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العجمي: ضرورة استكمال اإلصالح االقتصادي 
بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

طالب مجلس الوزراء بمحاربة الفساد ومحاسبة المقصرين واستكمال المنظومة التشريعية
● محيي عامر

 
وفـــق قــاعــدة »حــاســبــوا أنــفــســكــم قــبــل أن 
تحاسبوا«، وفــي كتاب أرسله إلــى مجلس 
ــتـــاريـــخ 28 نــوفــمــبــر الـــمـــاضـــي،  الـــــــــوزراء بـ
 مــرئــيــاتــه بـــشـــأن بـــرنـــامـــج عمل 

ً
مــتــضــمــنــا

الحكومة للمرحلة المقبلة، الذي أحالته إلى 
مجلس األمــة الــثــاثــاء الــمــاضــي، أكــد وزيــر 
الدولة لشؤون مجلس األمة وزير اإلسكان 
والتطوير العمراني عمار العجمي ضرورة 
المحاربة الشاملة لجميع أنـــواع الفساد، 
وصيانة الــمــال الــعــام عبر ماحقة قضايا 

الـــفـــســـاد والــمــتــورطــيــن فــيــهــا، واســتــكــمــال 
الــمــنــظــومــة الــتــشــريــعــيــة بــاســتــعــجــال إقـــرار 
تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد )نزاهة(، 
ي حظر تعارض المصالح وتجريم 

َ
وقانون

الرشوة في القطاع الخاص.
ــي كـــتـــابـــه،  ــ وأكــــــــد الـــعـــجـــمـــي، فـ

                             مباريات اليوم

كوريا ج x البرتغال6.00 م

غانا x أوروغواي6.00 م

الكاميرون x البرازيل10.00 م

صربيا x سويسرا10.00 م

اللجنة اشترطت أن تكون حقوق اإلنسان 
 من تطوير الشراكة 

ً
جزءا

حوار سنوي مع إبالغنا بالتطور المحرز 
وإلغاء اإلعفاءات إذا لم يحدث تقدم

مخاوفنا جدية بشأن حقوق العمال والمرأة 
ومجتمع الميم وحرية الدين والتعبير والتجمع

فــــي مـــوافـــقـــة مـــشـــروطـــة ومــقــايــضــة 
معلنة، قــررت لجنة الحريات المدنية 
والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان 
ــفـــاء الــمــواطــنــيــن  ــــس، إعـ األوروبــــــــي، أمـ
ــن تـــأشـــيـــرة »الــشــنــغــن«،  الــكــويــتــيــيــن مـ
بــشــرط مــوافــقــة الــكــويــت عــلــى تعليق 

عقوبة اإلعدام.
ــاقـــشـــت الـــلـــجـــنـــة رفـــع  ــن نـ ــيـ وفــــــي حـ
التأشيرة عن مواطني الكويت وقطر 
ــــح بــيــانــهــا  وعـــمـــان واإلكــــــــــوادور، أوضـ

الختامي، الــذي حصل على تأييد 42 
 مــقــابــل رفــــض 16 فـــي الــحــالــة 

ً
ــوتـــا صـ

الكويتية، أن اللجنة وافقت على اقتراح 
بمنح السفر بدون تأشيرة مدة تصل 
 لمواطني الـــدول األربــع 

ً
إلــى 90 يــومــا

 إلى أن أعضاء البرلمان 
ً
المذكورة، الفتا

ــي اشــتــرطــوا إللــغــاء التأشيرة  األوروبــ
وقف تطبيق عقوبة اإلعدام، وأن يكون 
 قبل تنفيذ اإللغاء، وذلك من 

ً
ذلك ساريا

خال المفاوضات الثنائية.

ــان إلـــــى أن الـــبـــرلـــمـــان  ــيـ ــبـ وأشـــــــار الـ
ــظ أن هـــنـــاك مـــخـــاوف  ــ األوروبـــــــــي الحـ
جدية بشأن حقوق اإلنسان والحريات 
األســاســيــة فــي الكويت وقطر وعمان، 
ال سيما فيما يتعلق بحقوق العمال 
والمرأة ومجتمع الميم، وحرية الدين 
 عن 

ً
والــتــعــبــيــر، وحـــق الــتــجــمــع، فــضــا

 أن أعضاء 
ً
التعذيب والــوفــاة، مضيفا

البرلمان يعتقدون أنه يمكن استخدام 
ــرة لـــتـــطـــويـــر الـــشـــراكـــة  ــيـ ــأشـ ــتـ ــاء الـ ــغــ إلــ

بــيــن دول االتـــحـــاد األوروبــــــي والــــدول 
الــخــلــيــجــيــة، وأن يــكــون حــــوار حــقــوق 

 من هذا التطوير.
ً
ا اإلنسان جزء

وأكــد ضــرورة أن يكون هــذا الحوار 
 عــلــى األقــــل، وإبــــاغ الــبــرلــمــان 

ً
ســنــويــا

األوروبــــي بالتقدم الــمــحــرز، مــع إلغاء 
ات الــتــأشــيــرة إذا لــم يــكــن هناك  إعـــفـــاء
ــمـــجـــاالت الـــمـــشـــار إلــيــهــا،  تـــقـــدم فـــي الـ
ــاء وأعــــضــــاء  ــنــــســ  عـــلـــى أن الــ

ً
ــددا ــ ــشــ ــ مــ

ــمـــي الــجــنــســيــة  ــديـ مــجــتــمــع الـــمـــيـــم وعـ

يــجــب أن يــكــونــوا قــادريــن عــلــى السفر 
بشكل مستقل، واالستفادة من حرية 

التأشيرة. 
وبعد التصويت، قــال مقرر اللجنة 
ــــودرات، إن الــســفــر بـــدون  ــاركـ ــ إيـــريـــك مـ
تأشيرة يقّرب العالم ويمنح االتحاد 
األوروبــي أداة قوية للدفاع عن حقوق 
 أن »إلغاء التأشيرة 

ً
اإلنسان، موضحا

ليس هدية لــدول ثالثة، ولكنه فرصة 
.»

ً
للعمل على التحسينات معا

ربيع كالس

• ماركودرات: فرصة للتحسينات ال هدية لدول »ثالثة«  • سفير التشيك: نؤيد التوصية وتعليق العقوبة شرط  • سفير إسبانيا: نتمنى حصول تفاهم جيد
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0202

من النهائي
ُ
المغرب سفير العرب في ث

ــــرف لـــلـــكـــرة  ــــشـ ــاز مـ ــ ــجــ ــ ــــي إنــ فــ
الــعــربــيــة، ولـــلـــمـــرة الــثــانــيــة في 

تاريخه، تأهل المنتخب المغربي 
لــلــدور ثمن النهائي مــن كأس 
الــعــالــم المقامة فــي قــطــر، بعد 

فــوزه المستحق على كندا 1-2، 
في المباراة التي جمعتهما أمس 

 صدارة 
ً
على ملعب الثمامة، حاسما

مجموعته السادسة برصيد 7 نقاط، 
بــفــارق نقطتين أمـــام كــرواتــيــا المتأهلة 

 مع بلجيكا.
ً
الثانية بتعادلها سلبا

وسجل حكيم زياش )4( ويوسف النصيري 
)23( هدفي »أسود األطلس«، الذي كرر 

https://www.aljarida.com/article/6453
https://www.aljarida.com/article/6492
https://www.aljarida.com/article/6467
https://www.aljarida.com/article/6418
https://www.aljarida.com/article/6384
https://www.aljarida.com/article/6368
https://www.aljarida.com/article/6389


المغرب سفير العرب... إلغاء »الشنغن«...

العجمي: ضرورة استكمال اإلصالح...

يــذكــر أنـــه بــعــد قـــرار اللجنة آنـــف الــذكــر، يتعين اآلن موافقة 
البرلمان األوروبــي في جلسته المقررة بستراسبورغ في وقت 
 بأنه في حال أصر أعضاء البرلمان 

ً
الحق من الشهر الجاري، علما

على التصويت فستعقد جلسة لذلك، وفي حالة عدم الرغبة في 
إجرائه فستتحول القضية مباشرة إلــى مجلس وزراء االتحاد 
األوروبــي للحصول على موافقته، وعندما يدخل القانون حيز 
التنفيذ، سيتم التفاوض على كل تنازل عن التأشيرة بشكل ثنائي 

بين االتحاد والدول األخرى.
 على قرار اللجنة، قال سفير جمهورية التشيك لدى 

ً
وتعليقا

البالد جاروسالف سيرو، الذي تترأس بالده االتحاد األوروبي 
حــتــى نــهــايــة هـــذا الـــعـــام، إن »الــتــشــيــك تــؤيــد تــوصــيــة الــبــرلــمــان 
ساهم 

ُ
األوروبــي، ألنها ستسّهل التواصل بين األشخاص، وست

في زيادة توسيع التعاون بين االتحاد والكويت«.
ضــــرورة تــعــاون الــحــكــومــة مــع كــل األجــهــزة الــرقــابــيــة إلـــى جانب 
المحاسبة الــحــازمــة للجهات الحكومية فــي حــال أي تباطؤ أو 

تقاعس عن هذا التعاون من خالل جعل معيار الجدية والقدرة 
على معالجة مخالفات ومالحظات األجهزة الرقابية ضمن معايير 
التجديد لقياديي الــدولــة، والــتــأكــيــد على تطبيق مــبــدأ سيادة 

القانون على الجميع دون تمييز.
وطــالــب بــاســتــكــمــال مــســيــرة اإلصــــالح االقــتــصــادي مــن خــالل 
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وضبط الهدر في المصروفات 
وتقليص النفقات لتخفيف األعباء عن الموازنة العامة وجذب 
االستثمارات األجنبية وتحسين بيئة األعمال وإصالح اختالالت 

سوق العمل.
 
ً
وشدد العجمي على ضرورة أن يأتي برنامج الحكومة متضمنا
رؤيتها الكاملة لتحقيق اإلصــالح الشامل في جميع المجاالت 
والحوكمة الرشيدة التي تستطيع تنفيذها والــوفــاء بها خالل 
الــمــدة الــدســتــوريــة للفصل الــتــشــريــعــي الــــ 17، وأن تــكــون قابلة 
للتطبيق مع تحديد المتطلبات التشريعية األكثر أهمية لتنفيذ 

٠٩-٠٥٢٠البرنامج وتلبية االحتياجات المجتمعية.

وشّدد سيرو لـ »الجريدة« على أن »المفاوضات ستبدأ اآلن بين 
ق في 

ّ
 على أن »األمر يتعل

ً
المفوضية األوروبية والكويت«، مشددا

النهاية بموافقة الكويت على تعليق عقوبة اإلعدام، وهذا شرط 
أساسي إلعفاء مواطنيها من الشنغن«.

ومن ناحيته، قال السفير اإلسباني لدى البالد ميغيل مورو 
اغــيــالر لـــ »الــجــريــدة«: »تهانينا للكويتيين، وأتمنى أن تستمر 
العملية التي بدأت اليوم )أمس( في المستقبل، وأن يكون هناك 
تفاهم جيد، ويسعدنا أن نرحب بأصدقائنا الكويتيين في أوروبا 

.»
ً
، وفي إسبانيا خصوصا

ً
عموما

إنجاز مونديال المكسيك 1986، عندما تخطى الدور األول، وبات 
أول منتخب عربي وإفريقي يحقق ذلك، بينما جاء هدف كندا، التي 
، بقدم نايف أكرد )خطأ في مرمى 

ً
منيت بخسارتها الثالثة تواليا

منتخب بالده ق 40(.
 للمغرب في البطولة الحالية، والرابع 

ً
وهذا هو الفوز الثاني تواليا

في تاريخ مشاركاته الست حتى اآلن، وهي المرة األولى التي يحقق 
فيها انتصارين متتاليين.

 لهذه النتيجة، يلتقي المغرب مع إسبانيا ثاني المجموعة 
ً
ووفقا

الخامسة الثالثاء المقبل على استاد المدينة التعليمية، بينما تلتقي 
كرواتيا الساموراي الياباني أول المجموعة.

ويــعــد هـــذا هــو الــفــوز الــعــربــي الــرابــع فــي الــبــطــولــة، بــعــدمــا تغلبت 
السعودية على األرجنتين 2-1، والمغرب على بلجيكا بثنائية نظيفة، 

وتونس على فرنسا حاملة اللقب 1- صفر.

العدد 5199 / الجمعة 2 ديسمبر 2022م / 8 جمادى األولى 1444هـ

ةديرجلا•
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ز أمن آسيا
ّ
سفير كازاخستان: انضمام الكويت إلى »سيكا« يعز

السفير الصيني: تطوير المنظمة عبر رؤية إيجابية واستراتيجية بناءة
• ربيع كالس

أعرب سفير كازاخستان لدى البالد، 
ــن ثـــقـــتـــه بـــأن  ــ ــاي، عـ عـــظـــمـــات بــــيــــرديــــبــ
انــضــمــام الــكــويــت إلــــى منظمة مؤتمر 
التفاعل وتــدابــيــر بــنــاء الثقة فــي آسيا 
)ســـيـــكـــا(، »ســيــســاهــم فـــي تــعــزيــز األمـــن 
 أن »سيكا« 

ً
واالستقرار في آسيا«، معتبرا

أحــد أهــم مــبــادرات السياسة الخارجية 
لــــكــــازاخــــســــتــــان، ومـــوضـــحـــا أن الــقــمــة 
السادسة للمؤتمر صوتت باإلجماع على 
انضمام الكويت إلى المنظمة ومنحها 
العضوية من قبل قادة الدول المشاركة 

في القمة.
وخالل الحفل الذي أقامه لمناسبة 
ــــرى الــــــ 30 لـــلـــمـــؤتـــمـــر، بــحــضــور  ــذكـ ــ الـ
حــشــد كــبــيــر مــن الــســفــراء المعتمدين 
في الــبــالد، قــال بيرديباي: »على مدار 
العقود الثالثة الماضية استمر نشاط 
مــؤتــمــر الــتــفــاعــل وتــدابــيــر بــنــاء الثقة 
في آسيا كمنتدى فّعال للدبلوماسية 
المتعددة األطراف بمـشاركة 28 دولة، 
والــتــي تحتل أكــثــر مــن 90 بالمئة من 
أراضــي الــقــارة اآلسيوية، وتضم أكثر 
 أن 

ً
مــن نصف ســكــان الــعــالــم«، معتبرا

»المؤتمر اليوم بحاجة إلــى مزيد من 
تكييف مهامه وأدواتــه لتنفيذ مهامه 
النبيلة، التي تتمثل في تعزيز الحوار 
والتعاون الهادف والمـستمر بين الدول 
لمصلحة األمن والتنمية لكل الشعوب 

التي تعيش في أكبر قارة بالعالم«.
ولــفــت إلــــى أنــــه »بــعــد مــــرور 3 عقود 
ــدى فــــعــــاال  ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــر مـ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــمـ ــ أضــــــحــــــى الـ
للدبلوماسية المتعددة األطراف في آسيا، 

من منطلق مفهوم مشترك بــأن السالم 
واألمن في آسيا ال يمكن تحقيقهما إال من 
خالل الحوار والتعاون، وهذا هو األساس 
للتنفيذ الناجح للمهمة الرئيسية لمؤتمر 
 للحوار السياسي 

ً
سيكا لتكون منصة

والتفاعل من أجل بناء الثقة«. 
من جهته، أشاد السفير الصيني لدى 
البالد، تشانغ جيانوي، بجهود »سيكا« 
على مدار 30 عاما ساهمت خاللها في 

اســتــقــرار دول آســيــا وتــعــزيــز الــتــعــاون 
بينهم، موضحا أن العالم يشهد تغيرات 
كبيرة والمنظمة تسعى إلــى لعب دور 
ــارز فــي الــحــفــاظ عــلــى أمـــن واســتــقــرار  بــ
اء بين 

ّ
المنطقة من خــالل التعاون البن

الدول األعضاء، الفتا إلى أن بالده دائما 
تسهم في تطّور المنظمة من خالل رؤية 

واستراتيجية بناءة وإيجابية.
بـــــدورهـــــا، قـــالـــت الـــســـفـــيـــرة الــتــركــيــة 

لـــدى الــبــالد، طــوبــى نـــور ســونــمــز: »لقد 
 مهما للحوار 

ً
ظــل مؤتمر سيكا منبرا

والتعاون على مدى 3 عقود بخصائصه 
الــمــمــيــزة: تــوافــق اآلراء وقــيــم الــتــطــوع، 
خصوصا أن الــدول األعضاء تشّكل ما 
يــقــرب مــن نصف ســكــان الــعــالــم«، الفتة 
إلى أن تركيا من األعضاء المؤسسين لـ 
»سيكا«، وهي واحــدة من أكثر األعضاء 

نشاطا في المنظمة.
ــلــــك  بــــــــــــــــــدوره، اعـــــتـــــبـــــر عــــمــــيــــد الــــســ
الــدبــلــومــاســي سفير طــاجــيــكــســتــان، د. 
زبــيــد الــلــه زبـــيـــدوف »انــضــمــام الكويت 
الــى منظمة سيكا سيساهم في تعزيز 
 
ً
التعاون بين الــدول األعــضــاء«، مضيفا

أن »هذا العام نحتفل بالذكرى الثالثين 
لتأسيس مؤتمر التفاعل وتدابير بناء 
ــــدار 30 عاما  الــثــقــة فـــي آســـيـــا، فــعــلــى مـ
كان المؤتمر آلية مهمة في دعم الحوار 
وتعزيز التشاور حول القضايا األمنية 
والتحديات المشتركة، وســاهــم بشكل 
فــاعــل فــي تــعــزيــز الــثــقــة الــمــتــبــادلــة بين 

الدول«.

المشاركون في الذكرى الـ 30 لمؤتمر »سيكا« )تصوير: ميالد غالي(

اجتماع خليجي عن ُبعد يستكمل 
مناقشة »ربط مخالفات المرور«

عــــقــــد اجـــــتـــــمـــــاع مـــــرئـــــي عــن 
ُبــعــد مــع دول مجلس الــتــعــاون 
الخليجي، حيث تــم بحث آلية 
ــــط الـــمـــخـــالـــفـــات بـــمـــا يــســمــح  ربـ
بتسجيلها وتحصيل قيمتها 
 داخل دول المجلس.

ً
إلكترونيا

يــأتــي هــذا االجــتــمــاع تنفيذا 
لــقــرارات وزراء الداخلية بــدول 
الـــمـــجـــلـــس لــتــحــقــيــق الـــتـــكـــامـــل 

المروري واألمني بينها.
وناقش االجتماع المعوقات 
ــــات الـــنـــاجـــمـــة عــن  ــيـ ــ ــابـ ــ ــــجـ واإليـ
تــحــقــيــق هـــذه الــخــطــوة، والــتــي 
تــتــمــثــل فــــي تــــبــــادل الـــبـــيـــانـــات 
والــمــعــلــومــات إلــكــتــرونــيــا بين 
دول المجلس في شأن مخالفات 
المرور وبيانات المركبات، كما 
أنها تحقق التسهيل والتيسير 

على المسافرين بين مواطني 
دول المجلس والمقيمين على 
أرضــهــا. وتــطــّرق االجتماع إلى 
تطبيق ربــط المخالفات الــذي 
يــــؤدي إلــــى ردع المستهترين 
عـــن ارتـــكـــاب مــخــالــفــات الــمــرور 
فــي الـــدول المضيفة، وااللــتــزام 
بالقوانين واألنظمة المرورية، 
وتعّد هذه الخطوة انطالقة نحو 
التكامل األمني والمروري بين 

دول المجلس.

ًاألمير: اإلمارات حققت إنجازات بارزة عززت 
مكانتها المرموقة دوليا

سموه هنأ رومانيا وإفريقيا الوسطى بالعيد الوطني
بعث سمو أمير البالد الشيخ 
نــــواف األحـــمـــد، بــبــرقــيــة تهنئة 
إلى أخيه رئيس دولة اإلمارات 
العربية المتحدة سمو الشيخ 
محمد بن زايد، عبر فيها سموه 
عـــن خــالــص تــهــانــيــه بمناسبة 
ــذكـــرى الــــواحــــدة والــخــمــســيــن  الـ

للعيد الوطني لإلمارات.
وأشـــــاد ســمــوه بـــاإلنـــجـــازات 
التنموية والحضارية الــبــارزة 
التي حققها البلد الشقيق على 
جــمــيــع الــصــعــد، وفــــي مختلف 
الميادين ال سيما االقتصادية 
والعلمية والثقافية وبــصــورة 
ــة  ــوقــ ــرمــ ــمــ عــــــــــززت الــــمــــكــــانــــة الــ
ــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن  لـــــــإلمـــــــارات عــ

اإلقليمي والدولي.
كما أعــرب سموه عــن الثناء 

على العالقات األخوية الوطيدة 
ــة الــــراســــخــــة الــتــي  ــيـ ــاريـــخـ ــتـ والـ
تـــجـــمـــع الـــبـــلـــديـــن والـــشـــعـــبـــيـــن 
ــد عــلــى  ــ ــيـ ــ ــأكـ ــ ــتـ ــ الـــشـــقـــيـــقـــيـــن والـ
ــتـــرك  ــم والـــمـــشـ ــ ــدائــ ــ ــــرص الــ ــحـ ــ الـ
لـــتـــعـــزيـــزهـــا واالرتـــــــقـــــــاء بـــأفـــق 
ــم بــيــنــهــمــا فــي  ــائـ ــقـ الــــتــــعــــاون الـ
ــمـــجـــاالت إلــــى آفـــاق  مــخــتــلــف الـ

أرحب.
ــوفـــور  ــــه مـ ــمــــوه لـ ــنـــى ســ ــمـ وتـ
الصحة وتمام العافية ولدولة 
اإلمارات وشعبها الكريم المزيد 
مـــن الــتــقــدم واالزدهـــــــار فـــي ظل 

قيادته الحكيمة. 
وبعث سموه، ببرقية تهنئة 
إلــى رئيس جمهورية رومانيا 
كـــالوس يــوهــانــيــس، عــبــر فيها 
ــالـــــص تـــهـــانـــيـــه  ــ ــــوه عـــــن خـ ــمـ ــ سـ

بمناسبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا سموه له موفور الصحة 
والعافية ولجمهورية رومانيا 
وشــعــبــهــا الــصــديــق كـــل الــتــقــدم 

واالزدهار. 
كـــمـــا بـــعـــث ســــمــــوه، بــبــرقــيــة 
ــى رئـــيـــس جــمــهــوريــة  تــهــنــئــة إلــ
إفــريــقــيــا الـــوســـطـــى فــاوســتــيــن 
تـــواديـــرا، عــبــر فيها ســمــوه عن 
خالص تهانيه بمناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا سموه 
لــــه مــــوفــــور الـــصـــحـــة والــعــافــيــة 
ولجمهورية إفريقيا الوسطى 
وشــعــبــهــا الــصــديــق كـــل الــتــقــدم 

واالزدهار.

ولي العهد: كل الرقي واالزدهار لإلمارات
سموه هنأ رومانيا وإفريقيا الوسطى بالعيد الوطني

بعث سمو ولــي العهد الشيخ 
مــشــعــل األحــــمــــد، بــبــرقــيــة تهنئة 
إلى رئيس دولــة اإلمــارات العربية 
الـــمـــتـــحـــدة ســـمـــو الـــشـــيـــخ مــحــمــد 
ــد، ضمنها ســمــوه خالص  بــن زايــ
تهانيه بمناسبة الذكرى الواحدة 
ــن لـــلـــعـــيـــد الــــوطــــنــــي  ــيــ ــمــــســ والــــخــ

لإلمارات.
وتمنى سموه له وافــر الصحة 
والعافية ولدولة اإلمارات وشعبها 
الشقيق كل الرقي واالزدهار في ظل 

قيادته الرشيدة.
كما بعث سموه ببرقية تهنئة 
إلــــى رئـــيـــس جــمــهــوريــة رومــانــيــا 
كالوس يوهانيس، ضمنها سموه 
خــالــص تهانيه بمناسبة العيد 
ــا لـــه وافـــر  ــيـ الــوطــنــي لــــبــــالده، راجـ

الصحة والعافية. 
وبعث سموه، ببرقية تهنئة إلى 
رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى 
فاوستين تواديرا، ضمنها سموه 
خــالــص تهانيه بمناسبة العيد 
ــا لـــه وافـــر  ــيـ الــوطــنــي لــــبــــالده، راجـ

الصحة والعافية.

رئيس الوزراء يهنئ اإلمارات
ورومانيا وإفريقيا الوسطى

بـــعـــث ســـمـــو الـــشـــيـــخ أحـــمـــد 
ــمـــد رئـــيـــس مجلس  ــــواف األحـ نـ
الـــــــــــوزراء، بــبــرقــيــة تــهــنــئــة إلـــى 
رئــيــس دولـــة اإلمــــارات العربية 
المتحدة سمو الشيخ محمد بن 
زايد، بمناسبة الذكرى الواحدة 
والـــخـــمـــســـيـــن لــلــعــيــد الـــوطـــنـــي 

لإلمارات.
وبعث سموه، ببرقية تهنئة 
إلــى رئيس جمهورية رومانيا 
كـــــالوس يــوهــانــيــس بمناسبة 

العيد الوطني لبالده. 
كـــمـــا بـــعـــث ســــمــــوه بــبــرقــيــة 
ــى رئـــيـــس جــمــهــوريــة  تــهــنــئــة إلــ
إفــريــقــيــا الـــوســـطـــى فــاوســتــيــن 
تواديرا بمناسبة العيد الوطني 

لبالده.

الكويت والسعودية: تعزيز الشراكة لمواجهة التحديات
وزير الخارجية اجتمع مع نظيره السعودي بالرياض لبحث العالقات والتطورات

اجتمع وزير الخارجية الشيخ 
ســالــم الـــصـــبـــاح، أمــــس األول، مع 
وزيـــر خــارجــيــة الــســعــوديــة األمير 
فيصل بن فرحان، في إطار الزيارة 
الرسمية التي يقوم بها للرياض.

ونقل وزير الخارجية، في مستهل 
االجتماع، تحيات سمو أمير البالد 
الشيخ نـــواف األحــمــد، وســمــو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، ورئيس 
مجلس الـــوزراء سمو الشيخ أحمد 
نــواف األحــمــد، إلــى خــادم الحرمين 
ــان بـــن  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــــك سـ ــلـ ــ ــمـ ــ الــــشــــريــــفــــيــــن الـ
عــبــدالــعــزيــز، ملك الــســعــوديــة، وإلــى 
ولــي العهد رئــيــس مجلس الـــوزراء 
الــســعــودي صــاحــب السمو الملكي 

األمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان، وأطــيــب 
تمنيات القيادة السياسية وحكومة 
وشعب الكويت إلى المملكة قيادة 

وحكومة وشعبا.
وتــــم خــــالل االجـــتـــمـــاع الــتــأكــيــد 
ــادتــــي  ــيــ ــــت ورؤى قــ ــ ــوابـ ــ ــ ــــى ثـ ــلـ ــ عـ
الـــبـــلـــديـــن الــحــكــيــمــتــيــن، والــعــمــق 
االستراتيجي السياسي للبلدين 
الشقيقين، وإبراز مكانة الدولتين 
فــي مــجــاالت االقــتــصــاد والتنمية 
ــل الــســيــاســي  ــامـ ــكـ ــتـ الـــبـــشـــريـــة والـ
واألمــــنــــي وغـــيـــرهـــا، انـــطـــالقـــا مــن 
وحدة المصير والتاريخ المشترك، 
وتــعــزيــزا لــلــمــواقــف الــمــوحــدة في 
مواجهة التحديات التي تشهدها 

الساحتان االقليمية والدولية.
ــر  ــ كـــمـــا بـــحـــث الـــجـــانـــبـــان أواصـ
ــة الــتــاريــخــيــة  ــ ــويـ ــ الــــعــــالقــــات األخـ
الـــتـــي تـــربـــط الـــكـــويـــت بــالــمــمــلــكــة، 
ــا أوجــــــــــه الــــتــــعــــاون  ــ ــــرضـ ــعـ ــ ــتـ ــ واسـ
الوثيق القائم بينهما في مختلف 
ــمــــجــــاالت، تــجــســيــدا وتــحــقــيــقــا  الــ
لــلــروابــط المتجذرة بين البلدين 
وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزا 
للشراكة والتكامل بينهما على كل 
الصعد، واتفقا في هذا اإلطار على 
انعقاد االجتماع الثاني لمجلس 
الــتــنــســيــق الــكــويــتــي - الــســعــودي، 
ــــذي تــســتــضــيــفــه الــكــويــت خــالل  الـ

الربع األول من العام المقبل.

كما تم خالل االجتماع مناقشة 
آخر المستجدات على الساحتين 
اإلقليمية والــدولــيــة، والــتــطــورات 

الــتــي تــشــهــدهــا الــمــنــطــقــة، وبحث 
عــدد مــن القضايا محل االهتمام 

المشترك بين البلدين الشقيقين.

وزير الخارجية خالل اجتماعه مع نظيره السعودي

الكويت: عدم محاسبة إسرائيل أكبر فشل بتاريخ األمم المتحدة
ــم لـــدى  ــ ــدائـ ــ ــرب مــــنــــدوب الـــكـــويـــت الـ ــ ــ أعـ
األمــم المتحدة السفير طــارق البناي عن 
استنكاره ازدواجية المعايير في التعامل 
مع القضية الفلسطينية وحرمان الشعب 
الفلسطيني مــن حقوقه المشروعة التي 

تكفلها قواعد وأحكام القوانين الدولية.
ــاله أمــــام  ــ ــيــــان تــ وشـــــــدد الــــبــــنــــاي فــــي بــ
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم الــمــتــحــدة مساء 
أمــس األول خــالل مناقشة بند »القضية 
الفلسطينية« على ضرورة تحرك المجتمع 
ــــدول األعـــضـــاء لــوضــع  الـــدولـــي الســيــمــا الـ

حــد لالنتهاكات اإلجــرامــيــة اإلسرائيلية 
لتها أو  الممنهجة وعــدم التحرك لمساء

محاسبتها وكأنها فوق القانون.
وقــــال إن »عــجــز الــمــجــتــمــع الـــدولـــي عن 
معالجة القضية الفلسطينية وعدم قدرته 
عــلــى مــحــاســبــة إســـرائـــيـــل الـــقـــوة الــقــائــمــة 
بـــاالحـــتـــالل أكـــبـــر فــشــل فـــي تـــاريـــخ األمـــم 
المتحدة بشكل عام ومجلس األمن بشكل 
خاص، وفي حقيقة األمر وصمة عار على 

جبين اإلنسانية«.
وأضاف »مع مرور ذكرى اليوم الدولي 

للتضامن مع الشعب الفلسطيني أجدد 
ــيـــادة وحـــكـــومـــة وشــعــبــا  ــم الـــكـــويـــت قـ دعــ
للشعب الفلسطيني الشقيق وتضامنها 
التاريخي ووقوفها المبدئي مع قضيته 
العادلة، فالكويت تحيي صمود الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي الـــشـــقـــيـــق وتــــدعــــم نــضــالــه 
المشروع ضد االحتالل بغية الحصول 
على كامل حقوقه السياسية المشروعة«.

