ً
في إحدى المرات بحثا عن شخص
مـ ـ ــا ودخـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوا وه ـ ـ ــم يـ ـص ــرخ ــون.
ً
بــالـتــأكـيــد أنـهــم لــم ي ـجــدوا شيئا،
لـكــن عـنــدمــا ت ـكــون صـغـيــر الـســن،
ف ـل ـح ـظــات م ــن ه ـ ــذا الـ ـن ــوع ت ـتــرك
ً
فيك أثرا».

«حياتنا اليومية واألسلحة»

فرصة إظهار العبقرية

ً
وصعد ابن الـ  22عاما بسرعة
الضوء الى النجومية في غضون
م ــوس ـم ـي ــن ،ب ـع ــد ان ـض ـم ــام ــه ال ــى
أيــاكــس عــام  2020فــي صفقة ل ـ 5
أعــوام تصل قيمتها بالجمل الى
ن ـحــو  22م ـل ـيــون دوالر ،ق ـبــل أن
يلحق بـمــدربــه إري ــك تــن هــاغ الى
يونايتد هذا الموسم.
ً
وخالفا لمشواره الكروي الالفت
بسرعة صعوده الى النجومية ،لم
تكن طفولة أنتوني بهذه السالسة
ع ـلــى اإلط ـ ـ ــاق ،وفـ ــق م ــا أدل ـ ــى به
بشأن حياته في شوارع أوساسكو
بضواحي ساو باولو ،حيث «كنا
م ـع ـت ــادي ــن ع ـل ــى رؤي ـ ــة األس ـل ـح ــة،
لدرجة أنها لم تعد تخيفنا .كانت
مجرد جزء من الحياة اليومية».
وأردف « :خـ ــو ف ـ ـنـ ــا مـ ـ ــن قـ ـي ــام
الشرطة بقرع بابنا كان أكبر (من
األسلحة) .قاموا بمداهمة منزلنا

وسيكون أنتوني في مونديال
قطر أمــام فرصة إظهار العبقرية
ّ
الـتــي تعلمها مــن ه ــؤالء النجوم
الكبار ،وذلــك بعدما حجز مقعده
ف ــي تـشـكـيـلــة غ ــاب عـنـهــا مـهــاجــم
لـ ـيـ ـف ــرب ــول اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي روبـ ــرتـ ــو
فيرمينو.
وبقيادة نيمار ووجــود نجمي
ريال مدريد اإلسباني فينيسيوس
جونيور ورودري ـغ ــو ،إضــافــة الى
ً
أنتوني ضمن فريق يضم  16العبا
لم يسبق لهم المشاركة في العرس
الكروي العالمي وثالثة مدافعين
م ــن «ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس» اإليـ ـط ــال ــي هــم
بريمر ودانيلو وأليكس ساندرو،
ت ـ ـبـ ــدأ الـ ـ ـب ـ ــرازي ـ ــل م ـ ـشـ ــوارهـ ــا فــي
المونديال القطري في  24الجاري
ض ــد ص ــربـ ـي ــا ،ض ـم ــن م ـنــاف ـســات
الـمـجـمــوعــة الـســابـعــة ال ـتــي تضم
سويسرا والكاميرون.

كندا تهزم اليابان بركلة
جزاء في اللحظات األخيرة
ّ
ً
حــقــق المنتخب الكندي فــوزا
ً
م ـ ـتـ ــأخـ ــرا عـ ـل ــى حـ ـس ــاب ن ـظ ـيــره
الـيــابــانــي  1 - 2بــركـلــة ج ــزاء في
الوقت بدل الضائع من المباراة
ال ــودي ــة األخـ ـي ــرة لـلـطــرفـيــن قبل
انطالق مونديال قطر  ،2022التي
أقيمت في دبي.
ّ
وسجل لوكاس كافاليني هدف
الفوز من ركلة جــزاء في الدقيقة
الخامسة من الوقت بدل الضائع.
وتـعــود كندا الــى كــأس العالم
للمرة األولى منذ ً 36
عاما ،وهي
سـتـلـعــب ف ــي مـجـمــوعــة ســادســة
ت ـض ـ ّـم ال ـي ـهــا بـلـجـيـكــا وال ـم ـغــرب
وكـ ــروات ـ ـيـ ــا .وت ـس ـت ـهــل مـ ـش ــواره
بمواجهة بلجيكا في  23الجاري.

وافتتحت اليابان التسجيل في
الدقيقة التاسعة عن طريق يوكي
ّ
سوما ( ،)9لكن المنتخب الكندي
عادل النتيجة بعد  12دقيقة عبر
ستيفن فيتوريا (.)21
ووقعت اليابان في مشاركتها
الـ ـ ـس ـ ــابـ ـ ـع ـ ــة ب ـ ــالـ ـ ـم ـ ــون ـ ــدي ـ ــال ف ــي
المجموعة الخامسة الــى جانب
المانيا وإسبانيا وكوستاريكا
وت ـ ـ ـف ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــح مـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــواره ـ ـ ـ ــا ض ــد
المانشافت في  23الجاري.
(أ ف ب)
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رياضة

ً

ُ
ألمانيا تهزم عمان وديا
بهدف دولي أول لفولكروغ

ً ً
حقق منتخب ألمانيا فوزا باهتا
(-1صفر) على مضيفه منتخب
سلطنة عمان ،األربعاء ،في
مباراة ودية جرت بينهما.

فــاز منتخب ألمانيا على مضيفه ُ
العماني
 - 1صفر ،األربعاء ،في استاد مجمع السلطان
قابوس الرياضي بمسقط ،في المحطة األخيرة لـ
«دي مانشافت» قبل خوض نهائيات كأس العالم
لكرة القدم  2022في قطر التي تنطلق األحد.
وتدين ألمانيا بفوزها المتأخر إلى البديل
نيكالس فولكروغ ،مهاجم فيردر بريمن ،الذي
سـجــل ال ـهــدف الــوحـيــد فــي أول م ـب ــاراة دولـيــة
له (.)80
وهذا الفوز الثاني أللمانيا على ُعمان ،بعدما
ً
حسمت أيضا المباراة األولى بينهما  - 2صفر
في  1998على نفس الملعب.
ورغم سيطرة ألمانيا الميدانية ،لم تترجم
فــرصـهــا إلــى أه ــداف ،بـعــد تــألــق الفــت لـحــارس
أصحاب األرض إبراهيم المخيني.
وبدأ المخيني عرضه عندما أبعد ببراعة
تـســد يــدة مهاجم تشلسي اإلنكليزي كاي
هــافــرتــس (َّ ،)16
وردت ع ـمــان عـبــر صــاح
الـيـحـيــائــي ،لـكــن إل ـكــاي غــونــدوغــان تدخل
وأبعد تسديدته إلى ركنية ،قبل
أن تشكل الخطر

على مرمى الحارس مانويل نوير (.)20
وك ــاد واع ــد بــوروسـيــا دورت ـمــونــد يوسوفا
موكوكو يسجل في أول مشاركة دولية له ،لكن
تسديدته القوية إثر عرضية ديفيد راوم أصابت
القائم (.)45
ب ــات مــوكــوكــو ،ال ــذي يحتفل بـعـيــد مـيــاده
ال ــ 18يــوم افتتاح كــأس العالم  2022بين قطر
واإلكوادور في  20الجاري ،أصغر العب ألماني
يتم استدعاؤه للعب في المونديال.
واستمر المخيني في تألقه ،وتصدى لكرة
غوندوغان على دفعتين (.)51

تألق فولكروغ
َّ
وشكل فولكروغ ،الــذي شــارك للمرة األولــى
ً
ً
بقميص ألمانيا ،خـطــرا كبيرا ،بعدما دفــع به
ال ـم ــدرب ه ــان ــزي فـلـيــك مـطـلــع ال ـش ــوط الـثــانــي،
حيث تعامل المخيني مــع تسديدته ببراعة،
وأبعدها إلى ركنية ،لعبت الكرة وسددها ثيلو
كيهرر ،لكن حارس عمان الرائع أبعدها عن خط
المرمى (.)53

وس ـ ـ ـ ـ َّـج ـ ـ ـ ــل فـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــروغ ث ـ ـ ــان ـ ـ ــي هـ ـ ــدافـ ـ ــي
«ال ـبــونــدس ـل ـي ـغــا» ه ــذا ال ـمــوســم بــرص ـيــد 10
أه ـ ــداف ،ه ــدف ــه ال ــدول ــي األول ب ـعــدمــا تلقى
تمريرة من هافرتس فشل المخيني هذه المرة
في التعامل معها (.)80
ً
وللمفارقة ،بات فولكروغ ( 29عاما و280
ً
يوما) أكبر العب ميدان يخوض بداياته مع
ً
ً
المنتخب الوطني منذ  20عاما ،وتحديدا منذ
ً
ً
مارتن ماكس ( 33عاما و 253يــومــا) عندما
شارك للمرة األولى مع ألمانيا في  2002ضد
األرجنتين ،وفق موقع أوبتا لإلحصاءات.
وع ــاد فــولـكــروغ للتسجيل بعد  4دقائق
ً
بتمريرة من هافرتس أيضا ،لكن الحكم ألغى
هدفه بداعي التسلل (.)84
وتستهل ألمانيا مبارياتها في نهائيات
ق ـطــر ض ــد ال ـي ــاب ــان ف ــي  23ال ـ ـجـ ــاري ،ضمن
منافسات المجموعة الخامسة ،التي تضم
ً
أيضا إسبانيا وكوستاريكا.

بعثة «المانشافت» تصل للدوحة
وصلت بعثة المنتخب األلماني ،أمس،
ً
إل ـ ــى ال ـ ــدوح ـ ــة ،اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا ل ـل ـم ـش ــارك ــة فــي
مونديال قطر لكرة القدم.
ويفتتح المنتخب األلماني مشواره في كأس
العالم بعد ستة أيام بمواجهة اليابان.
وبـعــد الـسـفــر مــن مـسـقــط إل ــى ال ــدوح ــة عقب
ً
الفوز وديا على المنتخب العماني بهدف دون
رد ،توجهت بعثة المنتخب األلماني ،بقيادة

راض عن األداء
فليك :غير ٍ

أبدى هانزي فليك ،المدير الفني لمنتخب ألمانيا لكرة القدم ،عدم
رضاه عن أداء فريقه ،عقب انتصاره الباهت  -1صفر على مضيفه
منتخب سلطنة عـمــان ،فــي الـمـبــاراة الــوديــة التي أقيمت بينهما،
أمس األول.
وق ــال فـلـيــك ،عـقــب ال ـل ـقــاء« ،اخ ـتــرنــا هــذه
المباراة في ُعمان ألننا أردنا التعود على
الظروف المناخية في منطقة الخليج .كل
األمور سارت على ما يرام من هذا الجانب،
لـكـنـنــا ل ــم ن ـكــن ج ـيــديــن ب ـمــا ف ـيــه الـكـفــايــة
بــالـلـقــاء» ،مضيفا« :ف ــي الـنـهــايــة نيكالس
أحرز الهدف الوحيد .لقد استحقه».
(د ب أ)

المدرب هانسي فليك ،إلى مقر إقامتها في أقصى
شمال قطر .ولدى دخول المنتخب األلماني إلى
مقر إقامته فــي منتجع زالل الصحي ،احتشد
العديد من المصورين والمراسلين الصحافيين
لمتابعة وصول بعثة «الماكينات».
وبعد خوض حصة تدريبية حرة اليوم ،يرغب
فليك في انطالق االستعدادات األخيرة لمواجهة
اليابان السبت.

جانب من مواجهة ألمانيا وعمان

برشم :كأس العالم فرصة للتعرف على ثقافتنا
ي ـع ـت ـق ــد الع ـ ـ ــب ألـ ـ ـع ـ ــاب الـ ـق ــوى
ال ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــري وال ـ ـ ـب ـ ـ ـطـ ـ ــل األولـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــي
الـمـتـخـصــص ف ــي ال ــوث ــب ال ـعــالــي
معتز برشم أن بطولة كأس العالم
لكرة القدم (قطر  ،)2022بمنزلة
منصة مهمة لتوحيد الشعوب.
وي ــرى بــرشــم أن مونديال
قـ ـ ـط ـ ــر فـ ـ ــرصـ ـ ــة ل ــاحـ ـتـ ـف ــال
بــال ـش ـغــف ال ـم ـش ـت ــرك ب ـكــرة
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم ،وفـ ـ ــرصـ ـ ــة ذه ـب ـي ــة
لـ ـ ـتـ ـ ـغـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورات
ال ـم ـغ ـلــوطــة ع ــن الـمـنـطـقــة،
وتعزيز العالقات مع دول
ال ـعــالــم ،مـشـيــرا إل ــى أهمية

اس ـت ـض ــاف ــة األح ـ ـ ـ ــداث ال ــري ــاض ـي ــة
الكبرى ،وتأثيرها اإليجابي على
ال ـم ـج ـت ـم ــع ،مـ ــن خـ ـ ــال ال ـت ـعــريــف
بثقافة البالد ،مؤكدا أهمية تنظيم
المونديال للمرة األولى في العالم
الـعــربــي وال ـشــرق األوسـ ــط ،وال ــذي
سيكون منبرا للتعريف بالثقافة
ال ـع ــرب ـي ــة ،وف ــرص ــة ل ــاط ــاع على
مختلف الثقافات فــي االحتفالية
الكروية ،التي يترقبها المشجعون
من كل أنحاء العالم.
وأضاف برشم ،في حوار لموقع
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث،
«ال شك في أن استضافة المهرجان

االحتفالية الرائعة في أول نسخة
من البطولة تقام في العالم العربي
والمنطقة ،متابعا« :عندما تأتي
ال ـج ـمــاه ـيــر وت ـش ــاه ــد ال ـم ـبــاريــات
وتشارك في العروض والفعاليات
الترفيهية ستختبر أجواء مذهلة،
وتستمتع باالحتفالية ا لـكــرو يــة،
وحينها سـيــرى الجميع أن كأس
العالم في قطر بطولة متفردة ،وآمل
أن يغتنم الجميع هذه الفرصة وأن
ً
يقضوا أوقاتا ممتعة».

الـكــروي فــي دولــة عربية ومسلمة
يشكل فــرصــة ن ــادرة قــد ال تتكرر،
وأتمنى لجميع المشاركين قضاء
لـحـظــات رائ ـعــة فــي ال ـحــدث األكـثــر
أه ـم ـيــة ع ـلــى ال ـســاحــة الــريــاض ـيــة،
ح ـي ــث ت ـع ــد ال ـب ـط ــول ــة ف ــرص ــة لـهــم
لـ ـلـ ـتـ ـع ــرف ع ـ ـلـ ــى ثـ ـق ــافـ ـتـ ـن ــا وكـ ـ ــرم
الضيافة العربية التي نشتهر بها،
وإلقاء نظرة عن قرب على ثقافات
متنوعة».
ودعــا البطل األولـمـبــي القطري
جميع المشجعين الى االستمتاع
بـ ـ ـم ـ ــون ـ ــدي ـ ــال ق ـ ـطـ ــر م ـ ـ ــع ال ـ ـمـ ــزايـ ــا
الفريدة للحدث العالمي واألجواء

ً
القادري :مطمئن لجاهزية تونس زروري بديال عن حارث المصاب في تشكيلة المغرب
أع ــرب م ــدرب المنتخب التونسي جــال ال ـقــادري عن
ارتياحه لجاهزية الالعبين قبل ضربة البداية لمنافسات
الدور األول لنهائيات كأس العالم  2022في قطر.
وفازت تونس وديا أمام إيران بهدفين دون مقابل ،أمس
األول األربعاء ،قبل خوض منافسات المجموعة الرابعة
للمونديال ،إلى جانب الدنمارك وفرنسا وأستراليا.
وق ــال الـ ـق ــادري ،ف ــي تـصــريـحــات للصفحة الــرسـمـيــة
لــاتـحــاد الـتــونـســي لـكــرة الـقــدم عـلــى شبكة «فـيـسـبــوك»،
«مطمئنون لجاهزية الالعبين فرديا وجماعيا .كانت هناك
عدة أشياء ايجابية والهدف من المباراة هو منح قدر أكبر
من الثقة واالنسجام لالعبين ،وايجاد الحلول في خطي
الهجوم والدفاع» ،متابعا« :حققنا نتيجة ايجابية على
المستوى المعنوي والذهني .المهم أن نكون في أفضل
حاالتنا مع بداية كأس العالم».
وت ـبــدأ تــونــس مـشــوارهــا فــي الـمــونــديــال بمواجهة
الدنمارك الثالثاء المقبل على استاد المدينة التعليمية،
ويـتــوقــع أن تحظى بــدعــم جـمــاهـيــري كبير مــن أف ــراد
جاليتها في قطر ومشجعيها القادمين من تونس ودول
الخليج وأوروبا ،وهذه المشاركة السادسة لتونس في
المونديال ،حيث تأمل تخطي الدور األول للمرة األولى
في تاريخها.
(د ب أ)

ُ
اســتــدعــي ال ـشــاب أن ــس زروري ،العــب
وس ــط بيرنلي اإلنـكـلـيــزي ،إل ــى تشكيلة
منتخب المغرب لكرة القدم التي تستعد
ً
لـلـمـشــاركــة ف ــي مــونــديــال ق ـطــر ،ب ــدال من
المصاب أمين حارث ،وفق ما أعلن اتحاد
اللعبة ،األربعاء.
وقال االتحاد المغربي ،في بيانَّ :
«وجه
وليد الركراكي ،مدرب المنتخب الوطني،
الدعوة إلى أنس زروري ،المحترف ضمن

«السيليساو»
سيتواصل مع
المشجعين
عبر «واتساب»

فريق بيرنلي اإلنكليزي لالنضمام إلى
بعثة المنتخب الوطني بقطر للمشاركة
في نهائيات كأس العالم».
ً
وكــان زروري ( 22عــامـ َّـا) ،الــذي يحمل
الجنسية البلجيكية ،مــثــل منتخباتها
للفئات العمرية ،قبل أن يقرر ارتداء ألوان
«أسود األطلس».
وأضاف االتحاد المغربي« :جاء توجيه
ال ــدع ــوة إل ــى زروري ،بـعــدمــا تــم تأهيله

ً
رسـمـيــا األرب ـع ــاء  16نــوفـمـبــر  2022من
طرف االتحاد الدولي لكرة القدم».
وسيلتحق زروري بمنتخبه الجديد
في مدينة الشارقة اإلماراتية ،على هامش
المباراة الودية ضد جورجيا الخميس،
قبل مشاركته في المونديال بمجموعة
تضم كرواتيا وبلجيكا وهولندا.

سيحظى منتخب البرازيل لكرة القدم بقنوات خاصة
في قطر للتحدث مباشرة مع
خالل مونديال َ 2022
الجماهير عبر تطبيقي «واتساب» و«إنستغرام»،
وفق ما أعلن عنه االتحاد البرازيلي.
ُ
ويلزم االتفاق االتحاد البرازيلي مع شركة
ميتا ،المالكة لتطبيقات «واتساب» و«إنستغرام»
و«فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك» ،والـ ـت ــي ان ـض ـم ــت األرب ـ ـعـ ــاء إل ــى
الـشــركــات التي لها حقوق «كداعمين رسميين»
للمنتخب البرازيلي.

زروري

وأوض ــح االت ـحــاد ،فــي بـيــان ،أن هــذه «الـشــراكــة غير
المسبوقة تقدم لمحبي الرياضة والمنتخب البرازيلي
طــري ـقــة ج ــدي ــدة لـلـتـفــاعــل م ــع ال ـفــريــق ع ـبــر وات ـس ــاب،
وال ـح ـصــول عـلــى مـحـتــوى ح ـصــري عـلــى (إنـسـتـغــرام)
الخاص باالتحاد البرازيلي».
ومن خالل جهة اتصال حصرية على «واتساب» يمكن
ألي شخص الوصول إليها ،سيتمكن المشجعون من
متابعة الحصص التدريبية واألنشطة اليومية لالعبي
منتخب «الكناري» قبل وأثناء البطولة.

حمل ثقيل للمستضيف في المشاركة األولى

جانب من تدريبات المنتخب القطري

يـشـكــل الـظـهــور األول لمنتخب قـطــر في
نهائيات كأس العالم  ،2022التي يستضيفها
ً
على أرضه ،اعتبارا من بعد غد األحد ،حمال
ً
ثقيال ،في ظل مطالب بظهور مقنع وتخطي
عـتـبــة ال ـ ــدور األول لـتـجـنــب ت ـجــربــة جـنــوب
افريقيا  ،2010المنتخب المضيف الوحيد
ال ـ ــذي ل ــم ي ـت ـج ــاوز الـ ـ ــدور األول ف ــي تــاريــخ
المونديال.
وت ـ ـبـ ــدو ال ـم ـه ـم ــة ص ـع ـب ــة أم ـ ـ ــام الـ ـم ــدرب
اإلسباني فيليكس سانشيس وأشباله في
تــأمـيــن الـعـبــور مــن مجموعة قــويــة بتواجد
منتخبات عـلــى غ ــرار المنتخب ا لـهــو لـنــدي
صــاحــب التقاليد العريقة فــي كــأس العالم،
إلى جانب المنتخب السنغالي بطل افريقيا،
والـ ـ ــذي ت ـع ــج ص ـف ــوف ــه ب ـن ـج ــوم ت ـن ـشــط فــي
الــدوريــات األوروب ـيــة ،إضــافــة إلــى المنتخب
اإلكوادوري الطموح.
حظوظ «العنابي» لن تقبل المساومة على

مواجهة االفتتاح أمام المنتخب اإلكوادوري
ي ــوم األحـ ــد عـلــى اس ـت ــاد الـبـيــت ف ــي ال ـخــور،
ألن النتيجة ستشكل مـفـتــاح إ ي ـجــاد معبر
للدخول في حسابات العبور ،في وقت يبدو
الـتـفــريــط بــالـنـقــاط حينها مـســألــة إجـهــاض
منطقي لآلمال.
والثقة في إمكانية تجاوز اإلكوادور ولدت
من رحم تجربة سابقة تفوق فيها رفاق القائد
حـســن الـهـيــدوس عـلــى الـمـنــافــس نفسه 3-4
في مباراة وديــة ،دون اغفال الفارق الزمني
والمتغيرات التي حدثت.
صحيح أن االت ـحــاد الـقـطــري لـكــرة الـقــدم
وإدارة الـمـنـتـخـبــات وف ــرت بــرنــامـجــا يـبــدو
خ ـيــال ـيــا لـمـنـتـخــب ع ــرب ــي آسـ ـي ــوي ،قـيــاســا
بــال ـت ـجــارب ال ـتــي خــاضـهــا الــاع ـبــون س ــواء
بالمشاركة في كوبا أميركا أو الكأس الذهبية
ثــم الـتـصـفـيــات األوروب ـي ــة بـصـفــة اعـتـبــاريــة
دون احتساب النتائج ،بيد أن الخبرات التي

راكـمـهــا الــاع ـبــون لــم تسعفهم عـلــى ت ــدارك
أخطاء كثيرة ارتكبوها في مواجهة كندا على
سبيل المثال سبتمبر الماضي.
ولعل فترة العزل التي دخلها «العنابي»
في أوروبــا بعيدا عن أعين المتطفلين على
م ــدى أرب ـع ــة أش ـهــر دون خ ــوض مـنــافـســات
رسمية وبدون المشاركة في الدوري المحلي،
قــد نشرت بعض الـمـخــاوف لــدى المراقبين
والمتابعين للمنتخب القطري ،عطفا على
المستويات التي قدمها الفريق.
وبـ ـ ــدد ســان ـش ـيــس ت ـل ــك الـ ـمـ ـخ ــاوف عـلــى
الوصول إلى الجاهزية المطلوبة في الموعد
المحدد ،وذلك خالل التدريبات األخيرة.

رهان على المعز وأكرم
ولبث الثقة في الالعبين ،اختار المدرب
خ ـ ــوض مـ ـب ــاري ــات ودي ـ ــة غ ـي ــر رس ـم ـي ــة مــع

منتخبات أقــل بكثير من مستوى منافسيه
ف ــي ال ـم ــون ــدي ــال ،فـحـقــق خـمـســة ان ـت ـصــارات
معنوية على منتخبات بــدت مغمورة على
غرار نيكاراغوا وبنما وغواتيماال والبانيا
وهندوراس.
الرهان سيكون حتما على الالعبين الذين
يتحرقون شوقا للمشاركة في المونديال ،من
اجــل تحدي الــذات في المقام االول ،فأسماء
مـثــل الـمـعــز عـلــي (هـ ــداف الـمـنـتـخــب حــالـيــا)
وزمـيـلــه ال ــذي يفهمه عـلــى الـطــايــر كـمــا قــال
لـ»فرانس برس» ،أكرم عفيف ،أثبتت أنها قادرة
عـلــى تـقــديــم مـسـتــوى كبير لـمـفــاجــأة العالم
كما فاجأ الثنائي نفسه آسيا من قبل ،وقاد
العنابي الى اللقب القاري عام .2019
وسـيـكــون لنجوم الـخـبــرة دور فــي قيادة
ً
الكتيبة ،وهــو مــا سيكون منوطا بالمدافع
خــوخــي ب ــوع ــام وال ـقــائــد حـســن الـهـيــدوس
وحارس المرمى سعد الشيب.

البرازيل واألرجنتين
في طليعة المرشحين

ً
أوروبا تسعى لتكريس احتكار دام طويال
ً
ستكون المنافسة قوية جدا
بين منتخبات أميركا الجنوبية
بقيادة البرازيل واألرجنتين
أمام دول أوروبا ،وعلى رأسها
ألمانيا وإسبانيا وفرنسا ،وذلك
عندما ينطلق مونديال 2022
في الدوحة بعد غد األحد.

فرنسا ال تزال
المرشحة
األبرز بسبب
قوتها
الهجومية

باتريك فييرا

ي ـبــدو أن االح ـت ـكــار األوروبـ ــي
ل ـ ـكـ ــأس ال ـ ـعـ ــالـ ــم ف ـ ــي ك ـ ـ ــرة الـ ـق ــدم
سينكسر بعد عقدين من الزمن،
أقـلــه فــي أعـيــن مــدربـيــن والعبين
وم ـح ـل ـل ـيــن يـ ـ ــرون ف ــي مـنـتـخـ َـبــي
ال ـ ـب ـ ــرازي ـ ــل واألرج ـ ـن ـ ـت ـ ـيـ ــن أب ـ ــرز
المرشحين لتحقيق ا لـمـجــد في
قطر.
كان المنتخب البرازيلي بجيله
الخارق الذي ضم أمثال رونالدو
ورون ــال ــديـ ـنـ ـي ــو وريـ ـف ــال ــدو آخ ــر
منتخب ِمن خارج القارة العجوز
كوريا
يرفع الكأس في مونديال
ً
الجنوبية واليابان  ،2002محققا
لقبه الخامس القياسي.
س ـي ـط ــرت ب ـع ــده ــا مـنـتـخـبــات
أوروبــاّ ،
فتوجت إيطاليا (،)2006
إسبانيا ( ،)2010ألمانيا ()2014
وفرنسا (.)2018
ّ
ل ـك ــن الـك ـث ـيــريــن ي ـتــوق ـعــون أن
تخرج الكأس من القارة العجوز
ه ــذه ال ـمــرة وت ـعــود أدراج ـه ــا الــى
أميركا الجنوبية ،وتـحــديـ ًـدا الى
برازيليا أو بوينوس أيريس للمرة
األولى منذ  1986بقيادة األسطورة
الراحل دييغو مارادونا.
ويـ ــرى ال ـب ـعــض أن ك ــرة ال ـقــدم
م ــديـ ـن ــة ل ــأرج ـن ـت ـي ـن ــي ل ـيــون ـيــل
مـيـســي ،أف ـضــل الع ــب ف ــي الـعــالــم
سبع مرات ،بالتتويج ،فيما يعتبر
ال ـب ـع ــض اآلخ ـ ـ ــر أن ـ ــه لـ ــن يـصـبــح
بقيمة مــارادونــا فــي ب ــاده مــا لم
يحقق ذلك.
وي ـ ـت ـ ــوق ـ ــع اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي ب ـي ــب
غـ ــوارديـ ــوال ،م ـ ّ
ـدرب ــه ال ـســابــق في
ً
ّ
برشلونة ،وال ــذي غالبا مــا يكرر
أن ميسي هــو أعـظــم مــن أنجبته
«المستديرة» ،أن يكون اللقب ً
أخيرا
من نصيبه.
ك ـ ـشـ ــف ع ـ ـ ــن ذل ـ ـ ـ ــك الـ ـمـ ـه ــاج ــم
األرج ـن ـت ـي ـن ــي ال ـ ـشـ ــاب خ ــول ـي ــان
ألفاريس ،الذي يلعب تحت إشراف
غــوارديــوال في مانشستر سيتي
اإلن ـك ـل ـي ــزي ،ب ـعــد وص ــول ــه خــال
الصيف من ريفر باليت.

