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إصالحيو إيران: فرص نجاة النظام ضيقة
نصحوا باستقاالت واعتذارات جماعية لتهدئة المحتجين وإجراء استفتاء على دستور جديد 
• اعتقال ابنة أخت خامنئي... وابنة رفسنجاني تطالب نجل المرشد بإطالق سراح شقيقتها

»األزرق« يواجه منتخب 
الجزائر لالعبين المحليين 

وديًا اليوم

رياضة

»لجنة العفو الخاص« 
تعقد اجتماعها

األول برئاسة الشيتان

وزير الدفاع: مواكبة 
عمليات التطوير لمنظومة 

الطيران

لو فليشر: 1000 مدرس 
لـ »الفرنسية« بالكويت 

ودورة تدريب 
 في فبراير

إسرائيل تعود 
إلى أحضان اليمين 

المتطرف
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الثانية

الثانية

رؤى عالمية 
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الزيد: »الغرفة« تحث القطاع 
الخاص على اإلسهام 
في التنمية المستدامة

اقتصاد
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27

داخل العدد

تايلور سويفت »أفضل 
ص ٠٧فنان لهذا العام«

أكراد سورية يتخوفون من دفع أكراد سورية يتخوفون من دفع 
ثمن تقارب األسد وإردوغانثمن تقارب األسد وإردوغان

موسكو تعرض التوسط لعقد لقاء بينهما موسكو تعرض التوسط لعقد لقاء بينهما 
لتفادي هجوم بري تركي جديدلتفادي هجوم بري تركي جديد

على وقع مؤشرات تدل على تقارب وشيك 
بين الرئيسين التركي رجــب طيب إردوغـــان 
والسوري بشار األســد بعد قطيعة استمرت 
، يتخوف أكراد سورية من أن يتم ذلك 

ً
11 عاما

على حسابهم.
وقالت روسيا أمس، إنها مستعدة إليجاد 

منصة للقاء بين الرئيسين، فــي حين تبذل 
مساعي حثيثة إلقناع تركيا بعدم شن عملية 
عسكرية برية ضد المسلحين األكــراد داخل 
األراضي السورية من شأنها تعقيد الموقف 

وزعزعة االستقرار، حسب تحذير موسكو. 
ورجــح الكاتب التركي عبدالقادر سلفي، 

أن يحصل اللقاء بين األســد وإردوغــــان قبل 
االنتخابات التركية في يونيو، وقد يستضيفه 
 لتحقيق 

ً
 أســاســيــا

ً
بــوتــيــن، الـــذي يلعب دورا

ــقــــارب بـــيـــن »حــلــيــفــيــه« الـــلـــذيـــن يــجــمــعــهــمــا  تــ
»خصم« مشترك يتمثل في المقاتلين األكراد 

وشركائهم األميركيين.

ًخالفات تنفيذية توقف إصالح نفق 
دروازة العبدالرزاق مجددا

 عليه
ً
• مركز األداء الحكومي: آلية إصالحه خاطئة وتشكل خطرا
• فريق متخصص: األعمال القائمة صحيحة وال داعي لوقفه

الجامعة تتسلم المباني اإلدارية في »الشدادية«
مها 

ّ
 لتقارير ةديرجلا. عن جاهزيتها وتسويف المدير السابق في تسل

ً
• تأكيدا

م االبتدائي وعاينت جاهزية المواقع
ّ
• الظفيري: اللجنة المعنية صادقت على التسل

● سيد القصاص
بعد توقفه عامين، ثم استئناف العمل به منذ 
نحو شهرين، عــاد نفق دروازة الــعــبــدالــرزاق إلى 
الــمــربــع األول، إذ أوقــفــت وزيــــرة األشــغــال العامة 
وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني 
بوقماز أعمال إصالح المشروع، إلى حين الفصل 

في الخالف القائم حول صحة آلية تنفيذها.
وقالت مصادر، لـ »الجريدة«، إن أحد المختصين 
 أكد فيه أن آلية 

ً
في مركز األداء الحكومي قدم تقريرا

 عليه، 
ً
تنفيذ إصالح النفق خاطئة، وتشكل خطرا

في وقت رأى فريق آخر أن األعمال القائمة صحيحة 
وفق خطة مدروسة وال داعي لوقفه. 

وأضافت المصادر أن نسبة اإلنجاز في الدروازة 
 إال شهر وتنتهي 

َّ
تجاوزت 65 في المئة، ولم يتبق

جميع األعمال.

في خطوٍة تؤكد صحة تقارير »الجريدة« 
حـــول الــتــأخــيــر غــيــر الــمــبــرر لــمــديــر جامعة 
الكويت الــســابــق، الـــذي قــدم استقالته قبل 
ــم الــمــبــانــي اإلداريــــــة 

ُّ
أســـبـــوعـــيـــن، فـــي تــســل

علنت 
ٔ
بمدينة صــبــاح الــســالــم الجامعية، ا

عــمــال المقاوالت 
ٔ
م ا

ّ
ن لجنة تسل

ٔ
الجامعة ا

ــال االٕنــشــائــيــة )الــمــشــاريــع الــكــبــرى(  ــمـ واألعـ
بالمدينة الجامعية صــادقــت، أمـــس، على 
م االبــتــدائــي الــجــزئــي الــثــانــي لمبنى 

ّ
التسل

اإلدارة الجامعية والمكتبة المركزية، ضمن 
حزمة األعــمــال الخاصة بمشروع المباني 
اإلدارية، مع األخذ بعين االعتبار مالحظات 

عضاء اللجنة.
ٔ
ا

وقــــــــال رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة األمــــــيــــــن الــــعــــام 
للجامعة باالٕنابة د. فايز الظفيري، إنه تمت 
م االبتدائي الجزئي 

ّ
المصادقة على التسل

لــلــمــرافــق الـــمـــذكـــورة بــعــد االطـــالع 

»التمييز«: ال دراسة لموظفي 
الدولة من دون إذن

● حسين العبدالله
فــي حــكــم قــضــائــي بــــارز، أكـــدت محكمة التمييز اإلداريــــة 
ضرورة حصول الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية 
أو العليا على موافقة جهات عملهم، سواء كانت الدراسة على 

نفقتهم الخاصة أو على نفقة الجهة اإلدارية.
وقــالــت »التمييز« إن امــتــنــاع الجهة اإلداريــــة عــن إصــدار 
 يمكن الطعن عليه، موضحة 

ً
 سلبيا

ً
الموافقة ال يعد قـــرارا

أن الغرض من هــذا هو حفظ جهود الدولة والدارسين من 
الضياع بالحصول على مــؤهــالت ال طــائــل مــن ورائــهــا وال 

ُيستفاد منها في تنفيذ خطط التنمية والتطوير. 

وســــط حـــــراك الفــــت لــــ »الـــعـــائـــالت الــمــؤســســة« 
لنظام الجمهورية اإلسالمية في إيران على خط 
االحتجاجات مثل عائلة الرئيس السابق هاشمي 
رفسنجاني، وعائلة مؤسس الجمهورية روح الله 
الخميني، ســمــع األمــيــن الــعــام للمجلس األعــلــى 
 من 

ً
 مقلقا

ً
لــأمــن الــقــومــي عــلــي شمخاني كــالمــا

 مع أبرز 
ً
اإلصالحيين خالل اجتماع عقده أخيرا

قادتهم الذين حــذروه من أن فــرص نجاة النظام 
.
ً
باتت ضيقة جدا

ـــ »الـــجـــريـــدة«، أن شــمــخــانــي  وكـــشـــف مـــصـــدر، لـ
ومحسني أجآي رئيس السلطة القضائية، التقيا 

لجنة من كبار قادة اإلصالحيين لبحث األوضاع 
 أن اإلصالحيين 

ً
التي تعيشها الــبــالد، موضحا

قــالــوا إن السبيل الــوحــيــد لــلــخــروج مــن المشهد 
ــذارات بــالــجــمــلــة  ــ ــتــ ــ الـــحـــالـــي، هــــو اســـتـــقـــاالت واعــ
 
ً
لمسؤولين حكوميين وفــي أجهزة األمــن، فضال

عن تنظيم استفتاء عام على دستور جديد للبالد، 
وفتح المجال أمام جميع األطراف للمشاركة في 
الحياة السياسية، واإلفراج عن جميع المعتقلين 
السياسيين، وضرورة فصل العسكر عن الحكومة 

.
ً
تماما

ــك، أكـــد مــحــمــود مـــرادخـــانـــي، ابـــن اخــت  إلـــى ذلــ

المرشد اإليراني علي خامنئي، في تغريدة على 
»تويتر«، أن أجهزة تابعة لــوزارة األمــن اإليرانية 
اعــتــقــلــت أمــــس األول أخـــتـــه فـــريـــدة، بــتــهــمــة دعــم 

االحتجاجات.
وكــانــت فــريــدة، الــتــي كــشــف مــصــدر فــي سجن 
إيفين بطهران لـ »الجريدة« أنها نقلت إلى سجن 
 من المدن الكردية، حيث 

ً
 عددا

ً
انفرادي، زارت أخيرا

أعلنت تضامنها مــع أهاليها، وقــامــت بتجميع 
بيانات عن أعــداد القتلى والجرحى والمعتقلين 
األكـــــراد، وسلمتها إلـــى وســائــل إعـــالم معارضة 

لنشرها. 

وقبل بضعة أشهر، قامت بتنظيم حملة لحماية 
المعتقلين السياسيين وعــائــالتــهــم، وقـــد زادت 

فعاليات هذه الحملة بعد اندالع االحتجاجات.
ــدة مــــرادخــــانــــي ابــــنــــة عـــلـــي مـــرادخـــانـــي  ــ ــريـ ــ وفـ
المعروف بالشيخ علي طهراني الذي كان يعد من 
كبار المعارضين لنظام الشاه، إال أنه تحول بعد 
الثورة إلى أحد منتقدي النظام بسبب معارضته 
لفكرة والية الفقيه المطلقة والحكومة اإلسالمية 

ر لها الخميني. 
ّ
التي نظ

وفّر مرادخاني من إقامته الجبرية عام 1983 
إلى العراق حيث عمل ضد النظام، لكنه 

السعودية: سيول جارفة تضرب 
جدة ومكة وتقتل اثنين

ــرة عــلــى مــديــنــتــي مكة  ــزيـ ــار غـ ــطـ هــطــلــت أمـ
المكرمة وجــدة، في السعودية، أمــس، ما أدى 
إلــى تعليق الــدراســة، وتأخير رحــالت جوية، 
وإغالق عدة طرق رئيسية بالمناطق الساحلية 

في المملكة.
وغمرت مياه األمطار الغزيرة، التي شهدتها 
 
ً
محافظة جدة المطلة على البحر األحمر، عددا
مــن الــشــوارع والــطــرق الرئيسية بالمحافظة، 

 من األضرار المادية.
ً
 هائال

ً
 عددا

ً
فة

ِّ
مخل

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، حجم الدمار 
 مــن الــســيــارات التي 

ً
 كــبــيــرا

ً
الـــذي أصـــاب عــــددا

غطتها مــيــاه األمـــطـــار، فــي حــيــن جــرفــت مياه 
 آخر في األحياء السكنية.

ً
السيول عددا

وأعلنت إمارة منطقة مكة إغالق طريق مكة- 
جدة السريع، بشكل احترازي. وأظهرت مقاطع 
فيديو تأثر حركة المرور في جدة بفعل تساقط 

األمطار الغزيرة.
ـــلـــت الـــســـلـــطـــات الـــســـعـــوديـــة الــــدراســــة 

ّ
وعـــط

بالمدارس والجامعات في جميع أنحاء جدة 
 على سالمة الطلبة.

ً
وأربع وخليص؛ حفاظا

ونقل التلفزيون السعودي عن مسؤول في 
الــدفــاع المدني بمكة تأكيده وفــاة شخصين 
ــار الـــتـــي هــطــلــت عـــلـــى الــمــديــنــة  ــ ــــطـ جــــــراء األمـ
الـــمـــقـــدســـة. وأهـــــــاب الـــمـــســـؤول بــالــمــواطــنــيــن 
والمقيمين عدم الخروج إال في حالة الضرورة.

                                                            مباريات اليوم
ويلز x إيران1.00 م
قطر x السنغال4.00 م

             هولندا x اإلكوادور7.00 م
إنكلترا x أميركا10.00 م

                           مباريات غٍد السبت
تونس x أستراليا1.00 م
بولندا x السعودية4.00 م
فرنسا x الدنمارك7.00 م
األرجنتين x المكسيك10.00 م

الشيتان يقبل 
استقالة رئيس 

»الفتوى والتشريع«
قِبل نائب رئيس مجلس الـــوزراء 
وزير الدولة لشؤون مجلس الــوزراء 
بــراك الشيتان استقالة رئيس إدارة 
الفتوى والتشريع المستشار صالح 

المسعد.
وأعلن مركز التواصل الحكومي، 
في تغريدة نشرها حسابه الرسمي 
على »تويتر« أمــس، أن الشيتان قبل 
استقالة المسعد، الـــذي كــان قدمها 
ــــى تــكــلــيــف  ، دون اإلشــــــــارة إلـ

ً
ــرا ــ ــيـ ــ أخـ

بديل عنه.

آلية عسكرية تركية على حدود سورية في فبراير 2020
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مسؤولو الجامعة خالل معاينة جاهزية المباني اإلدارية المنجزة أمس

طهران - فرزاد قاسمي

٠٤

البرازيل تهزم صربيا بثنائية 
وكريستيانو يدخل التاريخ

ــرة الـــقـــدم ســتــار  أســــدل مــونــديــال قــطــر 2022 فـــي كـ
الجولة األولــى من دور المجموعات، أمس، بخسارة 
الـــكـــامـــيـــرون أمـــــام ســـويـــســـرا بـــهـــدف ســّجــلــه »ابــنــهــا« 
بريل إمبولو على ملعب الجنوب في الوكرة، ضمن 
مــنــافــســات الــمــجــمــوعــة الــســابــعــة الــتــي شــهــدت كذلك 
فوز البرازيل على صربيا بثنائية نظيفة من توقيع 

ريتشاليسون.
وفي منافسات المجموعة الثامنة، قاد كريستيانو 
رونــالــدو البرتغال إلــى فــوز صعب على غانا بثالثة 
أهـــداف لهدفين فــي الجولة نفسها، ليدخل التاريخ 
بعدما بات أول العب يسجل في خمسة موندياالت. 

 التسجيل في الشوط الثاني 
ً
وافتتح ابن الـ37 عاما

من ركلة جزاء جدلية )ق65(، وبعدما أدرك أندريه أيو 
الــتــعــادل لــغــانــا )ق73(، عـــاد جـــواو فيليكس 
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إصالحيو إيران: فرص نجاة...

الجامعة تتسلم المباني...
»التمييز«: ال دراسة لموظفي...

البرازيل تهزم صربيا...

أكراد سورية يتخوفون من دفع...
 وخرج بعفو 

ً
عاد إلى طهران عام 1995 وحكم عليه بالسجن 20 عاما

من جانب خامنئي بعدها بـ 10 أعوام.
وجاء اعتقال فريدة، وسط تحركات بين »العائالت المؤسسة« 
للجمهورية اإلســالمــيــة، فقد التقت فاطمة، ابــنــة الرئيس الــراحــل 
هــاشــمــي رفــســنــجــانــي، قــبــل أيـــــام، مــجــتــبــى نــجــل خــامــنــئــي لبحث 
االحــتــجــاجــات، فيما نقلت وول ستريت جــورنــال أن األمــيــن العام 
ات مع  للمجلس األعلى لألمن القومي علي شمخاني أجــرى لــقــاء

ي رفسنجاني والخميني ودعاهما إلى تهدئة المحتجين.
َ
عائلت

وقال المصدر إن فاطمة رفسنجاني طلبت من مجتبى خامنئي 
التوسط إلطالق سراح أختها فائزة المعتقلة منذ بداية األحداث 

بتهمة الدعاية ضد النظام.
إلــى ذلــك، وفــي تطور جديد، أمــر مجلس حقوق اإلنسان التابع 
لألمم المتحدة بإجراء تحقيق بشأن القمع في إيــران، بعد أن نال 

مشروع القرار الذي تقدمت به ألمانيا األغلبية المطلوبة.

ات والصيانة بهذا  على التقارير الفنية المعدة من إدارة اإلنــشــاء
ن اللجنة قامت بزيارة ميدانية للكشف الظاهري، 

ٔ
 ا

ً
الشأن، مضيفا

كد من جاهزية مواقع المشاريع المذكورة. 
ٔ
والتا

م يمثل استكمااًل لمسيرة إنجاز 
ّ
وأضاف الظفيري أن هذا التسل

الحرم الجامعي الجديد، وهو الصرح التعليمي الذي سيساهم في 
 
ً
تطوير وتمكين الجامعة من أداء أدوارها التعليمية والبحثية، فضال

عن دورها المميز في خدمة المجتمع.
 من جانبه، أوضح مدير البرنامج االٕنشائي بالجامعة د. محمد 
ــم الــجــزئــي يــمــثــل خــطــوة أخــــرى فــي مساعي 

ّ
ــذا الــتــســل الــمــال، أن هـ

م الجامعة لمرافق هذا المشروع الضخم.
ّ
استكمال تسل

وفـــي اإلطــــار ذاتــــه، أفــــاد الــوكــيــل الــمــســاعــد للمنشآت الــتــربــويــة 
 
ً
والتخطيط بوزارة التربية سعد المطيري، أن المبنى يعد صرحا
 من الــطــراز الحديث، في حين أشــاد مدير إدارة مشاريع 

ً
معماريا

المنطقة الثانية بالمٔوسسة العامة للرعاية السكنية علي الصالح 
 إلى إتقان التشطيبات الداخلية، وجودة 

ً
بمباني المشروع، الفتا

اإلنشاءات، واحترافية تداخل األلوان في التصميم.

وأكدت أنه من غير هذه الضوابط والشروط سينفتح الباب على 
مصراعيه أمام جميع موظفي الدولة الستكمال دراستهم في الخارج 
والحصول على شهادات ال تحتاج لها اإلدارة في مجال الوظيفة 

العامة وتحقيق المصلحة العامة.

ويقول الباحث في مركز »سنتشري« آرون لوند، إن »مصالح إردوغان 
واألسد تتقاطع وأي مصالحة جدية سيكون لها وقع كارثي على قوات 
سورية الديموقراطية )قسد(؛ ألنها ستتيح لهما التحّرك بشكل منّسق 

لحل مشاكلهم الكردية«.
«، وفق لوند، 

ً
 أم أجــال

ً
وإن حصلت المصالحة، »وستحصل عاجال

ها، بما يتجاوز 
ّ
سيبقى لــدى الطرفين »الكثير مــن الــخــالفــات« لحل

خصومتهما مع »قسد«.
ويرى لوند أنه من شأن أي اتفاق أن يعود بالفائدة على الطرفين، 
إذ يمكن أن »يــســاعــد كــل منهما اآلخـــر عــلــى قــتــل أو إســكــات خصوم 
على أراضي الطرف اآلخر، أو ترتيب عمليات تسليم متبادلة«، كذلك، 
تجمعهما »قضايا متشابكة كالمياه ومراقبة الحدود وحقوق العبور 

والتجارة«.
ومنذ انـــدالع الــنــزاع، لــم يدخل األكـــراد فــي مــواجــهــات مباشرة مع 
دمــشــق، باستثناء عمليات مـــحـــدودة، وحــافــظــوا عــلــى عــالقــة معها، 
واصــطــدمــت جـــوالت الــمــحــادثــات بينهما خـــالل الــســنــوات الماضية 
بحائط مسدود، مع إصرار األكراد على الحفاظ على مكتسبات إدارتهم 
 ،

ً
الذاتية التي أّسسوها خالل سنوات النزاع األولى وتوّسعت تدريجيا

، مع تحميلهم مسؤولية »نزعتهم االنفصالية« 
ً
ورفض دمشق ذلك تماما

 من واشنطن.
ً
وتلقيهم دعما

لكن العالقة المتزعزعة بين الطرفين لم تمنعهما من التوصل إلى 
اتفاقات بوساطة روسية، نشرت بموجبها دمشق قوات محدودة في 

عدد من مناطقهم للحيلولة دون تمّدد القوات التركية إليها.
 ما نددت دمشق »باالحتالل التركي«، لكنها اكتفت منذ بدء 

ً
وكثيرا

القصف الجوي األخير، بإعالن مقتل عدد من عسكرييها.
 من 

ً
 حــازمــا

ً
ــراد على دمــشــق عــدم اتــخــاذهــا مــوقــفــا ومــن مــآخــذ األكــ

القصف التركي، وقــال قائد »قسد« مظلوم عبدي: »حتى اآلن موقف 
دمشق أضعف من مرات سابقة، وهذا يعني أنه قد يكون هناك تأثير 
 »بحسب معلوماتنا، ثّمة تواصل 

ً
للعالقات )مع تركيا( عليها«، مضيفا

بين الطرفين«. وتسعى تركيا، وفق عبدي، الذي أعلن وقف التنسيق 
مع واشنطن بسبب موقفها غير الحاسم ضد تركيا، إلــى السيطرة 
 »ورقة للحفاظ على نفوذها 

ً
على الشريط الحدودي الستخدامه الحقا

٢٦بسورية«.

٠٩-٢٠

ليمنح البرتغاليين هدف التقدم )ق78(، ثم أضاف البديل 
رافــايــل لياو الثالث )ق80( قبل أن يقلص البديل عثمان 
بوكاري الفارق )ق89(. وتضم هذه المجموعة األوروغواي 
، لــيــتــصــدر 

ً
وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة الــلــتــيــن تــعــادلــتــا ســلــبــيــا

»سيليساو« أوروبا بثالث نقاط.

أكد وزير الدفاع الشيخ عبدالله 
العلي، بــذل كل الجهود لمواكبة 
عــمــلــيــات الـــتـــحـــديـــث والــتــطــويــر 
لمنظومة الــطــيــران مــا مــن شأنه 
إحـــــداث تــحــول وتـــقـــدم كــبــيــر في 
ــقــــوة الــجــويــة  ــفــــاءة وقــــــــدرات الــ كــ
ــع مــســتــوى  ــ والـــمـــســـاهـــمـــة فــــي رفـ

الجاهزية واألداء لمنتسبيها.
جــاء ذلــك خــالل زيـــارة تفقدية 
لــوزيــر الــدفــاع، صباح أمــس، إلى 
قــاعــدة عبدالله الــمــبــارك الجوية 
رافقه فيها رئيس األركان الفريق 

ــدد  ــ ــد الــــصــــالــــح وعــ ــ ــالـ ــ ــن خـ ــ ــركــ ــ الــ
مـــن كــبــار الــــقــــادة، حــيــث كــــان في 
استقباله لدى وصوله مساعد آمر 
القوة الجوية اللواء الركن طيار 
بــنــدر الــمــزيــن وعــــدد مــن قــيــادات 

القوة الجوية.
ــزازه  ــتــ وأعــــــرب عـــن فـــخـــره واعــ
بالجهود التي يبذلها منتسبو 
ــة وبــــعــــطــــائــــهــــم  ــ ــويــ ــ ــجــ ــ الـــــــقـــــــوة الــ
وتفانيهم وإخالصهم في خدمة 
ــروف  ــظــ ــــي مـــخـــتـــلـــف الــ ــن فـ ــ ــــوطـ الـ
والـــمـــواقـــف واألزمـــــــــات، إذ شهد 
الجميع دورهم البطولي وأداءهم 
المتميز وعطاءهم غير المحدود 
خالل جائحة كورونا وما قاموا 
بــــه مــــن جــــهــــود فــــي ســـبـــيـــل دعـــم 
ومـــســـانـــدة وزارات ومــؤســســات 
الـــدولـــة إضــافــة إلـــى مشاركاتهم 
الــعــديــدة فــي العمليات اإلغاثية 

واإلنسانية.
وعبر عن سعادته بهذه الزيارة 
وااللتقاء بمنتسبي قاعدة عبدالله 
 لهم تحيات 

ً
المبارك الجوية، ناقال

وتقدير سمو أمير البالد القائد 
األعلى للقوات المسلحة الشيخ 
نواف األحمد، وسمو ولي العهد 

ــن الــشــيــخ مــشــعــل األحـــمـــد،  ــيـ األمـ
ورئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء سمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد، على 
ــه مــــن جـــهـــود فــي  ــقـــومـــون بــ ــا يـ مــ
تنفيذ مختلف المهام والواجبات 
الموكلة إليهم بكل إخالص ووفاء 

وعطاء لهذا الوطن المعطاء.
وأوضــــــــــح أن الـــــــــــــوزارة تـــقـــدر 
حــجــم الــمــســؤولــيــة الــمــلــقــاة على 

عاتق رجال القوة الجوية وكلها 
ثـــقـــة بـــأنـــهـــم أهـــــل لـــهـــا مــــن خـــالل 
تحملهم لمهام واجبهم الحيوي 
ومـــــا يــتــطــلــبــه ذلـــــك مــــن ضـــــرورة 
مــضــاعــفــة الـــجـــهـــود والــتــنــســيــق 
والــتــعــاون المستمر مــع مختلف 
الــقــطــاعــات العسكرية فــي البالد 
ضـــمـــن مــنــظــومــة عـــمـــل مــشــتــركــة 
تهدف للمحافظة على أمن الوطن 

وســالمــة مــن يــعــيــش عــلــى أرضــه 
الطيبة.

واستمع العلي خــالل الــزيــارة 
ــاول بــــيــــان أهـــم  ــ ــنـ ــ ــاز تـ ــ ــجـ ــ إلــــــى إيـ
ــــات والــــمــــهــــام الـــمـــنـــاطـــة  ــبـ ــ ــــواجـ الـ
بالقاعدة إضافة إلى استعراض 
ســـيـــر رحـــــــالت الـــنـــقـــل والـــشـــحـــن 
التي تقوم بتنفيذها ودورها في 
دعــم ومساندة مختلف الجهات 

الرسمية بالدولة.
كــمــا تـــم تــقــديــم شــــرح مفصل 
ــات »الـــــــكـــــــاراكـــــــال«  ــ ــيــ ــ ــــروحــ عــــــن مــ
الــتــي تــم تسلم عـــدد منها ضمن 
صفقة المروحيات المبرمة، وتم 
استعراض أهم ما تتضمنه هذه 
المروحيات من تقنيات ومميزات 
ــم قــــــــدرات  ــ ــدعـ ــ ــا أن تـ ــهــ ــأنــ ــن شــ ــ مــ
وإمكانيات القوة الجوية الكويتية 

 c-130 إضافة إلى طائرات
وســـيـــكـــورســـكـــي.وفــــي خــتــام 
زيــارتــه دعــا الــمــولــى عــز وجــل أن 
يوفق الجميع للعمل لما فيه خير 
ورفــعــة وازدهـــــار بــلــدنــا الحبيب 
في ظل القيادة السياسية العليا 

وتوجيهاتها الحكيمة.
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وزير الدفاع: مواكبة عمليات التطوير لمنظومة الطيران

أصــــدر الـــوزيـــر الــعــلــي تــوجــيــهــاتــه بــصــرف الــبــدل الــنــقــدي 
 
ً
إلجــازات العسكريين من ضباط وضباط صف وأفــراد، وفقا

للشروط والضوابط المنظمة الستحقاق وصرف البدل النقدي 
من رصيد اإلجازات الدورية.

وجاءت توجيهات وزير الدفاع بهدف تحقيق االستفادة 
والمنفعة للمستحقين لها من منتسبي الجيش الكويتي.

صرف البدل النقدي 
إلجازات العسكريين

محمد الشرهان

الماجد: لجنة العفو هي المخّولة وضع الضوابط
 بالوجه المشرق للكويت تجاه الشعب الجزائري

ّ
بوهدو: نعتز

● ربيع كالس
»الــعــفــو عــنــد لــجــنــة الــعــفــو مو 
عندي«... بهذه الكلمات رّد وزير 
ــــاف والــشــؤون  الــعــدل وزيـــر األوقـ
اإلســالمــيــة وزيـــر الــدولــة لشؤون 
تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد 
عــلــى ســـؤال »حـــول الــجــديــد فيما 
 
ً
يتعلق بقضية الــعــفــو«، مضيفا
أنه »تم تشكيل لجنة العفو وهي 
المخّولة وضع الضوابط ودراسة 

الحاالت«. 
جاء ذلك على هامش حضوره 
ــيــــر الــــجــــزائــــر  ــفــ حــــفــــل أقــــــامــــــه ســ
لـــدى الــبــالد عــبــدالــمــالــك بــوهــدو، 
بـــمـــنـــاســـبـــة الـــــذكـــــرى 68 لـــثـــورة 
الفاتح من نوفمبر، بحضور عدد 
كبير من السفراء المعتمدين في 
الكويت وحشد من أبناء الجالية 

والمواطنين.
وشــــــّدد عــلــى عــمــق الــعــالقــات 
ــة - الــــجــــزائــــريــــة الـــتـــي  ــيـ ــتـ ــكـــويـ الـ
وصــفــهــا بــأنــهــا »مــتــمــيــزة وتمتد 
على مدى سنوات طويلة وضاربة 

في جذور التاريخ«.
وقال الماجد: »سعيد بوجودي 

 عن رئيس 
ً
في حفل السفارة ممثال

مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد 
نـــــواف األحــــمــــد، ونــقــلــت تــحــيــات 
ســمــو أمــيــر الــبــالد الــشــيــخ نــواف 
ــو ولـــي  ــمـ ــيــــات سـ األحـــــمـــــد، وتــــحــ
العهد الشيخ مشعل األحمد بهذه 

المناسبة الطيبة«.

مناصرة كويتية

مـــن جــانــبــه، اســتــذكــر السفير 
الجزائري في كلمة ألقاها خالل 
االحــــــتــــــفــــــال، تــــضــــامــــن الــــبــــلــــدان 
والــشــعــوب الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة 
مع الشعب الجزائري في كفاحه 
المرير ضد االستعمار الــذي دام 

 و32 سنة«. 
ً
قرنا

وأضــــاف أن الــكــويــت الشقيقة 
»كـــانـــت فـــي طــلــيــعــة الــمــنــاصــريــن 
للثورة الجزائرية، حيث وقفت إلى 
جانب الشعب الجزائري وناصرت 

قضيته العادلة«.
وتابع بوهدو: »قدمت الكويت 
ــزائـــري  مــــســــاعــــدات لــلــشــعــب الـــجـ
طوال سنوات الحرب التحريرية 
عــبــر لــجــنــة الـــتـــبـــرعـــات، الـــتـــي تم 

ــــي الـــســـنـــة األولــــــى  تـــأســـيـــســـهـــا فـ
النــدالع الثورة، التي كانت تضم 
 من الوجوه الداعمة للثورة 

ً
عددا

من رجال األعمال والتجار وكان 
رئيسها الــفــخــري األمــيــر الــراحــل 
ــبــــاح األحـــــمـــــد، طــيــب  ــيـــخ صــ الـــشـ

الله ثراه«.
واستطرد: »يسعدني ِفي هذا 
المقام أن أعرب عن اعترازنا بهذا 
ــه الـــمـــشـــرق لــلــكــويــت تــجــاه  الـــوجـ

الــشــعــب الــجــزائــري الـــذي سيظل 
مــن الــصــور المتميزة فــي تاريخ 

العالقات الجزائرية - الكويتية. 
ــا ســـيـــبـــقـــى هــــذا  ــمــ وأردف: كــ
 على 

ً
الــمــوقــف، وهــو ليس غريبا

أبــنــاء الشعب الكويتي الطيبين 
واألســــــــــــرة الــــحــــاكــــمــــة الـــكـــريـــمـــة، 
ــدان كل   فــي وجــ

ً
 وخـــالـــدا

ً
حـــاضـــرا

الجزائريين«.
ن احــتــفــالــنــا 

َ
ــا أ ــمــ وتـــــابـــــع: »كــ

بالذكرى الثامنة والستين لثورة 
الفاتح من نوفمبر 1954 المجيدة 
ــرى الــســتــيــن  ــ ــذكــ ــ ـــع الــ ــن مــ ــزامــ ــتــ يــ
إلقـــامـــة الــعــالقــات الــدبــلــومــاســيــة 
بين الجزائر والكويت، في وقت 
تشهد هــذه العالقات التاريخية 
المتجذرة نقلة نوعية بعد الزيارة 
الرسمية الــتــي قــام بها الرئيس 
عــبــدالــمــجــيــد تــبــون إلـــى الــكــويــت 

فبراير الماضي«.
وأشاد بـ »المشاركة المتميزة 
ــتـــي الـــــــذي تـــرأســـه  ــكـــويـ ــلـــوفـــد الـ لـ
مــمــثــل ســـمـــو األمــــيــــر ســـمـــو ولـــي 
الــعــهــد الــشــيــخ مــشــعــل األحـــمـــد« 
بالقمة العربية في دورتها الـ 38 
مل العربي« 

َّ
تحت شعار »لــم الش

 
ً
الـــتـــي عـــقـــدت بـــالـــجـــزائـــر، مـــؤكـــدا
»أن هذه المشاركة كان لها األثر 
البالغ فــي إضــفــاء روح إيجابية 
عـــمـــال الــقــمــة ومـــا تمخض 

َ
عــلــى أ

 
ً
ة«، مشيرا عنها من قـــرارات بــنــاء
ــذا لــيــس بــغــريــب على  إلـــى أن »هــ
الكويت ودبلوماسيتها العريقة 
التي عهدنا حكمتها وتبصرها 
وحـــرصـــهـــا عـــلـــى وحــــــدة الــصــف 

العربي«.

العلي متوسطًا قيادات القوة الجوية أمس

السفيرة الفرنسية تمنح شهادة DELF إلحدى طالبات المعهد الفرنسي

جانب من اجتماع لجنة العفو

الماجد وبوهدو يقطعان كعكة االحتفال

 برئاسة الشيتان
ً
... وتعقد اجتماعا

عــقــدت اللجنة المشكلة بــمــوجــب الــمــرســوم 
األمـــيـــري رقــــم 218 لــســنــة 2022 بـــشـــأن الــعــفــو 
الــخــاص عــن جــرائــم مــحــددة اجتماعها األول، 
أمـــس، فــي قصر السيف بــرئــاســة نــائــب رئيس 
ــــوزراء وزيـــر الــدولــة لــشــؤون مجلس  مجلس الـ

الوزراء براك الشيتان لمباشرة أعمالها.
وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق 
ــــارق الــــمــــزرم، في  الــرســمــي بـــاســـم الــحــكــومــة طـ
تصريح صحافي، إن اللجنة برئاسة الشيتان، 
وعضوية كل من النائب العام المستشار سعد 
الصفران، ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور 
البرجس، وبحضور عدد من مستشاري النيابة 
العامة وقــيــادات »الداخلية«، عقدت اجتماعها 
وباشرت أعمالها لتنفيذ المهمة المكلفة بها 
عبر القيام بإعداد كشوف المحكومين، الذين 

تنطبق عليهم أحكام المادة األولى من المرسوم 
األميري المشار إليه، بصفة االستعجال.

ــــق في  ــان مــجــلــس الـــــــوزراء الــكــويــتــي وافـ ــ وكـ
اجــتــمــاعــه األســـبـــوعـــي االثــنــيــن الــمــاضــي على 
مشروع مرسوم بالعفو الخاص عن المواطنين 
المحكومين فــي الــجــرائــم الــمــنــصــوص عليها 
فــي الــمــواد 4 - 15 - 25 مــن الــقــانــون رقـــم )31( 
لسنة 1970 والجريمة المنصوص عليها في 
الــمــادة )147( مــن القانون رقــم 16 لسنة 1960 
والجريمة المنصوص عليها في الفقرة )أ( من 
المادة )70( للقانون رقم 37 لسنة 2014 والتي 
وقعت خالل الفترة من 16 نوفمبر 2011 حتى 

31 ديسمبر 2021.

د قاعدة عبدالله المبارك واستمع لشرح عن »الكاراكال« و»cc--130130« و»سيكورسكي«« و»سيكورسكي«
ّ

د قاعدة عبدالله المبارك واستمع لشرح عن »الكاراكال« و» تفق
ّ

•• تفق
•• فخورون بجهود منتسبي القوة الجوية وعطائهم وتفانيهم في خدمة الوطن فخورون بجهود منتسبي القوة الجوية وعطائهم وتفانيهم في خدمة الوطن

لو فليشر: 1000 مدرس لـ »الفرنسية« بالكويت ودورة تدريب في فبراير
كرمت معلمي المادة وجددت االلتزام مع الجهات المعنية لتعزيز الفرانكوفونية

● ربيع كالس
ذكرت السفيرة الفرنسية لدى البالد كلير 
لــو فليشر أن السفارة الفرنسية، الممثلة 
بالمعهد الفرنسي في الكويت، وبالشراكة 
مع وزارة التربية والتعليم العالي الكويتية، 
وجــامــعــة الخليج والــمــعــهــد الــفــرنــســي في 
باريس، تعتزم تنظيم دورة تدريب إقليمية 
بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة كــلــغــة أجــنــبــيــة لــفــائــدة 
مدرسي اللغة الفرنسية في فبراير المقبل 
بالكويت والــتــي ستجمع 70 مشاركا من 
5 دول هــي السعودية، والبحرين، وقطر، 

واإلمارات، والكويت.
 وفــــي كــلــمــة ألــقــتــهــا بــمــنــاســبــة »الـــيـــوم 
العالمي لمعلمي اللغة الفرنسية«، وتكريم 
معلمي اللغة الفرنسية في الكويت مساء 
أمــس األول، فــي دارتــهــا، بحضور الموجه 
العام للغة الفرنسية بــوزارة التربية أنور 

الـــكـــنـــدري، وعــــدد كــبــيــر مـــن مــعــلــمــي اللغة 
الكويتيين، وحشد من الطالب والمواطنين، 
ــذا الـــيـــوم مــنــاســبــة  ــ ــــدت لــوفــلــيــشــر ان »هـ أكـ
لشكر نحو 1000 مـــدرس للغة الفرنسية 
في الكويت الذين تتمثل مهمتهم في نقل 
وصنع محتوى يسهم في انفتاح األجيال 

القادمة على الثقافة واللغة الفرنسية«. 
وأضافت: يأتي هذا االستقبال في إطار 
االحتفال باليوم العالمي لمدرسي اللغة 
الفرنسية والــذي كــان إطالقه بمبادرة من 
الرئيس إيمانويل ماكرون، كجزء من خطة 
تــعــزيــز الــلــغــة الــفــرنــســيــة وتـــعـــدد الــلــغــات، 
ــى أن »الـــلـــغـــة الــفــرنــســيــة تحتل  مــشــيــرة إلــ
المرتبة الخامسة في العالم من حيث عدد 
المتحدثين بها، بعد الماندرين الصينية 
واإلنكليزية واإلسبانية والعربية، أي أكثر 
من 235 مليون شخص يتحدثون الفرنسية 
يوميا، وما يقرب من 300 مليون شخص 

قـــادرون على التعبير عــن أنفسهم باللغة 
الفرنسية«. 

اللغة الثالثة 

وتابعت لو فليشر: في السياق نفسه، يتم 
تدريس اللغة الفرنسية في الكويت منذ عام 
1966، عندما تم إدخالها في النظام التعليمي 
الــكــويــتــي، وتــحــتــل الــلــغــة الــفــرنــســيــة المرتبة 
الــثــالــثــة فـــي الــلــغــات الــتــي يــتــم تــدريــســهــا في 
الكويت، بعد اللغتين العربية واإلنكليزية، وهذا 
دليل على قوة العالقات التي تجمع البلدين، 
ويختار كــل عــام مــا يقرب مــن 30 ألــف متعلم 
الــلــغــة الفرنسية فــي الــمــؤســســات الحكومية 
والخاصة، بما في ذلك 10 آالف طالب يدرسون 

كل عام اللغة الفرنسية في الثانوية. 
وقـــالـــت: مــن أجـــل دعـــم الــفــرانــكــوفــونــيــة في 
الكويت، تم إنشاء مجلس تعزيز الفرانكوفونية 

عــام 2010، لتوفير مساحة للحوار والتبادل 
حـــول قــضــايــا وتــحــديــات الــفــرانــكــوفــونــيــة في 
الكويت، ويجمع السفراء الناطقين بالفرنسية، 
ــســبــت الــرئــاســة الفخرية بــاإلجــمــاع لسمو 

ُ
ون

الشيخ ناصر المحمد. 
وأضـــافـــت: اســتــكــمــاال لــذلــك الــتــعــاون الــذي 
يربط بلدينا، نجدد التزامنا مع وزارة التربية 
والتعليم العالي والبحث العلمي الكويتية، 
والـــمـــؤســـســـات الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة والــمــعــهــد 
الفرنسي في الكويت باالستمرار في تطوير 
وتنمية هذا المجال، والذي توج أخيرا بتوقيع 
إعــالن تفاهم لتعزيز التعاون التعليمي في 

مارس 2022.
ــــورال طــالب  ــّدم كـ وفـــي خــتــام الــمــنــاســبــة، قــ
»مدرسة الفحيحيل الوطنية الهندية« مجموعة 
أغــان باللغة الفرنسية، كما ُمنحت شهادات 
DELF الفرنسية لعامي 2021 و2022 لطالب 

المعهد الفرنسي بالكويت.

https://www.aljarida.com/article/5514
https://www.aljarida.com/article/5633
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https://www.aljarida.com/article/5621


»الطيران المدني« توقع اتفاقية مع »الكويتية« 
و»ناس« لتطوير الخدمات للمسافرين

وقعت اإلدارة العامة للطيران 
المدني أمس »اتفاقية مستوى 
الـــخـــدمـــة« مـــع شـــركـــة الــخــطــوط 
ــة  ــركــ الــــجــــويــــة الــــكــــويــــتــــيــــة وشــ
ناشيونال للخدمات األرضية 
ــر مــــســــتــــوى  ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ )نـــــــــــــــاس( لـ
الخدمات المقدمة للمسافرين 

في مطار الكويت الدولي.
وقــال المدير الــعــام للطيران 
ــالـــح  ــيـــف صـ ــلـ ــكـ ــتـ ــالـ ــــي بـ ــدنـ ــ ــمـ ــ الـ
الفداغي، لـ »كونا«، على هامش 
التوقيع، إن اإلدارة تحرص على 
أن يكون مطار الكويت لناحية 
 للمعايير 

ً

التشغيل مستوفيا
والــضــوابــط العالمية الخاصة 

باألمن والسالمة.
وأضاف الفداغي أن من ضمن 
هذه المعايير تقديم الخدمات 
في جميع أنحاء المطار ضمن 
وحدة قياس أساسية هي »إس 
إل إيــــه«، والــمــعــروفــة باتفاقية 
مستوى الخدمة، وهي جزء من 
عقد الخدمة الذي يحدد ويدون 
ــة الـــتـــي  ــدمــ ــخــ فــــيــــه مــــســــتــــوى الــ
تقدم للمسافرين بين »الطيران 

المدني« ومقدم الخدمة.
ــنــــوع مــن  وأفـــــــاد بـــــأن هـــــذا الــ
ــيـــات يــضــمــن لــلــطــيــران  ــاقـ ــفـ االتـ
الــمــدنــي الــحــفــاظ على مستوى 
ــى  ــلــ ــــق أعــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ الـــــــخـــــــدمـــــــة، وتـ
ــة واألمــــــن،  مـــســـتـــويـــات الـــســـالمـ

ــــور  ــهـ ــ ــمـ ــ وتــــــحــــــقــــــيــــــق رضـــــــــــــا جـ
 أنــــه في 

ً

الـــمـــســـافـــريـــن، مــضــيــفــا
الوقت نفسه يتيح له أن »يعاقب 
أو يكافئ« مقدم الخدمة حسب 

هذه االتفاقية.
ــران  ــيــ ــطــ ــى أن »الــ ــ ــ وأشــــــــــار إلـ
الـــمـــدنـــي« دأبـــــت مــنــذ أكـــثـــر من 
ســنــة عــلــى الــعــمــل لــتــوفــيــر هــذه 
االتفاقيات الخاصة بالخدمات 
األســـاســـيـــة الســيــمــا األرضـــيـــة، 
بــغــيــة تـــطـــويـــر ورفــــــع مــســتــوى 
الــخــدمــة الــمــقــدمــة للمسافرين 

بكفاءة عالية أسوة بالمطارات 
العالمية.

وبــيــن أن مــقــدمــي الــخــدمــات 
ــم الـــشـــركـــات الــتــي  األرضــــيــــة هــ
ــدم جـــمـــيـــع الـــــخـــــدمـــــات فــي  ــ ــقـ ــ تـ
الــمــطــار بمناطق وزن األمتعة 
وعند دخول البوابات واستالم 
الــحــقــائــب وقـــبـــول الــمــســافــريــن 
على الــرحــالت ونــقــل حقائبهم 
وشــحــنــهــا وتــجــهــيــز الـــطـــائـــرة 
بــالــوقــود والــنــظــافــة والــتــغــذيــة 

وغيرها من الخدمات.

جانب من توقيع االتفاقية أمس

»الشؤون«: لجنة رباعية لتنسيق 
انتخابات »التعاونيات«

• بمشاركة وزارات الداخلية والصحة والتربية
• البغلي هنأت »اإلشرافيين« الجدد: تعزيز الشفافية والرقابة

• جورج عاطف
ــلــــمــــت »الـــــــجـــــــريـــــــدة« أن وزارة الـــــشـــــؤون  عــ
االجتماعية، ممثلة في إدارة شــؤون العضوية 
وإشـــهـــار الــجــمــعــيــات واالتــــحــــادات الــتــعــاونــيــة 
 بإصدار 

ً

 خاصا

ً

بقطاع التعاون، أنجزت تصورا
قــرار إداري يقضي بتشكيل لجنة مشتركة من 
الجهات الحكومية المعنية للتنسيق فيما بينها 
قبيل إجراء انتخابات مجالس اإلدارة التعاونية 
المنتهية واليــتــهــا الــقــانــونــيــة، »إذ تــم رفــع هذا 
التصور إلى وكيل التعاون، الذي بدوره رفعه إلى 
وكيل الوزارة لالطالع عليه وإبداء الرأي بشأنه«. 
 لمصادر »الــشــؤون« فــإن هــذه اللجنة 

ً

ووفــقــا
تضم في عضويتها، إلى جانب الوزارة، ممثلين 
عن وزارات الداخلية والصحة والتربية، ليتسنى 
لكل وزارة االضــطــالع بــدورهــا المنوط بها في 
 لــحــدوث 

ً

تــنــظــيــم الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة، تــجــنــبــا
أي إشكالية مــن شأنها تهديد صحة وسالمة 
الــعــمــلــيــة االنـــتـــخـــابـــيـــة، الســـيـــمـــا عـــلـــى صــعــيــد 
ــقـــوة األمــنــيــة الـــالزمـــة الـــتـــي تــتــنــاســب  تـــوافـــر الـ
وعــدد الحضور، إضافة إلى التوسع في لجان 
االقتراع داخل المدارس، عبر تحديد أكبر عدد 
 عن توافر 

ً

من الفصول المخصصة لذلك، فضال
 ألي طارئ 

ً

زة تحسبا

ّ

سيارة إسعاف أو أكثر مجه
خالل االنتخابات. 

 لخبر »الجريدة« 

ً

في موضوع آخــر، وتأكيدا
المنشور في عددها الصادر، أمس األول، بعنوان 
 ،)

ً

« قريبا

ً

 »إشرافيا

ً

)»الشؤون«: تثبيت 35 موظفا
هــنــأت وزيــــرة الـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة والتنمية 
ــمـــرأة  الــمــجــتــمــعــيــة، وزيـــــــرة الــــدولــــة لــــشــــؤون الـ
والطفولة المهندسة مــي البغلي، اإلشرافيين 
الجدد بمناسبة تثبيتهم في وظائفهم باإلدارات 
المختلفة، مؤكدة أهمية تنفيذهم المسؤوليات 
المنوطة بالدقة والسرعة الالزمتين، مشددة على 
أهمية تعزيز الشفافية والرقابة في أداء األعمال 
الموكلة إليهم، وتحسين بيئة العمل لتحقيق 
 لتوجيهات القيادة 

ً

رغبات المواطنين وتنفيذا
السياسية في البالد.

ودعت البغلي هؤالء اإلشرافيين إلى ضرورة 
انتهاج سياسة الباب المفتوح في التعامل مع 
المواطنين، وبــذل الجهود الممكنة فــي سبيل 
تطوير آليات العمل وخططه بما يصب في خدمة 

الكويت ويلبي تطلعات المواطنين.
وكانت لجنة شؤون الموظفين، برئاسة وكيل 
الــوزارة وعضوية والوكالء المساعدين، رفعت 
قــائــمــة بتسكين شــاغــلــي الــوظــائــف اإلشــرافــيــة 
بالتكليف مــن المديرين والمراقبين ورؤســـاء 
 على صدور قــرارات تكليفهم 

ّ
األقسام الذين مر

 العــتــمــادهــا مـــن ديـــوان 

ً

أكــثــر مـــن عــــام، تــمــهــيــدا
الخدمة المدنية.

العدواني: استقطاب تجارب الدول 
المتقدمة في التعليم

استقبل 5 سفراء وبحث معهم سبل التعاون التربوي
• فهد الرمضان

استقبل وزير التربية وزير التعليم 
الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الــعــلــمــي الــدكــتــور 
 مـــن الــســفــراء 

ً
ــددا ــ حــمــد الـــعـــدوانـــي عــ

الــمــعــتــمــديــن لــــدى الـــبـــالد، هـــم نــائــب 
رئيس البعثة والقائم بأعمال سفارة 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــيــركــيــة جيم 
هولتسنايدر، والسفيرة الكندية عليا 
مواني، والُعماني صالح الخروصي، 
واألردني صقر أبو شتال، والتونسي 
الـــهـــاشـــمـــي عــجــيــلــي لــمــنــاقــشــة أهـــم 
الموضوعات ذات االهتمام المشترك 
والـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــال الــتــعــلــيــم لــدى 

الجانبين.
وتــم خــالل االجتماع مــع السفيرة 
ــة مـــــذكـــــرة تــفــاهــم  ــاقـــشـ ــنـ الـــكـــنـــديـــة مـ
مشتركة للتعاون في الشأن التعليمي 
ونــقــل الــخــبــرات الكندية فــي التعليم 
العام، وتطوير العملية التربوية في 

الكويت لتحقيق التميز. 
وأكــــد الـــوزيـــر الـــعـــدوانـــي ضــــرورة 
ــارب والــــخــــبــــرات  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــتــــقــــطــــاب الـ اســ
الــعــالــمــيــة مـــن الــــــدول الــمــتــقــدمــة في 
التعليم، واالستفادة من ممارساتها 
الــرائــدة فــي مــجــاالت تطوير التعليم 
لــمــواكــبــة الــمــتــغــيــرات الــتــي يشهدها 

العالم في هذا المجال. 

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تهدف 
إلى تحقيق رؤية القيادة السياسية 
 
ً
في إصالح منظومة التعليم، وتحقيقا

 
ً
لرؤية »كويت جديدة 2035« وتحديدا
الـــركـــيـــزة الــثــالــثــة مـــن خــطــة التنمية 
التي تستهدف إصالح نظام التعليم 
ــــورة أفـــضـــل  ــــصــ إلعـــــــــــداد الــــشــــبــــاب بــ
ليصبحوا أعضاء فاعلين يتمتعون 
بقدرات تنافسية وإنتاجية في قوة 
الــعــمــل، وتــســاهــم فـــي تــعــزيــز رســالــة 
وأهداف الوزارة التي تصب في جودة 
التعليم، وتحقيق التميز في العملية 
التعليمية، وتــطــويــر العمل اإلداري 

ة اإلدارة الــمــدرســيــة  ــاء ــفــ وزيــــــــادة كــ
والتربوية.

جوالت تفقدية
وفي موضوع آخر، وضمن جوالته 
ــدارس، تفقد وزيـــر التربية  ــمـ عــلــى الـ
ثانوية جابر المبارك، صباح أمس، 
ــا وتـــبـــاحـــث مــع  ــهــ ــائــ ــال فــــي أرجــ ــ ــ وجـ
مديرها فاضل الصفار فيما يخص 
ــــدى ارتــيــاحــه،  ــتـــربـــوي، وأبــ الـــشـــأن الـ
وعّبر عن ثنائه على الجهود المبذولة 
ــة في  ــ مــن الهيئة التعليمية واإلداريـ

المدرسة.

 السفيرة الكندية أمس
ً
العدواني مستقبال

»الصحة«: تنفيذ خطة عمل وطنية 
لالستخدام الرشيد للمضادات الحيوية

العوضي يؤكد أهمية مؤتمر مقاومة مضادات الميكروبات في ُعمان
ــة د. أحــــمــــد  ــ ــحـ ــ ــــصـ أكـــــــــد وزيـــــــــــر الـ
ــــوزاري  الــعــوضــي أهــمــيــة الــمــؤتــمــر الـ
العالمي الثالث رفيع المستوى حول 
مقاومة مضادات الميكروبات، الذي 
تستضيفه ســلــطــنــة عــمــان ويختتم 
ــن مــجــلــس الــصــحــة  ــــوم، بـــدعـــم مــ ــيـ ــ الـ
لــــــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي 
ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة 
األمـــــم الــمــتــحــدة لـــأغـــذيـــة والــــزراعــــة 
»فاو« وبرنامج األمم المتحدة للبيئة 
والمنظمة العالمية لصحة الحيوان.

وقــال العوضي لـ »كونا« أمــس، إن 
أهــمــيــة الــمــؤتــمــر تــكــمــن فـــي تــســريــع 
اإلجـــــــــــــــــــــراءات والــــــســــــيــــــاســــــات عـــلـــى 
ــالـــمـــي  ــنــــي والـــعـ الـــمـــســـتـــويـــيـــن الــــوطــ
للحد مــن انــتــشــار مــقــاومــة مــضــادات 
الميكروبات ومنع تأثيرها على صحة 
اإلنــســان والــحــيــوان والبيئة والنمو 
االقتصادي والتنمية واألمن الغذائي.
ــى أن مـــقـــاومـــة مـــضـــادات  ولـــفـــت إلــ
 
ً
 عــالــمــيــا

ً
الــمــيــكــروبــات تــمــثــل تــحــديــا

 يــهــدد المكاسب المتحققة 
ً
مستمرا

فــي مجال صحة اإلنــســان والحيوان 
 أن مــقــاومــة 

ً
ــتـــه، خـــصـــوصـــا ــيـ ورفـــاهـ

المضادات تسببت في وفاة ما ال يقل 
عن 1.2 مليون حالة خالل عام 2019.

وأكـــــــــد وزيـــــــــر الــــصــــحــــة أن وضــــع 
ــن مــــــن مـــــــؤشـــــــرات أهــــــــداف  ــ ــريـ ــ ــؤشـ ــ مـ
التنمية المستدامة لمقاومة مضادات 
ــة فـــارقـــة  الـــمـــيـــكـــروبـــات يــعــتــبــر عـــالمـ

ــة مــقــاومــة  ــبـ ــراقـ فــــي إدراك أهـــمـــيـــة مـ
ــكـــروبـــات فــــي قــطــاع  ــيـ ــمـ ــادات الـ ــ ــــضـ مـ
الــصــحــة الــبــشــريــة عــلــى المستويين 
 إلى أن إساءة 

ً
الوطني والعالمي، الفتا

اســتــخــدام هــذه الــمــضــادات مــن شأنه 
تعزيز ظهور البكتيريا المقاومة.

وأشـــــــــار إلــــــى أن وزارة الــصــحــة 
ــة تــنــفــيــذ  ــعـ ــابـ ــتـ ــامــــت بـــتـــحـــديـــث ومـ قــ
استراتيجية خطة عمل وطنية تهدف 
إلــى االســتــخــدام الــرشــيــد للمضادات 
 مع قــرارات منظمة 

ً
الحيوية تماشيا

الصحة العالمية، على أن يكون ذلك 
عبر تشكيل لجنة صحية تعمل على 
التصدي لمشكلة مقاومة مضادات 

الميكروبات، وإعداد قاعدة معلومات 
حول استخدام المضادات الحيوية مع 

رصد وتقييم الوضع الحالي.
وأوضح أن الوزارة تعمل كذلك على 
اقتراح وتنظيم حمالت توعية بشأن 
مخاطر مقاومة مضادات الميكروبات 
ـــات  ودعـــــم إجــــــراء الـــبـــحـــوث والــــدراسـ
والــتــقــاريــر الــوطــنــيــة لــتــقــديــمــهــا إلــى 
منظمة الصحة العالمية والمنظمات 
الدولية لالستفادة من خبرائها في 
هذا المجال وتطوير خدمات الرعاية 
الصحية مع متابعة معدالت العدوى 
وعمل التوصيات الــالزمــة للتصدي 

لها.

وزير الصحة خالل المؤتمر أمس

»الرحمة« نفذت مشروعات 
خيرية في موريتانيا

نفذت جمعية الرحمة العالمية، 
حزمة مشروعات صحية 

وتعليمية واجتماعية للفئات 
المحتاجة في موريتانيا.
وقال ممثل الجمعية في 

الرحلة إلى موريتانيا عبدالله 
العجمي، في تصريح صحافي، 

أمس، إن »الرحمة« نفذت 
300 عملية عيون للمرضى 

المحتاجين، إضافة إلى زيارة 
مستوصف الدواء، وتنفيذ 

برنامج صحي لأيتام، وتوزيع 
الكفاالت، كذلك وضع حجر 

األساس لمركزين طبيين في 
إحدى المقاطعات.

وأوضح العجمي أن وفد 
»الرحمة« بموريتانيا زار مركز 

اإليمان لتحفيظ القرآن، كما 
وزع 1000 حقيبة مدرسية على 
الطلبة المحتاجين في أكثر من 
مدرسة، إلى جانب افتتاح مركز 

قرآني متكامل لحفاظ القرآن 
بإحدى المناطق النائية.

وأشار إلى تنفيذ عدة 
مشروعات اجتماعية مميزة 

ألهالي موريتانيا، أبرزها 
توزيع 500 سلة غذائية، إضافة 

إلى افتتاح بئر ارتوازية في 
مقاطعة وادي الناقة.

»التراث« تطرح »عالج 
المرضى« في قرغيزستان

طرحت لجنة آسيا الوسطى، 
التابعة لجمعية إحياء التراث 

اإلسالمي، مشروع »عالج 
المرضى« لمساعدة المرضى 

وذوي االحتياجات الخاصة في 
قرغيزستان.

وقالت الجمعية، في بيان، 
أمس، إن قيمة السهم في 

، وهو 
ً
المشروع تبلغ 20 دينارا

من المشاريع التي تجوز فيه 
أموال الزكاة.

ودعت الجمعية أهل الخير في 
الكويت للوقوف إلى جانب 

إخوانهم في قرغيزستان، إذ 
إن الحاجة كبيرة، والظروف 

 في هذه 
ً
، خصوصا

ً
صعبة جدا

الفترة من العام التي تنخفض 
فيها الحرارة بشكل كبير، 
والتي تزداد معها معاناة 

الناس هناك مع الحاجة الكبيرة 
لهم وقلة ذات اليد.

وأوضحت أن هناك زيادة 
كبيرة ومطردة في أعداد 

المرضى الفقراء بالعديد من 
القرى واألحياء المسلمة في 

قرغيزستان.

»ُحفاظ«: فتح باب التسجيل 
في »برنامج القراءات«

أعلنت الجمعية الخيرية 
الكويتية لخدمة القرآن الكريم 

وعلومه )حفاظ(، فتح باب 
التسجيل في برنامج القراءات 
العشر للقرآن الكريم، بإشراف 

الشيخ عبدالعزيز العنزي.
وصرح عضو مجلس اإلدارة 
وأمين الصندوق بالجمعية 

عادل الدريبان، أمس، بأن 
برنامج القراءات يهدف إلى 

دراسة القراءات العشر »األصول 
والفرش« مع تطبيق عملي 

بواسطة مشايخ متخصصين 
في تعليم القراءات، واتقان 

القراءات العشر الصغرى 
من طريق الشاطبية والدرة 

 أن التسجيل 
ً
باالفراد، موضحا

في البرنامج متاح لجميع 
، بشرط 

ً
 وإناثا

ً
الفئات؛ ذكورا

 لكتاب 
ً
أن يكون المتقدم حافظا

 على سند 
ً
الله تعالى، حاصال

متصل إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم.

العجمي: طرح البنية التحتية لـ »جنوب سعد« في ديسمبر
المحري: القضية اإلسكانية ليست رفاهية وال تعاني نقص األراضي بل القرار والمال

كشف وزيــر الدولة لشؤون 
اإلســكــان، عــمــار العجمي، عن 
طـــــرح عـــقـــد الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
لــــــــمــــــــشــــــــروع جــــــــنــــــــوب ســــعــــد 
ــــي فــي  ــانــ ــ ــكــ ــ الــــعــــبــــدالــــلــــه اإلســ
ديسمبر المقبل، بعد االنتهاء 
من الموافقات الكاملة للجنة 
 
ً
المناقصات المركزية، معلنا
خـــالل نــــدوة نظمتها اللجنة 
التطوعية ألهالي جنوب سعد 
ــــس األول، فــي  الـــعـــبـــدالـــلـــه، أمـ
الجمعية االقتصادية الكويتية 
بــعــنــوان »األزمــــة اإلســكــانــيــة… 
تــــحــــديــــات وحــــــلــــــول«، أنــــــه تــم 
ــــدة سكنية  تـــوزيـــع 4591 وحـ
حتى نهاية األسبوع الجاري، 
 أن هناك توجيهات من 

ً
مبينا

القيادة السياسية إلنهاء أزمة 
اإلســكــان وتعجيل المشاريع 
اإلســكــانــيــة، ومـــد يــد الــتــعــاون 
مع الجهات المسؤولة؛ ومنها 

مجلسا األمة والبلدي. 
وذكر العجمي أن اإلنجازات، 
الــتــي حققتها خــدمــة الرعاية 
الــســكــنــيــة فــي الــمــؤســســة منذ 
الخمسينيات إلــى عــام 2013، 
بلغت 79 ألــف وحــدة سكنية، 
ومن عام 2014 إلى 2021، نحو 

 بمزيد من 
ً
56 ألف وحدة، واعدا

اإلنــجــاز خــالل الفترة المقبلة 
إلنهاء الملف. 

ــذ تـــولـــيـــه  ــ ــنـ ــ وبـــــــّيـــــــن أنـــــــــه مـ
ــرى الـــعـــديـــد من  ــ الــمــنــصــب أجـ
ــلـــقـــاءات مـــع أهـــالـــي مــنــاطــق  الـ
المشاريع اإلسكانية الجديدة 
ــلـــهـــم  الـــــذيـــــن أوصــــــلــــــوا رســـائـ

مــحــّمــلــة بــالــهــمــوم واالنــتــظــار 
الــطــويــل لــلــحــصــول عــلــى بيت 
: »يحزننا سماع 

ً
العمر، قائال

أخـــبـــار وفــــاة بــعــض أصــحــاب 
الطلبات في خيطان الجنوبي، 
ــا تـــــجـــــاوز انـــتـــظـــارهـــم  بــــعــــدمــ
أكـــثـــر مـــن 20 ســنــة ولــــم يـــروا 

مساكنهم«. 

بدوره، قال رئيس المجلس 
الـــبـــلـــدي، عـــبـــدالـــلـــه الـــمـــحـــري، 
إن الـــقـــضـــيـــة اإلســــكــــانــــيــــة ال 
تــــعــــانــــي نــــقــــص أراض، لــكــن 
ــا الـــــــقـــــــرار والــــــمــــــال،  ــقـــصـــهـ ــنـ يـ
ــا لـــيـــســـت قــضــيــة  ــهــ  أنــ

ً
مـــــؤكـــــدا

رفاهية أو تكسبات سياسية 
أو انــتــخــابــيــة، بــيــنــمــا تعتبر 

ــدرا الســــتــــدامــــة األســــــرة  ــ ــــصـ مـ
الكويتية. 

وأكــــــــــــد أن »الـــــــبـــــــلـــــــدي« لـــم 
 عن دعم القضية 

ً
يتوقف يوما

اإلســكــانــيــة، مبينا أن الــفــتــرة 
ــودا  ــهــ ــدت جــ ــ ــهـ ــ ــة شـ ــيــ ــاضــ ــمــ الــ
كبيرة في تخصيص األراضي، 
ــل الـــمـــعـــوقـــات فــي  ــيـ ــذلـ ــر تـ ــبـ عـ

مدينة جنوب سعد العبدالله 
وتخصيص أراض لمشاريع 
ــة مـــنـــهـــا مــعــســكــرات  ــيـ ــانـ ــكـ إسـ
الجيش في محافظة الجهراء 
ــرى لـــخـــدمـــة تــلــك  ــ ومــــواقــــع أخــ

المشاريع. 
وذكـــر أن الكثير مــن األســر 
تعاني التفكك األسري نتيجة 
ارتــــــفــــــاع قـــيـــمـــة اإليـــــــجـــــــارات، 
والـــبـــنـــت هــــي األكــــثــــر مــعــانــاة 
بين أفراد األسرة، حيث تعيش 
أغلب عمرها في منزل إيجار، 
مبينا أن هــنــاك 92 ألــف طلب 
ــاد،  إســكــانــي، والــعــدد فــي ازديـ
نجز 

ُ
في ظل مشاريع سكنية ت

ببطء وقد تتعدى 8 سنوات. 
ــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال عـــضـــو  ــ ــ مـ
ــــس األمــــــــــــــــة، د. عــــــــادل  ــلـ ــ ــجـ ــ مـ
الــدمــخــي، إن مــجــلــس الــــوزراء 
غــيــر مــتــجــانــس وغـــيـــر منظم 
ــاذ قـــــراراتـــــه، خــاصــة  فــــي اتــــخــ
ــع بـــرنـــامـــج مــتــكــامــل  ــ فــــي وضـ
يشمل أولوياته، ولفت النائب 
عبدالعزيز الصقعبي إلــى أن 
 

ّ
الــقــضــيــة اإلســـكـــانـــيـــة ال تــحــل

بكلمات التعاطف، بينما تحل 
ــة  ــحــ بــــخــــطــــوات جــــــــادة وواضــ
ممتدة من قرار سياسي جريء.

ندوة »األزمة اإلسكانية«

محمد جاسم

هناك 92 ألف 
طلب إسكاني 

والعدد 
بازدياد في 

ظل مشاريع 
ُتنجز ببطء 
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سنوات
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الـــمـــتـــعـــاطـــون يـــتـــم تــحــلــيــلــهــا في 
الــمــخــتــبــرات بــــاألدلــــة الــجــنــائــيــة، 
ــادة  ــ ــمـ ــ ــة هـــــــذه الـ ــرفــ ــعــ ــم مــ ــ ومـــــــن ثــ
وإرسال توصية الى وزارة الصحة 
لتجريم هــذه الــمــواد، مشيرا الى 
أن »الـــاريـــكـــا«، بـــدال مــن أن تكون 
عــاجــيــة، بــــدأت تــســتــخــدم كــمــادة 
مخدرة، وتم إدراجها ضمن المواد 
المخدرة وعدم صرفها إال بوصفة 

طبية.

ــــاف أن الـــمـــخـــدرات أودت  وأضـ
ــن األشـــخـــاص  بـــحـــيـــاة الــكــثــيــر مــ
ــان، الفــتــا الـــى أن أي  ــ بسبب اإلدمـ
أداة أو مادة يجدها ولي األمر عند 
ابــنــه، عليه أن يتوجه الــى األدلــة 
الجنائية أو الــى وزارة الداخلية 
لمعرفة هذه المواد، داعيا أولياء 
األمور إلى أن يكونوا قريبين من 

أبنائهم.
بــــــــــــدوره، أكـــــــد مــــديــــر تــحــقــيــق 

الــمــخــالــفــات فـــي اإلدارة الــعــامــة 
للمرور، العميد محمد العتيبي، 
أن الــهــدف مــن المعرض مكافحة 
ـــي فـــكـــرة اآلبــــاء 

ّ
الـــمـــخـــدرات وتـــبـــن

واألمــهــات، حيث يستطيعون من 
ــذا الـــمـــعـــرض، الــتــواصــل  خــــال هــ
مـــع الــجــهــات الــمــعــنــّيــة لمعالجة 
اإلدمان واكتشاف طرق المخدرات، 
ومعرفة األدوات المستخدمة في 

المخدرات.
وأوضــــح العميد محمد سعد 
أنــــه خــــال الــمــعــرض ســيــتــم فتح 
الـــ »بــلــوك« وتحصيل المخالفات 
المرورية واإلفـــراج عن المركبات 
الــمــحــجــوزة بــســبــب الــمــخــالــفــات 
الجسيمة، ومن ضمنها االستهتار 
والرعونة وإجراء السباق، مؤكدا 
أن 90 بالمئة من المخالفات التي 
عليها بــلــوك سيتم فــتــح البلوك 
لجذب أكبر شريحة ممكنة لهذا، 
واالستفادة منه قدر اإلمكان يوم 
ــــى 10  الــخــمــيــس مــــن 3 عـــصـــرا الـ
مساء، داعيا قائدي المركبات الى 

االلتزام بقواعد وقوانين المرور.

