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تايلور سويفت «أفضل
فنان لهذا العام» ص ٠٧

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
طهران  -فرزاد قاسمي

وسـ ــط ح ـ ــراك الفـ ــت ل ـ ـ «الـ ـع ــائ ــات ال ـمــؤس ـســة»
لنظام الجمهورية اإلسالمية في إيران على خط
االحتجاجات مثل عائلة الرئيس السابق هاشمي
رفسنجاني ،وعائلة مؤسس الجمهورية روح الله
الخميني ،سـمــع األم ـيــن ال ـعــام للمجلس األعـلــى
ً
ً
لــأمــن الـقــومــي عـلــي شمخاني كــامــا مقلقا من
ً
اإلصالحيين خالل اجتماع عقده أخيرا مع أبرز
قادتهم الذين حــذروه من أن فــرص نجاة النظام
ً
باتت ضيقة جدا.
وك ـشــف م ـص ــدر ،ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» ،أن شـمـخــانــي
ومحسني أجآي رئيس السلطة القضائية ،التقيا

لجنة من كبار قادة اإلصالحيين لبحث األوضاع
ً
التي تعيشها الـبــاد ،موضحا أن اإلصالحيين
قــالــوا إن السبيل الــوحـيــد لـلـخــروج مــن المشهد
الـ ـح ــال ــي ،ه ــو اسـ ـتـ ـق ــاالت واع ـ ـت ـ ــذارات بــالـجـمـلــة
ً
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.
إل ــى ذل ــك ،أك ــد مـحـمــود م ــرادخ ــان ــي ،اب ــن اخــت

المرشد اإليراني علي خامنئي ،في تغريدة على
«تويتر» ،أن أجهزة تابعة لــوزارة األمــن اإليرانية
اعـتـقـلــت أم ــس األول أخ ـت ــه ف ــري ــدة ،بـتـهـمــة دعــم
االحتجاجات.
وكــانــت فــريــدة ،الـتــي كـشــف مـصــدر فــي سجن
إيفين بطهران لـ «الجريدة» أنها نقلت إلى سجن
ً
ً
انفرادي ،زارت أخيرا عددا من المدن الكردية ،حيث
أعلنت تضامنها مــع أهاليها ،و قــا مــت بتجميع
بيانات عن أعــداد القتلى والجرحى والمعتقلين
األك ـ ــراد ،وسلمتها إل ــى وســائــل إع ــام معارضة
لنشرها.

الجامعة تتسلم المباني اإلدارية في «الشدادية»

ّ
ً
وتسويف المدير السابق في تسلمها
• تأكيدا لتقارير ةديرجلا .عن جاهزيتها ّ
• الظفيري :اللجنة المعنية صادقت على التسلم االبتدائي وعاينت جاهزية المواقع
في خطو ٍة تؤكد صحة تقارير «الجريدة»
ح ــول الـتــأخـيــر غـيــر الـمـبــرر لـمــديــر جامعة
الكويت الـســابــق ،ال ــذي قــدم استقالته قبل
ُّ
أس ـب ــوع ـي ــن ،ف ــي ت ـســلــم ال ـم ـبــانــي اإلداريـ ـ ــة
ٔ
بمدينة صـبــاح ا لـســا لــم الجامعية ،ا علنت
ّ ٔ
ٔ
الجامعة ان لجنة تسلم اعـمــال المقاوالت
ٔ
واالع ـم ــال االٕنـشــائـيــة (الـمـشــاريــع الـكـبــرى)
بالمدينة الجامعية صــادقــت ،أم ــس ،على
ّ
التسلم االبـتــدائــي الـجــزئــي الـثــانــي لمبنى
اإلدارة الجامعية والمكتبة المركزية ،ضمن
حزمة األعـمــال الخاصة بمشروع المباني
ٔ
اإلدارية ،مع االخذ بعين االعتبار مالحظات
ٔ
اعضاء اللجنة.
ٔ
وقـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس الـ ـلـ ـجـ ـن ــة االم ـ ـ ـيـ ـ ــن الـ ـع ــام
للجامعة باالٕنابة د .فايز الظفيري ،إنه تمت
ّ
المصادقة على التسلم االبتدائي الجزئي
لـلـمــرافــق ال ـمــذكــورة بـعــد االط ــاع 02

فــي حـكــم قـضــائــي ب ــارز ،أك ــدت محكمة التمييز اإلداري ــة
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 امـتـنــاع الجهة اإلداريـ ــة عــن إصــدار
ً
ً
الموافقة ال يعد ق ــرارا سلبيا يمكن الطعن عليه ،موضحة
أن الغرض من هــذا هو حفظ جهود الدولة والدارسين من
الضياع بالحصول على مــؤهــات ال طــائــل مــن ورائـهــا وال
ُيستفاد منها في تنفيذ خطط التنمية والتطوير.
02

أسـ ــدل مــونــديــال قـطــر  2022ف ــي ك ــرة ال ـق ــدم سـتــار
الجولة األولــى من دور المجموعات ،أمس ،بخسارة
ال ـك ــام ـي ــرون أم ـ ــام س ــوي ـس ــرا ب ـه ــدف سـ ّ
ـج ـلــه «اب ـن ـهــا»
بريل إمبولو على ملعب الجنوب في الوكرة ،ضمن
مـنــافـســات الـمـجـمــوعــة الـســابـعــة ال ـتــي ش ـهــدت كذلك
فوز البرازيل على صربيا بثنائية نظيفة من توقيع
ريتشاليسون.
وفي منافسات المجموعة الثامنة ،قاد كريستيانو
رونــالــدو البرتغال إلــى فــوز صعب على غانا بثالثة
أه ــداف لهدفين فــي الجولة نفسها ،ليدخل التاريخ
بعدما بات أول العب يسجل في خمسة موندياالت.
ً
وافتتح ابن الـ 37عاما التسجيل في الشوط الثاني
من ركلة جزاء جدلية (ق ،)65وبعدما أدرك أندريه أيو
الـتـعــادل لـغــانــا (ق ،)73ع ــاد ج ــواو فيليكس 02

 1.00م
 4.00م
 7.00م
 10.00م
 1.00م
 4.00م
 7.00م
 10.00م

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

الشيتان يقبل
استقالة رئيس
«الفتوى والتشريع»
قبل نائب رئيس مجلس ال ــوزراء
ِ
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 ،ال ــذي كــان قدمها
ً
أخ ـ ـيـ ــرا ،دون اإلشـ ـ ـ ــارة إلـ ــى تـكـلـيــف
بديل عنه.

سيد القصاص

بعد توقفه عامين ،ثم استئناف العمل به منذ
نحو شهرين ،عــاد نفق دروازة الـعـبــدالــرزاق إلى
الـمــربــع األول ،إذ أوق ـفــت وزي ــرة األش ـغــال 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
ً
في مركز األداء الحكومي قدم تقريرا أكد فيه أن آلية
ً
تنفيذ إصالح النفق خاطئة ،وتشكل خطرا عليه،
في وقت رأى فريق آخر أن األعمال القائمة صحيحة
وفق خطة مدروسة وال داعي لوقفه.
وأضافت المصادر أن نسبة َّاإلنجاز في الدروازة
تجاوزت  65في المئة ،ولم يتبق إال شهر وتنتهي
جميع األعمال.
٠٤

مسؤولو الجامعة خالل معاينة جاهزية المباني اإلدارية المنجزة أمس

حسين العبدالله

البرازيل تهزم صربيا بثنائية
وكريستيانو يدخل التاريخ

خالفات تنفيذية توقف ًإصالح نفق
دروازة العبدالرزاق مجددا
●

«التمييز» :ال دراسة لموظفي
الدولة من دون إذن
●

وقبل بضعة أشهر ،قامت بتنظيم حملة لحماية
المعتقلين السياسيين و عــا ئــا تـهــم ،و ق ــد زادت
فعاليات هذه الحملة بعد اندالع االحتجاجات.
وفـ ــريـ ــدة مـ ــرادخـ ــانـ ــي ابـ ـن ــة ع ـل ــي م ــرادخ ــان ــي
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
ّ
التي نظر لها الخميني.
ّ
وفر مرادخاني من إقامته الجبرية عام 1983
إلى العراق حيث عمل ضد النظام ،لكنه 02

السعودية :سيول جارفة تضرب
جدة ومكة وتقتل اثنين
هـطـلــت أم ـط ــار غ ــزي ــرة ع ـلــى مــدي ـن ـتــي مكة
المكرمة وجــدة ،في السعودية ،أمــس ،ما أدى
إلــى تعليق الــدراســة ،وتأخير رحــات جوية،
وإغالق عدة طرق رئيسية بالمناطق الساحلية
في المملكة.
وغمرت مياه األمطار الغزيرة ،التي شهدتها
ً
محافظة جدة المطلة على البحر األحمر ،عددا
مــن ال ـ ًشــوارع والـطــرق الرئيسية بالمحافظة،
ِّ
ً
ً
مخلفة عددا هائال من األضرار المادية.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة ،حجم الدمار
ً
ً
ال ــذي أص ــاب ع ــددا كـبـيــرا مــن ال ـس ـيــارات التي
غطتها مـيــاه األم ـط ــار ،فــي حـيــن جــرفــت مياه
ً
السيول عددا آخر في األحياء السكنية.

وأعلنت إمارة منطقة مكة إغالق طريق مكة-
جدة السريع ،بشكل احترازي .وأظهرت مقاطع
فيديو تأثر حركة المرور في جدة بفعل تساقط
األمطار الغزيرة.
ّ
وع ــط ـل ــت ال ـس ـل ـط ــات ال ـس ـع ــودي ــة ال ــدراس ــة
بالمدارس والجامعات في جميع أنحاء جدة
ً
وأربع وخليص؛ حفاظا على سالمة الطلبة.
ونقل التلفزيون السعودي عن مسؤول في
الــدفــاع المدني بمكة تأكيده وفــاة شخصين
جـ ـ ــراء األم ـ ـطـ ــار الـ ـت ــي ه ـط ـلــت ع ـل ــى ال ـمــدي ـنــة
ال ـم ـق ــدس ــة .وأه ـ ـ ــاب الـ ـمـ ـس ــؤول بــال ـمــواط ـن ـيــن
والمقيمين عدم الخروج إال في حالة الضرورة.

الثانية

«لجنة العفو الخاص»
تعقد اجتماعها
األول برئاسة الشيتان

الثانية

وزير الدفاع :مواكبة
عمليات التطوير لمنظومة
الطيران

الثانية

لو فليشر 1000 :مدرس
لـ «الفرنسية» بالكويت
ودورة تدريب
في فبراير

اقتصاد

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

23

رؤى عالمية

أكراد سورية يتخوفون من دفع
ثمن تقارب األسد وإردوغان

موسكو تعرض التوسط لعقد لقاء بينهما
لتفادي هجوم بري تركي جديد

إسرائيل تعود
إلى أحضان اليمين
المتطرف

25--24
25

رياضة

مباريات اليوم

ويلز  xإيران
قطر  xالسنغال
هولندا  xاإلكوادور
إنكلترا  xأميركا

آلية عسكرية تركية على حدود سورية في فبراير 2020

غد السبت
مباريات ٍ

تونس  xأستراليا
بولندا  xالسعودية
فرنسا  xالدنمارك
األرجنتين  xالمكسيك

على وقع مؤشرات تدل على تقارب وشيك
بين الرئيسين التركي رجــب طيب إردوغــان
والسوري بشار األســد بعد قطيعة استمرت
ً
 11عاما ،يتخوف أكراد سورية من أن يتم ذلك
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 وإردوغ ــان قبل
االنتخابات التركية في يونيو ،وقد يستضيفه
ً
ً
بــوتـيــن ،ال ــذي يلعب دورا أســاسـيــا لتحقيق
تـ ـق ــارب ب ـي ــن «ح ـل ـي ـف ـيــه» ال ـل ــذي ــن يـجـمـعـهـمــا
«خصم» مشترك يتمثل في المقاتلين األكراد
وشركائهم األميركيين.
02

«األزرق» يواجه منتخب
الجزائر لالعبين المحليين
وديًا اليوم 27

ةديرجلا

الثانية

•
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وزير الدفاع :مواكبة عمليات التطوير لمنظومة الطيران
ّ
 »130و«سيكورسكي»
• تفقد قاعدة عبدالله المبارك واستمع لشرح عن «الكاراكال» و«»130--c
• فخورون بجهود منتسبي القوة الجوية وعطائهم وتفانيهم في خدمة الوطن
محمد الشرهان

أكد وزير الدفاع الشيخ عبدالله
العلي ،بــذل كل الجهود لمواكبة
ع ـم ـل ـيــات ال ـت ـح ــدي ــث وال ـت ـطــويــر
لمنظومة الـطـيــران مــا مــن شأنه
إح ـ ــداث ت ـحــول وت ـق ــدم كـبـيــر في
كـ ـف ــاءة وقـ ـ ـ ــدرات الـ ـق ــوة ال ـجــويــة
وال ـم ـس ــاه ـم ــة ف ــي رفـ ــع مـسـتــوى
الجاهزية واألداء لمنتسبيها.
جــاء ذلــك خــال زي ــارة تفقدية
لــوزيــر الــدفــاع ،صباح أمــس ،إلى
قــاعــدة عبدالله الـمـبــارك الجوية
رافقه فيها رئيس األركان الفريق

صرف البدل النقدي
إلجازات العسكريين
أص ــدر ال ــوزي ــر الـعـلــي تــوجـيـهــاتــه ب ـصــرف ال ـبــدل الـنـقــدي
ً
إلجــازات العسكريين من ضباط وضباط صف وأفــراد ،وفقا
للشروط والضوابط المنظمة الستحقاق وصرف البدل النقدي
من رصيد اإلجازات الدورية.
وجاء ت توجيهات وزير الدفاع بهدف تحقيق االستفادة
والمنفعة للمستحقين لها من منتسبي الجيش الكويتي.

ال ـ ــرك ـ ــن خـ ــالـ ــد ال ـ ـصـ ــالـ ــح وع ـ ــدد
م ــن ك ـبــار الـ ـق ــادة ،حـيــث ك ــان في
استقباله لدى وصوله مساعد آمر
القوة الجوية اللواء الركن طيار
ب ـنــدر الـمــزيــن وع ــدد مــن ق ـيــادات
القوة الجوية.
وأعـ ـ ــرب ع ــن ف ـخ ــره واعـ ـت ــزازه
بالجهود التي يبذلها منتسبو
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوة ال ـ ـج ـ ــوي ـ ــة وبـ ـعـ ـط ــائـ ـه ــم
وتفانيهم وإخالصهم في خدمة
الـ ــوطـ ــن فـ ــي م ـخ ـت ـل ــف الـ ـظ ــروف
والـ ـم ــواق ــف واألزم ـ ـ ـ ــات ،إذ شهد
الجميع دورهم البطولي وأداءهم
المتميز وعطاءهم غير المحدود
خالل جائحة كورونا وما قاموا
بـ ــه مـ ــن جـ ـه ــود فـ ــي س ـب ـي ــل دع ــم
وم ـس ــان ــدة وزارات ومــؤس ـســات
ال ــدول ــة إضــافــة إل ــى مشاركاتهم
الـعــديــدة فــي العمليات اإلغاثية
واإلنسانية.
وعبر عن سعادته بهذه الزيارة
وااللتقاء بمنتسبي قاعدة عبدالله
ً
المبارك الجوية ،ناقال لهم تحيات
وتقدير سمو أمير البالد القائد
األعلى للقوات المسلحة الشيخ
نواف األحمد ،وسمو ولي العهد

ً
متوسطا قيادات القوة الجوية أمس
العلي
األم ـي ــن ال ـش ـيــخ مـشـعــل األح ـم ــد،
ورئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء سمو
الشيخ أحمد نواف األحمد ،على
م ــا ي ـق ــوم ــون ب ــه م ــن ج ـه ــود فــي
تنفيذ مختلف المهام والواجبات
الموكلة إليهم بكل إخالص ووفاء
وعطاء لهذا الوطن المعطاء.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ت ـق ــدر
حـجــم الـمـســؤولـيــة الـمـلـقــاة على

عاتق رجال القوة الجوية وكلها
ث ـق ــة ب ــأن ـه ــم أهـ ــل ل ـه ــا م ــن خ ــال
تحملهم لمهام واجبهم الحيوي
ومـ ــا ي ـت ـط ـل ـبــه ذلـ ــك م ــن ضـ ــرورة
م ـضــاع ـفــة ال ـج ـه ــود والـتـنـسـيــق
والـتـعــاون المستمر مــع مختلف
الـقـطــاعــات العسكرية فــي البالد
ض ـمــن م ـن ـظــومــة ع ـمــل مـشـتــركــة
تهدف للمحافظة على أمن الوطن

ّ
الماجد :لجنة العفو هي المخولة وضع الضوابط
ّ
بوهدو :نعتز بالوجه المشرق للكويت تجاه الشعب الجزائري
●
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«ال ـع ـفــو عـنــد لـجـنــة الـعـفــو مو
عندي» ...بهذه الكلمات ّ
رد وزير
ال ـعــدل وزي ــر األوقـ ــاف وال ـشــؤون
اإلســامـيــة وزي ــر الــدولــة لشؤون
تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد
عـلــى س ــؤال «ح ــول الـجــديــد فيما
ً
يتعلق بقضية ا لـعـفــو» ،مضيفا
أنه «تم تشكيل لجنة العفو وهي
ّ
المخولة وضع الضوابط ودراسة
الحاالت».
جاء ذلك على هامش حضوره
ح ـ ـفـ ــل أقـ ـ ــامـ ـ ــه سـ ـفـ ـي ــر ال ـ ـجـ ــزائـ ــر
ل ــدى ال ـبــاد عـبــدالـمــالــك بــوهــدو،
ب ـم ـن ــاس ـب ــة ال ـ ــذك ـ ــرى  68لـ ـث ــورة
الفاتح من نوفمبر ،بحضور عدد
كبير من السفراء المعتمدين في
الكويت وحشد من أبناء الجالية
والمواطنين.
وشـ ـ ـ ّـدد ع ـلــى ع ـمــق ال ـعــاقــات
ال ـك ــوي ـت ـي ــة  -ال ـ ـجـ ــزائـ ــريـ ــة ال ـت ــي
وصـفـهــا بــأنـهــا «مـتـمـيــزة وتمتد
على مدى سنوات طويلة وضاربة
في جذور التاريخ».
وقال الماجد« :سعيد بوجودي

ً
في حفل السفارة ممثال عن رئيس
مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد
نـ ــواف األحـ ـم ــد ،ون ـق ـلــت تـحـيــات
سـمــو أمـيــر ال ـبــاد الـشـيــخ نــواف
األحـ ـ ـم ـ ــد ،وتـ ـحـ ـي ــات س ـم ــو ول ــي
العهد الشيخ مشعل األحمد بهذه
المناسبة الطيبة».

مناصرة كويتية
م ــن جــان ـبــه ،اس ـتــذكــر السفير
الجزائري في كلمة ألقاها خالل
االح ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــال ،تـ ـض ــام ــن الـ ـبـ ـل ــدان
وال ـش ـعــوب الـشـقـيـقــة والـصــديـقــة
مع الشعب الجزائري في كفاحه
المرير ضد االستعمار الــذي دام
ً
قرنا و 32سنة».
وأض ــاف أن الـكــويــت الشقيقة
«ك ــان ــت ف ــي طـلـيـعــة الـمـنــاصــريــن
للثورة الجزائرية ،حيث وقفت إلى
جانب الشعب الجزائري وناصرت
قضيته العادلة».
وتابع بوهدو« :قدمت الكويت
مـ ـس ــاع ــدات ل ـل ـش ـعــب ال ـج ــزائ ــري
طوال سنوات الحرب التحريرية
ع ـبــر لـجـنــة ال ـت ـب ــرع ــات ،ال ـت ــي تم

الماجد وبوهدو يقطعان كعكة االحتفال
ت ــأس ـي ـس ـه ــا فـ ــي الـ ـسـ ـن ــة األولـ ـ ــى
النــدالع الثورة ،التي كانت تضم
ً
عددا من الوجوه الداعمة للثورة
من رجال األعمال والتجار وكان
رئيسها الـفـخــري األمـيــر الــراحــل
ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح األحـ ـ ـم ـ ــد ،طـيــب
الله ثراه».
واستطرد« :يسعدني ِفي هذا
المقام أن أعرب عن اعترازنا بهذا
ال ــوج ــه ال ـم ـشــرق لـلـكــويــت تـجــاه

الـشـعــب ال ـجــزائــري ال ــذي سيظل
مــن الـصــور المتميزة فــي تاريخ
العالقات الجزائرية  -الكويتية.
وأردف :كـ ـم ــا س ـي ـب ـق ــى ه ــذا
ً
الـمــوقــف ،وهــو ليس غريبا على
أبـنــاء الشعب الكويتي الطيبين
واألسـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـح ــاكـ ـم ــة الـ ـك ــريـ ـم ــة،
ً
ً
حــاضــرا وخ ــال ــدا فــي وج ــدان كل
الجزائريين».
َ
وت ـ ــاب ـ ــع« :كـ ـم ــا أن اح ـت ـفــال ـنــا

بالذكرى الثامنة والستين لثورة
الفاتح من نوفمبر  1954المجيدة
يـ ـت ــزام ــن مـ ــع ال ـ ــذك ـ ــرى ال ـس ـت ـيــن
إلق ــام ــة ال ـعــاقــات الــدبـلــومــاسـيــة
بين الجزائر والكويت ،في وقت
تشهد هــذه العالقات التاريخية
المتجذرة نقلة نوعية بعد الزيارة
الرسمية الـتــي قــام بها الرئيس
عـبــدالـمـجـيــد ت ـبــون إل ــى الـكــويــت
فبراير الماضي».
وأشاد بـ «المشاركة المتميزة
ل ـل ــوف ــد ال ـك ــوي ـت ــي ال ـ ـ ــذي ت ــرأس ــه
م ـم ـثــل س ـم ــو األمـ ـي ــر س ـم ــو ول ــي
ال ـع ـهــد ال ـش ـيــخ م ـش ـعــل األح ـم ــد»
بالقمة العربية في َّدورتها الـ 38
تحت شعار «لــم الشمل العربي»
ً
ال ـت ــي ع ـق ــدت ب ــال ـج ــزائ ــر ،م ــؤك ــدا
«أن هذه المشاركة كان لها األثر
البالغ فــي إضـفــاء روح إيجابية
َ
عـلــى أع ـم ــال الـقـمــة وم ــا تمخض
ً
عنها من ق ــرارات بـنــاء ة» ،مشيرا
إل ــى أن «ه ــذا لـيــس بـغــريــب على
الكويت ودبلوماسيتها العريقة
التي عهدنا حكمتها وتبصرها
وح ــرص ـه ــا ع ـل ــى وحـ ـ ــدة ال ـصــف
العربي».

وســامــة مــن يـعـيــش عـلــى أرضــه
الطيبة.
واستمع العلي خــال الــزيــارة
إلـ ـ ــى إي ـ ـجـ ــاز ت ـ ـنـ ــاول ب ـ ـيـ ــان أه ــم
الـ ــواج ـ ـبـ ــات والـ ـمـ ـه ــام ال ـم ـنــاطــة
بالقاعدة إضافة إلى استعراض
سـ ـي ــر رح ـ ـ ــات الـ ـنـ ـق ــل وال ـش ـح ــن
التي تقوم بتنفيذها ودورها في
دعــم ومساندة مختلف الجهات

الرسمية بالدولة.
ك ـمــا ت ــم ت ـقــديــم شـ ــرح مفصل
عـ ـ ــن م ـ ــروح ـ ـي ـ ــات «الـ ـ ـك ـ ــاراك ـ ــال»
الـتــي تــم تسلم عــدد منها ضمن
صفقة المروحيات المبرمة ،وتم
استعراض أهم ما تتضمنه هذه
المروحيات من تقنيات ومميزات
م ـ ــن ش ــأنـ ـه ــا أن تـ ــدعـ ــم قـ ـ ــدرات
وإمكانيات القوة الجوية الكويتية

إضافة إلى طائرات c-130
وسـ ـيـ ـك ــورسـ ـك ــي.وف ــي خ ـتــام
زيــارتــه دعــا الـمــولــى عــز وجــل أن
يوفق الجميع للعمل لما فيه خير
ورف ـعــة وازده ـ ــار بـلــدنــا الحبيب
في ظل القيادة السياسية العليا
وتوجيهاتها الحكيمة.

ً
 ...وتعقد اجتماعا برئاسة الشيتان

جانب من اجتماع لجنة العفو
عـقــدت اللجنة المشكلة بـمــوجــب الـمــرســوم
األمـ ـي ــري رق ــم  218لـسـنــة  2022ب ـش ــأن الـعـفــو
ال ـخــاص عــن جــرائــم م ـحــددة اجتماعها األول،
أم ــس ،فــي قصر السيف بــرئــاســة نــائــب رئيس
مجلس الـ ــوزراء وزي ــر الــدولــة ل ـشــؤون مجلس
الوزراء براك الشيتان لمباشرة أعمالها.
وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق
الــرس ـمــي بــاســم ال ـح ـكــومــة طـ ــارق الـ ـم ــزرم ،في
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 وقـيــادات «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.
وكـ ــان مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـكــوي ـتــي وافـ ــق في
اج ـت ـمــاعــه األس ـب ــوع ــي االث ـن ـيــن ال ـمــاضــي على
مشروع مرسوم بالعفو الخاص عن المواطنين
المحكومين فــي ال ـجــرائــم الـمـنـصــوص عليها
فــي ال ـمــواد  25 - 15 - 4مــن الـقــانــون رق ــم ()31
لسنة  1970والجريمة المنصوص عليها في
الـمــادة ( )147مــن القانون رقــم  16لسنة 1960
والجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من
المادة ( )70للقانون رقم  37لسنة  2014والتي
وقعت خالل الفترة من  16نوفمبر  2011حتى
 31ديسمبر .2021

لو فليشر 1000 :مدرس لـ «الفرنسية» بالكويت ودورة تدريب في فبراير
كرمت معلمي المادة وجددت االلتزام مع الجهات المعنية لتعزيز الفرانكوفونية
●
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ذكرت السفيرة الفرنسية لدى البالد كلير
لــو فليشر أن السفارة الفرنسية ،الممثلة
بالمعهد الفرنسي في الكويت ،وبالشراكة
مع وزارة التربية والتعليم العالي الكويتية،
وجــامـعــة الخليج والـمـعـهــد الـفــرنـســي في
باريس ،تعتزم تنظيم دورة تدريب إقليمية
بــالـلـغــة الـفــرنـسـيــة كـلـغــة أجـنـبـيــة لـفــائــدة
مدرسي اللغة الفرنسية في فبراير المقبل
بالكويت وا لـتــي ستجمع  70مشاركا من
 5دول هــي السعودية ،والبحرين ،وقطر،
واإلمارات ،والكويت.
وفـ ــي ك ـل ـمــة أل ـق ـت ـهــا ب ـم ـنــاس ـبــة «ال ـي ــوم
العالمي لمعلمي اللغة الفرنسية» ،وتكريم
معلمي اللغة الفرنسية في الكويت مساء
أمــس األول ،فــي دارتـهــا ،بحضور الموجه
العام للغة الفرنسية بــوزارة التربية أنور

ال ـك ـن ــدري ،وعـ ــدد كـبـيــر م ــن مـعـلـمــي اللغة
الكويتيين ،وحشد من الطالب والمواطنين،
أكـ ــدت لــوفـلـيـشــر ان «هـ ــذا ال ـي ــوم مـنــاسـبــة
لشكر نحو  1000م ــدرس 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
ت ـعــزيــز ال ـل ـغــة الـفــرنـسـيــة وت ـع ــدد ال ـل ـغــات،
م ـش ـيــرة إل ــى أن «ال ـل ـغ ــة ال ـفــرن ـس ـيــة تحتل
المرتبة الخامسة في العالم من حيث عدد
المتحدثين بها ،بعد الماندرين الصينية
واإلنكليزية واإلسبانية والعربية ،أي أكثر
من  235مليون شخص يتحدثون الفرنسية
يوميا ،وما يقرب من  300مليون شخص

إصالحيو إيران :فرص نجاة...

ً
عاد إلى طهران عام  1995وحكم عليه بالسجن  20عاما وخرج بعفو
من جانب خامنئي بعدها بـ  10أعوام.
وجاء اعتقال فريدة ،وسط تحركات بين «العائالت المؤسسة»
للجمهورية اإلســامـيــة ،فقد التقت فاطمة ،ابـنــة الرئيس الــراحــل
هــاشـمــي رفـسـنـجــانــي ،قـبــل أي ـ ــام ،مـجـتـبــى نـجــل خــامـنـئــي لبحث
االحـتـجــاجــات ،فيما نقلت وول ستريت جــورنــال أن األمـيــن العام
للمجلس األعلى لألمن القومي علي شمخاني أجــرى لـقــاء ات مع
َ
عائلتي رفسنجاني والخميني ودعاهما إلى تهدئة المحتجين.
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.

الجامعة تتسلم المباني...
على التقارير الفنية المعدة من إدارة اإلنـشــاء ات والصيانة بهذا
ً ٔ
الشأن ،مضيفا ان اللجنة قامت بزيارة ميدانية للكشف الظاهري،

ق ــادرون على التعبير عــن أنفسهم باللغة
الفرنسية».

اللغة الثالثة
وتابعت لو فليشر :في السياق نفسه ،يتم
تدريس اللغة الفرنسية في الكويت منذ عام
 ،1966عندما تم إدخالها في النظام التعليمي
الـكــويـتــي ،وتـحـتــل الـلـغــة الـفــرنـسـيــة المرتبة
الـثــالـثــة فــي ال ـل ـغــات ال ـتــي يـتــم تــدريـسـهــا في
الكويت ،بعد اللغتين العربية واإلنكليزية ،وهذا
دليل على قوة العالقات التي تجمع البلدين،
ويختار كــل عــام مــا يقرب مــن  30ألــف متعلم
الـلـغــة الفرنسية فــي الـمــؤسـســات الحكومية
والخاصة ،بما في ذلك  10آالف طالب يدرسون
كل عام اللغة الفرنسية في الثانوية.
وق ــال ــت :مــن أج ــل دع ــم الـفــرانـكــوفــونـيــة في
الكويت ،تم إنشاء مجلس تعزيز الفرانكوفونية

ٔ
والتاكد من جاهزية مواقع المشاريع المذكورة.
ّ
ً
وأضاف الظفيري أن هذا التسلم يمثل استكماال لمسيرة إنجاز
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
ّ
ال ـمــا ،أن ه ــذا الـتـســلــم ال ـجــزئــي يـمـثــل خ ـطــوة أخ ــرى فــي مساعي
ّ
استكمال تسلم الجامعة لمرافق هذا المشروع الضخم.
وف ــي اإلطـ ــار ذاتـ ــه ،أف ــاد الــوكـيــل الـمـســاعــد للمنشآت الـتــربــويــة
ً
والتخطيط بوزارة التربية سعد المطيري ،أن المبنى يعد صرحا
ً
معماريا من الـطــراز الحديث ،في حين أشــاد مدير إدارة مشاريع
ٔ
المنطقة الثانية بالموسسة العامة للرعاية السكنية علي الصالح
ً
بمباني المشروع ،الفتا إلى إتقان التشطيبات الداخلية ،وجودة
اإلنشاءات ،واحترافية تداخل األلوان في التصميم.

«التمييز» :ال دراسة لموظفي...
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.

عــام  ،2010لتوفير مساحة للحوار والتبادل
ح ــول قـضــايــا وتـحــديــات الـفــرانـكــوفــونـيــة في
الكويت ،ويجمع السفراء الناطقين بالفرنسية،
ُ
ونـسـبــت الــرئــاســة الفخرية بــاإلجـمــاع لسمو
الشيخ ناصر المحمد.
وأض ــاف ــت :اسـتـكـمــاال لــذلــك ال ـت ـعــاون الــذي
يربط بلدينا ،نجدد التزامنا مع وزارة التربية
والتعليم العالي والبحث العلمي الكويتية،
وال ـم ــؤس ـس ــات ال ـعــامــة وال ـخ ــاص ــة والـمـعـهــد
الفرنسي في الكويت باالستمرار في تطوير
وتنمية هذا المجال ،والذي توج أخيرا بتوقيع
إعــان تفاهم لتعزيز التعاون التعليمي في
مارس .2022
وف ــي خ ـتــام الـمـنــاسـبــة ،ق ـ ّـدم كـ ــورال طــاب
«مدرسة الفحيحيل الوطنية الهندية» مجموعة
أغــان باللغة الفرنسية ،كما ُمنحت شهادات
 DELFالفرنسية لعامي  2021و 2022لطالب
المعهد الفرنسي بالكويت.

السفيرة الفرنسية تمنح شهادة  DELFإلحدى طالبات المعهد الفرنسي

أكراد سورية يتخوفون من دفع...
ويقول الباحث في مركز «سنتشري» آرون لوند ،إن «مصالح إردوغان
واألسد تتقاطع وأي مصالحة جدية سيكون لها وقع كارثي على قوات
التحرك بشكل ّ
ّ
منسق
سورية الديموقراطية (قسد)؛ ألنها ستتيح لهما
لحل مشاكلهم الكردية».
ً
ً
وإن حصلت المصالحة« ،وستحصل عاجال أم أجــا» ،وفق لوند،
ّ
سيبقى لــدى الطرفين «الكثير مــن ا لـخــا فــات» لحلها ،بما يتجاوز
خصومتهما مع «قسد».
ويرى لوند أنه من شأن أي اتفاق أن يعود بالفائدة على الطرفين،
إذ يمكن أن «يـســاعــد كــل منهما اآلخ ــر عـلــى قـتــل أو إسـكــات خصوم
على أراضي الطرف اآلخر ،أو ترتيب عمليات تسليم متبادلة» ،كذلك،
تجمعهما «قضايا متشابكة كالمياه ومراقبة الحدود وحقوق العبور
والتجارة».
ومنذ ان ــدالع ال ـنــزاع ،لــم يدخل األك ــراد فــي مــواجـهــات مباشرة مع
دم ـشــق ،باستثناء عمليات م ـح ــدودة ،وحــافـظــوا عـلــى عــاقــة معها،
واصـطــدمــت ج ــوالت الـمـحــادثــات بينهما خ ــال الـسـنــوات الماضية
بحائط مسدود ،مع إصرار األكراد على الحفاظ على مكتسبات إدارتهم
ً
ّ
وتوسعت تدريجيا،
الذاتية التي ّأسسوها خالل سنوات النزاع األولى
ً
ورفض دمشق ذلك تماما ،مع تحميلهم مسؤولية «نزعتهم االنفصالية»
ً
وتلقيهم دعما من واشنطن.

لكن العالقة المتزعزعة بين الطرفين لم تمنعهما من التوصل إلى
اتفاقات بوساطة روسية ،نشرت بموجبها دمشق قوات محدودة في
عدد من مناطقهم للحيلولة دون ّ
تمدد القوات التركية إليها.
ً
وكثيرا ما نددت دمشق «باالحتالل التركي» ،لكنها اكتفت منذ بدء
القصف الجوي األخير ،بإعالن مقتل عدد من عسكرييها.
ً
ً
ومــن مــآخــذ األك ــراد على دمـشــق عــدم اتـخــاذهــا مــوقـفــا حــازمــا من
القصف التركي ،وقــال قائد «قسد» مظلوم عبدي« :حتى اآلن موقف
دمشق أضعف من مرات سابقة ،وهذا يعني أنه قد يكون هناك تأثير
ً
مضيفا «بحسب معلوماتناّ ،
ثمة تواصل
للعالقات (مع تركيا) عليها»،
بين الطرفين» .وتسعى تركيا ،وفق عبدي ،الذي أعلن وقف التنسيق
مع واشنطن بسبب موقفها غير الحاسم ضد تركيا ،إلــى السيطرة
ً
على الشريط الحدودي الستخدامه الحقا «ورقة للحفاظ على نفوذها
بسورية».
٢٦

البرازيل تهزم صربيا...
ليمنح البرتغاليين هدف التقدم (ق ،)78ثم أضاف البديل
را فــا يــل لياو الثالث (ق )80قبل أن يقلص البديل عثمان
بوكاري الفارق (ق .)89وتضم هذه المجموعة األوروغواي
ً
وك ــوري ــا ال ـج ـنــوب ـيــة ال ـل ـت ـيــن ت ـعــادل ـتــا س ـل ـب ـيــا ،لـيـتـصــدر
«سيليساو» أوروبا بثالث نقاط.
٢٠-٠٩

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

هناك  92ألف
طلب إسكاني
والعدد
بازدياد في
ظل مشاريع
ُتنجز ببطء
وتتعدى 8
سنوات

عبدالله المحري

كشف وزيــر الدولة لشؤون
اإلس ـكــان ،عـمــار العجمي ،عن
ط ـ ــرح ع ـق ــد ال ـب ـن ـي ــة الـتـحـتـيــة
ل ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروع ج ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوب سـ ـع ــد
ال ـ ـع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه اإلس ـ ـ ـكـ ـ ــانـ ـ ــي فــي
ديسمبر المقبل ،بعد االنتهاء
من الموافقات الكاملة للجنة
ً
المناقصات المركزية ،معلنا
خ ــال ن ــدوة نظمتها اللجنة
التطوعية ألهالي جنوب سعد
ال ـع ـب ــدال ـل ــه ،أم ـ ــس األول ،فــي
الجمعية االقتصادية الكويتية
بـعـنــوان «األزمـ ــة اإلسـكــانـيــة…
تـ ـح ــدي ــات وح ـ ـ ـلـ ـ ــول» ،أنـ ـ ــه تــم
ت ــوز ي ــع  4591و حـ ــدة سكنية
حتى نهاية األسبوع الجاري،
ً
مبينا أن هناك توجيهات من
القيادة السياسية إلنهاء أزمة
اإلس ـكــان وتعجيل المشاريع
اإلسـكــانـيــة ،وم ــد يــد الـتـعــاون
مع الجهات المسؤولة؛ ومنها
مجلسا األمة والبلدي.
وذكر العجمي أن اإلنجازات،
الـتــي حققتها خــدمــة الرعاية
الـسـكـنـيــة فــي الـمــؤسـســة منذ
الخمسينيات إلــى عــام ،2013
بلغت  79ألــف وحــدة سكنية،
ومن عام  2014إلى  ،2021نحو

ندوة «األزمة اإلسكانية»
ً
 56ألف وحدة ،واعدا بمزيد من
اإلنـجــاز خــال الفترة المقبلة
إلنهاء الملف.
وب ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ــن أن ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـن ـ ــذ ت ــولـ ـي ــه
ال ـم ـن ـصــب أج ـ ــرى ال ـع ــدي ــد من
ال ـل ـق ــاءات م ــع أه ــال ــي مـنــاطــق
المشاريع اإلسكانية الجديدة
ال ـ ــذي ـ ــن أوص ـ ـ ـلـ ـ ــوا رس ــائ ـل ـه ــم

مـحـ ّـمـلــة بــالـهـمــوم واالن ـت ـظــار
الـطــويــل لـلـحـصــول عـلــى بيت
ً
العمر ،قائال« :يحزننا سماع
أخ ـب ــار وفـ ــاة ب ـعــض أص ـحــاب
الطلبات في خيطان الجنوبي،
بـ ـع ــدم ــا تـ ـ ـج ـ ــاوز انـ ـتـ ـظ ــاره ــم
أك ـث ــر م ــن  20س ـنــة ولـ ــم ي ــروا
مساكنهم».

العدواني :استقطاب تجارب الدول
المتقدمة في التعليم
استقبل  5سفراء وبحث معهم سبل التعاون التربوي
• فهد الرمضان
استقبل وزير التربية وزير التعليم
ال ـع ــال ــي وال ـب ـح ــث ال ـع ـل ـمــي الــدك ـتــور
ً
ح ـمــد ال ـع ــدوان ــي ع ـ ــددا م ــن ال ـس ـفــراء
الـمـعـتـمــديــن ل ــدى الـ ـب ــاد ،ه ــم نــائــب
رئيس البعثة والقائم بأعمال سفارة
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األم ـيــرك ـيــة جيم
هولتسنايدر ،والسفيرة الكندية عليا
موانيُ ،
والعماني صالح الخروصي،
واألردني صقر أبو شتال ،والتونسي
ال ـه ــاش ـم ــي ع ـج ـي ـلــي ل ـم ـنــاق ـشــة أه ــم
الموضوعات ذات االهتمام المشترك
وال ـت ـع ــاون ف ــي م ـج ــال الـتـعـلـيــم لــدى
الجانبين.
وتــم خــال االجتماع مــع السفيرة
الـ ـكـ ـن ــدي ــة م ـن ــاق ـش ــة مـ ــذكـ ــرة ت ـفــاهــم
مشتركة للتعاون في الشأن التعليمي
ونـقــل الـخـبــرات الكندية فــي التعليم
العام ،وتطوير العملية التربوية في
الكويت لتحقيق التميز.
وأكـ ــد ال ــوزي ــر ال ـع ــدوان ــي ض ــرورة
اسـ ـتـ ـقـ ـط ــاب ال ـ ـت ـ ـجـ ــارب وال ـ ـخ ـ ـبـ ــرات
ال ـعــال ـم ـيــة م ــن الـ ـ ــدول ال ـم ـت ـقــدمــة في
التعليم ،واالستفادة من ممارساتها
الــرائــدة فــي مـجــاالت تطوير التعليم
لـمــواكـبــة الـمـتـغـيــرات الـتــي يشهدها
العالم في هذا المجال.

ً
العدواني مستقبال السفيرة الكندية أمس
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تهدف
إلى تحقيق رؤية القيادة السياسية
ً
في إصالح منظومة التعليم ،وتحقيقا
ً
لرؤية «كويت جديدة  »2035وتحديدا
ال ــرك ـي ــزة ال ـثــال ـثــة م ــن خ ـطــة التنمية
التي تستهدف إصالح نظام التعليم
إلع ـ ـ ـ ـ ــداد ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ب ـ ـص ـ ــورة أف ـض ــل
ليصبحوا أعضاء فاعلين يتمتعون
بقدرات تنافسية وإنتاجية في قوة
ال ـع ـمــل ،وت ـســاهــم ف ــي تـعــزيــز رســالــة
وأهداف الوزارة التي تصب في جودة
التعليم ،وتحقيق التميز في العملية
التعليمية ،و تـطــو يــر العمل اإلداري

وزيـ ـ ـ ــادة كـ ـف ــاء ة اإلدارة ال ـمــدرس ـيــة
والتربوية.

جوالت تفقدية
وفي موضوع آخر ،وضمن جوالته
عـلــى ال ـم ــدارس ،تفقد وزي ــر التربية
ثانوية جابر المبارك ،صباح أمس،
وج ـ ــال فـ ــي أرج ــائـ ـه ــا وتـ ـب ــاح ــث مــع
مديرها فاضل الصفار فيما يخص
ال ـش ــأن ال ـت ــرب ــوي ،وأب ـ ــدى ارت ـيــاحــه،
ّ
وعبر عن ثنائه على الجهود المبذولة
مــن الهيئة التعليمية واإلداريـ ــة في
المدرسة.

بدوره ،قال رئيس المجلس
الـ ـبـ ـل ــدي ،ع ـب ــدال ـل ــه ال ـم ـح ــري،
إن الـ ـقـ ـضـ ـي ــة اإلس ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة ال
تـ ـع ــا ن ــي نـ ـق ــص أراض ،ل ـكــن
ي ـن ـق ـص ـه ــا الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار وال ـ ـ ـمـ ـ ــال،
ً
م ـ ــؤك ـ ــدا أنـ ـه ــا ل ـي ـس ــت قـضـيــة
رفاهية أو تكسبات سياسية
أو ا ن ـت ـخــا ب ـيــة ،بـيـنـمــا تعتبر

مـ ـ ـص ـ ــدرا الس ـ ـتـ ــدامـ ــة األسـ ـ ــرة
الكويتية.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد أن «الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدي» ل ــم
ً
يتوقف يوما عن دعم القضية
اإلس ـكــان ـيــة ،مبينا أن الـفـتــرة
ال ـ ـمـ ــاض ـ ـيـ ــة شـ ـ ـه ـ ــدت ج ـ ـهـ ــودا
كبيرة في تخصيص األراضي،
عـ ـب ــر ت ــذلـ ـي ــل الـ ـمـ ـع ــوق ــات فــي

مدينة جنوب سعد العبدالله
وتخصيص أراض لمشاريع
إسـ ـك ــانـ ـي ــة م ـن ـه ــا م ـع ـس ـكــرات
الجيش في محافظة الجهراء
ومـ ــواقـ ــع أخـ ـ ــرى ل ـخ ــدم ــة تـلــك
المشاريع.
وذك ــر أن الكثير مــن األســر
تعاني التفكك األسري نتيجة
ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع قـ ـيـ ـم ــة اإليـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارات،
وال ـب ـن ــت ه ــي األكـ ـث ــر م ـعــانــاة
بين أفراد األسرة ،حيث تعيش
أغلب عمرها في منزل إيجار،
مبينا أن هـنــاك  92ألــف طلب
إسـكــانــي ،وال ـعــدد فــي ازدي ــاد،
ُ
في ظل مشاريع سكنية تنجز
ببطء وقد تتعدى  8سنوات.
م ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال ع ـض ــو
مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس األ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،د .عـ ـ ـ ــادل
الــدم ـخــي ،إن مـجـلــس الـ ــوزراء
غ ـيــر م ـت ـجــانــس وغ ـي ــر منظم
ف ــي اتـ ـخ ــاذ ق ـ ــرارات ـ ــه ،خــاصــة
ف ــي وض ـ ــع ب ــرن ــام ــج مـتـكــامــل
يشمل أولوياته ،ولفت النائب
عبدالعزيز الصقعبي إ لــى أن
ّ
ال ـق ـض ـيــة اإلس ـك ــان ـي ــة ال تـحــل
بكلمات التعاطف ،بينما تحل
بـ ـخـ ـط ــوات جـ ـ ـ ــادة وواض ـ ـحـ ــة
ممتدة من قرار سياسي جريء.

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

العوضي يؤكد أهمية مؤتمر مقاومة مضادات الميكروبات في ُعمان
أك ـ ـ ـ ــد وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـص ـ ـحـ ــة د .أحـ ـم ــد
ال ـعــوضــي أهـمـيــة الـمــؤتـمــر الـ ــوزاري
العالمي الثالث رفيع المستوى حول
مقاومة مضادات الميكروبات ،الذي
تستضيفه سـلـطـنــة ع ـمــان ويختتم
ال ـ ـيـ ــوم ،ب ــدع ــم م ــن م ـج ـلــس ال ـص ـحــة
لـ ـ ــدول م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون الـخـلـيـجــي
ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة
األم ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة ل ــأغ ــذي ــة وال ــزراع ــة
«فاو» وبرنامج األمم المتحدة للبيئة
والمنظمة العالمية لصحة الحيوان.
وقــال العوضي لـ «كونا» أمــس ،إن
أه ـم ـيــة ال ـمــؤت ـمــر تـكـمــن ف ــي تـســريــع
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات وال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاسـ ـ ــات ع ـل ــى
ال ـم ـس ـت ــوي ـي ــن ال ــوطـ ـن ــي وال ـع ــال ـم ــي
للحد مــن انـتـشــار مـقــاومــة مـضــادات
الميكروبات ومنع تأثيرها على صحة
اإلن ـســان والـحـيــوان والبيئة والنمو
االقتصادي والتنمية واألمن الغذائي.
ول ـف ــت إل ــى أن م ـق ــاوم ــة م ـض ــادات
ً
ً
ال ـم ـي ـكــروبــات تـمـثــل ت ـحــديــا عــالـمـيــا
ً
مستمرا يـهــدد المكاسب المتحققة
فــي مجال صحة اإلنـســان والحيوان
ً
ورف ــاه ـي ـت ــه ،خ ـص ــوص ــا أن م ـقــاومــة
المضادات تسببت في وفاة ما ال يقل
عن  1.2مليون حالة خالل عام .2019
وأك ـ ـ ـ ــد وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـصـ ـح ــة أن وض ــع
م ـ ــؤش ـ ــري ـ ــن مـ ـ ــن م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات أهـ ـ ـ ــداف
التنمية المستدامة لمقاومة مضادات
ال ـم ـي ـك ــروب ــات ي ـع ـت ـبــر ع ــام ــة ف ــارق ــة

وزير الصحة خالل المؤتمر أمس
ف ــي إدراك أه ـم ـي ــة م ــراق ـب ــة م ـقــاومــة
م ـ ـضـ ــادات ال ـم ـي ـك ــروب ــات فـ ــي ق ـطــاع
الـصـحــة الـبـشــريــة عـلــى المستويين
ً
الوطني والعالمي ،الفتا إلى أن إساءة
اسـتـخــدام هــذه الـمـضــادات مــن شأنه
تعزيز ظهور البكتيريا المقاومة.
وأ ش ـ ـ ـ ــار إ لـ ـ ــى أن وزارة ا ل ـص ـحــة
ق ــام ــت ب ـت ـح ــدي ــث وم ـت ــاب ـع ــة تـنـفـيــذ
استراتيجية خطة عمل وطنية تهدف
إلــى االسـتـخــدام الــرشـيــد للمضادات
ً
الحيوية تماشيا مع قــرارات منظمة
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
ودع ـ ــم إجـ ـ ــراء ال ـب ـح ــوث والـ ــدراسـ ــات
وال ـت ـقــاريــر الــوطـنـيــة لـتـقــديـمـهــا إلــى
منظمة الصحة العالمية والمنظمات
الدولية لالستفادة من خبرائها في
هذا المجال وتطوير خدمات الرعاية
الصحية مع متابعة معدالت العدوى
وعمل التوصيات الــازمــة للتصدي
لها.

«الطيران المدني» توقع اتفاقية مع «الكويتية» «الشؤون» :لجنة رباعية لتنسيق
و«ناس» لتطوير الخدمات للمسافرين
انتخابات «التعاونيات»

استيفاء
المعايير
والضوابط
العالمية
لألمن
والسالمة
صالح الفداغي

وقعت اإلدارة العامة للطيران
المدني أمس «اتفاقية مستوى
ال ـخ ــدم ــة» م ــع ش ــرك ــة الـخـطــوط
ال ـ ـجـ ــويـ ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة وش ــرك ــة
ناشيونال للخدمات األرضية
(ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس) ل ـ ـت ـ ـطـ ــويـ ــر مـ ـسـ ـت ــوى
الخدمات المقدمة للمسافرين
في مطار الكويت الدولي.
وقــال المدير الـعــام للطيران
ال ـ ـمـ ــدنـ ــي ب ــالـ ـتـ ـكـ ـلـ ـي ــف ص ــال ــح
الفداغي ،لـ «كونا» ،على هامش
التوقيع ،إن اإلدارة تحرص على
ً
الكويت لناحية
أن يكون مطار
التشغيل مستوفيا للمعايير
والـضــوابــط العالمية الخاصة
باألمن والسالمة.
وأضاف الفداغي أن من ضمن
هذه المعايير تقديم الخدمات
في جميع أنحاء المطار ضمن
وحدة قياس أساسية هي «إس
إل إيـ ــه» ،وال ـم ـعــروفــة باتفاقية
مستوى الخدمة ،وهي جزء من
عقد الخدمة الذي يحدد ويدون
فـ ـي ــه مـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـخـ ــدمـ ــة ال ـت ــي
تقدم للمسافرين بين «الطيران
المدني» ومقدم الخدمة.
وأف ـ ـ ــاد ب ـ ــأن ه ـ ــذا الـ ـن ــوع مــن
االت ـف ــاق ـي ــات ي ـض ـمــن ل ـل ـط ـيــران
الـمــدنــي الـحـفــاظ على مستوى
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــة ،وت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق أع ـ ـلـ ــى
م ـس ـت ــوي ــات ال ـس ــام ــة واألمـ ـ ــن،

• بمشاركة وزارات الداخلية والصحة والتربية
الشفافية والرقابة
• البغلي هنأت «اإلشرافيين» الجدد :تعزيز
ً
في موضوع آخــر ،وتأكيدا لخبر «الجريدة»
• جورج عاطف
ً
ً
بعنوان
األول،
المنشور في عددها الصادرً ،أمس

جانب من توقيع االتفاقية أمس
وت ـ ـ ـح ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــق رض ـ ـ ـ ـ ـ ــا ًج ـ ـم ـ ـهـ ــور
ال ـم ـس ــاف ــري ــن ،م ـض ـي ـفــا أنـ ــه في
الوقت نفسه يتيح له أن «يعاقب
أو يكافئ» مقدم الخدمة حسب
هذه االتفاقية.
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن «ال ـ ـط ـ ـيـ ــران
ال ـم ــدن ــي» دأب ـ ــت م ـنــذ أك ـث ــر من
سـنــة عـلــى الـعـمــل لـتــوفـيــر هــذه
االتفاقيات الخاصة بالخدمات
األس ــاس ـي ــة الس ـي ـمــا األرضـ ـي ــة،
ب ـغ ـيــة ت ـط ــوي ــر ورفـ ـ ــع مـسـتــوى
ال ـخــدمــة الـمـقــدمــة للمسافرين

بكفاءة عالية أسوة بالمطارات
العالمية.
وب ـيــن أن مـقــدمــي الـخــدمــات
األرض ـ ـيـ ــة ه ــم الـ ـش ــرك ــات ال ـتــي
ت ـ ـقـ ــدم جـ ـمـ ـي ــع الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات فــي
ا لـمـطــار بمناطق وزن األمتعة
وعند دخول البوابات واستالم
ال ـح ـقــائــب وق ـب ــول الـمـســافــريــن
على الــرحــات ونـقــل حقائبهم
وش ـح ـن ـهــا وت ـج ـه ـيــز ال ـط ــائ ــرة
بــالــوقــود وال ـن ـظــافــة والـتـغــذيــة
وغيرها من الخدمات.

عـ ـلـ ـم ــت «ا لـ ـ ـ ـج ـ ـ ــر ي ـ ـ ــدة» أن وزارة ا لـ ـ ـش ـ ــؤون
االجتماعية ،ممثلة في إدارة شــؤون العضوية
وإشـ ـه ــار الـجـمـعـيــات واالت ـ ـحـ ـ ًـادات الـ ًتـعــاونـيــة
بقطاع التعاون ،أنجزت تصورا خاصا بإصدار
قــرار إداري يقضي بتشكيل لجنة مشتركة من
الجهات الحكومية المعنية للتنسيق فيما بينها
قبيل إجراء انتخابات مجالس اإلدارة التعاونية
المنتهية واليـتـهــا الـقــانــونـيــة« ،إذ تــم رفــع هذا
التصور إلى وكيل التعاون ،الذي بدوره رفعه إلى
وكيل ً
الوزارة لالطالع عليه وإبداء الرأي بشأنه».
ووفـقــا لمصادر «ال ـشــؤون» فــإن هــذه اللجنة
تضم في عضويتها ،إلى جانب الوزارة ،ممثلين
عن وزارات الداخلية والصحة والتربية ،ليتسنى
ً
المنوط بها في
لكل وزارة االضـطــاع بــدورهــا
تـنـظـيــم الـعـمـلـيــة االنـتـخــابـيــة ،تـجـنـبــا لـحــدوث
أي إشكالية مــن شأنها تهديد صحة وسالمة
ال ـع ـم ـل ـيــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،الس ـي ـم ــا ع ـل ــى صـعـيــد
ت ــواف ــر ال ـق ــوة األم ـن ـيــة ال ــازم ــة ال ـت ــي تـتـنــاســب
وعــدد الحضور ،إضافة إلى التوسع في لجان
ً
تحديد أكبر عدد
االقتراع داخل المدارس ،عبر
ً
فضال عن توافر
من الفصول المخصصة ّلذلك،
سيارة إسعاف أو أكثر مجهزة تحسبا ألي طارئ
خالل االنتخابات.

(«الشؤون» :تثبيت  35موظفا «إشرافيا» قريبا)،
ه ـنــأت وزيـ ــرة ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة والتنمية
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة ،وزي ـ ـ ــرة الـ ــدولـ ــة لـ ـش ــؤون ال ـم ــرأة
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
رغبات المواطنين وتنفيذا لتوجيهات القيادة
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
قــائـمــة بتسكين شــاغـلــي الــوظــائــف اإلشــرافـيــة
بالتكليف مــن ّ
المديرين والمراقبين ورؤ س ــاء
األقسام الذين مر على ً صدور قــرارات تكليفهم
أك ـثــر م ــن ع ــام ،تـمـهـيــدا الع ـت ـمــادهــا م ــن دي ــوان
الخدمة المدنية.

«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
 300عملية عيون للمرضى
المحتاجين ،إضافة إلى زيارة
مستوصف الدواء ،وتنفيذ
برنامج صحي لأليتام ،وتوزيع
الكفاالت ،كذلك وضع حجر
األساس لمركزين طبيين في
إحدى المقاطعات.
وأوضح العجمي أن وفد
«الرحمة» بموريتانيا زار مركز
اإليمان لتحفيظ القرآن ،كما
وزع  1000حقيبة 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  500سلة 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
ً
المشروع تبلغ  20دينارا ،وهو
من المشاريع التي تجوز فيه
أموال الزكاة.
ودعت الجمعية أهل الخير في
الكويت للوقوف إلى جانب
إخوانهم في قرغيزستان ،إذ
إن الحاجة كبيرة ،والظروف
ً
ً
صعبة جدا ،خصوصا في هذه
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
ً
باالفراد ،موضحا أن التسجيل
في البرنامج متاح لجميع
ً
ً
الفئات؛ ذكورا وإناثا ،بشرط
ً
أن يكون المتقدم حافظا لكتاب
ً
الله تعالى ،حاصال على سند
متصل إلى النبي صلى الله
عليه وسلم.

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

إنجاز  %65من
أعمال الصيانة
ويتبقى شهر
لالنتهاء منها

حفريات لم تكتمل

ب ـعــد تــوق ـفــه ع ــام ـي ــن ،وب ــدء
ال ـع ـمــل ف ــي إص ــاح ــه م ـنــذ ما
يقارب شهرين ،كشفت مصادر
م ـط ـل ـعــة أن وزيـ ـ ـ ــرة األشـ ـغ ــال
الـ ـع ــام ــة د .أم ـ ــان ـ ــي ب ــوقـ ـم ــاز،
قررت إيقاف العمل في دروازة
العبدالرزاق إلــى حين الفصل
في الخالف القائم حول أعمال
النفق.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــادر
لـ ـ ـ ـ ـ ـ «ا ل ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــر يـ ـ ـ ـ ــدة» ،إن أ ح ـ ـ ــد
الـمـخـتـصـيــن ف ــي مــركــز األداء
ً
الحكومي قدم تقريرا أكد فيه
أن آ لـيــة تنفيذ إ ص ــاح النفق
ً
خاطئة ،وتشكل خـطــرا عليه،
فيما رأى فريق آخر أن األعمال
الـقــائـمــة صحيحة وف ــق خطة
مدروسة وال داعي لوقفه.
وأضافت المصادر أن نسبة
إن ـج ــاز األع ـم ــال ف ــي الـ ـ ــدروازة
تجاوزت الـ  65في المئة ،ولم
يتبق إال شهر وتنتهي جميع
األعمال.
ولفتت إلى أن الخطورة في
دروازة العبدالرزاق تكمن في

●

نفق الدروازة بعد توقف األعمال (تصوير عوض التعمري)
ايقاف األعمال واستكمالها في
حين أن الهيئة العامة للطرق
وم ـقــاول ال ـم ـشــروع حريصان

عـلــى أن تنفذ جميع األ عـمــال
وفق ما هو مخطط له للحفاظ
على ال ــدروازة وأمــان وسالمة
الموقع.
وفــي الفترة األخـيــرة أثــارت
قـ ـ ــرارات إصـ ــاح ن ـفــق دروازة
العبدالرزاق الكثير من الجدل،
إذ أص ـ ــدرت ال ــوزي ــرة بــوقـمــاز
ً
مـ ـن ــذ أسـ ـ ـب ـ ــوع ،قـ ـ ـ ـ ــرارا ب ــوق ــف
المديرة العامة للهيئة العامة
للطرق والنقل البري بالتكليف
المهندسة سهى أشكناني عن
ال ـع ـمــل ل ـمــدة ش ـهــر ب ـنــاء على
كـ ـت ــاب جـ ـه ــاز م ـت ــاب ـع ــة األداء
الحكومي في شأن مالحظات
ال ـفــريــق الـفـنــي الـمـسـتـعــان به
من جامعة الكويت بخصوص
أعمال األمر التغييري لتقاطع

إحباط تهريب حشيش بالعبدلي
و 3ضبطيات بالمطار

دروازة الـعـبــدالــرزاق والحالة
اإلنشائية للنفق.

«المناقصات» ترفض طلب
«األشغال»
ك ـم ــا أن الـ ـجـ ـه ــاز ال ـم ــرك ــزي
للمناقصات العامة رفض طلب
وزارة األش ـغــال الـعــامــة إصــدار
أمـ ــر ت ـغ ـي ـيــري بـ ــزيـ ــادة مـلـيــون
دينار ،تعادل نسبة  ،%20على
قيمة عقد الممارسة «ق ،ص /ط
 »418الخاصة بصيانة الطرق
الرئيسية في محافظتي حولي
والـعــاصـمــة ،الـمـبــرم مــع إحــدى
الـشــركــات ،وتمديد فترته 365
ً
ً
ي ــوم ــا اعـ ـتـ ـب ــارا م ــن  14يـنــايــر
ً
الـمـقـبــل ،تـنـفـيــذا ل ـقــرار مجلس

الوزراء بشأن تكليف «األشغال»
مـ ــع وزارة الـ ـم ــالـ ـي ــة ،وب ـل ــدي ــة
الكويت وهيئة الطرق والجهات
ال ـم ـنــاس ـبــة ،ل ـت ـحــديــد الــوج ـهــة
المستقبلية الستخدامات نفق
دروازة العبدالرزاق والمنطقة
المحيطة به.
ي ــذك ــر أن ل ـج ـنــة الـمـحــافـظــة
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـم ـ ـعـ ــالـ ــم الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة
والتراثية والتطوير الحضري
ف ــي ال ـم ـج ـلــس ال ـب ـل ــدي واف ـقــت
عـ ـل ــى طـ ـل ــب ك ـ ـتـ ــاب ال ـم ـج ـل ــس
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـث ـق ــاف ــة والـ ـفـ ـن ــون
واآلداب بتسجيل نفق دروازة
العبدالرزاق في السجل الوطني
للمباني التاريخية في المجلس
الـ ــوط ـ ـنـ ــي مـ ـ ــع ض ـ ـ ـ ـ ــرورة ع ـمــل
الصيانة الوقائية للنفق.