كرة القدم مدينة لميسي؟
وقـ ـ ــال غـ ـ ــوارديـ ـ ــوال ،في
حــديــث مــع شـبـكــة اي إس
بي إن ،في أكتوبر الفائت:
«خ ـ ـ ــال أيـ ــامـ ــي األول ـ ـ ـ ــى ،ك ــان

يتحدث بيب وبرتغاليون ورودري
عن من ًسيفوز بكأس العالم ،لم
أقل شيئا .كانوا يقولون البرتغال
وفرنسا ودول أوروبية أخرى ،ثم
ق ــال بـيــب «ه ــل تـعــرفــون مــن لديه
أفضل فرصة؟ لم يقولوا أي شيء،
ثم استدار وأشار ّ
إلي».
أمـ ـ ــا م ـي ـس ــي ن ـف ـس ــه فـ ـ ــرأى أن
الـبــرازيــل وفــرنـســا حاملة اللقب،
ب ـق ـيــادة نـيـمــار وكـيـلـيــان مبابي
ت ـ ــوال ـ ـ ًـي ـ ــا ،زمـ ـيـ ـلـ ـي ــه ف ـ ــي ب ــاري ــس
س ـ ــان جـ ــرمـ ــان ،س ـت ـك ــون ــان أب ــرز
المرشحين.
وقـ ـ ــال ف ــي ح ــدي ــث م ــع ات ـح ــاد
أم ـي ــرك ــا ال ـج ـنــوب ـيــة ل ـك ــرة ال ـق ــدم
ّ
(كونميبول)« :كلما تحدثنا عن
الـمــرشـحـيــن ،نـتـحــدث دائ ـ ًـم ــا عن
الفرق ذاتـهــا .إذا أردتــم أن نعطي
أفضلية الفوز للبعض ،فأعتقد أن
البرازيل ،فرنسا وإنكلترا تتقدم
بـعــض ال ـشــيء عـلــى المنتخبات
األخرى».
وكـ ـ ــان قـ ــد ك ـش ــف فـ ــي حــديــث
س ــاب ــق عـ ــن ال ـ ـبـ ــرازيـ ــل وف ــرن ـس ــا
«لديهم نفس المجموعة منذ فترة
طــوي ـلــة ،ويـعـمـلــون بـشـكــل جـيــد.
فــرن ـســا ،ب ـصــرف الـنـظــر ع ــن آخــر
كأس أوروبــا عندما أقصيت (في
ثمن النهائي) ،حيث قــدمــوا ً
أداء
ً
سيئا ،فإن لديهم بعض الالعبين
الــرائـعـيــن .لديهم
فكرة واضحة
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب
نفسه (ديدييه
دي ـ ـشـ ــان) .األم ــر
ذاتــه بالنسبة للبرازيل
ب ـع ــض ال ـ ـشـ ــيء» ب ـق ـيــادة
تيتي.
لـ ــم ي ــذك ــر مـيـســي
منتخب بــاده ،رغم
وصوله الى قطر إثر
سلسلة من  36مباراة
م ــن دون خ ـس ــارة،
تـخـلـلـهــا الـتـتــويــج
بكوبا أميركا العام
الماضي على حساب
ال ـ ـبـ ــرازيـ ــل ب ـ ــال ـ ــذات فــي
عقر دارها ( ،)0- 1ليحقق
أخـ ـ ـي ـ ـ ًـرا ل ـق ـب ــه األول مــع
«ألـ ـبـ ـيـ ـ ّسـ ـيـ ـلـ ـيـ ـسـ ـت ــي».
وي ــرش ــح الـمـهــاجــم
الـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــدي روب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت

جانب من مباراة سابقة بين األرجنتين والبرازيل
ليفاندوفسكي الذي وقع منختب
ب ــاده مــع مـجـمــوعــة األرجـنـتـيــن،
م ـي ـســي وزمـ ـ ـ ـ ــاءه لـ ـلـ ـف ــوز .وقـ ــال
ف ــي ح ــدي ــث م ــع صـحـيـفــة مــاركــا
اإلس ـب ــان ـي ــة األح ـ ــد «نـ ـع ــم ،أعـتـقــد
أن األرج ـن ـت ـي ــن ،م ــع م ـي ـســي ،من
المرشحين للفوز بكأس العالم».
وعندما ُسئل عما إذا كانت كرة
القدم مدينة لميسي بهذا اللقب،
أجاب مهاجم برشلونة «إذا قمتم
بتحليل كــرة الـقــدم فــي السنوات
الـ ـعـ ـش ــر أو  15الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،ف ــإن
الوجهين الرئيسيين هما ميسي
و(البرتغالي) كريستيانو رونالدو،

وف ــي الـنـهــايــة ،إذا فـكــرتــم فــي من
يستحق الفوز بكأس العالم هذه،
فإن هذين االسمين يظهران ً
دائما».

«سادسة» للبرازيل أم فرنسا
ً
مجددا؟
ووفق ما أسفرته القرعة ،هناك
احـتـمــال فــي أن تلتقي الـبــرازيــل
واألرجنتين في النهائي في سابقة
في المونديال.
تـمـلــك «سـيـلـيـســاو» م ــن أق ــوى
خ ـطــوط ال ـه ـجــوم ب ـق ـيــادة نيمار
ونجمي ري ــال مــدريــد المتألقين

فينيسيوس جونيور ورودريغو
وغابريل جيزوس مهاجم أرسنال
وغيرهم.
وي ـ ـ ـ ـ ـ ــرى األلـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان ـ ـ ــي ي ـ ــورغ ـ ــن
كلينسمان ،بطل العالم  ،1990الذي
ألحق منتخب بالده خسارة مذلة
 1- 7بــالـبــرازيــل عـلــى أرض ـهــا في
نصف نهائي  ،2014أنها المرشحة
األبرز «ألمانيا لديها منتخب شاب
ً
جيد ً
بعيدا،
جدا .يمكنهم الذهاب
ون ـظ ـ ً
ـري ــا يـمـكـنـهــم الـ ـف ــوز بـكــأس
الـ ـع ــال ــم ...ل ـكــن الـمـنـتـخــب األبـ ــرز
بالنسبة لي ،بعد أن شاهدته على
مدار العامين الماضيين ،خاصة

خالل التصفيات هو البرازيل».
كــان الظهير األيـمــن كافو آخر
قائد برازيلي يرفع الكأس .يؤكد
في حديث مع وكالة فرانس برس
أن «ك ــأس الـعــالــم فــي قـطــر فرصة
عظيمة لكسر الهيمنة األوروبية.
هــذا هو الوقت المثالي للبرازيل
ل ـك ـســر ال ـل ـع ـنــة وال ـ ـفـ ــوز بــال ـل ـقــب.
األرجـ ـنـ ـتـ ـي ــن وس ـي ـل ـي ـس ــاو هـمــا
المرشحتان األبرز».
لم يختلف األمــر بالنسبة إلى
الـ ـح ــارس اإلي ـط ــال ــي االسـ ـط ــوري
ج ــانـ ـل ــويـ ـج ــي ب ـ ــوف ـ ــون ال ـم ـت ــوج
بـ ـم ــون ــدي ــال « 2006األرج ـن ـت ـي ــن

رونالدو خالل مواجهة إسبانيا في
مباراة سابقة  ...وجانب من مباراة
سابقة بين هولندا وفرنسا

والـ ـب ــرازي ــل ،أرى أن ـه ـمــا قــويـتــان
ل ـل ـغ ــاي ــة .ع ـل ــى ص ـع ـي ــد االف ـ ـ ـ ــراد،
أرى فــرنـســا المنتخب االوروب ــي
الــوح ـيــد ال ـق ــادر عـلــى الـمـنــافـســة،
ولـكــن لست مـتــأكـ ًـدا مــن ذلــك على
على
صعيد المجموعة ...فرنساً ،
غرار إيطاليا قليال ،تضيع أحيانا
وال تحقق النتائج ال ـقــادرة على
تحقيقها .وربـمــا بلجيكا ،ألنني
أحـ ـ ــب كـ ـثـ ـي ـ ًـرا (ح ــارسـ ـه ــا ت ـي ـبــو)
كورتوا».
من جهته ،يرى الدولي الفرنسي
ال ـســابــق بــاتــريــك ف ـي ـيــرا ،الـمـتـ ّـوج
ب ـمــونــديــال  ،1998أن «فــرن ـســا ال
ت ـ ـ ــزال ال ـم ــرش ـح ــة األبـ ـ ـ ــرز بـسـبــب
قوتها الهجومية .هناك البرازيل
واألرج ـ ـن ـ ـت ـ ـيـ ــن ،ك ـم ــا أن األلـ ـم ــان
ح ــاض ــرون دائ ـ ًـم ــا ف ــي الـب ـطــوالت
ال ـ ـك ـ ـب ـ ــرى .هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـ ـ ــدول األربـ ـ ـ ــع
المرشحة بالنسبة ّ
إلي».
ي ـش ـكــك الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ت ــوس ـت ــاو،
بـطــل الـعــالــم  ،1970ب ـقــدرة بــاده
على إحراز اللقب ،فقال لـ «فرانس
صلبا ً
بــرس»« :الفريق يبدو ً
جدا،
لكن خالل األعوام األربعة األخيرة
لم يواجه سوى خصوم من أميركا
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،م ــع خ ــوض ــه بـعــض
منتخبات
المباريات الــوديــة مــع ً
آسيوية وإفريقية أقل شأنا منه».
وفـ ـ ـ ــي م ـ ــوق ـ ــف غـ ـ ــريـ ـ ــب ،ذهـ ــب
أسـطــورة كــرة الـقــدم الكاميرونية
صامويل إيتو ً
بعيدا في توقعاته،
مـعـتـبـ ًـرا أن «ال ـكــام ـيــرون ستفوز
بنهائي كأس العالم ضد المغرب»،
ً
علما بأنه لم يسبق أن بلغ منتخب
إفريقي مباراة القمة.

ً
اإلسباني غايا يعاني التواء في الكاحل إنفانتينو رئيسا لـ «الفيفا» ً
بالتزكية للمرة الثالثة تواليا

ت ـ ـعـ ـ ّـرض ال ـظ ـه ـي ــر األي ـ ـسـ ــر لـمـنـتـخــب
إسبانيا خوسيه غــايــا «الل ـتــواء طفيف
فــي ال ـكــاحــل األي ـم ــن» أم ــس األول ،خــال
التمارين ،لكن ذلك ال ّ
يهدد مشاركته في
مــونــديــال قطر لـكــرة الـقــدم ال ــذي ينطلق
األحد.
وغــاب غايا عن المباراة التحضيرية
األخـ ـي ــرة ال ـت ــي خــاض ـهــا ف ــري ــق ال ـم ــدرب
لويس إنريكي امس ضد األردن في عمان

«بعدما أثبت فحص الرنين المغناطيسي
ال ــذي خضع لــه خوسيه غــايــا فــي اليوم
ذاتـ ــه الـتـشـخـيــص الـ ــذي قـمـنــا ب ــه مـســاء
(األربعاء)».
وتأتي إصابة ظهير فالنسيا البالغ من
ً
العمر  27عاما قبل ستة أيام من المباراة
األولــى إلسبانيا في نهائيات قطر ضد
كوستاريكا ،ضمن منافسات المجموعة
الخامسة التي تضم ألمانيا واليابان.

لكن اإلصابة ليست خطيرة وسيبقى
غــايــا مــع المنتخب اإلس ـبــانــي ،لـكــن من
ً
ال ـم ـس ـت ـب ـعــد أن ي ـك ــون جـ ــاهـ ــزا ل ـخــوض
المباراة األولــى األربـعــاء ألن إصابة من
هــذا الـنــوع تحتاج بين أسـبــوع وعشرة
أيام للتعافي منها.
ً
ويحق ألي منتخب أن يجري تعديال
ً
على تشكيلة الـ  26العبا للنهائيات قبل
 24ساعة من موعد المباراة األولى.

كشفت تقارير صحافية ،عن فوز جياني
إنفانتينو رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم،
برئاسة الفيفا للوالية الثالثة على التوالي،
بعد عدم تقدم أي من المرشحين لمنافسته
في االنتخابات المقرر إقامتها في  16مارس
 2023بالعاصمة الرواندية «كيجالي» ،على
هامش الكونغرس رقم الـ .73
وع ـقــب ال ــدع ــوة لــانـتـخــابــات ومــوعــدهــا
الـ ــذي أق ــر ف ــي  30م ــن مـ ــارس ال ـمــاضــي من

جانب مجلس الفيفا ،اقترحت االتـحــادات
األعضاء في «الفيفا» ترشيح إنفانتينو فقط
الذي سيبدأ واليته الثالثة في المؤتمر الـ73
لالتحاد في العاصمة الرواندية.
(إفى).

لقطات
من الدوحة
الـ ـ ــدراج ال ـفــرن ـســي غ ــاب ــري ــال الـ ــذي قــاد
دراجته الهوائية من باريس إلى الدوحة

كورنيش الدوحة

جماهير المنتخب األرجنتيني
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رياضة
الدور األول
مباراة املجموعة

المجموعات

1
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قطر

2
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3

A
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4

B
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C
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6

D
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7

C
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8

D
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9

F
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E
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F

بلجيكا

كندا

السنغال

الواليات المتحدة
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G

سويسرا

هولندا

ويلز
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H
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H
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G
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صربيا
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B
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A

قطر
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A
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األرجنتين
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B

إنكلترا

أميركا

السعودية
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D
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G
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H
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B
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D
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ليلي جوني ديب تكشف عن سبب صمتها
أكدت أن نزاع والدها وطليقته أمبر هيرد أمر ال يخصها
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t

c
bil@aljarida.
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a

جوني ديب وأمبر هيرد

العدد  / 5187الجمعة  18نوفمبر 2022م  24 /ربيع اآلخر 1444هـ

دافعت ليلي روز ديب عن اختيارها التزام
الصمت أثناء محاكمة التشهير التي ّ
تور ط
فـيـهــا وال ــده ــا الـنـجــم الـعــالـمــي جــونــي ديــب
وزو جـتــه السابقة أ مـبــر هـيــرد ،ففي مقابلة
ص ــر يـ ـح ــة مـ ــع « ،»Elleأو ض ـ ـحـ ــت ا ل ـم ـم ـث ـلــة
ال ـص ــاع ــدة س ـبــب ق ــراره ــا االب ـت ـع ــاد ع ــن كــل
الدراما وعدم التعليق مباشرة على القضية
ال ـت ــي أق ـي ـمــت بـمـقــاطـعــة ف ـيــرفــاكــس بــواليــة
فيرجينيا في وقت سابق من هذا العام.
وقالت عارضة األزياء والممثلة التي من
المقرر أن تلعب دور البطولة فــي مسلسل
 The Idolا لـقــادم على « ،HBOعندما يكون
األمـ ــر خ ـ ً
ـاص ــا جـ ـ ًـدا وش ـخ ـصـ ًـيــا ل ــدرج ــة أنًــه
ً
فجأة يصبح غير شخصي جدا ...أشعر حقا
ّ
سرية».
بأنني مؤهلة لتكون أفكاري
أث ـنــاء حــديـثـهــا عــن صـمـتـهــا ،أك ــدت أنـهــا
ً
بناء على مزاياها
تريد أن يتم الحكم عليها
ـس ب ـنــاء عـلــى ش ـهــرة والــدهــا،
الـخــاصــة ول ـيـ ً
ُ
لست هنا لإلجابة
قائلة «أعتقد أيضا أنني
عــن أي شـخــص ،وأ شـعــر أ نــه فــي ًالكثير من
مسيرتي المهنية ،أراد الناس حقا تعريفي
من قبل الرجال في حياتي ،سواء كانوا أفراد
عائلتي أو أ صــد ًقــا ئــي ،أ يــا ك ــان» ،وأ ضــا فــت:
ً
محددة األشياء
«وأنا مستعدة حقا ألن أكون
التي أضعها في مسيرتي»
و كــان النجم جوني د يــب قــد قــرر العودة
ومقاضاة
إلى ساحات المحاكم من جديد،
ً
أمـبــر هـيــرد مــن خــال قـضـيــة جــديــدة ،وفــقــا
لما ذ كــره تقرير لموقع  deadlineأ كــد فيه
أن النجم سيستأنف ضد فوز هيرد األخير
بقضية تـجــا هــه أ ك ــدت فـيــه أ نـهــا شـ ّـهــر بها،

 »40لمايكل
طرح ألبوم «ثريلر »40
جاكسون اليوم
ً
تزامنا مع الذكرى األربعين
ُ
ل ـص ــدوره ،ي ـطــرح ال ـيــوم ألـبــوم
ً
«ثريلر  ،»40الذي سيضم أعماال
غـيــر مسبوقة لـجــاكـســون .أمــا
األلبوم األساسي ،الذي يضم 9
أغان ،فجرى تصوير عدد منها
ٍ
عام .1983
إال أن ق ـ ـنـ ــاة «إم ت ـ ــي ف ــي»
الـمــوسـيـقـيــة ال ــولـ ـي ــدة ،آن ـ ــذاك،
والتي كانت تبث أغنيات روك
خاصة بمغنين بيض ،رفضت
حينها عرض أغنية «بيلي جين»
لجاكسون.
وهـ ـ ـ ـ َّـدد وولـ ـت ــر يـتـنـيـكــوف،
رئـيــس الـشــركــة المسؤولة عن
أعمال جاكسون« ،المسؤولين
ً
فــي (إم تــي فــي) بإدانتهم علنا
على أنهم عنصريون ،ومنعهم
مـ ــن ح ـ ـيـ ــازة أع ـ ـمـ ــال مـ ـص ـ َّـورة
ل ـف ـن ــان ــي روك يـ ـت ــول ــى إدارة
أعمالهم».
وأق ـ ـيـ ــم ع ـ ــرض أول لـلـعـمــل
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ـ َّـور ف ـ ـ ــي إح ـ ـ ـ ـ ــدى دور
السينما بـلــوس أنجلس أمــام
كوكبة من النجوم .وفي العمل،
ي ـت ـح ـ َّـول ج ــاك ـس ــون إلـ ــى رجــل

مايكل جاكسون
ذئـ ــب ع ـلــى مـ ــدى أرب ـ ــع دقــائــق
قبل انطالق األغنية ،ثم يخرج
م ــوت ــى أح ـ ـيـ ــاء مـ ــن قـ ـب ــوره ــم،
عـلــى خلفية ص ــوت فينسنت
برايس ،االســم البارز في أفالم
الرعب خالل خمسينيات القرن
ال ـفــائــت وسـتـيـنـيــاتــه .وبــذلــك،
أحدث «ثريلر» ثورة أخرى بين
موسيقى البوب وأفالم الرعب.
(أ ف ب)

إجازة عرض فيلم «جويالند»
بعد حظره

ُ
أج ـي ــز ف ــي بــاكـسـتــان عــرض
الفيلم الباكستاني (جويالند)،
الــذي يتناول قصة ُحــب تجمع
ً
ً
رجـ ــا م ـتــزوجــا وامـ ـ ــرأة عــابــرة
ً
جنسيا ،عقب إلغاء هيئة الرقابة
ً
حـظــرا فرضته الحكومة تحت
ضغوط األحزاب اإلسالمية.
ويـ ـفـ ـت ــرض أن يـ ـب ــدأ ع ــرض
الفيلم ،الــذي حــاز جائزة لجنة
التحكيم فــي قسم «ن ـظــرة مــا»،
خالل مهرجان كان السينمائي،
في دور السينما الباكستانية
اليوم.
وك ــان ــت هـيـئــة الــرقــابــة على
األف ـ ـ ــام ف ــي بــاك ـس ـتــان واف ـقــت
بــأغ ـس ـطــس ع ـل ــى ت ــوزي ــع ه ــذا
ال ـع ـم ــل ،إال أن وزارة اإلع ـ ــام
حظرت عرضه األسبوع الفائت
عـ ـق ــب اح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات ن ـفــذت ـهــا
ج ـم ــاع ــات إس ــام ـي ــة أكـ ـ ــدت أن
الفيلم ينتهك «معايير اآلداب
واألخالق».
ول ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــة االن ـ ـت ـ ـق ـ ــادات
الـتــي طــالـتـهــا ،أم ــرت الحكومة

َ
و بــا لـتــا لــي فــازت بتعويض مليوني دوالر،
وه ــو األم ــر ال ــذي اع ـت ـبــره مـكـتــب الـمـحــامــاة
ً
معيبا.
الخاص به
وذ كـ ــر ،فــي ب ـيــان ،أ ن ــه بـعــد ف ــوزه بقضية
د عــوى التشهير ضدها بــات من المفترض
إ ل ـ ـغـ ــاء أي ق ـض ـي ــة س ــا ب ـق ــة ر ف ـع ـت ـه ــا ع ـل ـيــه،
وبالتالي عــدم حقها في الفوز بأية قضية
سبق أن رفعتها عليه قبل فوزه بقضيتهما
الشهيرة التي فــاز بها ،و هــو ما يؤكد أننا
صرنا أمام فصل جديد من فصول الصراع
بين الثنائي.
وأ كــد تقرير جديد أ نــه مــن المقرر ظهور
ال ـن ـج ــم ال ـع ــال ـم ــي ج ــون ــي دي ـ ــب ،ض ـي ـفــا فــي
عرض أزياء ريهانا الرابع Savage X Fenty
المرتقب بشدة ،حيث سيظهر الممثل ( 59
ً
عاما) ،كضيف مفاجئ في عرض Savage X
 ،Fenty Vol 4والذي يعرض ألول مرة على
 Amazon Prime Videoفي نوفمبر الجاري،
ً
وفقا للتقارير.
TMZ
وأخـ ـب ــرت مـ ـص ــادر اإلنـ ـت ــاج م ــوق ــع ّ
أن ج ــون ــي ل ــن ي ـن ـط ـلــق إلـ ــى ال ـ ـمـ ــدرج ،لـكــنــه
س ـي ـكــون ب ـطــل ال ـع ــرض ،ووف ــق م ــا ورد قــام
جوني بالفعل بتصوير الجزء الخاص به
فــي الـعــرض ،ويـقــال إنــه وريـهــانــاً 34 ،
عاما،
متحمسان ً
جد ا للتعاون.

ليلي جوني ديب

جاي لينو يعالج من حروق
خطيرة في وجهه ويديه

«زفاف تحت األمطار الموسمية»
من «البندقية» إلى قطر

ميرا نايير

جاي لينو

ملصق العمل
هيئة الرقابة بإعادة النظر في
الـ ـم ــوض ــوع ،ل ـت ـقــرر الـهـيـئــة أن
عــرض الفيلم ُمجاز في البالد.
وقال رئيس هيئة الرقابة محمد
حسن ،لوكالة فرانس برس ،أمس
األول« :ال مانع لدينا من عرض
الفيلم ،ويمكن للموزعين عرض
العمل إذا رغبوا في ذلك».
(أ ف ب)

ّ
ً
الشهير جاي لينو ترقيعا للجلد لمعالجته
تلقى مقدم البرامج األميركي ُ
من حروق بالغة في وجهه ويديه أصيب بها نتيجة انفجار طال إحدى
سياراته.
وسيخضع ّ
مقدم برنامج «تونايت شو» السابق لعملية جراحية أخرى
هذا األسبوع ،واليزال يتلقى العالج في أحد مستشفيات لوس أنجلس عقب
ّ
تعرضه لحروق من الدرجة الثانية وربما الثالثة ،نتيجة اشتعال النيران
األحد في إحدى سياراته المركونة داخل مرآبه الخاص.
ّ
وقال الطبيب المعالج ّإن حال الفكاهي البالغ  72سنة ّ
«جيدة .أتوقع أن
ً ّ
يتعافى بشكل تام» ،وأضاف «يصعب حاليا التكهن بالوضع الذي سيكون
عليه عندما ينهي عالجه» .وكــان لينو ،وهو من هــواة جمع السيارات،
ً
موجودا تحت إحدى سياراته ،عندما اشتعلت النيران فيها نتيجة ّ
تسرب
ُ
َّ
الوقود ،وتقدر قيمة المجموعة التي يحوزها من سيارات ودراجات نارية
(أ ف ب)
قديمة نادرة ،بعشرة ماليين دوالر.

مهرجان سينمائي دولي مثير
لصغار المخرجين

ُت ّ
قدم المخرجة الهندية الحائزة جوائز دولية ميرا نايير في الدوحة
هذا األسبوع ،نسخة من مسرحيتها الغنائية المبنية على فيلمها األشهر
«مونسون ويدينغ» أو (زفاف تحت األمطار الموسمية).
وفاز فيلم التحضيرات الفوضوية لحفل زفاف تقليدي في نيودلهي
بين عروس هندية وعريس هندي أميركي ،في  2001بمهرجان البندقية
السينمائي بجائزة األسد الذهبي ،قبل أن يصبح أحد أكثر األفالم الهندية
شهرة على الصعيد العالمي.
ً
وما لبثت نايير أن ّ
حولت فيلمها إلى مسرحية غنائية عرضت نسخا
أولى منها في بــرودواي ولندن ،وستعرض نسخة جديدة بالدوحة في
ّ
إطار الفعاليات التي تنظمها قطر على هامش استضافتها كأس العالم
في كرة القدم .ويعالج الفيلم ،كما المسرحية الغنائية المقتبسة منه ،في
قالب فكاهي المشاكل التي تقع بسبب الصدام بين الحضارتين الغربية
(أ ف ب)
والشرقية ،والتقاليد والحداثة ،والثراء والفقر.

مهرجان ميونيخ
استمتع زوار ميونيخ بالكثير عند زيــارة المدينة األلمانية ،من
خالل المشاركة في حدث ترفيهي مختلف ،لن يتمكنوا من االستمتاع
به في أي مكان آخر ،أال وهو حضور مهرجان سينمائي دولي مثير
لصغار المخرجين.
الحدث هو «مهرجان ميونيخ السينمائي الدولي للطلبة» ،والذي
أقيم خالل الفترة من  13حتى  19من هذا الشهر ،في «جامعة التلفزيون
والسينما بميونيخ» ،حيث تم عرض  40فيلما قصيرا من  21دولة،
وتتنافس األفالم المشاركة للحصول على جوائز مالية قدرها  33ألف
دوالر ،إال أن األمر بالنسبة للمخرجين الفائزين ال يتعلق بالجانب
ال ـمــادي فـقــط ،بــل األه ــم مــن ذل ــك ،أن يحصلوا على تقدير يمنحهم
ً
قدرا من التباهي ،ويمكنهم أن يوثقوه ضمن إنجازاتهم في سيرتهم
الذاتية ،والذي أقيم تحت رعاية «مهرجان ميونيخ السينمائي» تحت
(د ب أ)
اسم «االتصال من خالل الثقافة!».

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
حذار أن تعتز بما لك من علم ،فما
مهنياِ :
تجهله يفوق ما تعلمه بكثير.
ً
عاطفيا :شغلك الشاغل فــي هــذه األيــام
واألمر متبادل.
رضا
الحبيب عنك ً
ً
اجتماعيا :تهمل أحيانا األمور المفيدة
لبيتك وتنصرف إلى األمور التافهة.
رقم الحظ31 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
مـهـنـ ًـيــا :أن ــت أش ــد اج ـت ـهــادا فــي تحصيل
الخبرة من زمالئك وتفوقهم في المهارة.
ً
عاطفيا :ال تفتح قلبك لآلخرين وتخبرهم
بينك وبين الحبيب.
عما
يجري ُ
ً
اجتماعيا :ال تسرع إلى إفشاء ما سمعت
واحتفظ بما قيل في قلبك.
رقم الحظ43 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :أحد ًالزمالء األوســع منك خبرة
ِّ
يعيرك أحيانا فال تكترث له.
ّ
ّ
ً
عاطفيا :يخيم جو من اإلهمال والتوتر
لم يكن بينكما ً
أبدا في السابق فعالجه.
ً
ً
اجتماعيا :تفعل كل شيء إكراما ألهلك
ُ
وال تعيقك أية مصاعب.
رقم الحظ5 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :خذ الحذر في عملك فقد يطرأ
أمر عليك لم يكن في الحسبان.
ً
ً
سالما
عاطفيا :تجد مع شريك حياتك
كنت تفتقده قبل التعرف إليه.
اجتماعيا :ز ْن األمور بحذر وال ُت ّ
ً
صدق
ِ
ّ
ً
ما يقال عن اآلخرين شرا.
رقم الحظ40 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ينمي برجك األمــل فيك وي ـ ّ
ً
مهنياّ :
ـزودك
بالنشاط والتفاؤل بالمستقبل.
ّ
عــاط ـفـ ًـيــا :يـطـمـئــن قـلـبــك وتـشـعــر بـســام
ً
ّ
داخلي عندما ترى الشريك سعيدا.
ً
اجـتـمــاعــيــا :إذا سـئـمـ َـت ك ـثــرة المطالعة
واالسـ ـتـ ـم ــاع ف ـلــم ي ـب ــق سـ ــوى الــريــاضــة
والطبيعة.
رقم الحظ9 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :ينصحك الفلك بأن الوقت مالئم للبدء
بمشروع أو التفاوض في أمور مالية.
ً
عاطفيا :راجع األسلوب الذي تتعامل به مع
الشريك وحاول تلطيفه.
ً
ّ
تتسرع في الحكم على اآلخرين
اجتماعيا :ال
ّ
وال تتشبث بآرائك الخاصة.
رقم الحظ13 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ّ
ً
ً
متواضعا وال تفضل نفسك على
مهنيا :كن
من هم أعلم منك.
ً
عاطفيا :في الحبيب ّكل ما تبتغيه من ّ
حب
ً
مخلصا له.
وحنان ًفكن ّ
اجتماعيا :خفف ًمن رغبتك الزائدة في الطعام
ً
إضافيا.
كي ال تكتسب وزنا
رقم الحظ10 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ّ
م ـه ـن ـ ًـي ــا :ي ــت ـس ــع إدراك ـ ـ ــك ألم ـ ــور ك ـث ـيــرة
ستستخدمها في عملك بدون إجهاد.
ً
عاطفيا :يثير برجك فيك ّ
حب المماحكة
وال ـغ ـض ــب ومـ ــن األفـ ـض ــل االبـ ـتـ ـع ــاد عن
الحبيب.
ً
اجتماعيا :لكثرة الـكــام محاذير كثيرة
والصمت في ّ
ملحه أفضل من الثرثرة.
رقم الحظ13 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :يكون من المفيد جدا لك تسوية األمور مـهـنـ ًـيــا :تسير األم ــور بـســرعــة كـبـيــرة وال
يمكنك أن تفي بجميع وعودك.
العالقة وحذفها من برنامجك.
ً
ً
عاطفيا :ال تركن إلى رأي اآلخرين بالحبيب
عاطفيا :يرضى الشريك بما قسمه الله ويجد
فأنت وحدك من يعلم حقيقته.
سعادته في رضاك.
ً
ً
ً
تواضعا يزداد
اجتماعيا :بقدر ما تــزداد
اجتماعيا :اطلب المشورة ممن هو أفضل
احترام الناس لك.
منك وله خبرة عميقة في الحياة.
رقم الحظ7 :
رقم الحظ2 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ّ
ً
مهنيا :يتغلب عليك حب المنافسة وتبحث
عن االبتكار في مشاريعك.
ً
عاطفيا :ما الفائدة من كثرة الجدال في أمور
غامضة؟ أنظرا إلى أموركما فقط.
اج ـت ـمــاعـ ًـيــا :ب ـقــدر م ــا تـنـصـ ًـرف إل ــى ذات ــك
يصفو باطنك وتصبح خفيفا.
رقم الحظ38 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ّ
ً
عملك كل يوم أقوى من اآلخر
مهنيا :تغدو في ً
وتزداد خبرتك مهارة.
ً
عاطفيا :أعمل ما بوسعك من أجل حياتكما
ّ
وستتسهل الطريق أمامكما.
ً
اجتماعيا :ال تنظر في مجتمعك إلى من يقول
بل إلى ما يقول.
رقم الحظ17 :

E xtra
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خبير األمراض المعدية جيريمي فارار عن التهديد
الفيروسي المقبل :نحن في بداية عصر األوبئة
رافاييال فون بريدو ،فيرونيكا هاكنبروش DER SPIEGEL -

يناقش خبير األمراض
ُالمعدية ،جيريمي فارار ،في
هذه المقابلة أحدث متحورات
فيروس كورونا ومخاوفه من
تفشي أوبئة مستقبلية.