الظفيري بحث العالقات مع »ماستريخت«
بــحــث ســفــيــر الــكــويــت لــــدى هــولــنــدا علي 
الظفيري، مع رئيسة جامعة ماستريخت في 
هولندا، ريان ليتشتر، سبل تعزيز العالقات 
األكاديمية خالل الفترة المقبلة، والمجاالت 
ــن قـــبـــل الـــجـــامـــعـــة، الـــتـــي يــمــكــن  الـــمـــتـــاحـــة مــ
للطرفين االســتــفــادة منها لتعزيز التعاون 

بينهما.
وذكرت سفارة الكويت في الهاي، في بيان، 
أن ذلــك جــاء خــالل لقاء بين الجانبين، على 
هــامــش مــشــاركــة الــظــفــيــري فــي حــفــل أقامته 
الجامعة أمس األول، بمناسبة تخريج طلبة 

كــلــيــة الــطــب فـــي الــجــامــعــة، ومــنــهــم عـــدد من 
الطالب والطالبات من الكويت.

وأوضــحــت أن السفير الظفيري شــارك في هذه 
الــمــنــاســبــة بــاعــتــبــارهــا الـــمـــرة األولـــــى الــتــي تضم 
خــريــجــيــن مـــن الـــكـــويـــت، وفــــي ظـــل تـــفـــوق الطلبة 
ــادة الــكــبــيــرة« الــتــي حــظــوا بها  ــ الكويتيين و»اإلشــ
من اإلدارة الجامعية نتيجة لهذا التفوق وأدائهم 
المتميز خــالل السنوات الدراسية التي أمضوها 

في دراسة الطب.
وأفــــادت بـــأن إدارة الجامعة أبـــدت رغبتها في 

ترسيخ العالقات األكاديمية مع الكويت.

جانب من االجتماع
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»الصحة«: ال نقص باألدوية الكيماوية لمرضى السرطان
ً
العوضي: افتتاح مركز الكويت الجديد لمكافحة المرض قريبا

أكـــــد وزيــــــر الـــصـــحـــة د. أحــمــد 
الــعــوضــي، عـــدم وجـــود أي نقص 
ــة الــكــيــمــاويــة لمرضى  ــ فــي األدويـ
 على 

ً
السرطان في الكويت، مشددا

توافرها.
ــال الــعــوضــي، فـــي تصريح  وقــ
ــــس، على  لــلــصــحــافــيــيــن، ظــهــر أمـ
هامش افتتاحه فعاليات المؤتمر 
الــــرابــــع لـــجـــراحـــة أورام الــجــهــاز 
ــمــــي، إن الــــــــــــــوزارة تـــدعـــم  ــهــــضــ الــ
وجــود أدويــة المناعة والموجهة 
ــا فـــــي ظـــــل وجـــــود  ــهـ ــابـ ــطـ ــقـ ــتـ واسـ
الـــتـــحـــديـــات الــعــالــمــيــة والــنــقــص 

العالمي في األدوية. 
وأوضح أن نقص األدوية على 
 
ً
مــســتــوى الـــعـــالـــم يــعــتــبــر تــحــديــا

 بعد انتهاء جائحة »كورونا« 
ً
كبيرا

ووجود زيادة في األسعار.
وذكـــر أن وزارة الصحة تهتم 
بـــالـــتـــوســـع الـــبـــنـــيـــانـــي مــــن حــيــث 
 إلى أن العمل جاٍر 

ً
المنشآت، الفتا

على قــدم وســاق إلنــشــاء وتدعيم 

مــركــز الــكــويــت الــجــديــد لمكافحة 
 افـــتـــتـــاحـــه 

ً
ــان، مـــتـــوقـــعـــا ــ ــرطـ ــ ــسـ ــ الـ

 للتوسع في خدمة مرضى 
ً
قريبا

السرطان بالكويت.
وأضــــــــاف أن مـــؤتـــمـــر جـــراحـــة 
األورام والجهاز الهضمي يؤدي 
الى تبادل الخبرات وتحسين أداء 
الخدمات والجراحات الدقيقة لهذا 

 عن 
ً
الـــنـــوع مـــن الـــســـرطـــان، فــضــا

دعم األقسام األخــرى مثل العاج 
اإلشعاعي أو الكيماوي أو سرطان 
الــدم في توفير خدمات متكاملة 

بهذا المجال.
ــقـــبـــل  ــتـ ــــب آخـــــــــــر، اسـ ــانــ ــ ـــن جــ ــ مــ
الوزير العوضي رئيس الجمعية 
الخليجية ألطباء األسرة ورئيس 

رابـــطـــة أطـــبـــاء الــعــائــلــة الكويتية 
د. مــحــمــد الـــعـــازمـــي، حــيــث هــنــأه 
بحصوله على ثقة زمائه في دول 

الخليج لترؤس الجمعية.
وقــال الــعــازمــي، إنــه أهــدى إلى 
وزيــر الصحة ثمرة نجاح إنشاء 
الجمعية الخليجية ألطباء األسرة 
بــمــبــادرة مـــن الــرابــطــة الكويتية 
لطب العائلة وبــتــعــاون رائـــع من 
الجمعيات والــروابــط الخليجية 
المعنية. وذكــر أنــه شــرح للوزير 
ــعــــوضــــي أهـــمـــيـــة وجــــــــود هـــذه  الــ
الجمعية في خدمة طبيب العائلة 
وتطوير الرعاية األولية في دول 

الخليج العربية.
وقــــــــــــدم الـــــــعـــــــازمـــــــي رســــالــــتــــه 
ــر الــصــحــة،  الــمــاجــســتــيــر إلـــى وزيــ
وهـــي عــبــارة عــن إنــشــاء الــعــيــادة 
المثالية لطب العائلة، حيث حصل 
الــمــشــروع على تكريم مــن األمير 
الـــراحـــل الــشــيــخ صــبــاح األحــمــد، 
ــراه وحــصــولــه على  ــ طــيــب الـــلـــه ثـ
جــائــزة الكويت لــإبــداع والتميز 
الشبابي، وجائزة نجمة السامة 

من وزارة الصحة.

 المشاركين في مؤتمر »الجهاز الهضمي«
ً
العوضي متوسطا

البغلي: حريصون على سياسة »الباب 
المفتوح« واالستماع للمواطنين

تأجيل »عمومية« وانتخابات جمعية أبوحليفة بسبب النصاب

• جورج عاطف
ــشــــؤون  أكـــــــدت وزيـــــــــرة الــ
ــة  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ االجــــتــــمــــاعــــيــــة والـ
ــرة الــدولــة  المجتمعية وزيــ
لـــشـــؤون الــــمــــرأة والــطــفــولــة 
مي البغلي، حرصها الجاد 
عــلــى اتـــبـــاع ســيــاســة الــبــاب 
الــمــفــتــوح واالســتــمــاع آلراء 
ــات الـــمـــواطـــنـــيـــن،  ــرحـ ــتـ ــقـ ومـ
ــة إيـــــجـــــاد حـــلـــول  ــ ــاولـ ــ ــــحـ ومـ
ــم وفـــــــــــق األطــــــــر  ــ ــواهــ ــ ــكــ ــ ــشــ ــ لــ
ــة، مــــشــــددة عــلــى  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ الـ
ــدأ  ــبــ ــق مــ ــيــ ــقــ ــحــ ضــــــــــــــرورة تــ
ــيــــة والـــــــعـــــــدل بــيــن  ــافــ ــفــ الــــشــ
الــجــمــيــع مــــن دون تــمــيــيــز، 
والــــــــوقــــــــوف عــــلــــى مـــطـــالـــب 
ــهـــم  ــنـــحـ الـــــمـــــراجـــــعـــــيـــــن، ومـ

حقوقهم القانونية كافة.
ــلــــي، خــــال  ــغــ ــبــ ودعـــــــــت الــ
 مـــن 

ً
ــا عــــــــــــــــددا ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ

ــيـــن والـــمـــوظـــفـــيـــن  الـــمـــراجـــعـ
ــلـــب  ــوا بـــطـ ــ ــ ــدمـ ــ ــ ــقـ ــ ــ الــــــــذيــــــــن تـ
مـــقـــابـــلـــتـــهـــا عــــبــــر تــطــبــيــق 
سهل، وكيل وزارة الشؤون 
والـــوكـــاء الــمــســاعــديــن إلــى 
ضــرورة معالجة الشكاوى، 
ودراسة المقترحات المقدمة 
مــن الــمــواطــنــيــن، واستقبال 
التظلمات من الموظفين في 
جــمــيــع الــقــطــاعــات، مــشــددة 
عـــلـــى ضـــــــرورة تــســهــيــل كــل 
اإلجــــــــراءات أمــــام الــشــكــاوى 
الـــــمـــــســـــتـــــحـــــقـــــة، وتــــنــــفــــيــــذ 
جميع الــمــطــالــب القانونية 

العدواني: فخورون بنجاح قطر في تنظيم المونديال
خالل استقباله السفير آل محمود وطلبة »بالط الشهداء«

• فهد الرمضان
ــر  ــ أكــــــد وزيــــــــر الـــتـــربـــيـــة وزيـ
التعليم العالي والبحث العلمي 
د. حمد الــعــدوانــي عمق وقــوة 
الـــعـــاقـــات األخــــويــــة الــعــمــيــقــة 
وااليــجــابــيــة والــمــتــمــيــزة، التي 
تربط بين الكويت ودولة قطر 
عـــلـــى الـــمـــســـتـــويـــيـــن الـــرســـمـــي 
والشعبي، ومــا لها من امتداد 
تاريخي بين البلدين الشقيقين، 
فــي شــتــى الــمــجــاالت، وخــاصــة 

في المجال الثقافي والعلمي.
ــاء ذلــــك خــــال اســتــقــبــالــه،  جــ
بمكتبه، صباح أمــس، السفير 
القطري علي آل محمود، وعددا 
من طلبة مدرسة باط الشهداء 
الثانوية للبنين، تقديرا للدعوة 
الــكــريــمــة مــن قــيــادة دولـــة قطر 
لمدرسة باط الشهداء الثانوية 
لـــلـــبـــنـــيـــن لـــحـــضـــور مـــبـــاريـــات 

بطولة كأس العالم 2022.
ــّبـــر عـــن شـــكـــره وتــقــديــره  وعـ
لسمو أمير قطر الشيخ تميم 
بن حمد على الــدعــوة الكريمة 

ــة ألبـــنـــائـــه  ــ ــويـ ــ ــــادرة األبـ ــبـ ــ ــمـ ــ والـ
طلبة مدرسة باط الشهداء في 
مشهد يعكس عمق العاقات 

بين البلدين.
وأشــــــــــار إلـــــــى أن الــــكــــويــــت، 
ــيـــد  ـــة وشـــــــعـــــــبـــــــا، تـــشـ ــــومـــ ــــكــ حــ
»بالتطور الكبير الذي تشهده 
ــلــــى جـــمـــيـــع الـــصـــعـــد،  ــر عــ ــطــ قــ
خــــاصــــة الـــنـــجـــاح الـــكـــبـــيـــر فــي 
تنظيمها لكأس الــعــالــم، الــذي 
ــم حــــــدث ريـــاضـــي  ــخــ يـــعـــد أضــ
ينظم للمرة األولى في منطقة 

الــشــرق األوســـط، والـــذي نفخر 
به جميعا«، مبينا أن مشاركة 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد في حفل االفتتاح تعد 
رسالة دعم سياسية وشعبية 
ــا الـــمـــزيـــد  ــهـ ــقـــطـــر، مــتــمــنــيــا لـ لـ
مــن الــتــقــدم واالزدهـــــار فــي ظل 

قيادتها الحكيمة.
ودعــــــــا الـــــعـــــدوانـــــي أبــــنــــاءه 
ــــى تــمــثــيــل الــكــويــت  الــطــلــبــة إلـ
خير تمثيل، مؤكدا أن مبادرة 
الــطــلــبــة واإلدارة الــمــدرســيــة 

بــاالحــتــفــال بــاســتــضــافــة قطر 
لكأس العالم قوبلت بامتنان 
وتقدير من القيادة السياسية 
فـــي الــكــويــت، مــمــا عــكــس روح 

األخوة والوحدة الخليجية.
ــانــــب آخـــــــر، اســتــقــبــل  مــــن جــ
الــــــــوزيــــــــر الـــــــعـــــــدوانـــــــي ســـفـــيـــر 
ــــدر  ــانـ ــ ــــسـ ــكـ ــ أوكـــــــرانـــــــيـــــــا د. أولـ
باالنوتسا، وذلــك لبحث أبــرز 
القضايا التربوية والتعليمية 
والعاقات الثقافية والروابط 

الوثيقة بين البلدين.

العدواني والسفير القطري وطلبة »باط الشهداء«

المسعد: مستشفى الوالدة الجديد 
نقلة نوعية طبية وعمرانية

• سيد القصاص
أكــــدت وكــيــلــة وزارة األشـــغـــال الــعــامــة مــي الــمــســعــد أن 
مشروع مستشفى الوالدة الجديد من المشاريع المميزة 

والذي يواكب أحدث التطورات في المجال الطبي. 
وقالت المسعد اثناء زيارتها لمبنى المشروع صباح 
أمس األول للوقوف على آخر المستجدات به واالطاع على 
سير العمل فيه إن المستشفى يمثل نقلة نوعية طبية، 
بــاإلضــافــة الـــى الــمــجــال الــمــعــمــاري المميز الـــذي اشــرفــت 
عليه كوادر شبابية كويتية مميزة وقادرة على النهوض 
بالمشاريع، ودورهم واضح في سرعة الوصول الى هذه 

المرحلة من المشروع.
واطلعت المسعد على عرض مرئي من مهندس المشروع 

مشعل العنزي، لتبيان تطورات المبنى وأعمال إنجازه. 
يذكر أن وزارة الكهرباء والماء أوصلت التيار الكهربائي 
إلى المشروع من إحدى المحطات الى أن يتم ايصاله من 
خال محطات رئيسية، يتم إنشاؤها بالمنطقة لتغذية 

المبنى.

المسعد خال زيارتها للمستشفى

الكويت »ترانزيت« العمالة المنزلية إلى دبي!
• الشمري لـ ةديرجلا●: الرتفاع الرواتب وقلة المنازعات وسهولة التحويل

• وفد فلبيني بالبالد إليجاد حلول لتكدس العامالت بالسفارة
• جورج عاطف

كشف المتخصص في شؤون 
العمالة المنزلية، بسام الشمري، 
عــــن ظــــاهــــرة جــــديــــدة يــشــهــدهــا 
ســـــوق الـــعـــمـــل الـــمـــنـــزلـــي خـــال 
ل في تسّرب 

ّ
الفترة الراهنة، تتمث

أعـــداد كبيرة مــن هــذه العمالة، 
من الكويت إلى دولة اإلمــارات؛ 
 دبي، ال سيما في ظل 

ً
وتحديدا

سهولة اإلجراءات المعمول بها 
 لحصولهم على »فــيــزا« 

ً
حــالــيــا
دخول.

وأوضح الشمري لـ »الجريدة« 
ــــى  ــــت إلــ ــولــ ــ ــحــ ــ أن الــــــكــــــويــــــت تــ
»ترانزيت« وبوابة لهذه الراغبة 
ــّي والــعــمــل  فـــي الـــذهـــاب إلـــى دبــ
هناك، حيث يتم استقدامها عبر 
الــمــكــاتــب الــمــحــلــيــة وفـــق األطـــر 
 
ً
الــقــانــونــيــة، مــن ثــم تــقــّدم طلبا
للحصول على »فــيــزا«، وتذهب 
 
ً
إلى اإلمــارات دون رجعة، الفتا
إلــى أن بيئة العمل هناك، على 
خاف الكويت، جاذبة للعمالة 
، مع 

ً
 والمنزلية خصوصا

ً
عموما

وجــود رواتــب أعلى ومنازعات 
ــــل، نــاهــيــك بــســهــولــة  عــمــالــيــة أقـ
ات الحكومية  وساسة اإلجــراء

الخاصة بالتحويل، التي تتيح 
للعمالة التنقل من رب عمل إلى 
آخر، حتى االنتقال إلى القطاع 
األهـــلـــي، كــمــا كــــان مــعــمــوال في 
الباد بالسنوات الماضية وتم 

إيقافه.

الكويت طاردة للعمالة

وقــال الــشــمــري: »مــع األســف، 
ــاتــــت طــــــــاردة لــهــذه  الــــكــــويــــت بــ
 لتفاقم المنازعات 

ً
العمالة، نظرا

 
ً
الــعــمــالــيــة الـــتـــي بـــلـــغـــت، وفـــقـــا

ــة  ــامـ ــعـ ــة الـ ــئـ إلحــــصــــائــــيــــة الـــهـــيـ
للقوى العاملة عن شهر أكتوبر 
الــمــاضــي، مــا يــزيــد عــلــى 1000 
شكوى، تنّوعت بين ترك العمل، 
وأحيلت إلــى القضاء، وحجب 
ــواز ســـفـــر الـــعـــامـــلـــة، إضـــافـــة  ــ جــ
إلـــى الــشــكــاوى الــخــاصــة بعدم 
الـــحـــصـــول عـــلـــى الــمــســتــحــقــات 

الشهرية أو نهاية الخدمة«.
ولــــــــفــــــــت إلـــــــــــــى أن زيـــــــــــــادة 
ب عليها عودة 

ّ
المنازعات ترت

ــــات  ــامـ ــ ــعـ ــ ظـــــــاهـــــــرة تــــــكــــــدس الـ
ــيــــات داخــــــــل ســــفــــارات  ــنــــزلــ الــــمــ
بلدانهن لــدى الــكــويــت، »ســواء 
الاتي سّجلت بحقهن باغات 

تغّيب، أو الاتي نشبت بينهن 
وبين كفائهن منازعات عمالية 
فشلت الطرق الوّدية في حلها، 
وتأخر الفصل فيها من جانب 
الـــهـــيـــئـــة لــــفــــتــــرات طــــويــــلــــة، مــن 
ــامـــات على  ــعـ دون حـــصـــول الـ
مــســتــحــقــاتــهــن كـــامـــلـــة«، مبينا 
أن وفد وزارة العمل الفلبينية، 
 ،

ً
ــا ــيــ ــالــ الـــــــــذي يـــــــــزور الـــــبـــــاد حــ

اجتمع بالعامات الموجودات 
ــــرف عـــلـــى  ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــارة لـ ــ ــفــ ــ ــســ ــ ــالــ ــ بــ
مشكاتهن ومــحــاولــة تسريع 

إجراءات عودتهن إلى مانيا.

وأضـــــــــــاف: أن »هــــــــذا الــــوفــــد 
ســيــعــّد، عــقــب انــقــضــاء زيـــاتـــه، 
 
ً
تقريرا مفصا حولها متضمنا
الــلــقــاءات الــتــي أجـــراهـــا؛ ســواء 
ــقــــوى الــعــامــلــة«  بــمــســؤولــي »الــ
وأصـــحـــاب الــمــكــاتــب المحلية 
أو بـــالـــعـــمـــالـــة، ثــــم يـــرفـــعـــه إلـــى 
الــــجــــهــــات الـــمـــخـــتـــصـــة هــــنــــاك، 
حيث تؤثر مثل هــذه التقارير 
بــصــورة كبيرة ومباشرة على 
 إذا 

ً
القرار الفلبيني، خصوصا

تضّمن التقرير سلبيات حول 
أوضــــــــاع الـــعـــمـــالـــة، عـــلـــمـــا بـــأن 
قضية تكدس الــعــامــات كانت 
أبــــرز الــســلــبــيــات الــتــي اتــخــذت 
الفلبين على أثرها قرارها قبل 
 بوقف تصدير 

ً
3 أعــوام تقريبا

عمالتها إلى الكويت.
ــــري الـــجـــهـــات  ــمـ ــ ــــشـ ودعـــــــــا الـ
الــمــســؤولــة فـــي الـــدولـــة، وعــلــى 
رأســــــهــــــا وزارتـــــــــــــا الــــخــــارجــــيــــة 
والــداخــلــيــة و»الـــقـــوى العاملة« 
الى ضرورة إيجاد حلول جذرية 
 أن 

ً
لــهــذه الـــظـــاهـــرة، خــصــوصــا

اســـتـــمـــرارهـــا يـــزيـــد مـــن عـــزوف 
العامات الجديدات عن القدوم 

إلى السوق الكويتي.

بسام الشمري

»الكهرباء«: التوسع في إقامة خزانات المياه
المجلس الوزاري العربي ناقش سرقة االحتالل اإلسرائيلي للمياه العربية

أكـــــد وكــــيــــل وزارة الـــكـــهـــربـــاء 
والــــــمــــــاء والـــــطـــــاقـــــة الـــمـــتـــجـــددة 
بالتكليف م. مطلق العتيبي أن 
الــكــويــت لــديــهــا »تـــجـــارب جــيــدة« 
لاستفادة من المياه، فيما يجري 
التوسع في إقامة خزانات المياه 
ــــددا مـــن الــشــهــور،  الـــتـــي تــكــفــي عـ
وبنصيب فرد عادل على مستوى 

الباد.
ولــفــت الــعــتــيــبــي، الــــذي تــرأس 
وفـــد الــكــويــت فــي أعــمــال الــــدورة 
الــــ14 للمجلس الــــوزاري العربي 
لــلــمــيــاه، إلــــى أن الــكــويــت لــديــهــا 
خــزانــات لتخزين مياه األمــطــار، 
موزعة في أنحاء الباد، مضيفا 
أن هــنــاك »تــجــربــة جـــيـــدة« بـــدأت 
فـــي مــنــطــقــة الـــمـــطـــاع الــســكــنــيــة 
وأخرى في مدينة صباح األحمد، 
ــطــــرق  ــع هـــيـــئـــة الــ ــ بــــالــــتــــعــــاون مــ

والوزارات المختصة.
وأشــار إلى أن وزارة الكهرباء 
ــذه الـــجـــهـــود، وكـــذلـــك  ــهـ ــة لـ ــمــ داعــ
ــدعـــت  ــتــــي أبـ وزارة األشـــــغـــــال الــ
ــادة تــكــريــر مياه  فــي مــحــطــات إعــ
المجاري لتصبح مياه ثاثية أو 

رباعية التكرير تفيد في الزراعة 
والــــــري والـــــزراعـــــات الــتــجــمــيــلــيــة 
والــنــبــاتــيــة، مبينا أن هـــذا األمــر 
سيخفف استهاك المياه العذبة، 
ويزيد من نصيب الفرد والقيمة 
الــتــخــزيــنــيــة فـــي مـــخـــازن الــمــيــاه 

الموجودة بالكويت.
وعـــــــــن رؤيـــــــــــة الـــــكـــــويـــــت إزاء 
تــحــقــيــق األمــــن الــمــائــي الــعــربــي، 
أكــد العتيبي االلــتــزام بما قامت 

ــدول الــعــربــيــة إزاء تخزين  ــ بـــه الـ
المياه واالستفادة من المصادر 
الطبيعية لها، وعدم صرف المياه 
الـــجـــوفـــيـــة فــــي بـــعـــض األراضــــــي 

وتركها للطوارئ عند الحاجة.
ولفت الى استخدام مثل هذه 
ــال تـــأثـــر مــحــطــات  الـــمـــيـــاه فـــي حــ
التحلية ألي سبب كان كهربائيا 
أو صــحــيــا، فــضــا عـــن الــعــوامــل 
ــزر  ــ ــــجـ ــد والـ ــ ــمـ ــ ــل الـ ــثــ الـــــمـــــؤثـــــرة مــ
والــتــلــوث الـــذي يــأتــي مــن السفن 
ــا، مــبــيــنــا أن الــمــؤتــمــر  ــرهــ ــيــ وغــ
أوصى بأن تكون هناك رقابة على 
مــلــوثــات الــســفــن الــتــي تــعــبــر في 
الخليج العربي، نظرا لكثرتها، 
وكـــذلـــك بــالــنــســبــة لــبــقــيــة الــــدول 

العربية.
وتضمن جــدول األعــمــال بندا 
حول ممارسات سلطة االحتال 
ــلـــي فــــي ســـرقـــة الــمــيــاه  ــيـ اإلســـرائـ
الـــعـــربـــيـــة بــــالــــجــــوالن الــــســــوري 
ــنــــوب الــلــبــنــانــي  الـــمـــحـــتـــل والــــجــ
واألراضي الفلسطينية المحتلة، 
ومـــنـــاقـــشـــة ســـبـــل تـــطـــويـــر قــطــاع 

المياه في فلسطين وغيرها.

مطلق العتيبي

100 والدة ألمهات مصابات باإليدز دون عدوى
كشف مدير مستشفى الجهراء 2 )السارية(، د. جمال الدعيج، 
أن جهود فريق عاج مرض اإليدز بالمستشفى، وعلى رأسهم د. 
أسامة البقصمي ود. المنذر الحساوي، أثمرت عن نجاح اإلشراف 
على 100 حالة حمل ووالدات أطفال ألمهات مصابات بفيروس 

اإليدز، دون أن يتم انتقال الفيروس ألي من أولئك األطفال.
وقــال الدعيج، في تصريح لـ »الجريدة«، إن ذلك يعد إنجازا 

ُيحسب للكويت.
وأكد عقد ورشة عمل خاصة بفيروس نقص المناعة المكتسبة 
برعاية وكيلة وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة، 
رئيسة اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة اإليدز، د. بثينة المضف، 

بالتعاون مع مستشفى األمراض السارية.
المضف والدعيج مع كوادر طبية

البغلي خال لقائها المراجعين أمس

الوزارة تدعم 
وجود أدوية 

المناعة 
واستقطابها 

في ظل 
التحديات 

العالمية

لــلــمــوظــفــيــن الــمــتــظــلــمــيــن مــن 
بــعــض الــــقــــرارات وإنــصــافــهــم، 
لــتــحــقــيــق بـــيـــئـــة عـــمـــل جـــاذبـــة 
تــــنــــعــــكــــس عـــــلـــــى الـــــخـــــدمـــــات 

المقدمة.
جــديــر بــالــذكــر، أن استقبال 
الــــوزيــــرة الــبــغــلــي لــلــمــواطــنــيــن 
ــيــــن والـــمـــوظـــفـــيـــن  ــعــ ــراجــ ــمــ والــ
ــأتــــي  ــة يــ ــ ــيـ ــ ــوعـ ــ ــبـ ــ بـــــــصـــــــورة أسـ
 لــلــنــهــج الــحــكــومــي 

ً
ــتــــمــــرارا اســ

ــيــــق ســـــيـــــاســـــة الـــــبـــــاب  ــبــ ــتــــطــ بــ
 لتوجيهات 

ً
الــمــفــتــوح، تنفيذا
القيادة السياسية.

انتخابات »أبوحليفة«

ـــلـــت  فــــي مــــوضــــوع آخــــــر، أجَّ
وزارة الـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة، 
ممثلة بإدارة شؤون العضوية 
وإشهار الجمعيات واالتحادات 
الــتــعــاونــيــة بــقــطــاع الــتــعــاون، 

عـــقـــد الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
وإجــــراء انــتــخــابــات جمعية 
أبــــوحــــلــــيــــفــــة الــــتــــعــــاونــــيــــة، 
والـــتـــي كـــانـــت مـــقـــررة أمــس 
األول، بــســبــب عـــدم تحقيق 
النصاب القانوني لألعضاء 

الحضور. 
 لـــلـــمـــصـــادر، فـــإن 

ً
ــا ــ ــقـ ــ ووفـ

ــلــت »العمومية«  ــــوزارة أجَّ الـ
نــصــف ســاعــة عـــن مــوعــدهــا 
األصـــلـــي، ليتسنى حضور 
، غير أن العدد، 

ً
25 مساهما

عقب انقضاء فترة التأجيل، 
لم ُيكمل الرقم المطلوب، ما 
حــدا بها إلــى تحديد موعد 
آخر لعقدها بعد أسبوعين، 
 
ً
مــــــشــــــددة عــــلــــى أنــــــــه وفــــقــــا
للقانون والقرارات المنظمة 
 
ً
سيكون االنــعــقــاد صحيحا

بحضور أي من المساهمين 
ولو واحد فقط.

»شؤون الجامعة« تحتفل 
باليوم العالمي للمعاق

نظمت إدارة األنــشــطــة الثقافية والــفــنــيــة فــي عــمــادة شــؤون 
الطلبة ونادي اليونسكو بجامعة الكويت معرض مواهب طابية 
واالحتفال باليوم العالمي للمعاق، برعاية وحضور القائم بأعمال 
عميد شؤون الطلبة د. محمد الظفيري، أمس األول، في بهو كلية 

العلوم اإلدارية بمدينة صباح السالم الجامعية.
وقــال د. الظفيري إن العمادة حريصة على تنظيم مختلف 
األنشطة الثقافية والتوعوية المفيدة والفعالة والتي تخدم طلبة 
الجامعة وتنمي مواهبهم المختلفة، متابعا »ان االهتمام بفئة 
ذوي االعاقة مهم جدا، والعمادة لديها قسم مختص بهم يتبع 
إدارة الرعاية االجتماعية، إضافة إلى أن إدارة األنشطة الثقافية 
والفنية بالعمادة تنظم مختلف الفعاليات لهم مثل االحتفال 

بيوم المعاق العالمي«. 
وأضـــاف أن الــجــانــب الثقافي والــتــوعــوي مهم للطلبة، وهو 
جـــزء ومــكــمــل للعمل األكــاديــمــي بــالــجــامــعــة، مــؤكــدا أن الــعــمــادة 
قريبة مــن الطلبة وحريصة على الــوصــول إليهم فــي كلياتهم، 
والــتــواصــل معهم مــن خــال تنظيم األنــشــطــة الــتــي تفيدهم في 

حياتهم الجامعية.

الظفيري خال زيارته المعرض

عادل سامي

https://www.aljarida.com/article/6481
https://www.aljarida.com/article/6480
https://www.aljarida.com/article/6479
https://www.aljarida.com/article/6477
https://www.aljarida.com/article/6473
https://www.aljarida.com/article/6471
https://www.aljarida.com/article/6389
https://www.aljarida.com/article/6389
https://www.aljarida.com/article/6385


العدد 5199 / الجمعة 2 ديسمبر 2022م / 8 جمادى األولى 1444هـ

ةديرجلا•
local@aljarida●comمحليات 4

سلة أخبار

أكد رئيس فريق الطوارئ 
بفرع بلدية محافظة مبارك 
الـــكـــبـــيـــر نــــاصــــر الــــهــــاجــــري، 
حرص الفريق الرقابي على 
الــتــأكــد مــن الــتــزام المحالت 
التجارية وأصحاب العقارات 
ــروط  ــ ــشــ ــ ــالــ ــ والــــــــشــــــــركــــــــات بــ
والـــضـــوابـــط الــمــعــمــول بها 

في البلدية.
وأشــــار الــهــاجــري إلـــى أن 
الــــجــــوالت الـــمـــيـــدانـــيـــة الــتــي 
تـــم تــنــفــيــذهــا خــــالل أكــتــوبــر 
ونوفمبر الماضيين أسفرت 
 
ً
ــة 451 إعــالنــا عــن رفـــع وإزالــ
 مختلفة األحجام 

ً
عشوائيا

بالمخالفة لالئحة اإلعالنات، 
وتحرير 62 مخالفة لمحالت 
ــدم تـــجـــديـــد  ــ ــعــ ــ ــ تــــــجــــــاريــــــة، ل
ترخيص اإلعالن، واستغالل 
مساحة أمام المحل من دون 
 عــــن عـــدم 

ً
ــال تـــرخـــيـــص، فـــضـ

ــزام بــنــظــافــة الــســاحــات  ــتـ االلـ
والممرات المالصقة للمحل.

وشملت المخالفات كذلك؛ 
تحرير أمر غلق إداري، وفتح 
 
ً
لمحل، وتوجيه 260 إنــذارا
لتعديات على أمالك الدولة، 
وإزالة 7 تعديات على أمالك 
الــدولــة. كما تــم التعامل مع 
60 شكوى وردت للفريق عبر 
الخط الساخن، وتحرير 35 
 مــن قــبــل المراقبين، 

ً
تــقــريــرا

و18 أمر صلح في مخالفات 
بـــعـــد تـــجـــديـــد الـــتـــراخـــيـــص 

وتصحيح األوضاع.