محمد الشرهان

أكد مدير إدارة جمارك منفذ العبدلي الحدودي ،سعد المطيري،
ّ
أن رجــال الجمارك العاملين بالمنفذ تمكنوا من إحباط محاولة
تهريب  10كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدرة ،حاول مسافر
عربي إدخالها إلى البالد عبر إحدى الحافالت القادمة َمن العراق.
وفي التفاصيل ،قال المطيري إن حافلة النقل العام ق ِدمت إلى
المنفذ وهــي تقل عــددا مــن المسافرين ،وتــم إدخالها إلــى ساحة
التفتيش ،حيث تم تفتيش المسافرين حسب اإلجراء ات المتبعة،
ً
وأثناء ذلك وجد المفتش الجمركي عــددا من األمتعة الشخصية
مع مسافر عربي ،فتم إدخالها على جهاز الفحص اإلشعاعي الذي
ّ
بين وجود اشتباه في أحدها ،فجرى إخضاعها للتفتيش الدقيق،
ُ
وعثر بداخلها على  10أكياس مغلقة بإحكام ومخبأة داخل جهاز
كهربائي ،وعند فتحها تم العثور على مادة داكنة اللون يشتبه بأن
ّ
ويقدر وزنها بنحو  10كيلوغرامات.
تكون مادة الحشيش المخدرة،
وأشــاد المدير العام ل ــإدارة العامة للجمارك ،سليمان الفهد،
بعمل مفتشي ومفتشات ا لـجـمــارك فــي جميع المنافذ ،كما نـ ّـو ه
برجال وزارة الداخلية ،متمثلة في إدارة مكافحة المخدرات ،على
ً
جميع الجهود واالستجابة السريعة والتعاون الدائم ،مؤكدا أن
ّ
ازدياد عمليات ضبط المخدرات يدل على تكاتف الجميع وحرصهم
على حفظ األمن ،وتم عمل اإلجراءات الجمركية المتبعة ،وتحويل
المضبوطات والمسافر إلى جهات االختصاص.
وفي قضية أخرى منفصلة ،كشف مراقب مبنى الركاب  T5في
ّ
مطار الكويت عن تمكن رجال الجمارك في إدارة المطارات ،ومن
خالل  3ضبطيات مختلفة ،من ضبط كوكتيل من المواد المخدرة
والممنوعات ،مع  3مسافرين قادمين إلى البالد من أماكن مختلفة.

المخدرات المضبوطة في منفذ العبدلي

«الداخلية» :المخدرات قضية عالمية
وعلى أولياء األمور مسؤولية كبيرة
الكندري افتتح في سوق شرق المعرض التوعوي الخاص بمكافحة آفتها
●

محمد الشرهان

أك ـ ـ ــد مـ ــديـ ــر إدارة الـ ـع ــاق ــات
واإلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام األمـ ـ ـن ـ ــي ف ـ ــي وزارة
الداخلية ،اللواء توحيد الكندري،
أن قـ ـضـ ـي ــة ال ـ ـم ـ ـخ ـ ــدرات ل ـي ـســت
إق ـل ـي ـم ـيــة ،ب ــل عــال ـم ـيــة ومـنـظـمــة
النتشار المخدرات بين الشباب،
الفتا الى أن أولياء األمــور عليهم
م ـســؤول ـيــة ك ـب ـيــرة ف ــي الـتـصــدي
لهذه اآلفة.
وأضاف الكندري ،في تصريح
ع ـل ــى ه ــام ــش اف ـت ـت ــاح ال ـم ـعــرض
ال ـ ـتـ ــوعـ ــوي الـ ـ ـخ ـ ــاص ب ـم ـكــاف ـحــة
الـ ـمـ ـخ ــدرات ف ــي سـ ــوق ش ـ ــرق ،أن
ال ـم ـع ــرض ان ـط ـلــق ب ــال ـتــزامــن مع
ال ـل ـج ـنــة الــوط ـن ـيــة ال ـت ــي أنـشـئــت
أخيرا برئاسة النائب األول لرئيس
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وزي ــر الــداخـلـيــة
الشيخ طالل الخالد.
وأوض ــح أن الـمـعــرض مــدتــه 3
أيام ،وهو ّ
موجه في المقام األول
إلــى ولــي األم ــر؛ س ــواء كــان أبــا أو
ّأم ــا أو معلما ،وال بـ ّـد أن يعرفوا
المخدر وشكله وكيفية مالحظة
هذه المواد بحيازة االبن ،وكيفية
ال ـت ـعــامــل م ــع ال ـم ــدم ــن م ــن 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 ،الفـتــا الــى أن

الكندري والعويهان والعتيبي خالل افتتاح المعرض
م ــرك ــز اإلدمـ ـ ـ ــان ه ــو م ــرك ــز س ـ ّـري
تـسـتـطـيــع ال ـتــواصــل مـعــه بشكل
سـ ـ ـ ّـري ،ويـسـتـطـيــع ال ـت ـّعــامــل مع
المتعاطي بشكل متحفظ لعالج
المتعاطين قبل أن تصل األمــور
إلى السجن أو المحاكم ،وأشجع
ّ
كــل ولــي أمــر لــديــه مشكلة إدمــان
على التواصل مع هذا المركز.
وأعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن ال ـ ـ ـك ـ ـ ـنـ ـ ــدري ف ـ ـتـ ــح الـ ـ ـ
«بلوك» في المخالفات الجسيمة
بالمعرض ،وهي فرصة للشباب
بأن يدفعوا المخالفات المستحقة
عليهم وأخذ مركباتهم المحجوزة
على تلك المخالفات.
مــن جــانـبــه ،ق ــال الـمــديــر الـعــام
لـ ــأدلـ ــة ال ـج ـن ــائ ـي ــة ،ال ـ ـلـ ــواء عـيــد
العويهان ،إن دور األدلة الجنائية
توعية الجمهور بـ ــاألدوات التي
ي ـس ـت ـخ ــدم ـه ــا ال ـ ـمـ ــدمـ ــن ،والـ ـت ــي
ت ــؤدي بــه الــى الــوفــاة ،وفــي حالة
وجــود مــواد متكررة يستخدمها

ال ـم ـت ـع ــاط ــون ي ـت ــم تـحـلـيـلـهــا في
ال ـم ـخ ـت ـبــرات ب ــاألدل ــة الـجـنــائـيــة،
وم ـ ـ ــن ث ـ ــم مـ ـع ــرف ــة ه ـ ـ ــذه ال ـ ـمـ ــادة
وإرسال توصية الى وزارة الصحة
لتجريم هــذه ال ـمــواد ،مشيرا الى
أن «الــاري ـكــا» ،ب ــدال مــن أن تكون
عــاجـيــة ،ب ــدأت تـسـتـخــدم كـمــادة
مخدرة ،وتم إدراجها ضمن المواد
المخدرة وعدم صرفها إال بوصفة
طبية.

وأضـ ــاف أن ال ـم ـخــدرات أودت
ب ـح ـي ــاة ال ـك ـث ـيــر م ــن األشـ ـخ ــاص
بسبب اإلدمـ ــان ،الفـتــا ال ــى أن أي
أداة أو مادة يجدها ولي األمر عند
ابـنــه ،عليه أن يتوجه الــى األدلــة
الجنائية أو الــى وزارة الداخلية
لمعرفة هذه المواد ،داعيا أولياء
األمور إلى أن يكونوا قريبين من
أبنائهم.
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أك ـ ـ ــد مـ ــديـ ــر تـحـقـيــق

ال ـم ـخــال ـفــات ف ــي اإلدارة ال ـعــامــة
للمرور ،العميد محمد العتيبي،
المعرض مكافحة
أن الـهــدف مــن ّ
ال ـم ـخ ــدرات وت ـب ــن ــي ف ـك ــرة اآلبـ ــاء
واألمـهــات ،حيث يستطيعون من
خ ــال ه ــذا ال ـم ـع ــرض ،ال ـتــواصــل
م ــع ال ـج ـهــات الـمـعـنـ ّـيــة لمعالجة
اإلدمان واكتشاف طرق المخدرات،
ومعرفة األدوات المستخدمة في
المخدرات.
وأوض ــح العميد محمد سعد
أن ــه خ ــال ال ـم ـعــرض سـيـتــم فتح
ال ـ «بـلــوك» وتحصيل المخالفات
المرورية واإلف ــراج عن المركبات
ال ـم ـح ـجــوزة بـسـبــب الـمـخــالـفــات
الجسيمة ،ومن ضمنها االستهتار
والرعونة وإجراء السباق ،مؤكدا
أن  90بالمئة من المخالفات التي
عليها بـلــوك سيتم فـتــح البلوك
لجذب أكبر شريحة ممكنة لهذا،
واالستفادة منه قدر اإلمكان يوم
ال ـخ ـم ـيــس م ــن  3ع ـص ــرا الـ ــى 10
مساء ،داعيا قائدي المركبات الى
االلتزام بقواعد وقوانين المرور.

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

٥

برلمانيات

نافذة نيابية

إدراج  7رسائل على جدول أعمال جلسة الثالثاء المقبل

الخالد تسأل عن انتداب «الفتوى والتشريع»

جانب من اجتماع مكتب المجلس أمس
ب ـي ـن ـمــا ع ـق ــد م ـك ـتــب مـجـلــس
األم ــة اجـتـمــاعــا ،أم ــس ،برئاسة
رئيس المجلس أحمد السعدون،
وح ـضــور أع ـضــاء مكتبه ،أدرج
المجلس  7رســائــل واردة على
ج ــدول أع ـم ــال جـلـسـتــه المقبلة
ي ــوم ال ـثــاثــاء ال ـق ــادم ،وك ــان من
أبــرزهــا رســالــة مــن رئيس لجنة
الميزانيات والحساب الختامي،
ي ـط ـل ــب ف ـي ـه ــا ت ـك ـل ـي ــف ال ـل ـج ـنــة
بــدراســة وبـحــث الـنـظــام المالي
الـمـقـتــرح م ــن الـلـجـنــة المشكلة
ب ـي ــن وزارة ال ـن ـف ــط ومــؤس ـســة
البترول الكويتية ووزارة المالية،
وال ـم ـت ـع ـلــق ب ــأس ــس الـتـحــاســب
على عمليات استكشاف وإنتاج
وتسويق النفط الخام والغاز.
َ
عضوي
وجــاء في رسالة من
مـجـلــس األمـ ــة مـهـلـهــل الـمـضــف
وشعيب شعبان ،يطلبان فيها
تـكـلـيــف ل ـج ـنــة ح ـمــايــة األم ـ ــوال

ال ـع ــام ــة ب ــإع ــداد ت ـقــريــر مـفـ ّـصــل
ب ـح ـس ــب الـ ـمـ ـضـ ـم ــون ال ـم ـح ــدد
بنص الرسالة ،وذلك عن قضية
اختالس أموال المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية ،على أن
تـنـجــز ال ـل ـج ـنــة ت ـقــريــرهــا خــال
 3أشهر.
وج ــاء فــي نــص الــرســالــةّ :لما
كــانــت ال ـم ــادة  17مــن الــدسـتــور
ال ـ ـ ـكـ ـ ــوي ـ ـ ـتـ ـ ــي ق ـ ـ ـ ــد ن ـ ـ ـصـ ـ ــت عـ ـل ــى
أن «لـ ـ ــأمـ ـ ــوال الـ ـع ــام ــة ح ــرم ــة،
وحـ ـم ــايـ ـتـ ـه ــا واج ـ ـ ـ ــب عـ ـل ــى كــل
مواطن» ،وكانت قضية اختالس
األم ـ ـ ـ ـ ــوال ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـت ــأم ـي ـن ــات
ّ
االجتماعية تشكل إح ــدى أبــرز
قضايا نهب المال العام ،والتي
بـ ـ ـ ــدأت خ ـي ــوط ـه ــا األول ـ ـ ـ ــى مـنــذ
عــام  2009الــذي شهد أول بالغ
بشأن القضية ،وفي ظل الرسالة
الـسـلـبـيــة الـخـطـيــرة ال ـتــي تلقي
بظاللها على حماية المال العام

البرلمان العربي يرفض التصريحات
األوروبية المسيئة للكويت
أع ــرب أع ـضــاء الـبــرلـمــان الـعــربــي أم ــس عن
رف ـض ـهــم ال ـت ـصــري ـحــات األوروب ـ ـيـ ــة الـمـسـيـئــة
للكويت والتدخل في شؤونها الداخلية.
جاء ذلك في تصريح عضو لجنة الشؤون
ال ـس ـي ــاس ـي ــة وال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة واألم ـ ـ ـ ــن ال ـق ــوم ــي
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
ب ـشــأن تـصــريـحــات نــائــب رئ ـيــس المفوضية،
موضحا أن «البيان يؤيد بشكل تــام ومطلق
اإلجــراء ات التي قامت بها الحكومة الكويتية
للتصدي لهذه التدخالت واحترام استقاللية
القضاء الكويتي».
وأش ـ ــار ال ــى أن االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي يرتبط
باتفاقات إعفاء من تأشيرة شنغن مع  36دولة
في العالم 24 ،منها تطبق أحكام اإلعدام

فــي الـكــويــت إن لــم يـتــم مالحقة
أمـ ـ ـ ــوال ال ـ ــدول ـ ــة واس ـ ـتـ ــردادهـ ــا،
وبعد أن أخفقت أجـهــزة الدولة
ف ــي اس ـ ـتـ ــرداد األم ـ ـ ــوال بقضية
م ــدي ــر ال ـمــؤس ـســة ال ـســابــق فهد
ً
الــرجـعــان ،وحفظا للمال العام،
ً
وقياما بالمسؤوليات المنوطة
ب ـم ـج ـلــس األمـ ـ ــة ف ــي ال ـ ـ ــذود عــن
أموال الدولة ،ولمتابعة خط سير
القضية وإجراءات أجهزة الدولة
ً
بـشــأنـهــا أوال فـ ــأوال ،ل ــذا يرجى
ال ـت ـك ـ ّـرم بـتـكـلـيــف لـجـنــة حـمــايــة
األمـ ـ ــوال ال ـعــامــة ب ــإع ــداد تـقــريــر
م ـف ـصــل ع ــن ت ـفــاص ـيــل الـقـضـيــة
يبين فيه مصير أم ــوال الــدولــة
ومــدى جدية أجـهــزة الــدولــة في
اس ـت ــرداده ــا ،وإي ـض ــاح جــوانــب
التقصير لدى مؤسسات الدولة
في متابعة األموال واستردادها،
على أن تنجز اللجنة تقريرها
خالل  3أشهر.
ورســالــة أخــرى مــن مجموعة
م ــن أع ـض ــاء الـمـجـلــس يطلبون
ف ـي ـه ــا ت ـك ـل ـيــف ل ـج ـن ــة الـ ـش ــؤون
الصحية واالجتماعية والعمل
ب ــال ـت ـح ـق ـي ــق ف ـ ــي أسـ ـ ـب ـ ــاب ع ــدم
تطبيق القانون وسوء اإلدارة في
الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
واآلث ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـمـ ـت ــرتـ ـب ــة ،وخ ـت ـم ــه
بــال ـتــوص ـيــات ال ــازم ــة ورفـعـهــا
إلى المجلس التخاذ الالزم ،مع
مــراعــاة النقاط الـمـحــددة بنص
الرسالة عند البحث والتقصي.
وج ــاء ف ــي ن ــص الــرســالــة من
عضو المجلس عبدالله المضف،
يطلب فيها تكليف لجنة حماية
األم ـ ــوال ال ـعــامــة بـبـحــث أسـبــاب
ت ـض ــارب ف ـت ــاوى إدارة الـفـتــوى
والـ ـتـ ـش ــري ــع فـ ــي ردوده ـ ـ ـ ــا عـلــى
الـجـهــات الحكومية فــي قضايا
المال العام ،وامتناعها عن الرد

أو اإلف ـ ـصـ ــاح ع ــن ال ـم ـع ـلــومــات
المتعلقة بتلك القضايا.
وج ـ ـ ـ ــاء ف ـ ــي ن ـ ـ ـ ّـص الـ ــرسـ ــالـ ــة:
تـكـلـيــف ل ـج ـنــة ح ـمــايــة األم ـ ــوال
ال ـع ــام ــة ب ـح ــث أسـ ـب ــاب ام ـت ـنــاع
إدارة ال ـف ـت ــوى وال ـت ـش ــري ــع عــن
اإلفصاح أو اإلجابة عن األسئلة
ال ـبــرل ـمــان ـيــة ال ـخــاصــة بـحـمــايــة
ً
المال العام ،استنادا الى المادة
 17من الدستور «لألموال العامة
حرمة ،وحمايتها واجب على كل
مواطن»،
أتـ ـق ــدم ب ـط ـلــب تـكـلـيــف لجنة
ح ـمــايــة األمـ ـ ــوال ال ـعــامــة لبحث
أس ـب ــاب ت ـض ــارب ف ـت ــاوى إدارة
الفتوى والتشريع فــي ردودهــا
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات وال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــات
ال ـح ـكــوم ـيــة ف ــي ق ـض ــاي ــا ال ـم ــال
ال ـ ـع ـ ــام ،وامـ ـتـ ـن ــاعـ ـه ــا عـ ــن الـ ــرد
أو اإلف ـ ـصـ ــاح ع ــن ال ـم ـع ـلــومــات
الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة بـ ـقـ ـض ــاي ــا ح ـم ــاي ــة
األمـ ــوال الـعــامــة ،حـيــث سـبــق أن
ّ
وج ـه ــت مـجـمــوعــة م ــن األسـئـلــة
البرلمانية لوزير الدولة لشؤون
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ف ــي الـفـصـلـيــن
ال ـت ـشــري ـع ـي ـيــن ال ـ ـسـ ــادس عـشــر
وال ـس ــاب ــع ع ـشــر حـ ــول تـنــاقــض
الـفـتــاوى والـمـبــالــغ المتحصلة
وغـ ـي ــر ال ـم ـت ـح ـص ـلــة لـمـصـلـحــة
الخزينة العامة ،اال أنها امتنعت
عن اإلجابة أو اإلفصاح.
كـمــا تـضـمــن ال ـج ــدول رســالــة
م ـ ـ ــن عـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ َـوي م ـ ـج ـ ـلـ ــس األم ـ ـ ــة
م ـ ـه ـ ـل ـ ـهـ ــل الـ ـ ـمـ ـ ـض ـ ــف وأس ـ ـ ــام ـ ـ ــة
الشاهين يطلبان فيها تكليف
لجنة شــؤون التعليم والثقافة
واإلرش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد بـ ـبـ ـح ــث ال ـق ـض ــاي ــا
المحددة بنص الرسالة ،والتي
تـهـ ّـم أعـضــاء هيئة الـتــدريــب في
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب.

«التعليمية» تواصل التحقيق في التعيينات والبعثات
المطر :فوضى كبيرة بـ «التطبيقي» ...ومئات المظالم تستدعي النظر
ناقشت لجنة شؤون التعليم
والثقافة واإلرش ــاد البرلمانية
تكليفها بالتحقيق في أسباب
ع ــدم تـطـبـيــق ال ـق ــان ــون ،وس ــوء
اإلدارة ف ــي ج ــام ـع ــة ال ـك ــوي ــت،
وال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم
التطبيقي وال ـتــدريــب ،واآلث ــار
المترتبة على ذلك.
وقـ ـ ــال رئـ ـي ــس «ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة»
الـ ـن ــائ ــب د .حـ ـم ــد الـ ـمـ ـط ــر ،فــي
تصريح عقب اجتماعها أمس،
إن الـلـجـنــة واص ـل ــت الـتـحـقـيــق
فـ ـ ــي الـ ـتـ ـعـ ـيـ ـيـ ـن ــات والـ ـبـ ـعـ ـث ــات
ف ــي «الـتـطـبـيـقــي» ،مــوضـحــا أن
م ـس ــؤول ــي ال ـه ـي ـئــة ل ــم ي ـكــونــوا
مستعدين لهذا االجتماع رغم
ح ـضــورهــم اجـتـمــاعــا ف ــي وقــت
سابق من الشهر الجاري حول
هــذا الموضوع ،بحضور وزير
الـتــربـيــة وزي ــر التعليم العالي
وجميع قيادات «التطبيقي».
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــر أن
«التعليمية» ستعاود االجتماع
ف ــي م ـن ـت ـصــف ال ـش ـه ــر الـمـقـبــل

جانب من اجتماع اللجنة أمس
السـ ـ ـتـ ـ ـئـ ـ ـن ـ ــاف ال ـ ـت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق ف ــي
موضوعي التعيينات والبعثات،
مؤكدا أنها ستعمل بكل إخالص
لـلـتـحـقـيــق ف ــي أسـ ـب ــاب ضـيــاع
حـ ـق ــوق ال ـم ـس ـت ـح ـق ـيــن نـتـيـجــة
المحسوبية والواسطات.
وت ـس ــاءل :كـيــف يـتــم اإلع ــان
عن تخصصات غير موجودة،
م ـ ـ ـثـ ـ ــل ط ـ ـ ــال ـ ـ ــب ح ـ ـ ــاص ـ ـ ــل عـ ـل ــى

ال ــدك ـت ــوراه ف ــي ك ــرة ال ـم ـضــرب،
ونـشــر إع ــان لتعيين وبعثات
لـتـخـصــص «رس ـ ــوم مـتـحــركــة»،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ق ـي ــام األق ـس ــام
بتعيين المئات من المنتدبين
عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب أع ـ ـض ـ ــاء ه ـي ـئــة
التدريس الكويتيين.
وذكر أن اللجنة طلبت كشفا
بـ ـبـ ـي ــان ــات وأسـ ـ ـم ـ ــاء وخـ ـبـ ــرات

المشاركين فــي لجان التعيين
وال ـ ـب ـ ـع ـ ـثـ ــات خ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات
الخمس األخيرة ،وكذلك أسماء
م ــن ق ــاب ـل ــوه ــم ،م ـش ـيــرا إلـ ــى أن
هـ ـن ــاك ب ـع ــض ال ـم ـت ـق ــدم ـي ــن تــم
رف ـ ـ ــض ط ـل ـب ـه ــم ل ـ ـعـ ــدم وج ـ ــود
ب ـطــاقــات ـهــم ال ـم ــدن ـي ــة أو ل ـعــدم
تحميل البرنامج ألعمالهم.
واع ـت ـب ــر أن «هـ ـن ــاك فــوضــى

ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ف ـ ـ ــي هـ ـيـ ـئ ــة ال ـت ـع ـل ـي ــم
الـتـطـبـيـقــي تـسـتــدعــي الــوقــوف
عليها والـنـظــر فـيــه ،خصوصا
أن هـ ـن ــاك الـ ـمـ ـئ ــات م ــن م ـظــالــم
ال ـم ــواط ـن ـي ــن» ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن
اعـ ـ ـض ـ ــاء الـ ـلـ ـجـ ـن ــة س ـي ـت ـب ـعــون
أسـ ـل ــوب الـ ـت ــدرج ال ـح ـك ـيــم عبر
م ـ ـنـ ــاق ـ ـشـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــن ف ــي
اج ـت ـمــاعــات ال ـل ـج ـنــة ،وتــوجـيــه
األسـئـلــة الـبــرلـمــانـيــة ،وتشكيل
لجان التحقيق.
وطالب المطر وزيــر التربية
وزير التعليم العالي بالوقوف
عـلــى مـســؤولـيــاتــه حـتــى تـعــود
هـ ــذه ال ـمــؤس ـســات األكــادي ـم ـيــة
إلى وضعها الطبيعي ،مضيفا
«سنتدرج في استخدام أدوات
الـمـحــاسـبــة ،وس ـنــدعــو الــوزيــر
لحضور اجتماع لجنة التحقيق
في  15ديسمبر المقبل».

«البيئة» البرلمانية بحثت التلوث مع الجهات الحكومية
ناقشت لجنة شــؤون البيئة
واألمـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـغ ـ ــذائ ـ ــي وال ـ ـمـ ــائـ ــي
البرلمانية تكليف المجلس لها
مناقشة وبحث أمر تلوث الهواء
وال ـتــربــة وال ـم ـيــاه م ــع الـجـهــات
ال ـح ـكــوم ـيــة ك ــاف ــة ذات الـصـلــة
موضوع تلوث الهواء الناتج عن
ع ــوادم ال ـس ـيــارات ،كما ناقشت
اللجنة الشكوى المحالة للجنة
رقـ ــم  ،167والـمـتـعـلـقــة ب ـ ــوزارة
المالية والهيئة العامة للبيئة.
وق ــال رئـيــس اللجنة النائب
د .ح ـم ــد ال ـم ـط ــر ،ف ــي تـصــريــح
صحافي عقب اجتماع اللجنة
أمس ،إن التلوث متكرر ومتراكم
ألس ـب ــاب ك ـث ـيــرة وع ــدي ــدة ،كما
أن االشـتــراطــات البيئية ال يتم
األخـ ـ ــذ ب ـه ــا م ــن ق ـب ــل األجـ ـه ــزة
الحكومية.
وأوض ــح أن وزارة الداخلية

عام  2009منحت  20شركة من
القطاع الخاص الحق في فحص
الـسـيــارات بأماكنها بقيمة 10
دنانير لكل سيارة دون أن تأخذ
الدولة دينارا واحدا.
وت ـســاء ل المطر عــن األســس
التي تم على أثرها اعتماد هذه
ال ـش ــرك ــات ،مـشـيــرا إل ــى أن هــذا
القرار يأتي في الوقت الذي يتم
فيه إلغاء مزايدات منها مزايدة
ت ـخ ـت ــص ب ـت ـق ـل ـي ــل انـ ـبـ ـع ــاث ــات
الملوثات البيئية.
ولـفــت إلــى أن اإلدارة العامة
ل ـ ـل ـ ـم ـ ــرور ه ـ ـ ــي ال ـ ـ ـتـ ـ ــي أوق ـ ـفـ ــت
هـ ـ ــذا الـ ـ ـق ـ ــرار م ـن ــذ عـ ـ ــام ،2018
مطالبا وزيــر الداخلية بإيقاف
المحسوبية والتنفيع في منح
تـ ـص ــاري ــح ف ـح ــص الـ ـسـ ـي ــارات،
وأضـ ـ ـ ــاف أن ال ـل ـج ـن ــة نــاق ـشــت
ش ـك ــوى م ـقــدمــة م ــن مــواطـنـيــن

ي ـ ـم ـ ـت ـ ـل ـ ـكـ ــون  70شـ ــا ل ـ ـي ـ ـهـ ــا ال
يـسـتـطـيـعــون االس ـت ـف ــادة منها
ب ـس ـب ــب عـ ـ ــدم رؤيـ ـتـ ـه ــم ال ـب ـحــر
لوجود ردم أمام شاليهاتهم.
وذك ــر أن أح ــد أب ـنــاء األس ــرة
يعتدي على أمالك الدولة ،وأخذ
مجموعة مــن الشاليهات وقــام
بعمل ردم و«د ف ـ ــان» فيها منذ
الثمانينيات من القرن الماضي،
وعندما تسلمت «أمالك الدولة»
أراض ــي البلدية تــم عمل عقود
وحـ ـ ــق االن ـ ـت ـ ـفـ ــاع ل ـش ــال ـي ـه ــات،
مـضـيـفــا أن ه ـن ــاك  70مــواطـنــا
اش ـتــروا شــالـيـهــات لكنهم منذ
 20عاما ال يــرون البحر بسبب
«الدفان» الذي قام به أحد أبناء
األسرة.
وأوض ـ ــح أن الـلـجـنــة ألــزمــت
الهيئة العامة للبيئة بحل هذه
المشكلة ،مضيفا أن المكان الذي

تـ ـق ــدم ــت الـ ـن ــائـ ـب ــة ع ــال ـي ــة
الـخــالــد بـســؤال برلماني إلى
نــائــب رئـيــس مجلس ال ــوزراء
وزيــر الــدولــة لـشــؤون مجلس
ال ــوزراء بــراك الشيتان ،بشأن
انـتــداب أعضاء إدارة الفتوى
والتشريع.
وقـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــد ف ــي
مـقــدمــة ســؤالـهــا ،إن «الـفـتــوى
وال ـت ـش ــري ــع» ت ـع ــزز الـمـكــاتــب
القانونية لـلــوزراء ومجالس
إدارات ال ـه ـي ـئــات ال ـعــامــة من
خالل انتداب أعضائها.
وتـ ـس ــاء ل ــت :م ــا الـمـعــايـيــر
وال ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــوابـ ـ ـ ــط ال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة
والالئحية واإلداريــة النتداب
أعـضــاء «الـفـتــوى والتشريع»
ل ـهــذه الـمـكــاتــب والـمـجــالــس؟
م ـطــال ـبــة ب ـت ــزوي ــده ــا بـكـشــف
ب ــأس ـم ــاء ج ـم ـيــع الـمـنـتــدبـيــن
من أعضاء اإلدارة في مكاتب
الــوزراء أو بمجالس الهيئات
وال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـ ـعـ ــامـ ــة فــي
الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة ،مـ ـ ــع بـ ـ ـي ـ ــان ال ـج ـه ــة
ال ـم ـن ـت ــدب إلـ ـيـ ـه ــا ،والـ ــدرجـ ــة
الوظيفية التي يشغلها ،وبيان
ت ــرت ـي ــب األق ــدمـ ـي ــة بــالـنـسـبــة
لبقية أع ـضــاء اإلدارة ،وعــدد
أيام االنتداب ،مع توضيح إن
كان االنتداب بمقابل أم ال دون
بيان المقدار.
وتـ ــاب ـ ـعـ ــت« :هـ ـ ــل مـ ــن بـيــن
الـ ـمـ ـنـ ـت ــدبـ ـي ــن ألي مـ ـ ــن هـ ــذه
الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات م ـ ـ ــن ه ـ ـ ــو بـ ــدرجـ ــة
محام (ب)؟ إذا كانت االجابة
ب ــاإليـ ـج ــاب ي ــرج ــى ت ــزوي ــدي

عالية الخالد

بـ ــال ـ ـم ـ ـس ـ ـمـ ــى الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــدب ل ــه
وأساسه القانوني واإلداري،
ل ـت ـتــوافــق قـ ـ ــرارات وإجـ ـ ــراءات
إدارة ا ل ـ ـف ـ ـتـ ــوى وا لـ ـتـ ـش ــر ي ــع
المتعلقة بالندب مع الضوابط
الـمـقــررة مــن مجلس الخدمة
المدنية».

شركة الدرة
وت ـق ــدم ــت ال ـخ ــال ــد ب ـس ــؤال
آخ ــر إل ــى وزي ــر الـمــالـيــة وزيــر
الــدولــة للشؤون االقتصادية
واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار عـ ـب ــدال ــوه ــاب
الــرش ـيــد اس ـت ـف ـســرت ف ـيــه عن
شركة الدرة للعمالة المنزلية.
وق ــال ــت ف ــي س ــؤال ـه ــا« :هــل
حققت الشركة الهدف المرجو
من إنشائها؟ إذا كانت اإلجابة
ب ــاإليـ ـج ــاب ي ــرج ــى ت ــزوي ــدي
ب ــال ـت ـق ــاري ــر الـ ـم ــؤي ــدة ل ــذل ــك،

وإذا كــانــت اإلج ــاب ــة بالنفي
يرجى ذكر أسباب ذلــك .وكم
قيمة الربح أو الخسارة التي
حققتها الشركة لكل سنوات
عملها منذ تــار يــخ إنشائها
ح ـ ـتـ ــى ت ـ ـ ــار ي ـ ـ ــخ ورود هـ ــذا
السؤال؟ كما يرجى تزويدي
بأسباب الــربــح أو الخسارة
لكل سنة من سنوات عملها،
و كـشــف مفصل عــن مكافآت
أ ع ـضــاء مجلس اإلدارة منذ
تــاريــخ إن ـشــاء الـشــركــة حتى
ت ــاري ــخ ورود هـ ــذا الـ ـس ــؤال،
م ــع ب ـيــان أس ـب ــاب م ـنــح هــذه
الـمـكــافــآت ،والــوضــع المالي
لـ ـلـ ـش ــرك ــة م ـ ــن حـ ـي ــث ال ــرب ــح
والخسارة».
وأضافت «هل ُمنح أعضاء
مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة ا ل ـم ـب ـط ـل ــة
ع ـضــوي ـت ـهــم م ـك ــاف ــأة مــال ـيــة؟
إذا كــانــت اإلجــابــة بــاإليـجــاب
ي ـ ــرج ـ ــى تـ ـ ـ ــزويـ ـ ـ ــدي ب ـ ـصـ ــورة
ض ــوئـ ـي ــة مـ ـ ــن الـ ـمـ ـخ ــاطـ ـب ــات
والـكـتــب ال ـص ــادرة للمطالبة
بـ ــرد ال ـم ـك ــاف ــآت واإلجـ ـ ـ ــراءات
ال ـق ــان ــون ـي ــة واإلداري ـ ـ ـ ـ ــة ال ـتــي
اتخذت في ذلك ،وهل تسلم أي
من أعضاء مجلس اإلدارة منذ
تاريخ إنشاء الشركة سيارة؟
إذا كــانــت اإلجــابــة بــاإليـجــاب
ي ـ ـ ــرج ـ ـ ــى ت ـ ـ ـ ــزوي ـ ـ ـ ــدي ب ـك ـش ــف
مفصل عن السيارات المسلمة
ألعضاء مجلس اإلدارة ،وقيمة
كــل عـقــد ،وقـيـمــة اإلصــاحــات
والمخالفات التي كبدت المال
العام إن وجدت.

الدمخي يستفسر عن تشخيص ذوي اإلعاقة
تـقــدم النائب د .ع ــادل الدمخي بـســؤال برلماني إلــى وزيــرة
الشؤون االجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون
ال ـمــرأة والـطـفــولــة مــي الـبـغـلــي ،بـشــأن معايير تشخيص ذوي
اإلعاقة.
وقال الدمخي في مقدمة سؤاله :إن البند  17من المادة  48من
القانون رقم  8لسنة  2010في شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
المضاف بموجب القانون رقم  73لسنة  2020بخصوص 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.
وتـســاء ل« :مــا أسـبــاب التأخير فــي نشر مــا نــص عليه البند
المذكور ليكون متاحا للكل االطالع عليه؟ وما المعايير واألسس
الـتــي يـقــوم عليها تشخيص ذوي اإلعــاقــة؟ وهــل يعتبر السن
معيارا لتقييم الحالة؟ وما عدد االحكام التي صدرت ضد هيئة
اإلعاقة من  2019وإلى يومنا هذا مع تزويدنا بصورة ضوئية
عنها؟ وما عدد شهادات اإلعاقة (المتوسطة والشديدة) التي
منحت من عام  2019وإلــى يومنا هــذا ،مع تزويدنا بصور من
الشهادات دون ذكر اسم صاحب العالقة؟».

عادل الدمخي

الطمار لتغليظ عقوبة الكسب غير المشروع
تقدم النائب خالد الطمار
بـ ــاق ـ ـتـ ــراح بـ ـق ــان ــون ل ـت ـعــديــل
ب ـع ــض أحـ ـك ــام الـ ـق ــان ــون رق ــم
 2لـسـنــة  2016ب ـشــأن إن ـشــاء
الهيئة العامة لمكافحة الفساد
واألح ـك ــام الـخــاصــة بالكشف
عن الذمة المالية.
ونــص االق ـتــراح« :يستبدل
بنص الـمــادة  50من القانون
رقم  2لسنة  2016المشار إليه
بالنص اآلتي :المادة ( :50كل
شخص من غير المنصوص
عليهم فــي المادتين  47و48
اس ـ ـت ـ ـفـ ــاد ف ـ ــائ ـ ــدة جـ ــديـ ــة مــن
الكسب غير المشروع مع علمه
بذلك يعاقب بالعقوبة نفسها
الواردة في المادة  48من هذا
القانون)».
ونصت المذكرة اإليضاحية
بتعديل بعض أحكام القانون
ر ق ـ ـ ــم  2ل ـس ـن ــة  2016ب ـش ــأن
إنشاء الهيئة العامة لمكافحة
ال ـف ـس ــاد واألح ـ ـكـ ــام ال ـخــاصــة
بــالـكـشــف عــن الــذمــة الـمــالـيــة،
على النحو التالي :جاء الباب
ال ـســادس بنص الـقــانــون رقم
 2لـسـنــة  2016ب ـشــأن إن ـشــاء

خالد الطمار

الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـم ـكــاف ـحــة
ال ـف ـس ــاد واألح ـ ـكـ ــام ال ـخــاصــة
بــالـكـشــف ع ــن ال ــذم ــة الـمــالـيــة
وفصل العقوبات المقررة على
مخالفة أحـكــام هــذا القانون،
سـ ـ ــواء مـ ــن عـ ـق ــوب ــات أص ـل ـيــة
أو تبعية أو تكميلية ،مبينا
األفـ ـع ــال ال ـمــؤث ـمــة والـعـقــوبــة
المقررة لكل جريمة وحــاالت
اإلعفاء.
وتطرقت المادة  50بالباب
ال ـ ـ ـسـ ـ ــادس (ك ـ ـ ــل شـ ـخ ــص مــن

غير المنصوص عليهم في
ال ـمــادت ـيــن  47و 48اسـتـفــاد
فائدة جدية من الكسب غير
الـ ـمـ ـش ــروع مـ ــع ع ـل ـم ــه بــذلــك
يـ ـع ــاق ــب بـ ـنـ ـص ــف ال ـع ـق ــوب ــة
ال ــواردة بنص المادة  48من
ه ــذا ال ـق ــان ــون) ،وعـ ــدم ورود
صفة الشخص بنص المادة
 ،47وال ـت ــي ت ـحــدد الـخــاضــع
إلقرار الذمة المالية ،والمادة
 48ال ـت ــي ت ـح ــدد ع ـقــوبــة من
ارت ـك ــب جــريـمــة الـكـســب غير
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروع ف ـ ـ ـ ــإن م ـ ـ ــن ب ـ ــاب
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاواة أن مـ ــن اس ـت ـف ــاد
فائدة جدية من ذلــك الكسب
ت ـقــع عـلـيــه ال ـع ـقــوبــة نفسها
المحددة بتلك المواد وليس
نصفها حـتــى ال يـتـهــاون من
تـســول لــه نفسه ارت ـكــاب ذلــك
الفعل أو المشاركة فيه إضافة
إلى أن النص بتغليظ العقوبة
دافع قوي للحد من حدوثها.

العتيبي يسأل عن التحقيق في مخالفات الجمارك

جانب من اجتماع لجنة البيئة أمس
به الدفان أصبح مكانا للتلوث
البيئي والبكتيري والفيزيائي،
ألن ه ـ ــذه ال ـش ــال ـي ـه ــات تـسـبــب
أمراضا ألصحابها وفقا لتقارير
بيئية ا طـلـعــت عليها اللجنة،

م ـت ــاب ـع ــا« :ه ـ ـ ــذا مـ ــا ح ـص ــل مــع
المواطنين وننتظر نصرتهم،
ويجب أن نفزع لمن طــرق باب
األمة».

ّ
وج ــه الـنــائــب ف ــارس العتيبي س ــؤاال ال ــى وزي ــر الـتـجــارة
والصناعة وزي ــر الــدولــة لـشــؤون االت ـصــاالت وتكنولوجيا
المعلومات ،مازن الناهض ،طلب فيه إفادته بأسباب إلغاء
لجنة التحقيق الخاصة بالمخالفات المالية الواردة في تقرير
ديــوان المحاسبة  2016/2017وفقا للقرار اإلداري رقم ١٣٥
لسنة  ٢٠٢٢في 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
 ٢٠٢٢وحتى تاريخه ،والخاصة بالمنافذ الحدودية والموانئ
والمطارات ،وصورة ضوئية من كل تقارير لجان التحقيق
في اإلدارة العامة للجمارك عن آخر  3سنوات واإلجــراء ات
المتخذة بشأن التوصيات الواردة فيها.

فارس العتيبي

محليات
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ّ
البديوي لطلبة أميركا :التزموا باللوائح وعدم التعصب الفضلي تكلف الظفيري القيام بأعمال
أكد لـ ةديرجلا وجود تحركات رسمية لحل مشاكل تأخير «الفيزا» للواليات المتحدة األمين العام للجامعة
•

لوس أنجلس-
حمد العبدلي

زيادة
المستحقات
المالية لها
أثر كبير على
رفع المستوى
المعيشي
للطلبة

دعا سفير الكويت في الواليات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة االم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ج ــاس ــم
البديوي ممثلي القوائم الطالبية
فــي انـتـخــابــات االت ـحــاد الوطني
لطلبة الـكــويــت فــرع امـيــركــا إلــى
ح ــث ح ـش ــوده ــم ال ـطــاب ـيــة على
االلـتــزام بالنظم واللوائح وعدم
المبالغة في التعبير والتعصب،
ونبذ كل التصرفات التي ال تنم
عن العمل النقابي.
جاء ذلك عقب اجتماع السفير
الـ ـب ــدي ــوي م ــع م ـم ـث ـلــي االتـ ـح ــاد
وال ـ ـقـ ــوائـ ــم الـ ـط ــابـ ـي ــة وال ـه ـي ـئ ــة
التنفيذية المنظمة النتخابات
الهيئة االدارية لالتحاد الوطني
لطلبة ال ـكــويــت  -ف ــرع الــواليــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،وذل ـ ــك ع ـل ــى هــامــش
الـ ـم ــؤتـ ـم ــر ال ـ ـثـ ــامـ ــن وال ـث ــاث ـي ــن
لــات ـحــاد الـ ــذي سـيـنـعـقــد مـســاء
ال ـ ـيـ ــوم ب ـت ــوق ـي ــت م ــديـ ـن ــة ل ــوس
انجلس.
وقال البديوي لـ «الجريدة» ان
الـعـمــل الــديـمــوقــراطــي والنقابي
الكويتي ذو تاريخ طويل ،متمنيا
من الطلبة استكمال هــذا العمل
بــال ـطــري ـقــة الـ ـت ــي ي ـتــوق ـع ـهــا مــن
المواطن الكويتي بشكل عام.
ول ـف ــت إلـ ــى انـ ــه م ـنــذ وصــولــه
وزم ـ ــائ ـ ــه أع ـ ـض ـ ــاء ال ـم ـك ـت ـب ـي ــن
الثقافيين فــي كــل مــن واشنطن
ولوس انجلس ،وهم على تواصل
م ـ ــع الـ ـطـ ـلـ ـب ــة أعـ ـ ـض ـ ــاء االت ـ ـحـ ــاد
لـ ـل ــوق ــوف عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـع ــداداتـ ـه ــم
للمؤتمر.

جاسم البديوي
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ان «ا ل ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــارة
والملحقيات الثقافية دائما وأبدا
ع ـلــى اتـ ــم اس ـت ـع ــداد ل ـت ـقــديــم كل
ما يمكن لطلبتنا» ،مشددا على
ان وجــودهــم هــو لخدمة الطلبة
والوقوف معهم.

تأشيرات الطلبة
وحـ ـ ـ ــول تـ ــأش ـ ـيـ ــرات ال ـط ـل ـب ــة،
قــال البديوي ان الفترة السابقة
شـ ـه ــدت تـ ــأخـ ــرا وصـ ـع ــوب ــة فــي
استصدار التأشيرات للمواطنين
الكويتيين ،مؤكدا انه كان هناك
تـحــرك عـلــى جميع المستويات
الرسمية من الكويت وعلى رأسها
وزيــر الخارجية ،بالتواصل مع
الجانب االميركي بهذا الجانب،
«والحظنا خالل االسابيع الثالثة
الـمــاضـيــة زيـ ــادة ف ــي اسـتـصــدار

التأشيرات وانخفاض المشاكل».
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ــاف «ان ا لـ ـصـ ـع ــو ب ــات
السابقة كــانــت السـبــاب شرحها
ال ـجــانــب االم ـيــركــي تـتـعـلــق بقلة
عــدد الموظفين ،وتغيير النظام
على اثر جائحة كورونا ،وبالتالي
أصـ ـ ـب ـ ــح ال ـ ـن ـ ـظـ ــر فـ ـ ــي الـ ـطـ ـلـ ـب ــات
يستغرق وقتا اط ــول» ،الفتا الى
«ان الجانب االميركي مؤخرا أقر
نظاما جديدا وبدأنا نشعر بنوع
مــن السرعة فــي االص ــدار ،ونحن
ن ــراق ــب ون ـت ــواص ــل م ــع ال ـجــانــب
االميركي بشكل دائــم» ،موضحا
انه خالل عمله سفيرا في الواليات
المتحدة منذ نحو  3اشهر عقد ما
يقارب  7اجتماعات بهذا الشأن.

زيادة المخصصات
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــص زي ـ ـ ـ ـ ـ ــادة
مـخـصـصــات المبتعثين ،توجه
الـ ـب ــدي ــوي ب ــال ـش ـك ــر ال ـ ــى رئ ـيــس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء سـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ اح ـم ــد
ال ـنــواف الـصـبــاح ،عـلــى مـبــادرتــه
واهتمامه الشخصي ،وحث جميع
الـمـســؤولـيــن عـلــى الـمـضــي قدما
التخاذ هذا القرار المهم ،معتبرا
ان القرار سيكون له االثر الكبير
ع ـلــى رف ــع ال ـم ـس ـتــوى الـمـعـيـشــي
ل ـل ـط ـل ـبــة ،م ــؤك ــدا ان الـ ـق ــرار جــاء
بعد دراسة مستفيضة من وزارة
التعليم العالي والمكاتب الثقافية
لقياس التضخم وغالء المعيشة
الذي لحق بدول العالم.

ً
• السعيد نائبا لمديرة الجامعة للعلوم الطبية والخضر لألبحاث
ً
ً
• الفضالة نائبا للخدمات المساندة والوقيان عميدا لـ «اإلدارية»
• الهاجري لـ «القبول والتسجيل» والمغربي لـ «الصحة العامة»

أص ـ ـ ــدرت م ــدي ــرة ج ــام ـع ــة ال ـك ــوي ــت ب ــاإلن ــاب ــة،
د .س ـعــاد الـفـضـلــي ،مـجـمــوعــة م ــن الـ ـق ــرارات في
المناصب اإلشرافية في الجامعة؛ أبرزها إنهاء
تكليف األمين العام للجامعة باإلنابة د .محمد
زينل ،وتكليف القائم بأعمال عميد كلية التربية،
د .فــايــز الـظـفـيــري ب ــدال م ـنــه ،إض ــاف ــة إل ــى عمله
األصلي.
وتضمنت الـقــرارات ،التي حصلت «الجريدة»
على نسخة منها ،تكليف د .عادل الحنيان قائما
بــأع ـمــال نــائــب مــديــر الـجــامـعــة لـلـعـلــوم 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 المال ،القائم
بأعمال نائب مدير الجامعة للخدمات األكاديمية
المساندة ،وتكليف خالد الفضالة األستاذ بقسم
الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة والبترول
بدال منه.
وتـضـمـنــت إن ـه ــاء تـكـلـيــف د .إبــراه ـيــم م ـيــرزا،
م ـســاعــد عـمـيــد كـلـيــة ال ـع ـلــوم اإلداري ـ ـ ــة لـلـشــؤون
الطالبية القائم بأعمال عميد كلية العلوم اإلدارية،
وتكليف د .عــادل الوقيان القائم بأعمال رئيس
قـســم اإلدارة والـتـســويــق بكلية الـعـلــوم اإلداري ــة

نقابة «التعليم العالي» لتفعيل «األبحاث» ينظم المعرض العلمي
مرسوم أكاديمية الفنون
الخامس للطفل

اس ـ ـت ـ ـغـ ــرب رئ ـ ـيـ ــس ن ـق ــاب ــة
ال ـع ــام ـل ـي ــن ب ـ ـ ـ ــوزارة الـتـعـلـيــم
العالي ،نائب رئيس االتحاد
الوطني للموظفين ،د .خالد
البراك ،تعطل تنفيذ المرسوم
رق ــم  391لـسـنــة  2010بـشــأن
إنـ ـ ـش ـ ــاء أك ــاديـ ـمـ ـي ــة ال ـك ــوي ــت
للفنون.
وق ــال ال ـب ــراك ،فــي تصريح
صحافي أم ــس ،إن المرسوم
يـنـ ّـص على أن يـكــون المعهد
ا ل ـعــا لــي لـلـفـنــون الموسيقية
والـ ـمـ ـعـ ـه ــد الـ ـع ــال ــي ل ـل ـف ـنــون
ال ـم ـس ــرح ـي ــة ت ــاب ـع ـي ــن ل ـه ــذه
األكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة ،الف ـ ـتـ ــا إلـ ـ ــى أن
الـ ـفـ ـق ــرة ال ــرابـ ـع ــة م ــن الـ ـم ــادة
األول ـ ــى م ــن ال ـم ــرس ــوم نصت
على أن يتولى اإلشــراف على
األك ــاديـ ـمـ ـي ــة م ـج ـلــس أمـ ـن ــاء،
ويـ ـك ــون ه ــو ال ـس ـل ـطــة الـعـلـيــا
لألكاديمية ،كما نصت المادة
 9من المرسوم على أن تكون
لألكاديمية اعـتـمــادات مالية
خاصة بها ،إال أن المرسوم ال
ً
يزال معطال ولم يتم تطبيقه.
وأوضح أن استمرار الوضع
ال ـحــالــي وتـبـعـيــة الـمـعـهــديــن

لمظلة وزارة التعليم العالي
ّ
يشكل عبئا ماليا وإداريا على
الوزارة ،كما أن طبيعة عملهما
تختلف كليا عن الوزارة.
وط ـ ــال ـ ــب ال ـ ـ ـبـ ـ ــراك م ـج ـلــس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء بـ ـ ـس ـ ــرع ـ ــة ت ـف ـع ـي ــل
المرسوم رقم  391لسنة 2010
لتخفيف األعباء عن «التعليم
العالي» ،وإتاحة الفرصة لهذه
الـ ـمـ ـع ــاه ــد ب ــالـ ـحـ ـص ــول عـلــى
استقالليتها واالنطالق نحو
التميز واالرتقاء بمخرجاتها.

جانب من افتتاح المعرض

●

فهد الرمضان

أعـ ـل ــن الـ ـم ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي
لقطاع التسويق والعمليات
ال ـت ـج ــاري ــة ب ـم ـع ـهــد ال ـكــويــت
لـ ـ ـ ـ ـ ــأب ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــاث ال ـ ـ ـع ـ ـ ـل ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة
عبدالمحسن الهارون ،تدشين
ال ـم ـعــرض الـعـلـمــي الـخــامــس
للطفل بمجمع األفنيوز أمس
ويستمر  3أيام.
وأشـ ـ ـ ــار الـ ـ ـه ـ ــارون إل ـ ــى أن
ه ــذا ال ـم ـع ــرض ،الـ ــذي يقيمه

ً
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـهـ ــد س ـ ـ ـنـ ـ ــويـ ـ ــا ،ي ـس ـه ــم
ف ـ ــي ت ـن ـم ـي ــة ع ـ ـقـ ــول األبـ ـ ـن ـ ــاء،
وإكـ ـس ــابـ ـه ــم م ـ ـهـ ــارة ال ـب ـحــث
ً
ال ـع ـل ـمــي واالكـ ـتـ ـش ــاف ،الف ـتــا
إلــى أنــه يـتــاح الـمـشــاركــة فيه
لطلبة ال ـمــدارس ممن تــراوح
أع ـم ــاره ــم ب ـيــن  6و 12سـنــة،
وهــي المرحلة العمرية التي
تتشكل فيها اهتمامات الطلبة
ال ـع ـل ـم ـي ــة ،ويـ ـظـ ـه ــر شـغـفـهــم
بالمعرفة واكتشاف األشياء،
كما أن ما يتعلمه األطفال في

ً
هذه المرحلة يظل محفورا في
أذهانهم ،ويشكل قاعدة لرسم
توجهاتهم نحو المستقبل.
وح ــول آلـيــة الـمـشــاركــة في
المعرض ،قــال إنها مجانية،
وتـ ـ ـ ـت ـ ـ ــم مـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ــال ت ـع ـب ـئ ــة
اس ـ ـت ـ ـمـ ــارة م ـخ ـص ـص ــة ل ــذل ــك
ف ــي م ـق ــر ال ـم ـع ــرض بـمـجـمــع
األ فـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوز ،أو ا ل ـت ـس ـج ـي ــل
الـ ـمـ ـسـ ـب ــق ع ـ ــن طـ ــريـ ــق راب ـ ــط
التسجيل اإللكتروني.

للقيام بأعمال عميد كلية العلوم اإلدارية.
وشملت ال ـقــرارات تكليف د .مشاعل الحملي
األسـ ـت ــاذ بـقـســم ال ـل ـغــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة وآدابـ ـه ــا في
كلية اآلداب للقيام بــأعـمــل مـســاعــد نــائــب مدير
الجامعة للشؤون العلمية لشؤون هيئة التدريس
والعالقات الثقافية ،كما كلف د .عبدالله الهندال
األستاذ المساعد في قسم الكيمياء بكلية العلوم
للقيام بأعمال مساعد مدير البرنامج اإلنشائي
للبنية التحتية.
وكشفت ال ـقــرارات عــن انـهــاء تكليف د .فاضل
عباس القيام بأعمال عميد القبول والتسجيل
وتكليف د .عبدالله الهاجري ،العميد المساعد
بـكـلـيــة اآلداب ل ـل ـشــؤون األك ــادي ـم ـي ــة واألب ـح ــاث
والدراسات العليا بدال منه.
وت ــم إن ـهــاء تكليف د .نــاصــر الـتـنــاك األسـتــاذ
ال ـم ـشــارك ف ــي قـســم الـكـيـمـيــاء الـصـيــدلـيــة 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.
ودع ــت ال ـقــرارات كــل مــن تــم إنـهــاء تكليفه إلى
ضرورة تقديم إقرار الذمة المالية للهيئة العامة
لمكافحة الفساد خالل شهرين من تاريخ صدور
القرار.

ً
ً
إلعاقة» تدشن يوما رياضيا
«ا«اإلعاقة»
لإلعاقات الذهنية
دشنت الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة ،أمس ،بالتعاون
مع مؤسسة الرعاية المتكاملة لــذوي اإلعاقة ورابطة أمهات
مـتــازمــة ال ــداون فعالية الـيــوم الــريــاضــي لــإعــاقــات الذهنية
بعنوان «أ نـتــم بقلوبنا» برعاية وز ي ــرة ا لـشــؤون االجتماعية
والتنمية المجتمعية وز يــرة 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
ً
ورعاية وتأهيل ذوي اإلعاقة ،كاشفا عن إقامة هيئة اإلعاقة
فـعــالـيــة ريــاضـيــة وإعــام ـيــة ك ـبــرى بـمـنــاسـبــة ال ـيــوم العالمي
ألصحاب اإلعاقة في شهر ديسمبر المقبل.
مــن جهته ،قــال المدير ا لـعــام لمؤسسة ا لــر عــا يــة المتكاملة
لــذوي اإلعاقة مشعل شامان لـ «كونا» إن األنشطة الرياضية
تساهم في تحسين الصحة النفسية لذوي اإلعاقة كما تسهل
من عملية العالج التأهيلي لهم السيما في تحسين وتطوير
مهاراتهم.
وأضاف شامان أن المؤسسة تمتاز بتقديم خدمات العالج
الـتــرفـيـهــي للمعاقين لـمـســاعــدتـهــم فــي الـتــأقـلــم والـتـكـيــف مع
قدراتهم ،مؤكدا أن هذه الفعاليات الرياضية تساهم أيضا في
إدماجهم بالمجتمع وفقا لقدراتهم الجسدية والعقلية.
وأش ــار إلــى أن فعالية الـيــوم الــريــاضــي لــإعــاقــات الذهنية
تشتمل على عدة مسابقات ترفيهية وحركية تساعد في اجتياز
صعوبة الـتــواصــل مــع اآلخــريــن وكـســر حــاجــز الـخــوف لديهم
وتطوير مهاراتهم الرياضية.

رئاسة األركان نظمت محاضرة
توعية ضد االحتيال اإللكتروني
ب ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة رئـ ـ ــاسـ ـ ــة األركـ ـ ـ ـ ــان
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ـ ـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــش ،ن ـظ ـم ــت
مديرية العمليات السيبرانية
مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاض ـ ـ ــرة ع ـ ـ ـ ــن االح ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــال
اإللكتروني بمناسبة األسبوع
الدولي للتوعية ضد االحتيال
االل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي ،ب ـ ـهـ ــدف تــوع ـيــة
م ـن ـت ـس ـبــي وزارة ا ل ـ ــد ف ـ ــاع مــن
العسكريين والمدنيين بخطر
ح ـم ــات االح ـت ـي ــال وال ـقــرص ـنــة
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ،ورفـ ـ ــع مـسـتــوى
الــوعــي واإلدراك بكيفية كشف
هذه االحتياالت وآلية التعامل
معها لحماية أنفسهم وأسرهم
ومؤسساتهم.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ــديـ ـ ــر الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات
ال ـس ـي ـب ــران ـي ــة ،ال ـع ـم ـي ــد ال ــرك ــن
ال ـ ـب ـ ـحـ ــري الـ ـمـ ـهـ ـنـ ــدس م ـح ـمــد

سلة أخبار
محافظ األحمدي يتابع
خطط التخييم واألمطار

ال ـت ـقــى م ـحــافــظ األح ـم ــدي
الـشـيــخ ف ــواز الـخــالــد الـمــديــر
العام لمديرية امــن االحمدي
بــال ـت ـك ـل ـيــف ال ـع ـم ـي ــد مـحـمــد
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـط ـ ـ ـيـ ـ ــري ،ح ـ ـي ـ ــث ه ـ ـنـ ــأه
بمناسبة مباشرته مهام عمله
فــي مــوقـعــه الـجــديــد ،متمنيا
له ولمنتسبي القطاع االمني
بالمديرية التوفيق والسداد
ف ــي مــواص ـلــة اداء رســالـتـهــم
الوطنية والمجتمعية البالغة
االهـمـيــة فــي تحقيق الـمــزيــد
من األمن واألمان على امتداد
مـ ـن ــاط ــق ال ـم ـح ــاف ـظ ــة وع ـل ــى
أكـ ـم ــل وج ـ ـ ــه. وج ـ ـ ــرى خ ــال
الـ ـلـ ـق ــاء اس ـ ـت ـ ـعـ ــراض ج ـه ــود
مـ ــديـ ــريـ ــة األم ـ ـ ــن عـ ـل ــى م ـ ــدار
الـعــام وجـهــودهــا االعتبارية
الموسمية ،ومنها ما يتعلق
بموسمي األمطار والتخييم،
ح ـيــث اط ـل ــع ال ـم ـحــافــظ عـلــى
خطط وبرامج القطاع األمني
لتأمين الموسمين بالتنسيق
وال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاون مـ ـ ـ ــع م ـخ ـت ـل ــف
االجـ ـه ــزةالــرس ـم ـيــة اإلداري ـ ــة
والفنية والخدمية ذات الصلة
بـ ـم ــا ي ـك ـف ــل اقـ ـص ــى درجـ ـ ــات
التأمين لسالمة للمواطنين
والمقيمين ورواد ا لـبــر على
امتداد مناطق المحافظة.

معرض الفرص الوظيفية
بـ «التطبيقي»  28الجاري

أعـ ـلـ ـن ــت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـع ــام ــة
للتعليم التطبيقي والتدريب،
ت ـن ـظ ـيــم ال ـم ـع ــرض ال ـس ـنــوي
الـخــامــس لـلـفــرص الوظيفية
وال ــدراسـ ـي ــة م ــن  28إلـ ــى 30
ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ،بـ ــالـ ــديـ ــوان ال ـع ــام
للهيئة في الشويخ .وأفــادت
ال ـم ـن ـس ـق ــة ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـم ـعــرض
فــاطـمــة الـصــايــغ ،بــأن الهيئة
ح ــري ـص ــة ع ـل ــى ت ـن ـظ ـيــم ه ــذا
ال ـم ـع ــرض ك ــل ع ـ ــام ،لـتــوفـيــر
فرص تواصل دائم مع سوق
العمل ،بقطاعاته الحكومية
وال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،ل ـت ـح ـق ـي ــق ع ــدة
أه ـ ـ ـ ـ ــداف ،مـ ـنـ ـه ــا :فـ ـت ــح آف ـ ــاق
جديدة أمام الطلبة الخريجين
والمتوقع تخرجهم ،لمعرفة
ف ــرص الـعـمــل الـمـتــوافــرة لهم
بسوق العمل .وذكرت الصايغ،
في تصريح صحافي ،أمس،
أن الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــرض ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام
س ـي ـكــون ب ـم ـشــاركــة ع ــدد من
الجهات الحكومية والخاصة
والـمــؤسـســات التعليمية من
داخل الكويت وخارجها.
وأضافت الصايغ أن فريق
ال ـع ـم ــل ال ـم ـك ـل ــف بــالـتـنـظـيــم
ً
يعمل جــاهــدا على أن يحقق
الـمـعــرض األه ــداف المرجوة
منه ،لكونه من أكبر المعارض
ال ــوظـ ـيـ ـفـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــى م ـس ـت ــوى
الكويت.

«األرصاد» :أمطار خفيفة
وغبار في عطلة األسبوع

بــوعــركــي ،أن األم ــن السيبراني
مـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــع ،وأن
االحتيال اإللكتروني له تأثير
خطير على المجتمع ،وستقوم
مديرية العلميات السيبرانية

بإقامة العديد من المحاضرات
ف ــي مـخـتـلــف وحـ ـ ــدات الـجـيــش
الكويتي ،بـهــدف زي ــادة الوعي
ّ
وت ـجــنــب ال ــوق ــوع ف ــي عمليات
االحتيال اإللكتروني.

ً
شعبان وكيال للتخطيط
بـ «الكهرباء»

ُ
«النجاة» تطلق «جمعة اليمن»
إلغاثة النازحين والمتضررين

أصـ ـ ـ ـ ــدرت وزيـ ـ ـ ـ ــرة األش ـ ـغـ ــال
العامة وزيــرة الكهرباء والماء
وال ـط ــاق ــة ال ـم ـت ـجــددة د .أمــانــي
بوقماز قرارا بتكليف مدير إدارة
نظم المعلومات م .علي شعبان
القيام بأعمال الوكيل المساعد
ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط والـ ـت ــدري ــب ون ـظــم
الـمـعـلــومــات بـ ـ ــوزارة الـكـهــربــاء
والماء .بدورها ،أصدرت وكيلة
وزارة األش ـغ ــال ال ـعــامــة م .مي
ال ـم ـس ـع ــد قـ ـ ـ ــرارا بـ ـن ــدب حـصــة
عجران إدارة متابعة المشاريع
بقطاع المشاريع الكبرى ،إضافة
إلى عملها القيام بأعمال مدير
إدارة تـنـفـيــذ م ـشــاريــع الـمـطــار
بـ ـ ـ ــذات الـ ـقـ ـط ــاع حـ ـت ــى ان ـت ـه ــاء
اإلجراءات الخاصة باإلعالن عن
شغل الوظيفة.

كشف مدير إدارة الموارد والحمالت بجمعية النجاة الخيرية عمر
ً
الـشـقــراء عــن إط ــاق «جمعة الـيـمــن» ،الـيــوم ( 25ال ـجــاري) ،الفـتــا إلــى أن
المشروع يهدف لتوفير الــدفء والغذاء والــدواء للفئات األشــد حاجة،
ً
ً
ويأتي ضمن حملة «دفئا وسالما» الشتوية.
ً
وأوضــح الشقراء ،الذي يتواجد حاليا في اليمن على رأس وفد من
«النجاة» لتوزيع المساعدات على النازحين والمتضررين ،أن المشروع
ً
يأتي في وقت يواجه  4ماليين نازح يمني ظروفا صعبة ،ويعتمد 73
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 خالل األيــام القادمة بتوزيع  2000سلة
غذائية ،و 2000بطانية ،و 500كوبون كسوة ،كما سيشرف على إجراء
 200عملية عـيــون .وح ــول آلـيــة الـتــوزيــع فــي ظــل األوض ــاع اإلنسانية
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».