إذا لم ّ
نطور
لقاحات قادرة
على إعاقة
نقل الفيروس
وكبح المرض
فسنبقى
عالقين في
هذه الدوامة
من المخاوف
والنقاشات

أخشى أن
ظاهرة «كوفيد
طويل األمد»
التي تترافق
مع تعب مزمن
وأعراض
عصبية ستبقى
معنا فترة
طويلة

كان ُيفترض
أن يكون
الصينيون
أكثر شفافية
بشأن األبحاث
الحاصلة
في معهد
ووهان لعلم
الفيروسات

• لــم يـعــد مـعـظــم ال ـنــاس يـتـحـ ّـمـلــون سماع
كلمة «كوفيد» .هم يمنعون التكلم عن الجائحة
ويزعمون أنها انتهت .هل هم مخطئون؟
 ال .أن ــا أح ـمــل الـمـشــاعــر نفسها وأريـ ــد أنً
ً
ّ
نمضي قدما .لكن الجائحة لن تنتهي مطلقا.
ُ
سيالزمنا «كوفيد» إلى األبد .لذا تعتبر الدعوة
إ لــى «التعايش معه» صحيحة .حتى أنني ال
أظن أننا بلغنا مرحلة مستقرة بعد ،بل العكس
صحيح.
• ما الوضع الراهن؟
 شــاهــدنــا مــا حـصــل هـنــا فــي ألـمــانـيــا بعدمهرجان «أكتوبر فيست» .وبــدأ إيقاع انتقال
الـعــدوى في بريطانيا يرتفع بوتيرة سريعة
ً
أيـ ـض ــا .أص ـبــح ش ـخــص واحـ ــد م ــن ك ــل  35في
ً
إنكلترا مصابا بفيروس «كــوفـيــد» اآلن .إنها
نسبة هائلة.
• ما السيناريو الذي تتوقعه خالل الخريف
والشتاء؟
ً
ً
دائما ُ
كنت بارعا في توقع السيناريوهات
المرتبطة بجائحة «كوفيد»...
• هــذا صحيح .كانت توقعاتك التشاؤمية
ً
خالل مقابلة في بداية العام  2020دقيقة جدا
لألسف.
 ل ـكــن ل ـ ـ ّـدي ت ــوق ـع ــات أس ـ ــوأ اآلن .ف ــي تلك
ً
الفترة ،وتحديدا في نهاية يناير ( )2020كان
الوضع أكثر بساطة .أشــارت جميع األعــراض
التحذيرية إلــى انتشار الفيروس .كــان الوباء
ً
جديدا ،وكان عبارة عن عدوى تنفسية .تناقل
ُ
ص ـ ـ ــدت ح ـ ــاالت م ــن دون
ال ـب ـشــر ال ـف ـي ــروس ور ِ
ظهور أي أعراض .إنه جزء بسيط من المسائل
التي شغلت تفكيرنا .لم نكن مضطرين لجمع
معلومات كثيرة للتأكد مــن خـطــورة الوضع
وضرورة التحرك.
• هل يجب أن يشغل هذا الموضوع تفكيرنا
حتى اآلن؟
ً
 نحن نعيش اليوم في عالم أكثر تعقيدا.بدأنا ندخل في مرحلة جديدة من الجائحة.
ً
ّ
تغيرت مسألتان .أوال ،أصبحت هذه الفيروسات
ُ
عدية لدرجة أن تنتشر في المجتمعات بسبب
م ِ
ال ـع ــدوى الـطـبـيـعـيــة أو ال ـل ـقــاحــات أو االثـنـيــن
ً
معا ،حتى أنها تسللت إلى شعوب مثل سكان
بريطانيا ،حيث تتجاوز معدالت المناعة عتبة
ً
التسعين في المئة .ثانيا ،لم نعد نتعامل اليوم
طاغ واحد من الفيروس ،بل مجموعة
مع نوع
ٍ
كاملة من المتحورات.
• هــل يمكن إي ـجــاد لـقــاح لـهــذه المجموعة
الكاملة من المتحورات المختلفة؟
 يجب أن نخرج من هــذا الوضع ،وأظــن أنالحل الوحيد يقضي بإنتاج اللقاحات.
• عن أي وضع تتكلم؟
 إذا لم ّنطور لقاحات قادرة على إعاقة نقل
ال ـف ـي ــروس وك ـبــح الـ ـم ــرض ،فـسـنـبـقــى عالقين
فــي ه ــذه ال ــدوام ــة مــن ال ـم ـخــاوف والـنـقــاشــات.
لــن ُي ـفـ َـرض إق ـفــال ت ــام بـعــد اآلن ألن المجتمع
لــن يـتـقـ ّـبــل ه ــذا الـتــدبـيــر .لـكــن سيبقى التوتر
ّ
سيد الموقف :هل يجب أن نسمح باستمرار
المهرجانات؟ هل نستطيع فتح المدارس بكل
أمــان بعد عطلة الـخــريــف؟ هــل يجب أن نضع
الكمامات في وسائل النقل العامة؟
ُ
• عندما تــراجــع كــل مــا حصل ،مــا هــو أكبر
خطأ في طريقة التعامل مع الجائحة؟
 ي ـت ـع ـلــق أكـ ـب ــر خ ـط ــأ بـ ـع ــدم ت ـعــام ـل ـنــا مــعّ
بجدية كافية في أول ستة أسابيع
الفيروس
من عام  .2020كان منع تفشي الجائحة ال يزال
ّ
ً
ممكنا فــي تلك الـفـتــرة .اتـضــح مــا يحصل في
ووهان منذ بداية شهر يناير .وبحلول نهاية
ّ
ذلك الشهر ،اتضحت خطورة الوضع .لكن رغم
شيوع هــذه المعلومات ،لم تتحرك بقية دول
العالم قبل شهر مــارسّ :
مر شهران محوريان
ّ
تـمــكــن فيهما ال ـف ـيــروس مــن االن ـت ـشــار .سخر
الرئيس األميركي دونالد ترامب من الفيروس،
وظن الجميع في أوروبا ،أو في بريطانيا على
األقل ،أن المشكلة محصورة في الصين البعيدة،
ولم يتغير شيء في شمال إيطاليا ،فظن الناس
ً
أن الــوضــع لــن يسوء كثيرا هـنــاك .باختصار،
ساد شكل من الغطرسة ،فأقنعت الدول نفسها
ً
بأن شيئا لن يصيبها.
• لـكــن حـتــى مـنـظـمــة الـصـحــة الـعــالـمـيــة لم
ّ
بجدية مع احتمال انتشار الفيروس
تتعامل
ً
عبر الـهـبــاء الـجــوي ولــم تـصــدر تـحــذيــرا بهذا
الشأن قبل خريف عام ...2020؟
 هذا صحيح .إنه خطأ فادح .كنا نستطيعتحسين طريقة ا سـتـعــداد نــا لما ينتظرنا لو
صـ ــدرت قـ ـ ــرارات ك ـبــرى ح ــول ال ـه ـبــاء ال ـجــوي،
وأقنعة الــوجــه ،وأفـضــل الـخـيــارات العالجية،
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدات الـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــة
الـشـخـصـيــة لـلـمـمــرضـيــن
واألط ـبــاء ،وسعة وحــدات
ّ
ال ـع ـنــايــة الـ ـم ــرك ــزة .كــانــت

جيرمي فارار
هذه التدابير لتنقذ حياة عدد هائل من الناس.
• ما كانت أصعب لحظة مـ ّـرت عليك خالل
أزمة كورونا؟
ُ
شعرت بعجز شديد في سبتمبر ...2020
• ماذا حصل حينها؟
 ال شـ ــيء .ل ــم يـتـغـيــر ال ــوض ــع .ارت ـف ــع عــددً
اإلصابات مجددا .كنا نعرف ما سيحصل ،لكن
لم يستغل السياسيون فترة الصيف لتحضير
البلد للشتاء...
• حصل األمر نفسه في ألمانيا...؟
 ومــع ذلــك ،لــم نتحرك قبل شهر ديسمبر.ّ
مخدرون .وفي
كنا نسير نحو المأساة وكأننا
ديسمبر  ،2020ثــم فــي يناير وفـبــرايــر ،2021
مات عدد كبير من الناسُ .س ّجل حوالي نصف
حــاالت الــوفــاة المرتبطة بعدوى «كوفيد» في
بريطانيا حتى تلك المرحلة فــي هــذه الفترة
الزمنية القصيرة.
• هل أثار هذا الوضع استياءك؟
 بــل شـعـ ُـرت بــالـحــزن .بعد كــل مــا مــررنــا به
في مارس وجميع حاالت الوفاة المسجلة ،كان
ً
ً
شهر سبتمبر قاتما جدا بالنسبة لي ،فقد كنا
نعرف بحلول تلك المرحلة أننا سنحصل على
لقاحات آمنة وفاعلة ويكفي أن نكسب بعض
الوقت عبر فرض تدابير التباعد .كان ُيفترض
أن نتماسك بضعة أشهر إضافية .ما كان 90
أل ــف شـخــص لـيـمــوتــوا حينها فــي بريطانيا
وحدها حتى بداية مارس .2021
• ك ـن ـ َـت تـ ـق ـ ّـدم ال ـت ــوص ـي ــات إلـ ــى ال ـح ـكــومــة
البريطانية في تلك الفترة .بالعودة إلــى تلك
ال ـمــرح ـلــة ،م ــا ال ـم ـســائــل ال ـتــي ك ـنـ َـت تستطيع
تحسينها؟
ُ
شعرت حينها بأنني أبذل قصارى جهدي
إلقناعهم بفرض تدابير أكثر صرامة لمكافحة
ً
كورونا .كان ُيفترض أن أبذل جهودا مضاعفة
على األرجح أو أقدم توصيات أكثر
ً
وضوحا .لكن يستحيل أال نتعثر
بسبب المخاوف التي تطرحها
ه ــذه األزمـ ـ ــات ،ويـصـعــب أن
ً
نـعـلــن م ــا ن ـع ـت ـبــره واق ـع ــا
ً
مريرا بكل صراحة.
• هـ ــل يـمـكــن
أ ن تـ ـ ـظـ ـ ـه ـ ــر

ال أظن أن
جدري القرود
قد يتحول إلى
جائحة مثل
ً
كورونا حاليا
لكن يثبت هذا
الفيروس مدى
خطورة تجاهل
التفاعالت
الحاصلة
بين البشر
والحيوانات

جائحة أخ ــرى بسبب فـيــروســات كــورونــا في
المستقبل القريب؟ أم أن البشر اكتسبوا مناعة
كافية اآلن ضد هذه العائلة من الفيروسات؟
 ال أعــرف الجواب لألسف .أظن أن احتمالظهور جائحة جديدة بسبب فيروسات كورونا
أصبح اليوم أقل مما كان عليه في عام .2019
لـكــن تنتشر مجموعة واس ـعــة مــن فـيــروســات
كورونا في عالم الحيوانات ،وال نعرف إلى أي
حد أصبحت المناعة المتقاطعة ضد المتالزمة
التنفسية الحادة  2قوية .في مطلق األحــوال،
يجب أن تبقى فيروسات كورونا في أعلى قائمة
العوامل الوبائية المحتملة.
• ما مسبب األمراض الذي تعطيه األولوية؟
 اإلنفلونزا .لنتكلم مثال عن إنفلونزا الطيور.ً
إنــه فـيــروس قــاتــل وخطير ج ــدا ،لكنه يصيب
ً
أساسي ونادرا ما يصيب البشر.
الطيور
ٍ
بشكل ّ
في عام  ،1997تفشت أول موجة كبرى في هونغ
كونغ ،ثم في فيتنام وأندونيسيا .في غضون
ذلك ،انتشر هذا الفيروس في أنحاء العالم .إذا
صــودف وأصيب حيوان أو إنسان بإنفلونزا
الطيور وفيروس اإلنفلونزا العادي في الوقت
نفسه ،قد تعيد إنفلونزا الطيور تجميع نفسها،
ً
فيتشكل ُمسبب جديد لألمراض ويصبح ُمعديا
ً
ُ
ضرا بقدر إنفلونزا
بقدر اإلنفلونزا العادية وم ِ
الطيور .حتى أن عــدم حصول ذلــك حتى اآلن
أمر ال ُي ّ
صد َق.
• هل ُيعقل أن يحصل ذلك في أي لحظة؟
 في جميع األحــوال ،من المتوقع أن تشتقالجائحة المقبلة من عالم الحيوان .في الوقت
ال ــراه ــن ،نـحــن ال نملك مـقــاربــة منهجية لفهم
هذا المخزون الهائل من الفيروسات المتفشية
وس ــط ال ـح ـيــوانــات أو الـتـحـكــم ب ــه .ف ــي بعض
البلدان ،يمنع الوضع السياسي تحقيق هذا
ّ
ّ
وتوسع قطاع منظم على
الهدف .كذلك ،سبق
ن ـحــو المـ ــع ل ـت ـج ــارة الـ ـحـ ـي ــوان ــات ،ف ــي جميع
ال ـق ــارات ،وت ـســاوي قيمته مـلـيــار دوالر .لكنه
يزيد مخاطر انتقال الفيروسات من الحيوانات
إلى البشر.
• ماذا عن جدري القرود؟
 ال أظن أن فيروس جدري القرود قد يتحولإل ــى جــائـحــة مـثــل كــورونــا فــي الــوقــت الــراهــن.
لكن يثبت هذا الفيروس مدى خطورة تجاهل
والحيوانات.
التفاعالت الحاصلة بين البشر
ّ
في آخر  15سنة ،حصل ّ
تغير سلس لكن ُموثق
ف ــي طـبـيـعــة هـ ــذا ال ـف ـي ــروس ف ــي إفــري ـق ـيــا .في
الـحــاالت الـعــاديــة ،يلتقط المصابون بجدري
القرود العدوى من القوارض .لكن في آخر 15
سنة ،أصبحت سالسل نقل العدوى أطول من
أي وقت مضى.
• أصبح انتقال الفيروس مــن شخص إلى
ً
آخر أكثر شيوعا اليوم...؟
ّ
 هذا الوضع يثبت أن الفيروس تكيف معال ـب ـشــر .س ــرع ــان م ــا انـتـشــر م ــن غ ــرب إفــريـقـيــا
إلــى أوروب ــا وأميركا الشمالية ،ثــم تسلل إلى
مجتمعات الرجال الشواذ ،ويمكن رصده اآلن
على األرجح في جميع دول العالم.
• هل يمكن أن تتكرر المشكلة نفسها مع أي
فيروسات من حيوانات أخرى؟
 مــا يحصل الـيــوم ليس مـجـ ّـرد صــدفــة .فيعام  ،1999بدأت هذه الظاهرة مع فيروس نيباه
في ماليزيا .ثم ظهر السارس ،ومتالزمة الشرق
األوسط التنفسية (ميرس) ،واإليبوال في غرب
ً
إفريقيا ،وزيـكــا فــي الـبــرازيــل ،وأخـيــرا «كوفيد
وي ّ
 .»19ارتفع عدد سكان العالمُ ،
سهل العيش
ً
مـعــا فــي مـســاحــات صغيرة داخ ــل مــدن كبيرة
انتشار عــدد كبير من الفيروسات .كذلك ،بدأ
الوضع يتغير على مستوى التفاعل بين البشر
وال ـح ـيــوانــات ،مــا ُيـسـ ّـهــل انـتـقــال الـفـيــروســات
إلينا .يبلغ عدد سكان العالم اليوم  8مليارات
نسمة ،وبدأنا ّ
نوسع مساكننا باتجاه الطبيعة،
وبدأت الحيوانات تتجه إلى المدن .أخشى أننا
أصبحنا في بداية عصر األوبئة.
َ
شعرت بقلق شديد من
• في بداية عام ،2020
ّ
تسرب فيروس المتالزمة التنفسية الحادة  2من
معهد ووهان لعلم الفيروسات .في تلك الفترة،
بلغ احتمال ّ
تسرب الفيروس من المختبر بهذا
الشكل  %50وفق تقديراتك ،لكنك تعتبر فرضية
ً
المختبر مستبعدة جدا اليوم .لماذا؟
 ع ـن ــد ن ـش ــر ت ـس ـل ـســل فـ ـي ــروس ال ـم ـتــازمــةالتنفسية الحادة  2في  10يناير  ،2020برزت
خصائص معينة و ب ــدت للوهلة األو ل ــى غير

مألوفة ومشبوهة .لكني أظن اليوم أن السبب
األ ســا ســي يتعلق بحجم معلوماتنا فــي تلك
الفترة .سرعان ما ّ
تبين أن الخصائص التي
بدت مقلقة في البداية موجودة في فيروسات
طبيعية أخــرى من نوع كورونا .نحن نالحظ
ً
أيـضــا أن نــوع الفيروس الـبـ ّـري فــي ووه ــان لم
يـكــن قــابــا للتكيف م ــع الـبـشــر ف ــي أي ظ ــرف.
فــي المقابل ،يـبــدو متحور «أوم ـي ـكــرون» أكثر
ّ
التكيف .باستثناء مــو قــع التفشي
ق ــدرة على
فــي ووه ـ ــان ،ال ش ــيء يـثـبــت ت ـسـ ّـرب الـفـيــروس
من المختبر .من وجهة نظري ،يفوق احتمال
انبثاق الفيروس من الحيوانات عتبة التسعين
في المئة.
• ه ــل يـمـكـنــك أن تستبعد اح ـت ـمــال تـســرب
الفيروس من المختبر بالكامل؟
 ال ،ال يمكنني فعل ذ ل ــك ،لكني أ خـشــى أنتبقى هــذه المسألة مثيرة للجدل بعد مــرور
مئة سـنــة .كــان ُيـفـتــرض أن يـكــون الصينيون
أكثر شفافية بشأن األبحاث الحاصلة في معهد
ووه ــان لعلم الـفـيــروســات .مــن دون تعاونهم،
ً
لــن نتمكن يــو مــا مــن اكتشاف الحقيقة .لكني
أعتبر هذا االحتمال غير واقعي في ظل الوضع
السياسي الــراهــن .لمنع أي أوبـئــة مستقبلية
ً
إذا أو رصــدهــا فــي مرحلة مبكرة على األقــل،
ُ
من األفضل أن ت َّ
خصص أموال إضافية إلجراء
األبحاث حول طبيعة التفاعالت بين الحيوانات
والبشر اآلن.
• طــوال فترة الجائحة ،اتخذ النقاش حول
ً
منحى
الـلـقــاحــات وتــداب ـيــر مـكــافـحــة ك ــورون ــا
ً
ً
عدائيا متزايدا .اليوم ،يتراجع عدد األشخاص
ً
المستعدين للتعاطف مــع األ كـثــر ضعفا  .هل
ّ
دمرت الجائحة التضامن بين الناس؟
 هذا ما حصل لألسف .لكن لم تبدأ المشكلةمع «كوفيد» ،بل بــدأ هــذا الشرخ بين األغنياء
وال ـف ـق ــراء ،وب ـيــن األص ـح ــاء وال ـم ــرض ــى ،وبـيــن
أصحاب االمتيازات والمحرومين من الفرص،
يتسلل إلى المجتمع منذ فترة .جاء «كوفيد»
ً
ليزيد الوضع سوءا بكل بساطة.
• مــا م ــدى خ ـطــورة ظــاهــرة «كــوفـيــد طويل
األمد» برأيك؟
 أخـشــى أن ظــاهــرة «كــوفـيــد طــويــل األم ــد»،التي تترافق مع تعب مزمن وأعراض عصبية،
ستبقى معنا لفترة طويلة .حتى أنها ستؤثر
بشدة على حياة الكثيرين ،ال سيما الشباب
الـ ـ ــذي ي ـع ـجــز ع ــن ال ـت ــرك ـي ــز أو ال ـع ـم ــل بـسـبــب
اإلرهــاق .يجب أال ننسى أننا نتعامل مع هذه
ال ـعــدوى الـجــديــدة منذ سنتين ونـصــف فقط،
وال نعرف بعد تداعيات «كوفيد» على الصحة
النفسية ،أو القلبُ ،والرئتين ،والكلى ،والدماغ،
على المدى الطويل .أصيب على األرجح حوالى
 6مليارات شخص بالعدوى في العالم .وحتى
لو كان الفيروس يزيد خطر اإلصابة بأمراض
القلب ،أو السكري ،أو الخرف ،بنسبة ضئيلة،
يـطــرح ه ــذا الــوضــع مشكلة كـبــرى عـلــى قطاع
الصحة ُالعامة.
ً
صبت َ
َ
أنت شخصيا بفيروس كورونا؟
• هل أ
ال ،كما أنني متأكد من عدم التقاط العدوى
من دون علمي .أنا أشارك كمتطوع في دراسة
ي ـجــري ـهــا ال ـم ـك ـتــب ال ـبــري ـطــانــي ل ــإح ـص ــاءات
الــوطـنـيــة ،وأخ ـضــع لــاخـتـبــارات الـتــي تكشف
ً
إصابات كورونا الحادة والسابقة شهريا .لذا
أستطيع التأكيد على عدم إصابتي بالفيروس
ً
يوما.

يتوقع أن تشتق
الجائحة المقبلة من
عالم الحيوان ...ال نملك
مقاربة منهجية لفهم
هذا المخزون الهائل من
الفيروسات المتفشية
وسط الحيوانات
أو التحكم فيه

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

رابطة األدباء تشارك في معرض الكتاب بإصدارات متنوعة
أعربت عن سعادتها بعودة الدورة الـ  45منه بعد غياب سنتين بسبب «كورونا»
فضة المعيلي

تشارك رابطة األدباء
الكويتيين في الدورة الـ  45من
معرض الكتاب ،بعدد كبير من
اإلصدارات األدبية المتنوعة.

َّ
عبر عضو مجلس إدارة رابطة
األدبــاء الكويتيين رئيس اللجنة
اإلع ــامـ ـي ــة وال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـع ــام ــة
مزيد المعوشرجي ،عن سعادته،
بمناسبة ع ــودة مـعــرض الكتاب
ال ـ ــدول ـ ــي فـ ــي دورت ـ ـ ـ ــه ال ـخــام ـســة
واألرب ـع ـيــن ،بـعــد غـيــاب لسنتين
متتاليتين ،بسبب جائحة كورونا،
والذي يستمر حتى  26الجاري.
وذك ـ ــر أن ال ــراب ـط ــة سـتـشــارك
خــال هــذا المعرض بمجموعة
من الكتب الخاصة بأعضائها،
ً
وأيـضــا بــإصــدارات أدبـيــة أخــرى
متنوعة.
ودعـ ـ ـ ــا ال ــراغـ ـبـ ـي ــن فـ ــي إق ــام ــة
حفل خــاص لتوقيع إصداراتهم
األدبية الجديدة إلى التنسيق مع
ً
جناح الرابطة ،وللحديث أيضا
عــن إصــدارات ـهــم والـتـعــريــف بها
للجمهور.
وأث ـ ـنـ ــى ال ـم ـع ــوش ــرج ــي عـلــى
م ـب ــادرة وزيـ ــر اإلع ـ ــام والـثـقــافــة
عـبــدالــرحـمــن ال ـم ـط ـيــري ،بــإعـفــاء
دور الـنـشــر المحلية مــن رســوم
االش ـ ـتـ ــراك ف ــي ال ـم ـع ــرض ،وهــي
خـطــوة تشجيعية مــن المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب
لــدور النشر ،بعد الجائحة التي
ً
ً
أل ـح ـقــت ضـ ـ ــررا بــال ـغــا بـصـنــاعــة
ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب ،حـ ـي ــث إن ال ـج ـم ـه ــور
متعطش لحضور معرض الكتاب،
الــذي ُيعد تظاهرة أدبية ثقافية
ت ـج ـمــع ع ـش ــاق األدب وال ـ ـقـ ــراءة
فــي كــل ع ــام ام ـتــدت مـنــذ انـطــاق
معرض الكتاب األول في نوفمبر
.1975
وأوضــح أن معرض هذا العام
س ـي ـش ـهــد مـ ـش ــارك ــة م ــؤس ـس ــات
ودور نشر محلية وأجنبية من
داخـ ــل ال ـب ــاد وخ ــارج ـه ــا بشكل
يليق بالمشهد الثقافي الكويتي
والعربي ،ويؤكد مكانة معرض

ريم بسيوني وباسمة العنزي في المحاضرة

الكويت للكتاب الدولي في خريطة
معارض الكتب العربية.

الرواية مقروءة أكثر من القصة
م ـ ـ ــن جـ ـ ــانـ ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ع ـ ـ َّـب ـ ــرت

الـ ــروائ ـ ـيـ ــة ريـ ـ ــم ب ـس ـي ــون ــي عــن
سعادتها بوجودها في الكويت،
الفتة إلى أنها فوجئت بحفاوة
الترحيب والـكــرم ،وذكــرت أنها
تكون فــي قمة السعادة عندما
تـ ـك ــون أع ـم ــال ـه ــا مـ ـ ـق ـ ــروءة فــي

ال ـك ــوي ــت ،وت ـج ــد الـ ـن ــاس تـقــوم
بنقاشات واعية وجميلة.
ج ـ ـ ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ـ ـ ــك ع ـ ـ ـلـ ـ ــى هـ ــامـ ــش
استضافتها بالمقهى الثقافي
ف ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــدورة ال ـ ـ ـ ـ  45ل ـم ـع ــرض
ال ـك ــوي ــت ال ــدول ــي ل ـل ـك ـتــاب ،في

مـ ـح ــاض ــرة بـ ـعـ ـن ــوان «اإلب ـ ـحـ ــار
ف ــي ال ـت ــاري ــخ ال ـم ـن ـس ــي» ،حيث
أدارت حوارها الروائية باسمة
ال ـع ـنــزي ،وش ـهــدت الـمـحــاضــرة
ح ـضــور ع ــدد كـبـيــر م ــن محبي
ال ـ ــروائ ـ ـي ـ ــة بـ ـسـ ـي ــون ــي ،ال ــذي ــن
ت ـ ـ ــواف ـ ـ ــدوا لـ ـحـ ـض ــور األم ـس ـي ــة
وال ـح ـصــول عـلــى توقيعها في
نهاية األمسية.
وقالت بسيوني ،في تصريح

وزارة النفط تشارك في المعرض
أع ـل ـنــت وزارة ال ـن ـفــط م ـشــارك ـت ـهــا في
معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته
الخامسة واألربعين ،والــذي يقام برعاية
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد
نـ ــواف األحـ ـم ــد ،ويـفـتـتـحــه وزيـ ــر اإلع ــام
وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن
المطيري ،واألمين العام للمجلس الوطني
ل ـل ـث ـق ــا ف ــة وا ل ـ ـف ـ ـنـ ــون واآلداب د .عـيـســى
االنصاري ،بــأرض المعارض الدولية في
مشرف ،من  16إلى  26نوفمبر .2022
وقالت وزارة النفط ،في بيان صحافي،

إن مـشــاركـتـهــا فــي مـعــرض الـكـتــاب تأتي
ضمن دورهــا المجتمعي لتعزيز القراء ة
والثقافة في الكويت ،حيث ستقوم الوزارة،
عبر جناحها الخاص بالمعرض ،بعرض
العديد مــن الكتب والمطبوعات الورقية
واإللكترونية التي ترصد تطور الصناعة
النفطية في البالد.
وأضافت أن فريق وزارة النفط من إدارة
الـعــاقــات الـعــامــة واإلع ــام مــن الـمـقــرر أن
يشارك في جلسات عمل ومحاضرات إلبراز
دور القطاع النفطي وأهميته في الكويت،

كما أن لجنة الثقافة البترولية بــالــوزارة
ستشارك في محاضرات توعوية نفطية
ح ــول أهـمـيــة الـصـنــاعــة الـبـتــرولـيــة لطلبة
المدارس الزائرين.
تجدر اإلش ــارة إلــى أن معرض الكويت
لـلـكـتــاب يـعــد مــن أب ــرز وأه ــم المناسبات
الثقافية ،ويــأتــي فــي دورت ــه الحالية بعد
توقفه لــدورتـيــن بسبب جائحة كــورونــا،
وي ـت ـض ـمــن ال ـم ـع ــرض م ـش ــارك ــات واس ـعــة
ومكثفة من العارضين.