قامت إدارة العالقات العامة، 
ممثلة في مراقبة أعمال الزينة، 
برفع أعالم اإلمارات في منطقة 
ــــوق الغربللي  الــمــبــاركــيــة )سـ
- ســــوق الـــصـــراريـــف - شـــارع 
األمير(، بمناسبة الذكرى الـ51 
لليوم الوطني، الذي يصادف 

اليوم الجمعة.
وقالت اإلدارة، إن رفع األعالم 
ــذه الــمــنــاســبــة الــعــزيــزة  فـــي هــ
على قلوب جميع الكويتيين 
تم بالتنسيق مع فريق تطوير 
أســــــواق مــديــنــة الـــكـــويـــت، لما 
تمثله منطقة الــمــبــاركــيــة من 
قيمة تاريخية وتراثية، وكونها 
الــــوجــــهــــة الــمــفــضــلــة لــمــعــظــم 
الـــزائـــريـــن لــلــدولــة، وفـــي إطـــار 
مشاركة البلدية دول مجلس 
التعاون الخليجي احتفاالتهم 

بأعيادهم الوطنية.

بلدية مبارك: إزالة 451 
إعالنًا مخالفًا في شهرين

»البلدية« تشارك اإلمارات 
احتفاالتها باليوم الوطني

فيصل النواف: تعزيز قدرات »الحرس« بأفضل األسلحة والمعدات
د معسكر الصمود ومعرض اآلليات واألسلحة لحماية المنشآت

ّ
• تفق

• استمرار خطط التأهيل وتطوير التدريب ورفع الجاهزية القتالية
ــــس الــــحــــرس محمد الشرهان ــيـ ــ ــــب رئـ ــائـ ــ أكـــــــد نـ

الــوطــنــي الشيخ فيصل الــنــواف، 
أمس، توفير كل اإلمكانات المادية 
لصقل خــبــرات العنصر البشري 
وتعزيز قـــدرات الــحــرس الوطني 
ــدات  ــعــ ــمــ ــة والــ ــحــ ــلــ بــــأفــــضــــل األســ

العسكرية واألمنية.
وقــــــــد زار الـــــــنـــــــواف مــعــســكــر 
الصمود، وكان في استقباله وكيل 

ــحــــرس، الـــفـــريـــق الـــركـــن هــاشــم  الــ
الــرفــاعــي وكــبــار المسؤولين في 
»الــحــرس«، حيث اطلع في ميدان 
مــعــســكــر الــصــمــود عــلــى مــعــرض 
ــلـــحـــة والـــمـــعـــدات  لـــآلـــيـــات واألسـ
ــنــهــا الــحــرس 

ّ
الــحــديــثــة الــتــي دش

ــة الـــمـــنـــشـــآت  ــايــ ــمــ ــي لــــحــ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
ــة اإلمـــكـــانـــات  ــ ــافـ ــ الـــحـــيـــويـــة وإضـ
العسكرية واألمــنــيــة الــمــتــطــورة، 
كــمــا اســتــمــع الــــى شــــرح عـــن دور 
ــزة  ــ ــهـ ــ اآللــــــيــــــات الـــعـــســـكـــريـــة وأجـ
الــتــفــتــيــش الـــوقـــائـــي لــلــمــركــبــات 
واألفــراد، وأجهزة كشف وتفكيك 
المتفجرات، لتوفير أفضل حماية 
وتأمين لألرواح والممتلكات. كما 
د نائب رئيس الحرس الوطني 

ّ
تفق

ــدات الــرئــيــســيــة  ــ ــــوحـ  مــــن الـ
ً
عـــــــددا

والمرافق في معسكر الصمود.
وعقب الجولة نقل النواف إلى 
الــضــبــاط والــمــنــتــســبــيــن تحيات 
ــيـــس الــــحــــرس الـــوطـــنـــي ســمــو  رئـ
 
ً
ــي، مــــؤكــــدا ــلــ ــعــ الــــشــــيــــخ ســــالــــم الــ

ــقـــوات  ــمــــوه لـ دعــــــم وتـــشـــجـــيـــع ســ
ــهــم على 

ّ
الـــحـــرس الــوطــنــي، وحــث

بــذل المزيد مــن الجهد والعطاء 
والــعــمــل الــجــاد المخلص لبلوغ 
أرقى المستويات وتحقيق أفضل 
أداء للحرس الوطني في مهامه 
بحماية منشآت الدولة ومساندة 

الجيش والشرطة وقــوة اإلطفاء 
العام وجميع جهات الــدولــة، في 
ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير 
البالد الشيخ نواف األحمد، القائد 
األعلى للقوات المسلحة، وسمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.
ــدد عــلــى اســـتـــمـــرار خطط  ــ وشـ

التأهيل ورفع الجاهزية القتالية، 
وتــــطــــويــــر الــــتــــدريــــب الـــعـــســـكـــري 
بـــــالـــــتـــــعـــــاون مـــــــع الــــمــــؤســــســــات 
العسكرية في الــداخــل والــخــارج، 
والتي عقد الحرس الوطني معها 
بـــروتـــوكـــوالت تـــعـــاون ومـــذكـــرات 
تـــفـــاهـــم لـــمـــواكـــبـــة الــمــســتــجــدات 

 إلــى 
ً
الــعــســكــريــة واألمـــنـــيـــة، الفـــتـــا

تــوفــيــر اإلمــكــانــات الــمــاديــة كافة 
لصقل خــبــرات العنصر البشري 
وتعزيز قـــدرات الــحــرس الوطني 
ــدات  ــعــ ــمــ ــة والــ ــحــ ــلــ بــــأفــــضــــل األســ

العسكرية واألمنية.

النواف متوسطًا عناصر معسكر الصمود

نائب رئيس الحرس يّطلع على روبوت في المعرض

»البيئة«: حملة لزراعة 200 نبتة من القرم
في محمية الجهراء بالتعاون مع سفارة اإلمارات

نظمت الهيئة الــعــامــة للبيئة 
أمــــس حــمــلــة بــيــئــيــة لــــزراعــــة 200 
شتلة من نبات المانغروف )القرم( 
في محمية الجهراء بمبادرة من 
ــارة دولـــــة االمــــــــارات الــعــربــيــة  ــفـ سـ
الشقيقة لدى الكويت بمشاركة 30 
سفارة ومنظمة دولية في مبادرة 

تعد األولى من نوعها.
ــام  ــعــ ــــب الــــمــــديــــر الــ ــائـ ــ وقـــــــــال نـ
للشؤون الفنية في الهيئة الدكتور 
ــدان فــــي تــصــريــح  ــ ــزيــ ــ عـــبـــدالـــلـــه الــ
صحافي إن سفارة اإلمارات أهدت 
إلى الهيئة مجموعة من الشتالت 
لـــزراعـــتـــهـــا فــــي الــمــحــمــيــة وعــلــى 
السواحل الكويتية لرفع مستوى 
التخضير في البالد وهذا التعاون 
يأتي استكمااًل لمشاريع سابقة 

تمت بين البلدين الشقيقين.
وأوضــــــــــــح الــــــــزيــــــــدان أن هــــذه 
الــــمــــبــــادرة ســـتـــســـاهـــم فــــي إثــــــراء 
التنوع اإلحيائي، إذ تعتبر هذه 
النبتة مــوئــال طبيعيا لــعــدد من 
الكائنات الفطرية على السواحل، 
ووجــــــدت فـــي أربــعــيــنــيــات الــقــرن 
الــمــاضــي، وتــعــرضــت لــالنــقــراض 
فــيــمــا بــعــد نــتــيــجــة الــمــمــارســات 
البشرية الخاطئة، مؤكدا استمرار 
هــــذا الـــتـــعـــاون مـــع اإلمـــــــارت وكــل 
دول الــــخــــلــــيــــج إلعـــــــــــادة تـــأهـــيـــل 
الــحــيــاة البيئية. وذكـــر أنـــه خالل 
ــة حــوالــي 200  الحملة تــمــت زراعــ
نبتة بمشاركة عــدد مــن السفراء 
والــدبــلــومــاســيــيــن وممثلي األمــم 

المتحدة بــهــدف تعزيز التعاون 
الــبــيــئــي الــمــشــتــرك بــيــن الــجــهــات 

الدولية والمحلية.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال ســفــيــر دولـــة 
اإلمارات لدى الكويت مطر النيادي 
فــــي تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي إن هـــذه 
المبادرة تهدف الى إعــادة إحياء 
ــى أن  ــ ــا إلـ ــتـ الــبــيــئــة الـــبـــحـــريـــة، الفـ
اإلمـــارات قامت بــزراعــة ما يقارب 
65 كيلومترا من هذه النبتة على 
سواحلها ضمن خطتها لحماية 
البيئة البحرية. وأوضح النيادي 
أن هــذه المبادرة تخدم التحالف 
ــارات مع  الــدولــي الــذي عقدته اإلمـ

جــمــهــوريــة إنــدونــيــســيــا فـــي قمة 
شــرم الشيخ تحت عــنــوان »الــقــرم 
من أجل المناخ«، وتأتي أيضا في 
صياغة مذكرة تعاون بين هيئة 
البيئة الكويتية وهيئة البيئة في 
أبــوظــبــي، مثمنا جــهــود مختلف 
الــســفــارات فــي هــذه الــمــبــادرة بما 
يعكس على زيــادة الوعي البيئي 
التي تأتي متزامنة مع االحتفاالت 

الوطنية في اإلمارات.
بــدوره، قال ممثل األمين العام 
لــألمــم الــمــتــحــدة المنسق المقيم 
ــيـــخ فــي  لــــــدى الــــبــــالد طـــــــارق الـــشـ
تصريح مماثل إن هــذه المبادرة 

تؤكد التزام دولة الكويت في تنفيذ 
خــطــتــهــا فـــي مــواجــهــة الــتــغــيــرات 

المناخية.
وأشـــاد الشيخ بجهود الهيئة 
في تعزيز العمل البيئي بالتعاون 
مع الجهات الدبلوماسية بما يؤكد 
جــديــة الــكــويــت فــي تنفيذ أهــداف 
الــخــطــة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة فــي تشجير 
الشرق األوسط، مثمنا في الوقت 
نفسه جــهــود الــكــويــت فــي تنفيذ 
الــتــزامــاتــهــا الـــدولـــيـــة بــمــا يصب 

لصالح تأهيل الحياة البيئية.

السفير اإلماراتي وممثل األمم المتحدة ونائب المدير العام للبيئة يزرعون نبات القرم

»الزراعة«: حريصون على تحقيق 
األمن الغذائي في البالد

»تحقيق االكتفاء من البيض وخطة لرفع إنتاج اللحوم البيضاء لـ %60«
أكــد المدير الــعــام لشؤون 
ــثــــروة الــســمــكــيــة  ــة والــ ــزراعــ الــ
باإلنابة مشعل القريفة سعي 
الهيئة وحرصها على تحقيق 
ــغــــذائــــي فــــي الـــبـــالد  ــن الــ ــ ــ األمـ
استجابة لتوجيهات مجلس 
 
ً
الوزراء بهذا الشأن وتحقيقا

لرؤية الكويت المستقبلية.
ــا«  ــونـ ـــ »كـ وقــــــال الـــقـــريـــفـــة لــ
أمس، إنه تم تحقيق االكتفاء 
الــذاتــي مــن الــبــيــض، وساعد 
تـــــوفـــــر الـــــــدعـــــــوم فــــــي عــــــودة 
إنتاجه وبكميات وفيرة، كما 
تــســعــى الــهــيــئــة لــلــعــودة إلــى 
سابق عهدها بتصدير هذه 

المادة.
وأضــاف أن الهيئة ممثلة 
ــروة الــحــيــوانــيــة  ــثــ بــقــطــاع الــ
تــعــمــل عـــلـــى تــنــفــيــذ الــعــديــد 
ــع فـــــي مـــجـــال  ــاريــ ــشــ ــمــ مـــــن الــ
الدواجن بالصليبية والوفرة 
والــــــعــــــبــــــدلــــــي ضـــــمـــــن خـــطـــة 
مستقبلية تهدف لرفع إنتاج 
ــــى 60  ــبـــيـــضـــاء الــ الـــلـــحـــوم الـ
فــي الــمــئــة فــيــمــا تــبــلــغ نسبة 
ــراء 21 فــي  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ الــــلــــحــــوم الـ
المئة والحليب 20 في المئة 
والدجاج الالحم 40 في المئة.
وذكـــــر أن هــيــئــة الـــزراعـــة 

»الخيرية« تعقد ورشة عمل»الخيرية« تعقد ورشة عمل
في تركيا في تركيا 33 أيام أيام

تــعــقــد الــهــيــئــة الــخــيــريــة اإلســالمــيــة الــعــالــمــيــة، فــي مدينتي 
»إسطنبول« و»غازي عنتاب« بالجمهورية التركية، ورشة عمل 
بعنوان »بــنــاء الــقــدرات للشركاء الميدانيين«، مــن 10 إلــى 12 

ديسمبر المقبل.
وقالت الهيئة، في بيان، أمس، إن الورشة تهدف إلى تعريف 
ــح لـــدى الــهــيــئــة الــخــيــريــة 

ْ
الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة بــنــمــوذج الــَمــن

والسياسات والضوابط العامة التي تنظمه، ورفع قدراتهم في 
مجال إعداد مقترحات ودراسات المشاريع ومتابعة تنفيذها، 

 على أموال المتبرعين.
ً
 للموارد المالية، وحفاظا

ً
تعظيما

وأضــافــت أنــه يحاضر فــي الــورشــة مبعوثوها إلــى تركيا، 
مدير إدارة تطوير المشاريع ورئيس وحدة الكفاالت، ويستفيد 
مــنــهــا 40 مــشــاركــا مـــن مــوظــفــي الــمــشــاريــع والـــبـــرامـــج فـــي 20 
مؤسسة خيرية تركية من الشركاء الميدانيين للهيئة الخيرية 
المسجلين فــي منظومة الــمــنــح لــديــهــا، والمعتمدين بـــوزارة 

الخارجية الكويتية.

صدور عدد ديسمبرصدور عدد ديسمبر
من مجلة الكويتمن مجلة الكويت

ــدر عــــــدد ديـــســـمـــبـــر مــن  صــــ
مــجــلــة الــــكــــويــــت، وفـــيـــه مــلــف 
مــــــــوســــــــع حـــــــــــــول مــــحــــافــــظــــة 
األحـــــمـــــدي بـــوصـــفـــهـــا إحــــدى 
الــمــنــاطــق ذات الــخــصــوصــيــة 
الكبيرة، والتي تعد من جهة 
أحد مراكز الثروة النفطية في 
الكويت، إضافة إلى أنها تضم 
ــــددا مـــن الـــمـــوانـــئ الــبــحــريــة  عـ
المهمة والبيوت النموذجية.

ــمـــن الـــــعـــــدد أيـــضـــا  ــتـــضـ ويـ
مــــــوضــــــوعــــــا حــــــــــول الــــــــــــدورة 
ــن مــن  ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــة واألربــ ــامــــســ الــــخــ
مـــــعـــــرض الـــــكـــــويـــــت الـــــدولـــــي 
لــلــكــتــاب، الــتــي أقــيــمــت الشهر 
الــــــــمــــــــاضــــــــي بـــــــعـــــــد تـــــــوقـــــــف، 
وفــــيــــه تـــفـــاصـــيـــل الــفــعــالــيــات 
ــتــــي شــهــدهــا  ــات الــ ــ ــ ــافـ ــ ــ واإلضـ

المعرض هذا العام.
وبمناسبة الــيــوم الوطني 
لــكــل مــن اإلمـــــارات والــبــحــريــن 

وقـــــــــطـــــــــر، يــــــطــــــالــــــع الـــــــقـــــــارئ 
مــــوضــــوعــــا يــــتــــنــــاول طــبــيــعــة 
هـــذه االحـــتـــفـــاالت بــمــا تمثله 
مــن تأكيد للهوية الخليجية 
الــمــشــتــركــة بــيــن دول مجلس 

التعاون.

مشعل القريفة

رفعت في مــوازاة ذلك دعمها 
إلنتاج الحليب من 4 ماليين 
دينار إلى 5 ماليين من خالل 
مـــزارع األبــقــار فــي الصليبية 
لعدد 50 مزرعة وزيــادة دعم 
مربي األبــقــار مــن 10 ماليين 

.
ً
دينار إلى 20 مليونا

ــــح أن قــطــاع الــثــروة  وأوضـ
 فــي 

ً
الـــســـمـــكـــيـــة يـــشـــهـــد نــــمــــوا

وقــــت بــلــغــت نــســبــة االكـــتـــفـــاء 
الذاتي فيه 25 في المئة ومن 
 
ً
الروبيان 50 في المئة، مشيرا

إلى وجود مشاريع في مجال 
زراعـــــة الـــروبـــيـــان واألقـــفـــاص 
الــعــائــمــة مـــع االســـتـــمـــرار فــي 

خطة منع الصيد في جون 
الكويت باعتباره الحاضنة 
األســـــــــاســـــــــيـــــــــة لــــــألســــــمــــــاك 
بالتعاون مع الهيئة العامة 
للبيئة بغية المحافظة على 

.
ً
الثروة السمكية أيضا

وأكـــــــــد الــــقــــريــــفــــة أهـــمـــيـــة 
توسيع المنافذ التسويقية 
 
ً
أمــــــــام الــــمــــزارعــــيــــن مـــثـــمـــنـــا

ــة  ــ ــدولـ ــ ــة وزيـــــــــر الـ ــابــ ــجــ ــتــ اســ
لشؤون البلدية عبدالعزيز 
ــل لـــمـــطـــالـــبـــهـــم إلـــى  ــعـــجـ ــمـ الـ
لــــــشــــــؤون  ا جــــــانــــــب وزارة 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي فــتــحــت 
ــراء الـــمـــبـــاشـــر فــي  بــــاب الــــشــ
الجمعيات إلى جانب سوق 

الفرضة.
ــــت إلـــــــى عـــــــزم هــيــئــة  ــفـ ــ ولـ
ــــوم  ــــدعـ الـــــــزراعـــــــة تـــــوزيـــــع الـ
الـــحـــيـــوانـــيـــة عـــبـــر تــطــبــيــق 
»سهل« بالتعاون مع شركة 
الــمــطــاحــن وســيــكــون الــربــط 
ــــالل األيــــــــام الـــمـــقـــبـــلـــة مــن  خــ
خـــالل الــدخــول إلـــى الموقع 
وتحديد صرف نوع العلف 
والحصول على »الباركود« 

وصرفه من »المطاحن«.
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»المرافق العامة«: إعادة إعمار »فيلكا« 
والحفاظ على التراث العمراني القديم

 مــع ممثلي المجلس 
ً
عــقــدت لجنة الــمــرافــق العامة اجتماعا

الوطني للثقافة والفنون واآلداب لمناقشة المواقع التراثية في 
البالد والمحافظة عليها. 

وقـــال عضو اللجنة، د. محمد الــمــّهــان، إن اللجنة اجتمعت 
مع المجلس لبحث موضوع المحافظة على األمــاكــن التراثية 
والــتــاريــخــيــة لــلــكــويــت، وأن االجــتــمــاع انــتــهــى إلـــى االتــفــاق على 
ضــرورة إعــادة إعمار جزيرة فيلكا والحفاظ على روح التراث 
العمراني القديم الذي يحمل الطابع التاريخي للمناطق الكويتية. 
وقــال الــمــّهــان، فــي تصريح، إن اللجنة وجهت المجلس إلى 
ضــرورة االهتمام بسوق األحــمــدي القديم وإعـــادة إعمار سوق 
المباركية الــذي تــعــّرض أخــيــرا للحريق، وتقديم خطة إلنشاء 
أسواق تراثية في جميع محافظات الكويت، مطالبا وزارة الشؤون 
االجتماعية بــإعــادة الحياة للمقاهي الشعبية وإعـــادة افتتاح 

صاالت األفراح في أسرع وقت ممكن. 
وشدد النائب على أن الحفاظ على الموروث الثقافي الوطني 
يعّد من الركائز األساسية لتعريف األجيال الحديثة بتاريخ اآلباء 

واألجداد الذين كافحوا من أجل بناء كويت اليوم.

محمد المّهان

عيسى الكندري لمساواة الجنسين
في المعاش التقاعدي االستثنائي للمعاقين

ــى  ــيـــسـ أعـــــــلـــــــن الـــــــنـــــــائـــــــب عـ
ــتــــراح  ــقــــدمــــه بــــاقــ ــــدري تــ ــنـ ــ ــكـ ــ الـ
بقانون بتعديل بعض أحكام 
الــقــانــون رقــم )8( لسنة 2010 
بشأن حقوق األشخاص ذوي 

اإلعاقة. 
ويــــقــــضــــي االقــــــــتــــــــراح بــــأن 
ــمــــؤمــــن عـــلـــيـــه أو  يـــســـتـــحـــق الــ
 
ً
المستفيد الــذي يرعى معاقا
إعـــاقـــة مــتــوســطــة أو شــديــدة 
 إذا 

ً
 كـــامـــال

ً
 تـــقـــاعـــديـــا

ً
مـــعـــاشـــا

بلغت مدة خدمته المحسوبة 
في المعاش )15( سنة للذكور 
واإلنـــــــاث فـــي حـــــاالت اإلعـــاقـــة 
الــمــتــوســطــة، و)10( ســنــوات 
لـــلـــذكـــور واإلنـــــــاث فـــي حـــاالت 

اإلعاقة الشديدة.
 كما يقضي بأنه في حاالت 
اإلعاقة الشديدة الدائمة، يجوز 
أن يـــكـــون الــمــكــلــف بــالــرعــايــة 

شخصين.
 وقـــال: يستبدل بنصوص 
المادتين )41، 42( من القانون 
رقـــم )8( لــســنــة 2010 الــمــشــار 
إلــيــه الــنــصــوص التالية مــادة 
)41( استثناء من أحكام قانون 
التأمينات االجتماعية وقانون 
معاشات العسكريين يستحق 
الــمــؤمــن عــلــيــه أو المستفيد 
ــقــــرر الـــلـــجـــنـــة الــفــنــيــة  الـــــــذي تــ

 
ً
المختصة أنـــه مــعــاق معاشا
 يــعــادل )100%( من 

ً
تــقــاعــديــا

المرتب إذا بلغت مدة الخدمة 
المحسوبة في المعاش )15( 
ــذكــــور واإلنـــــــــــاث فــي  ــلــ ســــنــــة لــ
ــاقــــة الــمــتــوســطــة،  حـــــاالت اإلعــ
و)10( سنوات للذكور واإلناث 
فــي حـــاالت اإلعــاقــة الــشــديــدة، 
وال يــشــتــرط لــلــحــصــول على 
المعاش في هذه الحالة بلوغ 
 للشروط 

ً
سن معينة وذلك وفقا

ــوابـــــط الــــتــــي تــضــعــهــا  والـــــضـــ
الهيئة باالتفاق مع المؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية.

ــا نــــص عــلــى  ــمـ وأضــــــــــاف: كـ

انه استثناء من أحكام قانون 
التأمينات االجتماعية وقانون 
معاشات العسكريين يستحق 
الــمــؤمــن عــلــيــه أو المستفيد 
 برعاية معاق 

ً
المكلف قانونا

ذي إعاقة متوسطة أو شديدة 
 يــــعــــادل 

ً
ــا ــ ــديـ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ  تـ

ً
ــا ــ ــاشـ ــ ــعـ ــ مـ

100% مــن الــمــرتــب إذا بلغت 
مـــدة الــخــدمــة الــمــحــســوبــة في 
الـــمـــعـــاش )15( ســنــة لــلــذكــور 
واإلنـــــــاث فـــي حـــــاالت اإلعـــاقـــة 
الــمــتــوســطــة، و)10( ســنــوات 
لـــلـــذكـــور واإلنـــــــاث فـــي حـــاالت 
اإلعاقة الشديدة، وال يشترط 
ــعــــاش  ــمــ ــــى الــ ــلـ ــ لــــلــــحــــصــــول عـ
فــــي هـــــذه الـــحـــالـــة بــــلــــوغ ســن 
 للشروط 

ً
معينة، وذلـــك وفــقــا

ــوابـــــط الــــتــــي تــضــعــهــا  والـــــضـــ
الهيئة باالتفاق مــع مؤسسة 
ــة،  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الــــتــــأمــــيــــنــــات االجــ
ــرة إلـــى  ــ ــيـ ــ ــة فــــقــــرة أخـ ــ ــافــ ــ واضــ
الــمــادة 25 مــن الــقــانــون رقــم 8 
لسنة 2010 المشار إليه نصها 
اآلتي مادة )25( –فقرة أخيرة: 
وفــي حــاالت اإلعــاقــة الشديدة 
ــكـــون  ــوز أن يـ ــ ــجـ ــ ــة، يـ ــ ــمــ ــ ــدائــ ــ الــ
الــمــكــلــف بــالــرعــايــة شخصين 
 لــلــشــروط 

ً
ــا ــقـ اثــنــيــن وذلـــــك وفـ

ــوابـــــط الــــتــــي تــضــعــهــا  والـــــضـــ
الهيئة.

عيسى الكندري

عبدالكريم الكندري لرفع 
مخصصات الدارسين بالخارج

طالب النائب د. عبدالكريم الكندري الحكومة، ممثلة في 
جامعة الكويت والتعليم التطبيقي وديوان الخدمة المدنية، 
بالعمل على رفع مخصصات الموفدين للدراسة بالخارج من 
قبلهم لمواجهة ارتفاع التكاليف المعيشية في دول االبتعاث. 
وقــال الــكــنــدري، فــي تصريح صحافي، إن تلك المطالبة 
 مــع قـــرار مجلس 

ً
بــاتــت ملحة وحــاحــة ضـــروريـــة، تــمــاشــيــا

الوزراء بزيادة مخصصات الطلبة الموفدين من قبل »التعليم 
العالي«. عبدالكريم الكندري

شعبان يسأل وزير الدفاع عن البدل النقدي 
إلجازات العسكريين والمدنيين في وزارته

سأل النائب شعيب شعبان وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي 
عن أسباب نقص صرف البدل النقدي واألسس والمعايير التي 

استند إليها القرار في وزارة الدفاع.
وقــال شعبان، فــي ســؤالــه، »مــا المعايير واألســـس التي على 
ضوئها يتم صــرف البدل النقدي لــإجــازات الــدوريــة في وزارة 
الدفاع؟ ولماذا اشترط 5 سنوات للخدمة الفعلية لنيل البدل؟ 
وما األسباب التي بناء عليها تم تحديد صرفه إلى 10 أو 20 في 

المئة؟ وما أسس ومعايير ذلك الصرف؟«.
وطلب من وزير الدفاع صورة ضوئية عن القرارات المتعلقة 
ــراد  ــ بــصــرف الـــبـــدل الــنــقــدي لـــإجـــازات الـــدوريـــة لــلــضــبــاط واألفـ
والمدنيين العاملين في وزارة الــدفــاع، ومــدى صحة استبعاد 
رؤســاء وأعضاء مكاتب االرتباط والبعثات العسكرية من قرار 
الصرف وأسباب ذلك، كما تساءل عن الموجود العام للضباط 

شعيب شعبانوقوائم التوزيع وعددها.

»التأمينات«: استقطاع مبالغ شهرية لصندوق 
مكافأة العسكريين المعادين للخدمة... قانوني

• محيي عامر
ــة  ــامــ ــعــ أكــــــــــدت الــــمــــؤســــســــة الــ
ــة أن  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ لـــلـــتـــأمـــيـــنـــات االجــ
إخضاعها العسكريين المعادين 
ــانـــون رقـــم  ــقـ لــلــخــدمــة ألحــــكــــام الـ
110 لسنة 2014 وافـــق صحيح 

القانون.
جاء ذلك في رد المؤسسة على 
السؤال البرلماني للنائب فالح 
ــال فــيــه: »نــمــى  الــهــاجــري الــــذي قـ
إلى علمي أن المؤسسة تستقطع 
مــبــالــغ مــالــيــة شــهــريــة لصندوق 
المكافأة المالية للتأمينات من 
العسكريين المعادين إلى الخدمة 
بعد تاريخ نفاذ القانون رقم 110 
لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية 
للخاضعين لقانون التأمينات 
االجــتــمــاعــيــة وقـــانـــون مــعــاشــات 
ومكافأة التقاعد للعسكريين عند 
انتهاء االشتراك دون وجه حق«.