ت ــوقـ ـع ــت إدارة األرص ـ ـ ـ ــاد
الجوية أن يكون الطقس دافئا
نـ ـه ــارا وم ــائ ــا ل ـل ـب ــرودة ليال
في عطلة نهاية األسـبــوع ،مع
فرصة ألمطار خفيفة متفرقة،
وتـ ـك ــون الـ ــريـ ــاح خ ـف ـي ـفــة إل ــى
معتدلة ،تنشط على فترات مع
فرصة للغبار ببعض المناطق
خصوصا المكشوفة ،تــؤدي
إلــى ارتفاع أمــواج البحر أكثر
من ست أقدام.
وق ـ ـ ـ ــال م ـ ــراق ـ ــب ال ـت ـن ـب ــؤات
الـجــويــة ب ـ ــاإلدارة عبدالعزيز
ال ـقــراوي ،لــ«كــونــا» ،إن الطقس
اليوم يكون مائال للحرارة نهارا
معتدال ليال وغائما ،والرياح
جـنــوبـيــة شــرقـيــة خفيفة إلــى
م ـع ـتــدلــة مـ ــع ف ــرص ــة ألم ـط ــار
خفيفة متفرقة وفرصة للغبار
على بعض المناطق خاصة
ال ـغ ــرب ـي ــة ،ودرجـ ـ ــات الـ ـح ــرارة
ال ـع ـظ ـمــى ال ـم ـتــوق ـعــة ب ـيــن 28
و 30درجــة مئوية ،والصغرى
بـ ـي ــن  15و 17درج ـ ـ ـ ـ ــة .وع ــن
الطقس غ ــدا ،أوض ــح الـقــراوي
ان ــه ي ـكــون داف ـئ ــا ن ـه ــارا مائال
لـلـبــرودة ليال وغــائـمــا جزئيا
إل ــى غ ــائ ــم ،وال ــري ــاح جنوبية
شــرقـيــة تـتـحــول إل ــى شمالية
غربية خفيفة إلى معتدلة مع
فرصة ألمطار خفيفة متفرقة،
ودرجـ ـ ـ ــات ال ـ ـحـ ــرارة الـعـظـمــى
المتوقعة بين  25و 27درجــة
مئوية ،والـصـغــرى المتوقعة
بين  17و 19درجة.

ً
بومبيو تغادر « »Grey’s Anatomyبعد  19موسما
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َّ
ود عــت نجمة «،»Grey’s Anatomy
إيلين بومبيو ،جمهور الدراما الطبية
الـشـهـيــرة ،حـيــث ن ـشــرت رســالــة دافـئــة
ع ـب ــر ح ـســاب ـهــا ب ـ ـ «إنـ ـسـ ـتـ ـغ ــرام» تـشـكــر
فـيـهــا قــا عــدة ا لـمـعـجـبـيــن األو ف ـي ــاء على
الدعم ا لــذي قدموه لها وللمسلسل عبر
ً
 19موسما .
تــأ تــي ر ســا لــة بــو مـبـيــو لـلـجـمــا هـيــر بعد
أسبوع واحد فقط من نهاية الموسم الـ ،19
والتي كانت آ خــر حلقة رسمية للمتدربة،
التي أصبحت رئيس قسم الجراحة العامة.
ً
كـتـبــت ا لـمـمـثـلــة ذات ا ل ـ ـ  53ع ــا م ــا  ،قــا ئـلــة:
«أ نــا ممتنة إ لــى األ بــد ،وسعيدة ُ
للحب ا لــذي

ً
أظهرتموه لي جميعا ،ولدعم العرض لمدة 19
ً
موسما .إن صنع مسلسل ()Grey’s Anatomy
ً
ل ــم ي ـك ــن م ـم ـك ـن ــا ع ـل ــى اإلط ـ ـ ــاق ،لـ ــوال أف ـضــل
المعجبين في العالم».
كـمــا ألـمـحــت بــومـبـيــو إل ــى أن الـمـشــاهــديــن
ق ــد يـ ـ ــرون م ـي ــري ــدي ــث غـ ـ ــراي مـ ــرة أخـ ـ ــرى فــي
الـمـسـتـقـبــل ،قــائ ـلــة إن ـهــا «س ـت ـعــود بــالـتــأكـيــد
لـ ـ ــزيـ ـ ــارة غ ـ ــراي ـ ــز أنـ ـ ــاتـ ـ ــومـ ـ ــي» ،حـ ـي ــث ت ـ ــم فــي
أغسطس إعالن نبأ رحيلها ،وتصميم خروج
شخصيتها من العمل لتظهر كضيف محتمل
في المستقبل.

تايلور سويفت «أفضل فنان لهذا العام»
»RED
حصدت جوائز حفل الموسيقى األميركية عن ألبوم ««RED

إيلين بومبيو

طرح الجزء الثاني من «أفاتار»  16ديسمبر
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة ت ــويـ ـنـ ـتـ ـي ــث س ـي ـن ـش ــري
س ـتــوديــوز ،عـلــى حـســابـهــا الــرسـمــي بموقع
ويبو ،أن الجزء الثاني الذي طال انتظاره من
فيلم «أفاتار» ُ
سيطرح بدور السينما العالمية
ً
في  16ديسمبر ،كما ُ
سيعرض بالصين أيضا.
ف ـي ـلــم «»Avatar: The Way of Water
أو (أف ــات ــار :طــريــق ال ـم ــاء) ،لـلـمـخــرج جيمس
كــامـيــرون ،هــو أحــد األف ــام األجنبية القليلة
ال ـتــي دخ ـلــت ال ـس ــوق الـصـيـنـيــة ف ــي األش ـهــر
األخ ـيــرة ،إلــى جــانــب أفــام أخ ــرى ،مــن بينها
أحدث نسخة من سلسلة «مينيونز».
تــدور أحــداث الفيلم بعد أكثر من عقد من
ال ــزم ــان ،عـقــب أح ــداث الفيلم األول .ويحكي
«أف ــات ــار طــريــق ال ـم ـيــاه» قـصــة عــائـلــة ســولــي
(جيك ونيتيري وأطفالهما) ،والمشاكل التي
تتبعهم ،واألطوال التي يسافرون فيها لحماية
بعضهم الـبـعــض ،وال ـم ـعــارك الـتــي يقاتلون
فيها للبقاء على قيد الحياة ،والمآسي التي
يتحملونها في مواجهة تنانين البرمائيات
الزرقاء العمالقة في السماء.

ملصق الفيلم

ً
ألبا تستعد مبكرا لالحتفال بالكريسماس

سويفت وكاميال كابيلو بإحدى الحفالت
فازت نجمة البوب األميركية تايلور سويفت بجائزة أفضل فنان لهذا العام في حفل
تــوزيــع جــوائــز الموسيقى األميركية ال ــذي أقـيــم أمــس األول على مـســرح 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 « .»REDوفاز هاري
ً
ستايلز بجائزة أفضل أغنية بــوب .أمــا جــائــزة أفضل فيديو غنائي ،التي ذهبت أيضا
لسويفت ،فهي عن أغنية «.»All Too Well
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
بجائزة أفضل مغنية هيب هوب .أما أفضل أغنية هيب هوب ،فذهبت إلى أغنية «Wait For
 ،»Uوهي تعاون بين درايك وتيمز ،وفيوتشر.
وفازت فرقة « »BTSالكورية الجنوبية بجائزة أفضل فرقة « ،»K-Popمتفوقة على بالك
بينك ،وسيفنتين ،تومورو  Xتوجيزر ،وتويز.
ً
وحصدت « »BTSأيضا جائزة أفضل فرقة أو ثنائي غنائي في فئة البوب أو الروك ،والتي
تنافس معها فيها كولدبالي ،وايماجن ،ودراجونز ،ومانسكين ،ووان ريببلك .وفاز بجائزة
أفضل ألبوم روك ألبوم « »Imperaلفرقة الروك السويدية «.»Ghost
وفاز كريس براون بجائزة أفضل مغني  ،R&Bوفازت بيونسيه بجائزة أفضل مغنية
عن نفس الفئة ،كما فاز ماشين جن كيلي بجائزة أفضل مغني روك ،وذهبت جائزة أفضل
أغنية روك ألغنية  ،Begginغناء «مانسكين».
مغن التيني ،فيما حصدت أنيتا جائزة أفضل مغنية
وحصد باد باني جائزة أفضل
ٍ
التينية ،وذهبت جائزة أفضل فنان  ،Afrobeatsوهي 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 تـفــوق ســويـفــت لـهــذا ال ـعــام ج ــاء نتيجة
ً
النجاح المذهل أللبومها الجديد الذي أصبح األكثر بثا في
ً
يوم واحد في تاريخ سبوتيفاي ،وأكبر ألبوم بوب استماعا
ً
ً
على أبل ميوزك ،كما حقق رقما قياسيا آخر في بيع عدد نسخ
ً
أسطوانات األلبوم ،وأصبح األكثر مبيعا في نسخ الفينال
ً
منذ عام  1991بمبيعات تجاوزت  575ألف نسخة ،مسجال
ً
ً
مليونا و 578ألفا من المبيعات في الواليات المتحدة خالل
أسبوع من طرحه ،وهو أكبر تسجيل أسبوعي أللبوم في
الواليات المتحدة األميركية منذ سنوات.
أغان
وأصبحت سويفت أول فنانة تحتل قائمة أكبر 10
ٍ
فــي منصة  Billboard Hot 100لـمــدة أسـبــوع بأغنيتها
ً
 Anti-Heroمتفوقة على الفنان دريك ،الذي احتل سابقا
أول  9مراكز في قائمة المنصة لمدة أسبوع منذ سبتمبر
 ،2021لتحتل بذلك المركز الثاني في قائمة النجوم األكثر
ً
تواجدا بقائمة منصة  ،Billboard Hot 100وتفوقت بهذا
المركز على العديد من النجوم العالميين ،منهم :مادونا
ومايكل جاكسون وريهانا وغيرهم ،ويحتل المركز األول
الفنان العالمي دريك.
(رويترز)
س
و
يف

ت

عائلة جيسيكا ألبا

حرصت النجمة األميركية جيسيكا ألبا
على اإلعداد لالحتفال بأعياد الكريسماس
ً
مبكرا ،عبر صورة بصحبة عائلتها شاركت
كواليسها من خالل عدة صور على حسابها
بـ «إنستغرام» ،وظهرت فيها بصحبة زوجها
ً
وأبنائها وهم يرتدون جميعا البيجامات
التي تزينت بعالمات شجر الكريسماس.
وبعد النجاح الكبير الذي حققته في عالم
التمثيل والسينما ،أطلقت جيسيكا عام
 2012مجموعة ،The Honest Company
أي الشركة الصادقة ،وهي عبارة عن سلع
مـنــز لـيــة للمستهلكين خــا ل ـيــة م ــن ا ل ـمــواد
الصناعية وحفاضات األطفال ،إضافة إلى
منتجات للعناية ببشرة الجسم ،واستطاعت
مــن خــال مشروعها الناجح تكوين ثــروة
تعادل  340مليون دوالر.
كما ابـتـكــرت ألـبــا شــركــة تـقــدم منتجات
صديقة للبيئة لألمهات وحديثي الــوالدة،
وضـغـطــت لـتـعــديــل قــان ــون مــراق ـبــة ال ـمــواد
السامة لعام .1976

ً
ويست يترشح مجددا للرئاسة األميركية

تايلور سويفت

تتسلم الجائزة

أعـ ـل ــن م ـغ ـن ــي الـ ـ ـ ــراب األمـ ـي ــرك ــي «ي ـ ــي»،
الـمـعــروف سابقا بــاســم كــانــي ويـســت ،أنه
يستعد حاليا لخوض االنتخابات الرئاسية
مرة أخرى.
وق ــال ويـســت إن ــه «يـعـمــل عـلــى الحملة»
م ــع ال ـص ـحــافــي وال ـم ـع ـلــق الـيـمـيـنــي ميلو
يــانــوبــولــوس ،وفـقــا لمقطع فـيــديــو نشره
مــوقــع القيل وال ـقــال ،الـخــاص بالمشاهير
إك ــس  ،17والـ ــذي أع ـلــن فـيــه يــانــوبــولــوس
موافقته رسميا على إطالق تلك الحملة.
يـشــار إلــى أن ويـســت ( 45عــامــا) ،الفائز
ب ـج ــائ ــزة غ ــرام ــي ،كـ ــان ق ــد أع ـل ــن ال ـتــرشــح
ك ـم ــرش ــح م ـس ـت ـقــل ف ــي ان ـت ـخ ــاب ــات ،2020
وحـصــل على نحو  70ألــف صــوت فــي 12
والية.
وكان مغني الراب «الشهير» مثارا للجدل
ف ــي غـ ـض ــون األس ــابـ ـي ــع األخـ ـ ـي ـ ــرة ،بـسـبــب
تـعـلـيـقــاتــه ال ـم ـت ـكــررة ال ـم ـعــاديــة للسامية،
وقـ ــام مــوقـعــا إن ـس ـت ـغــرام وتــوي ـتــر بتقييد
حساباته مؤقتا الشهر الماضي ،في حين
أنهت أديداس تعاونها والتوقف عن إنتاج
مـنـتـجــات تحمل عــامــة «ي ـيــزي» الشهيرة
لألحذية والمالبس.
(د ب أ)

كاني ويست

فلك
الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

 21مارس  19 -أبريل

 20أبريل  20 -مايو

 21مايو  21 -يونيو

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :اعتقادك الراسخ بأنك بلغت ذروة
النجاح ُيعيق ُّ
تقدمك.
ً
عاطفيا :عــامــل شــريــك حياتك كصديق
تكسب محبته وثقته.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ق ــدرت ــك ف ــي ال ـت ـع ــال ــي عــن
ً
اإلساءة تزيد نفسك اطمئنانا.
رقم الحظ9 :

ً
مهنيا :خــوفــك مــن ارتـكــابــك الفشل هو
المدخل الصحيح إليه ،فانتبه.
ً
ً
عاطفيا :إن لم يكن قلبك ُحرا من كل قيد،
ُ
فال قدرة له على الحب.
ً
اجتماعيا :استثمر كل لحظة في حياتك،
ً
فهي لن تعود أبدا.
رقم الحظ6 :

ً
مهنيا :برجك إلى جانبك إذا أردت المجازفة
في أمر يتعلق بعملك.
ً
عــاطـفـيــا :كـلـمــا ازدادت مـعــرفـتــك بالشريك
أحببته لصدقه وإخالصه لك.
ً
اجتماعيا :أصدق أفعال الخير هو ما يصدر
ً
عنك تلقائيا.
رقم الحظ16 :

ً
مهنيا :الخطوة األولــى على درب التغيير
في عملك هي االقتناع بإمكانية حصوله.
ً
عــاط ـف ـيــا :م ــا فــاتــك م ــن أيـ ــام ال ـس ـعــادة مع
الحبيب لن يستعاد ،فاحرص عليها.
ً
اجتماعيا :لن تستطيع الغوص في أعماق
اآلخرين ما لم تتعلم اإلصغاء.
رقم الحظ29 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
َّ
تتسرع في أي عملية بيع أو
مهنيا :ال
شراء ،فبرجك ليس إلى جانبك.
ً
ً
عاطفيا :برجك متأهب عاطفيا ،ويضع
ً
ً
في طريقك وجها محببا.
ً
اجتماعيا :أكثر من مفاجأة تتلقى في
بيتك ،وجميعها يبعث على السرور.
رقم الحظ8 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر
ً
ً
مهنيا :قــد يجلب لــك الـقــدر نجاحا ،فال
تجعل الكسل يسترده.
ً
عاطفيا :تختلف مــع الشريك حــول أمـ ٍـر
بديهي ال يستحق النقاش.
ً
اجتماعيا :انتبه! الحياة ليست بمزيد من
السنوات ،بل في إضافة السعادة إليها.
رقم الحظ12 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :إن كانت مصاعب العمل قوية
ُ
ف ــي تـحـطـيـمــك ،ف ــك ــن أقـ ــوى مـنـهــا في
نهوضك.
ً ُ
عاطفيا :خذ رأي شريك ُعمرك ،واجعله
يشعر باحترامك لمعرفته.
ً
اجتماعيا :إن خرجت أمام المشكلة عن
طورك تصبح لديك مشكلتان.
رقم الحظ19 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :ال يمكنك تغيير الماضي ،فانظر
إلى المستقبل بحزم وتفاؤل.
ً
عاطفيا :أسرع طريق إلى سعادتكما أن
ً
تبحثا عنها اليوم ،وليس غدا.
ً
اجتماعيا  :االبتسامة بطاقة صالحة
للدخول بها إلى قلوب اآلخرين.
رقم الحظ37 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مهنيا :ال تتحقق أحالمك بذاتها ،بل أنت
من يجب أن يحققها.
ً
ً
عــاطـفـيــا :إذا كنت تــريــد الـبـقــاء شــابــا ،فال
ُ
تتوقف عن الحب.
ً
اجتماعيا :ابتعد عن العدائية في تواصلك
ً
مع اآلخرين ،وعن التبجح أيضا.
رقم الحظ33 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :وقتك أثمن من الذهب ،فمتى ذهب
ال يمكنك شراؤه بالذهب.
ً
عاطفيا :التناقض الذي بينكما جميل إذا
َّ
َّ
تحول إلى حوار بناء.
ً
اجتماعيا :شــارك أفــراد العائلة بفرحك،
فيتضاعف.
رقم الحظ24 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنيا :الخبرة التي تكتسبها في عملك
توازي الشهادة التي نلتها في جامعتك.
ً
عاطفيا :إن لــم يكن ُحبك الجديد أقــوى،
َّ
فهو نسخة باهتة عما سبق.
ً
اجتماعيا :من يعمل على إرضــاء جميع
الناس لن يستطيع إرضاء نفسه.
رقم الحظ11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
ً
مهنيا :خبرتك المهنية تنضج رويــدا
ً
رويدا ،ومهارتك في معرفة استخدامها.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ال ت ـخ ــف م ــن ال ـت ـع ـب ـيــر عــن
ع ــواطـ ـف ــك ،فـ ـ ــإن ت ــرك ـت ـه ــا فـ ــي داخ ـل ــك
حطمتك.
ً
اجتماعيا :عطاؤك من ال يستحق من
معارفك ،كإلقائك الملح في البحر.
رقم الحظ37 :

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

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
«الـمـقـهــى الـثـقــافــي» المصاحب
لمعرض الكويت الدولي للكتاب
ف ــي دورتـ ـ ــه الـ ـ ـ ــ ،45شـ ــارك فيها
المستشارة اإلعالمية لجائزة
الشيخ حمد د .حنان الفياض،
والمنسقة اإلعالمية للجائزة د.
امتنان الصمادي ،وأدار الحوار
الكاتب عبدالوهاب سليمان.
وعـ ـ َّـبـ ــرت د .الـ ـصـ ـم ــادي عــن
سـ ـ ـع ـ ــادتـ ـ ـه ـ ــا ،لـ ـ ــوجـ ـ ــودهـ ـ ــا ف ــي
ال ـك ــوي ــت ،وق ــال ــت إن «ال ـكــويــت
ه ـ ــي مـ ــركـ ــز ال ـ ـ ـحـ ـ ــراك ال ـث ـق ــاف ــي
العربي منذ سبعينيات القرن
ال ـم ــاض ــي ح ـت ــى ي ــوم ـن ــا ه ـ ــذا»،
وشـ ـ ـك ـ ــرت ال ـم ـج ـل ــس ال ــوط ـن ــي
للثقافة والـفـنــون واآلداب على
استضافتهم الثانية للحديث
ع ـ ـ ــن «جـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــزة الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ ح ـم ــد
للترجمة».
وأك ـ ـ ـ ـ ــدت أهـ ـمـ ـي ــة ال ـت ــرج ـم ــة
«ل ـن ـق ــل ث ـقــاف ـت ـنــا إلـ ــى ال ـع ــال ــم»،
وكذلك في التواصل اإلنساني
بـيــن ال ـش ـعــوب ،مـشـيــرة إل ــى أن
ال ـتــرج ـمــة ه ــي عـمـلـيــة تــواصــل
بين لغتين :لغة ا ل ـهــدف ،ولغة
المصدر.

شيء إيجابي
وتساء لت د .الصمادي« :كم
حجم الذي ترجمناه ُإلى لغات
العالم؟ وكم حجم ما نقل إلينا
من لغات العالم؟ هنا تصدمنا
ع ـم ـل ـيــة اإلحـ ـص ــائـ ـي ــات ،فـنـجــد
أن ال ـل ـغــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة ه ــي رقــم
واحـ ـ ــد ،ح ـيــث ت ـت ـج ــاوز  41في
المئة بإحصائيات  2017فيما
يتعلق بترجمة اإلنكليزية إلى
لغات األخرى ،فيما تتقاسم دول
العالم العربي وبقية دول العالم
الرقم المتبقي ،والرقم المتبقي
ً
ال تتقاسمه دولنا العربية مثال

المشاركون في الندوة
مع أوروبا ،فاللغتان الفرنسية
واإلس ـبــان ـيــة ت ـس ـت ـحــوذان على
نصيب األس ــد بـحــوالــي  12في
ً
المئة تقريبا .من هذا الحصاد
ً
ً
الـ ــرقـ ــم ي ـص ـب ــح ضـ ـئـ ـي ــا جـ ـ ــدا،
وهـ ـن ــاك دراس ـ ـ ــات ت ـق ــول إنـ ــه ال
يتجاوز  1فــي المئة ،وهــذا في
ن ـقــل أن ـف ـس ـنــا إلـ ــى اآلخ ـ ــر ،لـكــن
ً
ً
هـنــاك شيئا إيـجــابـيــا ،أنـنــا في
الحركة المعاكسة استطعنا نقل
اآلخر إلى اللغة العربية بشكل
مقبول».

ثقافة السالم
من جانبها ،أكدت د .الفياض
أهمية وضرورة الترجمة اليوم،
م ـش ـي ــرة إلـ ــى أن ال ـت ــرج ـم ــة مــن
الـمـمـكــن أن تــدفــع ال ـعــالــم نحو
ُ
السالم ،فالترجمة تعد من القوة
ال ـنــاع ـمــة .وذك ـ ــرت أن ال ـجــائــزة
لها منهج مختلف عــن جوائز
ال ـتــرج ـمــة األخ ـ ــرى ف ــي ال ـعــالــم،
منهج يـقــوم على عــدم التركيز
على لغة واحدة ،والتنويع بين

الـلـغــات ،ولتحقيق هــذا الهدف
اعتمدت اإلنكليزية ،كالترجمة
م ــن ال ـع ــرب ـي ــة إل ـ ــى اإلن ـك ـل ـيــزيــة
والـ ـ ـعـ ـ ـك ـ ــس ،ك ـ ـجـ ــزء ثـ ــابـ ــت فــي
الـجــائــزة ،الفـتــة إلــى أنــه فــي كل
عام هناك شيء جديد في جائزة
الشيخ حمد للترجمة.

فئات الجائزة
وأوض ـ ـحـ ــت د .الـ ـفـ ـي ــاض أن
الجائزة تنقسم إلى ثالث فئات:
األولى فئة الكتب المفردة ،وهي
عـبــارة عــن كـتــاب واح ــد مترجم
فيه اللغة الثابتة ،أو الترجمة
م ــن ال ـعــرب ـيــة إلـ ــى اإلن ـك ـل ـيــزيــة،
وم ــن اإلنـكـلـيــزيــة إل ــى الـعــربـيــة،
وكــذلــك لـغــة واحـ ــدة تـتـنــوع كل
عـ ــام ،وال ـف ـئــة ال ـثــان ـيــة ه ــي فئة
ً
اإلن ـ ـ ـجـ ـ ــاز ،لـ ـم ــن ق ـ ـ ـ َّـدم إسـ ـه ــام ــا
ً
متميزا في الترجمة على مدى
فترات زمنية طويلة ،وفــي هذا
ال ـجــزء تـتـنــوع الـلـغــات كــل عــام،
والفئة الثالثة هي فئة اإلنجاز
للغتين الرئيسيتين ،لمن َّ
قد م

ً
ً
إس ـه ــام ــا م ـت ـم ـيــزا م ــن الـعــربـيــة
إلى اإلنكليزية ومن اإلنكليزية
إلى العربية ،ومن العربية إلى
التركية والعكس.
وعـ ــن ال ـق ـي ـمــة ال ـمــال ـيــة لـهــذه
الجائزة ،بينت أنها عبارة عن
م ـل ـيــونــي دوالر ،تـ ـت ــوزع عـلــى
ال ـف ـئــات الـ ـث ــاث؛ لـلـفـئــة األول ــى
 800ألف دوالر ،والثانية مليون
دوالر ،والثالثة  200ألف.

الشروط
وع ـ ـ ـ ــن ش ـ ـ ـ ـ ــروط الـ ـت ــرش ــح
ل ـل ـجــائــزة ،أوض ـح ــت« :يـجــب
أن تـ ـتـ ـحـ ـق ــق فـ ـ ــي األعـ ـ ـم ـ ــال
ال ـت ــي ت ــرش ــح مـجـمــوعــة من
ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروط؛ أن تـ ـ ـك ـ ــون فــي
مجال العلوم االجتماعية،
واإلن ـســان ـيــات ،وأن تكون
ه ـ ــذه األع ـ ـ ـمـ ـ ــال م ـط ـبــوعــة
وم ـن ـش ــورة ف ــي ال ـس ـنــوات
الخمس األخيرة من تاريخ
إعالن الترشح».

tawabil@aljarida●com

معارض فنية متنوعة في معرض الكتاب
•

فضة المعيلي

شــارك فنانون تشكيليون في
معرض الكويت الــدولــي للكتاب
ب ــدورت ــه ال ـ ـ  ،45وم ـن ـهــم أع ـضــاء
ن ـقــابــة ال ـف ـنــان ـيــن واإلع ــام ـي ـي ــن،
وجمعية الكاريكاتير الكويتية،
ً
وأيضا بيت الخزف الكويتي.
«الـ ـج ــري ــدة» ج ــال ــت ف ــي صــالــة
«  ،»7Bو تـ ـ ـح ـ ــد ث ـ ــت مـ ـعـ ـه ــم ع ــن
مـ ـش ــاركـ ـتـ ـه ــم ،وك ـ ــان ـ ــت الـ ـب ــداي ــة
مـ ـ ــع رئـ ـ ـي ـ ــس ن ـ ـقـ ــابـ ــة ال ـف ـن ــان ـي ــن
واإلعالميين الكويتيين ،د .نبيل
ال ـف ـي ـل ـك ــاوي ،ال ـ ــذي أك ـ ــد ح ــرص
الـ ـنـ ـق ــاب ــة عـ ـل ــى ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة فــي
ال ـم ـعــرض ،أله ـم ـي ـتــه ،ولـتـعــريــف
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ب ــالـ ـف ــن ال ـت ـش ـك ـي ـلــي
الـكــويـتــي ،فـقــد ش ــارك فــي جناح
ً
ً
النقابة نحو  74فنانا تشكيليا
مــن أع ـضــاء الـنـقــابــة ،و«حــرصـنــا
عـ ـ ـل ـ ــى أن يـ ـتـ ـضـ ـم ــن جـ ـن ــا حـ ـن ــا
ً
ً
رس ـمــا ح ـيــاُ ،وبـسـبــب كـبــر حجم
المشاركات قمنا بعمل معرض
كل ثالثة أيام».
ب ـ ـ ـ ــدوره ـ ـ ـ ــا ،ذك ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـفـ ـن ــان ــة
التشكيلية إ يـمــان سليمان أنها
رس ـمــت ب ــاألل ــوان الــزيـتـيــة لوحة
ت ـب ـي ــن ج ـ ـمـ ــال ون ـ ـعـ ــومـ ــة ال ـ ـ ــورد
والـفــراشــة ،الفـتــة إلــى أنـهــا تحب
الرسم والفن.
أمــا سـهــام بــوشـعـبــون ،فقالت
إنـهــا رسـمــت لــوحــة تمثل رسالة
للجيل الـحــالــي وال ـق ــادم توضح
أهمية الكتاب والقراءة.
ولـفـتــت الـفـنــانــة إس ــراء كلندر
إل ــى أن ـهــا رس ـمــت لــوحــة بتقنية

نبيل الفيلكاوي مع مجموعة من الفنانات
أالبريما ،التي تنجز خالل نصف
ساعة إلى ساعتين ،وأنها تخطط
ً
م ـس ـت ـق ـب ــا إلقـ ــامـ ــة مـ ـع ــرض فــن
تشكيلي.

الكاريكاتير الرقمي
م ـ ــن نـ ــاح ـ ـي ـ ـتـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال رئـ ـي ــس
ج ـم ـع ـيــة ال ـك ــاري ـك ــات ـي ــر ال ـف ـن ــان
محمد ثالب إن جناحهم تضمن
ً
مـعــرضــا اشـتـمــل عـلــى مجموعة
مــن ال ـلــوحــات لــإعــامــي الــراحــل
م ـح ـم ــد ال ـس ـن ـع ــوس ــي ،والـ ـج ــزء
اآلخـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض ت ـض ـمــن
ً
عــددا من البورتريهات لرسامي
ال ـج ـم ـع ـي ــة .وأوضـ ـ ـ ــح ث ـ ــاب أن ــه
شــارك في المعرض أكثر من 25
فنان كاريكاتير ،وأن الرسومات
ُرسمت «ديجيتل» ،بأكثر من 60
لوحة فنية.
وأش ــار إلــى أنـهــم قــامــوا بعدة
أن ـش ـطــة خـ ــال ال ـم ـع ــرض ،منها
ورش ع ـم ــل ل ـف ــن ال ـك ــاري ـك ــات ـي ــر
لـ ـلـ ـفـ ـن ــان مـ ـحـ ـم ــد الـ ـقـ ـحـ ـط ــان ــي،
ويوسف

من األ

عمال المشاركة

ً
ال ـ ـق ـ ــاف ،وأي ـ ـض ـ ــا أمـ ـسـ ـي ــة لـفــن
الكاريكاتير قدمتها الفنانة زينب
دشتي.

بيت الخزف الكويتي
بــدورهــا ،ذكــرت مسؤولة بيت
الـخــزف الكويتي ديمة القريبي،
أن جـمـيــع أع ـض ــاء ب ـيــت ال ـخــزف
الـ ـك ــويـ ـت ــي ش ـ ــارك ـ ــوا فـ ــي ع ــرض
أعمالهم ،وهـنــاك ورش مباشرة
لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـه ــور ،وإش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراك ل ـط ـل ـبــة
ال ـ ـ ـمـ ـ ــدارس واألط ـ ـ ـفـ ـ ــال فـ ــي ه ــذه
الــورش في الفترتين الصباحية
والمسائية.
وعـ ــن الـ ــورشـ ــة ال ـت ــي أق ـي ـمــت،
ع ـ َّـب ــر ال ـف ـن ــان فـ ــواز ال ــدوي ــش عن
س ـعــادتــه بـمـشــاركـتــه ف ــي ورش ــة
ع ـم ــل ال ـخ ــزاف ـي ــن ،ال ـت ــي تـنــوعــت
من جانبه بعمل أطباق وأشكال
مزخرفة من الخزف اشتملت على
آيات من القرآن الكريم والزخارف
اإلسالمية.
م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ل ـف ـتــت ال ـف ـنــانــة
طليعة الخرس إلى أن الجمهور
ً
كان حريصا على التعرف على فن
الخزف ،وأنها الحظت أن صغار
السن يقومون باالستفسار عن
ف ــن الـ ـخ ــزف ،ول ــدي ـه ــم رغ ـب ــة في
ال ـت ـع ـل ــم .ف ـي ـمــا ق ــال ــت د .جـمـيـلــة
جوهر إن الجمهور يحتاج إلى
هذه ُ الثقافة ،حتى يرى فن الخزف
عن قرب ،مشيرة إلى أن الجمهور
فـ ــوجـ ــئ ب ـ ــإب ـ ــداع ـ ــات ال ـف ـن ــان ـي ــن
الكويتيين في هذا الفن.

حفالت توقيع الكتب بين التأييد والمعارضة

عبدالوهاب الرفاعي

انـتـشــرت ظــاهــرة ح ـفــات الـتــوقـيــع بشكل
ُ
كبير فــي مـعــارض الــكـتــب ،حيث يـحــاول من
خــالـهــا الـكــاتــب تـعــريــف الـحـضــور بمنتجه
اإلب ــداع ــي ،ويـلـتـقــي قـ ــراء ه ،فيحصلون على
توقيعه وإهدائه.
«الجريدة» جالت في معرض الكتاب ،لتتعرف
ُ
على آراء مديري دور النشر والكتاب بهذا الشأن،
فكانت البداية مع المؤسس والرئيس التنفيذي
ل ـ ــدار ن ــوف ــا ب ـلــس لـلـنـشــر والـ ـت ــوزي ــع ،الـكــاتــب
عبدالوهاب الرفاعي ،الذي قال إن فكرة التوقيع
لم تكن موجودة في معارض الكتاب الخليجية
والعربية بالماضي ،وكانت موجودة في الدول
ً
الغربية ،مشيرا إلــى أن دور النشر الشبابية
َّ
غيرت خريطة معارض الكتاب ،وكذلك طريقة
تفكير الناشر.

ً
وذكر الرفاعي أن لديه اآلن  26مؤلفا ،وما زال
يـحــرص على حـفــات التوقيع فــي كــل معرض
ً
يـســافــر ل ــه ،مــوضـحــا أن تـلــك الـحـفــات تساهم
فــي لقاء المؤلف بــالـقــراء ،وكسر الحاجز بينه
وبينهم ،واالستماع إلى مالحظاتهم ونقدهم،
حتى إن ُوجــدت السوشيال ميديا ،يبقى النقد
المباشر تأثيره أقوى على المؤلف والقارئ.

لقاء الكاتب
من جهته ،قال الكاتب محمد الكندري إنه ال
ً
ً
يحبذ أن يخصص الكاتب يوما واحدا لتوقيع
ً
كتابه ،وأنه يفضل أن يكون الكاتب موجودا
ً
يوميا ،وال يكتفي بساعة معينة في المعرض،
ً
ألن القارئ أصبح يوميا يزور معرض الكتاب،
حتى يلتقي الكاتب المفضل لديه ،ويتواصل

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

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

أهمية كبيرة

شكل يومي

مسؤول دار انكي للنشر والتوزيع ،د .زهير
األرنوطي ،قال« :موضوع توقيع الكتب ليس
ً
بالجديد ،وأصبح عادة متعارفا عليها .توقيع
ُ
المؤلف بخط يده على الكتاب يكسبه أهمية
كبيرة وثقة عند المتابعين .حفالت التوقيع
تتخلل معارض الكتب الدولية ،حيث يحضر
المؤلف ومحبوه القتناء الكتاب ،وهي فرصة
ً
لإلعالن عن الكتاب ،وأيضا يسمع القراء نبذة
عن محتوى الكتاب».
وأوضــح األرنوطي أن بعض حفالت التوقيع
ً
ً
ً
تشهد حـضــورا جماهيريا كبيرا ،وفــق جمهور

بــدورهــا ،ذك ــرت الكاتبة فاطمة الخياط أنها
ال تفضل حفل الـتــوقـيــع ،رغ ــم أن «لــديـنــا خمسة
إصـ ــدارات» ،الفتة إلــى أنها في بداية إصداراتها
حــرصــت عـلــى إقــامــة حـفــل تــوقـيــع ،لـكــن فــي آخــر
إصدارين لم تقم حفل توقيع ،حيث اكتشفت أنه إذا
تم تحديد يوم َّ
معين لتوقيع الكتاب ال يستطيع
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
ً
ال ـك ــات ــب م ــوج ــود ي ــوم ـي ــا ،مـضـيـفــا أن حـفــات
ً
التوقيع ال تؤثر كثيرا في المبيعات.
الكاتبة فاطمة محمد أكدت أن حفالت التوقيع
تجمع ُمحبي الكاتب في يوم واحد ،وتكون وسيلة
تعريف بالكاتب وإصداراته للجمهور.
من جانبها ،قالت مدير دار خطوط وظالل
من األردن ،د .هناء البواب« :اسم الكاتب مهم
ً
في توقيع الكتاب ،وأحيانا تساهم السوشيال
ً
ميديا في شهرة الكتاب ،خصوصا إذا كان
لدى الكاتب متابعون كثر» ،الفتة إلى أن األمر
ً
دائ ـم ــا يـعـتـمــد عـلــى الـتـســويــق والـســوشـيــال
ميديا.

رياضة
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نيمار في مرمى العنف الصربي

تعرض البرازيلي نيمار لعنف غير تقليدي في الدقائق األولى من مباراة منتخب بالده مع نظيره الصربي ،حيث قام الالعب ساسا لوكيتش بشد وتمزيق قميص نجم البرازيل ،كما يبدو في الصورة( .رويترز)

الكاميرون تدشن
عودتها بخسارة
أمام ابنها إمبولو
١٠

تأثر نيمار بعد تعرضه لعرقلة ّ
متعمدة من
الصربي ساسا لوكيتش (رويترز)

قطر والسنغال
في مواجهة
لالحتفاظ بآمال
التأهل

١٤

ً
بن إبراهيم ردا
على منتقدي قطر:
«القافلة تسير»...

األوروغواي تسقط
في فخ التعادل مع
كوريا الجنوبية

١١

١٣

هولندا واإلكوادور
لالقتراب من
التأهل للدور
الثاني

األرجنتين لنسيان
الكبوة وتحقيق
انتفاضة أمام
المكسيك السبت

١٥

١٧
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رياضة

ّ
الكاميرون تدشن عودتها بخسارة أمام «ابنها» إمبولو

فرحة العبي المنتخب السويسري بعد الفوز على الكاميرون

تغلب المنتخب السويسري
على نظيره الكاميروني أمس
 - 1صفر ،ضمن منافسات
المجموعة السابعة ،ورفض
صاحب الهدف إمبولو
االحتفال ،ألنه يلعب أمام
بالده.

ّ
دشـنــت الكاميرون عودتها إلى
نهائيات كــأس العالم لكرة القدم،
بـ ـخـ ـس ــارة أم ـ ـ ــام س ــويـ ـس ــرا ب ـهــدف
ّ
سجله «ابنها» بريل إمبولو ،أمس
ال ـخ ـم ـي ــس ،ع ـل ــى م ـل ـعــب ال ـج ـنــوب
ف ــي ال ــوك ــرة ،بــال ـجــولــة االولـ ـ ــى من
منافسات المجموعة السابعة ضمن
مونديال قطر .2022
وس ـج ــل إم ـب ــول ــو ،ال ـكــام ـيــرونــي
األصـ ـ ــل والـ ـم ــول ــود ف ــي ال ـعــاص ـمــة
ياوندي ،الهدف الوحيد في الدقيقة
ً
 48وبدا متأثرا ولم يحتفل.
وغابت الكاميرون التي تشارك
فــي الـنـهــائـيــات لـلـمــرة الـثــامـنــة في
تاريخها ،عن النسخة األخيرة في
روسياُ ،
ومنيت بخسارتها الثامنة
عـلــى ال ـتــوالــي والـثــالـثــة ع ـشــرة في
 24مباراة.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ح ـق ـقــت ســوي ـســرا
التي تخوض العرس العالمي للمرة
ً
الثانية عـشــرة والخامسة تــوالـيــا،
فوزها الثالث عشر في النهائيات
ال ـتــي بـلـغــت رب ــع الـنـهــائــي فـيـهــا 3
مرات.
وأبقى ّ
مدرب الكاميرون ريغوبير

سونغ على القائد مهاجم النصر
فــانـســان أبــوبـكــر عـلــى دك ــة الـبــدالء
وأش ـ ـ ــرك م ـه ــاج ــم ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ
األل ـم ــان ــي إريـ ــك مـكـسـيــم ت ـشــوبــو -
ً
موتينغ أساسيا مع شارة القائد.

أفضلية للكاميرون في البداية
وك ــان ــت ال ـك ــام ـي ــرون ،وهـ ــي أول
منتخب إفريقي يبلغ ربع النهائي
عندما فعلها عام  1990ومفاجأته
ال ـمــدويــة فــي ال ـم ـبــاراة االفتتاحية
بـتـغـلـبــه ع ـل ــى األرج ـن ـت ـي ــن حــامـلــة
اللقب  - 1صفر ،صاحبة األفضلية
فــي بــدايــة ال ـم ـبــاراة وك ــادت تفتتح
التسجيل مبكرا عندما مــرر العب
وسـ ــط ف ـي ــرون ــا االي ـط ــال ــي م ــارت ــان
هــونـغــا خـلــف الــدفــاع ال ــى مهاجم
برنتفورد اإلنكليزي براين مبويمو
س ــدده ــا ق ــوي ــة ارتـ ـ ــدت م ــن ح ــارس
مــرمــى بــوروسـيــا مونشنغالدباخ
األل ـ ـمـ ــانـ ــي ي ـ ـ ــان سـ ــومـ ــر وت ـه ـي ــأت
أم ــام مهاجم لـيــون الفرنسي كــارل
توكو  -إيكامبي الذي سددها فوق
العارضة (.)10

وأنـقــذ ســومــر مــرمــاه مــرة ثانية
بــإبـعــاده كــرة عكسية لهونغال 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 ومـ ّـرر
كـ ــرة عــرض ـيــة أب ـع ــده ــا ف ـيــدمــر في
تـ ــوق ـ ـيـ ــت م ـ ـنـ ــاسـ ــب ام ـ ـ ـ ــام ت ـ ــوك ـ ــو -
إيكامبي (.)35
ّ
ورد ت سويسرا بضربة رأسية
لمدافع بوروسيا مونشنغالدباخ
نيكو إلفيدي إثر ركلة ركنية مرت
بجوار القائم األيمن (.)40
وفــاجــأت ســويـســرا األس ــود غير
ال ـم ــروض ــة مـطـلــع الـ ـش ــوط الـثــانــي
عندما استغل إمبولو كرة عرضية
من مهاجم شيكاغو فاير األميركي
جـ ـي ــردان ش ــاك ـي ــري ،تــابـعـهــا قــويــة
ب ـي ـم ـنــاه م ــن م ـســافــة قــري ـبــة داخ ــل
المرمى (.)48
ولم يحتفل إمبولو الكاميروني
األصل بالهدف.
وكاد موتينغ يدرك التعادل من

مجهود فردي داخل المنطقة أنهاه
بتسديدة أبعدها الـحــارس سومر
بصدره إلى ركنية لم تثمر (.)57
وأنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــذ ح ـ ـ ـ ـ ــارس مـ ـ ــرمـ ـ ــى إنـ ـت ــر
اإليطالي أندريه أونانا مرماه من
ـان ع ـنــدمــا أب ـع ــد تـســديــدة
هـ ــدف ث ـ ـ ٍ
قوية لمهاجم أوغسبورغ األلماني
روبن فارغاس من مسافة قريبة الى
ركنية (.)67
وج ـ ـ ـ ـ ّـرب الـ ـق ــائ ــد والعـ ـ ـ ــب وس ــط
أرسنال اإلنكليزي غرانيت تشاكا
ح ـظــه ب ـت ـســديــدة ق ــوي ــة زاح ـف ــة من
خــارج المنطقة تصدى لها أونانا
(.)89
وأهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــل ه ـ ـ ــاري ـ ـ ــس
سيفيروفيتش فرصة التعزيز في
الدقيقة الخامسة قبل األخيرة من
الــوقــت بــدل الـضــائــع ،عندما تلقى
كرة داخل المنطقة فتالعب بالمدافع
جان  -شارل كاستيليتو وسددها
قوية بيسراه ارتطمت بجسم األخير
وتحولت إلى ركنية.

المباراة في سطور
المباراة :سويسرا  -الكاميرون  -1صفر
الملعب :الجنوب في الوكرة
ً
الجمهور 39089 :متفرجا

الدور األول

المجموعة السابعة
الحكم :األرجنتيني فاكوندو تيو

الهدف:

سويسرا :بريل إمبولو ()48

اإلنذارات:

سويسرا :نيكو إلفيدي ( ،)64مانويل
أكانجي ()83
الكاميرون :كولينز فاي ()36

التشكيلتان:

سويسرا :يان سومر  -سيلفان فيدمر،
ن ـي ـك ــو إل ـ ـفـ ـيـ ــدي ،م ــان ــوي ــل أك ــان ـج ــي،

ريكاردو رودريغيز (إيــراي كوميرت،
 -)90ريـمــو فــرويـلــر ،غــرانـيــت تشاكا،
جبريل سو (فابيان فري -)72 ،جيردان
شــاكـيــري (ن ــواه أوك ــاف ــور ،)72 ،بريل
إمبولو (هاريس سيفيروفيتش،)72 ،
روبن فارغاس (فابيان ريدر.)81 ،
الـ ـم ــدرب :ال ـســوي ـســري-ال ـتــركــي م ــراد
ياكين.
الـكــامـيــرون :أنــدريــه أونــانــا  -كولينز
ف ـ ـ ــاي ،ن ـي ـك ــوال نـ ـك ــول ــو ،ج ـ ــان-ش ـ ــارل
كاستيليتو ،نوهو تولو  -صامويل
أوم غويه ،أندريه-فرانك زامبو-أنغيس،
مــارتــان هونغال (غــايــل أونـ ــدوا-)68 ،
ك ــارل تــوكــو-إيـكــامـبــي (جــورج-ك ـي ـفــن
ن ـك ــودو ،)74 ،إري ــك مكسيم تـشــوبــو-
موتينغ (فانسان أبو بكر ،)74 ،براين
مبويمو (نيكوال مومي نغامالو)81 ،
المدرب :ريغوبير سونغ.

سونغ :فخور بإمبولو رغم تسجيله
هدف فوز سويسرا
يخف المدير الفني لمنتخب الكاميرون،
لم
ِ
ريجوبير ســونــغ ،فـخــره ببريل إمبولو رغم
تسجيله هــدف الفوز لمنتخب سويسرا في
ش ـب ــاك ب ـل ــده األم ،ال ـك ــام ـي ــرون ،ف ــي مستهل
مشواره الفريقين بمونديال قطر .2022
وأح ــرز إمبولو هــدف الـفــوز لسويسرا في
الـشــوط الـثــانــي ،مستغال تـمــريــرة متقنة من
شيردان شاكيري ،ليقود سويسرا للفوز على
منتخب أسود الكاميرون  - 1صفر في افتتاح
مباريات المجموعة السابعة للمونديال.
ولدى سؤاله ّ
عما إذا كان يفضل أن يلعب
إمبولو بقميص منتخب الـكــامـيــرون ،أجــاب
س ــون ــغ« :ن ـع ــم ،ول ـك ــن ه ــذه طـبـيـعــة ال ـل ـع ـبــة».
وأض ـ ــاف« :ن ـحــن جـمـيـعــا ف ـخ ــورون بـبــادنــا،
هــو لــم يحتفل ب ـهــد ّفــه ،ول ـكــن م ـجــددا هــؤالء
(الالعبون الذين يمثلون بلدانا أخــرى) جزء
ال يتجزأ من كرة القدم».
وذكر سونغ« :نعرف بعضنا البعض .إنه
شقيقي األصغر ،غالبا ما نتحدث أيضا عبر
الهاتف».
وأوض ـ ـ ـ ــح« :أردت أن أهـ ـنـ ـئ ــه .إن ـ ــه ال ـل ـعــب
النظيف ،ألننا من نفس العائلة (الدولة) ،ولكن
في فريقين مختلفين ،هذا ال يعني أن عالقتنا
لن تكون جيدة».
(د ب أ)

إمبولو
يشعر 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
ً
القدم ،المقامة حاليا في قطر.
وت ـق ـمــص إم ـب ــول ــو دور ال ـب ـطــولــة في
الـمـبــاراة ،التي انتهت بفوز سويسرا 1-
صفر على الكاميرون ،أمس ،في مستهل
مباريات المنتخبين بالمجموعة السابعة

ً
أدمير :احتجنا وقتا للدخول في أجواء اللقاء
قال العب المنتخب السويسري أدمير
محمدي ان منتخب ب ــاده احـتــاج بعض
الوقت للدخول في أجواء اللقاء ،معربا عن
رضاه عن مجمل ما قدمه زمالؤه في اللقاء،
والخروج بنقاط الفوز.
وشــدد محمدي على أهمية النقاط في
المباراة االفتتاحية ،وانعكاس هذا األمر
بصورة إيجابية على قادم المواجهات.
وأض ــاف العــب غوستيفارمقدونيا ،ان
منتحب بالده قادر على تقديم األفضل في
قــادم المباريات ،على مستوى االحتفاظ

بالكرة ،وعدم خسارة الكرات السهلة ،إلى
جــانــب الـتــراجــع الـمـبــالــغ فـيــه بـعــد 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.
وق ــال س ــوو إن الـمـنـتـخــب الـســويـســري
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 ا لـســو يـســري ،بنقطة التعادل،
معربا عن أمله تحقيق نتيجة ايجابية
مع االعتراف بصعوبة المهمة.

في مرحلة المجموعات بالمونديال.
وول ــد إمـبــولــو  25عــامــا فــي العاصمة
الـكــامـيــرونـيــة ي ــاون ــدي ،لـكـنــه انـتـقــل إلــى
سويسرا مع أسرته وحصل على الجنسية
السويسرية بعد وقــت قصير من بلوغه
ً
 18عاما.
وق ـ ــال إم ـب ــول ــو ل ـم ـح ـطــة (إس آر إف)
ً
السويسرية« :إنني فخور جــدا .إنه حلم.
ل ــي ف ــي كـ ــأس ال ـعــالــم
ال ـهــدف األول

جــاء أمــام منتخب الكاميرون .أنــا فخور
ً
جدا بنفسي ولعائلتي».
وأض ـ ــاف إم ـب ــول ــو« :مـ ـب ــروك لمنتخب
س ـ ــويـ ـ ـس ـ ــرا ،وكـ ـ ــل الـ ـت ــوفـ ـي ــق ل ـم ـن ـت ـخــب
الكاميرون  -وسنواصل اآلن االستعداد
للمباراتين القادمتين في المجموعة».
مــن جــانـبــه ،أك ــد شــاكـيــري أن منتخب
سويسرا سيكون بحاجة للمزيد إذا أراد
الفوز على البرازيل في الجولة المقبلة يوم

االثنين القادم ،ثم أمام
صربيا بعدها بأربعة
أي ـ ــام ف ــي خ ـت ــام مــرحـلــة
المجموعات.
أوضــح شاكيري «لقد أنجزنا المهمة
األولى ،ولكن من الواضح اآلن أنه يتعين
علينا التحسن».
(د ب أ)

جون بيير :افتقدنا اللمسة األخيرة
أكد العب منتخب الكاميرون ،جون بيير
نسامي ،أن منتخبه سيطر على مجريات
ً
الـ ـش ــوط األول ك ــام ــا أمـ ـ ــام الـمـنـتـخــب
الـســويـســري« ،غـيــر أن منتخبنا افتقد
اللمسة األخيرة».
وقــال الالعب الكاميروني نسامي إن
منتخب سويسرا استغل فرصة متاحة
سجل منها الهدف ،وهذا ما صنع الفارق
ً
وي ـص ـنــع الـ ـف ــارق دائـ ـم ــا ب ـيــن الـمـنـتـخـبــات
الـكـبــرى وغـيــرهــا مــن المنتخبات مــن خــال
استغالل الفرص ،األمر الذي يرجح كفتهم.

وأضاف أن كل المباريات بالنسبة لمنتخب
ال ـكــام ـيــرون تـعـتـبــر م ـه ـمــة ،وك ــل الـمـنـتـخـبــات
ال ـم ـت ــأه ـل ــة لـ ـك ــأس الـ ـع ــال ــم ت ـس ـت ـحــق ال ـت ــأه ــل
ً
للدور الثاني من البطولة ،وقال أيضا :علينا
ً
االسـتـعــداد جـيــدا لمباراة المنتخب الصربي
ال ـم ـق ـب ـل ــة ،إذا م ــا أردن ـ ـ ــا الـ ـعـ ـب ــور إل ـ ــى ال ـ ــدور
الثاني ،ويجب علينا تحقيق المفاجآت كما
فعلها المنتخبان السعودي أمام األرجنتين،
والياباني أمام المانيا.

ريتشارليسون يقود
«السامبا» للفوز على صربيا
نجح المنتخب البرازيلي في
استهالل مشواره في بطولة
كأس العالم  2022بالفوز
على المنتخب الصربي بثنائية
نظيفة.

قاد ريتشارليسون البرازيل
إلــى الـفــوز على صربيا أمس
ال ـخ ـم ـي ــس ب ـف ـض ــل تـسـجـيـلــه
ثـنــائـيــة ف ــي غ ـضــون نـحــو 10
دقائق في مستهل منافسات
ا ل ـجــو لــة األو ل ـ ــى للمنتخبين
ب ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة الـ ـ ـس ـ ــابـ ـ ـع ـ ــة
بمونديال قطر .2022
وعـ ـل ــى اس ـ ـتـ ــاد «ل ــوسـ ـي ــل»،
ان ـط ـل ـقــت ف ـع ــال ـي ــات ال ـم ـب ــاراة
تحت عنوان الصالبة الدفاعية
وااللـ ـتـ ـح ــام ــات ال ـق ــوي ــة خــال
الـ ـ ــدقـ ـ ــائـ ـ ــق األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،والحـ ـ ــت
أولـ ــى ال ـف ــرص أمـ ــام ال ـبــرازيــل
فــي الدقيقة  ،21عندما سدد
كــاس ـي ـم ـيــرو ت ـصــوي ـبــة قــويــة
نـ ـح ــو ش ـ ـبـ ــاك صـ ــرب ـ ـيـ ــا ،ل ـكــن
حارس «أسود البلقان» تمكن
من صدها ببراعة.
وبـ ـ ـع ـ ــد  4دق ـ ـ ــائ ـ ـ ــق ،ت ــدخ ــل
حارس البرازيل أليسون بيكر
إلفـ ـ ـش ـ ــال ع ــرضـ ـي ــة لـ ــدوشـ ــان
تــادي ـتــش ق ـبــل وصــول ـهــا إلــى
أل ـك ـس ـن ــدر م ـي ـتــروف ـي ـتــش فــي
منطقة العمليات.
وفـ ـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة  ،27تـمـكــن
ت ـيــاغــو سـيـلـفــا ،الـ ــذي أصـبــح
أمس أكبر العب يمثل البرازيل

البرازيلي ريتشارليسون يسجل هدفه الثاني (رويترز)
فـ ــي نـ ـس ــخ كـ ـ ــأس الـ ـع ــال ــم عــن
عمر  38عــامــا و 63يــومــا ،من
و ض ــع فينيسيوس فــي حالة
انـ ـف ــراد ،ل ـكــن الـ ـح ــارس فــانـيــا

ميلنكوفيتش سافيتش كان
األسرع في قطعها.
وأخطأ رافينيا بشكل غريب
ط ــري ــق ال ـش ـب ــاك ف ــي الــدق ـي ـقــة

 ،34عندما انتهت إليه الكرة
ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزاء ،ح ـيــث
أط ـل ــق ت ـس ــدي ــدة لـيـســت قــويــة
احتضنها سافيتش بسهولة.

المباراة في سطور
المباراة :البرازيل  -صربيا 0-2
الملعب :استاد لوسيل
ً
الجمهور 88103 :متفرجا

اإلنذارات:

المجموعة السابعة
الحكم :اإليراني علي رضا فغاني

التشكيلتان:

ص ــرب ـي ــا :س ـتــراه ـي ـن ـيــا بــاف ـلــوف ـي ـتــش (،)7
نيمانيا غوديلي ( ،)49ساشا لوكيتش ()64

الدور األول
األهداف:

البرازيل :ريتشارليسون ( 62و)73

البرازيل :أليسون  -دانيلو ،ماركينيوس،
تياغو سيلفا ،أليكس ساندرو -كازيميرو،
لوكاس باكيتا (فريد ،)75 ،نيمار (أنتوني،
 -)79فينيسيوس جــونـيــور (رودري ـغ ــو،

ً
بن إبراهيم ردا على منتقدي
قطر« :القافلة تسير»...
ّ
وجه رئيس االتحاد اآلسيوي
ل ـكــرة ال ـقــدم الـشـيــخ البحريني
سلمان بــن إبــراهـيــم آل خليفة،
ً
ً
انتقادا الذعا أمس ،للمعترضين
على استضافة قطر مونديال
 2022بسبب سجلها في مجال
الحريات وحقوق اإلنسان.
وفـ ــي ح ــدي ــث م ــع مــراس ـل ـيــن
تـ ـلـ ـف ــزي ــونـ ـيـ ـي ــن فـ ـ ــي الـ ـ ــدوحـ ـ ــة،
ّ
رد ب ــن إب ــراه ـي ــم ،أح ــد أع ـضــاء
العائلة الحاكمة في البحرين،
ع ـ ـلـ ــى سـ ـ ـ ـ ــؤال حـ ـ ـي ـ ــال ال ـح ـم ـل ــة
الشرسة التي تتعرض لها قطر
المنضوية تـحــت ل ــواء اتـحــاده
اآلسيوي« :أقــول القافلة تسير،
وأكملوا المقطع».
وت ـ ــاب ـ ــع« :ال ـت ـن ـظ ـي ــم م ـش ــرق
واألجواء ايجابية .االخوان (في
قطر) لم ّ
يقصروا في المنشآت
والمالعب ،وأعتقد أنها ستكون
من أنجح البطوالت».
وتـ ـ ـ ـ ــواجـ ـ ـ ـ ــه ق ـ ـط ـ ــر م ـ ـن ـ ــذ 12
ً
ع ـ ــام ـ ــا عـ ـن ــدم ــا حـ ـصـ ـل ــت ع ـلــى
ح ــق اس ـت ـضــافــة ج ــدل ــي ،حملة
ً
ان ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــادات شـ ـ ــرسـ ـ ــة ،وس ـ ـيـ ــا
ً
متعاظما من الهجمات بسبب
ّ
م ــواضـ ـي ــع ش ــت ــى ت ـ ـتـ ــراوح مــن
ّ
ش ــراء األص ـ ــوات ،وسـجــلـهــا في
ّ
الحريات وحقوق اإلنسان
مجال

ً
والمرأة ،وخصوصا التعامل مع
العمال المهاجرين مــن جنوب
القارة اآلسيوية ،ومجتمع الميم.
لـكــن الـمـســؤولـيــن القطريين
ّ
يردون على ذلك بأن بالدهم هي
عرضة «للعنصرية» و«المعايير
الـ ـ ـم ـ ــزدوج ـ ــة» ،مـ ـشـ ـي ــري ــن إل ــى
اإلصــاحــات المتعلقة بظروف
العمل والسالمة والحد األدنى
ل ــأج ــور ،وال ـت ــي ت ــم الـتــرحـيــب
بها باعتبارها رائدة في منطقة
الخليج.
(أ ف ب)

 ،)75رافينيا (غابريال مارتينيلي،)87 ،
ريشارليسون (غابريال جيزوس)79 ،
المدرب :تيتي
ص ـ ــربـ ـ ـي ـ ــا :فـ ــان ـ ـيـ ــا م ـي ـل ـي ـن ـك ــوف ـي ـت ــش-
س ــاف ـي ـت ــش -ن ـي ـك ــوال مـيـلـيـنـكــوفـيـتــش،
م ـي ـلــوش فـيـلـيـكــوفـيـتــش ،سـتــراهـيـنـيــا
بــافـلــوفـيـتــش ،فـيـلـيــب مــاديـنــوفـيـتــش
(دوشـ ـ ــان فــاهــوف ـي ـتــش - )66 ،أن ــدري ــا
جيفكوفيتش (نيمانيا رادو نـيـيـتــش،

 ،)57ساشا لوكيتش (داركو الزوفيتش،
 ،)66نيمانيا غوديلي (ايفان ايليتش،
 ،)57سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش،
دوشان تاديتش -ألكسندر متروفيتش
(نيمانيا مكسيموفيتش)83 ،
المدرب :دراغان ستويكوفيتش
(أ ف ب)

وب ـعــد ش ــوط أولـ ــى سلبي،
نفذ نيمار في الدقيقة  50كرة
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
ص ــربـ ـي ــا ،ل ـك ـن ـه ــا اص ـط ــدم ــت
بالقائم وغ ــادرت الملعب في
الدقيقة .59
وتمكن ريتشارليسون في
الدقيقة  62من فك شفرة شباك
الـمـنـتـخــب ال ـصــربــي ،مسجال
الهدف األول لراقصي السامبا.
وبـ ـ ـع ـ ــد م ـ ـ ـ ــرور  10دقـ ــائـ ــق
ف ـ ـقـ ــط ،عـ ـ ــاد ري ـت ـش ــارل ـي ـس ــون
م ــن جــديــد ل ــزي ــادة الـغـلــة لكن

بـ ـط ــريـ ـق ــة فـ ـن ـ ّـي ــة تـ ـنـ ـح ــدر مــن
شواطئ كوباكابانا ،مسجال
الهدف الثاني لمنتخب بالده
وال ـش ـخ ـص ــي الـ ـث ــان ــي لـ ــه فــي
المباراة.
وقبل  10دقائق على نهاية
الوقت األصلي للمباراة ،غادر
نيمار أرض الملعب بمالمح
جـ ـ ــادة ب ـع ــد ت ـع ــرض ــه ل ـكــدمــة،
فـ ــي إصـ ــابـ ــة لـ ــم ت ـك ـش ــف بـعــد
تفاصيلها.
ويـ ـمـ ـك ــن أن يـ ـك ــون خـ ــروج
نيمار على سبيل االحتراز أو
ألم ــر آخ ــر ،لـكــن تـيـتــي ،م ــدرب
منتخب البرازيل ،قــرر إخــراج
الع ـ ــب ب ــاري ــس س ـ ــان ج ــرم ــان
مــن الملعب وع ــدم المخاطرة
بــه ،حيث يأمل اسـتـمــراره في
البطولة حتى النهاية.
وب ـهــذه الـنـتـيـجــة ،تـصــدرت

الـ ـب ــرازي ــل ال ـم ـج ـمــوعــة بــواقــع
 3نـقــاط بـفــارق األهـ ــداف فقط
عن سويسرا الوصيفة ،بينما
احتلت صربيا المركز األخير،
بعد الكاميرون الثالثة ،دون
نقاط لكلتيهما.
وفي مباراة سابقة بالجولة
األولـ ـ ـ ــى ل ـن ـف ــس ال ـم ـج ـم ــوع ــة،
تمكنت سويسرا من الفوز على
الكاميرون بهدف دون رد على
استاد (الجنوب).
(إفي)

إصابة مزراوي مقلقة وحكيمي طفيفة داخل المعسكر المغربي
أ كــد طبيب المنتخب المغربي لكرة
القدم عبدالرزاق هيفتي ،أمس ،أن مدافع
بايرن ميونيخ األلماني نصير مزراوي
أصـيــب فــي جــانـبــه األي ـســر فــي الـمـبــاراة
األول ـ ــى لـمـنـتـخــب «أس ـ ــود األطـ ـل ــس» في
مــونــديــال قـطــر  ،2022ويـجــب االنـتـظــار
يومين على األقل لتحديد مشاركته في
المباراتين المقبلتين من عدمها.
وقــال هيفتي ،في شريط فيديو على
الموقع الرسمي لالتحاد المغربي للعبة:
«لــدي ـنــا الع ـب ــان م ـصــابــان ع ـقــب م ـب ــاراة
ال ـم ـغــرب ض ــد ك ــروات ـي ــا» (ص ـف ــر -صـفــر)
األربعاء في الجولة االولى من منافسات
المجموعة السادسة.
وأض ــاف أن «اإلصــابــة األول ــى 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
بـ (مدافع باريس سان جرمان الفرنسي
أشرف) حكيمي ،الذي شعر خالل انطالقة
ســري ـعــة ف ــي ال ـم ـب ــاراة بـ ــآالم ف ــي الـفـخــذ
وأكمل المباراة».
ً
وذكر أن «الفحوصات لم تظهر شيئا
ً
صـعـبــا ،وهــي اصــابــة خفيفة ،ولـكــن في
مـ ـي ــدان ال ــري ــاض ــة ي ـجــب االن ـت ـب ــاه ج ــدا.
ّ
وسنقرر
سنجري له فحوصات جديدة،
إذا كــان سيشارك فــي الـمـبــاراة القادمة»
ضــد بلجيكا األح ــد المقبل فــي الجولة
الثانية.