● محمد الشرهان
أكـــــــد مــــديــــر إدارة الــــعــــاقــــات 
واإلعـــــــــــــــام األمـــــــنـــــــي فـــــــي وزارة 
الداخلية، اللواء توحيد الكندري، 
ــدرات لــيــســت  ــ ــخــ ــ ــمــ ــ أن قـــضـــيـــة الــ
إقــلــيــمــيــة، بــــل عــالــمــيــة ومــنــظــمــة 
النتشار المخدرات بين الشباب، 
الفتا الى أن أولياء األمــور عليهم 
مــســؤولــيــة كــبــيــرة فـــي الــتــصــدي 

لهذه اآلفة.
وأضاف الكندري، في تصريح 
ــامـــش افـــتـــتـــاح الــمــعــرض  عـــلـــى هـ
ــــوي الـــــخـــــاص بــمــكــافــحــة  ــــوعـ ــتـ ــ الـ
ــرق، أن  ــ ــــوق شــ الـــمـــخـــدرات فـــي سـ
الـــمـــعـــرض انــطــلــق بـــالـــتـــزامـــن مع 
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة الـــتـــي أنــشــئــت 
أخيرا برئاسة النائب األول لرئيس 
مــجــلــس الــــــوزراء وزيــــر الــداخــلــيــة 

الشيخ طال الخالد.
وأوضــــح أن الــمــعــرض مــدتــه 3 
أيام، وهو موّجه في المقام األول 
ــر؛ ســـواء كــان أبــا أو  إلــى ولــي األمـ
أّمـــا أو معلما، وال بــّد أن يعرفوا 
المخدر وشكله وكيفية ماحظة 
هذه المواد بحيازة االبن، وكيفية 
الــتــعــامــل مـــع الـــمـــدمـــن مـــن خــال 
التواصل عبر الخط الساخن، علما 
بــأن المعرض يتضمن التعريف 
بجميع أنواع المخدرات، الفتا الى 
أن أولياء األمور عليهم مسؤولية 

كبيرة.
وذكر الكندري أن الحضور من 
قبل األهالي يشجع على محاربة 
هذه اآلفــة الخطيرة وإنقاذ بلدنا 
من انتشارها، السيما أنها تفتك 
بشباب المستقبل، الفــتــا الــى أن 

مـــركـــز اإلدمــــــــان هــــو مـــركـــز ســــّري 
تــســتــطــيــع الـــتـــواصـــل مــعــه بشكل 
ســــــّري، ويــســتــطــيــع الــتــعــامــل مع 
ظ لعاج 

ّ
المتعاطي بشكل متحف

المتعاطين قبل أن تصل األمــور 
إلى السجن أو المحاكم، وأشجع 
 ولـــي أمـــر لــديــه مشكلة إدمـــان 

ّ
كـــل

على التواصل مع هذا المركز.
ـــ  ــ ــح الـ ــ ــتـ ــ وأعـــــــلـــــــن الــــــكــــــنــــــدري فـ
»بلوك« في المخالفات الجسيمة 
بالمعرض، وهي فرصة للشباب 
بأن يدفعوا المخالفات المستحقة 
عليهم وأخذ مركباتهم المحجوزة 

على تلك المخالفات.
مــن جــانــبــه، قـــال الــمــديــر الــعــام 
ــواء عــيــد  ــ ــلـ ــ لــــأدلــــة الـــجـــنـــائـــيـــة، الـ
العويهان، إن دور األدلة الجنائية 
توعية الجمهور بــــاألدوات التي 
ــتــــي  ــن، والــ ــ ــدمـ ــ ــمـ ــ يـــســـتـــخـــدمـــهـــا الـ
تـــؤدي بــه الــى الــوفــاة، وفــي حالة 
وجــود مــواد متكررة يستخدمها 

بــعــد تــوقــفــه عـــامـــيـــن، وبـــدء 
الــعــمــل فـــي إصـــاحـــه مــنــذ ما 
يقارب شهرين، كشفت مصادر 
مــطــلــعــة أن وزيــــــــرة األشــــغــــال 
ــــي بـــوقـــمـــاز،  ــانـ ــ ــة د. أمـ ــامــ ــعــ الــ
قررت إيقاف العمل في دروازة 
العبدالرزاق إلــى حين الفصل 
في الخاف القائم حول أعمال 

النفق.
وقــــــــــــــــالــــــــــــــــت الـــــــــــمـــــــــــصـــــــــــادر 
ــد  ــ ــ »الــــــــــجــــــــــريــــــــــدة«، إن أحـ لـــــــــــ
الــمــخــتــصــيــن فـــي مــركــز األداء 
 أكد فيه 

ً
الحكومي قدم تقريرا

أن آلــيــة تنفيذ إصـــاح النفق 
 عليه، 

ً
خاطئة، وتشكل خــطــرا

فيما رأى فريق آخر أن األعمال 
الــقــائــمــة صحيحة وفـــق خطة 

مدروسة وال داعي لوقفه. 
وأضافت المصادر أن نسبة 
ــدروازة  ــ إنـــجـــاز األعـــمـــال فـــي الــ
تجاوزت الـ 65 في المئة، ولم 
يتبق إال شهر وتنتهي جميع 

األعمال. 
ولفتت إلى أن الخطورة في 
دروازة العبدالرزاق تكمن في 

ايقاف األعمال واستكمالها في 
حين أن الهيئة العامة للطرق 
ومــقــاول الــمــشــروع حريصان 

عــلــى أن تنفذ جميع األعــمــال 
وفق ما هو مخطط له للحفاظ 
على الـــدروازة وأمــان وسامة 

الموقع. 
وفــي الفترة األخــيــرة أثــارت 
ــــاح نــفــق دروازة  قــــــرارات إصـ
العبدالرزاق الكثير من الجدل، 
إذ أصـــــدرت الــــوزيــــرة بــوقــمــاز 
 بـــوقـــف 

ً
مـــنـــذ أســـــبـــــوع، قــــــــــرارا

المديرة العامة للهيئة العامة 
للطرق والنقل البري بالتكليف 
المهندسة سهى أشكناني عن 
الــعــمــل لــمــدة شــهــر بــنــاء على 
كـــتـــاب جـــهـــاز مـــتـــابـــعـــة األداء 
الحكومي في شأن ماحظات 
الــفــريــق الــفــنــي الــمــســتــعــان به 
من جامعة الكويت بخصوص 
أعمال األمر التغييري لتقاطع 

دروازة الــعــبــدالــرزاق والحالة 
اإلنشائية للنفق.

»المناقصات« ترفض طلب 
»األشغال«

كـــمـــا أن الـــجـــهـــاز الـــمـــركـــزي 
للمناقصات العامة رفض طلب 
وزارة األشــغــال الــعــامــة إصــدار 
ــادة مــلــيــون  ــزيــ ــر تــغــيــيــري بــ ــ أمـ
دينار، تعادل نسبة 20%، على 
قيمة عقد الممارسة »ق، ص/ ط 
418« الخاصة بصيانة الطرق 
الرئيسية في محافظتي حولي 
والــعــاصــمــة، الــمــبــرم مــع إحــدى 
الــشــركــات، وتمديد فترته 365 
 مــــن 14 يــنــايــر 

ً
 اعــــتــــبــــارا

ً
ــا يــــومــ

 لــقــرار مجلس 
ً
الــمــقــبــل، تــنــفــيــذا

الوزراء بشأن تكليف »األشغال« 
مــــع وزارة الـــمـــالـــيـــة، وبـــلـــديـــة 
الكويت وهيئة الطرق والجهات 
الــمــنــاســبــة، لــتــحــديــد الــوجــهــة 
المستقبلية الستخدامات نفق 
دروازة العبدالرزاق والمنطقة 

المحيطة به.
يـــذكـــر أن لــجــنــة الــمــحــافــظــة 
ــيــــة  ــتــــاريــــخــ ــم الــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ عـ
والتراثية والتطوير الحضري 
فـــي الــمــجــلــس الـــبـــلـــدي وافــقــت 
ــاب الـــمـــجـــلـــس  ــ ــتـ ــ ــلــــب كـ ــلــــى طــ عــ
ــفــــنــــون  ــلـــثـــقـــافـــة والــ الــــوطــــنــــي لـ
واآلداب بتسجيل نفق دروازة 
العبدالرزاق في السجل الوطني 
للمباني التاريخية في المجلس 
ــــي مــــــع ضـــــــــــرورة عــمــل  ــنـ ــ ــــوطـ الـ

الصيانة الوقائية للنفق.
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إحباط تهريب حشيش بالعبدلي 
و3 ضبطيات بالمطار

● محمد الشرهان
أكد مدير إدارة جمارك منفذ العبدلي الحدودي، سعد المطيري، 
أن رجــال الجمارك العاملين بالمنفذ تمّكنوا من إحباط محاولة 
تهريب 10 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدرة، حاول مسافر 
عربي إدخالها إلى الباد عبر إحدى الحافات القادمة من العراق.
ِدمت إلى 

َ
وفي التفاصيل، قال المطيري إن حافلة النقل العام ق

المنفذ وهــي تقل عــددا مــن المسافرين، وتــم إدخالها إلــى ساحة 
ات المتبعة،  التفتيش، حيث تم تفتيش المسافرين حسب اإلجراء
 من األمتعة الشخصية 

ً
وأثناء ذلك وجد المفتش الجمركي عــددا

مع مسافر عربي، فتم إدخالها على جهاز الفحص اإلشعاعي الذي 
بّين وجود اشتباه في أحدها، فجرى إخضاعها للتفتيش الدقيق، 
وعثر بداخلها على 10 أكياس ُمغلقة بإحكام ومخبأة داخل جهاز 
كهربائي، وعند فتحها تم العثور على مادة داكنة اللون يشتبه بأن 
تكون مادة الحشيش المخدرة، ويقّدر وزنها بنحو 10 كيلوغرامات.
وأشــاد المدير العام لـــإدارة العامة للجمارك، سليمان الفهد، 
بعمل مفتشي ومفتشات الــجــمــارك فــي جميع المنافذ، كما نــّوه 
برجال وزارة الداخلية، متمثلة في إدارة مكافحة المخدرات، على 
 أن 

ً
جميع الجهود واالستجابة السريعة والتعاون الدائم، مؤكدا

 على تكاتف الجميع وحرصهم 
ّ

ازدياد عمليات ضبط المخدرات يدل
على حفظ األمن، وتم عمل اإلجراءات الجمركية المتبعة، وتحويل 

المضبوطات والمسافر إلى جهات االختصاص.
وفي قضية أخرى منفصلة، كشف مراقب مبنى الركاب T5 في 
مطار الكويت عن تمّكن رجال الجمارك في إدارة المطارات، ومن 
خال 3 ضبطيات مختلفة، من ضبط كوكتيل من المواد المخدرة 
والممنوعات، مع 3 مسافرين قادمين إلى الباد من أماكن مختلفة.

سيد القصاص

إنجاز 65% من 
أعمال الصيانة 

ويتبقى شهر 
لانتهاء منها

الكندري والعويهان والعتيبي خال افتتاح المعرض

نفق الدروازة بعد توقف األعمال )تصوير عوض التعمري(

المخدرات المضبوطة في منفذ العبدليحفريات لم تكتمل

وزيرة األشغال توقف العمل في دروازة العبدالرزاق
لحسم الخالف حول آلية تنفيذ إصالح النفق ومخاطرها

الكندري افتتح في سوق شرق المعرض التوعوي الخاص بمكافحة آفتها

»الداخلية«: المخدرات قضية عالمية»الداخلية«: المخدرات قضية عالمية
وعلى أولياء األمور مسؤولية كبيرةوعلى أولياء األمور مسؤولية كبيرة
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بــيــنــمــا عـــقـــد مــكــتــب مــجــلــس 
األمـــة اجــتــمــاعــا، أمـــس، برئاسة 
رئيس المجلس أحمد السعدون، 
وحــضــور أعــضــاء مكتبه، أدرج 
المجلس 7 رســائــل واردة على 
جــــدول أعـــمـــال جــلــســتــه المقبلة 
يـــوم الــثــاثــاء الـــقـــادم، وكــــان من 
أبــرزهــا رســالــة مــن رئيس لجنة 
الميزانيات والحساب الختامي، 
يـــطـــلـــب فـــيـــهـــا تـــكـــلـــيـــف الــلــجــنــة 
بــدراســة وبــحــث الــنــظــام المالي 
الــمــقــتــرح مـــن الــلــجــنــة المشكلة 
بـــيـــن وزارة الـــنـــفـــط ومـــؤســـســـة 
البترول الكويتية ووزارة المالية، 
والــمــتــعــلــق بـــأســـس الــتــحــاســب 
على عمليات استكشاف وإنتاج 

وتسويق النفط الخام والغاز.
وجــاء في رسالة من عضَوي 
مــجــلــس األمــــة مــهــلــهــل الــمــضــف 
وشعيب شعبان، يطلبان فيها 
تــكــلــيــف لــجــنــة حــمــايــة األمـــــوال 

الـــعـــامـــة بــــإعــــداد تــقــريــر مــفــّصــل 
ــمـــحـــدد  بـــحـــســـب الــــمــــضــــمــــون الـ
بنص الرسالة، وذلك عن قضية 
اختاس أموال المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية، على أن 
تــنــجــز الــلــجــنــة تــقــريــرهــا خــال 

3 أشهر.
وجـــاء فــي نــص الــرســالــة: لّما 
كــانــت الـــمـــادة 17 مـــن الــدســتــور 
الــــــكــــــويــــــتــــــي قـــــــــد نــــــصــــــت عـــلـــى 
ــة حـــرمـــة،  ــامــ ــعــ أن »لــــــأمــــــوال الــ
ــلــــى كــل  وحــــمــــايــــتــــهــــا واجـــــــــب عــ
مواطن«، وكانت قضية اختاس 
األمـــــــــــوال الــــعــــامــــة لـــلـــتـــأمـــيـــنـــات 
االجتماعية تشّكل إحـــدى أبــرز 
قضايا نهب المال العام، والتي 
ــا األولـــــــــى مــنــذ  ــيـــوطـــهـ بــــــــدأت خـ
عــام 2009 الــذي شهد أول باغ 
بشأن القضية، وفي ظل الرسالة 
الــســلــبــيــة الــخــطــيــرة الــتــي تلقي 
بظالها على حماية المال العام 

فــي الــكــويــت إن لــم يــتــم ماحقة 
ــا،  ــ ــردادهـ ــ ــتـ ــ أمــــــــوال الـــــدولـــــة واسـ
وبعد أن أخفقت أجــهــزة الدولة 
فـــي اســــتــــرداد األمـــــــوال بقضية 
مـــديـــر الــمــؤســســة الــســابــق فهد 
 للمال العام، 

ً
الــرجــعــان، وحفظا

 بالمسؤوليات المنوطة 
ً
وقياما

بــمــجــلــس األمــــــة فــــي الـــــــذود عــن 
أموال الدولة، ولمتابعة خط سير 
القضية وإجراءات أجهزة الدولة 
بــشــأنــهــا أواًل فــــأوال، لـــذا يرجى 
الـــتـــكـــّرم بــتــكــلــيــف لــجــنــة حــمــايــة 
األمــــــوال الــعــامــة بـــإعـــداد تــقــريــر 
مــفــصــل عـــن تــفــاصــيــل الــقــضــيــة 
يبين فيه مصير أمـــوال الــدولــة 
ومــدى جدية أجــهــزة الــدولــة في 
اســـتـــردادهـــا، وإيـــضـــاح جــوانــب 
التقصير لدى مؤسسات الدولة 
في متابعة األموال واستردادها، 
على أن تنجز اللجنة تقريرها 

خال 3 أشهر.
ورســالــة أخــرى مــن مجموعة 
مـــن أعـــضـــاء الــمــجــلــس يطلبون 
فـــيـــهـــا تــكــلــيــف لـــجـــنـــة الــــشــــؤون 
الصحية واالجتماعية والعمل 
بـــالـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي أســـــبـــــاب عـــدم 
تطبيق القانون وسوء اإلدارة في 
الهيئة العامة للغذاء والتغذية، 
ــة، وخـــتـــمـــه  ــبــ ــرتــ ــتــ ــمــ واآلثـــــــــــــار الــ
بــالــتــوصــيــات الـــازمـــة ورفــعــهــا 
إلى المجلس التخاذ الازم، مع 
مــراعــاة النقاط الــمــحــددة بنص 

الرسالة عند البحث والتقصي.
ــاء فـــي نـــص الــرســالــة من  وجــ
عضو المجلس عبدالله المضف، 
يطلب فيها تكليف لجنة حماية 
األمـــــوال الــعــامــة بــبــحــث أســبــاب 
تـــضـــارب فـــتـــاوى إدارة الــفــتــوى 
والـــتـــشـــريـــع فــــي ردودهـــــــــا عــلــى 
الــجــهــات الحكومية فــي قضايا 
المال العام، وامتناعها عن الرد 

ــن الــمــعــلــومــات  ــــاح عــ ــــصـ أو اإلفـ
المتعلقة بتلك القضايا.

وجـــــــــاء فـــــي نـــــــّص الــــرســــالــــة: 
تــكــلــيــف لــجــنــة حــمــايــة األمـــــوال 
ــبــــاب امــتــنــاع  الـــعـــامـــة بـــحـــث أســ
إدارة الـــفـــتـــوى والـــتـــشـــريـــع عــن 
اإلفصاح أو اإلجابة عن األسئلة 
الــبــرلــمــانــيــة الـــخـــاصـــة بــحــمــايــة 
 الى المادة 

ً
المال العام، استنادا

17 من الدستور »لأموال العامة 
حرمة، وحمايتها واجب على كل 

مواطن«،
أتـــقـــدم بــطــلــب تــكــلــيــف لجنة 
حــمــايــة األمــــــوال الــعــامــة لبحث 
أســـبـــاب تـــضـــارب فـــتـــاوى إدارة 
الفتوى والتشريع فــي ردودهـــا 
ــى الــــــــــــــــــــوزارات والــــهــــيــــئــــات  ــ ــلـ ــ عـ
الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي قـــضـــايـــا الـــمـــال 
ــرد  ــ ــن الـ ــ ــام، وامـــتـــنـــاعـــهـــا عـ ــ ــعــ ــ الــ
ــن الــمــعــلــومــات  ــــاح عــ ــــصـ أو اإلفـ
ــايــــا حـــمـــايـــة  ــقــــضــ الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــ
األمــــوال الــعــامــة، حــيــث ســبــق أن 
وّجـــهـــت مــجــمــوعــة مـــن األســئــلــة 
البرلمانية لوزير الدولة لشؤون 
مــجــلــس الـــــــوزراء فـــي الــفــصــلــيــن 
ــــادس عــشــر  ــــسـ الــتــشــريــعــيــيــن الـ
ــابـــع عــشــر حــــول تــنــاقــض  والـــسـ
الــفــتــاوى والــمــبــالــغ المتحصلة 
ــر الـــمـــتـــحـــصـــلـــة لــمــصــلــحــة  ــيــ وغــ
الخزينة العامة، اال أنها امتنعت 

عن اإلجابة أو اإلفصاح.
كــمــا تــضــمــن الـــجـــدول رســالــة 
مـــــــن عـــــــضـــــــَوي مــــجــــلــــس األمـــــــة 
مــــهــــلــــهــــل الـــــمـــــضـــــف وأســـــــامـــــــة 
الشاهين يطلبان فيها تكليف 
لجنة شـــؤون التعليم والثقافة 
ــا  ــايـ ــقـــضـ واإلرشـــــــــــــــاد بــــبــــحــــث الـ
المحددة بنص الرسالة، والتي 
تــهــّم أعــضــاء هيئة الــتــدريــب في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب.

تقدم النائب خالد الطمار 
ــانــــون لــتــعــديــل  ــقــ بــــاقــــتــــراح بــ
ــكــــام الـــقـــانـــون رقـــم  بـــعـــض أحــ
2 لــســنــة 2016 بــشــأن إنــشــاء 
الهيئة العامة لمكافحة الفساد 
واألحـــكـــام الــخــاصــة بالكشف 

عن الذمة المالية.
ونــص االقــتــراح: »يستبدل 
بنص الــمــادة 50 من القانون 
رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه 
بالنص اآلتي: المادة 50: )كل 
شخص من غير المنصوص 
عليهم فــي المادتين 47 و48 
ــة مــن  ــ ــديـ ــ اســــتــــفــــاد فـــــائـــــدة جـ
الكسب غير المشروع مع علمه 
بذلك يعاقب بالعقوبة نفسها 
الواردة في المادة 48 من هذا 

القانون(«.
ونصت المذكرة اإليضاحية 
بتعديل بعض أحكام القانون 
ــنـــة 2016 بـــشـــأن  2 لـــسـ رقـــــــم 
إنشاء الهيئة العامة لمكافحة 
الـــفـــســـاد واألحــــكــــام الــخــاصــة 
بــالــكــشــف عــن الــذمــة الــمــالــيــة، 
على النحو التالي: جاء الباب 
الــســادس بنص الــقــانــون رقم 
2 لــســنــة 2016 بــشــأن إنــشــاء 

الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لــمــكــافــحــة 
الـــفـــســـاد واألحــــكــــام الــخــاصــة 
بــالــكــشــف عـــن الـــذمـــة الــمــالــيــة 
وفصل العقوبات المقررة على 
مخالفة أحــكــام هــذا القانون، 
ــن عـــقـــوبـــات أصــلــيــة  ســــــواء مــ
أو تبعية أو تكميلية، مبينا 
األفـــعـــال الــمــؤثــمــة والــعــقــوبــة 
المقررة لكل جريمة وحــاالت 

اإلعفاء.
وتطرقت المادة 50 بالباب 
ـــل شــــخــــص مــن  ــ ــادس )كــ الــــــســــ

غير المنصوص عليهم في 
الــمــادتــيــن 47 و48 اســتــفــاد 
فائدة جدية من الكسب غير 
ــمــــشــــروع مــــع عـــلـــمـــه بــذلــك  الــ
ــاقــــب بـــنـــصـــف الـــعـــقـــوبـــة  ــعــ يــ
الـــواردة بنص المادة 48 من 
هـــذا الـــقـــانـــون(، وعــــدم ورود 
صفة الشخص بنص المادة 
47، والـــتـــي تــحــدد الــخــاضــع 
إلقرار الذمة المالية، والمادة 
48 الـــتـــي تـــحـــدد عــقــوبــة من 
ارتـــكـــب جــريــمــة الــكــســب غير 
ــاب  ــ الــــــمــــــشــــــروع فـــــــــإن مـــــــن بـ
الــــمــــســــاواة أن مــــن اســـتـــفـــاد 
فائدة جدية من ذلــك الكسب 
تــقــع عــلــيــه الــعــقــوبــة نفسها 
المحددة بتلك المواد وليس 
نصفها حــتــى ال يــتــهــاون من 
تــســول لــه نفسه ارتــكــاب ذلــك 
الفعل أو المشاركة فيه إضافة 
إلى أن النص بتغليظ العقوبة 
دافع قوي للحد من حدوثها.

ناقشت لجنة شؤون التعليم 
ــاد البرلمانية  والثقافة واإلرشـ
تكليفها بالتحقيق في أسباب 
ــقـــانـــون، وســـوء  عــــدم تــطــبــيــق الـ
اإلدارة فــــي جـــامـــعـــة الـــكـــويـــت، 
والــــهــــيــــئــــة الـــــعـــــامـــــة لــلــتــعــلــيــم 
التطبيقي والـــتـــدريـــب، واآلثــــار 

المترتبة على ذلك. 
وقــــــال رئـــيـــس »الــتــعــلــيــمــيــة« 
ــد الــــمــــطــــر، فــي  ــمـ ــنــــائــــب د. حـ الــ
تصريح عقب اجتماعها أمس، 
ــلـــت الــتــحــقــيــق  إن الــلــجــنــة واصـ
ــي الـــتـــعـــيـــيـــنـــات والــــبــــعــــثــــات  فــــ
فـــي »الــتــطــبــيــقــي«، مــوضــحــا أن 
مـــســـؤولـــي الــهــيــئــة لــــم يــكــونــوا 
مستعدين لهذا االجتماع رغم 
حــضــورهــم اجــتــمــاعــا فـــي وقــت 
سابق من الشهر الجاري حول 
هــذا الموضوع، بحضور وزير 
الــتــربــيــة وزيـــر التعليم العالي 

وجميع قيادات »التطبيقي«. 
وأوضـــــــــــــــــــــــــــح الـــــــــمـــــــــطـــــــــر أن 
»التعليمية« ستعاود االجتماع 
فــــي مــنــتــصــف الـــشـــهـــر الــمــقــبــل 

الســـــتـــــئـــــنـــــاف الــــتــــحــــقــــيــــق فـــي 
موضوعي التعيينات والبعثات، 
مؤكدا أنها ستعمل بكل إخاص 
لــلــتــحــقــيــق فـــي أســـبـــاب ضــيــاع 
ــقــــوق الــمــســتــحــقــيــن نــتــيــجــة  حــ

المحسوبية والواسطات. 
وتـــســـاءل: كــيــف يــتــم اإلعـــان 
عن تخصصات غير موجودة، 
ــلـــى  مــــــثــــــل طـــــــالـــــــب حـــــــاصـــــــل عـ

ــتـــوراه فـــي كــــرة الــمــضــرب،  ــدكـ الـ
ونــشــر إعـــان لتعيين وبعثات 
لــتــخــصــص »رســـــوم مــتــحــركــة«، 
ــيـــام األقـــســـام  ــــى قـ ــة إلـ ــافـ بـــاإلضـ
بتعيين المئات من المنتدبين 
ــاء هــيــئــة  ــ ــــضــ ــاب أعــ ــ ــسـ ــ ــلــــى حـ عــ

التدريس الكويتيين. 
وذكر أن اللجنة طلبت كشفا 
ــرات  ــبــ بـــبـــيـــانـــات وأســـــمـــــاء وخــ

المشاركين فــي لجان التعيين 
ــنــــوات  والــــبــــعــــثــــات خـــــــال الــــســ
الخمس األخيرة، وكذلك أسماء 
مـــن قـــابـــلـــوهـــم، مــشــيــرا إلــــى أن 
هــــنــــاك بـــعـــض الـــمـــتـــقـــدمـــيـــن تــم 
ــــود  ــــدم وجــ ــعـ ــ ــبـــهـــم لـ ــلـ رفـــــــض طـ
بــطــاقــاتــهــم الـــمـــدنـــيـــة أو لــعــدم 

تحميل البرنامج ألعمالهم.
ــنــــاك فــوضــى  واعـــتـــبـــر أن »هــ

ــة الـــتـــعـــلـــيـــم  ــئــ ــيــ ــي هــ ــ ــ ــــرة فـ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
الــتــطــبــيــقــي تــســتــدعــي الــوقــوف 
عليها والــنــظــر فــيــه، خصوصا 
ــن مــظــالــم  ــات مــ ــئـ ــمـ أن هـــنـــاك الـ
ــى أن  ــ ــيـــن«، مـــشـــيـــرا إلـ ــنـ ــمـــواطـ الـ
اعـــــضـــــاء الـــلـــجـــنـــة ســيــتــبــعــون 
ــتــــدرج الــحــكــيــم عبر  أســـلـــوب الــ
ـــن فـــي  ــيــ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ مــــنــــاقــــشــــة الـ
اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة، وتــوجــيــه 
األســئــلــة الــبــرلــمــانــيــة، وتشكيل 

لجان التحقيق. 
وطالب المطر وزيــر التربية 
وزير التعليم العالي بالوقوف 
عــلــى مــســؤولــيــاتــه حــتــى تــعــود 
ــذه الــمــؤســســات األكــاديــمــيــة  هــ
إلى وضعها الطبيعي، مضيفا 
»سنتدرج في استخدام أدوات 
الــمــحــاســبــة، وســنــدعــو الــوزيــر 
لحضور اجتماع لجنة التحقيق 

في 15 ديسمبر المقبل«.
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»البيئة« البرلمانية بحثت التلوث مع الجهات الحكومية
ناقشت لجنة شــؤون البيئة 
واألمــــــــــــن الـــــغـــــذائـــــي والــــمــــائــــي 
البرلمانية تكليف المجلس لها 
مناقشة وبحث أمر تلوث الهواء 
والــتــربــة والــمــيــاه مـــع الــجــهــات 
ــة ذات الــصــلــة  ــافـ الــحــكــومــيــة كـ
موضوع تلوث الهواء الناتج عن 
عـــوادم الــســيــارات، كما ناقشت 
اللجنة الشكوى المحالة للجنة 
ــم 167، والــمــتــعــلــقــة بـــــوزارة  رقــ

المالية والهيئة العامة للبيئة.
وقـــال رئــيــس اللجنة النائب 
د. حـــمـــد الـــمـــطـــر، فــــي تــصــريــح 
صحافي عقب اجتماع اللجنة 
أمس، إن التلوث متكرر ومتراكم 
ألســـبـــاب كــثــيــرة وعــــديــــدة، كما 
أن االشــتــراطــات البيئية ال يتم 
ــن قـــبـــل األجـــهـــزة  األخــــــذ بـــهـــا مــ

الحكومية.
وأوضـــح أن وزارة الداخلية 

عام 2009 منحت 20 شركة من 
القطاع الخاص الحق في فحص 
الــســيــارات بأماكنها بقيمة 10 
دنانير لكل سيارة دون أن تأخذ 

الدولة دينارا واحدا.
ل المطر عــن األســس  وتــســاء
التي تم على أثرها اعتماد هذه 
الـــشـــركـــات، مــشــيــرا إلـــى أن هــذا 
القرار يأتي في الوقت الذي يتم 
فيه إلغاء مزايدات منها مزايدة 
ــتـــص بـــتـــقـــلـــيـــل انـــبـــعـــاثـــات  تـــخـ

الملوثات البيئية.
ولــفــت إلــى أن اإلدارة العامة 
ــــت  ــفـ ــ ــــرور هـــــــي الــــــتــــــي أوقـ ــمــ ــ ــلــ ــ ــ ل
ــام 2018،  ــ ــنـــذ عــ ــذا الـــــقـــــرار مـ ــ هــ
مطالبا وزيــر الداخلية بإيقاف 
المحسوبية والتنفيع في منح 
ــيــــارات،  تـــصـــاريـــح فـــحـــص الــــســ
وأضــــــــاف أن الـــلـــجـــنـــة نــاقــشــت 
شـــكـــوى مــقــدمــة مـــن مــواطــنــيــن 

ــا ال  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ يــــمــــتــــلــــكــــون 70 شـ
يــســتــطــيــعــون االســـتـــفـــادة منها 
ــتــــهــــم الــبــحــر  بـــســـبـــب عــــــدم رؤيــ

لوجود ردم أمام شاليهاتهم.
ــد أبــنــاء األســـرة  وذكــــر أن أحـ
يعتدي على أماك الدولة، وأخذ 
مجموعة مــن الشاليهات وقــام 
بعمل ردم و»دفـــــان« فيها منذ 
الثمانينيات من القرن الماضي، 
وعندما تسلمت »أماك الدولة« 
أراضـــي البلدية تــم عمل عقود 
وحــــــق االنــــتــــفــــاع لـــشـــالـــيـــهـــات، 
مــضــيــفــا أن هـــنـــاك 70 مــواطــنــا 
اشــتــروا شــالــيــهــات لكنهم منذ 
20 عاما ال يــرون البحر بسبب 
»الدفان« الذي قام به أحد أبناء 

األسرة.
ــح أن الــلــجــنــة ألــزمــت  ــ وأوضــ
الهيئة العامة للبيئة بحل هذه 
المشكلة، مضيفا أن المكان الذي 

به الدفان أصبح مكانا للتلوث 
البيئي والبكتيري والفيزيائي، 
ألن هـــــذه الـــشـــالـــيـــهـــات تــســبــب 
أمراضا ألصحابها وفقا لتقارير 
بيئية اطــلــعــت عليها اللجنة، 

مـــتـــابـــعـــا: »هـــــــذا مــــا حـــصـــل مــع 
المواطنين وننتظر نصرتهم، 
ويجب أن نفزع لمن طــرق باب 

األمة«.

»التعليمية« تواصل التحقيق في التعيينات والبعثات
المطر: فوضى كبيرة بـ »التطبيقي«... ومئات المظالم تستدعي النظر 

جانب من اجتماع اللجنة أمس

جانب من اجتماع لجنة البيئة أمس

الخالد تسأل عن انتداب »الفتوى والتشريع«
ــة عـــالـــيـــة  ــبــ ــائــ ــنــ ــدمــــت الــ ــقــ تــ
الــخــالــد بــســؤال برلماني إلى 
نــائــب رئــيــس مجلس الـــوزراء 
وزيــر الــدولــة لــشــؤون مجلس 
الـــوزراء بــراك الشيتان، بشأن 
انــتــداب أعضاء إدارة الفتوى 

والتشريع.
 وقــــــــــالــــــــــت الــــــــخــــــــالــــــــد فــــي 
مــقــدمــة ســؤالــهــا، إن »الــفــتــوى 
والـــتـــشـــريـــع« تـــعـــزز الــمــكــاتــب 
القانونية لــلــوزراء ومجالس 
إدارات الــهــيــئــات الــعــامــة من 

خال انتداب أعضائها. 
ــا الــمــعــايــيــر  لــــت: مــ وتــــســــاء
ــة  ــ ــيـ ــ ــــونـ ــانـ ــ ــقـ ــ والــــــــضــــــــوابــــــــط الـ
والائحية واإلداريــة النتداب 
أعــضــاء »الــفــتــوى والتشريع« 
لــهــذه الــمــكــاتــب والــمــجــالــس؟ 
مــطــالــبــة بـــتـــزويـــدهـــا بــكــشــف 
بـــأســـمـــاء جــمــيــع الــمــنــتــدبــيــن 
من أعضاء اإلدارة في مكاتب 
الــوزراء أو بمجالس الهيئات 
ــــات الــــعــــامــــة فــي  ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ والـ
الــــــــدولــــــــة، مــــــع بـــــيـــــان الـــجـــهـــة 
ــتـــدب إلـــيـــهـــا، والــــدرجــــة  ــنـ ــمـ الـ
الوظيفية التي يشغلها، وبيان 
ــيــــة بــالــنــســبــة  تـــرتـــيـــب األقــــدمــ
لبقية أعــضــاء اإلدارة، وعــدد 
أيام االنتداب، مع توضيح إن 
كان االنتداب بمقابل أم ال دون 

بيان المقدار.
ــــن بــيــن  ــت: »هــــــل مـ ــعــ ــابــ  وتــ
ــنــــتــــدبــــيــــن ألي مــــــن هــــذه  الــــمــ
ــة  ــ ــــدرجـ الـــــجـــــهـــــات مـــــــن هـــــــو بـ
محام )ب(؟ إذا كانت االجابة 
بــــاإليــــجــــاب يـــرجـــى تـــزويـــدي 

بــــالــــمــــســــمــــى الـــــمـــــنـــــتـــــدب لـــه 
وأساسه القانوني واإلداري، 
ــرارات وإجــــــراءات  لــتــتــوافــق قــــ
إدارة الــــفــــتــــوى والـــتـــشـــريـــع 
المتعلقة بالندب مع الضوابط 
الــمــقــررة مــن مجلس الخدمة 

المدنية«.

شركة الدرة

وتـــقـــدمـــت الـــخـــالـــد بـــســـؤال 
آخـــر إلـــى وزيـــر الــمــالــيــة وزيــر 
الــدولــة للشؤون االقتصادية 
ــبــــدالــــوهــــاب  واالســــتــــثــــمــــار عــ
الــرشــيــد اســتــفــســرت فــيــه عن 
شركة الدرة للعمالة المنزلية.

ــالـــت فـــي ســـؤالـــهـــا: »هــل  وقـ
حققت الشركة الهدف المرجو 
من إنشائها؟ إذا كانت اإلجابة 
بــــاإليــــجــــاب يـــرجـــى تـــزويـــدي 
ــمــــؤيــــدة لـــذلـــك،  بـــالـــتـــقـــاريـــر الــ

وإذا كــانــت اإلجـــابـــة بالنفي 
يرجى ذكر أسباب ذلــك. وكم 
قيمة الربح أو الخسارة التي 
حققتها الشركة لكل سنوات 
عملها منذ تــاريــخ إنشائها 
ــــذا  ــخ ورود هـ ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــــى تـ ــتـ ــ حـ
السؤال؟ كما يرجى تزويدي 
بأسباب الــربــح أو الخسارة 
لكل سنة من سنوات عملها، 
وكــشــف مفصل عــن مكافآت 
أعــضــاء مجلس اإلدارة منذ 
تــاريــخ إنــشــاء الــشــركــة حتى 
تـــاريـــخ ورود هــــذا الـــســـؤال، 
مـــع بــيــان أســـبـــاب مــنــح هــذه 
الــمــكــافــآت، والــوضــع المالي 
لـــلـــشـــركـــة مـــــن حــــيــــث الــــربــــح 

والخسارة«.
 وأضافت »هل ُمنح أعضاء 
لـــمـــبـــطـــلـــة  ا مــــجــــلــــس اإلدارة 
عــضــويــتــهــم مـــكـــافـــأة مــالــيــة؟ 
إذا كــانــت اإلجــابــة بــاإليــجــاب 
ــــورة  ــــى تــــــــزويــــــــدي بـــــصـ ــرجــ ــ يــ
ــن الـــمـــخـــاطـــبـــات  ــ ــة مــ ــيــ ــوئــ ضــ
والــكــتــب الـــصـــادرة للمطالبة 
بــــرد الـــمـــكـــافـــآت واإلجــــــــراءات 
الـــقـــانـــونـــيـــة واإلداريـــــــــــة الــتــي 
اتخذت في ذلك، وهل تسلم أي 
من أعضاء مجلس اإلدارة منذ 
تاريخ إنشاء الشركة سيارة؟ 
إذا كــانــت اإلجــابــة بــاإليــجــاب 
ــى تـــــــــزويـــــــــدي بـــكـــشـــف  ــرجـــــ يـــــ
مفصل عن السيارات المسلمة 
ألعضاء مجلس اإلدارة، وقيمة 
كــل عــقــد، وقــيــمــة اإلصــاحــات 
والمخالفات التي كبدت المال 

العام إن وجدت.

فارس العتيبي

خالد الطمار

عادل الدمخي

عالية الخالد

الدمخي يستفسر عن تشخيص ذوي اإلعاقة
تــقــدم النائب د. عـــادل الدمخي بــســؤال برلماني إلــى وزيــرة 
الشؤون االجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون 
الــمــرأة والــطــفــولــة مــي الــبــغــلــي، بــشــأن معايير تشخيص ذوي 

اإلعاقة.
وقال الدمخي في مقدمة سؤاله: إن البند 17 من المادة 48 من 
القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
المضاف بموجب القانون رقم 73 لسنة 2020 بخصوص قيام 
هيئة اإلعاقة بجميع االعمال والمهام الكفيلة برعاية األشخاص 
ذوي اإلعاقة وتأهيلهم، ينص على وضع معايير علمية واضحة 
في تشخيص اإلعاقة والعمل بها، وتكون هذه المعايير متاحة 

على الموقع االلكتروني للهيئة.
ل: »مــا أســبــاب التأخير فــي نشر مــا نــص عليه البند  وتــســاء
المذكور ليكون متاحا للكل االطاع عليه؟ وما المعايير واألسس 
الــتــي يــقــوم عليها تشخيص ذوي اإلعــاقــة؟ وهــل يعتبر السن 
معيارا لتقييم الحالة؟ وما عدد االحكام التي صدرت ضد هيئة 
اإلعاقة من 2019 وإلى يومنا هذا مع تزويدنا بصورة ضوئية 
عنها؟ وما عدد شهادات اإلعاقة )المتوسطة والشديدة( التي 
منحت من عام 2019 وإلــى يومنا هــذا، مع تزويدنا بصور من 

الشهادات دون ذكر اسم صاحب العاقة؟«.

الطمار لتغليظ عقوبة الكسب غير المشروع

العتيبي يسأل عن التحقيق في مخالفات الجمارك
وّجـــه الــنــائــب فـــارس العتيبي ســـؤاال الـــى وزيـــر الــتــجــارة 
والصناعة وزيـــر الــدولــة لــشــؤون االتــصــاالت وتكنولوجيا 
المعلومات، مازن الناهض، طلب فيه إفادته بأسباب إلغاء 
لجنة التحقيق الخاصة بالمخالفات المالية الواردة في تقرير 
ديــوان المحاسبة 2016/2017 وفقا للقرار اإلداري رقم ١٣٥ 
لسنة ٢٠٢٢ في اإلدارة العامة للجمارك، مع تزويدنا بصورة 
ضوئية من كل التقارير والمخاطبات الداخلية والخارجية 
بشأن هــذه المخالفات، وصــورة ضوئية من تقارير مكتب 
التفتيش والتدقيق في اإلدارة العامة للجمارك منذ بداية عام 
٢٠٢٢ وحتى تاريخه، والخاصة بالمنافذ الحدودية والموانئ 
والمطارات، وصورة ضوئية من كل تقارير لجان التحقيق 
ات  في اإلدارة العامة للجمارك عن آخر 3 سنوات واإلجــراء

المتخذة بشأن التوصيات الواردة فيها.

البرلمان العربي يرفض التصريحات 
األوروبية المسيئة للكويت

أعــــرب أعــضــاء الــبــرلــمــان الــعــربــي أمـــس عن 
رفــضــهــم الــتــصــريــحــات األوروبــــيــــة الــمــســيــئــة 

للكويت والتدخل في شؤونها الداخلية.
جاء ذلك في تصريح عضو لجنة الشؤون 
ــة والــــخــــارجــــيــــة واألمـــــــــن الـــقـــومـــي  ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
بالبرلمان العربي النائب د. محمد الحويلة لـ 
»كونا«، في ختام أعمال اللجنة، ردا على سؤال 
حول دعم البرلمان العربي مواقف الكويت في 
مجال حقوق اإلنسان، والرد على تصريحات 
نائب رئيس المفوضية األوروبية بشأن تدخله 

السافر في شؤونها الداخلية.
وكشف الحويلة عن أن هناك بيانا خاصا 
بــشــأن تــصــريــحــات نــائــب رئــيــس المفوضية، 
موضحا أن »البيان يؤيد بشكل تــام ومطلق 
ات التي قامت بها الحكومة الكويتية  اإلجــراء
للتصدي لهذه التدخات واحترام استقالية 

القضاء الكويتي«.
ــار الـــى أن االتـــحـــاد األوروبــــــي يرتبط  ــ وأشـ
باتفاقات إعفاء من تأشيرة شنغن مع 36 دولة 

في العالم، 24 منها تطبق أحكام اإلعدام

»الميزانيات« تطلب دراسة أسس 
»التحاسب« على استكشاف النفط وإنتاجه

إدراج 7 رسائل على جدول أعمال جلسة الثالثاء المقبل

جانب من اجتماع مكتب المجلس أمس

https://www.aljarida.com/article/5612
https://www.aljarida.com/article/5619
https://www.aljarida.com/article/5608
https://www.aljarida.com/article/5606
https://www.aljarida.com/article/5605
https://www.aljarida.com/article/5604
https://www.aljarida.com/article/5603
https://www.aljarida.com/article/5603
https://www.aljarida.com/article/5515


بـــــرعـــــايـــــة رئــــــاســــــة األركــــــــــان 
ــمـــت  الـــــــعـــــــامـــــــة لـــــلـــــجـــــيـــــش، نـــظـ
مديرية العمليات السيبرانية 
مـــــــحـــــــاضـــــــرة عـــــــــن االحــــــتــــــيــــــال 
اإللكتروني بمناسبة األسبوع 
الدولي للتوعية ضد االحتيال 
ــهــــدف تــوعــيــة  االلــــكــــتــــرونــــي، بــ
مــنــتــســبــي وزارة الـــــدفـــــاع مــن 
العسكريين والمدنيين بخطر 
حـــمـــات االحـــتـــيـــال والــقــرصــنــة  
ــيـــة، ورفــــــع مــســتــوى  ــتـــرونـ ــكـ اإللـ
الــوعــي واإلدراك بكيفية كشف 
هذه االحتياالت وآلية التعامل 
معها لحماية أنفسهم وأسرهم 

ومؤسساتهم.
ــيــــات  ــلــ ــمــ ــعــ وذكــــــــــــر مــــــديــــــر الــ
ــيـــة، الـــعـــمـــيـــد الـــركـــن  ــبـــرانـ ــيـ الـــسـ
ــنــــدس مــحــمــد  ــهــ ــمــ ــــري الــ ــــحـ ــبـ ــ الـ
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سلة أخبار

الــتــقــى مــحــافــظ األحـــمـــدي 
الــشــيــخ فــــواز الــخــالــد الــمــديــر 
العام لمديرية امــن االحمدي 
بــالــتــكــلــيــف الـــعـــمـــيـــد مــحــمــد 
ــث هــــنــــأه  ــ ــيــ ـــ الــــــمــــــطــــــيــــــري، حـ
بمناسبة مباشرته مهام عمله 
فــي مــوقــعــه الــجــديــد، متمنيا 
له ولمنتسبي القطاع االمني 
بالمديرية التوفيق والسداد 
فـــي مــواصــلــة اداء رســالــتــهــم 
الوطنية والمجتمعية البالغة 
االهــمــيــة فــي تحقيق الــمــزيــد 
من األمن واألمان على امتداد 
ــافـــظـــة وعـــلـــى  مـــنـــاطـــق الـــمـــحـ
ــمــــل وجـــــــه.   وجـــــــرى خـــال  أكــ
ــــراض جـــهـــود  ــعـ ــ ــتـ ــ ــاء اسـ ــقــ ــلــ الــ
ــلــــى مـــــدار  مــــديــــريــــة األمـــــــــن عــ
الــعــام وجــهــودهــا االعتبارية 
الموسمية، ومنها ما يتعلق 
بموسمي األمطار والتخييم، 
ــلـــع الـــمـــحـــافـــظ عــلــى  حـــيـــث اطـ
خطط وبرامج القطاع األمني 
لتأمين الموسمين بالتنسيق 
ــلـــف  والــــــــتــــــــعــــــــاون مــــــــع مـــخـــتـ
ــة  ــ االجــــهــــزة  الــرســمــيــة اإلداريــ
والفنية والخدمية ذات الصلة 
بـــمـــا يـــكـــفـــل اقــــصــــى درجــــــات 
التأمين لسامة للمواطنين 
والمقيمين ورواد الــبــر على 

امتداد مناطق المحافظة.

ــنــــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة  ــلــ أعــ
للتعليم التطبيقي والتدريب، 
ــعـــرض الــســنــوي  ــمـ تــنــظــيــم الـ
الــخــامــس لــلــفــرص الوظيفية 
ــــى 30  ــة مــــن 28 إلـ ــيــ والــــدراســ
ــــوان الـــعـــام  ــديـ ــ ــالـ ــ الــــــجــــــاري، بـ
للهيئة في الشويخ. وأفــادت 
الـــمـــنـــســـقـــة الــــعــــام لــلــمــعــرض 
فــاطــمــة الــصــايــغ، بـــأن الهيئة 
ــلـــى تــنــظــيــم هـــذا  حـــريـــصـــة عـ
الـــمـــعـــرض كــــل عــــــام، لــتــوفــيــر 
فرص تواصل دائم مع سوق 
العمل، بقطاعاته الحكومية 
والـــــخـــــاصـــــة، لـــتـــحـــقـــيـــق عـــدة 
أهـــــــــــداف، مــــنــــهــــا: فــــتــــح آفـــــاق 
جديدة أمام الطلبة الخريجين 
والمتوقع تخرجهم، لمعرفة 
فـــرص الــعــمــل الــمــتــوافــرة لهم 
بسوق العمل. وذكرت الصايغ، 
في تصريح صحافي، أمس، 
ــام  ــ ــعـ ــ أن الـــــمـــــعـــــرض هـــــــــذا الـ
ــدد من  ســيــكــون بــمــشــاركــة عــ
الجهات الحكومية والخاصة 
والــمــؤســســات التعليمية من 

داخل الكويت وخارجها.
وأضافت الصايغ أن فريق 
الـــعـــمـــل الـــمـــكـــلـــف بــالــتــنــظــيــم 
 على أن يحقق 

ً
يعمل جــاهــدا

الــمــعــرض األهــــداف المرجوة 
منه، لكونه من أكبر المعارض 
ــة عــــلــــى مـــســـتـــوى  ــيــ ــفــ ــيــ الــــوظــ

الكويت.

تــــوقــــعــــت إدارة األرصـــــــــاد 
الجوية أن يكون الطقس دافئا 
ــلـــبـــرودة ليا  نـــهـــارا ومـــائـــا لـ
في عطلة نهاية األســبــوع، مع 
فرصة ألمطار خفيفة متفرقة، 
ــــاح خــفــيــفــة إلـــى  ــريـ ــ ــكــــون الـ وتــ
معتدلة، تنشط على فترات مع 
فرصة للغبار ببعض المناطق 
خصوصا المكشوفة، تــؤدي 
إلــى ارتفاع أمــواج البحر أكثر 

من ست أقدام.
ــبـــؤات  ــنـ ــتـ وقـــــــــال مـــــراقـــــب الـ
ــاإلدارة عبدالعزيز  ــ ــ الــجــويــة بـ
»كــونــا«، إن الطقس  الــقــراوي، لـــ
اليوم يكون مائا للحرارة نهارا 
معتدال ليا وغائما، والرياح 
جــنــوبــيــة شــرقــيــة خفيفة إلــى 
مــعــتــدلــة مــــع فــــرصــــة ألمـــطـــار 
خفيفة متفرقة وفرصة للغبار 
على بعض المناطق خاصة 
الـــغـــربـــيـــة، ودرجــــــــات الـــحـــرارة 
الــعــظــمــى الــمــتــوقــعــة بــيــن 28 
و30 درجــة مئوية، والصغرى 
بــــيــــن 15 و17 درجـــــــــــة. وعــــن 
ــدا، أوضـــح الــقــراوي  الطقس غـ
انــــه يــكــون دافـــئـــا نـــهـــارا مائا 
لــلــبــرودة ليا وغــائــمــا جزئيا 
إلــــى غـــائـــم، والــــريــــاح جنوبية 
شــرقــيــة تــتــحــول إلـــى شمالية 
غربية خفيفة إلى معتدلة مع 
فرصة ألمطار خفيفة متفرقة، 
ــرارة الــعــظــمــى  ــ ــحـ ــ ودرجــــــــات الـ
المتوقعة بين 25 و27 درجــة 
مئوية، والــصــغــرى المتوقعة 

بين 17 و19 درجة.

محافظ األحمدي يتابع 
خطط التخييم واألمطار

معرض الفرص الوظيفية
بـ »التطبيقي« 28 الجاري

»األرصاد«: أمطار خفيفة 
وغبار في عطلة األسبوع

البديوي لطلبة أميركا: التزموا باللوائح وعدم التعصب
أكد لـ ةديرجلا• وجود تحركات رسمية لحل مشاكل تأخير »الفيزا« للواليات المتحدة

دعا سفير الكويت في الواليات 
ــدة االمــــيــــركــــيــــة جـــاســـم  ــحــ ــتــ ــمــ الــ
البديوي ممثلي القوائم الطابية 
فــي انــتــخــابــات االتــحــاد الوطني 
لطلبة الــكــويــت فـــرع امــيــركــا إلــى 
حـــث حـــشـــودهـــم الــطــابــيــة على 
االلــتــزام بالنظم واللوائح وعدم 
المبالغة في التعبير والتعصب، 
ونبذ كل التصرفات التي ال تنم 

عن العمل النقابي.
جاء ذلك عقب اجتماع السفير 
الـــبـــديـــوي مــــع مــمــثــلــي االتـــحـــاد 
ــم الـــطـــابـــيـــة والـــهـــيـــئـــة  ــ ــوائـ ــ ــقـ ــ والـ
التنفيذية المنظمة النتخابات 
الهيئة االدارية لاتحاد الوطني 
لطلبة الــكــويــت - فـــرع الــواليــات 
ــلـــى هــامــش  الـــمـــتـــحـــدة، وذلـــــــك عـ
الــــمــــؤتــــمــــر الــــثــــامــــن والـــثـــاثـــيـــن 
ــــذي ســيــنــعــقــد مــســاء  لــاتــحــاد الـ
ــيـــت مـــديـــنـــة لـــوس  ــتـــوقـ ــوم بـ ــ ــيـ ــ الـ

انجلس.
وقال البديوي لـ »الجريدة« ان 
الــعــمــل الــديــمــوقــراطــي والنقابي 
الكويتي ذو تاريخ طويل، متمنيا 
من الطلبة استكمال هــذا العمل 
بــالــطــريــقــة الـــتـــي يــتــوقــعــهــا مــن 

المواطن الكويتي بشكل عام.
ولـــفـــت إلــــى انــــه مــنــذ وصــولــه 
وزمـــــــائـــــــه أعــــــضــــــاء الـــمـــكـــتـــبـــيـــن 
الثقافيين فــي كــل مــن واشنطن 
ولوس انجلس، وهم على تواصل 
ــــاد  ــــحـ مـــــع الـــطـــلـــبـــة أعـــــضـــــاء االتـ
ــلــــوقــــوف عـــلـــى اســـتـــعـــداداتـــهـــم  لــ

للمؤتمر. 

لوس أنجلس-
حمد العبدلي 

جاسم البديوي

التأشيرات وانخفاض المشاكل«.
ــات  ــوبــ ــعــ وأضــــــــــــاف »ان الــــصــ
السابقة كــانــت الســبــاب شرحها 
الــجــانــب االمــيــركــي تــتــعــلــق بقلة 
عــدد الموظفين، وتغيير النظام 
على اثر جائحة كورونا، وبالتالي 
أصـــــبـــــح الــــنــــظــــر فــــــي الـــطـــلـــبـــات 
يستغرق وقتا اطـــول«، الفتا الى 
»ان الجانب االميركي مؤخرا أقر 
نظاما جديدا وبدأنا نشعر بنوع 
مــن السرعة فــي االصــــدار، ونحن 
ــل مــــع الــجــانــب  ــتـــواصـ نــــراقــــب ونـ
االميركي بشكل دائــم«، موضحا 
انه خال عمله سفيرا في الواليات 
المتحدة منذ نحو 3 اشهر عقد ما 

يقارب 7 اجتماعات بهذا الشأن.

زيادة المخصصات

وفـــــــــــــي مــــــــــا يـــــــخـــــــص زيـــــــــــــادة 
مــخــصــصــات المبتعثين، توجه 
ــبــــديــــوي بـــالـــشـــكـــر الـــــى رئــيــس  الــ
ــيــــخ احـــمـــد  ــو الــــشــ ــمــ الــــــــــــــوزراء ســ
الــنــواف الــصــبــاح، عــلــى مــبــادرتــه 
واهتمامه الشخصي، وحث جميع 
الــمــســؤولــيــن عــلــى الــمــضــي قدما 
التخاذ هذا القرار المهم، معتبرا 
ان القرار سيكون له االثر الكبير 
ــع الــمــســتــوى الــمــعــيــشــي  عــلــى رفــ
ــرار جــاء  ــقــ لــلــطــلــبــة، مـــؤكـــدا ان الــ
بعد دراسة مستفيضة من وزارة 
التعليم العالي والمكاتب الثقافية 
لقياس التضخم وغاء المعيشة 

الذي لحق بدول العالم.

ف الظفيري القيام بأعمال 
ّ
الفضلي تكل

األمين العام للجامعة
 لمديرة الجامعة للعلوم الطبية والخضر لألبحاث 

ً
• السعيد نائبا

 لـ »اإلدارية«
ً
 للخدمات المساندة والوقيان عميدا

ً
• الفضالة نائبا

• الهاجري لـ »القبول والتسجيل« والمغربي لـ »الصحة العامة«
أصـــــــدرت مــــديــــرة جـــامـــعـــة الـــكـــويـــت بـــاإلنـــابـــة، 
د. ســعــاد الــفــضــلــي، مــجــمــوعــة مـــن الــــقــــرارات في 
المناصب اإلشرافية في الجامعة؛ أبرزها إنهاء 
تكليف األمين العام للجامعة باإلنابة د. محمد 
زينل، وتكليف القائم بأعمال عميد كلية التربية، 
د. فــايــز الــظــفــيــري بـــدال مــنــه، إضـــافـــة إلـــى عمله 

األصلي.
وتضمنت الــقــرارات، التي حصلت »الجريدة« 
على نسخة منها، تكليف د. عادل الحنيان قائما 
بــأعــمــال نــائــب مــديــر الــجــامــعــة لــلــعــلــوم الطبية، 
وتكليف د. أسامة السعيد األستاذ بقسم األشعة 

بكلية الطب بدال منه.
ولفتت إلى إنهاء تكليف د. علي المطيري القائم 
بأعمال نائب مدير الجامعة لألبحاث، وتكليف د. 
عثمان الخضر األستاذ بقسم على النفس بكلية 

العلوم االجتماعية بدال منه.
كما أفادت بإنهاء تكليف د. محمد الما، القائم 
بأعمال نائب مدير الجامعة للخدمات األكاديمية 
المساندة، وتكليف خالد الفضالة األستاذ بقسم 
الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة والبترول 

بدال منه.
وتــضــمــنــت إنـــهـــاء تــكــلــيــف د. إبــراهــيــم مــيــرزا، 
مــســاعــد عــمــيــد كــلــيــة الــعــلــوم اإلداريـــــــة لــلــشــؤون 
الطابية القائم بأعمال عميد كلية العلوم اإلدارية، 
وتكليف د. عــادل الوقيان القائم بأعمال رئيس 
قــســم اإلدارة والــتــســويــق بكلية الــعــلــوم اإلداريــــة 

للقيام بأعمال عميد كلية العلوم اإلدارية. 
وشملت الــقــرارات تكليف د. مشاعل الحملي 
ــا في  ــهــ األســـتـــاذ بــقــســم الــلــغــة اإلنــكــلــيــزيــة وآدابــ
كلية اآلداب للقيام بــأعــمــل مــســاعــد نــائــب مدير 
الجامعة للشؤون العلمية لشؤون هيئة التدريس 
والعاقات الثقافية، كما كلف د. عبدالله الهندال 
األستاذ المساعد في قسم الكيمياء بكلية العلوم 
للقيام بأعمال مساعد مدير البرنامج اإلنشائي 

للبنية التحتية.
وكشفت الــقــرارات عــن انــهــاء تكليف د. فاضل 
عباس القيام بأعمال عميد القبول والتسجيل 
وتكليف د. عبدالله الهاجري، العميد المساعد 
بــكــلــيــة اآلداب لــلــشــؤون األكـــاديـــمـــيـــة واألبـــحـــاث 

والدراسات العليا بدال منه.
وتـــم إنــهــاء تكليف د. نــاصــر الــتــنــاك األســتــاذ 
الــمــشــارك فـــي قــســم الــكــيــمــيــاء الــصــيــدلــيــة بكلية 
الصيدلة من القيام بأعمال عميد كلية الصحة 

العامة، وتكليف د. مي المغربي بدال منه.
كما جرى إنهاء تكليف د. سامي الدريعي القيام 
بأعمال عميد شــؤون الطلبة، وتكليف د. محمد 
الظفيري األستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس 

بكلية التربية بدال منه.
ودعـــت الــقــرارات كــل مــن تــم إنــهــاء تكليفه إلى 
ضرورة تقديم إقرار الذمة المالية للهيئة العامة 
لمكافحة الفساد خال شهرين من تاريخ صدور 

القرار.

نقابة »التعليم العالي« لتفعيل 
مرسوم أكاديمية الفنون

ــيـــــس نـــقـــابـــة  ــ اســــتــــغــــرب رئـ
الـــعـــامـــلـــيـــن بـــــــــوزارة الــتــعــلــيــم 
العالي، نائب رئيس االتحاد 
الوطني للموظفين، د. خالد 
البراك، تعطل تنفيذ المرسوم 
رقـــم 391 لــســنــة 2010 بــشــأن 
ــة الـــكـــويـــت  ــيــ ــمــ ــاديــ إنـــــشـــــاء أكــ

للفنون.
وقـــال الـــبـــراك، فــي تصريح 
صحافي أمـــس، إن المرسوم 
يــنــّص على أن يــكــون المعهد 
الــعــالــي لــلــفــنــون الموسيقية 
ــي لــلــفــنــون  ــالــ ــعــ والـــمـــعـــهـــد الــ
ــيـــن لـــهـــذه  ــابـــعـ ــة تـ ــيـ ــمـــســـرحـ الـ
األكــــاديــــمــــيــــة، الفــــتــــا إلــــــى أن 
ــن الـــمـــادة  ــرة الــــرابــــعــــة مــ ــقـ ــفـ الـ
ــى مـــن الـــمـــرســـوم نصت  ــ األولــ
على أن يتولى اإلشــراف على 
األكـــاديـــمـــيـــة مــجــلــس أمـــنـــاء، 
ويـــكـــون هـــو الــســلــطــة الــعــلــيــا 
لألكاديمية، كما نصت المادة 
9 من المرسوم على أن تكون 
لألكاديمية اعــتــمــادات مالية 
خاصة بها، إال أن المرسوم ال 
 ولم يتم تطبيقه.

ً
يزال معطا

وأوضح أن استمرار الوضع 
الــحــالــي وتــبــعــيــة الــمــعــهــديــن 

لمظلة وزارة التعليم العالي 
يشّكل عبئا ماليا وإداريا على 
الوزارة، كما أن طبيعة عملهما 

تختلف كليا عن الوزارة.
ــــب الــــــبــــــراك مــجــلــس  ــالــ ــ وطــ
الــــــــــــــــــوزراء بـــــســـــرعـــــة تـــفـــعـــيـــل 
المرسوم رقم 391 لسنة 2010 
لتخفيف األعباء عن »التعليم 
العالي«، وإتاحة الفرصة لهذه 
الـــمـــعـــاهـــد بـــالـــحـــصـــول عــلــى 
استقاليتها واالنطاق نحو 
التميز واالرتقاء بمخرجاتها.

»األبحاث« ينظم المعرض العلمي 
الخامس للطفل

●   فهد الرمضان
ــلــــن الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي  أعــ
لقطاع التسويق والعمليات 
ــة بــمــعــهــد الــكــويــت  ــاريـ ــتـــجـ الـ
لــــــــــــألبــــــــــــحــــــــــــاث الــــــعــــــلــــــمــــــيــــــة 
عبدالمحسن الهارون، تدشين 
الــمــعــرض الــعــلــمــي الــخــامــس 
للطفل بمجمع األفنيوز أمس 

ويستمر 3 أيام. 
وأشــــــــار الـــــهـــــارون إلـــــى أن 
هــــذا الـــمـــعـــرض، الــــذي يقيمه 

، يـــســـهـــم 
ً
الــــمــــعــــهــــد ســــــنــــــويــــــا

ــاء،  ــ ــنـ ــ ــي تـــنـــمـــيـــة عــــقــــول األبـ ــ فـ
وإكـــســـابـــهـــم مــــهــــارة الــبــحــث 
 
ً
الــعــلــمــي واالكــــتــــشــــاف، الفــتــا
إلــى أنــه يــتــاح الــمــشــاركــة فيه 
لطلبة الــمــدارس ممن تــراوح 
أعـــمـــارهـــم بــيــن 6 و12 ســنــة، 
وهــي المرحلة العمرية التي 
تتشكل فيها اهتمامات الطلبة 
ــهـــر شــغــفــهــم  الـــعـــلـــمـــيـــة، ويـــظـ
بالمعرفة واكتشاف األشياء، 
كما أن ما يتعلمه األطفال في 

 في 
ً
هذه المرحلة يظل محفورا

أذهانهم، ويشكل قاعدة لرسم 
توجهاتهم نحو المستقبل.

وحـــول آلــيــة الــمــشــاركــة في 
المعرض، قــال إنها مجانية، 
ــة  ــئـ ــبـ ــعـ وتـــــــتـــــــم مــــــــن خـــــــــــال تـ
ــارة مـــخـــصـــصـــة لـــذلـــك  ــمــ ــتــ اســ
ــمـــعـــرض بــمــجــمــع  فــــي مـــقـــر الـ
ــيـــل  ــتـــســـجـ األفـــــــنـــــــيـــــــوز، أو الـ
ــبـــق عـــــن طــــريــــق رابـــــط  ــمـــسـ الـ

التسجيل اإللكتروني.

جانب من افتتاح المعرض

طلق »جمعة اليمن«
ُ
»النجاة« ت

 إلغاثة النازحين والمتضررين
كشف مدير إدارة الموارد والحمات بجمعية النجاة الخيرية عمر 
 إلــى أن 

ً
الــشــقــراء عــن إطـــاق »جمعة الــيــمــن«، الــيــوم )25 الــجــاري(، الفــتــا

المشروع يهدف لتوفير الــدفء والغذاء والــدواء للفئات األشــد حاجة، 
« الشتوية.

ً
 وساما

ً
ويأتي ضمن حملة »دفئا

 في اليمن على رأس وفد من 
ً
وأوضــح الشقراء، الذي يتواجد حاليا

»النجاة« لتوزيع المساعدات على النازحين والمتضررين، أن المشروع 
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ً
يأتي في وقت يواجه 4 مايين نازح يمني ظروفا

في المئة من الشعب اليمني على المساعدات، ويعاني نصف مليون طفل 
يمني نقص التغذية الحاد. وأشار إلى أن وفد الجمعية يضم الناشط في 
العمل اإلنساني الرحالة محمد الميموني، ومدير لجنة زكاة الفحيحيل 
إيهاب الدبوس، وسوف يقوم خال األيــام القادمة بتوزيع 2000 سلة 
غذائية، و2000 بطانية، و500 كوبون كسوة، كما سيشرف على إجراء 
ــاع اإلنسانية  200 عملية عــيــون. وحـــول آلــيــة الــتــوزيــع فــي ظــل األوضــ
الصعبة التي يعيشها اليمن، قال: »نتعاون مع جهات منفذة معتمدة من 
وزارة الخارجية، وهذه الجهات تقوم بالمسح الميداني لألسر الفقيرة 
والنازحين في المخيمات، كما نحرص على إرسال وفود من )النجاة( 
بشكل دوري لإلشراف على التنفيذ، ونقوم بنشر التوثيقات على مواقع 

التواصل الخاصة بالجمعية ليرى المتبرعون أثر عطائهم«.

وأضـــــــــــــــــــاف ان »الــــــــســــــــفــــــــارة 
والملحقيات الثقافية دائما وأبدا 
عــلــى اتــــم اســـتـــعـــداد لــتــقــديــم كل 
ما يمكن لطلبتنا«، مشددا على 
ان وجــودهــم هــو لخدمة الطلبة 

والوقوف معهم.

تأشيرات الطلبة

ــرات الـــطـــلـــبـــة،  ــ ــيـ ــ ــأشـ ــ وحــــــــول تـ
قــال البديوي ان الفترة السابقة 
ــة فــي  ــوبــ ــعــ ــرا وصــ ــ ــأخـ ــ شــــهــــدت تـ
استصدار التأشيرات للمواطنين 
الكويتيين، مؤكدا انه كان هناك 
تــحــرك عــلــى جميع المستويات 
الرسمية من الكويت وعلى رأسها 
وزيــر الخارجية، بالتواصل مع 
الجانب االميركي بهذا الجانب، 
»والحظنا خال االسابيع الثاثة 
ــادة فـــي اســتــصــدار  ــ الــمــاضــيــة زيـ

 
ً
 رياضيا

ً
 عاقة« تدشن يوما

ً
 رياضيا

ً
»ا»اإلإلعاقة« تدشن يوما

لإلعاقات الذهنيةلإلعاقات الذهنية
دشنت الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة، أمس، بالتعاون 
مع مؤسسة الرعاية المتكاملة لــذوي اإلعاقة ورابطة أمهات 
مــتــازمــة الــــداون فعالية الــيــوم الــريــاضــي لــإلعــاقــات الذهنية 
بعنوان »أنــتــم بقلوبنا« برعاية وزيـــرة الــشــؤون االجتماعية 
والتنمية المجتمعية وزيــرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة 

رئيسة المجلس األعلى لشؤون ذوي اإلعاقة مي البغلي.
وقال نائب المدير العام لقطاع الخدمات الطبية والنفسية 
واالجتماعية في الهيئة عامر العنزي لـ »كونا« على هامش 
الفعالية إن الهيئة تسعى جاهدة إلى دعم األنشطة الرياضية 

لما لها من منفعة بدنية وصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة.
وأضاف العنزي أن الهيئة حريصة على التعاون والمشاركة 
مع جمعيات النفع العام والجهات ذات الصلة المعنية بخدمة 
 عن إقامة هيئة اإلعاقة 

ً
ورعاية وتأهيل ذوي اإلعاقة، كاشفا

فــعــالــيــة ريــاضــيــة وإعــامــيــة كــبــرى بــمــنــاســبــة الــيــوم العالمي 
ألصحاب اإلعاقة في شهر ديسمبر المقبل.

مــن جهته، قــال المدير الــعــام لمؤسسة الــرعــايــة المتكاملة 
لــذوي اإلعاقة مشعل شامان لـ »كونا« إن األنشطة الرياضية 
تساهم في تحسين الصحة النفسية لذوي اإلعاقة كما تسهل 
من عملية العاج التأهيلي لهم السيما في تحسين وتطوير 

مهاراتهم.
وأضاف شامان أن المؤسسة تمتاز بتقديم خدمات العاج 
الــتــرفــيــهــي للمعاقين لــمــســاعــدتــهــم فــي الــتــأقــلــم والــتــكــيــف مع 
قدراتهم، مؤكدا أن هذه الفعاليات الرياضية تساهم أيضا في 

إدماجهم بالمجتمع وفقا لقدراتهم الجسدية والعقلية.
وأشـــار إلــى أن فعالية الــيــوم الــريــاضــي لــإلعــاقــات الذهنية 
تشتمل على عدة مسابقات ترفيهية وحركية تساعد في اجتياز 
صعوبة الــتــواصــل مــع اآلخــريــن وكــســر حــاجــز الــخــوف لديهم 

وتطوير مهاراتهم الرياضية.

 للتخطيط 
ً
 للتخطيط شعبان وكيال
ً
شعبان وكيال
بـ »الكهرباء«بـ »الكهرباء«

أصــــــــــدرت وزيــــــــــرة األشــــغــــال 
العامة وزيــرة الكهرباء والماء 
والـــطـــاقـــة الــمــتــجــددة د. أمــانــي 
بوقماز قرارا بتكليف مدير إدارة 
نظم المعلومات م. علي شعبان 
القيام بأعمال الوكيل المساعد 
ــدريــــب ونــظــم  ــتــ لــلــتــخــطــيــط والــ
ــوزارة الــكــهــربــاء  ــ الــمــعــلــومــات بــ
والماء. بدورها، أصدرت وكيلة 
ــغـــال الــعــامــة م. مي  وزارة األشـ
ــنــــدب حــصــة  الـــمـــســـعـــد قــــــــرارا بــ
عجران إدارة متابعة المشاريع 
بقطاع المشاريع الكبرى، إضافة 
إلى عملها القيام بأعمال مدير 
إدارة تــنــفــيــذ مــشــاريــع الــمــطــار 
ــاع حـــتـــى انـــتـــهـــاء  ــطــ ــقــ بــــــــذات الــ
اإلجراءات الخاصة باإلعان عن 

شغل الوظيفة.

رئاسة األركان نظمت محاضرة 
توعية ضد االحتيال اإللكتروني

بــوعــركــي، أن األمـــن السيبراني 
مـــــســـــؤولـــــيـــــة الـــــجـــــمـــــيـــــع، وأن 
االحتيال اإللكتروني له تأثير 
خطير على المجتمع، وستقوم  
مديرية العلميات السيبرانية 

بإقامة العديد من المحاضرات 
فـــي مــخــتــلــف وحــــــدات الــجــيــش 
ــادة الوعي  الكويتي، بــهــدف زيـ
ــب الـــوقـــوع فـــي عمليات 

ّ
وتــجــن

االحتيال اإللكتروني.

زيادة 
المستحقات 
المالية لها 

أثر كبير على 
رفع المستوى 

المعيشي 
للطلبة
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ــــي«،  ــركــــي »يــ ــيــ ــلــــن مـــغـــنـــي الــــــــراب األمــ أعــ
الــمــعــروف سابقا بــاســم كــانــي ويــســت، أنه 
يستعد حاليا لخوض االنتخابات الرئاسية 

مرة أخرى.
وقـــال ويــســت إنـــه »يــعــمــل عــلــى الحملة« 
مـــع الــصــحــافــي والــمــعــلــق الــيــمــيــنــي ميلو 
يــانــوبــولــوس، وفــقــا لمقطع فــيــديــو نشره 
مــوقــع القيل والــقــال، الــخــاص بالمشاهير 
ــــذي أعــلــن فــيــه يــانــوبــولــوس  إكـــس 17، والـ

موافقته رسميا على إطالق تلك الحملة.
يــشــار إلــى أن ويــســت )45 عــامــا(، الفائز 
ــرامــــي، كــــان قـــد أعـــلـــن الــتــرشــح  بـــجـــائـــزة غــ
كـــمـــرشـــح مــســتــقــل فــــي انـــتـــخـــابـــات 2020، 
وحــصــل على نحو 70 ألــف صــوت فــي 12 

والية.
وكان مغني الراب »الشهير« مثارا للجدل 
ــرة، بــســبــب  ــ ــيـ ــ فــــي غـــضـــون األســـابـــيـــع األخـ
تــعــلــيــقــاتــه الــمــتــكــررة الــمــعــاديــة للسامية، 
ــام مــوقــعــا إنــســتــغــرام وتــويــتــر بتقييد  وقــ
حساباته مؤقتا الشهر الماضي، في حين 
أنهت أديداس تعاونها والتوقف عن إنتاج 
مــنــتــجــات تحمل عــالمــة »يـــيـــزي« الشهيرة 

لألحذية والمالبس. 
)د ب أ(

تايلور سويفت

        

فلك

أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة تــــويــــنــــتــــيــــث ســـيـــنـــشـــري 
ســتــوديــوز، عــلــى حــســابــهــا الــرســمــي بموقع 
ويبو، أن الجزء الثاني الذي طال انتظاره من 
فيلم »أفاتار« سُيطرح بدور السينما العالمية 
.
ً
في 16 ديسمبر، كما سُيعرض بالصين أيضا

 »Avatar: The Way of Water فــيــلــم »
ــار: طــريــق الـــمـــاء(، لــلــمــخــرج جيمس  ــاتـ أو )أفـ
كــامــيــرون، هــو أحــد األفـــالم األجنبية القليلة 
الـــتـــي دخـــلـــت الـــســـوق الــصــيــنــيــة فـــي األشــهــر 
األخــيــرة، إلــى جــانــب أفـــالم أخـــرى، مــن بينها 

أحدث نسخة من سلسلة »مينيونز«.
تــدور أحــداث الفيلم بعد أكثر من عقد من 
الـــزمـــان، عــقــب أحــــداث الفيلم األول. ويحكي 
»أفـــاتـــار طــريــق الــمــيــاه« قــصــة عــائــلــة ســولــي 
)جيك ونيتيري وأطفالهما(، والمشاكل التي 
تتبعهم، واألطوال التي يسافرون فيها لحماية 
بعضهم الــبــعــض، والــمــعــارك الــتــي يقاتلون 
فيها للبقاء على قيد الحياة، والمآسي التي 
يتحملونها في مواجهة تنانين البرمائيات 

الزرقاء العمالقة في السماء.