وأفادت المؤسسة في معرض 
ردهـــا، بــأن نــص الــمــادة )األولـــى( 
من القانون رقم )110( لسنة 2014 
بتقرير مكافأة مالية للخاضعين 
لــقــانــون التأمينات االجتماعية 
ــعــــاشــــات ومـــكـــافـــآت  ــــون مــ ــانــ ــ وقــ
التقاعد للعسكريين عند انتهاء 
االشـــــتـــــراك الـــمـــعـــدلـــة بـــالـــقـــانـــون 

ــم )62( لــســنــة 2015 عــلــى أن  رقــ
»تسري أحكام هذا القانون على 
الــفــئــات الــتــالــيــة: الــمــؤمــن عليهم 
الخاضعين لــقــانــون التأمينات 
االجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــــمـــــشـــــار إلــــيــــه، 
والمستفيدين الخاضعين لقانون 
مــــعــــاشــــات ومــــكــــافــــآت الـــتـــقـــاعـــد 
للعسكريين المشار إليه. ويشار 
إليهم في نصوص هذا القانون 

بالمؤمن عليهم«.
وأضـــــــافـــــــت: ويـــســـتـــثـــنـــى مــن 
ــانـــون  ــقـ ــام هــــــذا الـ ــ ــكـ ــ تـــطـــبـــيـــق أحـ
المؤمن عليهم العاملون داخــل 
الـــكـــويـــت مــــن الـــفـــئـــات الـــتـــالـــيـــة: 
الـــمـــؤمـــن عــلــيــهــم الـــعـــامـــلـــون في 
الــقــطــاع الــحــكــومــي أو الــشــركــات 
ــكـــامـــل  ــالـ الــــمــــمــــلــــوكــــة لــــلــــدولــــة بـ
والــمــســتــفــيــدون الــذيــن التحقوا 
بالعمل قــبــل نــشــر هـــذا الــقــانــون 
لدى جهات تلتزم قبلهم بصرف 
مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة، 
والــمــؤمــن عليهم الــعــامــلــون في 
الــقــطــاع الــحــكــومــي أو الــشــركــات 
ــكـــامـــل  ــالـ الــــمــــمــــلــــوكــــة لــــلــــدولــــة بـ
والمستفيدون الــذيــن استحقوا 
ــأة مــــالــــيــــة عــــنــــد انــــتــــهــــاء  ــ ــافـ ــ ــكـ ــ مـ
الخدمة قبل العمل بهذا القانون. 
والعاملون المعينون قبل سريان 
هــذا القانون في حــال نقلهم من 

المؤسسات العامة أو شركاتها 
المملوكة إلـــى مــؤســســات عامة 
أو شركات أخرى مملوكة للدولة 
ــن  ــمـــؤمـ ــــد، والـ ــــديـ ــل جـ ــمـ بـــعـــقـــد عـ
عــلــيــهــم والـــمـــســـتـــفـــيـــدون الـــذيـــن 
استحقوا المكافأة المنصوص 
ــقــــانــــون بــعــد  عــلــيــهــا فــــي هـــــذا الــ

العمل به.
وتـــــابـــــعـــــت: وتـــــنـــــص الـــــمـــــادة 
)الــتــاســعــة/ فــقــرة أولـــى ( مــن ذات 
الــقــانــون المعدلة بالقانون رقم 
)62( لــســنــة 2015 عــلــى أن يحل 
هـــــذا الــــقــــانــــون مـــحـــل أي الـــتـــزام 
عــلــى أصـــحـــاب األعـــمـــال بــصــرف 
أيــة مزايا أو مكافآت مالية عند 

 
ً
انــتــهــاء الــخــدمــة أو بسببها أيــا

كان مسماها وذلك بالنسبة لمن 
 
ً
يلتحق بالعمل لــديــهــم اعــتــبــارا

من نشر هذا القانون من الفئات 
 للمادة 

ً
التي يسري عليها وفقا

األولى منه.
وقالت المؤسسة، وباستقراء 
النصوص سالفة الــذكــر يتضح 
أن الــمــســتــفــيــديــن مـــمـــن انــتــهــت 
خدمتهم ثم أعيدوا للخدمة مرة 
ــــى فــئــتــيــن،  ــــرى يــنــقــســمــون إلـ أخــ
ــفـــيـــدون الـــذيـــن  ــتـ األولــــــــــى: الـــمـــسـ
اســـتـــحـــقـــوا مـــكـــافـــأة مـــالـــيـــة عــنــد 
انتهاء الخدمة مــن جهة عملهم 
ثم أعيدوا للخدمة مرة أخرى ال 

يخضعون ألحــكــام القانون رقم 
)110( لسنة 2014 المشار إليه، 
 لالستثناء الــوارد بالمادة 

ً
وفقا

)األولى( المشار إليها.
الــفــئــة الــثــانــيــة: المستفيدون 
ــتــــهــــت خـــدمـــتـــهـــم ولــــم  الـــــذيـــــن انــ
يــســتــحــقــوا مــكــافــأة عــنــد انــتــهــاء 
الخدمة ثم أعــيــدوا للخدمة مرة 
أخرى، فهؤالء يخضعون ألحكام 
الــقــانــون رقــم )110( لسنة 2014 
 لـــصـــريـــح نــــص الــمــادتــيــن 

ً
ــا ــقــ وفــ

)األولى والتاسعة( من القانون.
وقـــالـــت: وال يــنــال مــن ذلـــك ما 
ــكــــام الــــقــــرار الـــــــوزاري  ــقــــرره أحــ تــ
رقـــم )424( لسنة 2021 المشار 
 لــلــقــاعــدة 

ً
إلـــيـــه. حــيــث إنــــه وفـــقـــا

الــقــانــونــيــة األصـــولـــيـــة ال يــجــوز 
لقاعدة أدنى في مدارج التشريع 
أن تخالف قاعدة أعلى منها فال 
 في 

ً
يجوز للقرار أن يخالف نصا

القانون.
وفي ختام ردها، قالت: وعليه 
فـــإن مــا قــامــت بــه الــمــؤســســة من 
إخــضــاع العسكريين المعادين 
ــانـــون رقـــم  ــقـ لــلــخــدمــة ألحــــكــــام الـ
)110( لسنة 2014 الــمــشــار إليه 
- مـــمـــن تـــتـــوافـــر فــيــهــم الـــشـــروط 
الـــالزمـــة لــذلــك - قـــد وافــــق صيح 

القانون.

فالح الهاجري

 يدعمون »القوائم النسبية«
ً
األنبعي: ٢٨ نائبا

 بقانون لتطبيق نظام القوائم 
ً
قدم النائب عبدالله األنبعي اقتراحا

 حتى اآلن.
ً
 أن االقتراح وقعه ٢٨ نائبا

ً
النسبية في االنتخاب، مبينا

وقال األنبعي، في تصريح: نبشر الكويت والكويتيين في هذه 
المرحلة االنتقالية التي سننتقل فيها من العمل الفردي إلى العمل 

الجماعي، ومن ضيق الفردية الى رحابة العمل الجماعي.
ورأى أنــه خــالل ٦٠ عاما من التجربة الديموقراطية كــان العمل 
الفردي يتسبب في وأد التشريعات حتى وإن كانت تشريعات ذات 

جودة عالية.
وأكد أن نظام القوائم النسبية سيؤدي إلى تسريع عجلة إنجاز 
التشريعات وتنظيمها، ويستكمل اقتراحات تحقيق اإلصالحات 
السياسية، المتعلقة بتعديالت الالئحة الداخلية وقانون المفوضية 

العليا لالنتخابات.

عبدالله األنبعي

الحكومة تطالب الحكومة بمحاربة الفساد 
ومحاسبة الجهات عند أي تباطؤ أو تقاعس

العجمي يقدم لمجلس الوزراء مرئياته لبرنامج العمل
ــة لــشــؤون  أرســــل وزيــــر الـــدولـ
مـــجـــلـــس األمـــــــة وزيـــــــر اإلســــكــــان 
والــــتــــطــــويــــر الــــعــــمــــرانــــي عـــمـــار 
 إلــــــى مــجــلــس 

ً
ــا ــتــــابــ الـــعـــجـــمـــي كــ

ــوزراء 28 نــوفــمــبــر الــمــاضــي،  ــ ــ الـ
 مرئياته بشأن برنامج 

ً
متضمنا

عمل الحكومة للمرحلة المقبلة، 
الــذي أحالته إلــى مجلس األمــة، 

الثالثاء الماضي.
وجــــــــــاء فــــــي الـــــكـــــتـــــاب، الــــــذي 
ــلـــى  ــت »الـــــــــجـــــــــريـــــــــدة« عـ ــ ــلـ ــ ــــصـ حـ
نــســخــة مــنــه، والــمــذيــل بتوقيع 
 
ً
العجمي، أن ذلــك يأتي انطالقا

مـــــــــــن اخــــــــتــــــــصــــــــاصــــــــات وزيـــــــــــر 
الــــدولــــة لــــشــــؤون مــجــلــس األمــــة 
ــي الــــمــــرســــوم رقــــــم ٥٣ لــســنــة  ــ فـ
۱۹۹۸، بـــإعـــداد أســـس ووســائــل 
وأساليب التعاون بين الحكومة 
ــتـــابـــعـــة تــنــفــيــذ  والـــمـــجـــلـــس، ومـ
قرارات مجلس الوزراء في شأنها 
 لمقتضيات إرســاء النظام 

ً
وفقا

الديموقراطي السليم والتنسيق 
فـــي الــــشــــؤون الــتــشــريــعــيــة بين 
لـــجـــان مــجــلــس الـــــــوزراء ولــجــان 
مجلس األمـــة لتحقيق التكامل 
فــي الــبــنــاء الــتــشــريــعــي واقــتــراح 
السياسة التشريعية للدولة في 
ضــــوء مـــا يـــقـــدم مـــن مــشــروعــات 
أو اقــتــراحــات بقوانين واقــتــراح 
تــطــويــر الــتــشــريــعــات وتعديلها 
بــمــا يــتــنــاســب مــع المستجدات 
وعالج أوجه القصور أو النقص 
فــيــهــا، وبـــحـــث ودراســـــــة جـــدول 
ــة، ومتابعة  أعــمــال مجلس األمــ
تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في 
 لمقتضيات إرساء 

ً
شأنها وفقا

الــنــظــام الــديــمــوقــراطــي السليم 
 بـــنـــصـــوص الـــدســـتـــور 

ً
الــــتــــزامــــا

ــبــــادئ واألعـــــــراف  ــمــ وروحـــــــه والــ
البرلمانية.

وأضــاف أنــه بالنظر ألن مدة 
بــرنــامــج عــمــل الــحــكــومــة ترتبط 
ــة لــلــفــصــل  ــتــــوريــ ــالــــمــــدة الــــدســ بــ
التشريعي السابع عشر لمجلس 
٢٠٢٦(، فــمــن   - ٢٠٢٢ األمـــــــــة )
الــمــنــاســب أن يـــأتـــي الــبــرنــامــج 
 رؤيــــتــــهــــا الـــشـــامـــلـــة 

ً
ــا ــنـ ــتـــضـــمـ مـ

لتحقيق اإلصــــالح الــشــامــل في 
جــمــيــع الــــمــــجــــاالت والـــحـــوكـــمـــة 
الرشيدة التي تستطيع الحكومة 
تنفيذها والوفاء بها خالل المدة 
الدستورية للفصل التشريعي 
الــســابــع عــشــر، وأن تــكــون قابلة 
للتطبيق مع تحديد المتطلبات 
التشريعية األكثر أهمية لتنفيذ 

برنامج العمل وتلبية احتياجات 
مجتمعية.

التأكيد على األطر الدستورية 
الحاكمة لعالقة السلطتين

وقال العجمي، في كتابه، إن 
برنامج عمل الحكومة يجب أن 
يؤكد على األســس الدستورية 
الـــحـــاكـــمـــة لـــعـــالقـــة الــســلــطــتــيــن 
الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة، ومــا 
توجبه المادة )50( من الدستور 
من تعاون بين سلطات الدولة، 
وأنـــــــــــه ال يــــــجــــــوز ألي ســـلـــطـــة 
منها الــنــزول عــن كــل أو بعض 
اختصاصها المنصوص عليه 
ــا أكـــدت  ــتـــور، ومــ ــذا الـــدسـ فـــي هــ
عليه المادة )115( من الدستور، 
من أنه ال يجوز لعضو مجلس 
األمـــــة أن يــتــدخــل فـــي عــمــل أي 
مــــــن الـــســـلـــطـــتـــيـــن الـــقـــضـــائـــيـــة 

والتنفيذية.
ــات  ــهــ ــيــ ــوجــ ــتــ ولــــــفــــــت إلـــــــــى الــ
الـــســـامـــيـــة فــــي الـــنـــطـــق الــســامــي 
والــخــطــاب األمــيــري فــي افتتاح 
دور االنــعــقــاد الــعــادي األول من 
الفصل التشريعي السابع عشر 
لمجلس األمة ألعضاء السلطتين 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة مــن 
خــــالل احـــتـــرام الـــدســـتـــور وعـــدم 
تـــدخـــل ســلــطــة فـــي عــمــل سلطة 
أخـــرى، وعـــدم تخلي سلطة عن 
أداء واجـــبـــهـــا لــســلــطــة أخـــــرى، 
ــاء بــالــمــمــارســة  ــ ــقـ ــ  االرتـ

ً
وأيــــضــــا

الديموقراطية والبعد عن إضاعة 
جلسات المجلس وعدم الحضور 
الـــمـــقـــصـــود الجـــتـــمـــاعـــات لــجــان 

المجلس. 

الوحدة الوطنية

وأشـــــــــار إلــــــى الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
تعزيز الــدور الرقابي للمجلس 
وعلى تفعيل دوره التشريعي، 
وإصـــدار القوانين الــتــي تجسد 
ــقـــق  الـــــــوحـــــــدة الــــوطــــنــــيــــة وتـــحـ
رغبات المواطنين وتطلعاتهم، 
وعــدم المساومة على القوانين 
الـــتـــي تــتــعــلــق بــمــصــالــح الــبــالد 
ــــب أولــــــويــــــات  ــيـ ــ ــرتـ ــ ــا وتـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ وأمـ
ــا يــدعــم  ــمـ ــة بـ ــادمــ ــقــ ــة الــ ــلـ الـــمـــرحـ
خطط التنمية الشاملة ويحقق 
تطلعات وطموحات المواطنين، 
واالبتعاد عن االنشغال بصغائر 
ــــور والـــصـــراعـــات واألهـــــواء،  األمـ
وتفعيل دور الشباب وتحفيزهم، 
واالهتمام بالمتقاعدين، وكذلك 
ضـــــرورة احـــتـــرام صــالحــيــات و 
اختصاصات األمير الدستورية 
وعدم االعتراض عليها أو حتى 

التشكيك فيها بــاعــتــبــارهــا من 
صميم إطالقات أعمال السيادة.

مرئيات وبرامج تعزز التعاون 
اإليجابي بين السلطتين 

ورأى الــعــجــمــي أن مــــن أهـــم 
وسائل تعزيز التعاون اإليجابي 
بـــيـــن الـــســـلـــطـــتـــيـــن الــتــشــريــعــيــة 
والتنفيذية وتحقيق اســتــقــرار 
الــــعــــالقــــة بـــيـــنـــهـــمـــا أن يــعــكــس 
البرنامج أهــم القضايا المثارة 
في الساحة المحلية والمتكررة 
في السنوات األخــيــرة، وترجمة 
الـــمـــرئـــيـــات الـــداعـــمـــة الســـتـــقـــرار 
العالقة بين الحكومة ومجلس 

األمة في البرنامج من خالل: 
- الــتــأكــيــد عــلــى تــنــفــيــذ رؤى 
وتـــوجـــيـــهـــات ونــــصــــائــــح ســمــو 
أمير البالد وسمو ولــي العهد، 
الــســديــدة والحكيمة فــي النطق 
السامي في افتتاح دور االنعقاد 
الــــــــعــــــــادي األول مـــــــن الـــفـــصـــل 
التشريعي السابع عشر لمجلس 

األمة.
- مــحــاربــة شاملة لكل أنــواع 
الــفــســاد، وصــيــانــة الـــمـــال الــعــام 
ــن خـــــــالل اإلجـــــــــــــراءات  ــ ســـــــــواء مــ
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة بـــمـــالحـــقـــة قــضــايــا 
ــيــــن فــيــهــا  ــتــــورطــ ــمــ ــاد والــ ــســ ــفــ الــ
واستكمال المنظومة التشريعية 
 
ً
ــا ــ ــزامــ ــ ــتــ ــ ــ فـــــــي هـــــــــذا الــــــــصــــــــدد، ال
بالتوجيه السامي لسمو األمير 
ــاد، مــــن خـــالل  ــفــــســ بـــمـــحـــاربـــة الــ
اســتــعــجــال إقــــرار تــعــديــل قــانــون 
هيئة مكافحة الفساد )نــزاهــة(، 
وقانون حظر تضارب المصالح، 
ــوة فــي  ــــرشـــ وقـــــانـــــون تـــجـــريـــم الـ
القطاع الخاص، وقانون تجريم 

الرشوة في القطاع العام.
- التأكيد على التعاون الكامل 
مــــع كــــل األجــــهــــزة الـــرقـــابـــيـــة مــع 
الــمــحــاســبــة الـــحـــازمـــة لــلــجــهــات 
الــحــكــومــيــة فــي حـــال أي تباطؤ 
أو تـــقـــاعـــس عــــن هـــــذا الـــتـــعـــاون 
مــن خـــالل جــعــل مــعــيــار الــجــديــة 
والقدرة على معالجة المخالفات 
والـــمـــالحـــظـــات الــرقــابــيــة ضمن 
معايير التجديد لقياديي الدولة.
- الــتــأكــيــد عــلــى تطبيق مبدأ 
سيادة القانون على الكافة دون 

تمييز.
ــلــــى مـــنـــظـــومـــة  ــد عــ ــيــ ــأكــ ــتــ - الــ
الـــرعـــايـــة االجــتــمــاعــيــة مـــن دعــم 
لرعاية المسنين وتوسيع قاعدة 
الــمــســتــفــيــديــن مـــن الــمــســاعــدات 
ــلــــرواتــــب  ــة لــ ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ الــــعــــامــــة ومـ

ومعاشات المتقاعدين.
- الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى اســـتـــكـــمـــال 
مــســيــرة اإلصــــــالح االقـــتـــصـــادي 

مـــن خــــالل تــعــزيــز الـــشـــراكـــة مع 
القطاع الخاص وضبط الهدر في 
المصروفات وتقليص النفقات 
لتخفيف األعــبــاء عــن الــمــوازنــة 
ــامـــة وجــــــذب االســـتـــثـــمـــارات  ــعـ الـ
األجنبية وتحسين بيئة األعمال 
وإصالح اختالالت سوق العمل.
- استكمال المسار التنموي 
بـــاعـــتـــبـــاره أهــــــم أوجـــــــه تــنــويــع 
ــة  ــالـــجـ ــعـ ــمـ مـــــــصـــــــادر الـــــــدخـــــــل بـ
كــافــة أســبــاب ومــعــوقــات إنــجــاز 

المشروعات التنموية.
- التأكيد على العمل لتحقيق 
اإلدارة الـــــرشـــــيـــــدة وتـــكـــريـــس 
الشفافية وتطوير كفاءة الجهاز 
اإلداري لــلــدول وإعــــادة هيكلته 
بدمج وإلغاء الجهات المتشابهة 
والمتشابكة في االختصاصات 
مـــع تــكــريــس الــعــمــل الــمــؤســســي 

السليم.
- العمل على استكمال خطط 
تطوير الرعاية الصحية وتطوير 
منظومة التعليم وتسريع تنفيذ 

المشروعات اإلسكانية.
ــقــــرار  ــتــ ــز أوجـــــــه االســ ــزيـ ــعـ - تـ
ــن فــي الــبــالد فــي مواجهة  واألمــ
الــتــحــديــات الــخــطــيــرة المحيطة 

بدولة الكويت. 

أداة حيوية

كما أكد العجمي في البرنامج 
على منح األولويات للمتطلبات 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة لــتــنــفــيــذ بـــرنـــامـــج 
الحكومة ومــشــروعــات التنمية 
خالل الفصل التشريعي السابع 
ــة بــاعــتــبــار  ــ عــشــر الــمــجــلــس األمـ
تلك المتطلبات التشريعية أداة 
حيوية لمساعدة الحكومة في 
تــنــفــيــذ بــرنــامــج الــعــمــل وخــطــط 
ــام  ــتـــي تــحــاســب أمـ الــتــنــمــيــة والـ
مــجــلــس األمــــــة عـــلـــى تــنــفــيــذهــا، 
ونـــرى فــي هـــذا الــشــأن أن يكون 
ــن الـــمـــتـــطـــلـــبـــات الــتــشــريــعــيــة  ــ مـ
للحكومة أن تحقق المضامين 
ــــي خــــطــــاب تــكــلــيــف  ــة فـ ــيـ ــامـ الـــسـ
سمو رئيس مجلس الوزراء، وأن 
تحقق المضامين السامية في 
الخطاب األميري الفتتاح الفصل 
التشريعي السابع عشر لمجلس 
ــر مــن  ــيــ ــا أثــ ــ األمـــــــــة، ومــــــراعــــــاة مـ
أولويات خالل انتخابات مجلس 
األمــة مــن تطلعات واحتياجات 
للمواطنين، ومواكبة المطالب 
ــمــــطــــروحــــة فــي  الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة الــ
الــســاحــة الــمــحــلــيــة، واالنــســجــام 
مع المتطلبات التشريعية لخطة 

التنمية.

موضوعات طالب الوزير 
بانعكاسها في البرنامج 

 للسعدون أمس نسخة من موسوعة السوابق والتقاليد البرلمانية
ً
العجمي مسلما

طالب الوزير عمار العجمي 
مجلس الوزراء بضرورة أن 

يحرص برنامج عمل الحكومة 
على تضمين مرئيات وبرامج 

ومحاور من شأنها تعزيز 
التعاون اإليجابي بين 

السلطتين وتحقيق استقرار 
العالقة بينهما.

1 - مكافحة كافة صور وأنشطة الفساد المالي واإلداري
2 - منظومة التعليم

3 - قضية المقيمين بصورة غير قانونية
4 - منظومة األمن واالستقرار

5 - الوحدة الوطنية
6 - البديل االستراتيجي

7 - المخاطر والتحديات الخارجية
8 - الرعاية االجتماعية

9 - القطاع النفطي
10 - الرعاية السكنية

11 -  التوظيف واإلحالل والبطالة
12 - اإلصالح االقتصادي

13 - الرعاية الصحية
14 - معالجة اختالل التركيبة السكانية

15 - المصالحة الوطنية

محيي عامر
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عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون 
 أمـــــس، بـــرئـــاســـة وزيـــر 

ً
الـــقـــّصـــر اجـــتـــمـــاعـــا

العدل وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 
وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة رئيس 

مجلس إدارة الهيئة عبدالعزيز الماجد.
وقــــال الــمــاجــد، فــي بــيــان، إن المجلس 
بحث جميع البنود المدرجة على جدول 
األعـــمـــال، واطــلــع عــلــى بــيــان بــشــأن مــا تم 
ــرارات الــســابــقــة لمجلس  ــقــ تــنــفــيــذه مـــن الــ

اإلدارة في المجاالت المختلفة.
ــار، كــــشــــف أن  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــال االسـ ــــجـ وفـــــــي مـ
الــمــجــلــس اســتــعــرض وضـــع اســتــثــمــارات 
الهيئة خــالل األشــهــر التسعة األولـــى من 
عــام 2022، مــن خــالل االطـــالع على تقرير 
البيانات المالية الــذي سبق اعتماده من 
لجنة تنمية أموال القصر بجلستها التي 
 أن 

ً
عــقــدت فــي نوفمبر الــمــاضــي، مضيفا

 التقارير المرفوعة 
ً
المجلس ناقش أيضا

مـــن اإلدارة الــتــنــفــيــذيــة ومــــن عــــدة لــجــان، 
أهمها تنمية األثالث الخيرية والمساعدات 
االجتماعية بشأن البيانات المالية ألحد 

األثالث الخيرية.
 عن 

ً
وأفاد بأن المجلس استعرض تقريرا

الدعاوى القضائية المتداولة في الهيئة 
خالل األعوام 2018 و2019 و2020، حيث 
أوضحت بيانات التقرير أن الهيئة ربحت 
معظم الدعاوى التي تم الفصل فيها خالل 
تلك الفترة، وبلغت جملة المبالغ المحكوم 
بها لمصلحة المشمولين برعايتها في 
تلك الدعاوى نحو 2.2 مليون دينار، مبينا 
 الــتــطــورات في 

ً
أن الــمــجــلــس بــحــث أيــضــا

مجال التحول الرقمي، وما تقدمه الهيئة 
من خدمات إلكترونية عبر موقع الهيئة 

وتطبيق سهل الحكومي.

مــن جهته، أشـــار الــمــديــر الــعــام للهيئة 
باإلنابة حمد البرجس إلى أن بنود جدول 
 لــتــقــريــر عـــن أداء 

ً
األعـــمـــال شــمــلــت عـــرضـــا

 عن أداء 
ً
الهيئة خالل عام 2021، وتقريرا

الهيئة خالل الربع الثالث من عام 2022، 
في مختلف مجاالت عملها.

وأوضح البرجس أن الهيئة بصدد إعداد 
استراتيجية مستقبلية جديدة لمواصلة 
تـــطـــويـــر األداء والــــخــــدمــــات مــــع تــحــديــث 
استراتيجيتها االستثمارية التي ستنتهي 
بنهاية 2022، لمواكبة رؤية الكويت لعام 
2035، وتحقيق تطور ونمو في المعامالت 
المنجزة ومواكبة ارتفاع عدد المستفيدين 
 مــن مختلف 

ً
بــالــرعــايــة ألكــثــر مــن 48 ألــفــا

ــوال القصر  الــفــئــات، ومــواصــلــة تنمية أمــ
والحفاظ على حقوقهم.

افـــتـــتـــح رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة جــمــعــيــة 
جليب الشيوخ التعاونية هــزاع المطيري 
سوق البر المركزي المؤقت في منطقة كبد، 
بحضور رئــيــس اللجنة المالية واإلداريـــة 
المهندس فيصل الحتيتة، ونــائــب المدير 
العام عبدالهادي الخباز، ومسؤول الفروع 
والــخــدمــات أحــمــد الــهــبــة، والــقــائــمــيــن على 

السوق.
ــال الــمــطــيــري، إن افــتــتــاح ســـوق الــبــر  وقــ
المركزي يأتي ضمن استراتيجية مجلس 
اإلدارة فــي التنويع والــتــوســع بالخدمات، 
 أن الــســوق يــخــدم رواد منطقة كبد 

ً
مــؤكــدا

كافة، وتم توفير تشكيلة واسعة ومتنوعة 
من السلع واألصناف الغذائية واالستهالكية 
لــرواد البر ومنطقة كبد بأسعار مناسبة، 
إضافة إلى توفير خدمة الغاز في سوق البر 
المركزي المؤقت، وتوفير جميع أنواع الفحم 

ومستلزمات البر والكشتات.
وأكــــــد حـــــرص مــجــلــس اإلدارة عـــلـــى أن 
يكون سوق البر المركزي واسعا من حيث 
الــمــســاحــة حــتــى يستطيع الــــرواد التسوق 
بأريحية تــامــة، كما تــم فــرز طــاقــم متكامل 

من كاشيرية وبائعين إلدارة السوق خالل 
 عـــلـــى اإلدارة 

ً
مـــوســـم الـــمـــخـــيـــمـــات، مــثــنــيــا

الــتــنــفــيــذيــة فـــي إنـــجـــاز الـــســـوق خـــالل فــتــرة 
وجيزة بعد موافقات الجهات المعنية على 
منح رخص البناء وتحديد موقع منفذ البر.
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األرصاد: طقس 
خريفي في عطلة 

نهاية األسبوع
تـــوقـــعـــت إدارة األرصــــــــاد الـــجـــويـــة، 
اســتــقــرار األحـــــوال الــجــويــة فــي الــبــالد 
خـــالل عــطــلــة نــهــايــة األســـبـــوع ليسود 
 ومعتدل إلى 

ً
طقس خريفي دافئ نهارا

 مع هدوء نسبي في 
ً
مائل للبرودة ليال

الرياح وتظهر بعض السحب المتفرقة.
ــبـــؤات الــجــويــة  ــنـ ــتـ وقـــــــال مــــراقــــب الـ
بــاإلدارة عبدالعزيز القراوي لـ »كونا«، 
 ومعتداًل 

ً
 نهارا

ً
إن الطقس يكون دافئا

 والرياح شمالية 
ً
إلى مائل للبرودة ليال

غربية خفيفة إلــى معتدلة، ودرجـــات 
الـــحـــرارة الــعــظــمــى الــمــتــوقــعــة بــيــن 23 
و25 درجــة مئوية والصغرى بين 12 

و14 درجة.
، قال القراوي، إنه 

ً
وعن الطقس غــدا

 ومعتداًل إلــى مائل 
ً
 نــهــارا

ً
يكون دافــئــا

 والرياح 
ً
 جزئيا

ً
 وغائما

ً
للبرودة ليال

متقلبة االتـــجـــاه إلـــى شــمــالــيــة غربية 
خفيفة إلــى معتدلة ودرجـــات الحرارة 
العظمى المتوقعة ما بين 23 و25 درجة 

مئوية والصغرى بين 12 و14 درجة.

»تعاونية جليب الشيوخ« تفتتح سوق
البر المركزي المؤقت في كبد

المطيري: توفير تشكيلة واسعة من السلع واللوازم بأسعار مناسبة

جانب من تكريم السلمان

النواف والبرجس والعوضي في جولة بالمخيم

جانب من التكريم

معوض متوسطًا الخريجين والمشاركين في التكريم الماجد مترئسًا اجتماع مجس اإلدارة أمس

افتتاح سوق البر

مجلس إدارة »القّصر« بحث تطورات التحول 
الرقمي وتقارير اللجان المختصة

الماجد: استعراض وضع االستثمارات من يناير حتى سبتمبر 2022

جمعية خريجي »LAU« تحتفي بزيارة 
رئيس الجامعة للكويت

»AUM« شارك في قمة تطوير التعليم التي نظمتها

أقــامــت جمعية خــريــجــي الــجــامــعــة اللبنانية 
- األمــيــركــيــة )LAU( - فـــرع الــكــويــت، حــفــل عشاء 
على شــرف زيــارة رئيس الجامعة في بيروت د. 
ميشال معوض، إلى الكويت، التي شارك خاللها 
في فعاليات قمة »تطوير التعليم نحو مستقبل 
مستدام«، التي نظمتها جامعة الشرق األوســط 

 .)AUM( األميركية
وحضر الحفل لفيف من الشخصيات المهمة 
وأعضاء جمعية الخريجين في الكويت، إضافة 
ــى الـــقـــائـــم بـــاألعـــمـــال بـــالـــوكـــالـــة فــــي الـــســـفـــارة  ــ إلـ
اللبنانية، باسل عويدات، والملحق االقتصادي 

د. شادي أبو ضاهر. 
وعلى هامش الحفل، ألقى معوض كلمة عبّر 
خاللها عــن سعادته بكونه فــي الكويت ولقائه 
الخريجين للمرة األولـــى، كما تــنــاول فــي كلمته 
ــيـــروت، وكــذلــك  تـــطـــورات شــــؤون الــجــامــعــة فـــي بـ
تها 

ّ
الخطط والمبادرات االستراتيجية التي تبن

الجامعة وقضت بتوسيع أطر رسالتها التعليمية. 
وأشـــــــاد مـــعـــوض بــــالــــصــــورة الـــمـــشـــرفـــة الــتــي 
ــــي الـــكـــويـــت،  تـــجـــســـدهـــا الـــجـــالـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فـ
ومساهمتها الـــبـــارزة فــي النهضة االقــتــصــاديــة 

للبالد.
ويتمتع معوض بسيرة أكاديمية علمية رفيعة؛ 
فهو متخصص في جراحة األعصاب التداخلية 
ــلـــوم األعـــصـــاب  لـــشـــرايـــيـــن الــــدمــــاغ فــــي مــعــهــد عـ
ومستشفيات جــامــعــة كولومبيا فــي نــيــويــورك 
عام 1981، وتلقى العديد من المنح، وفي رصيده 
شرت في مجالت طبية 

ُ
 ن

ً
أكثر من 320 مقااًل علميا

عالمية مرموقة، وله إسهاماته في كتابة فصول 
عدة من مؤلفات طبية متقدمة، وقّدم حوالي 211 
ورقة بحثية في مؤتمرات محلية وعالمية، وشارك 
في 28 ندوة دولية طبية، كما ترأس تحرير عدد 

من المجالت الطبية البارزة.

مدينة ضاحية عبدالله السالم 
م مختار المنصورية الصحية تكرِّ

مت مدينة ضاحية عبدالله السالم الصحية، ممثلة بمختار  كرَّ
المنطقة رئــيــس اللجنة التنسيقية فيصل الــوقــيــان، مختار 
 لــجــهــوده وتــعــاونــه، 

ً
الــمــنــصــوريــة عــبــدالــوهــاب الــنــقــي، تــقــديــرا

بــحــضــور رئــيــســة مــكــتــب الــمــديــنــة الــمــنــســقــة الــعــامــة د. إيــمــان 
أباحسين، ورئيسة اللجنة االجتماعية سارة العازمي، ورئيسة 

اللجنة البيئية سوسن السرحان.

»تنفيذية طلبة 
الكويت«: لجنة تحقيق 
بانتخابات اتحاد أميركا

أعلنت الهيئة التنفيذية لالتحاد 
الــــوطــــنــــي لـــطـــلـــبـــة الــــكــــويــــت تــشــكــيــل 
لجنة محايدة للتحقيق في األحــداث 
الــتــي شــهــدتــهــا االنــتــخــابــات األخــيــرة 
ــاد بـــالـــواليـــات الــمــتــحــدة،  لــفــرع االتـــحـ
مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ كل 
اإلجراءات القانونية الالزمة بحق من 

تثبت إدانته في هذا األمر.
وأوضــحــت الهيئة، فــي بيان أمــس، 
أنها تلقت تقريرا مفصال مــن رئيس 
ــداث  لــجــنــة االنــتــخــابــات بــجــمــيــع األحــ
التي وقعت، وما أثير بشأنها، وقامت 
بإحالته إلــى لجنة التحقيق التي تم 
إعـــطـــاؤهـــا كـــل الـــصـــالحـــيـــات الـــالزمـــة 
للوصول إلى الحقيقة، مشددة على أن 
اللجنة ستمارس عملها باستقاللية 
ــن أي جــهــة،  ــة، ودون تـــدخـــل مــ ــلـ ــامـ كـ
وسيتم إعـــالن النتائج للجميع فور 
انـــتـــهـــاء عــمــلــهــا ورفـــــع تــقــريــرهــا ومــا 

انتهى إليه رأيها.