جانب من تدريبات المنتخب المغربي
وكــان مــزراوي أصيب في الدقيقة 51
عندما ارتمى على كرة مرتدة من حارس
مرمى كرواتيا دومينيك ليفاكوفيتش،
ليتابعها برأسه فسقط على األرض ّ
بقوة،
وبقي على األرض دقيقة .حاول مواصلة
اللعب لكنه طلب استبداله في الدقيقة 60
ودخل عبدالرزاق حمدالله مكانه.

أم ــا حـكـيـمــي ،فـشـعــر ب ــآالم فــي فخذه
األي ـس ــر اث ــر هـجـمــة ســري ـعــة ق ــاده ــا من
الجهة اليمنى ،لكنه خالفا لمزراوي تمكن
من إكمال المباراة.
ون ــزل الــاع ـبــان إل ــى أرض ـيــة الملعب
في الحصة التدريبية التي أجريت على
ملعب الدحيل في الدوحة ،وقام حكيمي

بتمرين على دراجة هوائية فترة قصيرة
ق ـبــل أن يـلـتـحــق ب ـ ـمـ ــزراوي ال ـ ــذي غ ــادر
الملعب قبله دون أي تمرين.
وت ـش ـكــل إص ــاب ــة م ـ ـ ــزراوي وحـكـيـمــي
ض ــرب ــة م ــوج ـع ــة لـلـمـنـتـخــب ال ـم ـغــربــي،
ألن ـه ـمــا ال ــوحـ ـي ــدان الـ ـل ــذان بــإمـكــانـهـمــا
ال ـل ـعــب ف ــي م ــرك ــزي ال ـمــداف ـع ـيــن األي ـمــن

ً
واألي ـس ــر ،خـصــوصــا أن أس ــود األطـلــس
يعانون في المركز األخير ،ولو أن مدافع
الوداد البيضاوي يحيى عطية الله ّ
قدم
مباراة جيدة عقب دخوله مكان المدافع
البافاري.
(أ ف ب)
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رياضة

فوز مثير
للبرتغال على غانا
قـ ـ ــاد ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو رون ـ ــال ـ ــدو
البرتغال إلى فوز مثير على غانا
 ،2-3أمس ،في الجولة األولى من
منافسات المجموعة الثامنة
لمونديال قطر ،فدخل التاريخ
بعدما بات أول العب يسجل
في  5نسخ من النهائيات.
وبـعــد شــوط أول عقيم،
ً
افـ ـتـ ـت ــح ابـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــ 37ع ــام ــا
التسجيل ألبطال أوروبا
 2016مـ ــن ر كـ ـل ــة جـ ــزاء
جــدلـيــة ( ،)65وبـعــدمــا
أدرك أ نـ ـ ـ ــدر يـ ـ ـ ــه أ يـ ــو
التعادل لغانا (،)73
عــاد جــواو فيليكس
و مـنــح البرتغاليين
التقدم ( ،)78وأضاف
ال ـبــديــل راف ــاي ــل لـيــاو
ا لـثــا لــث ( )80قـبــل أن يقلص البديل
عثمان بوكاري الفارق (.)89
وت ـضــم الـمـجـمــوعــة األوروغ ـ ـ ــواي
وك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة الـلـتـيــن تعادلتا
ص ـفــر-ص ـفــر ،لـيـتـصــدر «سـيـلـيـســاو»
أوروبا بثالث نقاط.

وبمشاركته أمس ،خاض رونالدو
ً
أيـ ـض ــا ال ـب ـطــولــة ال ـك ـب ــرى ال ـعــاشــرة
ً
ً
تواليا ،إذ خــاض أيضا  5نهائيات
في كأس أوروبا منذ  ،2004ليصبح
أول العب أوروبي يحقق هذا األمر.

شوط أول باهت
ً
ول ــم ي ـقــدم ال ـط ــرف ــان ش ـي ـئــا يــذكــر
ف ــي ال ــدق ــائ ــق األول ـ ــى م ــع اس ـت ـحــواذ
واض ـ ــح ل ـل ـبــرت ـغــال ال ـت ــي ع ــان ــت في
بعض األحـيــان فــي الـخــروج بالكرة
من منطقتها ،نتيجة الضغط العالي
الذي فرضه فريق المدرب أوتو أودو.
وفي أول هجوم فعلي على المرمى
الغاني ،كاد رونالدو يفعلها بعدما
خ ـس ــر م ـح ـم ــد ق ـ ـ ــدوس الـ ـ ـك ـ ــرة ،لـكــن
ال ـحــارس لــورنــس أتــي زيـغــي تدخل
بـبــراعــة وأنـقــذ ب ــاده ( ،)10ثــم أهــدر
«ســي آر  »7فرصة أخــرى من رأسية
مرت بعيدة عن المرمى بعد عرضية
متقنة من رافايل غيريرو (.)13
ً
ثم بدا «سيليساو» أوروبا عاجزا
ً
عن الوصول مجددا إلى المرمى مع

رونالدو يدخل التاريخ كأول
العب يسجل في  5نهائيات
دخــل النجم البرتغالي ،كريستيانو
رونالدو ،التاريخ ،بعدما بات أول العب
يـسـجــل ف ــي  5ن ـهــائ ـيــات ل ـك ــأس ال ـعــالــم،
بافتتاحه التسجيل لمنتخب بــاده في
مرمى نظيره الغاني أمــس فــي مونديال
قطر .2022
وج ـ ـ ــاء ال ـ ـهـ ــدف الـ ـث ــام ــن لـ ــرونـ ــالـ ــدو فــي
كأس العالم من ركلة جزاء انتزعها بنفسه،
وس ــدده ــا بـنـجــاح ف ــي ال ـش ـبــاك ال ـغــان ـيــة ،ما
ً
سيخفف الـضـغــط عــن اب ــن الـ ــ 37عــامــا ،الــذي
وجــد نفسه عرضة لالنتقادات بعد هجومه

إحدى الفرص الضائعة
للمنتخب الغاني

إلـغــاء هــدف لــرونــالــدو بسبب خطأ
ارتكبه على المدافع قبل التسديد في
الشباك (.)31
وب ـق ــي ال ــوض ــع ع ـلــى ح ــال ــه 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
ي ـخــوض ال ـش ــوط األول بــأكـمـلــه من
دون أي لمسة للكرة في منطقة جزاء
الخصم.
ً
ولم يتغير األمر كثيرا في الشوط
الثاني ،لكن الغانيين اختبروا أقله
حظهم بتسديدة من مشارف المنطقة
لمحمد ق ــدوس مــرت بـجــوار القائم
األيسر (.)55
وجاء الفرج للبرتغال عندما انتزع
رونالدو ركلة جزاء احتسبها الحكم
ع ـل ــى م ـح ـمــد س ــال ـي ـس ــو ،واعـ ـت ــرض
ً
ع ـل ـي ـه ــا الع ـ ـبـ ــو غـ ــانـ ــا ك ـ ـث ـ ـيـ ــرا ،لـكــن
األميركي المغربي األصل إسماعيل
الـفـتــح لــم يـعــدل عــن قـ ــراره ،فنفذها
«سي آر  »7بنجاح (.)65
ً
لـكــن ال ـفــرحــة ل ــم ت ــدم ط ــوي ــا ،ألن

غ ــان ــا أدرك ـ ــت ال ـت ـع ــادل ع ـبــر أنــدريــه
أي ـ ــو الـ ـ ــذي وصـ ـل ــت إلـ ـي ــه الـ ـك ــرة مــن
عرضة لمحمد قدوس أخفق رافايل
غيريرو فــي اعتراضها ،لتصل إلى
العب السد القطري الذي تابعها في
الشباك (.)73
وكـمــا كــانــت الـحــال مــع البرتغال،
ً
لم يهنأ الغانيون طويال ،إذ استعاد
أبطال أوروبا  2016التقدم عبر جواو
فـيـلـيـكــس ب ـعــد ت ـم ــري ــرة م ــن بــرونــو
فرنانديش ( )78الذي عاد ولعب دور
الممرر في الهدف الثالث الذي سجله
البديل رافايل لياو إثر هجمة مرتدة
سريعة (.)80
ومباشرة بعد استبدال رونالدو
ب ـغــون ـســالــو رامـ ـ ــوس ،قـلـصــت غــانــا
ال ـف ــارق عـبــر رأس ـيــة ال ـبــديــل عثمان
بوكاري بعد خطأ على الجهة اليمنى
من جواو كانسيلو ،ليحتفل بعدها
على طريقة النجم البرتغالي (.)89
(أ ف ب)

غيريرو :فزنا لحسن الحظ
ّ
علق مدافع البرتغال رافايل
ً
غيريرو على الـفــوز ،قــائــا «من
ّ
المعقد أن تستهل مسابقة ما،
سيطرنا على المباراة ثم أفلتت
منا في دقيقتين .لحسن الحظ
نبدأ بالفوز».
وعن التكهنات حول مشكالت
بـ ـي ــن العـ ـب ــي ال ـ ـفـ ــريـ ــق ،أضـ ــاف
غ ـي ــري ــرو «ال ـت ـم ــاس ــك م ـتــواجــد،
والـ ـصـ ـح ــاف ــة ت ـ ـحـ ــاول تـفـسـيــر
ً
األم ــور .نحن متضامنون جــدا
وأظـ ـه ــرن ــا ذلـ ــك أم ـ ــام ال ـج ـم ـيــع.
إذا فــزنــا فــي ال ـم ـبــاراة المقبلة
فسنتأهل ،و بــا لـطـبــع سنبحث
عن الفوز كما دائما».
(أ ف ب)

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  ،2006ثم مثله في 2010
و 2014قبل أن يسجل  4في  ،2018بينها ثالثية
ً
في مرمى إسبانيا ( .)3-3وتجاوز ابن الـ 37عاما
األسطورة البرازيلية بيليه ،الذي سجل في أربع
نسخ ( 1958و 1962و 1966و ،)1970واأللمانيين
أوفه زيلر الذي سجل في نفس النسخ الذي سجل
فيها بيليه ،وميروسالف كلوزه ( 2002و2006
(أ ف ب)
		
و 2010و.)2014

المباراة
في سطور
المباراة :البرتغال  -غانا 2-3
الملعب :استاد  ،974الدوحة
ً
الجمهور 42662 :متفرجا

الدور األول

المجموعة الثامنة
الحكم :األميركي إسماعيل الفتح

األهداف:

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

اإلنذارات:

الـ ـب ــرتـ ـغ ــال :دان ـي ـل ــو ب ـي ــري ــرا ( ،)1+90ب ــرون ــو
فرنانديش ()5+90
غانا :محمد قدوس ( ،)1+45أندريه أيو (،)49
سيدو أليدو ( ،)57إينياكي وليامس ()1+90

التشكيلتان:

البرتغال :ديوغو كوشتا ،جواو كانسيلو،
روبن دياش ،دانيلو بيريرا ،رافايل غيريرو،
أوتافيو (وليام كارفاليو ،)56 ،روبن نيفيش
(رافـ ــايـ ــل لـ ـي ــاو ،)77 ،ب ــرون ــو فــرنــانــديــش،
برناردو سيلفا (جواو بالينيا ،)88 ،جواو
فيليكس (ج ــواو مــاريــو ،)88 ،كريستيانو
رونالدو (غونسالو راموس.)88 ،
المدرب :فرناندو سانتوش
غانا :لورنس أتي زيغي ،سيدو أليدو (طارق
المـبـتــي ،)66 ،ألـكـسـنــدر دجـيـكــو (أن ـطــوان
سيمينيو ،)2+90 ،دانيال أمــارتــي ،محمد
ساليسو ،بابا رحمان ،ساليس عبد الصمد
(دان ـي ــال -كــوفــي كـيـيــريــه ،)2+90 ،تــومــاس
ب ــارت ــي ،مـحـمــد قـ ــدوس (ع ـث ـمــان ب ــوك ــاري،
 ،)77أندريه أيو (جوردان أيو ،)77 ،إينياكي
وليامس.
المدرب :أوتو آدو.
(أ ف ب)

بالقمصان واألغاني ...الدوحة على موعد مع إحياء ذكرى مارادونا
اخـتــار خافيير معلوف تكريم ذكــرى
أس ـط ــورة األرج ـن ـت ـيــن ديـيـغــو م ــارادون ــا
بــارتــداء القميص ال ــذي لعب بــه الــراحــل
ضد إنكلترا في ويمبلي ،لكن مشجعين
ً
آخرين في المونديال المقام حاليا في
ً
قـطــر سـيـكــونــون أكـثــر صـخـبــا بالتأكيد
اليوم خالل إحياء الذكرى الثانية لرحيله
بالهتافات واألغاني.
ويتزامن إحياء الذكرى الثانية لرحيل
األس ـ ـ ـطـ ـ ــورة مـ ــع ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ال ـم ـص ـيــريــة
ً
لـمـنـتـخــب ب ـ ــاده ال ـ ــذي يـل ـتـقــي غ ـ ــدا مع
المكسيك في مواجهة يحتاج إلى الفوز
بـهــا ،بعد السقوط الـصــادم فــي مستهل
مـشــوار ليونيل ميسي ورفــاقــه على يد
السعودية .2 - 1
ومع األمل بأن يستلهم رجال المدرب
ليونيل سكالوني من هذه المناسبة كي
يعودوا الى سباق التأهل لثمن النهائي،
م ـ ــا زال مـ ـعـ ـل ــوف وك ـ ـثـ ــر م ـ ــن مـشـجـعــي
األرجنتين لم يستوعبوا صدمة رحيل
ً
األسطورة عن  60عاما بأزمة قلبية.

تذكارات رياضية
والقميص الذي ارتداه مارادونا خالل
م ـبــاراة ضــد إنكلترا عــام  ،1980هــو من
أثمن المقتنيات التي يملكها معلوف بين
مجموعة من ألف قميص كروي ارتداها
ُ
الع ـبــون فــي الـمـبــاريــات وت ـق ـ ّـدر قيمتها
بمليون دوالر وفق صاحبها.
ً
كما يملك ابن الـ 56عاما ،المشهور بين
ً
محبي جمع التذكارات الرياضية ،قميصا
ً
ً
أرجنتينيا ملطخا بالدماء كان يرتديه
مــاريــو كمبيس فــي م ـبــاراة ضــد فرنسا
خ ــال ك ــأس ال ـعــالــم  1978ال ـتــي أح ــرزت
لقبها بالده.

وتـ ــم ط ــي هـ ــذا ال ـق ـم ـيــص ب ــال ـق ــرب من
قميص ريفر باليت الذي كان يرتديه في
عام  1931كارلوس بوسيل الــذي شارك
في أول كأس عالم قبلها بعام .وأصبحت
التذكارات الرياضية اآلن تجارة كبيرة
م ــع م ــارادون ــا كــأحــد أبـ ــرز «مـنـتـجــاتـهــا»
العالمية.
فـفــي مــايــو ،بـيــع قميص ك ــان يرتديه
مارادونا عندما سجل هدفه الشهير «يد
الله» في كأس العالم  1986أمام إنكلترا
مقابل  7.1ماليين جنيه إسترليني (9.3
ماليين دوالر) ،وهو رقم قياسي لقميص
ُ
ارت ّ
دي في بطولة.
رياضي

وب ـي ـعــت الـ ـك ــرة ال ـت ــي دخ ـل ــت ال ـش ـبــاك
اإلن ـك ـل ـيــزي حـيـنـهــا األسـ ـب ــوع الـمــاضــي
مـقــابــل مـلـيــونــي جـنـيــه إسـتــرلـيـنــي (2.4
مليون دوالر).

بين مارادونا وميسي
ويـ ـت ــواج ــد أكـ ـث ــر مـ ــن  30أل ـ ــف مـشـجــع
أرجنتيني في قطر لمتابعة ليونيل ميسي
ورفاقه الطامحين لقيادة البالد الى لقبها
األول منذ  1986حين قادها مارادونا إلى
تتويجها العالمي الثاني ،بعد األول عام
.1978

ً
صـ ـحـ ـي ــح أن ك ـ ـ ـثـ ـ ــرا مـ ـ ــن ال ـم ـش ـج ـع ـي ــن
األرجنتينيين يــرون في ميسي أسطورة
ال ـب ــاد أح ــد أف ـض ــل الــاع ـب ـيــن ف ــي تــاريــخ
ً
ً
ً
الـلـعـبــة ،لـكــن عـ ــددا كـبـيــرا أي ـضــا مــا زال ــوا
يـضـعــون م ــارادون ــا عـلــى أع ـلــى ال ـهــرم في
نادي األساطير.
جاء كثيرون لمشاهدة اللوحة الجدارية
الـضـخـمــة ل ـم ــارادون ــا بــال ـقــرب م ــن اسـتــاد
خليفة في الدوحة ،وفي السقوط الصادم
ضــد الـسـعــوديــة وض ــع كـثــر أقـنـعــة عليها
وجه مارادونا ،كما حملوا الفتات ورفعوا
ً
قمصانا تحمل اسم األسطورة.
واآلن ،الفرصة ستكون متاحة الجمعة

من أجل االحتفاء باألسطورة وإحياء ذكراه
في الدوحة.
وت ـع ـت ــزم إح ـ ــدى ال ـم ـج ـمــوعــات الـقـيــام
بمسيرة ا لــى مهرجان مشجعين خاص
بمارادونا (مارادونا فان فيست) في مطار
الدوحة الدولي حيث هناك صورة ثالثية
أبعاد للنجم الراحل وطائرة خاصة عليها
ص ـ ــوره وهـ ــو ي ـس ـجــل هــدف ـيــه ف ــي مــرمــى
إنكلترا وستعرض للبيع في المزاد العلني
في  17ديسمبر.
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
ً
البالغ  32عاما ،بالذاكرة الــى الصدمة التي
أصيب بها لحظة معرفته برحيل مارادونا،
ً
كاشفا «كنت على شاطئ البحر .أخبرتني
صديقتي (بما حصل) وقلت لها يتعين علينا
أخذ أغراضنا والعودة مباشرة إلى بوينوس
أي ــرس» .وكــان غونسالو وصديقته مــن بين
اآلالف الذين انتظروا خارج منزل مارادونا،
ً
في حين حمل كالوديو علما يظهر مارادونا
ً
وهو يحتضن ميسي وسيحمله مجددا عندما
تتواجه األرجنتين مع المكسيك( .أ ف ب)

األوروغواي تسقط في فخ التعادل مع كوريا الجنوبية

المباراة في سطور

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

أسفرت نتيجة مباراة منتخب
األوروغواي مع المنتخب
الكوري الجنوبي عن التعادل
السلبي خالل افتتاح منافسات
المجموعة الثامنة من البطولة.

استهل منتخب األوروغواي مبارياته
ف ــي ب ـط ــول ــة كـ ــأس ال ـع ــال ــم ل ـك ــرة ال ـق ــدم،
بـتـعــادل سلبي  0-0مــع منتخب كــوريــا
الـجـنــوبـيــة أمـ ــس ،خ ــال ال ـم ـب ــاراة الـتــي
جمعتهما على ملعب المدينة التعليمية،
ض ـم ــن م ـن ــاف ـس ــات ال ـج ــول ــة األول ـ ـ ــى مــن
منافسات المجموعة الثامنة.
وف ـشــل الـمـنـتـخـبــان فــي اسـتـغــال كل
الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين
ليحصل كل منهما على نقطة.
ويلتقي منتخب األوروغ ــواي نظيره
البرتغالي يوم االثنين المقبل في الجولة
ال ـث ــان ـي ــة ،ف ـي ـمــا ي ـل ـعــب مـنـتـخــب ك ــوري ــا
الجنوبية مع منتخب غانا في اليوم ذاته.
ج ـ ـ ــاءت بـ ــدايـ ــة ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة م ـتــوس ـطــة
المستوى ،وسرعان ما فرض المنتخب
الكوري الجنوبي سيطرته على مجريات
ال ـل ـقــاء ،وت ــوال ــت م ـحــاوالتــه الهجومية،
بحثا عــن تسجيل هــدف مبكر يربك به
حسابات منتخب أوروغواي ،الذي اعتمد
ّ
على تضييق المساحات وشن الهجمات
المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.
ورغــم وجــود مـحــاوالت هجومية من
الفريقين ،فإنها لم تشكل خطورة حقيقية
على المرميين فــي الــدقــائــق األول ــى من

اللقاء ،لينحصر اللعب في وسط الملعب.
وظل اللعب كذلك حتى جاءت الدقيقة
 ،19التي شهدت أولى الفرص الخطيرة
لمنتخب األوروغــواي عندما لعبت كرة
طولية خلف مدافعي المنتخب الكوري
ّ
تـســلـمـهــا ف ـيــديــري ـكــو ف ــال ـف ـي ــردي داخ ــل
منطقة الـجــزاء ،وســدد كــرة قوية ،لكنها
علت العارضة بسنتيمترات قليلة.
وقد أعطت هذه الهجمة الثقة لالعبي
م ـن ـت ـخــب األوروغـ ـ ـ ـ ـ ــواي ،ح ـي ــث ف ــرض ــوا
سيطرتهم على مجريات اللقاء وتوالت
محاوالتهم الهجومية بحثا عن تسجيل
ه ــدف ال ـت ـقـ ّـدم ،وه ــو مــا جـعــل المنتخب
ال ـك ــوري الـجـنــوبــي ي ـتــراجــع إل ــى وســط
ملعبه للحفاظ على نظافة شباكه ،مع
االعتماد على الهجمات المرتدة.
وكـ ـ ـ ــاد ال ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـ ـ ـكـ ـ ــوري ي ـف ـت ـتــح
التسجيل في الدقيقة  ،34عندما 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.
وف ـ ـ ـ ــي الـ ــدق ـ ـي ـ ـقـ ــة  43ك ـ ـ ـ ــاد م ـن ـت ـخــب
أوروغ ــواي يسجل هــدف التقدم ،عندما
لعبت ركلة ركنية إلى داخل منطقة جزاء

المنتخب ال ـكــوري ارتـقــى إليها دييغو
غودين ،وقابلها بضربة رأس قوية ،لكن
كرته اصطدمت بأسفل القائم األيمن قبل
أن يشتتها الدفاع.
ومر الوقت المتبقي من الشوط األول
بال جديد ،قبل أن يطلق الحكم صافرة
نـهــايــة ال ـش ــوط األول ،ف ــارض ــا الـتـعــادل
السلبي بين المنتخبين.

تكثيف الهجمات
ّ
وم ـ ــع ب ــداي ــة الـ ـش ــوط الـ ـث ــان ــي ،كــثــف
المنتخب الكوري محاوالته الهجومية
في محاولة لتسجيل هدف التقدم ،وسط
تــراجــع مــن العـبــي منتخب أوروغـ ــواي،
الذين اعتمدوا أيضا على شن الهجمات
المرتدة .وبمرور الوقت تخلى منتخب
أوروغ ـ ـ ــواي ع ــن حـ ــذره الــدفــاعــي ودخ ــل
أجواء المباراة الهجومية ،بعدما فرض
سيطرته على مجريات اللقاء و تــوا لــت
م ـح ــاوالت ــه الـهـجــومـيــة لـتـسـجـيــل هــدف
التقدم ،وهو ما أجبر المنتخب الكوري
على التراجع إلى وسط ملعبه.
وم ــع ذل ــك ،لــم تـكــن هـنــاك أي خـطــورة
على المرميين ،حيث ّ
تفوق المدافعون

على المهاجمين في أغلب الهجمات ،ولم
يكن هناك أي اختبار حقيقي للحارسين.
وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب
حـتــى ج ــاء ت الــدقـيـقــة  ،77الـتــي شهدت
فرصة خطيرة للمنتخب الكوري ،عندما
سدد تشو كيو سيونج كرة قوية من على
حدود منطقة الجزاء ،لكنها جاءت بعيدة
عن المرمى.
ّ
ورد منتخب أوروغواي في الدقيقة 81
عندما سدد داروين نونيز كرة قوية من
على حــدود منطقة الـجــزاء ،لكنها مرت
بجوار القائم األيسر.
وفي الدقيقة  89سدد فالفيردي كرة
قوية من خارج منطقة الجزاء ،لكن كرته
اصطدمت بالقائم األيمن وخرجت لركلة
مرمى.
ّ
ورد الـمـنـتـخــب ال ـك ــوري فــي الدقيقة
التالية ،عندما سدد هيونج مين سون
ك ـ ــرة أرضـ ـي ــة ق ــوي ــة م ــن خـ ـ ــارج مـنـطـقــة
ال ـج ــزاء ،لـكــن كــرتــه م ــرت ب ـجــوار الـقــائــم
األيسر .ومر الوقت المتبقي من الشوط
ال ـثــانــي م ــن دون ج ــدي ــد ،قـبــل أن يطلق
الـحـكــم صــافــرة نـهــايــة الـلـقــاء بــالـتـعــادل
السلبي بين المنتخبين.
(د ب أ)

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:

األوروغ ــواي :سيرخيو روتشيت ،مارتين كاسيريس ،دييغو
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
فاريال.)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

ً
بينتو :واجهنا خصما يمتلك العبين مخضرمين روشيت :لم يحالفنا الحظ ألونسو :حظوظنا
ق ــال الـبــرتـغــالــي بــاولــو بـيـنـتــو ،م ــدرب كــوريــا الـجـنــوبـيــة ،بعد
تعادله السلبي مع األوروغواي ،أمس ،إن «المباراة كانت تنافسية
ً
وجيدة جدا ...الفريقان احترما بعضهما ،وكنا نعرف أن المواجهة
ستكون صعبة».
وأضاف بينتو في المؤتمر الصحافي عقب المباراة« :واجهنا
ً
خصما يمتلك العبين مخضرمين ولديهم خبرة واسعة ...ومررنا
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،
ً
موضحا أن «المباراة الثانية ستكون أقوى وعلينا تقديم نتيجة
إيجابية جديدة ...وإذا لعبنا كما تدربنا خالل األعــوام الماضية
س ــوف نــذهــب ب ـع ـيــدا» .وأكـ ــد مـ ــدرب ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة أن ــه يجب
االستفادة من الهجمات المرتدة من أجل الوصول إلى الهدف وهو
التأهل لدور الـ  16في المونديال .وعن مشاركة سون هيونغ مين،
قال« :سون تعرض لإلصابة وعاد للمجموعة منذ أيام ،وليس من
السهل إشراكه مباشرة أمام أوروغواي».

أمام كوريا الجنوبية

باولو بينتو

أرجــع سرخيو روشـيــت ،حــارس منتخب األوروغ ــواي،
التعادل بدون أهداف أمام كوريا الجنوبية أمس إلى «عدم
وقوف الحظ» بجانبه ،في مباراة متكافئة كانت فيها الفرص
الواضحة لمصلحة منتخبه.
وقـ ــال حـ ــارس ال ـمــرمــى ف ــي الـمـنـطـقــة الـمـخـتـلـطــة عقب
الـمـبــاراة« :بــرؤيــة مجريات الـمـبــاراة ،فإنها لم تكن سيئة.
كانت مباراة متكافئة وكانت الفرص الواضحة لمصلحتنا،
لكن ا لـحــظ لــم يقف بجانبنا .سعيد بجهد الفريق واآلن
يتعين تصحيح األخ ـطــاء والـعـمــل فيما يلي وال ــذي يعد
ً
أمرا صعبا جدا».
وأبرز الحارس صعوبة المونديال ،مشيرا إلى أن «جميع
المنتخبات ستجد صعوبة ألن أفضل المنتخبات تلعب
ً
هنا .مجموعتنا متكافئة جدا».
وأع ــرب عــن سعادته بخوض أول مـبــاراة فــي مونديال
والتي لم يضطر فيها «للعمل كثيرا» وقدم أداء «جيدا».
(إفي)

ما زالت حاضرة

أكد دييغو ألونسو ،المدير الفني لمنتخب أوروغواي،
أن المنتخب الكوري كان خصما صعبا.
وقال ألونسو ،خالل 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 أوروغ ــواي عناصر عديدة
ومميزة ،مؤكدا أن منتخبه سيطر وصنع
بعض الفرص ،لكنه أهدرها.
وأوض ــح أنــه ال تــوجــد أي شكوى
من جانب برشلونة ،بشأن مدافعه
رونــالــد أراوخ ــو ،ال ــذي يتمرن على
الــرغــم مــن اإلص ــاب ــة ،حـيــث يتماثل
للشفاء حاليا.
واعتبر أن حظوظ فريقه ما زالت حاضرة ،وأن المباراة
الثانية ستكون مهمة ،والثالثة ستكون الحاسمة.

دييغو ألونسو
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رياضة
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

بوالي ديا

ميندي

ً
س ـ ـي ـ ـكـ ــون الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــبء ك ـ ـب ـ ـي ـ ــرا ع ـل ــى
ق ـط ــر ،ا ل ـم ـض ـي ـفــة ل ـم ــو ن ــد ي ــال ،2022
فـ ــي س ـع ـي ـه ــا ل ــإبـ ـق ــاء ع ـل ــى آم ــال ـه ــا
بالمنافسة عندما تــوا جــه السنغال
على استاد الثمامة اليوم (الجمعة).
وكان المنتخب القطري (أصحاب
األرض) خسر النزال االفتتاحي أمام
الـمـنـتـخــب اإلكـ ـ ــوادوري (ص ـفــر ،)2 -
األحـ ـ ـ ــد ،ع ـل ــى م ـل ـع ــب الـ ـبـ ـي ــت ،فــي
سـ ـق ــوط زاد مـ ــن ا ل ـض ـغ ــط عـلــى
ال ـق ـط ــري ـي ــن ،ب ـع ــدم ــا ب ــات ــوا أول
م ـض ـيــف ل ـك ــأس ال ـع ــال ــم يـخـســر
مباراته األولى.
بـعــد عــزلــة الـمـنـتـخــب الـقـطــري
ً
ستة أشهر في أورو بــا بعيدا عن
أع ـي ــن الـمـتـطـفـلـيــن ،أق ــر مــدربــه
اإلسباني فيليكس سانشيز
باإلخفاق« :لن أقدم األعذار،
أهـ ـن ــئ ال ـخ ـص ــم ع ـل ــى ه ــذا
الـ ـف ــوز ،لــدي ـنــا ال ـك ـث ـيــر مــن
اإلم ـ ـ ـكـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــات .ل ـ ـ ــم نـ ـق ــدم
أف ـ ـضـ ــل م ـ ــا لـ ــدي ـ ـنـ ــا ،رب ـم ــا
ب ـس ـبــب ال ـت ــوت ــر لــم تـ ـ ـك ـ ــن
البداية جيدة ،ال
ب ــل ك ــان ــت س ـي ـئــة،
وتـ ـلـ ـق ــى م ــرم ــان ــا
هدفين».
تــزايــد الـعــبء
ع ـل ــى ال ـق ـطــري ـيــن
ق ـب ــل ي ــو مـ ـي ــن ،وإن
ً
لـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن مـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرا،
بـ ـ ــال ـ ـ ـفـ ـ ــوز الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي
ا لـتــار يـخــي عـلــى أرجنتين

مـيـســي  ،1-2لـتـعـيــد اآلمـ ــال الـعــربـيــة
ُ
ً
وتـحــرج «العنابي» ،ا لــذي بــذل جهدا
ً
ً
ممتدا على  12عاما  ،لتقديم نتيجة
إيجابية.
وقــد يستغل القطريون ،على غــرار
الهولنديين ،غياب الهداف السنغالي
ساديو مانيه لإلصابة ،وفرض إيقاع
على المباراة منذ بدايتها.

تغييرات على التشكيل
وقد يجري مدرب المنتخب القطري،
ف ـي ـل ـكــس س ــان ـش ـي ــز ،ت ـغ ـي ـي ــرات عـلــى
التشكيل األســاســي ال ــذي سيخوض
بــه لـلـقــاء ال ـيــوم ،ال ــذي يــدخـلــه الفريق
ً
بحثا عن تحقيق الفوز للتمسك بآمال
ً
التأهل للدور السادس عشر ،خصوصا
أن الخسارة تعني خروجه من سباق
ً
المنافسة مبكرا.

تعويض الخسارة
في المقابل ،وبعد صدمة
خسارتها لمانيه ،تسعى

السنغال إ لــى تعويض سقوطها في
ظهورها األول كبطلة إلفريقيا (،)2021
أم ــام هــولـنــدا بهدفين مقابل ال شيء
وإب ـ ـ ـقـ ـ ــاء ح ـظ ــوظ ـه ــا
بقيادة أليو سيسيه
ل ـل ـع ـبــور إلـ ــى الـ ــدور
الـ ـث ــان ــي ع ـل ــى غ ــرار
النسخة الماضية.
وت ـ ـبـ ــدو ظـ ـ ــروف ال ـم ـن ـت ـخ ـب ـيــن
ً
القطري والسنغالي متشابهة تماما،
فال سبيل أمامهما إال تحقيق الفوز،
أو ذهـ ــاب تـطـلـعــاتـهـمــا ن ـحــو الـتــأهــل
أدراج الرياح.
وإل ــى جــانــب مــانـيــه ،أعـلــن االتـحــاد
السنغالي لكرة القدم ،األربعاء ،أن العب
خــط الــوســط شيخو كوياتيه يعاني
ً
«التهابا غير ظاهر» في الفخذ األيمن،
وس ـي ـكــون «غ ـيــر م ـتــاح عـلــى األرج ــح»
لـمــواجـهــة ق ـطــر ،بـعــدمــا أص ـيــب العــب
نوتنغهام فــورســت اإلنـكـلـيــزي خــال
الهزيمة أمام منتخب الطواحين.
ويـ ـمـ ـك ــن لـ ـب ــاب غـ ـ ــي ،العـ ـ ــب وس ــط
ً
مرسيليا الفرنسي الــذي حل بــدال من
كوياتيه خالل المباراة ،أن يعوض مرة
أخرى عن غيابه
أمام قطر.
ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
االت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
الـ ـسـ ـنـ ـغ ــال ــي
ً
إل ــى أن العـبــا
آخ ـ ـ ــر أص ـي ــب
خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
الـ ـمـ ـب ــاراة

ضد هولندا ،وهو عبدو ديالو ،العب
اليـبــزيــغ األل ـمــانــي ،لكنه يـعــانــي فقط
تقلصات ،ومشاركته أمــام قطر اليوم
ً
ت ـب ــدو مـ ــؤكـ ــدة ،وفـ ـق ــا لـ ـق ــرار ال ـج ـهــاز
الفني باالعتماد عليه في التشكيل
األساسي من عدمه.

قطر  xالسنغال

٤:٠٠م

أكرم عفيف

سعد الشيب

سانشيز :سنعمل على تصحيح األخطاء
اعترف اإلسباني فيليكس
س ــانـ ـشـ ـي ــز ،ال ـ ـمـ ــديـ ــر ال ـف ـن ــي
ل ـل ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـ ـق ـ ـطـ ــري ل ـك ــرة
القدم ،بأن فريقه لم يقدم ما
ك ــان يـتـمـنــاه خ ــال الـمـبــاراة
أم ــام اإلكـ ـ ــوادور فــي افـتـتــاح
ا لـمــو نــد يــال ،وا ل ـتــي خسرها
ص ـف ــر  ،2 -ل ـك ـنــه ع ـم ــل عـلــى
تـحـلـيــل األ خ ـط ــاء لتصحيح
المسار وتقديم األفضل أمام
السنغال اليوم.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال سـ ـ ــان ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــز ،ف ــي
المؤتمر الصحافي لمباراة
الـ ـي ــوم« ،بــال ـتــأك ـيــد ل ــم نـقــدم
مــا كنا نتمناه فــي ا لـمـبــاراة
ال ـ ـمـ ــاض ـ ـيـ ــة ،ع ـ ـنـ ــدمـ ــا تـ ـك ــون
ال ـب ــداي ــة غ ـيــر مــوف ـقــة ي ـكــون
م ــن ال ـص ـع ــب الـ ـع ــودة خ ــال
المباراة».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :ل ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــن بـ ـع ــد
ال ـم ـب ــاراة ،عـلـيـنــا أن نـحــاول

تـحـلـيــل األخ ـط ــاء أي ــا كــانــت،
و بـعــد هــا نستعد ونتحضر
للخصم التالي كي نصحح
الـمـســار ،وه ــذا مــا فـعـلـنــاه...
ونـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــل الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرة بـ ـي ــن
الـ ـمـ ـب ــاري ــات ل ـل ـت ـعــديــل عـلــى
طريقة لعبنا ،هذه هي اآللية
التي نتبعها».
وعـ ـ ــن رأي ـ ـ ــه فـ ــي م ـس ـت ــوى
الـمـنـتـخــب الـسـنـغــالــي ،ذكــر:
«مـ ـ ــن وج ـ ـهـ ــة ن ـ ـظـ ــري ل ـع ـبــت
الـ ـسـ ـن ـغ ــال مـ ـ ـب ـ ــاراة م ـم ـت ــازة
ً
ض ـ ــد م ـن ـت ـخ ــب كـ ـبـ ـي ــر جـ ـ ــدا،
كــانــت لــديـهــم فـكــرة واضـحــة
وكـ ــانـ ــوا ي ـس ـع ــون لـتـحـقـيــق
نتيجة ،ويسعون لالنتصار
حتى نهاية المباراة ،لكنها
كانت مباراة مفتوحة وكانت
ال ـ ـح ـ ـظـ ــوظ مـ ـتـ ـس ــاوي ــة ب ـيــن
طرفيها».
واردف« :بالنسبة لمباراة

ا لـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم نـ ـتـ ـمـ ـن ــى أن ي ـت ـب ــع
مـ ـنـ ـتـ ـخـ ـبـ ـن ــا ن ـ ـفـ ــس الـ ـنـ ـه ــج،
يـ ـح ــاول ت ـح ـق ـيــق الـ ـف ــوز مــن
الدقائق األولى وحتى نهاية
ً
المباراة» ،متابعا« :نحن اآلن
نركز فقط على أنفسنا وما
الذي علينا أن نفعله وكيف
ً
ن ـح ـض ــر ل ـل ـم ـب ــاري ــات ي ــوم ــا
بـ ـي ــوم ،نـ ـح ــاول أن نـتـجـنــب
األصـ ـ ـ ــوات الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،ألن
هذه األصوات لن تضيف أو
ً
تنقص شيئا  ،لــذ لــك نحاول
أن ن ـع ــزل أ ن ـف ـس ـنــا ع ــن مـثــل
هذه األصوات».

احتماالت الخروج
وعـ ـ ــن اح ـ ـت ـ ـمـ ــاالت خـ ــروج
المنتخب القطري من الدور
األول بـ ــا ل ـ ـمـ ــو نـ ــد يـ ــال ،ورد
ف ـعــل ال ـج ـمــاه ـيــر ع ـلــى ذل ــك،

إسماعيل محمد :نحتاج لدعم الجماهير
أك ــد إسـمــاعـيــل مـحـمــد مهاجم
الـمـنـتـخــب ال ـق ـط ــري ل ـك ــرة ال ـق ــدم،
أن ال ـفــريــق ط ــوى صـفـحــة م ـبــاراة
ً
االفتتاح أمــام اإلكـ ــوادور ،مطالبا
الجماهير بتقديم أكبر دعم ممكن
للعنابي في مواجهة السنغال.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـح ـ ـمـ ــد ،ف ـ ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر
صحافي أمس« ،أعتقد أن المباراة
الـمــاضـيــة ه ــي صـفـحــة وان ـط ــوت،
فريقنا طوى الصفحة بعد المباراة
م ـب ــاش ــرة ،وب ــدأن ــا االس ـت ـع ــدادات
لـلـمـبــاراة ال ـق ــادم ــة ...فــي الـمـبــاراة
ً
ال ـقــادمــة ،سـيـكــون الـفــريــق جــاهــزا
ً
تماما ،وسيقدم كل ما لديه».
ووجـ ــه م ـح ـمــد ،الع ــب الــدحـيــل
الـ ـقـ ـط ــري ،رس ــال ــة إل ـ ــى جـمــاهـيــر
العنابي قائال« :رسالتي للجمهور
هي أن المنتخب يحتاج إلى دعم
جـمــاهـيــره اآلن أكـثــر مــن أي وقــت

إسماعيل محمد
مضى ،والفريق عاقد العزم على
تقديم كل ما لديه والظهور بصورة
مشرفة في المباراة القادمة».
وع ــن تــأثــر المنتخب القطري

قـ ـ ـ ــال سـ ــان ـ ـش ـ ـيـ ــز« :نـ ـتـ ـص ــور
أننا مستعدون لمبارياتنا
المقبلة ،ونحلم بــأال يحدث
هذا األمر ،يجب أن نركز على
أن ـف ـس ـنــا وع ـل ــى إمـكــانـيــاتـنــا
التنافسية ...لكنني أرى أن
أ ح ــد األ ش ـيــاء ا لـتــي أثبتتها
دو لـ ـ ــة ق ـط ــر ح ـت ــى اآلن أ ن ـنــا
ك ــان ــت ل ــدي ـن ــا خ ـط ــة طــوي ـلــة
األمـ ـ ـ ـ ــد لـ ـلـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــر لـ ـك ــأس
الـ ـع ــال ــم ،وأنـ ـ ــا م ـق ـت ـنــع بــأنــه
بـعــد كــأس ا لـعــا لــم ستستمر
ق ـطــر ف ــي ت ـطــويــر مـسـتــواهــا
بـكــرة ا ل ـقــدم ،بــو جــود جميع
اإلمكانات الحالية».
(د ب أ)

سانشيز

كوليبالي :سنبذل قصارى جهدنا

بالمفاجآت التي فجرتها منتخبات
أخرى قال محمد« :بالطبع النتائج
اإليجابية خاصة من المنتخبات
الـعــربـيــة ،تشعر الــاعــب بالغيرة
ً
الـ ـبـ ـن ــاءة ،وت ــزي ــده إص ـ ـ ـ ــرارا على
تقديم كل ما لديه ،ولكن تركيزنا
ً
دائ ـ ـمـ ــا ع ـل ــى أن ـف ـس ـن ــا ،وعـ ـل ــى أن
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 نـظـهــر بــالـشـكــل ال ـمــأمــول،
وهــذا هــو هدفنا منذ بداية
ال ـب ـطــولــة ب ــل وم ـن ــذ بــدايــة
معسكراتنا».
(د ب أ)

كوليبالي

أكـ ــد م ــداف ــع الـمـنـتـخــب
ال ـس ـن ـغ ــال ــي لـ ـك ــرة ال ـق ــدم
ك ــالـ ـي ــدو ك ــول ـي ـب ــال ــي أن
ال ـ ـن ـ ـجـ ــم سـ ـ ــاديـ ـ ــو م ــان ــي
يـتــواصــل بشكل مستمر
ً
مع العبي الفريق ،مشددا
على أنه رغم غيابه يشكل
ً
ً
عـ ـنـ ـص ــرا مـ ـهـ ـم ــا فـ ــي دع ــم
المنتخب خالل مشواره بكأس
ً
ال ـعــالــم  2022ال ـم ـقــامــة حــالـيــا
في قطر.
وق ـ ـ ـ ـ ــال كـ ــول ـ ـي ـ ـبـ ــالـ ــي ،خـ ــال
المؤتمر الصحافي ال ــذي عقد
أم ــس للحديث
ع ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة
اليوم« ،ساديو

تساؤالت حول أسباب الخلل في «العنابي»
ّ
«مـثــل هــذه الـمـبــاريــات تــدفــع المعلق
إلى االعتزال .ال أصدق أن هذا المنتخب
ّ
هــو بـطــل آس ـيــا» .هـكــذا تـحـ ّـســر المعلق
ال ـق ـط ــري ي ــوس ــف س ـيــف ع ـلــى خ ـســارة
بالده أمام اإلكوادور بهدفين في افتتاح
كأس العالم  2022في كرة القدم ،األحد
الماضي على استاد البيت.
ّ
ترك كالم سيف ،المعلق التلفزيوني
ف ــي ق ـن ــوات «ب ــي إن س ـبــورتــس» ص ــدىً
ً
بالغا في الشارع الرياضي الذي ما زال
ً
يتذكر بكاء ه فرحا ،أثناء تعليقه على
تتويج قطر بلقب كأس آسيا  2019للمرة
األولى في تاريخها.

يقول ماجد الخليفي ،رئيس تحرير
صحيفة استاد الدوحة لوكالة «فرانس
بـ ــرس» ،إن ال ـم ــدرب فـشــل فــي إزالـ ــة آثــار
الــره ـبــة وال ـخ ــوف ف ــي م ـب ــاراة االفـتـتــاح
«الـغــريــب أن هــذه الــرهـبــة اسـتـمــرت على
مدار شوطين .كان باإلمكان أن يتجاوزها
المنتخب بعد نصف ساعة من الشوط

ً
ّ
يصحح
األول ،وكان على المدرب أيضا أن
بين الشوطين كل مسبباتها».
يـ ـضـ ـي ــف الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـف ــي «ل ـ ـ ـ ــم ي ـت ـع ــام ــل
سانشيس مع الشوط الثاني كما يجب،
ً
ولــم يقم بالتبديالت الــازمــة خصوصا
ألول ـئ ــك ال ــذي ــن ل ــم ي ـظ ـهــروا بـمـسـتــواهــم
بسبب الرهبة والخوف».

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.

جانب من تدريبات المنتخب القطري

ّ
ّ
ي ــؤك ــد ال ـخ ـل ـي ـفــي ،ال ـم ـح ــل ــل ال ـحــالــي
واإلداري السابق ،أن «مباراة اإلكوادور،
هـ ــي ال ــوحـ ـي ــدة الـ ـت ــي اع ـت ـب ــرن ــاه ــا فــي
ً
المتناول أو أننا نمتلك فيها حظوظا
بنسبة  50فــي الـمـئــة ،ل ــذا ،هـنــاك خيبة
أمل كبيرة».

الالعب يكره المعسكرات
وفـيـمــا ق ــال الخليفي إن ــه يـمـيــل إلــى
اعـتـبــار ق ــرار سانشيس عــزل الالعبين
ً
نـحــو خـمـســة أش ـهــر فــي أوروبـ ــا بـعـيــدا
ً
سلبياّ ،
شدد رائد
عن أعين المتطفلين،
ً
يعقوب ،نجم الكرة القطرية سابقا ،على
ً
أن القرار لم يكن جيدا.
قال مدافع العنابي السابق:العب كرة
ً
القدم يكره كثرة المعسكرات ،وخصوصا
ال ـخ ــارج ـي ــة م ـن ـه ــا ،وهـ ـ ــذا األمـ ـ ــر يــؤثــر
بالسلب والملل والتشبع وينعكس على
ً
الالعب نفسيا.
(أ ف ب)

ً
مــان ـيــه ي ـت ــواص ــل م ـع ـنــا دائ ـم ــا
بالرسائل النصية واالتـصــال.
إنه يحاول رفع معنويات الفريق
ً
وهو عنصر مهم جدا بالنسبة
لنا حتى ولو لم يكن معنا».
وع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــق الع ـ ـ ـ ـ ـ ــب تـ ـشـ ـلـ ـس ــي
اإلن ـك ـل ـي ــزي ع ـل ــى اسـ ـتـ ـع ــدادات
منتخب السنغال بعد الخسارة
فـ ــي الـ ـلـ ـق ــاء األول« :كـ ـ ــل ش ــيء
ي ـس ـيــر ب ـش ـكــل جـ ـي ــد ،حــرصـنــا
على الحصول على راح ــة بعد
مباراة هولندا وكذلك االستعداد
بأفضل شكل ممكن لمباراتنا
ضد قطر ،نعمل على الوصول
ألتم جاهزية لمباراة اليوم».
وع ــن ال ـبــدايــة غـيــر الـمــوفـقــة

ف ــي ال ـم ــون ــدي ــال ق ـ ــال« :تــرت ـيــب
ً
األفكار بعد الهزيمة يكون أمرا
ً
صعبا ،لكننا في مونديال 2018
انتصرنا في المباراة األولى لكن
لم نتجاوز دور المجموعات»،
ً
مـتــابـعــا« :نـحــن منتخب أســود
ال ـ ـت ـ ـيـ ــران ـ ـغـ ــا وس ـ ـ ـن ـ ـ ـحـ ـ ــاول أن
ن ـح ـصــل ع ـل ــى سـ ــت نـ ـق ــاط مــن
أص ـ ــل سـ ــت نـ ـق ــاط م ـت ــاح ــة فــي
المباراتين المقبلتين (أمام قطر
واإلكوادور)».
وأضاف كوليبالي« :تنتظرنا
مـ ــواج ـ ـهـ ــة مـ ـهـ ـم ــة أم ـ ـ ـ ــام ق ـط ــر،
ه ــو مـنـتـخــب ال ـب ـلــد الـمـضـيــف
وسيلعب وسط جماهيره ،لكننا
نخوض كأس العالم كل أربعة

أعـ ــوام وبــالـتــالــي نتطلع لبذل
قـصــارى الجهد كــي نضمن أن
نواصل الحلم في كــأس العالم
من أجل الشعب السنغالي».
وأردف« :ال نــريــد أن نخيب
آمال الشعب السنغالي ،وسنبذل
قـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارى جـ ـ ـه ـ ــدن ـ ــا ،الـ ـم ــؤك ــد
بالنسبة لـنــا هــو أنـنــا سنتبع
سـ ـل ــوك وع ـق ـل ـي ــة ال ـم ـح ــارب ـي ــن
فــي م ـبــاراة ال ـغــد» ،وتـحــدث عن
حارس المرمى السنغالي إدوارد
ميندي ،زميله بفريق تشلسي،
ومعنوياته بعد تلقي شباكه
ه ــدف ـي ــن أم ـ ــام ه ــولـ ـن ــدا ومـ ــدى
جاهزيته لمباراة اليوم( .د ب أ)

سيسيه :ال تغييرات جذرية بالتشكيلة
أ كــد المدير الفني للمنتخب
ال ـس ـن ـغ ــال ــي لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم أل ـيــو
سيسيه أن فريقه يستعد بأفضل
شكل ممكن للمباراة المرتقبة
أمام نظيره القطري اليوم.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال س ـ ـي ـ ـس ـ ـي ـ ــه« :نـ ـ ـح ـ ــن
مـسـتـعــدون تـمــامــا ومــازلـنــا في
ط ـ ـ ــور الـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــر ،كـ ـن ــا ن ـ ــدرك
أهمية الحصول على راحة بعد
المباراة السابقة أمــام هولندا،
فقد كانت مباراة قوية وسريعة
اإليقاع ،لكن األمور تسير جيدا
بشكل عام».
وعـ ـ ـ ـ ـ ــن فـ ـ ـ ـ ـ ــرص الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
السنغالي فــي مــواجـهــة نظيره
القطري ،أضاف« :رغم الخسارة،
ت ـع ـل ـم ـنــا ال ـك ـث ـيــر م ــن الـ ـ ــدروس
إثــر الخسارة أمــام هولندا ،لقد
واجهنا فريقا قويا يحتل المركز
الثامن فــي التصنيف العالمي
ل ــات ـح ــاد الـ ــدولـ ــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم
(فيفا) للمنتخبات».

سيسيه
وأردف « :ع ـن ــد م ــا نـتـحــدث
ع ـ ــن مـ ـن ــاسـ ـب ــة بـ ـحـ ـج ــم ك ــأس
العالم ،نرى أنه عندما تخسر
مـ ـب ــارات ــك االف ـت ـت ــاح ـي ــة فــإنــك
تضع بالتأكيد كل طاقتك في
المباراة الثانية ،ولدينا خبرة
ك ـب ـيــرة وقـ ــد لـعـبـنــا م ـبــاريــات

ص ـع ـبــة ع ــدي ــدة ف ــي ال ـمــاضــي
وب ـن ـف ــس ال ـ ـقـ ــدر مـ ــن ال ـض ـغــط
ً
والـتــوتــر» ،متابعا« :اآلن حان
ال ــوق ــت أن ن ـك ــون مـسـتـعــديــن،
وأن نقدم كل ما لدينا من طاقة
وإمكانيات على أرض الملعب
كي ننتصر».
وح ـ ـ ــول اح ـ ـت ـ ـمـ ــاالت إجـ ـ ــراء
ت ـ ـغ ـ ـي ـ ـيـ ــرات ع ـ ـلـ ــى ال ـت ـش ـك ـي ـل ــة
األساسية ،ذكر سيسيه« :اليوم
سنلعب أم ــام منتخب الــدولــة
ال ـم ـض ـي ـف ــة ،ول ـ ــن أت ـخ ـل ــى عــن
تشكيلة فريقي ،لن تكون هناك
أي ت ـغ ـي ـيــرات ج ــذري ــة عـنــدمــا
ن ـت ـحــدث ع ــن مـ ـب ــاراة بــأهـمـيــة
الـ ـمـ ـب ــاراة الـ ـت ــي سـنـخــوضـهــا
اليوم أمام قطر».
وعن معنويات حارس مرماه
إدوارد م ـي ـن ــدي ب ـع ــد خ ـس ــارة
المباراة األولى ،تابع« :لقد أبلى
بــاء حسنا ،وهــو اآلن فــي حال
جيد».

هولندا واإلكوادور لالقتراب من التأهل للدور الثاني

هولندا  xاإلكوادور

7:00م

 ...والعبو «الطواحين» في المباراة السابقة

العبو اإلكوادور خالل المباراة السابقة
سيكون الصراع على أشده بين
منتخبي هولندا واإلكوادور عندما
يتواجهان اليوم على استاد خليفة
ضمن الجولة الثانية من منافسات
المجموعة األولى في الدور األول،
ً
طمعا في االقتراب من التأهل للدور
الثاني في مونديال قطر .2022
وتـ ــواجـ ــه ال ـم ـن ـت ـخ ـبــان مـ ــن قـبــل
فـ ــي وديـ ـتـ ـي ــن ب ــأمـ ـسـ ـت ــردام ،حـســم
الفريق الهولندي إحداهما ،بينما
ان ـت ـهــت األخ ـ ــرى بــال ـت ـعــادل ،ضمن
استعدادات المنتخبين لمونديالي

 2006ف ــي أ ل ـم ــا ن ـي ــا و 2014فــي
البرازيل.
وانـتـهــت ال ــودي ــة األولـ ــى بانتصار
هــول ـنــدا ب ـهــدف نـظـيــف ،فـيـمــا تـعــادل
الفريقان  1-1في الودية الثانية.

بداية جيدة
وغابت هولندا عن نسخة 2018
ّ
ب ـع ــدم ــا ح ــل ــت وص ـي ـف ــة فـ ــي 2010
بقيادة بيرت فان مارفيك وثالثة في
 2014بقيادة مدربها الحالي العائد

لويس فان غال ،لكنها حققت عودة
ق ــوي ــة مــوف ـقــة إلـ ــى ن ـهــائ ـيــات كــأس
الـعــالــم  2022بفضل هــدفــي كــودي
خــاكـبــو ودي ـف ــي كــاســن ف ــي مــرمــى
السنغال في المباراة االفتتاحية.
وحافظ «البرتقالي» بذلك الفوز
ع ـلــى س ـج ـلــه ال ـخ ــال ــي م ــن ال ـهــزائــم
ً
لـلـم ـبــاراة ال ـســادســة ع ـشــرة تــوالـيــا
م ـن ــذ ت ـع ـي ـيــن ف ـ ــان غ ـ ــال ف ــي صـيــف
ً
 2021م ــدرب ــا ل ـل ـمــرة ال ـثــال ـثــة بعد
خيبة الخروج من ثمن نهائي كأس
أوروبا.

وأم ـ ـ ـ ـ ــام اإلكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوادور ،س ـت ـس ـعــى
هــول ـنــدا إل ــى االقـ ـت ــراب م ــن الـتــأهــل
بحال خطفت النقاط الثالث لترفع
رصيدها إلى ست.
وقـ ـ ـ ــال قـ ـل ــب دفـ ـ ـ ــاع «الـ ـط ــواحـ ـي ــن»
فـ ـي ــرجـ ـي ــل ف ـ ـ ــان دايـ ـ ـ ـ ــك« :نـ ـعـ ـل ــم أن ـن ــا
ن ـس ـت ـط ـيــع ،وي ـج ــب أن ن ـف ـعــل م ــا هو
أفضل».
وأضاف العب ليفربول اإلنكليزي
ً
أن ــه أمـ ــام الـسـنـغــال «بــالـغـنــا أحـيــانــا
ً
ً
في فــرض األشـيــاء هجوميا ،وغالبا
م ــا تــرك ـنــا أنـفـسـنــا عــرضــة لهجمات

الـسـنـغــالـيـيــن ال ـم ـض ــادة .ه ــذا مـجــال
نحتاج إلى تحسينه ألنه فن يجيده
خصمنا الـمـقـبــل ،اإلكـ ـ ــوادور .لكنني
م ـت ـف ــائ ــل ألنـ ـن ــي أشـ ـع ــر أنـ ـن ــا س ــوف
نتحسن».

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

مونديالية على حساب منتخب قطر
صاحب الضيافة.
وب ـ ـ ــات ف ــال ـن ـس ـي ــا خ ــام ــس الع ــب
يسجل ثنائية في المباراة االفتتاحية
خـ ـ ــال هـ ـ ــذا الـ ـ ـق ـ ــرن بـ ـع ــد األلـ ـم ــان ــي
ميروسالف كلوزه ( )2006في مرمى
كوستاريكا ،والكوستاريكي باولو
وانـ ـتـ ـش ــوب فـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة نـفـسـهــا،
والبرازيلي نيمار في مرمى كرواتيا
في نسخة  ،2014والروسي دينيس
تشيريشيف في مرمى السعودية في
(أ ف ب)
مونديال روسيا .2018

ديباي الستعادة الفورمة وتلبية نداء بالده

ديباي وزميله كالسن

ع ـن ــدم ــا دخـ ــل م ـم ـف ـيــس دي ـب ــاي،
ثـ ــانـ ــي أف ـ ـضـ ــل ه ـ ـ ــداف ف ـ ــي ت ــاري ــخ
ه ـ ــو لـ ـ ـن ـ ــدا (  42فـ ـ ــي  82م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة،
بـ ـ ــال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة مـ ـ ـ ــع كـ ـ ـ ــاس-يـ ـ ـ ــان
هونتيالر) ،خلف روبن فان بيرسي
ً
ً
( 50هدفا في  102مباراة) ،بديال
ف ــي الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي خـ ــال ف ــوز
مـنـتـخــب ب ــاده ع ـلــى الـسـنـغــال
في مباراته األولى بمونديال
ق ـطــر ،بـعــد غ ـيــاب شـهــريــن
عـ ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــب ،ت ـن ـفــس
الالعب الصعداء ومعه
كل هولندا.
أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود
ال ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ــا،
ومـ ـ ـ ـ ــداف ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــم
الصلب خاليدو
كـ ـ ــول ـ ـ ـي ـ ـ ـبـ ـ ــالـ ـ ــي،
شعر بيرخفين
ً
بــالـعــزلــة قـلـيــا
لـ ـ ـم ـ ــدة سـ ــاعـ ــة،
إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ح ـ ـ ـيـ ـ ــن
دخـ ـ ــول دي ـب ــاي

فان ًغال :سيخلقون لنا
مزيدا من المشكالت

فان غال

أك ــد مـ ــدرب مـنـتـخــب ه ــول ـن ــدا ،لــويــس ف ــان غ ــال،
ً
أ نــه يتوقع أن يخلق منتخب اإل ك ــوادور مــز يــدا من
ً
المشكالت مقارنة بالسنغال ،قبل مواجهته غدا في
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.
ً
و ص ــرح فــان غ ــال« :إ ن ــه منتخب أ كـثــر تنظيما
مــن السنغال ،لديه ال عـبــون أذ كـيــاء ،وأعتقد أنه
سيشكل لنا صعوبة أكبر من السنغال».
ً
وأوضــح أنــه درس اإلك ــوادور جـيــدا ،لكنه لم
يــرغــب ف ــي ال ـخ ــوض بـتـفــاصـيــل ك ـث ـيــرة بـشــأن
م ــا اسـتـخـلـصــه م ــن ن ـقــاط ق ــوة وض ـع ــف ،كما
ل ــم ي ــرغ ــب ف ــي ال ـك ـش ــف ع ــن خ ـط ــط مـنـتـخـبــه
للمواجهة.
ً
وأردف « :ل ـقــد حـلـلـنــا  15ال ع ـب ــا ط ــوال 18
ً
شهرا ،نعلم أنه منتخب جيد ،ومنافس قوي،
لم يخسروا في المباريات الثالث أو األربع
األخيرة ،لديهم أسلوب لعب ذكي».
كما تحدث فان غال عن هزيمة األرجنتين
ً
وألمانيا بالبطولة ،قائال « :ما حدث يكشف
الوضع ،لكن الدفاع أكثر سهولة من الهجوم.
أل ـم ــان ـي ــا أهـ ـ ــدرت ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـف ــرص لـكـنـهــا
خسرت ،أعتقد أن األمر يتعلق بانضباط الفريق
وأ س ـم ــح لـنـفـســي أن أ قـ ــول إن فــر ي ـقــي سـيـحـتــرم
المنافسين حتى النهاية».
وحـ ــول ال ـق ـضــايــا ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـتــي أث ـي ــرت قبل
انـ ـط ــاق ال ـب ـط ــول ــة ،وف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق بـ ــارتـ ــداء ق ــادة
الـمـنـتـخـبــات ش ــارة مــوحــدة وحــرمــانـهــم مــن ارت ــداء
شارة دعم المثليين ،المحظورة من «فيفا» ،قال« :ال
أريد المخاطرة والحديث في هذا الشأن ،نحن هنا
ً
ً
من أجل أن نتوج أبطاال  .كما أريد أن أنحي جانبا
القضايا السياسية».
(إفي)

في الدقيقة  ،62عندما كان التعادل
السلبي سيد الموقف.
رغ ــم اف ـت ـق ــار م ـهــاجــم بــرش ـلــونــة
اإلس ـب ــان ــي إل ــى إي ـق ــاع ــه ،الب ـت ـعــاده
شهرين بداعي إصابة في الفخذ،
ف ـق ــد ت ـح ـســن م ـس ـت ــواه م ــع ه ـجــوم
البرتقالي.
ً
وبدا مصمما وشارك في الهدف
الثاني بالوقت بدل الضائع عندما
أخ ـفــق ال ـح ــارس الـسـنـغــالــي إدوار
م ـي ـنــدي ف ــي ال ـت ـصــدي لـمـحــاولـتــه،
لـتـتـهـيــأ ال ـك ــرة أم ــام دي ـفــي كــاســن
تــا بـعـهــا فــي ا لـشـبــاك ،بـعــد أن منح
خ ــودي خــا كـبــو ا لـتـقــدم للطواحين
في الدقيقة .84
إذا أ ظـهــر ر غـبــة حقيقية و ســدد
م ــن دون ت ـ ــردد أ ثـ ـن ــاء ا ل ـتــدر ي ـبــات
المفتوحة للصحافة في قطر ،فقد
وصـ ــل ال ـم ـه ــاج ــم إلـ ــى ال ـم ــون ــدي ــال
بـفــور مــة و حــا لــة ذ هـنـيــة محاطتين
بعالمات استفهام.
قـ ــد ال يـ ـع ــود ال عـ ـ ــب مــا ن ـش ـس ـتــر
ً
يــونــايـتــد االنـكـلـيــزي الـســابــق أب ــدا

إلى كتالونيا ،إذ تشير تقارير إلى
إمكانية رحيله في سوق االنتقاالت
الـشـتــويــة مـطـلــع ال ـعــام الـمـقـبــل من
دون االنتظار إلى انتهاء عقده في
يونيو المقبل.
وبــالـنـسـبــة ل ـفــان غ ــال ،األولــويــة
هــي أن يستعيد أ فـضــل مهاجميه
فورمته ،والذي يمكن أن يبدأ مرة
أخ ــرى ع ـلــى م ـقــاعــد ال ـب ــدالء ال ـيــوم
أمام اإلكوادور.
وس ـي ـح ـتــاج الـ ـم ــدرب ال ــى خـبــرة
ً
دي ـب ــاي اع ـت ـب ــارا م ــن الـ ــدور ال ـ ـ ،16
وهو الالعب الوحيد في التشكيلة
ال ـحــال ـيــة إلـ ــى ج ــان ــب دال ـ ــي بـلـيـنــد
ال ـ ـلـ ــذيـ ــن ي ـ ـخـ ــوضـ ــان الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــات
العالمية للمرة الثانية بعد .2014

ألفارو :احتمال مشاركة فالنسيا
أكد مدرب منتخب اإلكوادور
لكرة القدم غوستافو ألفارو أنه
ال يستطيع الجزم عما إذا كان
ً
المهاجم إينير فالنسيا قــادرا
ً
على اللعب غدا أمام هولندا ،في
ثاني مباريات المجموعة األولى
ب ـم ــون ــدي ــال ق ـط ــر  ،2022لـكـنــه
أش ــار إل ــى أن الـشـعــور إيجابي
بخصوص ذلك.
وقـ ــال ألـ ـف ــارو ،خ ــال مؤتمر
صـ ـح ــاف ــي عـ ـشـ ـي ــة الـ ـم ــواجـ ـه ــة

بخصوص فالنسيا« :سندرس
األم ــر ه ــذا الـمـســاء .فالنسيا ال
ي ـعــانــي إص ــاب ــة ،إن ـم ــا ال ـت ـهــاب
شديد يؤثر على حالته البدنية.
ً
لــو ك ــان األم ــر م ـتــروكــا لــه لقرر
ً
الـ ـلـ ـع ــب ،ف ــدائـ ـم ــا يـ ـك ــون تـحــت
تصرف المنتخب عندما يكون
بحاجة إليه».
وأض ــاف «سـنـقــرر فــي نهاية
ال ـي ــوم ،وم ــا إذا ك ــان يستجيب
بـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــل ج ـ ـ ـيـ ـ ــد لـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــدريـ ـ ـب ـ ــات

الـ ـمـ ـس ــائـ ـي ــة .س ـ ـنـ ــرى إذا ك ــان
بإمكانه اللعب منذ البداية ،أو
الدخول كبديل ،أو استبعاده».
ً
وك ـ ــان فــالـنـسـيــا « 33ع ــام ــا»
الع ـ ـ ـ ـ ــب ف ـ ـنـ ــرب ـ ـغ ـ ـشـ ــة الـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــي
ً
حــالـيــا ووس ــت ه ــام وإيـفــرتــون
اإلن ـك ـل ـيــزي ـيــن س ــاب ـق ــا ،تـعــرض
لـ ـ ــإصـ ـ ــابـ ـ ــة خـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة
االفتتاحية ضــد قطر التي فاز
بـهــا منتخب «ال ـت ــري» بثنائية
(إفي)
حملتا توقيعه.