 لالحتفال بالكريسماس
ً
ألبا تستعد مبكرا

ملصق الفيلم

حرصت النجمة األميركية جيسيكا ألبا 
على اإلعداد لالحتفال بأعياد الكريسماس 
، عبر صورة بصحبة عائلتها شاركت 

ً
مبكرا

كواليسها من خالل عدة صور على حسابها 
بـ »إنستغرام«، وظهرت فيها بصحبة زوجها 
 البيجامات 

ً
وأبنائها وهم يرتدون جميعا

التي تزينت بعالمات شجر الكريسماس.
وبعد النجاح الكبير الذي حققته في عالم 
التمثيل والسينما، أطلقت جيسيكا عام 
 ،The Honest Company 2012 مجموعة
أي الشركة الصادقة، وهي عبارة عن سلع 
مــنــزلــيــة للمستهلكين خــالــيــة مـــن الــمــواد 
الصناعية وحفاضات األطفال، إضافة إلى 
منتجات للعناية ببشرة الجسم، واستطاعت 
مــن خــالل مشروعها الناجح تكوين ثــروة 

تعادل 340 مليون دوالر.
كما ابــتــكــرت ألــبــا شــركــة تــقــدم منتجات 
صديقة للبيئة لألمهات وحديثي الــوالدة، 
وضــغــطــت لــتــعــديــل قـــانـــون مــراقــبــة الــمــواد 

السامة لعام 1976.

كاني ويست

عائلة جيسيكا ألبا

tawabil@aljarida.com
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 ،»Grey’s Anatomy« عــت نجمة ودَّ
إيلين بومبيو، جمهور الدراما الطبية 
الــشــهــيــرة، حــيــث نــشــرت رســالــة دافــئــة 
ـــ »إنـــســـتـــغـــرام« تــشــكــر  عـــبـــر حــســابــهــا بــ
فــيــهــا قــاعــدة الــمــعــجــبــيــن األوفـــيـــاء على 
الدعم الــذي قدموه لها وللمسلسل عبر 

.
ً
19 موسما

تــأتــي رســالــة بــومــبــيــو لــلــجــمــاهــيــر بعد 
أسبوع واحد فقط من نهاية الموسم الـ 19، 
والتي كانت آخــر حلقة رسمية للمتدربة، 
التي أصبحت رئيس قسم الجراحة العامة.
، قــائــلــة: 

ً
ــا كــتــبــت الــمــمــثــلــة ذات الــــ 53 عـــامـ

»أنــا ممتنة إلــى األبــد، وسعيدة للُحب الــذي 

، ولدعم العرض لمدة 19 
ً
أظهرتموه لي جميعا

 )Grey’s Anatomy( إن صنع مسلسل .
ً
موسما

ــــوال أفــضــل   عـــلـــى اإلطـــــــالق، لـ
ً
لــــم يـــكـــن مـــمـــكـــنـــا

المعجبين في العالم«.
كــمــا ألــمــحــت بــومــبــيــو إلـــى أن الــمــشــاهــديــن 
ــرة أخــــــرى فــي  ــ ــد يــــــرون مـــيـــريـــديـــث غــــــراي مـ قــ
الــمــســتــقــبــل، قــائــلــة إنــهــا »ســتــعــود بــالــتــأكــيــد 
ــيــــث تـــــم فــي  لــــــزيــــــارة غـــــرايـــــز أنــــــاتــــــومــــــي«، حــ
أغسطس إعالن نبأ رحيلها، وتصميم خروج 
شخصيتها من العمل لتظهر كضيف محتمل 

في المستقبل.

: الخطوة األولــى على درب التغيير 
ً
مهنيا

في عملك هي االقتناع بإمكانية حصوله.
: مـــا فــاتــك مـــن أيــــام الـــســـعـــادة مع 

ً
عــاطــفــيــا

الحبيب لن يستعاد، فاحرص عليها.
: لن تستطيع الغوص في أعماق 

ً
اجتماعيا

اآلخرين ما لم تتعلم اإلصغاء.
رقم الحظ: 29

السرطان
22 يونيو - 22 يوليو

األسد
23 يوليو - 22 أغسطس

: ال تتحقق أحالمك بذاتها، بل أنت 
ً
مهنيا

من يجب أن يحققها.
، فال 

ً
: إذا كنت تــريــد الــبــقــاء شــابــا

ً
عــاطــفــيــا

تتوقف عن الُحب.
: ابتعد عن العدائية في تواصلك 

ً
اجتماعيا

.
ً
مع اآلخرين، وعن التبجح أيضا

رقم الحظ: 33

: الخبرة التي تكتسبها في عملك 
ً
مهنيا

توازي الشهادة التي نلتها في جامعتك.
: إن لــم يكن ُحبك الجديد أقــوى، 

ً
عاطفيا

ا سبق. فهو نسخة باهتة عمَّ
: من يعمل على إرضــاء جميع 

ً
اجتماعيا

الناس لن يستطيع إرضاء نفسه.
رقم الحظ: 11

العذراء
23 أغسطس - 22 سبتمبر

»»REDRED« حصدت جوائز حفل الموسيقى األميركية عن ألبوم »حصدت جوائز حفل الموسيقى األميركية عن ألبوم

إيلين بومبيو

ع في أي عملية بيع أو  : ال تتسرَّ
ً
مهنيا

شراء، فبرجك ليس إلى جانبك.
، ويضع 

ً
: برجك متأهب عاطفيا

ً
عاطفيا

.
ً
 محببا

ً
في طريقك وجها

: أكثر من مفاجأة تتلقى في 
ً
اجتماعيا

بيتك، وجميعها يبعث على السرور.
رقم الحظ: 8

الميزان
23 سبتمبر - 23 أكتوبر 

العقرب
24 أكتوبر - 22 نوفمبر

، فال 
ً
: قــد يجلب لــك الــقــدر نجاحا

ً
مهنيا

تجعل الكسل يسترده.
: تختلف مــع الشريك حــول أمــٍر 

ً
عاطفيا

بديهي ال يستحق النقاش.
: انتبه! الحياة ليست بمزيد من 

ً
اجتماعيا

السنوات، بل في إضافة السعادة إليها.
رقم الحظ: 12

ً
بومبيو تغادر »Grey’s Anatomy« بعد 19 موسما

: إن كانت مصاعب العمل قوية 
ً
مهنيا

فـــي تــحــطــيــمــك، فـــُكـــن أقـــــوى مــنــهــا في 
نهوضك.

ذ رأي شريك ُعمرك، واجعله 
ُ

: خ
ً
عاطفيا

يشعر باحترامك لمعرفته.
: إن خرجت أمام المشكلة عن 

ً
اجتماعيا

طورك تصبح لديك مشكلتان.
رقم الحظ: 19

القوس
23 نوفمبر - 21 ديسمبر

الجدي
22 ديسمبر - 19 يناير

: ال يمكنك تغيير الماضي، فانظر 
ً
مهنيا

إلى المستقبل بحزم وتفاؤل.
: أسرع طريق إلى سعادتكما أن 

ً
عاطفيا

.
ً
تبحثا عنها اليوم، وليس غدا

: االبتسامة بطاقة صالحة 
ً
اجتماعيا

للدخول بها إلى قلوب اآلخرين.
رقم الحظ: 37

الدلو
20 يناير - 18 فبراير

: وقتك أثمن من الذهب، فمتى ذهب 
ً
مهنيا

ال يمكنك شراؤه بالذهب.
: التناقض الذي بينكما جميل إذا 

ً
عاطفيا

اء.
َّ
ل إلى حوار بن تحوَّ

: شــارك أفــراد العائلة بفرحك، 
ً
اجتماعيا

فيتضاعف.
رقم الحظ: 24

 للرئاسة األميركية
ً
ويست يترشح مجددا

طرح الجزء الثاني من »أفاتار« 16 ديسمبر

 
ً
: خبرتك المهنية تنضج رويــدا

ً
مهنيا

، ومهارتك في معرفة استخدامها.
ً
رويدا

: ال تـــخـــف مــــن الــتــعــبــيــر عــن 
ً
ــا ــيـ ــفـ ــاطـ عـ

ــــي داخـــلـــك  عــــواطــــفــــك، فــــــإن تـــركـــتـــهـــا فـ
حطمتك.

: عطاؤك من ال يستحق من 
ً
اجتماعيا

معارفك، كإلقائك الملح في البحر.
رقم الحظ: 37

الحوت
19 فبراير - 20 مارس

الحمل
21 مارس - 19 أبريل

: اعتقادك الراسخ بأنك بلغت ذروة 
ً
مهنيا

مك. النجاح ُيعيق تقدُّ
: عــامــل شــريــك حياتك كصديق 

ً
عاطفيا

تكسب محبته وثقته.
ــي الـــتـــعـــالـــي عــن  ــك فــ ــدرتــ : قــ

ً
ــا ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ

.
ً
اإلساءة تزيد نفسك اطمئنانا

رقم الحظ: 9

الثور
20 أبريل - 20 مايو

: خــوفــك مــن ارتــكــابــك الفشل هو 
ً
مهنيا

المدخل الصحيح إليه، فانتبه.
 من كل قيد، 

ً
: إن لم يكن قلبك ُحرا

ً
عاطفيا

فال قدرة له على الُحب.
: استثمر كل لحظة في حياتك، 

ً
اجتماعيا

.
ً
فهي لن تعود أبدا

رقم الحظ: 6

سويفت وكاميال كابيلو بإحدى الحفالت

تايلور سويفت »أفضل فنان لهذا العام«تايلور سويفت »أفضل فنان لهذا العام«

فازت نجمة البوب األميركية تايلور سويفت بجائزة أفضل فنان لهذا العام في حفل 
تــوزيــع جــوائــز الموسيقى األميركية الـــذي أقــيــم أمــس األول على مــســرح مايكروسوفت، 
.
ً
وحصدت فيه جوائز أفضل مغنية »بوب«، وأفضل ألبوم »بوب«، وأفضل فيديو غنائي أيضا

وكان يتنافس معها على جائزة أفضل فنان لهذا العام؛ بيونسيه، وآديل، ودرايك، وباد 
باني، وهاري ستايلز، وذا ويكند.

وحصلت سويفت على جائزة أفضل مغنية بوب، والتي نافستها فيها آديل، وبيونسيه، 
وليزو، ودوغا كات، كما فازت بجائزة أفضل ألبوم بوب عن ألبومها »RED«. وفاز هاري 
 
ً
ستايلز بجائزة أفضل أغنية بــوب. أمــا جــائــزة أفضل فيديو غنائي، التي ذهبت أيضا

.»All Too Well« لسويفت، فهي عن أغنية
وفاز هاري ستايلز بجائزة أفضل مغني بوب، فيما فازت دوف كاميرون بجائزة أفضل 
فنان صاعد، وفاز كيندريك المار بجائزة أفضل مغني هيب هوب، فيما فازت نيكي ميناج 
 Wait For« بجائزة أفضل مغنية هيب هوب. أما أفضل أغنية هيب هوب، فذهبت إلى أغنية

U«، وهي تعاون بين درايك وتيمز، وفيوتشر.
وفازت فرقة »BTS« الكورية الجنوبية بجائزة أفضل فرقة »K-Pop«، متفوقة على بالك 

بينك، وسيفنتين، تومورو X توجيزر، وتويز.
 جائزة أفضل فرقة أو ثنائي غنائي في فئة البوب أو الروك، والتي 

ً
وحصدت »BTS« أيضا

تنافس معها فيها كولدبالي، وايماجن، ودراجونز، ومانسكين، ووان ريببلك. وفاز بجائزة 
.»Ghost« لفرقة الروك السويدية »Impera« أفضل ألبوم روك ألبوم

وفاز كريس براون بجائزة أفضل مغني R&B، وفازت بيونسيه بجائزة أفضل مغنية 
عن نفس الفئة، كما فاز ماشين جن كيلي بجائزة أفضل مغني روك، وذهبت جائزة أفضل 

أغنية روك ألغنية Beggin، غناء »مانسكين«.
وحصد باد باني جائزة أفضل مغٍن التيني، فيما حصدت أنيتا جائزة أفضل مغنية 
التينية، وذهبت جائزة أفضل فنان Afrobeats، وهي نوع غنائي نشأ في نيجيريا ويجمع 
بين موسيقى غرب إفريقيا والجاز والفانك األميركي، لـ »ويزكد«، وتنافس معه فيها بورن 

بوي، وسي كاي، Fireboy DML، وتيمس.
جــديــر بــالــذكــر، أن تــفــوق ســويــفــت لــهــذا الــعــام جـــاء نتيجة 
 في 

ً
النجاح المذهل أللبومها الجديد الذي أصبح األكثر بثا

 
ً
يوم واحد في تاريخ سبوتيفاي، وأكبر ألبوم بوب استماعا
 آخر في بيع عدد نسخ 

ً
 قياسيا

ً
على أبل ميوزك، كما حقق رقما

 في نسخ الفينال 
ً
أسطوانات األلبوم، وأصبح األكثر مبيعا

 
ً
منذ عام 1991 بمبيعات تجاوزت 575 ألف نسخة، مسجال
 من المبيعات في الواليات المتحدة خالل 

ً
 و578 ألفا

ً
مليونا

أسبوع من طرحه، وهو أكبر تسجيل أسبوعي أللبوم في 
الواليات المتحدة األميركية منذ سنوات.

وأصبحت سويفت أول فنانة تحتل قائمة أكبر 10 أغاٍن 
فــي منصة Billboard Hot 100 لــمــدة أســبــوع بأغنيتها 
 
ً
Anti-Hero متفوقة على الفنان دريك، الذي احتل سابقا
أول 9 مراكز في قائمة المنصة لمدة أسبوع منذ سبتمبر 
2021، لتحتل بذلك المركز الثاني في قائمة النجوم األكثر 
 بقائمة منصة Billboard Hot 100، وتفوقت بهذا 

ً
تواجدا

المركز على العديد من النجوم العالميين، منهم: مادونا 
ومايكل جاكسون وريهانا وغيرهم، ويحتل المركز األول 

الفنان العالمي دريك.
)رويترز(

: برجك إلى جانبك إذا أردت المجازفة 
ً
مهنيا

في أمر يتعلق بعملك.
: كــلــمــا ازدادت مــعــرفــتــك بالشريك 

ً
عــاطــفــيــا

أحببته لصدقه وإخالصه لك.
: أصدق أفعال الخير هو ما يصدر 

ً
اجتماعيا

.
ً
عنك تلقائيا

رقم الحظ: 16

الجوزاء
21 مايو - 21 يونيو

سويفت تتسلم الجائزة

https://www.aljarida.com/article/5535
https://www.aljarida.com/article/5533
https://www.aljarida.com/article/5536
https://www.aljarida.com/article/5531
https://www.aljarida.com/article/5532
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فضة المعيلي

معارض فنية متنوعة في معرض الكتاب
• فضة المعيلي

شــارك فنانون تشكيليون في 
معرض الكويت الــدولــي للكتاب 
ـــ 45، ومــنــهــم أعــضــاء  بـــدورتـــه الــ
نــقــابــة الــفــنــانــيــن واإلعـــامـــيـــيـــن، 
وجمعية الكاريكاتير الكويتية، 

 بيت الخزف الكويتي.
ً
وأيضا

»الـــجـــريـــدة« جـــالـــت فـــي صــالــة 
ــم عـــن  ـــهــ ـــعـ 7B«، وتـــــحـــــدثـــــت مـ «
مــــشــــاركــــتــــهــــم، وكـــــانـــــت الــــبــــدايــــة 
ــن  ــيـ ــانـ ــنـ ــفـ مــــــع رئـــــيـــــس نــــقــــابــــة الـ
واإلعاميين الكويتيين، د. نبيل 
ــاوي، الـــــــذي أكـــــد حـــرص  ــكـ ــلـ ــيـ ــفـ الـ
ــلــــى الــــمــــشــــاركــــة فــي  ــة عــ ــابــ ــقــ ــنــ الــ
الـــمـــعـــرض، ألهــمــيــتــه، ولــتــعــريــف 
ــفــــن الــتــشــكــيــلــي  ــالــ ــهــــور بــ ــمــ الــــجــ
الــكــويــتــي، فــقــد شــــارك فــي جناح 
 
ً
 تشكيليا

ً
النقابة نحو 74 فنانا

مــن أعــضــاء الــنــقــابــة، و»حــرصــنــا 
ــن جـــنـــاحـــنـــا  ــمــ ــتــــضــ عـــــلـــــى أن يــ
، وبــســبــب كــبــر حجم 

ً
 حــيــا

ً
رســمــا

منا بعمل معرض 
ُ
المشاركات ق

كل ثاثة أيام«.
ــانــــة  ــنــ ــفــ بـــــــــدورهـــــــــا، ذكـــــــــــرت الــ
التشكيلية إيــمــان سليمان أنها 
رســمــت بـــاأللـــوان الــزيــتــيــة لوحة 
ــــال ونــــعــــومــــة الـــــــورد  ــمـ ــ ــن جـ ــيـ ــبـ تـ
والــفــراشــة، الفــتــة إلــى أنــهــا تحب 

الرسم والفن. 
أمــا ســهــام بــوشــعــبــون، فقالت 
إنــهــا رســمــت لــوحــة تمثل رسالة 
للجيل الــحــالــي والـــقـــادم توضح 

أهمية الكتاب والقراءة. 
ــراء كلندر  ولــفــتــت الــفــنــانــة إســ
إلـــى أنــهــا رســمــت لــوحــة بتقنية 

أالبريما، التي تنجز خال نصف 
ساعة إلى ساعتين، وأنها تخطط 
ــعــــرض فــن  ــة مــ ــ ــامـ ــ  إلقـ

ً
مـــســـتـــقـــبـــا

تشكيلي.

الكاريكاتير الرقمي
ــه، قـــــــــال رئــــيــــس  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ مـــــــن نـ
جـــمـــعـــيـــة الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر الـــفـــنـــان 
محمد ثاب إن جناحهم تضمن 
 اشــتــمــل عــلــى مجموعة 

ً
مــعــرضــا

مــن الــلــوحــات لــإعــامــي الــراحــل 
ــزء  ــجــ مـــحـــمـــد الـــســـنـــعـــوســـي، والــ
ــــرض تــضــمــن  ــعـ ــ ــمـ ــ اآلخــــــــــر مــــــن الـ
 من البورتريهات لرسامي 

ً
عــددا

ــــاب أنـــه  الـــجـــمـــعـــيـــة. وأوضــــــــح ثــ
شــارك في المعرض أكثر من 25 
فنان كاريكاتير، وأن الرسومات 
ُرسمت »ديجيتل«، بأكثر من 60 

لوحة فنية. 
وأشـــار إلــى أنــهــم قــامــوا بعدة 
أنــشــطــة خــــال الـــمـــعـــرض، منها 
ــفـــن الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر  ــمـــل لـ ورش عـ
ــمــــد الــــقــــحــــطــــانــــي،  ــان مــــحــ ــنــ ــفــ ــلــ لــ
ويوسف 

 أمــــســــيــــة لــفــن 
ً
الــــــقــــــاف، وأيــــــضــــــا

الكاريكاتير قدمتها الفنانة زينب 
دشتي.

بيت الخزف الكويتي
بــدورهــا، ذكــرت مسؤولة بيت 
الــخــزف الكويتي ديمة القريبي، 
أن جــمــيــع أعـــضـــاء بــيــت الــخــزف 
ــوا فـــــي عـــرض  ــ ــاركــ ــ الـــكـــويـــتـــي شــ
أعمالهم، وهــنــاك ورش مباشرة 
لــــلــــجــــمــــهــــور، وإشـــــــــــــــراك لـــطـــلـــبـــة 
الــــــمــــــدارس واألطــــــفــــــال فـــــي هـــذه 
الــورش في الفترتين الصباحية 

والمسائية. 
ــن الــــورشــــة الـــتـــي أقــيــمــت،  ــ وعـ
ـــر الـــفـــنـــان فـــــواز الــــدويــــش عن  عـــبَّ
ســعــادتــه بــمــشــاركــتــه فـــي ورشـــة 
ــتـــي تــنــوعــت  ــن، الـ ــيـ ــزافـ عـــمـــل الـــخـ
من جانبه بعمل أطباق وأشكال 
مزخرفة من الخزف اشتملت على 
آيات من القرآن الكريم والزخارف 

اإلسامية. 
مــــن جـــانـــبـــهـــا، لــفــتــت الــفــنــانــة 
طليعة الخرس إلى أن الجمهور 
 على التعرف على فن 

ً
كان حريصا

الخزف، وأنها الحظت أن صغار 
السن يقومون باالستفسار عن 
ــخــــزف، ولـــديـــهـــم رغـــبـــة في  فـــن الــ
ــالـــت د. جــمــيــلــة  الـــتـــعـــلـــم. فــيــمــا قـ
جوهر إن الجمهور يحتاج إلى 
هذه الثقافة، حتى يرى فن الخزف 
رب، مشيرة إلى أن الجمهور 

ُ
عن ق

ــات الـــفـــنـــانـــيـــن  ــداعــــ ــئ بــــــإبــــ ــ ــوجـ ــ فـ
الكويتيين في هذا الفن.

نبيل الفيلكاوي مع مجموعة من الفنانات

الصمادي: اإلحصائيات في حركة الترجمة صادمة
خالل ندوة »جائزة الشيخ حمد للترجمة« ضمن فعاليات معرض الكتاب

قدم معرض الكويت للكتاب 
ندوة عن جائزة الشيخ حمد 

للترجمة، تحدثت فيها 
المستشارة اإلعالمية للجائزة 

د. حنان الفياض، والمنسقة 
اإلعالمية للجائزة د. امتنان 

الصمادي.

أقيمت نــدوة »جــائــزة الشيخ 
حمد للترجمة« ضمن فعاليات 
»الــمــقــهــى الــثــقــافــي« المصاحب 
لمعرض الكويت الدولي للكتاب 
ــارك فيها  ــ ـــ45، شـ ــ ــ ــه الـ ــ فـــي دورتــ
المستشارة اإلعامية لجائزة 
الشيخ حمد د. حنان الفياض، 
والمنسقة اإلعامية للجائزة د. 
امتنان الصمادي، وأدار الحوار 

الكاتب عبدالوهاب سليمان.
ــمــــادي عــن  ــرت د. الــــصــ ــ ـ ــبَّ ــ وعـ
ســـــعـــــادتـــــهـــــا، لــــــوجــــــودهــــــا فـــي 
ــكـــويـــت، وقـــالـــت إن »الــكــويــت  الـ
ــراك الـــثـــقـــافـــي  ــ ــحــ ــ هـــــي مــــركــــز الــ
العربي منذ سبعينيات القرن 
ــذا«،  ــمـــاضـــي حـــتـــى يـــومـــنـــا هـــ الـ
ــلـــس الـــوطـــنـــي  ــمـــجـ وشـــــكـــــرت الـ
للثقافة والــفــنــون واآلداب على 
استضافتهم الثانية للحديث 
ــخ حـــمـــد  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ عـــــــن »جــــــــائــــــــزة الـ

للترجمة«. 
ــة  ــمـ ــتـــرجـ ــة الـ ــيــ ــمــ وأكـــــــــــدت أهــ
ــالـــم«،  ــى الـــعـ ــ »لـــنـــقـــل ثــقــافــتــنــا إلـ
وكذلك في التواصل اإلنساني 
بــيــن الــشــعــوب، مــشــيــرة إلـــى أن 
الــتــرجــمــة هـــي عــمــلــيــة تــواصــل 
بين لغتين: لغة الــهــدف، ولغة 

المصدر.

شيء إيجابي
لت د. الصمادي: »كم  وتساء
حجم الذي ترجمناه إلى لغات 
قل إلينا 

ُ
العالم؟ وكم حجم ما ن

من لغات العالم؟ هنا تصدمنا 
عــمــلــيــة اإلحــــصــــائــــيــــات، فــنــجــد 
أن الــلــغــة اإلنــكــلــيــزيــة هـــي رقــم 
واحــــــد، حــيــث تـــتـــجـــاوز 41 في 
المئة بإحصائيات 2017 فيما 
يتعلق بترجمة اإلنكليزية إلى 
لغات األخرى، فيما تتقاسم دول 
العالم العربي وبقية دول العالم 
الرقم المتبقي، والرقم المتبقي 
 
ً
ال تتقاسمه دولنا العربية مثا

مع أوروبا، فاللغتان الفرنسية 
واإلســبــانــيــة تــســتــحــوذان على 
نصيب األســـد بــحــوالــي 12 في 
. من هذا الحصاد 

ً
المئة تقريبا

 ،
ً
 جــــــدا

ً
ــم يـــصـــبـــح ضـــئـــيـــا ــ ــرقـ ــ الـ

وهـــنـــاك دراســـــــات تـــقـــول إنــــه ال 
يتجاوز 1 فــي المئة، وهــذا في 
ــر، لــكــن  ــ ــ ــــى اآلخـ نـــقـــل أنــفــســنــا إلـ
، أنــنــا في 

ً
 إيــجــابــيــا

ً
هــنــاك شيئا

الحركة المعاكسة استطعنا نقل 
اآلخر إلى اللغة العربية بشكل 

مقبول«. 

ثقافة السالم
من جانبها، أكدت د. الفياض 
أهمية وضرورة الترجمة اليوم، 
ــى أن الـــتـــرجـــمـــة مــن  ــ مـــشـــيـــرة إلـ
الــمــمــكــن أن تــدفــع الــعــالــم نحو 
عد من القوة 

ُ
السام، فالترجمة ت

الــنــاعــمــة. وذكـــــرت أن الــجــائــزة 
لها منهج مختلف عــن جوائز 
ــرى فـــي الــعــالــم،  ــ الــتــرجــمــة األخــ
منهج يــقــوم على عــدم التركيز 
على لغة واحدة، والتنويع بين 

الــلــغــات، ولتحقيق هــذا الهدف 
اعتمدت اإلنكليزية، كالترجمة 
ــن الـــعـــربـــيـــة إلـــــى اإلنــكــلــيــزيــة  مــ
ــــت فــي  ــابـ ــ ــزء ثـ ــ ــجـ ــ والـــــعـــــكـــــس، كـ
الــجــائــزة، الفــتــة إلــى أنــه فــي كل 
عام هناك شيء جديد في جائزة 

الشيخ حمد للترجمة.

فئات الجائزة
ــــت د. الـــفـــيـــاض أن  ــــحـ وأوضـ
الجائزة تنقسم إلى ثاث فئات: 
األولى فئة الكتب المفردة، وهي 
عــبــارة عــن كــتــاب واحـــد مترجم 
فيه اللغة الثابتة، أو الترجمة 
مـــن الــعــربــيــة إلــــى اإلنــكــلــيــزيــة، 
ومـــن اإلنــكــلــيــزيــة إلـــى الــعــربــيــة، 
وكــذلــك لــغــة واحــــدة تــتــنــوع كل 
ــام، والــفــئــة الــثــانــيــة هـــي فئة  ــ عـ
 
ً
ــا ــامـ ــهـ م إسـ ــن قـــــــدَّ ــمـ اإلنــــــجــــــاز، لـ
 في الترجمة على مدى 

ً
متميزا

فترات زمنية طويلة، وفــي هذا 
الــجــزء تــتــنــوع الــلــغــات كــل عــام، 
والفئة الثالثة هي فئة اإلنجاز 
م  للغتين الرئيسيتين، لمن قدَّ

 مـــن الــعــربــيــة 
ً
 مــتــمــيــزا

ً
إســـهـــامـــا

إلى اإلنكليزية ومن اإلنكليزية 
إلى العربية، ومن العربية إلى 

التركية والعكس. 
ــن الــقــيــمــة الــمــالــيــة لــهــذه  وعــ
الجائزة، بينت أنها عبارة عن 
ــتــــوزع عــلــى  مــلــيــونــي دوالر، تــ
الــفــئــات الـــثـــاث؛ لــلــفــئــة األولــــى 
800 ألف دوالر، والثانية مليون 

دوالر، والثالثة 200 ألف.

الشروط
ــتــــرشــــح  وعـــــــــن شـــــــــــروط الــ
لــلــجــائــزة، أوضـــحـــت: »يــجــب 
أن تـــتـــحـــقـــق فــــــي األعـــــمـــــال 
الـــتـــي تـــرشـــح مــجــمــوعــة من 
الــــــــشــــــــروط؛ أن تـــــكـــــون فــي 
مجال العلوم االجتماعية، 
واإلنــســانــيــات، وأن تكون 
ــال مــطــبــوعــة  ــ ــمــ ــ ــذه األعــ ــ ــ هـ
ومـــنـــشـــورة فـــي الــســنــوات 
الخمس األخيرة من تاريخ 

إعان الترشح«.

المشاركون في الندوة

حفالت توقيع الكتب بين التأييد والمعارضة
انــتــشــرت ظــاهــرة حــفــات الــتــوقــيــع بشكل 
كبير فــي مــعــارض الــُكــتــب، حيث يــحــاول من 
خــالــهــا الــكــاتــب تــعــريــف الــحــضــور بمنتجه 
ه، فيحصلون على  ــراء ــ اإلبـــداعـــي، ويــلــتــقــي قـ

توقيعه وإهدائه. 
»الجريدة« جالت في معرض الكتاب، لتتعرف 
على آراء مديري دور النشر والُكتاب بهذا الشأن، 
فكانت البداية مع المؤسس والرئيس التنفيذي 
لـــــدار نـــوفـــا بــلــس لــلــنــشــر والــــتــــوزيــــع، الــكــاتــب 
عبدالوهاب الرفاعي، الذي قال إن فكرة التوقيع 
لم تكن موجودة في معارض الكتاب الخليجية 
والعربية بالماضي، وكانت موجودة في الدول 
 إلــى أن دور النشر الشبابية 

ً
الغربية، مشيرا

رت خريطة معارض الكتاب، وكذلك طريقة  غيَّ
تفكير الناشر. 

، وما زال 
ً
وذكر الرفاعي أن لديه اآلن 26 مؤلفا

يــحــرص على حــفــات التوقيع فــي كــل معرض 
 أن تــلــك الــحــفــات تساهم 

ً
يــســافــر لـــه، مــوضــحــا

فــي لقاء المؤلف بــالــقــراء، وكسر الحاجز بينه 
وبينهم، واالستماع إلى ماحظاتهم ونقدهم، 
حتى إن ُوجــدت السوشيال ميديا، يبقى النقد 

المباشر تأثيره أقوى على المؤلف والقارئ.

لقاء الكاتب
من جهته، قال الكاتب محمد الكندري إنه ال 
 لتوقيع 

ً
 واحدا

ً
يحبذ أن يخصص الكاتب يوما

 
ً
كتابه، وأنه يفضل أن يكون الكاتب موجودا

، وال يكتفي بساعة معينة في المعرض، 
ً
يوميا

 يزور معرض الكتاب، 
ً
ألن القارئ أصبح يوميا

حتى يلتقي الكاتب المفضل لديه، ويتواصل 

معه مباشرة، إضافة إلى أن الكثير من الزوار 
سيتعرفون عليه.

أهمية كبيرة 
مسؤول دار انكي للنشر والتوزيع، د. زهير 
األرنوطي، قال: »موضوع توقيع الكتب ليس 
 عليها. توقيع 

ً
بالجديد، وأصبح عادة متعارفا

المؤلف بخط يده على الكتاب ُيكسبه أهمية 
كبيرة وثقة عند المتابعين. حفات التوقيع 
تتخلل معارض الكتب الدولية، حيث يحضر 
المؤلف ومحبوه القتناء الكتاب، وهي فرصة 
 يسمع القراء نبذة 

ً
لإعان عن الكتاب، وأيضا

عن محتوى الكتاب«.
وأوضــح األرنوطي أن بعض حفات التوقيع 
، وفــق جمهور 

ً
 كبيرا

ً
 جماهيريا

ً
تشهد حــضــورا

المؤلف، وبذلك تكتسب حفات التوقيع أهميتها 
حسب عنوان الكتاب والمؤلف ومقدار مؤلفاته.

شكل يومي 
بــدورهــا، ذكـــرت الكاتبة فاطمة الخياط أنها 
ال تفضل حفل الــتــوقــيــع، رغـــم أن »لــديــنــا خمسة 
إصــــدارات«، الفتة إلــى أنها في بداية إصداراتها 
حــرصــت عــلــى إقــامــة حــفــل تــوقــيــع، لــكــن فــي آخــر 
إصدارين لم تقم حفل توقيع، حيث اكتشفت أنه إذا 
ن لتوقيع الكتاب ال يستطيع  تم تحديد يوم معيَّ
الجميع أن يأتي في ذلك اليوم، واألفضل أن يتواجد 

الكاتب بشكل يومي في المعرض.
تواصل مباشر 

من جهته، يرى الكاتب ومدير دار دريم بوك، 

مشاري الجوهر، أن حفل التوقيع مفيد للكاتب 
خارج البلد، وليس داخله، فعندما يكون الكاتب 
من ذات البلد ال يــرى أن ذلــك يمثل أهمية، ألن 
، مــضــيــفــا أن حــفــات 

ً
ــا الـــكـــاتـــب مـــوجـــود يـــومـــيـ

 في المبيعات. 
ً
التوقيع ال تؤثر كثيرا

الكاتبة فاطمة محمد أكدت أن حفات التوقيع 
تجمع ُمحبي الكاتب في يوم واحد، وتكون وسيلة 

تعريف بالكاتب وإصداراته للجمهور.
من جانبها، قالت مدير دار خطوط وظال 
من األردن، د. هناء البواب: »اسم الكاتب مهم 
 تساهم السوشيال 

ً
في توقيع الكتاب، وأحيانا

 إذا كان 
ً
ميديا في شهرة الكتاب، خصوصا

لدى الكاتب متابعون كثر«، الفتة إلى أن األمر 
 يــعــتــمــد عــلــى الــتــســويــق والــســوشــيــال 

ً
دائـــمـــا
ميديا. عبدالوهاب الرفاعي

من األعمال المشاركة
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تغلب المنتخب السويسري 
على نظيره الكاميروني أمس 

1 - صفر، ضمن منافسات 
المجموعة السابعة، ورفض 

صاحب الهدف إمبولو 
االحتفال، ألنه يلعب أمام 

بالده.

ــنــت الكاميرون عودتها إلى 
ّ

دش
نهائيات كــأس العالم لكرة القدم، 
بـــخـــســـارة أمـــــــام ســـويـــســـرا بــهــدف 
سّجله »ابنها« بريل إمبولو، أمس 
الـــخـــمـــيـــس، عـــلـــى مــلــعــب الــجــنــوب 
ــــى من  ــرة، بــالــجــولــة االولــ ــوكــ فـــي الــ
منافسات المجموعة السابعة ضمن 

مونديال قطر 2022.
ــبـــولـــو، الــكــامــيــرونــي  وســـجـــل إمـ
ــل والــــمــــولــــود فــــي الــعــاصــمــة  ــ األصــ
ياوندي، الهدف الوحيد في الدقيقة 

 ولم يحتفل.
ً
48 وبدا متأثرا

وغابت الكاميرون التي تشارك 
فــي الــنــهــائــيــات لــلــمــرة الــثــامــنــة في 
تاريخها، عن النسخة األخيرة في 
روسيا، وُمنيت بخسارتها الثامنة 
عــلــى الــتــوالــي والــثــالــثــة عــشــرة في 

24 مباراة.
فـــي الـــمـــقـــابـــل، حــقــقــت ســويــســرا 
التي تخوض العرس العالمي للمرة 
 ،

ً
الثانية عــشــرة والخامسة تــوالــيــا

فوزها الثالث عشر في النهائيات 
الــتــي بــلــغــت ربـــع الــنــهــائــي فــيــهــا 3 

مرات.
وأبقى مدّرب الكاميرون ريغوبير 

سونغ على القائد مهاجم النصر 
فــانــســان أبــوبــكــر عــلــى دكـــة الــبــدالء 
ــايــــرن مــيــونــيــخ  وأشـــــــرك مـــهـــاجـــم بــ
األلـــمـــانـــي إريــــك مــكــســيــم تــشــوبــو - 

 مع شارة القائد.
ً
موتينغ أساسيا

أفضلية للكاميرون في البداية

ــانـــت الـــكـــامـــيـــرون، وهــــي أول  وكـ
منتخب إفريقي يبلغ ربع النهائي 
عندما فعلها عام 1990 ومفاجأته 
الــمــدويــة فــي الــمــبــاراة االفتتاحية 
بــتــغــلــبــه عـــلـــى األرجـــنـــتـــيـــن حــامــلــة 
اللقب 1 - صفر، صاحبة األفضلية 
فــي بــدايــة الــمــبــاراة وكــــادت تفتتح 
التسجيل مبكرا عندما مــرر العب 
ــالـــي مـــارتـــان  وســــط فـــيـــرونـــا االيـــطـ
هــونــغــا خــلــف الــدفــاع الـــى مهاجم 
برنتفورد اإلنكليزي براين مبويمو 
ــدت مـــن حـــارس  ــ ــا قـــويـــة ارتــ ســـددهـ
مــرمــى بــوروســيــا مونشنغادباخ 
ــيـــأت  ــهـ ــــي يـــــــان ســــومــــر وتـ ــانـ ــ ــمـ ــ األلـ
أمـــام مهاجم لــيــون الفرنسي كــارل 
توكو - إيكامبي الذي سددها فوق 

العارضة )10(.

وأنــقــذ ســومــر مــرمــاه مــرة ثانية 
بــإبــعــاده كــرة عكسية لهونغا من 
مسافة قريبة، قبل ان يشتتها مدافع 
ماينتس األلماني سيلفان فيدمر 
من امام تشوبو - موتينغ الى ركنية 

لم تثمر )30(.
وتوغل مدافع الطائي السعودي 
كولينز فــاي داخــل المنطقة ومــّرر 
كــــرة عــرضــيــة أبـــعـــدهـــا فــيــدمــر في 
ــو -  ــ ــوكـ ــ ــاســــب امـــــــــام تـ ــنــ ــيــــت مــ ــوقــ تــ

إيكامبي )35(.
ورّدت سويسرا بضربة رأسية 
لمدافع بوروسيا مونشنغادباخ 
نيكو إلفيدي إثر ركلة ركنية مرت 

بجوار القائم األيمن )40(.
وفــاجــأت ســويــســرا األســـود غير 
الـــمـــروضـــة مــطــلــع الـــشـــوط الــثــانــي 
عندما استغل إمبولو كرة عرضية 
من مهاجم شيكاغو فاير األميركي 
جـــيـــردان شـــاكـــيـــري، تــابــعــهــا قــويــة 
بــيــمــنــاه مـــن مــســافــة قــريــبــة داخـــل 

المرمى )48(.
ولم يحتفل إمبولو الكاميروني 

األصل بالهدف.
وكاد موتينغ يدرك التعادل من 

مجهود فردي داخل المنطقة أنهاه 
بتسديدة أبعدها الــحــارس سومر 

بصدره إلى ركنية لم تثمر )57(.
ــتــــر  ــى إنــ ــ ــرمــ ــ وأنـــــــقـــــــذ حـــــــــــارس مــ
اإليطالي أندريه أونانا مرماه من 
ــدف ثـــــاٍن عــنــدمــا أبـــعـــد تــســديــدة  هــ
قوية لمهاجم أوغسبورغ األلماني 
روبن فارغاس من مسافة قريبة الى 

ركنية )67(.
ــائــــد والعــــــــب وســـط  ــقــ وجـــــــــّرب الــ
أرسنال اإلنكليزي غرانيت تشاكا 
ــفـــة من  حــظــه بــتــســديــدة قـــويـــة زاحـ
خــارج المنطقة تصدى لها أونانا 

.)89(
وأهــــــــــــــــــــدر الــــــــبــــــــديــــــــل هـــــــاريـــــــس 
سيفيروفيتش فرصة التعزيز في 
الدقيقة الخامسة قبل األخيرة من 
الــوقــت بــدل الــضــائــع، عندما تلقى 
كرة داخل المنطقة فتاعب بالمدافع 
جان - شارل كاستيليتو وسددها 
قوية بيسراه ارتطمت بجسم األخير 

وتحولت إلى ركنية.

 إمبولو  إمبولو 
يشعر بالفخريشعر بالفخر

تحدث بريل إمبولو، مهاجم منتخب 
سويسرا، عن هدفه الذي سجله في وطنه 
األصلي الكاميرون، ليقود فريقه لتحقيق 
انتصاره األول في بطولة كأس العالم لكرة 

 في قطر. 
ً
القدم، المقامة حاليا

وتــقــمــص إمـــبـــولـــو دور الــبــطــولــة في 
الــمــبــاراة، التي انتهت بفوز سويسرا -1 
صفر على الكاميرون، أمس، في مستهل 
مباريات المنتخبين بالمجموعة السابعة 

في مرحلة المجموعات بالمونديال. 
وولـــد إمــبــولــو 25 عــامــا فــي العاصمة 
الــكــامــيــرونــيــة يـــاونـــدي، لــكــنــه انــتــقــل إلــى 
سويسرا مع أسرته وحصل على الجنسية 
السويسرية بعد وقــت قصير من بلوغه 

 .
ً
18 عاما

ــال إمـــبـــولـــو لــمــحــطــة )إس آر إف(  ــ وقــ
. إنه حلم. 

ً
السويسرية: »إنني فخور جــدا

ـــأس الــعــالــم الــهــدف األول  لــــي فــــي كــ

جــاء أمــام منتخب الكاميرون. أنــا فخور 
 بنفسي ولعائلتي«. 

ً
جدا

وأضـــــاف إمـــبـــولـــو: »مـــبـــروك لمنتخب 
ــق لــمــنــتــخــب  ــيــ ــوفــ ــتــ ســـــويـــــســـــرا، وكــــــــل الــ
الكاميرون - وسنواصل اآلن االستعداد 

للمباراتين القادمتين في المجموعة«. 
مــن جــانــبــه، أكـــد شــاكــيــري أن منتخب 
سويسرا سيكون بحاجة للمزيد إذا أراد 
الفوز على البرازيل في الجولة المقبلة يوم 

االثنين القادم، ثم أمام 
صربيا بعدها بأربعة 
ــتـــام مــرحــلــة  ــام فــــي خـ ــ أيــ

المجموعات.
أوضــح شاكيري »لقد أنجزنا المهمة 
األولى، ولكن من الواضح اآلن أنه يتعين 

علينا التحسن«. 
)د ب أ(

    المباراة في سطور

المباراة: سويسرا - الكاميرون 1- صفر 
الملعب: الجنوب في الوكرة

ً
الجمهور: 39089 متفرجا

الدور األول
المجموعة السابعة

الحكم: األرجنتيني فاكوندو تيو

الهدف:
سويسرا: بريل إمبولو )48(

اإلنذارات:
سويسرا: نيكو إلفيدي )64(، مانويل 

أكانجي )83(
الكاميرون: كولينز فاي )36(

التشكيلتان:
سويسرا: يان سومر - سيلفان فيدمر، 
ــانـــجـــي،  ــدي، مــــانــــويــــل أكـ ــيــ ــفــ نـــيـــكـــو إلــ

ريكاردو رودريغيز )إيــراي كوميرت، 
90(- ريــمــو فــرويــلــر، غــرانــيــت تشاكا، 
جبريل سو )فابيان فري، 72(- جيردان 
ــافـــور، 72(، بريل  ــواه أوكـ شــاكــيــري )نــ
إمبولو )هاريس سيفيروفيتش، 72(، 

روبن فارغاس )فابيان ريدر، 81(.
ــمــــدرب: الــســويــســري-الــتــركــي مـــراد  الــ

ياكين.
الــكــامــيــرون: أنــدريــه أونــانــا - كولينز 
ــكـــوال نــــكــــولــــو، جـــــان-شـــــارل  ــيـ فـــــــاي، نـ
كاستيليتو، نوهو تولو - صامويل 
أوم غويه، أندريه-فرانك زامبو-أنغيس، 
مــارتــان هونغا )غــايــل أونــــدوا، 68(- 
ــارل تــوكــو-إيــكــامــبــي )جــورج-كــيــفــن  كــ
نـــكـــودو، 74(، إريــــك مكسيم تــشــوبــو-
موتينغ )فانسان أبو بكر، 74(، براين 
مبويمو )نيكوال مومي نغامالو، 81(

المدرب: ريغوبير سونغ.

فرحة العبي المنتخب السويسري بعد الفوز على الكاميرون

ن عودتها بخسارة أمام »ابنها« إمبولو
ّ

ن عودتها بخسارة أمام »ابنها« إمبولوالكاميرون تدش
ّ

الكاميرون تدش

سونغ: فخور بإمبولو رغم تسجيله 
هدف فوز سويسرا

لم يخِف المدير الفني لمنتخب الكاميرون، 
ريجوبير ســونــغ، فــخــره ببريل إمبولو رغم 
تسجيله هــدف الفوز لمنتخب سويسرا في 
شـــبـــاك بـــلـــده األم، الـــكـــامـــيـــرون، فـــي مستهل 

مشواره الفريقين بمونديال قطر 2022.
وأحـــرز إمبولو هــدف الــفــوز لسويسرا في 
الــشــوط الــثــانــي، مستغا تــمــريــرة متقنة من 
شيردان شاكيري، ليقود سويسرا للفوز على 
منتخب أسود الكاميرون 1 - صفر في افتتاح 

مباريات المجموعة السابعة للمونديال. 
ولدى سؤاله عّما إذا كان يفضل أن يلعب 
إمبولو بقميص منتخب الــكــامــيــرون، أجــاب 
ــذه طــبــيــعــة الــلــعــبــة«.  ــم، ولـــكـــن هــ ــعـ ســـونـــغ: »نـ
وأضـــــاف: »نــحــن جــمــيــعــا فـــخـــورون بــبــادنــا، 
هــو لــم يحتفل بــهــدفــه، ولــكــن مــجــددا هــؤالء 
لون بلدانا أخــرى( جزء 

ّ
)الاعبون الذين يمث

ال يتجزأ من كرة القدم«. 
وذكر سونغ: »نعرف بعضنا البعض. إنه 
شقيقي األصغر، غالبا ما نتحدث أيضا عبر 

الهاتف«. 
وأوضـــــــــح: »أردت أن أهـــنـــئـــه. إنـــــه الــلــعــب 
النظيف، ألننا من نفس العائلة )الدولة(، ولكن 
في فريقين مختلفين، هذا ال يعني أن عاقتنا 

لن تكون جيدة«. 
 )د ب أ(

 للدخول في أجواء اللقاء
ً
أدمير: احتجنا وقتا

 قال العب المنتخب السويسري أدمير 
محمدي ان منتخب بـــاده احــتــاج بعض 
الوقت للدخول في أجواء اللقاء، معربا عن 
رضاه عن مجمل ما قدمه زماؤه في اللقاء، 

والخروج بنقاط الفوز.
وشــدد محمدي على أهمية النقاط في 
المباراة االفتتاحية، وانعكاس هذا األمر 

بصورة إيجابية على قادم المواجهات.
وأضـــاف العــب غوستيفارمقدونيا، ان 
منتحب باده قادر على تقديم األفضل في 
قــادم المباريات، على مستوى االحتفاظ 

بالكرة، وعدم خسارة الكرات السهلة، إلى 
جــانــب الــتــراجــع الــمــبــالــغ فــيــه بــعــد التقدم 

بهدف.
بدوره، أبدى العب المنتخب السويسري 
لكرة القدم جبريل ســوو سعادته بالفوز 
الــذي حققه فريقه على حساب المنتخب 
الكاميروني، ضمن مواجهات المجموعة 

السابعة من نهائيات كأس العالم.
وقــــال ســـوو إن الــمــنــتــخــب الــســويــســري 
كان بمقدوره تقديم األفضل في المباراة، 
مشيرا إلى أن ما تحقق يعتبر مرضيا نظرا 

لصعوبة المباريات االفتتاحية.
وعن المواجهة المقبلة أمام المنتخب 
البرازيلي، وقدرة المنتخب السويسري 

على تحقيق نتيجة ايجابية، لفت سوو انه 
إلــى المنتخبين سبقا أن تواجها وخرج 
المنتخب الــســويــســري، بنقطة التعادل، 

معربا عن أمله تحقيق نتيجة ايجابية 
مع االعتراف بصعوبة المهمة.

جون بيير: افتقدنا اللمسة األخيرة
أكد العب منتخب الكاميرون، جون بيير 
نسامي، أن منتخبه سيطر على مجريات 
 أمــــــام الــمــنــتــخــب 

ً
ــامــــا الــــشــــوط األول كــ

الــســويــســري، »غــيــر أن منتخبنا افتقد 
اللمسة األخيرة«. 

وقــال الاعب الكاميروني نسامي إن 
منتخب سويسرا استغل فرصة متاحة 
سجل منها الهدف، وهذا ما صنع الفارق 
 بــيــن الــمــنــتــخــبــات 

ً
ويــصــنــع الـــفـــارق دائـــمـــا

الــكــبــرى وغــيــرهــا مــن المنتخبات مــن خــال 
استغال الفرص، األمر الذي يرجح كفتهم. 

وأضاف أن كل المباريات بالنسبة لمنتخب 
الــكــامــيــرون تــعــتــبــر مــهــمــة، وكــــل الــمــنــتــخــبــات 
الـــمـــتـــأهـــلـــة لــــكــــأس الـــعـــالـــم تــســتــحــق الـــتـــأهـــل 
: علينا 

ً
للدور الثاني من البطولة، وقال أيضا

 لمباراة المنتخب الصربي 
ً
االســتــعــداد جــيــدا

ــور إلـــــى الـــــدور  ــبـ ــعـ ــا أردنـــــــا الـ الـــمـــقـــبـــلـــة، إذا مــ
الثاني، ويجب علينا تحقيق المفاجآت كما 
فعلها المنتخبان السعودي أمام األرجنتين، 

والياباني أمام المانيا.



قاد ريتشارليسون البرازيل 
إلــى الــفــوز على صربيا أمس 
الـــخـــمـــيـــس بـــفـــضـــل تــســجــيــلــه 
ثــنــائــيــة فـــي غــضــون نــحــو 10 
دقائق في مستهل منافسات 
الــجــولــة األولـــــى للمنتخبين 
ــة  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ بـــــالـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة الـ

بمونديال قطر 2022.
ــلــــى اســــتــــاد »لـــوســـيـــل«،  وعــ
انــطــلــقــت فـــعـــالـــيـــات الـــمـــبـــاراة 
تحت عنوان الصالبة الدفاعية 
ــات الـــقـــويـــة خــالل  ــامـ ــحـ ــتـ وااللـ
ــــق األولــــــــــــــى، والحــــــت  ــائــ ــ ــدقــ ــ الــ
أولــــى الـــفـــرص أمــــام الــبــرازيــل 
فــي الدقيقة 21، عندما سدد 
كــاســيــمــيــرو تــصــويــبــة قــويــة 
ــــاك صــــربــــيــــا، لــكــن  ــبـ ــ نــــحــــو شـ
حارس »أسود البلقان« تمكن 

من صدها ببراعة.
ــد 4 دقـــــــائـــــــق، تـــدخـــل  ــ ــعـ ــ وبـ
حارس البرازيل أليسون بيكر 
ــــان  ــــدوشـ ــة لـ ــيــ إلفـــــشـــــال عــــرضــ
تــاديــتــش قــبــل وصــولــهــا إلــى 
ألـــكـــســـنـــدر مــيــتــروفــيــتــش فــي 

منطقة العمليات.
ــقـــة 27، تــمــكــن  ــيـ ــي الـــدقـ ــ وفــ
ــــذي أصــبــح  تــيــاغــو ســيــلــفــا، الـ
أمس أكبر العب يمثل البرازيل 

ــالــــم عــن  ــــي نـــســـخ كــــــأس الــــعــ فـ
عمر 38 عــامــا و63 يــومــا، من 
وضـــع فينيسيوس فــي حالة 
ــراد، لــكــن الـــحـــارس فــانــيــا  ــفــ انــ

ميلنكوفيتش سافيتش كان 
األسرع في قطعها.

وأخطأ رافينيا بشكل غريب 
ــريـــق الـــشـــبـــاك فــــي الــدقــيــقــة  طـ

34، عندما انتهت إليه الكرة 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــــجـــــــزاء، حــيــث 
أطـــلـــق تـــســـديـــدة لــيــســت قــويــة 
احتضنها سافيتش بسهولة.

وبــعــد شـــوط أولــــى سلبي، 
نفذ نيمار في الدقيقة 50 كرة 
ثابتة قريبة، لكن الجدار غير 

مسارها إلى ركنية.
وأطلق فينيسيوس عرضية 
تسلمها نيمار الــذي صوبها 

فوق المرمى في الدقيقة 55.
وكــادت البرازيل تتقدم في 
النتيجة عندما ســدد أليكس 
ساندرو كرة قوية على شباك 
ــا، لـــكـــنـــهـــا اصـــطـــدمـــت  ــيــ ــربــ صــ
بالقائم وغـــادرت الملعب في 

الدقيقة 59.
وتمكن ريتشارليسون في 
الدقيقة 62 من فك شفرة شباك 
الــمــنــتــخــب الــصــربــي، مسجال 
الهدف األول لراقصي السامبا.
ــق  ــائــ ــد مـــــــــرور 10 دقــ ــ ــعـ ــ وبـ
ــقــــط، عــــــاد ريـــتـــشـــارلـــيـــســـون  فــ
مـــن جــديــد لـــزيـــادة الــغــلــة لكن 

ــّيــــة تــــنــــحــــدر مــن  ــة فــــنــ ــقـ ــريـ بـــطـ
شواطئ كوباكابانا، مسجال 
الهدف الثاني لمنتخب بالده 
والـــشـــخـــصـــي الـــثـــانـــي لــــه فــي 

المباراة.
وقبل 10 دقائق على نهاية 
الوقت األصلي للمباراة، غادر 
نيمار أرض الملعب بمالمح 
ــادة بـــعـــد تـــعـــرضـــه لــكــدمــة،  جــــ
فــــي إصــــابــــة لــــم تـــكـــشـــف بــعــد 

تفاصيلها.
ــكــــون خــــروج  ــكـــن أن يــ ــمـ ويـ
نيمار على سبيل االحتراز أو 
ــر، لــكــن تــيــتــي، مـــدرب  ــر آخــ ألمـ
منتخب البرازيل، قــرر إخــراج 
ــان جـــرمـــان  ــ ــاريــــس سـ ــب بــ ــ العـ
مــن الملعب وعـــدم المخاطرة 
بــه، حيث يأمل اســتــمــراره في 

البطولة حتى النهاية.
وبــهــذه الــنــتــيــجــة، تــصــدرت 

ــل الــمــجــمــوعــة بــواقــع  ــرازيـ ــبـ الـ
ــداف فقط  3 نــقــاط بــفــارق األهــ
عن سويسرا الوصيفة، بينما 
احتلت صربيا المركز األخير، 
بعد الكاميرون الثالثة، دون 

نقاط لكلتيهما.
وفي مباراة سابقة بالجولة 
األولــــــــى لـــنـــفـــس الـــمـــجـــمـــوعـــة، 
تمكنت سويسرا من الفوز على 
الكاميرون بهدف دون رد على 

استاد )الجنوب(. 
)إفي(

 على منتقدي 
ً
بن إبراهيم ردا

قطر: »القافلة تسير...«
وّجه رئيس االتحاد اآلسيوي 
لــكــرة الــقــدم الــشــيــخ البحريني 
سلمان بــن إبــراهــيــم آل خليفة، 
 أمس، للمعترضين 

ً
 الذعا

ً
انتقادا

على استضافة قطر مونديال 
2022 بسبب سجلها في مجال 

الحريات وحقوق اإلنسان.
ــديـــث مــــع مــراســلــيــن  ــــي حـ وفـ
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــيـــن فــــــي الــــــدوحــــــة، 
ــم، أحــــد أعــضــاء  ــيـ ــراهـ ــن إبـ رّد بـ
العائلة الحاكمة في البحرين، 
عــــلــــى ســــــــــؤال حـــــيـــــال الـــحـــمـــلـــة 
الشرسة التي تتعرض لها قطر 
المنضوية تــحــت لـــواء اتــحــاده 
اآلسيوي: »أقــول القافلة تسير، 

وأكملوا المقطع«.
ــيـــم مـــشـــرق  ــنـــظـ ــتـ وتـــــابـــــع: »الـ
واألجواء ايجابية. االخوان )في 
قطر( لم يقّصروا في المنشآت 
والمالعب، وأعتقد أنها ستكون 

من أنجح البطوالت«.
ــذ 12  ــ ــنــ ــ ــر مــ ــ ــطــ ــ وتــــــــــواجــــــــــه قــ
ــا حـــصـــلـــت عــلــى  ــدمــ ــنــ  عــ

ً
ــا ــ ــامــ ــ عــ

حـــق اســتــضــافــة جـــدلـــي، حملة 
 
ً
انــــــتــــــقــــــادات شــــــرســــــة، وســــيــــال
 من الهجمات بسبب 

ً
متعاظما

ــــى تـــــتـــــراوح مــن 
ّ
ــت مــــواضــــيــــع شــ

ــهــا في 
ّ
شـــراء األصـــــوات، وســجــل

مجال الحرّيات وحقوق اإلنسان 

 التعامل مع 
ً
والمرأة، وخصوصا

العمال المهاجرين مــن جنوب 
القارة اآلسيوية، ومجتمع الميم.
لــكــن الــمــســؤولــيــن القطريين 
يرّدون على ذلك بأن بالدهم هي 
عرضة »للعنصرية« و»المعايير 
الـــــــمـــــــزدوجـــــــة«، مـــشـــيـــريـــن إلــــى 
اإلصــالحــات المتعلقة بظروف 
العمل والسالمة والحد األدنى 
ــم الــتــرحــيــب  ــتـــي تـ لــــأجــــور، والـ
بها باعتبارها رائدة في منطقة 

الخليج.
)أ ف ب(

إصابة مزراوي مقلقة وحكيمي طفيفة داخل المعسكر المغربي
أكــد طبيب المنتخب المغربي لكرة 
القدم عبدالرزاق هيفتي، أمس، أن مدافع 
بايرن ميونيخ األلماني نصير مزراوي 
أصــيــب فــي جــانــبــه األيــســر فــي الــمــبــاراة 
األولـــــى لــمــنــتــخــب »أســـــود األطـــلـــس« في 
مــونــديــال قــطــر 2022، ويــجــب االنــتــظــار 
يومين على األقل لتحديد مشاركته في 

المباراتين المقبلتين من عدمها.
وقــال هيفتي، في شريط فيديو على 
الموقع الرسمي لالتحاد المغربي للعبة: 
ــبـــان مـــصـــابـــان عــقــب مـــبـــاراة  »لـــديـــنـــا العـ
ــفـــر- صــفــر(  ــيـــا« )صـ الــمــغــرب ضـــد كـــرواتـ
األربعاء في الجولة االولى من منافسات 

المجموعة السادسة.
وأضـــاف أن »اإلصــابــة األولـــى تتعلق 
بنصير مزراوي في الجانب األيسر، قمنا 
بفحوص وال يمكننا اآلن معرفة ما اذا 
كان سيشارك في المباريات المقبلة أم ال«. 
وتابع »ستكون فحوصات أخرى، وغدا أو 
بعد غد ستكون لدينا النتيجة النهائية«.
وأوضــح أن »اإلصــابــة الثانية تتعلق 
)مدافع باريس سان جرمان الفرنسي  بـ
أشرف( حكيمي، الذي شعر خالل انطالقة 
ــآالم فـــي الــفــخــذ  ــ ــاراة بـ ــبـ ــمـ ســريــعــة فـــي الـ

وأكمل المباراة«.
 
ً
وذكر أن »الفحوصات لم تظهر شيئا
، وهـــي اصــابــة خفيفة، ولــكــن في 

ً
صــعــبــا

ــاه جـــدا.  ــبـ ــتـ ــة يــجــب االنـ ــريـــاضـ مـــيـــدان الـ
سنجري له فحوصات جديدة، وسنقّرر 
إذا كــان سيشارك فــي الــمــبــاراة القادمة« 
ضــد بلجيكا األحـــد المقبل فــي الجولة 

الثانية.

وكــان مــزراوي أصيب في الدقيقة 51 
عندما ارتمى على كرة مرتدة من حارس 
مرمى كرواتيا دومينيك ليفاكوفيتش، 
ليتابعها برأسه فسقط على األرض بقّوة، 
وبقي على األرض دقيقة. حاول مواصلة 
اللعب لكنه طلب استبداله في الدقيقة 60 

ودخل عبدالرزاق حمدالله مكانه.

أمـــا حــكــيــمــي، فــشــعــر بــــآالم فــي فخذه 
ــا من  ــادهـ ــر اثــــر هــجــمــة ســريــعــة قـ األيـــسـ
الجهة اليمنى، لكنه خالفا لمزراوي تمكن 

من إكمال المباراة.
ونــــزل الــالعــبــان إلـــى أرضــيــة الملعب 
في الحصة التدريبية التي أجريت على 
ملعب الدحيل في الدوحة، وقام حكيمي 

بتمرين على دراجة هوائية فترة قصيرة 
قــبــل أن يــلــتــحــق بــــمــــزراوي الـــــذي غـــادر 

الملعب قبله دون أي تمرين.
وتــشــكــل إصـــابـــة مـــــــزراوي وحــكــيــمــي 
ضـــربـــة مـــوجـــعـــة لــلــمــنــتــخــب الــمــغــربــي، 
ــذان بــإمــكــانــهــمــا  ــلــ ألنــهــمــا الـــوحـــيـــدان الــ
ــركـــزي الــمــدافــعــيــن األيــمــن  الــلــعــب فـــي مـ

 أن أســـود األطــلــس 
ً
واأليـــســـر، خــصــوصــا

يعانون في المركز األخير، ولو أن مدافع 
الوداد البيضاوي يحيى عطية الله قّدم 
مباراة جيدة عقب دخوله مكان المدافع 

البافاري.
)أ ف ب(

جانب من تدريبات المنتخب المغربي

نجح المنتخب البرازيلي في 
استهالل مشواره في بطولة 

كأس العالم 2022 بالفوز 
على المنتخب الصربي بثنائية 

نظيفة.

    المباراة في سطور

المباراة: البرازيل - صربيا 0-2
الملعب: استاد لوسيل

ً
الجمهور: 88103 متفرجا

الدور األول
المجموعة السابعة

الحكم: اإليراني علي رضا فغاني
األهداف:

البرازيل: ريتشارليسون )62 و73(

اإلنذارات:
صـــربـــيـــا: ســتــراهــيــنــيــا بــافــلــوفــيــتــش )7(، 
نيمانيا غوديلي )49(، ساشا لوكيتش )64(

التشكيلتان:
البرازيل: أليسون - دانيلو، ماركينيوس، 
تياغو سيلفا، أليكس ساندرو- كازيميرو، 
لوكاس باكيتا )فريد، 75(، نيمار )أنتوني، 
79(- فينيسيوس جــونــيــور )رودريـــغـــو، 

75(، رافينيا )غابريال مارتينيلي، 87(، 
ريشارليسون )غابريال جيزوس، 79(

المدرب: تيتي
صـــــربـــــيـــــا: فــــانــــيــــا مـــيـــلـــيـــنـــكـــوفـــيـــتـــش-

ســـافـــيـــتـــش- نـــيـــكـــوال مــيــلــيــنــكــوفــيــتــش، 
مــيــلــوش فــيــلــيــكــوفــيــتــش، ســتــراهــيــنــيــا 
بــافــلــوفــيــتــش، فــيــلــيــب مــالديــنــوفــيــتــش 
)دوشــــــان فــالهــوفــيــتــش، 66( - أنـــدريـــا 
جيفكوفيتش )نيمانيا رادونــيــيــتــش، 

57(، ساشا لوكيتش )داركو الزوفيتش، 
66(، نيمانيا غوديلي )ايفان ايليتش، 
57(، سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، 
دوشان تاديتش- ألكسندر متروفيتش 

)نيمانيا مكسيموفيتش، 83(
المدرب: دراغان ستويكوفيتش

)أ ف ب(

ريتشارليسون يقود 
»السامبا« للفوز على صربيا

البرازيلي ريتشارليسون يسجل هدفه الثاني )رويترز(

https://www.aljarida.com/article/5632
https://www.aljarida.com/article/5634
https://www.aljarida.com/article/5635
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بالقمصان واألغاني... الدوحة على موعد مع إحياء ذكرى مارادونا
اخــتــار خافيير معلوف تكريم ذكــرى 
أســـطـــورة األرجــنــتــيــن ديــيــغــو مـــارادونـــا 
بــارتــداء القميص الـــذي لعب بــه الــراحــل 
ضد إنكلترا في ويمبلي، لكن مشجعين 
 في 

ً
آخرين في المونديال المقام حاليا

 بالتأكيد 
ً
قــطــر ســيــكــونــون أكــثــر صــخــبــا

اليوم خالل إحياء الذكرى الثانية لرحيله 
بالهتافات واألغاني.

ويتزامن إحياء الذكرى الثانية لرحيل 
ــاراة الــمــصــيــريــة  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــع الـ ــ األســــــطــــــورة مـ
 مع 

ً
لــمــنــتــخــب بـــــالده الـــــذي يــلــتــقــي غـــــدا

المكسيك في مواجهة يحتاج إلى الفوز 
بــهــا، بعد السقوط الــصــادم فــي مستهل 
مــشــوار ليونيل ميسي ورفــاقــه على يد 

السعودية 1 - 2.
ومع األمل بأن يستلهم رجال المدرب 
ليونيل سكالوني من هذه المناسبة كي 
يعودوا الى سباق التأهل لثمن النهائي، 
ــن مــشــجــعــي  ــ ــا زال مـــعـــلـــوف وكــــثــــر مـ ــ مـ
األرجنتين لم يستوعبوا صدمة رحيل 

 بأزمة قلبية.
ً
األسطورة عن 60 عاما

تذكارات رياضية

والقميص الذي ارتداه مارادونا خالل 
مــبــاراة ضــد إنكلترا عــام 1980، هــو من 
أثمن المقتنيات التي يملكها معلوف بين 
مجموعة من ألف قميص كروي ارتداها 
ـــقـــّدر قيمتها 

ُ
العــبــون فــي الــمــبــاريــات وت

بمليون دوالر وفق صاحبها.
، المشهور بين 

ً
كما يملك ابن الـ56 عاما

 
ً
محبي جمع التذكارات الرياضية، قميصا
 بالدماء كان يرتديه 

ً
 ملطخا

ً
أرجنتينيا

مــاريــو كمبيس فــي مــبــاراة ضــد فرنسا 
خـــالل كـــأس الــعــالــم 1978 الــتــي أحـــرزت 

لقبها بالده.

ــذا الــقــمــيــص بـــالـــقـــرب من  ــم طـــي هــ وتــ
قميص ريفر باليت الذي كان يرتديه في 
عام 1931 كارلوس بوسيل الــذي شارك 
في أول كأس عالم قبلها بعام. وأصبحت 
التذكارات الرياضية اآلن تجارة كبيرة 
ــرز »مــنــتــجــاتــهــا«  مـــع مــــارادونــــا كــأحــد أبــ

العالمية.
فــفــي مــايــو، بــيــع قميص كـــان يرتديه 
مارادونا عندما سجل هدفه الشهير »يد 
الله« في كأس العالم 1986 أمام إنكلترا 
مقابل 7.1 ماليين جنيه إسترليني )9.3 
ماليين دوالر(، وهو رقم قياسي لقميص 

دّي في بطولة.
ُ
رياضي ارت

وبــيــعــت الـــكـــرة الـــتـــي دخـــلـــت الــشــبــاك 
اإلنــكــلــيــزي حــيــنــهــا األســــبــــوع الــمــاضــي 
مــقــابــل مــلــيــونــي جــنــيــه إســتــرلــيــنــي )2.4 

مليون دوالر(.

 بين مارادونا وميسي 

ــن 30 ألـــــف مــشــجــع  ويــــتــــواجــــد أكـــثـــر مــ
أرجنتيني في قطر لمتابعة ليونيل ميسي 
ورفاقه الطامحين لقيادة البالد الى لقبها 
األول منذ 1986 حين قادها مارادونا إلى 
تتويجها العالمي الثاني، بعد األول عام 

.1978

ــن الـــمـــشـــجـــعـــيـــن  ــ  مــ
ً
ــرا ــ ــثــ ــ صـــحـــيـــح أن كــ

األرجنتينيين يــرون في ميسي أسطورة 
ــد أفـــضـــل الــالعــبــيــن فـــي تــاريــخ  الـــبـــالد أحــ
 مــا زالـــوا 

ً
 أيــضــا

ً
 كــبــيــرا

ً
الــلــعــبــة، لــكــن عــــددا

يــضــعــون مـــارادونـــا عــلــى أعــلــى الــهــرم في 
نادي األساطير.

جاء كثيرون لمشاهدة اللوحة الجدارية 
الــضــخــمــة لـــمـــارادونـــا بــالــقــرب مـــن اســتــاد 
خليفة في الدوحة، وفي السقوط الصادم 
ضــد الــســعــوديــة وضـــع كــثــر أقــنــعــة عليها 
وجه مارادونا، كما حملوا الفتات ورفعوا 

 تحمل اسم األسطورة.
ً
قمصانا

واآلن، الفرصة ستكون متاحة الجمعة 

من أجل االحتفاء باألسطورة وإحياء ذكراه 
في الدوحة.

وتـــعـــتـــزم إحـــــدى الــمــجــمــوعــات الــقــيــام 
بمسيرة الــى مهرجان مشجعين خاص 
بمارادونا )مارادونا فان فيست( في مطار 
الدوحة الدولي حيث هناك صورة ثالثية 
أبعاد للنجم الراحل وطائرة خاصة عليها 
صـــــوره وهــــو يــســجــل هــدفــيــه فـــي مــرمــى 
إنكلترا وستعرض للبيع في المزاد العلني 

في 17 ديسمبر.
وشاهد دييغو وتشوري فيليس مباراة 
االثنين ضد السعودية من الملعب مرتديين 
غطاء رأس منقوشا عليه مارادونا على ظهر 

جمل، والتقطوا صور »سيلفي« بالجملة مع 
مشجعين عرب.