وكيل »الداخلية« افتتح مخيم ضباط الشرطة
فـــــــتـــــــتـــــــح وكــــــــيــــــــل وزارة  ا
الـــــداخـــــلـــــيـــــة، الـــــفـــــريـــــق أنــــــور 
الــبــرجــس، مــســاء أمــس األول، 
بــحــضــور رئـــيـــس جـــهـــاز أمــن 
الــدولــة، رئــيــس مجلس إدارة 
نادي ضباط الشرطة، الفريق 
سالم النواف، وأعضاء مجلس 
إدارة النادي، المخيم الربيعي 

للنادي بمنطقة صبحان.
ويضّم المخيم العديد من 
الخدمات الترفيهية من ألعاب 
ــرح لــتــقــديــم  ــ ــسـ ــ ــال ومـ ــفــ لــــأطــ
الفعاليات والمسابقات وكذلك 
مــخــيــمــات لــلــتــأجــيــر، ويــفــتــح 
الــمــخــيــم أبـــوابـــه مـــن الــســاعــة 
 حـــتـــى 10 مـــســـاًء، 

ً
12 ظــــهــــرا

 أن الراغبين في الحجز 
ً
علما

بالمخيم من ضباط الشرطة 
ولديهم عضوية سارية بنادي 
الشرطة عليهم مراجعة موقع 
الـــمـــخـــيـــم بــمــنــطــقــة صــبــحــان 
 
ً
 حــتــى 4 عــصــرا

ً
مــن 12 ظــهــرا

مــن األحــــد إلـــى الــخــمــيــس من 
كـــل أســـبـــوع، أو عــبــر الــمــوقــع 

اإللكتروني.

اإلطفاء تختتم دورة »إنقاذ وحوادث طرق«
 لمسيرته

ً
 لمسيرتهتكريم الرائد السلمان تقديرا
ً
تكريم الرائد السلمان تقديرا

● محمد الشرهان
اختتمت قوة اإلطفاء العام دورة 
ــرق« بحضور  »إنـــقـــاذ وحـــــوادث طــ
نائب الرئيس لقطاع تنمية الموارد 
ــلـــواء مــحــمــد إبــراهــيــم،  الــبــشــريــة الـ
واســتــغــرقــت الــــدورة أسبوعين تم 
فيها تدريب 20 رجل إطفاء بعد أن 
استقطبت القوة مدربين دوليين 
لتدريب ضباط وضباط صف من 
قــطــاع المكافحة وإدارة الــتــدريــب 
عــلــى كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع حـــوادث 
االصــطــدام، وإنــقــاذ المصابين في 
ــوادث الــطــرق مــن خـــالل تطبيق  حــ

سيناريوهات عملية، التي تم فيها 
اســتــخــدام أحــــدث مـــعـــدات وآلــيــات 
اإلنقاذ والتدخل السريع الموجودة 

في مراكز قوة اإلطفاء.
في مجال آخر، بحضور رئيس 
القوة الفريق خالد المكراد، ونائب 
رئيس القوة لقطاع الوقاية اللواء 
خالد فهد ومسؤولي اإلطــفــاء، تم 
تكريم الرائد متقاعد رضا السلمان 
بـــعـــد مـــســـيـــرة حـــافـــلـــة مــــن الــعــطــاء 
واإلنــــجــــاز الـــتـــي بــذلــهــا فـــي إدارة 
العالقات العامة واإلعالم وساهمت 
فــي تطوير العمل اإلعــالمــي بقوة 

اإلطفاء العام.

https://www.aljarida.com/article/6414
https://www.aljarida.com/article/6415
https://www.aljarida.com/article/6416
https://www.aljarida.com/article/6417
https://www.aljarida.com/article/6420
https://www.aljarida.com/article/6426
https://www.aljarida.com/article/6423
https://www.aljarida.com/article/6381
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فلك

الجوزاء
21 مايو - 21 يونيو

السرطان
22 يونيو - 22 يوليو

الحوت
19 فبراير - 20 مارس

الدلو
20 يناير - 18 فبراير

الجدي
22 ديسمبر - 19 يناير

مهنًيا: سرعة االنفعال تجاه أي خطأ في 
ا.

ً
زن

ّ
العمل ال تجدي نفًعا فكن مت

عاطفًيا: اذهب مع شريك العمر لحضور 
فيلم سينمائي أو مسرحية.

اجتماعًيا: تصبو نفسك إلى المغامرة 
والتنّوع في أسلوب حياتك.

رقم الحظ: 43

مهنًيا: ابتعد عن الضغوطات من خالل 
تنظيم عملك والبدء باألولويات.

ز عالقتك بالشريك من خالل 
ّ
عاطفًيا: عز

دعوته إلى العشاء في أحد المطاعم.
اجـــتـــمـــاعـــًيـــا: انــــصــــرف فــــي فــــراغــــك إلــى 
األعــمــال الفكرية والنشاطات الذهنية 

كالقراءة.
رقم الحظ: 35

مهنًيا: نجاحك في عملك يفرض عليك 
تطوير مهنتك وااللتزام بها.

عاطفًيا: تشعر بحاجة في هذا الوقت إلى 
الراحة والطمأنينة مع الشريك.

اجــتــمــاعــًيــا: يــدعــوك بــرجــك إلـــى التأني 
وعدم تغيير أي شيء في حياتك اليوم.

رقم الحظ: 50

األسد
23 يوليو - 22 أغسطس

ــــى الــخــســائــر الــتــي  مــهــنــًيــا: ال تــنــظــر إلـ
تــكــّبــدتــهــا فـــي الــمــاضــي وافـــتـــح صفحة 

جديدة.
ــا: يــنــقــصــكــمــا بـــعـــض الــتــرفــيــه  ــًيـ ــفـ ــاطـ عـ
واالختالء إلى بعضكما في جّو رومنسي.

اجتماعًيا: تتبادل مع اآلخرين أحاديث 
طريفة تذّكرك بأوقات سابقة.

رقم الحظ: 9

العذراء
23 أغسطس - 22 سبتمبر

الميزان
23 سبتمبر - 23 أكتوبر 

مــهــنــًيــا: أنــــت شــخــص نــاجــح فـــي عمله 
ويقتضي ذلـــك الــبــقــاء على اطـــالع دائــم 

لما يجري.
عــاطــفــًيــا: تنسى إنــجــازك بــوعــد قطعته 

للحبيب فيذكرك به مازًحا.
ــاًحــــا  ــا: يــــكــــون بــــرجــــك مــــرتــ ــ ــًي ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
ومنسجًما مع أوضاعك العائلية الهادئة.

رقم الحظ: 40

سميث يصاب بـ »كورونا« 
قبل العرض الخاص لفيلمه

جوني ديب يعود
إلى »قراصنة الكاريبي«

دوا ليبا فخورة بالحصول 
على الجنسية األلبانية

ــيـــركـــي ويــــل سميث  أعـــلـــن الـــفـــنـــان األمـ
إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أنه لن 
يستطيع حضور العرض الخاص لفيلمه 
الجديد »Emancipation«، المقرر طرحه 
بدور العرض 2 ديسمبر المقبل، مع عرضه 

على منصة Apple TV+ في 9 ديسمبر.
ــابــــه عــلــى  ــبــــر حــــســ ــيــــث، عــ ــمــ ــــر ســ ــــشـ ونـ
»إنستغرام«، فيديو ظهر فيه وهو يجري 
الــمــســحــة، مـــؤكـــدا أن الــنــتــيــجــة إيــجــابــيــة، 
لذلك لن يتمكن من المشاركة في حضور 
العرض الخاص لفيلمه الجديد، واعتذر 

للجمهور.
ويــــدور »Emancipation« حـــول قصة 
حــقــيــقــيــة ويـــتـــنـــاول حـــكـــايـــة بـــيـــتـــر، وهـــو 
شـــاب يــــؤدي ويـــل ســمــيــث دوره، ويــهــرب 
من مزرعته بحثا عن عائلته وينجو من 
مستنقعات لويزيانا، والفيلم من تأليف 
ويليما إن كوالج، وإخراج أنطوان فوكوا، 
ومأخوذ عن قصة صورة نشرت في مجلة 

»هابر ويكلي« عام 1863 للعبيد.

بعد الكثير من األخبار التي استبعدت 
عــــــــودة الــــنــــجــــم الــــعــــالــــمــــي جــــونــــي ديــــب 
 Pirates Of The« إلـــــى ســلــســلــة أفــــــالم
Caribbean« )قراصنة الكاريبي(، أكدت 
صحف بريطانية أن النجم سيبدأ تصوير 
الــجــزء الــســادس مــن الفيلم فــي المملكة 
الــمــتــحــدة أوائــــــل فـــبـــرايـــر 2023، والــــذي 

سيحمل عنوان »يوم في البحر«.
وبدأت أدوار ديب في السلسلة من أول 
فيلم وهــو »لعنة الــلــؤلــؤة الــســوداء« عام 
2003، واستمر حتى الجزء الخامس في 
2017، وحققت األفالم الخمسة أكثر من 4 
مليارات دوالر حول العالم، إال أن قضيته 
مع زوجته السابقة آمبر هيرد أدت إلى 
استبعاده عن الجزء الجديد، بعد أن قررت 
هوليوود معاقبته بشكل غير مباشر على 
تعنيفه زوجته، ما دفعه إلى رفع دعوى 
بحقها السترداد كرامته وسمعته، وفاز 

بها وأثبت أن ادعاءات طليقته كاذبة.

نـــــظـــــرا لــــجــــهــــودهــــا فــــــي نــــشــــر الـــثـــقـــافـــة 
والــمــوســيــقــى األلــبــانــيــة، حــصــلــت دوا ليبا 
عــلــى الجنسية األلــبــانــيــة، رغـــم والدتــهــا في 
لــنــدن وحملها الجنسية البريطانية، فهي 
ابنة لوالدين من كوسوفو وألبانيا كانا قد 
هربا من الصراع وعدم االستقرار السياسي 

في البلقان.
وعّبرت دوا ليبا عن فرحتها بالحصول 
على جنسية بلدها، وشاركت سلسلة صور 
فــــي صــفــحــتــهــا عـــلـــى »انــــســــتــــغــــرام«، وعــلــقــت 
 للرئيس بيرم بيغاي والعمدة 

ً
عليها: »شكرا

ــون فــيــلــيــاج لــهــذا الـــشـــرف... لــقــد حصلت  اريــ
 لكم أشعر 

ً
على الجنسية األلــبــانــيــة... شــكــرا

بفخر كبير«.
وبــدت سعيدة بالعودة إلــى جذورها من 
خــالل الحصول على الجنسية التي حملها 
والداها وأجدادها، كما شارك عمدة العاصمة 
ــــون فــيــلــيــاج فــيــديــو لــــدوا ليبا  األلــبــانــيــة اريـ
خالل أدائها القسم للحصول على الجنسية 
األلبانية، وعّبر عن فخره بها، وشكرها ألنه 
جعلت األلبانيين يفتخرون بها وبجنسيتهم.

تستعد نجمة الــبــوب العالمية 
ريهانا لتجسيد قصة حياتها في 
فــيــلــم وثــائــقــي جــديــد يــعــرض عبر 
 ،Apple المنصة األميركية الشهيرة
خالل الربع األخير من عام 2023، بعد 
أن أصبحت النجمة مصدر الكثير من 
األلغاز خالل السنوات الست األخيرة 

منذ طرحها آخر ألبوم لها.
ــن«  ــ ــة »ذا صــ ــفــ ــيــ ــحــ ووفــــــــقــــــــا لــــصــ
اإلنجليزية، فإن نجمة البوب الشهيرة، 
ــدوالرات من  ــ وقــعــت صفقة بماليين الـ
أجل إنتاج فيلم وثائقي لقصة حياتها 
عن طريق السماح للقائمين على الفيلم 
بــالــتــواجــد وتــوثــيــق حــفــالتــهــا الــقــادمــة 

والسماح لهم برؤية ما وراء الستار.
 ،Umbrella ومن المقرر أن تؤدي مغنية
الــتــي أنجبت طفال هــذا الــعــام، أكــبــر حفلة 
منفردة في حياتها 12 فبراير، في الحفل 
 ،Super Bowl األضخم لكرة القدم األميركية
وســتــكــون الــكــامــيــرات الــخــاصــة بفيلمها 
الوثائقي وراء الكواليس موجودة اللتقاط 

كل شيء.
وسيتم توثيق عودة ريهانا إلى المسرح 
ألول مـــرة مــنــذ ســـنـــوات، أثــنــاء الــتــدريــبــات 
واالجــــتــــمــــاعــــات، فــــي الـــفـــتـــرة الـــتـــي تسبق 
الليلة الكبيرة، وإعــطــاء نــظــرة ثاقبة على 
شكل حياتها اآلن، وانتقالها إلى كواليس 

حياتها   كأم.

جوني ديب دوا ليبا ويل سميث

مهنًيا: عشت في عملك أوضاًعا قاسية 
وقد حان وقت الطمأنينة والراحة.

رك الفلك مــن الــوقــوع في 
ّ
عــاطــفــًيــا: يــحــذ

فخ أحد الثرثارين لخلق مشكلة بينكما.
زة 

ّ
اتك اليوم معز اجتماعًيا: تكون لقاء

بالكثير من الموضوعات الشّيقة.
رقم الحظ: 39

ريهانا

»وثائقي« ضخم عن قصة حياة ريهانا

مهنًيا: التمس المشورة من األفضل منك 
عندما تواجهك صعوبات العمل.

عــاطــفــًيــا: يــعــتــريــك شــعــور بـــاألمـــان مع 
الشريك ألنه يتحّمل معك المسؤوليات.

اجــتــمــاعــًيــا: مـــن الــمــســتــحــســن فـــي هــذه 
 تلجأ إلى أي عملية جراحية.

ّ
األثناء أال

رقم الحظ: 26

ــبـــاب الــتــي  مــهــنــًيــا: ابــتــعــد عـــن األسـ
تقلقك ليبقى ذهنك صافًيا للعمل.

عاطفًيا: يفرح الحبيب من غيرتك 
ا عندما ال تتجاوز الحدود.

ً
أحيان

وق في أمور حياتك 
ً
اجتماعًيا: تتف

االجتماعية ألنك تنظر بتفاؤل وأمل.
رقم الحظ: 35

مهنًيا: حافظ على مكانتك المرموقة في 
عملك من خالل معاملتك النبيلة.

عاطفًيا: الطبيعة تنتظر زيارتكما كي 
ترتاحا وتجّددا مشاعركما العاطفية.

اجتماعًيا: اليوم مناسب لالجتماعات 
وتبادل األفكار واآلراء مع معارفك.

رقم الحظ: 21

الحمل
21 مارس - 19 أبريل

الثور
20 أبريل - 20 مايو

ا بالروتين وال 
ً
مهنًيا: تتمّسك أحيان

ترغب فــي إدخـــال عناصر جــديــدة إلى 
عملك.

عاطفًيا: ُيشّجعك شريك حياتك بكل 
قواه على االنتقال إلى عمل جديد.

اجتماعًيا: ُيستحسن القيام بمختلف 
أمور الشراء كسيارة أو هاتف أو كتب.

رقم الحظ: 29

تــســجــل الــنــجــمــة الــعــالــمــيــة نــيــكــول كــيــدمــان اســمــهــا في 
الــتــاريــخ، بــعــدمــا أعــلــن مــجــلــس أمــنــاء الــمــعــهــد األمــيــركــي 
 Life أنــهــا ستتلقى جــائــزة إنــجــاز الــحــيــاة ،)AFI( لــأفــالم
Achievement للمعهد، التي وصفها بأنها أعلى تكريم 
 ،)

ً
لــمــهــنــة فـــي الــســيــنــمــا، وبـــذلـــك تــكــون كــيــدمــان )55 عـــامـــا

األسترالية األولى التي تحصل على هذه الجائزة المرموقة 
على اإلطالق.

 The بفيلم 
ً
كــيــدمــان، الــتــي لعبت دور الــبــطــولــة أخــيــرا

Northman في أبريل، ستتسلم الجائزة في حفل تكريم 
بمسرح دولــبــي بلوس أنجلس السبت 10 يونيو 2023، 
 Life لتعد بذلك الشخص رقم 49 التي تحصل على جائزة
Achievement Award مــن »AFI«، وأول ممثل أسترالي 

يحصل على هذا التكريم.
وقالت رئيسة مجلس أمناء »AFI«، كاثلين كينيدي، في 
بــيــان، »لقد سحرت كيدمان الجماهير لعقود مــن الزمن 
بجرأتها الفنية وبريق أيقونة الشاشة«، مضيفة: »إنها قوية 
 AFI وشجاعة في اختياراتها وجريئة في كل أداء. تتشرف

بمنحها جائزة AFI Life Achievement رقم 49«.
والحظت »AFI«، أن كيدمان اكتسبت سمعة طيبة بسبب 
مــوهــبــتــهــا غــيــر الــعــاديــة، والــتــزامــهــا بمهنتها ورغبتها 
فــي العمل مــع صانعي األفـــالم المخرجين، بمن فــي ذلك 
جين كامبيون، وصوفيا كوبوال، وباز لورمان، وأنتوني 
مينغيال، وسيدني بـــوالك، والرس فــون تــريــر، وستانلي 
كوبريك، وشاركت في تأسيس شركة اإلنتاج الخاصة بها 
Blossom Films عام 2010، وحافظت على إنتاج غزير عبر 
 The في مسلسل 

ً
السينما والتلفزيون. وقد ظهرت أخيرا

Undoing، Nine Perfect Strangers، والفيلم الملحمي 
.The Northman

ـــعـــت كــيــدمــان صــفــقــة لــمــدة عـــام لــلــعــودة كمتحدثة 
ّ
ووق

 Iconic بعد انتشار إعــالن AMC Theatre رسمية باسم
على نطاق واسع، وفي أغسطس، أعلن الرئيس التنفيذي 
لشركة AMC Theaters، آدم آرون، خالل مكالمة، أن كيدمان 
ستحتفظ بمنصبها كمتحدثة باسم الشركة لمدة عام 
كــامــل آخـــر، بــعــد إعــالنــهــا الــفــيــروســي لــعــام 2021 لشركة 
AMC، والتي ترى أنها تتجول في دار سينما، وتتعجب 

من سحر أحد األفالم.
ويشهد اإلعالن الذي تبلغ مدته 60 ثانية دخول الممثلة 
إلــى مــســرح AMC بعد عاصفة ممطرة، حيث تــوضــح أن 
عشاق السينما يأتون إلى مسارح AMC للضحك والبكاء 

 كل فرد يحتاج إلى ذلك.
ّ
واالهتمام، ألن

كــيــدمــان، الــتــي تــم ترشيحها لخمس جــوائــز أكاديمية 
فنون وعلوم الصور المتحركة )أوسكار(، وفازت بجائزة 
 The األوســـكـــار ألفــضــل ممثلة عـــام 2003 عــن أدائــهــا فــي
 Emmys ي إيمي

َ
 بجائزة BAFTA وجائزت

ً
Hours، فازت أيضا

و6 جوائز غولدن غلوب في حياتها المهنية التي استمرت 
 
ً
 فنيا

ً
نحو 4 عقود، ولديها في رصيدها أكثر من 90 عمال

 Theو Aquaman باسمها، بما في ذلك األدوار القادمة في
.Holland Michigan وفيلم Lost Kingdom

نيكول كيدمان تدون اسمها في التاريخنيكول كيدمان تدون اسمها في التاريخ
المعهد األميركي لألفالم أعلن منحها جائزة إنجاز الحياة

نيكول كيدمان
كيدمان في أحد أفالمها

العقرب
24 أكتوبر - 22 نوفمبر

مهنًيا: بالنار ُيمتحن الحديد وأنت 
ة إنجازاتك.

ّ
متحن بمهارتك ودق

ُ
ت

عــاطــفــًيــا: الــشــريــك لــيــس للتملك فال 
 من احترامه.

ً
تحاول التسلط عليه بدال

اجــتــمــاعــًيــا: انــتــبــه إلـــى مــواقــفــك عند 
ــانـــك عــن  ــــط لـــسـ ــبـ ــ ــهــــات واضـ ــمــــواجــ الــ

الفلتان.
رقم الحظ: 37

القوس
23 نوفمبر - 21 ديسمبر

مهنًيا: تنتابك المخاوف ألن المشروع 
الذي تعمل عليه حالًيا ضخم جًدا.

 في ردات فعلك 
ً

ظ قليال
ّ
عاطفًيا: تحف

الغيورة ألنها أصبحت مؤذية.
اجتماعًيا: تملك تفكّيرا إيجابًيا يجعل 

عائلتك أكثر سعادة وطمأنينة.
رقم الحظ: 8
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ذكر المؤلف محمد الكندري 
أن جــديــده هــو مسلسل »نــت 
فلوركس 2«، الذي يعرض في 
موسم رمضان المقبل، بطولة 
الفنانين عبدالناصر درويش، 
ــان  ــمــ ــان، وإيــ ــ ــونـ ــ ــعـ ــ ــد الـ ــ ــمـ ــ وأحـ
فيصل، وزينب غــازي، ورندة 
حجاج، وأحمد التمار، وإخراج 
وإنتاج عبدالله العراك، الفتا 
إلى أنه عمل كوميدي خفيف، 
ويقع في 30 حلقة، وهو عمل 
مختلف، إذ إنه مسلسل داخل 
مسلسل، ويتضمن أكــثــر من 
قــصــة، وعبدالناصر درويــش 

سيجسد أكثر من شخصية.
وأوضــــــح الـــكـــنـــدري أنــــه لم 
ــتـــرك األعــــمــــال الــفــنــيــة الــتــي  يـ
تــتــســم بــالــغــمــوض واإلثــــــارة، 
ومــــــــؤخــــــــرا عـــــــــرض مـــســـلـــســـل 
»عــنــد شــــارع 9« عــلــى منصة 
شاهد، وقناة MBC، والموسم 
ــن 8 حــلــقــات،  األول تـــكـــون مــ
ــا الــمــوســم الــثــانــي فــتــكــون  أمــ
مــن 10 حــلــقــات، والــمــوســمــان 
حققا أصــــداء جميلة، مــؤكــدا 
أنه يحرص دائما في رمضان 
على أن يــتــواجــد فــي األعــمــال 
الــــكــــومــــيــــديــــة الـــخـــفـــيـــفـــة، ألن 
األعمال الفنية التي تتضمن 
عناصر الغموض، والتشويق، 
واإلثارة يفضلها بعد رمضان.

فيلم غيبوبة

وعــن تجاربه السينمائية، 
قـــــال الــــكــــنــــدري: »كــــانــــت لـــدي 
ــان خـــالـــد  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ تــــجــــربــــة مــــــع الـ
الــعــجــيــرب فــي فيلم غيبوبة، 
الذي عرض بعد أزمة كورونا، 

ولقي صدى بين الجمهور«. 

تجدر اإلشارة إلى أن الفيلم 
مـــن بــطــولــة الــفــنــانــيــن أحــمــد 
الــعــونــان، وخــالــد الــعــجــيــرب، 
ــا  ــ ــيـ ــ ــاب حــــاجــــيــــه، ورانـ ــ ــهــ ــ وشــ
شـــــهـــــاب، وضـــــيـــــوف الــــشــــرف 
ــلــــي،  ــعــ الـــــفـــــنـــــانـــــون طـــــــــــارق الــ
وعبد اإلمــام عبدالله، وخالد 
المظفر، وعبدالله الحمادي، 
وبالل الشامي، وإخراج عمار 

الموسوي. 

تجارب مسرحية

وحـــــــــــــــول الـــــــمـــــــســـــــرح ذكــــــر 
ــــرص  ــــدري: »أنـــــــــا ال أحــ ــنــ ــ ــكــ ــ الــ
عـــلـــى أن أكــــــون مــــوجــــودا كــل 
ــمـــســـرح يــتــطــلــب  ســـنـــة، ألن الـ
مجهودا«، الفتا الى مجموعة 
ــه الــــمــــســــرحــــيــــة،  ــ ــاربـ ــ ــجـ ــ مــــــن تـ

ــــوات  ــــطـ ــا مـــســـرحـــيـــة »خـ ــهـ ــنـ مـ
ــانـــت مــن  ــتـــي كـ ــيـــطـــان«، الـ الـــشـ
ــه، وتــــألــــيــــف وإخـــــــــراج  ــتــ قــــصــ
عبدالعزيز المسلم، ومع قروب 
الــبــالم »مـــر يــا حــلــو«، وأيــضــا 
الــــجــــزء األول مــــن مــســرحــيــة 
»نــــــور الـــــظـــــالم«، مــــع الــفــنــانــة 
هـــنـــد الـــبـــلـــوشـــي، ومــســرحــيــة 
»رحــلــة ديــنــار ونــــص«، إنــتــاج 
ــان عـــبـــدالـــرحـــمـــن الــعــقــل  ــنـ ــفـ الـ
وخالد العجيرب، ومسرحية 
»عــايــش وشــايــش«، مــن إنتاج 
طارق العلي، وإخراج مشاري 

المحبيل.
وعـــن تــجــاربــه فــي المسرح 
األكـــــــاديـــــــمـــــــي، أضــــــــــــاف: »أنــــــا 
بعيد عــنــه، وأتــمــنــى مــن أحــد 
ــيـــن أو مــــســــرح مــن  ــمـــخـــرجـ الـ
ــي عــلــى  ــرنــ ــبــ ــجــ الــــــمــــــســــــارح يــ

ــى أن  ــ أن أشـــــــــارك«، مـــشـــيـــرا الـ
»الــمــســرح األكــاديــمــي يحتاج 
مجهودا مضاعفا، وبروفات 
طــويــلــة، والمسرحية تعرض 
فــي يــوم واحـــد، وردود الفعل 
بــشــأنــهــا تــعــطــي هــاجــســا من 
الـــخـــوف، فــأقــل غــلــطــة تضيع 
الـــمـــجـــهـــود والــــتــــعــــب، عــكــس 
الــــمــــســــرح الـــجـــمـــاهـــيـــري، إذا 
ــلـــطـــة مـــــن الــمــمــكــن  حــــدثــــت غـ
تــــــــداركــــــــهــــــــا فـــــــــي الـــــــعـــــــروض 

الالحقة«.

طموح جديد

ولفت الكندري إلى أنه حتى 
اآلن لم يحقق ما يطمح إليه، 
متابعا: »أنا يوميا أبدأ بحياة 
ــدي طــمــوح  ــ ــكــــون لــ جــــديــــدة يــ
جديد، والبعض قــال لي بعد 
فوزي بجائزة الكويت للتميز 
واإلبداع الشبابي إنني حققت 
كــل شـــيء، وكـــان ردي لــهــم أن 
هــذه الــبــدايــة، وإلـــى اآلن أملك 
النشاط والحيوية والطموح، 
لذلك حرصت هذا العام على 
وجـــودي فــي معرض الكتاب، 
ــهــــوري  ــمــ ــع جــ ــ ــ وأن أكـــــــــــون مـ
ومتابعي مباشرة، فالمعرض 

جوه مختلف«.
ــن رأيــــــه فــــي الـــجـــوائـــز،  ــ  وعـ
أوضـــــح أن »الـــجـــوائـــز ليست 
ــة نـــظـــري،  ــهـ مــقــيــاســا مــــن وجـ
وأكــــبــــر جــــائــــزة بــالــنــســبــة لــي 
أن الجمهور يعجب بالعمل، 

ويعطي رأيا بناء بشأنه«.

استضاف برنامج »ليالي الكويت«، الذي ُيعرض على تلفزيون 
الكويت، أمس األول، الفنان حسين المنصور والفنانة لمياء طارق، 
للحديث عن مسلسل »عزيز الــروح«. وخالل البرنامج فاجأ فريق 
ن مقابالت مع  العمل الفنانة لمياء طارق بتقرير تم إعــداده تضمَّ
روا عن رأيهم   فريق عمل »عزيز الروح«، حيث عبَّ

ً
الفنانين، وأيضا

في لمياء، وأشادوا بأدائها.
فـــي الـــبـــدايـــة، قـــال الــمــنــصــور إنــهــا فــنــانــة مــلــتــزمــة بــالــمــواعــيــد، 
 لها التقدم 

ً
وتعاون زمالءها وزميالتها أثناء تأدية أي دور، متمنيا

واالزدهار في مشوار عملها، وأن تستمر في هذا العطاء. 
ر نفسها 

ِّ
بـــدوره، ذكــر المخرج مصطفى رشيد أن لمياء تحض

قبل بداية تصوير المشاهد بفترة، من حيث قراءة النص بصورة 
 
ً
عميقة، والتعرف على أبعاد الشخصية التي ستجسدها، وأيضا

 حاضرة ألي مشهد.
ً
أبعاد شخصيات العمل، فهي ذهنيا

فــيــمــا أكـــد الــفــنــان عــبــدالــرحــمــن الــعــقــل أن شــهــادتــه فــي الفنانة 
ل معها في أكثر من عمل، فهي ملتزمة، 

َّ
لمياء مجروحة، ألنــه مث

 في أدائها خالل أعمالها الفنية، ولديها قدرات 
ً
 جميال

ً
وتملك حسا

 لها التوفيق في مشوارها الفني. 
ً
وإمكانيات فنية عالية، متمنيا

من ناحيته، قــال الفنان محمد الصيرفي إنها تختار أدوارهــا 
بعناية، وال تهتم بالمادة بقدر اهتمامها بتقديم دور جميل مع 

 رسالة.
ً
فريق العمل، فالفن بالنسبة لها فعال

رت لمياء طارق عن سعادتها، وقالت:  وبعد مشاهدة التقرير، عبَّ
»الحمد لله، صورتي عندهم طالعة بهذا الشكل، وإن شاء الله تتم 
على هذه الصورة«، مؤكدة أنها تحرص على احترام زمالئها، مشيرة 
إلى أنها تتلمذت على يد الكبار، وأن اإلشادات في التقرير أصبحت 
 في الوسط الفني، ومن المستحيل أن أرجع 

ً
أمانة، متابعة: »25 عاما

خطوة للوراء، فأنا أتطلع إلى خطوات لألمام«.
جدير بالذكر، أن لمياء طارق تشارك في مسلسل »عزيز الروح«، 
الذي سُيعرض في رمضان المقبل، بطولة: محمد المنصور، حسين 
المنصور، هدى الخطيب وغيرهم، تأليف الكاتب عبدالله حافظ، 

وإخراج مصطفى رشيد.

أصـــدر الــروائــي عبدالله 
ــاقـــي  الـــحـــســـيـــنـــي روايــــــــة »بـ
ــورات  ــشــ ــنــ ــن مــ ــ ــم« عــ ــ ــ ــوشـ ــ ــ الـ

تكوين.
وأوضـــــــــــــح الـــحـــســـيـــنـــي: 
»الــــــــــــروايــــــــــــة عــــــــن حـــمـــضـــة 
ــــــّحــــــاب، الـــــجـــــدة الـــتـــي  الــــــسَّ
 
ً
تعيش مــنــذ سبعين عــامــا
ــتـــاء مــنــتــظــرة  فــــي فـــصـــل شـ
قدوم الربيع، فنتابع -أثناء 
ذلـــك- يومياتها وأسرتها؛ 
يوميات أسرة من البدون«.