ألفارو

«التري كولور» بانتظار انتصار تاريخي

العبو منتخب اإلكوادور
خالل التدريبات

يـتـطـلــع مـنـتـخــب اإلك ـ ــوادور
ل ـت ـح ـق ـيــق أول انـ ـتـ ـص ــار عـلــى
نظيره الهولندي حين يلتقيان
ال ـيــوم فــي أول م ـبــاراة رسمية
تجمع بينهما بعدما تواجها
من قبل في وديتين بأمستردام
حسم الفريق الهولندي واحدة
منهما بينما ا نـتـهــت األ خ ــرى
بالتعادل.
وأق ـي ـم ــت ال ــوديـ ـت ــان ضـمــن
اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدادات ال ـم ـن ـت ـخ ـب ـي ــن
لمونديالي  2006فــي ألمانيا
و 2014في البرازيل.
وان ـ ـت ـ ـهـ ــت الـ ـ ــوديـ ـ ــة األول ـ ـ ــى
بانتصار هولندا بهدف نظيف،
فيما تـعــادل الفريقان  1-1في
الودية الثانية.
وم ــن ال ــودي ــة الـثــانـيــة هناك
خمسة العـبـيــن يـشــاركــون 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 اإلك ــوادور
ال ـم ـل ـق ــب ب ـ ـ ـ «ال ـ ـت ـ ــري كـ ــولـ ــور»
وه ـ ــول ـ ـن ـ ــدا يـ ـلـ ـتـ ـقـ ـي ــان ال ـ ـيـ ــوم
ف ــي ال ـج ــول ــة ال ـثــان ـيــة م ــن دور
ال ـم ـج ـمــوعــات ب ـعــدمــا اسـتـهــل
الـمـنـتـخــب الــاتـيـنــي الـبـطــولــة
بالفوز على صاحبة الضيافة
بهدفين نظيفين ،بينما تغلب
مـنـتـخــب «ال ـط ــواح ـي ــن» بنفس
النتيجة على السنغال وذ لــك
ض ـمــن م ـنــاف ـســات الـمـجـمــوعــة
األولى.
(إفي)
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رياضة
إنكلترا لحسم التأهل
وأميركا 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 «األس ــود الثالثة» رحلته نحو
تـحـقـيــق حـلــم مـعــانـقــة الـمـجــد وال ـف ــوز باللقب
العالمي للمرة الثانية ،بعد أولى على أرضه عام
 ،1966باستعراض هجومي  2-6على حساب
منتخب إيراني غارق في االحتجاجات التي تمر
بها البالد منذ قرابة شهرين ،على خلفية وفاة
ً
الشابة مهسا أميني ( 22عاما) ،بعد ثالثة أيام من
توقيفها لعدم التزامها بلباس الجمهورية اإلسالمية.
وحققت إنكلترا ،رابعة مونديال  2018ووصيفة
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  1-1افتتاحا.

وسـ ـتـ ـحـ ـس ــم إن ـ ـك ـ ـل ـ ـتـ ــرا بـ ـط ــاقـ ـتـ ـه ــا إلـ ــى
ث ـمــن ال ـن ـهــائــي ف ــي حـ ــال خ ــرج ــت مـنـتـصــرة
م ــن مــواج ـه ـت ـهــا ال ـثــال ـثــة ف ــي ال ـن ـهــائ ـيــات مع
األميركيين ،بعد مونديال ( 1950خسرت صفر1-
في دور المجموعات) و( 2010تعادال  1-1في دور
الـمـجـمــوعــات أي ـضــا) ،بـغــض الـنـظــر عــن نتيجة
المباراة الثانية التي تقام على ملعب أحمد بن
علي في الريان بين ويلز وإيران.
واس ـت ـنــادا إل ــى مــا قــدمـتــه ضــد إي ـ ــران ،تبدو
إنـكـلـتــرا مــرشـحــة بـقــوة لـلـخــروج 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  82من
ركلة جزاء.
ويــدخــل الـمـنـتـخــب األم ـيــركــي ال ـل ـقــاء مــن أجــل
تحقيق الـفــوز دون س ــواه ،ال سيما أن الخسارة
ستجعل موقفه من التأهل صعبا للغاية ،بينما
التعادل يحافظ على آماله ،بعد تعادله مع ويلز
في الجولة االفتتاحية للمجموعة بهدف لمثله.

أميركا  xإنكلترا

10:00م

أكـ ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــا ن ـ ـجـ ــم
المنتخب األميركي

غريليش وفودين نجما
المنتخب اإلنكليزي

بوليسيك السالح الهجومي الرئيسي

هاري كين ...جاهز للقاء

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.
ّ
االنـضـمــام الــى المنتخب الــوطـنــي يشكل مـصــدر ارت ـيــاح لالعب
الــذي يعاني في حياته اليومية من االكتفاء بلعب دور البديل في
فريقه تشلسي اإلنكليزي .صحيح أنه شارك هذا الموسم في  13من
المباريات الـ 14التي خاضها الفريق اللندني في الدوري الممتاز،
ً
لكن في ثالث منها كان أساسيا ،في وضع اعتاده منذ انتقاله الى
ً
«برميرليغ» قبل أربعة أعوام قادما من بوروسيا دورتموند األلماني
مقابل  65مليون يورو .العب موهوب ،سريع ،رشيق ،قادر على
المراوغة ،والتمرير والتسجيل بكلتا قدميه ،يتمتع بوليسيك
بجميع مواصفات المهاجم الحديث.

أع ـلــن ال ـم ــدرب غ ــاري ــث ســاوث ـغ ـيــت أم ــس أن هـ ــداف المنتخب
اإلنكليزي هاري كين ،الذي تعرض إلصابة في كاحله األيمن أمام
إي ــران ،بــات جــاهــزا للعب مــع «األس ــود الـثــاثــة» 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».

إيران وويلز في لقاء «مفترق طرق»

إيران  xويلز

1:00م

جانب من تدريبات المنتخب اإليراني

في لقاء يعد بمنزلة مفترق
طرق ،يتواجه منتخبا إيران
وويلز اليوم ،في المجموعة
الثانية لمونديال قطر .2022

كيروش
متعطش
للتحديات

العبو المنتخب الويلزي خالل التدريبات

ي ـ ـخـ ــوض م ـن ـت ـخ ـب ــا وي ـ ـلـ ــز وإي ـ ـ ـ ــران
مباراة تمثل أهمية خاصة لهما ،ضمن
منافسات المجموعة الثانية للمونديال،
كــونـهــا تـعــد بمنزلة ط ــوق الـنـجــاة ألي
منهما في حال تحقيق الفوز على اآلخر.
وكــان المنتخب الويلزي تـعــادل مع
نـظـيــره األم ـيــركــي ب ـهــدف لـكــل منهما،
بينما تعرض منتخب إيــران للخسارة
بنتيجة كبيرة أمام إنكلترا بستة أهداف
لهدفين ،في الجولة األولى.

وتتجه األن ـظــار مجددا
إلـ ـ ــى ال ـم ـن ـت ـخ ــب اإلي ـ ــران ـ ــي ،بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدم ـ ـ ــا
سلطت األضواء عليه في هذه البطولة،
ع ـلــى خـلـفـيــة االح ـت ـجــاجــات الـحــاصـلــة
في البالد.
وقـبــل صــافــرة الـبــدايــة ضــد إنكلترا،
امتنع العبو المنتخب اإليراني عن أداء
النشيد الوطني خالل عزفه ،تضامنا مع
االحتجاجات التي تشهدها الجمهورية
اإلسالمية.

ب ـعــد تـعـيـيـنــه ل ـل ـمــرة ال ـثــان ـيــة ع ـلــى رأس
المنتخب اإليراني ،حمل المدرب البرتغالي
كـ ــارلـ ــوس كـ ـي ــروش آمـ ـ ــال «ت ـيــم
ّ
ملي» قبل كــأس العالم 2022
ٍّ
مباشرة بتحد واضح عنوانه
التأهل إلى الدور الثاني.
ّ
ّ
«المنظر» و«المعلم» ،البالغ من العمر 69
ً
ً
عــامــا ،هــو أيـضــا رجــل متعطش للتحديات،
ً
ف ـع ـن ــدم ــا ك ـ ــان م ـ ــدرب ـ ــا لـ ـبـ ـل ــده ،تـ ـج ــرأ عـلــى
االص ـط ــدام بــالـنـجــم كريستيانو رونــالــدو
بـعــد األداء الـضـعـيــف لـلـبــرتـغــال فــي كــأس
العالم .2010
ً
وعـ ـ ــاد إل ـ ــى أوروبـ ـ ـ ـ ــا ،ل ـي ـص ـبــح م ـس ــاع ــدا
ألليكس فيرغوسون في مانشستر يونايتد

وس ـبــق ل ـل ـمــدرب ال ـبــرت ـغــالــي إلي ــران
ك ــارل ــوس ك ـي ــروش أن ق ــال 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

اإلنكليزي ،حيث بقي حتى عام  2008تخللتها
حقبة قصيرة على رأس ريال مدريد اإلسباني
موسم .2004-2003
بعد تتويج «الشياطين الحمر» بلقب دوري
أبـطــال أوروب ــا عــام  ،2008تــولــى البرتغالي
الـتـحــدي لـخــافــة الـبــرازيـلــي 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 وجـيــزة من
ً
نهائيات كأس العالم  ،2010رسميا لتعطيله
اختبار المنشطات.

ب ـخــروج حــارســه عـلــي رض ــا بـيــرانــونــد
مصابا فــي الجولة األول ــى ،مــع شكوك
ب ــارت ـج ــاج ف ــي ال ــدم ــاغ ب ـعــد اص ـطــدامــه
بزميله مجيد حسيني ،ما سيبعده على
األرجح ،عن مواجهة اليوم ،ليزداد األمر
سوء ا في ظروف صعبة للغاية تواجه
الفريق من كل صوب وحدب.
أم ــا منتخب وي ـلــز ،وبـعــد الـحـصــول
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.
وجـ ــاء ت ـع ــادل وي ـلــز نـتـيـجــة لتغيير
خططي أج ــراه الـمــدرب روب بـيــدج في
الشوط األول ،إذ أشــرك المهاجم كيفر
م ــور ،ال ــذي أب ــدل سـيــر ال ـم ـبــاراة وأع ــاد
فريقه إلى أجــواء اللقاء بعد تأخره في
الشوط األول.
وسـتــواجــه ويـلــز تحديا ضــد إي ــران،
التي يتوقع مدربها البرتغالي كارلوس
كيروش تحوال من العبيه بعد الهزيمة
الثقيلة أمام إنكلترا .والتقت ويلز مرة
واحدة مع إيران ،وتغلبت عليها 1-صفر
وديا عام .1978

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

 ...وجانب من تدريبات المنتخب األرجنتيني

جانب من تدريبات المنتخب المكسيكي

سالم الدوسري

يسعى المنتخب األرجنتيني ،بقيادة
النجم ليونيل ميسي ،إلــى استعادة
التوازن وتحقيق الفوز عندما يتواجه
م ــع ال ـم ـك ـس ـيــك ال ـس ـب ــت ،ف ــي ال ـجــولــة
الثانية من منافسات المجموعة الثالثة
بمونديال قطر .2022
وك ــان «الـتــانـغــو» تـعــرض لخسارة
مفاجئة ومدوية أمام السعودية  2-1في
الجولة األولى ،ومن المؤكد أن الخطأ
أصبح ممنوعا على المدرب سكالوني
وكتيبته في حال أراد مواصلة المشوار
بالمونديال.
وي ـح ـتــل ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـس ـعــودي
ص ـ ـ ـ ــدارة ال ـم ـج ـم ــوع ــة بــرص ـيــد
ث ــاث نـقــاط مـقــابــل نقطة لكل
من المكسيك وبولندا اللذين
تـعــادال فــي الجولة األول ــى،
ب ـي ـن ـم ــا ي ـق ـب ــع ال ـم ـن ـت ـخــب
األرج ـ ـن ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــي فـ ـ ــي ذيـ ــل
المجموعة بال رصيد.
ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم يـ ـ ـ ـك ـ ـ ــن أك ـ ـث ـ ــر
الـ ـمـ ـتـ ـش ــائـ ـمـ ـي ــن ف ــي
المعسكر األرجنتين
يـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ــع سـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوط
الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب الـ ـم ــدج ــج
بالنجوم أم ــام السعودية التي
اعتبرت في البداية أنها الحلقة
األضعف في المجموعة ،قبل
أن تؤكد أنها «حصان أسود»
مرتقب في المجموعة ،حيث
اس ـت ـطــاعــت إيـ ـق ــاف سلسلة
انتصارات األرجنتين الذي دام
 36مباراة على التوالي.
وم ــن المحتمل أن يجري
ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب سـ ـك ــال ــون ــي بـعــض
التغييرات على التشكيل الذي
خاض به المباراة األولــى ،وترجح
بعض الـتـقــاريــر أن يـشــارك مــاركــوس
اكــون ـيــا ب ــدال م ــن تــالـيــافـيـكــو ،وكــذلــك
قد يلعب غونزالو مونسيال بــدال من
مولينا ،كما أش ــارت 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
زم ــائ ــه ،حـيــث ق ــال «ه ــذه المجموعة
لــن تستسلم ،سـنـحــاول التغلب على
المكسيك».
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،س ـي ـكــون المنتخب
ال ـم ـك ـس ـي ـكــي م ــرش ـح ــا ل ـت ـخ ـطــي دور
المجموعات فــي حــال تغلب أو حتى
تعادل مع المنتخب األرجنتيني ،حيث
سيحصل على النقطة الثانية في حال
تعادل مع األرجنتين ،وسيكون الفوز

األرجنتين  xالمكسيك
١٠:٠٠م
بولندا  xالسعودية
٤:٠٠م

على السعودية في آخر مباراة مفتاحه
ل ـل ـع ـبــور .وك ـ ــان الـمـنـتـخــب المكسيكي
ف ــرض سـيـطــرتــه عـلــى ال ـم ـب ــاراة األول ــى
أم ــام بــولـنــدا ،إال أن هجمة واح ــدة فقط
من الطرف اآلخر كانت كافية للحصول
ع ـلــى ض ــرب ــة جـ ـ ــزاء ،ب ـعــد ت ـع ــرض 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.
وق ـي ــاس ــا ع ـل ــى م ــا ق ــدم ــه الـمـنـتـخــب
المكسيكي في المباراة األولــى ستكون
المواجهة أم ــام األرجنتين سجاال بين

الطرفين ،حيث يمتاز العبو المكسيك
بالسرعة والمهارات الفنية بقيادة ثالثي
ال ـه ـجــوم م ــن ألـكـسـيــس فـيـجــا وه ـنــري
م ــارت ــن ،إض ــاف ــة إل ــى هـيــرفـيـنــغ لــوزانــو
مهاجم نابولي اإليطالي.

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.

السعودية وبولندا
وف ــي ال ـم ـب ــاراة األخ ـ ــرى ضـمــن نفس
ال ـم ـج ـم ــوع ــة ،س ـي ــدخ ــل الـمـنـتـخــب
السعودي مواجهته أمــام بولندا
بثقة عالية بعد اإلنجاز التاريخي
الذي حققه أمام األرجنتين.
وأظ ـه ــر الـمـنـتـخــب 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 الالتيني العريق.
ويعول المنتخب السعودي أيضا على
العب الوسط سالم الدوسري الذي أصبح
رجل المناسبات الكبيرة ،بهدفه الرائع
عـلــى األرج ـن ـت ـيــن ،وبـ ــات ال ــدوس ــري
الملقب بــ«الـتــورنـيــدو» (اإلعـصــار)
ً
«نظرا للجهود الجبارة التي يبذلها
ً
ً
في الملعب ،عنصرا أساسيا في
صفوف الصقور الخضر».
ف ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،سـ ـيـ ـح ــاول
المنتخب الـبــولـنــدي تعويض
إهـ ـ ـ ـ ـ ــداره رك ـ ـلـ ــة ج ـ ـ ـ ــزاء أم ـ ــام
المكسيك واكـتـفــاءه بنقطة
ال ـت ـع ــادل ،وس ـي ـكــون ال ـفــوز
على السعودية بوابة عبور
محتملة لـلــدور الـثــانــي ،إال
أن ال ـه ــداف ليفاندوفسكي
ورفاقه يعلمون جيدا أن

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

كيليان مبابي

يدخل المنتخب الفرنسي مباراته
أمــام نظيره الدنماركي ،السبت ،بثقة
ع ــالـ ـي ــة ،ف ـي ـم ــا سـ ـيـ ـح ــاول ال ـم ـن ـت ـخــب
التونسي تحقيق الـفــوز األول عندما
يـ ــواجـ ــه أسـ ـت ــرالـ ـي ــا ض ـم ــن م ـنــاف ـســات
المجموعة الرابعة بمونديال قطر .2022
وكان المنتخب الفرنسي قلب تأخره
بهدف إلى فوز كبير ( )1-4على نظيره
األسترالي ،في مستهل مشواره للدفاع
ع ــن لـقـبــه كـبـطــل ل ـك ــأس ال ـع ــال ــم ،فيما
اكتفى المنتخبان التونسي والدنماركي
بالتعادل في الجولة األولى.
وي ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
«الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوك» لـ ـعـ ـن ــة
اإلصابات ،حيث يغيب
عـ ـ ــن صـ ـ ـف ـ ــوف الـ ـف ــري ــق
الـمـشــارك بــالـمــونــديــال :كــريــم بنزيمة،
وبول بوغبا وكانتي ،كما غادر لوكاس
هيرنانديز بعثة الفريق ،بعد أن أصيب
في المباراة األولى.
ورغـ ــم ك ــل ال ـغ ـيــابــات ،قـ ـ َّـدم منتخب
ً
فرنسا مستوى مميزا أمــام أستراليا،
وتألق العديد من نجوم الفريق ،وعلى
رأسـهــم المهاجم أولـيـفــر جـيــرو ،الــذي
لم يكن سيشارك لــوال إصابة بنزيمة،
ً
ً
كما يلعب كيليان مبابي دورا بارزا في
إرهاق الخصوم ،من خالل تحركاته على
الطرف األيسر ،واألهم من ذلك يحافظ
الـمـنـتـخــب ال ـفــرن ـســي ع ـلــى انـضـبــاطــه
التكتيكي ،الذي كان وال يزال أحد أهم
أس ـب ــاب تـتــويــج الـمـنـتـخــب بـمــونــديــال
.2018
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،ي ـ ـع ـ ـ ِّـول ال ـم ـن ـت ـخــب
ال ــدن ـم ــارك ــي ،ب ـق ـيــادة الـ ـم ــدرب كاسبر
هيولماند ،على نجم الفريق كريستيان

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

ص ـع ــوب ــة ع ـل ــى ن ـظ ـي ــره ال ـف ــرن ـس ــي فــي
مواجهة السبت.

تونس إلثبات جدارتها
وفـ ـ ــي مـ ـ ـب ـ ــاراة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ضـ ـم ــن نـفــس
المجموعة ،سيحاول المنتخب التونسي

تحقيق الـفــوز على أسـتــرالـيــا الـمـهــزوزة،
وق ــد أث ـبــت «ن ـســور ق ــرط ــاج» فــي الـمـبــاراة
ـال ،لكنهم
األول ـ ــى أن ـهــم عـلــى مـسـتــوى ع ـ ـ ٍ
أضاعوا العديد من الفرص .ويعتمد جالل
القادري ،مدرب تونس ،على ثنائي الدوري
الفرنسي؛ منتصر الطالبي (لوريان) ،وعلي
الـعــابــدي (كـ ــان) ،إل ــى جــانــب نجم الفريق

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،
الـ ـ ـ ــذي ت ـ ــرك مـ ـس ــاح ــات شــاس ـعــة
لفرنسا ،إلى جانب ارتكابه العديد
من األخطاء الفادحة ،ليبقي على
رقمه السلبي في بطوالت كأس
العالم في تاريخ مشاركاته ،حيث
ل ــم يـحــافــظ عـلــى نـظــافــة شباكه
ســوى فــي م ـبــاراة واح ــدة بكأس
العالم ،حينما تعادل بدون أهداف
م ــع منتخب تشيلي ف ــي نسخة
الـمـســابـقــة ع ــام  1974بألمانيا
الغربية.

تونس  xأستراليا
١:٠٠م
فرنسا  xالدنمارك
٧:٠٠م
كريستيان إريكسن

18

العدد  / 5193الجمعة  25نوفمبر 2022م  /غرة جمادى األولى 1444هـ

رياضة
ماتيوس وشفاينشتايغر ينتقدان أداء «المانشافت» وزوله
عبدالعزيز التميمي

انـ ـتـ ـق ــد الـ ـثـ ـن ــائ ــي األلـ ـم ــان ــي،
ال ـف ــائ ــز بـ ـك ــأس ال ـع ــال ــم ســاب ـقــا،
ل ـ ــوث ـ ــار م ــاتـ ـي ــوس وب ــاس ـت ـي ــان
شـفــايـنـشـتــايـغــر ،أداء نـيـكــاس
زولــه مدافع المنتخب األلماني،
في المباراة التي خسرها الفريق
 2-1أمام نظيره الياباني األربعاء،
في مستهل مشواره بالمجموعة
ال ـخــام ـســة ب ــال ـم ــون ــدي ــال ،ال ــذي
ت ـتــواصــل مـنــافـســاتـهــا ف ــي قطر
حتى  18ديسمبر المقبل.
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان م ـ ـ ــداف ـ ـ ــع ب ـ ــوروسـ ـ ـي ـ ــا
دورتموند ،الذي سبق له اللعب

تحت قيادة هانزي فليك ،مدرب
المنتخب األلماني ،حينما كان
ً
مــدربــا لـبــايــرن مـيــونـيــخ ،شــارك
كظهير أيمن ،في حين أنه يلعب
عادة كقلب دفاع في ناديه ،بينما
تم استبعاد تيلو كيرهر.
ً
وق ـ ــال م ــات ـي ــوس ( 61ع ــام ــا)،
وهو الفائز بكأس العالم ،1990
لتلفزيون بـيـلــد« ،دائ ـم ــا أســانــد
ه ــان ــزي ف ـل ـيــك ،لـكـنـنــي ال أفـهــم
بعض األشـيــاء التي حدثت في
الـ ـمـ ـب ــاراة ،الـ ـم ــدرب ي ـجــب عليه
الـتـعــامــل مــع ه ــذه ال ـت ـســاؤالت»،

فليك لم يسلم من الهجوم
رغم الجماهيرية التي يتمتع بها مدرب منتخب
ألمانيا لكرة القدم هانزي فليك ،لكنه لم يسلم من
انتقادات وسائل اإلعالم األلمانية والدولية ،في أعقاب
الخسارة أمام منتخب اليابان.
وتساءلت وسائل اإلعالم حول سبب قيام فليك
باستبدال إيلكاي غوندوغان ،صاحب هدف ألمانيا
الوحيد مــن ركـلــة ج ــزاء ،قبل  20دقيقة 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
ً
المباراة تماما عن مسارها بالنسبة لمنتخب ألمانيا
عقب استبدال غوندوغان ومولر».

ً
مضيفا« :لماذا لم يلعب كيرهر،
ً
ً
رغم أنه كان دائما يلعب مؤخرا،
األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف جـ ـ ـ ـ ــاءت مـ ـ ــن ج ــان ــب
ً
ال ـج ـنــاح ،وزولـ ــه لـيــس ظ ـه ـيــرا».
ً
ولــم يكن ماتيوس راضيا كذلك
عن تبديالت فليك خالل المباراة.
وأردف« :ب ـ ــإخ ـ ــراج ت ــوم ــاس
مولر وإلكاي غوندوغان ،وهما
العبان خبيران في نفس الوقت،
غـ ـ ــاب الـ ـنـ ـظ ــام وكـ ــذلـ ــك أس ـل ــوب
ً
اللعب» .وبتحقيق إسبانيا فوزا
ً
كبيرا على كوستاريكا بنتيجة
 - 7صفر في مستهل مبارياتها
بالمونديال ،قد يصبح الخروج
األل ـم ــان ــي الـمـبـكــر م ــن الـبـطــولــة
ً
حـقـيـقـيــا ،ف ــي ح ــال خـســر رج ــال
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  2018بروسيا ،وهو الذي
دخ ــل تـلــك النسخة وه ــو حامل
ل ـقــب ب ـطــولــة عـ ــام  ،2014وك ــان
شفاينشتايغر ساعد المنتخب
األلـ ـم ــان ــي ع ـل ــى تـحـقـيــق الـلـقــب

شفاينشتايغر والمدرب فليك
عــام  ،2014لكنه كــان مستاء من
أداء زوله.

ارتكبنا أخطاء كبيرة
وق ـ ـ ــال الع ـ ــب بـ ــايـ ــرن مـيــونـيــخ

تغنت الصحافة اإلسبانية ،أمس
(الخميس) ،باالنتصار الكبير الذي
حـقـقــه المنتخب اإلس ـبــانــي على
كوستاريكا بسباعية نظيفة ،الذي
استهل به مشواره بمونديال 2022
في قطر.
وذك ـ ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـفــة مـ ــاركـ ــا فــي
ع ـن ــوان ـه ــا ال ــرئ ـي ـس ــي «إس ـب ــان ـي ــا
قاسية» ،مضيفة في عنوان فرعي:
«ب ــداي ــة م ـب ـهــرة وع ـ ــرض مـتـنــاغــم
لفريق لويس إنريكي :سبعة أهداف
سجلها ستة هدافين».
وأبـ ـ ــرزت «مـ ــاركـ ــا» أن منتخب
إس ـب ــان ـي ــا س ـج ــل أكـ ـب ــر عـ ـ ــدد مــن
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
عـلــى أن غــافــي ب ــات ثــالــث أصـغــر
ه ـ ــداف ف ــي ت ــاري ــخ ك ـ ــأس ال ـعــالــم
بعد األس ـطــورة الـبــرازيـلــي بيليه،
والمكسيكي مانويل روساس.
من ناحيتها ،كتبت صحيفة آس
في عنوانها(« :انتصار) للحلم» ،في
إشارة إلى أن هذا االنتصار يفتح
ب ــاب ال ـت ـف ــاؤل لـلـفــوز بـلـقــب كــأس
العالم الثاني في تاريخ إسبانيا،

يتفوق اإلس ـبــان بــأنـهــم حــافـظــوا على
نظافة شباكهم في يــوم تجاوز حاجز
الـ  100هدف في المونديال ،فقط خلف
البرازيل واألرجنتين وفرنسا وإيطاليا
ً
وألمانيا الذين سجلوا أهدافا أكثر منها
في البطولة.

أسينسيو يسجل بقميص إسبانيا

العبو إسبانيا بعد الفوز على كوستاريكا
بعد السقوط الـمــدوي أمــام السعودية
( ،)2-1وكذلك ألمانيا ،التي خسرت على
عكس التوقعات على يد «الساموراي»
الياباني بنفس النتيجة قبل ساعة من
ان ـطــاق مــواجـهــة اإلس ـب ــان ،فــي حصد
أول  3نقاط لهما بعد اليوم األول ،كما
لــم تفز كــرواتـيــا ،وصـيــف بطل العالم،
وال الدنمارك ،بتعادلين سلبيين أمام

ا لـجــار يــن العربيين منتخبي المغرب
وتونس على الترتيب.
ومن منظور آخر ،انضمت إسبانيا،
فــي أول ظـهــور لـهــا ،إلــى إنـكـلـتــرا ،التي
اك ـت ـس ـح ــت إي ـ ـ ـ ــران بـ ـس ــداسـ ـي ــة م ـقــابــل
هدفين ،االثنين الماضي ،وفرنسا التي
عاقبت بقسوة تقدم أستراليا بهدف،
وسحقتها في النهاية برباعية ،ولكن

وفي الوقت الــذي سجل دانــي أولمو
اسمه في سجل الكرة اإلسبانية بهدفه
المئوي في كأس العالم ،شهدت المباراة
ً
أي ـ ـضـ ــا ع ـ ـ ــودة ال ـن ـج ــم ال ـ ـشـ ــاب م ــارك ــو
أسينسيو لهز الشباك بقميص منتخب
ب ـ ـ ــاده ب ــالـ ـه ــدف الـ ـث ــان ــي أم ـ ـ ــام «لـ ــوس
تيكوس» ،بعد  4سنوات من الغياب ،منذ
آخــر هــدف دولــي له في شباك كرواتيا
ببطولة دوري األمم في سبتمبر .2018
ً
وقبل أن يتم اسـتــدعــاؤه مـجــددا من
لــو يــس إ نــر يـكــي لمنتخب إسبانيا في
التعادل أمام البرتغال بهدف في يونيو
ً
ً
الماضي ،كان صاحب الـ  26عاما شاهدا
للمرة األخيرة على االنتصار العريض
وال ـت ــاري ـخ ــي ع ـلــى أل ـمــان ـيــا بـســداسـيــة
نظيفة بدوري األمم في نوفمبر .2020
(إفي)

بروين يسخر من فوزه بـ«األفضل» الدنماركي توماس دياليني
يودع المونديال

سخر صانع األلعاب البلجيكي كيفن دي بروين من
حصوله على جائزة أفضل العب في مباراة منتخب
بالده االفتتاحية في المونديال.
وأبدى دي بروين دهشته من حصوله على جائزة
أفضل العب ،السيما أنه لم يظهر بمستواه المعتاد
في المباراة.
ً
وتحدث دي بروين ســاخــرا في مؤتمر صحافي
بعد اللقاء« :ال أعتقد أنني لعبت مباراة رائعة ،وال
أعرف لماذا حصلت على الجائزة .ربما بسبب اسمي».
وأضاف العب فريق مانشستر سيتي اإلنكليزي:
ً
«لم نلعب بشكل جيد كفريق ،خصوصا في الشوط
ً
األول .لقد بدأنا بشكل سيئ حقا ،وأخذ منتخب كندا
زمام المبادرة» .وشدد دي بروين« :ال أعتقد أننا لعبنا
مباراة جيدة ،وكذلك أنا ،لكننا وجدنا طريقة للفوز».
وأكمل دي بروين  23تمريرة صحيحة فقط من
إجمالي  33تمريرة قام بها في المباراة ،لتبلغ دقة
تـمــريــراتــه ( 70فــي ال ـم ـئــة) ،رغ ــم أن ــه صـنــع  4فــرص
للتهديف ،أي أكثر بثالث مــرات من أي زميل له في
الفريق.
ً
وردا عن سؤال بشأن مناقشته الحادة مع زميله
توبي ألدرفيريلد فور تسجيل منتخب بلجيكا هدفه
الوحيد في الـمـبــاراة ،قــال دي بــرويــن« :عندما رأيت
الطريقة التي لعبنا بها ،اعتقدت أننا كنا نبحث عن

دي بروين
ً
التمريرات الطويلة كثيرا ،وكانت المساحات بيننا
ً
بعيدة حقا».
وأضــاف الالعب البلجيكي« :يتعين عليك جذب
الضغط واللعب القصير وعبور هذا الخط ،لكنني
ً
ال أعتقد أننا كنا شجعانا بما يكفي للقيام بذلك.
وخالل فترة الراحة ما بين الشوطين قمنا بتوضيح
األمر ،لتصبح األجواء على ما يرام ،ال توجد مشاعر
قاسية مع توبي».

اليابانيون يطالبون بعطلة
لالحتفال بالفوز على ألمانيا
طالب اليابانيون ،عبر مواقع التواصل االجتماعي ،بإعالن
عطلة رسمية لالحتفال بالفوز على منتخب ألمانيا في انطالقة
الفريقين بمونديال قطر.
وانتشرت التغريدات المطالبة بإعالن أمس عطلة ،عبر شبكة
تويتر خالل الساعات التالية من انتهاء المباراة التي فاز بها
«الساموراي األزرق» بنتيجة ( )1-2على بطلة العالم  4مرات.
ولجأ بعض اليابانيين إلــى الفكاهة لالحتفال 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 الـيــابــان فوميو كيشيدا أنها
«كانت مباراة رائعة ،حيث أظهر الفريق قدراته والقدرة الفردية
لالعبيه ،وكذلك إدارة المدرب».
(إفي)

أفاد االتحاد الدنماركي لكرة القدم،
بأن العب خط الوسط الدولي توماس
دياليني سيغيب عن بقية مباريات
كأس العالم المقامة في قطر لإلصابة.
وأصيب العب إشبيلية اإلسباني
ف ــي رك ـب ـتــه بــال ـت ـعــادل الـسـلـبــي أم ــام
تونس ،الثالثاء ،في مستهل مباريات
الدنمارك ضمن منافسات المجموعة
ً
ال ــرابـ ـع ــة ،ال ـت ــي ت ـضــم أيـ ـض ــا فــرنـســا
(حاملة اللقب) وأستراليا.
َّ
عــلــق ال ـم ــدرب الــدن ـمــاركــي كاسبر
هيولماند ،في بيان صحافي صادر
ً
ع ــن االت ـح ــاد الـمـحـلــي لـلـعـبــة ،قــائــا:
«سنفتقده داخل الملعب وخارجه».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف« :ال ـ ــاعـ ـ ـب ـ ــون اآلخـ ـ ـ ــرون
جـ ــاهـ ــزون ،ول ــدي ـن ــا م ـج ـمــوعــة قــويــة
للمباريات القادمة».
وتـ ـلـ ـع ــب ال ـ ــدنـ ـ ـم ـ ــارك م ـ ــع ف ــرن ـس ــا
السبت ،فيما تواجه تونس منافستها
أستراليا في اليوم ذاته.

وأضـ ـ ـ ــاف« :ح ـي ـن ـمــا ت ـك ــون في
موقف رجل لرجل ،وخاصة حينما
ً
يـكــون مـنــدفـعــا ،يـجــب أال تجعله
ي ــدخ ــل بــال ـكــرة لـمـنـطـقــة ال ـج ــزاء،
بــل يجب عليك أن تسد المنطقة
ً
وتجعله يجري بعيدا عنها ،ألنه

يمكنه فعل القليل فقط خارجها».
وج ــاء الـهــدف الثاني مــن تاكوما
أســانــو ،وه ــو مثل دوان ريتسو،
يلعب في الــدوري األلماني ،وهو
الهدف الذي كان يمكن تجنبه على
حسب شفاينشتايغر( .د ب أ)

الصحافة اإلسبانية تتغنى بالسباعية

فرنسا وإنكلترا وإسبانيا… استثناء من المفاجآت
في وقت شهد مونديال المفاجآت،
أو مــونــديــال  2022بقطر ،بعد  4أيــام
م ــن انـ ـط ــاق ــه ،صــدم ـت ـيــن م ــن ال ـع ـيــار
الثقيل الثنتين من القوى الكبرى في
عالم كرة القدم ،األرجنتين وألمانيا،
عـلــى الـتــرتـيــب ،ف ــرض الـمـنـطــق نفسه
بالنسبة لمنتخبات أخرى كشرت عن
ً
أنيابها مـبـكــرا بــانـتـصــارات عريضة،
مثل إنكلترا و فــر نـســا ،حاملة اللقب،
ً
وأخيرا إسبانيا.
وف ـي ـمــا يـتـعـلــق بــالـقـيـمــة الـنـسـبـيــة
ل ـل ـفــوز ،الـ ــذي تـحـقــق ب ـه ــذه الـبـســاطــة
وال ــوض ــوح ال ـشــديــديــن ،ضــد منافس
أظهر دونية واضحة مقارنة بكتيبة
المدرب لويس إنريكي مارتينيز ،فإن
االنتصار الذي ال جدال فيه ،من البداية
إ لــى النهاية ،بنتيجة  0-3لمصلحته
في نصف ساعة ،ثم حصيلة إجمالية
بسباعية نظيفةّ ،
هدأ من حالة الثورة
في بداية هذه النسخة من كأس العالم.
و لـعــل هــذا اال نـتـصــار ا لـعــر يــض
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،

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

نيكالس زوله

دياليني

غالف صحيفتي ماركا وسبورت
ب ـعــد ف ــوزه ــا بــالـلـقــب ف ــي نسخة
جنوب إفريقيا  2010على 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 األه ــداف في مباراة
بتاريخه بالمونديال».
وتابعت« :سيطرة كاملة وأهداف
م ــن ت ــوق ـي ــع أولـ ـم ــو وأسـيـنـسـيــو
وفيران ( )2وسولير وموراتا وغافي
أفضل العب في المباراة وهو في
ً
سن  18عاما».

أما صحيفة سبورت ،فذكرت في
عنوانها الرئيسي «أولـيــه أوليه»،
وأض ـ ــاف ـ ــت« :إسـ ـب ــانـ ـي ــا اسـتـهـلــت
مـشــوارهــا فــي المونديال بعرض
كروي رائع واكتساح».
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت فـ ـ ــي ع ـ ـ ـنـ ـ ــوان ف ــرع ــي
«انتصار جماعي :سجل األهــداف
أولـ ـك ــو وأس ـي ـن ـس ـيــو وفـ ـي ــران ()2
وغافي الذي اختير أفضل العب في
المباراة وسولير وموراتا».
كـ ـم ــا ن ـق ـل ــت ال ـص ـح ـي ـف ــة أح ــد
تصريحات لويس إنريكي ،والذي
قال فيه« :كنا استثنائيين ولعبنا
بأسلوبنا ال ــذي نتمسك بــه منذ
سنوات».

ً
مارتينيز األكثر انتصارا لبلجيكا
في بطوالت كأس العالم
بات اإلسباني روبرتو مارتينيز أكثر مدرب
ً
لمنتخب بلجيكا تحقيقا للفوز في التاريخ
ببطوالت كأس العالم ،بواقع سبعة انتصارات،
ً
مـتـجــاوزا البلجيكي جــوي ثـيــس ،بعد تغلب
فــريـقــه عـلــى كـنــدا بـهــدف نظيف األرب ـع ــاء في
مستهل مشواره بمونديال  2022في قطر.
وكان ثيس ،الذي توفي في أغسطس ،2003
قاد بلجيكا لوصافة كأس يورو  1980والمركز
الرابع في مونديال  ،1986وهــو المركز الذي
تفوق عليه مارتينيز في مونديال  2018حين
قاد الفريق الحتالل المركز الثالث.
وفـ ـ ــي م ــون ــدي ــال ــي روس ـ ـيـ ــا وق ـ ـطـ ــر ،حـقــق
مارتينيز سبعة انـتـصــارات ،فيما خسر مرة
واح ــدة فــي نصف نهائي روسـيــا  2018أمــام
ً
فرنسا التي توجت الحقا باللقب.
إض ــاف ــة إلـ ــى ذل ـ ــكُ ،ي ـع ــد الـ ـف ــوز ع ـل ــى ك ـنــدا
الثامن على التوالي لمنتخب بلجيكا في دور
المجموعات ببطوالت كــأس العالم منذ آخر
لقاء للمنتخب فــي مونديال كــوريــا واليابان
 2002وحـ ـت ــى ح ـق ــق س ـت ــة ان ـ ـت ـ ـصـ ــارات بـيــن

مارتينيز
مونديالي البرازيل  2014وروسيا  2018إضافة
إلى الفوز على كندا األربعاء.
ولم تحقق هذا السجل سوى البرازيل مرتين
( ،)1994-1986و(.)2010-2002
وفي إمكان بلجيكا تجاوز هذا السجل إذا
تغلبت على المغرب األحد المقبل( .إفي)

أين ستقام كأس العالم 2026؟
ف ـي ـم ــا ي ـل ــي كـ ــل مـ ــا ت ـح ـتــاج
إلــى معرفته من معلومات عن
نهائيات كــأس العالم المقبلة
لكرة القدم في :2026
أيـ ـ ــن سـ ـتـ ـق ــام كـ ـ ــأس ال ـع ــال ــم
2026؟
• ستقام نسخة كأس العالم
 2026ف ــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
وك ـ ـنـ ــدا وال ـم ـك ـس ـي ــك ،وم ـ ــن ثــم
سـتـكــون أول بـطــولــة ت ـقــام في
ثالث دول مختلفة.
• م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار يـ ـ ـ ــات ا ل ـ ـب ـ ـطـ ــو لـ ــة
ب ــال ــوالي ــات ال ـم ـت ـح ــدة سـتـقــام
ف ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ــدن س ـ ـ ـيـ ـ ــاتـ ـ ــل وس ـ ـ ـ ــان
فــرانـسـيـسـكــو ولـ ــوس أنجلس
وكـ ــان ـ ـسـ ــاس س ـي ـت ــي وداالس

وأتالنتا وهيوستون وبوسطن
وفيالدلفيا وميامي ونيويورك-
نيوجيرزي.
• ستقام مـبــاريــات البطولة
بالمكسيك في مكسيكو سيتي
ووادي الحجارة ومونتيري.
• المباريات بكندا ستقام في
فانكوفر وتورونتو.
م ـتــى س ـت ـقــام ن ـهــائ ـيــات كــأس
العالم 2026؟
• لــم يكشف االت ـح ــاد الــدولــي
لكرة القدم (الفيفا) بعد عن مواعيد
إقامة البطولة على وجه التحديد.
• س ـت ـعــود كـ ــأس ال ـع ــال ــم إلــى
م ــوع ــده ــا ال ـم ـع ـت ــاد فـ ــي يــون ـيــو
وي ــول ـي ــو ع ـ ــام  ،2026ب ـع ــد ق ــرار

إقــامـتـهــا فــي نــوفـمـبــر وديسمبر
ف ــي ق ـطــر ح ــال ـي ــا ،بـسـبــب حـ ــرارة
الصيف في الدولة الخليجية ،حيث
تتجاوز درجة الحرارة صيفا 40
درجة مئوية.
كـ ــم عـ ـ ــدد ال ـم ـن ـت ـخ ـب ــات ال ـتــي
س ـت ـنــافــس ف ــي ن ـه ــائ ـي ــات ك ــأس
العالم 2026؟
• سيشارك في البطولة وألول
ً
مــرة  48منتخبا بــدال من العدد
الحالي في قطر وهو .32
ه ــل س ـبــق لـ ـل ــدول المضيفة
تنظيم كأس العالم؟
• استضافت المكسيك كأس
العالم مرتين من قبل في 1970
وفي  ،1986وستصبح أول دولة

تستضيف النهائيات  3مرات.
• اس ـ ـت ـ ـضـ ــافـ ــت الـ ـ ــواليـ ـ ــات
المتحدة البطولة مــرة واحــدة
في عام .1994

• لـ ـ ـ ــم ي ـ ـس ـ ـبـ ــق لـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــدا أن
استضافت كــأس العالم لفرق
الرجال ،لكنها استضافت كأس
العالم للسيدات في .2015

مـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ــدول األخ ـ ـ ـ ـ ــرى ال ـت ــي
نافست على استضافة نسخة
2026؟
• المغرب هو الدولة األخرى
التي نافست من أجل استضافة
كأس العالم .2026
• اتـخــذ ال ـقــرار بمنح حقوق
التنظيم إلــى الــدول الثالث بعد
تـصــويــت الـجـمـعـيــة العمومية
للفيفا في  2018الذي منح هذه
ال ـ ـ ــدول  134ص ــوت ــا م ـقــابــل 65
صوتا للمغرب.
• وكانت هذه المرة الخامسة
ال ـت ــي ي ـف ـشــل ب ـهــا ال ـم ـغ ــرب في
الحصول على حقوق استضافة
النهائيات.

«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
وال ـتــي بـمــوجـبـهــا خـلــص إل ــى أن البطولة
تحقق «شعبية أكـثــر مــن أي وق ــت مضى»
في كل الدول.
وقالت أعلى هيئة لكرة القدم في العالم،
في بيان لها ،إن «األرق ــام األولـيــة للمباراة
االفتتاحية لقطر  2022تشير إلى زيادة في
عدد المشاهدين مقارنة بروسيا .»2018
وذكرت أنه في اإلكوادور ،شاهد نحو 3.3
ماليين شخص الـمـبــاراة االفتتاحية أمــام
قطر األحد الماضي ،ووصل أعلى عدد إلى
حاجز  3.6ماليين ،مما يعني زيادة بنسبة
 109بالمئة فــي أرق ــام المتابعين بالدولة
الالتينية ،مقارنة بأعلى عدد في النسختين
السابقتين.

 % 50في البرازيل
وسجلت البرازيل  50بالمئة من حصة
الشاشة (عدد متابعي المباراة أثناء البث)
عـلــى شـبـكــة ( .)TV Globoوب ـلــغ متوسط

جمهور المباراة االفتتاحية  24.36مليون
مـتــابــع ،بــزيــادة  6بالمئة عــن  ،2018التي
جمعت المنتخبين الروسي والسعودي ،وتم
بثها على الشبكة نفسها ( 22.86مليونا).
وفي كولومبيا ،تابع المباراة  5.5ماليين
مشاهد على شاشة ( ،)Caracol TVمع ذروة
بلغت  6.3ماليين متابع ،مـتـجــاوزة بذلك
األرقام الخاصة بالمباريات االفتتاحية الـ 6
السابقة ،بحصة  62.7بالمئة من الجمهور.
وأشار «فيفا» إلى أن عدد المتابعين في
أوروبا كان أيضا أعلى من روسيا .2018
وحـصــد بــث ال ـم ـبــاراة عـلــى « »BBC1في
المملكة المتحدة ما متوسطه  6.25ماليين
مشاهد ،بزيادة  57.5بالمئة عن كأس العالم
األخيرة ،وبحصة شاشة بلغت  47.1بالمئة.
و فـ ـ ــي ف ــر نـ ـس ــا ،جـ ـم ــع بـ ــث (TF1) 5.05
ماليين متابع ،أي أكثر بنسبة  30بالمئة
من المباراة االفتتاحية لعام 3.83( 2018
ماليين).
وتابع حفل االفتتاح ما متوسطه 4.18
مــاي ـيــن ش ـخ ــص ،وتـ ـج ــاوز ع ــدد مـتــابـعــي
مباراة الرجبي ّالدولية الودية بين فرنسا
واليابان التي بثت في التوقيت نفسه.

وكانت المباراة في إيطاليا هي األكثر
م ـشــاهــدة ف ــي ذل ــك ال ـي ــوم ،بـمـتــوســط 4.66
ماليين متابع وحصة شاشة  29.5بالمئة،
وه ــو مــا يمثل زي ــادة كـبـيــرة مـقــارنــة بعام
 ،2018الذي سجل  3.59ماليين.
وكانت األرقام في إسبانيا أعلى بنسبة
 13بالمئة مما كانت عليه قبل  4سنوات.
ّ
وتم بث أول مباراة لويلز في كأس العالم
منذ عام  1958باللغة اإلنكليزية على قناة
( )ITVفي جميع أنحاء المملكة المتحدة،
وباللغة الويلزية على ( )S4Cفي ويلز .وبلغ
عدد مشاهديها  7.8ماليين متابع ،وبلغت
ذروتها  12.5مليونا في المملكة المتحدة،
بـحـصــة شــاشــة  43بــالـمـئــة م ــن الـجـمـهــور
في ويلز.
وب ــدأت فــرنـســا رحـلــة ال ــدف ــاع عــن لقبها
بفوزها  1-4على أستراليا ،وهي المباراة
التي سجلت فيها قناة ( )TF1أعلى نسبة
مشاهدة لهذا العام ،بـ  12.53مليون متابع،
وبلغت الذروة  14مليونا ،وحصة الشاشة
.H.1
(إفي)

متابعة لمباراة ألمانيا واليابان في مدينة برلين
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edhafat@aljarida●com

شوشرة :العالم في قطر
د .مبارك العبدالهادي
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 ّقبة 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.
إنـهــا دول ــة الـشـمــوخ الـتــي واج ـهــت كــل الـتـحــديــات ،وتـخـطــت 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 ّ
السباق دائما
لدعم بالده وتطوير إمكاناتها لتحقق القفزات في فترات بسيطة.
وما االلتفاف العالمي والعربي والخليجي حول الدوحة إال رسالة
ً
حب وتقدير لهذا البلد الذي يحمل أهدافا عظيمة لتحقيق السالم
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 أوال 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
مكتملة األركان ،وإن الشقيقة قطر
على الرياضة فقط ،بل هي رسالة ّ
التي تمضي نحو مستقبل واعد وبناء تبنت في السابق العديد من
الملفات المهمة ،أهمها التعليم لتنشئة األجيال من بوابات المدارس
والجامعات كونهم عماد المستقبل وركـيــزة 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.
ً
ً
ً
شكرا لقطر وشكرا للشيخ تميم بن حمد ،وشكرا لشعبها الشقيق
ً
وشكرا لكل من دعم هذا الوطن الجميل.
آخر السطر:
ً
قطر وضعت بصمة لن ينساها التاريخ ،فهنيئا لنا بهذه الشقيقة
التي نتمنى لها االستمرار في تحقيق المزيد من اإلنجازات.

لحظة :الغزو الصامت!
محمد الالهوم المري
آفة المخدرات بدأت تغزو البلد وتدمر أبناءه وبناته لألسف ،فقد
انتشرت بصمت بشكل من أشكال الغزو المدمر ،ومع أن الغزو بشكل
ّ
ً
عام يكون واضحا للعيان إال أن هذه اآلفة رتب لها تجارها بصمت،
وروجوا لها بصمت إلى أن انتشرت بين أفراد المجتمع والعياذ بالله
منها ومن تجارها المجرمين.
وللعلم فــإن البيت ال ــذي يـكــون 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 ،واألدهــى واألمــر أن سلوكه يصبح عدوانيا
في سبيل الحصول على هذا المخدر عندما يعتاد عليه ،ويصبح
ً
مدمنا ،وتأتي اللحظة التي يحتاج إليه وال يجده ،وبال شك يصبح
ً
عاقا لوالديه والعياذ بالله.
فالحذر الـحــذر ...ومــن هنا أتمنى على أولياء األمــور أن يراقبوا
أبناءهم بصمت لكي ال يجرفهم هذا التيار المدمر ،والطرق كثيرة
ً
منها معرفة أصدقائهم خصوصا في فترة المراهقة ،والسؤال عنهم
باستمرار ،وأال يترك الحبل على ال ـغــارب ،وأن يعاملوهم بلطف،
ً
ويمنحوهم الثقة في هذه الفترة ،وأن يكون ولي األمر قريبا من ابنه،
ً
ويعامله على أنه كبر وأصبح رجال ،ولكن ال يتركه ،بل يبقى التواصل
ً
مستمرا بينهما .وعـلــى وســائــل اإلع ــام أن تشكل حملة توعوية
إعالمية بخصوص المخدرات لتوعية الناس وإرشادهم ونصحهم
وتــوضـيــح أخ ـطــاره 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
الـمــدارس 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.

هال هال ...هنا قطر
الشوادفي عبد الرحمن
شـعــرت بالفخر كـمــا شـعــر كــل عــربــي بــذلــك لـمــا حققته قـطــر في
استضافتها لكأس العالم  ،2022نعم 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
كـمــا يـظــن بـعـضـكــم ،ودع ـك ــم م ــن ال ـح ـمــات الـعـنـصــريــة وم ـح ــاوالت
اإلحباط ،فالكل يعلم أن هدفها التقليل من شأن قطر في استضافة
بطولة كأس العالم ،لكنها واجهت كل هذا الهجوم بالتحدي والعمل،
ً
فالتحدي كان كبيرا فتخطته وأدهشت العالم ،وكل من أساء إليها
مدين لها باالعتذار.
لم تكتف قطر بلم شمل العالم على كرة القدم ،بل جمعت زعماء
ً
ً
العرب ليكونوا يدا واحدة جنبا إلى جنب ،وهي رسالة للعالم بأن
ّ
العرب يد واحدة ،وهو لم شمل صدع به أمير قطر عندما قال للعالم
ً
كله «أهــا بكم في بــاد الـعــرب» ،فسعدنا بذلك ونأمل أن نراها في
جميع الـمـجــاالت ،ومــع اخـتــاف الثقافات والـهــويــات واالنـتـمــاءات
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
ً
المثلية واألغاني أثناء رفع األذان احتراما لشعائر اإلسالم ،ووضعت
اإلرش ــادات للتعريف بالثقافة العربية من هنا وهـنــاك ،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.
ً
ً
فشكرا قطر التي ألبست كل العرب تــاج العزة والفخر ،وشكرا
لجميع العرب الصطفافهم حول قطر إلنجاح هذا العرس الكروي
العالمي ،فهنا قطر بلد العروبة واإلسالم ،هنا كأس العالم «قطر.»2022

يوسف عبدالكريم الزنكوي

بقايا خيال :ما مصلحة «المحامين» من إلغاء جهاز يحافظ على هويتنا؟
اللجنة االستشارية العليا للعمل على
استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية،
أنشئت عــام  1991واسـتـمــرت أكـثــر مــن 26
سنة دون أن تحقق أهدافها ،ورغــم ذلــك لم
تـتـقــدم أي جمعية نـفــع ع ــام ،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
 3عقود.
الغريب أنه لم يؤخذ بأي من مقترحاتها،
ولـ ــم ت ـم ـكــن ال ــدولـ ــة م ــن ت ـط ـب ـيــق ال ـشــري ـعــة
اإلســامـيــة بحذافيرها ،وكــأن هــذه اللجنة
كــانــت غــائـبــة عــن الـســاحــة الـكــويـتـيــة ،إن لم
ً
تـكــن ميتة إكلينيكيا مـنــذ والد ت ـه ــا ،حتى
جاء طلب إلغائها من بعض أعضاء مجلس
األمة وبدعم شعبي من منطلق حماية المال
العام ،فأطلقت رصاصة الرحمة عام ،2017
عندما صــدر الـمــرســوم األمـيــري بإلغائها،
وط ــوال أكـثــر مــن  26سنة مــن عمل اللجنة
اال سـتـشــار يــة العليا للعمل على استكمال
تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية ،لم نسمع
مــن أي مــن جمعيات النفع الـعــام الكويتية
م ــا ي ـش ـيــر إلـ ــى رغ ـب ـت ـهــا ف ــي ال ـت ـح ـق ـيــق في
مخصصات هــذه اللجنة ووقــف الـهــدر في

النفقات والبحث في ضعف إنجازها والحد
من التنفيع.
إن النظام األساسي لجمعية المحامين
الكويتية حــدد أغراضها بتنظيم ممارسة
م ـه ـنــة ال ـم ـح ــام ــاة وضـ ـم ــان ح ـســن أدائـ ـه ــا،
ورعـ ــايـ ــة م ـص ــال ــح األع ـ ـضـ ــاء والـ ــدفـ ــاع عــن
حقوقهم ،فما الذي جرى حتى صار الجهاز
المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة
غير قانونية في بؤرة اهتمام جمعية نفع
ع ــام كــويـتـيــة ت ـحــاول تـطــويــر أداء الـقـضــاء
الواقف؟ وإذا كان من بين اهتمامات جمعية
ن ـفــع عـ ــام كــوي ـت ـيــة أن ت ـضــع م ـســألــة األم ــن
القومي الكويتي نصب عينيها ،فالمتوقع
أن ي ـصــدر مـنـهــا دع ــم غـيــر م ـحــدود لجهاز
ي ـح ــاول ال ـح ـفــاظ ع ـلــى هــويـتـنــا الـكــويـتـيــة،
وإذا ما انحرف الجهاز المركزي لمعالجة
أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عن
ً
ً
جادة الصواب توقعنا أن نجد سندا قانونيا
ً
ً
أو د عـمــا لوجستيا مــن جمعية المحامين
الكويتية ،دون غيرها مــن جمعيات النفع
الـعــام 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 ،والـتــي فيها إخ ــوة لنا وأبـنــاء

وأح ـفــاد ،إال إنـنــا نتساء ل عما جــرى حتى
تبدلت القبعات.
ال ـغــريــب ف ــي األمـ ــر أن ال ـج ـهــاز ال ـمــركــزي
لـمـعــالـجــة أوضـ ــاع الـمـقـيـمـيــن ب ـص ــورة غير
قــانــون ـيــة ن ـجــح ف ــي ع ــاج أوض ـ ــاع ع ـشــرات
اآلالف من هــذه الفئة بعد أن بــذل العاملون
ً
في هذا الجهاز الوطني جهودا مضنية من
خالل االتصال بمختلف الجهات الحكومية
لجمع كل األوراق الرسمية التي أثبتت أصول
ع ـشــرات األل ــوف مـمــن يطلق عليهم مسمى
(الـكــويـتـيـيــن الـ ـب ــدون) ،وه ــذا بـفـضــل جهود
الجهاز المركزي الذي يطالب البعض بإلغائه.
تـ ـخـ ـي ــل أن ه ـ ـنـ ــاك ع ـ ـش ـ ــرات اآلالف مــن
المزورين للجنسية الكويتية ،ومئات اآلالف
مــن ال ـمــزدوج ـيــن ،أض ــف إلـيـهــم فـئــة تطالب
بالجنسية الكويتية رغم ثبوت جنسياتها
األص ـل ـي ــة ،ول ـه ــذا ن ـت ـس ــاءل :أل ـي ــس األج ــدى
أن يـطــالــب الـمـخـلـصــون ل ـت ــراب ه ــذا الــوطــن
بالقبض عـلــى م ــزوري الجنسية الكويتية
وال ـمــزدوج ـيــن قـبــل الـمـطــالـبــة بــإلـغــاء جهاز
يحاول الحفاظ على الهوية الكويتية؟ تخيل
كـيــف سـتـكــون أوضـ ــاع ال ـكــويــت السياسية
واالقتصادية والديموغرافية في حال سكوت
الـكــويـتـيـيــن عـمــا ي ـجــري م ــن تــدمـيــر واض ــح
وفاضح للهوية الكويتية؟!

ّ
د .محمد بن عصام السبيعي

الثقافة تعود إلى غربتها
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
ً
رواج ،كتب هي في نظرهم أدنى شأنا ،ملقين بالالئمة على جمهور
ال ـق ــراء الــذيــن انـحــرفــت ذائـقـتـهــم إل ــى الـ ــرديء مــن مـحـتــوى وروايـ ــة ال
يرونها بحسب ما كونوه ألنفسهم من صور نمطية جديرة بالقراءة
ً
ً
ً
فضال عن االقتناء ،وحتما مع انحراف الذائقة انحرفت أيضا أموال
الجمهور التي يرى أعالم الثقافة بحسب السياق ذاته أنهم أولى بها
من غيرهم ،أليس كذلك؟
ً
وبـعـيــدا عــن خــوض فــي الـجــانــب ال ـمــادي الـجـشــع ال ــذي ال ينبغي
ً
ً
أن يكون حــافــزا لسلوك المثقف أو م ــردودا لــه ،فــإن موقف أصحاب
ً
الثقافة يكشف عن سوء فهم على أكثر من مستوى ،فأوال ال بد من فك
االشتباك بين الكتاب بوصفه أداة إعالم لآلخر ،والثقافة بما يمكن
تعريفها بالمجهود الفكري االستثنائي ،فالكتاب بشكله الحالي
ً
الــذي لم يتغير كثيرا منذ قــرون خلت لم يكن أول وال آخر أداة لنقل
المحتوى أو الرسائل على اختالف ألوانها ،فقبله كان هناك الحجر
وال ـجــدران ،ومــن بعده اإلذاع ــة 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 ،وأخ ــرى مـصــورة 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
ذات ـهــا ،تـلــك الـتــي كـثــر أدع ـيــاؤهــا ،فـمــن يـتــأمــل ج ــأر أول ـئــك بالشكوى
وتهافتهم في جعل تداول إنتاجهم كواجب على المجتمع يستنتج أنهم
ً
ً
يرون في الثقافة شأنا عاما ،أو ينبغي أن يكون لكل فرد دراية وشغف
ً
بها ،بل خوض فيها ،وبعيدا عن أن يكون تعظيم المردود المادي هو
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
نخبوي ،إن لم
يجدها بسبب من جديتها وفرادة إنتاجها ذات منحى ْ
نقل «غريب» ال يتعاطاه الكثيرون ،وحسن ذلك منحى ،فتش التاريخ
ً
ً
ً
ً
طوال وعرضا ستجد أن االنشغال الفكري كان على الدوام شأنا خاصا
ً
وم ـحــدودا ،وأن أغلبية المجتمع ســواء فــي عصور خلت أو فــي هذا
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 الـتـطــورات ،أي انـصــراف 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
القراءة العميقة والمستفيضة ،فإن انصراف تلك الشريحة من القراء
ً
التي يتحسر عليها بعض المثقفين إلى شأن لهم ،له حتما فعل تنقية
الخطاب الثقافي مما خالطه ،وع ــودة الثقافة إلــى حقيقتها أو إلى
غربتها إن صح التعبير.