وعــاد ابــن العاصمة غونسالو، المحامي 
، بالذاكرة الــى الصدمة التي 

ً
البالغ 32 عاما

أصيب بها لحظة معرفته برحيل مارادونا، 
 »كنت على شاطئ البحر. أخبرتني 

ً
كاشفا

صديقتي )بما حصل( وقلت لها يتعين علينا 
أخذ أغراضنا والعودة مباشرة إلى بوينوس 
أيـــرس«. وكــان غونسالو وصديقته مــن بين 
اآلالف الذين انتظروا خارج منزل مارادونا، 
 يظهر مارادونا 

ً
في حين حمل كالوديو علما

 عندما 
ً
وهو يحتضن ميسي وسيحمله مجددا

تتواجه األرجنتين مع المكسيك.     )أ ف ب(

 رونالدو يدخل التاريخ كأول 
العب يسجل في 5 نهائيات

دخــل النجم البرتغالي، كريستيانو 
رونالدو، التاريخ، بعدما بات أول العب 
يــســجــل فـــي 5 نــهــائــيــات لـــكـــأس الــعــالــم، 
بافتتاحه التسجيل لمنتخب بــالده في 
مرمى نظيره الغاني أمــس فــي مونديال 

قطر 2022.
وجـــــــاء الــــهــــدف الـــثـــامـــن لــــرونــــالــــدو فــي 
كأس العالم من ركلة جزاء انتزعها بنفسه، 
وســـددهـــا بــنــجــاح فـــي الــشــبــاك الــغــانــيــة، ما 
، الــذي 

ً
ـــ37 عــامــا سيخفف الــضــغــط عــن ابـــن الــ

وجــد نفسه عرضة لالنتقادات بعد هجومه 

على فريقه مانشستر يونايتد اإلنكليزي، ومدربه 
الهولندي إريك تن هاغ، ما أدى إلى فسخ عقده مع 
النادي بالتراضي. وكان رونالدو افتتح رصيده 
المونديالي بهدف عام 2006، ثم مثله في 2010 
و2014 قبل أن يسجل 4 في 2018، بينها ثالثية 
 
ً
في مرمى إسبانيا )3-3(. وتجاوز ابن الـ37 عاما

األسطورة البرازيلية بيليه، الذي سجل في أربع 
نسخ )1958 و1962 و1966 و1970(، واأللمانيين 
أوفه زيلر الذي سجل في نفس النسخ الذي سجل 
فيها بيليه، وميروسالف كلوزه )2002 و2006 
و2010 و2014(.        )أ ف ب(

    المباراة 
في سطور

المباراة: البرتغال - غانا 2-3
الملعب: استاد 974، الدوحة

ً
الجمهور: 42662 متفرجا

الدور األول
المجموعة الثامنة

الحكم: األميركي إسماعيل الفتح

األهداف:
البرتغال: كريستيانو رونالدو )65 من ركلة 
جزاء(، جواو فيليكس )78(، رافايل لياو )80(
غانا: أندريه أيو )73(، عثمان بوكاري )89(

اإلنذارات:
ــرا )90+1(، بـــرونـــو  ــريـ ــيـ ــو بـ ــيـــلـ الـــبـــرتـــغـــال: دانـ

فرنانديش )5+90(
غانا: محمد قدوس )45+1(، أندريه أيو )49(، 
سيدو أليدو )57(، إينياكي وليامس )1+90(

التشكيلتان:
البرتغال: ديوغو كوشتا، جواو كانسيلو، 
روبن دياش، دانيلو بيريرا، رافايل غيريرو، 
أوتافيو )وليام كارفاليو، 56(، روبن نيفيش 
ــو فــرنــانــديــش،  ــرونـ ــاو، 77(، بـ ــيـ )رافــــايــــل لـ
برناردو سيلفا )جواو بالينيا، 88(، جواو 
فيليكس )جـــواو مــاريــو، 88(، كريستيانو 

رونالدو )غونسالو راموس، 88(.
المدرب: فرناندو سانتوش

غانا: لورنس أتي زيغي، سيدو أليدو )طارق 
المــبــتــي، 66(، ألــكــســنــدر دجــيــكــو )أنــطــوان 
سيمينيو، 90+2(، دانيال أمــارتــي، محمد 
ساليسو، بابا رحمان، ساليس عبد الصمد 
ــيـــال- كــوفــي كــيــيــريــه، 90+2(، تــومــاس  )دانـ
بـــارتـــي، مــحــمــد قــــدوس )عــثــمــان بـــوكـــاري، 
77(، أندريه أيو )جوردان أيو، 77(، إينياكي 

وليامس.
المدرب: أوتو آدو.

)أ ف ب(

غيريرو: فزنا لحسن الحظ
ق مدافع البرتغال رافايل 

ّ
عل

 »من 
ً
غيريرو على الــفــوز، قــائــال

د أن تستهل مسابقة ما، 
ّ
المعق

سيطرنا على المباراة ثم أفلتت 
منا في دقيقتين. لحسن الحظ 

نبدأ بالفوز«.
وعن التكهنات حول مشكالت 
ــــاف  ــي الــــفــــريــــق، أضـ ــبــ بـــيـــن العــ
غـــيـــريـــرو »الـــتـــمـــاســـك مــتــواجــد، 
ــاول تــفــســيــر  ــ ــحـ ــ ــة تـ ــافــ والــــصــــحــ
 
ً
األمـــور. نحن متضامنون جــدا
ــام الــجــمــيــع.  ــ ــــك أمــ ــا ذلـ ــرنـ ــهـ وأظـ
إذا فــزنــا فــي الــمــبــاراة المقبلة 
فسنتأهل، وبــالــطــبــع سنبحث 

عن الفوز كما دائما«.
)أ ف ب(

قــــــاد كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــــالـــــدو 
البرتغال إلى فوز مثير على غانا 
3-2، أمس، في الجولة األولى من 
منافسات المجموعة الثامنة 
لمونديال قطر، فدخل التاريخ 
بعدما بات أول العب يسجل 

في 5 نسخ من النهائيات.
وبــعــد شــوط أول عقيم، 
 
ً
افـــتـــتـــح ابــــــن الــــــــــ37 عـــامـــا
التسجيل ألبطال أوروبا 
ــزاء  ــ ــة جـ ــلــ ــــن ركــ 2016 مـ
جــدلــيــة )65(، وبــعــدمــا 
ــــو  أدرك أنــــــــدريــــــــه أيـ
التعادل لغانا )73(، 
عــاد جــواو فيليكس 
ومــنــح البرتغاليين 
التقدم )78(، وأضاف 
ــايـــل لــيــاو  الــبــديــل رافـ
الــثــالــث )80( قــبــل أن يقلص البديل 

عثمان بوكاري الفارق )89(.
وتــضــم الــمــجــمــوعــة األوروغـــــــواي 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة الــلــتــيــن تعادلتا 
صــفــر-صــفــر، لــيــتــصــدر »ســيــلــيــســاو« 

أوروبا بثالث نقاط.

وبمشاركته أمس، خاض رونالدو 
 الــبــطــولــة الـــكـــبـــرى الــعــاشــرة 

ً
أيـــضـــا

 5 نهائيات 
ً
، إذ خــاض أيضا

ً
تواليا

في كأس أوروبا منذ 2004، ليصبح 
أول العب أوروبي يحقق هذا األمر.

شوط أول باهت 

 يــذكــر 
ً
ولــــم يــقــدم الـــطـــرفـــان شــيــئــا

فـــي الـــدقـــائـــق األولـــــى مـــع اســتــحــواذ 
واضـــــح لــلــبــرتــغــال الـــتـــي عـــانـــت في 
بعض األحــيــان فــي الــخــروج بالكرة 
من منطقتها، نتيجة الضغط العالي 
الذي فرضه فريق المدرب أوتو أودو.

وفي أول هجوم فعلي على المرمى 
الغاني، كاد رونالدو يفعلها بعدما 
ــرة، لــكــن  ــ ــكـ ــ خـــســـر مـــحـــمـــد قـــــــدوس الـ
الــحــارس لــورنــس أتــي زيــغــي تدخل 
بــبــراعــة وأنــقــذ بـــالده )10(، ثــم أهــدر 
»ســي آر 7« فرصة أخــرى من رأسية 
مرت بعيدة عن المرمى بعد عرضية 

متقنة من رافايل غيريرو )13(.
 
ً
ثم بدا »سيليساو« أوروبا عاجزا
 إلى المرمى مع 

ً
عن الوصول مجددا

إلــغــاء هـــدف لــرونــالــدو بسبب خطأ 
ارتكبه على المدافع قبل التسديد في 

الشباك )31(.
وبـــقـــي الـــوضـــع عــلــى حـــالـــه حتى 
نهاية الشوط األول الذي لم يشهد أي 
تسديدة لغانا، إن كان بين الخشبات 
الثالث أو خارجها، لتصبح أكثر من 
ذلــك أول فريق في البطولة الحالية 
يــخــوض الـــشـــوط األول بــأكــمــلــه من 
دون أي لمسة للكرة في منطقة جزاء 

الخصم.
 في الشوط 

ً
ولم يتغير األمر كثيرا

الثاني، لكن الغانيين اختبروا أقله 
حظهم بتسديدة من مشارف المنطقة 
لمحمد قـــدوس مــرت بــجــوار القائم 

األيسر )55(.
وجاء الفرج للبرتغال عندما انتزع 
رونالدو ركلة جزاء احتسبها الحكم 
عـــلـــى مــحــمــد ســـالـــيـــســـو، واعـــتـــرض 
، لــكــن 

ً
عـــلـــيـــهـــا العــــبــــو غــــانــــا كــــثــــيــــرا

األميركي المغربي األصل إسماعيل 
ــراره، فنفذها  ــ الــفــتــح لــم يــعــدل عــن قـ

»سي آر 7« بنجاح )65(.
، ألن 

ً
لــكــن الــفــرحــة لـــم تـــدم طـــويـــال

غـــانـــا أدركـــــت الـــتـــعـــادل عــبــر أنـــدريـــه 
ــكــــرة مــن  ــو الــــــذي وصـــلـــت إلـــيـــه الــ أيـــ
عرضة لمحمد قدوس أخفق رافايل 
غيريرو فــي اعتراضها، لتصل إلى 
العب السد القطري الذي تابعها في 

الشباك )73(.
وكــمــا كــانــت الــحــال مــع البرتغال، 
، إذ استعاد 

ً
لم يهنأ الغانيون طويال

أبطال أوروبا 2016 التقدم عبر جواو 
فــيــلــيــكــس بــعــد تـــمـــريـــرة مـــن بــرونــو 
فرنانديش )78( الذي عاد ولعب دور 
الممرر في الهدف الثالث الذي سجله 
البديل رافايل لياو إثر هجمة مرتدة 

سريعة )80(.
ومباشرة بعد استبدال رونالدو 
بــغــونــســالــو رامــــــوس، قــلــصــت غــانــا 
الـــفـــارق عــبــر رأســيــة الــبــديــل عثمان 
بوكاري بعد خطأ على الجهة اليمنى 
من جواو كانسيلو، ليحتفل بعدها 

على طريقة النجم البرتغالي )89(.
)أ ف ب(

 فوز مثير  فوز مثير 
للبرتغال على غاناللبرتغال على غانا

إحدى الفرص الضائعة 
للمنتخب الغاني
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أسفرت نتيجة مباراة منتخب 
األوروغواي مع المنتخب 

الكوري الجنوبي عن التعادل 
السلبي خالل افتتاح منافسات 
المجموعة الثامنة من البطولة.

استهل منتخب األوروغواي مبارياته 
ــقـــدم،  ــكـــرة الـ ــــأس الـــعـــالـــم لـ فــــي بـــطـــولـــة كـ
بــتــعــادل سلبي 0-0 مــع منتخب كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة أمــــس، خــــال الـــمـــبـــاراة الــتــي 
جمعتهما على ملعب المدينة التعليمية، 
ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـــة األولـــــــى مــن 

منافسات المجموعة الثامنة. 
وفــشــل الــمــنــتــخــبــان فــي اســتــغــال كل 
الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين 

ليحصل كل منهما على نقطة. 
ويلتقي منتخب األوروغـــواي نظيره 
البرتغالي يوم االثنين المقبل في الجولة 
الـــثـــانـــيـــة، فــيــمــا يــلــعــب مــنــتــخــب كـــوريـــا 
الجنوبية مع منتخب غانا في اليوم ذاته. 
ــاراة مــتــوســطــة  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــدايـ ــ جـــــــاءت بـ
المستوى، وسرعان ما فرض المنتخب 
الكوري الجنوبي سيطرته على مجريات 
الــلــقــاء، وتـــوالـــت مــحــاوالتــه الهجومية، 
بحثا عــن تسجيل هــدف مبكر يربك به 
حسابات منتخب أوروغواي، الذي اعتمد 
 الهجمات 

ّ
على تضييق المساحات وشن

المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة. 
ورغــم وجــود مــحــاوالت هجومية من 
الفريقين، فإنها لم تشكل خطورة حقيقية 
على المرميين فــي الــدقــائــق األولـــى من 

اللقاء، لينحصر اللعب في وسط الملعب. 
وظل اللعب كذلك حتى جاءت الدقيقة 
19، التي شهدت أولى الفرص الخطيرة 
لمنتخب األوروغــواي عندما لعبت كرة 
طولية خلف مدافعي المنتخب الكوري 
ــمــهــا فــيــديــريــكــو فـــالـــفـــيـــردي داخـــل 

ّ
تــســل

منطقة الــجــزاء، وســدد كــرة قوية، لكنها 
علت العارضة بسنتيمترات قليلة.

 وقد أعطت هذه الهجمة الثقة لاعبي 
مــنــتــخــب األوروغــــــــــــواي، حـــيـــث فـــرضـــوا 
سيطرتهم على مجريات اللقاء وتوالت 
محاوالتهم الهجومية بحثا عن تسجيل 
هـــدف الــتــقــّدم، وهـــو مــا جــعــل المنتخب 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي يــتــراجــع إلـــى وســط 
ملعبه للحفاظ على نظافة شباكه، مع 

االعتماد على الهجمات المرتدة.
ــنـــتـــخـــب الــــــكــــــوري يــفــتــتــح  وكــــــــاد الـــمـ
التسجيل في الدقيقة 34، عندما لعبت 
كرة عرضية أرضية من الجانب األيسر 
إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها أوي جو 
هوانج بتسديدة من على حدود منطقة 

الجزاء، لكن كرته علت العارضة. 
ــــة 43 كـــــــــاد مـــنـــتـــخـــب  ــقـ ــ ــيـ ــ ــــدقـ وفـــــــــي الـ
أوروغـــواي يسجل هــدف التقدم، عندما 
لعبت ركلة ركنية إلى داخل منطقة جزاء 

المنتخب الــكــوري ارتــقــى إليها دييغو 
غودين، وقابلها بضربة رأس قوية، لكن 
كرته اصطدمت بأسفل القائم األيمن قبل 

أن يشتتها الدفاع. 
ومر الوقت المتبقي من الشوط األول 
با جديد، قبل أن يطلق الحكم صافرة 
نــهــايــة الـــشـــوط األول، فـــارضـــا الــتــعــادل 

السلبي بين المنتخبين. 

تكثيف الهجمات 

ــف 
ّ
ــشــــوط الــــثــــانــــي، كــث ــة الــ ــدايــ ومـــــع بــ

المنتخب الكوري محاوالته الهجومية 
في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وسط 
ــواي،  ــ تــراجــع مــن العــبــي منتخب أوروغـ
الذين اعتمدوا أيضا على شن الهجمات 
المرتدة. وبمرور الوقت تخلى منتخب 
أوروغـــــــواي عـــن حــــذره الــدفــاعــي ودخـــل 
أجواء المباراة الهجومية، بعدما فرض 
سيطرته على مجريات اللقاء وتــوالــت 
مـــحـــاوالتـــه الــهــجــومــيــة لــتــســجــيــل هــدف 
التقدم، وهو ما أجبر المنتخب الكوري 

على التراجع إلى وسط ملعبه. 
ــك، لــم تــكــن هــنــاك أي خــطــورة  ومـــع ذلـ
على المرميين، حيث تفّوق المدافعون 

على المهاجمين في أغلب الهجمات، ولم 
يكن هناك أي اختبار حقيقي للحارسين. 
وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب 
حــتــى جـــاءت الــدقــيــقــة 77، الــتــي شهدت 
فرصة خطيرة للمنتخب الكوري، عندما 
سدد تشو كيو سيونج كرة قوية من على 
حدود منطقة الجزاء، لكنها جاءت بعيدة 

عن المرمى. 
ورّد منتخب أوروغواي في الدقيقة 81 
عندما سدد داروين نونيز كرة قوية من 
على حــدود منطقة الــجــزاء، لكنها مرت 

بجوار القائم األيسر.
وفي الدقيقة 89 سدد فالفيردي كرة 
قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن كرته 
اصطدمت بالقائم األيمن وخرجت لركلة 

مرمى. 
ورّد الــمــنــتــخــب الـــكـــوري فــي الدقيقة 
التالية، عندما سدد هيونج مين سون 
ــة قـــويـــة مــــن خــــــارج مــنــطــقــة  ــيــ كـــــرة أرضــ
ــزاء، لــكــن كــرتــه مـــرت بــجــوار الــقــائــم  الـــجـ
األيسر. ومر الوقت المتبقي من الشوط 
الــثــانــي مـــن دون جـــديـــد، قــبــل أن يطلق 
الــحــكــم صــافــرة نــهــايــة الــلــقــاء بــالــتــعــادل 

السلبي بين المنتخبين. 
)د ب أ(

باولو بينتو

مهاجم األوروغواي سواريز يقاتل لاستحواذ على الكرة مع العب الوسط الكوري الجنوبي لي جاي سونغ والمدافع  كيم مين جاي )أ ف ب(

األوروغواي تسقط في فخ التعادل مع كوريا الجنوبيةاألوروغواي تسقط في فخ التعادل مع كوريا الجنوبية

المباراة: األوروغواي - كوريا الجنوبية )صفر- صفر(
الملعب: استاد المدينة التعليمية - الدوحة

ً
الجمهور: 41663 متفرجا

الدور األول
المجموعة الثامنة

الحكم: الفرنسي كليمان توربين
- اإلنذارات:

األوروغواي: مارتين كاسيريس )57(
كوريا الجنوبية: غيو-سونغ تشو )88(

-التشكيلتان:
ــواي: سيرخيو روتشيت، مارتين كاسيريس، دييغو  األوروغـ
غودين، خوسيه ماريا خيمينيس، ماتياس أوليفيرا )ماتياس 
فينيا، 79(، فيديريكو فالفيردي، ماتياس فيسينو )نيكوالس دي 
ال كروس، 79(، رودريغو بنتانكور، لويس سواريس )إدينسون 
كافاني، 64(، داروين نونييس، فاكوندو بيليستري )غييرمو 

فاريا، 88(.
المدرب: دييغو ألونسو

كوريا الجنوبية: سيونغ-غيو كيم، جين-سو كيم، يونغ-غوون 
كيم، مين-جاي كيم، مون-هوان كيم، وو-يونغ جونغ، إين-بيوم 
هوانغ، هيونغ-مين سون، جاي-سونغ لي )جون-هو سون، 74(، 
أوي-جو هوانغ )غيو-سونغ تشو، 74(، سانغ-هو نا )كانغ-إين 

لي، 74(.
المدرب: البرتغالي باولو بينتو

روشيت: لم يحالفنا الحظ 
أمام كوريا الجنوبية

أرجــع سرخيو روشــيــت، حــارس منتخب األوروغــــواي، 
التعادل بدون أهداف أمام كوريا الجنوبية أمس إلى »عدم 
وقوف الحظ« بجانبه، في مباراة متكافئة كانت فيها الفرص 

الواضحة لمصلحة منتخبه.
ــــارس الــمــرمــى فـــي الــمــنــطــقــة الــمــخــتــلــطــة عقب  ــال حـ ــ وقـ
الــمــبــاراة: »بــرؤيــة مجريات الــمــبــاراة، فإنها لم تكن سيئة. 
كانت مباراة متكافئة وكانت الفرص الواضحة لمصلحتنا، 
لكن الــحــظ لــم يقف بجانبنا. سعيد بجهد الفريق واآلن 
يتعين تصحيح األخــطــاء والــعــمــل فيما يلي والـــذي يعد 

.»
ً
أمرا صعبا جدا

وأبرز الحارس صعوبة المونديال، مشيرا إلى أن »جميع 
المنتخبات ستجد صعوبة ألن أفضل المنتخبات تلعب 

.»
ً
هنا. مجموعتنا متكافئة جدا

وأعـــرب عــن سعادته بخوض أول مــبــاراة فــي مونديال 
والتي لم يضطر فيها »للعمل كثيرا« وقدم أداء »جيدا«.

)إفي(

 يمتلك العبين مخضرمين
ً
 يمتلك العبين مخضرمينبينتو: واجهنا خصما
ً
بينتو: واجهنا خصما

قـــال الــبــرتــغــالــي بــاولــو بــيــنــتــو، مــــدرب كــوريــا الــجــنــوبــيــة، بعد 
تعادله السلبي مع األوروغواي، أمس، إن »المباراة كانت تنافسية 
... الفريقان احترما بعضهما، وكنا نعرف أن المواجهة 

ً
وجيدة جدا

ستكون صعبة«.
وأضاف بينتو في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: »واجهنا 
 يمتلك العبين مخضرمين ولديهم خبرة واسعة... ومررنا 

ً
خصما

بمرحلة جيدة على صعيد السيطرة على الكرة في الشوط الثاني«.
وواصل مدرب كوريا الجنوبية: »لم نتراجع أمام األوروغواي... 
الفريق تصرف بشكل شجاع، وحققنا التعادل بفضل الدعم والعمل 

بشكل جماعي«.
وأشار البرتغالي باولو بينتو إلى أنه سيشاهد المباراة مجددا 
للتعلم من األخطاء واالستفادة من األمور اإليجابية بشكل جيد، 
 أن »المباراة الثانية ستكون أقوى وعلينا تقديم نتيجة 

ً
موضحا

إيجابية جديدة... وإذا لعبنا كما تدربنا خال األعــوام الماضية 
ســـوف نــذهــب بــعــيــدا«. وأكــــد مــــدرب كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة أنـــه يجب 
االستفادة من الهجمات المرتدة من أجل الوصول إلى الهدف وهو 
التأهل لدور الـ 16 في المونديال. وعن مشاركة سون هيونغ مين، 
قال: »سون تعرض لإلصابة وعاد للمجموعة منذ أيام، وليس من 

السهل إشراكه مباشرة أمام أوروغواي«.

    المباراة في سطور

ألونسو: حظوظنا
ما زالت حاضرة

أكد دييغو ألونسو، المدير الفني لمنتخب أوروغواي، 
أن المنتخب الكوري كان خصما صعبا.

وقال ألونسو، خال المؤتمر الصحافي عقب نهاية 
المباراة، إن فريقه لم يكن بالمستوى المطلوب في 
الشوط األول، لكنه سيطر بشكل أكبر على مجريات 

الشوط الثاني.
وأضــاف أن لدى أوروغـــواي عناصر عديدة 

ومميزة، مؤكدا أن منتخبه سيطر وصنع 
بعض الفرص، لكنه أهدرها.

وأوضـــح أنــه ال تــوجــد أي شكوى 
من جانب برشلونة، بشأن مدافعه 
رونــالــد أراوخــــو، الـــذي يتمرن على 
ــة، حــيــث يتماثل  ــابـ الــرغــم مــن اإلصـ

للشفاء حاليا.
واعتبر أن حظوظ فريقه ما زالت حاضرة، وأن المباراة 

دييغو ألونسوالثانية ستكون مهمة، والثالثة ستكون الحاسمة.

https://www.aljarida.com/article/5529
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قطر والسنغال في مواجهة لالحتفاظ بآمال التأهل
تحت شعار »ال بديل عن 
الفوز« يلتقي المنتخبان 
القطري والسنغالي، 
اليوم )الجمعة(، في 

الجولة الثانية من 
منافسات 
المجموعة 

األولى 
لمونديال 

.2022

 عـــلـــى 
ً
ــرا ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــون الـــــــعـــــــبء كــ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ سـ

قـــطـــر، الــمــضــيــفــة لـــمـــونـــديـــال 2022، 
ــلـــى آمـــالـــهـــا  فــــي ســـعـــيـــهـــا لــــإبــــقــــاء عـ
بالمنافسة عندما تــواجــه السنغال 
على استاد الثمامة اليوم )الجمعة(. 
وكان المنتخب القطري )أصحاب 
األرض( خسر النزال االفتتاحي أمام 
الــمــنــتــخــب اإلكــــــوادوري )صــفــر - 2(، 
ــلـــى مـــلـــعـــب الــــبــــيــــت، فــي  األحــــــــد، عـ
ــغـــط عــلــى  ــقــــوط زاد مــــن الـــضـ ســ
الـــقـــطـــريـــيـــن، بـــعـــدمـــا بــــاتــــوا أول 
ــالـــم يــخــســر  ــكـــأس الـــعـ مــضــيــف لـ

مباراته األولى.
بــعــد عــزلــة الــمــنــتــخــب الــقــطــري 
 عن 

ً
ستة أشهر في أوروبــا بعيدا

أعـــيـــن الــمــتــطــفــلــيــن، أقــــر مــدربــه 
اإلسباني فيليكس سانشيز 
باإلخفاق: »لن أقدم األعذار، 
أهـــنـــئ الـــخـــصـــم عـــلـــى هـــذا 
الـــفـــوز، لــديــنــا الــكــثــيــر مــن 
ــدم  ــقــ اإلمــــــكــــــانــــــيــــــات. لـــــــم نــ
ــا، ربـــمـــا  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــا لـ ــ ــل مــ ــ ــــضـ أفـ

تـــــكـــــن بــســبــب الـــتـــوتـــر لــم 
البداية جيدة، ال 
بــــل كـــانـــت ســيــئــة، 
وتــــلــــقــــى مــــرمــــانــــا 

هدفين«.
تــزايــد الــعــبء 
عـــلـــى الــقــطــريــيــن 

ــل يــــومــــيــــن، وإن  ــبـ قـ
 ،

ً
لــــــم يــــكــــن مـــــبـــــاشـــــرا

بــــــالــــــفــــــوز الـــــســـــعـــــودي 
الــتــاريــخــي عــلــى أرجنتين 

مــيــســي 2-1، لــتــعــيــد اآلمــــال الــعــربــيــة 
 
ً
ــحــرج »العنابي«، الــذي بــذل جهدا

ُ
وت

، لتقديم نتيجة 
ً
12 عاما  على 

ً
ممتدا

إيجابية.
وقــد يستغل القطريون، على غــرار 
الهولنديين، غياب الهداف السنغالي 
ساديو مانيه لإصابة، وفرض إيقاع 

على المباراة منذ بدايتها.

تغييرات على التشكيلتغييرات على التشكيل

وقد يجري مدرب المنتخب القطري، 
ــرات عــلــى  ــيـ ــيـ ــغـ ــز، تـ ــيـ ــانـــشـ فـــيـــلـــكـــس سـ
التشكيل األســـاســـي الـــذي سيخوض 
بــه لــلــقــاء الــيــوم، الـــذي يــدخــلــه الفريق 
 عن تحقيق الفوز للتمسك بآمال 

ً
بحثا

 
ً
التأهل للدور السادس عشر، خصوصا
أن الخسارة تعني خروجه من سباق 

.
ً
المنافسة مبكرا

تعويض الخسارةتعويض الخسارة

في المقابل، وبعد صدمة 
خسارتها لمانيه، تسعى 

السنغال إلــى تعويض سقوطها في 
ظهورها األول كبطلة إلفريقيا )2021(، 
أمـــام هــولــنــدا بهدفين مقابل ال شيء 

وإبــــــقــــــاء حـــظـــوظـــهـــا 
بقيادة أليو سيسيه 
لــلــعــبــور إلــــى الــــدور 
الـــثـــانـــي عـــلـــى غــــرار 

النسخة الماضية.
ــــدو ظــــــــروف الــمــنــتــخــبــيــن  ــبـ ــ وتـ

 ،
ً
القطري والسنغالي متشابهة تماما

فال سبيل أمامهما إال تحقيق الفوز، 
ــاب تــطــلــعــاتــهــمــا نــحــو الــتــأهــل  ــ أو ذهـ

أدراج الرياح.
وإلـــى جــانــب مــانــيــه، أعــلــن االتــحــاد 
السنغالي لكرة القدم، األربعاء، أن العب 
خــط الــوســط شيخو كوياتيه يعاني 
 غير ظاهر« في الفخذ األيمن، 

ً
»التهابا

وســيــكــون »غــيــر مــتــاح عــلــى األرجــــح« 
لــمــواجــهــة قــطــر، بــعــدمــا أصــيــب العــب 
نوتنغهام فــورســت اإلنــكــلــيــزي خــالل 

الهزيمة أمام منتخب الطواحين.
ــاب غــــــي، العــــــب وســـط  ويـــمـــكـــن لــــبــ
مرسيليا الفرنسي الــذي حل بــداًل من 
كوياتيه خالل المباراة، أن يعوض مرة 
أخرى عن غيابه 

أمام قطر.
ولــــــــــــــفــــــــــــــت 
االتــــــــــــــــحــــــــــــــــاد 
الــــســــنــــغــــالــــي 
 
ً
إلـــى أن العــبــا

آخـــــــر أصـــيـــب 
خـــــــــــــــــــــــــــــــالل 
الـــمـــبـــاراة 

ضد هولندا، وهو عبدو ديالو، العب 
اليــبــزيــغ األلــمــانــي، لكنه يــعــانــي فقط 
تقلصات، ومشاركته أمــام قطر اليوم 
ــقــــرار الــجــهــاز   لــ

ً
ــا ــقــ ــدو مــــؤكــــدة، وفــ ــبـ تـ

الفني باالعتماد عليه في التشكيل 
األساسي من عدمه.

سعد الشيببوالي ديا

سانشيز: سنعمل على تصحيح األخطاءسانشيز: سنعمل على تصحيح األخطاء
اعترف اإلسباني فيليكس 
ــر الـــفـــنـــي  ــديــ ــمــ ســــانــــشــــيــــز، الــ
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الــــقــــطــــري لـــكـــرة 
القدم، بأن فريقه لم يقدم ما 
كـــان يــتــمــنــاه خـــالل الــمــبــاراة 
أمــــام اإلكــــــوادور فــي افــتــتــاح 
الــمــونــديــال، والــتــي خسرها 
صـــفـــر - 2، لــكــنــه عـــمـــل عــلــى 
تــحــلــيــل األخـــطـــاء لتصحيح 
المسار وتقديم األفضل أمام 

السنغال اليوم.
وقــــــــــــــال ســــــانــــــشــــــيــــــز، فــــي 
المؤتمر الصحافي لمباراة 
الـــيـــوم، »بــالــتــأكــيــد لـــم نــقــدم 
مــا كنا نتمناه فــي الــمــبــاراة 
ــكـــون  ــا تـ ــدمــ ــنــ الــــمــــاضــــيــــة، عــ
الـــبـــدايـــة غــيــر مــوفــقــة يــكــون 
ــعــــودة خـــالل  مـــن الـــصـــعـــب الــ

المباراة«. 
وأضــــــــــــــــــــاف: »لــــــــكــــــــن بــــعــــد 
الـــمـــبـــاراة، عــلــيــنــا أن نــحــاول 

ــا كــانــت،  تــحــلــيــل األخـــطـــاء أيـ
وبــعــدهــا نستعد ونتحضر 
للخصم التالي كي نصحح 
الــمــســار، وهـــذا مــا فــعــلــنــاه... 
ونـــــســـــتـــــغـــــل الـــــــفـــــــتـــــــرة بـــيـــن 
ــاريـــات لــلــتــعــديــل عــلــى  ــبـ ــمـ الـ
طريقة لعبنا، هذه هي اآللية 

التي نتبعها«.
ــــي مـــســـتـــوى  وعــــــن رأيـــــــه فـ
الــمــنــتــخــب الــســنــغــالــي، ذكــر: 
»مــــــن وجــــهــــة نــــظــــري لــعــبــت 
ــاراة مـــمـــتـــازة  ــ ــبـ ــ ــال مـ ــغـ ــنـ الـــسـ
 ،

ً
ــيـــر جــــــدا ــبـ ــد مـــنـــتـــخـــب كـ ــ ضـ

كــانــت لــديــهــم فــكــرة واضــحــة 
ــوا يـــســـعـــون لــتــحــقــيــق  ــ ــانـ ــ وكـ
نتيجة، ويسعون لالنتصار 
حتى نهاية المباراة، لكنها 
كانت مباراة مفتوحة وكانت 
ــتــــســــاويــــة بــيــن  الــــحــــظــــوظ مــ

طرفيها«.
واردف: »بالنسبة لمباراة 

ــنــــى أن يـــتـــبـــع  ــمــ ــتــ الـــــــيـــــــوم نــ
ــهــــج،  ــنــ مـــنـــتـــخـــبـــنـــا نــــفــــس الــ
يــــحــــاول تــحــقــيــق الــــفــــوز مــن 
الدقائق األولى وحتى نهاية 
: »نحن اآلن 

ً
المباراة«، متابعا

نركز فقط على أنفسنا وما 
الذي علينا أن نفعله وكيف 
 
ً
ــا ــلـــمـــبـــاريـــات يـــومـ نـــحـــضـــر لـ
ــيــــوم، نــــحــــاول أن نــتــجــنــب  بــ
األصــــــــوات الــــخــــارجــــيــــة، ألن 
هذه األصوات لن تضيف أو 
، لــذلــك نحاول 

ً
تنقص شيئا

أن نـــعـــزل أنــفــســنــا عــــن مــثــل 
هذه األصوات«.

 احتماالت الخروج  احتماالت الخروج 

ــاالت خــــروج  ــمــ ــتــ ــن احــ ــ وعــ
المنتخب القطري من الدور 
األول بــــالــــمــــونــــديــــال، ورد 
ــك،  فــعــل الــجــمــاهــيــر عــلــى ذلـ

قــــــــال ســــانــــشــــيــــز: »نــــتــــصــــور 
أننا مستعدون لمبارياتنا 
المقبلة، ونحلم بــأال يحدث 
هذا األمر، يجب أن نركز على 
أنــفــســنــا وعـــلـــى إمــكــانــيــاتــنــا 
.. لكنني أرى أن  التنافسية.
أحـــد األشــيــاء الــتــي أثبتتها 
ــة قـــطـــر حـــتـــى اآلن أنــنــا  ــ دولــ
كـــانـــت لـــديـــنـــا خـــطـــة طــويــلــة 
األمــــــــــد لـــلـــتـــحـــضـــيـــر لــــكــــأس 
الــــعــــالــــم، وأنــــــا مــقــتــنــع بــأنــه 
بــعــد كــأس الــعــالــم ستستمر 
قــطــر فـــي تــطــويــر مــســتــواهــا 
بــكــرة الــقــدم، بــوجــود جميع 

اإلمكانات الحالية«. 
)د ب أ(

سانشيز

إسماعيل محمد: نحتاج لدعم الجماهيرإسماعيل محمد: نحتاج لدعم الجماهير
أكـــد إســمــاعــيــل مــحــمــد مهاجم 
الــمــنــتــخــب الـــقـــطـــري لـــكـــرة الـــقـــدم، 
أن الــفــريــق طـــوى صــفــحــة مــبــاراة 
 
ً
االفتتاح أمــام اإلكــــوادور، مطالبا

الجماهير بتقديم أكبر دعم ممكن 
للعنابي في مواجهة السنغال.

ــد، فـــــــي مـــؤتـــمـــر  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ وقــــــــــــال مـ
صحافي أمس، »أعتقد أن المباراة 
الــمــاضــيــة هـــي صــفــحــة وانـــطـــوت، 
فريقنا طوى الصفحة بعد المباراة 
ــا االســـتـــعـــدادات  مـــبـــاشـــرة، وبــــدأنــ
لــلــمــبــاراة الـــقـــادمـــة... فــي الــمــبــاراة 
 
ً
الــقــادمــة، ســيــكــون الــفــريــق جــاهــزا

، وسيقدم كل ما لديه«.
ً
تماما

ــه مــحــمــد، العــــب الــدحــيــل  ــ ووجـ
ــقــــطــــري، رســــالــــة إلـــــى جــمــاهــيــر  الــ
العنابي قائال: »رسالتي للجمهور 
هي أن المنتخب يحتاج إلى دعم 
جــمــاهــيــره اآلن أكــثــر مــن أي وقــت 

مضى، والفريق عاقد العزم على 
تقديم كل ما لديه والظهور بصورة 

مشرفة في المباراة القادمة«.
 وعـــن تــأثــر المنتخب القطري 

بالمفاجآت التي فجرتها منتخبات 
أخرى قال محمد: »بالطبع النتائج 
اإليجابية خاصة من المنتخبات 
الــعــربــيــة، تشعر الــالعــب بالغيرة 
 على 

ً
الــــبــــنــــاءة، وتــــزيــــده إصـــــــــرارا

تقديم كل ما لديه، ولكن تركيزنا 
 عـــلـــى أنـــفـــســـنـــا، وعـــلـــى أن 

ً
ــا ــ ــمـ ــ دائـ

نحاول تقديم أفضل ما لدينا في 
كل مباراة«.

واستدرك: »لم يحالفنا الحظ، أو 
لم نقدم المطلوب منا في المباراة 

األولى، لكن ال يزال لدينا الوقت 
أن نــظــهــر بــالــشــكــل الــمــأمــول، 
وهــذا هــو هدفنا منذ بداية 
الــبــطــولــة بـــل ومـــنـــذ بــدايــة 

معسكراتنا«. 
)د ب أ(

ــد مــــدافــــع الــمــنــتــخــب  ــ أكـ
الـــســـنـــغـــالـــي لــــكــــرة الـــقـــدم 
ــالـــي أن  ــبـ ــيـ ــيــــدو كـــولـ ــالــ كــ
ــانـــي  الــــنــــجــــم ســــــاديــــــو مـ
يــتــواصــل بشكل مستمر 
 
ً
مع العبي الفريق، مشددا
على أنه رغم غيابه يشكل 
ــــي دعـــم   فـ

ً
 مـــهـــمـــا

ً
ــرا ــنــــصــ عــ

المنتخب خالل مشواره بكأس 
 
ً
الــعــالــم 2022 الــمــقــامــة حــالــيــا

في قطر.
وقـــــــــــال كــــولــــيــــبــــالــــي، خــــالل 
المؤتمر الصحافي الـــذي عقد 
أمـــس للحديث 
عـــــــــن مـــــــبـــــــاراة 
اليوم، »ساديو 

 
ً
مــانــيــه يـــتـــواصـــل مــعــنــا دائـــمـــا
بالرسائل النصية واالتــصــال. 
إنه يحاول رفع معنويات الفريق 
 بالنسبة 

ً
وهو عنصر مهم جدا

لنا حتى ولو لم يكن معنا«. 
ــلــــســــي  وعــــــــلــــــــق العـــــــــــــب تــــشــ
اإلنـــكـــلـــيـــزي عـــلـــى اســـتـــعـــدادات 
منتخب السنغال بعد الخسارة 
ــلــــقــــاء األول: »كــــــل شـــيء  ــــي الــ فـ
يــســيــر بــشــكــل جـــيـــد، حــرصــنــا 
على الحصول على راحـــة بعد 
مباراة هولندا وكذلك االستعداد 
بأفضل شكل ممكن لمباراتنا 
ضد قطر، نعمل على الوصول 

ألتم جاهزية لمباراة اليوم«.
وعــــن الـــبـــدايـــة غــيــر الــمــوفــقــة 

ــال: »تــرتــيــب  ــ فــــي الـــمـــونـــديـــال قــ
 
ً
األفكار بعد الهزيمة يكون أمرا

، لكننا في مونديال 2018 
ً
صعبا

انتصرنا في المباراة األولى لكن 
لم نتجاوز دور المجموعات«، 
: »نــحــن منتخب أســود 

ً
مــتــابــعــا

ــا وســــــنــــــحــــــاول أن  ــ ــغـ ــ ــرانـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الـ
نــحــصــل عـــلـــى ســــت نــــقــــاط مــن 
ــل ســــت نــــقــــاط مـــتـــاحـــة فــي  ــ أصــ
المباراتين المقبلتين )أمام قطر 

واإلكوادور(«. 
وأضاف كوليبالي: »تنتظرنا 
مــــواجــــهــــة مـــهـــمـــة أمـــــــــام قـــطـــر، 
هــــو مــنــتــخــب الــبــلــد الــمــضــيــف 
وسيلعب وسط جماهيره، لكننا 
نخوض كأس العالم كل أربعة 

ــوام وبــالــتــالــي نتطلع لبذل  ــ أعـ
قــصــارى الجهد كــي نضمن أن 
نواصل الحلم في كــأس العالم 

من أجل الشعب السنغالي«. 
وأردف: »ال نــريــد أن نخيب 
آمال الشعب السنغالي، وسنبذل 
ــد  ــؤكــ ــمــ قـــــــصـــــــارى جـــــهـــــدنـــــا، الــ
بالنسبة لــنــا هــو أنــنــا سنتبع 
ــلــــوك وعـــقـــلـــيـــة الـــمـــحـــاربـــيـــن  ســ
فــي مــبــاراة الــغــد«، وتــحــدث عن 
حارس المرمى السنغالي إدوارد 
ميندي، زميله بفريق تشلسي، 
ومعنوياته بعد تلقي شباكه 
ــام هـــولـــنـــدا ومــــدى  ــ ــ هـــدفـــيـــن أمـ
جاهزيته لمباراة اليوم.  )د ب أ(

سيسيه: ال تغييرات جذرية بالتشكيلةسيسيه: ال تغييرات جذرية بالتشكيلة
أكــد المدير الفني للمنتخب 
ــكــــرة الــــقــــدم ألــيــو  الـــســـنـــغـــالـــي لــ
سيسيه أن فريقه يستعد بأفضل 
شكل ممكن للمباراة المرتقبة 

أمام نظيره القطري اليوم. 
وقــــــــــــــــال ســــــيــــــســــــيــــــه: »نـــــحـــــن 
مــســتــعــدون تــمــامــا ومــازلــنــا في 
ــنــــا نـــــدرك  طـــــــور الـــتـــحـــضـــيـــر، كــ
أهمية الحصول على راحة بعد 
المباراة السابقة أمــام هولندا، 
فقد كانت مباراة قوية وسريعة 
اإليقاع، لكن األمور تسير جيدا 

بشكل عام«.
ــخــــب  ــتــ ــنــ ــمــ وعــــــــــــن فــــــــــــرص الــ
السنغالي فــي مــواجــهــة نظيره 
القطري، أضاف: »رغم الخسارة، 
ــن الــــــدروس  تــعــلــمــنــا الـــكـــثـــيـــر مــ
إثــر الخسارة أمــام هولندا، لقد 
واجهنا فريقا قويا يحتل المركز 
الثامن فــي التصنيف العالمي 
لـــالتـــحـــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم 

)فيفا( للمنتخبات«.

ــا نــتــحــدث  ــنـــدمـ وأردف: »عـ
ــن مـــنـــاســـبـــة بـــحـــجـــم كــــأس  ــ عــ
العالم، نرى أنه عندما تخسر 
ــة فــإنــك  ــيـ ــتـــاحـ ــتـ ــك االفـ ــاراتــ ــبــ مــ
تضع بالتأكيد كل طاقتك في 
المباراة الثانية، ولدينا خبرة 
كــبــيــرة وقــــد لــعــبــنــا مــبــاريــات 

صــعــبــة عـــديـــدة فـــي الــمــاضــي 
وبـــنـــفـــس الــــقــــدر مــــن الــضــغــط 
: »اآلن حان 

ً
والــتــوتــر«، متابعا

الـــوقـــت أن نـــكـــون مــســتــعــديــن، 
وأن نقدم كل ما لدينا من طاقة 
وإمكانيات على أرض الملعب 

كي ننتصر«.
ــاالت إجــــــراء  ــمــ ــتــ وحـــــــول احــ
ــى الـــتـــشـــكـــيـــلـــة  ــلــ ــرات عــ ــيــ ــيــ ــغــ تــ
األساسية، ذكر سيسيه: »اليوم 
سنلعب أمـــام منتخب الــدولــة 
الـــمـــضـــيـــفـــة، ولـــــن أتـــخـــلـــى عــن 
تشكيلة فريقي، لن تكون هناك 
ــة عــنــدمــا  أي تــغــيــيــرات جـــذريـ
نــتــحــدث عـــن مـــبـــاراة بــأهــمــيــة 
ــتـــي ســنــخــوضــهــا  ــبــــاراة الـ ــمــ الــ

اليوم أمام قطر«.
وعن معنويات حارس مرماه 
إدوارد مـــيـــنـــدي بـــعـــد خـــســـارة 
المباراة األولى، تابع: »لقد أبلى 
بــالء حسنا، وهــو اآلن فــي حال 

جيد«.

تساؤالت حول أسباب الخلل في »العنابي«تساؤالت حول أسباب الخلل في »العنابي«
ق 

ّ
»مــثــل هــذه الــمــبــاريــات تــدفــع المعل

إلى االعتزال. ال أصدق أن هذا المنتخب 
ق 

ّ
هــو بــطــل آســيــا«. هــكــذا تــحــّســر المعل

الـــقـــطـــري يـــوســـف ســيــف عــلــى خــســارة 
بالده أمام اإلكوادور بهدفين في افتتاح 
كأس العالم 2022 في كرة القدم، األحد 

الماضي على استاد البيت.
ق التلفزيوني 

ّ
ترك كالم سيف، المعل

فـــي قـــنـــوات »بـــي إن ســبــورتــس« صـــدًى 
 في الشارع الرياضي الذي ما زال 

ً
بالغا

، أثناء تعليقه على 
ً
ه فرحا يتذكر بكاء

تتويج قطر بلقب كأس آسيا 2019 للمرة 
األولى في تاريخها.

خيبة أمل كبيرة خيبة أمل كبيرة 

الخسارة أمام اإلكــوادور فتحت باب 
األسئلة عن الخلل الذي أصاب صاحب 
الضيافة، بعد نسجه نجاحات الفتة في 
السنوات األخيرة، بدأها باللقب القاري، 
وأكملها بمراكمة خبرات قارية متنوعة.

يقول ماجد الخليفي، رئيس تحرير 
صحيفة استاد الدوحة لوكالة »فرانس 
بــــرس«، إن الـــمـــدرب فــشــل فــي إزالــــة آثــار 
ــاراة االفــتــتــاح  ــبـ الــرهــبــة والـــخـــوف فـــي مـ
»الــغــريــب أن هــذه الــرهــبــة اســتــمــرت على 
مدار شوطين. كان باإلمكان أن يتجاوزها 
المنتخب بعد نصف ساعة من الشوط 

 أن يصّحح 
ً
األول، وكان على المدرب أيضا

بين الشوطين كل مسبباتها«.
ــامـــل  ــعـ ــتـ ــفــــي »لـــــــــم يـ ــيــ ــلــ ــيــــف الــــخــ يــــضــ
سانشيس مع الشوط الثاني كما يجب، 
 
ً
ولــم يقم بالتبديالت الــالزمــة خصوصا
ألولـــئـــك الـــذيـــن لـــم يــظــهــروا بــمــســتــواهــم 

بسبب الرهبة والخوف«.

ـــل الــحــالــي 
ّ
يــــؤّكــــد الــخــلــيــفــي، الـــمـــحـــل

واإلداري السابق، أن »مباراة اإلكوادور، 
ــا فــي  ــاهـ ــرنـ ــبـ ــتـ ــتــــي اعـ ــدة الــ ــيــ هــــي الــــوحــ
 
ً
المتناول أو أننا نمتلك فيها حظوظا
بنسبة 50 فــي الــمــئــة، لـــذا، هــنــاك خيبة 

أمل كبيرة«.

الالعب يكره المعسكراتالالعب يكره المعسكرات

وفــيــمــا قـــال الخليفي إنـــه يــمــيــل إلــى 
اعــتــبــار قـــرار سانشيس عــزل الالعبين 
 
ً
ــا بــعــيــدا ــ نــحــو خــمــســة أشــهــر فــي أوروبـ
، شّدد رائد 

ً
عن أعين المتطفلين، سلبيا

، على 
ً
يعقوب، نجم الكرة القطرية سابقا

.
ً
أن القرار لم يكن جيدا

قال مدافع العنابي السابق:العب كرة 
 
ً
القدم يكره كثرة المعسكرات، وخصوصا

ــة مـــنـــهـــا، وهــــــذا األمــــــر يــؤثــر  ــيـ الـــخـــارجـ
بالسلب والملل والتشبع وينعكس على 

.
ً
الالعب نفسيا

)أ ف ب( جانب من تدريبات المنتخب القطري

كوليبالي

إسماعيل محمد

سيسيه

كوليبالي: سنبذل قصارى جهدناكوليبالي: سنبذل قصارى جهدنا

4:00م
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هولندا واإلكوادور لالقتراب من التأهل للدور الثاني

سيكون الصراع على أشده بين 
منتخبي هولندا واإلكوادور عندما 
يتواجهان اليوم على استاد خليفة 
ضمن الجولة الثانية من منافسات 
المجموعة األولى في الدور األول، 
 في االقتراب من التأهل للدور 

ً
طمعا

الثاني في مونديال قطر 2022. 
ــن قــبــل  وتــــواجــــه الــمــنــتــخــبــان مــ
ــتــــردام، حــســم  ــأمــــســ فــــي وديـــتـــيـــن بــ
الفريق الهولندي إحداهما، بينما 
ــــرى بــالــتــعــادل، ضمن  انــتــهــت األخـ
استعدادات المنتخبين لمونديالي 

2006 فــــي ألـــمـــانـــيـــا و2014 فــي 
البرازيل.

ــــى بانتصار  وانــتــهــت الـــوديـــة األولـ
هــولــنــدا بــهــدف نــظــيــف، فــيــمــا تــعــادل 

الفريقان 1-1 في الودية الثانية.

بداية جيدة 

وغابت هولندا عن نسخة 2018 
ـــت وصـــيـــفـــة فــــي 2010 

ّ
بـــعـــدمـــا حـــل

بقيادة بيرت فان مارفيك وثالثة في 
2014 بقيادة مدربها الحالي العائد 

لويس فان غال، لكنها حققت عودة 
ــى نــهــائــيــات كــأس  قـــويـــة مــوفــقــة إلــ
الــعــالــم 2022 بفضل هــدفــي كــودي 
خــاكــبــو وديـــفـــي كــاســن فـــي مــرمــى 

السنغال في المباراة االفتتاحية.
وحافظ »البرتقالي« بذلك الفوز 
عــلــى ســجــلــه الـــخـــالـــي مـــن الــهــزائــم 
 
ً
لــلــمــبــاراة الــســادســة عــشــرة تــوالــيــا

ــال فــــي صــيــف  ــ ــان غـ ــ مـــنـــذ تــعــيــيــن فـ
 لــلــمــرة الــثــالــثــة بعد 

ً
ــا 2021 مــــدربــ

خيبة الخروج من ثمن نهائي كأس 
أوروبا.

وأمـــــــــــام اإلكــــــــــــــــــوادور، ســتــســعــى 
هــولــنــدا إلــــى االقــــتــــراب مـــن الــتــأهــل 
بحال خطفت النقاط الثاث لترفع 

رصيدها إلى ست.
ــيــــن«  ــطــــواحــ وقــــــــال قــــلــــب دفــــــــاع »الــ
ــلــــم أنـــنـــا  ــعــ فـــيـــرجـــيـــل فـــــــان دايــــــــــك: »نــ
نــســتــطــيــع، ويـــجـــب أن نــفــعــل مـــا هو 

أفضل«.
وأضاف العب ليفربول اإلنكليزي 
 
ً
أنــــه أمــــام الــســنــغــال »بــالــغــنــا أحــيــانــا
 
ً
، وغالبا

ً
في فــرض األشــيــاء هجوميا

مـــا تــركــنــا أنــفــســنــا عــرضــة لهجمات 

الــســنــغــالــيــيــن الـــمـــضـــادة. هــــذا مــجــال 
نحتاج إلى تحسينه ألنه فن يجيده 
ــوادور. لكنني  ــ خصمنا الــمــقــبــل، اإلكــ
ــنــــا ســـوف  ــعــــر أنــ ــنــــي أشــ مـــتـــفـــائـــل ألنــ

نتحسن«.

نفس الطموح 

المسعى إلى النقاط الثاث هو نفسه 
لإلكوادوريين الذين فرضوا إيقاعهم في 
المباراة األولى وحسموها لمصلحتهم 
بهدفي إينير فالنسيا، في رابع مشاركة 

مونديالية على حساب منتخب قطر 
صاحب الضيافة.

ــامــــس العـــب  وبـــــــات فـــالـــنـــســـيـــا خــ
يسجل ثنائية في المباراة االفتتاحية 
ــرن بـــعـــد األلـــمـــانـــي  ــ ــقـ ــ خــــــال هــــــذا الـ
ميروساف كلوزه )2006( في مرمى 
كوستاريكا، والكوستاريكي باولو 
ــاراة نــفــســهــا،  ــبــ ــمــ ــي الــ وانــــتــــشــــوب فــ
والبرازيلي نيمار في مرمى كرواتيا 
في نسخة 2014، والروسي دينيس 
تشيريشيف في مرمى السعودية في 
مونديال روسيا 2018.         )أ ف ب(

العبو اإلكوادور خال المباراة السابقة

فان غال

... والعبو »الطواحين« في المباراة السابقة

7:00م
هولندا x اإلكوادور

ديباي الستعادة الفورمة وتلبية نداء بالدهديباي الستعادة الفورمة وتلبية نداء بالده
عـــنـــدمـــا دخــــل مــمــفــيــس ديـــبـــاي، 
ــــي تـــاريـــخ  ــي أفــــضــــل هـــــــداف فـ ــانــ ثــ
82 مــــــبــــــاراة،  42 فــــــي  هـــــولـــــنـــــدا )
ــة مــــــــع كــــــــاس-يــــــــان  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ ــمــ ــ ــ ــال ــ بــ
هونتيار(، خلف روبن فان بيرسي 
 
ً
 في 102 مباراة(، بديا

ً
)50 هدفا

فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي خــــال فـــوز 
مــنــتــخــب بــــاده عــلــى الــســنــغــال 
في مباراته األولى بمونديال 
قــطــر، بــعــد غــيــاب شــهــريــن 
ــن الـــــمـــــاعـــــب، تــنــفــس  ــ عــ
الاعب الصعداء ومعه 

كل هولندا.
أمـــــــــــــــــــــــام أســــــــــــــود 
الــــــــــتــــــــــيــــــــــرانــــــــــغــــــــــا، 
ومــــــــــدافــــــــــعــــــــــهــــــــــم 
الصلب خاليدو 
كــــــولــــــيــــــبــــــالــــــي، 
شعر بيرخفين 
 
ً
بــالــعــزلــة قــلــيــا

لـــــمـــــدة ســــاعــــة، 
إلــــــــــــــــــــــى حــــــيــــــن 
دخــــــول ديـــبـــاي 

في الدقيقة 62، عندما كان التعادل 
السلبي سيد الموقف.

ــم افـــتـــقـــار مــهــاجــم بــرشــلــونــة  رغــ
اإلســـبـــانـــي إلـــى إيـــقـــاعـــه، البــتــعــاده 
شهرين بداعي إصابة في الفخذ، 
فـــقـــد تــحــســن مـــســـتـــواه مــــع هــجــوم 

البرتقالي.
 وشارك في الهدف 

ً
وبدا مصمما

الثاني بالوقت بدل الضائع عندما 
أخــفــق الـــحـــارس الــســنــغــالــي إدوار 
مــيــنــدي فـــي الــتــصــدي لــمــحــاولــتــه، 
ــام ديــفــي كــاســن  لــتــتــهــيــأ الـــكـــرة أمــ
تــابــعــهــا فــي الــشــبــاك، بــعــد أن منح 
خـــودي خــاكــبــو الــتــقــدم للطواحين 

في الدقيقة 84.
إذا أظــهــر رغــبــة حقيقية وســدد 
مـــن دون تـــــردد أثـــنـــاء الــتــدريــبــات 
المفتوحة للصحافة في قطر، فقد 
وصــــل الـــمـــهـــاجـــم إلــــى الـــمـــونـــديـــال 
بــفــورمــة وحــالــة ذهــنــيــة محاطتين 

بعامات استفهام.
ــــب مــانــشــســتــر  ــعــــود العــ قــــد ال يــ
 
ً
يــونــايــتــد االنــكــلــيــزي الــســابــق أبـــدا

إلى كتالونيا، إذ تشير تقارير إلى 
إمكانية رحيله في سوق االنتقاالت 
الــشــتــويــة مــطــلــع الــعــام الــمــقــبــل من 
دون االنتظار إلى انتهاء عقده في 

يونيو المقبل.
وبــالــنــســبــة لــفــان غـــال، األولــويــة 
هــي أن يستعيد أفــضــل مهاجميه 
فورمته، والذي يمكن أن يبدأ مرة 
أخــــرى عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدالء الــيــوم 

أمام اإلكوادور.
ــمـــدرب الـــى خــبــرة  وســيــحــتــاج الـ
 مـــن الــــدور الــــ 16، 

ً
ديـــبـــاي اعـــتـــبـــارا

وهو الاعب الوحيد في التشكيلة 
ــــي بــلــيــنــد  الــحــالــيــة إلــــى جـــانـــب دالـ
الــــلــــذيــــن يــــخــــوضــــان الـــنـــهـــائـــيـــات 
العالمية للمرة الثانية بعد 2014.

فان غال: سيخلقون لنا فان غال: سيخلقون لنا 
 من المشكالت

ً
 من المشكالتمزيدا
ً
مزيدا

ــدرب مــنــتــخــب هـــولـــنـــدا، لــويــس فـــان غـــال،  أكـــد مــ
 من 

ً
أنــه يتوقع أن يخلق منتخب اإلكـــوادور مــزيــدا

 في 
ً
المشكات مقارنة بالسنغال، قبل مواجهته غدا

ثاني جوالت المجموعة األولى بمونديال قطر 2022.
وكانت هولندا فازت بهدفين دون رد على السنغال، 
في الدقائق األخيرة من عمر المباراة، بينما فازت 
اإلكوادور بنفس النتيجة على قطر صاحبة األرض 
والجمهور ومنظمة الحدث في المباراة االفتتاحية 

للبطولة.
 
ً
وصـــرح فــان غـــال: »إنـــه منتخب أكــثــر تنظيما
مــن السنغال، لديه العــبــون أذكــيــاء، وأعتقد أنه 

سيشكل لنا صعوبة أكبر من السنغال«.
، لكنه لم 

ً
وأوضــح أنــه درس اإلكـــوادور جــيــدا

يــرغــب فـــي الـــخـــوض بــتــفــاصــيــل كــثــيــرة بــشــأن 
مـــا اســتــخــلــصــه مـــن نــقــاط قـــوة وضـــعـــف، كما 
ــم يـــرغـــب فــــي الـــكـــشـــف عــــن خـــطـــط مــنــتــخــبــه  لــ

للمواجهة.
 طــــوال 18 

ً
وأردف: »لــقــد حــلــلــنــا 15 العـــبـــا

، نعلم أنه منتخب جيد، ومنافس قوي، 
ً
شهرا

لم يخسروا في المباريات الثاث أو األربع 
األخيرة، لديهم أسلوب لعب ذكي«.

كما تحدث فان غال عن هزيمة األرجنتين 
: »ما حدث يكشف 

ً
وألمانيا بالبطولة، قائا

الوضع، لكن الدفاع أكثر سهولة من الهجوم. 
ألـــمـــانـــيـــا أهــــــدرت الـــعـــديـــد مـــن الـــفـــرص لــكــنــهــا 
خسرت، أعتقد أن األمر يتعلق بانضباط الفريق 
وأســـمـــح لــنــفــســي أن أقــــول إن فــريــقــي ســيــحــتــرم 

المنافسين حتى النهاية«.
وحــــول الــقــضــايــا الــســيــاســيــة الــتــي أثـــيـــرت قبل 
انــــطــــاق الـــبـــطـــولـــة، وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــارتــــداء قــــادة 
الــمــنــتــخــبــات شـــارة مــوحــدة وحــرمــانــهــم مــن ارتـــداء 
شارة دعم المثليين، المحظورة من »فيفا«، قال: »ال 
أريد المخاطرة والحديث في هذا الشأن، نحن هنا 
 
ً
من أجل أن نتوج أبطااًل. كما أريد أن أنحي جانبا

القضايا السياسية«. 
)إفي(

ألفارو: احتمال مشاركة فالنسيا
أكد مدرب منتخب اإلكوادور 
لكرة القدم غوستافو ألفارو أنه 
ال يستطيع الجزم عما إذا كان 
 
ً
المهاجم إينير فالنسيا قــادرا

 أمام هولندا، في 
ً
على اللعب غدا

ثاني مباريات المجموعة األولى 
بـــمـــونـــديـــال قـــطـــر 2022، لــكــنــه 
أشـــار إلـــى أن الــشــعــور إيجابي 

بخصوص ذلك.
وقــــال ألـــفـــارو، خـــال مؤتمر 
ــة الـــمـــواجـــهـــة  ــيـ ــشـ ــافــــي عـ صــــحــ

بخصوص فالنسيا: »سندرس 
األمـــر هـــذا الــمــســاء. فالنسيا ال 
ــة، إنـــمـــا الــتــهــاب  ــابــ يــعــانــي إصــ
شديد يؤثر على حالته البدنية. 
 لــه لقرر 

ً
لــو كـــان األمــــر مــتــروكــا

ــكــــون تــحــت   يــ
ً
ــا ــمــ ــدائــ الــــلــــعــــب، فــ

تصرف المنتخب عندما يكون 
بحاجة إليه«.

وأضــــاف »ســنــقــرر فــي نهاية 
الـــيـــوم، ومـــا إذا كـــان يستجيب 
ــات  ــ ــبـ ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ بـــــشـــــكـــــل جــــــيــــــد لـ

ــــرى إذا كــــان  ــنـ ــ ــيــــة. سـ ــائــ الــــمــــســ
بإمكانه اللعب منذ البداية، أو 

الدخول كبديل، أو استبعاده«.
 »

ً
وكـــــان فــالــنــســيــا »33 عـــامـــا

ــي  ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــــشـ ــغـ ــ ــربـ ــ ــنـ ــ العـــــــــــب فـ
 ووســـت هـــام وإيــفــرتــون 

ً
حــالــيــا

اإلنــكــلــيــزيــيــن ســـابـــقـــا، تــعــرض 
لــــــإلصــــــابــــــة خــــــــــال الــــــمــــــبــــــاراة 
االفتتاحية ضــد قطر التي فاز 
بــهــا منتخب »الـــتـــري« بثنائية 
ألفاروحملتا توقيعه.                 )إفي(

»التري كولور« بانتظار انتصار تاريخي
يــتــطــلــع مــنــتــخــب اإلكـــــوادور 
لــتــحــقــيــق أول انـــتـــصـــار عــلــى 
نظيره الهولندي حين يلتقيان 
الــيــوم فــي أول مــبــاراة رسمية 
تجمع بينهما بعدما تواجها 
من قبل في وديتين بأمستردام 
حسم الفريق الهولندي واحدة 
منهما بينما انــتــهــت األخـــرى 

بالتعادل.
ــتــــان ضــمــن  ــيـــمـــت الــــوديــ وأقـ
اســـــــتـــــــعـــــــدادات الـــمـــنـــتـــخـــبـــيـــن 
لمونديالي 2006 فــي ألمانيا 

و2014 في البرازيل.
وانــــتــــهــــت الــــــوديــــــة األولـــــــى 
بانتصار هولندا بهدف نظيف، 
فيما تــعــادل الفريقان 1-1 في 

الودية الثانية.
ومـــن الـــوديـــة الــثــانــيــة هناك 
خمسة العــبــيــن يــشــاركــون في 
مونديال قطر هم اإلكوادوريان 
ألكسندر دومينغيز وكارلوس 
جرويزو والهولنديون ممفيس 

ديباس ودالي بليند وستيفان 
دي فــري باإلضافة إلــى مدرب 

هولندا لويس فان غال.
يذكر أن منتخب اإلكـــوادور 
ــري كــــولــــور«  ــ ــتــ ــ ــ ـــ »ال ــقـــب بـــ ــلـ ــمـ الـ
ــدا يــــلــــتــــقــــيــــان الــــيــــوم  ــ ــنــ ــ ــولــ ــ وهــ
فـــي الـــجـــولـــة الــثــانــيــة مـــن دور 
الــمــجــمــوعــات بــعــدمــا اســتــهــل 
الــمــنــتــخــب الــاتــيــنــي الــبــطــولــة 
بالفوز على صاحبة الضيافة 
بهدفين نظيفين، بينما تغلب 
مــنــتــخــب »الـــطـــواحـــيـــن« بنفس 
النتيجة على السنغال وذلــك 
ضــمــن مــنــافــســات الــمــجــمــوعــة 

األولى.
)إفي(

العبو منتخب اإلكوادور 
خال التدريبات

ديباي وزميله كاسن

https://www.aljarida.com/article/5570
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إيران وويلز في لقاء »مفترق طرق«

في لقاء يعد بمنزلة مفترق 
طرق، يتواجه منتخبا إيران 
وويلز اليوم، في المجموعة 

الثانية لمونديال قطر 2022.

ــز وإيـــــــــران  ــ ــلـ ــ ــــوض مـــنـــتـــخـــبـــا ويـ ــــخـ يـ
مباراة تمثل أهمية خاصة لهما، ضمن 
منافسات المجموعة الثانية للمونديال، 
كــونــهــا تــعــد بمنزلة طـــوق الــنــجــاة ألي 
منهما في حال تحقيق الفوز على اآلخر.
وكــان المنتخب الويلزي تــعــادل مع 
نــظــيــره األمــيــركــي بــهــدف لــكــل منهما، 
بينما تعرض منتخب إيــران للخسارة 
بنتيجة كبيرة أمام إنكلترا بستة أهداف 

لهدفين، في الجولة األولى.

وتتجه األنــظــار مجددا 
بـــــــعـــــــدمـــــــا إلــــــى الـــمـــنـــتـــخـــب اإليـــــرانـــــي، 

سلطت األضواء عليه في هذه البطولة، 
عــلــى خــلــفــيــة االحــتــجــاجــات الــحــاصــلــة 

في البالد.
وقــبــل صــافــرة الــبــدايــة ضــد إنكلترا، 
امتنع العبو المنتخب اإليراني عن أداء 
النشيد الوطني خالل عزفه، تضامنا مع 
االحتجاجات التي تشهدها الجمهورية 

اإلسالمية.

وســبــق لــلــمــدرب الــبــرتــغــالــي إليــــران 
كـــارلـــوس كـــيـــروش أن قـــال إن لالعبيه 
»الحق في التعبير« عن آرائهم، لكن مع 
احترام »روح اللعبة وقوانين فيفا... وفقا 
لهذه المبادئ والقيم، لكل شخص الحق 

في التعبير عن نفسه«.

اإلصابة تهدد رضا

وتلقى المنتخب اإليراني ضربة قوية 

بــخــروج حــارســه عــلــي رضـــا بــيــرانــونــد 
مصابا فــي الجولة األولـــى، مــع شكوك 
ــاغ بــعــد اصــطــدامــه  ــدمـ بـــارتـــجـــاج فـــي الـ
بزميله مجيد حسيني، ما سيبعده على 
األرجح، عن مواجهة اليوم، ليزداد األمر 
ا في ظروف صعبة للغاية تواجه  سوء

الفريق من كل صوب وحدب. 
أمـــا منتخب ويــلــز، وبــعــد الــحــصــول 
على نقطة مهمة في مباراته االفتتاحية 
بكأس العالم أمــام الــواليــات المتحدة، 
فيدرك جهازه الفني أن الفوز على إيران 
سيضعها في موقف جيد للوصول إلى 

أدوار خروج المهزوم.
ــاء تـــعـــادل ويــلــز نــتــيــجــة لتغيير  وجــ
خططي أجـــراه الــمــدرب روب بــيــدج في 
الشوط األول، إذ أشــرك المهاجم كيفر 
مـــور، الـــذي أبـــدل ســيــر الــمــبــاراة وأعـــاد 
فريقه إلى أجــواء اللقاء بعد تأخره في 

الشوط األول.
وســتــواجــه ويــلــز تحديا ضــد إيـــران، 
التي يتوقع مدربها البرتغالي كارلوس 
كيروش تحوال من العبيه بعد الهزيمة 
الثقيلة أمام إنكلترا. والتقت ويلز مرة 
واحدة مع إيران، وتغلبت عليها -1صفر 

وديا عام 1978.

جانب من تدريبات المنتخب اإليراني

ــم  ــ ــجـ ــ أكــــــــــوســــــــــتــــــــــا نـ
المنتخب األميركي

العبو المنتخب الويلزي خالل التدريبات

غريليش وفودين نجما 
المنتخب اإلنكليزي

بــعــد تــعــيــيــنــه لــلــمــرة الــثــانــيــة عــلــى رأس 
المنتخب اإليراني، حمل المدرب البرتغالي 
ــيــــروش آمــــــال »تــيــم  كــــارلــــوس كــ
ي« قبل كــأس العالم 2022 

ّ
مل

مباشرة بتحدٍّ واضح عنوانه 
التأهل إلى الدور الثاني.

م«، البالغ من العمر 69 
ّ
ر« و»المعل

ّ
»المنظ

 رجــل متعطش للتحديات، 
ً
، هــو أيــضــا

ً
عــامــا

 لــــبــــلــــده، تــــجــــرأ عــلــى 
ً
ــان مـــــدربـــــا ــ فـــعـــنـــدمـــا كــ

االصـــطـــدام بــالــنــجــم كريستيانو رونــالــدو 
بــعــد األداء الــضــعــيــف لــلــبــرتــغــال فــي كــأس 

العالم 2010.
 
ً
وعــــــاد إلـــــى أوروبــــــــــا، لــيــصــبــح مـــســـاعـــدا
ألليكس فيرغوسون في مانشستر يونايتد 

اإلنكليزي، حيث بقي حتى عام 2008 تخللتها 
حقبة قصيرة على رأس ريال مدريد اإلسباني 

موسم 2004-2003.
بعد تتويج »الشياطين الحمر« بلقب دوري 
ــا عــام 2008، تــولــى البرتغالي  أبــطــال أوروبــ
الــتــحــدي لــخــالفــة الــبــرازيــلــي لــويــس فيليبي 
سكوالري على رأس منتخب بالده من جديد.
حاول كيروش بعد ذلك الوقوف في وجه 
رونــالــدو، الــذي كــان يعرفه لفترة طويلة في 
مانشستر، لكنه أقيل بعد فترة وجــيــزة من 
 لتعطيله 

ً
نهائيات كأس العالم 2010، رسميا

اختبار المنشطات.