ِّ
ً
ل ـ «ال ـجــريــدة»« :حــالـيــا ال أحضر
ل ـش ــيء ج ــدي ــد ،ألن ـن ــي انـتـهـيــت
ً
أخيرا من رواية الحلواني ،لحقبة
الـفــاطـمـيــة» .وذك ــرت أن الــروايــة
مـقــروء ة أكـثــر مــن القصة ،الفتة
ً
إلى أنها كتبت قصصا قصيرة
في السنوات الماضية ،ونشرتها
في «أخـبــار األدب» ،مؤكدة أنها
تحب التركيز على الرواية.
وأث ـنــت بـسـيــونــي عـلــى إدارة
الـحــوار الــذي قامت به الروائية
الـعـنــزي ،وعـلــى التنظيم الــرائــع
لمعرض الكويت الدولي للكتاب،
متمنية اال هـتـمــام بالثقافة في
الوطن العربي بشكل أكبر ،ألنها
«أكـثــر شــيء نستطيع أن نقدمه
للعالم».
ُ
وعن الكتاب المفضلين لديها،
قالت إنها تحب القراءة لألديبين
نجيب محفوظ ويحيى حقي.
وأض ــاف ــت« :أت ـم ـنــى أن تظل
موهبتي في الكتابة ،وأن أكتب
ً
ً
أع ـ ـمـ ــاال ت ـح ــوز دائ ـ ـمـ ــا إع ـج ــاب
ُ
القارئ ،وتكون عند حسن ظنه»،
مؤكدة أن الحفاظ على الشهرة
ً
أمر صعب جدا.

«ال تنشر هذا الكتاب ...أبرز أخطاء المؤلفين» بمعرض الكتاب

ورشة عمل قدمها أحمد حيدر لشرح صعوبات النشر
●

عزة إبراهيم

انطلقت بمعرض الكويت الدولي للكتاب ،أمس ،أولى ورش
الـعـمــل الـمـقــررة عـلــى هــامــش الـمـعــرض بـعـنــوان «ال تنشر هــذا
الكتاب ...أبرز أخطاء المؤلفين» ،للكاتب والناشر د .أحمد حيدر،
التي شرح خاللها بقاعة كبار الزوار ،جناح  6بأرض المعارض
في مشرف ،أهم األخطاء التي يقع فيها المؤلفون وكيفية تالفيها
بطرق بسيطة.
وت ـح ـ ّـدث ح ـي ــدر ،خ ــال ال ــورش ــة ،ع ــن م ــراح ــل نـشــر الـكـتــاب،
وصـعــوبــات تـلــك ال ـمــراحــل ،وكـيــف يمكن لـلـكــاتــب ،وخصوصا
الشباب في مقتبل مشوارهم األدبي ،اتباع الخطوات الصحيحة
ّ
فيما يتعلق بنشر أعـمــالـهــم ،وذل ــك بـعــد الـتــأكــد مــن أحقيتها
ّ
للنشر ،مشيرا إلى أن أغلب الكتاب عادة ما يشعرون بالندم أو
عدم الرضا الكامل عن أعمالهم القديمة ،ألنهم دائما في ّ
تطور
مستمر ،وبالتالي ينظر المؤلف إلى مؤلفاته السابقة بعين الناقد
والقارئ ،ال بعين الكاتب.

وأش ــار إلــى أن أب ــرز أخـطــاء المؤلفين الـتــي تصاحب ميالد
أعمالهم الجديدة ،يأتي بداية من لغة التخاطب التي يتحدث بها
المؤلف لدار النشر ،والتي يجب أن تكون في إطار من التواضع
سمعة ومكانة أدبية بالوسط
ال التعالي ،مهما بلغ الكاتب من
ّ
الثقافي ،وفي حال رفض دار النشر لتبني مشروع الكتاب ،ونصح
حيدر المؤلفين بعدم أخــذ هــذا الرفض على محمل شخصي،
وأال يأخذ الكاتب موقفا من دار النشر ،بل يحاول مجددا في
تجربة أخرى ،أو بعد إعادة النظر في تجربته الحالية ،واعتبار
هذا الرفض أمرا موضوعيا يعود ألسباب عدة ،ليس منها ما
هو شخصي.
وأض ــاف أن أبــرز أخـطــاء المؤلفين فــي أعمالهم هــو الوقوع
بـيــن االخ ـت ـصــار أو اإلس ـه ــاب ،نــاصـحــا ب ــأال يـقــل ال ـحــد األدن ــى
ّ
للكتاب عن  250صفحة ،وأل يصل بــأي حــال من األح ــوال إلى
ّ
 900أو  800صفحة ،ألن مثل هذه األعمال تكون مجهدة فكريا
وتجاريا ،سواء للقارئ أو الناشر على حد سواء ،إال في حاالت
قليلة وخاصة جدا.

ومن األسباب المتعلقة بالكاتب أيضا ،قال حيدر إن أبرز أخطاء
المؤلفين التي تعرقل أعمالهم الجديدة هو اختيار الناشر الخاطئ،
فلكل نــاشــر تخصص ككتب األطـفــال أو المؤلفات العلمية ،أو
األعمال األدبية ،أو العربية ،أو األجنبية ،مشيرا إلى أن هناك أيضا
ناشرين لديهم اهتمامات متنوعة ،ولذلك فإنه على الكاتب اختيار
الناشر المناسب لفئة عمله ،مشيرا إلــى خطأ بعض المؤلفين
باعتماد مسودة الكتابة دون تنقيحها ،والتي عادة ما تحتاج إلى
مراجعات عدة سواء من الكاتب نفسه أو مختصين آخرين ،فضال
ّ
عن أهمية عدم وقوع المؤلف في خطأ الكتابة من دون قراءة ،ألن
ّ
المحصلة المعرفية لإلنسان هي التي تشكل شخصيته الثقافية
والفكرية ،والتي تؤهله فيما بعد لمشروع الكتابة.
ّ
وحذر حيدر المؤلفين من كثرة األخطاء اللغوية ،وعدم مراعاة
ّ
عناصر الكتابة ،ألن المؤلف الناجح ال ّ
بد أن يجيد ويتمكن من
ّ
مفردات لغته وعناصر جمالياتها ،وإال فإنه لن يتمكن من التعبير
عن أفكاره بالشكل المأمول ،فضال عن تخطيه مرحلة التعبير إلى
مرحلة التأليف واإلبداع.

جنان الزامل أصدرت «ضيف على الحياة»
أصـ ـ ـ ــدرت الـ ـم ــؤلـ ـف ــة ج ـن ــان
ً
ً
الزامل كتابا جديدا بعنوان
«ضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــف ع ـ ـ ـلـ ـ ــى الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاة»،
بــا لـتـعــاون مــع «دار ضـحــى»،
وي ـت ـض ـمــن اإلص ـ ـ ــدار وق ـف ــات
تأمل لمعاني الحياة.
يسهم ا لـكـتــاب فــي تطوير
حـيــاة اإل ن ـســان بـشـكــل كبير،
م ـ ــن خـ ـ ــال الـ ـنـ ـص ــائ ــح ال ـت ــي
تـ ـ ـق ـ ــدمـ ـ ـه ـ ــا ك ـ ـ ـتـ ـ ــب الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة
الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـش ـ ـ ــري ـ ـ ــة ،إض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــة إلـ ـ ــى
الـ ـ ـط ـ ــرق الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة لـ ـتـ ـج ــاوز
م ـح ــن وصـ ـع ــوب ــات ال ـح ـي ــاة.
كـ ـم ــا ت ـع ـت ـب ــر هـ ـ ــذه ال ـن ــوع ـي ــة

ً
ً
م ــن ال ـك ـتــب ك ـن ــزا ك ـب ـي ــرا ،لما
تحتويه من خبرات وتجارب
سابقة تم توثيقها وكتابتها
بـشـكــل أدب ــي مـنـســق يـســاعــد
ال ـقــراء عـلــى فـهــم هــذه األمــور
وتطبيقها بطريقة صحيحة
في حياتهم.
وذ ك ــرت ا لــزا مــل أن الكتاب
ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن م ـل ـخ ــص قـصـيــر
بالعربية واإل نـكـلـيــز يــة يقدم
نكهة مختلفة للقارئ العربي
ولبعض الفئات من الشباب
ا ل ـ ــذ ي ـ ــن ال يـ ـمـ ـيـ ـل ــون ل ـ ـقـ ــراء ة
ال ـن ـص ــوص ال ـع ــرب ـي ــةُ ،
وي ـعــد

ذل ـ ـ ــك نـ ـقـ ـل ــة ن ــوعـ ـي ــة ج ــدي ــدة
فــي عــالــم الـتـنـمـيــة الـبـشــريــة.
وأ ضـ ــا فـ ــت أن ا ل ـك ـت ــاب يـضــم
تـ ـ ــأمـ ـ ــات فـ ـ ــي ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ع ـلــى
ص ـع ـيــد ال ـ ـقـ ــراء ة وأه ـم ـي ـت ـهــا
والعبادات والنفس والعائلة
والـعـمــل وال ـس ـعــادة والـسـفــر،
و ك ـي ــف ي ـم ـكــن أن ن ـت ـع ـلــم مــن
األزمات المحيطة بنا.
ُي ـ ـ ـ ــذ ك ـ ـ ـ ــر أ ن د ا ر ضـ ـح ــى
سـتـقـيــم حـفــل تــوقـيــع لـلــزامــل
ي ــوم ا لـسـبــت  19نــو فـمـبــر في
معرض الكتاب بقاعة رقم 6
جناح .128

جنان الزامل

المنهالي والخوار والناصر يجتمعون
في أغنية «منجم ذهب»
بعد أن اجتمعا في العديد من
األعمال الوطنية والخاصة ،تحتفي
الساحة الفنية في اإلمارات بالعمل
العاطفي األول الذي يجمع الشاعر
علي الخوار بصوت اإلمارات الفنان
عيضة المنهالي ،من خالل أغنية
«منجم ذهب» ،التي كتب كلماتها
الخوار ولحنها فهد الناصر ،وتم
تسجيلها في استوديوهات أغاني
لإلنتاج والتوزيع الفني.
«منجم ذهب» من إنتاج الفنان
عيضة المنهالي ،والتي وصفها
بأنها «تتويج لعالقة األخوة التي
تجمعه بــالـخــوار» ،بعد المشوار
الفني الطويل الــذي جمعهما من
خـ ــال أج ـم ــل األغـ ــانـ ــي الــوطـنـيــة
مـثــل «ابـ ــن ال ــوط ــن» و«أغ ـل ــى علم»
و«إم ــارات ــي» وغيرها مــن األعمال
ال ـت ــي ت ــرك ــت ب ـص ـمــة ف ــارق ــة على
الساحة الفنية اإلماراتية ،إضافة
إلى العديد من األعمال الخاصة.
وأضــاف المنهالي« :على مدى
سـنــوات طويلة ،كــانــت فـكــرة مثل
هذا العمل ،محور حديثنا في كل
لقاء أو اتصال يجمعني بالشاعر

عيضة المنهالي

علي الخوار

فهد الناصر

علي الخوار ،وها نحن أخيرا نلتقي
في عمل عاطفي نقدمه لجمهور
األغـنـيــة وع ـشــاق الكلمة الرقيقة
والراقية».
م ــن جـهـتــه ،أعـ ــرب الـ ـخ ــوار عن
سعادته بردود األفعال اإليجابية
ح ـ ـ ـ ــول أغ ـ ـن ـ ـيـ ــة «م ـ ـن ـ ـجـ ــم ذه ـ ـ ـ ــب»،
واالح ـ ـت ـ ـفـ ــاء ال ـج ـم ــاه ـي ــري الـ ــذي
حظيت به عقب بثها عبر منصات
التواصل االجتماعي.

وأك ــد أن ف ـكــرة عـمــل عاطفي
ي ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــه ب ـ ــال ـ ـف ـ ـن ـ ــان ع ـي ـض ــة
ال ـم ـن ـهــالــي ك ــان ــت ع ـل ــى ج ــدول
أع ـمــال الـطــرفـيــن مـنــذ س ـنــوات،
وقد آن األوان لتظهر إلى النور.
وعــن ســر عـنــوان «منجم ذهــب»
أج ـ ــاب ض ــاح ـك ــا« :ت ـمــاش ـيــا مع
ارتفاع سعر الذهب في األسواق
ال ـعــال ـم ـيــة ...وعـيـضــة يستاهل
ذهب الدنيا كله».يذكر أن عنوان

األغنية جاء من مطلع القصيدة
الذي يقول:
منجم ذهب يمشي على كوكب
األرض
مــدري الذهب يمشي ...أو انه
حالها؟!
فـيـهــا خ ـطــوط ال ـط ــول تطغى
على العرض
وانـ ـه ــار م ــن دي ـ ـبـ ــاج ...تمشي
وراها

أحمد حيدر

خبريات
عال غانم تعود للدراما
التلفزيونية بـ «توحة»

تعود الفنانة عال غانم للنشاط
الفني ،بعد غياب طويل ،من
خالل مسلسل «توحة» ،المقرر
عرضه في رمضان المقبل
على الشاشات .عال تتواجد
في القاهرة لعقد جلسات عمل
مع المخرج محمد النقلي
وباقي فريق عمل المسلسل،
الذي يضم دنيا المصري
وانتصار ،إضافة إلى أحمد
بدير ،ليكون أول عمل تقدمه
ً
من  6سنوات تقريبا ،بعدما
اختارت الهجرة واالستقرار
في الواليات المتحدة طوال
الفترة الماضية .وستتواجد
بالفترة المقبلة بين القاهرة
والواليات المتحدة التي
تتابع فيها أعمالها التجارية،
حيث افتتحت سلسلة محالت
معنية بتقديم خدمات الكالب،
ً
وحققت من خاللها نجاحا
دفعها للتوسع بشكل سريع
في فترة زمنية وجيزة ،فيما
يتوقع أن تشارك في عمل
سينمائي جديد توقع تعاقده
ً
قريبا.

محمد إمام يستعد
لفيلم «أبوالنسب»

يحضر الفنان محمد إمام
فيلمه الجديد (أبوالنسب)،
وهو العمل المقرر عرضه في
الصيف المقبل بالصاالت
السينمائية.
وقرر إمام التعاون مع المنتج
أحمد الجنايني ،بعد خالفه
األخير مع السبكي ،في وقت
لم يستقر على باقي فريق
العمل حتى اآلن ،بانتظار
انتهاء السيناريست أيمن
وتار من كتابة جميع مشاهد
الفيلم ،الذي يتعاون فيه مع
شقيقه المخرج رامي إمام.
عودة محمد إمام للتعاون
مع شقيقه رامي تأتي بعد
ً
اشتراكهما معا في فيلم
«حسن ومرقص» ،في وقت
جرى تأجيل فيلمهما (الواد
وأبوه) ،الذي كان يفترض
أن يتشارك فيه محمد إمام
مع والده الفنان الكبير عادل
إمام.

ةديرجلا
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حرب ال فائز فيها ...نقاط ضعف الواليات المتحدة في أفغانستان
لوريل ميلر  -فورين
أفيرز

خالل السنوات األخيرة
ّ
للحرب ،اتضح للجميع أن
واشنطن كانت مضطرة
لالختيار بين الخسارة
السريعة أو البطيئة في
أفغانستان ،وحين قرر
الرئيس األميركي جو بايدن
االنسحاب بالكامل ،في أبريل
 ،2021اختار بذلك الخسارة
السريعة.

األيام األخيرة
قبل االنسحاب
تثبت مدى هشاشة
الحكومة األفغانية
والمؤسسات األمنية
المحلية التي حاولت
الواليات المتحدة
بناءها

«طالبان» بدأت ُت ّ
وسع
مكاسبها منذ سنوات
ً
وتحديدا حين بدأت
الواليات المتحدة
تسحب قواتها
العسكرية بعد 2014

ف ـ ــي أغ ـ ـ ـس ـ ـ ـطـ ـ ــس ،2021ع ـ ــادت
أفغانستان إلى عناوين األخبار،
واقـ ـت ــرب ــت ق ـ ــوات «ط ــالـ ـب ــان» مــن
سريعة ،وبــدأت
كابول بخطوات ّ
الواليات المتحدة تنفذ انسحابها
ً
العسكري األخير ،وفجأة ،شاهد
الـعــالــم ص ــور شـعـ ٍـب يــائــس وهــو
ي ـشــق طــري ـقــه إلـ ــى م ـط ــار كــابــول
ً
بـحـثــا ع ــن فــرصــة ل ـل ـهــرب ،وبـ ّيــن
ليلة وضحاها انهار كل ما حققه
األمـيــركـيــون وحلفاؤهم على مر
عشرين سنة مــن الـقـتــال وإنـفــاق
األمـ ـ ـ ـ ــوال وع ـم ـل ـي ــات الـ ـبـ ـن ــاء فــي
أفغانستان ،فكانت هذه الخسائر
صـ ــادمـ ــة بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى م ـل ـيــون
أميركي شاركوا في تلك المساعي
الفاشلة ،وماليين الشباب األفغان
الــذيــن تـ ّ
ـربــوا داخ ــل ديموقراطية
مــدعــومــة مــن ال ـغــرب ،رغــم جميع
ش ــوائ ـب ـه ــا ،وح ـ ــاول م ـئ ــات آالف
األف ـ ـغـ ــان م ـ ـغـ ــادرة ال ـب ـل ــد بـعــدمــا
أص ـب ـحــت س ـبــل عـيـشـهــم ُم ـه ــددة
وحياتهم بخطر ،فطرحوا بذلك
ً
ً
تحديا جديدا على القوات الغربية
المنسحبة.
لــم ّتـتــوقــع ال ــوالي ــات المتحدة
أن تنفذ هــذا الـنــوع مــن عمليات
اإلجالء الواسعة ،فعلى مر عشرة
أي ـ ـ ـ ــام ،نـ ـق ــل الـ ـجـ ـي ــش األمـ ـي ــرك ــي
وحلفاؤه نحو  120ألف شخص
ً
ج ــوا ،منهم  80ألــف أفـغــانــي ،من
كابول ،واصطحبوهم إلى قواعد
ع ـس ـكــريــة ف ــي الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط،
ث ــم ان ـت ـقــل ه ـ ــؤالء م ــن ه ـن ــاك إلــى
الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة أو أم ــاك ــن
أخــرى ،فكانت هذه العملية كلها
فوضوية ،واضطر كل من يفتقر
إلى جواز سفر أميركي أو تأشيرة
لالتكال على معارفه الشخصية
للتوسط لدى موظفين أميركيين
ً
ميدانيا ،كذلك ّ
تخبط المحاربون،
وال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــون ال ـس ــاب ـق ــون،
وع ـ ّـم ــال اإلغ ــاث ــة ،والـصـحــافـيــون
األميركيون ،إليجاد ممر لألفغان
الضعفاء .تـعـ ّـرض عــدد كبير من
األف ـغ ــان الــراغـبـيــن فــي الـمـغــادرة
للرفض .وفــي خضم هــذه األزمــة،
شعر جــزء كبير مــن األميركيين
الـ ـن ــاشـ ـطـ ـي ــن فـ ـ ــي أفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان
والراغبين في الرحيل باالستياء
ألن عملية اإلجالء كانت عشوائية
ً
ً
وتــركــت وراء هـ ــا ع ــددا كـبـيــرا من
ّ
المعرضين للخطر.
األفغان
إلـيــوت أكيرمان هــو واحــد من
هــؤالء األميركيين ،فقد كــان هذا
ً
الرجل جنديا في سالح البحرية
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي أف ـغ ــان ـس ـت ــان ،ثم
ً
أصـبــح مستشارا لـ ِـفـ َـرق مكافحة
اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب األفـ ـغ ــانـ ـي ــة فـ ــي إطـ ــار
برنامج تقوده وكالة االستخبارات
المركزية ،وفي األسابيع األخيرة
التي سبقت االنسحاب األميركي،
انـضــم أك ـيــرمــان إل ــى سلسلة من
الجهود المرتجلة لتسهيل إجالء

جـ ـ ــانـ ـ ــب م ـ ـ ــن عـ ـمـ ـلـ ـي ــات
إج ــاء الجيش األميركي
وحلفائه األفغانيين من
أفغانستان في أغسطس
2021
ج ـمــاعــات ص ـغ ـيــرة م ــن األف ـغ ــان،
فــاسـتـعـمــل م ـعــارفــه ف ــي الـجـيــش
األم ـيــركــي ووكـ ـ ــاالت أخـ ــرى على
صلة بعمليات اإلجالء لمساعدة
األفغان على دخــول مطار كابول
وركــوب الطائرات .في كتاب The
Fifth Act: America›s End in
( Afghanistanالقانون الخامس:
نـهــايــة أمـيــركــا فــي أفـغــانـسـتــان)،
َ
ـص ــف أك ـي ــرم ــان ت ـلــك ال ـج ـهــود،
يـ ِ
فـيــدمــج تفاصيل االنـسـحــاب مع
خـبــرتــه الـقـتــالـيــة وي ـطــرح وجهة
نظره حول إخفاقات الحرب.
ط ــوال ع ـقــود ،كـتــب مـحــاربــون
ً
أم ـيــرك ـيــون ق ــدام ــى ك ـت ـبــا تــرتـكــز
ع ـلــى ت ـجــارب ـهــم ال ـش ـخ ـص ـيــة في
الحرب للتصدي ألفكار الخبراء
االس ـتــرات ـي ـج ـي ـيــن والـمـخـطـطـيــن
الـعـسـكــريـيــن ف ــي واش ـن ـطــن ،لكن
الوضع في كتاب أكيرمان يختلف،
فهو يستكشف الفرص الضائعة
فــي الـحــرب األميركية وتفاصيل
االنسحاب الفاشل ،لكنه يعكس
ف ـ ــي نـ ـه ــاي ــة ال ـ ـم ـ ـطـ ــاف ال ـع ـق ـل ـيــة
الـشــائـبــة ال ـتــي ت ـح ـ ّـرك مهندسي
ّ
الحرب ،فعلى غرار واشنطنُ ،يركز
أكـيــرمــان على الـقــوات العسكرية
والسياسات األميركية من خالل
تحليل مـســار ال ـحــرب مــن وجهة
ضيقة ُ
نظر ّ
وي ّ
همش في المقابل
العوامل السياسية في أفغانستان
ودواف ــع األفـغــان وتجاربهم ،لكن
يكشف الكتاب عن غير قصد نقاط
الضعف التي عاقت استراتيجية
واشنطن.
ينتقد أكيرمان غياب «البنية
االج ـت ـم ــاع ـي ــة الـ ــازمـ ــة لـمـتــابـعــة
ال ـح ــرب» ،وه ــو يعني بـهــا فــرض
ض ــرائ ــب ع ـل ــى الـ ـح ــرب أو ط ــرح
مـســودة قــانــون خاصة بها لنيل
دعم شريحة أوسع من الرأي العام

جو بايدن
األميركي ،لكنه ال يوضح إلى أي
حد ستكون هذه الخطوات فاعلة
وي ـت ـجــاهــل اس ـت ـحــالــة تـنـفـيــذهــا
م ــن ال ـن ــاح ـي ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وف ــي
ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،كـ ــان ُي ـف ـت ــرض أن
تبقي الــواليــات المتحدة قواتها
الـعـسـكــريــة ف ــي أفـغــانـسـتــان بــدل
س ـح ـب ـهــا ،ب ـ ــرأي أكـ ـي ــرم ــان ،على
اعـ ـتـ ـب ــار أنـ ـه ــا لـ ــم ت ـك ــن ت ـخــوض
الحرب هناك كما كانت تفعل في
سورية وأج ــزاء من إفريقيا ،لكن
مــن الـســذاجــة أن ي ـصـ ّـدق أح ــد أن
البلد لم يكن يخوض الحرب ،حتى
ً
ً
ً
لو أبقى عــددا صغيرا نسبيا من
القوات األميركية هناك إلى أجل
غير ُمسمى :في عام  2021وحده،
سقط أكثر من  35ألف قتيل على
ص ـلــة بــال ـحــرب ف ــي أفـغــانـسـتــان،
ك ــذل ــك ال ت ـت ـمــاشــى ال ـف ـك ــرة الـتــي
تــدعــو ال ـم ـســؤول ـيــن األمـيــركـيـيــن
إل ـ ـ ــى االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـفـ ــاف بـ ـت ــداعـ ـي ــات
ال ـح ــرب م ــع دعـ ــوة أك ـي ــرم ــان إلــى
تـشـجـيــع األم ـيــرك ـي ـيــن الـعــاديـيــن
ً
على المشاركة شخصيا في هذه
الجهود.
يستحق أكيرمان اإلشادة على
دوره فــي مـســاعــدة األف ـغــان على
الـ ـه ــرب م ــن ب ـل ــده ــم ،ح ـيــن كــانــت
«طــالـبــان» تتقدم نحو كــابــول في
أغسطس  ،2021وهو محق حين
يعتبر عمليات اإلجالء فوضوية،
ّ
لكن وجهة النظر التي يطرحها
ُ
وه ـ ــو مـ ــوجـ ــود ع ـل ــى بـ ـع ــد آالف
األمـيــال قــد تـكــون م ـحــدودة ،فهو
يعرض رسائل نصية وإلكترونية
وم ـك ــال ـم ــات هــات ـف ـيــة ع ــن إج ــاء
ً
األفغان ،تزامنا مع كتابة عبارات
قصيرة عن العطلة العائلية التي
كان يمضيها في الفترة نفسها في
إيطاليا ،لكن ال يبدو هــذا الدمج
ً
مناسبا بأي شكل.