صالح غزال العنزي

وجهة نظر :كثرة القوانين دليل على تراجع األخالق والقيم
ف ـك ــرة ه ـي ـبــة ال ــدول ــة بــال ـم ـف ـهــوم ال ـحــالــي
المبني على كم القوانين الرسمية وضمان
تطبيقها قائمة على ثقافة ا لــد كـتــا تــور يــات
ال ـتــي حـكـمــت مـعـظــم دول ال ـعــالــم ف ــي الـقــرن
ال ـع ـشــريــن وان ـت ـق ـلــت مـنـهــا األه ـ ـ ــداف ذات ـهــا
إ لــى الديموقراطيات الحديثة ،فالفكرة في
ج ــوه ــره ــا إثـ ـب ــات لـشـيـطــانـيــة الـم ـج ـت ـمــع ال
فضيلته ،وإن فرض القانون هو العامل الذي
يقود الى التزام الفرد وأمــان المجتمع ،ولو
احترم المواطن حقوق اآلخرين وتفهم حدود
مـســؤولـيــة ال ــدول ــة لـمــا اح ـتــاج إل ــى الـقــانــون
ً
أصال ،ولكان االلتزام باألخالق والقيم والروح
التي استمدت منها كــل القوانين ماهيتها
وأهــداف ـهــا يـغـنــي عــن الـكـثـيــر مــن الـقــوانـيــن،
إذ ال يمكن إشـهــار سطوة القانون إال حين
تـخـتـفــي ال ـق ـيــم واألخـ ـ ــاق ال ــرادع ــة لـلـخـطــأ،
فـيـبـقــى ال ـق ــان ــون وحـ ــده ال ـعــامــل ال ـخــارجــي
المانع للخطأ ما دام العامل الذاتي ال يقود
إلى الصواب ،ففي المجتمعات القيمية يكون
القانون الفيصل فقط في تفسير الحدود بين
المسموح والممنوع.
وقـ ـ ــد ال يـ ـت ــوق ــف اح ـ ـت ـ ــرام ال ـ ـقـ ــانـ ــون فــي
ال ـم ـج ـت ـم ـعــات ال ــراقـ ـي ــة ع ـن ــد حـ ـ ــدود ال ـنــص
بــل ي ـت ـجــاوزه إل ــى مــا هــو أبـعــد مــن ذل ــك من

خــال احترام الــذوق العام للمجتمع وقيمه
واحـ ـ ـت ـ ــرام خ ـص ــوص ـي ــات الـ ـن ــاس واإليـ ـث ــار
والزهد باألشياء ألجل من هم أحوج إليها،
والـكـثـيــر مــن االل ـتــزامــات الـتــي ال تتضمنها
ال ـن ـص ــوص ال ـق ــان ــون ـي ــة ،ب ــل ل ـي ــس م ــن حــق
ال ـم ـشـ ّـرع أن يـفــرضـهــا ألن ـهــا ح ــاالت خاصة
خ ــاض ـع ــة ل ـل ـظ ــروف ال ــزم ــان ـي ــة وال ـم ـكــان ـيــة،
فــالـتـخــارج وال ـتــداخــل بـيــن ال ـخــاص والـعــام
مـســؤولـيــة أخــاقـيــة ال تستطيع النصوص
التعامل معها بكل أ بـعــاد هــا ومخرجاتها،
حيث تتوقف هــذه النصوص عند التقنين
المادي الملموس فقط ،وال تستطيع التعامل
مع المعنوي المحسوس بالمطلق ،فاألخير
يـمـكــن اس ـت ـش ـعــاره ب ـص ــور ضـمـنـيــة حــالـمــة
وال يمكن ا لـتـحــدث 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
لـلــدولــة والمجتمع لكنه ال يــدل على جــودة
المجتمع ورقي السلوك الفردي فيه.
ورغ ـ ـ ــم أن م ـع ـظ ــم ال ـب ـش ــر ال ي ـح ـتــرمــون
القوانين إنما يهابونها فقط فــإن مثل هذا
التعميم غير دقيق بل لعله بعيد عن الدقة
ً
أصـ ـ ــا ،ف ـمــا زال ال ـب ـعــض ي ـل ـتــزم بــال ـقــانــون

ً
ً
احـ ـت ــرام ــا ل ــه ال خ ــوف ــا م ـن ــه ،ح ـت ــى إن ك ــان
ً
هــذا البعض قليال فــذلــك يثبت الـقــاعــدة وال
يـنـفـيـهــا ،ولـعـلـنــي أعـتـقــد أن ال ـقــانــون يبقى
ً
ضروريا لتنظيم العالقة بين مجموعة من
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
ً
األخ ــاق والـقـيــم واألذواق أكـبــر أث ــرا وأعظم
ً
تنظيما من كل القوانين ،ولــو توافرت هذه
الـقـيــم وتــوابـعـهــا داخ ــل المجتمع مــن خــال
انـتـشــارهــا عـبــر مـعـظــم أفـ ــراده لـمــا احتجنا
ً
للقوانين أص ــا ،فــرغــم سـطــوة الـقــانــون في
الدول المدنية الحديثة فإن البعض يتحايل
على القانون متى ما وجد الفرصة سانحة
ووجـ ــد إم ـكــان ـيــة ال ـق ـيــام بـعـمــل ق ــد يتسبب
بــال ـضــرر لــآخــريــن دون أن ي ـتــوافــر الـنــص
القانوني الذي ّ
يجرمه ،واألمر شبيه باألخالق
والقيم المجتمعية التي قد يستسهل البعض
تـجــاوزهــا ألنــه ق ــادر على تقديم التبريرات
المناسبة لهذا الـتـجــاوز ،لكن تـجــاوز القيم
واألخالق وإن لم تعالجه النصوص القانونية
يبقى مثل الصرخة في أعماق المتجاوز تقلل
من قيمته في نظر نفسه.

مشاري ملفي المطرقة

ً
ً
أوال وأخيرا :نأمل ونتمنى وننتظر
برنامج عمل الحكومة  2026 /2022الــذي يحمل عنوان «تصحيح
المسار لتعزيز المواطنة ورفاهية المواطنين» وال ــذي وافــق مجلس
ً
الوزراء على مسودته وسيتم اعتماده قريبا وإحالته إلى مجلس األمة،
ً
ً
يبدو أنــه سيكون متميزا ومتنوعا ،ويتضمن أولــويــات غير معتادة
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
ً
فضال عن تطوير قوانين الحريات العامة وغيرها.
وف ــي الحقيقة نـحــن فــي حــاجــة إل ــى بــرنــامــج عـمــل للحكومة قابل
ً
ً
للتطبيق والتنفيذ زمنيا وماليا ،ويتضمن مبادرات تنفيذية ال إنشائية
ً
ً
خـصــوصــا أن خـبــراتـنــا الـســابـقــة مــع كــل الـحـكــومــات تـقــريـبــا سلبية،
حيث كان يتم تقديم برامج جميلة براقة تعتمد على الكالم اإلنشائي
ً
الفضفاض ،لكنها لم تطبق على أرض الــواقــع ،ولعلنا جميعا نتذكر
حديث الحكومات المتعاقبة منذ عام  2006عن تحويل الكويت إلى مركز
ً
مالي وتجاري ،وفي النهاية لم نر شيئا ،وكذلك الوعود الوهمية التي
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،
ً
ً
ً
وأيضا تعديل التركيبة السكانية التي تظهر خلال كبيرا ،وتهدد المجتمع
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 األخـيــرة لسمو الشيخ صباح الخالد الــذي قدمته إلى
ً
مـجـلــس األم ــة ال ـســابــق فــي الـفـصــل الـتـشــريـعــي ال ـ ـ  16وت ـحــديــديــا في
مطلع يـنــايــر 2022وك ــان يتناول خططها للسنوات مــن 2022 /2021
إلى  2025 /2024وتحدثت فيه عن تنفيذ العديد من المشاريع التنموية
الكبرى التي ستنهض بالبالد ،وتحل الكثير من المشكالت في مجاالت
اإلسـكــان والتعليم والصحة والـطــرق 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.

٢١

إضافات
من صيد الخاطر :الهوى
الهوان
طالل عبد الكريم العرب

«الهوى الهوان» مثل قاله رجل من بني ضبة يقال له أسعد بن قيس
ً
ً
واصفا فيه الحب قائال :هو أظهر من ُيخفى ،وأخفى من أن ُيرى ،فهو
ُ
الحجر ،إن قدحته أورى ،وإن تركته توارى ،وإن
كامن كمون النار في ُ
«الهوى الهوان» ،ولكن غ ِلط باسمه ،وإنما َيعرف ما أقول من أبكته
ُ
المنازل والطلول ،فذهب ما قاله مثال.
حقيقة وصف بليغ ،خرج من قلب عاشق ولهان ،أكمله لسان الشاعر
سعيد بن أحمد البوسعيدي ،من العصر العثماني ،فقال:
يا مـن هـ ـ ـ ـ ــواه أعـ ـ ـ ــزه وأذلـ ــني كيــف السبـ ـ ــيل إلى وصـ ــالك دلني
ً
ً
وتركتني حيران صبا هائما أرعى النجوم وأنت في نوم هني
وهناك قصة مشهورة رواهــا الشاعر العربي عبدالملك األصمعي،
أحد أئمة الشعر واألدب واللغة ،كان األصمعي يحب التجوال ،فبدأ
مر بصخرة أثناء ّ
األمر عندما ّ
تجوله في إحدى البوادي ،فالحظ هذه
ٍ
عليها:
المنقوشة
األبيات
ّ
ٌ
ّ
إذا حل عشق بالفتى كيف يصنع؟
أيا معشر العشاق بالله خبروا
فنقش األصمعي بيت الشعر هذا على الصخرة نفسها قائال:
ويخشع في كل األمور ويخضع
ُيداري هـ ـ ـ ـ ـ ــواه ث ــم يكتـ ـ ــم س ـ ـ ـ ــره
وفــي اليوم التالي رجــع األصمعي إلــى الصخرة نفسها ليرى نقشا
عليها ردا على قوله:
ـوم قلبـ ـ ــه يتـ ــقط ــع؟
ـ
ـ
ـ
ـ
ي
ـل
ـ
ـ
ك
وفي
الفتى
قاتل
والهوى
وكيف يداري
ٍ
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:
ّ
سمعنا أطعنا ثم متنا فبلغوا سالمي إلى من كان للوصل يمنع
ً
هنيئا ألرباب النعيم نعيمهم وللعاشق المسكين ما يتجرع
تنهد األصمعي وقال :والله أنا قتلته .وال يزال المطربون يتغنون بكال
القصيدتين حتى يومنا هذا.
ملحوظة :منقول من التراث بتصرف.

سحر العيون في صحتها
د .روضة كريز
أبو ماضي:
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واعس ـ ـ ــها ولوال ِسحره ــا م ــا ود مـ ـ ـ ـ ِـالك ق ِلبهِ ل ـ ـ ـو صيـ ــدا
لوال ن ِ
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
ً
معها السمع والبصر ،وتتهاوى القوى البدنية ،وقد بات معروفا عند
ً
كبار السن ضعف النظر بشكل أسرع ،وباتت الحركة أبطأ خصوصا
مع المشي وبحذر ،غير أن التغذية الصحيحة والنوم المبكر ليال
قد يــؤخــران هــذه األع ــراض ،بل يحافظان على جمال الجسم لفترة
أطول ،فيشعر الشخص بارتياح الشباب وينعم بحياة صحية وكأنه
ً
سيعيش أبدا ،وكثير من الخبراء ورجال األعمال المتميزين يعيشون،
ً
حتى إن كان التقهقر الصحي بطيئا فلن يشعروا به أو يزعجهم .إن
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،
ً
واضطراب النوم ليال ،وعدم ممارسة المشي والرياضة ،كلها تؤدي
إلــى ســوء البرامج الغذائية والبعد عن الحياة الصحية حتى عند
الشباب واألطفال.
لـقــد أظ ـهــرت ال ــدراس ــات األخ ـي ــرة أن نـقــص بـعــض الفيتامينات
والمعادن يؤدي إلى ضعف البصر ورطوبة العين ،ويعمل على سرعة
ضعفها بـ  %25في حال نقصت ،ومن هذه المعادن الزنك والنحاس
إضــافــة إل ــى فيتامين (ج) و(هـ ـ ــ) ،وكــذلــك الـبـيـتــاكــاروتـيــن وحمض
الهيولورنيك واللوتين واألميغا ،وهي من األحماض األمينية الدهنية
التي تحافظ على رطوبة العين وحدة النظر.
وكــل هــذه ال ـمــواد الغذائية يمكن أن نحصل عليها مــن األغــذيــة
ً
َ
الصحية كاألسماك بأنواعها والغنية جدا باألوميغا ،كما بات معروفا
ً
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.
كـمــا أن األوراق ال ـخ ـضــراء وال ـج ــزر وال ـق ــرع وال ـب ـطــاطــا الـحـلــوة
ً
والحمضيات الغنية باأللياف وفيتامين (ج) تؤدي دورا كبيرا في ذلك،
وال ننسى أهمية البيض ولحوم الغنم والماعز ،من اللحوم الطرية
وقليلة الدهون المشبعة والغنية بالروتين الالزم للشباب و«الشياب»!

الشفافية وديمومة المشكلة
في الكويت
أنور السهو
«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 الـتــي تسهم فــي حفظ الـمــراكــز القانونية والـمــواطـنــة من
التعسف والظلم ،كما تحافظ على مبدأ الشفافية الحكومية في أي قرار
أو مسلك تجده في مصلحة الوطن ،ومن القضايا الوطنية الغامضة
ً
أيضا قضية «المقيمين بصورة غير قانونية» فلهذه القضية مدافعون
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  »2035بإمكانات 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
ً
ً
يهتم لسمعة الكويت إقليميا وعالميا يشاهد أن الجهاز اإلداري
المعني بحل تلك المشكلة يساهم في تعقيدها وتغذيتها لتستمر
دون تصور لنهايتها ،والسبب عــدم رغبة الحكومة في حسم هذا
ً
الملف وإغالقه نهائيا .من الخطأ أن تضع الدولة المسائل الوطنية
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  »35على أسس
الشفافية والحلول المستدامة أم تستمر ديمومة المشكلة وتذهب
رؤية المستقبل أدراج الرياح؟

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

7.586

السوق األول السوق الرئيسي

8.486

5.704

2.684 3.127 3.254

أسعار النفط تهبط مع تراجع المخاوف من شح المعروض

ً
ً
البرميل الكويتي ينخفض  51سنتا إلى  85.80دوالرا
ان ـخ ـفــض س ـعــر بــرم ـيــل الـنـفــط
الـكــويـتــي  51سـنـتــا ليبلغ 85.80
دوالرا للبرميل في تــداوالت امس
االول األربعاء مقابل  86.31دوالرا
للبرميل في تداوالت الثالثاء وفقا
للسعر المعلن من مؤسسة البترول
الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،تراجعت
أسـ ـعـ ــار ال ـن ـف ــط ام ـ ــس ال ـخ ـم ـيــس،
أدنى مستوياتها في
لتحوم قرب ُ
ش ـهــريــن ،إذ اعــت ـبــر سـقــف السعر
ال ـ ــذي اق ـتــرح ـتــه مـجـمــوعــة ال ــدول
السبع على النفط الــروســي أعلى
من مستويات التداول الحالية ،مما
قلص المخاوف من شح اإلمدادات.
وأدى االرت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاع األك ـ ـب ـ ــر مــن
الـمـتــوقــع فــي م ـخــزونــات البنزين
األميركية وتوسيع قيود كوفيد-19
فــي الـصـيــن إل ــى زيـ ــادة الـضـغــوط
النزولية.
وانخفضت العقود اآلجلة لخام
برنت  21سنتا ،أو  0.3في المئة،
إلى  85.20دوالرا للبرميل ،في حين
تراجعت العقود اآلجلة لخام غرب
ت ـك ـســاس الــوس ـيــط األم ـي ــرك ــي 16

سنتا ،أو  0.2في المئة ،إلى 77.78
دوالرا للبرميل.
وانـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــض كـ ـ ـ ــا ال ـ ـخـ ــام ـ ـيـ ــن
الـقـيــاسـيـيــن بــأكـثــر م ــن ثــاثــة في
المئة األرب ـعــاء على خلفية أنباء
بأن سقف السعر المخطط للنفط
الروسي قد يكون أعلى من مستوى
السوق الحالي.
وتدرس مجموعة السبع سقفا
للنفط ال ــروس ــي الـمـحـمــول بحرا
بين  65و 70دوالرا للبرميل ،وفقا
لمسؤول أوروبي ،على الرغم من أن
حكومات االتحاد األوروبي لم تتفق
بعد على السعر.
وقـ ـ ـ ــال م ـت ـع ــام ـل ــون إن بـعــض
المصافي الهندية والصينية تدفع
أسعارا أقل من مستوى الحد
األقـ ـص ــى ال ـم ـق ـت ــرح ل ـخــام
األورال ،خــام التصدير
الرئيسي لروسيا.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــون مــن
االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي قــالــوا
إن ح ـ ـكـ ــومـ ــات االت ـ ـحـ ــاد
ستستأنف الـمـحــادثــات

بشأن الحد األقصى لألسعار امس
الخميس أو اليوم الجمعة.
وت ـ ـع ـ ــرض ـ ــت أسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار الـ ـنـ ـف ــط
لـ ـضـ ـغ ــوط بـ ـع ــد أن قـ ــالـ ــت إدارة
م ـع ـل ــوم ــات الـ ـط ــاق ــة أمـ ـ ــس االول
األربـ ـع ــاء إن م ـخ ــزون ــات الـبـنــزيــن
ونواتج التقطير األميركية ارتفعت
بـشـكــل كـبـيــر األسـ ـب ــوع الـمــاضــي.
وخففت الــزيــادة مــن بعض القلق
بشأن شح السوق .لكن مخزونات
النفط الخام تراجعت  3.7ماليين
برميل في األسبوع المنتهي في 18
نوفمبر إلــى  431.7مليون
ب ـ ــرمـ ـ ـي ـ ــل ،مـ ـق ــارن ــة
بـ ـت ــوقـ ـع ــات

المحللين في استطالع لـ «رويترز»
بانخفاض  1.1مليون برميل.
وفـ ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذل ـ ـ ـ ــك ،س ـج ـلــت
ال ـص ـيــن األرب ـ ـعـ ــاء أك ـب ــر عـ ــدد من
حاالت اإلصابة اليومية بكوفيد-19
مـ ـن ــذ ب ـ ــداي ـ ــة الـ ـج ــائـ ـح ــة قـ ـب ــل مــا
يقرب مــن ثــاث سـنــوات .وشــددت
السلطات المحلية القيود

للقضاء على تفشي المرض ،مما
زاد من مخاوف المستثمرين بشأن
االقتصاد والطلب على الوقود.

«المركزي» يوافق لـ «األهلي»
و«الخليج» على تعيين مستشارين
حـصــل بنكا «الـخـلـيــج» و«األه ـل ــي الـكــويـتــي» على
م ــواف ـق ــة ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت الـ ـم ــرك ــزي ل ـت ـع ـي ـيــن ش ــرك ــات
استشارات؛ للقيام بدراسة جدوى االستحواذ.
وكـشــف «الـخـلـيــج» عــن مــوافـقــة الـمــركــزي الكويتي
عـلــى تعيين شــركــة مــاكـنــزي لــاسـتـشــارات اإلداري ــة
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»
عـلــى تـعـيـيــن ج ـهــات اس ـت ـشــاريــة لــه لـلـقـيــام بــدراســة
جدوى االستحواذ ،على أن يكون المستشار الرئيسي
«جي بي مورغان» ،والمستشار التجاري «باين أند
ً
كمبني» ،فضال عن تعيين مستشارين مالي وضريبي
وقانوني.
وأكـ ــد «األهـ ـل ــي» أن ــه س ــوف يـتـقــدم إل ــى «ال ـمــركــزي
الكويتي» لطلب عدم الممانعة على السير في إجراء ات
االستحواذ ،والموافقة على القيام بالفحص الفني
النافي للجهالة ،وفتح الدفاتر.
و شــدد على اال لـتــزام 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.

سيولة البورصة تتراجع إلى  33.6مليون دينار رغم ارتفاع المؤشرات
مكاسب واضحة لألسهم في السوق األول بقيادة «أجيليتي»
•

علي العنزي

ب ـعــد سـلـسـلــة م ــن الـجـلـســات
ً
ال ـخ ــاس ــرة أخ ـ ـيـ ــرا ،ال ـت ــي بلغت
 4خ ــال ه ــذا األسـ ـب ــوع ،ارت ــدت
م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات بـ ـ ــورصـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت
ً
الرئيسية وحققت ارتفاعا خالل
نهاية تعامالت األسبوع أمس،
وربح مؤشر السوق العام نسبة
 0.41في المئة أي  31.25نقطة
ليقفل عـلــى مـسـتــوى 7586.59
نـق ـطــة ب ـس ـيــولــة م ـتــراج ـعــة إلــى
أدنى مستوياتها خالل شهرين
ً
تقريبا بالكاد وصلت إلى 33.6
مليون دينار فقط تداولت 144.7
مليون سهم عبر  7554صفقة،
ً
وتم تداول  125سهما منها 60
ً
رابحا أمس ،وتراجع  40بينما
استقر  25دون تغير.
وسجل مؤشر الـســوق األول
ً
ارتفاعا أقل كان بنسبة  0.32في
المئة أي  26.97نقطة ليقفل على

مستوى  8486.24نقطة بسيولة
متراجعة إلى  25.5مليون دينار
تــداولــت  75.1مليون سهم عبر
ً
 4260صـفـقــة ،ورب ــح  15سهما
م ـقــابــل ت ــراج ــع  7واسـ ـتـ ـق ــرار 3
دون تغير.
وك ــان ــت أك ـب ــر ال ـم ـكــاســب من
نصيب مؤشر السوق الرئيسي،
الذي ربح نسبة  0.8في المئة أي
 45.46نقطة ليقفل على مستوى
 5704.58نقاط بسيولة متراجعة
إل ــى  8مــاي ـيــن دي ـن ــار ت ــداول ــت
 69.6مليون سهم فقط تمت عبر
ً
 3294صـفـقــة ،ورب ــح  45سهما
مقابل تــراجــع  33فــي الرئيسي
واستقرار  22دون تغير.

سيولة محدودة
ب ـ ـ ـ ـ ــدأت ال ـ ـج ـ ـل ـ ـسـ ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة
خ ـ ـضـ ــراء أم ـ ـ ــس ،فـ ــي األسـ ـب ــوع
الـ ـ ـ ـ ـ ــذي س ـ ـي ـ ـطـ ــر ع ـ ـل ـ ـيـ ــه الـ ـ ـل ـ ــون

األخ ـ ـ ـضـ ـ ــر ،وارت ـ ـف ـ ـعـ ــت أسـ ـع ــار
األسهم النشيطة بداية الجلسة
وال ـمــؤشــر ،لـكــن بسيولة حــذرة
وم ـتــراج ـعــة م ـقــارن ــة م ــع مـعــدل
األسابيع الماضية أو األسبوع
الـ ـم ــاض ــي أو ح ـت ــى ال ـج ـل ـســات
األربــع لهذا األسـبــوع ،وتقدمت
فــي ال ـبــدايــة أس ـهــم صـغـيــرة من
ال ـس ــوق الــرئـيـســي ك ــان أبــرزهــا
ال ـ ـب ـ ـنـ ــك األهـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي ب ـ ـعـ ــد إع ـ ـ ــان
مــوافـقــة بـنــك الـكــويــت الـمــركــزي
عـلــى تعيين مـسـتـشــار لعملية
االندماج بينه وبين بنك الخليج
وأس ـه ــم أع ـي ــان وج ــي إف إتــش
و ص ــا ل ـح ـي ــة وأرزان ،وا ن ـت ـه ــى
ال ـ ـم ـ ـطـ ــاف بـ ــاألس ـ ـهـ ــم األربـ ـ ـع ـ ــة
األخيرة إلى استقرار ،بينما ربح
سهم البنك األهلي  2.1في المئة.
ً
وك ــان األف ـضــل ارت ـفــاعــا بين
األس ـهــم األف ـضــل سـيــولــة أمــس،
سهم أجيليتي بنمو بنسبة 1.3
في المئة وربح عقارات الكويت

ً
أيـ ـ ـض ـ ــا ن ـس ـب ــة  2.4ف ـ ــي ال ـم ـئــة
وال ــدول ــي ووربـ ــة وس ـهــم شركة
ال ـغــانــم بـنـســب م ـت ـقــاربــة فــاقــت
 1ف ــي ال ـم ـئــة لـتـنـتـهــي الـجـلـســة
خضراء ،لكن دون سيولة تؤكد
حالة الخروج من حيادية اتجاه
المؤشر.
وتباين أداء مؤشرات األسواق
المالية ب ــدول مجلس التعاون
ً
الخليجي وكان الضغط واضحا
عـلــى مــؤشــر ال ـســوق الـسـعــودي
الذي فقد مستوى  11ألف نقطة
واس ـت ـمــر ال ـض ـغــط ب ـعــد تــراجــع
أسعار النفط وتداول برنت عند
ً
مستوى  84دوالرا للبرميل بعد
إغالقات جديدة في الصين إثر
ارتـ ـف ــاع إص ــاب ــات ك ــورون ــا إلــى
م ـس ـت ــوي ــات ه ــي األعـ ـل ــى خ ــال
ً
ستة أشهر تقريبا ،كما خسرت
مؤشرات قطر ودبي والبحرين
ورب ـ ـ ـحـ ـ ــت م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات الـ ـك ــوي ــت
وأبوظبي وعمان.

أخبار الشركات
«وطني – مصر» يحقق
 22.8مليون دينار
حقق بنك الكويت الوطني – مصر (عضو مجموعة
ً
بنك الكويت الوطني ) أربــاحــا صافية بلغت 1.28
مليار جنيه مـصــري ،مــا يـعــادل نحو  22.8مليون
دينار حتى نهاية الربع الثالث من عام  ،2022مقابل
 1.05مليار جنيه مصري ،ما يعادل نحو  20.3مليون
دينار في الفترة نفسها من عام .2021

ً
تابعة لـ «عربي القابضة» تشتري عقارا
بـ  1.3مليون دينار

اش ـت ــرت شــركــة عــربــي إحـ ــدى ال ـش ــرك ــات الـتــابـعــة
ً
لمجموعة عــربــي القابضة عـقــارا بقيمة  1.3مليون
دينار؛ بمنطقة صبحان ،قطعة رقم  11قسيمة ،294
وعلى مساحة  2000متر مربع .وأشارت إلى أن عملية
الشراء سينتج عنها زيادة في قيمة األصول الثابتة
للشركة.

موافقة لـ «عربي» على
%100
%
زيادة رأسمالها 100
وافـقــت هيئة أس ــواق الـمــال على
زيادة رأس المال المصدر والمدفوع
لشركة مجموعة العربي القابضة
مــن  17.29مـلـيــون ديـنــار إلــى نحو
ً
 34.59مليونا ،بزيادة نقدية تمثل
 %100م ــن رأس ا لـ ـم ــال ا ل ـم ـصــدر
والمدفوع.
وأوضحت أن الزيادة ستتم عن
طريق إص ــدار عــدد  172.96مليون
سـ ـه ــم ت ـ ـطـ ــرح ب ــال ـق ـي ـم ــة االس ـم ـي ــة
 100فـ ـل ــس ل ـل ـس ـه ــم الـ ـ ــواحـ ـ ــد ،مــع
عــاوة إص ــدار ،تطرح للمساهمين
المؤهلين المسجلين في سجالت
مساهمي الشركة الكل حسب نسبته
في رأس المال في تاريخ االستحقاق
وأصحاب حقوق األولوية.

هيئة األسواق تقدم  7بالغات إلى نيابة سوق المال
أعلنت هيئة أســواق المال تقديم بــاغ لنيابة ســوق المال
بتاريخ  2022/11/24عن شبهة وقوع الجريمة المنصوص عليها
في البند رقم ( )2من المادة ( )127من القانون رقم  َّ 7لسنة 2010
لعدم التزام المبلغ ضدهما
بشأن إنشاء الهيئة وتعديالتهً ،
(شركة مدرجة في البورصة سابقا ورئيس مجلس إدارتها
السابق) حتى تاريخ تقديم هذا البالغ بتنفيذ قرار نهائي صادر
(2022/21
من مجلس التأديب بسداد الغرامة في المخالفة رقم
ً
مجلس ًتأديب  2021/100 ،97هيئة) ،رغم إعالنهما بالقرار إعالنا
صحيحا بتاريخ .2022/05/26
كما كشفت «أســواق المال» عن تقديم بالغين لنيابة سوق
المال بتاريخ  2022/11/24عن شبهة وقوع الجريمة المنصوص
عليها في البند رقم ( )2من المادة ( )127من القانون رقم  7لسنة
المال وتنظيم نشاط األوراق
 2010بشأن إنشاء هيئة أسواق َّ
المالية وتعديالته ،لعدم التزام المبلغ ضدهما (متداولين) حتى
تاريخ تقديم هذا البالغ بتنفيذ قرار نهائي صادر من مجلس
مجلس
(2022/51
التأديب بسداد الغرامة في المخالفة رقــم
ً
ً
تأديب  2021/195هيئة) ،رغم إعالنهما بالقرار إعالنا صحيحا
بتاريخ .2022/07/21

«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
ً
قريبا ،على وقع مخاوف من تداعيات التشديد
التراكمي القوي للسياسة النقدية على النشاط
االقتصادي في الواليات المتحدة.
وجاء في محضر االجتماع األخير ،أن معظم
أع ـض ــاء الـلـجـنــة ال ـم ـســؤولــة ع ــن تـحــديــد أسـعــار
الفائدة رأوا أنه من المناسب إبطاء وتيرة رفع
الفائدة ،كي تتمكن من تقييم أهدافها بتحقيق
أق ـصــى ق ــدر م ــن الـتــوظـيــف واس ـت ـق ــرار األس ـعــار
بشكل أفضل.
كـ ـم ــا أشـ ـ ـ ـ ــاروا إلـ ـ ــى اع ـ ـت ـ ـبـ ــارات فـ ــي الـ ــزيـ ــادة
الـمـسـتـقـبـلـيــة ل ـن ـطــاق رف ــع ال ـف ــائ ــدة ،م ــن بينها

«التشديد التراكمي للسياسة النقدية والفجوة
بين إجراءات السياسة المالية وسلوك النشاط
االقتصادي والتضخم والتطورات االقتصادية
والمالية».
ل ـك ــن ب ـع ــض أعـ ـض ــاء ال ـل ـج ـنــة رأوا
أن إبـطــاء وتـيــرة الــزيــادة فــي أسعار
الفائدة يمكن أن يقلل من مخاطر
عدم االستقرار في النظام المالي.
وكـ ـ ـ ــان رئ ـ ـيـ ــس االح ـت ـي ــاط ــي
الـفـيــدرالــي ج ـيــروم ب ــاول صــرح
أوائل الشهر الجاري عقب إعالنه
رف ــع س ـعــر ال ـف ــائ ــدة ب ـثــاثــة أرب ــاع
النقطة المئوية للمرة الرابعة على التوالي
خالل هذا العام ،أن «المركزي األميركي» قد يبدأ
ً
قريبا في إبطاء وتيرة رفعها.

ً
وقــالــت الهيئة ،إنها قدمت بــاغــا آخــر لنيابة ســوق المال
بتاريخ  2022/11/24عن شبهة وقوع الجريمة المنصوص عليها
لسنة 2010
في البند رقم ( )2من المادة ( )127من القانون رقم َّ 7
بشأن إنشاء «أسواق المال» وتعديالته ،لعدم التزام المبلغ ضدها
(شــركــة مــدرجــة فــي الـبــورصــة) حتى تــاريــخ تقديم هــذا البالغ
بتنفيذ قرار نهائي صادر من مجلس التأديب بسداد الغرامة
مجلس تأديب  2022/7هيئة) ،رغم
(ً 2022/46
في المخالفة رقم ً
إعالنها بالقرار إعالنا صحيحا ًبتاريخ .2022/07/19
وقــدمــت هيئة األس ــواق بــاغــا لنيابة ســوق الـمــال بتاريخ
 2022/11/24عن شبهة وقوع الجريمة المنصوص عليها في
رقم  7لسنة 2010
البند رقم ( )2من المادة ( )127من القانون َّ
وتعديالته ،لعدم التزام المبلغ ضدها (شركة
بشأن إنشاء الهيئة
ً
مــدرجــة فــي البورصة سابقا) حتى تــاريــخ تقديم هــذا البالغ
بتنفيذ قرار نهائي صادر من مجلس التأديب بسداد الغرامة
ـأديــب 2021/211 ،203
مجلس تـ ً
فــي المخالفة رقــم (ً 2022/24
إعالنا صحيحا بتاريخ .2022/05/26
هيئة) ،رغم إعالنها بالقرار ً
ك ـمــا ق ــدم ــت ال ـه ـي ـئــة ب ــاغ ــا ل ـن ـيــابــة سـ ــوق الـ ـم ــال ب ـتــاريــخ
 2022/11/24عن شبهة وقوع الجريمة المنصوص عليها في

البند رقم ( )2من المادة ( )127من القانون رقم  7لسنة 2010
بشأن إنشاء هيئة أسواق المال َّ وتنظيم نشاط األوراق المالية
وتـعــديــاتــه ،لـعــدم ال ـت ــزام الـمـبــلــغ ضــدهــا (شــركــة مــدرجــة في
البورصة) حتى تاريخ تقديم هذا البالغ بتنفيذ قــرار نهائي
صــادر من مجلس التأديب بسداد الغرامة في المخالفة رقم
مجلس تأديب  2021/197هيئة) ،رغم إعالنها بالقرار
(2022/20
ً
ً
.2022/05/26
بتاريخ
صحيحا
إعالنا
ً
وأشــارت هيئة األســواق إلى تقديمها بالغا لنيابة سوق
المال بتاريخ  2022/11/24عن وقــوع الجريمة المنصوص
عليها فــي ال ـمــادة ( )118مــن الـقــانــون رق ــم ( )7لسنة 2010
وتعديالته ،وحكم البند ( )1من المادة ( )5 - 2من الكتاب الرابع
عشر (سلوكيات السوق) من الالئحة التنفيذية للقانون رقم
 7لسنة  2010وتعديالتهما ،لقيام المبلغ ضده بصفته أحد
األشـخــاص 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
أفصحت عنها بـتــاريــخ  ،2022/7/5األم ــر ال ــذي يشكل معه
مخالفته للمواد سالف البيان.

مصر ...الدوالر يواصل اختراق مستويات جديدة
سجل سعر الدوالر في مصر ارتفاعات
جديدة مقابل الجنيه في تعامالت صباح
أمس ،مسجال مستوى  24.60جنيها لدى
البنك المركزي المصري ،للمرة األولــى
على اإلطالق.
ووفـ ـ ـ ـ ــق اإلح ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاء ،الـ ـ ــذي
أعدته «العربية.نت» ،جاء
أع ـل ــى س ـع ــر ل ـصــرف
ال ـ ـ ــدوالر ف ــي بـنــوك
االستثمار العربي
والبنك المصري
ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـي ـ ـجـ ــي،
عـنــد مستوى
 24.56جنيها
للشراء ،مقابل
 24.58جـنـيـهــا
للبيع.
وفي  5بنوك ،بقيادة البنك األهلي
الـكــويـتــي ،وبـنــك ال ـم ـشــرق ،سـجــل سعر

صرف الورقة األميركية الخضراء ،مستوى
 24.53جنيها للشراء ،مقارنة بنحو 24.58
جنيها للبيع.
ولــدى البنك المركزي المصري ،ارتفع
سعر صــرف الــورقــة األمـيــركـيــة الخضراء
إلى مستوى  24.51جنيها للشراء ،مقابل
 24.60جنيها للبيع.
وكــان أقــل سعر لصرف ال ــدوالر فــي 15
بنكا بقيادة البنك األهلي المصري وبنك
مصر ،عند مستوى  24.48جنيها للشراء،
مقابل نحو  24.58جنيها للبيع.
ومنذ بداية العام الحالي ،يشهد سوق
الـ ـص ــرف ف ــي م ـص ــر تـ ـح ــوالت ك ـب ـي ــرة فــي
إطــار تحركات مكثفة إلعــادة ضبط سوق
الصرف .وعقب التعويم األول الذي أعلنه
الـبـنــك ال ـمــركــزي ال ـم ـصــري ،ف ــي اجـتـمــاعــه
االستثنائي خالل مارس الماضي ،تراجع
سعر العملة المصرية بنحو  ،%24بعدما
قفز سعر صرف الدوالر من مستوى 15.74

جنيها إلى نحو  19.64جنيها في نهاية
أكتوبر الماضي.
ل ـكــن م ـنــذ ال ـت ـعــويــم ال ـث ــان ــي ف ــي نـهــايــة
أكتوبر وحتى اآلن ،تــراجــع سعر الجنيه
بنحو  ،%25.25بعدما ارتفع سعر صرف
الدوالر من مستوى  19.64جنيها إلى نحو
 24.60جنيها فــي الــوقــت الـحــالــي .وفيما
يتعلق بإجمالي خسائر الجنيه منذ مارس
الماضي حتى اليوم ،فقد تراجعت العملة
المصرية نحو  %56.28من مقابل الدوالر،
بعدما صعدت الورقة األميركية الخضراء
بنحو  8.86جنيهات.
وأكـ ـ ــد ال ـخ ـب ـيــر االقـ ـتـ ـص ــادي د .هــانــي
جنينة ،في تصريحات سابقة لـ«العربية.
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)
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اقتصاد

نظمت «ورشة االستدامة» بالتعاون مع «األعلى للتخطيط»
نظمت غرفة تجارة وصناعة
الكويت ورشــة العمل الخاصة
ب ــأه ــداف الـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة
بالتعاون مــع المجلس األعلى
للتخطيط والتنمية ،ومشاركة
مــؤس ـســات وج ـه ــات حـكــومـيــة،
إضافة إلى ممثلين عن القطاع
الخاص ،ضمن فعاليات أسبوع
التنمية المستدامة.
وقــال المدير العام المساعد
في الغرفة عماد الزيد ،إن تنظيم
الـغــرفــة ورش ــة الـعـمــل الخاصة
ب ــأه ــداف الـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة،
يــأتــي فــي إط ــار إعـ ــداد الـكــويــت
تـ ـق ــري ــره ــا الـ ـتـ ـط ــوع ــي ال ـث ــان ــي
ً
( ،)VNR2مثمنا مبادرة المجلس
األعـ ـل ــى لـلـتـخـطـيــط والـتـنـمـيــة
إشـ َ
ـراك القطاع الخاص في هذا
التقرير.
ً
جهدا
تألو
لن
الغرفة
أن
وأكد
ّ
في توعية القطاع الخاص وحثه
على اإلسـهــام بتحقيق أهــداف
التنمية المستدامة ،كما ّ
عبر عن
تفاؤله بعرض الصورة العامة
لألهداف المنشودة ،والمرجو
تحقيقها فــي الـقــريــب العاجل،

ً
م ـش ـي ــدا بــال ـم ـشــاركــة الــواس ـعــة
في ورشة العمل ،والتي تعكس
الحرص والتفاعل مع األهداف
والخطط اإلنمائية المستدامة
للكويت.
ب ـ ـ ــدوره ،ث ـ ّـم ــن األمـ ـي ــن ال ـعــام
ل ـل ـم ـج ـلــس األعـ ـل ــى لـلـتـخـطـيــط
والتنمية ،د .خالد مهدي ،تعاون
الغرفة لتحقيق أهداف التنمية
ً
الـمـسـتــدامــة ،الف ـتــا إل ــى دوره ــا
اإليـ ـج ــاب ــي وس ـع ـي ـهــا الـ ـ ــدؤوب
ل ـتــرج ـمــة األهـ ـ ـ ــداف ال ـم ــرج ــوة،
مــن خــال وجــودهــا الـفــاعــل في
اللجنة الوطنية الدائمة للتنمية
المستدامة.
وت ـ ـ ـحـ ـ ــدث مـ ـ ـه ـ ــدي عـ ـ ــن دور
ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص ف ــي تـحـقـيــق
أهـ ـ ـ ــداف ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة
وأه ـم ـيــة مـســاهـمـتــه ف ــي إع ــداد
الـ ـتـ ـق ــري ــر الـ ـتـ ـط ــوع ــي الـ ـث ــان ــي،
المقرر إطالقه في يوليو ،2023
ً
الفـتــا إلــى مــا حظي بــه التقرير
التطوعي األول ،الذي تقدمت به
الكويت عام  ،2019من إشادات
ً
دول ـي ــة ،ن ـظــرا لـلـجـهــود الــافـتــة
وال ـم ـب ــذول ــة م ــن ال ـج ـه ــات غير

ال ـح ـكــوم ـيــة ،وال ـح ـي ــاد وال ــدق ــة
والموضوعية في إعداد التقرير،
«وطني» وليس
وقال إن التقرير
ّ
ً
ح ـك ــوم ـي ــا ،ألن ـ ــه ي ـم ــثــل جـمـيــع
جهات الدولة.
ك ــذل ــك اع ـت ـب ــر ورش ـ ــة الـعـمــل
بمنزلة حوار وطني موسع يركز
على شركاء التنمية في القطاع
ً
الخاص ،مشيرا إلى أنها تخدم
ً
أ يـضــا التقرير الثاني للكويت
ف ـ ــي ق ـ ـيـ ــاس ال ـ ـت ـ ـقـ ــدم الـ ـمـ ـح ــرز
ب ــأه ــداف الـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة،
م ــن خ ــال ال ـت ـع ــاون وال ـش ــراك ــة
مع مؤسسات القطاع الخاص،
وتحقيق قــاعــدة وطنية داعمة
لألهداف التنموية.
ب ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا ،أش ـ ـ ـ ـ ــادت م ــدي ــرة
إدارة المرصد الوطني للتنمية
ال ـم ـس ـتــدامــة إق ـب ــال الـطـلـيـحــي،
بــدور الغرفة فــي نشر التوعية
من خالل ورشة العمل ودورها
فــي التعريف بــأهــداف التنمية
الـ ـمـ ـسـ ـت ــدام ــة ،م ــوضـ ـح ــة ق ـي ــام
ال ـم ـج ـل ــس األع ـ ـلـ ــى لـلـتـخـطـيــط
بدعوة كل جهات الــدولــة ،ممن
لديها تقارير في مجال التنمية

جانب من ورشة العمل
ا لـمـسـتــدا مــة ،لتقديمها للجنة
الوطنية لتنفيذ أ جـنــدة 2030
أله ـ ــداف الـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة،
وأكـ ــدت أن ال ـهــدف مــن التقرير
ليس مجرد التقديم ،بل توضيح
لـ ـ ـص ـ ــورة الـ ـك ــوي ــت ال ـح ـق ـي ـق ـيــة
واإليجابيات والمعوقات التي
تواجهها.
وخ ـ ــال ورش ـ ــة ال ـع ـم ــل ،ق ـ ّـدم
خبير األ م ــم المتحدة للتنمية
ال ـم ـس ـتــدامــة ،د .فــرن ـســوا ف ــرح،

ً
عــرضــا عــن األه ــداف اإلنمائية،
ً
ّ
تضمن شرحا عن أبرز الجهات
ال ــوط ـن ـي ــة ال ـف ــاع ـل ــة وال ـم ـع ـن ـيــة
بـ ـشـ ـك ــل أو ب ـ ــآخ ـ ــر ب ــال ـت ـن ـم ـي ــة
المستدامة ،ومنهجية توثيق
مسار التنمية المستدامة ،ومدى
ّ
تبني الكويت ألهــداف التنمية
المستدامة وإدراجها في خطط
التنمية الــوطـنـيــة ،إضــافــة إلــى
عرض مؤشرات عامة ذات داللة
تنموية بالنسبة إ لــى الكويت،

والتحديات والثغرات األساسية
التي تواجهها في هذا المجال،
ّ
التقدم المحرز
إضافة إلى تقييم
في أهداف التنمية المستدامة.
وت ـ ـح ـ ـ ّـدث ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــون فــي
ورشة العمل عن ضرورة تعاون
م ـخ ـت ـل ــف الـ ـجـ ـه ــات ال ــرس ـم ـي ــة
وغ ـ ـيـ ــر ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ف ـ ــي ت ــوف ـي ــر
البيانات الصحيحة عــن وا قــع
التنمية المستدامة بالكويت،
التي تعكس الصورة الحقيقية

لـ ـلـ ـب ــاد ،وتـ ـس ــاع ــد فـ ــي تـقـيـيــم
ا ل ـخ ـطــط و قـ ـي ــاس األداء ،فيما
أوضح ممثلو اإلدارة المركزية
لإلحصاء دور اإلدارة وجهودها
المبذولة في هذا الصدد .كذلك
تخلل ورشة العمل إعالن ممثلي
بـعــض ال ـشــركــات عــن م ـبــادرات
إي ـجــاب ـيــة وتـ ـق ـ ّـدم م ـل ـحــوظ من
قبل شركاتهم في سياق ترجمة
األه ــداف التنموية المستدامة
وانعكاسها على نطاق أعمالهم.

ً
ً
«بوبيان كابيتال» تعين بدرية الحميضي رئيسا تنفيذيا «المركزي» :نواكب التوجهات العالمية
المرتبطة باالستدامة

أعـلـنــت شــركــة بــوبـيــان كــابـيـتــال (ال ــذراع
االستثمارية لبنك بوبيان) اختيار بدرية
الـحـمـيـضــي لـمـنـصــب ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
لـلـشــركــة ،فــي إط ــار اسـتــراتـيـجـيــة التطوير
اإلداري ،وتلبية لمتطلبات المرحلة المقبلة
التي تسعى «بوبيان كابيتال» من خاللها
إلى تعزيز تطورها وانتشارها في السوق
المحلي واألسواق األخرى.
ويـ ــأتـ ــي هـ ـ ــذا االخـ ـتـ ـي ــار ل ـي ــؤك ــد ح ــرص
مجموعة بنك بوبيان على تمكين ا لـمــرأة
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
الــرئـيــس مـنــذ أكـتــوبــر مــن ال ـعــام الـمــاضــي،
حيث تعتبر واحــدة من الكفاء ات الوطنية
فــي شــركــة بوبيان كابيتال ،الـتــي انضمت
إلى العمل منذ المراحل األولى لتأسيسها،
كما تعتبر من الكوادر النسائية المتميزة،
من خالل التدرج الوظيفي والمناصب التي

تولتها على م ــدار الـسـنــوات الماضية في
«بــوبـيــان كابيتال» منذ االلـتـحــاق بها عام
.2013
وسـ ـتـ ـت ــول ــى ال ـح ـم ـي ـض ــي مـ ـس ــؤولـ ـي ــات
منصب الرئيس التنفيذي لشركة بوبيان
كابيتال ،التي تقتضي مهامها خلق فرص
استثمارية إقليمية ودولية وتطوير وتنفيذ
استراتيجيات االستثمار واإلش ــراف على
منتجات إدارة االستثمار وخدمات التداول،
إضافة إلى عدة مسؤوليات أخرى.
وتمتلك خبرة عملية طويلة تتجاوز 19
ً
عاما في مجاالت االستثمار وإدارة األصول،
وشغلت على مــدار فترة عملها العديد من
المناصب اإلشرافية والتنفيذية في العديد
من المؤسسات والشركات المالية المرموقة
بــال ـكــويــت ،ومـنـهــا شــركــة بـيــت االسـتـثـمــار
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

«المتحد» يعلن فائزي السحب
األسبوعي لـ «الحصاد»

أج ـ ــرى ال ـب ـن ــك األهـ ـل ــي ال ـم ـت ـح ــد ،أمـ ــس األول ،الـسـحــب
األسبوعي على جوائز الحصاد اإلسالمي ،حساب السحب
عـلــى ال ـجــوائــز اإلس ــام ــي األول فــي ال ـكــويــت ،ال ــذي ينفرد
بالعديد من المميزات ،منها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار،
ً
فـضــا عــن مـيــزة فتح الحساب عبر اإلنـتــرنــت بكل سهولة
ويسر مع ميزة اإليداع الفوري في الحساب.
وأسـفــر السحب عــن حصول  10مــن 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.
ويـقــدم حـســاب الحصاد اإلســامــي فــي باقته الجديدة
مجموعة أوسع من المزايا ،حيث يحظى الرابحون من عمالء
«المتحد» بجائزة شهرية بقيمة  100000د.ك ،إضافة إلى
 10جوائز أسبوعية بقيمة  1000دينار لكل جائزة .وتبقى
ً
الجوائز ربع السنوية الكبرى بقيمة  250000د.ك نقدا للرابح
أهم ما يطمح إليه العمالء ،حيث تمثل لهم فرصة حقيقية
ً
لتحقيق حلم العمر .وفـضــا عــن هــذه الباقة مــن الجوائز
ً
الـجــذابــة ،هـنــاك أيـضــا أرب ــاح سنوية متوقعة على أســاس
عقد الوكالة ،مما يزيد جاذبية حساب الحصاد اإلسالمي.

«نتبنى المنتجات والخدمات ذات التقنية المالية التي تدعمها»

بدرية الحميضي
جامعة ماساتشوستس األميركية ،ودرجة
الـمــاجـسـتـيــر الـتـنـفـيــذي فــي إدارة األع ـمــال
من كلية لندن لألعمال ،بجانب حضورها
بــرنــامــج تـطــويــر ال ـق ــادة فــي كلية هــارفــارد
لألعمال.

في إطــار حــرص بنك الكويت المركزي
ع ـلــى دعـ ــم ال ـت ـق ـن ـيــات ال ـمــال ـيــة ال ـحــدي ـثــة،
و مــوا كـبــة التوجهات العالمية المرتبطة
بــاال س ـتــدا مــة ( )Sustainabilityلتحقيق
األهــداف االجتماعية واأله ــداف المتصلة
بالمناخ والممارسات البيئية الخضراء،
ً
وتــزامـنــا مــع صــدور المبادئ التوجيهية
ً
مـ ــؤخـ ــرا بـ ـش ــأن  ،ESGأعـ ـل ــن ال ـب ـن ــك مـنــح
األولــويــة فــي البيئة الــرقــابـيــة التجريبية
للمنتجات والخدمات التي تدعم معايير
االستدامة.
جـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك فـ ــي بـ ـي ــان صـ ـح ــاف ــي لـبـنــك
الكويت الـمــركــزي ،أشــار فيه إلــى العناية
ال ـت ــي يــول ـي ـهــا ال ـب ـنــك لـلـتـقـنـيــات الـمــالـيــة

الحديثة ،وحرصه على تشجيع المنتجات
والخدمات المبتكرة ذات التقنية المالية
التي تدعم النواحي البيئية واالجتماعية
وجوانب الحوكمة (Environmental Social
 ،)Governanceمن خالل منحها األولوية
لالختبار ضمن البيئة الرقابية التجريبية
لدى بنك الكويت المركزي.
وأشار البيان إلى أن البنك بادر بطرح
اإلط ــار الـعــام للبيئة الرقابية التجريبية
عام  2018الختبار المنتجات والخدمات
ال ـم ـب ـت ـكــرة ،ف ــي إط ـ ــار ال ـت ـق ـن ـيــات الـمــالـيــة
ال ـحــدي ـثــة ،دون تـعــريــض ال ـن ـظــام الـمــالــي
وال ـم ـصــرفــي لـلـمـخــاطــر ،ك ـمــا اس ـت ـمــر في
ت ـحــديــث اإلط ـ ــار الـ ـع ــام ،وذلـ ــك ل ـمــزيــد من

«بيتك» الراعي الرسمي ًلمشروع فان بوكس

ركن  KFH Fan Zoneمصمم خصوصا لعمالئه الشباب
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 إقـبــاال
ً
واس ـعــا مــن الجمهور وأف ــراد العائلة
محبي كرة القدم ،وتستمر الفعاليات
ً
يوميا إلــى نهاية كــأس العالم ،حيث
تستمتع الجماهير والعائالت بمتابعة
جميع مباريات البطولة عبر  4شاشات
ض ـخ ـمــة م ــوزع ــة ف ــي أنـ ـح ــاء ال ـم ـكــان،
تتوسطها شاشة عمالقة بمساحة 66
ً
ً
مترا مربعا هي األكبر من نوعها في
الكويت لبث جميع المباريات.
وت ــأت ــي رع ــاي ــة «بـ ـيـ ـت ــك» ف ــي إط ــار
المسؤولية االجتماعية ،والحرص على
دعــم األنشطة الشبابية والرياضية،
ومواكبة المناسبات المختلفة ،السيما
ً
ً
تلك التي تكتسب زخما كبيرا كبطولة
كأس العالم.
ويوفر «بيتك» منطقة جماهير KFH
ً
 Fan Zoneصممها خصوصا لعمالئه
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
ً
وتـ ـع ــزي ــزا ل ـل ـتــواصــل م ــع ال ـع ـمــاء،
ً
ً
سينظم «بيتك» يوما خاصا لعمالئه
لالستمتاع بحضور مـبــاريــات كأس

التطوير وتحسين جودة المخرجات.
ولفت بنك الكويت المركزي إلى الشوط
الذي قطعه في السنوات األخيرة بالعمل
على تحسين الخدمات التي تخدم القطاع
ً
المصرفي واقتصاد الكويت ،مشددا على أن
تبني هذا النوع من المنتجات والخدمات
هو مسيرة متواصلة.

«األهلي» يعلن الفائزة
بالسحب األسبوعي لـ «الفوز»

«ب ـ ـي ـ ـتـ ــك» عـ ـل ــى مـ ـنـ ـص ــات الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي.

دعم المشاريع الشبابية

العالم بنقل مباشر وحي ضمن أجواء
حماسية مميزة وفريدة.

االستدامة وإعادة التدوير
ع ـلــى ص ـع ـيــد م ـت ـصــل ،فـ ــإن رعــايــة
«بيتك» الرسمية لمشروع فان بوكس
تتماشى مع استراتيجية «بيتك» في
االستدامة ،حيث تم تصميم المشروع
وبـ ـن ــاؤه بــال ـكــامــل ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك ركــن
«بيتك»  KFH Fan Zoneمــن حاويات
شحن معاد تدويرها.
ويـ ــواصـ ــل «بـ ـيـ ـت ــك» ال ـت ـم ـي ــز بــدعــم
م ـبــادرات االسـتــدامــة والبيئة ،وحقق
العديد من اإلنجازات في هذا االطــار،
ضمن حملة  ،Keep it greenالتي نظم

تحت مظلتها العديد مــن الـمـبــادرات
ال ـب ـي ـئ ـيــة ال ـم ـس ـت ــدام ــة ،وح ـص ــل على
تقديرات وجوائز عالمية في االستدامة.

المواهب الكويتية
ً
وتــرس ـي ـخــا لـ ــدور «ب ـي ـتــك» ف ــي دعــم
الـ ـط ــاق ــات ال ـش ـب ــاب ـي ــة اإلبـ ــداع ـ ـيـ ــة ،تــم
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع مـ ـجـ ـم ــوع ــة رس ــام ـي ــن
كــويـتـيـيــن أض ــاف ــوا أع ـمــال ـهــم الـفـنـيــة
وبصماتهم اإلبداعية على ركن «بيتك»
ال ـ ــذي ت ـ ّ
ـزي ــن ب ــال ــرس ــوم ــات ال ـج ــداري ــة
وال ـل ــوح ــات الـفـنـيــة بـتــوقـيــع الـشـبــاب
الكويتي المبدع ،وتم تسليط الضوء
ع ـلــى أع ـمــال ـهــم ال ـم ـم ـيــزة وال ـت ـعــريــف
بمواهبهم وإمكاناتهم عبر حسابات

ويحظى مشروع فان بوكس بمشاركة
واسعة من المشاريع الكويتية التي توفر
مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي
و«الـفــود تــرك» ،بما يعكس دعــم «بيتك»
للمبادرين ورواد األعمال والمشروعات
الصغيرة والمتوسطة ،ويجسد دوره
ال ــرائ ــد ف ــي تشجيع ال ـش ـبــاب الكويتي
وتعزيز مفهوم ريادة األعمال والمبادرات
الشبابية.
ولتتكامل جهود «بيتك» المجتمعية
م ــع ال ـم ـصــرف ـيــة ،يــوفــر «ب ـي ـتــك» أج ـهــزة
ال ـصــرف اآلل ــي لـ ــرواد المنطقة لتلبية
اح ـت ـيــاجــات ـهــم ال ـم ـصــرف ـيــة م ــن سحب
وإيـ ـ ــداع وك ــل ال ـخ ــدم ــات ال ـتــي تــوفــرهــا
أجهزة الصرف اآللي لـ «بيتك».
يذكر أن «بيتك» أطلق لعمالئه حاملي
بطاقات فيزا حملة «البطاقة في ملعبك
مع  »VISAالخاصة بكأس العالم ،وفاز
ً
فيها  16عميال مع مرافق برحلة مميزة
لحضور مباريات كأس العالم في قطر
لـمــدة  3أي ــام عـلــى مـتــن طــائــرة خــاصــة،
وإقامة لمدة ليلتين في فندق  5نجوم،
وم ــواص ــات م ــن وإلـ ــى م ـط ــار ال ــدوح ــة
والملعب ،وحضور مباراة كأس العالم
ربع النهائي أو نصف النهائي في كبينة
خاصة للفائز والمرافق.

الفائزة خالل تسلمها الجائزة
أعلن البنك األهلي الكويتي فوز ميرفت إبراهيم
ال ـق ـطــان ف ــي ال ـس ـحــب األس ـب ــوع ــي ل ـح ـســاب «ال ـف ــوز»
للجوائز ،بجائزة نقدية قدرها  10000دينار ،الذي
أقـيــم تحت إش ــراف وزارة الـتـجــارة والـصـنــاعــة ،وتم
اإلعالن عن اسم الفائز االثنين  21نوفمبر .2022
وحساب «الفوز» للجوائز ،هو حساب الجوائز األول
من نوعه والذي يتيح لعمالء البنك األهلي الكويتي
فــرصــة ال ـفــوز بـجــوائــز ومـكــافــآت ك ـبــرى ،وم ــن خــال
حساب «الفوز» ،سيحظى عمالء البنك بفرصة الفوز
بمبلغ  10000دينار ،ضمن السحب األسبوعي األعلى
لفائز واحد في الكويت ،وكذلك فرصة للفوز بالجائزة
الكبرى وهي راتب شهري بقيمة  5000دينار لمدة 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  100دينار فقط.
ويشجع البنك األهلي الكويتي الجميع على فتح
حساب الفوز أو زيادة أرصدتهم للحصول على فرص
أكبر للفوز في السحب القادم في  28الجاري ،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 ال ـ  38لالتحاد الوطني لطلبة الكويت في
الواليات المتحدة األميركية ،والذي ينطلق تحت شعار
«شباب يسمو به الوطن» من  24إلى  27الجاري في
مدينة لوس أنجلس تحت رعاية سمو الشيخ أحمد
النواف األحمد رئيس مجلس الوزراء.
وشـ ــاركـ ــت «زيـ ـ ــن» ف ــي م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي بـفـنــدق
ُ ،Intercontinental Downtown
المستضيف للمؤتمر،
بلوس أنجلس ،إلعالن برامجها وأنشطتها ،بحضور
الرئيس التنفيذي للعالقات وال ـشــؤون المؤسسية
بشركة زين الكويت وليد الخشتي ،ورئيس االتحاد
الوطني لطلبة الكويت -فرع أميركا ،يوسف أشكناني،
إضافة إلى فريق زين واالتحادُ ،
وممثلي 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  .»2002وأضاف
الخشتي« :تحرص زين في كل عام على تقديم كل جديد
لطلبتنا فــي أميركا ،وسنقدم هــذا الـعــام ،ب ــإذن الله،
العديد من الفعاليات واألنشطة على مدار فترة تنظيم
المؤتمر خالل ثالثة أيام متتالية ،والتي سنبدأها مع
ً
ً
ً
ً
الندوة الرياضية التي تشهد دوما إقباال كبيرا وتفاعال
ً
ً
إيجابيا مميزا من الطالب والطالبات ،وسنستضيف
خاللها العديد من الشخصيات الكويتية الرياضية
ً
الذين سافروا للواليات المتحدة خصيصا للمشاركة
ً
فيها» .وتابع« :ترعى (زين) أيضا ندوة مميزة بعنوان
(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 بـطــوالت زيــن الرياضية ،التي تخلق أج ـ ً
ـواء من
والتي عادة ما تكون في كرة القدم،
المتعة والحماسُ ،
وارتأينا هذا العام أن نقدم بطولة متجددة في رياضة
ً
مختلفة ،وهــي ريــاضــة ال ـبــادل ،الـتــي شـهــدت رواج ــا
ً
ً
كبيرا بين الشباب فــي الكويت والـعــالــم أخ ـيــرا ،هذا
إلى جانب تقديمنا للفقرات الترفيهية والمسابقات
وتـقــديــم الـجــوائــز القيمة للطالب والـطــالـبــات خالل
ف ـعــال ـيــات ال ـم ــؤت ـم ــر» .وعـ ـ َّـبـ ــرت «زي ـ ـ ــن» ع ــن فـخــرهــا
بــاسـتـمــرار شــراكـتـهــا االسـتــراتـيـجـيــة مــع االت ـحــاد،
ُ
ً
ً
حيث تعد الشركة داعـمــا رئيسا لــه لما يـقــارب 20
ً
ً
ُ
عــامــا ،خصوصا أنــه يشكل التجمع األكبر للطلبة
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
مـعـهــم ،والـتـعــرف عـلــى أفـكــارهــم وأطــروحــاتـهــم في
ال ـخــارج .ويـقــوم االت ـحــاد الــوطـنــي لطلبة الكويت-
فرع الواليات المتحدة األميركية ،بخدمة ما يقارب
 14.000طالب وطالبة من الكويتيين الدارسين في
أميركا ،ويهدف االتحاد من خالل أنشطته وبرامجه
ا لـمـتـنــو عــة إ ل ــى ر ب ــط الطلبة الكويتيين ببعضهم
البعض من ناحية ،وربطهم بالوطن وأخـبــاره من
ناحية أخرى.،

الخشتي وأشكناني خالل المؤتمر الصحافي في لوس أنجلس

ةديرجلا
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رؤى عالمية
إسرائيل تعود إلى أحضان اليمين المتطرف
داليا شيندلين -
فورين أفيرز

ً
نتنياهو يوما أن
إذا أراد ً
األحزاب في
يستميل أيا من
ً
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.