ق إلى نوعية الكتب  وتطرَّ
: »في كل 

ً
التي يقرأها، قائال

فترة تتغير نوعية قراءاتي؛ 
فأقرأ في األدب الكالسيكي 
العالمي، ثم أنتقل منه إلى 
 
ً
ما بعد الحداثي، وأحيانا

قراءات عشوائية، أو قراءات 
يفرضها مشروع كتاب ما، 
نــِجــز هــذا المشروع 

ُ
ســواء أ

 أركــــز على 
ً
أم ال، وأحـــيـــانـــا

األدب العربي الكالسيكي، 
ثم انتقل منه إلى التجارب 

الحديثة«. 
وحــول رأيــه عن الجوائز 
ـــق الــحــســيــنــي: 

َّ
ــة، عـــل ــيــ األدبــ

»المشاركة ضمن الجوائز 
األدبــيــة والــحــصــول عليها 
 للكاتب، 

ً
قد تحقق انتشارا

، وهذا 
ً
ا وتجعل عمله مقروء

أهم ما فيها برأيي، لكنها ال 
 ،

ً
 مميزا

ً
 عمال

ً
تضمن دائما

 
ً
 نــهــائــيــا

ً
وال تــعــتــبــر حــكــمــا

عــلــى جــــودة الــعــمــل، ســـواء 
الفائز أو الخاسر، فالكاتب 
يــجــب أال يبني عمله على 
معيار جائزة ما، أو يكتب 
ألجل الحصول على جائزة 

ما«.
ــنـــي  ــيـ ُيـــــــذكـــــــر أن الـــحـــسـ
فـــاز بــجــائــزة األديـــبـــة ليلى 
العثمان إلبداع الشباب في 
القصة والـــروايـــة بدورتها 
ــام 2018 عــن  ــ ــة عــ ــعـ ــابـ الـــسـ
روايته »لو تغمض عينيك«.

tawabil@aljarida●com
توابل ةديرجلا•
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● فضة المعيلي
أقام بيت الترجمة في رابطة 
األدباء الكويتيين ندوة بعنوان 
»عقبات ترجمة الشعر: الشعر 
«، تقديم أستاذ 

ً
الكويتي نموذجا

الترجمة في جامعة الكويت د. 
محمد بن ناصر، وأدارت الحوار 

سلمى المطيري. 
في البداية، قالت المطيري: 
»مــــن أصـــعـــب الـــتـــرجـــمـــات الــتــي 
ــكـــون أقــــــرب لــلــمــســتــحــيــل هــي  تـ
ترجمة الشعر، فالمترجم هنا 
عليه أن يــهــدم حــاجــز المعنى، 
ويتسلق جبل الثقافة، ويغوص 
فــــي بـــحـــر الــــشــــعــــور، لــيــصــطــاد 
آللئ الكالم، ويصفها في خيط 
القافية، ليصنع أجمل عقد، ذاك 
الــعــقــد هـــو الــنــص الــمــتــرجــم أو 
األصل الجديد. نعلم أنه يتوجب 
على المترجم في ترجمة األدب 
، ولكن في 

ً
 جبرا

ً
أن يكون مثقفا

تــرجــمــة الــشــعــر عليه أن يحمل 
هويتين في جسد واحد بنفس 

الكتلة ونفس الروح«. 
من جانبه، تناول بن ناصر 
في محاضرته صعوبة ترجمة 

الــشــعــر مــن الــلــغــة الــعــربــيــة إلــى 
 ترجمة 

ً
اإلنــكــلــيــزيــة، خــصــوصــا

الشعر الكويتي المعاصر، ومن 
ــم ســلــط الـــضـــوء عــلــى الــشــعــر  ثـ
الــغــنــائــي فــي الــخــلــيــج الــعــربــي، 
، أو 

ً
ــان الــشــعــر كــويــتــيــا ســــواء كـ

، وقـــرأ 
ً
ــا ــيــ ــاراتــ ، أو إمــ

ً
ســـعـــوديـــا

مقتطفات من كتاب »مختارات 
من الشعر الخليجي الغنائي«، 
، وقـــــام 

ً
الــــــــذي تــــرجــــمــــه أخـــــــيـــــــرا

بتوثيقه األديب حمد الحمد. 
وذكـــــــر بــــن نــــاصــــر أن هــنــاك 
عــقــبــات تــواجــه الــمــتــرجــم أثــنــاء 
ترجمة الشعر، أهمها المعنى 
المرجو من الشعر، ونقل العلم 
أو الــمــعــرفــة مــن الــلــغــة العربية 
 إلــى أن 

ً
إلــى اإلنكليزية، مشيرا

االهتمام يكون بتوطين النص 
 أن 

ً
إلــــى اإلنـــكـــلـــيـــزيـــة، مـــوضـــحـــا

بــعــض المترجمين ال يفقهون 

في الثقافة المغايرة أو المجتمع 
الــمــســتــهــدف، لــذلــك يــتــوجــب أن 
 في المقام 

ً
يكون المترجم مثقفا

 .
ً
األول، قبل أن يكون مترجما

وأكد أن الترجمة تعتمد على 
نــقــل المعنى والــثــقــافــة، وليس 
نـــقـــل الـــلـــغـــة فـــقـــط أي بــمــعــنــى 
»الترجمة الحرفية«، مشددا على 
أهمية تصدير الثقافة واألدب 

الكويتي إلى القارئ األجنبي.

النجار: رواية »ملحمة جريادا« 
تمزج بين الواقع والخيال

أكد الروائي حنا النجار، 
أن رواية »ملحمة جريادا«، 
الـــــــصـــــــادرة عـــــن دار ســمــا 
ـــعـــد 

ُ
لـــلـــنـــشـــر والـــــتـــــوزيـــــع، ت

ــه، فــقــد  ــ اإلصــــــــدار الـــثـــالـــث لـ
سبق أن صــدر لــه كتابان؛ 
األول بعنوان »واقع مرير«، 
ــــب  ــــحـ وآخـــــــــــر بـــــعـــــنـــــوان »الـ
بــيــن الــعــقــل والــقــلــب أيهما 
 أن رواية 

ً
ينتصر«، مضيفا

»ملحمة جــريــادا« مختلفة 
، وتمزج 

ً
 ومــضــمــونــا

ً
شــكــال

ــال،  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ بــــيــــن الـــــــواقـــــــع والـ
وقـــد اتــجــه إلـــى الــفــانــتــازيــا 

المخلوطة بالرعب.
وتابع النجار: »ما يحدث 
ــالـــم مــــن صـــراعـــات  فــــي الـــعـ
ــئــــة جــعــلــنــي  وانـــتـــشـــار أوبــ
ر خارج الصندوق مما  أفكِّ
عليه العالم اآلن، فقد أصبح 
العالم على صفيح ساخن«. 
وعــــــــن فـــــكـــــرة الـــــــروايـــــــة، 
أوضح أن »ملحمة جريادا« 
ــة ُيـــقـــال  مــــعــــاهــــدة مــــزعــــومــ
ت سنه ١٩٥٤ بين  إنها تمَّ
ــان جـــوف  ــكـ ــيـــن سـ ــاديـ ــرمـ الـ
األرض، وبـــــــيـــــــن ســــكــــان 

المنطقة ٥١. 

ــة  ــروايــ ولـــفـــت إلـــــى أن الــ
تــدور حــول إنقاذ البشرية 
ــد الـــــرمـــــاديـــــون  ــ ــريـ ــ ــــي يـ ــتـ ــ الـ
تــدمــيــرهــا قــبــل عــــام ٢٠٢٥ 
عندما قاموا بسرقة كتاب 
الــمــوتــى مـــن غــرفــة الملكة 
بــبــاطــن هــــرم خـــوفـــو، فــقــام 
بـــطـــل الـــقـــصـــة ومــجــمــوعــة 
مــــن رفــــاقــــه بـــالـــهـــبـــوط إلـــى 
جــوف األرض، السترجاع 
الكتاب، لكن المهمة لم تكن 

باليسيرة عليهم.

شاركت الفنانة بثينة 
الرئيسي، متابعيها 

»البرومو« التشويقي األول 
ملسلسلها الجديد )منطقة 
آمنة(، املقرر عرضه قريبًا.

وفي »البرومو« ظهر الفنان 
حمد العماني، الذي يقف 
خلف أسالك شائكة وهو 
يرتدي بدلة زرقاء وكأنه 

ض لها  يقضي عقوبة تعرَّ
نتيجة فعل ارتكبه، ومن 

أمامه بثينة الرئيسي، 
وفي خلفية املشهد أغنية 
رومانسية جاءت معاني 

كلماتها عن الفراق بني 
األحبة.

وأرفقت بثينة تعليقًا على 
الفيديو الذي نشرته، قائلة: 

»متى بعدين يا بعدين، 
متى هذا املتى مدري... 

قريبًا )منطقة آمنة( للمخرج 
حسني دشتي«.

وكشفت في تعليق آخر 
عن أسماء الشخصيات 

التي سوف تظهر بها هي 
والفنان حمد العماني... 

»فاتن وفهد«.

أكد املخرج محمد فاضل، أن 
أحداث مسلسل »الضاحك 
الباكي« تدور في حوالي 

نصف قرن تؤرخ لـ ٥٠ عامًا 
من حياة مصر، وليس 

السيرة الذاتية فقط لنجيب 
الريحاني، موضحًا أن 

 له 
ً
الريحاني كان ممثال

طبيعة خاصة في اختيار 
موضوعاته، وحياته 

تستعرض فترة مهمة في 
تاريخ مصر.

وأوضح فاضل، في حوار 
ببرنامج »من مصر«، على 

قناة »سي بي سي«، أن 
السيناريست محمد الغيطي 

كاتب كبير، واعتمد على 
مذكرات الريحاني، كما توجد 

مذكرات بديع خيري، مؤكدًا 
توافر مادة يستطيع املؤلف 

أن يبني عليها، إلى جانب 
أحداث تاريخية لها مراجعها 

ومصادرها. 
وأشار إلى أن طه حسني هو 

الذي أطلق على الريحاني 
اسم »الضاحك الباكي«، حيث 

حضر أحد العروض له، 
وكتب بعدها مقااًل كتب فيه: 

»لقد أضحكتنا وأبكيتنا، 
فأنت الضاحك الباكي«، 

مؤكدًا أن طه حسني وطلعت 
حرب وعباس العقاد، 

وغيرهم من قادة الفكر 
والتنوير، كانوا يحضرون 

عروض الريحاني.

حيي النجمة كارول 
ُ
ت

 غنائيًا باألردن 
ً
سماحة، حفال

في ١6 ديسمبر. ومن املقرر أن 
تقدم املطربة اللبنانية باقة 
من أجمل أغانيها القديمة 

والحديثة التي يتفاعل معها 
الجمهور بحماس.

وطرحت كارول، األيام 
املاضية أغنيتها الجديدة 
)مغرومة بمني(، وتقدمها 

باللون الرومانسي، بالتعاون 
مع املخرجة بتول عرفة، 

التي تعاونت معها سابقًا 
في ٤ أعمال فنية حققتا بها 

نجاحًا مبهرًا خالل الفترة 
املاضية.

كما حصدت سماحة أخيرًا 
جائزة نجمة الغناء اللبنانية 
للعام، وأفضل أغنية لبنانية 

عن أغنية فوضى، من 
مهرجان موريكس دور في 
دورته الـ ٢٢، والذي يحمل 

عنوان »انهض يا لبنان«.

خبريات

ج  بثينة الرئيسي تروِّ
»منطقة آمنة«

فاضل: »الضاحك الباكي« 
يؤرخ حياة المصريين

كارول سماحة تغني
باألردن 16 ديسمبر

محمد الكندري وعبدالناصر درويش

... ونموذج آخر نموذجان من األزياء المعروضة

لمياء طارق

غالف الرواية

حنا النجار

محمد بن ناصر وسلمى المطيري خالل الندوة

الحسيني: الجوائز تحقق 
االنتشار للكاتب

لمياء طارق: تتلمذت على يد الكبار

عرض أزياء لجمع التبرعات لمرضى سرطان الثدي

شـــاركـــت 35 ســيــدة فـــي عـــرض لــألزيــاء 
بالكويت في مقر إقامة السفير اإليطالي، 
ــات، تـــبـــرعـــت بــه  ــرعـ ــبـ ــتـ فــــي حـــفـــل لــجــمــع الـ
مؤسسة حياة- رقية عبدالوهاب القطامي 

لسرطان الثدي.
تمت استضافة »ديفيليه ديال ريناشيتا« 
The Defilé della Rinascita® )ديفيليه 
الوالدة الجديدة(، وهو مشروع من تصميم 
Raptus&Rose وجمعية ســـان باسيانو 
لألورام، ألول مرة خارج إيطاليا، في حديقة 
فيال ناسيما، مقر إقامة السفير اإليطالي 

بالكويت.
ُولدت فكرة Défilé della Rinascita على 
خلفية سؤال طرحته عام 2016 الدكتورة 
إيلينا باسكوين، اختصاصية نفسية في 
جمعية سان باسيانو لألورام في باسانو 
ا، والسؤال هو: هل يمكن لمودا  ديل غرابـّ
ليبيراتا )Moda Liberata( أن تعرض في 

مشروعنا؟ 
ــؤال بــــ »نـــعـــم« سيلفيا  أجـــابـــت عـــن الـــسـ
بيسكونتي، الــمــديــرة اإلبــداعــيــة ورئيسة 

Defilé della Rinascita، التي أسست في 
عـــام 2013 شــركــة Raptus&Rose، وهــي 
شــركــة قلبها الــنــابــض مــشــروع تجريبي 
 ،)Moda Liberata( يسمى مــودا ليبيراتا
مبني على فكرة جديدة وجذرية للموضة، 
تتمثل في استكشاف كل امرأة، كل شكل، كل 
د من خالل المالبس التي يتم ارتداؤها  تفرُّ

إلعطاء وعي ذاتي جديد.
بــعــد الــنــســخ فــي فينيتو ومــيــالنــو، تم 
تــقــديــم هــــذه الــنــســخــة مـــن عــــرض األزيـــــاء 
Défilé della Rinascita بــالــتــعــاون مع 
 – Hayatt السفارة اإليطالية في الكويت و
مبرة رقية عبدالوهاب القطامي لسرطان 
ــن خـــــالل أنـــشـــطـــة جــمــع  ــتــــي مــ ــــدي، والــ ــثـ ــ الـ
التبرعات، تمول وتتابع المسار العالجي 
للمرضى الوافدات )غير الكويتييات( الالتي 

يعشن ويعملن في الكويت. 
كانت رغبة السفير اإليطالي في الكويت، 
كارلو بالدوتشي وزوجته كريستيانا، ما 
دفعهما إلى االقتراح على شركة رابتوس 
آنــد روز وجمعية ســان باسيانو بإقامة 

عـــرض أزيـــــاء »ديــفــيــلــيــه ديـــال ريــنــاشــيــتــا« 
فــي الــكــويــت، بــعــد عـــرض لــألزيــاء لــهــم في 
كاستيلو سفورزيسكو بميالنو في مايو 
 أن هذا المشروع يمكن 

ً
الماضي، مستشعرا

جلبه إلى الكويت لتعزيز الحوار والتعاون 
على جميع المستويات بين البلدين.

أواصر العالقات

في الواقع، مشروع الديفيليه، وما يمثله 
 من وجهة نظر عالجية وثقافية، ُيعد 

ً
أيضا

 من العملية التي تقوم بها السفارة 
ً
ا جزء

ــر الــعــالقــات بــيــن إيــطــالــيــا  ــ لتعميق أواصـ
والكويت من خالل مبادرات شعبية كهذه. 

30 دقيقة 

اســـتـــمـــر عـــــرض األزيـــــــــاء نـــصـــف ســاعــة 
: 30 دقيقة روت العديد من القصص، 

ً
تقريبا

فــــي مـــشـــاركـــة لـــلـــوقـــت لــــيــــوم كــــامــــل حــتــى 
اللحظة الحاسمة للصعود والمشي على 

منصة العرض. منذ تلك اللحظة، انطلقت 
عارضات األزياء وبطالت الجمال والوالدة 
الجديدة خطوة بخطوة على المنصة، التي 
ترمز إلى زمن الحياة الحالية، ورؤوسهن 
، ومغطاة بالزهور، ويرتدين 

ً
مرفوعة عاليا

 فريدة من نوعها ابتكرتها 
ً
التول وقطعا

Raptus&Rose لكل منهن. 
 أطباء 

ً
من بين 35 امرأة، كان هناك أيضا

ــمـــرضـــات ونـــســـاء يــنــتــمــيــن إلــى  أورام ومـ
المجتمع الــمــدنــي، وســيــدات ذوات مهام 
مــخــتــلــفــة عـــرضـــن بــالــكــويــت لــيــتــحــدن في 
جوهرهن المشترك: الجمال وحب الحياة.

وأكد السفير اإليطالي، كارلو بالدوتشي، 
في افتتاح عرض األزياء، أن هذه المبادرة 
ــيـــات الـــنـــمـــو الـــقـــويـــة  ــكـ ــيـ ــنـــامـ ــــن ديـ جــــــزء مـ
 
ً
للعالقات بين إيطاليا والــكــويــت، مشيرا
 Défilé della ــاء ــ ــى مــفــهــوم عــــرض أزيــ إلــ
Rinascita، واختتم بمقولة للشاعر بابلو 
نيرودا: »ال يكفي أن نولد، ولدنا لكي نولد 

من جديد كل يوم«.

محمد الكندري: »نت فلوركس 2« يعرض في رمضان
»أكبر جائزة لي إعجاب الجمهور بأعمالي«

أكد الكندري حرصه على 
التواجد في شهر رمضان، 

من خالل األعمال الكوميدية 
الخفيفة، الفتا إلى أنه يفضل 

عرض أعماله، التي تتضمن 
عناصر الغموض، والتشويق، 

واإلثارة، في أوقات أخرى.

فضة المعيلي

بن ناصر: ترجمة الشعر تعتمد على نقل 
المعنى والثقافة ال اللغة

https://www.aljarida.com/article/6413
https://www.aljarida.com/article/6412
https://www.aljarida.com/article/6411
https://www.aljarida.com/article/6409
https://www.aljarida.com/article/6407
https://www.aljarida.com/article/6406
https://www.aljarida.com/article/6401
https://www.aljarida.com/article/6404
https://www.aljarida.com/article/6403
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أسود األطلس... أسود األطلس... 
مزيان بالزافمزيان بالزاف

كرواتيا تتأهل 
رغم التعادل 

أسود األطلس 
يشّرفون العرب 

البرتغال لتجنب 
مواجهة البرازيل 
على حساب كوريا 

معركة طاحنة 
بين سويسرا 

وصربيا 

الكاميرون 
تأمل تراخي 

»السيليساو« 
للتأهل 

واقعية التانغو 
أمام الحلم 

األسترالي السبت 

1٣ 12

1٦  15

14

1٧
خيبة أمل للفريقين )أ ف ب(

 على األكتاف 
ً
وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي محموال

 فوق الرؤوس من قبل أسود األطلس )أ ف ب(
ً
ومرفوعا

دموع كاي هافرتز في نهاية المباراة... ونوير يحاول إخفاء دموعه )أ ف ب(



ديكالن رايس

يخوض المنتخب اإلنكليزي مواجهة السنغال 
في دور الستة عشر بكأس العالم لكرة القدم، بعد 
غد األحد، بسجل يخلو من الهزائم أمام المنتخبات 

اإلفريقية في أول لقاء يجمع بين الفريقين.
وسبق للمنتخب اإلنكليزي مواجهة منتخبات 
إفــريــقــيــة فــي 20 مــنــاســبــة، كـــان آخــرهــا فــي مــارس 
الماضي عندما فاز منتخب البلد األوروبي بسهولة 

3- صفر على ساحل العاج في ويمبلي.
لــكــن الـــمـــبـــاراة الــتــي تــعــلــق بـــاألذهـــان بــيــن هــذه 
المواجهات أقيمت في دور الثمانية بكأس العالم 
1990، والتي قلبت فيها إنكلترا تأخرها 2-1 لتفوز 

3-2 على الكاميرون بعد وقت إضافي.
وكان المنتخب الكاميروني على بعد سبع دقائق 
من مواصلة مسيرته المفاجئة في البطولة، عندما 
سجل جــاري لينكر من ركلة جــزاء ليدفع المباراة 

إلى وقت إضافي.
وحصلت إنكلترا على ركلة جــزاء ثانية بعدما 
تــعــرض لــيــنــكــر لــمــخــالــفــة داخــــل الــمــنــطــقــة، ونــجــح 
الــاعــب فــي التسجيل مــن عــامــة الـــجـــزاء لتتأهل 

إنكلترا للدور قبل النهائي.
وكان المغرب أول منافس إفريقي يواجه إنكلترا 
فــي كـــأس الــعــالــم فــي 1986 عــنــدمــا تــعــادال سلبيا، 

وتـــفـــوق عــلــيــهــا فـــي مــجــمــوعــتــهــمــا، لكنهما تــأهــا 
للدور التالي.

كــمــا تــعــادلــت إنــكــلــتــرا سلبيا مــع نيجيريا في 
2002 والــجــزائــر فــي 2010، فــي حــيــن تغلبت على 
مصر في كأس العالم 1990، ومرتين على تونس 

في 1998 و2018.
وخّيم شغب الجماهير على مواجهة 1998 في 
مرسيليا، حيث أصيب 32 شخصا في مشاجرات 
وقعت على مــدار ثاثة أيــام بين مشجعي إنكلترا 
ومـــجـــمـــوعـــات مــــن جـــالـــيـــات دول شـــمـــال إفــريــقــيــا 
بالمدينة الفرنسية. كما لعبت إنكلترا أمــام غانا 

وجنوب إفريقيا وديا. 

كثرة الجاهزين تؤرق ساوثغيت

 في تدريبات منتخب إنكلترا أمس 
ً
شارك 25 العبا

الخميس، إذ بدأ رجــال المدرب غاريث ساوثغيت 
االستعداد للمباراة المرتقبة ضد السنغال، بعد 
غد األحد، في دور الـ 16 بنهائيات كأس العالم لكرة 

 في قطر.
ً
القدم، المقامة حاليا

وتصدر منتخب إنكلترا جدول ترتيب المجموعة 
الثانية في مرحلة المجموعات بالمونديال، بعدما 

 3- صفر على منتخب ويلز، في 
ً
 كبيرا

ً
حقق فــوزا

الــجــولــة الــثــالــثــة )األخـــيـــرة( بالمجموعة، ليضرب 
موعدا مع المنتخب السنغالي، حامل لقب كأس 
األمــم اإلفريقية، الــذي حصل على وصــافــة ترتيب 

المجموعة األولى.
وحصل العبو منتخب إنكلترا على راحة أمس 
األول األربــعــاء، فيما أعلن اتحاد الكرة اإلنكليزي 

عودة بن وايت للباد ألسباب شخصية.
ــع أرســـنـــال  ــدافـ ومــــن غــيــر الــمــتــوقــع أن يـــعـــود مـ
اإلنكليزي إلــى معسكر منتخب بــاده بقطر، مما 
 لاختيار 

ً
يعني أنه سيكون لدى ساوثغيت 25 العبا

من بينهم في مرحلة خروج المغلوب.
يواجه ساوثغيت بعض المشاكل قبل اختياره 
التشكيلة التي ستواجه السنغال، السيما بعد تألق 
ماركوس راشفورد وفيل فودين في قيادة هجوم 
الفريق أمام ويلز، حيث كان الثنائي بديا لبوكايو 

ساكا ورحيم ستيرلينغ.
 فــي مواجهة ويلز 

ً
وشـــارك كــايــل واكـــر أســاســيــا

للمرة األولى منذ خضوعه لجراحة في الفخذ في 
أكتوبر الماضي، وحصل كالفن فيليبس على دقائق 
قليلة في اللقاء، عقب تعافيه من جراحة في الكتف.
)د ب أ(

جانب من تدريبات المنتخب اإلنكليزي

رايس: لماذا ال يخشوننا؟
امتدح العب وسط منتخب إنكلترا ديكان 
ه قــائــا إنــه بالنظر إلــى جــودة  رايـــس، زمـــاء

الفريق، »لماذا ال يخشانا اآلخرون؟«.
وضمن منتخب إنكلترا التأهل 

لـــثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي كــمــتــصــدر 
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة وســــيــــواجــــه 
الـــســـنـــغـــال عـــلـــى مــقــعــد فــي 
ربع النهائي، وحضر رايس 
ــــام فــــي مــقــر  ــ لـــوســـائـــل اإلعـ

تدريبات المنتخب 
بالوكرة لتحليل 

خــــــــــــــــيــــــــــــــــارات 
مــــــنــــــتــــــخــــــب 

»األســـــــــــــود 
الثاثة«.

وصــــرح »بـــاقـــي الــمــنــتــخــبــات ســتــرى مــدى 
جودتنا. لماذا ال يخشوننا؟ لدينا واحد من 
أفــضــل خــطــوط الــهــجــوم فــي الــعــالــم والعــبــون 

توجوا بأهم األلقاب«.
ــام يــونــايــتــد  وتـــابـــع العــــب وســــط وســــت هــ
»مهمتنا اآلن إثــبــات ذلـــك. منتخبات مثل 
فــرنــســا نجحت فــي ذلـــك، فنحن لسنا هنا 
فقط للتأهل لثمن النهائي، نرغب في الوصول 

للنهائي«.
 
ً
وأضـــــــاف: »الـــســـنـــغـــال مــنــتــخــب قــــوي جـــدا

ويمتاز بالقوة البدنية. لم نشاهد مباراته أمام 
اإلكــوادور، لكن نعم شاهدنا باقي مبارياته. 
 
ً
 قويا

ً
نعلم أنــه سيكون اختبارا

.»
ً
جدا

)إفي(

ح بالتاريخ أمام المنتخبات اإلفريقية
ّ
إنكلترا تتسل
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دي لويسا يستبعد االستقالة بعد الفشل بالمونديال
قال يون دي لويسا رئيس االتحاد المكسيكي لكرة القدم، إنه ال يفكر 
في االستقالة مع تزايد الضغط بعد فشل المنتخب في بلوغ مراحل 

خروج المغلوب في كأس العالم للمرة األولى منذ عام 1978.
وحقق المنتخب القادم من أميركا الشمالية الفوز على السعودية 1-2 
األربعاء، لكنه فشل في التأهل لدور الـ 16 بفارق األهداف في المجموعة 

الثالثة مع عبور األرجنتين وبولندا إلى دور الـ 16.
وتم القاء اللوم على دي لويسا وميكيل أريوال رئيس رابطة الدوري 
المكسيكي، بسبب سوء النتائج حتى قبل كأس العالم، وقرارات الغاء 
الصعود والهبوط في الــدوري المكسيكي، والسماح لعدد كبير من 

الاعبين األجانب باللعب في بطوالت الدوري بالباد.
وقال دي لويسا للصحافيين »ليست هناك حاجة لاستقالة... ماك 
)األندية المكسيكية( سيتخذون القرار... إنها نهاية فترة كأس العالم.
كــنــا عــلــى بــعــد هـــدف واحـــد فــقــط مــن تجنب الــفــشــل... سيتم إجـــراء 
تغييرات هيكلية، مثل عدد األجانب )في الدوري( والصعود والهبوط«.
ومــع ذلـــك، ازداد الضغط السياسي، حيث طالبت بيرثا كارافيو 
عضوة مجلس الشيوخ بمحاسبة دي لويسا وأريوال، داعية المديرين 
التنفيذيين إلى المثول أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ 

بعد األداء الضعيف للفريق في قطر.
وكــتــبــت كــارافــيــو عــلــى تــويــتــر »سنستضيف كـــأس الــعــالــم 2026، 
وسيكون هناك انتشار لوجستي ضخم واستثمار في تطوير الرياضة. 

استفاد مسؤولو االتحاد بينما يقدمون نتائج سيئة للجماهير«. 
)العربية(

نجح المنتخب الياباني في 
تحقيق الفوز على نظيره 

اإلسباني بنتيجة 2-1 في ختام 
منافسات المجموعة الخامسة.

اقــتــنــص الــمــنــتــخــب الــيــابــانــي 
بطاقة العبور إلى دور الـ16 بكأس 
العالم 2022 في قطر بفضل فوزه 
المثير على نظيره اإلسباني 2 -1 
أمس الخميس على استاد خليفة 
الــدولــي فــي الــجــولــة األخــيــرة من 

مباريات المجموعة الخامسة.
ــــدت إســـبـــانـــيـــا بــطــاقــة  ــــصـ وحـ
الــتــأهــل الــثــانــيــة عـــن الــمــجــمــوعــة 
الخامسة في الوقت الذي ودعت 
فيه ألمانيا البطولة، رغم فوزها 
على كوستاريكا 4 -2 في المباراة 

األخرى بالمجموعة ذاتها.
وتـــقـــدم الــمــنــتــخــب اإلســبــانــي 
بـــهـــدف مــبــكــر عـــن طـــريـــق ألـــفـــارو 
موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد في 
الدقيقة 12، لكن البديل ريتسو 
دوان العـــب فــرايــبــورغ األلــمــانــي 
أدرك التعادل للساموراي الياباني 
فــي الــدقــيــقــة 48، وبــعــدهــا بثاث 
دقـــائـــق أحـــــرز أوه تـــانـــاكـــا العــب 
ــلـــدورف األلــمــانــي  فــورتــونــا دوسـ

الهدف الثاني لليابان.
ونــجــح مـــوراتـــا فــي التسجيل 
خـــال أول ثـــاث مــبــاريــات بــدور 
المجموعات، ليصبح أول العب 
إسباني يحقق هذا اإلنجاز، منذ 

تيلمو زارا في مونديال 1950.
وعــــلــــى اســــتــــاد الـــبـــيـــت، تــقــدم 
المنتخب األلماني بهدف سجله 
سيرغ نابري في الدقيقة العاشرة، 
وتــــعــــادل مــنــتــخــب كــوســتــاريــكــا 
بــهــدف ســجــلــه يلتسين تيخيدا 
في الدقيقة 59، ثم أضــاف خوان 
بــابــلــو فـــارغـــاس الـــهـــدف الــثــانــي 
لكوستاريكا في الدقيقة 71 قبل 
أن يسجل كاي هافيرتز )هدفين( 
لمنتخب ألمانيا فــي الدقيقتين 
73 و85، وتبعه نيكاس فولكروغ 
بتسجيل الهدف الرابع قبل دقيقة 

من النهاية.

إسبانيا في المركز الثاني

وتـــصـــدر الــمــنــتــخــب الــيــابــانــي 
ــيـــب الـــمـــجـــمـــوعـــة الــخــامــســة  تـــرتـ
ــاط، وحــــلــــت  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــت نـ ــ ــ ــــد سـ ــيـ ــ ــــرصـ بـ
إسبانيا في المركز الثاني بأربع 
نقاط، متفوقة بفارق األهداف على 
ألمانيا صاحبة المركز الثالث، 

ــاءت كـــوســـتـــاريـــكـــا فــي  ــ بــيــنــمــا جــ
المركز الرابع بثاث نقاط، لتودع 

المونديال برفقة ألمانيا.