كيروش كيروش 
متعطش متعطش 
للتحدياتللتحديات

1:00م

10:00م

إيران x ويلز

أميركا x إنكلترا

إنكلترا لحسم التأهل إنكلترا لحسم التأهل 
وأميركا للتمسك بآمالهاوأميركا للتمسك بآمالها

وسط تحذير من مدربهم غاريث ساوثغيت من 
مغبة االستخفاف باألميركيين، يسعى اإلنكليز إلى 
تأكيد بدايتهم النارية في مونديال قطر، وحسم 
تأهلهم عن المجموعة الثانية للدور ثمن النهائي، 
عندما يتواجهان اليوم الجمعة على ملعب البيت 

في الخور.
وبــدأ منتخب »األســـود الثالثة« رحلته نحو 
ــفـــوز باللقب  تــحــقــيــق حــلــم مــعــانــقــة الــمــجــد والـ
العالمي للمرة الثانية، بعد أولى على أرضه عام 
1966، باستعراض هجومي 6-2 على حساب 
منتخب إيراني غارق في االحتجاجات التي تمر 
بها البالد منذ قرابة شهرين، على خلفية وفاة 
(، بعد ثالثة أيام من 

ً
الشابة مهسا أميني )22 عاما

توقيفها لعدم التزامها بلباس الجمهورية اإلسالمية.
وحققت إنكلترا، رابعة مونديال 2018 ووصيفة 
كأس أوروبا، أكبر فوز لها بمباراتها االفتتاحية في 
تاريخها المونديالي، وهو ثاني أكبر انتصار لها 
في كأس العالم عموما بعد فوزها على بنما )1-6( 

في مونديال 2018.
وتصدرت إنكلترا المجموعة بفارق نقطتين أمام 
خصمها المقبل الــواليــات المتحدة وجارتها 

ويلز اللتين تعادلتا 1-1 افتتاحا.

ــــى  ــا إلـ ــهــ ــتــ ــاقــ ــرا بــــطــ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ وســــتــــحــــســــم إنـ
ــــال خـــرجـــت مــنــتــصــرة  ثــمــن الــنــهــائــي فـــي حـ

مــــن مــواجــهــتــهــا الـــثـــالـــثـــة فــــي الـــنـــهـــائـــيـــات مع 
األميركيين، بعد مونديال 1950 )خسرت صفر-1 
في دور المجموعات( و2010 )تعادال 1-1 في دور 
الــمــجــمــوعــات أيــضــا(، بــغــض الــنــظــر عــن نتيجة 
المباراة الثانية التي تقام على ملعب أحمد بن 

علي في الريان بين ويلز وإيران.
واســتــنــادا إلـــى مــا قــدمــتــه ضــد إيـــــران، تبدو 
إنــكــلــتــرا مــرشــحــة بــقــوة لــلــخــروج منتصرة من 
لقاء فريق أميركي شــاب بــدا في طريقه لحسم 
النقاط في مباراته األولى مع ويلز، بعدما تقدم 
في الشوط األول بهدف تيم وياه قبل أن يحرمه 
غاريث بيل من نقطتين بهدف في الدقيقة 82 من 

ركلة جزاء.
ويـــدخـــل الــمــنــتــخــب األمــيــركــي الــلــقــاء مـــن أجــل 
ــواه، ال سيما أن الخسارة  تحقيق الــفــوز دون سـ
ستجعل موقفه من التأهل صعبا للغاية، بينما 
التعادل يحافظ على آماله، بعد تعادله مع ويلز 

في الجولة االفتتاحية للمجموعة بهدف لمثله.

خسر شارة القائد ومعها لقب »كابتن أميركا«، لكن في عمر الرابعة والعشرين 
ما زال كريستيان بوليسيك السالح الهجومي الرئيسي في تشكيلة المنتخب 
األميركي الطامح الى الخروج باالنتصار على اإلنكليز اليوم الجمعة، ما 

سيفتح أمامه باب التأهل لثمن نهائي مونديال قطر.
االنــضــمــام الــى المنتخب الــوطــنــي يشّكل مــصــدر ارتــيــاح لالعب 
الــذي يعاني في حياته اليومية من االكتفاء بلعب دور البديل في 
فريقه تشلسي اإلنكليزي. صحيح أنه شارك هذا الموسم في 13 من 
المباريات الـ14 التي خاضها الفريق اللندني في الدوري الممتاز، 
، في وضع اعتاده منذ انتقاله الى 

ً
لكن في ثالث منها كان أساسيا

 من بوروسيا دورتموند األلماني 
ً
»برميرليغ« قبل أربعة أعوام قادما

مقابل 65 مليون يورو. العب موهوب، سريع، رشيق، قادر على 
المراوغة، والتمرير والتسجيل بكلتا قدميه، يتمتع بوليسيك 

بجميع مواصفات المهاجم الحديث.

هاري كين... جاهز للقاء بوليسيك السالح الهجومي الرئيسي
ــمـــدرب غـــاريـــث ســاوثــغــيــت أمــــس أن هــــداف المنتخب  أعــلــن الـ
اإلنكليزي هاري كين، الذي تعرض إلصابة في كاحله األيمن أمام 
إيـــران، بــات جــاهــزا للعب مــع »األســـود الــثــالثــة« بمواجهة نظيره 

األميركي.
وقال ساوثغيت، في مقابلة مع قناة »آي تي في«، »هو بخير. 
تمرن مرة جديدة بمفرده اليوم، ولكنه سيعود إلى المنتخب 

اليوم وكل شيء يسير بشكل جيد من أجل المباراة«.
وأكد ساوثغيت جاهزية مهاجمه قائال: »لقد تحققنا 

لكي نكون متأكدين، ولكن كل شيء يسير بشكل جيد«، 
مضيفا: »اإلصابة هي في القدم أكثر من الكاحل. لقد 

كانت عرقلة قوية، لكن لحسن الحظ اجتازها من 
دون الكثير من الضرر«.

https://www.aljarida.com/article/5627
https://www.aljarida.com/article/5626


األرجنتين لنسيان الكبوة وتحقيق انتفاضة أمام المكسيك السبتاألرجنتين لنسيان الكبوة وتحقيق انتفاضة أمام المكسيك السبت
السعودية لمواصلة العطاء وتحقيق نتيجة مدوية جديدة على حساب بولنداالسعودية لمواصلة العطاء وتحقيق نتيجة مدوية جديدة على حساب بولندا

يسعى المنتخب األرجنتيني، بقيادة 
النجم ليونيل ميسي، إلــى استعادة 
التوازن وتحقيق الفوز عندما يتواجه 
مــــع الــمــكــســيــك الـــســـبـــت، فــــي الــجــولــة 
الثانية من منافسات المجموعة الثالثة 

بمونديال قطر 2022.
وكــــان »الــتــانــغــو« تــعــرض لخسارة 
مفاجئة ومدوية أمام السعودية 1-2 في 
الجولة األولى، ومن المؤكد أن الخطأ 
أصبح ممنوعا على المدرب سكالوني 
وكتيبته في حال أراد مواصلة المشوار 

بالمونديال.
ويــحــتــل الــمــنــتــخــب الــســعــودي 
صـــــــــدارة الـــمـــجـــمـــوعـــة بــرصــيــد 
ثـــاث نــقــاط مــقــابــل نقطة لكل 
من المكسيك وبولندا اللذين 
تــعــادال فــي الجولة األولـــى، 
بـــيـــنـــمـــا يـــقـــبـــع الــمــنــتــخــب 
األرجــــنــــتــــيــــنــــي فــــــي ذيــــل 

المجموعة با رصيد.
ــر  ــ ــثــ ــ ولـــــــــــــــم يـــــــكـــــــن أكــ
ــن فـــي  ــيــ ــمــ ــائــ ــشــ ــتــ ــمــ الــ
المعسكر األرجنتين 
يـــــــــتـــــــــوقـــــــــع ســـــــقـــــــوط 
ــج  ــدجــ ــمــ ــتــــخــــب الــ ــنــ ــمــ الــ
بالنجوم أمـــام السعودية التي 
اعتبرت في البداية أنها الحلقة 
األضعف في المجموعة، قبل 
أن تؤكد أنها »حصان أسود« 
مرتقب في المجموعة، حيث 
اســتــطــاعــت إيــــقــــاف سلسلة 
انتصارات األرجنتين الذي دام 

36 مباراة على التوالي.
ومـــن المحتمل أن يجري 
الــــــمــــــدرب ســــكــــالــــونــــي بــعــض 
التغييرات على التشكيل الذي 
خاض به المباراة األولــى، وترجح 
بعض الــتــقــاريــر أن يــشــارك مــاركــوس 
اكــونــيــا بــــدال مـــن تــالــيــافــيــكــو، وكــذلــك 
قد يلعب غونزالو مونسيال بــدال من 
مولينا، كما أشـــارت بعض التقارير 

األرجنتينية الى احتمال مشاركة اينزو 
فيرنانديز في خط الوسط بدال من دي 
بــول الــذي لم يقدم األداء المنتظر في 

المباراة االولى أمام السعودية.
وحــاول ليونيل ميسي شد عزيمة 
ــال »هــــذه المجموعة  زمـــائـــه، حــيــث قـ
لــن تستسلم، ســنــحــاول التغلب على 

المكسيك«.
فـــي الـــمـــقـــابـــل، ســيــكــون المنتخب 
الــمــكــســيــكــي مـــرشـــحـــا لــتــخــطــي دور 
المجموعات فــي حــال تغلب أو حتى 
تعادل مع المنتخب األرجنتيني، حيث 
سيحصل على النقطة الثانية في حال 
تعادل مع األرجنتين، وسيكون الفوز 

على السعودية في آخر مباراة مفتاحه 
لــلــعــبــور. وكـــــان الــمــنــتــخــب المكسيكي 
فــــرض ســيــطــرتــه عــلــى الـــمـــبـــاراة األولــــى 
أمـــام بــولــنــدا، إال أن هجمة واحــــدة فقط 
من الطرف اآلخر كانت كافية للحصول 
عــلــى ضـــربـــة جــــــزاء، بــعــد تـــعـــرض قــائــد 
الفريق البولندي للعرقلة مــن هيكتور 
هيريرا مدافع المنتخب المكسيكي، إال أن 
الحارس اوتشوا ظهر كعادته في بطوالت 
المونديال وتصدى لركلة الجزاء ليساهم 

في خروج فريقه بنقطة التعادل.
ــا قـــدمـــه الــمــنــتــخــب  ــا عـــلـــى مــ ــيـــاسـ وقـ
المكسيكي في المباراة األولــى ستكون 
المواجهة أمـــام األرجنتين سجاال بين 

الطرفين، حيث يمتاز العبو المكسيك 
بالسرعة والمهارات الفنية بقيادة ثاثي 
ــن ألــكــســيــس فــيــجــا وهــنــري  الــهــجــوم مـ
ــن، إضـــافـــة إلــــى هــيــرفــيــنــغ لــوزانــو  ــارتـ مـ

مهاجم نابولي اإليطالي.

السعودية وبولنداالسعودية وبولندا

وفـــي الـــمـــبـــاراة األخـــــرى ضــمــن نفس 
ــل الــمــنــتــخــب  ــيـــدخـ ــة، سـ ــوعـ ــمـ ــجـ ــمـ الـ

السعودي مواجهته أمــام بولندا 
بثقة عالية بعد اإلنجاز التاريخي 

الذي حققه أمام األرجنتين.
وأظـــهـــر الــمــنــتــخــب الخليجي 

نضجا وانضباطا تكتيكيا قد يساهم في 
اإلطاحة بأي منافس مهما كان، وال شك 
في أن ما قدمه »األخضر« يشير إلى عقلية 
المدرب هيرفي رينارد الذي أصبح وبعد 
مباراة واحدة فقط مضربا للمثل في هذه 
البطولة المونديالية، وذلك بناء على ما 
صرح به العبو المنتخب الياباني الذين 
استمدوا عزيمتهم بالفوز على ألمانيا، 
مــن خــال متابعة فــوز السعودية على 

المنتخب الاتيني العريق.
ويعول المنتخب السعودي أيضا على 
العب الوسط سالم الدوسري الذي أصبح 

رجل المناسبات الكبيرة، بهدفه الرائع 
عــلــى األرجــنــتــيــن، وبــــات الـــدوســـري 
»الــتــورنــيــدو« )اإلعــصــار(  الملقب بـــ
 للجهود الجبارة التي يبذلها 

ً
»نظرا

 في 
ً
 أساسيا

ً
في الملعب، عنصرا

صفوف الصقور الخضر«.
ــيــــحــــاول  فـــــــي الـــــمـــــقـــــابـــــل، ســ
المنتخب الــبــولــنــدي تعويض 

ــــة جـــــــــزاء أمـــــام  ــلـ ــ إهــــــــــــداره ركـ
المكسيك واكــتــفــاءه بنقطة 
الـــتـــعـــادل، وســيــكــون الــفــوز 
على السعودية بوابة عبور 
محتملة لــلــدور الــثــانــي، إال 
أن الـــهـــداف ليفاندوفسكي 

ورفاقه يعلمون جيدا أن 

التكهنات السابقة للبطولة التي وضعت 
المنتخب السعودية كمحطة سهلة لم 
تعد كما كــانــت، لذلك البــد على الفريق 
األوروبــي اللعب بحذر وتــدارك أي خطأ 

قد يكلفه نقاط المباراة.

... وجانب من تدريبات المنتخب األرجنتيني

سالم الدوسري

جانب من تدريبات المنتخب المكسيكي

مهمة محفوفة بالمخاطر لفرنسا أمام الدنمارك
»نسور قرطاج« لإلطاحة بـ »الكنغر« األسترالي»نسور قرطاج« لإلطاحة بـ »الكنغر« األسترالي

يدخل المنتخب الفرنسي مباراته 
أمــام نظيره الدنماركي، السبت، بثقة 
ــاول الــمــنــتــخــب  ــيــــحــ ــة، فـــيـــمـــا ســ ــيــ ــالــ عــ
التونسي تحقيق الــفــوز األول عندما 
ــا ضـــمـــن مــنــافــســات  ــيـ ــرالـ ــتـ يــــواجــــه أسـ
المجموعة الرابعة بمونديال قطر 2022.

وكان المنتخب الفرنسي قلب تأخره 
بهدف إلى فوز كبير )4-1( على نظيره 
األسترالي، في مستهل مشواره للدفاع 
عـــن لــقــبــه كــبــطــل لـــكـــأس الـــعـــالـــم، فيما 
اكتفى المنتخبان التونسي والدنماركي 

بالتعادل في الجولة األولى.
ويــــــــعــــــــانــــــــي مـــنـــتـــخـــب 
ــنــــة  ــعــ »الــــــــــــــــديــــــــــــــــوك« لــ
اإلصابات، حيث يغيب 
عــــــن صـــــفـــــوف الـــفـــريـــق 
الــمــشــارك بــالــمــونــديــال: كــريــم بنزيمة، 
وبول بوغبا وكانتي، كما غادر لوكاس 
هيرنانديز بعثة الفريق، بعد أن أصيب 

في المباراة األولى.
م منتخب  ورغــــم كـــل الــغــيــابــات، قــــدَّ
 أمــام أستراليا، 

ً
فرنسا مستوى مميزا

وتألق العديد من نجوم الفريق، وعلى 
رأســهــم المهاجم أولــيــفــر جــيــرو، الــذي 
لم يكن سيشارك لــوال إصابة بنزيمة، 
 في 

ً
 بارزا

ً
كما يلعب كيليان مبابي دورا

إرهاق الخصوم، من خال تحركاته على 
الطرف األيسر، واألهم من ذلك يحافظ 
الــمــنــتــخــب الــفــرنــســي عــلــى انــضــبــاطــه 
التكتيكي، الذي كان وال يزال أحد أهم 
أســـبـــاب تــتــويــج الــمــنــتــخــب بــمــونــديــال 

.2018
ل الــمــنــتــخــب  ــوِّ ــ ــعــ ــ ــــي الــــمــــقــــابــــل، يــ فــ
الـــدنـــمـــاركـــي، بــقــيــادة الـــمـــدرب كاسبر 
هيولماند، على نجم الفريق كريستيان 

إريكسن، العائد إلى الماعب بعد أزمة 
قلبية كادت تودي بحياته، إلى جانب 
حارس المرمى المتألق كاسبر شمايكل. 
ورغـــم أنــه لــم يقدم المستوى المتوقع 
في المواجهة األولــى أمــام تونس، فإن 
المنتخب الــدنــمــاركــي يملك العناصر 
التي بإمكانها قلب الموازين وتشكيل 

صـــعـــوبـــة عـــلـــى نـــظـــيـــره الـــفـــرنـــســـي فــي 
مواجهة السبت.

تونس إلثبات جدارتهاتونس إلثبات جدارتها

ــمــــن نــفــس  ــاراة أخـــــــــــرى، ضــ ــ ــ ــبـ ــ ــ وفــــــــي مـ
المجموعة، سيحاول المنتخب التونسي 

تحقيق الــفــوز على أســتــرالــيــا الــمــهــزوزة، 
ــد أثــبــت »نــســور قـــرطـــاج« فــي الــمــبــاراة  وقـ
األولـــــى أنــهــم عــلــى مــســتــوى عـــــاٍل، لكنهم 
أضاعوا العديد من الفرص. ويعتمد جال 
القادري، مدرب تونس، على ثنائي الدوري 
الفرنسي؛ منتصر الطالبي )لوريان(، وعلي 
ــان(، إلـــى جــانــب نجم الفريق  ــ الــعــابــدي )كـ

المهاجم وهبي الخزري، الذي جلس على 
مقاعد االحتياط في مواجهة الدنمارك، 

كما سيكون ياسين الخنيسي، الذي 
يمتاز بالسرعة، على موعد إلثبات 

إمكانياته.
من جانبه، يتعين على المنتخب 
األسترالي إعادة تنظيم خط دفاعه، 
ــات شــاســعــة  ــاحــ ــســ ــرك مــ ــ ــ الــــــــذي تـ
لفرنسا، إلى جانب ارتكابه العديد 
من األخطاء الفادحة، ليبقي على 
رقمه السلبي في بطوالت كأس 
العالم في تاريخ مشاركاته، حيث 
لـــم يــحــافــظ عــلــى نــظــافــة شباكه 
ســـوى فــي مــبــاراة واحــــدة بكأس 
العالم، حينما تعادل بدون أهداف 
مـــع منتخب تشيلي فـــي نسخة 
ــام 1974 بألمانيا  الــمــســابــقــة عــ

الغربية.

األرجنتين x المكسيك
١٠:٠٠م

٤:٠٠م
بولندا x السعودية

تونس x أستراليا
١:٠٠م

٧:٠٠م
فرنسا x الدنمارك

كريستيان إريكسنكيليان مبابي
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رياضة
ماتيوس وشفاينشتايغر ينتقدان أداء »المانشافت« وزوله

ــانــــي،  ــمــ انـــتـــقـــد الـــثـــنـــائـــي األلــ
ــالـــم ســابــقــا،  ــائـــز بـــكـــأس الـــعـ ــفـ الـ
ــيـــان  ــتـ ــيــــوس وبـــاسـ ــاتــ لـــــوثـــــار مــ
شــفــايــنــشــتــايــغــر، أداء نــيــكــاس 
زولــه مدافع المنتخب األلماني، 
في المباراة التي خسرها الفريق 
1-2 أمام نظيره الياباني األربعاء، 
في مستهل مشواره بالمجموعة 
الــخــامــســة بـــالـــمـــونـــديـــال، الــــذي 
تــتــواصــل مــنــافــســاتــهــا فـــي قطر 

حتى 18 ديسمبر المقبل.
وكــــــــــــان مـــــــدافـــــــع بـــــوروســـــيـــــا 
دورتموند، الذي سبق له اللعب 

تحت قيادة هانزي فليك، مدرب 
المنتخب األلماني، حينما كان 
 لــبــايــرن مــيــونــيــخ، شــارك 

ً
مــدربــا

كظهير أيمن، في حين أنه يلعب 
عادة كقلب دفاع في ناديه، بينما 

تم استبعاد تيلو كيرهر. 
 ،)

ً
وقـــــال مـــاتـــيـــوس )61 عـــامـــا

وهو الفائز بكأس العالم 1990، 
لتلفزيون بــيــلــد، »دائـــمـــا أســانــد 
هــــانــــزي فـــلـــيـــك، لــكــنــنــي ال أفــهــم 
بعض األشــيــاء التي حدثت في 
الــــمــــبــــاراة، الــــمــــدرب يــجــب عليه 
الــتــعــامــل مــع هـــذه الــتــســاؤالت«، 

: »لماذا لم يلعب كيرهر، 
ً
مضيفا

 ،
ً
 يلعب مؤخرا

ً
رغم أنه كان دائما

األهــــــــــــــداف جــــــــــاءت مــــــن جـــانـــب 
 .»

ً
ــه لــيــس ظــهــيــرا ــ الــجــنــاح، وزولـ

 كذلك 
ً
ولــم يكن ماتيوس راضيا

عن تبديات فليك خال المباراة. 
وأردف: »بـــــإخـــــراج تـــومـــاس 
مولر وإلكاي غوندوغان، وهما 
العبان خبيران في نفس الوقت، 
ــلـــوب  ــاب الـــنـــظـــام وكــــذلــــك أسـ ــ غــ
 
ً
اللعب«. وبتحقيق إسبانيا فوزا
 على كوستاريكا بنتيجة 

ً
كبيرا

7 - صفر في مستهل مبارياتها 
بالمونديال، قد يصبح الخروج 
األلـــمـــانـــي الــمــبــكــر مـــن الــبــطــولــة 
، فـــي حـــال خــســر رجـــال 

ً
حــقــيــقــيــا

فليك أمام إسبانيا األحد المقبل، 
وكذلك تحقيق المنتخب الياباني 
نقطة أمام نظيره الكوستاريكي 

في اليوم ذاته.
وكان المنتخب األلماني خرج 
مــن دور المجموعات فــي كأس 
العالم 2018 بروسيا، وهو الذي 
دخـــل تــلــك النسخة وهـــو حامل 
لــقــب بــطــولــة عــــام 2014، وكـــان 
شفاينشتايغر ساعد المنتخب 
األلـــمـــانـــي عـــلـــى تــحــقــيــق الــلــقــب 

عــام 2014، لكنه كــان مستاء من 
أداء زوله. 

ارتكبنا أخطاء كبيرة

ــب بــــايــــرن مــيــونــيــخ  ــ وقـــــــال العــ

السابق، في تصريحات لقناة »ايه 
آر دي«، خال تحليله لهدف التعادل 
من المنتخب الياباني عن طريق 
ريتسو دوان، بعد أن تقدم األلمان 
بهدف غوندوغان من ضربة جزاء، 
»ارتكبنا أخطاء كبيرة في الدفاع«.

وأضــــــــاف: »حــيــنــمــا تـــكـــون في 
موقف رجل لرجل، وخاصة حينما 
، يــجــب أال تجعله 

ً
يــكــون مــنــدفــعــا

ــزاء،  يـــدخـــل بـــالـــكـــرة لــمــنــطــقــة الـــجـ
بــل يجب عليك أن تسد المنطقة 
 عنها، ألنه 

ً
وتجعله يجري بعيدا

يمكنه فعل القليل فقط خارجها«. 
وجـــاء الــهــدف الثاني مــن تاكوما 
أســانــو، وهـــو مثل دوان ريتسو، 
يلعب في الــدوري األلماني، وهو 
الهدف الذي كان يمكن تجنبه على 
حسب شفاينشتايغر.       )د ب أ(

نيكاس زوله
شفاينشتايغر والمدرب فليك

الصحافة اإلسبانية تتغنى بالسباعية
تغنت الصحافة اإلسبانية، أمس 
)الخميس(، باالنتصار الكبير الذي 
حــقــقــه المنتخب اإلســبــانــي على 
كوستاريكا بسباعية نظيفة، الذي 
استهل به مشواره بمونديال 2022 

في قطر.
وذكـــــــــرت صــحــيــفــة مــــاركــــا فــي 
ــيـــســـي »إســـبـــانـــيـــا  ــرئـ ــا الـ ــهـ ــوانـ ــنـ عـ
قاسية«، مضيفة في عنوان فرعي: 
ــــرض مــتــنــاغــم  ــة مــبــهــرة وعــ ــدايــ »بــ
لفريق لويس إنريكي: سبعة أهداف 

سجلها ستة هدافين«.
وأبــــــــرزت »مــــاركــــا« أن منتخب 
ــر عــــــدد مــن  ــبــ ــا ســـجـــل أكــ ــيـ ــانـ ــبـ إسـ
األهداف بمباراة واحدة في تاريخ 

مشاركاته بكأس العالم.
ونقلت الصحيفة تصريحات 
مدرب المنتخب لويس إنريكي عقب 
المباراة، والتي قــال فيها: »هدفي 
ليس إسكات األصوات، لكن التأهل«.
كما سلطت الصحيفة الضوء 
عــلــى أن غــافــي بــــات ثــالــث أصــغــر 
ــاريــــخ كـــــأس الــعــالــم  ــي تــ هـــــــداف فــ
بعد األســطــورة الــبــرازيــلــي بيليه، 

والمكسيكي مانويل روساس.
من ناحيتها، كتبت صحيفة آس 
في عنوانها: »)انتصار( للحلم«، في 
إشارة إلى أن هذا االنتصار يفتح 
ــاب الـــتـــفـــاؤل لــلــفــوز بــلــقــب كــأس  بــ
العالم الثاني في تاريخ إسبانيا، 

بــعــد فـــوزهـــا بــالــلــقــب فـــي نسخة 
جنوب إفريقيا 2010 على حساب 
هولندا. وأضافت: »إسبانيا تحدث 
ضجة في المونديال بمهرجانها 

أمام كوستاريكا«.
واختارت »موندو ديبورتيفو« 
عنوان »ال روخا اآللــي«، وأضافت: 
»عرض مذهل لفريق مصارع سجل 
أكبر عــدد من األهـــداف في مباراة 

بتاريخه بالمونديال«.
وتابعت: »سيطرة كاملة وأهداف 
ــمــــو وأســيــنــســيــو  ــن تـــوقـــيـــع أولــ مــ
وفيران )2( وسولير وموراتا وغافي 
أفضل العب في المباراة وهو في 

.»
ً
سن 18 عاما

أما صحيفة سبورت، فذكرت في 
عنوانها الرئيسي »أولــيــه أوليه«، 
ــت: »إســـبـــانـــيـــا اســتــهــلــت  ــ ــافــ ــ وأضــ
مــشــوارهــا فــي المونديال بعرض 

كروي رائع واكتساح«.
وذكــــــــــــرت فــــــي عــــــنــــــوان فـــرعـــي 
»انتصار جماعي: سجل األهــداف 
ــران )2(  ــيــ أولـــكـــو وأســيــنــســيــو وفــ
وغافي الذي اختير أفضل العب في 

المباراة وسولير وموراتا«.
ــفـــة أحــــد  ــيـ ــلـــت الـــصـــحـ ــقـ ــا نـ ــمــ كــ
تصريحات لويس إنريكي، والذي 
قال فيه: »كنا استثنائيين ولعبنا 
بأسلوبنا الــــذي نتمسك بــه منذ 

سنوات«.

غاف صحيفتي ماركا وسبورت

فرنسا وإنكلترا وإسبانيا… استثناء من المفاجآتفرنسا وإنكلترا وإسبانيا… استثناء من المفاجآت
في وقت شهد مونديال المفاجآت، 
أو مــونــديــال 2022 بقطر، بعد 4 أيــام 
مــــن انـــطـــاقـــه، صــدمــتــيــن مــــن الــعــيــار 
الثقيل الثنتين من القوى الكبرى في 
عالم كرة القدم، األرجنتين وألمانيا، 
عــلــى الــتــرتــيــب، فـــرض الــمــنــطــق نفسه 
بالنسبة لمنتخبات أخرى كشرت عن 
 بــانــتــصــارات عريضة، 

ً
أنيابها مــبــكــرا

مثل إنكلترا وفــرنــســا، حاملة اللقب، 
 إسبانيا.

ً
وأخيرا

وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــقــيــمــة الــنــســبــيــة 
ــــذي تــحــقــق بـــهـــذه الــبــســاطــة  لــلــفــوز، الـ
والـــوضـــوح الــشــديــديــن، ضــد منافس 
أظهر دونية واضحة مقارنة بكتيبة 
المدرب لويس إنريكي مارتينيز، فإن 
االنتصار الذي ال جدال فيه، من البداية 
إلــى النهاية، بنتيجة 3-0 لمصلحته 
في نصف ساعة، ثم حصيلة إجمالية 
بسباعية نظيفة، هّدأ من حالة الثورة 
في بداية هذه النسخة من كأس العالم.

لــعــريــض  ا االنــتــصــار  ولــعــل هــذا 
لـ »الماتادور« خطوة واضحة وضرورية 
في بداية المشوار نحو النجمة الثانية 
على القميص، السيما مع حالة القلق 
التي تشعر به الفرق األخرى المرشحة 

للقب على الورق للقب في البطولة.
وفشلت األرجنتين و ليونيل ميسي، 

بعد السقوط الــمــدوي أمــام السعودية 
)1-2(، وكذلك ألمانيا، التي خسرت على 
عكس التوقعات على يد »الساموراي« 
الياباني بنفس النتيجة قبل ساعة من 
ــبـــان، فــي حصد  انــطــاق مــواجــهــة اإلسـ
أول 3 نقاط لهما بعد اليوم األول، كما 
لــم تفز كــرواتــيــا، وصــيــف بطل العالم، 
وال الدنمارك، بتعادلين سلبيين أمام 

الــجــاريــن العربيين منتخبي المغرب 
وتونس على الترتيب.

ومن منظور آخر، انضمت إسبانيا، 
فــي أول ظــهــور لــهــا، إلــى إنــكــلــتــرا، التي 
اكـــتـــســـحـــت إيـــــــــران بـــســـداســـيـــة مــقــابــل 
هدفين، االثنين الماضي، وفرنسا التي 
عاقبت بقسوة تقدم أستراليا بهدف، 
وسحقتها في النهاية برباعية، ولكن 

يتفوق اإلســبــان بــأنــهــم  حــافــظــوا على 
نظافة شباكهم في يــوم تجاوز حاجز 
الـ 100 هدف في المونديال، فقط خلف 
البرازيل واألرجنتين وفرنسا وإيطاليا 
 أكثر منها 

ً
وألمانيا الذين سجلوا أهدافا

في البطولة.

أسينسيو يسجل بقميص إسبانيا أسينسيو يسجل بقميص إسبانيا 

وفي الوقت الــذي سجل دانــي أولمو 
اسمه في سجل الكرة اإلسبانية بهدفه 
المئوي في كأس العالم، شهدت المباراة 
ــاركـــو  ــم الــــشــــاب مـ ــنـــجـ  عـــــــودة الـ

ً
أيــــضــــا

أسينسيو لهز الشباك بقميص منتخب 
ــام »لــــوس  ــ ــ ــــاده بـــالـــهـــدف الـــثـــانـــي أمـ ــ بـ
تيكوس«، بعد 4 سنوات من الغياب، منذ 
آخــر هــدف دولــي له في شباك كرواتيا 
ببطولة دوري األمم في سبتمبر 2018.
 من 

ً
وقبل أن يتم اســتــدعــاؤه مــجــددا

لــويــس إنــريــكــي لمنتخب إسبانيا في 
التعادل أمام البرتغال بهدف في يونيو 
 
ً
 شاهدا

ً
الماضي، كان صاحب الـ 26 عاما

للمرة األخيرة على االنتصار العريض 
والـــتـــاريـــخـــي عــلــى ألــمــانــيــا بــســداســيــة 
نظيفة بدوري األمم في نوفمبر 2020. 
)إفي(

العبو إسبانيا بعد الفوز على كوستاريكا

اليابانيون يطالبون بعطلة 
لالحتفال بالفوز على ألمانيا

طالب اليابانيون، عبر مواقع التواصل االجتماعي، بإعان 
عطلة رسمية لاحتفال بالفوز على منتخب ألمانيا في انطاقة 

الفريقين بمونديال قطر.
وانتشرت التغريدات المطالبة بإعان أمس عطلة، عبر شبكة 
تويتر خال الساعات التالية من انتهاء المباراة التي فاز بها 

»الساموراي األزرق« بنتيجة )2-1( على بطلة العالم 4 مرات.
ولجأ بعض اليابانيين إلــى الفكاهة لاحتفال بالنتيجة، 
ودعــوا إلى السير على خطى السعودية التي أعلنت األربعاء 
عطلة رسمية، بعدما فازت هي األخرى بشكل غير متوقع على 
األرجنتين بنفس النتيجة، كما انتشرت رسائل االعتذار لمدرب 
المنتخب الوطني هاجيمي مورياسو، عن التشكيك في قدراته 

وقدرات الفريق.
مــن جانبه، أكــد رئيس وزراء الــيــابــان فوميو كيشيدا أنها 
»كانت مباراة رائعة، حيث أظهر الفريق قدراته والقدرة الفردية 

لاعبيه، وكذلك إدارة المدرب«.
)إفي(

أين ستقام أين ستقام كأس العالم كأس العالم 20262026؟؟
ــلـــي كــــل مــــا تــحــتــاج  فـــيـــمـــا يـ
إلــى معرفته من معلومات عن 
نهائيات كــأس العالم المقبلة 

لكرة القدم في 2026:
أيــــــن ســـتـــقـــام كــــــأس الـــعـــالـــم 

2026؟
• ستقام نسخة كأس العالم 
2026 فـــي الـــواليـــات الــمــتــحــدة 
ــدا والـــمـــكـــســـيـــك، ومـــــن ثــم  ــنــ وكــ
ســتــكــون أول بــطــولــة تــقــام في 

ثاث دول مختلفة.
ــة  ــ ــولـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ • مــــــــبــــــــاريــــــــات الـ
بــــالــــواليــــات الـــمـــتـــحـــدة ســتــقــام 
فـــــــــي مــــــــــــدن ســــــيــــــاتــــــل وســـــــــان 
فــرانــســيــســكــو ولــــوس أنجلس 
وكــــانــــســــاس ســـيـــتـــي وداالس 

وأتانتا وهيوستون وبوسطن 
وفيادلفيا وميامي ونيويورك-

نيوجيرزي.
• ستقام مــبــاريــات البطولة 
بالمكسيك في مكسيكو سيتي 

ووادي الحجارة ومونتيري.
• المباريات بكندا ستقام في 

فانكوفر وتورونتو.
مــتــى ســتــقــام نــهــائــيــات كــأس 

العالم 2026؟
• لــم يكشف االتـــحـــاد الــدولــي 
لكرة القدم )الفيفا( بعد عن مواعيد 
إقامة البطولة على وجه التحديد.
ــــأس الـــعـــالـــم إلــى  • ســتــعــود كـ
ــــي يــونــيــو  ــتـــاد فـ مــــوعــــدهــــا الـــمـــعـ
ــرار  ــيـــو عـــــام 2026، بـــعـــد قــ ويـــولـ

إقــامــتــهــا فـــي نــوفــمــبــر وديسمبر 
ــــرارة  فـــي قــطــر حـــالـــيـــا، بــســبــب حـ
الصيف في الدولة الخليجية، حيث 
تتجاوز درجة الحرارة صيفا 40 

درجة مئوية.
ــــم عــــــدد الـــمـــنـــتـــخـــبـــات الــتــي  كـ
ســتــنــافــس فــــي نـــهـــائـــيـــات كـــأس 

العالم 2026؟
• سيشارك في البطولة وألول 
مــرة 48 منتخبا بــداًل من العدد 

الحالي في قطر وهو 32.
ــلـــدول المضيفة  ــل ســبــق لـ هـ

تنظيم كأس العالم؟
• استضافت المكسيك كأس 
العالم مرتين من قبل في 1970 
وفي 1986، وستصبح أول دولة 

تستضيف النهائيات 3 مرات.
ــافــــت الــــــواليــــــات  ــتــــضــ • اســ
المتحدة البطولة مــرة واحــدة 

في عام 1994.

• لــــــــم يــــســــبــــق لـــــكـــــنـــــدا أن 
استضافت كــأس العالم لفرق 
الرجال، لكنها استضافت كأس 

العالم للسيدات في 2015.

ــا الـــــــــــدول األخـــــــــــرى الـــتـــي  ــ مــ
نافست على استضافة نسخة 

2026؟
• المغرب هو الدولة األخرى 
التي نافست من أجل استضافة 

كأس العالم 2026.
• اتــخــذ الــقــرار بمنح حقوق 
التنظيم إلــى الــدول الثاث بعد 
تــصــويــت الــجــمــعــيــة العمومية 
للفيفا في 2018 الذي منح هذه 
الـــــــدول 134 صـــوتـــا مــقــابــل 65 

صوتا للمغرب.
• وكانت هذه المرة الخامسة 
ــتـــي يــفــشــل بـــهـــا الـــمـــغـــرب في  الـ
الحصول على حقوق استضافة 

النهائيات.

»األفضل« بروين يسخر من فوزه بـ
سخر صانع األلعاب البلجيكي كيفن دي بروين من 
حصوله على جائزة أفضل العب في مباراة منتخب 

باده االفتتاحية في المونديال.
وأبدى دي بروين دهشته من حصوله على جائزة 
أفضل العب، السيما أنه لم يظهر بمستواه المعتاد 

في المباراة.
 في مؤتمر صحافي 

ً
وتحدث دي بروين ســاخــرا

بعد اللقاء: »ال أعتقد أنني لعبت مباراة رائعة، وال 
أعرف لماذا حصلت على الجائزة. ربما بسبب اسمي«.

وأضاف العب فريق مانشستر سيتي اإلنكليزي: 
 في الشوط 

ً
»لم نلعب بشكل جيد كفريق، خصوصا

، وأخذ منتخب كندا 
ً
األول. لقد بدأنا بشكل سيئ حقا

زمام المبادرة«. وشدد دي بروين: »ال أعتقد أننا لعبنا 
مباراة جيدة، وكذلك أنا، لكننا وجدنا طريقة للفوز«. 
وأكمل دي بروين 23 تمريرة صحيحة فقط من 
إجمالي 33 تمريرة قام بها في المباراة، لتبلغ دقة 
تــمــريــراتــه )70 فـــي الــمــئــة(، رغـــم أنـــه صــنــع 4 فــرص 
للتهديف، أي أكثر بثاث مــرات من أي زميل له في 

الفريق. 
 عن سؤال بشأن مناقشته الحادة مع زميله 

ً
وردا

توبي ألدرفيريلد فور تسجيل منتخب بلجيكا هدفه 
الوحيد في الــمــبــاراة، قــال دي بــرويــن: »عندما رأيت 
الطريقة التي لعبنا بها، اعتقدت أننا كنا نبحث عن 

، وكانت المساحات بيننا 
ً
التمريرات الطويلة كثيرا

 .»
ً
بعيدة حقا

وأضـــاف الاعب البلجيكي: »يتعين عليك جذب 
الضغط واللعب القصير وعبور هذا الخط، لكنني 
 بما يكفي للقيام بذلك. 

ً
ال أعتقد أننا كنا شجعانا

وخال فترة الراحة ما بين الشوطين قمنا بتوضيح 
األمر، لتصبح األجواء على ما يرام، ال توجد مشاعر 

قاسية مع توبي«.

الدنماركي توماس دياليني 
يودع المونديال

أفاد االتحاد الدنماركي لكرة القدم، 
بأن العب خط الوسط الدولي توماس 
ديايني سيغيب عن بقية مباريات 
كأس العالم المقامة في قطر لإلصابة.
وأصيب العب إشبيلية اإلسباني 
فـــي ركــبــتــه بــالــتــعــادل الــســلــبــي أمـــام 
تونس، الثاثاء، في مستهل مباريات 
الدنمارك ضمن منافسات المجموعة 
 فــرنــســا 

ً
الـــرابـــعـــة، الـــتـــي تــضــم أيـــضـــا

)حاملة اللقب( وأستراليا.
ــق الـــمـــدرب الــدنــمــاركــي كاسبر 

َّ
عــل

هيولماند، في بيان صحافي صادر 
 :

ً
عـــن االتـــحـــاد الــمــحــلــي لــلــعــبــة، قــائــا
»سنفتقده داخل الملعب وخارجه«.

وأضـــــــــــاف: »الـــــاعـــــبـــــون اآلخــــــــرون 
ــــزون، ولـــديـــنـــا مــجــمــوعــة قــويــة  ــاهـ ــ جـ

للمباريات القادمة«.
ــعــــب الـــــدنـــــمـــــارك مـــــع فـــرنـــســـا  ــلــ وتــ
السبت، فيما تواجه تونس منافستها 

أستراليا في اليوم ذاته.

 لبلجيكا 
ً
 لبلجيكا مارتينيز األكثر انتصارا
ً
مارتينيز األكثر انتصارا

في بطوالت كأس العالمفي بطوالت كأس العالم
بات اإلسباني روبرتو مارتينيز أكثر مدرب 
 للفوز في التاريخ 

ً
لمنتخب بلجيكا تحقيقا

ببطوالت كأس العالم، بواقع سبعة انتصارات، 
 البلجيكي جــوي ثــيــس، بعد تغلب 

ً
مــتــجــاوزا

فــريــقــه عــلــى كــنــدا بــهــدف نظيف األربـــعـــاء في 
مستهل مشواره بمونديال 2022 في قطر.

وكان ثيس، الذي توفي في أغسطس 2003، 
قاد بلجيكا لوصافة كأس يورو 1980 والمركز 
الرابع في مونديال 1986، وهــو المركز الذي 
تفوق عليه مارتينيز في مونديال 2018 حين 

قاد الفريق الحتال المركز الثالث.
ــالــــي روســـــيـــــا وقـــــطـــــر، حــقــق  ــديــ وفــــــي مــــونــ
مارتينيز سبعة انــتــصــارات، فيما خسر مرة 
واحـــدة فــي نصف نهائي روســيــا 2018 أمــام 

 باللقب.
ً
فرنسا التي توجت الحقا

ــعـــد الــــفــــوز عـــلـــى كــنــدا  ــك، ُيـ ــ ــــى ذلــ إضــــافــــة إلـ
الثامن على التوالي لمنتخب بلجيكا في دور 
المجموعات ببطوالت كــأس العالم منذ آخر 
لقاء للمنتخب فــي مونديال كــوريــا واليابان 
2002 وحــــتــــى حـــقـــق ســـتـــة انــــتــــصــــارات بــيــن 

مونديالي البرازيل 2014 وروسيا 2018 إضافة 
إلى الفوز على كندا األربعاء.

ولم تحقق هذا السجل سوى البرازيل مرتين 
)1986-1994(، و)2010-2002(.

وفي إمكان بلجيكا تجاوز هذا السجل إذا 
تغلبت على المغرب األحد المقبل.     )إفي(

دي بروين

ديايني

مارتينيز

18

فليك لم يسلم من الهجوم
رغم الجماهيرية التي يتمتع بها مدرب منتخب 
ألمانيا لكرة القدم هانزي فليك، لكنه لم يسلم من 
انتقادات وسائل اإلعام األلمانية والدولية، في أعقاب 

الخسارة أمام منتخب اليابان. 
وتساءلت وسائل اإلعام حول سبب قيام فليك 
باستبدال إيلكاي غوندوغان، صاحب هدف ألمانيا 
الوحيد مــن ركــلــة جـــزاء، قبل 20 دقيقة مــن انتهاء 

المباراة مع توماس مولر. 

وكتبت مجلة )كيكر( الرياضية األلمانية: »ال يزال 
من غير المفهوم لماذا كــان على غوندوغان، الذي 
ظهر بــأداء مقنع بمركز العب الوسط في اللقاء، أن 
يترك المباراة، ولماذا لم يتقدم للعب في مركز صانع 

األلعاب )الذي كان يشغله مولر(«.
 وأضافت كيكر: »انقلب ميزان القوى وانحرفت 
 عن مسارها بالنسبة لمنتخب ألمانيا 

ً
المباراة تماما

عقب استبدال غوندوغان ومولر«. 

عبدالعزيز التميمي
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»الفيفا« يسلط الضوء على زيادة أعداد المشاهدين
رصد االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
أعداد المتابعين في العديد من البلدان خالل 
األيــام األولــى لكأس العالم في قطر 2022، 
والــتــي بــمــوجــبــهــا خــلــص إلـــى أن البطولة 
تحقق »شعبية أكــثــر مــن أي وقـــت مضى« 

في كل الدول.
وقالت أعلى هيئة لكرة القدم في العالم، 
في بيان لها، إن »األرقـــام األولــيــة للمباراة 
االفتتاحية لقطر 2022 تشير إلى زيادة في 

عدد المشاهدين مقارنة بروسيا 2018«.
وذكرت أنه في اإلكوادور، شاهد نحو 3.3 
ماليين شخص الــمــبــاراة االفتتاحية أمــام 
قطر األحد الماضي، ووصل أعلى عدد إلى 
حاجز 3.6 ماليين، مما يعني زيادة بنسبة 
109 بالمئة فــي أرقـــام المتابعين بالدولة 
الالتينية، مقارنة بأعلى عدد في النسختين 

السابقتين.

50 % في البرازيل

وسجلت البرازيل 50 بالمئة من حصة 
الشاشة )عدد متابعي المباراة أثناء البث( 
عــلــى شــبــكــة )TV Globo(. وبــلــغ متوسط 

جمهور المباراة االفتتاحية 24.36 مليون 
مــتــابــع، بــزيــادة 6 بالمئة عــن 2018، التي 
جمعت المنتخبين الروسي والسعودي، وتم 

بثها على الشبكة نفسها )22.86 مليونا(.
وفي كولومبيا، تابع المباراة 5.5 ماليين 
مشاهد على شاشة )Caracol TV(، مع ذروة 
بلغت 6.3 ماليين متابع، مــتــجــاوزة بذلك 
األرقام الخاصة بالمباريات االفتتاحية الـ 6 
السابقة، بحصة 62.7 بالمئة من الجمهور.

وأشار »فيفا« إلى أن عدد المتابعين في 
أوروبا كان أيضا أعلى من روسيا 2018.

وحــصــد بــث الــمــبــاراة عــلــى »BBC1« في 
المملكة المتحدة ما متوسطه 6.25 ماليين 
مشاهد، بزيادة 57.5 بالمئة عن كأس العالم 
األخيرة، وبحصة شاشة بلغت 47.1 بالمئة.
 TF1( 5.05( ــــث ــا، جـــمـــع بـ وفــــــي فــــرنــــســ
ماليين متابع، أي أكثر بنسبة 30 بالمئة 
من المباراة االفتتاحية لعام 2018 )3.83 

ماليين(.
وتابع حفل االفتتاح ما متوسطه 4.18 
مــاليــيــن شـــخـــص، وتـــجـــاوز عــــدد مــتــابــعــي 
مباراة الرجبي الدولية الودية بين فرنسا 

ت في التوقيت نفسه.
ّ
واليابان التي بث

وكانت المباراة في إيطاليا هي األكثر 
مــشــاهــدة فـــي ذلـــك الـــيـــوم، بــمــتــوســط 4.66 
ماليين متابع وحصة شاشة 29.5 بالمئة، 
وهـــو مــا يمثل زيــــادة كــبــيــرة مــقــارنــة بعام 

2018، الذي سجل 3.59 ماليين.
وكانت األرقام في إسبانيا أعلى بنسبة 

13 بالمئة مما كانت عليه قبل 4 سنوات.
 أول مباراة لويلز في كأس العالم 

ّ
وتم بث

منذ عام 1958 باللغة اإلنكليزية على قناة 
)ITV( في جميع أنحاء المملكة المتحدة، 
وباللغة الويلزية على )S4C( في ويلز. وبلغ 
عدد مشاهديها 7.8 ماليين متابع، وبلغت 
ذروتها 12.5 مليونا في المملكة المتحدة، 
بــحــصــة شــاشــة 43 بــالــمــئــة مـــن الــجــمــهــور 

في ويلز.
ــدأت فــرنــســا رحــلــة الـــدفـــاع عــن لقبها  وبــ
بفوزها 4-1 على أستراليا، وهي المباراة 
التي سجلت فيها قناة )TF1( أعلى نسبة 
مشاهدة لهذا العام، بـ 12.53 مليون متابع، 
وبلغت الذروة 14 مليونا، وحصة الشاشة 

.H.1
 )إفي(

متابعة لمباراة ألمانيا واليابان في مدينة برلين
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7:00 مساًءً اإلكوادور02قطر201A نوفمبر

4:00 مساًء ايران62إنكلترا212B نوفمبر

7:00 مساًء هولندا02السنغال213A نوفمبر

10:00 مساًء ويلز11أميركا214B نوفمبر

السعودية12األرجنتين225C نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء تونس00الدنمارك226D نوفمبر

7:00 مساًء بولندا00المكسيك227C نوفمبر

10:00 مساًء استراليا41فرنسا228D نوفمبر

كرواتيا00المغرب239F نوفمبر
ًً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء اليابان12المانيا2310E نوفمبر

7:00 مساًء كوستاريكا  70اسبانيا2311E نوفمبر

10:00 مساًء كندا10بلجيكا2312F نوفمبر

الكاميرون10سويسرا2413G نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًءكوريا ج00أوروغواي2414H نوفمبر

7:00 مساًء غانا32البرتغال2415H نوفمبر

10:00 مساًء صربيا20البرازيل2416G نوفمبر

ايرانويلز2517B نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء السنغالقطر2518A نوفمبر

 7:00 مساًء اإلكوادورهولندا2519A نوفمبر

10:00 مساًء أميركاإنكلترا2520B نوفمبر

استرالياتونس2621D نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء السعوديةبولندا2622C نوفمبر

7:00 مساًءالدنماركفرنسا2623D نوفمبر

10:00 مساًء المكسيكاألرجنتين2624C نوفمبر

كوستاريكااليابان2725E نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًءالمغرببلجيكا2726F نوفمبر

 7:00 مساًء كنداكرواتيا2727F نوفمبر

 10:00 مساًء المانيااسبانيا2728E نوفمبر

صربياالكاميرون2829G نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء غاناكوريا ج2830H نوفمبر

7:00 مساًء سويسراالبرازيل2831G نوفمبر

10:00 مساًء أوروغوايالبرتغال2832H نوفمبر

السنغالاإلكوادور2933A نوفمبر
ً
6:00 ظهرا

6:00 مساًءقطرهولندا2934A نوفمبر

10:00 مساًء أميركاايران2935B نوفمبر

10:00 مساًء إنكلتراويلز2936B نوفمبر

الدنماركاستراليا3037D نوفمبر
ً
6:00 ظهرا

6:00 مساًءفرنساتونس3038D نوفمبر

10:00 مساًء األرجنتينبولندا3039C نوفمبر

10:00 مساًء المكسيكالسعودية3040C نوفمبر

بلجيكاكرواتيا141F ديسمبر
ً
6:00 ظهرا

6:00 مساًءالمغربكندا142F ديسمبر

10:00 مساًء اسبانيااليابان143E ديسمبر

10:00 مساًء المانياكوستاريكا144E ديسمبر

البرتغالكوريا ج245H ديسمبر
ً
6:00 ظهرا

6:00 مساًءأوروغوايغانا246H ديسمبر

10:00 مساًء البرازيلالكاميرون247G ديسمبر

10:00 مساًء سويسراصربيا248G ديسمبر

المجموعات

مراحل خروج المغلوب

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

1100623إنكلترا

1010111ويلز

1010111الواليات المتحدة

1001260إيران

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

1100413فرنسا

1010001الدنمارك

1010001تونس

1001140أستراليا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

1100103بلجيكا

1010001المغرب

1010001كرواتيا

1001010كندا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

1100323البرتغال

1010001أوروغواي
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ةديرجلا•
إضافات edhafat@aljarida●com٢١

آفة المخدرات بدأت تغزو البلد وتدمر أبناءه وبناته لألسف، فقد 
انتشرت بصمت بشكل من أشكال الغزو المدمر، ومع أن الغزو بشكل 
ب لها تجارها بصمت، 

ّ
 للعيان إال أن هذه اآلفة رت

ً
عام يكون واضحا

وروجوا لها بصمت إلى أن انتشرت بين أفراد المجتمع والعياذ بالله 
منها ومن تجارها المجرمين.

وللعلم فــإن البيت الـــذي يــكــون فيه متعاط تغيب عنه البسمة، 
ويذهب عنه الهدوء، وتغيب عنه الراحة، ويفتقد النجاح، وكل مقومات 
الحياة الجميلة الراقية، نعم... فيضيع مستقبل المتعاطي ويذهب 
 
ً
عقله وتتردى صحته، واألدهـــى واألمــر أن سلوكه يصبح عدوانيا
في سبيل الحصول على هذا المخدر عندما يعتاد عليه، ويصبح 
، وتأتي اللحظة التي يحتاج إليه وال يجده، وبال شك يصبح 

ً
مدمنا

 لوالديه والعياذ بالله. 
ً
عاقا

فالحذر الــحــذر... ومــن هنا أتمنى على أولياء األمــور أن يراقبوا 
أبناءهم بصمت لكي ال يجرفهم هذا التيار المدمر، والطرق كثيرة 
 في فترة المراهقة، والسؤال عنهم 

ً
منها معرفة أصدقائهم خصوصا

باستمرار، وأال يترك الحبل على الــغــارب، وأن يعاملوهم بلطف، 
 من ابنه، 

ً
ويمنحوهم الثقة في هذه الفترة، وأن يكون ولي األمر قريبا

، ولكن ال يتركه، بل يبقى التواصل 
ً
ويعامله على أنه كبر وأصبح رجال

 بينهما.  وعــلــى وســائــل اإلعـــالم أن تشكل حملة توعوية 
ً
مستمرا

إعالمية بخصوص المخدرات لتوعية الناس وإرشادهم ونصحهم 
وتــوضــيــح أخــطــاره عــن طــريــق التلفاز فــي بــرامــج مخصصة لذلك، 
وحتى في الصحف اليومية ال بأس أن يكون هناك زاوية ألخطار هذه 
المخدرات يقرأها الجميع، وأن توضع الفتات في الشوارع الرئيسة يتم 
فيه التطرق لمخاطر المخدرات، وأن يتم عمل ندوات في الجامعات 
والكليات المختلفة عن هذه السموم، وحتى في المدارس يكون هناك 

توعية خاصة عن هذه السموم. 
وأتمنى أن يتم فحص المقبلين على الزواج من المخدرات ويكون 
الفحص من شروط الــزواج، وكذلك يكون هناك فحص عشوائي في 
الــمــدارس لبعض الطلبة، وفحص دوري للموظفين للحد من هذه 
السموم، وبعد ذلك يتم القضاء عليها عن طريق العالج في مصحات 
تشيد خصوصا لذلك، ليتم بناء جيل سليم من هذه المخدرات، وكل 
ذلك رافد لعمل وزارة الداخلية التي لم تقصر في محاربة المخدرات 

ومعاقبة تجار هذه السموم، فلهم الشكر والتقدير.

»الهوى الهوان« مثل قاله رجل من بني ضبة يقال له أسعد بن قيس 
: هو أظهر من ُيخفى، وأخفى من أن ُيرى، فهو 

ً
 فيه الحب قائال

ً
واصفا

كامن ُكمون النار في الحجر، إن قدحته أورى، وإن تركته توارى، وإن 
ِلط باسمه، وإنما َيعرف ما أقول من أبكته 

ُ
»الهوى الهوان«، ولكن غ

لول، فذهب ما قاله مثال.
ُ
المنازل والط

حقيقة وصف بليغ، خرج من قلب عاشق ولهان، أكمله لسان الشاعر 
سعيد بن أحمد البوسعيدي، من العصر العثماني، فقال:

يا مـن هــــــــــواه أعــــــــزه وأذلــــني     كيــف السبــــــيل إلى وصــــالك دلني
    أرعى النجوم وأنت في نوم هني

ً
 هائما

ً
وتركتني حيران صبا

وهناك قصة مشهورة رواهـــا الشاعر العربي عبدالملك األصمعي، 
أحد أئمة الشعر واألدب واللغة، كان األصمعي يحب التجوال، فبدأ 
األمر عندما مّر بصخرٍة أثناء تجّوله في إحدى البوادي، فالحظ هذه 

األبيات المنقوشة عليها:
 بالفتى كيف يصنع؟

ٌ
 عشق

ّ
اق بالله خبروا          إذا حل

ّ
أيا معشر العش

فنقش األصمعي بيت الشعر هذا على الصخرة نفسها قائال:
ُيداري هــــــــــــواه ثـــم يكتــــــم ســـــــــره          ويخشع في كل األمور ويخضع

وفــي اليوم التالي رجــع األصمعي إلــى الصخرة نفسها ليرى نقشا 
عليها ردا على قوله:

وكيف يداري والهوى قاتل الفتى       وفي كــــل يــــــــوٍم قلبــــــه يتــــقطـــع؟
فنقش األصمعي هذا الرد:

إذا لم يجد صبرا لكتمان أمره   فليس له شيء سوى الموت ينفع
عاد األصمعي بعد أيــام إلى الصخرة ليرى ما سيكون الــرد على ما 
نقشه، ليجد الشاب العاشق وقد قتل نفسه عند الصخرة آخذا بنصيحة 

األصمعي، وقد كتب قبل انتحاره هذين البيتين:
غوا    سالمي إلى من كان للوصل يمنع

ّ
سمعنا أطعنا ثم متنا فبل

 ألرباب النعيم نعيمهم     وللعاشق المسكين ما يتجرع
ً
هنيئا

تنهد األصمعي وقال: والله أنا قتلته. وال يزال المطربون يتغنون بكال 
القصيدتين حتى يومنا هذا.

ملحوظة: منقول من التراث بتصرف.

اللجنة االستشارية العليا للعمل على 
استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية، 
أنشئت عــام 1991 واســتــمــرت أكــثــر مــن 26 
سنة دون أن تحقق أهدافها، ورغــم ذلــك لم 
تــتــقــدم أي جمعية نــفــع عــــام، وال نستثني 
جمعية المحامين الكويتية، باقتراح إلغاء 
هذه »اللجنة العليا«، التي استنزفت عشرات 
الماليين من الدنانير من المال العام، دون 
أن تنجز ما يحقق أهدافها خالل ما يقارب 

3 عقود.
 الغريب أنه لم يؤخذ بأي من مقترحاتها، 
ــة مــــن تــطــبــيــق الــشــريــعــة  ــدولــ ــم تــمــكــن الــ ــ ولـ
اإلســالمــيــة بحذافيرها، وكــأن هــذه اللجنة 
كــانــت غــائــبــة عــن الــســاحــة الــكــويــتــيــة، إن لم 
 مــنــذ والدتـــهـــا، حتى 

ً
تــكــن ميتة إكلينيكيا

جاء طلب إلغائها من بعض أعضاء مجلس 
األمة وبدعم شعبي من منطلق حماية المال 
العام، فأطلقت رصاصة الرحمة عام 2017، 
عندما صــدر الــمــرســوم األمــيــري بإلغائها، 
وطـــوال أكــثــر مــن 26 سنة مــن عمل اللجنة 
االســتــشــاريــة العليا للعمل على استكمال 
تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية، لم نسمع 
مــن أي مــن جمعيات النفع الــعــام الكويتية 
مـــا يــشــيــر إلــــى رغــبــتــهــا فـــي الــتــحــقــيــق في 
مخصصات هــذه اللجنة ووقــف الــهــدر في 

النفقات والبحث في ضعف إنجازها والحد 
من التنفيع. 

إن النظام األساسي لجمعية المحامين 
الكويتية حــدد أغراضها بتنظيم ممارسة 
مــهــنــة الـــمـــحـــامـــاة وضـــمـــان حــســن أدائـــهـــا، 
ــاع عــن  ــ ــدفـ ــ ورعــــايــــة مـــصـــالـــح األعــــضــــاء والـ
حقوقهم، فما الذي جرى حتى صار الجهاز 
المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة 
غير قانونية في بؤرة اهتمام جمعية نفع 
ــام كــويــتــيــة تــحــاول تــطــويــر أداء الــقــضــاء  عـ
الواقف؟ وإذا كان من بين اهتمامات جمعية 
ــن  نــفــع عــــام كــويــتــيــة أن تــضــع مــســألــة األمـ
القومي الكويتي نصب عينيها، فالمتوقع 
أن يــصــدر مــنــهــا دعـــم غــيــر مــحــدود لجهاز 
يـــحـــاول الــحــفــاظ عــلــى هــويــتــنــا الــكــويــتــيــة، 
وإذا ما انحرف الجهاز المركزي لمعالجة 
أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عن 
 
ً
 قانونيا

ً
جادة الصواب توقعنا أن نجد سندا

 مــن جمعية المحامين 
ً
 لوجستيا

ً
أو دعــمــا

الكويتية، دون غيرها مــن جمعيات النفع 
الــعــام الكويتية، وهــذا مــا يزيد استغرابنا 
مــن اصطفافها ضمن »طــابــور« المطالبين 
بإلغائه، وإذا كنا ال نشكك في نوايا جمعية 
المحامين الكويتية وال في وطنية أعضائه 
ومنتسبيه، والــتــي فيها إخـــوة لنا وأبــنــاء 

ل عما جــرى حتى  وأحــفــاد، إال إنــنــا نتساء
تبدلت القبعات. 

ــر أن الــجــهــاز الــمــركــزي  ــ الــغــريــب فـــي األمـ
ــاع الــمــقــيــمــيــن بـــصـــورة غير  ــ لــمــعــالــجــة أوضـ
قــانــونــيــة نــجــح فـــي عــــالج أوضــــــاع عــشــرات 
اآلالف من هــذه الفئة بعد أن بــذل العاملون 
 مضنية من 

ً
في هذا الجهاز الوطني جهودا

خالل االتصال بمختلف الجهات الحكومية 
لجمع كل األوراق الرسمية التي أثبتت أصول 
عــشــرات األلــــوف مــمــن يطلق عليهم مسمى 
)الــكــويــتــيــيــن الـــبـــدون(، وهــــذا بــفــضــل جهود 
الجهاز المركزي الذي يطالب البعض بإلغائه. 
ــاك عــــــشــــــرات اآلالف مــن  ــ ــنـ ــ تـــخـــيـــل أن هـ
المزورين للجنسية الكويتية، ومئات اآلالف 
مـــن الــمــزدوجــيــن، أضـــف إلــيــهــم فــئــة تطالب 
بالجنسية الكويتية رغم ثبوت جنسياتها 
ــذا نـــتـــســـاءل: ألـــيـــس األجــــدى  ــهـ األصـــلـــيـــة، ولـ
أن يــطــالــب الــمــخــلــصــون لـــتـــراب هـــذا الــوطــن 
بالقبض عــلــى مــــزوري الجنسية الكويتية 
والــمــزدوجــيــن قــبــل الــمــطــالــبــة بــإلــغــاء جهاز 
يحاول الحفاظ على الهوية الكويتية؟ تخيل 
ــاع الــكــويــت السياسية  ــ كــيــف ســتــكــون أوضـ
واالقتصادية والديموغرافية في حال سكوت 
الــكــويــتــيــيــن عــمــا يــجــري مـــن تــدمــيــر واضـــح 

وفاضح للهوية الكويتية؟!

بقايا خيال: ما مصلحة »المحامين« من إلغاء جهاز يحافظ على هويتنا؟ 

يوسف عبدالكريم الزنكوي 

»الوطن محل ميالد المرء أو محل سكنه«. )المستشرق برنارد لويس( 
في كتابه »لغة السياسة في اإلسالم«.

الذكرى الستون لصدور دستور الكويت تذكرنا أن هذه الوثيقة التي 
رسخت مفهوم الوطن ونظمت عالقة الحاكم بالشعب ودعمت العدالة 
والمساواة، منظومة بحد ذاتها للتعايش السلمي وتعزيز الوطنية في 
نفوس األمة، لكن مع الذكرى توجد غصة في بعض التطبيقات التي 

تشوه الشفافية وترسم المجهول في عدة ملفات وطنية.
بسط رقابة القضاء على سحب الجنسية من القضايا الوطنية 
الحساسة الــتــي تسهم فــي حفظ الــمــراكــز القانونية والــمــواطــنــة من 
التعسف والظلم، كما تحافظ على مبدأ الشفافية الحكومية في أي قرار 
أو مسلك تجده في مصلحة الوطن، ومن القضايا الوطنية الغامضة 
 قضية »المقيمين بصورة غير قانونية« فلهذه القضية مدافعون 

ً
أيضا

ومهاجمون وجهاز إداري كبير تخصص له ميزانية للقضاء على هذه 
الصفة القانونية غير الشرعية، لكن المشكلة تستمر وتتعقد ويكثر 

فيها اللغط دون حلول مستدامة تنهي هذا الكابوس.
رؤيــة »كــويــت 2035« بإمكانات اقتصادية عالية، وترسيخ القيم 
وتحقيق التنمية البشرية ال تستقيم وتنسجم مــع قضايا وطنية 
تخالط حلها الغموض واالستمرار في المشكلة، فالوضوح في حل 
القضايا الوطنية مطلب أساسي لنجاح االستدامة وتطور جهاز الدولة 
اإلداري لألفضل، والتعامل مع أي قضايا وطنية يجب أن يكون في إطار 

الشفافية ومضمون المصلحة العامة للدولة.
 رقابة القضاء على سحب الجنسية الكويتية تحافظ على أهم 
مكون من مكونات الدولة وهو الشعب، فعندما يشعر المواطن بتماسك 
المؤسسات على أسس واضحة كالعدالة والمساواة والشفافية سيستقر 
في وجدانه قدرة السلطة على تحقيق المصلحة العامة وترسيخ العدالة.

أما التعامل مع قضية )البدون( فيحتاج الى كثير من الفهم، كمواطن 
 يشاهد أن الجهاز اإلداري 

ً
 وعالميا

ً
يهتم لسمعة الكويت إقليميا

المعني بحل تلك المشكلة يساهم في تعقيدها وتغذيتها لتستمر 
دون تصور لنهايتها، والسبب عــدم رغبة الحكومة في حسم هذا 
. من الخطأ أن تضع الدولة المسائل الوطنية 

ً
الملف وإغالقه نهائيا

في قالب التصغير ودواؤهــا حسب السياسة الحكومية هو الزمن، 
فالزمن بمفرده ال يضع الحلول المستدامة للعالج األمثل دون تصور 
وخطة طموحة تنهي المشكلة بمعايير واضحة ال يخالطها الشك 
والريبة، لكن السؤال المهم: هل تستقر رياح »كويت 35« على أسس 
الشفافية والحلول المستدامة أم تستمر ديمومة المشكلة وتذهب 

رؤية المستقبل أدراج الرياح؟

يقول إيليا أبو ماضي:
لوَب الخاِفقاِت َحديدا

ُ
 الق

َ
ق

َ
ل

َ
 السودا     خ

َ
 الُعيون

َ
ق

َ
ل

َ
ذي خ

َّ
يَت ال

َ
ل

و صيــــدا لِبِه لــــــَ
َ
وال ِسحُرهـــا      مـــا َودَّ مــــــــاِلُك ق

َ
واِعُســـــــها َول

َ
وال ن

َ
ل

في سن الشباب يكون الجمال في قمته والمحافظة عليه تكون 
من أهــم األولــويــات، إلــى أن يتداعى الجسم ويهرم مع مــرور األيــام، 
فيشيب الشعر ويقف النمو وتتقاذفه األمراض المختلفة ويضعف 
 عند 

ً
معها السمع والبصر، وتتهاوى القوى البدنية، وقد بات معروفا

 
ً
كبار السن ضعف النظر بشكل أسرع، وباتت الحركة أبطأ خصوصا
مع المشي وبحذر، غير أن التغذية الصحيحة والنوم المبكر ليال 
قد يــؤخــران هــذه األعـــراض، بل يحافظان على جمال الجسم لفترة 
أطول، فيشعر الشخص بارتياح الشباب وينعم بحياة صحية وكأنه 
، وكثير من الخبراء ورجال األعمال المتميزين يعيشون، 

ً
سيعيش أبدا

 فلن يشعروا به أو يزعجهم. إن 
ً
حتى إن كان التقهقر الصحي بطيئا

قلة شرب الماء وكثرة استعمال الهاتف الذكي ومشاهدة التلفزيون 
وغيره من شاشات ذكية تسرع عملية جفاف العين، وتكثر أمراض 
الخشونة وآالم المفاصل والتهاباتها، فانتشار الوجبات السريعة 
بين أفــراد المجتمع وسهولة توصيلها، وقلة شرب الماء الصحي، 
، وعدم ممارسة المشي والرياضة، كلها تؤدي 

ً
واضطراب النوم ليال

إلــى ســوء البرامج الغذائية والبعد عن الحياة الصحية حتى عند 
الشباب واألطفال. 

لــقــد أظــهــرت الـــدراســـات األخـــيـــرة أن نــقــص بــعــض الفيتامينات 
والمعادن يؤدي إلى ضعف البصر ورطوبة العين، ويعمل على سرعة 
ضعفها بـ 25% في حال نقصت، ومن هذه المعادن الزنك والنحاس 
إضــافــة إلـــى فيتامين )ج( و)هــــــ(، وكــذلــك الــبــيــتــاكــاروتــيــن وحمض 
الهيولورنيك واللوتين واألميغا، وهي من األحماض األمينية الدهنية 

التي تحافظ على رطوبة العين وحدة النظر.
وكــل هــذه الــمــواد الغذائية يمكن أن نحصل عليها مــن األغــذيــة 
 
ً
 باألوميغا، كما بات معروفا

َ
الصحية كاألسماك بأنواعها والغنية جدا

 
ً
أهمية زيت السمك للنمو والمحافظة على الذاكرة وحدتها، خصوصا

عند األطفال وكبار السن، وأشهرها األسماك الحمراء مثل السالمون 
أو السمراء كأسماك التونا والنويبي والسبيطي، باإلضافة إلى سمك 
الماكاريل والسردين، هذا باإلضافة إلى المكسرات النيئة )الكاجو 

والجوز( والبذور )الكتان والشيا واليقطين( والحبوب المسلوقة. 
ــقـــرع والــبــطــاطــا الــحــلــوة  كــمــا أن األوراق الــخــضــراء والـــجـــزر والـ
 كبيرا في ذلك، 

ً
والحمضيات الغنية باأللياف وفيتامين )ج( تؤدي دورا

وال ننسى أهمية البيض ولحوم الغنم والماعز، من اللحوم الطرية 
وقليلة الدهون المشبعة والغنية بالروتين الالزم للشباب و»الشياب«!

نهنئ أنفسنا والشقيقة قطر على تنظيم بطولة كأس العالم التي 
حملت شعار اإلبداع والتميز والقدرة والتحدي والصالبة ليصبح 
العالم كله في دوحة الخير، بعد أن شخصت األنظار األحد الماضي 
إلى استاد البيت الذي تحول إلى قّبة وقمة من الجمال والتألق في 
افتتاح أثبت أن دولة خليجية صغيرة الحجم قادرة على أن تجمع 
العالم تحت مظلتها، ألنها كبيرة في قدراتها وإمكاناتها وطاقاتها، 
ليتحول المشهد إلى استثمار إنساني، كما قال أميرها الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، الــذي كانت رسالته واضحة، وهي التواصل بين 

الشعوب بمختلف أفكارهم وانتماءاتهم وتوجهاتهم.
إنــهــا دولــــة الــشــمــوخ الــتــي واجــهــت كــل الــتــحــديــات، وتــخــطــت كل 
العثرات، وتصدت لكل العقبات من أجــل إتمام هــذه البطولة الذي 
سيسجلها التاريخ بحروف من ذهب وهو يشير إلى الدوحة، هنا...