أشرف غني
تبقى التفاصيل التي يعرضها
أكيرمان عن األفغان الذين شارك
في إجالئهم محدودة ،فهو يذكر
أنـ ـ ــه لـ ــم ي ـك ــن يـ ـع ــرف م ـع ـظ ـم ـهــم،
ف ـك ــان ــت ج ـ ـه ــوده إلغ ــاث ــة غ ــرب ــاء
يحتاجون إلى المساعدة جديرة
ب ــالـ ـثـ ـن ــاء ،ل ـك ــن غـ ـي َــاب أي رابـ ــط
شخصي بين الطرفين يعني أن
القراء قد يضطرون لالطالع على
مراجع أخــرى إذا كانوا يبحثون
عــن مـصــدر مــوثــوق بــه عــن األيــام
األخـ ـي ــرة ل ـل ـحــرب األم ـيــرك ـيــة في
أفغانستان ،بما فــي ذلــك تجربة
الـشـعــب األف ـغــانــي الـ ــذي انقلبت
ً
حياته رأسا على عقب.
رغم عنوان الكتاب الفرعي ،ال
ّ
ُيــركــز الكاتب على نهاية الحرب
األم ـيــرك ـيــة ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان ،فلم
ً
يكن أكيرمان موجودا هناك خالل
عملية االنـسـحــاب ،وهــو ال يذكر
ّ
أن ــه حــلــل تـلــك الـنـهــايــة عــن قــرب،
لـكـنــه يعتبر تــوقـيــت االنـسـحــاب
ً
عشوائيا ويضع طريقة التعامل
مـعــه ف ــي خــانــة «ال ـخ ـيــانــة» ،ومــن
وجهة نظره ،كان ُيفترض أن تقوم
الواليات المتحدة بإجالء المزيد
مــن األفـغــان فــي أس ــرع وق ــت ،لكن
كان إقدام األميركيين على إجالء

م ـئ ــات آالف األفـ ـغ ــان ق ـبــل مــوعــد
اال ن ـس ـحــاب بكثير لينشر الهلع
ّ
ويسرع انهيار
على نطاق أوسع
الـحـكــومــة األفـغــانـيــة ،كــذلــك ،كــان
ً
مـسـتـبـعــدا أن تستمر أي عملية
إج ــاء مــدروســة مــن دون إحــداث
ً
القدر نفسه من الفوضى تزامنا
م ــع ان ـه ـي ــار ال ـح ـكــومــة واقـ ـت ــراب
«طالبان» من كابول.
ً
انطالقا من فرضيات أكيرمان،
كان ُيفترض أن تجازف الواليات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة فـ ـ ــي مـ ــواج ـ ـهـ ــة هـ ــذه
السلسلة المتوقعة من األحــداث،
ل ـك ــن ع ـل ــى غ ـ ــرار ع ـ ــدد ك ـب ـيــر مــن
م ـن ـت ـقــدي طــري ـقــة االن ـس ـح ــاب ،ال
يـ ـعـ ـت ــرف أك ـ ـيـ ــرمـ ــان بــال ـم ـع ـض ـلــة
التي يواجهها صانعو السياسة
األميركية ،ومن الواضح أن جوانب
عــدة مــن عملية اإلج ــاء الطارئة
ك ــان ــت سـتـسـتـفـيــد م ــن تـخـطـيــط
مـ ـسـ ـب ــق ،فـ ـق ــد كـ ــانـ ــت ال ـح ـك ــوم ــة
ً ُ
صدر
األميركية تستطيع مثال أن ت ِ
المزيد من تأشيرات المهاجرين
الخاصة ،فيتمكن األفـغــان الذين
عملوا لصالح الواليات المتحدة
طلب لنيلها ،لكن تبقى
من تقديم ٍ
الـفـكــرة الـقــائـلــة إن تنفيذ عملية
ً
إجـ ــاء واس ـع ــة ك ــان مـمـكـنــا قبل
 31أغسطس مــن دون إح ــداث أي
ّ
اضطرابات ّ
مجرد وهم ،فقد نظمت
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة وج ـمــاعــات
خاصة بعد االنسحاب اإلجراءات
الـ ــازمـ ــة إلخـ ـ ـ ــراج آالف األفـ ـغ ــان
اآلخرين من البلد ،منهم أشخاص
م ـعـ ّـرضــون لـلـخـطــر أو ك ــان ــوا قد
عملوا مع القوات األميركية.
خالل السنوات األخيرة للحرب،
ّ
اتضح للجميع أن واشنطن كانت
مضطرة لالختيار بين الخسارة
السريعة والخسارة البطيئة في
أفغانستان ،وحين قــرر الرئيس

األمـيــركــي جــو بــايــدن االنسحاب
بالكامل ،في أبريل  ،2021اختار
بــذلــك الـخـســارة الـســريـعــة ،مــع أن
سرعة الخسائر المرتقبة لم تكن
واضحة في تلك المرحلة ،ويزعم
أكيرمان أن «الحكومة األفغانية
حاربت طالبان إلى أن وصلت إلى
طريق مسدود حين أعلن الرئيس
بايدن انسحابه من البلد» ،لكنها
معلومة غير صحيحة ،إذ بــدأت
«طــالـبــان» ُتـ ّ
ـوســع مكاسبها منذ
ً
سـنــوات ،وتـحــديــدا منذ أن بــدأت
الواليات المتحدة تسحب قواتها
ال ـع ـس ـك ــري ــة بـ ـع ــد عـ ـ ــام ،2014و
بـعــد تـلــك الـمــرحـلــة اعـتـبــر بعض
المسؤولين األميركيين الوضع
ً
ً ُ ْ
تنزفا للقوة»،
القائم «مــأزقــا مس ِ
وهـ ــي عـ ـب ــارة ت ـح ـمــل تـنــاقـضــات
كثيرة.
ّ
في غضون ذلك ،اهتزت شرعية
ً
ال ــرئـ ـي ــس أشـ ـ ـ ــرف غـ ـن ــي م ـح ـل ـيــا
وتراجعت سيطرته على النظام
ال ـس ـي ــاس ــي ،ف ـتــابــع ات ـك ــال ــه على
ال ـم ـســاعــدات ال ـخــارج ـيــة والــدعــم
العسكري.
حـيــن ق ــرر ب ــاي ــدن االن ـس ـحــاب،
كـ ــان ي ـم ـكــن أن ت ـتــوصــل ال ـحــرب
َ
َ
إلى نتيجتين محتملتين ،فوفق
ال ـس ـي ـنــاريــو األول ،كــانــت حــركــة
«ط ـ ــالـ ـ ـب ـ ــان» سـ ـتـ ـف ــرض ن ـف ــوذه ــا
وتطلق معركة ّ
مطولة للسيطرة
على المدن ،وكان يمكن أن تتحول
ه ــذه ال ـم ـعــركــة إل ــى ح ــرب أهـلـيــة
مـتـعــددة الـفـئــات ،أمــا السيناريو
الـ ـث ـ ّـان ــي ،وه ـ ــو االحـ ـتـ ـم ــال الـ ــذي
ت ـحــقــق ع ـلــى أرض ال ــواق ــع ،فهو
يفترض أن يطلق االنسحاب أزمة
ثقة بين األفـغــان ،مما يــؤدي إلى
ان ـه ـيــار ال ـح ـكــومــة وق ـ ــوات األم ــن
ً
ســريـعــا ،وك ــان مــن الـصـعــب على
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة أن ت ـتــوقــع

حـصــول السيناريو الـثــانــي ألنه
يتوقف على تقييم دقيق لمواقف
معظم األفغان من متابعة القتال،
وهو تقييم َع ِجز األميركيون عن
القيام به.
ل ـ ـطـ ــال ـ ـمـ ــا ك ـ ـ ـ ــان اح ـ ـت ـ ـم ـ ــال أن
تـ ـنـ ـتـ ـش ــر ال ـ ـفـ ــوضـ ــى مـ ـ ــع رحـ ـي ــل
ً
األميركيين قــائـمــا ،بغض النظر
عــن شكل االنـسـحــاب ،فقد يكون
جـ ــزء م ــن االنـ ـتـ ـق ــادات الـمـتـعـلـقــة
بطريقة تـعــامــل إدارة بــايــدن مع
ً
االنسحاب من أفغانستان محقا،
منها تعليقات ذكــرهــا أكـيــرمــان
ً
شخصيا ،لكن من خالل التركيز
الـ ـمـ ـف ــرط ع ـل ــى مـ ــا ح ـص ــل خ ــال
ً
 15يــومــا مــن ع ــام  ،2021يوحي
كـ ـت ــاب ــه ب ـ ـ ــأن الـ ـفـ ـش ــل األسـ ــاسـ ــي
يتعلق بطريقة انسحاب الواليات
ال ـم ـت ـحــدة م ــن أف ـغــان ـس ـتــان ،بــدل
أن ُي َ
نسب ذلــك الفشل إلــى طريقة
دخول األميركيين إلى البلد وما
فعلوه أثناء وجودهم هناك.
وت ـث ـب ــت األي ـ ـ ــام األخ ـ ـيـ ــرة قـبــل
االنسحاب مدى هشاشة الحكومة
األفـغــانـيــة والـمــؤسـســات األمنية
المحلية الـتــي حــاولــت الــواليــات
الـمـتـحــدة ب ـنــاء هــا عـلــى م ــر أكـثــر
م ــن ع ـق ـ َـدي ــن ،وإذا ك ــان ــت الـقـصــة
ال ـتــي يـتــداولـهــا األم ـيــرك ـيــون عن
ُ ّ
الحرب األفغانية ال تركز على تلك
الــوقــائــع بــل عـلــى طــريـقــة تنظيم
االن ـس ـحــاب األم ـيــركــي وتــوقـيـتــه،
ف ــا مـفــر م ــن أن يـغـفـلــوا ع ــن أهــم
الدروس المستخلصة من الحرب:
ثمة حــدود لما تستطيع األمــوال
وقــوة اإلرادة األميركية تحقيقه،
ـرب ال
ولتجنب االنسحاب من حـ ٍ
فائز فيها ،تقضي أفضل طريقة
ـرب مماثلة
بـعـ
ـدم ال ـت ــورط فــي ح ـ ٍ
ً
أصال.

تعاون عالمي محتمل بين الهند والبرازيل بعد فوز لوال
ً
انطالقا من منتدى الحوار الثالثي
بين الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا،
ومجموعة «بريكس» ،والرئاسات
المتعاقبة لمجموعة العشرين،
تستطيع البرازيل والهند أن تجمعا
نقاط قوتهما لطرح أجندتهما
ُ
اإلصالحية وتشكيل كتلة ت ّميزهما عن
الغرب والصين وروسيا.

●

جاك ديتش -فورين بوليسي

في  30أكتوبر ،انتخب البرازيليون الرئيس
السابق لويز إيناسيو لوال دا سيلفا المعروف
باسم «ل ــوال» ،فأصبح بذلك رئيس البرازيل
ً
ً
مجددا ،كان السباق محتدما على نحو غير
م ـتــوقــع ،وق ــد ت ـح ــددت نـتـيـجـتــه ب ـف ــارق 2.1
مليون صوت فقط ،فحصد لوال  50.9في المئة
من األصــوات مقابل  49.1في المئة للرئيس
المنتهية واليته جايير بولسونارو.
ّ
يصب التركيز على خطط
من المتوقع أن
ل ــوال فــي مـجــال الـسـيــاســات المحلية وطــرق
ً
تنفيذها نظرا إلى وفرة التحديات الداخلية
التي تواجهها البرازيل ،وفي غضون ذلك ،كان
دور البلد قد انكمش على الساحة العالمية
منذ انتهاء عهد لوال في عام  ،2010فتعاملت
الـ ـب ــرازي ــل ،ال ـت ــي ك ــان ــت قـ ــوة عـظـمــى نــاشـئــة
فــي الـســابــق ،مــع فـضــائــح الـفـســاد واألزم ــات
السياسية التي تزامنت مع أســوأ ركــود منذ
عقود .أمعن بولسونارو في إضعاف مكانة
البرازيل الدولية بسبب خطاباته المعادية
ً
للعولمة ،تزامنا مع سحب البلد من مؤسسات
دولـيــة ع ــدة ،وتسريع تدمير غــابــة األم ــازون
ال ـم ـط ـيــرة ،وال ـت ـقــرب م ــن الــرئ ـيــس األمـيــركــي
الـســابــق دون ــال ــد تــرامــب والــرئ ـيــس الــروســي
فالديمير بوتين.
بــاخـتـصــار ،قــد ي ـبــدو دور ال ـبــرازيــل على
ً
الساحة العالمية اليوم أقــل تأثيرا مما كان
عليه خــال عهد لــوال السابق (بين العامين
 2003و )2010لـكـنــه يـسـتـحــق االن ـت ـب ــاه ،ال

سيما من الدول الواقعة في الجنوب العالمي،
وعلى رأسها الهند ،ولفهم السبب ،ال بد من
مراجعة دور الـبــرازيــل الــدولــي فــي عهد لوال
السابق والطموحات الخارجية التي ّ
عبر عنها
ُ َ
المنتخب ،سيلسو أموريم،
مستشار الرئيس
في الفترة األخيرة.
ف ـ ــي الـ ـعـ ـق ــد األول م ـ ــن ال ـ ـق ـ ــرن ال ـ ـحـ ــادي
وال ـع ـشــريــن ،نـقــل ل ــوال وأم ــوري ــم ،الـ ــذي كــان
وزيــر الخارجية في عهده ،محور السياسة
الخارجية من العالقات بين الشمال والجنوب
ً
إلى العالقات بين دول الجنوب العالمي سعيا
إلــى زيــادة تأثير بلدان ناشئة مثل البرازيل
والهند على الحوكمة العالمية ،وعندما تسلم
أموريم منصبه في عام  ،2003أعلن أولويات
البرازيل التي تتمحور حول ردم الفجوة بين
الدول الغنية والفقيرة و«إرساء الديموقراطية»
فــي الـنـظــام ال ــدول ــي ،ثــم ح ــاول تحقيق هــذه
األهداف بوسائل متنوعة.
على مر عهد لوال السابق ،كررت البرازيل
م ـطــال ـب ـهــا بـ ـش ــأن إصـ ـ ــاح األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة،
ً
ً
وحاولت أن تصبح عضوا دائما في مجلس
األم ــن ،وتقاسمت هــذا الطموح مــع ألمانيا،
والـ ـي ــاب ــان ،وال ـه ـن ــد ،م ـمــا أدى إلـ ــى تشكيل
«مجموعة األرب ــع» ،وفــي عــام  ،2010حاولت
إدارة لــوال الـتـ ّ
ـوســط بين واشـنـطــن وطـهــران
في األزمة المرتبطة ببرنامج إيران النووي.
باختصار ،طرحت البرازيل نفسها كالعبة
عالمية بعد عــام  ،2000فطالبت بمقعد لها
على طاولة السياسة العالمية.
ً
لـ ـك ــن تـ ـغ ـ ّـي ــر الـ ــوضـ ــع الح ـ ـق ـ ــا ،وت ــرافـ ـق ــت
مـعـظــم فـ ـت ــرات ال ـع ـقــد األول م ــن هـ ــذا ال ـقــرن
مــع اسـتـقــرار جيوسياسي ،وارت ـفــاع أسعار
السلع ،وتــراجــع مـعــدالت الفائدة األميركية،
وزيــادة االستثمارات الخارجية في البرازيل
وأم ـيــركــا الــاتـيـنـيــة ،لـكــن ال ـح ــرب الــروسـيــة
ُ
بدأت ضد أوكرانيا اليوم تسبب اضطرابات
ج ـيــوس ـيــاس ـيــة وف ــوض ــى ع ــال ـم ـي ــة ،وت ــرف ــع
مستويات التضخم وأسعار الفائدة ،وتزيد
ً
النقص الغذائي ســوءا ،ففي الوقت نفسه ،ال
تزال معظم دول العالم ،بما في ذلك البرازيل،
تتعافى مــن أزم ــة كــورونــا ،ومــن المتوقع أن
ً
تكون واليــة لــوال الثالثة أكثر اضـطــرابــا من
َ
َ
أول واليتين رئاسيتين ،فهو يواجه مقاومة

الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو
واسعة ،أو حتى عدائية شديدة ،من المجلس
الــوط ـنــي ال ـبــرازي ـلــي ،وس ـت ـكــون صــاحـيــاتــه
أضعف من السابق بعد فوزه في االنتخابات
بفارق بسيط.
مع ذلك ،قد يعيد عهد لوال الجديد إحياء
الـتـعــاون بين دول الـجـنــوب الـعــالـمــي ،حيث
يتكلم الكثيرون عن ترشيح أموريم ،مهندس
السياسة الـخــارجـيــة السابقة فــي عهد لوال
األول ،لمنصب وزير الخارجية في حكومته
ً
الـجــديــدة ،مــع أن أح ــدا ّلــم يؤكد هــذا التوجه
بعد .وحتى لو تسلم مرشح آخر هذا المنصب،
فال مفر من أن تنعكس آراء أموريم ،مستشار
لوال األساسي في السياسة الخارجية ،على
أولويات البرازيل الدولية.
ً
لــم تتغير آراء أمــوريــم كـثـيــرا مـنــذ العهد
الـســابــق ،فهو ش ـ ّـدد فــي مقابلة جــديــدة على
ضرورة تقوية العالقات مع إفريقيا ودعا إلى
تجديد التكامل بين دول أميركا الالتينية:
ً
يـبــدو هــذا الـهــدف قــابــا للتنفيذ الـيــوم ،بما
أن المنطقة تشهد مــوجــة جــديــدة مــن «المد
الوردي» الذي يجمع حكومات يسارية تحمل
العقلية نفسها ،ويأتي فــوز لــوال ليزيد قوة
هذا المعسكر (مع أن التحديات التي تواجهها
تلك الحكومات اليسارية ال تزال هائلة) .أعلن
ً
أموريم أيضا دعمه النضمام األرجنتين إلى
مجموعة «بريكس».
لكن حتى اآلن ،لم تذكر أوساط لوال الهند،
أو حتى آسيا ككل ،باستثناء الصين ،أكبر
شــريـكــة تـجــاريــة لـلـبــرازيــل ،إن ــه أم ــر مفاجئ

لويز إيناسيو لوال دا سيلفا
ألن ال ـبــرازيــل والـهـنــد تـحـمــان الـمــواصـفــات
الالزمة إلقامة شراكة ثنائية ،وعلى غرار وزير
الخارجية الهندي ،سوبرامانيام جايشانكار،
يظن أمــوريــم أن الحوكمة العالمية يجب أن
تصبح «عالمية» بمعنى الكلمة ،مما يعني
ُ
ص ّر
أن
يتراجع تركيزها على الغرب ،وهو ي ِ
ً
أيضا على الدعوة إلى إصالح األمم المتحدة
ومنح دول ناشئة مثل البرازيل والهند الحق
بتوجيه مسارها بنفسها ،وبغض النظر عن
وجهة الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي.
ح ـت ــى أن أمـ ــوريـ ــم اقـ ـت ــرح إضـ ـف ــاء طــابــع
مؤسسي مضاعف على مجموعة العشرين
ً
كي تشمل المزيد من الدول النامية وعددا أقل
من الدول األوروبية ،وقد تصبح هذه الهيئة
بديلة عن مجلس األمن في نهاية المطاف ،إذ
يعتبره أموريم أداة عقيمة ال تزال رهينة حق
النقض الذي تستعمله الدول دائمة العضوية،
وتـتـمــاشــى ه ــذه الــدعــوة مــع دع ــوات مماثلة
أطلقها جايشانكار إلصالح معنى التعددية
وإعطاء طابع «معاصر» للحوكمة العالمية.
وبـمــا أن الـهـنــد وال ـبــرازيــل تــدركــان حجم
العوائق التي تمنع تعديل المؤسسات الدولية
األساسية على نطاق واس ــع ،يتابع البلدان
الــدعــوة إلــى إص ــاح مجلس األم ــن فــي األمــم
المتحدة ويحاوالن انتزاع مقعد دائــم لهما،
ً
كما حصل سابقا ،يستطيع البلدان أن يتعاونا
في هذا المجال ،بالتنسيق مع ألمانيا واليابان
من مجموعة األربع.
ومـثـلـمــا كــانــت ال ـق ـيــادة الـهـنــديــة الــراهـنــة

وزير الخارجية البرازيلي أموريم
واض ـحــة ب ـشــأن تـ ّ
ـوجـهـهــا إل ــى إط ــاق مسار
مستقل في الشؤون الخارجية ،تبدو البرازيل
فــي عـهــد ل ــوال مستعدة لــرفــض ال ـع ــودة إلــى
الحرب الباردة التي كانت ثنائية القطب وقد
تجبرها الـيــوم على االختيار بين الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة وال ـص ـي ــن ،أو ب ـيــن ح ـلــف ال ـنــاتــو
واالستبداد،
وروسيا ،أو بين الديموقراطية
ّ
ّ
وتــتـضــح ه ــذه الــرغـبــة الـمـشـتــركــة فــي تبني
َ
سياسة عدم االنحياز في ردود البلدين على
الغزو الروسي ألوكرانيا ،حيث ّ
صوتت إدارة
قرار يدين
بولسونارو المنتهية واليتها على ٍ
العدوان الروسي ضد أوكرانيا في شهر مارس
الماضي ،لكنها امتنعت عــن التصويت في
ً
مجلس األمن حديثا إلدانة إقدام روسيا على
ضم أقاليم في شــرق أوكرانيا ،وفــي غضون
ذلك ،امتنع أموريم عن اتخاذ موقف واضح،
فــأعـلــن أن ال ـبــرازيــل فــي عـهــد ل ــوال ستحاول
إقامة تعاون دولي بدل اتخاذ مواقف عدائية
واع ـت ـبــر ال ـم ـف ــاوض ــات ،ال ال ـع ـقــوبــات ،األداة
الفاعلة الوحيدة في المراحل المقبلة ،وفي
شهر مــايــو َص ـ َـدم لــوال الكثيرين فــي الغرب
حين قــال إن الرئيس األوكــرانــي فولوديمير
زيـلـيـنـسـكــي ي ــري ــد ال ـح ــرب وي ـج ــب أن يقبل
بالتفاوض ،فلطالما زعمت الهند من جهتها
أنها «تؤيد السالم» ،لكنها رفضت في الوقت
ّ
نفسه المواقف الغربية التي تتهمها بالوقوف
على هامش الصراع.
ً
أخ ـي ــرا ،يــريــد ال ـب ـلــدان تـنــويــع عالقاتهما
ال ـخــارج ـيــة ،حـيــث تـشـعــر الـهـنــد بــالـقـلــق من

م ـنــاف ـس ـت ـهــا ال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة مـ ــع ال ـص ـيــن،
وتحاول إقامة توازن براغماتي بين الحفاظ
عـلــى عــاقــات وثـيـقــة مــع ال ــوالي ــات المتحدة
وأط ــراف إقليمية أخ ــرى ،بما يشبه تحالف
«الحوار األمني الرباعي» ،وحماية روابطها
ً
القديمة مع روسيا ،وسعت البرازيل تاريخيا
إل ــى تـقـلـيــص ن ـفــوذ ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة في
أميركا الجنوبية ،ومن المنتظر أن تتابع هذه
المساعي في عهد لوال الجديد ،لكنها تدرك
فــي الــوقــت نفسه ضعفها االقـتـصــادي الــذي
ينجم عن اتكالها المفرط على تصدير السلع
إلى الصين والنقص الراهن في االستثمارات
الخارجيةّ .
شدد لوال خالل حملته االنتخابية
على رغبته في أن يجول العالم للتشجيع على
زيادة االستثمارات الخارجية في البرازيل ،فقد
تكون الهند وجهة مناسبة في هذا المجال،
حيث يسمح تكثيف الـتـجــارة بين البلدين
بتحقيق أهداف مهمة ،ال سيما في ظل ارتفاع
ّ
وتوسع
الطلب الهندي على الواردات الزراعية
ّ
قــوة البرازيل في هــذا القطاع ،فاليوم تشكل
تـبــادالت البرازيل التجارية مع الهند نسبة
بسيطة من تجارتها مع الصين أو الواليات
المتحدة ،ويبدو توسيع الــروابــط التجارية
ً
ً
بين البلدين ممكنا ،وقد ينعكس إيجابا على
استقاللية برازيليا ونيودلهي على مستوى
الحوكمة العالمية والشؤون الجيوسياسية.
م ــن الـمـنـتـظــر أن يـجـتـمــع قـ ــادة مجموعة
العشرين هذا الشهر في بالي ،حيث ستتسلم
ُ ّ
الهند رئاسة المجموعة قبل أن تسلمها إلى
ال ـبــرازيــل فــي أواخـ ــر ع ــام  ،2023وإذا أرادت
البرازيل والهند التعاون على الساحة العالمية
لتحقيق أهداف مشتركة ،فقد ال يجد البلدان
ً
فرصة أفضل من هذه الظروف ،وانطالقا من
منتدى الحوار الثالثي بين الهند والبرازيل
وجـ ـن ــوب إف ــري ـق ـي ــا ،وم ـج ـمــوعــة «ب ــري ـك ــس»،
والرئاسات المتعاقبة لمجموعة العشرين،
يستطيع الـبـلــدان أن يجمعا نـقــاط قوتهما
لطرح أجندتهما اإلصالحية وتشكيل كتلة
ُت ّ
ميز نفسها عن الغرب والصين وروسيا.
ل ــم تـكــن ال ـعــاقــات بـيــن ال ـب ــرازي ــل والـهـنــد
ً
قوية على نحو خاص يوما ،لكنهذا الوضع
قد يتغير خــال واليــة لــوال الثالثة ،شــرط أن
يقتنص البلدان الفرصة المتاحة أمامهما.
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سلة أخبار
إردوغان عن األسد:
ال خالفات أبدية بالسياسة

عمال نفطيون يضربون وفي اإلطار الطفل كيان ( 10سنوات) الذي قتل في خوزستان
صرح الرئيس التركي رجب
طيب إردوغان ،أمس ،بأنه قد
يعيد النظر في العالقات مع
الرئيس السوري بشار األسد
بعد االنتخابات الرئاسية
والبرملانية املقرر إجراؤها
في تركيا في يونيو من العام
املقبل .وردًا على سؤال حول
احتمال عقده لقاء مع األسد،
قال إردوغان إنه ال يوجد
استياء أو خالف أبدي في
السياسة .وخالل سبتمبر
املاضي ،أعرب إردوغان عن
رغبته في لقاء األسد ،إن تمكن
من حضور قمة سمرقند.

حريق جديد بمطار بغداد
يطيح  3قيادات

خامنئي متحدثا خالل اجتماع في طهران أمس (إرنا)

ً
لقي  19شخصا مصرعهم
بسبب أعمال عنف في أنحاء
ّ
إيران ،في حين حذر مسؤولون
إيرانيون من حرب أهلية
وتقسيم البالد ،مع تواصل
االحتجاجات للشهر الثالث
على التوالي.

بارزاني يدعو
طهران لعدم نقل
توتراتها الداخلية
إلى دول الجوار

أس ـفــرت أع ـمــال عـنــف متفرقة
عن مصرع  19شخصا في أنحاء
إيران خالل الـ  24ساعة الماضية،
فيما أطلق مسؤولون إيرانيون
تـ ـح ــذي ــرات مـ ــن ت ـ ـعـ ـ ّـرض ب ـلــدهــم
لمخطط خــارجــي يرمي إلشعال
ً
حــرب أهلية ،تمهيدا لتقسيمها
على خلفية دخول االحتجاجات
ال ـش ـع ـب ـيــة ال ـم ـطــال ـبــة بــالـتـغـيـيــر
شهرها الثالث أمس.
وأعلنت منظمة هنغاو الكردية
لـحـقــوق اإلنـ ـس ــان ،لـيــل األرب ـع ــاء
ـ ا لـ ـخـ ـمـ ـي ــس ،أن  10أ شـ ـخ ــاص
قتلوا بنيران األمــن اإليــرانــي في
م ــدن س ـن ـنــدج وس ـقــز بمحافظة
ك ــردسـ ـت ــان وبـ ــوكـ ــان بـمـحــافـظــة
أذربيجان الغربية خالل الساعات
األربع والعشرين الماضية.
ف ـ ـ ـ ـ ــي غـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،قـ ـت ــل
م ـس ـ ّـل ـح ــون ع ـل ــى م ـت ــن ّ
دراجـ ـ ــات
نــاريــة  9أش ـخــاص بينهم ام ــرأة
وطفالن ،في اعتداءين منفصلين
ب ـخ ــوزس ـت ــان وأصـ ـفـ ـه ــان .وق ـتــل
 7أشـ ـ ـخ ـ ــاص ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة إي ـ ــذة
بخوزستان التي تسكنها األقلية
العربية واثنان في أصفهان.
وأوق ــف  3مشتبه بهم ،بينما
تجري عمليات البحث عن آخرين
ب ـعــد أول ه ـج ــوم وقـ ــع األربـ ـع ــاء
واس ـت ـهــدف محتجين وعـنــاصــر
أمــن فــي إي ــذة ،فيما أعلن تنظيم
داعـ ـ ــش م ـس ــؤول ـي ـت ــه ع ــن تـنـفـيــذ
ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـت ــي ت ـعــد ال ـثــان ـيــة لــه
خالل  3أسابيع ،بعد هجوم على
مرقد شيعي في شيراز أسفر عن
مصرع نحو .20

وف ــي ه ـجــوم آخ ــر وق ــع بـعــد 4
ساعات في أصفهان ،ثالث أكبر
المدن اإليرانية ،أطلق مهاجمان
على متن دراجة بخارية النار من
أسلحة آلية على عناصر من قوات
«ال ـب ــاس ـي ــج» ال ـتــاب ـعــة ل ـ ـ «ل ـحــرس
ال ـ ـثـ ــوري» ،م ـمــا أس ـف ــر ع ــن مقتل
عنصرين وإصابة اثنين بجروح.
ووص ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــت وكـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة األنـ ـ ـب ـ ــاء
(إرن ـ ـ ـ ــا) م ـن ـف ــذي إطـ ـ ــاق الـ ـن ــار ب ـ
«اإلرهــابـيـيــن» ،وقــالــت« :عـلــى إثر
دعوة مجموعات مناهضة للثورة
اإلسالمية إلى االحتجاج ،استغل
ع ـن ــاص ــر إره ــابـ ـي ــون مـسـلـحــون
وج ـ ـ ـ ــود عـ ـ ــدد م ـ ــن األش ـ ـخ ـ ــاص،
وبدأوا بإطالق النار على الناس
وعناصر األمن» في سوق مدينة
إيذه.
وأفــادت «إرنــا» بأن «اثنين من
ّ
توفيا
الجرحى ،في هجوم إيذه،
فجر أمس ،لترتفع حصيلة القتلى
إلى  ،7إضافة إلى  8جرحى».