محاوالت الماتادور 

وبــــــدأت الـــمـــبـــاراة بــمــحــاوالت 
هــجــومــيــة مـــن جــانــب الــمــاتــادور 
اإلسباني على أمل تسجيل هدف 
مــبــكــر يــقــربــه مـــن الـــفـــوز وحــســم 

التأهل.
وجــاءت أول مامح الخطورة 
مع حلول الدقيقة الثامنة، عندما 
ســدد الياباني جونيا إيتو كرة 
قــويــة مـــن داخــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء، 
لكنها لمست الشباك من الخارج.
وشن المنتخب اإلسباني أول 
هجمة على المرمى الياباني في 
الدقيقة العاشرة عن طريق الفارو 
موراتا، الذي تلقى تمريرة داخل 
منطقة الجزاء وقابل الكرة برأسه، 
لكنها وصلت سهلة في أحضان 
ــانـــي شــويــتــشــي  ــابـ ــيـ ــــارس الـ ــــحـ الـ

جوندا.
وتقدم منتخب إسبانيا بهدف 

في الدقيقة 12 عن طريق موراتا 
بـــعـــدمـــا ارتــــقــــى بــــرأســــه مــــن أمــــام 
المرمى مباشرة لتمريرة متقنة 
أرسلها سيزار أزبليكويتا، معلنا 

عن ثالث أهدافه في المونديال.
وأعـــــطـــــى الـــــهـــــدف جــــرعــــة مــن 
الــثــقــة لــلــفــريــق اإلســـبـــانـــي، حيث 
اســتــحــوذ عــلــى مــجــريــات اللعب 
بــشــكــل كـــامـــل، وســـط مــعــانــاة من 
جــانــب الــســامــوراي الياباني في 

استخاص الكرة.
وتوقفت المباراة لبعض الوقت 
نتيجة إصابة اإلسباني سيرخيو 
بوسكيتس بعد تدخل قــوي من 

دايزين مايدا.
ــر الـــحـــكـــم أول بــطــاقــة  ــ ــهـ ــ وأشـ
صفراء في المباراة، للياباني كو 
إيتاكورا بسبب التدخل بخشونة 
مــع العـــب مــن الــفــريــق الــمــنــافــس، 
ثـــم عـــاد الــحــكــم وأنـــــذر الــيــابــانــي 
شـــوجـــو تــانــيــجــوتــشــي لــلــتــدخــل 

بقوة مع غافي.
وتراجع إيقاع اللعب كثيرا في 
الــدقــائــق األخــيــرة دون أي فرص 
حقيقية على المرميين لينتهي 

الــشــوط األول بتفوق الــمــاتــادور 
بهدف دون رد.

هدف التعادل 

وبعد مضي ثاث دقائق فقط 
مـــن بـــدايـــة الـــشـــوط الــثــانــي أدرك 
المنتخب الياباني الــتــعــادل عن 
طريق البديل ريتسو دوان، بعدما 
استغل جونيا إيتو حالة االرتباك 
في دفاعات إسبانيا وخطف الكرة 
ــــذي ســـدد  ــــى دوان الــ ومــــررهــــا إلـ
كــرة قوية عرفت طريقها لشباك 

الحارس يوناي سيمون.
وبعد ثاث دقائق أخرى أحرز 
الساموراي الياباني ثاني أهدافه 
عن طريق أوه تاناكا، بعدما تلقى 
كـــــاورو مــيــتــومــا تــمــريــرة زاحــفــة 
داخل منطقة الجزاء، ليمرر بدوره 
إلى تاناكا ليسدد بشكل مباشر 
في الشباك اإلسبانية، واستعان 
الحكم بتقنية »الفار« قبل اإلقرار 

بصحة الهدف.
ونجح المنتخب الياباني في 
الــحــفــاظ عــلــى تــقــدمــه، مــمــا دفــع 

إنريكي إلجــراء تغييرين أخرين 
ــوردي  ــ ــ بــــنــــزول أنــــســــو فــــاتــــي وخـ
ألبا بــدال مــن غافي وأليخاندرو 
بالدي، كما أجرى مدرب اليابان 
رابــع تغييراته بنزول تاكيهيرو 
تـــومـــيـــاســـو بــــــــداًل مـــــن دايـــتـــشـــي 

كامادا.
ــيـــا  ــانـ ــبـ ــتـــخـــب إسـ ــنـ وفـــــــــرض مـ
ــه بــــشــــكــــل كـــــامـــــل عــلــى  ــرتــ ــيــــطــ ســ
 فــي خطف 

ً
مــجــريــات الــلــعــب أمـــا

ــنــــه قـــوبـــل  ــكــ هــــــــدف الــــــتــــــعــــــادل، لــ
بــاســتــبــســال دفــــاعــــي مــــن جــانــب 

خصمه الياباني.
وقبل دقيقة واحدة من النهاية، 
كــــــاد مـــــاركـــــو أســـيـــنـــســـيـــو يـــــدرك 
الــتــعــادل إلسبانيا عبر تسديدة 
ــلـــى حـــــــدود مــنــطــقــة  ــة مــــن عـ قــــويــ
الـــجـــزاء، لــكــن الـــحـــارس الــيــابــانــي 

تصدى للكرة ببراعة.
وتــوالــت الفرص الضائعة من 
جــانــب إســبــانــيــا فــي الــوقــت بــدل 
الضائع وسط استبسال دفاعي 
لاعبي اليابان، لتنتهي المباراة 

بفوز اليابان على إسبانيا 1-2. 
 )د ب أ(

الكمبيوتر الياباني يخترق الكمبيوتر الياباني يخترق 
النظام االنظام اإلإلسبانيسباني

العبو المنتخب الياباني يحتفلون بالفوز والتأهل )أ ف ب(

    المباراة في سطور

المباراة: إسبانيا- اليابان 2-1
الملعب: استاد خليفة الدولي، الدوحة

ً
الجمهور: 44851 متفرجا

الدور األول 
الجولة الثالثة - المجموعة الخامسة

الحكم: الجنوب إفريقي فيكتور غوميس

األهداف:
إسبانيا: ألفارو موراتا )11(

اليابان: ريتسو دوان )48(، أو تاناكا )51(

اإلنذارات:
الــيــابــان: كــو إيــتــاكــورا )39(، شوغو تانيغوتشي )44(، مايا 

يوشيدا )45(

التشكيلتان:
ــاي ســيــمــون - ســيــســار أســبــيــلــيــكــويــتــا )دانـــي  ــ إســبــانــيــا: أونـ
كارفاخال 46(، باو توريس، أليخاندرو بالدي )جوردي ألبا 
68(، رودري - سيرجيو بوسكيتس، غافي )أنسو فاتي 68(، 
بيدري - ألفارو موراتا )ماركو أسنسيو 57(، نيكو وليامس 

)فيران توريس 57(، داني أولمو.
المدرب: لويس إنريكي

اليابان: شويتشي غوندا - شوغو تانيغوتشي، كو إيتاكورا، 
مايا يوشيدا - يوتو ناغاتومو، هيديماسا موريتا، جونيا إيتو، 
أو تاناكا - تاكيفوسا كوبو )ريتسو دوان 46(، دايتشي كامادا 

)تاكيهيرو تومياسو 68(، دايزن ماييدا )تاكوما أسانو 62(.
المدرب: هاجيمي مورياسو

)أ ف ب(
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يعتزم االتحاد الفرنسي لكرة القدم التقدم 
بشكوى لنظيره الدولي )فيفا(، بعدما تم إلغاء 
هدف أحرزه أنطوان غريزمان، نجم منتخب 
ــديـــوك( فــي مــرمــى منتخب تــونــس، خــال  )الـ
لقاء المنتخبين، أمس األول، بنهائيات كأس 
العالم لــكــرة الــقــدم، المقامة حاليا فــي قطر، 

بداعي التسلل.
واحــتــســب الــحــكــم الــنــيــوزيــلــنــدي، مــاتــيــو 
كونجير، الذي أدار المباراة، هدف جريزمان، 
الــذي أحــرزه في الدقيقة السابعة )األخــيــرة( 
من الوقت المحتسب بدال من الضائع للشوط 
الثاني، حينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم 
المنتخب التونسي 1- صفر، قبل أن يعدل عن 
قــراره ويلغي الهدف بعد مناقشته مع حكم 

الفيديو المساعد )فار(.

وتــقــرر استئناف اللقاء بعد تلك الواقعة 
لفترة وجــيــزة، قبل أن يطلق الحكم صافرة 
النهاية ليحقق منتخب )نسور قرطاج( فوزا 

تاريخيا على أبطال العالم.
واعــتــقــد الــكــثــيــرون انــتــهــاء الــمــبــاراة عقب 
هدف غريزمان، حتى أن مذيعي محطة )تي 
إف 1( الفرنسية، دعوا إلى فاصل إعاني، قبل 
أن ُيطلب من كونجير مراجعة قراره من جديد 

عبر تقنية الفيديو.
وذكــر اتحاد الكرة الفرنسي، مساء أمس 
األول، أن قـــرار إلــغــاء الــهــدف كـــان »خــاطــئــا«، 
مشيرا إلى أنه يتم حاليا إعــداد شكوى إلى 
»فيفا« قبل مرور 24 ساعة على انتهاء اللقاء.
كما شكك المدير الفني لمنتخب فرنسا، 
ديدييه ديشان، في شرعية قرار الحكم خال 

المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة.
 
ّ
وقــال ديــشــان: »ال أعــرف كــل الــقــواعــد، لكن
ل حكم الفيديو 

ّ
الحكم أطلق صافرة، ثم تدخ

المساعد. لم أكن أعرف أن ذلك مسموح به«، 
وتساءل: »هل تعلمون أن ذلك مسموح به؟«.

ورغم الخسارة، بقي منتخب فرنسا، الذي 
ضمن تأهله لــدور الــــ16 فــي البطولة مبكرا، 
مــتــربــعــا عــلــى صــــــدارة الــمــجــمــوعــة الــرابــعــة 
ــداف أمــام أقــرب  برصيد 6 نــقــاط، بــفــارق األهـ
ماحقيه منتخب أستراليا، المتساوي معه 
فـــي نــفــس الـــرصـــيـــد، الــــذي رافـــقـــه إلــــى الــــدور 
الثاني بالمونديال، فــي حين وّدع منتخب 
 في المركز الثالث 

ّ
تونس البطولة، بعدما حل

برصيد 4 نقاط.
)د ب أ(

الـــحـــكـــم الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــدي مــاثــيــو 
ــلــــن إلــــــغــــــاء هــــدف  ــعــ كــــونــــغــــر يــ

غريزمان في المباراة

بصورة مذلة ال تتالءم مع 
تاريخه، خرج المنتخب األلماني 
من دور المجموعات رغم فوزه 

على نظيره الكوستاريكي 
.2-4

على استاد البيت، وفي مباراة مثيرة، 
فشل المنتخب األلماني في عبور دور 
المجموعات بكأس العالم للمرة الثانية 
على الــتــوالــي، رغــم فــوزه على منتخب 
ــا  كــوســتــاريــكــا 4 - 2، فــي مــبــاراة أدارهـ
طاقم تحكيم نسائي بقيادة الفرنسية 
ستيفاني فــرابــار، لتصبح أول سيدة 
تدير مباراة في نهائيات بطولة كأس 

العالم.
ولم تكن هناك أي فترة لجس النبض، 
حــيــث بــــادر الــمــنــتــخــب األلــمــانــي بشن 
هجمة خطيرة على مرمى كوستاريكا، 
عندما سدد جمال موسياال كرة أرضية 
قوية من على حدود منطقة الجزاء، لكن 

كيلور نافاس تألق وتصدى للكرة.
ــرة الـــمـــنـــتـــخـــب  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ واســــــتــــــمــــــرت سـ
األلماني على مجريات اللقاء، وتوالت 
محاوالته الهجومية، بحثا عن تسجل 
هــــدف الـــتـــقـــدم، بــيــنــمــا اعــتــمــد منتخب 
كوستاريكا على تضييق المساحات 
مع االعتماد على شن الهجمات المرتدة 

وقتما تتاح أمامه الفرصة.
وفــي الدقيقة الثامنة كــاد المنتخب 
ــانــــي يــفــتــتــح الــتــســجــيــل عــنــدمــا  ــمــ األلــ
لعبت كــرة عرضية من الجانب األيمن 
إلى داخل منطقة الجزاء، حيث قابلها 

توماس مولر بضربة رأس، لكنها مرت 
بجوار القائم األيسر.

ــرة ســـّجـــل  ــ ــاشــ ــ ــعــ ــ وفــــــــي الــــدقــــيــــقــــة الــ
المنتخب األلماني هدف التقدم، عندما 
مـــرر ديــفــيــد راوم كـــرة عــرضــيــة قابلها 
سيرج نابري بضربة رأس متقنة إلى 

داخل المرمى.
واستمرت سيطرة المنتخب األلماني 
على مجريات اللقاء، وتوالت محاوالته 
الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثان، 
ولكنه فشل في اخــتــراق دفــاع منتخب 
كــوســتــاريــكــا، الـــذي تــراجــع كــل العبيه 
لـــوســـط مــلــعــبــهــم لـــعـــدم تــلــقــي الــمــزيــد 
مـــن األهـــــــداف، مـــع االعـــتـــمـــاد عــلــى شن 

الهجمات المرتدة.
ومــع ذلــك انحصر اللعب فــي وسط 
الملعب، حتى جاءت الدقيقة 35 والتي 
ــن جـــوشـــوا  ــدة قـــويـــة مــ ــديـ شـــهـــدت تـــسـ
كيميتش من خارج منطقة الجزاء، لكن 

نافاس تصدى لها على مرتين.
وشهدت الدقيقة 42 فرصة خطيرة 
لــمــنــتــخــب كــوســتــاريــكــا، عــنــدمــا لعبت 
كـــــرة طـــولـــيـــة أخـــطـــأ راوم وأنــطــونــيــو 
روديجر مدافعا المنتخب األلماني في 
التعامل معها، لتصل إلى كيشير فولر 
داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية 

حولها مانويل نوير بأطراف أصابعه 
لركلة ركنية.

ومر الوقت المتبقي من الشوط األول 
بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة 
نــهــايــة الــشــوط األول بــتــقــدم المنتخب 

األلماني بهدف نظيف.

محاوالت هجومية 

ــي، كــثــف  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ومـــــــع بـــــدايـــــة الـــــشـــــوط الـ
المنتخب األلماني محاوالته الهجومية 
بــحــثــا عـــن تــســجــيــل هــــدف ثــــان، يــؤمــن به 
تـــقـــدمـــه، فـــي الـــمـــقـــابـــل، اســتــمــر الــمــنــتــخــب 
ــــي خـــطـــتـــه الـــدفـــاعـــيـــة،  الـــكـــوســـتـــاريـــكـــي فـ

واعتماده على شن الهجمات المرتدة.
وعلى عكس سير اللعب، سجل منتخب 
كوستاريكا هدف التعادل في الدقيقة 59 
عندما لعبت الكرة إلى كيشير فولر داخل 
منطقة جزاء المنتخب األلماني من الناحية 
اليمنى، ليمرر كرة عرضية قابلها كيندال 
واتــســون بــضــربــة رأس تــصــدى لــهــا نوير 
لترتد إلــى يلتسين تيخيدا الـــذي قابلها 

بتسدية قوية.
وأهدر المنتخب األلماني فرصة تسجيل 
الهدف الثاني في الدقيقة 62، عندما لعبت 
ــــرة عـــرضـــيـــة أرضــــيــــة قــابــلــهــا أنــطــونــيــو  كـ
روديجر بتسديدة من داخل منطقة الست 
ياردات لكن كرته اصطدمت بالقائم األيسر.
ــهـــدت الــدقــيــقــة 67 فـــرصـــة خــطــيــرة  وشـ
لــلــمــنــتــخــب األلـــمـــانـــي عــنــدمــا ســــدد جــمــال 
موسياال كرة قوية من خارج منطقة الجزاء 
من الناحية اليسرى، لكن كرته اصطدمت 

بالقائم األيسر للحارس نافاس.
وفــــــــي الــــدقــــيــــقــــة 71 ســــجــــل مــنــتــخــب 
كوستاريكا الــهــدف الــثــانــي عندما لعبت 
ركلة حرة من الناحية اليسرى إلى داخل 
منطقة جزاء المنتخب األلماني ارتقى إليها 
كيندال واتسون وهيأها برأسه، ليقابلها 
خــــوان بــابــلــو فـــارجـــاس بــتــســديــدة بقدمه 
تصدى لها نوير لتصطدم بفارجاس مرة 

أخرى قبل أن تعانق الشباك.
وفــــــي الـــدقـــيـــقـــة 73 ســـجـــل الــمــنــتــخــب 
األلماني هــدف التعادل عندما لعبت كرة 
عرضية أبعدها دفاع كوستاريكا، لتحدث 
حالة من االرتباك داخل منطقة الجزاء قبل 
أن تصل إلــى كــاي هافيرتز داخــل منطقة 
الجزاء، ليسددها لحظة خروج نافاس من 

مرماه إلى داخل المرمى.
وفــــــي الـــدقـــيـــقـــة 85 ســـجـــل الــمــنــتــخــب 
األلماني الهدف الثالث عندما لعبت كرة 
عــرضــيــة مــن الــجــانــب األيــمــن قابلها كــاي 

هافيرتز بتسديدة إلى داخل المرمى.
وفــــــي الـــدقـــيـــقـــة 89 ســـجـــل الــمــنــتــخــب 
األلماني الهدف الرابع، عندما لعبت كرة 
خــلــف الــمــدافــعــيــن هــيــأهــا لـــيـــروي سانيه 
بصدره إلى نيكاس فولكروج الذي قابلها 

بتسديدة إلى داخل المرمى.
ومر الوقت المتبقي من المباراة بدون 
جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية 

اللقاء بفوز ألمانيا 2-4.
)د ب أ(

ألمانيا تغلق فمها 
وتغادر المونديال

    المباراة في سطور

المباراة: كوستاريكا - ألمانيا 4-2
الملعب: استاد البيت، الخور

ً
الجمهور: 67054 متفرجا

الدور األول
الجولة الثالثة - المجموعة الخامسة

الحكم: الفرنسية ستيفاني فرابار

األهداف:
كوستاريكا: يلتسين تيخيدا )58(، مانويل نوير )70 خطأ في 

مرمى فريقه(
ألمانيا: سيرج غنابري )10(، كاي هافيرتس )73 و85(، نيكاس 

فولكروغ )1+90(

اإلنذارات:
كوستاريكا: أوسكار دوارتي )77(

التشكيلتان:
ألمانيا: مانويل نوير- يوزوا كيميش، نيكاس زوله )ماتياس 
غينتر 90+3(، انتونيو روديغر، دافيد راوم )ماريو غوتسه 66( 
- إيلكاي غوندوغان )نيكاس فولكروغ 55(، ليون غوريتسكا 
)لوكاس كلوسترمان، 46(- لوروا سانيه، سيرج غنابري، توماس 

مولر )كاي هافيرتس 66(، جمال موسياال.
المدرب: هانزي فليك

كوستاريكا: كيلور نافاس- كيشر فولر )جويسون بينيت 74(، 
اوسكار دوارتي، خوان بابلو فارغاس، براين اوفييدو )أنتوني 
كونتريراس 90+3(، كندال واتسون- سيلسو بورخيس، يلتسين 
تيخيدا )رون ولسون 90+3( - براندون أغيليرا )يوستين ساالس 

46(، جويل كامبل، يوهان فينيغاس )رونالد ماتاريتا 74(.
المدرب: الكولومبي لويس فرناندو سواريس

)أ ف ب(

االتحاد الفرنسي يحتج على إلغاء هدف غريزماناالتحاد الفرنسي يحتج على إلغاء هدف غريزمان
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    المباراة في سطور

المباراة: المغرب - كندا 1-2
الملعب: استاد الثمامة، الدوحة

ً
الجمهور: 43102 متفرجا

الدور األول - الجولة الثالثة االخيرة
المجموعة السادسة

الحكم: البرازيلي رافايل كالوس

األهداف:
المغرب: حكيم زياش )4(، يوسف النصيري )23(

كندا: نايف أكرد )40 خطأ في مرمى فريقه(
- اإلنذارات:

كــنــدا: جــونــيــور هويليت )7(، جــونــاثــان أوســوريــو )26(، سام 
أديكوغبي )2+45(، ستيفن فيتوريا )84(

التشكيلتان:
المغرب: ياسين بونو، رومان سايس، أشرف حكيمي )يحيى 
جبران، 85(، نصير مزراوي، نايف أكرد، حكيم زياش )عبد الرزاق 
حمد الله، 76(، سفيان بوفال )زكرياء ابو خــالل، 65(، سفيان 
أمــرابــط، عبد الحميد صابيري )سليم أمـــالح، 65(، عــز الدين 

أوناحي )جواد الياميق، 76(، يوسف النصيري.
المدرب: وليد الركراكي

كــنــدا: ميالن بــوريــان، كمال ميلر، ستيفن فيتوريا، أليستير 
جونستون، سام أديكوغبي )إسماعيال كونيه، 60(، جوناثان 
ــاي )أتــيــبــا  ــتـــونـــي كــ ــا، 65(، مـــارك-أنـ ــ ــو )ريـــتـــشـــي الريــ ــوريــ أوســ
هــاتــشــيــنــســون، 60(، ألــفــونــســو ديــفــيــس، تــايــجــون بــيــوكــانــن، 
كايل الريــن )جوناثان ديفيد، 60(، جونيور هويليت )ديفيد 

ووذرسبون، 76(.
المدرب: اإلنكليزي جون هيردمان

)أ ف ب(

بلغ منتخب المغرب الدور ثمن 
النهائي للمرة الثانية في تاريخه 
بعد عــام 1986، بــفــوزه على كندا 
2 - 1 أمـــس عــلــى ملعب الثمامة، 
 صدارة مجموعته السادسة 

ً
حاسما

في مونديال قطر لكرة القدم 2022.

ــم زيــــــــــــاش )4(  ــيــ ــكــ وســــــجــــــل حــ
ويـــوســـف الــنــصــيــري )23( هدفي 
المغرب الذي كرر إنجاز مونديال 
الــمــكــســيــك 1986 عــنــدمــا تخطى 
الدور االول وبات أول منتخب عربي 
وإفريقي يحقق ذلــك، ونايف أكرد 
)40 خطأ في مرمى منتخب بالده( 
هدف كندا التي منيت بخسارتها 

الثالثة تواليا.
وهو الفوز الثاني تواليا للمغرب 
والرابع في تاريخ مشاركاته الست 
حتى االن، وهي المرة االولى التي 

يحقق فيها انتصارين متتاليين.
وتــــصــــدر الـــمـــغـــرب مــجــمــوعــتــه 
بــرصــيــد 7 نـــقـــاط فـــي أفـــضـــل غلة 
فـــي تـــاريـــخ مــشــاركــاتــه الــســت في 
الــمــونــديــال، بــفــارق نقطتين امــام 
كرواتيا المتعادلة سلبا مع بلجيكا.

أول منتخب عربي
ويلتقي الــمــغــرب الــــذي أصبح 
أول مــنــتــخــب عــــربــــي يــبــلــغ ثــمــن 
النهائي، مرتين مع ثاني المجموعة 
الـــســـادســـة الـــثـــالثـــاء الــمــقــبــل على 

استاد المدينة التعليمية.
وكــانــت أفــضــل غــلــة لــه 5 نقاط 
في مونديال 1986 عندما تصدر 
المجموعة الــســادســة أيــضــا أمــام 
العمالقة انكلترا وبولندا والبرتغال، 
و4 نقاط في مونديال 1998 عندما 

خرج من الدور االول.
ــان الــمــغــرب يــمــلــك مصيره  ــ وكـ
بين يديه ويتأهل فــي حــال الفوز 
ــارة إذا  والــــتــــعــــادل وحـــتـــى الـــخـــسـ

ناسبته نتيجة المباراة الثانية.
وهـــو الــفــوز الــعــربــي الــرابــع في 
البطولة بعدما تغلب السعودية 
على االرجنتين 2 - 1، والمغرب على 
بلجيكا 2 - 0 وتونس على فرنسا 

حاملة اللقب 1 - صفر.
وهي المباراة الرسمية االولى 
بــيــن المنتخبين الــلــذيــن التقيا 
وديــا ثالث مــرات وكــان الفوز من 

العبو المنتخب المغربي يحتفلون مع جماهيرهم

أسود األطلس يشّرفون العربأسود األطلس يشّرفون العرب
 بعد فوزه على كندا

ً
 بعد فوزه على كنداالمغرب تأهل للدور الثاني متصدرا
ً
المغرب تأهل للدور الثاني متصدرا

الركراكي: صدارة المجموعة لم تكن سهلة
قال وليد الركراكي مــدرب المنتخب المغربي لقناة 
الكاس: »هناك تعب كبير وإصابات، لكن الروح المعنوية 
عّوضت. تصدرنا المجموعة، وهذا ليس باألمر السهل، 

.»
ً
ونريد أن نذهب بعيدا

، لكن فــي الثاني 
ً
وأضـــاف »قــدمــنــا شــوطــا أول جــيــدا

فقدنا الطاقة. الالعبون البدالء قاتلوا وأسعدوا الشعب 
 
ً
المغربي. مــن الــرائــع إحـــراز 7 نــقــاط. الــيــوم نفرح وغــدا
نعود إلــى العمل. ال نفكر فــي هوية الخصم. يجب أن 

نتابع وضع بعض الالعبين الذين شاركوا مصابين«.

ــــدوره، قـــال حكيم زيـــاش العـــب المنتخب  بـ
الــمــغــربــي الـــذي ســجــل الــهــدف األول لمنتخب 

بالده لقناة بي إن سبورتس: »فخور، حاربنا بكل 
لحظة على أرضية الميدان. كتبنا التاريخ اليوم. 
إحــســاس التسجيل رائـــع. رأيـــت الجماهير، كان 

، بالنسبة لنا كالعبين، نعرف أن 
ً
الجو جنونيا

األجواء تكون هكذا دوما عندما يلعب المغرب. 
لهذا نمارس كرة القدم«.

)أ ف ب(

نــصــيــب الـــمـــغـــرب مــرتــيــن مــقــابــل 
تعادل واحد.

عودة بونو 
وعـــــاد يــاســيــن بـــونـــو لــحــراســة 
عرين أسود األطلس بعدما انسحب 
فــي اللحظة األخــيــرة مــن المباراة 
ضــد بلجيكا بسبب عـــدم ارتــيــاح 
قــبــل انــطــالقــهــا بـــثـــوان، فيما دفــع 
مدربه وليد الركراكي بالعب وسط 
سمبدوريا االيطالي عبد الحميد 
صابيري مكان العب وسك ستاندار 

لياج البلجيكي سليم أمالح.
في المقابل، جلس مهاجم ليل 
الفرنسي جوناثان ديفيد على دكة 
البدالء بين أربعة تبديالت قام بها 
مــدربــه اإلنكليزي جــون هيردمان 
الى جانب ريتشي الريــا وستيفن 
اوستاكيو وأتيبا هاتشينسون، 
ودفع بجونيور هولويت وجوناثان 
اوســـوريـــو ومــــارك - انــتــونــي كــاي 

وسام أديكوغبي.

زياش يفتتح التسجيل
ونجح المنتخب المغربي في 
افتتاح التسجيل مبكرا عندما شتت 
الــقــائــد رومــــان ســايــس كـــرة حــاول 
مدافع تشافيس البرتغالي ستيفن 

فيتوريا إعادتها الى حارس مرماه 
والــنــجــم االحـــمـــر الــصــربــي ميالن 
بوريان فكانت قصيرة حاول االخير 
مراوغة المهاجم يوسف النصيري 
الذي ضغط عليه لكنها طالت عليه 
وتــهــيــأت أمـــام زيـــاش الـــذي لعبها 
ساقطة من 25 مترا عانقت المرمى 

الخالي )4(.
وهـــو الــهــدف االول لــزيــاش في 
الـــمـــونـــديـــال والــــتــــاســــع عـــشـــر في 

مسيرته الدولية.
ــاد زيــــاش يفعلها مــن ركلة  وكــ
ركنية مــبــاشــرة ابــعــدهــا الــحــارس 

بصعوبة )10(.
وكـــــــــاد مــــهــــاجــــم كــــلــــوب بـــــروج 
البلجيكي تايجون بيوكانن يدرك 
الــتــعــادل اثـــر تــمــريــرة مـــن مهاجم 
ــن لكنه  ــ ــــروج كــايــل الريـ ســيــركــل بـ
تابعها بجوار القائم االيمن لبونو 
)15(. وعزز النصيري تقدم المغرب 
بهدف ثان عندما تلقى كرة خلف 
الدفاع من أشرف حكيمي فهيأها 
ــــل  ــــل داخـ ــــوغـ لــنــفــســه بــــيــــســــراه وتـ
الــمــنــطــقــة قــبــل أن يــســددهــا قــويــة 

زاحفة بيمناه داخل المرمى )23(.
ــري أول  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــصـ ــ ــنـ ــ ــ وبــــــــــــــــات الـ
العــــــــــب مـــــغـــــربـــــي يــــســــجــــل فـــي 
 نــســخــتــيــن مــتــتــالــيــتــيــن رافـــعـــا 

رصيده الى 17 هدفا دوليا.
وتـــســـاوى الــنــصــيــري مـــع عبد 
الرزاق خيري وصالح الدين بصير 
وعبد الجليل هدا كاماتشو الذين 
سجل كل منهم هدفين في العرس 
العالمي بثنائية األول في نسخة 
1986، والثاني والثالث في نسخة 

.1998
ــي تــقــلــيــص  ــ ــدا فـ ــنــ ونـــجـــحـــت كــ
الفارق عندما توغل المدافع سام 
أديكوغبي من الجهة اليسرى ومرر 
كرة عرضية ارتطمت بقدم المدافع 
ــرد وخـــدعـــت بــونــو )40(. وهــو  ــ أكـ

الهدف الـ100 في مونديال قطر.
ــاد الــنــصــيــري الـــفـــارق إلــى  ــ وأعــ
ــابــــق عــــهــــده بــتــســجــيــلــه هــدفــه  ســ
الشخصي الثاني والثالث لمنتخب 
بالده بتسديدة من داخل المنطقة 

لكنه الغي بداعي التسلل )45+3(.
ــكـــرة  ــلـــى الـ ــدا عـ ــنــ وســــيــــطــــرت كــ
مطلع الشوط الثاني وكاد البديل 
المخضرم أتيبا هاتشينسون يدرك 
الــتــعــادل بضربة رأســيــة اثــر ركلة 
ركنية لكن كرته ارتطمت بالعارضة 
ونزلت فوق خط المرمى وتابعها 
أليستير جونستون بــرأســه فوق 

العارضة )72(.
 )أ ف ب(

مزراوي: ال ننظر إلى هوية الخصممزراوي: ال ننظر إلى هوية الخصم
قــــال نــصــيــر مـــــــزراوي ظهير 
المنتخب المغربي: »بصراحة، 
ال يـــوجـــد فــــرق ســيــئــة مـــن اآلن 
، ال أتــطــلــع الـــى هــويــة 

ً
فـــصـــاعـــدا

الخصم بل إلى أنفسنا وتطوير 
ــلــــى بــلــجــيــكــا  ــا عــ ــ ــزنـ ــ لـــعـــبـــنـــا. فـ
وتــعــادلــنــا مـــع كـــرواتـــيـــا وفــزنــا 
على كندا. أعتقد انها منتخبات 

قوية. كل األمور ممكنة اآلن«.
عـــن تــوقــعــاتــه بـــإحـــراز سبع 
نقاط »قلتها قبل انطالق كأس 
الــعــالــم. سنكون أبــطــال العالم، 
 بنفسك فلن 

ً
ألنه إذا لم تكن واثقا

تستطيع تحقيق ذلك. يجب أن 
تكون أحالمك كبيرة«.