هنا احتضنت العالم وحققت ما لم تستطع تحقيقه العديد من الدول 
الكبيرة بحجمها ونفوذها التي توقفت عجالتها عند الشقيقة قطر 
 
ً
التي استمدت هذا اإلنجاز من قائدها الشيخ تميم، وهو السّباق دائما

لدعم بالده وتطوير إمكاناتها لتحقق القفزات في فترات بسيطة.
 وما االلتفاف العالمي والعربي والخليجي حول الدوحة إال رسالة 
 عظيمة لتحقيق السالم 

ً
حب وتقدير لهذا البلد الذي يحمل أهدافا

واالستقرار لجميع دول العالم، ورفض االستبداد والتدخل السافر في 
شؤون اآلخرين، فلن نستغرب من هذا البلد الكريم بقيادته وشعبه 
هذه الطفرات في اإلنجازات وتحقيق اإلبداعات والتطور ومواكبة 
المستجدات أواًل بأول. لقد أسعد هذا البلد الجميل العالم أجمع في 
افتتاحه المميز لبطولة كــأس العالم الــذي تحلم العديد من الــدول 
باستضافته لما له من دور ريادي من مختلف النواحي ال تقتصر 
على الرياضة فقط، بل هي رسالة مكتملة األركان، وإن الشقيقة قطر 
اء تبنت في السابق العديد من 

ّ
التي تمضي نحو مستقبل واعد وبن

الملفات المهمة، أهمها التعليم لتنشئة األجيال من بوابات المدارس 
والجامعات كونهم عماد المستقبل وركــيــزة مهمة الستكمال هذا 

الوطن وجعله في مصاف الدول المتطورة.
ومــن ثــم انتقلت إلــى المجال السياحي لتسقطب العالم وتلفت 
األنظار لها عبر مشاريعها اإلنمائية المختلفة ودعمها لكل الجهود 
التي من شأنها أن تدعم مكانتها في هذا العالم المتسارع، واستمرت 
بقفزاتها حتى تحقق الحلم على أرض الخير والسالم في استاد البيت.

 لشعبها الشقيق 
ً
 للشيخ تميم بن حمد، وشكرا

ً
 لقطر وشكرا

ً
شكرا

 لكل من دعم هذا الوطن الجميل.
ً
وشكرا

آخر السطر:
 لنا بهذه الشقيقة 

ً
 قطر وضعت بصمة لن ينساها التاريخ، فهنيئا

التي نتمنى لها االستمرار في تحقيق المزيد من اإلنجازات.

ــة بــالــمــفــهــوم الــحــالــي  فـــكـــرة هــيــبــة الــــدولــ
المبني على كم القوانين الرسمية وضمان 
تطبيقها قائمة على ثقافة الــدكــتــاتــوريــات 
الــتــي حــكــمــت مــعــظــم دول الــعــالــم فـــي الــقــرن 
الــعــشــريــن وانــتــقــلــت مــنــهــا األهـــــــداف ذاتــهــا 
إلــى الديموقراطيات الحديثة، فالفكرة في 
جـــوهـــرهـــا إثـــبـــات لــشــيــطــانــيــة الــمــجــتــمــع ال 
فضيلته، وإن فرض القانون هو العامل الذي 
يقود الى التزام الفرد وأمــان المجتمع، ولو 
احترم المواطن حقوق اآلخرين وتفهم حدود 
مــســؤولــيــة الـــدولـــة لــمــا احــتــاج إلـــى الــقــانــون 
، ولكان االلتزام باألخالق والقيم والروح 

ً
أصال

التي استمدت منها كــل القوانين ماهيتها 
وأهــدافــهــا يــغــنــي عــن الــكــثــيــر مــن الــقــوانــيــن، 
إذ ال يمكن إشــهــار سطوة القانون إال حين 
ــة لــلــخــطــأ،  ــرادعــ تــخــتــفــي الــقــيــم واألخــــــالق الــ
ــده الــعــامــل الــخــارجــي  ــ فــيــبــقــى الـــقـــانـــون وحـ
المانع للخطأ ما دام العامل الذاتي ال يقود 
إلى الصواب، ففي المجتمعات القيمية يكون 
القانون الفيصل فقط في تفسير الحدود بين 

المسموح والممنوع.
ــرام الــــقــــانــــون فــي  ــ ــتــ ــ وقــــــد ال يـــتـــوقـــف احــ
الــمــجــتــمــعــات الــــراقــــيــــة عـــنـــد حــــــدود الــنــص 
بــل يــتــجــاوزه إلـــى مــا هــو أبــعــد مــن ذلـــك من 

خــالل احترام الــذوق العام للمجتمع وقيمه 
ــار  ــثــ ــاس واإليــ ــنــ واحـــــتـــــرام خـــصـــوصـــيـــات الــ
والزهد باألشياء ألجل من هم أحوج إليها، 
والــكــثــيــر مــن االلــتــزامــات الــتــي ال تتضمنها 
الـــنـــصـــوص الـــقـــانـــونـــيـــة، بــــل لـــيـــس مــــن حــق 
الــمــشــّرع أن يــفــرضــهــا ألنــهــا حــــاالت خاصة 
خـــاضـــعـــة لـــلـــظـــروف الـــزمـــانـــيـــة والــمــكــانــيــة، 
فــالــتــخــارج والــتــداخــل بــيــن الــخــاص والــعــام 
مــســؤولــيــة أخــالقــيــة ال تستطيع النصوص 
التعامل معها بكل أبــعــادهــا ومخرجاتها، 
حيث تتوقف هــذه النصوص عند التقنين 
المادي الملموس فقط، وال تستطيع التعامل 
مع المعنوي المحسوس بالمطلق، فاألخير 
يــمــكــن اســتــشــعــاره بـــصـــور ضــمــنــيــة حــالــمــة 
وال يمكن الــتــحــدث عنه بكلمات ذات معان 
محدودة أو قوالب ذات سياق محدد، ولذا فإن 
كثرة القوانين والتشدد في تطبيقها وضمان 
التزام الناس بها قد يؤدي إلى نتائج ممتازة 
لــلــدولــة والمجتمع لكنه ال يــدل على جــودة 

المجتمع ورقي السلوك الفردي فيه.
ــر ال يـــحـــتـــرمـــون  ــشـ ــبـ ورغـــــــم أن مـــعـــظـــم الـ
القوانين إنما يهابونها فقط فــإن مثل هذا 
التعميم غير دقيق بل لعله بعيد عن الدقة 
، فــمــا زال الــبــعــض يــلــتــزم بــالــقــانــون 

ً
أصــــــال

 مـــنـــه، حـــتـــى إن كـــان 
ً
ــا  لــــه ال خــــوفــ

ً
ــا ــتــــرامــ احــ

 فــذلــك يثبت الــقــاعــدة وال 
ً
هــذا البعض قليال

يــنــفــيــهــا، ولــعــلــنــي أعــتــقــد أن الــقــانــون يبقى 
 لتنظيم العالقة بين مجموعة من 

ً
ضروريا

األفراد السيئين، لكنه ال ينظم عالقة األفراد 
المحترمين ببعضهم ألنهم ال يحتاجون إلى 
قوانين تنظم العالقة بينهم بل إنهم األقدر 
على فرض قوانين غير مكتوبة، حيث تبقى 
 وأعظم 

ً
ــرا األخـــالق والــقــيــم واألذواق أكــبــر أثـ

 من كل القوانين، ولــو توافرت هذه 
ً
تنظيما

الــقــيــم وتــوابــعــهــا داخـــل المجتمع مــن خــالل 
ــراده لــمــا احتجنا  ــ انــتــشــارهــا عــبــر مــعــظــم أفـ
، فــرغــم ســطــوة الــقــانــون في 

ً
للقوانين أصــــال

الدول المدنية الحديثة فإن البعض يتحايل 
على القانون متى ما وجد الفرصة سانحة 
ــد إمــكــانــيــة الـــقـــيـــام بــعــمــل قـــد يتسبب  ــ ووجـ
بــالــضــرر لــآخــريــن دون أن يــتــوافــر الــنــص 
القانوني الذي يجّرمه، واألمر شبيه باألخالق 
والقيم المجتمعية التي قد يستسهل البعض 
تــجــاوزهــا ألنــه قـــادر على تقديم التبريرات 
المناسبة لهذا الــتــجــاوز، لكن تــجــاوز القيم 
واألخالق وإن لم تعالجه النصوص القانونية 
يبقى مثل الصرخة في أعماق المتجاوز تقلل 

من قيمته في نظر نفسه.

حين ينشر هذا المقال سيكون معرض الكتاب قد أغلق أبوابه أو 
على وشك ذلك، حينها سيعاود أصحاب الوجاهة الثقافية عادتهم 
كل عام في ندب حظهم في أن كتبهم لم تلق ما لقيته كتب أخرى من 
، ملقين بالالئمة على جمهور 

ً
رواج، كتب هي في نظرهم أدنى شأنا

ــة ال  ــ ــــرديء مــن مــحــتــوى وروايـ الـــقـــراء الــذيــن انــحــرفــت ذائــقــتــهــم إلـــى الـ
ة  يرونها بحسب ما كونوه ألنفسهم من صور نمطية جديرة بالقراء
 أموال 

ً
 مع انحراف الذائقة انحرفت أيضا

ً
 عن االقتناء، وحتما

ً
فضال

الجمهور التي يرى أعالم الثقافة بحسب السياق ذاته أنهم أولى بها 
من غيرهم، أليس كذلك؟

 عــن خـــوض فــي الــجــانــب الــمــادي الــجــشــع الـــذي ال ينبغي 
ً
وبــعــيــدا

 لــه، فــإن موقف أصحاب 
ً
 لسلوك المثقف أو مـــردودا

ً
أن يكون حــافــزا

الثقافة يكشف عن سوء فهم على أكثر من مستوى، فأواًل ال بد من فك 
االشتباك بين الكتاب بوصفه أداة إعالم لآخر، والثقافة بما يمكن 
تعريفها بالمجهود الفكري االستثنائي، فالكتاب بشكله الحالي 
 منذ قــرون خلت لم يكن أول وال آخر أداة لنقل 

ً
الــذي لم يتغير كثيرا

المحتوى أو الرسائل على اختالف ألوانها، فقبله كان هناك الحجر 
والــجــدران، ومــن بعده اإلذاعـــة والتلفزة، ومــن بعدهما كــل الوسائل 
اإللكترونية، وصفحات الكتاب وإن بدأت عهدها حين كانت نفيسة 
الثمن في حمل الــزاد الثقافي الجاد، فهي في آخر المطاف شأن كل 
وعــاء حين يبخس ثمنه تستخدم لحمل كل أنــواع الرسائل، فهناك 
كتب ال تتضمن سوى تعليمات استخدام جهاز أو ألنواع من الرياضة 
البدنية، وأخـــرى مــصــورة لألطفال، وغيرها مما يجمع بين دفتيه 
دعابات مسلية وأخرى سامجة، أو قد يحمل ما يرتدي حلة اإلنتاج 
الفكري الرصين، إال أنه يفتقر إلى المحتوى الفريد والمبدع وهكذا، 
فأن يحتكر أصحاب الثقافة الكتاب وشأنه ألنفسهم دون غيرهم ادعاء 
قصير النظر ال ينبغي ألحد في عالم اليوم، فشأن من يدعي ذلك كشأن 

من يحرم استخدام الرسائل اإللكترونية لغير نقل ما يتعلق باألنظمة 
اإللكترونية ذاتها!

المستوى اآلخر يتناول محاولة وضع فهم صحيح ودقيق للثقافة 
ذاتــهــا، تــلــك الــتــي كــثــر أدعــيــاؤهــا، فــمــن يــتــأمــل جـــأر أولــئــك بالشكوى 
وتهافتهم في جعل تداول إنتاجهم كواجب على المجتمع يستنتج أنهم 
، أو ينبغي أن يكون لكل فرد دراية وشغف 

ً
 عاما

ً
يرون في الثقافة شأنا

 عن أن يكون تعظيم المردود المادي هو 
ً
بها، بل خوض فيها، وبعيدا

الدافع من وراء تلك الدعوة فإن مثل هذا المذهب الذي يشرع باب الفكر 
لكل من هناك يعد بحق أحد عوامل ركود أو تواضع اإلنتاج الثقافي، 
والحق أن من يتأمل الحالة الثقافية بمعنى المجهود الفكري المتعالي 
يجدها بسبب من جديتها وفرادة إنتاجها ذات منحى نخبوي، إن لم 
 التاريخ 

ْ
نقل »غريب« ال يتعاطاه الكثيرون، وحسن ذلك منحى، فتش

 
ً
 خاصا

ً
 ستجد أن االنشغال الفكري كان على الدوام شأنا

ً
طواًل وعرضا

، وأن أغلبية المجتمع ســواء فــي عصور خلت أو فــي هذا 
ً
ومــحــدودا

العصر لم يكن يعنيها من ذلك إال ما يخدم عيشها، بل ليس من قبيل 
االدعــاء أن كانت الثقافة ومنشغلوها في كل نماذج الزمان والمكان، 

بين حين وآخر، مادة للتندر عند العامة!
فال ريــب أن مثل هــذه الــتــطــورات، أي انــصــراف كل لشأنه، هي مما 
ينقي الثقافة والمهتمين بها ممن قد يكونون لسبب من شح أدوات أو 
قنوات نقل الرسائل قد زاحموا المثقفين شأنهم، وحري بالمثقفين أن 
يسعدوا بذلك، فمثلما تنفست صفحات الثقافة في الصحف الصعداء 
بعد ظهور المنابر اإللكترونية ذات السطر والسطرين لمن ال يطيقون 
ة العميقة والمستفيضة، فإن انصراف تلك الشريحة من القراء  القراء
 فعل تنقية 

ً
التي يتحسر عليها بعض المثقفين إلى شأن لهم، له حتما

الخطاب الثقافي مما خالطه، وعـــودة الثقافة إلــى حقيقتها أو إلى 
غربتها إن صح التعبير.

د. مبارك العبدالهادي

شوشرة: العالم في قطر 

: نأمل ونتمنى وننتظر 
ً
 وأخيرا

ً
أوال

مشاري ملفي المطرقة 

برنامج عمل الحكومة 2022/ 2026 الــذي يحمل عنوان »تصحيح 
المسار لتعزيز المواطنة ورفاهية المواطنين« والـــذي وافــق مجلس 
 وإحالته إلى مجلس األمة، 

ً
الوزراء على مسودته وسيتم اعتماده قريبا

، ويتضمن أولــويــات غير معتادة 
ً
 ومتنوعا

ً
يبدو أنــه سيكون متميزا

في برامج عمل الحكومات السابقة، ستساهم في عالج قضايا وهموم 
الوطن والمواطنين، لعل أهمها رفــع المستوى المعيشي والنظر في 
سلم الرواتب وزيادة معاشات المتقاعدين المتدنية وزيادة مساعدات 
المطلقات واألرامل وربات البيوت ودعم األسر المحدودة الدخل إضافة 
إلى تطبيق إصالحات سياسية تعزز االستقرار، وتتماشى مع شعار 
المرحلة الحالية »تصحيح المسار الديموقراطي« ومنها إنشاء هيئة 
مستقلة إلدارة االنتخابات وتعديل الدوائر االنتخابية والنظام االنتخابي 

 عن تطوير قوانين الحريات العامة وغيرها.
ً
فضال

وفـــي الحقيقة نــحــن فــي حــاجــة إلـــى بــرنــامــج عــمــل للحكومة قابل 
، ويتضمن مبادرات تنفيذية ال إنشائية 

ً
 وماليا

ً
للتطبيق والتنفيذ زمنيا

 سلبية، 
ً
 أن خــبــراتــنــا الــســابــقــة مــع كــل الــحــكــومــات تــقــريــبــا

ً
خــصــوصــا

حيث كان يتم تقديم برامج جميلة براقة تعتمد على الكالم اإلنشائي 
 نتذكر 

ً
الفضفاض، لكنها لم تطبق على أرض الــواقــع، ولعلنا جميعا

حديث الحكومات المتعاقبة منذ عام 2006 عن تحويل الكويت إلى مركز 
، وكذلك الوعود الوهمية التي 

ً
مالي وتجاري، وفي النهاية لم نر شيئا

تم بيعها للمواطنين على مدار سنوات طويلة فيما يخص حل األزمة 
اإلسكانية والقضاء على طوابير االنتظار لبيت العمر، ولم تحل المشكلة، 

بل تكدست القوائم، وكذلك عالج األزمة المرورية التي تعانيها البالد 
منذ عقود دون تقديم الحلول رغم أنها موجودة في أدراج المسؤولين، 
، وتهدد المجتمع 

ً
 كبيرا

ً
 تعديل التركيبة السكانية التي تظهر خلال

ً
وأيضا

الكويتي في ظل زيادة العمالة الوافدة التي يكون أغلبها هامشية، وما 
ينجم عن ذلك من مشاكل وجرائم إضافة إلى ذلك الحديث المتكرر عن 
تكويت الوظائف وتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص، 
وتنويع مصادر الدخل وتقنين وترشيد اإلنفاق الحكومي وغيرها من 
القضايا التي تتحدث عنها الحكومة في كل برامجها ولكنها تكون 

»ضجيج بال طحين«.
وفــي ظل أجــواء التفاؤل التي نعيشها في هــذه المرحلة مع وجود 
مجلس أمة منتخب بــإرادة شعبية حرة وحكومة تم تشكيلها بعناية 
ودقــة برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف فإننا نذكر سموه ببرنامج 
عمل الحكومة األخــيــرة لسمو الشيخ صباح الخالد الــذي قدمته إلى 
 في 

ً
ــة الــســابــق فـــي الــفــصــل الــتــشــريــعــي الــــ 16 وتــحــديــديــا مــجــلــس األمــ

مطلع يــنــايــر2022 وكـــان يتناول خططها للسنوات مــن 2021/ 2022
إلى 2024/ 2025 وتحدثت فيه عن تنفيذ العديد من المشاريع التنموية 
الكبرى التي ستنهض بالبالد، وتحل الكثير من المشكالت في مجاالت 
اإلســكــان والتعليم والصحة والــطــرق والبطالة والتركيبة السكانية 
وغيرها دون تحديد آليات التنفيذ ووضع إطار زمني محدد وهذه هي 
اآلفة الكبرى لكل برامج الحكومة األمر الذي يجعلها كأحالم اليقظة، 
فهل ستخيب الحكومة الظن بها هذه المرة ؟ نأمل ونتمنى وننتظر ذلك.

سحر العيون في صحتها

د. روضة كريز

وجهة نظر: كثرة القوانين دليل على تراجع األخالق والقيم 

صالح غزال العنزي

هال هال... هنا قطر

الشوادفي عبد الرحمن

لحظة: الغزو الصامت!

محمد الالهوم المري

الثقافة تعود إلى غربتها

ام السبيعي
ّ

د. محمد بن عص

الشفافية وديمومة المشكلة 
في الكويت

أنور السهو

شــعــرت بالفخر كــمــا شــعــر كــل عــربــي بــذلــك لــمــا حققته قــطــر في 
استضافتها لكأس العالم 2022، نعم هنا قطر، هنا دولــة عربية، 
هنا دولة إسالمية ينظر العالم إليها وسينظر خالل فعاليات كأس 
العالم إلى ما تحققه هذه الدولة الصغيرة من إنجازات أبهرت العالم، 
إنها رسالة عربية إلى العالم كله مفادها: غيروا أفكاركم عن العرب 
والمسلمين، غيروا نظرتكم عنا فنحن لسنا إرهابيين وال متخلفين 
كــمــا يــظــن بــعــضــكــم، ودعـــكـــم مـــن الــحــمــالت الــعــنــصــريــة ومـــحـــاوالت 
اإلحباط، فالكل يعلم أن هدفها التقليل من شأن قطر في استضافة 
بطولة كأس العالم، لكنها واجهت كل هذا الهجوم بالتحدي والعمل، 
 فتخطته وأدهشت العالم، وكل من أساء إليها 

ً
فالتحدي كان كبيرا
مدين لها باالعتذار.

 لم تكتف قطر بلم شمل العالم على كرة القدم، بل جمعت زعماء 
 إلى جنب، وهي رسالة للعالم بأن 

ً
 واحدة جنبا

ً
العرب ليكونوا يدا

العرب يد واحدة، وهو لّم شمل صدع به أمير قطر عندما قال للعالم 
 بكم في بــالد الــعــرب«، فسعدنا بذلك ونأمل أن نراها في 

ً
كله »أهــال

جميع الــمــجــاالت، ومــع اخــتــالف الثقافات والــهــويــات واالنــتــمــاءات 
وآالف المشجعين والزائرين القادمين لمشاهدة مباريات كأس العالم 
نجحت قطر فــي توصيل رســالــة إلــى كــل العالم شعارها: »التزموا 
بعاداتنا وتقاليدنا وهويتنا واحترموا مبادئ ديننا اإلسالمي، 
وهويتنا العربية«، فمنعت الخمور في مالعب كرة القدم والشعارات 
 لشعائر اإلسالم، ووضعت 

ً
المثلية واألغاني أثناء رفع األذان احتراما

اإلرشــــادات للتعريف بالثقافة العربية من هنا وهــنــاك، وفــوق ذلك 
استقطبت الدعاة بلغات مختلفة للدعوة إلى الدين اإلسالمي والتقارب 
والتعارف بين جميع شعوب العالم، فهي فرصة قد ال تتكرر بأن 
يأتي العالم كله إليك.  فلم تعد فعاليات كأس العالم مجرد لعبة لكرة 
القدم أو مجرد منافسة كروية فحسب، بل تعدت ذلــك بكثير، فهي 
استثمارات ضخمة وتجارة وصناعة وتبادل للثقافة استغلتها قطر 

خير استغالل، ليصل صوت العرب إلى العالم كله.
 
ً
 قطر التي ألبست كل العرب تــاج العزة والفخر، وشكرا

ً
 فشكرا

لجميع العرب الصطفافهم حول قطر إلنجاح هذا العرس الكروي 
العالمي، فهنا قطر بلد العروبة واإلسالم، هنا كأس العالم »قطر2022«.

من صيد الخاطر: الهوى 
الهوان

طالل عبد الكريم العرب
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الـمـؤشـر الـكـويـتـي

7.5867.586

السوق العامالسوق العام

8.4868.486

السوق األولالسوق األول

5.7045.704

السوق الرئيسيالسوق الرئيسي

1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2543.1272.684

»الفدرالي« يتجه إلى تقليص وتيرة
رفع سعر الفائدة

أظهر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة 
بمجلس االحتياطي الفدرالي األميركي )البنك 
المركزي(، األربعاء، اتفاق غالبية أعضائها على 
إمكانية إبطاء وتيرة رفع سعر الفائدة األميركية 
، على وقع مخاوف من تداعيات التشديد 

ً
قريبا

التراكمي القوي للسياسة النقدية على النشاط 
االقتصادي في الواليات المتحدة.

وجاء في محضر االجتماع األخير، أن معظم 
أعـــضـــاء الــلــجــنــة الــمــســؤولــة عـــن تــحــديــد أســعــار 
الفائدة رأوا أنه من المناسب إبطاء وتيرة رفع 
الفائدة، كي تتمكن من تقييم أهدافها بتحقيق 
أقــصــى قـــدر مـــن الــتــوظــيــف واســـتـــقـــرار األســعــار 

بشكل أفضل.
ــادة  ــ ــزيـ ــ ــــي الـ ــارات فـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ كـــمـــا أشــــــــــاروا إلــــــى اعـ
ــدة، مـــن بينها  ــائـ ــفـ الــمــســتــقــبــلــيــة لــنــطــاق رفــــع الـ

»التشديد التراكمي للسياسة النقدية والفجوة 
ات السياسة المالية وسلوك النشاط  بين إجراء
االقتصادي والتضخم والتطورات االقتصادية 

والمالية«.
ــاء الــلــجــنــة رأوا  لـــكـــن بـــعـــض أعــــضــ

أن إبــطــاء وتــيــرة الــزيــادة فــي أسعار 
الفائدة يمكن أن يقلل من مخاطر 

عدم االستقرار في النظام المالي.
ــيـــاطـــي  ــتـ وكــــــــان رئــــيــــس االحـ
الــفــيــدرالــي جــيــروم بـــاول صــرح 
أوائل الشهر الجاري عقب إعالنه 

ــاع  رفــــع ســعــر الـــفـــائـــدة بــثــالثــة أربــ
النقطة المئوية للمرة الرابعة على التوالي 

خالل هذا العام، أن »المركزي األميركي« قد يبدأ 
 في إبطاء وتيرة رفعها.

ً
قريبا

سيولة البورصة تتراجع إلى 33.6 مليون دينار رغم ارتفاع المؤشرات

• علي العنزي
بــعــد ســلــســلــة مـــن الــجــلــســات 
، الـــتـــي بلغت 

ً
الـــخـــاســـرة أخــــيــــرا

4 خـــالل هـــذا األســـبـــوع، ارتـــدت 
مـــــــؤشـــــــرات بــــــورصــــــة الــــكــــويــــت 
 خالل 

ً
الرئيسية وحققت ارتفاعا

نهاية تعامالت األسبوع أمس، 
وربح مؤشر السوق العام نسبة 
0.41 في المئة أي 31.25 نقطة 
ليقفل عــلــى مــســتــوى 7586.59 
نــقــطــة بــســيــولــة مــتــراجــعــة إلــى 
أدنى مستوياتها خالل شهرين 
 بالكاد وصلت إلى 33.6 

ً
تقريبا

مليون دينار فقط تداولت 144.7 
مليون سهم عبر 7554 صفقة، 
 منها 60 

ً
وتم تداول 125 سهما

 أمس، وتراجع 40 بينما 
ً
رابحا

استقر 25 دون تغير.
وسجل مؤشر الــســوق األول 
 أقل كان بنسبة 0.32 في 

ً
ارتفاعا

المئة أي 26.97 نقطة ليقفل على 

مستوى 8486.24 نقطة بسيولة 
متراجعة إلى 25.5 مليون دينار 
تــداولــت 75.1 مليون سهم عبر 
 
ً
4260 صــفــقــة، وربـــح 15 سهما
مــقــابــل تـــراجـــع 7 واســـتـــقـــرار 3 

دون تغير.
ــانـــت أكـــبـــر الــمــكــاســب من  وكـ
نصيب مؤشر السوق الرئيسي، 
الذي ربح نسبة 0.8 في المئة أي 
45.46 نقطة ليقفل على مستوى 
5704.58 نقاط بسيولة متراجعة 
ــار تـــداولـــت  ــنـ ــى 8 مــاليــيــن ديـ إلــ
69.6 مليون سهم فقط تمت عبر 
 
ً
3294 صــفــقــة، وربـــح 45 سهما
مقابل تــراجــع 33 فــي الرئيسي 

واستقرار 22 دون تغير.

سيولة محدودة

بـــــــــــدأت الــــجــــلــــســــة األخــــــيــــــرة 
ــبــــوع  خــــضــــراء أمـــــــس، فــــي األســ
الــــــــــــذي ســــيــــطــــر عــــلــــيــــه الـــــلـــــون 

ــــت أســــعــــار  ــعـ ــ ــفـ ــ األخــــــضــــــر، وارتـ
األسهم النشيطة بداية الجلسة 
والــمــؤشــر، لــكــن بسيولة حــذرة 
ومــتــراجــعــة مـــقـــارنـــة مـــع مــعــدل 
األسابيع الماضية أو األسبوع 
ــمـــاضـــي أو حـــتـــى الــجــلــســات  الـ
األربــع لهذا األســبــوع، وتقدمت 
فــي الــبــدايــة أســهــم صــغــيــرة من 
الـــســـوق الــرئــيــســي كـــان أبــرزهــا 
ــد إعـــــــالن  ــ ــعـ ــ ــك األهـــــــلـــــــي بـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الـ
مــوافــقــة بــنــك الــكــويــت الــمــركــزي 
عــلــى تعيين مــســتــشــار لعملية 
االندماج بينه وبين بنك الخليج 
وأســـهـــم أعـــيـــان وجــــي إف إتــش 
وصـــالـــحـــيـــة وأرزان، وانـــتـــهـــى 
ــم األربـــــعـــــة  ــ ــهـ ــ ــاألسـ ــ ــــاف بـ ــطـ ــ ــمـ ــ الـ
األخيرة إلى استقرار، بينما ربح 
سهم البنك األهلي 2.1 في المئة.

 بين 
ً
ــان األفــضــل ارتــفــاعــا وكــ

األســهــم األفــضــل ســيــولــة أمــس، 
سهم أجيليتي بنمو بنسبة 1.3 
في المئة وربح عقارات الكويت 

ــبـــة 2.4 فـــــي الـــمـــئـــة   نـــسـ
ً
أيـــــضـــــا

والـــدولـــي ووربــــة وســهــم شركة 
الــغــانــم بــنــســب مــتــقــاربــة فــاقــت 
1 فـــي الــمــئــة لــتــنــتــهــي الــجــلــســة 
خضراء، لكن دون سيولة تؤكد 
حالة الخروج من حيادية اتجاه 

المؤشر.
وتباين أداء مؤشرات األسواق 
المالية بـــدول مجلس التعاون 
 
ً
الخليجي وكان الضغط واضحا

عــلــى مــؤشــر الــســوق الــســعــودي 
الذي فقد مستوى 11 ألف نقطة 
واســتــمــر الــضــغــط بــعــد تــراجــع 
أسعار النفط وتداول برنت عند 
 للبرميل بعد 

ً
مستوى 84 دوالرا

إغالقات جديدة في الصين إثر 
ارتــــفــــاع إصــــابــــات كــــورونــــا إلــى 
ــلــــى خـــالل  مـــســـتـــويـــات هــــي األعــ
، كما خسرت 

ً
ستة أشهر تقريبا

مؤشرات قطر ودبي والبحرين 
وربــــــحــــــت مـــــــؤشـــــــرات الـــكـــويـــت 

وأبوظبي وعمان.

»المركزي« يوافق لـ »األهلي« 
و»الخليج« على تعيين مستشارين

حــصــل بنكا »الــخــلــيــج« و»األهـــلـــي الــكــويــتــي« على 
مـــوافـــقـــة بـــنـــك الـــكـــويـــت الـــمـــركـــزي لــتــعــيــيــن شـــركـــات 

استشارات؛ للقيام بدراسة جدوى االستحواذ.
وكــشــف »الــخــلــيــج« عــن مــوافــقــة الــمــركــزي الكويتي 
عــلــى تعيين شــركــة مــاكــنــزي لــالســتــشــارات اإلداريــــة 
كجهة استشارية للقيام بدراسة جدوى االستحواذ، 
مع تأكيده على االلتزام بالقوانين والتعليمات ذات 
الصلة، بما فيها الحصول على أي موافقات قد تكون 
مطلوبة من »المركزي« أو الجهات الرقابية بعد انتهاء 

تلك المرحلة، ولما تسفر عنه نتائج الدراسة.
أما البنك األهلي الكويتي، فأعلن موافقة »المركزي« 
عــلــى تــعــيــيــن جــهــات اســتــشــاريــة لــه لــلــقــيــام بــدراســة 
جدوى االستحواذ، على أن يكون المستشار الرئيسي 
»جي بي مورغان«، والمستشار التجاري »باين أند 
 عن تعيين مستشارين مالي وضريبي 

ً
كمبني«، فضال

وقانوني.
ــد »األهـــلـــي« أنـــه ســـوف يــتــقــدم إلـــى »الــمــركــزي  وأكــ
الكويتي« لطلب عدم الممانعة على السير في إجراءات 
االستحواذ، والموافقة على القيام بالفحص الفني 

النافي للجهالة، وفتح الدفاتر.
وشــدد على االلــتــزام بالقوانين والتعليمات ذات 
الصلة بما فيها الحصول على أي موافقات قد تكون 
مطلوبة من »المركزي« أو الجهات الرقابية بعد انتهاء 

تلك المرحلة، ولما تسفر عنه نتائج الدراسة.

أسعار النفط تهبط مع تراجع المخاوف من شح المعروض
ً
 إلى 85.80 دوالرا

ً
البرميل الكويتي ينخفض 51 سنتا

مصر... الدوالر يواصل اختراق مستويات جديدة
سجل سعر الدوالر في مصر ارتفاعات 
جديدة مقابل الجنيه في تعامالت صباح 
أمس، مسجال مستوى 24.60 جنيها لدى 
البنك المركزي المصري، للمرة األولــى 

على اإلطالق.
ووفــــــــــق اإلحــــــــصــــــــاء، الــــــذي 
أعدته »العربية.نت«، جاء 
ــلـــى ســـعـــر لــصــرف  أعـ
الـــــــدوالر فـــي بــنــوك 
االستثمار العربي 
والبنك المصري 
الــــخــــلــــيــــجــــي، 
عــنــد مستوى 
24.56 جنيها 
للشراء، مقابل 
24.58 جــنــيــهــا 

للبيع.
وفي 5 بنوك، بقيادة البنك األهلي 
الــكــويــتــي، وبــنــك الــمــشــرق، ســجــل سعر 

صرف الورقة األميركية الخضراء، مستوى 
24.53 جنيها للشراء، مقارنة بنحو 24.58 

جنيها للبيع.
ولــدى البنك المركزي المصري، ارتفع 
سعر صــرف الــورقــة األمــيــركــيــة الخضراء 
إلى مستوى 24.51 جنيها للشراء، مقابل 

24.60 جنيها للبيع.
وكــان أقــل سعر لصرف الـــدوالر فــي 15 
بنكا بقيادة البنك األهلي المصري وبنك 
مصر، عند مستوى 24.48 جنيها للشراء، 

مقابل نحو 24.58 جنيها للبيع.
ومنذ بداية العام الحالي، يشهد سوق 
الــــصــــرف فــــي مـــصـــر تــــحــــوالت كـــبـــيـــرة فــي 
إطــار تحركات مكثفة إلعــادة ضبط سوق 
الصرف. وعقب التعويم األول الذي أعلنه 
الــبــنــك الــمــركــزي الــمــصــري، فـــي اجــتــمــاعــه 
االستثنائي خالل مارس الماضي، تراجع 
سعر العملة المصرية بنحو 24%، بعدما 
قفز سعر صرف الدوالر من مستوى 15.74 

جنيها إلى نحو 19.64 جنيها في نهاية 
أكتوبر الماضي.

لــكــن مــنــذ الــتــعــويــم الـــثـــانـــي فـــي نــهــايــة 
أكتوبر وحتى اآلن، تــراجــع سعر الجنيه 
بنحو 25.25%، بعدما ارتفع سعر صرف 
الدوالر من مستوى 19.64 جنيها إلى نحو 
24.60 جنيها فــي الــوقــت الــحــالــي. وفيما 
يتعلق بإجمالي خسائر الجنيه منذ مارس 
الماضي حتى اليوم، فقد تراجعت العملة 
المصرية نحو 56.28% من مقابل الدوالر، 
بعدما صعدت الورقة األميركية الخضراء 

بنحو 8.86 جنيهات.
ــد الــخــبــيــر االقــــتــــصــــادي د. هــانــي  ــ وأكــ
»العربية. جنينة، في تصريحات سابقة لـ

نت«، أنه ال يوجد ما يشير حتى اآلن إلى 
استقرار سوق الصرف في مصر، خاصة 
أن األزمة تتعلق بوفرة الدوالر في السوق 

المصري.
)العربية. نت(

»وطني – مصر« يحقق»وطني – مصر« يحقق
22.822.8 مليون دينار  مليون دينار 

حقق بنك الكويت الوطني – مصر )عضو مجموعة 
 صافية بلغت 1.28 

ً
بنك الكويت الوطني ( أربــاحــا

مليار جنيه مــصــري، مــا يــعــادل نحو 22.8 مليون 
دينار حتى نهاية الربع الثالث من عام 2022، مقابل 
1.05 مليار جنيه مصري، ما يعادل نحو 20.3 مليون 

دينار في الفترة نفسها من عام 2021. 

ً
تابعة لـ »عربي القابضة« تشتري عقارا
ً
تابعة لـ »عربي القابضة« تشتري عقارا

بـ بـ 1.31.3 مليون دينار  مليون دينار 
ــــدى الـــشـــركـــات الــتــابــعــة  اشـــتـــرت شـــركـــة عـــربـــي إحـ
 بقيمة 1.3 مليون 

ً
لمجموعة عــربــي القابضة عــقــارا

دينار؛ بمنطقة صبحان، قطعة رقم 11 قسيمة 294، 
وعلى مساحة 2000 متر مربع. وأشارت إلى أن عملية 
الشراء سينتج عنها زيادة في قيمة األصول الثابتة 

للشركة.

أخبار الشركات

موافقة لـ »عربي« على موافقة لـ »عربي« على 
زيادة رأسمالها زيادة رأسمالها %100100 % 

وافــقــت هيئة أســـواق الــمــال على 
زيادة رأس المال المصدر والمدفوع 
لشركة مجموعة العربي القابضة 
مــن 17.29 مــلــيــون ديــنــار إلـــى نحو 
، بزيادة نقدية تمثل 

ً
34.59 مليونا

ــال الــمــصــدر  ــمــ 100% مــــن رأس الــ
والمدفوع.

وأوضحت أن الزيادة ستتم عن 
طريق إصـــدار عــدد 172.96 مليون 
ــيـــة  ســــهــــم تــــطــــرح بـــالـــقـــيـــمـــة االســـمـ
100 فـــلـــس لـــلـــســـهـــم الــــــواحــــــد، مــع 
ــدار، تطرح للمساهمين  عــالوة إصـ
المؤهلين المسجلين في سجالت 
مساهمي الشركة الكل حسب نسبته 
في رأس المال في تاريخ االستحقاق 

وأصحاب حقوق األولوية.

هيئة األسواق تقدم هيئة األسواق تقدم 77 بالغات إلى نيابة سوق المال  بالغات إلى نيابة سوق المال 
أعلنت هيئة أســواق المال تقديم بــالغ لنيابة ســوق المال 
بتاريخ 2022/11/24 عن شبهة وقوع الجريمة المنصوص عليها 
في البند رقم )2( من المادة )127( من القانون رقم 7 لسنة 2010 
غ ضدهما 

َّ
بشأن إنشاء الهيئة وتعديالته، لعدم التزام المبل

 ورئيس مجلس إدارتها 
ً
)شركة مدرجة في البورصة سابقا

السابق( حتى تاريخ تقديم هذا البالغ بتنفيذ قرار نهائي صادر 
من مجلس التأديب بسداد الغرامة في المخالفة رقم )2022/21 
 
ً
مجلس تأديب 97، 2021/100 هيئة(، رغم إعالنهما بالقرار إعالنا

 بتاريخ 2022/05/26.
ً
صحيحا

كما كشفت »أســواق المال« عن تقديم بالغين لنيابة سوق 
المال بتاريخ 2022/11/24 عن شبهة وقوع الجريمة المنصوص 
عليها في البند رقم )2( من المادة )127( من القانون رقم 7 لسنة 
2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق 
غ ضدهما )متداولين( حتى 

َّ
المالية وتعديالته، لعدم التزام المبل

تاريخ تقديم هذا البالغ بتنفيذ قرار نهائي صادر من مجلس 
التأديب بسداد الغرامة في المخالفة رقــم )2022/51 مجلس 
 
ً
 صحيحا

ً
تأديب 2021/195 هيئة(، رغم إعالنهما بالقرار إعالنا

بتاريخ 2022/07/21.

 آخــر لنيابة ســوق المال 
ً
وقــالــت الهيئة، إنها قدمت بــالغــا

بتاريخ 2022/11/24 عن شبهة وقوع الجريمة المنصوص عليها 
في البند رقم )2( من المادة )127( من القانون رقم 7 لسنة 2010 
غ ضدها 

َّ
بشأن إنشاء »أسواق المال« وتعديالته، لعدم التزام المبل

)شــركــة مــدرجــة فــي الــبــورصــة( حتى تــاريــخ تقديم هــذا البالغ 
بتنفيذ قرار نهائي صادر من مجلس التأديب بسداد الغرامة 
في المخالفة رقم )2022/46 مجلس تأديب 2022/7 هيئة(، رغم 

 بتاريخ 2022/07/19.
ً
 صحيحا

ً
إعالنها بالقرار إعالنا

 لنيابة ســوق الــمــال بتاريخ 
ً
وقــدمــت هيئة األســــواق بــالغــا

2022/11/24 عن شبهة وقوع الجريمة المنصوص عليها في 
البند رقم )2( من المادة )127( من القانون رقم 7 لسنة 2010 
غ ضدها )شركة 

َّ
بشأن إنشاء الهيئة وتعديالته، لعدم التزام المبل

( حتى تــاريــخ تقديم هــذا البالغ 
ً
مــدرجــة فــي البورصة سابقا

بتنفيذ قرار نهائي صادر من مجلس التأديب بسداد الغرامة 
فــي المخالفة رقــم )2022/24 مجلس تــأديــب 203، 2021/211 
 بتاريخ 2022/05/26.

ً
 صحيحا

ً
هيئة(، رغم إعالنها بالقرار إعالنا

ــــوق الــــمــــال بــتــاريــخ   لــنــيــابــة سـ
ً
كــمــا قـــدمـــت الــهــيــئــة بــــالغــــا

2022/11/24 عن شبهة وقوع الجريمة المنصوص عليها في 

البند رقم )2( من المادة )127( من القانون رقم 7 لسنة 2010 
بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية 
ــغ ضــدهــا )شــركــة مــدرجــة في 

َّ
وتــعــديــالتــه، لــعــدم الـــتـــزام الــمــبــل

البورصة( حتى تاريخ تقديم هذا البالغ بتنفيذ قــرار نهائي 
صــادر من مجلس التأديب بسداد الغرامة في المخالفة رقم 
)2022/20 مجلس تأديب 2021/197 هيئة(، رغم إعالنها بالقرار 

 بتاريخ 2022/05/26.
ً
 صحيحا

ً
إعالنا

 لنيابة سوق 
ً
وأشــارت هيئة األســواق إلى تقديمها بالغا

المال بتاريخ 2022/11/24 عن وقــوع الجريمة المنصوص 
عليها فــي الـــمـــادة )118( مــن الــقــانــون رقـــم )7( لسنة 2010 
وتعديالته، وحكم البند )1( من المادة )2 - 5( من الكتاب الرابع 
عشر )سلوكيات السوق( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 
7 لسنة 2010 وتعديالتهما، لقيام المبلغ ضده بصفته أحد 
األشــخــاص المطلعين )عضو مجلس إدارة بشركة مدرجة 
في البورصة( بتنفيذ صفقات شراء على أسهم تلك الشركة، 
وذلك خالل فترة ما قبل إفصاح الشركة عن معلومة جوهرية 
ــر الـــذي يشكل معه  أفصحت عنها بــتــاريــخ 2022/7/5، األمـ

مخالفته للمواد سالف البيان.

مكاسب واضحة لألسهم في السوق األول بقيادة »أجيليتي«

انــخــفــض ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط 
الــكــويــتــي 51 ســنــتــا ليبلغ 85.80 
دوالرا للبرميل في تــداوالت امس 
االول األربعاء مقابل 86.31 دوالرا 
للبرميل في تداوالت الثالثاء وفقا 
للسعر المعلن من مؤسسة البترول 

الكويتية.
وفي األسواق العالمية، تراجعت 
ــــس الــخــمــيــس،  أســــعــــار الـــنـــفـــط امــ
لتحوم قرب أدنى مستوياتها في 
ــبــر ســقــف السعر 

ُ
شــهــريــن، إذ اعــت

الـــــذي اقــتــرحــتــه مــجــمــوعــة الــــدول 
السبع على النفط الــروســي أعلى 
من مستويات التداول الحالية، مما 
قلص المخاوف من شح اإلمدادات.
وأدى االرتــــــــفــــــــاع األكــــــبــــــر مــن 
الــمــتــوقــع فــي مــخــزونــات البنزين 
األميركية وتوسيع قيود كوفيد19- 
ــادة الــضــغــوط  ــ فـــي الــصــيــن إلـــى زيـ

النزولية.
وانخفضت العقود اآلجلة لخام 
برنت 21 سنتا، أو 0.3 في المئة، 
إلى 85.20 دوالرا للبرميل، في حين 
تراجعت العقود اآلجلة لخام غرب 
تــكــســاس الــوســيــط األمـــيـــركـــي 16 

بشأن الحد األقصى لألسعار امس 
الخميس أو اليوم الجمعة.

ــت أســـــــعـــــــار الـــنـــفـــط  ــ ــرضــ ــ ــعــ ــ وتــ
لــــضــــغــــوط بــــعــــد أن قــــالــــت إدارة 
ــاقــــة أمــــــس االول  مـــعـــلـــومـــات الــــطــ
ــاء إن مـــخـــزونـــات الــبــنــزيــن  ــعــ األربــ
ونواتج التقطير األميركية ارتفعت 
بــشــكــل كــبــيــر األســـبـــوع الــمــاضــي. 
وخففت الــزيــادة مــن بعض القلق 
بشأن شح السوق. لكن مخزونات 
النفط الخام تراجعت 3.7 ماليين 
برميل في األسبوع المنتهي في 18 

نوفمبر إلــى 431.7 مليون 
ــة  ــارنــ ــقــ بـــــرمـــــيـــــل، مــ

بــــتــــوقــــعــــات 

سنتا، أو 0.2 في المئة، إلى 77.78 
دوالرا للبرميل.

وانـــــــخـــــــفـــــــض كــــــــال الــــخــــامــــيــــن 
الــقــيــاســيــيــن بــأكــثــر مـــن ثــالثــة في 
المئة األربــعــاء على خلفية أنباء 
بأن سقف السعر المخطط للنفط 
الروسي قد يكون أعلى من مستوى 

السوق الحالي.
وتدرس مجموعة السبع سقفا 
للنفط الـــروســـي الــمــحــمــول بحرا 
بين 65 و70 دوالرا للبرميل، وفقا 
لمسؤول أوروبي، على الرغم من أن 
حكومات االتحاد األوروبي لم تتفق 

بعد على السعر.
ــلـــون إن بــعــض  ــامـ ــعـ ــتـ وقــــــــال مـ
المصافي الهندية والصينية تدفع 

أسعارا أقل من مستوى الحد 
ــى الـــمـــقـــتـــرح لــخــام  ـــصــ األقـ

األورال، خـــام التصدير 
الرئيسي لروسيا.

وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
ــيــــون مــن  ــلــــومــــاســ دبــ

االتــــحــــاد األوروبــــــــي قــالــوا 
ــاد  ــ ــــحـ إن حــــكــــومــــات االتـ
ستستأنف الــمــحــادثــات 

المحللين في استطالع لـ »رويترز« 
بانخفاض 1.1 مليون برميل.

ــون ذلـــــــــك، ســجــلــت  ــ ــــضـ وفــــــــي غـ
ــدد من  ــ ــر عـ ــبـ ــاء أكـ ــ ــعـ ــ الـــصـــيـــن األربـ
حاالت اإلصابة اليومية بكوفيد19- 
ــبــــل مــا  ــة قــ ــائــــحــ ــنــــذ بـــــدايـــــة الــــجــ مــ
يقرب مــن ثــالث ســنــوات. وشــددت 

السلطات المحلية القيود 

للقضاء على تفشي المرض، مما 
زاد من مخاوف المستثمرين بشأن 

االقتصاد والطلب على الوقود.

https://www.aljarida.com/article/5586
https://www.aljarida.com/article/5584
https://www.aljarida.com/article/5582
https://www.aljarida.com/article/5580
https://www.aljarida.com/article/5578


ــــس األول، الــســحــب  ــلــــي الـــمـــتـــحـــد، أمـ أجــــــرى الـــبـــنـــك األهــ
األسبوعي على جوائز الحصاد اإلسالمي، حساب السحب 
عــلــى الــجــوائــز اإلســـالمـــي األول فـــي الــكــويــت، الــــذي ينفرد 
بالعديد من المميزات، منها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار، 
 عــن مــيــزة فتح الحساب عبر اإلنــتــرنــت بكل سهولة 

ً
فــضــال

ويسر مع ميزة اإليداع الفوري في الحساب.
وأســفــر السحب عــن حصول 10 مــن العمالء على 1000 
دينار لكل منهم، هم: محمد خالد خلف المخيزيم، وأحمد 
عباس عبدالله، وأسيل عبدالنبي يوسف جمال، ووفاء عباس 
غلوم حسين، وأحمد صادق حاجي معرفي، وصالح عبدالله 
عثمان الكوح، وفيصل فهد موسى السعد، وزامل رشم عواد 
الضفيري، وعمار أبوحجلة مصطفى عبدالغني أبوحجلة، 

وتركي عبدالله مرزوق المطيري.
 ويــقــدم حــســاب الحصاد اإلســالمــي فــي باقته الجديدة 
مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عمالء 
»المتحد« بجائزة شهرية بقيمة 100000 د.ك، إضافة إلى 
10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة. وتبقى 
 للرابح 

ً
الجوائز ربع السنوية الكبرى بقيمة 250000 د.ك نقدا

أهم ما يطمح إليه العمالء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية 
 عــن هــذه الباقة مــن الجوائز 

ً
لتحقيق حلم العمر. وفــضــال

 أربـــاح سنوية متوقعة على أســاس 
ً
الــجــذابــة، هــنــاك أيــضــا

عقد الوكالة، مما يزيد جاذبية حساب الحصاد اإلسالمي.

أعلن بيت التمويل الكويتي »بيتك« 
رعايته الرسمية لمشروع فان بوكس، 
أكبر منطقة تجمع جماهيري لكأس 
العالم بالكويت، في منطقة البالجات 

على امتداد شارع الخليج العربي.
وتشهد منطقة فــان بــوكــس إقــبــااًل 
ــراد العائلة   مــن الجمهور وأفــ

ً
واســعــا

محبي كرة القدم، وتستمر الفعاليات 
 إلــى نهاية كــأس العالم، حيث 

ً
يوميا

تستمتع الجماهير والعائالت بمتابعة 
جميع مباريات البطولة عبر 4 شاشات 
ضــخــمــة مـــوزعـــة فـــي أنـــحـــاء الــمــكــان، 
تتوسطها شاشة عمالقة بمساحة 66 
 هي األكبر من نوعها في 

ً
 مربعا

ً
مترا

الكويت لبث جميع المباريات.
ــار  ــي إطــ ــك« فــ ــتـ ــيـ ــة »بـ ــايــ ــي رعــ ــأتــ وتــ
المسؤولية االجتماعية، والحرص على 
دعــم األنشطة الشبابية والرياضية، 
ومواكبة المناسبات المختلفة، السيما 
 كبطولة 

ً
 كبيرا

ً
تلك التي تكتسب زخما

كأس العالم.
 KFH ويوفر »بيتك« منطقة جماهير
 لعمالئه 

ً
Fan Zone صممها خصوصا

الشباب محبي رياضة كرة القدم، حيث 
تشهد تنظيم العديد من المسابقات 
والفعاليات للحضور مع فرص لربح 
جوائز قيمة، وكذلك فرص للفوز بالكرة 

الرسمية لبطولة كأس العالم 2022.
ــع الــعــمــالء،   لــلــتــواصــل مـ

ً
ــزا ــزيـ ــعـ وتـ

 لعمالئه 
ً
 خاصا

ً
سينظم »بيتك« يوما

لالستمتاع بحضور مــبــاريــات كأس 

العالم بنقل مباشر وحي ضمن أجواء 
حماسية مميزة وفريدة.

االستدامة وإعادة التدوير

ــإن رعــايــة  ــ عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، فـ
»بيتك« الرسمية لمشروع فان بوكس 
تتماشى مع استراتيجية »بيتك« في 
االستدامة، حيث تم تصميم المشروع 
ــاؤه بــالــكــامــل بــمــا فـــي ذلــــك ركــن  ــنــ وبــ
»بيتك« KFH Fan Zone مــن حاويات 

شحن معاد تدويرها.
ــل »بـــيـــتـــك« الـــتـــمـــيـــز بــدعــم  ــ ــــواصـ ويـ
مــبــادرات االســتــدامــة والبيئة، وحقق 
العديد من اإلنجازات في هذا االطــار، 
ضمن حملة Keep it green، التي نظم 

تحت مظلتها العديد مــن الــمــبــادرات 
الــبــيــئــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة، وحـــصـــل على 
تقديرات وجوائز عالمية في االستدامة.

المواهب الكويتية

 لــــدور »بــيــتــك« فـــي دعــم 
ً
وتــرســيــخــا

الــــطــــاقــــات الـــشـــبـــابـــيـــة اإلبــــداعــــيــــة، تــم 
ــن  ــيـ ــامـ ــاون مـــــع مـــجـــمـــوعـــة رسـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
ــافــــوا أعــمــالــهــم الــفــنــيــة  كــويــتــيــيــن أضــ
وبصماتهم اإلبداعية على ركن »بيتك« 
الـــــذي تـــزّيـــن بـــالـــرســـومـــات الـــجـــداريـــة 
والـــلـــوحـــات الــفــنــيــة بــتــوقــيــع الــشــبــاب 
الكويتي المبدع، وتم تسليط الضوء 
عــلــى أعــمــالــهــم الــمــمــيــزة والــتــعــريــف 
بمواهبهم وإمكاناتهم عبر حسابات 

ــتــــواصــــل  ــنــــصــــات الــ ــلــــى مــ »بــــيــــتــــك« عــ
االجتماعي.

دعم المشاريع الشبابية

ويحظى مشروع فان بوكس بمشاركة 
واسعة من المشاريع الكويتية التي توفر 
مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي 
و»الــفــود تــرك«، بما يعكس دعــم »بيتك« 
للمبادرين ورواد األعمال والمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة، ويجسد دوره 
الـــرائـــد فـــي تشجيع الــشــبــاب الكويتي 
وتعزيز مفهوم ريادة األعمال والمبادرات 

الشبابية.
ولتتكامل جهود »بيتك« المجتمعية 
مـــع الــمــصــرفــيــة، يـــوفـــر »بــيــتــك« أجــهــزة 
ــرواد المنطقة لتلبية  ــ ــي لـ الـــصـــرف اآللــ
احــتــيــاجــاتــهــم الــمــصــرفــيــة مــــن سحب 
وإيــــــداع وكــــل الـــخـــدمـــات الـــتـــي تــوفــرهــا 

أجهزة الصرف اآللي لـ »بيتك«.
يذكر أن »بيتك« أطلق لعمالئه حاملي 
بطاقات فيزا حملة »البطاقة في ملعبك 
مع VISA« الخاصة بكأس العالم، وفاز 
 مع مرافق برحلة مميزة 

ً
فيها 16 عميال

لحضور مباريات كأس العالم في قطر 
لــمــدة 3 أيـــام عــلــى مــتــن طــائــرة خــاصــة، 
وإقامة لمدة ليلتين في فندق 5 نجوم، 
ومــــواصــــالت مـــن وإلـــــى مـــطـــار الـــدوحـــة 
والملعب، وحضور مباراة كأس العالم 
ربع النهائي أو نصف النهائي في كبينة 

خاصة للفائز والمرافق.

ــذراع  أعــلــنــت شــركــة بــوبــيــان كــابــيــتــال )الــ
االستثمارية لبنك بوبيان( اختيار بدرية 
الــحــمــيــضــي لــمــنــصــب الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــلــشــركــة، فــي إطــــار اســتــراتــيــجــيــة التطوير 
اإلداري، وتلبية لمتطلبات المرحلة المقبلة 
التي تسعى »بوبيان كابيتال« من خاللها 
إلى تعزيز تطورها وانتشارها في السوق 

المحلي واألسواق األخرى.
ــيـــؤكـــد حـــرص  ــار لـ ــيــ ــتــ ــذا االخــ ــ ويــــأتــــي هــ
مجموعة بنك بوبيان على تمكين الــمــرأة 
ومنحها الفرص القيادية التي تمكنها من 
التواجد في اتخاذ القرارات االستراتيجية 
التي تتعلق بالمجموعة التي باتت واحدة 

من أهم المجموعات العاملة في الكويت.
وكــانــت الحميضي تــولــت منصب نائب 
الــرئــيــس مــنــذ أكــتــوبــر مــن الــعــام الــمــاضــي، 
ات الوطنية  حيث تعتبر واحــدة من الكفاء
فــي شــركــة بوبيان كابيتال، الــتــي انضمت 
إلى العمل منذ المراحل األولى لتأسيسها، 
كما تعتبر من الكوادر النسائية المتميزة، 
من خالل التدرج الوظيفي والمناصب التي 

تولتها على مـــدار الــســنــوات الماضية في 
»بــوبــيــان كابيتال« منذ االلــتــحــاق بها عام 

.2013
ــات  ــيـ ــؤولـ وســــتــــتــــولــــى الـــحـــمـــيـــضـــي مـــسـ
منصب الرئيس التنفيذي لشركة بوبيان 
كابيتال، التي تقتضي مهامها خلق فرص 
استثمارية إقليمية ودولية وتطوير وتنفيذ 
استراتيجيات االستثمار واإلشـــراف على 
منتجات إدارة االستثمار وخدمات التداول، 

إضافة إلى عدة مسؤوليات أخرى.
وتمتلك خبرة عملية طويلة تتجاوز 19 
 في مجاالت االستثمار وإدارة األصول، 

ً
عاما

وشغلت على مــدار فترة عملها العديد من 
المناصب اإلشرافية والتنفيذية في العديد 
من المؤسسات والشركات المالية المرموقة 
بــالــكــويــت، ومــنــهــا شــركــة بــيــت االســتــثــمــار 

العالمي وشركة إن بي كي كابيتال.
كما اكتسبت خبرة عملية متميزة منذ 
تخرجها، والتحقت بالعديد مــن البرامج 
التدريبية المتخصصة، فهي تحمل درجة 
البكالوريوس في نظم إدارة المعلومات من 

جامعة ماساتشوستس األميركية، ودرجة 
الــمــاجــســتــيــر الــتــنــفــيــذي فــي إدارة األعــمــال 
من كلية لندن لألعمال، بجانب حضورها 
بــرنــامــج تــطــويــر الـــقـــادة فــي كلية هــارفــارد 

لألعمال.
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ً
 تنفيذيا

ً
»بوبيان كابيتال« تعين بدرية الحميضي رئيسا

بدرية الحميضي

»المتحد« يعلن فائزي السحب 
األسبوعي لـ »الحصاد«

»بيتك« الراعي الرسمي لمشروع فان بوكس
 لعمالئه الشباب

ً
ركن KFH Fan Zone مصمم خصوصا

»األهلي« يعلن الفائزة 
بالسحب األسبوعي لـ »الفوز«

أعلن البنك األهلي الكويتي فوز ميرفت إبراهيم 
الــقــطــان فـــي الــســحــب األســـبـــوعـــي لــحــســاب »الـــفـــوز« 
للجوائز، بجائزة نقدية قدرها 10000 دينار، الذي 
أقــيــم تحت إشـــراف وزارة الــتــجــارة والــصــنــاعــة، وتم 

اإلعالن عن اسم الفائز االثنين 21 نوفمبر 2022.
وحساب »الفوز« للجوائز، هو حساب الجوائز األول 
من نوعه والذي يتيح لعمالء البنك األهلي الكويتي 
فــرصــة الــفــوز بــجــوائــز ومــكــافــآت كــبــرى، ومـــن خــالل 
حساب »الفوز«، سيحظى عمالء البنك بفرصة الفوز 
بمبلغ 10000 دينار، ضمن السحب األسبوعي األعلى 
لفائز واحد في الكويت، وكذلك فرصة للفوز بالجائزة 
الكبرى وهي راتب شهري بقيمة 5000 دينار لمدة 10 
سنوات. تجدر اإلشارة إلى أنه سيكون بمقدور كل من 
عمالء »األهلي« الجدد والحاليين االستفادة من هذه 
الفرصة الفريدة في حالة توفر رصيد في حسابهم 

بمبلغ 100 دينار فقط. 
ويشجع البنك األهلي الكويتي الجميع على فتح 
حساب الفوز أو زيادة أرصدتهم للحصول على فرص 
أكبر للفوز في السحب القادم في 28 الجاري، وكلما 

زادت المبالغ المودعة زادت فرص الفوز.

»زين« الشريك االستراتيجي لمؤتمر اتحاد طلبة أميركا
شاركت بمؤتمر صحافي في لوس أنجلس إلعالن برامجها وأنشطتها

أعلنت شركة زين شراكتها االستراتيجية للمؤتمر 
السنوي الـــ 38 لالتحاد الوطني لطلبة الكويت في 
الواليات المتحدة األميركية، والذي ينطلق تحت شعار 
»شباب يسمو به الوطن« من 24 إلى 27 الجاري في 
مدينة لوس أنجلس تحت رعاية سمو الشيخ أحمد 

النواف األحمد رئيس مجلس الوزراء. 
ــــت »زيــــــــن« فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي بــفــنــدق  ــاركـ ــ وشـ
Intercontinental Downtown، الُمستضيف للمؤتمر، 
بلوس أنجلس، إلعالن برامجها وأنشطتها، بحضور 
الرئيس التنفيذي للعالقات والــشــؤون المؤسسية 
بشركة زين الكويت وليد الخشتي، ورئيس االتحاد 
الوطني لطلبة الكويت- فرع أميركا، يوسف أشكناني، 
إضافة إلى فريق زين واالتحاد، وُممثلي الرعاة. وخالل 
الكلمة التي ألقاها في المؤتمر الصحافي، قال الخشتي: 
»نتشرف اليوم بالتواجد معكم في لوس أنجلس إلعالن 
شراكة )زيــن( االستراتيجية للمؤتمر السنوي الـ 38 

لالتحاد الوطني لطلبة الكويت في الواليات المتحدة، 
والذي نتواجد فيه وبكل فخر منذ عام 2002«.  وأضاف 
الخشتي: »تحرص زين في كل عام على تقديم كل جديد 
لطلبتنا فــي أميركا، وسنقدم هــذا الــعــام، بـــإذن الله، 
العديد من الفعاليات واألنشطة على مدار فترة تنظيم 
المؤتمر خالل ثالثة أيام متتالية، والتي سنبدأها مع 
 
ً
 وتفاعال

ً
 إقبااًل كبيرا

ً
الندوة الرياضية التي تشهد دوما

 من الطالب والطالبات، وسنستضيف 
ً
 مميزا

ً
إيجابيا

خاللها العديد من الشخصيات الكويتية الرياضية 
 للمشاركة 

ً
الذين سافروا للواليات المتحدة خصيصا

 ندوة مميزة بعنوان 
ً
فيها«. وتابع: »ترعى )زين( أيضا

)اخلق فرصتك( حول ريادة األعمال، والتي تستضيف 
نخبة مميزة من رواد األعمال الكويتيين الشباب ممن 
أسسوا شركاتهم الخاصة، وعملوا في كبرى شركات 
التكنولوجيا العالمية، مثل: مايكروسوفت وأمازون، 
لكي يشاركوا الطالب والطالبات خبراتهم، وقصص 

نجاحهم، وتجاربهم في كيفية تحقيق النجاح في 
عالم األعمال«.  وأضاف الخشتي: »إلى جانب الندوات 
الثقافية واألكاديمية، ينتظر طلبتنا في أميركا كل 
عــام بــطــوالت زيــن الرياضية، التي تخلق أجــــواًء من 
المتعة والحماس، والتي عادة ما تكون في كرة القدم، 
قدم بطولة متجددة في رياضة 

ُ
وارتأينا هذا العام أن ن

 
ً
ــا مختلفة، وهـــي ريــاضــة الـــبـــادل، الــتــي شــهــدت رواجـ
، هذا 

ً
 بين الشباب فــي الكويت والــعــالــم أخــيــرا

ً
كبيرا

إلى جانب تقديمنا للفقرات الترفيهية والمسابقات 
وتــقــديــم الــجــوائــز القيمة للطالب والــطــالــبــات خالل 
ــــرت »زيـــــــن« عــــن فــخــرهــا  فــعــالــيــات الـــمـــؤتـــمـــر«. وعــــبَّ
بــاســتــمــرار شــراكــتــهــا االســتــراتــيــجــيــة مــع االتــحــاد، 
 لــه لما يــقــارب 20 

ً
 رئيسا

ً
عد الشركة داعــمــا

ُ
حيث ت

 أنــه ُيشكل التجمع األكبر للطلبة 
ً
، خصوصا

ً
عــامــا

الكويتيين الدارسين في الخارج، ويأتي دعم الشركة 
فــي إطــار استراتيجيتها للمسؤولية االجتماعية 

واالستدامة تجاه قطاعي الشباب والتعليم، ومن 
منطلق إيمانها بأهمية التواصل مع أبناء الكويت 

من طالب العلم في الخارج.
وإذ بينت الشركة أن دعمها لهذا التجمع الوطني 
جاء إليمانها الشديد بأهمية فئة الشباب والطلبة 
في الحياة االقتصادية والسياسية، فقد أوضحت 
أنها حريصة على المشاركة في مثل هذه الفعاليات، 
لرغبتها في مشاركة أجيال المستقبل والتواصل 
مــعــهــم، والــتــعــرف عــلــى أفــكــارهــم وأطــروحــاتــهــم في 
الــخــارج. ويــقــوم االتــحــاد الــوطــنــي لطلبة الكويت- 
فرع الواليات المتحدة األميركية، بخدمة ما يقارب 
14.000 طالب وطالبة من الكويتيين الدارسين في 
أميركا، ويهدف االتحاد من خالل أنشطته وبرامجه 
الــمــتــنــوعــة إلـــى ربـــط الطلبة الكويتيين ببعضهم 
البعض من ناحية، وربطهم بالوطن وأخــبــاره من 

ناحية أخرى،.

الفائزة خالل تسلمها الجائزة

الخشتي وأشكناني خالل المؤتمر الصحافي في لوس أنجلس

»المركزي«: نواكب التوجهات العالمية 
المرتبطة باالستدامة

في إطــار حــرص بنك الكويت المركزي 
عــلــى دعــــم الــتــقــنــيــات الــمــالــيــة الــحــديــثــة، 
ومــواكــبــة التوجهات العالمية المرتبطة 
بــاالســتــدامــة )Sustainability( لتحقيق 
األهــداف االجتماعية واألهـــداف المتصلة 
بالمناخ والممارسات البيئية الخضراء، 
 مــع صــدور المبادئ التوجيهية 

ً
وتــزامــنــا

 بـــشـــأن ESG، أعـــلـــن الـــبـــنـــك مــنــح 
ً
ــرا ــ ــــؤخـ مـ

األولــويــة فــي البيئة الــرقــابــيــة التجريبية 
للمنتجات والخدمات التي تدعم معايير 

االستدامة.
ــي بــــيــــان صـــحـــافـــي لــبــنــك  ــ جــــــاء ذلــــــك فـ
الكويت الــمــركــزي، أشـــار فيه إلــى العناية 
الـــتـــي يــولــيــهــا الــبــنــك لــلــتــقــنــيــات الــمــالــيــة 

الحديثة، وحرصه على تشجيع المنتجات 
والخدمات المبتكرة ذات التقنية المالية 
التي تدعم النواحي البيئية واالجتماعية 
 Environmental Social( وجوانب الحوكمة
Governance(، من خالل منحها األولوية 
لالختبار ضمن البيئة الرقابية التجريبية 

لدى بنك الكويت المركزي.
وأشار البيان إلى أن البنك بادر بطرح 
اإلطـــار الــعــام للبيئة الرقابية التجريبية 
عام 2018 الختبار المنتجات والخدمات 
الــمــبــتــكــرة، فـــي إطـــــار الــتــقــنــيــات الــمــالــيــة 
الــحــديــثــة، دون تــعــريــض الــنــظــام الــمــالــي 
والــمــصــرفــي لــلــمــخــاطــر، كــمــا اســتــمــر في 
ــــك لــمــزيــد من  تــحــديــث اإلطـــــار الـــعـــام، وذلـ

التطوير وتحسين جودة المخرجات.
ولفت بنك الكويت المركزي إلى الشوط 
الذي قطعه في السنوات األخيرة بالعمل 
على تحسين الخدمات التي تخدم القطاع 
 على أن 

ً
المصرفي واقتصاد الكويت، مشددا

تبني هذا النوع من المنتجات والخدمات 
هو مسيرة متواصلة.

الزيد: »الغرفة« تحث »الخاص« على اإلسهام في التنمية المستدامة
نظمت »ورشة االستدامة« بالتعاون مع »األعلى للتخطيط«

نظمت غرفة تجارة وصناعة 
الكويت ورشــة العمل الخاصة 
بـــأهـــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 
بالتعاون مــع المجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية، ومشاركة 
مــؤســســات وجـــهـــات حــكــومــيــة، 
إضافة إلى ممثلين عن القطاع 
الخاص، ضمن فعاليات أسبوع 

التنمية المستدامة.
وقــال المدير العام المساعد 
في الغرفة عماد الزيد، إن تنظيم 
الــغــرفــة ورشـــة الــعــمــل الخاصة 
بـــأهـــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة، 
ــار إعــــداد الــكــويــت  يــأتــي فــي إطــ
تـــقـــريـــرهـــا الـــتـــطـــوعـــي الـــثـــانـــي 
 مبادرة المجلس 

ً
)VNR2(، مثمنا

ــلــــى لــلــتــخــطــيــط والــتــنــمــيــة  األعــ
إشــراَك القطاع الخاص في هذا 

التقرير.
 