ضغوط ومخطط
وب ـ ـعـ ــد االعـ ـ ـت ـ ــداء الـ ـث ــان ــي فــي
أصـفـهــان ال ــذي حـ ّـمـلــت السلطات
اإليـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة م ـ ـسـ ــؤول ـ ـي ـ ـتـ ــه إل ـ ــى
«إرهابيين» ،أمر الرئيس إبراهيم
رئ ـي ـس ــي ال ـس ـل ـط ــات ال ـم ـع ـن ـ ّـي ــة ب ـ
ّ
«التحرك فورا لتحديد هوية منفذي
االع ـت ــداء وتسليمهم إل ــى النظام
القضائي لتتم معاقبتهم» .وفي
تصريحات منفصلة ،قال رئيسي
إن «األعداء يدأبون على استهداف
إي ــران ،ألنها استطاعت أن تحقق
اإلن ـج ــازات العظيمة ،بــالــرغــم من

باسيل في فرنسا لقطع الطريق على
فرنجية ...واحتجاجات إيران تلفح لبنان
•

بيروت ـ منير الربيع

يتوالى فشل مجلس النواب اللبناني في
انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،وتحولت
الـجـلـســة ال ـســادســة إل ــى مــا يـشـبــه الـفــوضــى
ً
السياسية والدستورية ،خصوصا في ظل
مـطــالـبــات الـعــديــد مــن ال ـن ــواب بـعـقــد جلسة
لتفسير الدستور حول اعتماد النصاب ،إذ
ّ
يصر رئيس المجلس نبيه بري على نصاب
ال ـث ـل ـث ـيــن ،ف ـي ـمــا ي ـطــالــب ن ـ ــواب ال ـم ـعــارضــة
باعتماد النصف زائد واحد.
بعض الـنــواب اآلخــريــن وضـعــوا اإلصبع
على الجرح ،معتبرين أنه ال قدرة للمجلس
مجيء كلمة
على انتخاب رئيس جديد قبل ُ
ّ
السر الخارجية ،وقبل حصول توافق دولي.
ً
وكان الفتا موقف النائب أشرف ريفي الذي
ق ــال إن ــه سـيــدعــو ب ــري إل ــى وق ــف الجلسات
وم ـن ــع ع ـقــدهــا ق ـبــل مـنـتـصــف ش ـهــر فـبــرايــر
المقبل ،لحين توافر معطيات خارجية .ولم
يفصح ريفي عن سبب اختياره هذا التاريخ.
ما شهدته الجلسة السادسة إلــى جانب
السجال الدستوري ،هو بروز اسم جديد من
حيث التصويت ،وهو اسم سليمان فرنجية،
ً
ً
الــذي نــال صوتا واح ــدا ،وســط تأكيدات من
حلفاء زعيم «تـيــار الـمــردة» وداعميه بأنهم
ليسوا وراء هذه الخطوة.
واع ـت ـبــر م ـقـ ّـربــون م ــن الــزع ـيــم ال ـمــارونــي
الشمالي أن من وضع الصوت هدفه إحراق
فرنجية ،واسـتــدراج اآلخــريــن للتصويت له
بشكل ال ينال فيه عــدد األص ــوات المطلوب
فيخرج من السباق.
وبـيـنـمــا ت ـتــواصــل ال ـت ـحــركــات الفرنسية
للتوصل إلى صيغة تسوية رئاسية شاملة،
ب ــرزت زي ــارة لــرئـيــس الـتـيــار الــوطـنــي الـحـ ّـر،

جبران باسيل ،إلى باريس ،حيث عقد لقاءات
مع مسؤولين فرنسيين عن الملف اللبناني
بينهم المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك
دوريـ ـ ـ ــل ،ورئـ ـي ــس الـ ـمـ ـخ ــاب ــرات ال ـخــارج ـيــة
الـفــرنـسـيــة ،بــرنــار إيـمـيـيــه .وحـســب مـصــادر
م ـتــاب ـعــة ،ف ــإن زي ـ ــارة بــاس ـ ّيــل م ـح ــاول ــة منه
إلقناع الفرنسيين بعدم تبني خيار فرنجية
للرئاسة ،لكونه يناقض كل الحديث الفرنسي
ّ
عن التجديد والتطوير في لبنان ،ألن انتخابه
يـعـنــي إعـ ــادة إح ـي ــاء م ـعــادلــة التسعينيات
في لبنان بين فرنجية ونبيه بــري ونجيب
ميقاتي ،وهذا أمر يرفضه المسيحيون.
ويبدو أن رياح االحتجاجات في إيران قد
لفحت لبنان ،إذ حصل تجاذب على موقف
لبنان مــن مـشــروع ق ــرار تـقـ ّـدمــت بــه ألمانيا
ينتقد قمع المحتجين فــي إ ي ــران سيجري
الـتـصــويــت عليه فــي لجنة حـقــوق اإلنـســان
فــي األمــم المتحدة ،إذ تـعـ ّـرض المسؤولون
ال ـل ـب ـنــان ـيــون ل ـض ـغــوط أم ـيــرك ـيــة وإي ــران ـي ــة
م ـت ـعــاك ـســة ،إذ ي ـطــالــب األم ـي ــرك ـي ــون لـبـنــان
بالتصويت لمصلحة الـقــرار ،أو باالمتناع
عن التصويت ،فيما تريد إيــران أن تصوت
بيروت برفض القرار.
وبحسب المعلومات ،فقد حصل تواصل
بين حزب الله وكل من رئيس الحكومة نجيب
ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب
مساء األربـعــاء ،لعدم االستجابة للضغوط
األميركية .هــذه المؤشرات تفيد بــأن لبنان
ي ـق ـتــرب أك ـث ــر فــأك ـثــر م ــن ح ــاف ــة ال ــوق ــوع في
التجاذب اإلقليمي الدولي ،مما سيؤدي إلى
زي ــادة مـنـســوب الـتــوتــر أكـثــر ،وه ــذا سيؤثر
ً
سلبا على المسار الرئاسي ،مما يعني إطالة
أمد الفراغ وانتظار فترة أطول لحين حصول
تسوية إقليمية تكون لها انعكاسات داخلية.

التحديات والضغوط المفروضة
عليها».
فـ ــي م ـ ـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ـ ــك ،ق ـ ــال وزيـ ــر
الخارجية حسين أمير عبداللهيان
إن إس ــرائ ـي ــل وأجـ ـه ــزة م ـخــابــرات
ً
غــربـيــة «وض ـع ــوا خـطـطــا لنشوب
ح ـ ـ ـ ــرب أه ـ ـل ـ ـيـ ــة وت ـ ــدمـ ـ ـي ـ ــر إي ـ ـ ـ ــران
وتفكيكها».
وكتب عبداللهيان عبر «تويتر»:
«يجب أن يعلموا أن إي ــران ليست
ليبيا أو السودان .إن اإليرانيين لن
ينخدعوا بمثل هذه الخطط».
مــن جـهـتــه ،ق ــال قــائــد «الـحــرس
الثوري» ،اللواء حسين سالمي ،إن
«إيــران تشهد اليوم مؤامرة كبيرة
ضد شعبها يتصدرها مخدوعون
أصبحوا صدى لألعداء في الداخل
إلثارة الفتن».
وأضاف أن «أعداء إيران ّ
توجهوا
ً
اليوم نحو حرب الشهداء» ،مشيرا
إلى أن «كل شياطين العالم اجتمعت
ضد إيران ،وهي أميركا وبريطانيا
وفـ ــرن ـ ـسـ ــا وأل ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــا وال ـ ـك ـ ـيـ ــان
الصهيوني والسعودية وغيرهم».
واتهم سالمي الواليات المتحدة
بأنها «تريد رؤية شبابنا يقتلون
في الشوارع ووجوه الناس مرهقة،
وشعبنا مشتت ،وإيــران مقسمة»،
ً
مؤكدا أن هذه «األحالم لن تتحقق
ً
أبدا».
وفــي وقــت يـبــدو أن السلطات،
التي تخشى مواجهة مصير مشابه
لما يـحــدث فــي ســوريــة ،تتحضر
لموجات أوســع من االضطرابات،
شدد المرشد اإليراني علي خامنئي
على أن قتلى القوى األمنيةّ ،
«قدموا

ً
أرواحـ ـه ــم دف ــاع ــا ع ــن أم ــن وراح ــة
الشعب؛ وبهذه التضحيات جسدوا
نموذجا لكل القيم السامية التي
تندرج في مبدأ الشهادة والشهيد».
ونقل عن مصادر أمنية إيرانية
قولهم إن «مثيري أعـمــال الشغب
ب ــدأوا مرحلة جــديــدة مــن التحرك
تـهــدف إل ــى إش ـعــال ح ــرب داخلية
مسلحة».

انتقاد بلوشستان
وبرزت التحذيرات الرسمية من
اندالع حرب أهلية ،بعد ساعات من
احتجاج الزعيم الروحي للبلوش
ّ
السنة في إيران ،مولوي عبدالحميد
زه ـ ــي ،ع ـلــى أس ـل ــوب ال ــوف ــد ال ــذي
أرس ـ ـلـ ــه الـ ـم ــرش ــد اإلي ـ ــران ـ ــي عـلــي
خامنئي إلــى المحافظة لالطالع
على حقيقة األحــداث الدامية التي
ش ـهــدت ـهــا ال ـم ـح ــاف ـظ ــة ،وأس ـف ــرت
ع ــن مـقـتــل ن ـحــو  150ب ـصــدامــات
بين األم ــن واألهــالــي فــي سبتمبر
الـ ـم ــاض ــي .وأوض ـ ـ ـ ــح زه ـ ـ ــي ،عـبــر
«تويتر» ،أن «الوفد مارس المزيد من
ً
التهديد والترهيب ،بدال من االطالع
على الحقائق».
ّ
وكـ ـتـ ــب ي ـ ـقـ ــول« :كـ ــنـ ــا ن ـتــوقــع
مــن وف ــد ال ـمــرشــد أن يـطـلــع على
الحقائق ،وأن يدين جريمة جمعة
زاهدان الدامية ،وأن يواسي أهالي
ش ـهــداء وضـحــايــا ال ـحــادثــة ،وأن
ي ـن ـص ـف ـهــم ،ال أن ي ـه ــدد ويــرهــب
المظلومين».

تصدير التوتر
إلــى ذل ــك ،أف ــادت تقارير بأن

األح ــزاب اإليــرانـيــة المعارضة،
م ــن بـيـنـهــم مـمـثـلــون ع ــن ثــاث
ائ ـتــافــات مـهـمــة ،اجـتـمـعــت مع
البرلمان األوروبي في بروكسل،
أم ــس ،لمناقشة االحـتـجــاجــات
ال ـج ــاري ــة ومـسـتـقـبــل األوضـ ــاع
ف ــي إيـ ـ ـ ــران ،ف ـي ـمــا دعـ ــا الــزع ـيــم
الكردي العراقي مسرور بارزاني
إي ـ ـ ــران إل ـ ــى إيـ ـق ــاف هـجـمــاتـهــا
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاروخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى إقـ ـلـ ـي ــم
كردستان العراق «وعدم تصدير
توتراتها الداخلية للجوار».
جــاء ذلــك فــي وقــت تواصلت
في عــدة مناطق إيرانية بينها
العاصمة طـهــران وم ــدن أخــرى
المسيرات االحتجاجية الليلية
المواجهات مع القوات األمنية.
كما واصلت المحال التجارية
ف ــي عـ ــدة م ـ ــدن ،ب ـي ـن ـهــا ط ـه ــران
و ش ـ ـ ـيـ ـ ــراز وأراك و خـ ـ ــرا سـ ـ ــان،
إضرابها.

الملف النووي
م ـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة ث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ،وصـ ــف
المتحدث باسم وزارة الخارجية
اإلي ـ ــران ـ ـي ـ ــة ،نـ ــاصـ ــر ك ـن ـع ــان ــي،

م ـس ــاع ــي ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
وبــريـطــانـيــا وفــرنـســا وألمانيا
إلص ــدار ق ــرار يــديــن بـلــده خالل
اجتماع مجلس حكماء الوكالة
الدولية للطاقة الذرية ،المنعقد
ً
ح ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا ،ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــرار الـ ـ ُـم ـ ـعـ ــادي
ً
والـمــرفــوض ،مــؤكــدا أن طهران
سترد بشكل «حاسم وفعال» إذا
ما تمت الخطوة.

ّ
مسيرات وتسريب

إلـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،ك ـ ـشـ ــف ت ـح ـق ـيــق
أجرته الحكومة األميركية عن
وصول أجزاء تدخل في تكوين
ال ـم ـسـ ّـيــرات اإلي ــران ـي ــة ،أو على
األقل نسخة طبق األصل منها،
تــم إنتاجها فــي دول متحالفة
مـ ــع دول غ ــرب ـي ــة مـ ــن ضـمـنـهــا
إسرائيل ،أوردت صحيفة وول
ستريت جورنال األميركية ،أن
معظم األجزاء التي تتكون منها
ال ـط ــائ ــرات ال ـم ـسـ ّـيــرة اإليــران ـيــة
ال ـ ـمـ ـ ّ
ـوردة ل ــروس ـي ــا ت ـص ـنــع في
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة وأوروب ـ ـ ــا
ودول أخرى.

الرياض وسيول تتفقان على تعاون «نووي» ودفاعي
كشف ولي العهد السعودي األمير محمد بن
سلمان ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك  -يول
أم ــس عــن خـطــة لـتـحــويــل الـعــاقــة الـثـنــائـيــة إلــى
«شــراكــة استراتيجية» تشمل مـجــاالت رئيسية
مثل الدفاع والطاقة والمفاعالت النووية ،وتوقيع
سلسلة اتفاقيات إحداها في مجال الصناعات
البتروكيميائية تبلغ قيمتها  6.7مليارات دوالر.
وخ ـ ــال ج ـل ـســة م ـبــاح ـثــات رس ـم ـيــة م ــع يــول
ً
اسـ ـتـ ـع ــرض ــت م ـخ ـت ـل ــف ال ـ ـم ـ ـجـ ــاالت خ ـص ــوص ــا
االقتصادية واالستثمارية والتجارية ،إلى جانب
بحث تطورات األوضاع ،وعدد من الموضوعات
ذات االهتمام المشترك ،قال بن سلمان« :يسرنا أن
ننقل لكم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبدالعزيز».
ً
وأضـ ـ ـ ــاف« :ت ــأت ــي هـ ــذه الـ ــزيـ ــارة ت ــزامـ ـن ــا مــع
ً
مــرور  60عاما على عالقاتنا بما يؤكد الرغبة
فــي االس ـت ـمــرار فــي تــرسـيــخ أس ــس ه ــذه العالقة
التاريخية والعمل على استكمال الجهود الرامية
ً
إلى تعزيز التعاون في جميع المجاالت وأخذا في
االعتبار ما يتركز عليه بلدانا من ثقل سياسي
واقـتـصــادي وإقليمي ودول ــي وعضوية بلدينا
في مجموعة العشرين ،فإننا نسعى إلى تكثيف
الـعـمــل الـمـشـتــرك لـمــواجـهــة ك ــل م ــا ي ـهــدد األم ــن
والسلم الدوليين ويؤثر على أمن الطاقة وسالمة
سالسل اإلمداد».
وتابع« :نأمل توسيع التعاون بمجال الطاقة
وص ـن ــاع ــات ال ــدف ــاع ،ك ـمــا نـسـعــى ل ـل ـت ـعــاون في
ً
تقنيات المفاعالت النووية الصغيرة» ،موضحا
ً
ً
أن «الـعــاقــة شهدت تـطــورا كبيرا خــال العقود
الستة الماضية نتج عنها شراكة استراتيجية
مثمرة و مــن أ جــل المحافظة على مكتسباتها،
ً
فــإن ـنــا حــرص ـنــا دائـ ـم ــا ع ـلــى تـكـثـيــف ال ـت ـشــاور
والـتـنـسـيــق بـمــا يحقق الـتـطـلـعــات االقـتـصــاديــة
وبناء مستقبل أفضل للمنطقة والعالم ،وفي هذا
الـصــدد نشير إلــى التعاون الوثيقُ ضمن إطــار
الرؤية السعودية الكورية  2030ونشيد بما تم
خاللها ،كما نتابع باهتمام كبير منجزات اللجان
الـمـشـتــركــة ،ونـتـطـلــع إل ــى رف ــع وت ـيــرة التنسيق

قرر رئيس مجلس الوزراء
العراقي محمد شياع
السوداني ،أمس ،إعفاء كل
من مدير عام سلطة الطيران
املدني ومدير مطار بغداد
الدولي ومدير أمن املطار ،على
خلفية حادثتي حريق باملطار
خالل يومني.
وأجرى السوداني ،زيارة إلى
املطار وعقد اجتماعًا ضم
عدد من القيادات ،قبل أن يقرر
إطاحة القيادات من مناصبهم،
على خلفية حادثتي الحريق
اللتني شهدهما املطار .وأخمد
الدفاع املدني ،أمس ،حريقًا
التهم صالة نينوى املكونة من
طابقني.

ديندياس يرفض لقاء
المنقوش ويغادر طرابلس

رفض وزير الخارجية
اليوناني ،نيكوس ديندياس،
الذي كان من املقرر أن يزور
طرابلس ،أمس ،مغادرة
الطائرة لدى وصوله إلى
املطار ليتجنب استقباله من
قبل نجالء املنقوش نظيرته
في الحكومة الليبية التي
تشكك أثينا في «شرعيتها»
أمس .وقالت وزارة الخارجية
الليبية في بيان ،إن دندياس
«رفض النزول من الطائرة قبل
مغادرتها دون أي توضيح».
في املقابل ألقت أثينا باللوم
على السلطات الليبية،
واتهمتها بـ»التنصل من
اتفاق» ينص على عدم عقد
لقاء بني دندياس واملنقوش.

الرئيس الكوبي بالجزائر
لتفعيل وتوسيع العالقات

بن سلمان يستعرض مع يول حرس الشرف في سيول أمس (رويترز)
االس ـت ـث ـمــاري وتـعــزيــز ال ـشــراكــة بـيــن القطاعين
ال ـعــام وال ـخ ــاص ،ونــؤكــد أهـمـيــة االس ـت ـفــادة من
الفرص التجارية واالستثمارية الواعدة والمتاحة
للتعاون».
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،أك ـ ــد ي ـ ــول ال ـ ـحـ ــرص ع ـل ــى االرت ـ ـقـ ــاء
ً
بــالـعــاقــات إل ــى مـسـتــوى جــديــد ،مـشـيــرا إل ــى أن
السعودية تفخر بمستقبل جديد من خالل تنفيذ
ً
رؤي ــة  2030بـقـيــادة ولــي الـعـهــد ،ومتطلعا إلــى
توسيع وتطوير التعاون الثنائي واالستثمار
ف ــي مـ ـج ــاالت ال ـن ـم ــو الـ ـج ــدي ــدة وال ـم ـش ــروع ــات
ال ـض ـخ ـمــة م ـث ــل ن ـي ــوم وال ـص ـن ــاع ــات الــدفــاع ـيــة
والطاقة المستقبلية مثل الهيدروجين والثقافة
والسياحة.
ّ
وخ ـ ــال الـ ــزيـ ــارة ،وقـ ـع ــت ح ـكــوم ـتــا ال ــري ــاض
وس ـيــول وش ــرك ــات بينها أرام ـك ــو وســامـســونــغ
ســي انــد تــي وبوسكو القابضة وهـيــونــداي 26
اتفاقية للتعاون في الطاقة والسكك الحديدية
والكيماويات واألدوية واأللعاب والزراعة.
وبحسب مكتب يــول ،شملت االتـفــاقــات أكبر
استثمار لشركة «أرامكو» في مشروع «شاهين»

التابع لمصفاة «إس أوي ــل» الـكــوريــة الجنوبية
ال ـ ــذي س ـي ـت ــم ب ـم ــوج ـب ــه بـ ـن ــاء م ـن ـش ــآت إلن ـت ــاج
الـبـتــروكـيـمــاويــات فــي كــوريــا الـجـنــوبـيــة وتبلغ
قيمته  6.7مليارات دوالر.
وأعلن وزير االستثمار السعودي خالد الفالح
أن قيمة االتفاقات الموقعة أمس بلغت  30مليار
ً
دوالر ،مـشـيــرا إل ــى ات ـفــاق مــع كــوريــا الجنوبية
إلنشاء سبعة صناديق متخصصة.
وق ــال ــت شــركــة ال ـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة ال ـكــوريــة
(كيبكو) إنها وأربع شركات أخرى وقعت مذكرة
تفاهم مع صندوق االستثمارات العامة السعودي
ل ـب ـنــاء وتـشـغـيــل مـصـنــع إلن ـت ــاج الـهـيــدروجـيــن
واألمــونـيــا فــي السعودية مــن المتوقع أن ينتج
 1.2مليون طن.
وتحدث وزير التجارة الكوري لي تشانغ يانغ
عــن مــذكــرة تـفــاهــم بـيــن شــركــة هـيــونــداي روتـيــم
والمملكة للتعاون في مشروع للسكك الحديدية
للمنطقة االقتصادية والمدينة الذكية (نيوم)،
التي تبلغ تكلفتها  500مليار دوالر.

بدأ الرئيس الكوبي ميغيل
دياز كانيل ،أمس ،بشكل
عملي زيارته الرسمية
للجزائر ،بأجندة مكثفة،
تتضمن اجتماعات مع
القيادة الجزائرية ،إضافة إلى
زيارات رمزية ألماكن تحمل
دالالت معنوية في العالقات
الجزائرية الكوبية.
وجاء على رأس جدول أعمال
الزعيم الكوبي مع الرئيس
عبداملجيد تبون ،وضع إطار
لتفعيل العالقات االقتصادية
بني البلدين ،بما يتماشى مع
قوة العالقة السياسية املمتدة
بني الجزائر وهافا ،خاصة
أن التعاون بني البلدين يكاد
ينحصر في املجال الصحي،
والطاقة.
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َ
«أخد ورد» بين واشنطن وكييف بشأن «صاروخ بولندا»

الصين واليابان ترفضان استخدام «النووي» بأوكرانيا وشي جينبينغ يتعهد بمنع نشوب «حرب باردة جديدة»
تسبب الصاروخ الذي سقط
في بولندا بارتباك على الخط
بين كييف وواشنطن ،في
وقت يتزايد الحديث عن
مساع أميركية للدفع باتجاه
ٍ
وهو
روسيا،
مع
مفاوضات
ً
األمر الذي ال يلقى رضا كبيرا
لدى القيادة األوكرانية.
جاء ذلك فيما ألقت الحرب
األوكرانية بظاللها على قمة
«أبيك».

رغ ــم تــراجــع ح ــدة الـمـخــاوف
الدولية من امـتــداد الحرب الى
ما وراء الحدود األوكرانية بعد
حــادثــة س ـقــوط صـ ــاروخ داخــل
ّ
والرد بين
بولندا ،استمر األخذ
واشـ ـط ــن وك ـي ـيــف حـ ــول م ــا إذا
كان الصاروخ أطلق من روسيا،
كما يصر مسؤولون أوكران ،أم
هــو ص ــاروخ أطلقته الدفاعات
الجوية األوكرانية ،كما رجحت
ووارسو.
واشنطن
ّ
وبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد ت ـ ـح ـ ــف ـ ــظ الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي ج ـ ـ ــو ب ـ ـ ــاي ـ ـ ــدن ع ــن
تأكيداته بأن الصاروخ روسي
األصل ،خفف الرئيس األوكراني
فولوديمير زيلينسكي ،أ مــس،
مــن موقفه قــائــا إنــه «ال يعرف
مــاذا ح ــدث» ،وأض ــاف فــي بيان
رئ ــاس ــي« :ال ن ـع ــرف ع ـلــى وجــه
اليقين ،العالم ال يعرف ،لكنني
متأكد من أنــه صــاروخ روســي،
ومتأكد كذلك أننا أطلقنا النار
من أنظمة للدفاع الجوي».
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت وكـ ـ ــالـ ـ ــة بـ ـل ــومـ ـب ــرغ
األميركية لألنباء ،أن زيلينسكي
قـ ــال إن م ـس ــؤول ـي ــن عـسـكــريـيــن
أخ ـ ـبـ ــروه أن صـ ــور ال ـح ـف ــرة فــي
موقع االنفجار تشير إلى أنها ال
يمكن أن تكون ناجمة فقط عن
بـقــايــا ص ــاروخ أوك ــران ــي مضاد
للطائرات .وقــال إنــه «متأكد من
أنه صاروخ روسي».
ورغم نتائج التحقيق األولية
الـ ـ ـت ـ ــي أظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت أن ال ـ ـ ـصـ ـ ــاروخ
أوكــرانــي ،حمل وزيــر الخارجية
األميركي أنتوني بلينكن ،أمس،
روس ـ ـيـ ــا م ـس ــؤول ـي ــة ال ـ ـصـ ــاروخ
ال ـ ـ ــذي أوق ـ ـ ــع ق ـت ـي ـل ـيــن فـ ــي ب ـلــدة
صغيرة على الحدود بين بولندا
وأوكرانيا.
وقال في قمة منتدى التعاون
االقـ ـتـ ـص ــادي آلس ـي ــا والـمـحـيــط
ال ـهــادئ فــي بــانـكــوك« :أي ــا يكون
االسـ ـتـ ـنـ ـت ــاج الـ ـنـ ـه ــائ ــي ،ن ـع ــرف
ال ـ ـطـ ــرف الـ ـمـ ـس ــؤول فـ ــي ن ـهــايــة
ال ـ ـم ـ ـطـ ــاف عـ ـ ــن هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـحـ ــادثـ ــة
المأساوية ،روسيا».

هجمات صاروخية جديدة
ومـ ـ ــع تـ ـس ــاق ــط أولـ ـ ـ ــى زخـ ـ ّـات
الـ ـثـ ـل ــوج ل ـ ـهـ ــذا ال ـ ـش ـ ـتـ ــاء ،ش ــن ــت
ً
روس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا ،أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،مـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــدا م ــن
الـ ـض ــرب ــات الـ ـص ــاروخـ ـي ــة عـلــى
ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـي ــة ل ـل ـط ــاق ــة فــي
أوكــرانـيــا ،فيما تــواصــل قواتها

ُ
كوريا الشمالية تطلق
«بالستيًا» ّ
وتتوعد أميركا

أطلقت كوريا الشمالية
صاروخا ّبالستيًا،
أمس ،وحذرت من «ردود
عسكرية أعنف» على
مساعي الواليات املتحدة
لتعزيز وجودها األمني
في املنطقة مع حلفائها.
وجاء اإلطالق األحدث
بعد أقل من ساعتني من
انتقاد وزيرة خارجية
كوريا الشمالية تشوي
سون هوي لقمة ثالثية
عقدت األحد بني
الواليات املتحدة وكوريا
الجنوبية واليابان
انتقدت تجارب األسلحة
التي تجريها بيونغ
يانغ.
وقالت تشوي« :ستدرك
الواليات املتحدة جيدا
أنها تقوم بمقامرة،
وهو أمر ستندم عليه
بالتأكيد».

شي جينبينغ وكيشيدا خالل لقائهما في بانكوك أمس (رويترز)
هـجـمــات فــي منطقة دونيتسك
في الشرق بدعم من القوات التي
انـسـحـبــت مــن مــديـنــة خيرسون
الجنوبية التي استعادت كييف
ً
السيطرة عليها أخيرا.
وتـسـبـبــت ال ـضــربــات الجوية
الــروسـيــة فــي إلـحــاق المزيد من
األض ـ ـ ـ ــرار ،ح ـي ــث أصـ ـ ــاب أح ــدث
وابل من القذائف البنية التحتية
ل ـل ـط ــاق ــة والـ ـمـ ـب ــان ــي ال ـس ـك ـن ـيــة
والمواقع الصناعية.
وقــالــت الـسـلـطــات األوكــرانـيــة
إن  4أشخاص على األقــل قتلوا
وأص ـيــب  5آخ ــرون فــي ضــربــات
بـ ـط ــائ ــرات م ـس ـ ّـي ــرة وص ــواري ــخ
ف ــي أن ـح ــاء ال ـب ــاد ،م ــؤك ــدة أنـهــا
تعمل جــاهــدة السـتـعــادة التيار
الكهربائي على مستوى البالد،
ّ
بعدما شنت روسيا هذا األسبوع
«أعنف قصف» يستهدف البنية
التحتية الـمــدنـيــة مـنــذ اشتعال
الحرب قبل  9أشهر.

ُ
ّ
دوي االنفجارات من
وسمع
ج ــدي ــد ص ـب ــاح أم ـ ــس ،ف ــي عــدة
مـنــاطــق بــأوكــران ـيــا ،مــن بينها
م ــديـ ـن ــة أودي ـ ـ ـسـ ـ ــا ال ـس ــاح ـل ـي ــة
ال ـج ـنــوب ـيــة وال ـعــاص ـمــة كييف
ومدينة دنيبرو في الوسط.
وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت وزارة ا ل ـ ــد ف ـ ــاع
الـ ـ ــروس ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـ ــى أن ضـ ــربـ ــات
ص ـ ـ ــاروخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ع ـ ــال ـ ـي ـ ــة ال ـ ــدق ـ ــة
دم ــرت مـنـشــآت إلن ـتــاج الــوقــود
ومحركات الصواريخ.
ووسط الحديث عن احتمال
حـصــول انـفــراجــة دبلوماسية،
ق ــال الـمـتـحــدث بــاســم الــرئــاســة
الروسية ،دميتري بيسكوف ،إن
الجانب األوكراني ّ
يغير مواقفه
تجاه المفاوضات بشكل دوري،
ف ـه ــو مـ ــرة ي ـن ـحــو إل ـي ـه ــا وم ــرة
أخ ــرى يــرفـضـهــا بـشـكــل قــاطــع،
أو يريدها على شكل جلسات
ع ـل ـن ـيــة ،م ـض ـي ـفــا أن واش ـن ـطــن
قادرة على التخلي عن خططها

ّ
العسكرية فــي أوكــرانـيــا وضــخ
األس ـل ـحــة ل ـهــا ،ف ــي ح ــال رغـبــت
بذلك.
وفي شأن آخر ،أعلنت تركيا
واألمــم المتحدة وأوكرانيا أنه
تم التوصل إلــى اتفاق لتمديد
م ـب ــادرة تـصــديــر الـحـبــوب عبر
البحر األســود لمدة  120يوما.
وت ـس ـم ــح ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة ب ـت ـصــديــر
الـمــواد الغذائية واألسـمــدة من
م ــوان ــئ أوك ــرانـ ـي ــا ع ـلــى الـبـحــر
األس ـ ـ ـ ـ ــود ع ـ ـبـ ــر مـ ـ ـس ـ ــار بـ ـح ــري
آم ــن .وأكـ ــدت وزارة الـخــارجـيــة
الــروس ـيــة تـمــديــد االت ـف ــاق «مــن
دون أي تغيير».