نتنياهو وحكومة
التغيير عمدا إلى
توسيع نطاق
االحتالل اإلسرائيلي
بطريقة تجعل حل
ً
الدولتين مستبعدا
أكثر من أي وقت
مضى

من الالفت تخطيط
نتنياهو لتعيين
شخص من حزب
ٍ
ً
«الليكود» وزيرا للعدل
ً
بدال من عرض هذا
المنصب على أحزاب
ً
أكثر تطرفا

ّ
انـ ـتـ ـه ــى الـ ـجـ ـم ــود الـ ـ ـ ــذي ش ــل
ال ـس ـي ــاس ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ألك ـثــر
م ــن ثـ ــاث سـ ـن ــوات ب ـع ــد خـمـســة
اس ـت ـح ـق ــاق ــات ان ـت ـخ ــاب ـي ــة ،فـفــي
 1نــوفـمـبــر أن ـت ـجــت االن ـت ـخــابــات
ً
ً
ً
فــائــزا واض ـحــا أخ ـي ــرا ،فحصدت
األحـ ـ ــزاب الـمـتـحــالـفــة م ــع رئـيــس
الوزراء السابق بنيامين نتنياهو
أغـل ـب ـيــة ال ـم ـقــاعــد ف ــي ال ـبــرل ـمــان،
ً
وف ـ ـ ـ ــازت بـ ـ ـ ــ 64مـ ـقـ ـع ــدا مـ ــن أص ــل
 ،120وأن ـهــت بــذلــك عـهــد ائـتــاف
غ ــري ــب وقـ ـصـ ـي ــر األمـ ـ ــد كـ ـ ــان قــد
ّ
تشكل في يونيو  ،2021وشملت
ت ـل ــك ال ـح ـك ــوم ــة ث ـمــان ـيــة أح ـ ــزاب
(يـمـيـنـيــة ،وي ـس ــاري ــة ،ووس ـط ـيــة،
َ
ورئيسي وزراء،
وحتى إسالمية)
وواجـ ـ ـه ـ ــت فـ ــي ن ـه ــاي ــة ال ـم ـط ــاف
انقسامات َأيديولوجية غير قابلة
َ
للحل ،فشغل نفتالي بينيت ،الذي
ً
ً
ً
كــان يقود حزبا يمينيا صغيرا،
منصب رئيس ال ــوزراء ألكثر من
ّ
سنة بقليل ،قبل أن يسلم منصبه
بــالـتــراضــي إل ــى الــوسـطــي يائير
لبيد في يونيو الماضي.
ً
ك ــان ال ــوضــع ال ـعــام مضطربا
ف ـ ــي ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،وي ــأم ــل
نتنياهو وحـلـفــاؤه اآلن ترسيخ
االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار ،ف ـه ــم ي ـس ـت ـط ـي ـعــون
ت ـش ـك ـي ــل ائـ ـ ـت ـ ــاف م ـ ــن األحـ ـ ـ ــزاب
ال ـت ــي ت ـت ـفــق ع ـلــى م ـج ـمــوعــة من
أف ـك ــار الـيـمـيــن ال ـم ـت ـطــرف بـشــأن
المجتمع اإلسرائيلي ،والسياسة
الخارجية ،والقضية الفلسطينية.
لم ُت َ
عرف بعد التفاصيل النهائية
حول الحكومة الجديدة ،لكن من
ً
الواضح أن إسرائيل تواجه ظروفا
غير اعتيادية ،ففي هــذه الحالة،
إلــى أي حــد سيتمادى نتنياهو
في توجهاته اليمينية؟
َ
ز َع ـ ــم ن ـت ـن ـيــاهــو أن الـحـكــومــة
«التغييرية» في السنة الماضية
كــانــت يـســاريــة ،مــع أنـهــا لــم تبذل
ً
جهودا حقيقية لتغيير سياساته
المرتبطة بــالـصــراع اإلسرائيلي
الفلسطيني ،فلم تتخذ الحكومة
الـمـنـتـهـيــة والي ـت ـهــا أي خ ـطــوات
االقتصادي
بارزة لتحسين النمو
ّ
لصالح الفلسطينيين بل فضلت
«تقليص ال ـص ــراع» ،وه ــي عـبــارة
اس ـتــوحــاهــا بـيـنـيــت م ــن الـكــاتــب
م ـي ـك ــا غـ ـ ــودمـ ـ ــان لـ ـ ــإشـ ـ ــارة إل ــى
أسباب الـصــدام الفورية
تخفيف
ّ
ً
تزامنا مع تجنب أي حل سياسي
شــامــل ،وال ت ـكــاد ه ــذه السياسة
ت ـخ ـت ـلــف ع ـم ــا سـ ـ ّـمـ ــاه نـتـنـيــاهــو
«إدارة الصراع» التي كانت تشير
ّ
إلــى اح ـتــواء التصعيد المتقطع
والـ ـسـ ـم ــاح ب ـت ـح ـس ـيــن الـ ـظ ــروف
المادية في األراضي الفلسطينية
بــوتـيــرة تــدريـجـيــة ،لـكــن مــن دون
الـ ـسـ ـع ــي إل ـ ـ ــى إن ـ ـه ـ ــاء ال ـ ـص ـ ــراع،
ك ــذل ــك ع ـمــد ن ـت ـن ـيــاهــو وح ـكــومــة
الـتـغـيـيــر ب ـق ـيــادة بـيـنـيــت ولـبـيــد
إل ـ ــى ت ــوسـ ـي ــع ن ـ ـطـ ــاق االح ـ ـتـ ــال
اإلســرائـيـلــي بطريقة تجعل حل

جانب من انتخابات  1نوفمبر لألحزاب اإلسرائيلية
ً
الدولتين مستبعدا أكـثــر مــن أي
وقــت مضىّ :
عمق بينيت ولبيد
السيطرة اإلسرائيلية على الضفة
الغربيةَ ،
وحـ َـصــرا الفلسطينيين
خ ــارج المنطقة «ج» ،وه ــي أكبر
مساحة مــن األراضـ ــي ،فـكـ َـان هذا
ً
النهج ام ـتــدادا لمقاربة َوضعها
نتنياهو ال ــذي ش ــارك فــي حملة
ظ ــاه ــري ــة ل ـضــم ال ـض ـفــة الـغــربـيــة
ب ـح ـكــم ال ـق ــان ــون ف ــي عـ ــام ،2020
لكنه استنتج على ما يبدو أن أي
نسخة واقعية من هذه الحملة لن
ُ
تـسـبــب ال ـقــدر نفسه مــن السخط
الــدولــي ،ويبدو أن بينيت ولبيد
ّ
توصال إلى االستنتاج نفسه خالل
السنة التي أمضياها في السلطة.
ع ـل ــى ص ـع ـيــد آخ ـ ـ ــر ،قـ ــد ت ـنــذر
ّ
بتحول وشيك في
عودة نتنياهو
السياسة الخارجية اإلسرائيلية،
فلبيد كان قد ّ
جدد التزام إسرائيل
ً
بعائلة الديموقراطيات ،شفهيا
على األقــل ،بعدما عمد نتنياهو
منذ عام  2009إلى تقوية عالقاته
مــع أنظمة اسـتـبــداديــة فــي بلدان
ت ـتــراوح بـيــن أذرب ـي ـجــان وتـشــاد،
حتى أنــه ّ
طبع العالقات مع دول
ع ــرب ـي ــة غ ـي ــر دي ـم ــوق ــراط ـي ــة عـبــر
«اتـ ـف ــاقـ ـي ــات أبـ ـ ــراهـ ـ ــام» ال ـم ـبــرمــة
بــوســاطــة أم ـيــرك ـيــة ،ك ــذل ــك ،أق ــام
نتنياهو صداقات مع قادة أقوياء
م ـث ــل رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـم ـج ــري
فيكتور أورب ــان ،ورئيس الــوزراء
الهندي ناريندرا مودي ،والرئيس
األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب ،وتابع
ال ـت ـع ــاون م ــع ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي
فالديمير بوتين وذهــب إلــى حد
الـ ـت ــروي ــج ل ـص ــداق ـت ــه م ـع ــه عـلــى
لوحات ضخمة خالل واحــدة من
حمالته االنتخابية السابقة.
لـكــن لــم تـكــن ال ـحــرب الــروسـيــة
ضد أوكرانيا ،وهي أكبر مشكلة
سياسية يواجهها العالم اليوم،

ق ــد ان ــدل ـع ــت ف ــي ع ـهــد نـتـنـيــاهــو
ال ـم ــاض ــي ،وت ـت ـع ــدد ال ـم ــؤش ــرات
التي تثبت أن نتنياهو ال يخطط
للتخلي عن السياسة الراهنة في
هذا الملف ،فقد كان بينيت رئيس
الحكومة حين بدأت الحرب ،وقد
ً
ً
ات ـخ ــذ قـ ـ ـ ــرارا م ـص ـي ــري ــا بــإع ـطــاء
األولوية للتفاهم القائم مع روسيا
ً
حفاظا على مجال المناورة الذي
تملكه إسرائيل في سورية ،حيث
تسيطر روسيا على معظم المجال
الجوي الذي تحتاج إليه إسرائيل
لشن ضرباتها الجوية المتكررة
ضـ ــد عـ ـم ــاء إي ـ ـ ـ ــران وم ــواق ـع ـه ــا
ف ــي ال ـب ـلــد ،وح ـتــى اآلن ،ل ــم تـقـ ّـدم
إسرائيل أي مساعدات عسكرية
إلــى أوكــرانـيــا ،بــل اكتفت بتقديم
دعم إنساني.
ف ــي م ـقــاب ـلــة ج ــدي ــدة م ــع قـنــاة
ّ ،MSNBC
عبر نتنياهو عن موقف
إي ـج ــاب ــي نـ ـ ــادر تـ ـج ــاه خـصــومــه
ال ـم ـح ـل ـي ـي ــن ،ف ــاعـ ـتـ ـب ــر س ـي ــاس ــة
الحكومة الراهنة تجاه أوكرانيا
«حـكـيـمــة» ،وف ــي مـنــاسـبــة أخ ــرى،
تكلم عن «التفكير» بمسألة تقديم
م ـســاعــدات عـسـكــريــة إل ــى كييف،
لكنه لم يطرح أي تفاصيل أخرى
واستعمل كلمات
عن الموضوع
ّ
م ــدروس ــة ،كــذلــك ،ح ــذر نتنياهو
م ــن اح ـت ـمــال أن ت ـت ـحــول ال ـحــرب
إلـ ــى ص ـ ــراع عــال ـمــي ب ـيــن ال ـقــوى
ال ـنــوويــة ودعـ ــا إل ــى مـنــع تـ ّ
ـوســع
نـطــاقـهــا ،وتـتـمــاشــى ه ــذه الفكرة
م ــع تــوج ـهــات الـمـعـسـكــر ال ــداع ــم
للمفاوضات التي ستدفع أوكرانيا
على األرجح إلى التنازل عن جزء
مــن أراضـيـهــا لــروسـيــا ،ف ــإذا دعم
نـتـنـيــاهــو ه ــذا ال ـتــوجــه ،سيبدو
ً
مــوق ـفــه م ـت ـمــاس ـكــا ،ف ـقــد أقــدمــت
ً
أراض ال
إسرائيل أيضا على غزو
ٍ
ُ
ً
تخطط إلعادتها يوما.
ق ـ ـ ـبـ ـ ــل أي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ع ـ ـ ـلـ ـ ــى أح ـ ـ ـ ــدث

نفتالي بينيت
ّ
ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ،وقـ ـ ـع ـ ــت ح ـكــومــة
لـبـيــد عـلــى ات ـفــاق تــاريـخــي مع
لبنان لحل الـنــزاع القديم على
الحدود البحرية ،حيث يسمح
ه ــذا االت ـف ــاق بتنفيذ مـشــاريــع
للتنقيب عن الغاز واستخراجه
في َ
البلدين ،وقد أشاد به خبراء
األمن واالقتصاد في إسرائيل،
ل ـكــن خـ ــال مــرح ـلــة ال ـت ـفــاوض
على االتـفــاق ،انتقده نتنياهو
بــاع ـت ـبــاره «هــزي ـمــة تــاريـخـيــة»
ً
وأطلق وعودا مفرطة تنذر بعدم
االنتخابات،
تنفيذه إذا فاز في
ّ
ل ـكــن م ــن الـمـسـتـبـعــد أن يـنــفــذ
وعـ ــوده ،فـقــد ع ـ ّـدل مــوقـفــه بعد
وض ــع الـلـمـســات األخ ـيــرة على
االتفاق.
قد يتابع اإلسرائيليون مسار
ال ـس ـيــاســة ال ـخــارج ـيــة الـســابـقــة،
لكن يختلف الوضع على األرجح
فــي ال ـشــؤون الــداخـلـيــة ،ال سيما
تـ ـل ــك ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ــال ـم ــؤس ـس ــات
األســاس ـيــة ،وق ــد يـغـ ّـيــر نتنياهو
وج ـ ــه ال ـب ـل ــد ب ـش ـك ـ ٍـل دائـ ـ ــم خ ــال
واليته الخامسة في السلطة ،فقد
نشر «حزب الصهيونية الدينية»
ً
خـطـطــا جــارفــة إلض ـعــاف السلك
ال ـق ـض ــائ ــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي وال ـح ــد
م ـ ــن ال ـ ـق ـ ـيـ ــود الـ ـمـ ـف ــروض ــة عـلــى
صالحيات الحكومة ،إذ تأتي هذه
الخطط بعد حملة يمينية امتدت
لسنوات عدة لتجريد القضاء من
شرعيته ،وان ـضـ ّـم نتنياهو إلى

بنيامين نتنياهو
هذه الحملة بعد إجراء تحقيقات
ُ
حول تصرفاته وصدور ت َهم بحقه
في عام  ،2020وقد أنكر نتنياهو
ُ
تـلــك الــتـ َـهــم ،ووض ــع المحاكمات
فــي خــانــة االض ـط ـهــاد السياسي
أو «م ـحــاولــة االنـ ـق ــاب» ،واعـتـبــر
ً
الشخصيات القضائية جزءا من
«الدولة العميقة».
تــدعــو الخطة القانونية التي
تــؤيــدهــا «الـصـهـيــونـيــة الــديـنـيــة»
إل ـ ــى إبـ ـط ــال واحـ ـ ـ ــدة م ــن ج ــرائ ــم
ُّ
أساسية اتـ ِـهــم بها نتنياهو ،مع
أن الحزب ينكر أنه يحاول حمايته
ً
شخصيا ،حيث تقترح تلك الخطة
ً
أي ـض ــا ف ــرض س ـي ـطــرة سياسية
شـ ـب ــه ك ــامـ ـل ــة عـ ـل ــى ال ـت ـع ـي ـي ـنــات
القضائية ،وإق ــرار قــانــون جديد
يسمح للكنيست بتجاوز أحكام
ال ـم ـح ـك ـم ــة ال ـع ـل ـي ــا الـ ـت ــي تـلـغــي
الـتـشــريــع ال ــذي يـنـتـهــك الـحـقــوق
ال ــواردة في «القوانين األساسية
إلسرائيل» .تسمح هذه التعديالت
بإزالة العوائق المتبقية أمام ضم
األراض ـ ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة وتـمـنــح
الشرعية للمستوطنات في الضفة
ً
الغربية ،علما أن إسرائيل بحد
ذاتها تعتبرها غير قانونية.
في غضون ذلك ،قد تؤدي تلك
التعديالت إلى إضعاف المعارضة
المدنية لسياسات الحكومة عبر
الـحــد مــن ق ــدرة الـمــواطـنـيــن على
ُ
بلوغ المحكمة العليا التي تعتبر
ً
أيضا محكمة العدل اإلسرائيلية

يائير لبيد
ُ
وتعنى بالدعاوى المرفوعة ضد
الدولة ،وتسعى األحزاب الدينية
الثالثة التي تدعم نتنياهو إلى
ّ
المتدينة على
إحكام قبضة القوى
الحياة العامة ،من خالل تشديد
السيطرة على قوانين «كوشير»
ً
في المؤسسات العامة مثال ،ومنع
أي محاولة لتوسيع حركة وسائل
النقل العام في إسرائيل في يوم
السبت المقدس ،وإغالق المراكز
ال ـت ـجــاريــة والـتــرفـيـهـيــة ف ــي أي ــام
السبت ،وإعاقة محاوالت تغيير
السياسات المعتمدة منذ عقود
لـمـنــح الـسـلـطــات الــديـنـيــة الـحــق
بــالـسـيـطــرة عـلــى قــانــون العائلة
ً
عبر إق ــرار ال ــزواج الـمــدنــي مثال،
ُ
وي ـعـ ّـبــر م ـنــاصــرو «الـصـهـيــونـيــة
ً
الدينية» دوما عن آرائهم المعادية
لـ ـلـ ـع ــرب ،ويـ ـشـ ـم ــل الـ ـمـ ـش ـ ّـرع ــون
ً
ال ـتــاب ـعــون ل ـهــذه الـجـمــاعــة ع ــددا
ً
من المسؤولين المعروفين علنا
بـمـعــادا تـهــم للمثليين ،فتوشك
ً
إسرائيل إذا على بدء حقبة تقوم
على استبداد األغلبية اليمينية
ف ــي ع ــال ــم ال ـس ـيــاســة واس ـت ـب ــداد
األقلية التقليدية والمتطرفة في
المجتمع.
ً
إذا أراد ن ـت ـن ـيــا هــو ي ــو م ــا أن
ً
ي ـس ـت ـم ـيــل أيـ ـ ــا م ــن األح ـ ـ ـ ــزاب فــي
ً
معسكر المعارضة راهنا ،فيجب
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 سـعــت الـحـكــومــة إل ــى تطبيق
إصـ ــاحـ ــات ق ـض ــائ ـي ــة حـقـيـقـيــة.
مــن الــافــت أن يـخـطــط نتنياهو
ـص من
ح ـتــى اآلن لـتـعـيـيــن ش ـخ ـ ٍ
حزب «الليكود» كوزير للعدل بدل
عرض هذا المنصب على أحزاب
ً
أكثر تطرفا ،مع أن بعض أعضاء
ّ
«ال ـل ـي ـكــود» ال ي ـقــل عــدائ ـيــة تجاه
استقاللية القضاء ،فمن مصلحة
ً
نتنياهو شخصيا أن يـحـ ّـد من
ـات ال ـس ـل ــك ال ـق ـض ــائ ــي،
ص ــاحـ ـي ـ ّ
لكنه قد يفضل أال يسيء إلى هذه
السلطة بطريقة ال رجعة عنها.
ي ـ ـح ـ ـمـ ــل سـ ـ ـج ـ ــل نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو
دالالت واضحة على ّ
توجهاته،
فـهــو ط ـ ّـور عــاقــاتــه مــع شــركــاء
خــارجـيـيــن غـيــر لـيـبــرالـيـيــن أو
حتى مـعــاد يــن للديموقراطية،
وم ــن المستبعد أن ي ـعــود إلــى
َ
حــل الــدولــت ـيــن أو يـكـبــح حملة
احتالل األراضــي الفلسطينية،
لكن تستطيع حكومته أن تمتنع
عن شن الحرب على المؤسسات
اإلسرائيلية ،ويبقى المجتمع
الـمــدنــي والـسـلــك القضائي في
إس ــرائـ ـي ــل مـ ــن أه ـ ــم م ـس ــاح ــات
المعارضة الديمقراطية والطعن
بـ ــال ـ ـقـ ــرارات ،رغـ ــم شــوائ ـب ـه ـمــا،
ّ
وقــد يـشــكــان األداة المتوازنة
ً
نظام يفرض قيودا
الوحيدة في
ٍ
محدودة على صالحيات قادته.

ما الذي يضمن انتصار الديموقراطية؟
●

شيري بيرمان – فورين أفيرز

ت ـ ـت ـ ـعـ ــدد االس ـ ـت ـ ـن ـ ـتـ ــاجـ ــات ال ـ ـت ـ ــي ي ـم ـكــن
اس ـت ـخــاص ـهــا م ــن ّاالن ـت ـخ ــاب ــات األم ـيــرك ـيــة
النصفية ،أبرزها ترشح عدد مقلق من ناكري
نـتــائــج االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة فــي دوائ ــر ال
تـحـتــدم فيها الـمـنــافـســة ،فـفــي أن ـحــاء البلد،
ب ــدأ ع ـشــرات الـمــرشـحـيــن لـعـضــويــة مجلس
النواب ومجلس الشيوخ ومناصب حكومية
ً
أخرى يصلون إلى السلطة ،علما أنهم كانوا
قد رفضوا االعتراف بنتائج انتخابات عام
 ،2020إنه أحدث مؤشر على ما يعتبره بعض
ً
ً
ً
المراقبين تراجعا ديموقراطيا خطيرا في
أنـحــاء ال ـغــرب ،فـبــرأي هــذا المعسكر ،وصــل
ص ــدى ال ـه ـجــوم عـلــى مـبـنــى الـكــابـيـتــول في
الــواليــات الـمـتـحــدة ،فــي  6يناير  ،2021إلى
أوروبــا الغربية ،حيث حققت أحزاب اليمين
ً
ً
المتطرف في الفترة األخيرة نجاحا مبهرا
في إيطاليا والسويد ،وكسبت قوة مستجدة
في فرنسا.
أمـ ـ ـ ــام ه ـ ــذه الـ ـن ــزع ــة الـ ــواض ـ ـحـ ــة ،يـشـعــر
الـمـحـلـلــون بــال ـخــوف م ــن أن ُ«يـ ـس ـ ّـرع أع ــداء
الــديـمــوقــراطـيــة الـلـيـبــرالـيــة هـجــومـهــم حــول
الـعــالــم» ،كما ذكــرت منظمة «فــريــدم هــاوس»
غـيــر الــربـحـيــة ف ــي أح ــدث اس ـت ـطــاع عالمي
لـهــا ،ومثلما يعتبر الـكـثـيــرون ارت ـفــاع عــدد
مــن يـنـكــرون نـتــائــج االنـتـخــابــات ،ويــؤيــدون
ن ـظ ــري ــات الـ ـم ــؤام ــرة ،وي ـس ـت ـخ ـفــون بـحــركــة
ً
الـتـمــرد فــي ال ـحــزب الـجـمـهــوري ،دل ـيــا على
ت ــآك ــل الـمـعــايـيــر الــدي ـمــوقــراط ـيــة الــراس ـخــة،
هــم يـعـتـبــرون ف ــوز حـ َ
ـزبــي «إخـ ــوة إيـطــالـيــا»
و«ديموقراطيو السويد» ذات الجذور اليمينية
ً
المتطرفة مؤشرا على عودة الفاشية وتالشي
الــديـمــوقــراطـيــة ،بـمــا فــي ذل ــك داخ ــل أوروب ــا
الغربية ا لـتــي تعتبر الديموقراطية مسألة
بدهية.
لكن تغفل هذه النظرة التشاؤمية عن ّ
تنوع
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 اختالفات واضحة بين ما حصل في
بعض البلدان األوروبية ،حيث تتخذ األحزاب
ً
ً
ً
منحى معتدال مع
اليمينية المتطرفة سابقا
مرور الوقت ،والواليات المتحدة حيث يتبنى
ً
أح ــد الـحـ َ
ـزبـيــن األســاسـ َـي ـيــن أف ـك ــارا يمينية
متطرفة ومعادية للديموقراطية ،وبدل إثبات
المخاطر التي تتعرض لها الديموقراطية
ً
إذا ،يدعونا تطور حـ َ
ـزبــي «إخــوة
األوروب ـيــة
شكل
إيطاليا» و«ديموقراطيو السويد» إلى
ٍ
حــذر من التفاؤل ،وعلى غــرار عــدد كبير من
األحزاب اليمينية األخرى في أوروبا الغربية،
ً
يحمل هذان الحزبان جذورا متطرفة لكنهما
أدركــا أن كسب األصــوات والنفوذ السياسي
يتطلب االبـتـعــاد عــن تلك ال ـجــذور ،وتعديل
دعواتهما وبرامجهما السياسية ،والتعهد
بااللتزام بالمعايير الديموقراطية.
يعكس تـطــور بعض األح ــزاب الشعبوية
الـيـمـيـنـيــة ال ـم ـت ـطــرفــة ف ــي أوروب ـ ـ ــا الـغــربـيــة
مـعـلــومــة أســاس ـيــة ،ول ــو أن ـهــا غـيــر منطقية
للوهلة األول ــى ،حــول الـعــاقــة بين التطرف
والديموقراطية :ال ترتبط قــدرة الجماعات
المتطرفة على تهديد الديموقراطية بهوية
ت ـلــك ال ـج ـمــاعــات ب ـق ــدر م ــا تـتـعـلــق بطبيعة
الــدي ـمــوقــراط ـيــات ال ـتــي تـنـشــأ فـيـهــا ،وحـيــن
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
ً
نظرا إلى قلة الدعم الذي تحظى به الدعوات
المتطرفة أو المعادية للديموقراطية ،وإال
ستتمكن مؤسسات أو أطراف سياسية أخرى
من إبقائهم خارج السلطة في جميع األحوال.
ً
هــذه الـظــروف تؤثر مباشرة على طريقة
ال ـت ـح ـك ــم ب ــالـ ـتـ ـه ــدي ــدات الـ ـمـ ـط ــروح ــة عـلــى
الــدي ـمــوقــراط ـيــة ف ــي أي م ـك ــان ،بـمــا ف ــي ذلــك
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،وقـ ــد ي ـص ـعــب إصـ ــدار
األحكام على األحــداث السياسية المتالحقة
بكل ّ
تجرد ،لكن طرحت الحركات السياسية

جورجيا ميلوني
الراديكالية أو المتطرفة تحديات واضحة
ً
ع ـلــى الــدي ـمــوقــراط ـيــة ف ــي ال ـم ــاض ــي أي ـض ــا،
وي ـم ـكــن تـقـيـيــم ت ـلــك الـ ـح ــاالت السـتـخــاص
الـ ـ ــدروس م ـن ـهــا ،وي ـك ـفــي أن ن ــراج ــع مصير
األحزاب الشيوعية في أوروبا الغربية خالل
َ
َ
الحربين العالميتين
ا لـفـتــرة الفاصلة بين
وب ـعــد ال ـحــرب الـعــالـمـيــة الـثــانـيــة ،وع ـلــى مر
تلك العقود ،واجهت األنظمة السياسية في
البلدان األوروب ـيــة تغيرات واسـعــة النطاق،
فاقتربت من الديموقراطية أو ابتعدت عنها.
ّ
تــتـضــح أهـمـيــة تـطــور الـنــزعــة الشعبوية
اليمينية في أوروبــا الغربية عند مقارنتها
بـتـطــورات مشابهة فــي الــواليــات المتحدة،
ففي أواخر التسعينات وبداية القرن الحادي
والعشرين ،حين أدركت مجموعة كبيرة من
األح ــزاب الشعبوية اليمينية أنها مضطرة
ل ـت ـعــديــل خ ـطــابــات ـهــا وت ـصــرفــات ـهــا لحصد
أصوات الناخبين وكسب النفوذ ،بدأ الحزب
ال ـج ـم ـهــوري ف ــي ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة يسير
ً
فــي اتـجــاه معاكس ،فأصبح خطابه سلبيا
ً
ومثيرا لالنقسامات أكثر من أي وقت مضى،
ً
ً
محافظا،
واتخذت سياساته المعتدلة طابعا
ِ
وباتت تصرفاته في الكونغرس ترتكز على
عرقلة الفريق اآلخر ،فقد جاء انتخاب دونالد
ت ــرام ــب ع ــام  2016ل ـي ـسـ ّـرع ه ــذه ال ـنــزعــات،
إذ ل ــم ي ـك ــن ت ــرام ــب يـ ـق ـ ّـدر ق ـي ـمــة ال ـم ـعــاي ـيــر
والمؤسسات الديموقراطية ،وسرعان ما ّ
تقبل

جيمي أكيسون
ّ
الجمهوريون نزعته المتهورة أو تبنوها بدل
التحقق منها.
ب ـعــد خـ ـس ــارة ت ــرام ــب ف ــي  ،2020أصـبــح
ً
الحزب الجمهوري أكثر تطرفا ،فرفض انتقاد
إصرار ترامب على إنكار نتائج االنتخابات
ً
مباشرة ،أو استنكار حركة التمرد العنيفة
ضد الكونغرس لمنع انتقال السلطة بطريقة
قانونية .حتى أنه تصدى للقادة المستعدين
لدعم المؤسسات الديموقراطية داخل الحزب
ورف ـ ــض ال ـم ـس ــار ال ـج ـم ـه ــوري ال ـ ــذي يـ ــزداد
عدائية تجاه الديموقراطية ،منهم النائبة
ليز تشيني من وايومنغ والسيناتور ميت
رومني من يوتا.
فقد كشفت االنتخابات ّ النصفية أن هذه
الـنــزعــة مـسـتـمــرة ،حـيــث رش ــح ال ـحــزب نحو
 300شخص من رافضي نتائج االنتخابات
في  48والية من أصل  ،50خسر عدد من أكثر
ً
المرشحين تطرفا ،لكن شخصيات متطرفة
ً
ومقتنعة بنظريات المؤامرة أصبحت جزءا
ً
راسخا من الحزب اليوم ،أبرزها مارجوري
تايلور غرين ومات غايتز.
في السنوات القليلة الماضية ،أصبحت
توقعات عــدد كبير من المراقبين تشاؤمية
ً
ب ـشــأن مـسـتـقـبــل الــدي ـمــوقــراط ـيــة .ن ـظ ــرا إلــى
انتشار االستبداد في أجزاء واسعة من العالم،
بدأ هؤالء ينظرون إلى التطورات المعاصرة
ّ
وموحد ،لكن لم يعد العالم
من منظور سلبي

مارين لوبان
إلى عصر الفاشية وال تبرز تهديدات وشيكة
على الديموقراطية في أوروبــا الغربية ،بل
اضطر اليمينيون الشعبويون هناك لتخفيف
تطرفهم .يعكس اعتدال المواقف في إيطاليا
ً
تـحــديــدا ق ــوة الــديـمــوقــراطـيــة فــي ذل ــك البلد
الذي لم يتصالح بالكامل مع ماضيه الفاشي
ويـتـخـبــط وس ــط االضـ ـط ــراب ــات الـسـيــاسـيــة
والركود االقتصادي منذ عقود ،وهو يثبت
ً
أيـضــا ق ــدرة الــديـمــوقــراطـيــات السليمة على
ّ
مقاومة القوى المدمرة.
ّ
إذا لــم يفهم الـمـعــلـقــون والـمـحـلـلــون هــذا
الـ ـمـ ـس ــار ،ف ـس ـي ـج ــازف ــون ب ـت ــرس ـي ــخ م ـكــانــة
ً
ال ـحــركــات ال ـتــي يـخـشــونـهــا ،أوال ،قــد تنشر
ال ـن ـق ــاش ــات ال ـق ـل ـقــة م ــن ال ـي ـم ـيــن ال ـش ـع ـبــوي
المتطرف المزيد من المخاوف واالنقسامات.
ً
عند اعتبار أي طرف «فاشيا» ،ال مفر من نشر
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.
ً
ثــان ـيــا ،يـتـفــاقــم س ــوء الـتـفــاهــم ح ــول حقيقة
ما يصيب الديموقراطية اليوم عند اعتبار
أي حــزب «غـيــر ديـمــوقــراطــي» .رغــم التشاؤم
ال ـطــاغــي ،ال ت ــزال الــديـمــوقــراطـيــات الغربية
الغنية والراسخة قوية ومزدهرة .من الالفت
أال تقود الواليات المتحدة هذه النزعة العامة
ب ــل ت ـقــف ع ـلــى هــام ـش ـهــا ،ف ـهــي م ــن ال ـب ـلــدان

القليلة ا لـتــي أصبحت فيها الديموقراطية
مهددة في هذه الفئة من الدول.
قد تكون الجهود التي تبذلها مارين لوبان
في فرنسا ،وجورجيا ميلوني في إيطاليا،
وجـيـمــي أك ـي ـســون ف ــي ال ـســويــد ،وع ــدد آخــر
مــن الشعبويين اليمينيين ،لــزيــادة شعبية
أحــزاب ـهــم م ـجـ ّـرد تـكـتـيــك ،وق ــد يـحـمــل هــؤالء
مشاعر متطرفة ومعادية للديموقراطية في
أعماقهم ،لكن حمل عدد كبير من الشيوعيين
فــي حقبة مــا بعد الـحــرب هــذه المواصفات
ً
أي ـض ــا ،وب ـمــا أن الـشـيــوعـيـيــن اع ـتــرفــوا بــأن
المواقف المتطرفة والمعادية للديموقراطية
تـحـ ّـد مــن ع ــدد األصـ ــوات الـتــي يحصدونها
وتمنعهم من الوصول إلى السلطة ،قرر هؤالء
ً
أن يوقفوا الدفاع عن تلك المواقف تدريجا،
وم ــع م ــرور الــوقــت ،أصـبـحــت ه ــذه المقاربة
ً
جزءا من دعوات األحزاب وسياساتها ،فظهر
جيل جديد من القادة الشيوعيين ومناصري
قواعد السياسات الديموقراطيةُ .يفترض أن
ّ
يفضل كــل مــن يهتم بتقوية الديموقراطية
اليوم دفع الشعبويين اليمينيين في االتجاه
نفسه .لكن لن تكون هذه العملية ممكنة عبر
االزدراء باعتدالهم بل يجب أن تتم مكافأتهم.
ي ـج ــب أال ي ـس ـت ـخــف أحـ ـ ــد ب ــال ـت ـه ــدي ــدات
الـمـطــروحــة عـلــى الــديـمــوقــراطـيــة األمـيــركـيــة
ً
تـحــديــدا ،ومــع أن المسؤولين فــي المحاكم
وأجـهــزة أخــرى نجحوا فــي إعــاقــة محاوالت
اإلطـ ــاحـ ــة ب ـن ـتــائــج االن ـت ـخ ــاب ــات الــرئــاس ـيــة
ع ــام  ،2020ل ـكــن لـفـهــم طـبـيـعــة ال ـت ـهــديــدات
التي تطرحها األح ــزاب اليمينية المتطرفة
وال ـش ـع ـبــويــة بــالـشـكــل ال ـم ـنــاســب ،ي ـجــب أال
ُنـحــاول استكشاف مشاعر قادتها بقدر ما
ّ
نــركــز على الحوافز والقيود التي تواجهها
ت ـلــك األح ـ ـ ـ ــزاب ،ف ـ ــإذا ك ــان ــت الــدي ـمــوقــراط ـيــة
فـ ــاع ـ ـلـ ــة وسـ ــري ـ ـعـ ــة ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاوب ،ف ـ ـلـ ــن ت ـجــد
الــدعــوات المتطرفة الصريحة أو المعادية
للديموقراطية بيئة حاضنة لها ،وستتمكن
الحكومات والعـبــون سياسيون آخــرون من
تقوية قواعد اللعبة الديموقراطية ،وفي هذه
َ
خيارين:
الظروف سيصبح المتطرفون أمام
ّ
التعرض للتهميش أو تعديل مواقفهم.
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روسيا تفتقر إلى صانعي السالم
تاتيانا ستانوفايا –
فورين بوليسي

يتألف المعسكر السياسي
الطاغي اليوم من مجموعة
ّ
متوسعة 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.

ُ َ
النخب الروسية لن
تجرؤ على االنقالب
على بوتين ألنه
رغم جميع إخفاقاته
أفضل رهان للحفاظ
على نظام يحميهم

ال أحد في النخبة
الروسية مستعد
لدعم انسحاب
روسيا إلى المواقع
التي كانت قائمة في
 24فبراير الماضي

رغم سوء مسار الحرب بالنسبة
إلـ ــى روس ـ ـيـ ــا ،كـ ــان إع ـ ــان وزارة
الــدفــاع الــروسـيــة ،فــي  9نوفمبر،
ع ــن ان ـس ـح ــاب ك ــام ــل م ــن مــديـنــة
ً
«خـ ـي ــرس ــون» ك ــارث ـي ــا ع ـلــى نحو
استثنائي ،كانت «خيرسون» أول
مــديـنــة أوكــران ـيــة ك ـبــرى تحتلها
مــوس ـكــو ب ـعــد بـ ــدء الـ ـغ ــزو ،وهــي
واح ــدة مــن المناطق األرب ــع التي
ضـ ّـم ـت ـهــا روسـ ـي ــا ب ـطــري ـقــة غـيــر
شرعية منذ خمسة أسابيع فقط،
غ ــداة تنظيم اسـتـفـتــاءات مزيفة،
وف ـ ــي أكـ ـت ــوب ــر ن ـ ـشـ ــرت س ـل ـطــات
االح ـ ـتـ ــال ف ــي ال ـم ــدي ـن ــة ل ــوح ــات
إعــانـيــة فــي ال ـشــوارع مـفــادهــا أن
روسـيــا باقية هـنــاك «إل ــى األب ــد»،
كذلك ،أبلغت موسكو المواطنين
ال ـ ـ ـ ــروس بـ ـ ــأن اح ـ ـتـ ــال ال ـم ــدي ـن ــة
ً
ك ــان جـ ــزءا مــن نـجــاحــات الـحــرب
األساسية ،لكن بحلول مرحلة ضم
األراض ــي ،كانت الـقــوات الروسية
ً
ت ـت ـخ ـب ــط أص ـ ـ ـ ــا ل ـل ـح ـف ــاظ عـلــى
مواقعها في وجه التقدم األوكراني
الـمـسـتـمــر ،وف ــي الـنـهــايــة ،اضطر
القادة الروس لالنسحاب وتعزيز
دفاعاتهم في محيط شبه جزيرة
القرم وشرق البالد.
يأتي هــذا االنسحاب المحرج
ب ـعــد ن ـج ــاح ال ـه ـج ــوم األوك ــران ــي
المضاد في «خاركيف» ،في شهر
ً
ً
سبتمبر ،وق ــد دف ــع جـ ــزء ا كبيرا
من النخبة الروسية إلى التشكيك
بــال ـغــزو ،وان ـض ــم ال ـك ـث ـيــرون 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 أس ــاء التعامل مع
الغزو منذ البداية ،فهم ّ
يعبرون
في أوساطهم الخاصة عن ضرورة
إن ـهــاء ال ـص ــراع ،ويـشـعــر البعض
بالقلق من افتقار الرئيس الروسي
فالديمير بوتين إلى حس القيادة
المناسب ،فهو مـعـ ّـرض الرتكاب
األخ ـ ـطـ ــاء وي ـت ـك ــل ع ـل ــى عــاطـفـتــه
التخاذ القرارات.
ق ــد ي ـظــن ال ـب ـعــض ف ــي ال ـغــرب
أن زيـ ــادة االن ـق ـســامــات الــداخـلـيــة
فــي روسـيــا فــرصــة إيجابية ،وأن
شــري ـحــة م ــن ال ـنــاخ ـب ـيــن الـ ــروس
ال ـمــؤثــريــن تــريــد م ــن مــوسـكــو أن
ُ
تـ ـخـ ـف ــف خ ـط ــاب ــات ـه ــا الـ ـص ــارم ــة
ّ
وتـ ـش ــارك ف ــي م ـف ــاوض ــات جــديــة
مع كييف والغرب إلنهاء الحرب،
لكن حتى لــو زاد الــدعــم المحلي
«إلعادة النظر» بالحرب والتركيز
عـلــى الـمـشــاكــل الــداخـلـيــة ،تتعدد
التداعيات الخطيرة التي ُت ّ
صعب
ت ـ ـحـ ـ ّـول ه ـ ـ ــؤالء ال ــواق ـع ـي ـي ــن إل ــى
صانعي سالم ،ويشعر الواقعيون
الــروس بالقلق من أي مفاوضات
ً
ً
قد تنتج حال مهينا ،ما قد ُيهدد
مـسـتـقـبـلـهــم ال ـس ـيــاســي أو حتى
سالمتهم الجسدية.
ً
كان الفتا أال يدعم أحد من قادة

انسحاب القوات الروسية من مدينة «خيرسون» في نوفمبر
روسـيــا أي شكل مــن الـتـنــازل عن
ً
األراض ــي عـلـنــا ،ألن هــذا الموقف
يشير إلى اعتراف روسيا بالهزيمة
وقـ ــد ي ـط ـلــق م ـحــاك ـمــات جـنــائـيــة
بـحــق الـكـثـيــريــن( .يـمـنــع الـقــانــون
ال ــروس ــي أي دعـ ــوات إل ــى تفكيك
وحدة األراضــي ،وتعتبر موسكو
ً
معظم األراضــي األوكرانية جــزءا
م ــن روسـ ـي ــا اآلن) ُ .ل ـَه ــذا الـسـبــب
ً
أيضا ،لن تجرؤ النخب الروسية
على االنقالب ضد بوتين ،ويبقى
ال ــرئ ـي ــس الـ ــروسـ ــي ،رغـ ــم جميع
إخـفــاقــاتــه ،أفـضــل ره ــان للحفاظ
على النظام الذي يحميهم.
إذا أراد الـغــرب تحويل هــؤالء
ال ــواق ـع ـي ـي ــن إل ـ ــى م ـع ـس ـكــر داعـ ــم
للسالم ،يجب أن يوضح لموسكو
أن ال ـس ــام ل ــن يـ ــؤدي إل ــى كــارثــة
اسـتــراتـيـجـيــة أو انـهـيــار الــدولــة،
وإال ستتابع السياسات المحلية
تــأيـيــد ال ـح ــرب ،ول ــن يـقـتــرح أحــد
ً
عقد السالم في هذه الحالة خوفا
مــن تهميشه ،حـتــى لــو استمرت
الـخـســائــر الــروس ـيــة ،وف ــي الــوقــت
نفسه ،قد تخسر موسكو توازنها
على وقع الهزائم المتراكمة.
ج ــاءت ال ـحــرب لـتـغـ ّـيــر مــواقــف
شخصيات مثل سيرغي كيرينكو،
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـسـ ـي ــاس ــات ال ــداخ ـل ـي ــة
فــي فــريــق بــوتـيــن .ك ــان كيرينكو
ً
ت ـك ـنــوقــراط ـيــا ف ــي ال ـس ــاب ــق وب ــدا
وكأنه يستفيد من الحرب لتحسين
مكانته ،فأصبح المسؤول عن دمج
األراض ــي األوكرانية المحتلة مع
ً
روسيا سياسيا .لكن على أرض
ً
الواقع ،لم يكن كيرينكو مستعدا
ل ـم ــواج ـه ــة ت ـع ـق ـي ــدات االحـ ـت ــال
العسكري ،واضـطــر للتعاون عن
ً
ق ــرب مــع األج ـه ــزة األم ـن ـيــة ،وردا
ّ
على ما يحصل ،بدأ يقلد مؤيدي
استعمال القوة في محيطه وتخلى
ع ــن سـمـعـتــه ال ـســاب ـقــة كـمـســؤول

ّ
براغماتي ،رغم تملقه الدائمَ ُ.
ات ـخ ــذ عـ ــدد كـبـيــر م ــن الــنــخــب
ً
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـتـ ــدلـ ــة األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى مـ ـ ـس ـ ــارا
ً
م ـشــاب ـهــا ،ف ــال ـي ــوم ،يـتـبـنــى نـظــام
بوتين عناصر مــن الدكتاتورية
ال ـع ـس ـك ــري ــة ،ورغ ـ ـ ــم االنـ ـتـ ـق ــادات
األخـ ـي ــرة الس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـحــرب
الروسية ،يتابع ّ
مؤيدو استعمال
الـقــوة صعودهم وقــد ّ
دم ــر القمع
السياسي أي مـعــارضــة حقيقية
عـ ـب ــر كـ ـب ــح مـ ـظ ــاه ــر االعـ ـ ـت ـ ــراض
الواضحة على النظام بحد ذاته،
وب ـس ـبــب ت ـصــاعــد ُز َخـ ــم ال ـح ــرب،
أصبحت مواقف النخب العدائية
التي كانت هامشية في السابق،
مثل يفغيني بريغوجين ،رئيس
ً
«مـجـمــوعــة فــاغـنــر» ،أكـثــر صخبا
ً
واس ـت ـفــزازا ،كــذلــك تبنى عــدد من
الشخصيات األخرى داخل النظام
مواقف متطرفة كانت مرفوضة في
السابق ،وحتى ديمتري مدفيديف،
ن ـ ــائ ـ ــب رئ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ــن
الــروســي ،ال ــذي كــان رئـيــس البلد
ُ
بين عامي  2008و 2012واعت ِبر
ً
ليبراليا فــي الماضي ،بــدأ يطلق
خطابات عدائية ضد حلف الناتو
وأوكرانيا عبر تطبيق «تلغرام».
يتألف المعسكر السياسي الطاغي
ّ
متوسعة وقوية
اليوم من مجموعة
ومتطرفة في دعمها للحرب ،وهو
ي ـع ـت ـبــر الـ ـغ ــزو ح ـم ـلــة وج ــودي ــة،
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.
فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،قـ ــد ي ـكــون
ً
ّ
توسع نفوذ الواقعيين أساسيا
إلنـهــاء ال ـصــراع ،فهم يــدركــون أن
مـســار روس ـيــا الــراهــن انـتـحــاري،
وأن ارتكاب أعمال وحشية أخرى
وإه ـ ـ ـ ـ ــدار الـ ـ ـم ـ ــوارد ال ـم ـت ـضــائ ـلــة

يفغيني بريغوجين

فالديمير بوتين

ديمتري مدفيديف

سيرغي كيرينكو

يـ ـسـ ـيـ ـئ ــان إل ـ ـ ــى مـ ـك ــان ــة روسـ ـي ــا
ً
ـراع
الـ ـمـ ـت ــده ــورة أص ـ ـ ــا فـ ــي صـ ـ ـ ٍ
سـتـضـطــر مــوس ـكــو إلن ـهــائــه في
نهاية المطاف ،لكن سيكون مسار
ً
هــذا المعسكر معقدا رغــم رغبته
الغزو.
في إنهاء ُ َ
ب ــرأي الــنــخــب الــروسـيــة ،يبقى
بشكل
إثبات الدعم للحرب (ولــو
ٍ
مختلف عن مسار القتال الراهن)
ً
ً
عـ ـ ــامـ ـ ــا أس ـ ــاس ـ ـي ـ ــا لـ ـصـ ـم ــوده ــا
ّ
ُ
السياسي ،ويعبر عدد متزايد من

ال ـ ــروس ـ ــي ك ـل ــه فـ ــي ح ــال ــة تــأهــب
بـ ـسـ ـب ــب الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرب ،واس ـ ـت ـ ـهـ ــداف
أوكرانيا بجميع المعدات المتاحة،
بـمــا ف ــي ذل ــك األس ـل ـحــة ال ـنــوويــة.
ً
(أط ـل ـقــت مــوس ـكــو حــدي ـثــا حملة
إعــام ـيــة واس ـع ــة إلق ـن ــاع الـعــالــم
بأن روسيا قــادرة على استخدام
تلك األسلحة عند الحاجة وهي
مـسـتـعــدة السـتـعـمــالـهــا) .ال يــزال
ه ـ ــؤالء ال ـق ــوم ـي ــون ال ـم ـت ـطــرفــون
يتوقعون تحقيق انتصار واضح
وس ـقــوط كـيـيــف بـيــد الـ ــروس في
نهاية المطاف ،وفي المقابل ،بدأ
عدد متزايد من الواقعيين يقتنع
بــأن موسكو تفتقر إلــى الـمــوارد
ال ـ ـتـ ــي تـ ـحـ ـ ّت ــاج إلـ ـيـ ـه ــا لـتـحـقـيــق
النصر .يفضل هــذا المعسكر أن
تتجنب روسيا أي هزائم إضافية
ع ـبــر تـجـمـيــد ال ـح ــرب وحـصــرهــا
بــال ـمــرح ـلــة ال ـت ــي وص ـل ــت إلـيـهــا،
وإنشاء خطوط دفاعية في محيط
مــواق ـع ـهــا ال ــراهـ ـن ــة ،واس ـت ـع ـمــال
التعزيزات العسكرية لكبح التقدم
األوكراني.
ال أح ــد ف ــي الـنـخـبــة الــروس ـيــة
مستعد لــدعــم ان ـس ـحــاب روسـيــا
إلى المواقع التي كانت قائمة في
 24فبراير الماضي ،ومع ذلك قد
ً
لتجميد
يضغط الواقعيون علنا ّ
الصراع بموجب اتفاق مؤقت مع
الـغــرب (يـتــم إبــرامــه مــع أوكــرانـيــا
ً
تحديدا) ،لكن يجب أن يتجاوزوا

ً
أوال مـ ــؤيـ ــدي اس ـت ـع ـم ــال ال ـق ــوة
المتطرفين ،إذ يبدي هذا الفريق
اس ـت ـع ــداده لـلـقـتــال ف ــي أوكــران ـيــا
ً
وصوال إلى نهاية الحرب المريرة،
وهو يتابع التأثير على الخطاب
السياسي المحلي ،ولتحقيق هذه
الغاية ،يجب أن يقنع المسؤولون
ً
ال ــواقـ ـعـ ـي ــون ب ــوت ـي ــن ش ـخ ـص ـيــا
ب ــاالعـ ـت ــراف ب ــال ــواق ــع وتـفـضـيــل
م ـق ــارب ــة أك ـث ــر ع ـقــان ـيــة لـخــوض
ال ـص ــراع ،لـكــن حـتــى لــو استسلم
بوتين واعترف بأن تجميد الحرب
أف ـضــل خ ـيــار ل ــروس ـي ــا ،ل ــن تـهــدأ
م ـخــاوف النخبة الــروسـيــة 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
ف ــي الـكــرمـلـيــن ،فـيـجــب أن يطرح
ً ُ
اقـ ـت ــراح ــا ت ـم ـ ّـه ــد ف ـيــه م ـحــادثــات
ال ـس ــام ب ـيــن روس ـي ــا وأوك ــران ـي ــا
إلقامة حوار روسي أميركي بشأن
مخاوف موسكو االستراتيجية،
ومــن خــال هــذا الـحــوارُ ،يفترض
َ ْ
ّ
أن ت ــط ـ َـم ـ ِـئ ــن روس ـ ـيـ ــا إل ـ ــى أن ـهــا
ستبقى دولة مستقرة ومستقلة،
وتستطيع الــواليــات المتحدة أن
ُ
تحقق هــذا الهدف عبر الموافقة

ع ـل ــى م ـن ــاق ـش ــة م ـس ـت ـق ـبــل حـلــف
الناتو ،كذلك يجب أن ّ
يقدم الغرب
ل ــروس ـي ــا ت ـط ـم ـي ـنــات ت ـض ـمــن أال
ً
تصبح أوكرانيا جزءا من مشروع
غربي و«معاد لروسيا» ،كما يزعم
بوتين.
ً
نظرا إلى وفرة األعمال المريعة
التي ارتكبتها روسـيــا ،لــن تكون
ُ
رضية ألوكرانيا
هــذه النتيجة م ِ
أو حلفائها الغربيين ،لكن في ظل
الظروف الراهنة ،يظن بوتين أنه
مضطر لمتابعة قصف أوكرانيا
ومـهــاجـمـتـهــا ،وعـلــى عـكــس جــزء
كبير من النخبة الروسية ،يبدو
ً
ب ــوت ـي ــن م ـق ـت ـن ـعــا ب ـ ــأن أوك ــران ـي ــا
محكومة بالفشل رغــم كــل شــيء.
يبقى هدفه الشخصي في الوقت
ً
الراهن تكتيكيا ،وهو يقضي بكبح
االعـتــداءات األوكــرانـيــة ،ومقاومة
الضغوط ،ثم انتظار انهيار الدولة
األوكرانية ،وهي مسألة وقت من
وجهة نظره ،ويستطيع بوتين أن
ً
ُي ّ
صعد الوضع أيضا ،فيلجأ إلى
األسلحة النووية ،وسيكون إقناع
الواقعيين بأن السالم مع أوكرانيا
ال يعني بالضرورة انهيار روسيا
م ـهـ ّـمــة بــال ـغــة ال ـص ـعــوبــة ،لكنها
الطريقة الوحيدة على األرجح كي
ـارثَــي،
ينهي الكرملين غ ــزوه الـكـ ُ
حتى ذلك الحين ،ستضطر النخب
ً
الواقعية أيضا للرهان على الدولة
القوية وزعيمها القوي.

المسؤولين عن دعمهم لتصعيد
الوضع ،وقد أصبح هذا الموقف
ً
شــائـعــا على نـطــاق واس ــع ،فرغم
اخ ـتــاف طبيعة الـمـصــالــح التي
أص ـب ـح ــت ع ـل ــى ال ـم ـح ــكُ ،ي ـجـ ِـمــع
الـ ـتـ ـكـ ـن ــوق ــراط ،وخـ ـ ـب ـ ــراء األمـ ـ ــن،
والقوميون المحافظون ،ورجال
األع ـم ــال ،عـلــى أهـمـيــة أال تخسر
ً
روسيا في أي ظرف ،خوفا من أن
تــؤدي هــذه الخسارة إلــى انهيار
ً
النظام الذي يتكلون عليه جميعا.
لكن ب ــدأت االنـقـســامــات تــزداد
ً
عـمـقــا ف ــي مــوسـكــو ح ــول طريقة
تحقيق ذلــك ال ـهــدف ،حيث يريد
أكبر داعمي الحرب ،بمن في ذلك
مـحــافـظــون أيــديــولــوج ـيــون مثل
ن ـي ـكــوالي بــاتــروش ـيــف والــزع ـيــم
ال ـش ـي ـشــانــي رمـ ـض ــان ق ــدي ــروف،
إعـ ــان تـعـبـئــة شــام ـلــة ،وتجنيد
ج ـم ـي ــع األشـ ـ ـخ ـ ــاص ال ـمــؤه ـل ـيــن
ف ــي روسـ ـي ــا ،ووض ـ ــع االق ـت ـصــاد

ً
ً
العالم بعد االتفاق النووي اإليراني لن يتخذ مسارا إيجابيا
•
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ك ــاد االت ـفــاق ال ـنــووي الـ ُـم ـعـ ّـدل مــع إي ــران
يكتمل فــي شـهــر م ــارس ثــم فــي أغـسـطــس،
ً
لكن لــم يعد أحــد مقتنعا بإمكانية إنقاذه
الـ ـي ــوم ،إذ يـعـتـبــر ال ـخ ـب ــراء «خ ـط ــة الـعـمــل
الشاملة المشتركة» فــي حالة غيبوبة في
أفضل األحوال ،أو ربما ماتت بالكامل ،ورغم
جوالت المفاوضات المتكررة في فيينا منذ
عــام  2021وتـعــدد المناسبات الـتــي كــادت
ُ
تحقق اإلنـجــاز المطلوب ،فشلت الواليات
المتحدة وإي ــران فــي إع ــادة إحـيــاء االتـفــاق
ً
ً
الذي اعتبره مؤيدوه عامال أساسيا للحفاظ
على األمن اإلقليمي ومنع إيران من تصنيع
قنبلة نووية.
ي ـقــول مـ ــارك ف ـي ـتــزبــاتــريــك ،م ـس ــؤول في
المعهد الــدولــي للدراسات االستراتيجية:
«قــد تكون خطة العمل الشاملة المشتركة
َ
في حالة من الغيبوبة التامة ،لكنها لم ت ُمت
بعد ،فال يريد ٌّ
أي من األطراف على األقل أن
يعلن مــوتـهــا ،ألن هــذا الـنــوع مــن المواقف
ً
سيكون اعترافا بفشل السياسة الخارجية»،
ً
ل ـكــن ي ـب ــدو خ ـب ــراء آخ ـ ــرون أك ـث ــر ت ـشــاؤمــا،
ويقول علي فايز ،مدير الـشــؤون اإليرانية
وكبير المستشارين في «مجموعة األزمات
الــدولـيــة»« :يصعب أن نتوقع إع ــادة إحياء
االتفاق» ،أما إيلي جيرانماييه ،نائبة رئيس
برنامج الشرق األوسط وشمال إفريقيا في
المجلس األوروبـ ــي لـلـعــاقــات الـخــارجـيــة،
فتعتبر ه ــذه الـمـســاعــي فــارغــة المضمون
أكـثــر مــن أي وقــت مـضــى ،ولــم يعد الوضع
برأيها يدعو إلى التفاؤل ،كذلك ،يعتبر فرزان
ً
نديمي من «معهد واشنطن» االتفاق ميتا
على أرض الواقع.
ل ـكــن إذا م ــات ــت «خ ـط ــة ال ـع ـمــل الـشــامـلــة
المشتركة» ،ما الذي سيحصل في المراحل
المقبلة؟ ربما أصبحت إيران منذ اآلن دولة
ً
تتجاوز العتبة النووية وقد تتمكن قريبا
م ــن إن ـت ــاج س ــاح ن ـ ــووي ،ك ــذل ــك ق ــد تـغــرق
ّ
ّ
فتتوسع عمليات
المنطقة في سباق تسلح،
التجسس الخطيرة بين إيــران وإسرائيل،

حتى أن مواجهة عسكرية قد تندلع في أي
لحظة وتتورط فيها الواليات المتحدة.
ُّ
س ـب ــق أن ات ـ ِـهـ ـم ــت طـ ـه ــران بــاس ـت ـع ـمــال
عمالئها لمهاجمة الـمــواقــع األميركية في
المنطقة واستهداف حلفاء واشنطن ،وفي
ظل غياب أي مفاوضات نووية مستمرة ،قد
تزيد طهران عدائيتها ووتيرة اعتداء اتها
برأي خبراء السياسة اإليرانية.
في المقابل ،قد يفرض االتحاد األوروبي
والـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ع ـق ــوب ــات م ـت ــزاي ــدة،
ُ
ويـسـ ّـهــان عمليات التخريب اإلسرائيلية
ال ـخ ـف ـي ــة ل ـل ـم ـح ـطــات الـ ـن ــووي ــة اإلي ــرانـ ـي ــة،
وي ّ
ُ
شجعان التحالف الدفاعي الناشئ بين
الـمـمـلـكــة ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة ،واإلمـ ـ ــارات
ـران،
العربية المتحدة ،وإسـ ّـرائـيــل ،ضــد إي ـ ّ
ح ـتــى أن ال ـغ ــرب ق ــد ي ـفــكــر بـتـنـفـيــذ تــدخــل
ع ـس ـك ــري مـ ـب ــاش ــر ،وصـ ـل ــت إدارة ب ــاي ــدن
ً
إلـ ــى ال ـس ـل ـطــة وهـ ــي تـحـمــل عـ ـ ـ ً
ـداء واض ـح ــا
لسياسة «الضغوط القصوى» التي أطلقها
الرئيس السابق دونالد ترامب ضد إيران،
لـكــن أصـبـحــت «خ ـطــة احـتـيــاطـيــة» عــدائـيــة
ً
بالقدر نفسه قيد النقاش راهـنــا ،وتقترح
هــذه الخطة فــرض عقوبات على الكيانات
الـصـيـنـيــة ال ـتــي ت ـس ـتــورد الـنـفــط اإلي ــران ــي
ال ـ ـخـ ــام ،وت ـس ــري ــع ت ـس ـل ـيــم أن ـظ ـم ــة ال ــدف ــاع
األساسية إلى إسرائيل ،منها ناقالت التزود
بالوقود التي تسمح بشن ضربات جوية
طويلة المدى لتمكين البلد من استهداف
البنية التحتية النووية في إيران.
ي ـق ــول دب ـل ــوم ــاس ــي أوروبـ ـ ـ ــي ،ت ـك ـلــم مع
ص ـح ـي ـفــة «فـ ــوريـ ــن ب ــول ـي ـس ــي» شـ ــرط ع ـ ّـدم
ُ
اإلفصاح عن هويته ،إنه يتوقع أن تصنع
ً
ً
إيران سالحا نوويا أو تصبح مستعدة على
األقل لتصنيع سالح مماثل في أسرع وقت
إذا انهارت جهود إعادة إحياء االتفاق ،فهو
مكتبه في بروكسل أنه يتوقع
يضيف من ّ
أن يحصل تدخل عسكري أميركي في نهاية
ّ
ً
الـمـطــاف لمنع إي ــران مــن الـتـســلــح نــوويــا،
ويضيف علي فايز« :إذا سارت إيران في هذا
فستصبح الواليات المتحدة أمام
االتجاه،
ّ َ
ّ
َ
محبذين :تعلم كيفية التعايش
خيارين غير

إبراهيم رئيسي
مع قنبلة إيرانية أو قصف إيران.
بـ ــرأي إي ـلــي جـيــرانـمــايـيــه م ــن المجلس
األوروب ـ ـ ــي ل ـل ـعــاقــات ال ـخ ــارج ـي ــة ،ال يظن
الـ ـكـ ـثـ ـي ــرون ف ـ ــي أوسـ ـ ـ ـ ــاط االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات
األميركية أن إيران قررت منذ اآلن تصنيع
قنبلة ،لكن يتوقع خبراء آخــرون أن يرتفع
هذا االحتمال بقوة إذا انهارت «خطة العمل
ً
الشاملة المشتركة» رسميا  ،فقد سبق أن
ّ
اهـتــزت العواصم الغربية بسبب رد إيــران
عـلــى ان ـس ـحــاب إدارة ت ــرام ــب م ــن االت ـف ــاق،
فاقتربت عمليات تخصيب اليورانيوم فيها
من العتبة الالزمة لتصنيع قنبلة ،وال يشك
الكثيرون بنزعة إي ــران إلــى تخفيض مدة
االختراق النووي وحصرها بأسابيع قليلة
من خالل تكثيف التخصيب وبلوغ نسبته
 %90إذا لم يتجدد االتفاق.
يقول فيتزباتريك« :ستتابع إيران إنتاج
اليورانيوم بمستويات أعلى من التخصيب،
ُ ّ
ً
وتـشــغــل أجـهــزة طــرد مــركــزي أكـثــر تـقـ ّـدمــا،
َ
ـحـ ّـد من مراقبة الوكالة الدولية للطاقة
وتـ ِ
ً
الــذريــة ،تزامنا مــع االلـتــزام الـتــام باالتفاق
الذي سبق «خطة العمل الشاملة المشتركة».
يـتـعـلــق هــدف ـهــا الــرئ ـي ـســي بــالـضـغــط على
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة وإج ـب ــاره ــا ع ـلــى رفــع
العقوبات وتقريب إيران من إنتاج أسلحة
نووية».

جو بايدن
ق ــال ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي ج ــو ب ــاي ــدن إن
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة م ـس ـت ـعــدة السـتـعـمــال
الـقــوة ضــد إي ــران «كملجأ أخـيــر» ،لكن بدل
إطالق جولة أخرى من الضغوط القصوى
أو شن ّ حرب شاملة ،يظن بعض المحللين
ً
أنه يفضل مقاربة دبلوماسية أكثر ابتكارا:
إنـ ـ ــه شـ ـك ــل مـ ــن سـ ـي ــاس ــة االح ـ ـ ـتـ ـ ــواء حـيــث
يـحــدد ال ـغــرب ح ــدود الـتـحــركــات اإليــرانـيــة
ً
فــي المنطقة ،تــزامـنــا مــع إط ــاق تـهــديــدات
بــاسـتـعـمــال ق ــوة عـسـكــريــة م ـح ــدودة وب ــدء
م ـف ــاوض ــات م ـح ــوره ــا م ـســألــة واحـ ـ ــدة مع
طهران .اقترحت «مجموعة األزمات الدولية»
ً
مثال أن تلغي الواليات المتحدة قرار تجميد
ً
األصول اإليرانية في الخارج جزئيا مقابل
َ
ـح ـ ّـد إيـ ـ ــران م ــن مـ ـخ ــزون ال ـي ــوران ـي ــوم
أن ت ـ ِ
ُ
الم ّ
خصب بنسبة .%60
ّ
لكن انعدام الثقة الذي أعاق المحادثات
ً
ف ــي فـيـيـنــا سـيـلـقــي بـثـقـلــه أي ـض ــا ع ـلــى أي
ات ـف ــاق ـي ــات مـسـتـقـبـلـيــة .ي ـظ ــن الـ ـخـ ـب ــراء أن
التسويات التي سعى إليها الدبلوماسيون
الشاملة
بأصعب الطرق إلنقاذ «خطة العمل َ
المشتركة» ،عبر مراعاة مخاوف الطرفين،
فشلت فــي إر ضــا ئـهـمــا بالشكل المناسب.
ّ
ً
يتعلق أحد الخالفات مثال بتحقيق أجرته
الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول نشاطات
إيران النووية في ثالثة مواقع غير معلنة.