ً
وأكد أن الغرفة لن تألو جهدا

ه 
ّ
في توعية القطاع الخاص وحث

على اإلســهــام بتحقيق أهــداف 
التنمية المستدامة، كما عّبر عن 
تفاؤله بعرض الصورة العامة 
لألهداف المنشودة، والمرجو 
تحقيقها فــي الــقــريــب العاجل، 

 بــالــمــشــاركــة الــواســعــة 
ً
مـــشـــيـــدا

في ورشة العمل، والتي تعكس 
الحرص والتفاعل مع األهداف 
والخطط اإلنمائية المستدامة 

للكويت.
ــّمـــن األمـــيـــن الــعــام  بـــــــدوره، ثـ
ــلــــى لــلــتــخــطــيــط  لــلــمــجــلــس األعــ
والتنمية، د. خالد مهدي، تعاون 
الغرفة لتحقيق أهداف التنمية 
ــا   إلـــى دورهـ

ً
الــمــســتــدامــة، الفــتــا

اإليـــجـــابـــي وســعــيــهــا الــــــدؤوب 
ــمـــرجـــوة،  لــتــرجــمــة األهــــــــداف الـ
مــن خــالل وجــودهــا الــفــاعــل في 
اللجنة الوطنية الدائمة للتنمية 

المستدامة. 
وتــــــحــــــدث مـــــهـــــدي عــــــن دور 
ــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي تــحــقــيــق  الـ
أهــــــــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 
وأهــمــيــة مــســاهــمــتــه فـــي إعــــداد 
الـــتـــقـــريـــر الـــتـــطـــوعـــي الـــثـــانـــي، 
المقرر إطالقه في يوليو 2023، 
 إلــى مــا حظي بــه التقرير 

ً
الفــتــا

التطوعي األول، الذي تقدمت به 
الكويت عام 2019، من إشادات 
 لــلــجــهــود الــالفــتــة 

ً
دولـــيـــة، نــظــرا

والـــمـــبـــذولـــة مـــن الـــجـــهـــات غير 

ــيـــاد والـــدقـــة  الــحــكــومــيــة، والـــحـ
والموضوعية في إعداد التقرير، 
وقال إن التقرير »وطني« وليس 
ـــل جــمــيــع 

ّ
ــه  يـــمـــث ــ ، ألنــ

ً
حـــكـــومـــيـــا

جهات الدولة. 
ــة الــعــمــل  ــ كـــذلـــك اعـــتـــبـــر ورشــ
بمنزلة حوار وطني موسع يركز 
على شركاء التنمية في القطاع 
 إلى أنها تخدم 

ً
الخاص، مشيرا

 التقرير الثاني للكويت 
ً
أيــضــا

ــــدم الـــمـــحـــرز  ــقـ ــ ــتـ ــ ــاس الـ ــ ــيـ ــ ــي قـ ــ فــ
بـــأهـــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة، 
مـــن خــــالل الـــتـــعـــاون والـــشـــراكـــة 
مع مؤسسات القطاع الخاص، 
وتحقيق قــاعــدة وطنية داعمة 

لألهداف التنموية.
ــرة  ــديــ بـــــــدورهـــــــا، أشـــــــــــادت مــ
إدارة المرصد الوطني للتنمية 
ــال الــطــلــيــحــي،  ــبـ الــمــســتــدامــة إقـ
بــدور الغرفة فــي نشر التوعية 
من خالل ورشة العمل ودورها 
فــي التعريف بــأهــداف التنمية 
الــــمــــســــتــــدامــــة، مـــوضـــحـــة قـــيـــام 
الـــمـــجـــلـــس األعــــلــــى لــلــتــخــطــيــط 
بدعوة كل جهات الــدولــة، ممن 
لديها تقارير في مجال التنمية 

الــمــســتــدامــة، لتقديمها للجنة 
الوطنية لتنفيذ أجــنــدة 2030 
ألهـــــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة، 
وأكــــدت أن الــهــدف مــن التقرير 
ليس مجرد التقديم، بل توضيح 
ــويــــت الــحــقــيــقــيــة  ــكــ لـــــصـــــورة الــ
واإليجابيات والمعوقات التي 

تواجهها.
وخـــــالل ورشـــــة الـــعـــمـــل، قـــّدم 
خبير األمـــم المتحدة للتنمية 
الــمــســتــدامــة، د. فــرنــســوا فـــرح، 

 عــن األهـــداف اإلنمائية، 
ً
عــرضــا

 عن أبرز الجهات 
ً
تضّمن شرحا

الـــوطـــنـــيـــة الـــفـــاعـــلـــة والــمــعــنــيــة 
بــــشــــكــــل أو بـــــآخـــــر بـــالـــتـــنـــمـــيـــة 
المستدامة، ومنهجية توثيق 
مسار التنمية المستدامة، ومدى 
ي الكويت ألهــداف التنمية 

ّ
تبن

المستدامة وإدراجها في خطط 
التنمية الــوطــنــيــة، إضــافــة إلــى 
عرض مؤشرات عامة ذات داللة 
تنموية بالنسبة إلــى الكويت، 

والتحديات والثغرات األساسية 
التي تواجهها في هذا المجال، 
إضافة إلى تقييم التقّدم المحرز 

في أهداف التنمية المستدامة.
ــّدث الــــمــــشــــاركــــون فــي  ــ ــحــ ــ وتــ
ورشة العمل عن ضرورة تعاون 
ــات الـــرســـمـــيـــة  ــهــ ــجــ مـــخـــتـــلـــف الــ
ــيــــة فـــــي تـــوفـــيـــر  ــمــ ــر الــــرســ ــ ــيـ ــ وغـ
البيانات الصحيحة عــن واقــع 
التنمية المستدامة بالكويت، 
التي تعكس الصورة الحقيقية 

لــــلــــبــــالد، وتــــســــاعــــد فــــي تــقــيــيــم 
الــخــطــط وقـــيـــاس األداء، فيما 
أوضح ممثلو اإلدارة المركزية 
لإلحصاء دور اإلدارة وجهودها 
المبذولة في هذا الصدد. كذلك 
تخلل ورشة العمل إعالن ممثلي 
بــعــض الــشــركــات عــن مــبــادرات 
ــّدم مــلــحــوظ من  ــقــ إيــجــابــيــة وتــ
قبل شركاتهم في سياق ترجمة 
األهـــداف التنموية المستدامة 
وانعكاسها على نطاق أعمالهم.

جانب من ورشة العمل

»نتبنى المنتجات والخدمات ذات التقنية المالية التي تدعمها«
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داليا شيندلين - 
فورين أفيرز

 
ّ

ــود الــــــــذي شــــل ــمــ ــجــ انــــتــــهــــى الــ
ــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة ألكــثــر  ــاسـ ــيـ الـــسـ
ــنــــوات بـــعـــد خــمــســة  ــن ثـــــاث ســ مــ
ــة، فــفــي  ــيـ ــابـ ــتـــخـ ــاقـــات انـ ــقـ ــتـــحـ اسـ
1 نــوفــمــبــر أنــتــجــت االنــتــخــابــات 
، فحصدت 

ً
 أخـــيـــرا

ً
 واضــحــا

ً
فــائــزا

األحــــــزاب الــمــتــحــالــفــة مـــع رئــيــس 
الوزراء السابق بنيامين نتنياهو 
أغــلــبــيــة الــمــقــاعــد فـــي الــبــرلــمــان، 
ــــن أصـــل   مـ

ً
ــقــــعــــدا وفـــــــــازت بــــــــ64 مــ

120، وأنــهــت بــذلــك عــهــد ائــتــاف 
ــريــــب وقـــصـــيـــر األمــــــــد كــــــان قــد  غــ
تشّكل في يونيو 2021، وشملت 
تـــلـــك الـــحـــكـــومـــة ثـــمـــانـــيـــة أحـــــزاب 
)يــمــيــنــيــة، ويـــســـاريـــة، ووســطــيــة، 
وحتى إسامية( ورئيَسي وزراء، 
ــة الـــمـــطـــاف  ــايـ ــهـ ــــي نـ وواجـــــهـــــت فـ
انقسامات أيديولوجية غير قابلة 
ل نفتالي بينيت، الذي 

َ
غ

َ
للحل، فش

 ،
ً
 صغيرا

ً
 يمينيا

ً
كــان يقود حزبا

منصب رئيس الـــوزراء ألكثر من 
م منصبه 

ّ
سنة بقليل، قبل أن يسل

بــالــتــراضــي إلـــى الــوســطــي يائير 
لبيد في يونيو الماضي.

 
ً
كـــان الـــوضـــع الـــعـــام مضطربا
ــل  ــأمــ ــــرة األخــــــــيــــــــرة، ويــ ــتـ ــ ــفـ ــ ـــي الـ فـــ
نتنياهو وحــلــفــاؤه اآلن ترسيخ 
االســـــتـــــقـــــرار، فـــهـــم يــســتــطــيــعــون 
تـــشـــكـــيـــل ائـــــتـــــاف مـــــن األحــــــــزاب 
ــتـــي تــتــفــق عـــلـــى مــجــمــوعــة من  الـ
ــار الــيــمــيــن الــمــتــطــرف بــشــأن  ــكـ أفـ
المجتمع اإلسرائيلي، والسياسة 
الخارجية، والقضية الفلسطينية. 
عَرف بعد التفاصيل النهائية 

ُ
لم ت

حول الحكومة الجديدة، لكن من 
 
ً
الواضح أن إسرائيل تواجه ظروفا
غير اعتيادية، ففي هــذه الحالة، 
إلــى أي حــد سيتمادى نتنياهو 

في توجهاته اليمينية؟
َعـــــــم نــتــنــيــاهــو أن الــحــكــومــة 

َ
ز

»التغييرية« في السنة الماضية 
كــانــت يــســاريــة، مــع أنــهــا لــم تبذل 
 حقيقية لتغيير سياساته 

ً
جهودا

المرتبطة بــالــصــراع اإلسرائيلي 
الفلسطيني، فلم تتخذ الحكومة 
الــمــنــتــهــيــة واليــتــهــا أي خــطــوات 
بارزة لتحسين النمو االقتصادي 
لت 

ّ
لصالح الفلسطينيين بل فض

»تقليص الـــصـــراع«، وهـــي عــبــارة 
اســتــوحــاهــا بــيــنــيــت مـــن الــكــاتــب 
ــا غــــــودمــــــان لــــــإشــــــارة إلــــى  ــكـ ــيـ مـ
تخفيف أسباب الــصــدام الفورية 
ب أي حل سياسي 

ّ
 مع تجن

ً
تزامنا

شــامــل، وال تــكــاد هـــذه السياسة 
تــخــتــلــف عـــمـــا ســــّمــــاه نــتــنــيــاهــو 
»إدارة الصراع« التي كانت تشير 
ع 

ّ
إلـــى احــتــواء التصعيد المتقط

ــاح بــتــحــســيــن الــــظــــروف  ــمــ ــســ والــ
المادية في األراضي الفلسطينية 
بــوتــيــرة تــدريــجــيــة، لــكــن مــن دون 
ــراع،  ــ ــــصــ ــاء الــ ــ ــهــ ــ ــعــــي إلـــــــى إنــ الــــســ
كـــذلـــك عــمــد نــتــنــيــاهــو وحــكــومــة 
الــتــغــيــيــر بــقــيــادة بــيــنــيــت ولــبــيــد 
إلـــــــى تــــوســــيــــع نــــطــــاق االحــــتــــال 
اإلســرائــيــلــي بطريقة تجعل حل 

 أكــثــر مــن أي 
ً
الدولتين مستبعدا

وقــت مضى: عّمق بينيت ولبيد 
السيطرة اإلسرائيلية على الضفة 
الغربية، وَحــَصــرا الفلسطينيين 
خــــارج المنطقة »ج«، وهـــي أكبر 
مساحة مــن األراضــــي، فــكــان هذا 
عها 

َ
 لمقاربة َوض

ً
النهج امــتــدادا

نتنياهو الـــذي شـــارك فــي حملة 
ظـــاهـــريـــة لــضــم الــضــفــة الــغــربــيــة 
ــانـــون فـــي عــــام 2020،  ــقـ بــحــكــم الـ
لكنه استنتج على ما يبدو أن أي 
نسخة واقعية من هذه الحملة لن 
ــســبــب الــقــدر نفسه مــن السخط 

ُ
ت

الــدولــي، ويبدو أن بينيت ولبيد 
توّصا إلى االستنتاج نفسه خال 
السنة التي أمضياها في السلطة.

عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، قــــد تــنــذر 
عودة نتنياهو بتحّول وشيك في 
السياسة الخارجية اإلسرائيلية، 
فلبيد كان قد جّدد التزام إسرائيل 
 
ً
بعائلة الديموقراطيات، شفهيا
على األقــل، بعدما عمد نتنياهو 
منذ عام 2009 إلى تقوية عاقاته 
مــع أنظمة اســتــبــداديــة فــي بلدان 
تــتــراوح بــيــن أذربــيــجــان وتــشــاد، 
حتى أنــه طّبع العاقات مع دول 
عـــربـــيـــة غـــيـــر ديـــمـــوقـــراطـــيـــة عــبــر 
»اتــــفــــاقــــيــــات أبــــــراهــــــام« الــمــبــرمــة 
ــام  ــك، أقـ ــذلـ بـــوســـاطـــة أمــيــركــيــة، كـ
نتنياهو صداقات مع قادة أقوياء 
ــيــــس الـــــــــــوزراء الـــمـــجـــري  ــل رئــ ــثـ مـ
فيكتور أوربـــان، ورئيس الــوزراء 
الهندي ناريندرا مودي، والرئيس 
األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، وتابع 
الـــتـــعـــاون مـــع الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فاديمير بوتين وذهــب إلــى حد 
ــعـــه عــلــى  ــه مـ ــتـ ــج لـــصـــداقـ ــرويــ ــتــ الــ
لوحات ضخمة خال واحــدة من 

حماته االنتخابية السابقة.
لــكــن لــم تــكــن الــحــرب الــروســيــة 
ضد أوكرانيا، وهي أكبر مشكلة 
سياسية يواجهها العالم اليوم، 

قــــد انـــدلـــعـــت فــــي عــهــد نــتــنــيــاهــو 
الـــمـــاضـــي، وتـــتـــعـــدد الـــمـــؤشـــرات 
التي تثبت أن نتنياهو ال يخطط 
للتخلي عن السياسة الراهنة في 
هذا الملف، فقد كان بينيت رئيس 
الحكومة حين بدأت الحرب، وقد 
 بــإعــطــاء 

ً
 مـــصـــيـــريـــا

ً
اتـــخـــذ قــــــــرارا

األولوية للتفاهم القائم مع روسيا 
 على مجال المناورة الذي 

ً
حفاظا

تملكه إسرائيل في سورية، حيث 
تسيطر روسيا على معظم المجال 
الجوي الذي تحتاج إليه إسرائيل 
لشن ضرباتها الجوية المتكررة 
ــد عــــمــــاء إيـــــــــران ومـــواقـــعـــهـــا  ــ ضـ
فـــي الــبــلــد، وحــتــى اآلن، لـــم تــقــّدم 
إسرائيل أي مساعدات عسكرية 
إلــى أوكــرانــيــا، بــل اكتفت بتقديم 

دعم إنساني.
فـــي مــقــابــلــة جـــديـــدة مـــع قــنــاة 
MSNBC، عّبر نتنياهو عن موقف 
إيـــجـــابـــي نــــــادر تـــجـــاه خــصــومــه 
ــن، فـــاعـــتـــبـــر ســـيـــاســـة  ــيـ ــيـ ــلـ ــحـ ــمـ الـ
الحكومة الراهنة تجاه أوكرانيا 
»حــكــيــمــة«، وفـــي مــنــاســبــة أخـــرى، 
تكلم عن »التفكير« بمسألة تقديم 
مــســاعــدات عــســكــريــة إلـــى كييف، 
لكنه لم يطرح أي تفاصيل أخرى 
عن الموضوع واستعمل كلمات 
ر نتنياهو 

ّ
مـــدروســـة، كــذلــك، حــــذ

مـــن احــتــمــال أن تــتــحــول الــحــرب 
ــراع عــالــمــي بــيــن الــقــوى  ــ إلــــى صــ
الــنــوويــة ودعــــا إلــــى مــنــع تــوّســع 
نــطــاقــهــا، وتــتــمــاشــى هـــذه الفكرة 
ــع تـــوجـــهـــات الــمــعــســكــر الـــداعـــم  مـ
للمفاوضات التي ستدفع أوكرانيا 
على األرجح إلى التنازل عن جزء 
مــن أراضــيــهــا لــروســيــا، فـــإذا دعم 
نــتــنــيــاهــو هــــذا الــتــوجــه، سيبدو 
، فـــقـــد أقـــدمـــت 

ً
مـــوقـــفـــه مـــتـــمـــاســـكـــا

 على غزو أراٍض ال 
ً
إسرائيل أيضا

.
ً
خطط إلعادتها يوما

ُ
ت

قــــــبــــــل أيـــــــــــــــام عــــــلــــــى أحـــــــــدث 

ــعـــــت حــكــومــة  ـــ
ّ
انــــتــــخــــابــــات، وق

لــبــيــد عــلــى اتــفــاق تــاريــخــي مع 
لبنان لحل الــنــزاع القديم على 
الحدود البحرية، حيث يسمح 
هـــذا االتـــفـــاق بتنفيذ مــشــاريــع 
للتنقيب عن الغاز واستخراجه 
في البلَدين، وقد أشاد به خبراء 
األمن واالقتصاد في إسرائيل، 
لــكــن خــــال مــرحــلــة الــتــفــاوض 
على االتــفــاق، انتقده نتنياهو 
بــاعــتــبــاره »هــزيــمــة تــاريــخــيــة« 
 مفرطة تنذر بعدم 

ً
وأطلق وعودا

تنفيذه إذا فاز في االنتخابات، 
ــذ 

ّ
لــكــن مـــن الــمــســتــبــعــد أن يــنــف

ــــوده، فــقــد عـــّدل مــوقــفــه بعد  وعـ
وضـــع الــلــمــســات األخـــيـــرة على 

االتفاق.
قد يتابع اإلسرائيليون مسار 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــســابــقــة، 
لكن يختلف الوضع على األرجح 
فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة، ال سيما 
تـــلـــك الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــمـــؤســـســـات 
األســاســيــة، وقـــد يــغــّيــر نتنياهو 
وجـــــه الـــبـــلـــد بـــشـــكـــٍل دائــــــم خـــال 
واليته الخامسة في السلطة، فقد 
نشر »حزب الصهيونية الدينية« 
 جــارفــة إلضــعــاف السلك 

ً
خــطــطــا

ــلـــي والـــحـــد  ــيـ ــرائـ الـــقـــضـــائـــي اإلسـ
ــة عــلــى  ــروضــ ــفــ ــمــ مـــــن الــــقــــيــــود الــ
صاحيات الحكومة، إذ تأتي هذه 
الخطط بعد حملة يمينية امتدت 
لسنوات عدة لتجريد القضاء من 
شرعيته، وانــضــّم نتنياهو إلى 

هذه الحملة بعد إجراء تحقيقات 
َهم بحقه 

ُ
حول تصرفاته وصدور ت

في عام 2020، وقد أنكر نتنياهو 
ــَهــم، ووضـــع المحاكمات 

ُ
تــلــك الــت

فــي خــانــة االضــطــهــاد السياسي 
أو »مــحــاولــة االنـــقـــاب«، واعــتــبــر 
 من 

ً
ا الشخصيات القضائية جزء

»الدولة العميقة«.
تــدعــو الخطة القانونية التي 
تــؤيــدهــا »الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة« 
ــن جـــرائـــم  ــال واحــــــــدة مــ ــطــ إلـــــى إبــ
ــِهــم بها نتنياهو، مع 

ُّ
أساسية ات

أن الحزب ينكر أنه يحاول حمايته 
، حيث تقترح تلك الخطة 

ً
شخصيا

 فــــرض ســيــطــرة سياسية 
ً
ــا أيـــضـ

شـــبـــه كـــامـــلـــة عـــلـــى الــتــعــيــيــنــات 
ــرار قــانــون جديد  القضائية، وإقــ
يسمح للكنيست بتجاوز أحكام 
ــي تــلــغــي  ــتــ الـــمـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا الــ
ــذي يــنــتــهــك الــحــقــوق  الــتــشــريــع الــ
الـــواردة في »القوانين األساسية 
إلسرائيل«. تسمح هذه التعديات 
بإزالة العوائق المتبقية أمام ضم 
األراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة وتــمــنــح 
الشرعية للمستوطنات في الضفة 
 أن إسرائيل بحد 

ً
الغربية، علما

ذاتها تعتبرها غير قانونية.
في غضون ذلك، قد تؤدي تلك 
التعديات إلى إضعاف المعارضة 
المدنية لسياسات الحكومة عبر 
الــحــد مــن قـــدرة الــمــواطــنــيــن على 
عتبر 

ُ
بلوغ المحكمة العليا التي ت

 محكمة العدل اإلسرائيلية 
ً
أيضا

عنى بالدعاوى المرفوعة ضد 
ُ
وت

الدولة، وتسعى األحزاب الدينية 
الثاثة التي تدعم نتنياهو إلى 
إحكام قبضة القوى المتدّينة على 
الحياة العامة، من خال تشديد 
السيطرة على قوانين »كوشير« 
، ومنع 

ً
في المؤسسات العامة مثا

أي محاولة لتوسيع حركة وسائل 
النقل العام في إسرائيل في يوم 
السبت المقدس، وإغاق المراكز 
الــتــجــاريــة والــتــرفــيــهــيــة فـــي أيـــام 
السبت، وإعاقة محاوالت تغيير 
السياسات المعتمدة منذ عقود 
لــمــنــح الــســلــطــات الــديــنــيــة الــحــق 
بــالــســيــطــرة عــلــى قــانــون العائلة 
 ،

ً
ــزواج الــمــدنــي مثا عبر إقـــرار الــ

وُيــعــّبــر مــنــاصــرو »الــصــهــيــونــيــة 
 عن آرائهم المعادية 

ً
الدينية« دوما

ــرب، ويــــشــــمــــل الــــمــــشــــّرعــــون  ــعــ ــلــ لــ
 
ً
الــتــابــعــون لــهــذه الــجــمــاعــة عـــددا
 
ً
من المسؤولين المعروفين علنا
بــمــعــاداتــهــم للمثليين، فتوشك 
 على بدء حقبة تقوم 

ً
إسرائيل إذا

على استبداد األغلبية اليمينية 
ــالـــم الـــســـيـــاســـة واســـتـــبـــداد  فــــي عـ
األقلية التقليدية والمتطرفة في 

المجتمع.
 أن 

ً
ــا إذا أراد نــتــنــيــاهــو يــــومــ

ــن األحـــــــــزاب فــي   مــ
ً
يــســتــمــيــل أيــــــا

، فيجب 
ً
معسكر المعارضة راهنا

أن يقنعها بأن القوانين الجديدة 
لن تؤثر في اإلجراءات القانونية 
ضده، وأنه سيتجنب االقتراحات 

المتطرفة التي تهدف إلى تجريد 
السلك القضائي من سلطته، حتى 
لــو ســعــت الــحــكــومــة إلـــى تطبيق 
ــات قـــضـــائـــيـــة حــقــيــقــيــة.  ــ ــــاحـ إصـ
مــن الــافــت أن يــخــطــط نتنياهو 
حــتــى اآلن لــتــعــيــيــن شـــخـــٍص من 
حزب »الليكود« كوزير للعدل بدل 
عرض هذا المنصب على أحزاب 
، مع أن بعض أعضاء 

ً
أكثر تطرفا

 عــدائــيــة تجاه 
ّ

»الــلــيــكــود« ال يــقــل
استقالية القضاء، فمن مصلحة 
 أن يــحــّد من 

ً
نتنياهو شخصيا

ــلـــك الـــقـــضـــائـــي،  صـــاحـــيـــات الـــسـ
ل أال يسيء إلى هذه 

ّ
لكنه قد يفض

السلطة بطريقة ال رجعة عنها.
يــــحــــمــــل ســـــجـــــل نـــتـــنـــيـــاهـــو 
دالالت واضحة على توّجهاته، 
فــهــو طـــّور عــاقــاتــه مــع شــركــاء 
خــارجــيــيــن غــيــر لــيــبــرالــيــيــن أو 
حتى مــعــاديــن للديموقراطية، 
ومـــن المستبعد أن يــعــود إلــى 
ــيــن أو يــكــبــح حملة 

َ
حــل الــدولــت

احتال األراضــي الفلسطينية، 
لكن تستطيع حكومته أن تمتنع 
عن شن الحرب على المؤسسات 
اإلسرائيلية، ويبقى المجتمع 
الــمــدنــي والــســلــك القضائي في 
ــم مـــســـاحـــات  ــ ــل مــــن أهــ ــيــ ــرائــ إســ
المعارضة الديمقراطية والطعن 
ــم شــوائــبــهــمــا،  ــ بــــالــــقــــرارات، رغـ
وقــد يــشــّكــان األداة المتوازنة 
 
ً
الوحيدة في نظاٍم يفرض قيودا
محدودة على صاحيات قادته.

رؤى عالمية

ةديرجلا•

نتنياهو وحكومة 
التغيير عمدا إلى 

توسيع نطاق 
االحتالل اإلسرائيلي 

بطريقة تجعل حل 
 
ً
الدولتين مستبعدا

أكثر من أي وقت 
مضى

من الالفت تخطيط 
نتنياهو لتعيين 
شخٍص من حزب 

 للعدل 
ً
»الليكود« وزيرا

بداًل من عرض هذا 
المنصب على أحزاب 

 
ً
أكثر تطرفا
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● شيري بيرمان – فورين أفيرز
ــــي يـــمـــكـــن  ــتــ ــ ــات الــ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــدد االسـ ــعـ ــ ــتـ ــ تـ
اســتــخــاصــهــا مـــن االنـــتـــخـــابـــات األمــيــركــيــة 
ح عدد مقلق من ناكري 

ّ
النصفية، أبرزها ترش

نــتــائــج االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي دوائــــر ال 
تــحــتــدم فيها الــمــنــافــســة، فــفــي أنــحــاء البلد، 
بـــدأ عـــشـــرات الــمــرشــحــيــن لــعــضــويــة مجلس 
النواب ومجلس الشيوخ ومناصب حكومية 
 أنهم كانوا 

ً
أخرى يصلون إلى السلطة، علما

قد رفضوا االعتراف بنتائج انتخابات عام 
2020، إنه أحدث مؤشر على ما يعتبره بعض 
 في 

ً
 خطيرا

ً
 ديموقراطيا

ً
المراقبين تراجعا

أنــحــاء الــغــرب، فــبــرأي هـــذا المعسكر، وصــل 
صــــدى الــهــجــوم عــلــى مــبــنــى الــكــابــيــتــول في 
الــواليــات الــمــتــحــدة، فــي 6 يناير 2021، إلى 
أوروبــا الغربية، حيث حققت أحزاب اليمين 
 
ً
 مبهرا

ً
المتطرف في الفترة األخيرة نجاحا

في إيطاليا والسويد، وكسبت قوة مستجدة 
في فرنسا.

ــة الـــــواضـــــحـــــة، يــشــعــر  ــزعــ ــنــ ــذه الــ ــ ــ أمــــــــام هـ
ــّرع أعــــداء  ــــســ الــمــحــلــلــون بــالــخــوف مـــن أن »ُي
الــديــمــوقــراطــيــة الــلــيــبــرالــيــة هــجــومــهــم حــول 
الــعــالــم«، كما ذكــرت منظمة »فــريــدم هــاوس« 
غــيــر الــربــحــيــة فـــي أحــــدث اســتــطــاع عالمي 
لــهــا، ومثلما يعتبر الــكــثــيــرون ارتــفــاع عــدد 
مــن يــنــكــرون نــتــائــج االنــتــخــابــات، ويــؤيــدون 
ــرة، ويــســتــخــفــون بــحــركــة  ــؤامــ ــمــ نـــظـــريـــات الــ
 على 

ً
الــتــمــرد فــي الــحــزب الــجــمــهــوري، دلــيــا

تـــآكـــل الــمــعــايــيــر الــديــمــوقــراطــيــة الــراســخــة، 
هــم يــعــتــبــرون فـــوز حــزَبــي »إخــــوة إيــطــالــيــا« 
و»ديموقراطيو السويد« ذات الجذور اليمينية 
 على عودة الفاشية وتاشي 

ً
المتطرفة مؤشرا

الــديــمــوقــراطــيــة، بــمــا فــي ذلـــك داخــــل أوروبــــا 
الغربية الــتــي تعتبر الديموقراطية مسألة 

بدهية.
لكن تغفل هذه النظرة التشاؤمية عن تنّوع 
السياقات السياسية التي تحصل فيها هذه 
التطورات، فتتعدد األسباب التي تدعو إلى 
 ،

ً
القلق من الحركات اليمينية المتطرفة طبعا

ال سيما تلك التي تنكر نتائج االنتخابات أو 

تحاول إضعاف المؤسسات الديموقراطية، 
لكن تبرز اختافات واضحة بين ما حصل في 
بعض البلدان األوروبية، حيث تتخذ األحزاب 
 منحًى معتداًل مع 

ً
اليمينية المتطرفة سابقا

مرور الوقت، والواليات المتحدة حيث يتبنى 
 يمينية 

ً
ــارا ــكـ ــد الــحــزَبــيــن األســاســَيــيــن أفـ أحـ

متطرفة ومعادية للديموقراطية، وبدل إثبات 
المخاطر التي تتعرض لها الديموقراطية 
، يدعونا تطور حــزَبــي »إخــوة 

ً
األوروبــيــة إذا

إيطاليا« و»ديموقراطيو السويد« إلى شكٍل 
حــذر من التفاؤل، وعلى غــرار عــدد كبير من 
األحزاب اليمينية األخرى في أوروبا الغربية، 
 متطرفة لكنهما 

ً
يحمل هذان الحزبان جذورا

أدركــا أن كسب األصــوات والنفوذ السياسي 
يتطلب االبــتــعــاد عــن تلك الــجــذور، وتعديل 
دعواتهما وبرامجهما السياسية، والتعهد 

بااللتزام بالمعايير الديموقراطية.
يعكس تــطــور بعض األحـــزاب الشعبوية 
الــيــمــيــنــيــة الــمــتــطــرفــة فـــي أوروبـــــــا الــغــربــيــة 
مــعــلــومــة أســاســيــة، ولـــو أنــهــا غــيــر منطقية 
للوهلة األولــــى، حــول الــعــاقــة بين التطرف 
والديموقراطية: ال ترتبط قــدرة الجماعات 
المتطرفة على تهديد الديموقراطية بهوية 
ــا تــتــعــلــق بطبيعة  تــلــك الـــجـــمـــاعـــات بـــقـــدر مـ
الــديــمــوقــراطــيــات الــتــي تــنــشــأ فــيــهــا، وحــيــن 
تكون المعايير والمؤسسات الديموقراطية 
ضعيفة، قد ال يتشجع المتطرفون على تعديل 
مواقفهم ألنهم يستطيعون كسب المؤيدين أو 
النفوذ من دون االمتثال للقواعد السائدة، لكن 
إذا كانت المعايير والمؤسسات الديموقراطية 
قوية، يضطر المتطرفون لتعديل مواقفهم 
 إلى قلة الدعم الذي تحظى به الدعوات 

ً
نظرا

المتطرفة أو المعادية للديموقراطية، وإال 
ستتمكن مؤسسات أو أطراف سياسية أخرى 
من إبقائهم خارج السلطة في جميع األحوال.
 على طريقة 

ً
هــذه الــظــروف تؤثر مباشرة

ــة عــلــى  ــطــــروحــ ــمــ ــديــــدات الــ ــهــ ــتــ ــالــ ــم بــ ــكـ ــتـــحـ الـ
الــديــمــوقــراطــيــة فـــي أي مـــكـــان، بــمــا فـــي ذلــك 
ــدار  ــ ــد يــصــعــب إصـ ــ ــــات الـــمـــتـــحـــدة، وقـ ــــواليـ الـ
األحكام على األحــداث السياسية المتاحقة 
بكل تجّرد، لكن طرحت الحركات السياسية 

الراديكالية أو المتطرفة تحديات واضحة 
 ،

ً
عــلــى الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة فـــي الـــمـــاضـــي أيـــضـــا

ويــمــكــن تــقــيــيــم تــلــك الــــحــــاالت الســتــخــاص 
الــــــدروس مــنــهــا، ويــكــفــي أن نـــراجـــع مصير 
األحزاب الشيوعية في أوروبا الغربية خال 
ين 

َ
الــفــتــرة الفاصلة بين الحرَبين العالميت

وبــعــد الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، وعــلــى مر 
تلك العقود، واجهت األنظمة السياسية في 
البلدان األوروبــيــة تغيرات واســعــة النطاق، 
فاقتربت من الديموقراطية أو ابتعدت عنها.
ــضــح أهــمــيــة تــطــور الــنــزعــة الشعبوية 

ّ
تــت

اليمينية في أوروبــا الغربية عند مقارنتها 
بــتــطــورات مشابهة فــي الــواليــات المتحدة، 
ففي أواخر التسعينات وبداية القرن الحادي 
والعشرين، حين أدركت مجموعة كبيرة من 
األحـــزاب الشعبوية اليمينية أنها مضطرة 
لــتــعــديــل خــطــابــاتــهــا وتــصــرفــاتــهــا لحصد 
أصوات الناخبين وكسب النفوذ، بدأ الحزب 
الــجــمــهــوري فـــي الــــواليــــات الــمــتــحــدة يسير 
 
ً
فــي اتــجــاه معاكس، فأصبح خطابه سلبيا

 لانقسامات أكثر من أي وقت مضى، 
ً
ومثيرا

 ،
ً
 محاِفظا

ً
واتخذت سياساته المعتدلة طابعا

وباتت تصرفاته في الكونغرس ترتكز على 
عرقلة الفريق اآلخر، فقد جاء انتخاب دونالد 
ــذه الـــنـــزعـــات،  ــام 2016 لـــيـــســـّرع هــ ــرامـــب عــ تـ
ــّدر قــيــمــة الــمــعــايــيــر  ــقــ ــرامــــب يــ ــم يـــكـــن تــ إذ لــ
والمؤسسات الديموقراطية، وسرعان ما تقّبل 

وها بدل 
ّ
الجمهوريون نزعته المتهورة أو تبن

التحقق منها.
بــعــد خـــســـارة تـــرامـــب فـــي 2020، أصــبــح 
، فرفض انتقاد 

ً
الحزب الجمهوري أكثر تطرفا

إصرار ترامب على إنكار نتائج االنتخابات 
، أو استنكار حركة التمرد العنيفة 

ً
مباشرة

ضد الكونغرس لمنع انتقال السلطة بطريقة 
قانونية. حتى أنه تصدى للقادة المستعدين 
لدعم المؤسسات الديموقراطية داخل الحزب 
ــزداد  ــ ــذي يـ ــ ـــــض الـــمـــســـار الـــجـــمـــهـــوري الــ ورفـ
عدائية تجاه الديموقراطية، منهم النائبة 
ليز تشيني من وايومنغ والسيناتور ميت 

رومني من يوتا.
 فقد كشفت االنتخابات النصفية أن هذه 
ـــح الــحــزب نحو 

ّ
الــنــزعــة مــســتــمــرة، حــيــث رش

300 شخص من رافضي نتائج االنتخابات 
في 48 والية من أصل 50، خسر عدد من أكثر 
، لكن شخصيات متطرفة 

ً
المرشحين تطرفا

 
ً
ا ومقتنعة بنظريات المؤامرة أصبحت جزء
 من الحزب اليوم، أبرزها مارجوري 

ً
راسخا

تايلور غرين ومات غايتز.
في السنوات القليلة الماضية، أصبحت 
توقعات عــدد كبير من المراقبين تشاؤمية 
 إلــى 

ً
بــشــأن مــســتــقــبــل الــديــمــوقــراطــيــة. نـــظـــرا

انتشار االستبداد في أجزاء واسعة من العالم، 
بدأ هؤالء ينظرون إلى التطورات المعاصرة 
من منظور سلبي وموّحد، لكن لم يعد العالم 

إلى عصر الفاشية وال تبرز تهديدات وشيكة 
على الديموقراطية في أوروبــا الغربية، بل 
اضطر اليمينيون الشعبويون هناك لتخفيف 
تطرفهم. يعكس اعتدال المواقف في إيطاليا 
 قـــوة الــديــمــوقــراطــيــة فــي ذلـــك البلد 

ً
تــحــديــدا

الذي لم يتصالح بالكامل مع ماضيه الفاشي 
ويــتــخــبــط وســــط االضـــطـــرابـــات الــســيــاســيــة 
والركود االقتصادي منذ عقود، وهو يثبت 
 قـــدرة الــديــمــوقــراطــيــات السليمة على 

ً
أيــضــا

مقاومة القوى المدّمرة.
ــقــون والــمــحــلــلــون هــذا 

ّ
إذا لــم يفهم الــمــعــل

ــازفـــون بـــتـــرســـيـــخ مــكــانــة  ــيـــجـ ــار، فـــسـ ــســ ــمــ الــ
الــحــركــات الــتــي يــخــشــونــهــا، أواًل، قــد تنشر 
الـــنـــقـــاشـــات الــقــلــقــة مــــن الــيــمــيــن الــشــعــبــوي 
المتطرف المزيد من المخاوف واالنقسامات. 
«، ال مفر من نشر 

ً
عند اعتبار أي طرف »فاشيا

الذعر في المعسكر الذي ال يدعم ذلك الطرف 
وتأجيج مشاعر البغض في المعسكر الذي 
يدعمه، حتى أن هــذا التوصيف قد ال يؤثر 
على حجم األصوات التي يحصدها الحزب. 
، يــتــفــاقــم ســـوء الــتــفــاهــم حـــول حقيقة 

ً
ثــانــيــا

ما يصيب الديموقراطية اليوم عند اعتبار 
أي حــزب »غــيــر ديــمــوقــراطــي«. رغــم التشاؤم 
الــطــاغــي، ال تـــزال الــديــمــوقــراطــيــات الغربية 
الغنية والراسخة قوية ومزدهرة. من الافت 
أال تقود الواليات المتحدة هذه النزعة العامة 
بـــل تــقــف عــلــى هــامــشــهــا، فــهــي مـــن الــبــلــدان 

القليلة الــتــي أصبحت فيها الديموقراطية 
مهددة في هذه الفئة من الدول.

قد تكون الجهود التي تبذلها مارين لوبان 
في فرنسا، وجورجيا ميلوني في إيطاليا، 
وجــيــمــي أكــيــســون فـــي الــســويــد، وعــــدد آخــر 
مــن الشعبويين اليمينيين، لــزيــادة شعبية 
أحــزابــهــم مــجــّرد تــكــتــيــك، وقـــد يــحــمــل هــؤالء 
مشاعر متطرفة ومعادية للديموقراطية في 
أعماقهم، لكن حمل عدد كبير من الشيوعيين 
فــي حقبة مــا بعد الــحــرب هــذه المواصفات 
، وبــمــا أن الــشــيــوعــيــيــن اعــتــرفــوا بــأن 

ً
ــا أيـــضـ

المواقف المتطرفة والمعادية للديموقراطية 
ــــوات الــتــي يحصدونها  تــحــّد مــن عـــدد األصـ
وتمنعهم من الوصول إلى السلطة، قرر هؤالء 
 ،

ً
أن يوقفوا الدفاع عن تلك المواقف تدريجا

ومـــع مـــرور الــوقــت، أصــبــحــت هـــذه المقاربة 
 من دعوات األحزاب وسياساتها، فظهر 

ً
ا جزء

جيل جديد من القادة الشيوعيين ومناصري 
قواعد السياسات الديموقراطية. ُيفترض أن 
ل كــل مــن يهتم بتقوية الديموقراطية 

ّ
يفض

اليوم دفع الشعبويين اليمينيين في االتجاه 
نفسه. لكن لن تكون هذه العملية ممكنة عبر 
االزدراء باعتدالهم بل يجب أن تتم مكافأتهم.
يـــجـــب أال يـــســـتـــخـــف أحــــــد بـــالـــتـــهـــديـــدات 
الــمــطــروحــة عــلــى الــديــمــوقــراطــيــة األمــيــركــيــة 
، ومــع أن المسؤولين فــي المحاكم 

ً
تــحــديــدا

وأجــهــزة أخــرى نجحوا فــي إعــاقــة محاوالت 
ــابـــات الــرئــاســيــة  ــتـــخـ اإلطــــاحــــة بــنــتــائــج االنـ
عــــام 2020، لــكــن لــفــهــم طــبــيــعــة الــتــهــديــدات 
التي تطرحها األحـــزاب اليمينية المتطرفة 
والــشــعــبــويــة بــالــشــكــل الــمــنــاســب، يــجــب أال 
نــحــاول استكشاف مشاعر قادتها بقدر ما 
ــرّكــز على الحوافز والقيود التي تواجهها 

ُ
ن

ــإذا كـــانـــت الــديــمــوقــراطــيــة  ــ تـــلـــك األحـــــــــزاب، فــ
ــة الــــــتــــــجــــــاوب، فــــلــــن تــجــد  ــ ــعـ ــ ــريـ ــ فــــاعــــلــــة وسـ
الــدعــوات المتطرفة الصريحة أو المعادية 
للديموقراطية بيئة حاضنة لها، وستتمكن 
الحكومات والعــبــون سياسيون آخــرون من 
تقوية قواعد اللعبة الديموقراطية، وفي هذه 
الظروف سيصبح المتطرفون أمام خياَرين: 

التعّرض للتهميش أو تعديل مواقفهم.

إسرائيل تعود إلى أحضان اليمين المتطرفإسرائيل تعود إلى أحضان اليمين المتطرف

ما الذي يضمن انتصار الديموقراطية؟ما الذي يضمن انتصار الديموقراطية؟

 أن 
ً
إذا أراد نتنياهو يوما

 من األحزاب في 
ً
يستميل أيا

 ،
ً
معسكر المعارضة راهنا

فعليه أن يقنعها بأن 
القوانين الجديدة لن تؤثر في 

اإلجراءات القانونية ضده، 
وأنه سيتجنب االقتراحات 

المتطرفة التي تهدف إلى 
تجريد السلك القضائي 

من سلطته، حتى لو سعت 
الحكومة إلى تطبيق إصالحات 

قضائية حقيقية.
جانب من انتخابات 1 نوفمبر لألحزاب اإلسرائيلية

يائير لبيدنفتالي بينيت

مارين لوبانجيمي أكيسونجورجيا ميلوني

بنيامين نتنياهو
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• أنشال فوهرا – فورين بوليسي
كـــاد االتــفــاق الــنــووي الــُمــعــّدل مــع إيـــران 
يكتمل فــي شــهــر مــــارس ثــم فــي أغــســطــس، 
 بإمكانية إنقاذه 

ً
لكن لــم يعد أحــد مقتنعا

ــبـــراء »خـــطـــة الــعــمــل  ــيــــوم، إذ يــعــتــبــر الـــخـ الــ
الشاملة المشتركة« فــي حالة غيبوبة في 
أفضل األحوال، أو ربما ماتت بالكامل، ورغم 
جوالت المفاوضات المتكررة في فيينا منذ 
عــام 2021 وتــعــدد المناسبات الــتــي كــادت 
حقق اإلنــجــاز المطلوب، فشلت الواليات 

ُ
ت

المتحدة وإيـــران فــي إعـــادة إحــيــاء االتــفــاق 
 للحفاظ 

ً
 أساسيا

ً
الذي اعتبره مؤيدوه عامال

على األمن اإلقليمي ومنع إيران من تصنيع 
قنبلة نووية.

يــقــول مــــارك فــيــتــزبــاتــريــك، مـــســـؤول في 
المعهد الــدولــي للدراسات االستراتيجية: 
»قــد تكون خطة العمل الشاملة المشتركة 
ُمت 

َ
في حالة من الغيبوبة التامة، لكنها لم ت

بعد، فال يريد أيٌّ من األطراف على األقل أن 
يعلن مــوتــهــا، ألن هــذا الــنــوع مــن المواقف 
 بفشل السياسة الخارجية«، 

ً
سيكون اعترافا

 ،
ً
لــكــن يـــبـــدو خـــبـــراء آخـــــرون أكـــثـــر تــشــاؤمــا

ويقول علي فايز، مدير الــشــؤون اإليرانية 
وكبير المستشارين في »مجموعة األزمات 
الــدولــيــة«: »يصعب أن نتوقع إعـــادة إحياء 
االتفاق«، أما إيلي جيرانماييه، نائبة رئيس 
برنامج الشرق األوسط وشمال إفريقيا في 
ــي لــلــعــالقــات الــخــارجــيــة،  ــ المجلس األوروبـ
فتعتبر هـــذه الــمــســاعــي فــارغــة المضمون 
أكــثــر مــن أي وقــت مــضــى، ولــم يعد الوضع 
برأيها يدعو إلى التفاؤل، كذلك، يعتبر فرزان 
 
ً
نديمي من »معهد واشنطن« االتفاق ميتا

على أرض الواقع.
لــكــن إذا مـــاتـــت »خـــطـــة الــعــمــل الــشــامــلــة 
المشتركة«، ما الذي سيحصل في المراحل 
المقبلة؟ ربما أصبحت إيران منذ اآلن دولة 
 
ً
تتجاوز العتبة النووية وقد تتمكن قريبا
ــــووي، كـــذلـــك قـــد تــغــرق  ــتـــاج ســــالح نــ مـــن إنـ
ح، فتتوّسع عمليات 

ّ
المنطقة في سباق تسل

التجسس الخطيرة بين إيــران وإسرائيل، 

حتى أن مواجهة عسكرية قد تندلع في أي 
لحظة وتتورط فيها الواليات المتحدة.

ــران بــاســتــعــمــال  ــهــ ــِهــــمــــت طــ ــ
ُّ
ســـبـــق أن ات

عمالئها لمهاجمة الــمــواقــع األميركية في 
المنطقة واستهداف حلفاء واشنطن، وفي 
ظل غياب أي مفاوضات نووية مستمرة، قد 
اتها  تزيد طهران عدائيتها ووتيرة اعتداء

برأي خبراء السياسة اإليرانية.
في المقابل، قد يفرض االتحاد األوروبي 
ــات الــمــتــحــدة عـــقـــوبـــات مـــتـــزايـــدة،  ــ ــــواليـ والـ
وُيــســّهــالن عمليات التخريب اإلسرائيلية 
الـــخـــفـــيـــة لــلــمــحــطــات الــــنــــوويــــة اإليــــرانــــيــــة، 
وُيشّجعان التحالف الدفاعي الناشئ بين 
الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، واإلمــــــارات 
العربية المتحدة، وإســرائــيــل، ضــد إيـــران، 
ــل 

ّ
حــتــى أن الـــغـــرب قـــد يــفــّكــر بــتــنــفــيــذ تــدخ

ــلــــت إدارة بـــايـــدن  عـــســـكـــري مـــبـــاشـــر، وصــ
 
ً
إلــــى الــســلــطــة وهــــي تــحــمــل عــــــداًء واضـــحـــا
لسياسة »الضغوط القصوى« التي أطلقها 
الرئيس السابق دونالد ترامب ضد إيران، 
لــكــن أصــبــحــت »خــطــة احــتــيــاطــيــة« عــدائــيــة 
، وتقترح 

ً
بالقدر نفسه قيد النقاش راهــنــا

هــذه الخطة فــرض عقوبات على الكيانات 
الــصــيــنــيــة الــتــي تــســتــورد الــنــفــط اإليـــرانـــي 
الــــخــــام، وتـــســـريـــع تــســلــيــم أنـــظـــمـــة الـــدفـــاع 
األساسية إلى إسرائيل، منها ناقالت التزود 
بالوقود التي تسمح بشن ضربات جوية 
طويلة المدى لتمكين البلد من استهداف 

البنية التحتية النووية في إيران.
يـــقـــول دبـــلـــومـــاســـي أوروبــــــــي، تــكــلــم مع 
ــــرط عـــدم  صــحــيــفــة »فــــوريــــن بـــولـــيـــســـي« شـ
ع 

ّ
صن

ُ
اإلفصاح عن هويته، إنه يتوقع أن ت

 أو تصبح مستعدة على 
ً
 نوويا

ً
إيران سالحا

األقل لتصنيع سالح مماثل في أسرع وقت 
إذا انهارت جهود إعادة إحياء االتفاق، فهو 
يضيف من مكتبه في بروكسل أنه يتوقع 
ل عسكري أميركي في نهاية 

ّ
أن يحصل تدخ

 ،
ً
ــح نــوويــا

ّ
ــران مــن الــتــســل الــمــطــاف لمنع إيــ

ويضيف علي فايز: »إذا سارت إيران في هذا 
االتجاه، فستصبح الواليات المتحدة أمام 
م كيفية التعايش 

ّ
ين: تعل

َ
خياَرين غير محّبذ

مع قنبلة إيرانية أو قصف إيران.
بــــرأي إيــلــي جــيــرانــمــايــيــه مـــن المجلس 
األوروبـــــــي لــلــعــالقــات الـــخـــارجـــيـــة، ال يظن 
ــارات  ــبــ ــخــ ــتــ ــرون فـــــي أوســــــــــاط االســ ــيــ ــثــ ــكــ الــ
األميركية أن إيران قررت منذ اآلن تصنيع 
قنبلة، لكن يتوقع خبراء آخــرون أن يرتفع 
هذا االحتمال بقوة إذا انهارت »خطة العمل 
، فقد سبق أن 

ً
الشاملة المشتركة« رسميا

ت العواصم الغربية بسبب رد إيــران 
ّ
اهــتــز

عــلــى انــســحــاب إدارة تـــرامـــب مـــن االتـــفـــاق، 
فاقتربت عمليات تخصيب اليورانيوم فيها 
من العتبة الالزمة لتصنيع قنبلة، وال يشك 
الكثيرون بنزعة إيـــران إلــى تخفيض مدة 
االختراق النووي وحصرها بأسابيع قليلة 
من خالل تكثيف التخصيب وبلوغ نسبته 

90% إذا لم يتجدد االتفاق.
يقول فيتزباتريك: »ستتابع إيران إنتاج 
اليورانيوم بمستويات أعلى من التخصيب، 
 ،

ً
ــل أجــهــزة طــرد مــركــزي أكــثــر تــقــّدمــا

ّ
ــشــغ

ُ
وت

ــِحــّد من مراقبة الوكالة الدولية للطاقة 
َ
وت

 مــع االلــتــزام الــتــام باالتفاق 
ً
الــذريــة، تزامنا

الذي سبق »خطة العمل الشاملة المشتركة«. 
يــتــعــلــق هــدفــهــا الــرئــيــســي بــالــضــغــط على 
الــــواليــــات الــمــتــحــدة وإجـــبـــارهـــا عــلــى رفــع 
العقوبات وتقريب إيران من إنتاج أسلحة 

نووية«.

ــايـــدن إن  ــال الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي جـــو بـ قــ
ــات الــمــتــحــدة مــســتــعــدة الســتــعــمــال  ــواليــ الــ
الــقــوة ضــد إيـــران »كملجأ أخــيــر«، لكن بدل 
إطالق جولة أخرى من الضغوط القصوى 
أو شن حرب شاملة، يظن بعض المحللين 
 :

ً
ل مقاربة دبلوماسية أكثر ابتكارا

ّ
أنه يفض

ــن ســـيـــاســـة االحــــــتــــــواء حــيــث  ــ إنــــــه شـــكـــل مـ
يــحــدد الــغــرب حـــدود الــتــحــركــات اإليــرانــيــة 
 مــع إطـــالق تــهــديــدات 

ً
فــي المنطقة، تــزامــنــا

بــاســتــعــمــال قـــوة عــســكــريــة مـــحـــدودة وبـــدء 
ــفـــاوضـــات مـــحـــورهـــا مــســألــة واحــــــدة مع  مـ
طهران. اقترحت »مجموعة األزمات الدولية« 
 أن تلغي الواليات المتحدة قرار تجميد 

ً
مثال

 مقابل 
ً
األصول اإليرانية في الخارج جزئيا

ــّد إيــــــران مـــن مـــخـــزون الـــيـــورانـــيـــوم  ــِحــ ــ
َ
أن ت

الُمخّصب بنسبة %60.
 انعدام الثقة الذي أعاق المحادثات 

ّ
لكن

 عــلــى أي 
ً
ــا فـــي فــيــيــنــا ســيــلــقــي بــثــقــلــه أيـــضـ

اتـــفـــاقـــيـــات مــســتــقــبــلــيــة. يـــظـــن الـــخـــبـــراء أن 
التسويات التي سعى إليها الدبلوماسيون 
بأصعب الطرق إلنقاذ »خطة العمل الشاملة 
ين، 

َ
المشتركة«، عبر مراعاة مخاوف الطرف

فشلت فــي إرضــائــهــمــا بالشكل المناسب. 
 بتحقيق أجرته 

ً
ق أحد الخالفات مثال

ّ
يتعل

الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول نشاطات 
إيران النووية في ثالثة مواقع غير معلنة. 

دعت إيران إلى إنهاء ذلك التحقيق وعرضت 
 زيارة تلك المواقع، لكن 

ً
على الوكالة حديثا

تطالب الوكالة في الوقت نفسه بتفاصيل 
عن مصير اليورانيوم الموجود هناك. 

ويوضح فيتزباتريك: »إذا وصلت كميات 
اليورانيوم إلى المخزون الذي تراقبه الوكالة 
الــدولــيــة للطاقة الــذريــة )يــمــكــن الــتــأكــد من 
هذه المسألة ومن وضع المعدات المرتبطة 
بها(، قد تصبح المشكلة قابلة للحل، حتى 
لو عجزت الوكالة عن اكتشاف سبب وجود 

كميات اليورانيوم غير المعلنة هناك«.
لــــــــكــــــــن ال يــــــــظــــــــن هـــــــــــــــــــؤالء الــــــــخــــــــبــــــــراء 
والدبلوماسيون أن إيران ستقّدم هذا النوع 
 ألنها قد تدين نفسها 

ً
من المعلومات يوما

بهذه الطريقة. تفترض إيــران أن التحقيق 
ســـيـــكـــون أشـــبـــه بــــمــــطــــاردة غـــيـــر مـــحـــدودة 
 إلى المعلومات االستخبارية التي 

ً
استنادا

تحصل عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
من عدّوتها اللدودة إسرائيل التي اعترضت 

على إقرار االتفاق منذ البداية.
ــران بــشــطــب الـــحـــرس الــثــوري  ــ طــالــبــت إيـ
اإليـــرانـــي مــن قــائــمــة الــمــنــظــمــات اإلرهــابــيــة 
الخارجية في وقــٍت سابق من هــذه السنة، 
مع أن هذا الطلب ليس من اختصاص خطة 
العمل الشاملة المشتركة. كشفت تقارير 
ت 

ّ
إعالمية في شهر أغسطس أن إيران تخل

عن هذا الشرط، لكن يقول مصدر دبلوماسي 
ِصّر عليه حتى اآلن.

ُ
أوروبي إنها ت

في الفترة األخيرة، تراجعت أي رغبة في 
استئناف المحادثات مع إيران في واشنطن 
وبروكسل، بعد استعمال طائرات مسّيرة 
أرســلــتــهــا إيــــــران إلــــى روســـيـــا الســتــهــداف 
الــمــدنــيــيــن فـــي أوكـــرانـــيـــا، وبــعــدمــا قوبلت 
االحــــتــــجــــاجــــات داخـــــــل إيــــــــران بــاســتــعــمــال 
القوة الوحشية من جانب شرطة مكافحة 
الشغب وقــوات أمن بمالبس مدنية. كذلك، 
يتفاقم المأزق المرتبط بالمحادثات بسبب 
ــران والــواليــات  الطريقة الــتــي اعتمدتها إيـ
المتحدة إلعـــادة تقييم مستوى نفوذهما 
عــلــى طـــاولـــة الـــمـــفـــاوضـــات. تــظــن إيـــــران أن 
قوتها في التفاوض زادت منذ ارتفاع أسعار 

النفط بسبب الحرب في أوكرانيا، ما يعني 
 لتقديم 

ً
أن يصبح الــغــرب أكــثــر اســتــعــدادا

التنازالت وإعادة النفط اإليراني إلى السوق 
العالمي، لكن تريد الــواليــات المتحدة من 
ر 

ّ
جهتها أن تنتظر لفترة وتعرف مدى تأث

استقرار النظام اإليراني باالحتجاجات التي 
 )

ً
أطلقها موت الشابة مهسا أميني )22 عاما

ِقلت ألنها لم تكن ترتدي الحجاب 
ُ
التي اعت

بالشكل المناسب.
ــــن أن هــــــذه  ــيـ ــ ــلـ ــ ــلـ ــ ــــحـ ــمـ ــ يــــــظــــــن بــــــعــــــض الـ
االحتجاجات الحاشدة ما كانت لتندلع لو 
عيد إحياء »خطة العمل الشاملة المشتركة« 

ُ
أ

ــرانــــي، لكن  واســتــفــاد مــنــهــا االقــتــصــاد اإليــ
ذكـــر الــرئــيــس اإليـــرانـــي الــمــتــشــدد، إبــراهــيــم 
 إلتمام االتفاق 

ً
رئيسي، أنه ليس مستعجال

رغــم كــل شـــيء، فــقــال أمـــام الجمعية العامة 
لألمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي: 
»لقد نجحنا فــي إبــطــال مفعول العقوبات 
]األمـــيـــركـــيـــة[ فـــي حــــاالت كــثــيــرة، تــعــّرضــت 
سياسة الضغوط القصوى لهزيمة محرجة، 
فنحن وجدنا مسارنا بمعزل عن أي اتفاق، 
 بكل ثبات«. كذلك، 

ً
وسنتابع المضي قدما

ــّرد مــســتــشــار فــريــق الــتــفــاوض اإليـــرانـــي،  غــ
محمد مرندي، أن إيران ستتحلى بالصبر، 
فكتب: »الشتاء يقترب واالتحاد األوروبــي 

يواجه أزمة طاقة خانقة«.
لكن ُيــِصــّر األمــيــركــيــون وشــركــاؤهــم في 
مــطــلــق األحـــــوال عــلــى أنــهــم طـــرحـــوا أفــضــل 
عـــــرٍض مــمــكــن عــلــى طـــاولـــة الـــمـــفـــاوضـــات، 
ــو، الــــمــــتــــحــــدث بـــاســـم  ــانــ ــتــ ــتـــر ســ ــيـ يــــقــــول بـ
الــشــؤون الخارجية في االتــحــاد األوروبـــي: 
ــفـــاوض منذ  ــتـ ـــِزفـــت مــســاحــة الـ

ُ
»لـــقـــد اســـتـــن

فترة، وأصبح النص النهائي الــذي يراعي 
جميع األطـــراف المعنّية على الــطــاولــة، لن 
يخضع هذا النص ألي مفاوضات جديدة«، 
وفـــي غــضــون ذلـــك، تــتــابــع إيــــران تخصيب 
اليورانيوم وتتجنب رقابة الوكالة الدولية 
لــلــطــاقــة الــــذريــــة، وفــــي الـــنـــهـــايـــة، يستنتج 
ستانو: »الزمن ال يصّب في مصلحتنا، وقد 

حان الوقت التخاذ قرار سياسي حاسم«.

رغم سوء مسار الحرب بالنسبة 
ــان إعــــــالن وزارة  ــ ــــى روســــيــــا، كـ إلـ
الــدفــاع الــروســيــة، فــي 9 نوفمبر، 
عــــن انـــســـحـــاب كـــامـــل مــــن مــديــنــة 
 عــلــى نحو 

ً
ــا ــيـ ــارثـ »خـــيـــرســـون« كـ

استثنائي، كانت »خيرسون« أول 
مــديــنــة أوكـــرانـــيـــة كــبــرى تحتلها 
مــوســكــو بــعــد بــــدء الــــغــــزو، وهــي 
واحـــدة مــن المناطق األربـــع التي 
ضـــّمـــتـــهـــا روســــيــــا بـــطـــريـــقـــة غــيــر 
شرعية منذ خمسة أسابيع فقط، 
ات مزيفة،  غـــداة تنظيم اســتــفــتــاء
ــر نــــشــــرت ســلــطــات  ــوبــ ــتــ ــي أكــ ــ ــ وفـ
االحــــتــــالل فــــي الـــمـــديـــنـــة لـــوحـــات 
إعــالنــيــة فــي الــشــوارع مــفــادهــا أن 
روســيــا باقية هــنــاك »إلـــى األبـــد«، 
كذلك، أبلغت موسكو المواطنين 
ــــالل الـــمـــديـــنـــة  ــتـ ــ الـــــــــروس بــــــأن احـ
 مـــن نــجــاحــات الــحــرب 

ً
ا ــزء ــ كـــان جـ

األساسية، لكن بحلول مرحلة ضم 
األراضـــي، كانت الــقــوات الروسية 
 لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 

ً
تـــتـــخـــبـــط أصـــــــــال

مواقعها في وجه التقدم األوكراني 
الــمــســتــمــر، وفـــي الــنــهــايــة، اضطر 
القادة الروس لالنسحاب وتعزيز 
دفاعاتهم في محيط شبه جزيرة 

القرم وشرق البالد.
يأتي هــذا االنسحاب المحرج 
بــعــد نـــجـــاح الـــهـــجـــوم األوكــــرانــــي 
المضاد في »خاركيف«، في شهر 
 
ً
 كبيرا

ً
ا سبتمبر، وقـــد دفـــع جــــزء

من النخبة الروسية إلى التشكيك 
بـــالـــغـــزو، وانـــضـــم الــكــثــيــرون إلــى 
المعسكر الذي عارض الحرب منذ 
 
ً
البداية )لكنه التزم الصمت حفاظا
على سالمته(، مع أنهم كانوا من 
أشرس داعمي الحرب، فقد اقتنعوا 
اآلن بــأن البلد أســـاء التعامل مع 
الغزو منذ البداية، فهم يعّبرون 
في أوساطهم الخاصة عن ضرورة 
إنــهــاء الـــصـــراع، ويــشــعــر البعض 
بالقلق من افتقار الرئيس الروسي 
فالديمير بوتين إلى حس القيادة 
المناسب، فهو مــعــّرض الرتكاب 
األخــــطــــاء ويـــتـــكـــل عـــلـــى عــاطــفــتــه 

التخاذ القرارات.
قــــد يـــظـــن الـــبـــعـــض فــــي الـــغـــرب 
أن زيــــادة االنــقــســامــات الــداخــلــيــة 
فــي روســيــا فــرصــة إيجابية، وأن 
ــــروس  شــريــحــة مـــن الــنــاخــبــيــن الـ
الــمــؤثــريــن تــريــد مـــن مــوســكــو أن 
ــا الـــصـــارمـــة  ــهـ ــاتـ ــابـ ــطـ ـــخـــفـــف خـ

ُ
ت

وتــــشــــارك فـــي مـــفـــاوضـــات جــّديــة 
مع كييف والغرب إلنهاء الحرب، 
لكن حتى لــو زاد الــدعــم المحلي 
»إلعادة النظر« بالحرب والتركيز 
عــلــى الــمــشــاكــل الــداخــلــيــة، تتعدد 
صّعب 

ُ
التداعيات الخطيرة التي ت

ــيـــن إلـــى  ــيـ ــعـ تــــحــــّول هـــــــؤالء الـــواقـ
صانعي سالم، ويشعر الواقعيون 
الــروس بالقلق من أي مفاوضات 
، ما قد ُيهدد 

ً
 مهينا

ً
قد تنتج حال

مــســتــقــبــلــهــم الــســيــاســي أو حتى 
سالمتهم الجسدية.

 أال يدعم أحد من قادة 
ً
كان الفتا

روســيــا أي شكل مــن الــتــنــازل عن 
، ألن هــذا الموقف 

ً
األراضــــي عــلــنــا

يشير إلى اعتراف روسيا بالهزيمة 
ــــد يــطــلــق مــحــاكــمــات جــنــائــيــة  وقـ
بــحــق الــكــثــيــريــن. )يــمــنــع الــقــانــون 
ــوات إلـــى تفكيك  ــ الـــروســـي أي دعـ
وحدة األراضــي، وتعتبر موسكو 
 
ً
ا معظم األراضـــي األوكرانية جــزء
مــــن روســــيــــا اآلن(. لـــهـــذا الــســبــب 
ب الروسية 

َ
خ

ُ
، لن تجرؤ الن

ً
أيضا

على االنقالب ضد بوتين، ويبقى 
ــيـــس الـــــروســـــي، رغـــــم جميع  الـــرئـ
ــان للحفاظ  إخــفــاقــاتــه، أفــضــل رهـ

على النظام الذي يحميهم.
إذا أراد الــغــرب تحويل هــؤالء 
ــــى مــعــســكــر داعــــم  الـــواقـــعـــيـــيـــن إلــ
للسالم، يجب أن يوضح لموسكو 
ــــؤدي إلــــى كــارثــة  أن الـــســـالم لـــن يـ
اســتــراتــيــجــيــة أو انــهــيــار الــدولــة، 
وإال ستتابع السياسات المحلية 
تــأيــيــد الـــحـــرب، ولـــن يــقــتــرح أحــد 
 
ً
عقد السالم في هذه الحالة خوفا
مــن تهميشه، حــتــى لــو استمرت 
الــخــســائــر الــروســيــة، وفـــي الــوقــت 
نفسه، قد تخسر موسكو توازنها 

على وقع الهزائم المتراكمة. 
جــــاءت الــحــرب لــتــغــّيــر مــواقــف 
شخصيات مثل سيرغي كيرينكو، 
ــيـــة  ــلـ ــداخـ ــات الـ ــاســ ــيــ ــســ رئــــيــــس الــ
فــي فــريــق بــوتــيــن. كـــان كيرينكو 
 فـــي الـــســـابـــق وبـــدا 

ً
تــكــنــوقــراطــيــا

وكأنه يستفيد من الحرب لتحسين 
مكانته، فأصبح المسؤول عن دمج 
األراضـــي األوكرانية المحتلة مع 
. لكن على أرض 

ً
روسيا سياسيا

 
ً
الواقع، لم يكن كيرينكو مستعدا
ــتــــالل  ــيـــدات االحــ ــقـ ــعـ ــة تـ ــهـ ــمـــواجـ لـ
العسكري، واضــطــر للتعاون عن 
 
ً
قـــرب مــع األجـــهـــزة األمــنــيــة، وردا

د مؤيدي 
ّ
على ما يحصل، بدأ يقل

استعمال القوة في محيطه وتخلى 
عـــن ســمــعــتــه الــســابــقــة كــمــســؤول 

قه الدائم.
ّ
براغماتي، رغم تمل

ــب 
َ

ــخ
ُ
ــن الــن اتـــخـــذ عــــدد كــبــيــر مـ

 
ً
ـــارا ـــــســــ ــة األخـــــــــــــــرى مــ ــ ــدلـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ

، فـــالـــيـــوم، يــتــبــنــى نــظــام 
ً
مــشــابــهــا

بوتين عناصر مــن الدكتاتورية 
ــادات  ــقــ ــتــ ــكـــريـــة، ورغـــــــم االنــ الـــعـــسـ
ــيــــرة الســتــراتــيــجــيــة الــحــرب  األخــ
الروسية، يتابع مؤّيدو استعمال 
الــقــوة صعودهم وقــد دّمـــر القمع 
السياسي أي مــعــارضــة حقيقية 
عــــبــــر كــــبــــح مــــظــــاهــــر االعـــــتـــــراض 
الواضحة على النظام بحد ذاته، 
ــم الـــحـــرب،  ــ وبــســبــب تــصــاعــد زخـ
ب العدائية 

َ
خ

ُ
أصبحت مواقف الن

التي كانت هامشية في السابق، 
مثل يفغيني بريغوجين، رئيس 
 
ً
»مــجــمــوعــة فــاغــنــر«، أكــثــر صخبا
، كــذلــك تبنى عــدد من 

ً
واســتــفــزازا

الشخصيات األخرى داخل النظام 
مواقف متطرفة كانت مرفوضة في 
السابق، وحتى ديمتري مدفيديف، 
ــلــــس األمـــــــن  ــجــ نــــــائــــــب رئــــــيــــــس مــ
الــروســي، الـــذي كــان رئــيــس البلد 
ِبر 

ُ
بين عامي 2008 و2012 واعت

 فــي الماضي، بــدأ يطلق 
ً
ليبراليا

خطابات عدائية ضد حلف الناتو 
وأوكرانيا عبر تطبيق »تلغرام«. 
يتألف المعسكر السياسي الطاغي 
اليوم من مجموعة متوّسعة وقوية 
ومتطرفة في دعمها للحرب، وهو 
ــة،  ــغــــزو حــمــلــة وجــــوديــ يــعــتــبــر الــ
فبرأي هذا الفريق، يجب أن يتحقق 
النصر بــأي وسيلة، بما فــي ذلك 
األسلحة النووية، وال يظن هؤالء 
أن الــوضــع الــراهــن يفتح المجال 

أمام إطالق مبادرات سالم.
ــاق، قــــد يــكــون  ــيــ ــســ فــــي هــــــذا الــ
 
ً
توّسع نفوذ الواقعيين أساسيا

إلنــهــاء الــصــراع، فهم يــدركــون أن 
مــســار روســيــا الــراهــن انــتــحــاري، 
وأن ارتكاب أعمال وحشية أخرى 
ــوارد الــمــتــضــائــلــة  ــ ــ ــمـ ــ ــ وإهـــــــــــدار الـ

ــا  ــيــ ــة روســ ــانــ ــكــ يـــســـيـــئـــان إلـــــــى مــ
ــــي صــــــراٍع   فـ

ً
ــتــــدهــــورة أصـــــــال ــمــ الــ

ســتــضــطــر مــوســكــو إلنـــهـــائـــه في 
نهاية المطاف، لكن سيكون مسار 
 رغــم رغبته 

ً
هــذا المعسكر معقدا

في إنهاء الغزو.
ــب الــروســيــة، يبقى 

َ
ــخ

ُ
بـــرأي الــن

إثبات الدعم للحرب )ولــو بشكٍل 
مختلف عن مسار القتال الراهن( 
 لـــصـــمـــودهـــا 

ً
ــا ــ ــيــ ــ ــاســ ــ  أســ

ً
عــــــامــــــال

السياسي، وُيعّبر عدد متزايد من 
المسؤولين عن دعمهم لتصعيد 
الوضع، وقد أصبح هذا الموقف 
 على نــطــاق واســــع، فرغم 

ً
شــائــعــا

اخــتــالف طبيعة الــمــصــالــح التي 
أصـــبـــحـــت عـــلـــى الـــمـــحـــك، ُيــجــِمــع 
ــراط، وخـــــبـــــراء األمــــــن،  ــوقــ ــنــ ــكــ ــتــ الــ
والقوميون المحافظون، ورجال 
ــال، عــلــى أهــمــيــة أال تخسر  ــمـ األعـ
 من أن 

ً
روسيا في أي ظرف، خوفا

تــؤدي هــذه الخسارة إلــى انهيار 
.
ً
النظام الذي يتكلون عليه جميعا

لكن بـــدأت االنــقــســامــات تــزداد 
 فـــي مــوســكــو حـــول طريقة 

ً
عــمــقــا

تحقيق ذلــك الــهــدف، حيث يريد 
أكبر داعمي الحرب، بمن في ذلك 
مــحــافــظــون أيــديــولــوجــيــون مثل 
نــيــكــوالي بــاتــروشــيــف والــزعــيــم 
الــشــيــشــانــي رمــــضــــان قــــديــــروف، 
ــــالن تــعــبــئــة شــامــلــة، وتجنيد  إعـ
جـــمـــيـــع األشـــــخـــــاص الــمــؤهــلــيــن 
ــا، ووضـــــع االقــتــصــاد  ــيــ فـــي روســ

ــالــــة تــأهــب  ــلـــه فــــي حــ الـــــروســـــي كـ
بــــســــبــــب الـــــــحـــــــرب، واســـــتـــــهـــــداف 
أوكرانيا بجميع المعدات المتاحة، 
بــمــا فـــي ذلـــك األســلــحــة الــنــوويــة. 
 حملة 

ً
)أطــلــقــت مــوســكــو حــديــثــا

ــاع الــعــالــم  ــنـ ــة إلقـ ــعـ إعـــالمـــيـــة واسـ
بأن روسيا قــادرة على استخدام 
تلك األسلحة عند الحاجة وهي 
مــســتــعــدة الســتــعــمــالــهــا(. ال يـــزال 
ــيـــون الــمــتــطــرفــون  ــقـــومـ ــؤالء الـ ــ ــ هـ
يتوقعون تحقيق انتصار واضح 
ــــروس في  وســـقـــوط كــيــيــف بــيــد الـ
نهاية المطاف، وفي المقابل، بدأ 
عدد متزايد من الواقعيين يقتنع 
بــأن موسكو تفتقر إلــى الــمــوارد 
الــــتــــي تـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا لــتــحــقــيــق 
ل هــذا المعسكر أن 

ّ
النصر. يفض

تتجنب روسيا أي هزائم إضافية 
عــبــر تــجــمــيــد الـــحـــرب وحــصــرهــا 
بــالــمــرحــلــة الـــتـــي وصـــلـــت إلــيــهــا، 
وإنشاء خطوط دفاعية في محيط 
مـــواقـــعـــهـــا الــــراهــــنــــة، واســتــعــمــال 
التعزيزات العسكرية لكبح التقدم 

األوكراني.
ــد فـــي الــنــخــبــة الــروســيــة  ال أحــ
مستعد لــدعــم انــســحــاب روســيــا 
إلى المواقع التي كانت قائمة في 
24 فبراير الماضي، ومع ذلك قد 
 لتجميد 

ً
يضغط الواقعيون علنا

ت مع 
ّ
الصراع بموجب اتفاق مؤق

الــغــرب )يــتــم إبــرامــه مــع أوكــرانــيــا 
(، لكن يجب أن يتجاوزوا 

ً
تحديدا

أواًل مــــؤيــــدي اســـتـــعـــمـــال الـــقـــوة 
المتطرفين، إذ يبدي هذا الفريق 
اســـتـــعـــداده لــلــقــتــال فـــي أوكــرانــيــا 
وصواًل إلى نهاية الحرب المريرة، 
وهو يتابع التأثير على الخطاب 
السياسي المحلي، ولتحقيق هذه 
الغاية، يجب أن يقنع المسؤولون 
 
ً
ــون بـــوتـــيـــن شــخــصــيــا ــيــ ــعــ ــواقــ الــ

ــتــــراف بـــالـــواقـــع وتــفــضــيــل  بــــاالعــ
مـــقـــاربـــة أكـــثـــر عــقــالنــيــة لــخــوض 
الـــصـــراع، لــكــن حــتــى لــو استسلم 
بوتين واعترف بأن تجميد الحرب 
أفــضــل خــيــار لـــروســـيـــا، لـــن تــهــدأ 
مــخــاوف النخبة الــروســيــة حــول 
صمود روسيا ووحــدة أراضيها 
في وجه الغرب الذي يريد إخضاع 
روسيا برأي الكثيرين، بما في ذلك 

المسؤولين الواقعيين.
ال تستطيع الواليات المتحدة 
وأوروبا بذل جهود كبرى لحماية 
الواقعيين من التهديدات المحلية، 
لكن إذا أراد الغرب أن يقوي صوته 
فـــي الــكــرمــلــيــن، فــيــجــب أن يطرح 
ـــمـــّهـــد فــيــه مــحــادثــات 

ُ
 ت

ً
اقـــتـــراحـــا

الـــســـالم بــيــن روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا 
إلقامة حوار روسي أميركي بشأن 
مخاوف موسكو االستراتيجية، 
ومــن خــالل هــذا الــحــوار، ُيفترض 
ــى أنــهــا  ــ  روســــيــــا إلــ

ّ
ــن ــ ــِئ ــ ــَم ــ

ْ
ــط ــ

َ
أن ت

ستبقى دولة مستقرة ومستقلة، 
وتستطيع الــواليــات المتحدة أن 
حقق هــذا الهدف عبر الموافقة 

ُ
ت

عـــلـــى مـــنـــاقـــشـــة مــســتــقــبــل حــلــف 
الناتو، كذلك يجب أن يقّدم الغرب 
ــا تــطــمــيــنــات تــضــمــن أال  ــيـ لـــروسـ
 من مشروع 

ً
ا تصبح أوكرانيا جزء

غربي و»معاد لروسيا«، كما يزعم 
بوتين.