قمة أبيك
وه ـي ـم ـنــت ح ـ ــرب أوك ــرانـ ـي ــا،
أم ـ ــس ،ع ـلــى ق ـمــة دول مـنـتــدى
الـ ـتـ ـع ــاون االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي آلس ـيــا
وال ـ ـم ـ ـح ـ ـيـ ــط الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــادئ (أبـ ـ ـي ـ ــك)

ف ــي ب ــانـ ـك ــوك .وشـ ـه ــدت ال ـق ـمــة
ا لـتــي تستمر يومين لـقــاء غير
مسبوق بين الرئيس الصيني
شي جينبينغ ورئيس الــوزراء
الياباني فوميو كيشيدا ،بعد
س ـ ــاع ـ ــات م ـ ــن آخ ـ ـ ــر فـ ـص ــل فــي
سـلـسـلــة طــوي ـلــة م ــن ال ـت ـجــارب
الصاروخية الكورية الشمالية
التي أعــادت المخاوف النووية
إل ــى رأس ج ــدول األع ـم ــال ،إلــى
جانب النزاع في أوكرانيا.
واتـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــق كـ ـ ـيـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــدا وشـ ـ ــي
جينبينغ ،في أول لقاء بينهما،
ً
على العمل معا لبناء «عالقات
مـ ـسـ ـتـ ـق ــرة» ،وأكـ ـ ـ ـ ــدا رف ـض ـه ـمــا
استخدام األسلحة النووية في
الحرب بأوكرانيا.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
الياباني عــن قلق ب ــاده بشأن
األن ـش ـط ــة ال ـب ـح ــري ــة الـصـيـنـيــة
حـ ــول م ـج ـمــوعــة جـ ــزر تــديــرهــا
طوكيو في بحر الصين الشرقي،

بــاإلضــافــة إل ــى زيـ ــادة الضغط
العسكري الــذي تمارسه بكين
على تايوان.
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه قـ ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس
الـ ـصـ ـيـ ـن ــي ،إن ل ـ ـ ــدى ال ـب ـل ــدي ــن
مـصــالــح مـشـتــركــة وإمـكــانـيــات
ً
ل ـل ـت ـعــاون ،م ـعــربــا ع ــن أم ـل ــه أن
تتمكن بكين وطوكيو من بناء
عالقات «تلبي متطلبات العصر
الجديد».
وقـ ـ ـ ــال الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـص ـي ـن ــي،
أ م ــس ،يجب أال تصبح منطقة
آسيا والمحيط الهادئ «ساحة
للتنافس بين القوى العظمى»،
في إشارة واضحة إلى الواليات
الـمـتـحــدة ،إن المنطقة ال تتبع
أحــدا باعتبارها «فناء خلفيا».
وأضـ ـ ــاف أنـ ــه ل ــن ي ـتــم ال ـس ـمــاح
ب ـم ـح ــاول ــة شـ ــن «ح ـ ـ ــرب ب ـ ــاردة
جديدة».
(عواصم ـ وكاالت)

«كونغرس» منقسم ...عرقلة جمهورية متوقعة ألجندة بايدن

ّ
مشروع قانون وفق «التعديل  »14لمنع ترامب من تولي الرئاسة
نجح الجمهوريون في انتزاع الغالبية من
الديموقراطيين في مجلس النواب األميركي،
مـمــا يـضـمــن لـهــم قــاعــدة تـشــريـعـيــة تـتـيــح لهم
م ـعــارضــة بــرنــامــج عـمــل الــرئ ـيــس ج ــو بــايــدن،
خالل العامين المقبلين ،وسط انقسام السلطة
في «الكونغرس».
وسيطر الجمهوريون على مجلس النواب،
بـعــد ف ــوز مــايــك غــارسـيــا ،أم ــس األول ،بسباق
االنـتـخــابــات فــي كــالـيـفــورنـيــا ،وحـصــل الـحــزب
الجمهوري بذلك على المقعد رقم  218المطلوب
للغالبية في المجلس.
وجاءت الغالبية الضئيلة للحزب الجمهوري
في مجلس النواب أقل بكثير مما كان الحزب
يأمله ،كما أن الجمهوريين أخفقوا أيضا في
اإلمساك بزمام مجلس الشيوخ ،بعد أداء ّ
مخيب
في االنتخابات النصفية.
وقد ال يكون النطاق الكامل لغالبية الحزب
واضـحــا لعدة أيــام أخــرى أو أسابيع ،حيث ال
يزال يتم عد األصوات في السباقات التنافسية.
وقد ينجح الحزب الديموقراطي في حصد
 210مقاعد على األقل ،ولكن ليس أكثر من .217
وكــان الجمهوريون على بعد  6مقاعد من
ال ــوص ــول إل ــى  218مـقـعــدا مـطـلــوبــا للغالبية،
األحد الماضي ،وحصل الحزب الجمهوري ،ليل
االثنين ـ الثالثاء ،على عــدد قليل من المقاعد
ليبلغ الرقم  ،217قبل أن ينجح في حصد مقعد
كاليفورنيا ،ليصل إلى . 218
ويـسـعــى الـجـمـهــوريــون إل ــى الـسـيـطــرة على
«الـ ـك ــونـ ـغ ــرس» م ــن ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ـي ــن ،ال ــذي ــن
يسيطرون على مجلس الشيوخ منذ عام 2021
ومجلس النواب منذ عام .2019
والـحــزب الــذي يسيطر على مجلس النواب

سلة أخبار

«قادر على انتخاب رئيس جديد له».
وبعد توليه السلطة في  3يناير ،سينتخب
الـتـجـ ّـمــع الـحــزبــي لـلـحــزب الـجـمـهــوري رئيسا
ج ــدي ــدا ،وي ــدي ــر ك ــل لـجـنــة وي ـق ــرر م ـشــروعــات
ُ
القوانين ّالتي ستعرض على مجلس النواب.
و»ستعقد سيطرة الحزب الجمهوري على
مجلس النواب ،النصف الثاني من والية بايدن،
حيث يكتسب الجمهوريون القدرة على إجراء
تحقيقات وعرقلة التشريعات» ،حسب «واشنطن
بوست».
ومن المحتمل تعطيل جزء كبير من أجندة
بايدن ،خالل العامين األخيرين من واليته ،ألنه
تجب الموافقة على مشاريع القوانين من قبل
َ
مجلسي النواب الشيوخ.
وتمنح الغالبية الضئيلة الحزب الجمهوري
«الـسـلـطــة لــوقــف أج ـنــدة الــرئـيــس ب ــاي ــدن» ،لكن
هامشهم الضئيل كان بمنزلة خيبة أمل لحزب
اعتمد على نتائج انتخابات حاسمة كنقطة
انـطــاق للسباق الرئاسي  ،2024وفقا لوكالة
بلومبرغ.
وتمنح غالبية مجلس النواب الجمهوريين
سلطة االستدعاء للسيطرة على اللجان ،مما
يسمح لهم بالوفاء بتعهدات الحملة للتحقيق
في إدارة بايدن وعائلته ،وكذلك شركات وسائل
التواصل التي يزعم المحافظون أنها متحيزة
ضدهم ،حسب «بلومبرغ».
وكشف زعيم الحزب الجمهوري في مجلس
ال ـنــواب ،كيفين مـكــارثــي ،الـنـقــاب عــن «الـتــزامــه
تجاه أميركا» ،وهو مخطط عريض للسياسات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة وأمـ ـ ـ ــن ال ـ ـح ـ ــدود وغـ ـي ــره ــا مــن
السياسات التي سيقترحها الحزب الجمهوري
في األيام األولى لـ «الكونغرس» المقبل.

بايدن عقب هبوط طائرته بقاعدة هيكام العسكرية في هونولولو أمس األول (أ ف ب)

ً
متحدثا خالل مؤتمر صحافي في مبنى «الكابيتول» أمس األول (رويترز)
كيفين مكارثي
وت ــزي ــل س ـي ـطــرة الـ ـح ــزب ال ـج ـم ـه ــوري على
مجلس النواب «إمكانية زيادة ضرائب الشركات
الـتــي يفضلها الــديـمــوقــراطـيــون عــن الـطــاولــة،
بينما تقلل من التغييرات في إصالحات تعزيز
ال ـق ــوى الـعــامـلــة لـلـهـجــرة ال ـقــانــون ـيــة» ،وف ـقــا لـ
«بلومبرغ».
وسيستخدم الجمهوريون غالبيتهم الجديدة
فــي مجلس ال ـنــواب لتكثيف تــركـيــز واشنطن
ومراقبة وصول المساعدات إلى
على الصين،
ّ
أوكرانيا عن كثب ،لكنهم يصرون على أنه ليس
لديهم خطط لوقف دعــم كييف في قتالها مع
روسيا ،وفقا لـ «رويترز».
وق ــال الـنــائــب الـجـمـهــوري الـمــرشــح لرئاسة
لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ،مايكل
ماكول ،إن أولويته القصوى ستكون التنافس
م ــع ال ـص ـيــن الـ ـص ــاع ــدة ،ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك مــراق ـبــة
صادرات التكنولوجيا الفائقة.
وبـ ـصـ ـفـ ـتـ ـه ــم ح ـ ـ ـ ــزب ال ـ ـغـ ــال ـ ـب ـ ـيـ ــة ،سـ ـيـ ـق ــرر
الجمهوريون ما هو التشريع الذي يتم النظر
فيه بمجلس الـنــواب ،وسيكون لهم دور أكبر
في وضع سياسة اإلنفاق وكتابة التشريعات.
ّ
لكن تأثيرهم العام على السياسة الخارجية
ّ
سيكون محدودا ،ولسن أي قوانين ،يجب تمرير
أي مشاريع قوانين في مجلس ّالشيوخ الذي
يسيطر عليه الديموقراطيون ويوقعها الرئيس
جو بايدن.
وهذا يترك للجمهوريين القدرة على إجراء
تحقيقات وإجبار مسؤولي اإلدارة األميركية
على الشهادة ألنهم ،بصفتهم حزب األغلبية،
سيسيطرون على لجان مجلس النواب.

ويخطط الجمهوريون فــي مجلس الـنــواب
للتركيز على تعزيز سالسل التوريد لدعم إنتاج
ّ
الموصالت
المكونات األســاسـيــة ،مثل أشـبــاه
فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،وكــذلــك عـلــى ضــوابــط
التصدير ،مع التركيز على ضمان عدم وصول
التكنولوجيا األميركية الحساسة إلى الجيش
الصيني.
وقال ماكول« :بالنسبة لي هذا جنون ،نحن
ّ
نسلح عــدونــا ال ـل ــدود» ،مضيفا أنــه يعتقد أن
الديموقراطيين والجمهوريين سيعملون معا
في هذه القضية.
وسـيـعـمــل م ــاك ــول وال ـن ــائ ــب مــايــك روجـ ــرز،
ال ـج ـم ـهــوري ال ـمــرشــح لــرئــاســة لـجـنــة ال ـق ــوات
المسلحة ،معا لتعزيز خط اإلمــداد الصناعي
الــدفــاعــي لتسهيل توفير الـمـعــدات العسكرية
لتايوان حتى تتمكن من درء أي هجوم محتمل
من الصين.
وأش ــار الـجـمـهــوريــون إل ــى أنـهــم سيكونون
ّ
أ كـثــر إحـكــا مــا فيما يتعلق بـتــد فــق المساعدة
األميركية على أوكرانيا ،لكن من غير المتوقع أن
جميع األصوات الـ  57الرافضة
يقطعوها ،رغم ّ
لمشروع قانون يوفر أكثر من  40مليار دوالر
ألوكرانيا في مايو المقبل من أعضاء الحزب
بمجلس النواب.
وعـ ــارض الـجـمـهــوريــون فــي «ال ـكــون ـغــرس»،
وبعض الديموقراطيين ،بشدة االتفاق النووي
لعام  2015مع إيران الذي تم التوصل إليه في
عهد الرئيس الديموقراطي باراك أوباما.
وحاولت إدارة بايدن إحياء االتفاق النووي
اإليراني لعام  2015منذ أن تولى منصبه عام

ّ
 ،2021لكن الجانبين لم يتمكنا من إبرام اتفاق.
وكـ ــان الــرئ ـيــس ج ــو ب ــاي ــدن ق ــد ه ـن ــأ ،مـســاء
األربـعــاء ،الجمهوريين على فوزهم ،قائال إنه
سيعمل معهم لتحقيق أهداف األميركيين.
وذكر في بيان أصدره البيت األبيض «الشعب
األمـيــركــي يــريــدنــا أن ننجز األم ــور مــن أجـلــه»،
مضيفا« :سأعمل مع أي شخص  -جمهوري أو
ديموقراطي  -على استعداد للعمل معي لتحقيق
نتائج لهم» ،وفق «رويترز».

ميلوني تدافع عن اصطحاب
ابنتها إلى قمة «العشرين»

دافعت رئيسة الوزراء
اإليطالية جورجيا ميلوني
عن نفسها في مواجهة
االنتقادات التي ّ
تعرضت
لها بسبب اصطحاب
ابنتها ( 6أعوام) وجليسة
أطفال إلى قمة مجموعة
العشرين في جزيرة بالي
اإلندونيسية.
وفي تعليق على «فيسبوك»،
سألت زعيمة حزب «إخوة
إيطاليا» اليميني املتطرف
األشخاص الذين بدأوا
النقاش قائلة« :هل تعتقدون
أن طريقة تربيتي البنتي
من شأنكم»؟ وأصرت
ميلوني ( 45عاما) على أن
واجبها هو القيام بكل ما
في وسعها من أجل إيطاليا
من دون حرمان ابنتها من
والدتها.

ُ
كازاخستان تعلن إحباط
«انقالب» قبل «الرئاسية»

أعلنت كازاخستان أمس،
أنها اعتقلت  7من أنصار
املصرفي مختار أبليازوف
املعارض في املنفى بتهمة
التخطيط لـ»انقالب» ،قبل
أيام قليلة من انتخابات
رئاسية ترشح فيها
الرئيس قاسم جومارت
توكاييف لوالية جديدة،
ويفترض أن تسمح بطي
صفحة عام أسود في أكبر
دولة في آسيا الوسطى.
وجاء ت هذه االعتقاالت
بعد أقل من عام من حملة
قمع ألعمال شغب غير
مسبوقة جرت في يناير
وأودت بـ  238شخصًا،
مع تصاعد احتجاجات
على ارتفاع أسعار الوقود
أفضت إلى اشتباكات.

ماكرون «منفتح» على التعاون
مع أستراليا بشأن الغواصات

مشروع قانون
الى ذلك ،صاغ النائب الديموقراطي ،ديفيد
ّ
سـيـسـيـلـيــن ،تـشــريـعــا يـمـنــع ت ــرام ــب م ــن تــولــي
المنصب الرئاسي مرة أخرى ،بموجب التعديل
ال ــراب ــع ع ـشــر «ل ـق ـيــادتــه ت ـم ــردا ض ــد ال ــوالي ــات
المتحدة».
وقــال سيسيلين إن «دونــالــد ترامب انخرط
بـتـمـ ّـرد فــي ال ـس ــادس مــن يـنــايــر ،ب ـهــدف إلـغــاء
نـتــائــج انـتـخــابــات  2020الـقــانــونـيــة ،بموجب
الدليل الذي تم إثباته من خالل جلسات استماع
لجنة في  6يناير ،ومحاكمة العزل لعام ،2021
وتقارير أخرى».
ّ
وج ـ ــادل بــأنــه ي ـجــب م ـنــع ت ــرام ــب م ــن تــولــي
الـمـنـصــب بـمــوجــب الـقـســم  3مــن الـتـعــديــل ،14
والمعروف باسم «بند االستبعاد» ،والذي ينص
على أنــه «ال ينبغي السماح لألفراد بشغل أي
منصب إذا انخرطوا في ّ
تمرد أو دعموا األعداء».
(واشنطن ـ وكاالت)

قال الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون إن
حكومته ال تزال منفتحة
على إعادة النظر في اتفاق
غواصات مع أستراليا،
رغم الخالف الكبير بني
البلدين عقب قرار كانبرا
بإلغاء عقد عسكري بقيمة
مليار دوالر عام .2021
وأضاف ،خالل مؤتمر
صحافي في بانكوك أمس،
أن الخيار أمام أستراليا
لبناء الغواصات معا أو
شراء غواصات فرنسية
الصنع ال يزال «مطروحا»،
رغم إقراره بعدم وجود
أي مؤشر من كانبرا حتى
اآلن على أنها تتطلع إلى
إعادة النظر في االتفاق.

ةديرجلا
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رياضة
األزرق يواجه المنتخب اللبناني السبت ضمن «فيفا داي»

عاشور يطالب «األولمبية» برفض التدخل الحكومي

المباراة األولى للفريق الوطني تحت قيادة البرتغالي بينتو
حازم ماهر

يواجه األزرق المنتخب اللبناني
ً
غدا السبت في معسكره ً
التدريبي بدبي ،استعدادا
لبطولة خليجي  25في
البصرة.

يلتقي منتخبنا الوطني األول
لكرة القدم نظيره اللبناني مساء
غد السبت ،على ملعب الشرطة ،في
المباراة الدولية الودية التي تقام
تحت مظلة «الفيفا» خالل المعسكر
الذي يقيمه الفريق في دبي.
وي ـ ـ ـ ــأت ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـس ـ ـ ـكـ ـ ــر ،ضـ ـم ــن
االس ـت ـع ــدادات ل ـخــوض مـنــافـســات
بطولة خليجي  ،25المقرر إقامتها
في مدينة البصرة خالل الفترة من
 6إلى  19يناير المقبل.
ُ
وتعد المباراة هي األو لــى التي
يـ ـق ــود ف ـي ـهــا ال ـ ـمـ ــدرب ال ـبــرت ـغــالــي
روي بـيـنـتــو األزرق ،ح ـيــث تــو لــى
مهمته رسميا في األول من أكتوبر
الماضي.
ويطمح بينتو إلى ضرب أكثر
م ــن ع ـص ـفــور بـحـجــر واحـ ــد ،عبر
ت ـح ـق ـي ــق ال ـ ـفـ ــوز ال ـ ـيـ ــوم مـ ــن أج ــل
نـيــل ثـقــة مـجـلــس إدارة اال تـحــاد
واإلدارة الفنية ،وكذلك اكتساب
الالعبين الثقة بأنفسهم ،إلى
جــا نــب االر ت ـقــاء بـمــر كــز الفريق
في التصنيف الشهري الصادر
عن االتحاد الدولي لكرة القدم
«الفيفا».
كـ ـ ـم ـ ــا ي ـ ـس ـ ـعـ ــى ب ـ ـي ـ ـن ـ ـتـ ــو م ــن
خالل اللقاء إلى الوقوف على
مـ ـسـ ـت ــوى الـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن ،وم ـ ــدى
اسـ ـتـ ـيـ ـع ــابـ ـه ــم لـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــات ــه،
وااللتزام بالخطة ،وهو األمر
الذي يمنح المواجهة أهمية
خاصة.
وت ـحــوم الـشـبـهــات حــول

العبو األزرق يلتقطون أنفاسهم خالل التدريب
مشاركة علي خلف مــع األزرق في
ال ـم ـب ــاراة ،حـيــث لــم يـتـضــح مــوقــف
ال ــاع ــب م ــن ال ـم ـشــاركــة م ــن عــدمــه،
ع ـل ــى أن ي ـح ـســم هـ ــذا األ م ـ ــر م ـســاء
الـيــوم ،مــع الــوضــع فــي االعـتـبــار أن
الجهاز الفني لن يدفع بالالعب إال
ً
في حال التأكد من تعافيه تماما .
يذكر أن األزرق يفتقد في اللقاء

بـ ـن ــدر الـ ـس ــام ــة وأح ـ ـمـ ــد ال ـش ـب ـيــب
الـ ـ ـل ـ ــذي ـ ــن تـ ـ ــم اس ـ ـت ـ ـب ـ ـعـ ــاده ـ ـمـ ــا م ــن
ال ـق ــائ ـم ــة ،إلص ــاب ـت ـه ـم ــا ب ـق ـطــع فــي
الرباط الصليبي ،إلى جانب محمد
د حــام ا لــذي تقدم باعتذار عن عدم
المغادرة مع الوفد لظروف أسرية
خاصة.
و ك ـ ــان األزرق ب ــا ش ــر تــدر ي ـبــا تــه

«األولمبي» يواجه فلسطين
ي ـ ـل ـ ـت ـ ـقـ ــي م ـن ـت ـخ ـب ـن ــا
األول ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــي نـ ـ ـظـ ـ ـي ـ ــره
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي مـ ـس ــاء غ ـ ٍـد
ً
(الـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــت) ودي ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ض ـمــن
استعداداته لخوض منافسات
الـتـصـفـيــات الـمــؤهـلــة لـنـهــائـيــات ك ــأس آسيا
تحت  23سنة ،المؤهلة بدورها إلى أولمبياد
باريس .2024
ويسعى مدرب منتخبنا ،البرتغالي ايمليو
بـيـكـسـلــي ،ل ـل ــوق ــوف ع ـلــى ال ـم ـس ـتــوى الـفـنــي

مدرب األولمبي
يداعب الكرة

•

ت ـق ــام الـ ـي ــوم ثـ ــاث م ـب ــاري ــات في
افتتاح الجولة الرابعة من الــدوري
الممتاز لكرة اليد ،حيث يلتقي في
ً
الرابعة والنصف عصرا القادسية مع
برقان تليها في السادسة وخمس
عـشــرة دقـيـقــة مـســاء م ـبــاراة القرين
وكاظمة ،وفــي الثامنة مساء يلعب
ال ـك ــوي ــت م ــع ال ـف ـح ـي ـح ـيــل وت ـج ــرى
جميع المباريات على صالة االتحاد
ب ـم ـج ـمــع ال ـش ـي ــخ س ـع ــد ال ـع ـبــدال ـلــه
الرياضي.
ويتطلع الكويت المتصدر بفارق
األه ـ ـ ـ ـ ــداف عـ ــن الـ ـق ــادسـ ـي ــة ال ـث ــان ــي
بــرصـيــد واح ــد  6نـقــاط لــاسـتـمــرار
ع ـل ــى درب االنـ ـتـ ـص ــارات وتـعـمـيــق
ج ـ ــراح الـفـحـيـحـيــل ال ـث ــام ــن بنقطة
واحدة والساعي للنهوض من كبوته
وتحقيق فوزه االول في البطولة.
ويـ ـنـ ـطـ ـب ــق ال ـ ـ ـشـ ـ ــيء نـ ـفـ ـس ــه ع ـلــى
ال ـم ـب ــاراة الـثــانـيــة ال ـتــي يـطـمــح فيها
األص ـفــر الـثــانــي فــي الـمـحــافـظــة على

ً
سـجـلــه خــال ـيــا م ــن ال ـهــزائــم وتخطي
عقبة بــرقــان الـثــالــث ب ـفــارق األه ــداف
عن العربي والسالمية ولكل منهما 4
ً
نقاط والطامع أيضا إلى عرقلة تقدم
القادسية واالرتقاء بجدول الترتيب.
وفـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة األخـ ـ ـي ـ ــرة ي ــأم ــل
كــاظـمــة ،قبل األخـيــر بنقطة واحــدة
م ــن ت ـع ــادل وخ ـســارت ـيــن ،اسـتـعــادة
اتزانه المفقود من بداية الدوري على
حساب القرين األخير بدون رصيد
السعي للهروب من قاع الترتيب رغم
صعوبة اللقاء.
ُ
ً
وتستكمل الجولة غــدا (السبت)
ب ـم ـبــارات ـيــن؛ األول ـ ــى ف ــي الـخــامـســة
مساء بين اليرموك والصليبيخات،
وال ـثــان ـيــة ف ــي ال ـســاب ـعــة م ـســاء بين
ُ
الـســالـمـيــة وال ـعــربــي .وت ـق ــام جميع
الـ ـمـ ـب ــاري ــات ع ـل ــى ص ــال ــة االتـ ـح ــاد
ب ـم ـج ـمــع ال ـش ـي ــخ س ـع ــد ال ـع ـبــدال ـلــه
الرياضي.

ً
نـ ـظ ــم ات ـ ـ ـحـ ـ ــاد اإلس ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــواش ح ـف ــا
ً
تـ ـك ــريـ ـمـ ـي ــا لـ ــوفـ ــد م ـن ـت ـخ ــب ال ـك ــوي ــت
الحاصل على لقب وصيف آسيا في
ً
ال ـب ـطــولــة ال ـ ـ  ،21ال ـتــي أق ـي ـمــت أخ ـيــرا
ف ــي ك ــوري ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة .ح ـض ــر حـفــل
الـتـكــريــم ،ال ــذي أقـيــم فــي مقر االتـحــاد
بجنوب الـســرة ،المدير الـعــام للهيئة
الـعــامــة لـلــريــاضــة بالتكليف محمود
أبل ،وأمين السر المساعد في اللجنة
األولمبية علي المري ،ومدير الرياضة
لـلـجـمـيــع ف ــي ال ـه ـي ـئــة ح ــام ــد ال ـهــزيــم،
ونــائــب رئيس نــادي الـيــرمــوك يونس
إب ــراه ـي ــم ،ورئ ـي ــس االتـ ـح ــاد الـســابــق
ح ـس ـي ــن م ـق ـص ـي ــد ،ورئ ـ ـيـ ــس مـجـلــس
اإلدارة وليد الصميعي ،ونائب الرئيس
حامد العمران ،وأمين السر منصور
ال ـ ـعـ ــدوانـ ــي ،وأمـ ـي ــن الـ ـصـ ـن ــدوق عـمــر
الـعـصـيـمــي ،وجـمـيــع أع ـضــاء مجلس
اإلدارة ،إل ــى جــانــب بـعــض منتسبي
ال ـل ـع ـبــة م ــن ُحـ ـك ــام وم ــدي ــري األن ــدي ــة
والعاملين باللجان والالعبين.
وك ـ ــان م ـج ـلــس إدارة االتـ ـح ــاد أقــر
فــي اجتماعه األخـيــر مكافآت مجزية
لــاع ـب ـيــن األرب ـ ـعـ ــة ال ـحــاص ـل ـيــن عـلــى
ال ـم ـي ــدال ـي ــة ال ـف ـض ـي ــة ،وه ـ ــم :ع ـبــدال ـلــه

الجمارك «سوبر» الوزارات لكرة القدم
تـ ــوج ف ــري ــق اإلدارة ال ـعــامــة
لـلـجـمــارك بلقب ك ــأس السوبر
لكرة القدم للوزارات والهيئات
والـمــؤسـســات الحكومية ،بعد
فوزه على فريق وزارة الكهرباء
والماء بثالثية نظيفة.
من جانب آخر ،حددت اللجنة
ال ـف ـن ـي ــة لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم انـ ـط ــاق
منافسات كــرة الـقــدم للصاالت
يوم  23الجاري بمباراة السوبر،
التي ستجمع وزارة الدفاع ،بطل
دوري الموسم الماضي ،ووزارة
الكهرباء والـمــاء ،بطل الكأس،
ع ـلــى أن ي ـك ــون م ــوع ــد ان ـطــاق
النسخة الـجــديــدة ل ـلــدوري 30
الجاري.
وأكـ ــد رئ ـيــس لـجـنــة الـحـكــام
ع ـضــو الـلـجـنــة الـفـنـيــة ل ــدوري
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات وال ـ ـ ـمـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات
وا لـهـيـئــات الحكومية محمود

ً
لالعبين ،خصوصا أن النية لديه تتجه إلى
اإلبقاء على الالعبين الذين يبذلون مجهودات
مضاعفة في التدريبات والمباريات.
ً
وأكد بيكسلي أن الباب سيظل مفتوحا أمام
الالعبين الذين يثبتون جدارتهم في ارتــداء
ش ـعــار الـمـنـتـخــب األول ـم ـب ــي خ ــال الـمــرحـلــة
المقبلة.
ُي ــذك ــر أن مـنـتـخـبـنــا األولـ ـمـ ـب ــي س ـيــواجــه
ً
المنتخب الفلسطيني مجددا يوم  22الجاري.

لبنان يستعد لمونديال 2026
م ــن ج ـه ـت ــه ،بـ ــدأ ال ـج ـه ــاز الـفـنــي
للمنتخب اللبناني بقيادة المدرب
ال ـص ــرب ــي أل ـك ـس ـنــدر ال ـي ـت ــش ،ضــخ
دمـ ـ ـ ــاء ج ـ ــدي ـ ــدة لـ ـلـ ـف ــري ــق ،بـ ـض ــم 8
العبين إ لــى القائمة ،حيث يخطط
إل ع ــداد فــر يــق قــادر على المنافسة
للتأهل لبطولة كأس العالم .2026
يذكر أن قائد المنتخب اللبناني
حسن معتوق ،سيتم تكريمه قبل
ان ـط ــاق ال ـل ـقــاء ،ك ــون م ـب ــاراة الـغــد
تـعــد رق ــم مـئــة ال ـتــي يـخــوضـهــا مع
منتخب بالده.