دعت إيران إلى إنهاء ذلك التحقيق وعرضت
ً
على الوكالة حديثا زيارة تلك المواقع ،لكن
تطالب الوكالة في الوقت نفسه بتفاصيل
عن مصير اليورانيوم الموجود هناك.
ويوضح فيتزباتريك« :إذا وصلت كميات
اليورانيوم إلى المخزون الذي تراقبه الوكالة
الــدولـيــة للطاقة الــذريــة (يـمـكــن الـتــأكــد 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».
ل ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــن ال ي ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤالء ال ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــراء
ّ
ستقدم هذا النوع
والدبلوماسيون أن إيران
ً
من المعلومات يوما ألنها قد تدين نفسها
بهذه الطريقة .تفترض إيــران أن التحقيق
س ـي ـك ــون أشـ ـب ــه بـ ـمـ ـط ــاردة غ ـي ــر مـ ـح ــدودة
ً
استنادا إلى المعلومات االستخبارية التي
تحصل عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية
من ّ
عدوتها اللدودة إسرائيل التي اعترضت
على إقرار االتفاق منذ البداية.
طــالـبــت إيـ ــران بـشـطــب ال ـح ــرس ال ـثــوري
اإلي ــران ــي مــن قــائـمــة الـمـنـظـمــات اإلرهــابـيــة
ـت سابق من هــذه السنة،
الخارجية في وقـ ٍ
مع أن هذا الطلب ليس من اختصاص خطة
العمل الشاملة المشتركة .كشفت تقارير
ّ
إعالمية في شهر أغسطس أن إيران تخلت
عن هذا الشرط ،لكن يقول مصدر دبلوماسي
ُ
ص ّر عليه حتى اآلن.
أوروبي إنها ت ِ
في الفترة األخيرة ،تراجعت أي رغبة في
استئناف المحادثات مع إيران في واشنطن
ّ
مسيرة
وبروكسل ،بعد استعمال طائرات
أرس ـل ـت ـهــا إيـ ـ ــران إلـ ــى روسـ ـي ــا الس ـت ـهــداف
الـمــدنـيـيــن ف ــي أوك ــران ـي ــا ،وب ـعــدمــا قوبلت
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات داخـ ـ ــل إيـ ـ ـ ــران بــاس ـت ـع ـمــال
القوة الوحشية من جانب شرطة مكافحة
الشغب وقــوات أمن بمالبس مدنية .كذلك،
يتفاقم المأزق المرتبط بالمحادثات بسبب
الطريقة الـتــي اعتمدتها إي ــران والــواليــات
المتحدة إلع ــادة تقييم مستوى نفوذهما
ع ـلــى ط ــاول ــة ال ـم ـف ــاوض ــات .ت ـظــن إي ـ ــران أن
قوتها في التفاوض زادت منذ ارتفاع أسعار

النفط بسبب الحرب في أوكرانيا ،ما يعني
ً
أن يصبح ال ـغــرب أكـثــر اس ـت ـعــدادا لتقديم
التنازالت وإعادة النفط اإليراني إلى السوق
العالمي ،لكن تريد الــواليــات المتحدة ّمن
جهتها أن تنتظر لفترة وتعرف مدى تأثر
استقرار النظام اإليراني باالحتجاجات التي
ً
أطلقها موت الشابة مهسا أميني ( 22عاما)
ُ
التي اعت ِقلت ألنها لم تكن ترتدي الحجاب
بالشكل المناسب.
ي ـ ـ ـظـ ـ ــن ب ـ ـ ـعـ ـ ــض ا ل ـ ـم ـ ـح ـ ـل ـ ـل ـ ـيـ ــن أن هـ ـ ــذه
ُاالحتجاجات الحاشدة ما كانت لتندلع لو
أعيد إحياء «خطة العمل الشاملة المشتركة»
واس ـت ـفــاد مـنـهــا االق ـت ـصــاد اإلي ــران ــي ،لكن
ذك ــر الــرئـيــس اإلي ــران ــي الـمـتـشــدد ،إبــراهـيــم
ً
رئيسي ،أنه ليس مستعجال إلتمام االتفاق
رغــم كــل شــيء ،فـقــال أمــام الجمعية العامة
لألمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي:
«لقد نجحنا فــي إبـطــال مفعول العقوبات
[األم ـي ــرك ـي ــة] ف ــي حـ ــاالت ك ـث ـيــرة ،تـعـ ّـرضــت
سياسة الضغوط القصوى لهزيمة محرجة،
فنحن وجدنا مسارنا بمعزل عن أي اتفاق،
ً
وسنتابع المضي قدما بكل ثبات» .كذلك،
غ ـ ّـرد مـسـتـشــار فــريــق ال ـت ـفــاوض اإلي ــران ــي،
محمد مرندي ،أن إيران ستتحلى بالصبر،
فكتب« :الشتاء يقترب واالتحاد األوروبــي
يواجه أزمة طاقة خانقة».
ُ
ـصـ ّـر األمـيــركـيــون وشــركــاؤهــم في
لكن يـ ِ
مـطـلــق األح ـ ــوال عـلــى أن ـهــم ط ــرح ــوا أفـضــل
ـرض م ـم ـكــن ع ـلــى ط ــاول ــة ال ـم ـف ــاوض ــات،
عــ ٍ
ي ـ ـقـ ــول ب ـي ـت ــر سـ ـت ــان ــو ،الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم
الخارجية في االتـحــاد األوروب ــي:
الـشــؤون ُ
«ل ـق ــد اس ـت ــن ـ ِـزف ــت م ـســاحــة ال ـت ـف ــاوض منذ
فترة ،وأصبح النص النهائي الــذي يراعي
ّ
المعنية على الـطــاولــة ،لن
جميع األط ــراف
يخضع هذا النص ألي مفاوضات جديدة»،
وف ــي غـضــون ذل ــك ،تـتــابــع إيـ ــران تخصيب
اليورانيوم وتتجنب رقابة الوكالة الدولية
ل ـل ـطــاقــة الـ ــذريـ ــة ،وفـ ــي ال ـن ـه ــاي ــة ،يستنتج
ّ
يصب في مصلحتنا ،وقد
ستانو« :الزمن ال
حان الوقت التخاذ قرار سياسي حاسم».
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دوليات

روسيا تعرض لقاء
بين إردوغان واألسد
لوقف «الهجوم التركي»
وضعت روسيا ثقلها إلقناع
تركيا بعدم شن هجوم بري
على سورية ،عارضة التوسط
للقاء بين الرئيسين التركي
والسوري لتسوية خالفاتهما،
في حين ّ
تعهد العراق بنشر
الجيش على الحدود مع تركيا
وإيران.

العراق يحذر
قآني من تصادم
مع الواليات
المتحدة

ألـقــت روسـيــا ،الــاعــب الــدولــي
األقـ ـ ـ ـ ــوى ف ـ ــي سـ ـ ــوريـ ـ ــة ،ب ـث ـق ـل ـهــا
إلقـ ـن ــاع ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي رج ــب
ط ـيــب إردوغ ـ ـ ــان م ــن ش ــن هـجــوم
بـ ــري داخ ـ ــل األراض ـ ـ ــي ال ـســوريــة
الس ـت ـهــداف المسلحين األكـ ــراد،
وع ــرض ــت ال ـت ــوس ــط ل ـع ـقــد ل ـقــاء
بين إردوغـ ــان ونـظـيــره الـســوري
بشار األسد.
ورغــم تــوســع القصف التركي
بالمدفعية والـطــائــرات المسيرة
والمقاتالت لمناطق كردية داخل
سورية ليشمل مناطق المالكية
ً
وال ـقــام ـش ـلــي بــال ـح ـس ـكــة ،فـضــا
عـ ــن م ـح ــاف ـظ ـت ــي الـ ــرقـ ــة وح ـل ــب،
أش ــار مـبـعــوث الــرئـيــس الــروســي
ألكسندر الفرينتييف ،أمــس ،في
ت ـصــري ـحــات لـ ـ «س ـبــوت ـي ـنــك» إلــى
أن أنقرة «قد تتراجع» عن القيام
ً
بعمليتها البرية ،مبينا أن «وزارة
الدفاع الروسية تتواصل بشكل
ً
وثيق جــدا مع نظيرتها التركية
إلقناعها بـضــرورة االمتناع عن
هذه الخطوات وال يزال هناك أمل
في أن تتخلى عن العملية».
وتـ ــابـ ــع الف ــري ـن ـت ـي ـي ــف ،الـ ــذي
كـ ــان ي ـ ــرأس ال ــوف ــد ال ــروس ــي في
مـحــادثــات أسـتــانــة بين موسكو
وأنقرة وطهران« :ناقشنا موضوع
ً
العملية الـبــريــة وطـبـعــا لــم نتلق
تأكيدات بأنها لن تنفذ ،لكن هناك
احتمالية بأن يعدلوا عنها».
وأضـ ــاف« :أعـتـقــد أن موسكو
ستكون مستعدة لتوفير منصة
للقاء الرئيسين إردوغان واألسد،
إذ ك ــان ــت ه ـن ــاك رغ ـب ــة مـشـتــركــة
ب ـيــن ال ـجــان ـب ـيــن .أن ــا ال أش ــك في
ً
ذل ـ ــك» ،م ـض ـي ـفــا« :هـ ــذا االج ـت ـمــاع
ً
مـهــم جـ ــدا ،وي ـجــب الـتـحـضـيــر له
بشكل صـحـيــح ،وتهيئة ظــروف

سلة أخبار
اعتقال فلسطيني خطط
لتفجير حافالت إسرائيلية

ضربة تركية تشعل منشأة هيدروكربونية في الحسكة أمس األول (أ ف ب)
معينة له لترسل نتائجه اإلشارة
الـصـحـيـحــة» إل ــى جـمـيــع أط ــراف
النزاع ،لتسوية األزمــة السورية.
ووفق المتحدث باسم الكرملين
دميتري بيسكوف ،فإنه ال يوجد
ً
ح ــالـ ـي ــا ات ـ ـفـ ــاق ل ـل ـق ــاء أردوغـ ـ ـ ــان
واألسد في روسيا ،لكن ذلك ممكن
من الناحية النظرية.

واشنطن والغرب
وف ـ ــي اتـ ـ ـه ـ ــام ل ــواشـ ـنـ ـط ــن ،لــم
يستبعد الفرنتيف ،أن يكون هناك
«قائد متمرس» وراء تنشيط أكراد
سورية ضد تركيا والعراق ضد
إي ـ ــران ،وقـ ــال« :ت ـفــاقــم ال ــوض ــع ال
يحدث ببساطة».
وأوض ـ ـ ـ ــح أن ال ـ ـغـ ــرب يـعـتـبــر
س ـ ــوري ـ ــة جـ ـب ـه ــة إضـ ــاف ـ ـيـ ــة ضــد
روسية ودون أي لبس الواليات
الـمـتـحــدة وراء ذل ــك ألن ـهــا تدعم
ً
أيـ ـ ـض ـ ــا األك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد اإلي ـ ــرانـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن،
وتحرضهم على االحتجاج ضد
ً
ط ـ ـهـ ــران ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن تــركـيــا
اتـهـمـتـهــا م ـبــاشــرة ب ــدع ــم الــذيــن

يـقـفــون وراء الـهـجـمــات األخ ـيــرة
ع ـل ـي ـهــا ،ألن األك ـ ـ ــراد ل ــم ي ـكــونــوا
ل ـي ـش ـن ــوا مـ ـث ــل هـ ـ ــذه ال ـه ـج ـم ــات
المدوية دون موافقة واشنطن.
وفي دليل على عمق التنسيق
بين البلدين ،ناقش وزير الدفاع
ال ــروس ــي س ـي ــرغ ــي ش ــوي ـغ ــو مــع
ن ـظ ـيــره ال ـتــركــي خ ـلــوصــي أك ــار،
ف ــي م ـح ــادث ــة ت ـل ـي ـفــون ـيــة ،أم ــس،
الـ ــوضـ ــع فـ ــي الـ ـشـ ـم ــال الـ ـس ــوري
وبعض القضايا المتعلقة بصفقة
الحبوب.
وقالت المتحدثة باسم وزارة
الـخــارجـيــة ،مــاريــا زاخ ــاروف ــا ،إن
إط ــاق ال ـق ــوات الـتــركـيــة لعملية
عسكرية برية سيزيد التوتر في
ً
الـمـنـطـقــة وسـ ـي ــؤدي أيـ ـض ــا إلــى
زيــادة نشاط المسلحين ،مؤكدة
ً
ً
أن هـ ـن ــاك «ات ـ ـص ـ ــاال وثـ ـيـ ـق ــا مــع
الجانب التركي وتفهم لمخاوفه
من تهديد أمنه القومي».

«قسد» و«البنتاغون»
وبسبب موقفها غير الحاسم

ض ــد ت ــرك ـي ــا ،أع ـل ــن ق ــائ ــد «قـ ــوات
س ــوري ــة الــدي ـمــوقــراط ـيــة» (قـســد)
مـظـلــوم عـبــدي أم ــس األول وقــف
التنسيق مــع الجيش األميركي،
ً
ق ــائ ــا« :ع ـم ـل ـنــا ض ــد داع ـ ــش مــع
التحالف الدولي قد توقف ،ألننا
منشغلون بالهجمات التركية»،
ً
ً
مشيرا إلــى تأثر التنسيق أيضا
مع روسيا.
في هــذه األثـنــاء ،حــذرت وزارة
ال ــدف ــاع األم ـيــرك ـيــة (الـبـنـتــاغــون)
مــن أن الـضــربــات التركية هــددت
س ــام ــة ج ـن ــوده ــا وأن تـصــاعــد
الموقف يهدد سنوات من التقدم
في حرب «داعش».
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدث بـ ــاسـ ــم
البنتاغون بــات راي ــدر ،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
ً
داعش» ،مشددا على أن «التهدئة
الفورية ضرورية من أجل الحفاظ

على التركيز على مهمة هزيمة
داع ـ ـ ــش وض ـ ـمـ ــان س ــام ــة وأمـ ــن
األف ـ ـ ـ ــراد ع ـل ــى األرض» .وك ــان ــت
مـسـيــرة تــركـيــة قصفت قـبــل أيــام
قاعدة أميركية كردية.

أكراد العراق
وف ـ ـ ـ ــي ت ـ ـط ـ ــور م ـ ـ ـ ـ ـ ــواز ،ق ـ ـ ــررت
الحكومة العراقية برئاسة محمد
شـ ـي ــاع الـ ـس ــودان ــي إعـ ـ ـ ــادة نـشــر
الـجـيــش لـمـســك ال ـخــط الـصـفــري
ع ـل ــى ط ـ ــول الـ ـ ـح ـ ــدود مـ ــع إي ـ ــران
وتــركـيــا لــوقــف الـقـصــف المتكرر
ال ــذي نـفــذتــه جــارتــاه واسـتـهــدف
مناطق بإقليم كردستان خاضعة
لسيطرة قوات البشمركة الكردية.
وقالت الحكومة بعد اجتماع
للمجلس الوزاري لألمن الوطني
شارك فيه رئيس أركان البشمركة
إن ه ـ ـ ـ ـ ــذه ا ل ـ ـ ـخ ـ ـ ـطـ ـ ــة س ـ ـتـ ــو ضـ ــع
«بــال ـت ـن ـس ـيــق م ــع ح ـكــومــة إقـلـيــم
كردستان ووزارة البشمركة» .وأكد
الناطق باسم حكومة كردستان
الوك غفوري أن «حكومة اإلقليم

سترسل تعزيزات من البشمركة
إلى الحدود».
وكان وزير الخارجية اإليراني
ح ـس ـيــن أم ـي ــر ع ـبــدال ـل ـه ـيــان ق ــال
أمـ ــس األول ،إن بـ ـغ ــداد تـعـهــدت
بنزع سالح المجموعات الكردية
اإليرانية المعارضة التي تقيم في
أراض ــي إقـلـيــم كــردسـتــان الـعــراق
وإبعادها عن الحدود.
وك ــان مـصــدر أبـلــغ «الـجــريــدة»
أن ق ــائ ــد «ف ـي ـلــق الـ ـق ــدس» ال ـل ــواء
إسـمــاعـيــل قــآنــي أخ ـطــر الـقـيــادة
اإليــران ـيــة بـعــد عــودتــه مــن زي ــارة
إلى بغداد ،أن الحكومة العراقية
أب ـل ـغ ـت ــه بـ ـ ــأن بـ ـع ــض ال ـف ـص ــائ ــل
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.

لبنان :مفاجأة لـ «الدستوري» والتواصل بين بكركي و«حزب الله» يتقدم
•

بيروت  -منير الربيع

طغى قرار المجلس الدستوري في لبنان
النائبين الـمـعــارض رامــي
بإبطال نيابة
ّ
فنج عن المقعد السني لمصلحة فيصل
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 الــدسـتــوري لن

ي ــؤدي إل ــى تغيير مـلـمــوس فــي تــوازنــات
ً
المجلس النيابي ،لكنه يمثل تـطــورا في
ً
آلية عمل المجلس ،خصوصا أن إبطال
النيابة استتبع بــإعــان فــوز المرشحين
ً
اآلخـ ــريـ ــن بـ ـ ــدال م ــن إج ـ ـ ــراء ج ــول ــة إع ـ ــادة
لالقتراع.
ومـ ـ ــن الـ ـم ــرج ــح أن ت ــؤث ــر الـ ـم ــؤش ــرات
ً
خ ــارج ـي ــا م ـثــل ع ـ ــودة «ح ـ ــرب الـ ـظ ــل» بين
طهران وتل أبيب ،واستمرار االحتجاجات
ف ــي إيـ ـ ــران ،ع ـلــى ح ــزب ال ـلــه وتــدف ـعــه إلــى

ً
الـتـشــدد فــي مطالبه وص ــوال إلــى التبني
العلني لترشيح سليمان فرنجية لهذا
المنصب.
فــي هــذا السياق ،تكشف مـصــادر متابعة
أن فرنجية بدأ حركة جدية لتوسيع مروحة
اتصاالته سواء مع دول الخليج أو مع فرنسا
ال ـتــي تـشـيــر بـعــض ال ـم ـصــادر إل ــى أن هـنــاك
ج ـهــات فـيـهــا بــاتــت مـقـتـنـعــة ب ـخ ـيــار إن ـجــاز
التسوية على فرنجية ألن لبنان ال يمتلك
ترف إضاعة الوقت.

تبقى العقدة األبرز التي يواجهها فرنجية،
ه ــي رف ـ ــض زعـ ـي ــم «الـ ـتـ ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر»
ً
جبران باسيل كليا تبني ترشيحه أو دعمه،
وه ــذا يــدفــع بعض الشخصيات المسيحية
المؤيدة لفرنجية للتحرك باتجاه حزب الله
والـبـطــريــركـيــة الـمــارونـيــة للبحث عــن نقاط
مشتركة.
ف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار تـكـشــف ال ـم ـع ـلــومــات عن
استمرار اللقاءات بين مقربين من حزب الله
وآخــريــن مــن البطريركية الـمــارونـيــة 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.
هـ ــذا ال ـخ ـي ــار ي ـع ـت ـبــره فــرن ـج ـيــة األف ـض ــل
بالنسبة إليه لتأمين مظلة سياسية مسيحية
حــول عالقته مــع حــزب الـلــه ومــن شأنها أن
تضغط على باسيل الذي يعتبر نفسه الغطاء
المسيحي الوحيد للحزب.

األمم المتحدة تطالب إيران بوقف قمع االحتجاجات
•  14ألف معتقل منذ بدء التظاهرات • سالمي يهدد المصالح الغربية
تـ ـ ــوالـ ـ ــت اإلدانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات األمـ ـمـ ـي ــة
والغربية لطهران خالل مناقشة
مـجـلــس ح ـقــوق اإلن ـس ــان الـتــابــع
ً
لــأمــم الـمـتـحــدة أم ــس ،مـقـتــرحــا
قــدمـتــه مجموعة تـضــم  50دولــة
بقيادة ألمانيا وآيسلندا لتشكيل
لجنة جــد يــدة لتقصي الحقائق
والتحقيق فــي االنـتـهــاكــات التي
ترتكبها السلطات ،لقمع موجة
االحتجاجات المطالبة بالتغيير
وال ـ ـم ـ ـتـ ــواص ـ ـلـ ــة مـ ـن ــذ م ـن ـت ـصــف
سبتمبر الماضي.
وخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـج ـ ـل ـ ـس ـ ــة ،طـ ــالـ ــب
المفوض السامي لحقوق اإلنسان
في األمــم المتحدة ،فولكر تورك،
إيران بوقف قمع المتظاهرين.
وكشف تورك أن األمم المتحدة
جـمـعــت ب ـيــانــات ت ــؤك ــد «اع ـت ـقــال
ن ـح ــو  14أل ـ ــف شـ ـخ ــص ،بـيـنـهــم
أطفال ،في سياق االحتجاجات»،
ً
واص ـف ــا ه ــذا ال ــرق ــم بــأنــه ص ــادم.
وأكد أن إيران تشهد «أزمة حقوق
إنـســان متكاملة األرك ــان» وأشــار
إلى مقتل  300شخص حتى اآلن
في االحتجاجات ،منهم أكثر من
ً
 40طفال.
م ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،قـ ــالـ ــت وزيـ ـ ــرة
ال ـخ ــارج ـي ــة األل ـم ــان ـي ــة ،أنــال ـي ـنــا
بـيــربــوك ،فــي االجـتـمــاع« :النظام
اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي يـ ـه ــدد ال ـم ـت ـظــاهــريــن
ب ـع ـقــوبــة اإلع ـ ـ ــدام ل ـم ـج ــرد أن ـهــم
يطالبون بالحقوق التي نريدها

ً
جميعا» ،فيما طالب ممثل فرنسا
ب ـ ـ «إنـ ـ ـش ـ ــاء آلـ ـي ــة ل ـل ـت ـح ـق ـيــق فــي
االنتهاكات» .وطالب ممثلو الدول
المشاركة في هذا االجتماع برفع
ال ـق ـيــود وال ـض ـغــط ع ـلــى وســائــل
اإلع ـ ــام وال ـص ـحــاف ـي ـيــن ،وكــذلــك
وقـ ــف ق ـمــع ال ـن ـش ـطــاء الـمــدنـيـيــن
في إيران.
وأش ـ ــار م ـم ـثــل أوك ــرانـ ـي ــا إلــى
دعــم إي ــران لــروسـيــا فــي الهجوم
على كييف .فــي الـمـقــابــل ،تناول
ممثلو الصين وفنزويال وكوبا
ق ـض ــاي ــا م ـث ــل «ت ـس ـي ـيــس قـضـيــة
ح ـق ــوق اإلنـ ـ ـس ـ ــان» ،وال ـع ـق ــوب ــات
المفروضة على نظام الجمهورية
اإلســامـيــة ،والتدخل فــي شــؤون
إيران الداخلية.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،وص ـف ــت ممثلة
إيران النقاش بشأن ملف بالدها
الـ ـحـ ـق ــوق ــي وإمـ ـك ــانـ ـي ــة تـشـكـيــل
لجنة أممية للتقصي بأنه شائن
وص ـ ــادم .وق ــال وزي ــر الـخــارجـيــة
أمير عبداللهيان على االنتقادات
الغربية ،إن «الــواليــات المتحدة
وبعض ال ــدول األوروب ـيــة ليسوا
في موقع يسمح لهم بأن يطلقوا
ادع ــاءات بشأن حقوق اإلنـســان»
خ ــال ات ـصــال هــاتـفــي أجـ ــراه مع
ن ـظ ـي ــره اإلم ـ ــارات ـ ــي ع ـب ــدال ـل ــه بــن
زايد أمس.
كما نقل عن عضو لجنة األمن
القومي والسياسة الخارجية في

البرلمان زهرة الهيان ،قولها ،إنه
تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق
لـ ـلـ ـب ــت ف ـ ــي م ـ ــوض ـ ــوع األح ـ ـ ـ ــداث
وأع ـم ــال الـشـغــب واالض ـطــرابــات
التي حدثت في األسابيع األخيرة.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــان ،أن
مـمـثـلـيــن ع ــن ال ـح ـكــومــة وبـكــامــل
ص ــاحـ ـي ــاتـ ـه ــم ،وم ـم ـث ـل ـي ــن عــن
مـجـلــس ال ـش ــورى ،وع ــن السلطة
ً
القضائية ،وممثال عن المنظمات
ال ـمــدن ـيــة ،س ـي ـشــاركــون ف ــي هــذه
اللجنة .وتابعت أن لجنة تقصي
ال ـ ـح ـ ـقـ ــائـ ــق س ـ ـتـ ــرفـ ــع تـ ـق ــري ــره ــا
الـنـهــائــي بـعــد ان ـت ـهــاء الـتـقـصــي،
إلى البرلمان.
في هذه األثناء ،هدد الرئيس
اإليراني إبراهيم رئيسي الواليات
المتحدة والدول المتحالفة معها
بــأ نـهــا «ستتلقى صفعة شــد يــدة
مــن الشعب اإليــرانــي الــذي أفشل
الفتنة وأعـمــال الشغب األخيرة»
في البالد.
ّ
وقال رئيسي ،إن «األعداء أرادوا
تطبيق المخططات التي نفذوها
في بلدان أخرى ،لكنهم فشلوا في
ذلك» .واتهم واشنطن باستهداف
«ن ـش ــاط إي ـ ــران االج ـت ـمــاعــي بين
مختلف القوميات».
ف ــي م ـ ــوازاة ذلـ ــك ،أط ـل ــق قــائــد
«الحرس الثوري» اإليراني ،اللواء
حسين سالمي ،تهديدات بالثأر
لـ ــ«ك ــل ش ـه ـيــد» ب ـش ـكــل مـنـفـصــل،

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.

تعيين زعيم المعارضة
الماليزية رئيسًا للوزراء

أعلن قصر السلطان في
ماليزيا ،أنه جرى أمس تعيني
زعيم املعارضة أنور إبراهيم
رئيسًا للوزراء.
وأسفرت االنتخابات ،التي
جرت السبت املاضي ،عن برملان
َّ
معلق غير مسبوق ،إذ لم يفز أي
من التحالفني الرئيسيني ،الذي
يقود أحدهما أنور ،فيما يقود
اآلخر رئيس الوزراء السابق
محيي الدين ياسني ،بعدد
كاف من املقاعد تؤهله لتشكيل
ٍ
حكومة.
ويأتي تعيني أنور ( 75عامًا)،
بعد رحلة طويلة تقلب فيها من
وريث واضح للزعيم املخضرم
مهاتير محمد إلى سجني ،ثم
زعيم للمعارضة.

باكستان ّ
تعين
قائدًا جديدًا للجيش
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».

شقيقة كيم تهدد وتهين
سيول بسبب العقوبات

مندوبة إيران متحدثة خالل اجتماع مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في جنيف أمس
خـ ـ ـ ــال ت ـع ـل ـي ـق ــه ع ـ ـلـ ــى اغـ ـتـ ـي ــال
ال ـق ـيــادي بــالـقــوة الـجــوفـضــائـيــة،
التابعة لـ«الحرس» ،العميد داود
جعفري خالل وجوده في سورية.
ورأى سالمي أن الهجمات التي
ت ـس ـت ـه ــدف اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـيـ ـي ــن فــي
فلسطين تمثل تجسيد النتقام
ً
مـحــور الـمـقــاومــة الـمـتـصــل» ،ردا
على استفسار حــول كيفية الــرد
على الضربة ا لـتــي تتهم طهران
الدولة العبرية بتدبيرها.
وق ـ ــال س ــام ــي خـ ــال تـشـيـيــع
العقيد داود جـعـفــري ال ــذي قتل

بـ ـعـ ـب ــوة ن ــاسـ ـف ــة قـ ـب ــل أي ـ ـ ــام فــي
سورية ،وهو يهدد الدول الغربية،
«أحــذر األع ــداء من أن مصالحكم
مـ ـنـ ـتـ ـش ــرة ف ـ ــي ك ـ ــل م ـ ـكـ ــان ن ـحــن
خطرون أمام أعدائنا .انتبهوا».
ومع تواصل «الحراك الشعبي»
في مختلف المدن اإليرانية ضد
النظام ،رغم اإلجــراءات القمعیة،
دع ـ ـ ــا نـ ــاش ـ ـطـ ــون ومـ ـتـ ـظ ــاه ــرون
إيــران ـيــون إل ــى تنظيم تجمعات
احـتـجــاجـیــة ف ــي األيـ ــام المقبلة،
وأكــدوا علی استمرار االنتفاضة
ب ـم ـخ ـت ـلــف أس ــال ـي ــب االح ـت ـج ــاج

والـعـصـيــان الـمــدنــي .وف ــي دعــوة
مـشـتــركــة م ــع ش ـبــاب ســائــر مــدن
إي ـ ـ ــران ،دعـ ــت م ـج ـمــوعــة «ش ـبــاب
أحـيــاء طـهــران» ،إلــى احتجاجات
فـ ــي شـ ـ ـ ــوارع عـ ـم ــوم ال ـ ـبـ ــاد لـيــل
الخميس ـ الجمعة.
ويأتي ذلك ،غداة إعالن وزارة
الـ ـخ ــزان ــة األم ـي ــرك ـي ــة ع ــن ف ــرض
ع ـق ــوب ــات ج ــدي ــدة ع ـل ــى ال ـن ـظــام
اإليراني بسبب قمع االحتجاجات
الـمـنــاهـضــة ل ـن ـظــام الـجـمـهــوريــة
ً
اإلسالمية وخصوصا بالمناطق
الكردية.

(أ ف ب)

ففي أحدث خطوة لها ،وضعت
وزارة ال ـخ ــزان ــة األم ـي ــرك ـي ــة ،ليل
األرب ـع ــاء ـ الخميس ،أسـمــاء قائد
شرطة سنندج قائم مقام سنندج
حسن عسكري ،وقائد مقر «سيد
الشهداء» بـ«الحرس الثوري» علي
رض ــا م ـ ــرادي ،إضــافــة إل ــى القائد
الـعـسـكــري مـحـمــد تـقــي أصــانـلــو،
عـلــى قــائـمــة ال ـع ـقــوبــات بـعــد قمع
االح ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاجـ ـ ــات ف ـ ـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة
كردستان اإليرانية.

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
بـ«األغبياء» .وقالت كيم كونغ
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.

ً
األزرق يواجه منتخب الجزائر لالعبين المحليين وديا اليوم

ً
في إطار معسكره التدريبي بدبي استعدادا لـ «خليجي »25
حازم ماهر

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،
ً
اسـ ـتـ ـع ــدادا ل ـخ ــوض م ـن ــاف ـس ــات بـطــولــة
«خليجي  ،»25المزمع إقامتها في مدينة
ال ـب ـص ــرة م ــن  6إلـ ــى  19ي ـنــايــر الـمـقـبــل،
ف ــي حـيــن يـسـتـعــد الـمـنـتـخــب ال ـجــزائــري
للمشاركة في بطولة كأس األمم اإلفريقية
لالعبين المحليين.

اختالف بين الجزائر ولبنان
وكان منتخبنا الوطني واجه المنتخب
اللبناني السبت الماضي ،على الملعب
ذات ــه ،فــي م ـبــاراة انـتـهــت بـفــوز «األزرق»
بهدفين دون رد ،أحرزهما فيصل زا يــد
ً
وم ـح ـمــد ب ــاج ـي ــة ،ع ـل ـمــا بـ ــأن ال ـل ـق ــاء هو
األول لـلـمــدرب الـبــرتـغــالــي روي بينتو،
ً
الذي تولى المهمة رسميا مطلع أكتوبر
الماضي.
ً
ً
ويدرك بينتو أن هناك اختالفا كبيرا
بين المنتخبين ا لـجــزا ئــري واللبناني،
لطبيعة تباين طريقتهما وأسلوبهما،
حيث ينتمي كل منهما لمدرسة كروية
ً
مختلفة تـمــامــا ،وهــو األم ــر ال ــذي يصب
ف ــي م ـص ـل ـحــة «األزرق» ،ك ــو ن ــه سـيـلـعــب

بمعسكره التدريبي في دبي مع مدارس
مختلفة.
ورغــم ذلــك ،فــإن بينتو سيعمل خالل
ل ـق ــاء ال ـي ــوم ع ـلــى ت ــاف ــي األخـ ـط ــاء الـتــي
ارتكبها الالعبون في لقاء لبنان ،أبرزها
فقد الكرة ،وعدم التركيز في بعض أوقات
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ،إلـ ــى ج ــان ــب ب ـع ــض األخـ ـط ــاء
الدفاعية ،وأبرزها سوء التمركز باألماكن
غير الصحيحة في بعض اللعبات.

إجراء تغييرات على التشكيل
وتـتـجــه الـنـيــة ل ــدى بينتو ومـســاعــده
أحـ ـم ــد عـ ـب ــدالـ ـك ــري ــم إلـ ـ ــى إجـ ـ ـ ــراء بـعــض
ال ـت ـغ ـي ـي ــرات فـ ــي ال ـت ـش ـك ـي ــل األسـ ــاسـ ــي،
ب ــاإلبـ ـق ــاء ع ـلــى ب ـعــض الــاع ـب ـيــن الــذيــن
ش ــارك ــوا أم ــام الـمـنـتـخــب الـلـبـنــانــي على
م ـقــاعــد ال ـ ـبـ ــدالء ،ب ــال ــدف ــع بـفـيـصــل زاي ــد
ومحمد باجية منذ بداية اللقاء ،السيما
ب ـعــد ظ ـهــوره ـمــا ف ــي ال ـم ـب ــاراة الـســابـقــة
بمستوى جيد ،حيث تم الدفع بهما في
الشوط الثاني.
والتشكيل الذي خاض به «األزرق» لقاء
لـبـنــان يـتـكــون مــن :سليمان عبدالغفور
لحراسة المرمى ،ومشاري غنام ،وحسن
حـ ـم ــدان ،وخ ــال ــد إب ــراه ـي ــم ،وبـ ــدر جـمــال
لخط الدفاع ،وأحمد الظفيري ،وسلطان

العنزي ،وعبدالعزيز وادي لخط الوسط،
ومبارك الفنيني ،وإبراهيم كميل ،وعيد
الرشيدي لخط الهجوم.
فــي الـمـقــابــل ،لــن يغير بينتو
مـ ـ ــن طـ ــري ـ ـقـ ــة ل ـعــب
ال ـ ـ ـفـ ـ ــريـ ـ ــق ،وال ـ ـتـ ــي
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
فـ ــي الـ ـك ــاح ــل ،ف ـي ـمــا ي ـك ـت ـنــف ال ـغ ـمــوض
مشاركة علي خلف ،الغائب عن لقاء لبنان
للسبب ذاته.
و شــا هــد بينتو وعبدالكريم أ كـثــر من
مـ ـب ــاراة مـسـجـلــة لـلـمـنـتـخــب ال ـج ــزائ ــري،
ً
لـ ـل ــوق ــوف ع ـل ــى م ـس ـت ــوى الع ـب ـي ــه ف ـن ـيــا
ً
وبدنيا ،وتحديد واجبات الالعبين خالل
ً
مواجهة اليوم ،علما بأن «األزرق» سيلعب
بأسلوب متوازن بين الدفاع والهجوم.
جدير بالذكر أن «األزرق» سيعود إلى
البالد  30الجاري ،حيث ينضم الالعبون
ً
إل ــى أنــدي ـت ـهــم م ـج ــددا،
عـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــا أن بـ ـيـ ـنـ ـت ــو
طالب بإقامة مباراة
تجريبية ثــا لـثــة في
 29الجاري.

العربي يشكو هيئة الرياضة في مجلس األمة
ويتجه إلى «كاس»
تـقـ َّـدم مجلس إدارة الـنــادي العربي
بشكوى ضــد الهيئة العامة للرياضة
ً
في مجلس األمة (لجنة الرياضة) ،عطفا
ع ـلــى رف ــض ال ـه ـيـئــة ال ـت ـعــديــات الـتــي
رفعها النادي على النظام األساسي.
وأرج ــع العربي شـكــواه إلــى تعسف
هيئة الرياضة غير المبررة ،كما ذكر في
ً
كتاب على حسابه الرسمي ،مشيرا إلى
ِّ
أن هيئة الرياضة تعطل إشهار ونشر
تعديالت الجمعية العمومية للنادي،
ً
مؤكدا أن «العمومية» استوفت جميع
االشتراطات القانونية لتعديل النظام
األساسي واإلرسال في الوقت المحدد،
وإرسال  3كتب تذكيرية.
َّ
وبين العربي أن الجمعية العمومية
أق ـ ـ ـ ـ َّـرت تـ ـع ــدي ــات نـ ـم ــوذجـ ـي ــة تـحـمــي
األعـ ـض ــاء ،وت ـحــافــظ ع ـلــى اسـتـقــالـيــة
ً
ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي م ـ ــن أي ع ـ ـبـ ــث ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــا أن
«العمومية» التزمت بقانون الرياضة
ر ق ــم  ،2017/87ع ـلــى أن ت ـقــوم الهيئة
بإشهار التعديالت ونشرها بالجريدة
الــرس ـم ـيــة ،لـكــونـهــا الـجـهــة المختصة
بذلك.
وأوضـ ـ ـ ــح الـ ـ ـن ـ ــادي فـ ــي شـ ـ ـك ـ ــواه ،أن
مــا دون إش ـهــار الـتـعــديــات ،ونشرها
بـ ــال ـ ـجـ ــريـ ــدة الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة ،يـ ـ ـخ ـ ــرج عــن
ً
اختصاص هيئة الــريــاضــة ،مــؤكــدا أن
ال ـق ــان ــون ال يـمـنــح الـهـيـئــة ح ــق رفــض
أو قـ ـب ــول أي ت ـع ــدي ــات ع ـل ــى ال ـن ـظــام
األساسي.

وشدد العربي على رفضه التام لهذه
اإلجراءات المخالفة للقوانين المحلية
ً
واألنـظـمــة الــدولـيــة ،م ـحــذرا مــن السير
ف ــي ال ـطــريــق ال ـخــاطــئ وت ـك ــرار أخـطــاء
الماضي ،في إشارة إلى إيقاف الرياضة
ً
الكويتية ،مشيرا إلــى أن هــذا الرفض
من شأنه أن يؤدي إلى نتائج وخيمة.
وذكر النادي في شكواه ،أنه اجتمع
مع وزير اإلعالم والشباب عبدالرحمن
ً
الـمـطـيــري ،ع ــدة مـ ــرات ،وتـلـقــى وع ــودا
بإنهاء الموضوع دون أن يستجد جديد
حتى تاريخه.
وب ـ َّـي ــن م ـج ـلــس اإلدارة ،أن ـ ــه ي ـقــوم
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
وك ــأن اإلضـ ــرار بمصلحة الــريــاضــة
الـكــويـتـيــة ،وإع ــادت ـه ــا ل ـل ــوراء عـشــرات
ال ـس ـنــوات ،كـمــا فعلت اإلي ـقــافــات التي
ضربتها في السابق ،كأن هذا األمر بات
من البطولة التي َّ
تدعيها بعض األندية،
ِّ
ومن بينها النادي العربي ،الذي يلوح

صورة ضوئية
مع كل شاردة وواردة بتكليف الرياضة
الكويتية عواقب وخيمة! والسبب قد
ي ـكــون ال ـت ــزام هـيـئــة الــريــاضــة بــاألطــر
الرسمية إلقرار التعديالت التي أجرتها
األندية على أنظمتها األساسية.
وال ـس ــؤال ال ــذي يـطــرح نفسه بـقــوة،
بـعــد أن ت ـجــاوز الـعــربــي كــل الـخـطــوط
من أجل اعتماد التعديالت التي َّ
أقرها؛
هل العربي  -كما َّ
يدعي  -يريد حماية
األعـ ـض ــاء وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى اسـتـقــالـيــة
ال ـن ــادي؟ أم أن الـتـعــديــات الـتــي يريد
اعتمادها تفصيل لقوانين على الكيف
تصب في مصلحة أشخاص بعينهم،
لبسط سيطرتهم على النادي ،وزيادة
اإلحكام على كل نفس يخرج من القلعة
الخضراء؟!

من شكوى العربي

ألـ ـ ـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــأل ال ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــادي الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي
واألعـ ـض ــاء ال ــذي ــن يـمـثـلــونــه ل ـم ــاذا لم
ـؤت اجتماعاتهم ،كما ذكــر ،بنتائج
تـ ِ
إيـجــابـيــة؟ أل ــم يـفـهـمــوا ل ـمــاذا تجاهل
وزي ــر الــريــاضــة مطالب إدارة العربي
ب ـعــد عـ ــدة ل ـ ـقـ ــاء ات؟ ومـ ــن ق ـب ـلــه هيئة
الرياضة؟
قــد تـبــدو اإلجــابــة واضـحــة وضــوح
الشمس ،وهي أن ما تريده إدارة النادي
العربي غير منطقي ،أو أن التعديالت
تستوف األطر القانونية.
لم
ِ
الزبدة ،هناك أكثر من وسيلة شرعية
ورس ـم ـي ــة ل ـل ـح ـصــول ع ـل ــى ال ـح ـق ــوق،
إذا كانت هناك حـقــوق ،وإذا كــان ذلك
يصلح ،منها هيئة التحكيم.

جانب من تدريب سابق للمنتخب

فوز سلة كاظمة والكويت في «الدوري»
•

جابر الشريفي

ح ـ ـقـ ــق ف ـ ــري ـ ــق كـ ــاظ ـ ـمـ ــة ف ـ ـ ــوزا
مستحقا على نظيره الصليبيخات
بنتيجة  ،72-113في المباراة التي
جمعتهما أمس األول على صالة
االت ـ ـحـ ــاد ب ـم ـج ـمــع ال ـش ـي ــخ سعد
ال ـع ـبــدال ـلــه ال ــري ــاض ــي ،ف ــي خـتــام
م ـنــاف ـســات األسـ ـب ــوع ال ــراب ــع من
الدوري الممتاز لكرة السلة ،والتي
شهدت أيضا فوز الكويت بسهولة
عـلــى نـظـيــره الـتـضــامــن بنتيجة
 ،60-127وارت ـ ـفـ ــع ب ــذل ــك رص ـيــد
الكويت وكاظمة والصليبيخات
ال ــى  6ن ـق ــاط ،وال ـت ـضــامــن ال ــى 4
نقاط.
في المباراة األولى نجح كاظمة
أم ـ ــام ال ـص ـل ـي ـب ـي ـخــات ف ــي ف ــرض
سيطرته على اللقاء منذ البداية،
لـيـنـهــي ا ل ــر ب ــع األول لمصلحته
 ،21-37وواصـ ـ ــل سـيـطــرتــه 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
ال ـث ــان ــي ب ـت ـقــدم كــاظ ـمــة بنتيجة
.40-59
ول ـ ــم ي ـس ـت ـطــع الـصـلـيـبـيـخــات
إي ـق ــاف ت ـقــدم مـنــافـســه ف ــي الــربــع
ال ـثــالــث ،بـعــدمــا وس ــع البرتقالي
الفارق مع نهاية هذا الربع ،59-87
وترجم كاظمة أفضليته بالمباراة
ً
في النهاية ليخرج فائزا بنتيجة
.72-113

ً
 69متسابقا في انطالق بطولة
الزوارق السريعة اليوم
تنطلق ال ـي ــوم (ال ـج ـم ـعــة) ،ال ـجــولــة األول ــى
لبطولة الكويت للزوارق السريعة ،تحت رعاية
رئ ـيــس الـلـجـنــة األول ـم ـب ـيــة الـكــويـتـيــة الشيخ
فهد الناصر ،بتنظيم لجنة الــزوارق السريعة
والويك بورد ،برئاسة علي الشمالي في النادي
البحري الرياضي ،وبمشاركة ما ال يقل عن
ً
ً
 23زورقا و 69متسابقا ،يمثلون ثالث فئات:
ً
« »P.CLASSللزوارق من  19إلى  21قدما ،و«B.
ً
 »CLASSللزوارق من  21إلى  27قدما ،و«N.
ً
 »CLASSللزوارق من  27إلى  32قدما.
وت ـب ــدأ ف ـعــال ـيــات ال ـجــولــة األولـ ـ ــى من
ً
ال ـحــاديــة ع ـشــرة ص ـبــاحــا ف ــي المنطقة
البحرية للمارينا كريسنت فــي شــارع
الخليج العربي بالسالمية ،وتختتم في
ً
الخامسة عصرا ،يعقبها مباشرة مراسم
التتويج بحضور راعي البطولة.
بدوره ،أشار رئيس لجنة الزوارق السريعة
والويك بورد في النادي البحري علي الشمالي،
إلــى أن البطولة ستقام على م ــدار  5جــوالت،

تشمل األولى التي تقام اليوم ،والجولة الثانية في
 23ديسمبر المقبل ،يعقبها الثالثة فــي  6يناير،
والرابعة في  20يناير ،والخامسة والختامية في 3
فبراير ،وتأتي في إطار احتفاالت النادي باألعياد
الوطنية.
وأضــاف 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
ً
جميع الفئات ،الفتا إلى أن الدعوة مفتوحة للجمهور
ُ
ومـح ـبــي س ـبــاقــات الـ ـق ــوارب ،لـمـتــابـعــة ومـشــاهــدة
السباق بشكل مباشر.
َّ
ووجـ ــه الـشـمــالــي شـكــر ال ـن ــادي للهيئة الـعــامــة
للرياضة على الدعم الكبير الذي قدمته ،وللجهات
الــراعـيــة ،وعلى رأسـهــا :شركة إيـكــاروس المتحدة
للخدمات البحرية ،وشركة المشروعات السياحية،
وشركة البوم مارين ،وللوزارات المشاركة ،ولوسائل
الصحافة واإلعالم.

مشاركة سابقة ...وفي اإلطار علي الشمالي

محاولة مرور خالل مباراة كاظمة والصليبيخات

ةديرجلا

•
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

مدير يقتل زمالءه وينتحر!
فـ ـت ــح م ــدي ــر فـ ــي مـتـجــر
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوول م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت بـ ـ ــواليـ ـ ــة
فرجينيا األميركية النار
على زمالئه الموظفين في
غــرفــة اس ـتــراحــة ،وق ـتــل ،6
قـبــل أن يـصــوب المسدس
عـ ـل ــى نـ ـفـ ـس ــه ،ف ـ ــي أح ـ ــدث
إطالق نار جماعي تشهده
الواليات المتحدة.
ووفـ ـ ـ ـ ـ ــق الـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــر ال ـ ـ ــذي
نشرته «العربية نــت» ،قال
م ــوظ ـف ــان ك ــان ــا ف ــي غــرفــة
االسـ ـت ــراح ــة إن ال ـم ـس ـلــح،
ال ــذي ُيــدعــى أنــدريــه بينج
ً
( 31عاما) ،من تشيسابيك
ً
بفرجينيا ،لــم يـقــل شيئا
ع ـن ــدم ــا ب ـ ــدأ إطـ ـ ــاق ال ـن ــار
عـلــى ا لـعـمــال المتجمعين
ف ــي وق ــت م ـتــأخــر م ــن ليل
ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،قـبــل
نوبتهم الليلية.
وكتبت دنيا بريولو ،في
مـنـشــور عـلــى «فـيـسـبــوك»،

درايش

ْ
العشبة اللي
ِ
ما تموت

«شـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــدت ل ـ ـل ـ ـتـ ــو  3م ــن
زم ــائ ــي وأص ــدق ــائ ــي فــي
الـ ـعـ ـم ــل ُيـ ـقـ ـتـ ـل ــون أم ــام ــي،
قتلهم أندريه بدم بارد».
وأصـيــب  4آخ ــرون على
األقـ ـ ــل فـ ــي الـ ـهـ ـج ــوم الـ ــذي
وق ــع عـنــدمــا ك ــان نـحــو 50
ً
شخصا داخل المتجر.
وأعلنت السلطات أنها
ال تـ ــزال تـحـقــق ف ــي دواف ــع
ً
بـيـنــج ،ال ــذي ج ــاء مسلحا
بـمـســدس واحـ ــد والـعــديــد
م ـ ـ ــن طـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــات ال ـ ــذخـ ـ ـي ـ ــرة.
وقالت المدينة ،في بيان،
إن فــريــق الـتــدخــل السريع
التابع لها نفذ أمر تفتيش
في منزله ،مضيفة« :يعمل
المحققون لمعرفة المزيد
عـ ــن خ ـل ـف ـيــة م ـط ـلــق ال ـن ــار
وال ـ ــداف ـ ــع ال ـم ـح ـت ـمــل وراء
إطالق النار».

ميزات سرية لتطبيق واتساب
يعمل تطبيق واتساب على ميزات سرية لم يستخدمها
م ــن ق ـبــل ،ح ـيــث يـسـتـعــد إلطـ ــاق ج ـهــة ات ـص ــال ال ــدردش ــة
الخاصة به حتى يتمكن المستخدمون من الوصول إليه
مباشرة.
وقــال موقع العربية نت أمــس إن صاحب شركة ميتا،
الـمــالـكــة للتطبيق ،لــم يعلن بـعـ ُـد أي ش ــيء رس ـمــي ،لكن
يفترض أن تكون المحادثة آلية تعمل بنظام الروبوت،
ً
بدال من أن يعمل بها بشر.
كما يـبــدو أن الــرســائــل ستكون مشفرة مــن طــرف إلى
طــرف ،مثل جميع الرسائل المرسلة عبر «وات ـســاب» ،إذ
ظهرت لقطة شاشة مسربة على موقع  ،WABetaInfoتبين
ً
حساب واتساب رسميا مع عالمة خضراء تم التحقق منها.
وفــي ال ـجــزء السفلي ت ـقــول WhatsApp« :فقط يمكنه
إرسال الرسائل».
وظ ـهــرت ع ـبــارة وص ــف فــي ال ــدردش ــة ،ت ـقــول «ه ــذا هو
المكان الذي يمكنك فيه الحصول على نصائح ،ومشاهدة
اإلعالنات ،واالستماع إلى أحــدث الميزات .مباشرة منا.
ً
ستحتوي الدردشات الرسمية دائما على عالمة اختيار
خضراء تم التحقق منها ،ولن نطلب معلوماتك الشخصية
ً
أبدا» .لكن ليس من الواضح متى يعتزم «واتساب» إطالق
هذه الميزة الجديدة.

مصر :كل  ٣دقائق ...زواج وطالق
أكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة
العامة واإلحصاء في مصر اللواء خيرت
ً
ً
بــركــات أن ال ــدول ــة تــواجــه حــال ـيــا ع ــددا

مــن الـتـحــديــات الـصـعـبــة ،فــي مقدمتها
المشكلة السكانية.
وقال بركات ،خالل مداخلة هاتفية مع

البراكين حولت «توأم األرض» إلى جحيم
يوصف كوكب الزهرة بأنه
«جـحـيــم لـعـيـنــة» ،حـيــث تزيد
حرارة سطحه على  464درجة
ً
مـئــو يــة ،مـمــا يجعله ساخنا
بـمــا يـكـفــي إلذابـ ــة الــرصــاص
والمركبات الفضائية.
وأظ ـ ـهـ ــرت دراسـ ـ ــة جــديــدة
ن ـ ـ ـشـ ـ ــرهـ ـ ــا مـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــع روس ـ ـ ـيـ ـ ــا
ال ـيــوم ،أم ــس ،أن االنـفـجــارات
البركانية الضخمة خالل فترة

وثيقة لها تاريخ

باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

طــوي ـلــة م ــن ال ــزم ــن ق ــد تـكــون
مسؤولة عــن تغيير الكوكب
إلى ما هو عليه اليوم.
وت ـقــول ال ــدراس ــة إن ــه ربما
كانت البراكين الهائلة التي
غـطــت  80بــالـمـئــة م ــن سطح
كـ ـ ــوكـ ـ ــب الـ ـ ـ ــزهـ ـ ـ ــرة ب ــالـ ـحـ ـم ــم
البركانية هي العامل الحاسم
َ
الذي ّ
حول «الزهرة» من عالم
رط ـ ــب ومـ ـعـ ـت ــدل إل ـ ــى كــوكــب

خانق ،كبريتي وجهنمي كما
هو عليه اليوم.
وم ـ ـ ـ ــع ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك أدل ـ ـ ــة
مـ ـت ــزاي ــدة ع ـلــى أن «الـ ــزهـ ــرة»
ً
ل ــم يـكــن دائ ـم ــا ب ـهــذا الـشـكــل،
ً
ً
وك ــان ممكنا أن يـكــون يوما
ً
ً
ً
ما عالما معتدال مشابها إلى
حــد مــا ل ــأرض ،مــن الناحية
الجيولوجية ،أكثر مما كان
ً
متوقعا.

برنامج تلفزيوني على « ،»CBCنقلها
«روسـيــا الـيــوم» أمــس ،إنــه فــي ضــوء ما
يــرصــده الـجـهــاز مــن أرقـ ــام بــاسـتـمــرار،
يستطيع المرصد معرفة تعداد السكان
ً
يـ ــوم ـ ـيـ ــا عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ال ـج ـم ـه ــوري ــة
ب ـم ـحــاف ـظــات ـهــا ك ــاف ــة« ،عـ ـ ــدد ال ـمــوال ـيــد
ً
يوميا يصل إلى  6آالف مولود ،أكثرهم
بمحافظات الوجه القبلي».
وأض ـ ــاف أن ع ــرض ال ـج ـهــاز لــأرقــام
ب ـش ـك ــل دا ئ ـ ـ ــم ودوري ه ــد ف ــه أن يـعـلــم
الجميع التحديات التي تواجهها الدولة
ً
المصرية ،مشيرا إلى أن حاالت الطالق
تـحــدث فــي المجتمع الـمـصــري كــل 2.2
دقيقة ،وكل دقيقة تحدث حالة زواج.
وتــابــع« :أرق ــام الـطــاق على مستوى
ً
الـ ــدولـ ــة سـ ـن ــوي ــا ت ـص ــل إل ـ ــى  250أل ــف
حــالــة ،وح ــاالت الـ ــزواج تـصــل إل ــى 890
ً
ً
ألفا ،ولدينا  2.1مليون مولود سنويا،
ونسعى إ لــى تخفيض نسب المواليد
ً
سنويا».

وف ــي أح ــدث ورق ــة بحثية،
ج ــادل مايكل واي ،مــن مركز
غـ ـ ـ ـ ــودارد ل ـ ــرح ـ ــات ال ـف ـض ــاء
التابع ل ـ «نــاســا» وفريقه في
أن النشاط البركاني لكوكب
ال ــزه ــرة يـمـكــن أن ي ـك ــون في
النهاية هو ما دفعه إلى حافة
الهاوية.

الكاين موقعها ومحلها في سيحة الدبيبية من اعمال
القطيف أيضا جميع النخل المذكورات من اعمال القطيف
الغنيات عن التحديد والتوصيف بمجاريها وشهرتها
محرر ومقرر في الوثيقة األولى».
لدى العموم كما هو
ّ
كما حددت الوثيقة بدقة فائقة جميع ما هو ملحق
وت ــاب ــع ل ـه ــذه ال ـ ـمـ ــزارع ف ـق ــال ــت« :ب ـج ـم ـيــع م ــا لـلـنـخـيــل
الـمــذكــورات مــن الـحــدود والـحـقــوق والـتــوابــع والعالئق
وال ـغ ـمــائــم مــن ارض وس ـمــاء وب ـنــاء وف ـضــاء وحـيـطــان
ونخيل وفسيل وصنو وشجر وماء و ....وانهار ومنابت
ومنابع وجداول ومرمى ومنقى وطريق ومنافذ ومجازي
وكافة الملحقات الشرعية والمنسوبات العرفية واللغوية
على العموم واالطالق».
ً ً
ً
وبلغت قيمة هذه المبايعة مبلغا كبيرا جدا يعكس
ثراء التاجر هالل المطيري ومدى قدرته الشرائية،
مدى ّ
حـيــث وث ـق ــت الــوثـيـقــة أن قـيـمــة شـ ــراء الـ ـم ــزارع الـثــاث
بـلـغــت  102000روب ـيــة تــم تسليمها لـلــزيــانــي .وأك ــدت
أن المبايعة تمت على أس ــاس «مــن االي ـجــاب والقبول
والقبض واالقـبــاض 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 األم ــاك فــي امــاكـهــم وذوي الـحـقــوق فــي حقوقهم
بــا مـعــارض وال ممانع لجريانه على الــوجــه الشرعي
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َ
ك ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــا ْ أه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـون غ ـ ـ ـص ـ ـ ـتـ ـ ــي واعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراض ـ ـ ــي
َ
َ
أضـ ـ ـ َـعـ ـ ــف إذا م ـ ـ ـ ـ ّـره ع ـ ـ ـ ـ َـرض ل ـ ــي عـ ـل ــى الـ ـب ــال
ض ـ ـ ــي
 50ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ودا خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـل ا َلـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــب ف ـ ـ ــا ْ
أص ـ ـ ـ ــف ـ ـ ـ ــر كـ ـ ـم ـ ــا ُص ـ ـ ـ ــف ـ ـ ـ ــرة ادالل
إال خـ ـ ـ ـي ـ ـ ــال
ْ
ن ـ ـ ــك ـ ـ ـ َـب ـ ـ ــر ع ـ ـ ـلـ ـ ــى َم ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــزم ـ ـ ـ ــن ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــراض ـ ــي
ُ
وس و نـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــره م ـ ـثـ ــل األ طـ ـ ـف ـ ــال
َ و ت ـ ـش ـ ـيـ ــب ر َ َ
ال ط ـ ـ ـ ـ ــق ب ـ ـ ـ ـ ــاب َوال ّد خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ن ـ ـ ـ ـ ــور يـ ــا ضـ ــي
َ
حـ ـ ـ ـ ــضـ ـ ـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ــاه بـ ـ ـ ــز مـ ـ ـ ــن فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارش ا ظـ ـ ـ ـ ــال
وال َ ْ
كـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــا ِدفـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــه فـ ـ ـ ــي وسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــع األراض ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ي ـ ـط ـ ـلـ ــع عـ ـ ـ ِـشـ ـ ــب أخ ـ ـ ـضـ ـ ــر وس ـ ـي ـ ـقـ ــانـ ــه ط ـ ـ ــوال
ـروا وانـ ـ ـ ـ ــت م ــاض ــي
واقـ ـ ـ ـ ـ ــول راحـ ـ ـ ـ ـ ــوا واك ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ َ
إلـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي ت ـ ـسـ ـ ّـم ـ ـي ـ ـهـ ــم قـ ـ ـ ـ ُـبـ ـ ـ ــل عـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدك «عـ ـ ـ ـي ـ ـ ــال»
إرج ـ ـ ـ ـ ــع عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـ ــا ك ـ ـ ـنـ ـ ــت :اس ـ ـ ـ ــم افـ ـ ـت ـ ــرا ْض ـ ــي
يـ ــا الـ ـل ــي ّعـ ـج ــول ومـ ـ ــا ي ـح ــب ن ــق ــل األحـ ـم ــال
مـ ـ ـ ــا ان ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــم مـ ـ ـ ــنـ ـ ـ ــك ،رضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــت ال ـ ـت ـ ـغـ ــاضـ ــي
ل ـ ـ ـكـ ـ ــن أب ـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــع َعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي ْ
رم ـ ـ ـ ـ ـ ــي األنـ ـ ـ ـب ـ ـ ــال
وف ـ ـ ــي مـ ـحـ ـكـ ـم ــة أيـ ـ ــام ـ ـ ـنـ ـ ــا ...ال ـ ـ ـمـ ـ ــوت ق ــاض ــي
والبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد نـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــل حـ ـ ـكـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــه ب ـ ـ ـكـ ـ ــل األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال

إعدام علني لقاتل طفلة يمنية
ً
ُحكم في اليمن باإلعدام رميا بالرصاص في مكان عام على
ً
ُ
قاتل الطفلة مها مدهش ذات الـ  14عاما ،التي عثر على جثتها
مدفونة في حديقة منزل القاتل قبل أسبوع.
ونقلت وكالة سبأ ،التي تديرها الحكومة المعترف بها
ً
دوليا ،عن رئيس نيابة استئناف جنوب عدن ،القاضي وضاح
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  17الجاري ،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.
ُ
ويعد الحكم الصادر بعد أسبوع واحد فقط من الحادثة
األول مــن نــوعــهُ فــي األح ـكــام المتعلقة بالقضايا الجنائية
لرئيس المحكمة
بمدينة عدن ،إذ ق ّدم ملف القضية بشكل كامل
ُ
االبتدائية في التواهي خالل الساعات الماضية؛ قبيل إصدار
حكم اإلعدام صباح أمس األول.

بلدة مكسيكية تدخل «غينيس» بالصلصة
دخلت بلدة بيريبان في والية ميتشواكان غرب
المكسيك ،موسوعة غينيس لألرقام القياسية،
بإعداد أكبر طبق من صلصة غواكامولي.
وأع ــد ه ــذا الـطـبــق الـضـخــم حــوالــي  300رجــل
وام ــرأة فــي بيريبان ،واستغرق األمــر  3ساعات
ً
و 30دقيقة فقط ،للحصول على  4970كيلوغراما
(حوالي  5أطنان) من الـ «غواكامولي» ،التي تطلبت
 10أطـنــان مــن األفــوكــادو مــع البصل والطماطم
والفلفل والليمون والكزبرة.
ً
ويـ ـع ــد ذلـ ـ ــك األم ـ ـ ــر ج ـ ـ ـ ــزء ا مـ ــن حـ ـ ــدث «2022

المطيري اشترى عام  1919ثالث مزارع
من الزياني بـ  102ألف روبية
َ
تـحــدثـنــا ف ــي ال ـم ـقــال ال ـســابــق ع ــن عــائـلــتــي الــزيــانــي
والفيحاني؛ ّاللتين ورد ذكرهما فــي وثيقة تعود إلى
عام  1919توثق بيع ثالث مزارع نخيل كبيرة في مدينة
القطيف السعودية إلى التاجر الكويتي المعروف هالل
المطيري.
وا لـيــوم نستعرض تفاصيل الوثيقة الجميلة التي
ُ
تنشر للمرة األولى في هذه الزاوية.
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».
وأوض ـح ــت الــوثـيـقــة أن ه ــذه الـ ـم ــزارع ال ـث ــاث كــانــت
ً
ملكا للتاجر والطواش الشهير محمد بن عبدالوهاب
الفيحاني ،وأن ورثـتــه باعوها على التاجر والـطــواش
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
الـمـسـمــات اح ــداه ــا بــالــدمـنــة الـكــايــن محلها وموقعها
في سيحة الخمام من اعمال القطيف والثانية النخل
المسمات بالفالتية اكعانية فــي سيحة الدبيبية من
اعـمــال القطيف أيـضــا والـثــالـثــة المسمات دارا كــامــارة

ّ
وضاح

الصالحية  -شارع فهد السالم  -مبنى أسامة
تلفون - 22257037 / 22257036 :فاكس - 22257035 :ص .ب 29846 :صفاة  13159الكويت
خدمة العمالء :تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :

 »Avocado Expoالذي أقيم في بيريبان ،وتم بثه
مسؤولي «غينيس» الذين لم يتمكنوا
مباشرة إلى
ّ
من الحضور ،لكنهم أكدوا الرقم القياسي الجديد.
وقـ ــال رئ ـيــس ب ـلــديــة ال ـب ـلــدة أل ـف ــري ــدو أرويـ ــو،
في الخبر الــذي نشره موقع روسيا اليوم« :لقد
ً
ً
حققنا هــد فــا صعبا يتمثل فــي جمع المطلوب
لصنع أكثر من  4أطنان من الغواكامولي ،إضافة
إلى التحضير ،ويعد االنتهاء منه بهذه السرعة
ً
ً
أمرا مذهال».

وفيات
صالح سليمان محمد العنيزي

مزنه محمد عبدالله المشوح

أرم ـ ـ ـلـ ـ ــة :سـ ـع ــد مـ ـحـ ـم ــد س ـعــد
النخيالن

مواعيد الصالة
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».
َ
شاهدين من كبار ّ
تجار
كما تضمنت الوثيقة أسماء
البحرين ،هما عبدالرحمن بن حسن القصيبي ،وعبدالله
بــن حسن الــدوســري ،وسجلت فــي الوكالة البريطانية
بالبحرين بتاريخ  10نوفمبر .1919

اإلعالنات:

ً
 73عــامــا ،شيع ،الرجال:
غرب مشرف ،ق ،1ش،111
م ،32ا لـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ــاء :ص ـب ــاح
ا لـ ـس ــا ل ــم ،ق،9ش ،2ج،9
م ،12ت25517380 :
ً
 88عاما ،شيعت ،الرجال:
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــزاء فـ ـ ــي الـ ـمـ ـقـ ـب ــرة،
الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاء :الـ ـ ـخ ـ ــال ـ ــدي ـ ــة،
ق  ،4ش  ،47م  ،179ت:
99367577

الطقس والبحر

الفجر

6 04:5

العظمى 23 

الشروق

06:20

الصغرى 12  

الظهر

11:35

ً
أعلى مد  01:43ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العصر

02:30 

 11:51م ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

 04:50

ً
أدنى جزر  07:02صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:11  

 06:51م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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