 إلى وفرة األعمال المريعة 
ً
نظرا

التي ارتكبتها روســيــا، لــن تكون 
هــذه النتيجة ُمرِضية ألوكرانيا 
أو حلفائها الغربيين، لكن في ظل 
الظروف الراهنة، يظن بوتين أنه 
مضطر لمتابعة قصف أوكرانيا 
ومــهــاجــمــتــهــا، وعــلــى عــكــس جــزء 
كبير من النخبة الروسية، يبدو 
ــا  ــيـ ــرانـ  بـــــأن أوكـ

ً
بـــوتـــيـــن مــقــتــنــعــا

محكومة بالفشل رغــم كــل شــيء. 
يبقى هدفه الشخصي في الوقت 
، وهو يقضي بكبح 

ً
الراهن تكتيكيا

االعــتــداءات األوكــرانــيــة، ومقاومة 
الضغوط، ثم انتظار انهيار الدولة 
األوكرانية، وهي مسألة وقت من 
وجهة نظره، ويستطيع بوتين أن 
، فيلجأ إلى 

ً
ُيصّعد الوضع أيضا

األسلحة النووية، وسيكون إقناع 
الواقعيين بأن السالم مع أوكرانيا 
ال يعني بالضرورة انهيار روسيا 
مــهــّمــة بــالــغــة الــصــعــوبــة، لكنها 
الطريقة الوحيدة على األرجح كي 
ينهي الكرملين غـــزوه الــكــارثــي، 
ب 

َ
خ

ُ
حتى ذلك الحين، ستضطر الن

 للرهان على الدولة 
ً
الواقعية أيضا

القوية وزعيمها القوي.

تاتيانا ستانوفايا – 
فورين بوليسي

٢٥
opinion@aljarida●com

ً
 إيجابيا

ً
العالم بعد االتفاق النووي اإليراني لن يتخذ مسارا

ً
 إيجابيا

ً
العالم بعد االتفاق النووي اإليراني لن يتخذ مسارا

يتألف المعسكر السياسي 
الطاغي اليوم من مجموعة 

متوّسعة وقوية ومتطرفة في 
دعمها للحرب، وهو يعتبر 

الغزو حملة وجودية، فبرأي 
هذا الفريق، يجب أن يتحقق 

النصر بأي وسيلة، بما في ذلك 
األسلحة النووية، وال يظن 

هؤالء أن الوضع الراهن يفتح 
المجال أمام إطالق مبادرات 

سالم.

انسحاب القوات الروسية من مدينة »خيرسون« في نوفمبر

ال أحد في النخبة 
الروسية مستعد 

لدعم انسحاب 
روسيا إلى المواقع 

التي كانت قائمة في 
24 فبراير الماضي

ب الروسية لن 
َ

خ
ُ
الن

تجرؤ على االنقالب 
على بوتين ألنه 

رغم جميع إخفاقاته 
أفضل رهان للحفاظ 

على نظام يحميهم

روسيا تفتقر إلى صانعي السالمروسيا تفتقر إلى صانعي السالم

جو بايدن إبراهيم رئيسي

سيرغي كيرينكوديمتري مدفيديففالديمير بوتين يفغيني بريغوجين

https://www.aljarida.com/article/5552
https://www.aljarida.com/article/5550
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العراق يحذر
قآني من تصادم

مع الواليات 
المتحدة

سلة أخبار

ذكر جهاز األمن العام 
اإلسرائيلي »الشاباك«، أمس، 

أنه اعتقل أحد سكان قطاع 
غزة، بدعوى تخطيطه لتنفيذ 

»هجوم كبير«، بتوجيه من 
حركة الجهاد، في إحدى 

محطات الحافالت بجنوب 
الدولة العبرية. وتأتي تلك 
األنباء بعد يوم واحد من 

الهجوم املزدوج الذي وقع 
في إحدى محطات الحافالت 
بمدينة القدس، والذي أسفر 
عن مقتل مستوطن، وإصابة 

العشرات بجراح متفاوتة.
إلى ذلك، أعلن الجيش 
اإلسرائيلي إعادة جثة 

إسرائيلي إلى عائلته، بعدما 
احتجزها مقاتلون فلسطينيون 

في جنني.

اعتقال فلسطيني خطط 
لتفجير حافالت إسرائيلية

عينت باكستان أمس، اللفتنانت 
جنرال عاصم منير قائدًا 

للجيش الذي يؤدي دورًا مؤثرًا 
بشكل استثنائي في حكم 

الدولة املسلحة نوويًا. وقالت 
وزارة الدفاع، إن منير، الذي كان 
أيضًا رئيسًا لجهازي املخابرات 

النافذين في البالد، سيحل 
محل الجنرال قمر جاويد باجوا 

الذي سيتقاعد هذا الشهر بعد 
فترة ست سنوات قضاها في 
املنصب. ويتزامن تعيينه مع 

خالف بني الجيش ورئيس 
الوزراء السابق عمران خان، 

الذي يقول، إن الجيش لعب دورًا 
في إطاحته هذا العام، ويقود 

خان احتجاجات مناهضة 
للحكومة منذ ذلك الحني. وقال 

وزير الدفاع خواجة آصف 
للصحافيني بعد إعالن تعيني 

منير: »هذا على أساس الجدارة 
والقانون ووفقًا للدستور«.

باكستان تعّين 
قائدًا جديدًا للجيش

أعلن قصر السلطان في 
ماليزيا، أنه جرى أمس تعيني 

زعيم املعارضة أنور إبراهيم 
رئيسًا للوزراء.

وأسفرت االنتخابات، التي 
جرت السبت املاضي، عن برملان 
ق غير مسبوق، إذ لم يفز أي 

َّ
معل

من التحالفني الرئيسيني، الذي 
يقود أحدهما أنور، فيما يقود 

اآلخر رئيس الوزراء السابق 
محيي الدين ياسني، بعدد 

كاٍف من املقاعد تؤهله لتشكيل 
حكومة. 

ويأتي تعيني أنور )75 عامًا(، 
بعد رحلة طويلة تقلب فيها من 

وريث واضح للزعيم املخضرم 
مهاتير محمد إلى سجني، ثم 

زعيم للمعارضة.

تعيين زعيم المعارضة
الماليزية رئيسًا للوزراء

وجهت الشقيقة القوية للزعيم 
الكوري الشمالي كيم جونغ 

أون تهديدات مهينة ضد كوريا 
الجنوبية، أمس، لتفكيرها 

في فرض عقوبات على كوريا 
الشمالية، واصفة الرئيس 

الجديد للجنوب وحكومته 
»األغبياء«. وقالت كيم كونغ  بـ

أون، إن مثل هذا اإلجراء سيزيد 
من »عداء وغضب« بلدها. 

وجاءت االنتقادات الالذعة بعد 
يومني من إعالن وزارة الخارجية 

الكورية الجنوبية أنها تراجع 
فرض عقوبات إضافية أحادية 
الجانب على جارتها الشمالية 

بسبب وابل من التجارب 
الصاروخية التي أجرتها أخيرًا.

شقيقة كيم تهدد وتهين 
سيول بسبب العقوبات

وضعت روسيا ثقلها إلقناع 
تركيا بعدم شن هجوم بري 

على سورية، عارضة التوسط 
للقاء بين الرئيسين التركي 

والسوري لتسوية خالفاتهما، 
في حين تعّهد العراق بنشر 

الجيش على الحدود مع تركيا 
وإيران.

ألــقــت روســيــا، الــالعــب الــدولــي 
األقــــــــــوى فـــــي ســــــوريــــــة، بــثــقــلــهــا 
ــنــــاع الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب  إلقــ
طــيــب إردوغـــــــان مـــن شـــن هــجــوم 
بــــري داخـــــل األراضـــــــي الــســوريــة 
الســتــهــداف المسلحين األكــــراد، 
ــتـــوســـط لــعــقــد لــقــاء  وعــــرضــــت الـ
بين إردوغــــان ونــظــيــره الــســوري 

بشار األسد.
ورغـــم تــوســع القصف التركي 
بالمدفعية والــطــائــرات المسيرة 
والمقاتالت لمناطق كردية داخل 
سورية ليشمل مناطق المالكية 
 
ً
والـــقـــامـــشـــلـــي بــالــحــســكــة، فــضــال

ــلـــب،  ــــة وحـ ــرقـ ــ ــــن مـــحـــافـــظـــتـــي الـ عـ
ــار مــبــعــوث الــرئــيــس الــروســي  أشـ
ألكسندر الفرينتييف، أمــس، في 
تــصــريــحــات لــــ »ســبــوتــيــنــك« إلــى 
أن أنقرة »قد تتراجع« عن القيام 
 أن »وزارة 

ً
بعمليتها البرية، مبينا

الدفاع الروسية تتواصل بشكل 
 مع نظيرتها التركية 

ً
وثيق جــدا

إلقناعها بــضــرورة االمتناع عن 
هذه الخطوات وال يزال هناك أمل 

في أن تتخلى عن العملية«.
ــــذي  ــيـــيـــف، الـ ــتـ ــنـ ــــع الفـــريـ ــابـ ــ وتـ
كــــان يـــــرأس الـــوفـــد الــــروســــي في 
مــحــادثــات أســتــانــة بين موسكو 
وأنقرة وطهران: »ناقشنا موضوع 
 لــم نتلق 

ً
العملية الــبــريــة وطــبــعــا

تأكيدات بأنها لن تنفذ، لكن هناك 
احتمالية بأن يعدلوا عنها«.

وأضـــــاف: »أعــتــقــد أن موسكو 
ستكون مستعدة لتوفير منصة 
للقاء الرئيسين إردوغان واألسد، 
إذ كـــانـــت هـــنـــاك رغـــبـــة مــشــتــركــة 
بــيــن الــجــانــبــيــن. أنــــا ال أشــــك في 
: »هــــذا االجــتــمــاع 

ً
ذلـــــك«، مــضــيــفــا

، ويــجــب الــتــحــضــيــر له 
ً
مــهــم جــــدا

بشكل صــحــيــح، وتهيئة ظــروف 

معينة له لترسل نتائجه اإلشارة 
الــصــحــيــحــة« إلـــى جــمــيــع أطـــراف 
النزاع، لتسوية األزمــة السورية. 
ووفق المتحدث باسم الكرملين 
دميتري بيسكوف، فإنه ال يوجد 
ــقـــاء أردوغــــــــان  ــلـ  اتــــفــــاق لـ

ً
حـــالـــيـــا

واألسد في روسيا، لكن ذلك ممكن 
من الناحية النظرية.

واشنطن والغرب
ــن، لــم  ــطــ ــنــ ــواشــ ــي اتـــــهـــــام لــ ــ ــ وفـ
يستبعد الفرنتيف، أن يكون هناك 
»قائد متمرس« وراء تنشيط أكراد 
سورية ضد تركيا والعراق ضد 
ــران، وقـــــال: »تــفــاقــم الـــوضـــع ال  ــ إيــ

يحدث ببساطة«.
وأوضـــــــــح أن الـــــغـــــرب يــعــتــبــر 
ســـــوريـــــة جـــبـــهـــة إضــــافــــيــــة ضــد 
روسية ودون أي لبس الواليات 
الــمــتــحــدة وراء ذلـــك ألنــهــا تدعم 
 األكـــــــــــــــراد اإليـــــرانـــــيـــــيـــــن، 

ً
أيـــــــضـــــــا

وتحرضهم على االحتجاج ضد 
ــــى أن تــركــيــا   إلـ

ً
طــــهــــران، مـــشـــيـــرا

اتــهــمــتــهــا مــبــاشــرة بـــدعـــم الــذيــن 

يــقــفــون وراء الــهــجــمــات األخــيــرة 
عــلــيــهــا، ألن األكـــــــراد لـــم يــكــونــوا 
ــنـــوا مـــثـــل هــــــذه الـــهـــجـــمـــات  ــيـــشـ لـ

المدوية دون موافقة واشنطن.
وفي دليل على عمق التنسيق 
بين البلدين، ناقش وزير الدفاع 
الــــروســــي ســـيـــرغـــي شـــويـــغـــو مــع 
ــار،  نــظــيــره الــتــركــي خــلــوصــي أكــ
فــــي مـــحـــادثـــة تــلــيــفــونــيــة، أمــــس، 
الــــوضــــع فــــي الــــشــــمــــال الــــســــوري 
وبعض القضايا المتعلقة بصفقة 

الحبوب.
وقالت المتحدثة باسم وزارة 
الــخــارجــيــة، مــاريــا زاخـــاروفـــا، إن 
إطــــالق الـــقـــوات الــتــركــيــة لعملية 
عسكرية برية سيزيد التوتر في 
 إلــى 

ً
ــيــــؤدي أيـــضـــا الــمــنــطــقــة وســ

زيــادة نشاط المسلحين، مؤكدة 
 مــع 

ً
ــا ــقــ ــاك »اتــــــصــــــااًل وثــــيــ ــنــ أن هــ

الجانب التركي وتفهم لمخاوفه 
من تهديد أمنه القومي«.

»قسد« و»البنتاغون«
وبسبب موقفها غير الحاسم 

ضـــد تـــركـــيـــا، أعـــلـــن قـــائـــد »قــــوات 
ســـوريـــة الــديــمــوقــراطــيــة« )قــســد( 
مــظــلــوم عــبــدي أمـــس األول وقــف 
التنسيق مــع الجيش األميركي، 
ــــش مــع  : »عــمــلــنــا ضــــد داعــ

ً
ــال ــائــ قــ

التحالف الدولي قد توقف، ألننا 
منشغلون بالهجمات التركية«، 
 
ً
 إلــى تأثر التنسيق أيضا

ً
مشيرا

مع روسيا.
في هــذه األثــنــاء، حــذرت وزارة 
الـــدفـــاع األمــيــركــيــة )الــبــنــتــاغــون( 
مــن أن الــضــربــات التركية هــددت 
ــا وأن تــصــاعــد  ــنـــودهـ ســـالمـــة جـ
الموقف يهدد سنوات من التقدم 

في حرب »داعش«.
وقـــــــــــــــال الــــــمــــــتــــــحــــــدث بـــــاســـــم 
البنتاغون بــات رايـــدر، فــي بيان 
قــوي، »الضربات األخيرة هددت 
بشكل مباشر سالمة األميركيين 
العاملين في سورية مع شركاء 
محليين وتأمين أماكن احتجاز 
أكثر من عشرة آالف من معتقلي 
 على أن »التهدئة 

ً
داعش«، مشددا

الفورية ضرورية من أجل الحفاظ 

على التركيز على مهمة هزيمة 
ــة وأمــــن  داعـــــــش وضــــمــــان ســــالمــ
األفـــــــــراد عـــلـــى األرض«. وكـــانـــت 
مــســيــرة تــركــيــة قصفت قــبــل أيــام 

قاعدة أميركية كردية.

أكراد العراق 
وفـــــــــي تــــــطــــــور مـــــــــــــواز، قـــــــررت 
الحكومة العراقية برئاسة محمد 
شــــيــــاع الــــســــودانــــي إعــــــــادة نــشــر 
الــجــيــش لــمــســك الــخــط الــصــفــري 
ــران  ــ ــول الـــــحـــــدود مــــع إيــ ــ ــلـــى طــ عـ
وتــركــيــا لــوقــف الــقــصــف المتكرر 
الـــذي نــفــذتــه جــارتــاه واســتــهــدف 
مناطق بإقليم كردستان خاضعة 
لسيطرة قوات البشمركة الكردية.
وقالت الحكومة بعد اجتماع 
للمجلس الوزاري لألمن الوطني 
شارك فيه رئيس أركان البشمركة 
إن هـــــــــــذه الــــــخــــــطــــــة ســــتــــوضــــع 
»بــالــتــنــســيــق مـــع حــكــومــة إقــلــيــم 
كردستان ووزارة البشمركة«. وأكد 
الناطق باسم حكومة كردستان 
الوك غفوري أن »حكومة اإلقليم 

سترسل تعزيزات من البشمركة 
إلى الحدود«.

وكان وزير الخارجية اإليراني 
ــر عــبــدالــلــهــيــان قـــال  ــيـ حــســيــن أمـ
أمــــس األول، إن بـــغـــداد تــعــهــدت 
بنزع سالح المجموعات الكردية 
اإليرانية المعارضة التي تقيم في 
أراضــــي إقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق 

وإبعادها عن الحدود.
وكـــان مــصــدر أبــلــغ »الــجــريــدة« 
أن قـــائـــد »فــيــلــق الــــقــــدس« الـــلـــواء 
إســمــاعــيــل قــآنــي أخــطــر الــقــيــادة 
اإليــرانــيــة بــعــد عــودتــه مــن زيـــارة 
إلى بغداد، أن الحكومة العراقية 
ــتـــه بــــــأن بـــعـــض الـــفـــصـــائـــل  ــلـــغـ أبـ
الكردية تحت الحماية األميركية 
وأن الحكومة العراقية غير قادرة 
على حسم أمــرهــا بمفردها وأن 
 
ً
أي محاولة لحسم األمر عسكريا
قد يؤدي إلى تصادم مع القوات 

األميركية.
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طغى قرار المجلس الدستوري في لبنان 
بإبطال نيابة النائبين الــمــعــارض رامــي 
ي لمصلحة فيصل 

ّ
فنج عن المقعد السن

كرامي حليف حــزب الله، وفــراس السلوم 
عن المقعد العلوي لحيدر ناصر المقرب 
من التيار الوطني الحر، على سابع جلسة 
فاشلة النتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ورغــم أن قــرار المجلس الــدســتــوري لن 

يـــؤدي إلـــى تغيير مــلــمــوس فــي تــوازنــات 
 في 

ً
المجلس النيابي، لكنه يمثل تــطــورا

 أن إبطال 
ً
آلية عمل المجلس، خصوصا

النيابة استتبع بــإعــالن فــوز المرشحين 
ــادة  ــ اآلخــــريــــن بــــــداًل مــــن إجـــــــراء جـــولـــة إعـ

لالقتراع. 
ــن الــــمــــرجــــح أن تــــؤثــــر الــــمــــؤشــــرات  ــ ومــ
ــرب الـــظـــل« بين  ــ ــودة »حـ ــ  مــثــل عـ

ً
خـــارجـــيـــا

طهران وتل أبيب، واستمرار االحتجاجات 
ــران، عــلــى حـــزب الــلــه وتــدفــعــه إلــى  ــ فـــي إيــ

الــتــشــدد فــي مطالبه وصـــواًل إلــى التبني 
العلني لترشيح سليمان فرنجية لهذا 

المنصب. 
فــي هــذا السياق، تكشف مــصــادر متابعة 
أن فرنجية بدأ حركة جدية لتوسيع مروحة 
اتصاالته سواء مع دول الخليج أو مع فرنسا 
الــتــي تــشــيــر بــعــض الــمــصــادر إلـــى أن هــنــاك 
جــهــات فــيــهــا بــاتــت مــقــتــنــعــة بــخــيــار إنــجــاز 
التسوية على فرنجية ألن لبنان ال يمتلك 

ترف إضاعة الوقت.

تبقى العقدة األبرز التي يواجهها فرنجية، 
ــنـــي الـــحـــر«  ــــض زعـــيـــم »الـــتـــيـــار الـــوطـ هــــي رفـ
 تبني ترشيحه أو دعمه، 

ً
جبران باسيل كليا

وهـــذا يــدفــع بعض الشخصيات المسيحية 
المؤيدة لفرنجية للتحرك باتجاه حزب الله 
والــبــطــريــركــيــة الــمــارونــيــة للبحث عــن نقاط 

مشتركة. 
فـــي هــــذا اإلطـــــار تــكــشــف الــمــعــلــومــات عن 
استمرار اللقاءات بين مقربين من حزب الله 
وآخــريــن مــن البطريركية الــمــارونــيــة إلعــادة 

ترتيب العالقة بين الطرفين وزيادة منسوب 
التنسيق، فيما تكشف المعلومات عن وثيقة 
سياسية يتم العمل عليها من قبل شخصيات 
مسيحية مقربة من بكركي ال يكون فيها اي 

استفزاز لحزب الله.
ــذا الـــخـــيـــار يــعــتــبــره فــرنــجــيــة األفـــضـــل  ــ هـ
بالنسبة إليه لتأمين مظلة سياسية مسيحية 
حــول عالقته مــع حــزب الــلــه ومــن شأنها أن 
تضغط على باسيل الذي يعتبر نفسه الغطاء 

المسيحي الوحيد للحزب.

ــيــــة  ــمــ تــــــوالــــــت اإلدانــــــــــــــــات األمــ
والغربية لطهران خالل مناقشة 
مــجــلــس حــقــوق اإلنـــســـان الــتــابــع 
 
ً
لــألمــم الــمــتــحــدة أمــــس، مــقــتــرحــا
قــدمــتــه مجموعة تــضــم 50 دولــة 
بقيادة ألمانيا وآيسلندا لتشكيل 
لجنة جــديــدة لتقصي الحقائق 
والتحقيق فــي االنــتــهــاكــات التي 
ترتكبها السلطات، لقمع موجة 
االحتجاجات المطالبة بالتغيير 
ــذ مــنــتــصــف  ــنــ والــــمــــتــــواصــــلــــة مــ

سبتمبر الماضي. 
ــة، طــــالــــب  ــ ــســ ــ ــلــ ــ ــجــ ــ وخــــــــــــــالل الــ
المفوض السامي لحقوق اإلنسان 
في األمــم المتحدة، فولكر تورك، 

إيران بوقف قمع المتظاهرين. 
وكشف تورك أن األمم المتحدة 
جــمــعــت بـــيـــانـــات تـــؤكـــد »اعــتــقــال 
نـــحـــو 14 ألـــــف شـــخـــص، بــيــنــهــم 
أطفال، في سياق االحتجاجات«، 
 هـــذا الـــرقـــم بــأنــه صـــادم. 

ً
ــا ــفـ واصـ

وأكد أن إيران تشهد »أزمة حقوق 
إنــســان متكاملة األركـــان« وأشــار 
إلى مقتل 300 شخص حتى اآلن 
في االحتجاجات، منهم أكثر من 

.
ً
40 طفال

ــالـــــت وزيــــــــرة  مــــــن جــــهــــتــــهــــا، قـــ
ــمـــانـــيـــة، أنــالــيــنــا  الـــخـــارجـــيـــة األلـ
بــيــربــوك، فــي االجــتــمــاع: »النظام 
ــدد الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن  ــهــ اإليــــــرانــــــي يــ
بـــعـــقـــوبـــة اإلعـــــــــدام لـــمـــجـــرد أنــهــم 
يطالبون بالحقوق التي نريدها 

«، فيما طالب ممثل فرنسا 
ً
جميعا

ــة لــلــتــحــقــيــق فــي  ــيــ ـــ »إنـــــشـــــاء آلــ ــ بـ
االنتهاكات«. وطالب ممثلو الدول 
المشاركة في هذا االجتماع برفع 
الــقــيــود والــضــغــط عــلــى وســائــل 
اإلعــــــالم والــصــحــافــيــيــن، وكــذلــك 
وقــــف قــمــع الــنــشــطــاء الــمــدنــيــيــن 

في إيران.
ـــار مــمــثــل أوكــــرانــــيــــا إلـــى  ــ وأشــ
دعـــم إيــــران لــروســيــا فــي الهجوم 
على كييف. فــي الــمــقــابــل، تناول 
ممثلو الصين وفنزويال وكوبا 
قـــضـــايـــا مـــثـــل »تـــســـيـــيـــس قــضــيــة 
حـــقـــوق اإلنـــــســـــان«، والـــعـــقـــوبـــات 
المفروضة على نظام الجمهورية 
اإلســالمــيــة، والتدخل فــي شــؤون 

إيران الداخلية.
فـــي الــمــقــابــل، وصـــفـــت ممثلة 
إيران النقاش بشأن ملف بالدها 
ــة تــشــكــيــل  ــيــ ــانــ ــكــ الـــحـــقـــوقـــي وإمــ
لجنة أممية للتقصي بأنه شائن 
ــر الــخــارجــيــة  وصـــــادم. وقــــال وزيــ
أمير عبداللهيان على االنتقادات 
الغربية، إن »الــواليــات المتحدة 
وبعض الـــدول األوروبــيــة ليسوا 
في موقع يسمح لهم بأن يطلقوا 
ات بشأن حقوق اإلنــســان«  ادعــــاء
خـــالل اتــصــال هــاتــفــي أجــــراه مع 
نـــظـــيـــره اإلمـــــاراتـــــي عـــبـــدالـــلـــه بــن 

زايد أمس.
كما نقل عن عضو لجنة األمن 
القومي والسياسة الخارجية في 

البرلمان زهرة الهيان، قولها، إنه 
تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق 
ــــوع األحـــــــــداث  ــــوضــ ــــي مــ لـــلـــبـــت فــ
وأعـــمـــال الــشــغــب واالضـــطـــرابـــات 
التي حدثت في األسابيع األخيرة.
وأوضـــــــــــحـــــــــــت الــــــــهــــــــيــــــــان، أن 
مــمــثــلــيــن عـــن الــحــكــومــة وبــكــامــل 
ــن عــن  ــيـ ــلـ ــثـ ــمـ ــم، ومـ ــهــ ــاتــ ــيــ صــــالحــ
مــجــلــس الـــشـــورى، وعـــن السلطة 
 عن المنظمات 

ً
القضائية، وممثال

الــمــدنــيــة، ســيــشــاركــون فـــي هــذه 
اللجنة. وتابعت أن لجنة تقصي 
الــــحــــقــــائــــق ســــتــــرفــــع تـــقـــريـــرهـــا 
الــنــهــائــي بــعــد انــتــهــاء الــتــقــصــي، 

إلى البرلمان.
في هذه األثناء، هدد الرئيس 
اإليراني إبراهيم رئيسي الواليات 
المتحدة والدول المتحالفة معها 
بــأنــهــا »ستتلقى صفعة شــديــدة 
مــن الشعب اإليــرانــي الــذي أفشل 
الفتنة وأعــمــال الشغب األخيرة« 

في البالد.
 »األعداء أرادوا 

ّ
وقال رئيسي، إن

تطبيق المخططات التي نفذوها 
في بلدان أخرى، لكنهم فشلوا في 
ذلك«. واتهم واشنطن باستهداف 
»نـــشـــاط إيـــــران االجــتــمــاعــي بين 

مختلف القوميات«.
ــوازاة ذلـــــك، أطـــلـــق قــائــد  فـــي مـــــ
»الحرس الثوري« اإليراني، اللواء 
حسين سالمي، تهديدات بالثأر 
»كــــل شـــهـــيـــد« بــشــكــل مــنــفــصــل،  ـــ لــ

ــال  ــيــ ــتــ خــــــــالل تـــعـــلـــيـــقـــه عــــلــــى اغــ
الــقــيــادي بــالــقــوة الــجــوفــضــائــيــة، 
»الحرس«، العميد داود  التابعة لـ
جعفري خالل وجوده في سورية. 
ورأى سالمي أن الهجمات التي 
ــهـــدف اإلســـرائـــيـــلـــيـــيـــن فــي  ــتـ تـــسـ
فلسطين تمثل تجسيد النتقام 
 
ً
مــحــور الــمــقــاومــة الــمــتــصــل«، ردا
على استفسار حــول كيفية الــرد 
على الضربة الــتــي تتهم طهران 

الدولة العبرية بتدبيرها.
ــــالل تــشــيــيــع  ــال ســـالمـــي خـ ــ وقــ
العقيد داود جــعــفــري الـــذي قتل 

ــبــــل أيـــــــــام فــي  ــفــــة قــ ــبــــوة نــــاســ بــــعــ
سورية، وهو يهدد الدول الغربية، 
»أحــذر األعـــداء من أن مصالحكم 
ــان نــحــن  ــ ــكـ ــ ــل مـ ــ ــي كــ ــ مـــنـــتـــشـــرة فــ

خطرون أمام أعدائنا. انتبهوا«.
ومع تواصل »الحراك الشعبي« 
في مختلف المدن اإليرانية ضد 
ات القمعية،  النظام، رغم اإلجــراء
ــاهــــرون  ــظــ ــتــ دعـــــــا نــــاشــــطــــون ومــ
إيــرانــيــون إلـــى تنظيم تجمعات 
ــام المقبلة،  ــ احــتــجــاجــيــة فـــي األيـ
وأكــدوا علی استمرار االنتفاضة 
بــمــخــتــلــف أســـالـــيـــب االحـــتـــجـــاج 

والــعــصــيــان الــمــدنــي. وفـــي دعــوة 
مــشــتــركــة مـــع شــبــاب ســائــر مــدن 
إيـــــــران، دعــــت مــجــمــوعــة »شــبــاب 
أحــيــاء طــهــران«، إلــى احتجاجات 
فــــي شــــــــوارع عــــمــــوم الــــبــــالد لــيــل 

الخميس ـ الجمعة.
ويأتي ذلك، غداة إعالن وزارة 
ــن فـــرض  ــة عــ ــيـ ــركـ ــيـ الــــخــــزانــــة األمـ
ــدة عـــلـــى الــنــظــام  ــديــ ــات جــ ــوبـ عـــقـ
اإليراني بسبب قمع االحتجاجات 
الــمــنــاهــضــة لــنــظــام الــجــمــهــوريــة 
 بالمناطق 

ً
اإلسالمية وخصوصا

الكردية.

ففي أحدث خطوة لها، وضعت 
ــيـــة، ليل  ــيـــركـ وزارة الـــخـــزانـــة األمـ
األربـــعـــاء ـ الخميس، أســمــاء قائد 
شرطة سنندج قائم مقام سنندج 
حسن عسكري، وقائد مقر »سيد 
»الحرس الثوري« علي  الشهداء« بـ
ــرادي، إضــافــة إلـــى القائد  ــ رضـــا مــ
الــعــســكــري مــحــمــد تــقــي أصــانــلــو، 
عــلــى قــائــمــة الــعــقــوبــات بــعــد قمع 
ــافـــظـــة  االحــــــتــــــجــــــاجــــــات فـــــــي مـــحـ

كردستان اإليرانية.

)أ ف ب( مندوبة إيران متحدثة خالل اجتماع مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في جنيف أمس  

ضربة تركية تشعل منشأة هيدروكربونية في الحسكة أمس األول )أ ف ب(

روسيا تعرض لقاء روسيا تعرض لقاء 
بين إردوغان واألسد بين إردوغان واألسد 
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يخوض األزرق ثاني مبارياته 
التجريبية في معسكره بدبي، 

حين يواجه اليوم منتخب 
الجزائر لالعبين المحليين، على 

ملعب ضباط الشرطة.

يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم 
نظيره الجزائري المحلي، في السادسة 
مساء اليوم )الجمعة(، على ملعب ضباط 
الشرطة بدبي، في ثاني مبارياته الودية، 
 لـــخـــوض مـــنـــافـــســـات بــطــولــة 

ً
ــدادا ــعــ ــتــ اســ

»خليجي 25«، المزمع إقامتها في مدينة 
ــن 6 إلــــى 19 يــنــايــر الــمــقــبــل،  الـــبـــصـــرة مـ
فـــي حــيــن يــســتــعــد الــمــنــتــخــب الــجــزائــري 
للمشاركة في بطولة كأس األمم اإلفريقية 

لالعبين المحليين.

اختالف بين الجزائر ولبنان

وكان منتخبنا الوطني واجه المنتخب 
اللبناني السبت الماضي، على الملعب 
ــه، فــي مــبــاراة انــتــهــت بــفــوز »األزرق«  ذاتــ
بهدفين دون رد، أحرزهما فيصل زايــد 
 بــــأن الـــلـــقـــاء هو 

ً
ومــحــمــد بـــاجـــيـــة، عــلــمــا

األول لــلــمــدرب الــبــرتــغــالــي روي بينتو، 
 مطلع أكتوبر 

ً
الذي تولى المهمة رسميا

الماضي.
 
ً
 كبيرا

ً
ويدرك بينتو أن هناك اختالفا

بين المنتخبين الــجــزائــري واللبناني، 
لطبيعة تباين طريقتهما وأسلوبهما، 
حيث ينتمي كل منهما لمدرسة كروية 
، وهــو األمـــر الـــذي يصب 

ً
مختلفة تــمــامــا

فـــي مــصــلــحــة »األزرق«، كـــونـــه ســيــلــعــب 

بمعسكره التدريبي في دبي مع مدارس 
مختلفة.

ورغــم ذلــك، فــإن بينتو سيعمل خالل 
ــيـــوم عــلــى تـــالفـــي األخـــطـــاء الــتــي  لـــقـــاء الـ
ارتكبها الالعبون في لقاء لبنان، أبرزها 
فقد الكرة، وعدم التركيز في بعض أوقات 
ــاء  ــانـــب بـــعـــض األخـــطـ ــــى جـ ــاراة، إلـ ــبــ ــمــ الــ
الدفاعية، وأبرزها سوء التمركز باألماكن 

غير الصحيحة في بعض اللعبات.

إجراء تغييرات على التشكيل

وتــتــجــه الــنــيــة لـــدى بينتو ومــســاعــده 
ــى إجــــــــراء بــعــض  ــ ــم إلــ ــريـ ــكـ ــدالـ ــبـ ــمــــد عـ أحــ
ــيـــرات فــــي الـــتـــشـــكـــيـــل األســــاســــي،  ــيـ ــتـــغـ الـ
ــاء عــلــى بــعــض الــالعــبــيــن الــذيــن  ــقـ بـــاإلبـ
شـــاركـــوا أمـــام الــمــنــتــخــب الــلــبــنــانــي على 
مــقــاعــد الــــبــــدالء، بـــالـــدفـــع بــفــيــصــل زايـــد 
ومحمد باجية منذ بداية اللقاء، السيما 
ــاراة الــســابــقــة  ــبـ ــمـ بــعــد ظــهــورهــمــا فـــي الـ
بمستوى جيد، حيث تم الدفع بهما في 

الشوط الثاني.
والتشكيل الذي خاض به »األزرق« لقاء 
لــبــنــان يــتــكــون مــن: سليمان عبدالغفور 
لحراسة المرمى، ومشاري غنام، وحسن 
ــدان، وخـــالـــد إبـــراهـــيـــم، وبــــدر جــمــال  ــمـ حـ
لخط الدفاع، وأحمد الظفيري، وسلطان 

العنزي، وعبدالعزيز وادي لخط الوسط، 
ومبارك الفنيني، وإبراهيم كميل، وعيد 

الرشيدي لخط الهجوم.
فــي الــمــقــابــل، لــن يغير بينتو 

ــة لــعــب  ــقــ ــريــ ــن طــ ــ مــ
ــق، والــــتــــي  ــ ــريــ ــ ــفــ ــ ــ ال
تتمثل فــي 3-3-4، 

وهــي الطريقة التي 
سيلعب بها »األزرق« في الفترة المقبلة.

ويفتقد »األزرق« اليوم جهود الالعب 
بدر جمال لإلصابة، حيث تعرض اللتواء 
ــي الــــكــــاحــــل، فــيــمــا يــكــتــنــف الــغــمــوض  فــ
مشاركة علي خلف، الغائب عن لقاء لبنان 

للسبب ذاته.
وشــاهــد بينتو وعبدالكريم أكــثــر من 
مـــبـــاراة مــســجــلــة لــلــمــنــتــخــب الـــجـــزائـــري، 
 
ً
لـــلـــوقـــوف عـــلـــى مـــســـتـــوى العـــبـــيـــه فــنــيــا

، وتحديد واجبات الالعبين خالل 
ً
وبدنيا

 بأن »األزرق« سيلعب 
ً
مواجهة اليوم، علما

بأسلوب متوازن بين الدفاع والهجوم.
جدير بالذكر أن »األزرق« سيعود إلى 
البالد 30 الجاري، حيث ينضم الالعبون 
 ،

ً
إلــــى أنــديــتــهــم مـــجـــددا

بـــيـــنـــتـــو  أن  عـــــلـــــمـــــا 
طالب بإقامة مباراة 
تجريبية ثــالــثــة في 

29 الجاري.

حازم ماهر

فوز سلة كاظمة والكويت في »الدوري«
• جابر الشريفي

ــة فـــــــوزا  ــ ــمـ ــ ــاظـ ــ ــق كـ ــ ــريــ ــ ــــق فــ ــقـ ــ حـ
مستحقا على نظيره الصليبيخات 
بنتيجة 113-72، في المباراة التي 
جمعتهما أمس األول على صالة 
االتــــحــــاد بــمــجــمــع الـــشـــيـــخ سعد 
ــريـــاضـــي، فـــي خــتــام  الــعــبــدالــلــه الـ
ــرابــــع من  ــبــــوع الــ مــنــافــســات األســ
الدوري الممتاز لكرة السلة، والتي 
شهدت أيضا فوز الكويت بسهولة 
عــلــى نــظــيــره الــتــضــامــن بنتيجة 
ــذلـــك رصــيــد  127-60، وارتــــفــــع بـ
الكويت وكاظمة والصليبيخات 
ــى 4  ــقـــاط، والــتــضــامــن الــ ــى 6 نـ الــ

نقاط.
في المباراة األولى نجح كاظمة 
ــام الــصــلــيــبــيــخــات فــــي فـــرض  ــ ــ أمـ
سيطرته على اللقاء منذ البداية، 
لــيــنــهــي الـــربـــع األول لمصلحته 
37-21، وواصــــــل ســيــطــرتــه على 
مجريات األداء فــي الــربــع الثاني 
بواسطة العبه أحمد البلوشي في 
تنفيذ الهجمات، وكذلك اختراقات 
األميركي ميرفي ومتابعة مواطنه 
ويليامز على التنفيذ أسفل السلة، 
وسط تسرع العبي الصليبيخات 
في إنهاء الهجمات، لينتهي الربع 
الـــثـــانـــي بــتــقــدم كــاظــمــة بنتيجة 

.40-59
ولـــــم يــســتــطــع الــصــلــيــبــيــخــات 
إيـــقـــاف تــقــدم مــنــافــســه فـــي الــربــع 
الــثــالــث، بــعــدمــا وســـع البرتقالي 
الفارق مع نهاية هذا الربع 59-87، 
وترجم كاظمة أفضليته بالمباراة 
 بنتيجة 

ً
في النهاية ليخرج فائزا

.72-113

محاولة مرور خالل مباراة كاظمة والصليبيخات

م مجلس إدارة الــنــادي العربي  تــقــدَّ
بشكوى ضــد الهيئة العامة للرياضة 
 
ً
في مجلس األمة )لجنة الرياضة(، عطفا

عــلــى رفــــض الــهــيــئــة الــتــعــديــالت الــتــي 
رفعها النادي على النظام األساسي.

وأرجـــع العربي شــكــواه إلــى تعسف 
هيئة الرياضة غير المبررة، كما ذكر في 
 إلى 

ً
كتاب على حسابه الرسمي، مشيرا

ل إشهار ونشر 
ِّ
أن هيئة الرياضة تعط

تعديالت الجمعية العمومية للنادي، 
 أن »العمومية« استوفت جميع 

ً
مؤكدا

االشتراطات القانونية لتعديل النظام 
األساسي واإلرسال في الوقت المحدد، 

وإرسال 3 كتب تذكيرية.
ن العربي أن الجمعية العمومية  وبيَّ
ــديــــالت نـــمـــوذجـــيـــة تــحــمــي  ــعــ ت تــ أقـــــــــرَّ
ــاء، وتــحــافــظ عــلــى اســتــقــاللــيــة  األعــــضــ
 أن 

ً
ــــث، مـــضـــيـــفـــا ــبـ ــ الــــــنــــــادي مـــــن أي عـ

»العمومية« التزمت بقانون الرياضة 
رقــــم 2017/87، عــلــى أن تــقــوم الهيئة 
بإشهار التعديالت ونشرها بالجريدة 
الــرســمــيــة، لــكــونــهــا الــجــهــة المختصة 

بذلك.
وأوضــــــــح الـــــنـــــادي فــــي شـــــكـــــواه، أن 
مــا دون إشــهــار الــتــعــديــالت، ونشرها 
ــة، يـــــخـــــرج عــن  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ ــــدة الـ ــريـ ــ ــــجـ ــالـ ــ بـ
 أن 

ً
اختصاص هيئة الــريــاضــة، مــؤكــدا

الـــقـــانـــون ال يــمــنــح الــهــيــئــة حـــق رفــض 
ــبـــول أي تـــعـــديـــالت عـــلـــى الــنــظــام  أو قـ

األساسي.

وشدد العربي على رفضه التام لهذه 
اإلجراءات المخالفة للقوانين المحلية 
 مــن السير 

ً
واألنــظــمــة الــدولــيــة، مــحــذرا

فـــي الــطــريــق الــخــاطــئ وتـــكـــرار أخــطــاء 
الماضي، في إشارة إلى إيقاف الرياضة 
 إلــى أن هــذا الرفض 

ً
الكويتية، مشيرا

من شأنه أن يؤدي إلى نتائج وخيمة.
وذكر النادي في شكواه، أنه اجتمع 
مع وزير اإلعالم والشباب عبدالرحمن 
 
ً
ــرات، وتــلــقــى وعـــودا الــمــطــيــري، عـــدة مــ

بإنهاء الموضوع دون أن يستجد جديد 
حتى تاريخه.

ــن مــجــلــس اإلدارة، أنـــــه يــقــوم  ــ ــيَّ وبــ
بعدة خطوات تدريجية للحفاظ على 
مكتسبات الجمعية العمومية، والقتال 
للحفاظ على حقوقها، على أن يتجه 
النادي بالخطوة المقبلة لتقديم شكوى 
خارجية في اللجنة األولمبية الدولية 
ومحكمة كاس، واتخاذ اإلجراءات التي 

من شأنها أن تحفظ حقوقه.

ولـ »الجريدة« كلمة

ــرار بمصلحة الــريــاضــة  وكـــأن اإلضــ
الــكــويــتــيــة، وإعـــادتـــهـــا لـــلـــوراء عــشــرات 
الــســنــوات، كــمــا فعلت اإليــقــافــات التي 
ضربتها في السابق، كأن هذا األمر بات 
عيها بعض األندية،  من البطولة التي تدَّ
ح  ومن بينها النادي العربي، الذي يلوِّ

مع كل شاردة وواردة بتكليف الرياضة 
الكويتية عواقب وخيمة! والسبب قد 
ــزام هــيــئــة الــريــاضــة بــاألطــر  ــتـ يــكــون الـ
الرسمية إلقرار التعديالت التي أجرتها 

األندية على أنظمتها األساسية.
والـــســـؤال الـــذي يــطــرح نفسه بــقــوة، 
بــعــد أن تــجــاوز الــعــربــي كــل الــخــطــوط 
ها؛  من أجل اعتماد التعديالت التي أقرَّ
عي - يريد حماية  هل العربي - كما يدَّ
األعــــضــــاء والـــحـــفـــاظ عــلــى اســتــقــاللــيــة 
الـــنـــادي؟ أم أن الــتــعــديــالت الــتــي يريد 
اعتمادها تفصيل لقوانين على الكيف 
تصب في مصلحة أشخاص بعينهم، 
لبسط سيطرتهم على النادي، وزيادة 
اإلحكام على كل نفس يخرج من القلعة 

الخضراء؟!

ألــــــــــــم يــــــــســــــــأل الــــــــــنــــــــــادي الـــــعـــــربـــــي 
واألعــــضــــاء الـــذيـــن يــمــثــلــونــه لـــمـــاذا لم 
تــؤِت اجتماعاتهم، كما ذكــر، بنتائج 
إيــجــابــيــة؟ ألـــم يــفــهــمــوا لــمــاذا تجاهل 
وزيـــر الــريــاضــة مطالب إدارة العربي 
ات؟ ومــــن قــبــلــه هيئة  بــعــد عــــدة لــــقــــاء

الرياضة؟
قــد تــبــدو اإلجــابــة واضــحــة وضــوح 
الشمس، وهي أن ما تريده إدارة النادي 
العربي غير منطقي، أو أن التعديالت 

لم تستوِف األطر القانونية.
الزبدة، هناك أكثر من وسيلة شرعية 
ــة لــلــحــصــول عـــلـــى الـــحـــقـــوق،  ــيـ ــمـ ورسـ
إذا كانت هناك حــقــوق، وإذا كــان ذلك 

يصلح، منها هيئة التحكيم.

 في انطالق بطولة 
ً
 في انطالق بطولة  متسابقا
ً
6969 متسابقا

الزوارق السريعة اليومالزوارق السريعة اليوم
تنطلق الـــيـــوم )الــجــمــعــة(، الــجــولــة األولـــى 
لبطولة الكويت للزوارق السريعة، تحت رعاية 
رئــيــس الــلــجــنــة األولــمــبــيــة الــكــويــتــيــة الشيخ 
فهد الناصر، بتنظيم لجنة الــزوارق السريعة 
والويك بورد، برئاسة علي الشمالي في النادي 
البحري الرياضي، وبمشاركة ما ال يقل عن 
، يمثلون ثالث فئات: 

ً
 و69 متسابقا

ً
23 زورقا

B.«و ،
ً
»P.CLASS« للزوارق من 19 إلى 21 قدما

N.«و ،
ً
CLASS« للزوارق من 21 إلى 27 قدما

 .
ً
CLASS« للزوارق من 27 إلى 32 قدما

ــدأ فــعــالــيــات الـــجـــولـــة األولــــــى من  ــبـ وتـ
 فـــي المنطقة 

ً
الــحــاديــة عــشــرة صــبــاحــا

البحرية للمارينا كريسنت فــي شــارع 
الخليج العربي بالسالمية، وتختتم في 
، يعقبها مباشرة مراسم 

ً
الخامسة عصرا

التتويج بحضور راعي البطولة.
بدوره، أشار رئيس لجنة الزوارق السريعة 
والويك بورد في النادي البحري علي الشمالي، 
إلـــى أن البطولة ستقام على مـــدار 5 جـــوالت، 

تشمل األولى التي تقام اليوم، والجولة الثانية في 
23 ديسمبر المقبل، يعقبها الثالثة فــي 6 يناير، 
والرابعة في 20 يناير، والخامسة والختامية في 3 
فبراير، وتأتي في إطار احتفاالت النادي باألعياد 

الوطنية.
وأضـــاف أن منافسات البطولة محصورة فقط 
بين المتسابقين المواطنين، بهدف فتح المجال 
لهم لتعزيز إمكاناتهم وقدراتهم بشكل أكبر، إلتاحة 
الفرصة لتمثيل الكويت في البطوالت الخارجية، 
وتــم تخصيص جوائز مالية كبيرة على مستوى 
 إلى أن الدعوة مفتوحة للجمهور 

ً
جميع الفئات، الفتا

ــقــــوارب، لــمــتــابــعــة ومــشــاهــدة  وُمــحــبــي ســبــاقــات الــ
السباق بشكل مباشر.

ــه الــشــمــالــي شــكــر الـــنـــادي للهيئة الــعــامــة  ــ ـ ووجَّ
للرياضة على الدعم الكبير الذي قدمته، وللجهات 
الــراعــيــة، وعلى رأســهــا: شركة إيــكــاروس المتحدة 
للخدمات البحرية، وشركة المشروعات السياحية، 
وشركة البوم مارين، وللوزارات المشاركة، ولوسائل 

الصحافة واإلعالم.

مشاركة سابقة... وفي اإلطار علي الشمالي

 اليوم
ً
 اليوماألزرق يواجه منتخب الجزائر لالعبين المحليين وديا
ً
األزرق يواجه منتخب الجزائر لالعبين المحليين وديا

 لـ »خليجي 2525««
ً
 لـ »خليجي في إطار معسكره التدريبي بدبي استعدادا
ً
في إطار معسكره التدريبي بدبي استعدادا

جانب من تدريب سابق للمنتخب

صورة ضوئية من شكوى العربي

العربي يشكو هيئة الرياضة في مجلس األمة 
ويتجه إلى »كاس«

https://www.aljarida.com/article/5560
https://www.aljarida.com/article/5559
https://www.aljarida.com/article/5559
https://www.aljarida.com/article/5557
https://www.aljarida.com/article/5554
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وفيات

، شيع، الرجال: 
ً
73 عــامــا

غرب مشرف، ق1، ش111، 
ــاء: صـــبـــاح  ــ ــــسـ ــنـ ــ م32، الـ
الــــســــالــــم، ق9،ش2، ج9، 

م12، ت: 25517380

، شيعت، الرجال: 
ً
88 عاما

ــبــــرة،  ــقــ ــمــ الـــــــعـــــــزاء فــــــي الــ
ــاء: الـــــخـــــالـــــديـــــة،  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
179، ت:  47، م 4، ش ق

99367577

صالح سليمان محمد العنيزي

مزنه محمد عبدالله المشوح
ــد مـــحـــمـــد ســعــد  ــعــ أرمــــــلــــــة: ســ

النخيالن

الفجر

الشروق

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

  04:5 6

 06:20

 11:35

   02:30

  04:50 

     06:11

الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

   23

     12

ً
 01:43 ظـــــــــــــهــــــــــــرا

 11:51 مــــــســـــــــــــــاًء

 
ً
07:02 صبـــاحــــــا

 06:51 مــــــســــــــــــــــاًء

بلدة مكسيكية تدخل »غينيس« بالصلصةالبراكين حولت »توأم األرض« إلى جحيم
يوصف كوكب الزهرة بأنه 
»جــحــيــم لــعــيــنــة«، حــيــث تزيد 
حرارة سطحه على 464 درجة 
 
ً
مــئــويــة، مــمــا يجعله ساخنا

بــمــا يــكــفــي إلذابــــة الــرصــاص 
والمركبات الفضائية.

ــهــــرت دراســــــة جــديــدة  وأظــ
نــــــشــــــرهــــــا مــــــــوقــــــــع روســــــيــــــا 
الــيــوم، أمـــس، أن االنــفــجــارات 
البركانية الضخمة خالل فترة 

طــويــلــة مـــن الـــزمـــن قـــد تــكــون 
مسؤولة عــن تغيير الكوكب 

إلى ما هو عليه اليوم.
وتــقــول الـــدراســـة إنـــه ربما 
كانت البراكين الهائلة التي 
غــطــت 80 بــالــمــئــة مـــن سطح 
كــــــوكــــــب الــــــــزهــــــــرة بـــالـــحـــمـــم 
البركانية هي العامل الحاسم 
م 

َ
الذي حّول »الزهرة« من عال

رطـــــب ومـــعـــتـــدل إلـــــى كــوكــب 

خانق، كبريتي وجهنمي كما 
هو عليه اليوم.

ــة  ــ ــ ــاك أدلـ ــ ــنــ ــ ومـــــــــع ذلـــــــــــك، هــ
ــرة«  ــتـــزايـــدة عــلــى أن »الــــزهــ مـ
 بــهــذا الــشــكــل، 

ً
لـــم يــكــن دائـــمـــا

 
ً
 أن يــكــون يوما

ً
وكـــان ممكنا

 إلى 
ً
 معتداًل مشابها

ً
ما عالما

حــد مــا لـــأرض، مــن الناحية 
الجيولوجية، أكثر مما كان 

.
ً
متوقعا

وفـــي أحـــدث ورقـــة بحثية، 
جـــادل مايكل واي، مــن مركز 
ــــالت الـــفـــضـــاء  ــرحـ ــ غــــــــــودارد لـ
التابع لـــ »نــاســا« وفريقه في 
أن النشاط البركاني لكوكب 
الــــزهــــرة يــمــكــن أن يـــكـــون في 
النهاية هو ما دفعه إلى حافة 

الهاوية.

دخلت بلدة بيريبان في والية ميتشواكان غرب 
المكسيك، موسوعة غينيس لأرقام القياسية، 

بإعداد أكبر طبق من صلصة غواكامولي.
وأعــــد هـــذا الــطــبــق الــضــخــم حــوالــي 300 رجــل 
وامـــرأة فــي بيريبان، واستغرق األمــر 3 ساعات 
 
ً
و30 دقيقة فقط، للحصول على 4970 كيلوغراما

)حوالي 5 أطنان( من الـ »غواكامولي«، التي تطلبت 
10 أطــنــان مــن األفــوكــادو مــع البصل والطماطم 

والفلفل والليمون والكزبرة.
ــــن حــــــدث »2022   مـ

ً
ا ــد ذلــــــك األمـــــــر جـــــــــزء ــعــ ويــ

Avocado Expo« الذي أقيم في بيريبان، وتم بثه 
مباشرة إلى مسؤولي »غينيس« الذين لم يتمكنوا 
هم أكدوا الرقم القياسي الجديد.

ّ
من الحضور، لكن

وقــــال رئــيــس بــلــديــة الــبــلــدة ألـــفـــريـــدو أرويــــو، 
في الخبر الــذي نشره موقع روسيا اليوم: »لقد 
 يتمثل فــي جمع المطلوب 

ً
 صعبا

ً
حققنا هــدفــا

لصنع أكثر من 4 أطنان من الغواكامولي، إضافة 
إلى التحضير، ويعد االنتهاء منه بهذه السرعة 

.»
ً
 مذهال

ً
أمرا

إعدام علني لقاتل طفلة يمنيةإعدام علني لقاتل طفلة يمنية

مدير يقتل زمالءه وينتحر!مدير يقتل زمالءه وينتحر!

ميزات سرية لتطبيق واتسابميزات سرية لتطبيق واتساب

 بالرصاص في مكان عام على 
ً
ُحكم في اليمن باإلعدام رميا

، التي ُعثر على جثتها 
ً
قاتل الطفلة مها مدهش ذات الـ 14 عاما

مدفونة في حديقة منزل القاتل قبل أسبوع.
ونقلت وكالة سبأ، التي تديرها الحكومة المعترف بها 
، عن رئيس نيابة استئناف جنوب عدن، القاضي وضاح 

ً
دوليا

باذيب، في الخبر الذي نشره موقع روسيا اليوم، أمس، أنه 
»عقب انتهاء الجلسة األولى من محاكمة المتهم حسن محمد 
علي محمد، في واقعة القتل العمد للمجني عليها )الحدث( 
مها مدهش، بتاريخ 17 الجاري، صدر الحكم بإدانة المتهم 

.»
ً
بواقعة القتل العمد باإلعدام قصاصا

ونقلت الوكالة عن مصدر حقوقي أن النيابة العامة طالبت 
المحكمة االبتدائية بتنفيذ حكم اإلعدام في إحدى الساحات 

العامة بمديرية التواهي. 
وُيعد الحكم الصادر بعد أسبوع واحد فقط من الحادثة 
األول مــن نــوعــه فــي األحــكــام المتعلقة بالقضايا الجنائية 
ّدم ملف القضية بشكل كامل لرئيس المحكمة 

ُ
بمدينة عدن، إذ ق

بيل إصدار 
ُ
االبتدائية في التواهي خالل الساعات الماضية؛ ق

حكم اإلعدام صباح أمس األول.

ــر فــــي مــتــجــر  ــديــ ــتـــح مــ فـ
لـــــــــــــــوول مـــــــــــــــارت بــــــواليــــــة 
فرجينيا األميركية النار 
على زمالئه الموظفين في 
غــرفــة اســتــراحــة، وقــتــل 6، 
قــبــل أن يــصــوب المسدس 
ــفــــســــه، فـــــي أحـــــدث  ــلــــى نــ عــ
إطالق نار جماعي تشهده 

الواليات المتحدة.
ووفــــــــــــق الـــــخـــــبـــــر الـــــــذي 
نشرته »العربية نــت«، قال 
ــفـــان كـــانـــا فــــي غــرفــة  مـــوظـ
االســــتــــراحــــة إن الــمــســلــح، 
الـــذي ُيــدعــى أنــدريــه بينج 
(، من تشيسابيك 

ً
)31 عاما

 
ً
بفرجينيا، لــم يــقــل شيئا

ــــالق الـــنـــار  ــدأ إطــ ــ عـــنـــدمـــا بـ
عــلــى الــعــمــال المتجمعين 
فـــي وقــــت مــتــأخــر مـــن ليل 
ــمــــاضــــي، قــبــل  ــاء الــ ــثــــالثــ الــ

نوبتهم الليلية.
وكتبت دنيا بريولو، في 
مــنــشــور عــلــى »فــيــســبــوك«، 

»شــــــــاهــــــــدت لــــلــــتــــو 3 مـــن 
ــائــــي فــي  زمــــالئــــي وأصــــدقــ
ــامــــي،  ــلـــون أمــ ــتـ ــقـ ــل ُيـ ــمـ ــعـ الـ

قتلهم أندريه بدم بارد«.
وأصــيــب 4 آخـــرون على 
ــوم الــــذي  ــجـ ــهـ ــي الـ األقــــــل فــ
وقـــع عــنــدمــا كـــان نــحــو 50 

 داخل المتجر.
ً
شخصا

وأعلنت السلطات أنها 
ــزال تــحــقــق فـــي دوافـــع  ال تــ
 
ً
بــيــنــج، الـــذي جـــاء مسلحا
بــمــســدس واحــــد والــعــديــد 
ــــات الـــــذخـــــيـــــرة.  ــقـ ــ ــلـ ــ مـــــــن طـ
وقالت المدينة، في بيان، 
إن فــريــق الــتــدخــل السريع 
التابع لها نفذ أمر تفتيش 
في منزله، مضيفة: »يعمل 
المحققون لمعرفة المزيد 
ــن خــلــفــيــة مــطــلــق الـــنـــار  عــ
ــع الــمــحــتــمــل وراء  ــ ــدافـ ــ والـ

إطالق النار«.

يعمل تطبيق واتساب على ميزات سرية لم يستخدمها 
مـــن قــبــل، حــيــث يــســتــعــد إلطــــالق جــهــة اتـــصـــال الـــدردشـــة 
الخاصة به حتى يتمكن المستخدمون من الوصول إليه 

مباشرة.
وقــال موقع العربية نت أمــس إن صاحب شركة ميتا، 
الــمــالــكــة للتطبيق، لــم يعلن بــعــُد أي شـــيء رســمــي، لكن 
يفترض أن تكون المحادثة آلية تعمل بنظام الروبوت، 

بداًل من أن يعمل بها بشر.
كما يــبــدو أن الــرســائــل ستكون مشفرة مــن طــرف إلى 
طــرف، مثل جميع الرسائل المرسلة عبر »واتــســاب«، إذ 
ظهرت لقطة شاشة مسربة على موقع WABetaInfo، تبين 
 مع عالمة خضراء تم التحقق منها.

ً
حساب واتساب رسميا

وفــي الــجــزء السفلي تــقــول: »WhatsApp فقط يمكنه 
إرسال الرسائل«.

وظــهــرت عــبــارة وصـــف فــي الـــدردشـــة، تــقــول »هــــذا هو 
المكان الذي يمكنك فيه الحصول على نصائح، ومشاهدة 
اإلعالنات، واالستماع إلى أحــدث الميزات. مباشرة منا. 
 على عالمة اختيار 

ً
ستحتوي الدردشات الرسمية دائما

خضراء تم التحقق منها، ولن نطلب معلوماتك الشخصية 
«. لكن ليس من الواضح متى يعتزم »واتساب« إطالق 

ً
أبدا

هذه الميزة الجديدة.

مصر: كل ٣ دقائق... زواج وطالق
أكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة 
العامة واإلحصاء في مصر اللواء خيرت 
 
ً
 عـــددا

ً
بــركــات أن الـــدولـــة تــواجــه حــالــيــا

مــن الــتــحــديــات الــصــعــبــة، فــي مقدمتها 
المشكلة السكانية.

وقال بركات، خالل مداخلة هاتفية مع 

برنامج تلفزيوني على »CBC«، نقلها 
»روســيــا الــيــوم« أمــس، إنــه فــي ضــوء ما 
يــرصــده الــجــهــاز مــن أرقــــام بــاســتــمــرار، 
يستطيع المرصد معرفة تعداد السكان 
ــلــــى مــــســــتــــوى الـــجـــمـــهـــوريـــة   عــ

ً
يــــومــــيــــا

ــدد الــمــوالــيــد  ــ بــمــحــافــظــاتــهــا كــــافــــة، »عــ
 يصل إلى 6 آالف مولود، أكثرهم 

ً
يوميا

بمحافظات الوجه القبلي«.
ــاف أن عـــرض الــجــهــاز لــأرقــام  ــ وأضـ
ــم ودوري هــــدفــــه أن يــعــلــم  ــ ــ بـــشـــكـــل دائـ
الجميع التحديات التي تواجهها الدولة 
 إلى أن حاالت الطالق 

ً
المصرية، مشيرا

تــحــدث فــي المجتمع الــمــصــري كــل 2.2 
دقيقة، وكل دقيقة تحدث حالة زواج.

وتــابــع: »أرقـــام الــطــالق على مستوى 
 تـــصـــل إلـــــى 250 ألـــف 

ً
ــا ــويـ ــنـ الــــدولــــة سـ

حــالــة، وحــــاالت الــــزواج تــصــل إلـــى 890 
 ،

ً
، ولدينا 2.1 مليون مولود سنويا

ً
ألفا

ونسعى إلــى تخفيض نسب المواليد 
.»

ً
سنويا
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بة اللي 
ْ

الِعش
احما تموت

ّ
وض

nashmi22@hotmail.com

درايش

ــــــصــــــتــــــي واعـــــــتـــــــراضـــــــي
َ
ن غ كـــــــــل مـــــــــا أهـــــــــــــــــوِّ

ــي عـــلـــى الـــبـــال  ــ ــــف إذا َمـــــــــّره َعـــــــــَرض لـ ــَعــ ــ ــ
ْ

أض
ــي ــ ــ ــاضـ ــ ــ 50 عـــــــــــــــــام وداخـــــــــــــــــــــــــل الـــــــــقـــــــــلـــــــــب فـ

ـــــــــرة ادالل
ْ
ـــــــــر كـــــمـــــا ُصـــــــــف

َ
ــال أْصـــــــــف ــ ــ ــيـ ــ ــ إال خـ

نـــــــْكـــــــَبـــــــر عــــــلــــــى َمـــــــــــر الـــــــــزمـــــــــن بـــــالـــــتـــــراضـــــي
ــره مــــثــــل األطـــــفـــــال  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ وتــــشــــيــــب ُروس ونـ

ــــي  ــــاضـ ـــــــــــــــــل نـــــــــــور يـ
َ

ـــــــــــق بـــــــــــاب وال َدخ
َ
ال ط

ــــــــــاه بــــــــزمــــــــن فــــــــــــــــارش اظــــــــــالل 
ّ
ــــــــــن

َ
وال َحــــــــــض

ــع األراضـــــــــــــي ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــــــتــــــــه فــــــــي وسـ
ْ
ــــــــن

َ
كــــــــل مــــــــا ِدف

ــوال ــ ــ ــه طـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــر وسـ ــ ــــضــ ــــب أخــ ــِشــ ــ ــع عــ ــلــ ــطــ يــ
واقــــــــــــول راحــــــــــــوا واكــــــــبــــــــروا وانــــــــــت مـــاضـــي 

ــال«  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــدك »عـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــــــُبــــــــل عـ
َ
ــي تــــســــّمــــيــــهــــم ق ــ ــ ــلـ ــ ــ إلـ

ــي  ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ ــى مـــــــا كــــــنــــــت: اســـــــــم افـ ــ ــلـ ــ إرجـــــــــــع عـ
ــــل األحــــمــــال

ْ
ــق ــا يـــحـــب نــ ــ ــلــــي عــــجــــول ومــ يــــا الــ

ــــــــك، رضـــــــيـــــــت الــــتــــغــــاضــــي 
ّ
مــــــــا انــــــتــــــقــــــم مــــــــن

ــع َعـــــــلـــــــي رْمـــــــــــــي األنـــــــبـــــــال  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــن أبـــــــــــي تـ ــ ــكــ ــ لــ
ــوت قـــاضـــي ــ ــمــ ــ ــ ــة أيــــــامــــــنــــــا... ال ــمـ ــكـ وفـــــــي مـــحـ

ــه بــــــكــــــل األحــــــــــــــوال ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ والبــــــــــــــد نـــــقـــــبـــــل حـ

ــي الــزيــانــي 
َ
تــحــدثــنــا فـــي الــمــقــال الــســابــق عـــن عــائــلــت

والفيحاني؛ اللتين ورد ذكرهما فــي وثيقة تعود إلى 
ق بيع ثالث مزارع نخيل كبيرة في مدينة 

ّ
عام 1919 توث

القطيف السعودية إلى التاجر الكويتي المعروف هالل 
المطيري.

والــيــوم نستعرض تفاصيل الوثيقة الجميلة التي 
نشر للمرة األولى في هذه الزاوية.

ُ
ت

تبدأ الوثيقة باإلشارة إلى أن التاجر علي بن إبراهيم 
الزياني، الذي تحدثنا عنه في المقال الماضي، باع على 
التاجر هالل المطيري ثالث مزارع، فتقول: »الداعي الى 
تحرير هذه الورقة الشرعية المعتبرة المرعية هو انه قد 
باع الرجل المكرم علي بن إبراهيم الزياني على جناب 
الرجل االجــل الفاضل هالل بن فجحان المطيري تمام 
وكمال الثالث قطع النخل المعلومة المشهورة بحدودها 

لدى جميع عارفينها«.
وأوضـــحـــت الــوثــيــقــة أن هـــذه الـــمـــزارع الـــثـــالث كــانــت 
 للتاجر والطواش الشهير محمد بن عبدالوهاب 

ً
ملكا

الفيحاني، وأن ورثــتــه باعوها على التاجر والــطــواش 
علي بن إبراهيم الزياني، حيث جاء في نص الوثيقة أن 
القطع الثالث »اآليلة الى البائع المذكور بالشراء الشرعي 
من جاسم ابن محمد بن عبدالوهاب الفيحاني عن نفسه 
وعن جميع ورثة والده المرحوم محمد بن عبدالوهاب 

بوكالته الثابتة الشرعية عنهم«.
وحددت الوثيقة المزارع الثالث بالقول: »وهي النخل 
الــمــســمــات احـــداهـــا بــالــدمــنــة الــكــايــن محلها وموقعها 
في سيحة الخمام من اعمال القطيف والثانية النخل 
المسمات بالفالتية اكعانية فــي سيحة الدبيبية من 
اعــمــال القطيف أيــضــا والــثــالــثــة المسمات دارا كــامــارة 

الكاين موقعها ومحلها في سيحة الدبيبية من اعمال 
القطيف أيضا جميع النخل المذكورات من اعمال القطيف 
الغنيات عن التحديد والتوصيف بمجاريها وشهرتها 

لدى العموم كما هو محرر ومقرر في الوثيقة األولى«.
ة فائقة جميع ما هو ملحق 

ّ
كما حددت الوثيقة بدق

ــا لــلــنــخــيــل  ــقـــالـــت: »بــجــمــيــع مــ ــزارع فـ ــ ــمـ ــ ــذه الـ ــهـ ــابــــع لـ وتــ
الــمــذكــورات مــن الــحــدود والــحــقــوق والــتــوابــع والعالئق 
والــغــمــائــم مـــن ارض وســـمـــاء وبـــنـــاء وفـــضـــاء وحــيــطــان 
ونخيل وفسيل وصنو وشجر وماء و.... وانهار ومنابت 
ومنابع وجداول ومرمى ومنقى وطريق ومنافذ ومجازي 
وكافة الملحقات الشرعية والمنسوبات العرفية واللغوية 

على العموم واالطالق«.
 يعكس 

ً
 جدا

ً
 كبيرا

ً
وبلغت قيمة هذه المبايعة مبلغا

مدى ثراء التاجر هالل المطيري ومدى قدرته الشرائية، 
ـــقـــت الــوثــيــقــة أن قــيــمــة شــــراء الــــمــــزارع الــثــالث 

ّ
حــيــث وث

بــلــغــت 102000 روبــيــة تــم تسليمها لــلــزيــانــي. وأكـــدت 
أن المبايعة تمت على أســـاس »مــن االيــجــاب والقبول 
والقبض واالقــبــاض بتخلية شرعية جريا منهما في 
حالتي الصحة والكمال بالطوع واالختيار بال اكراه وال 
اجبار وقد قبض البائع الثمن بتمامه وكماله نقدا من 
يد المشتري فبرئت ذمته من الثمن برائة )براءة( شرعية 
برائة قبض واستيفاء حتى لم يبق للبائع في النخل 

المذكورات وال في ثمنها حق وال دعوى وال طلب....«.
وجــاء في خاتمة الوثيقة أنه »صــارت جميع وجملة 
النخيل المذكورات مــاال وملكا للمشتري المذكور من 
جملة امالكه يتصرف فيها كيف يشاء واراد كتصرف 
اهــل األمـــالك فــي امــالكــهــم وذوي الــحــقــوق فــي حقوقهم 
بــال مــعــارض وال ممانع لجريانه على الــوجــه الشرعي 

والنهج المرضي حرر ذلك وصح عليه االشهاد باليوم 
الثالث عشرين من شهر صفر احدى شهور عام ثالثماية 
وثمانية وثالثين بعد االف من هجرة محمد صلى الله 

عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشرف«.
 كما تضمنت الوثيقة أسماء شاهَدين من كبار تّجار 
البحرين، هما عبدالرحمن بن حسن القصيبي، وعبدالله 
بــن حسن الــدوســري، وسجلت فــي الوكالة البريطانية 

بالبحرين بتاريخ 10 نوفمبر 1919.

المطيري اشترى عام المطيري اشترى عام 19191919 ثالث مزارع  ثالث مزارع 
من الزياني بـ من الزياني بـ 102102 ألف روبية ألف روبية
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