لـ ةديرجلا• كلمة
بعيدا عن أحقية العربي أو عدم أحقيته في اعتماد التعديالت التي أجراها
أو أجرتها الجمعية العمومية ،وبعيدا عن رؤية الهيئة العامة للرياضة بعدم
صحة انعقاد عمومية العربي لعدم تحقيقها النصاب المطلوب ،فــإن إدارة
العربي تجاوزت الخطوط الحمراء في الكتاب المجتزأ ،الذي أعلنه رئيس النادي
عبدالعزيز عاشور في صفحته بمواقع التواصل ،خصوصا فيما يخص دعوة
األولمبية الكويتية لتصعيد األمر إلى نظيرتها الدولية ،وكذلك الحديث عن تدخل
حكومي في شؤون الرياضة الكويتية.
كما أن النادي العربي يعتب على األولمبية لمخاطبتها الهيئة ،في خطوة
تهدف األولمبية من خاللها إلى استيضاح سبب الرفض ،وهو أمر طبيعي،
ومتعارف عليه ،لتكوين وجهة نظر كاملة ،ومن ثم التحرك على أثرها.
وكذلك لم يفت العربي فرصة الحديث باسم األندية واالتـحــادات ،ومطالبة
الهيئة بالوقوف في صفهم ،في محاولة لتشعيب األمور ،وإبعادها عن المضمون
الذي تستحقه.
وكان أولى بإدارة النادي العربي تصحيح الخطأ الذي ذكرته هيئة الرياضة في
رفضها العتماد العمومية ،أو إثبات أن النصاب القانوني للعمومية كان سليما،
بدال من تشعيب األمور ،والعمل على إيقاف الرياضة الكويتية.

تتويج الفريق باللقب
وت ـقــدم الـبـلــوشــي بالتهنئة
إ لـ ـ ـ ــى ف ـ ــر ي ـ ــق اإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة
للجمارك على تحقيقهم كأس
سـ ــوبـ ــر ك ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم ،م ـت ـم ـن ـيــا
التوفيق لجميع الفريق خالل
ال ـن ـس ـخ ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ل ـ ـلـ ــدوري
والكأس.

رمضان يطلب ُّ
تجمع
منتخب السلة

أبل يتوسط أعضاء االتحاد والوفد المكرم
ال ـ ـمـ ــزيـ ــن ،وع ـ ـلـ ــي ال ـ ـ ــرام ـ ـ ــزي ،وعـ ـم ــار
التميمي ،وفــاح فايز ،كما تم تقديم
ش ـ ـهـ ــادات ت ـك ــري ــم إلـ ــى رئـ ـي ــس ال ــوف ــد
عضو مجلس اإلدارة فايز المطيري،
وإلى المدير الفني أشرف الكرارجي،
والـ ـ ـمـ ـ ــدرب أحـ ـم ــد الـ ـسـ ـي ــد ،ك ـم ــا قـ ـ َّـدم
ً
الـصـمـيـعــي دروع ـ ــا تــذكــاريــة إل ــى أبــل
والمري.
ً
ً
وب ـع ـي ــدا ع ـ َّـم ــا س ـب ــق ،تـنـطـلــق غ ــدا

(الـ ـسـ ـب ــت) ب ـط ــول ــة الـ ـك ــوي ــت ال ــدول ـي ــة
ال ـث ــان ـي ــة ل ـل ـم ـح ـتــرف ـيــن ل ــإسـ ـك ــواش،
ُ
وتقام على مالعب مركز الشيخ سالم
ال ـص ـبــاح ال ــدول ــي ف ــي ج ـنــوب ال ـســرة،
ً
بـمـشــار كــة ال عـبـيــن مصنفين عالميا
مــن مـصــر وفــرنـســا وإنـكـلـتــرا وهــونــغ
كونغ ،إلــى جانب  6العبين محليين،
هم :عبدالله المزين ،وعمار التميمي،
وعلي الــرامــزي ،وفــاح فايز ،ومحمد

المسعود ،وعذبي الجمعان.
وسـ ـتـ ـسـ ـتـ ـم ــر ال ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة  5أيـ ـ ـ ــام،
ويحضرها المدرب العالمي المصري
أم ـي ــر وجـ ـي ــه ،وي ــدي ــره ــا م ــن ال ـجــانــب
ال ـت ـح ـك ـي ـمــي الـ ــدولـ ــي ن ــاص ــر زهـ ـ ــران،
المكلف من االتحاد الدولي ،إلى جانب
حكام محليين.

تـ ـ ـق ـ ـ َّـدم م ـ ـ ـ ــدرب م ـن ـت ـخ ـب ـنــا
الــوط ـنــي األول ل ـكــرة الـسـلــة،
الـبـحــريـنــي سـلـمــان رمـضــان،
بطلب إلى لجنة المنتخبات
ب ـت ـجـ ُّـمــع مـنـتـخـبـنــا الــوط ـنــي
خ ـ ـ ــال األ س ـ ـ ـبـ ـ ــوع األول مــن
دي ـس ـم ـبــر ال ـم ـق ـب ــل ،م ــن أج ــل
االستحقاقات المقبلة ،وعلى
رأسها تصفيات كأس آسيا،
ال ـتــي سـتـقــام ف ــي قـطــر خــال
ف ـب ــراي ــر ال ـم ـق ـبــل ،وسـيـلـتـقــي
خــالـهــا منتخبات اإلمـ ــارات
وقطر وعمان.
وستقوم لجنة المنتخبات،
بالتنسيق مع أحد االتحادات،
بـتــرتـيــب م ـبــارات ـيــن وديـتـيــن
لـمـنـتـخـبـنــا ال ــوط ـن ــي مـطـلــع
ُّ
التجمع.
ديسمبر خــال هــذا
وم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـتـ ــوقـ ــع أن تـ ـق ــوم
ل ـج ـنــة ال ـم ـس ــاب ـق ــات بــإي ـقــاف
نشاط منافسات السن العام
خ ــال ه ــذا األس ـب ــوع لتجمع
المنتخب.

فوز الكويت وكاظمة على الجهراء والقرين في «السلة»
فاز الكويت على الجهراء
 84-99كما تغلب كاظمة
على القرين بنتيجة 60-91
في منافسات الجولة الثالثة
من الدوري التمهيدي لكرة
السلة.

ال ـب ـل ــوش ــي أه ـم ـي ــة دور هـيـئــة
ال ــري ــاض ــة مـمـثـلــة ف ــي مــديــرهــا
بالتكليف محمود أبل وجميع
القائمين على هــذه الفعاليات
ومشاهدة ثمار هذه النجاحات،
من خالل مشاركة عدد كبير من
الوزارات في هذه البطوالت.

فـ ــي م ـع ـس ـك ــره االثـ ـنـ ـي ــن ال ـم ــاض ــي
عـلــى فـتــرتـيــن صـبــاحـيــة فــي صــالــة
الحديد بمقر إقامة الوفد ،ومسائية
ع ـلــى م ـل ـعــب ال ـش ــرط ــة ،ح ـيــث عـمــل
بينتو على تجهيز الالعبين للقاء
لبنان ،من أجل الظهور بالمستوى
المأمول.

صعد النادي العربي في اتجاه
الهيئة العامة للرياضة ،لعدم إشهار
ونشر تعديالت الجمعية العمومية،
بما يعني التصديق على القرارات
التي اتخذتها الجمعية ،مؤكدا
أن النادي سيصعد األمر داخليا
وخ ـ ــارج ـ ـي ـ ــا بـ ـ ــداعـ ـ ــي الـ ـت ــدخ ــل
الحكومي في الرياضة.
وكـشــف الـعــربــي ،فــي شكوى
قــدم ـهــا لــأولـمـبـيــة الـكــويـتـيــة،
أن «ال ـن ــادي الـعــربــي الرياضي
وغيره من األندية واالتحادات
الرياضية تتطلع مــن اللجنة
األولمبية الكويتية أن تقوم
بدورها نحو الوقوف بصف
األندية واالتحادات الرياضية
وع ـ ـ ــدم س ـم ــاح ـه ــا لـلـجـهــات
الحكومية بالتدخل في الشأن
الرياضي».
وأشار إلى أن الهدف من الشكوى ضد هيئة
الرياضة هو «تصعيد األمر للجنة األولمبية الدولية التخاذ اإلجراءات الالزمة،
ضد التدخل الحكومي ،وليس إيصال الشكوى للهيئة العامة للرياضة وانتظار
ردهم» ،مؤكدا أنه كان من األولى أن تقوم الهيئة بالرد على النادي العربي بعد
عدة مخاطبات وجهت لهم لذات الموضوع.
وشدد على أن األعضاء الخمسة المذكورين بكتاب الهيئة العامة للرياضة
هم أعضاء رسميون بالجمعية العمومية للنادي العربي ،ومعتمدون من قبل
الهيئة العامة للرياضة حسب الكشوفات المعتمدة رسميا ،معربا عن أسفه
إلفادة الهيئة بهذه المعلومة الخاطئة ،حيث إنه وحسب المرفقات يتبين لكم
تاريخ طلب االنضمام للنادي لكل من هؤالء الخمسة ومراسلتنا لهم وردهم،
وبالتالي فإن عدد من تقدم بطلب عقد الجمعية العمومية هم  280عضوا وليس
 ،275كما ذكر بكتاب الهيئة.
وكان رئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور أكد أن هيئة الرياضة تخالف
قانون الرياضة ،كونها ترفض إشهار ما اعتمدته الجمعية العمومية من تعديالت
على النظام األساسي للنادي ،مطالبا اللجنة األولمبية الكويتية بحماية النادي.
وأشار عاشور ،في حسابه على «تويتر» ،إلى أن النادي العربي سيتخذ جميع
اإلجراءات القانونية خارجيا وداخليا ضد هذا التدخل لحماية النادي العربي.

َّ
اتحاد اإلسكواش كرم وصيف آسيا

 3مباريات بافتتاح الجولة الرابعة
من الدوري الممتاز لليد
محمد عبدالعزيز

ً
العربي يشكو «الهيئة» داخليا
ويلوح بالتصعيد الخارجي

•

جابر الشريفي

تغلب الكويت على منافسه الجهراء بنتيجة
 84-99خــال الـمـبــاراة الـتــي جمعتهما ،أمس
األول ،على صالة االتحاد بمجمع الشيخ سعد
العبدالله الرياضي ضمن منافسات الجولة
الثالثة من الدوري التمهيدي لكرة السلة ،التي
ً
شهدت أيضا فوز كاظمة على القرين .60-91
وتـتــأهــل ال ـفــرق الـسـتــة األوائـ ــل فــي ال ــدوري
التمهيدي إ لــى ا ل ــدور الثاني للمنافسة على
اللقب.
وجاءت مباراة الكويت مع الجهراء من طرف
واح ــد؛ بعدما سيطر األبـيــض على مجريات
ال ـل ـقــاء م ـنــذ بــداي ـتــه ح ـتــى أن ـهــى ال ــرب ــع األول
لمصلحته  ،12-23ووا صـ ــل األ ب ـيــض بعدها
سيطرته على مجريات اللعب في اللقاء عبر
تألق محترفه الهاييتي الالن ،إلى جانب تألق
علي الهدهود وعبدالعزيز رمضان ،فيما اكتفى

الجهراء بمحاوالت النيجيري الونو وحسين
الخباز لينتهي الربع الثاني لمصلحة
الكويت .35-48
واستطاع الكويت أن يضرب
ً
بـقــوة فــي ه ــذا الــربــع مستغال
أخـ ـط ــاء م ـنــاف ـســه وتـحــويـلـهــا
ل ـل ـع ــب الـ ـمـ ـع ــاك ــس ال ـس ــري ــع
ليسجل  38نقطة فــي هــذا
الربع ،الذي انتهى بتقدمه
 61-83واستطاع الجهراء
تقليص الفارق في الربع
ً
الــرابــع مستغال إشــراك
مدرب الكويت األلماني
بـ ـيـ ـت ــر ش ـ ــوم ـ ــرز دك ــة
ال ـ ـبـ ــدالء جـمـيـعـهــا
األمــر الــذي أنهى
المباراة لمصلحة
الكويت .84-99

محترف الجهراء
النيجيري الونو يسجل
في سلة الكويت

ةديرجلا

•
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

نقطة

الزحمة ما تكفي
الحاجة!

ثرثرة أصحاب
السيادة

فهد البسام

م ـث ـل ـمــا ي ـق ــال إن عـ ــاج ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ي ـك ــون بــال ـمــزيــد مــن
الديموقراطية ،وألننا في بلد ديموقراطي فإن حلول أغلب مشاكلنا
ومنها الزحمة ربما يكون بذات المنطق لعل دواءها يكون بالتي
كانت هي الــداء ،فبما أن التجارة حــرة والمنافسة مفتوحة فقد
تـكــون شــوارعـنــا بحاجة للترخيص لشركات أكـثــر للنقل العام
لتلتقط ما تبقى من الركاب المتأخرين ،كما أننا بحاجة ماسة
ربما للمزيد من شركات ومركبات توصيل الطلبات وسيارات
ً
األجــرة بأنواعها الجوالة وتحت الطلب والبرتقالي خصوصا
ً
ليضفي على الشوارع بلونه الفاقع قليال من البهجة واالنشراح،
كما أتمنى من وزارة الداخلية وهيئة الطرق وقبل البت في مشروع
المترو النظر فــي مسألة مهمة قــد تحل أزمــة الزحمة وتغنينا
عن تبذير مليارات األجيال القادمة وتوفيرها بالمقابل لتغطية
اقتراحات النواب اإلبداعية ،وهي مسألة إعطاء التراخيص للتكاتك
والحناطير واألفيال المزركشة لتسبغ المزيد من المرح والحياة
واألصوات والمناظر الطبيعية على شوارعنا الرمادية.
ثم إن للزحمة في حال استمرارها وعدم نجاح الحلول المقترحة
أعــاه منافع وفــوائــد عــديــدة لــو كنتم تــدركــون قبل أن تتذمروا،
ً
فهي أوال خلوة عظيمة للتفكر بخلق الله والتقرب إليه باألدعية
وترطيب لسانك بذكره ،وعزلة ليتذكر فيها اإلنسان ويندم على
مسيرة حياته وأخطائه وعثراته مــن بداياته فــي تعلم المشي
ً
إلى أن انتهى به المطاف عالقا بالخط السريع ،كما أنها فرصة
عظيمة لسماع اإلذاعــة واالستفادة من غــزارة معلومات وثقافة
بعض المذيعين و«خـفــة» دمهم لتحمد الله بعدها أنــك لــم تكن
ً
مهتما بــاإلذاعــة المدرسية ،ناهيك بالطبع عن المتعة والراحة
النفسية بذكر أمهات وأبهات وأخــوات رفقاء الشارع ومحاولة
التنبؤ بمهنهم ومآالتهم الدنيوية واألخروية.
وبعد كل ما سبق أطلب من سيادة وزير الداخلية بالتعاون
ً
مع شركة النفط التكرم بمنحي استثناء بسيطا بإمكانية جعل
سيارتي المتواضعة مدببة مــن األم ــام ،مــع التصريح بتركيب
قاذق للهب لالستخدام عند الحاجة فقط ،وما شالله شوارعكم
ما تحتاج ،بس االحتياط واجب.

ميشيل أوباما تكره نفسها!
اعترفت ميشيل أوباما بأنها كانت لفترات طويلة تعاني
ن ـظ ــرة سـلـبـيــة ت ـج ــاه نـفـسـهــا تـتـعـلــق بـمـظـهــرهــا إل ــى جــانــب
معاناتها جراء «هواجس الخوف» ،مؤكدة أهمية امتالك الرضا
عن النفس ،السيما بالنسبة للنساء ،إذ إن «علينا تعلم أن نحب
أنفسنا كما نحن» .وقالت الـ «بي بي ســي» ،أمــس ،إن السيدة
األميركية األولــى السابقة كشفت في كتابها الجديد أنها لم
تكن راضية عن مظهرها ،معقبة« :كنت أكره مظهري ،بغض
النظر عما يحدث».

ط ـ ّـور العلماء غــر ســة دماغية يمكنها
تقديم العالج الكيميائي مباشرة ألورام
الدماغ دون آثار جانبية ،وذلك في اختراق
محتمل.
ً
ويـ ــواجـ ــه الـ ـع ــاج ال ـك ـي ـم ـيــائــي أي ـض ــا
صعوبة في اختراق الدماغ بسبب نظام
الدفاع الطبيعي.
واآلنّ ،
طور فريق في جامعة كولومبيا
ً
بمدينة نيويورك ،جهازا يمكنه المرور
مـبــاشــرة مــن خ ــال األدوي ـ ــة الـكـيـمــاويــة،

وثيقة لها تاريخ

باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

مفهوم سيادة الدولة عند البعض في الحكومة والنواب
مقلوب ،والمناسبة ،تلك التعليقات النيابية بعد أن صدرت
تلميحات من المفوضية األوروبية بأن اإلعدامات األخيرة
بالكويت قد تؤخر أو تلغي شرط فيزا الشنغن.
هناك انتفاخ في األنا الكويتي وحساسية ال مبرر لها
عـنــد تـلــك المجموعة مــن فــرســان ال ـس ـيــادة ،فالمفوضية
األوروبية لم تطلب من الكويت تعديل قوانينها الجزائية
أو عدم تنفيذ العقوبات الجسدية ،وهي أمل عريض عند
الـنــواب المطالبين بقلب قوانين الــدولــة أو عــدم إقــرار أي
ً
قانون ما لم يكن موافقا للشريعة اإلسالمية! المفوضية
ً
األوروبية قالت ضمنا باختصار إذا كنتم تطبقون أحكام
ً
اإلعــدام ،وهــذا شأنكم ،فقد يكون هذا سببا لرفض إلغاء
شــرط الشنغن ،وتلك الــدول األوروبـيــة حين تشترط مثل
هذا األمر فهي تمارس حقوق السيادة على أراضيها ،مثلما
تمارس الكويت سيادتها في شروط الدخول ألراضيها أو
حين تشرع قوانينها الداخلية وتنفذها على هواها.
ً
أيا ما كان عليه األمر بالنسبة لعقوبة اإلعدام ،وما إذا
كــانــت تخالف مـبــادئ حـقــوق اإلن ـســان أم ال ،فهي مسألة
خالفية منذ زمن قديم ،وكما أن هناك من يعترض عليها
ً
هناك أيضا المؤيد لها ،ومثال ذلك عدد من الواليات في
أميركا ،مثل تكساس ،وهي والية جمهورية محافظة في
تمثيلها النيابي ،تؤيد العقوبة وتمارسها ،بينما غيرها
من الواليات األكثر ليبرالية تمنع تلك العقوبة.
الخالصة أن مسائل سيادة الدولة والتشريعات العقابية
الـجـســديــة لــم تـعــد مـســألــة مطلقة لـلــدولــة ،كـمــا ك ــان عليه
األمــر في السابق ،فهناك اعتبارات توافقت عليها الــدول
في مسيرتها وأعرافها ،تحد من مفهوم السيادة المطلقة
للدولة ،ومسألة حقوق اإلنـســان ،وميثاق األمــم المتحدة
فــي ذلــك هما أهــم تلك الـقـيــود ،فلنتواضع بعض الشيء
حين نثرثر عن السيادة وخصوصيتنا أن نفعل كما نريد
في تشريعاتنا مهما أهدرت الحد األدنى لحقوق اإلنسان.

سحابة بالفضاء كأنها ساعة رملية
كشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي عن صور جديدة
مذهلة التقطها لسحابة ضخمة مــن الغبار على شكل
ّ
التكون.
ساعة رملية حول نجم في طور
ُ
ورص ــدت هــذه السحب البرتقالية والــزرقــاء الـتــي لم
ً
تـتــم رؤيـتـهــا ســاب ـقــا ،بــواسـطــة أداة «ن ـيــركــام» الـخــاصــة
بالتلسكوب ،والتي تعمل باألشعة تحت الحمراء القريبة
غير المرئية للعين البشرية.
ويقع النجم ّ
ّ
المسمى «بروتوستار إل  »1527في
األولي
كوكبة الثور ،وهو موجود في الظالم بسبب طرف قرص
دوار من الغاز في عنق الساعة الرملية.
وأوضحت وكالتا الفضاء األميركية واألوروبية ،في
بيان مشترك نشره موقع سكاي نيوز أمــس ،أن الضوء
ّ
يتسرب من فوق القرص وتحته،
المنبعث من هذا النجم
مما يتيح إضاءة الغبار المحيط.
يقذفها
وتنشأ الغيوم من خالل تصادم المواد التي
ّ
الـنـجــم مــع ال ـمــواد المحيطة ،وت ـكــون طبقة الـغـبــار أرق
ً
في األجــزاء الــزرقــاء ،فيما تكون أكثر سمكا في األقسام
البرتقالية.
ُ
ويلتقط «جيمس ويب» الذي كشف عن صوره الملونة
ً
صورا للكون وهو ّ
مثبت على بعد 1.5
األولى في يوليو،
مليون كيلومتر من األرض.
ويتمثل أحد األهداف الرئيسية لهذا التلسكوب ،الذي
كلف  10مليارات دوالر ،في دراسة دورة حياة النجوم.

غرسة توصل العالج ألورام الدماغ
ونقلها مباشرة إلى ورم الدماغ.
وقــال العلماء الــذيــن نـشــروا أبحاثهم
في مجلة  The Lancet Oncologyالشهر
الماضي ،ونقله موقع روسيا اليوم ،أمس،
إن الـجـهــاز تــم اخ ـت ـبــاره عـلــى  5مرضى
يعانون الورم األرومي الدبقي ،وهو أحد
ً
أكثر أشـكــال ســرطــان الــدمــاغ فتكا ،التي
تقتل معظم المرضى في غضون عامين
من التشخيص.
وفي حين أن الدواء لم يعالج المرضى،

ً
ً
حيث مات الـ  5جميعا بعد نحو  12شهرا
ّ
م ــن الـ ــدراسـ ــة ،إل أن إم ـك ــان ــات الـغــرســة
الدماغية توصف بأنها اختراق.
وق ــال طبيب األع ـصــاب فــي الجامعة،
ال ــذي ق ــاد ال ــدراس ــة ،د .جـيـفــري ب ــروس:
«إن توصيل الــدواء بهذه الطريقة جعله
أقوى  1000مرة من العالجات الكيماوية
التقليدية».

بكتيريا األنهار الجليدية تهدد العالم
حذر علماء من احتمال إطالق كميات هائلة من البكتيريا
مع ذوبان األنهار الجليدية في العالم ،بسبب تغير المناخ.
وم ــن بـيــن آالف الـمـيـكــروبــات الـتــي يمكن أن تـتـســرب إلــى
األنهار والبحيرات ُمسببات األمراض ،التي ُيحتمل أن تكون
ضارة.
وقـ ــال بــاح ـثــون بـجــامـعــة أب ـيــري ـس ـتــويــث ال ـبــري ـطــان ـيــة إن
دراستهم ،التي نشرتها «بي بي سي» أمــس ،سلطت الضوء
على الحاجة للتحرك بسرعة ،للحد مــن ظــاهــرة االحتباس
الحراري.

«بورتريه» شكسبير بـ  ١٠ماليين إسترليني
ُعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدق
جروسفينور هاوس ،غرب لندن،
لوحة «بورتريه» لشكسبير يقال
إن ـه ــا ال ــوح ـي ــدة ال ـمــرســومــة له
خالل فترة حياته.
وكانت اللوحة التي رسمها
الـفـنــان روب ــرت بـيــك ،معروضة
للبيع مقابل  10ماليين جنيه
إسترليني ،فــي ال ـمــزاد العلني
م ــن ج ــان ــب ال ـم ــال ــك الـشـخـصــي

وثيقة َهالل المطيري عام  1911أشارت
إلى عائلتي الفيحاني والزياني
ذكـ ـ ُ
ـرت ف ــي األس ـب ــوع ال ـمــاضــي أن ـنــي ســأنـشــر وثيقة
ُ
جديدة ،أظن أنه لم تنشر من قبل ،تتعلق بالتاجر الكبير
هالل بن فجحان المطيري ،يرحمه الله.
هــذه الوثيقة ،وهــي من وثائق األرشيف البريطاني،
عثرت عليها وأنا أتصفح أحد الملفات الممتلئة بوثائق
كـثـيــرة تـتـعـلــق بــالـبـحــريــن ،وه ــي وث ــائ ــق قـ ّـيـمــة تتعلق
بمبايعات تاريخية بين سكان البحرين قبل مئة عام
أو أكثر.
ُ
الوثيقة كتبت فيّ البحرين بتاريخ  23صفر 1338هـ 13/
نوفمبر 1911م ،لكنها تتعلق بمبايعة لثالث مزارع في
مدينة القطيف التاريخية بالمملكة العربية السعودية.
كتب الوثيقة ،كما ورد في أعالها من ناحية اليمين،
القاضي عيسى بــن راش ــد ،وذكــر الـعـبــارة التالية «ثبت
عندي ما ذكر في هذه الحجة الشرعية من البيع وقبض
الثمن بإقرار البائع وانا األقل عيسى بن راشد في صفر
سنة .»1338
ومــن جهة اليسار فــي األعـلــى ،وردت شـهــادة الشيخ
عيسى بن علي آل خليفة (حاكم البحرين) وختمه على
الوثيقة.
أما نص الوثيقة الطويل ،فقد ورد فيه اسم عائلتين
تاريخيتين من الخليج يجب ّ
علي أن أوضح تاريخهما
باختصار؛ العائلة األول ــى هــي الفيحاني ،وهــي عائلة
ذاع صيتها في ذلك الوقت وما قبله ،إذ كانت تسكن في
الغارية بدولة قطر الشقيقة ،ثم هاجرت منها إلى دارين
في السعودية عــام 1911م ،بالتنسيق مع العثمانيين،
وزعيمها الشهير هو محمد بن عبدالوهاب الفيحاني
السبيعي ،الــذي امتلك ثــروة كبيرة ،وكــان له شأن كبير
وعالقات متينة مع أمراء الخليج وشيوخه.

يومية سياسية مستقلة

الذي قرر عدم الكشف عن اسمه.
وذك ــر الـمــالـكــون أن الصالت
بين الكاتب المسرحي اإلنكليزي
الشهير شكسبير وبيك واسعة،
ً
الفتين إلى أن الفنان كان مكلفا
بــانـتـظــام بــرســم ص ــور أعـضــاء
رفيعي المستوى.
وقــالــت صحيفة الـغــارديــان
ال ـبــري ـطــان ـيــة ،ف ــي ال ـخ ـبــر ال ــذي
نقله موقع سكاي نيوز أمس ،إن

وقد كتبت ،فيما سبق ،سلسلة من المقاالت تتحدث
بالتفصيل عن هجرة الفياحين من الغارية إلى داريــن،
ً
استنادا إلى وثائق تاريخية جميلة (انظر «الجريدة» 13
يونيو  2014والمقاالت التالية لذلك).
أما العائلة الثانية التي ورد اسمها في الوثيقة التي
نحن بصددها ،فهي الزياني ،وهــي أســرة عربية كانت
ً
تسكن الطائف (وفقا لما قرأته) ،واستقر جزء منها في
البحرين منذ فترة طويلة وعملت بتجارة اللؤلؤ حتى
أصبح أحد رجالها ،وهو علي بن إبراهيم الزياني (/1848
 ،)1929من أكبر تجار اللؤلؤ (الطواويش) في الخليج،
حسبما ذكرته جريدة األيام في عددها الصادر بتاريخ
 6أغسطس .2011
ً
ون ـظ ــرا لـمـكــانـتــه الــرف ـي ـعــة ،وشـخـصـيـتــه الـمـحـبــوبــة،
وإمكاناته المالية ،فقد اختارته الدولة العثمانية ليكون
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ً
وكيال لها في البحرين فترة طويلة من الزمن .وكان علي
بن إبراهيم الزياني من المهتمين بالعلم ،ومن المؤمنين
بدوره في تطوير الشعوب واألمم ،ومن أجل ذلك أسس
أول مدرسة نظامية في البحرين بفريج الزياينة ،وذلك
ً
عام 1912م وبنى إلى جانبها مسجدا.
وهو الذي اشترى الدانة الشهيرة التي عثر عليها بن
ياقوت (من أهل الكويت) ،ودانة أخرى خضراء من أسرة
الـفــاح (أه ــل الـكــويــت) لها قصة جميلة رواه ــا لــي العم
ناصر حمد الفالح قبل عدة سنوات ،ربما نستعرضها
ً
في فرصة أخرى مستقبال.
ُ
هذا ما يتعلق بالعائلتين اللتين ذكرتا في وثيقة شراء
ً
التاجر هــال بن فجحان المطيري أمالكا في القطيف،
والتي سنستعرض تفاصيلها في المقال المقبل ،بإذن
الله تعالى.

اإلعالنات:

هناك لوحتين فقط لشكسبير،
كالهما رسمت بعد وفاته ،في
وقــت ذكــر الخبير الفني دنكان
فيليبس ،الذي حقق في العمل
قبل البيع أن «هـنــاك أدل ــة على
أن ه ـ ـ ــذه ال ـ ـلـ ــوحـ ــة ل ـش ـك ـس ـب ـيــر
أك ـث ــر ل ــوح ــة م ـع ــروف ــة لـلـكــاتــب
المسرحي».

وفيات
حليمة عبدالله يوسف

أرملة :عبدالرحمن محمد
سلمان

أحمد عبدالمجيد جاسم
بن حيدر

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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حسن العيسى

مواعيد الصالة

 86ع ـ ـ ــا م ـ ـ ــا ،شـ ـيـ ـع ــت،
الـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــال ،الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــزاء فــي
الـمـقـبــرة ف ـقــط ،الـنـســاء:
بيان ،ق ،7الشارع األول،
ج ،9م ،23ت،99155521:
،97566634 ،99013008
99829334
 68عاما ،شيع ،الرجال:
حـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة مـ ـ ـع ـ ــرف ـ ــي
ال ـ ـ ـقـ ـ ــدي ـ ـ ـمـ ـ ــة ،الـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ــاء:
الـ ــزهـ ــراء ،ق ،2ش،204
م  ( ،31ع ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــرا فـ ـق ــط
لـ ـم ــدة ث ــاث ــة أيـ ـ ـ ــام) ،ت:
.62222779 ،67735553
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