وبدوره، قال عزالدين أوناحي 
العــــب الـــوســـط الــمــغــربــي: »كــنــا 
متوقعين الــفــوز، ودخلنا بهذا 
الــهــدف كــي نــتــأهــل متصدرين. 
40 ألف متفرج كانوا معنا، وكل 
عائالت المغرب كانت تدعمنا«.

 مع زمالئه
ً
مزراوي محتفال

ــيــــزي  ــلــ ــكــ قــــــــال الـــــــمـــــــدرب اإلنــ
لمنتخب كندا جــون هيردمان 
كـــل  شــــــــكــــــــر  أ ن  أ د  و أ ال  و أ «
الــمــشــجــعــيــن الــكــنــديــيــن، كــانــت 
المرة األولــى منذ فترة طويلة 
نشارك فيها في هذه البطولة، 
ــا، العـــبـــونـــا  ــهــ اســـتـــمـــتـــعـــنـــا بــ
قــدمــوا أداء جيدا وأظهرنا 
ــاريــــات  ــبــ ــمــ ــة فـــــي الــ ــالــ بــــســ
الــــــــــــــثــــــــــــــالث، ونـــــفـــــتـــــخـــــر 
بــمــشــاركــتــنــا وصــمــودنــا 
وصــمــود هـــذا المنتخب 
الــشــاب. لقد كانت تجربة 

مذهلة«.
وأضـــــــــــــــــــــــاف: »الــــــــهــــــــدف 
ــد كــانــت  ــقـ ــا. لـ ــنــ ــزعــ األول زعــ
لحظة صعبة علينا وشعرنا 
بــالــكــثــافــة فـــي أســـلـــوب لعبهم 
وبالضغط، لم نفكر بالطريقة 
التكتيكية فــي الــدقــائــق العشر 
األولى، بدأنا كما بدأنا تقريبا 

ضــد كــرواتــيــا بنفس الــمــقــاربــة 
ــاول ان نــطــبــق نفس  ــحـ وكـــنـــا نـ
ــا لــــفــــتــــرة 20  ــنـ ــافـــحـ ــام. كـ ــ ــــظـ ــنـ ــ الـ
دقــيــقــة ولــكــنــنــا عــدنــا وتكيفنا 
وأظهرنا الصمود لتخطي هذه 
اللحظات الصعبة. في الشوط 
الثاني تمكنا من تعديل الخطة 
ولعبنا بـــروح جــديــدة وقدمنا 
العــبــيــن مــخــضــرمــيــن ونجحنا 
في تقليص الفارق أمام منتخب 
يملك خبرة كبيرة في النهائيات 

وشارك فيها مرات عدة«.

ً
هيردمان: قدمنا أداء جيدا
ً
هيردمان: قدمنا أداء جيدا
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تأهل منتخب كرواتيا للدور 
الثاني في مونديال قطر 

2022، بعدما احتل وصافة 
المجموعة السادسة، إثر 

تعادله مع نظيره البلجيكي 
بدون أهداف.

حجزت كرواتيا، وصيفة 2018، 
بــطــاقــتــهــا لــــلــــدور ثـــمـــن الــنــهــائــي 
لــمــونــديــال قــطــر 2022 بتعادلها 
مـــع بــلــجــيــكــا صـــفـــر- صـــفـــر، أمـــس، 
فـــي الــجــولــة الــثــالــثــة األخـــيـــرة من 

منافسات المجموعة السادسة.
ودخــل لوكا مودريتش ورفاقه 
الــلــقــاء وهــــم فـــي الــــصــــدارة بــأربــع 
نقاط من تعادل سلبي مع المغرب 
وفوز على كندا 4-1، في حين كانت 
بلجيكا ثالثة بثالث نقاط نالتها 
من فــوز على كندا 1- صفر مقابل 
خــــســــارة صــــادمــــة أمـــــــام الـــمـــغـــرب 

صفر-2.
وبــتــعــادلــهــا أمـــس عــلــى اســتــاد 
أحمد بن علي في الــريــان، تنازلت 
كــرواتــيــا عـــن الــــصــــدارة لمصلحة 
المغرب الفائز على كندا 2-1، في 
حــيــن ودعــــت بلجيكا النهائيات 

بأربع نقاط.
والخروج من نهائيات المونديال 
ــاع فــرصــة  ــيــ الــــقــــطــــري، يـــعـــنـــي ضــ
أخيرة لجيل بلجيكي رائع من أجل 
الفوز باللقب العالمي الــذي كانوا 
 منه قبل أربعة أعوام، 

ً
قريبين جدا

لــكــن الــمــغــامــرة انــتــهــت فــي نصف 
النهائي على يد فرنسا المتوجة 

 باللقب.
ً
الحقا

ومن المؤكد أن الخروج من الدور 
األول يهدد مصير المدرب اإلسباني 
لــمــنــتــخــب »الــشــيــاطــيــن 

الحمر« روبــرتــو مارتينيس الذي 
 إلى حد كبير بالالعبين 

ً
 مرتبطا

ّ
ظل

ذوي الــخــبــرة الـــذيـــن وصـــلـــوا إلــى 
ربع النهائي على األقل في كل من 
البطوالت األربع الكبرى الماضية.

 تعديالت بلجيكية
وأجـــرى مارتينيس تعديالت 
بالجملة على التشكيلة لهذه 
الـــمـــبـــاراة الــمــصــيــريــة، فأبقى 
األخوين إدين وثورغان هازار 
على مقاعد الــبــدالء ضمن 
أربعة تغييرات على الفريق 
ــاراة الــجــولــة  ــبـ ــمـ مـــقـــارنـــة بـ
 
ً
الثانية أمام المغرب، مانحا

المخضرم دريس مرتنس ولياندرو 
تــروســار فرصتهما األولـــى للعب 
منذ البداية، في حين غــاب أمــادو 

أونانا بسبب اإلصابة.
وفـــي الــجــهــة الــمــقــابــلــة، احتفظ 
المدرب الكراوتي زالتكو داليتش 
بكامل الفريق الــذي فاز على كندا 

.1-4

وقــــــال مـــودريـــتـــش لــلــتــلــفــزيــون 
الكرواتي: »نحن في غاية السعادة 
لبلوغ دور الـ16. نستحق ذلك بعد 
هذه المباراة. خضنا مباراة جيدة 

ومررنا بظروف صعبة«.
وتابع »لقد حققنا هدفنا األول، 
واآلن فلنتقّدم. اظهرنا اليوم أننا 
فريق كبير، وانــه بمقدورنا اللعب 

ضد أي كان«.
وبــدأ الكروات بقوة وكــاد إيفان 
بيريشيتش يفتتح التسجيل منذ 
الـــثـــوانـــي األولــــــى بــتــســديــدة مــرت 
بــــجــــوار الـــقـــائـــم األيــــســــر )1(، لكن 
البداية كانت خادعة الى حد ما إذ 
فشل بعدها أي مــن الفريقين في 
الوصول الى مرمى اآلخر باستثناء 
بعض المحاوالت البلجيكية التي 
انــتــهــت عــنــد أقـــــدام الــمــدافــعــيــن أو 
 عــن الخشبات الــثــالث مثل 

ً
بــعــيــدا

محاولة لمرتنس إثر هجمة مرتدة 
سريعة وتمريرة متقنة من كيفن 

دي بروين )13(.
واعتقد الــكــروات أنهم حصلوا 

على ركلة جزاء بعد خطأ من يانيك 
كاراسكو على أندري كراماريتش، 
ــاد عــــن قـــــــراره بعد  ــ لــكــن الــحــكــم عـ
مراجعة »فــي أيــه آر« بسبب حالة 
تسلل قبل الخطا )15(، ليعود اللقاء 
الى نفس الوتيرة التي كان عليها 
بـــال فــــرص حــقــيــقــيــة حــتــى نــهــايــة 

الشوط األول.
وفي بداية الثاني، زج مارتينيس 
بروميلو لوكاكو بداًل من مرتنس، 
وكــاد مهاجم إنتر اإليطالي يضع 
بــــالده فـــي الــمــقــدمــة بــرأســيــة بعد 
عــــرضــــيــــة مـــــن دي بــــــرويــــــن، لــكــن 
الــحــارس دومينيك ليفاكوفيتش 

.)49( 
ً
كان يقظا

إخفاق لوكاكو
ــم رّد الـــــكـــــروات بــســلــســلــة من  ثــ
 ضمن فورة 

ً
الفرص الخطيرة جــدا

شهدت ثالث تسديدات قوية لماتيو 

كــــــوفــــــاتــــــشــــــيــــــتــــــش ومــــــارســــــيــــــلــــــو 
بروزوفيتش ولوكا مودريتش تألق 
.)54( 

ً
تيبو كورتوا في صدها جميعا

وزج مارتينيس بعدها بتورغان 
 عن 

ً
هـــازار بــداًل مــن تــروســار بحثا

 
ً
تنشيط الــفــريــق، الـــذي كـــان قريبا

من خطف التقدم لوال تدخل القائم 
األيسر لسد تسديدة لوكاكو بعد 

توغل من يانيك كاراسكو )60(.
وكـــاد مــودريــتــش يهز الشباك، 
لكنه اصطدم بتألق زميله في ريال 
ــذي قـــدم مــبــاراة  مــدريــد كـــورتـــوا الــ

كبيرة )68(.
 
ً
ومرة أخرى، كان لوكاكو قريبا

من هز الشباك ومنح بالده بطاقة 
العبور، لكنه سدد بجانب القائم من 
مسافة قريبة )87(، ثم أضاع مهاجم 
إنتر فرصة العمر عندما وصلت 
إليه الكرة من ثورغان هازار وهو في 
مواجهة المرمى فحاول أن يسيطر 
عليها بصدره لكنها طالت ما سمح 

للحارس بالسيطرة عليها )90(.
 )أ ف ب(

أحد مدافعي كرواتيا يبعد إحدى الكرات من أمام لوكاكو

كرواتيا تتأهل رغم التعادلكرواتيا تتأهل رغم التعادل
 في المونديال

ً
 في المونديالأنهت حلم بلجيكا مبكرا
ً
أنهت حلم بلجيكا مبكرا

    المباراة في سطور

المباراة: كرواتيا - بلجيكا 0-0
الملعب: أحمد بن علي، الريان

ً
الجمهور: 43984 متفرجا

الدور األول - الجولة الثالثة األخيرة
المجموعة السادسة

الحكم: اإلنكليزي أنتوني تايلور
-اإلنذارات:

بلجيكا: لياندر ديندونكر )67(

التشكيلتان:
كرواتيا: دومينيك ليفاكوفيتش - ديان لوفرين، بورنا سوسا، 
يوسيب يورانوفيتش، يوشكو غفارديول - لوكا مودريتش، ، 
ماتيو كوفاتشيتش )لوفرو ماير، 90(، مارسيلو بروزوفيتش 
- إيفان بيريشيتش، أندري كراماريتش )ماريو باشاليتش، 

64(، ماركو ليفايا )برونو بتكوفيتش، 64(
المدرب: زالتكو داليتش

ــــن هـــــازار، 87(،  بــلــجــيــكــا: تــيــبــو كـــورتـــو - تــومــا مــونــيــيــه )إديـ
توبي ألدرفيرلد، يان فيرتونغن، تيموتي كاستاني - لياندر 
ديندونكر )يــوري تيليمانس، 72(، أكسل فيتسل، كيفن دي 
بروين - يانيك كاراسكو )جيريمي دوكو، 72(، لياندرو تروسار 

)ثورغان هازار، 58(، دريس مرتنس )روميلو لوكاكو، 46(
المدرب: اإلسباني روبرتو مارتينيس

)ا ف ب(

مودريتش: ليس 
لدينا منافس مفضل

أكد قائد منتخب كرواتيا، لوكا مودريتش، أن فريقه الذي 
تأهل لدور الـ 16 بمونديال قطر 2022 بعد التعادل السلبي 
أمام بلجيكا بالمجموعة السادسة، »ليس لديه تفضيالت« 

فيما يتعلق بمنافسه المقبل.
وفي مؤتمر صحافي بعد اختياره أفضل العب في مباراة 
كرواتيا أمام بلجيكا )0-0(، قال مودريتش: »أعتقد أننا كنا 

نستحق الفوز. لقد خضنا مباراة صعبة جدا«.
وتابع: »من الضروري أن تكون قد تأهلت لدور الـ 16، وليس 
لدي أي تفضيل لهوية المنافس في الدور القادم، مهما كان، 
سنبذل قــصــارى جهدنا فــي الــمــواجــهــة. نعلم أنــهــا ستكون 

مباراة صعبة«.
وقــال العــب الوسط، البالغ من العمر 37 عاما: »ال أعطي 
نصائح أو تعليمات إلى زمالئي. كلنا كنا نعرف من سنواجه. 
أخبرنا المدرب كيف يجب أن نلعب واتبعنا تكتيكنا« في 

المباراة.
وأضاف: »لقد أظهرنا أنفسنا بشكل ثابت للغاية في جميع 

المباريات، واستحققنا التأهل لدور الـ 16«.
وتأهلت كرواتيا، وصيفة مونديال روسيا 2018، للدور 
المقبل بالتعادل أمام بلجيكا )0-0( بعد أن جمعت 5 نقاط، 
احتلت بها وصافة المجموعة السادسة خلف المغرب الذي 

تأهل كذلك بعد ارتقائه الصدارة بفوزه على كندا )1-2(.
 )إفي(

 مارتينيز يعلن استقالته 
من المنتخب البلجيكي

ــو مـــارتـــيـــنـــيـــز الـــمـــديـــر  ــ ــرتـ ــ أعــــلــــن روبـ
الفني للمنتخب البلجيكي لكرة القدم، 
اســتــقــالــتــه مــــن مــنــصــبــه عـــقـــب خــــروج 
فــريــقــه مـــن دور الــمــجــمــوعــات ببطولة 

كأس العالم.
ــــي أمـــــس،  ــانـ ــ ــبـ ــ وقــــــــال الــــــمــــــدرب اإلسـ
بــعــد الــتــعــادل الــســلــبــي مــع المنتخب 
الكرواتي: »كانت هذه آخر مباراة لي 
 للمنتخب البلجيكي، 

ً
 فنيا

ً
مــديــرا

بالطبع إنه أمر عاطفي للغاية«.
ــي الـــمـــرة  ــ ــبــــحــــت هــــــذه هـ وأصــ
األولى التي يخرج فيها المنتخب 
البلجيكي من دور المجموعات 
في بطولة كأس عالم منذ نسخة 

.1998
وأوضـــــــح مــارتــيــنــيــز )49 عـــامـــا( 
أنـــه اتــخــذ قـــــراره بــالــفــعــل قــبــل انــطــالق 
مــنــافــســات الــبــطــولــة، بــأنــه سيستقيل 

عقب انتهائها.

يــذكــر أن مارتينيز قــاد بلجيكا إلى 
احتالل المركز الثالث في كــأس العالم 

2018 بروسيا.
وقــال مارتينيز: »يمكنك أن تتصور 
أن لدي العديد من العروض بعدما قمت 
بــقــيــادة المنتخب البلجيكي الحــتــالل 
الـــمـــركـــز الـــثـــالـــث فــــي مـــونـــديـــال 2018، 
ولــكــنــنــي أردت أن أكـــــون وفـــيـــا وأكــمــل 
عقدي، اآلن انتهت رحلتنا، ولكن قراري 
لــيــس لـــه أي عــالقــة بــالــخــروج مـــن دور 

المجموعات«.
يـــذكـــر أن مــارتــيــنــيــز تـــولـــى تـــدريـــب 

المنتخب البلجيكي عام 2016.
)د ب أ(

https://www.aljarida.com/article/6519
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رغم صعوبة المهمة التي تنتظره، 
يـــأمـــل مــنــتــخــب الـــكـــامـــيـــرون اقــتــنــاص 
بطاقة الصعود لدور الـ 16 في نهائيات 
 
ً
كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا

في قطر، عندما يواجه منتخب البرازيل 
اليوم.

ويلعب المنتخب الــكــامــيــرونــي مع 
نظيره الــبــرازيــلــي على ملعب لوسيل 
في الجولة الثالثة األخيرة لمباريات 
ــن مـــرحـــلـــة  ــ ــة مــ ــعــ ــابــ ــســ الــــمــــجــــمــــوعــــة الــ

المجموعات في المونديال القطري.
ويــحــتــل منتخب الــكــامــيــرون، الــذي 
يشارك في كأس العالم للمرة الثامنة 
فـــــــي تــــــاريــــــخــــــه، الــــمــــركــــز 
الــثــالــث بــجــدول ترتيب 
الـــمـــجـــمـــوعـــة بـــرصـــيـــد 
نــقــطــة واحــــــــدة، بـــفـــارق 
هـــــــدف أمـــــــــام مــنــتــخــب 

صربيا، متذيل الترتيب، المتساوي 
معه في نفس الرصيد.

في المقابل، يتربع منتخب البرازيل 
على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، 
 العالمة الكاملة حتى اآلن، عقب 

ً
محققا

فوزه في أول جولتين، إذ اقتنص بطاقة 
الــتــرشــح األولـــــى عـــن تــلــك الــمــجــمــوعــة 
لــأدوار اإلقصائية في البطولة، التي 
يحمل الــرقــم الــقــيــاســي فــي عـــدد مــرات 
الفوز بها برصيد 5 ألقاب، مما يجعله 

يخوض اللقاء بأعصاب هادئة.

صراع ثالثي 

 بــيــن 
ً
ــبــــح الــــصــــراع مـــحـــصـــورا وأصــ

الــكــامــيــرون وصــربــيــا، كــذلــك منتخب 
ــرا، صــــاحــــب الـــمـــركـــز الـــثـــانـــي  ــويــــســ ســ
برصيد 3 نقاط، النتزاع ورقــة العبور 

الــثــانــيــة فـــي الــمــجــمــوعــة إلــــى الــــدور 
ـــل أمـــــــــام مــنــتــخــب  ـــديــ ــل. وال بــ ــبــ ــقــ ــمــ الــ
الكاميرون، الــذي ُيعد أكثر منتخبات 
ــي كـــأس  ــارة الــــســــمــــراء مـــشـــاركـــة فــ ــ ــقـ ــ الـ
العالم، سوى تحقيق الفوز على نظيره 
البرازيلي، بانتظار نتيجة اللقاء اآلخر 
بين منتخب سويسرا ونظيره الصربي.

وربما يلعب فارق األهداف العام، التي 
يتم اللجوء إليها حال تساوي منتخبين 
 لالئحة 

ً
أو أكثر في رصيد النقاط وفقا

 في تحديد المنتخب 
ً
 مهما

ً
البطولة، دورا

الثاني الصاعد من المجموعة لدور الـ 16 
برفقة منتخب البرازيل.

 وتلقى 
ً
وأحرز منتخب سويسرا هدفا

ل منتخب الكاميرون  مثله، في حين سجَّ
3 أهداف، وسكن مرماه 4 أهداف، بينما 
يمتلك منتخب صربيا 3 أهداف واهتزت 

شباكه 5 مرات.

ويحلم منتخب الــكــامــيــرون ببلوغ 
األدوار اإلقــصــائــيــة لــلــمــرة الــثــانــيــة في 
تــاريــخــه بـــكـــأس الـــعـــالـــم، بــعــدمــا حقق 
ــه فــــي نــســخــة الــمــســابــقــة  ــ اإلنــــجــــاز ذاتــ
التي أقيمت بإيطاليا عــام 1990 التي 
ــأول  شـــهـــدت بــلــوغــه دور الــثــمــانــيــة، كـ
منتخب إفريقي يصل إلــى هــذا الــدور 

في البطولة.

حظوظ الكاميرون 

ــد يــصــعــد مــنــتــخــب الـــكـــامـــيـــرون  ــ وقـ
للدور التالي حال فوزه بفارق هدفين 
عــلــى الــــبــــرازيــــل، مـــع تـــعـــادل ســويــســرا 
 انتصار 

ً
وصــربــيــا، أو فــي حـــال أيــضــا

منتخب األسود غير المروضة 1 - صفر، 
وخسارة سويسرا بالنتيجة ذاتها أمام 

المنتخب الصربي.

ن على المنتخب الكاميروني  ويتعيَّ
أن يـــحـــقـــق الـــــفـــــوز بـــنـــفـــس الــنــتــيــجــة 
الــتــي يــفــوز بــهــا منتخب صــربــيــا على 
 لالئحة 

ً
سويسرا، من أجل التأهل وفقا

بفارق األهداف العام.
ع منتخب  ــودِّ ــ ــن الــمــحــتــمــل أن يــ ومــ
الكاميرون المونديال رغــم فــوزه على 
البرازيل، حال فوز صربيا بفارق هدف 
زائـــد عــن انتصار الــكــامــيــرون، بقاعدة 

األهداف المسجلة.
وربما يخرج منتخب الكاميرون من 
، رغم فوزه على البرازيل، 

ً
البطولة أيضا

في حال تحقيق منتخب سويسرا الفوز 
على صربيا، حيث سيصل وقتها إلى 
النقطة الــســادســة، فــي حين سيصبح 
بجعبة فريق المدرب المحلي ريجبورت 

سونغ 4 نقاط فقط في تلك الحالة.
وعــــجــــز مـــنـــتـــخـــب الــــكــــامــــيــــرون عــن 

تــحــقــيــق أي فـــــوز فــــي أول جــولــتــيــن، 
حيث استهل مــشــواره فــي المجموعة 
بالخسارة صفر- 1 أمام سويسرا، قبل 
 3 - 3 مع منتخب 

ً
أن يحقق تعاداًل مثيرا

صربيا في الجولة الثانية.
ومن المرجح أن يدفع تيتي، المدير 
الفني لمنتخب الــبــرازيــل، بالعناصر 
البديلة في اللقاء، بعد ضمان الصعود 
لأدوار اإلقصائية، حيث يتطلع إلراحة 
 أن نقطة 

ً
نجومه األساسيين، خصوصا

التعادل ستكون كافية لفريقه من أجل 
ــاء مــــشــــواره فـــي الــمــجــمــوعــة وهــو  ــهـ إنـ

متربع على الصدارة.
ــبــــرازيــــل لــعــنــة  ويـــعـــانـــي مــنــتــخــب الــ
اإلصــــابــــات الــتــي ضــربــت صــفــوفــه في 
ــرز ضــحــايــاهــا  الــبــطــولــة، حــيــث كـــان أبــ
ــــى دانــيــيــلــو  ــافــــة إلـ ــيـــمـــار، إضــ نــجــمــه نـ
وأليكس ساندرو.                     )د ب أ(

... وجانب من تدريبات المنتخب الكاميروني جانب من تدريبات المنتخب البرازيلي

تياغو سيلفا

10:00م
البرازيل x الكاميرون

الكاميرون يأمل تراخي »السيليساو« للتأهل

تياغوتياغو  سيلفا متعطش لأللقابسيلفا متعطش لأللقاب

نيمار يواصل غيابه
واصل نجم كرة القدم البرازيلي نيمار غيابه 
عن تدريبات منتخب بالده، بعد اإلصابة، التي 
تــعــرض لها أمـــام صربيا فــي أولـــى مباريات 
فــريــقــه ببطولة كـــأس الــعــالــم 2022، المقامة 

 في قطر.
ً
حاليا

واكتفى نيمار بالتأهيل في حوض السباحة 
بــالــفــنــدق الــــذي يــقــيــم فــيــه الــفــريــق بــالــدوحــة، 

حسبما أفاد االتحاد البرازيلي لكرة القدم.
في المقابل، عاد الظهير األيمن للمنتخب 
البرازيلي دانيلو إلــى التدريب للمرة األولــى 

بعد تعافيه من اإلصابة في القدم، لكنه اكتفى 
 على هامش التدريب الجماعي 

ً
بالتدريب منفردا

للفريق. وتأكد غياب نيمار ودانيلو وزميلهما 
أليكس ساندرو، الذي خاض حصة تأهيل في 
، عن مباراة الفريق اليوم، 

ً
حوض السباحة أيضا

فــي الجولة الثالثة مــن مــبــاريــات المجموعة 
السابعة بالدور األول للمونديال. وقد تشهد 
فــعــالــيــات دور الــــ 16 للبطولة عــودتــهــم إلــى 
صفوف الفريق حال التعافي التام من اإلصابة.
)د ب أ(

ميليتاوميليتاو......  »الجوكر«»الجوكر«
سيلجأ مدرب البرازيل تيتي إلى إجراء تغييرات كثيرة 
على تشكيلته أمام الكاميرون، بعد ضمان التأهل، وفي 
 
ً
 واحدا

ً
محاولة إلراحة العبيه قبل ثمن النهائي، لكن العبا

سيحتفظ بمركزه هو الظهير األيمن إيدر ميليتاو.
(، الــذي يخوض أول مونديال له، 

ً
ميليتاو )23 عــامــا

معتاد على شغل مركز قلب الدفاع في صفوف ناديه ريال 
مدريد اإلسباني، لكنه يستطيع القيام بمهمة جيدة على 

.
ً
الجهة اليمنى أيضا

 قدرته على شغل أكثر من مركز في الخط الخلفي جعل 
مدربه يثق به للحلول بداًل من دانيلو المصاب في كاحله 

بالمباراة األولـــى ضــد صربيا، وأشــركــه ضــد سويسرا 
 .)

ً
 إيـــاه على المخضرم دانـــي ألفيش )39 عــامــا

ً
مفضال

وقــد يصبح ألفيش أكــبــر العــب بــرازيــلــي سنا يخوض 
مباراة في نهائيات كأس العالم، حيث يلعب في مركز 
الظهير األيمن، على أن ينتقل ميليتاو لشغل مركز قلب 
الدفاع، ألن تيتي سيلجأ على األرجح إلى إراحة الثنائي 
ماركينيوس وقائد المنتخب تياغو سيلفا. وتعتبر كأس 
العالم الخطوة األخيرة للمنحى التصاعدي في مسيرة 
 ظهير قادر على تأمين الرواق األيمن 

ً
ميليتاو، لكنه أيضا

والسماح للجناح بالهجوم من دون قلق. ميليتاو

تيتي:تيتي:              سنواجههمسنواجههم      
                                  باحترام كبيرباحترام كبير

ــد تـــيـــتـــي، الـــمـــديـــر الـــفـــنـــي لــمــنــتــخــب  ــ أكـ
الــــبــــرازيــــل، اعـــتـــمـــاده عـــلـــى طـــريـــقـــة لــعــب 
متوازنة خــالل كــأس العالم، مــع التركيز 
ــــام  ــعـــب بـــفـــاعـــلـــيـــة هـــجـــومـــيـــة أمـ ــلـ ــلـــى الـ عـ

المنافسين.
ويلتقي منتخبا البرازيل والكاميرون، 
مــســاء الــيــوم على ملعب اســتــاد لوسيل، 
ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور 
الــمــجــمــوعــات لــبــطــولــة كـــأس الــعــالــم قطر 
2022، والـــذي ضمن السيليساو عبوره 

من الجولة الثانية.
وأشـــار تيتي، خــالل مؤتمر صحافي، 
إلى أن سويسرا لعبت بخطة دفاعية قوية 
خـــالل الــمــواجــهــة الــمــاضــيــة، لــذلــك تأجل 

تسجيل هدف الفوز لمنتخبه.
وأقر بأنه ال يعرف بعد التشكيلة التي 
سيلعب بها أمام األسود غير المروضة، 

حيث شدد على أنه يلعب كل مباراة على 
حدة وأنه ال يفكر حاليا بمباراة دور ال16.

ولدى سؤاله عن إمكانية إراحة بعض 
األساسيين بعد حسم تأهله على طريقة 
فرنسا، قــال »كــل مــدرب يعرف مصلحة 
منتخبه، يمكن لكل مدرب أن يقرر على 
الــمــســتــوى الــعــمــلــي خــطــتــه، وبــإمــكــانــه 
ــل مـــــبـــــاراة، ويــجــب  ــرار قـــبـــل كــ ــ ــقـ ــ أخـــــذ الـ
إعطاء الجميع فرصته من أجــل إظهار 

مواهبهم لي«.
وأكـــــد تــيــتــي أن مـــواجـــهـــة الــكــامــيــرون 
األخيرة في 2018 كانت صعبة جدا، وكان 
المدرب سيدورف قادرا على االستفادة من 
عناصر اللعب لديه، مضيفا »لذلك سندخل 

باحترام كبير لمنتخب الكاميرون«.

سونغ :سونغ :  »األسود«»األسود«  
قادرون على تخطي البرازيلقادرون على تخطي البرازيل

أكد مدرب الكاميرون ريجوبيرت سونغ 
أمس، أن موقف السنغال، التي نجحت في 
التأهل لــدور الـــ 16 بمونديال قطر 2022 
ــى، يــمــكــن أن  ــ كــوصــيــفــة لــلــمــجــمــوعــة األولــ
يكون مثااًل يحتذى به بالنسبة لـ »األسود 
غير الــمــروضــة« خــالل مــواجــهــة الــبــرازيــل 
الــيــوم فــي مــبــاراة مهمة الجــتــيــاز مرحلة 

المجموعات.
ــغ، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي:  ــونــ وقــــــال ســ
»الحقيقة هي أن السنغال يمكن أن تكون 
مــثــاال بــالــنــســبــة لــنــا. مــعــا نــمــثــل قــارتــنــا، 
ومـــن الــجــيــد دائــمــا أن نــعــرف أن إفريقيا 

ممثلة هنا«.
وأضـــــاف: »إذا نــظــرنــا إلـــى تـــاريـــخ كــرة 
القدم اإلفريقية، فإن الكاميرون لديها ألقاب 
أكثر من السنغال. إذا كانوا قد تمكنوا من 

هذا اإلنجاز، فلماذا نحن ال نستطيع؟«.

وتابع: »إنه دافع وله تأثير جيد على 
الــمــســتــوى الــنــفــســي. كـــل شــــيء مــمــكــن، 
ــقــــدرة والــــجــــودة لنستطيع  ولـــديـــنـــا الــ

تحقيق ذلك. نحن متحمسون«.
وأوضــــح أن جــمــيــع الــالعــبــيــن الــذيــن 
تــم استدعاؤهم لديهم الــقــدرة الكافية 
للتغلب على البرازيل »ألنهم محترفون 
ويعرفون بالضبط ما هو متوقع منهم«.

باإلضافة إلى ذلك، أشار سونغ إلى أن 
لديهم »ثقته التامة«، وأنه يجب عليهم 
لعب كــرة الــقــدم دون أن يــتــأثــروا باسم 

البرازيل كمفهوم يحترمونه كثيرا. 
)إفي(

ريجوبيرت سونغ

»أعيش أفضل اللحظات في مسيرتي« بهذه 
الكلمات عّبر تياغو سيلفا عن موقعه الرئيس 

في دفاع البرازيل.
 عن إخفاق مونديال 2014، يتألق ابن 

ً
 بعيدا

 مع منتخب »سيليساو« الطموح، في 
ً
الـ 38 عاما

مسعاه لنجمة سادسة حين يواجه الكاميرون 
في ختام دور المجموعات لمونديال قطر 2022.

ُيــــديــــن »راقـــــصـــــو الـــســـامـــبـــا« بــــقــــدر كــبــيــر 
»للوحش« سيلفا بعدم اهــتــزاز شباكهم في 
الــمــالعــب القطرية خـــالل الــفــوز على كــل من 
صربيا )2 - صفر( وسويسرا )1 - صفر(، حيث 
يخوض مدافع تشلسي اإلنكليزي موندياله 
 بعدما ساهم بشكل فّعال ببلوغ 

ً
الرابع أساسيا

بالده للدور ثمن النهائي.
في جيله، اعتزل العديد من أقرانه أو باتوا 
يعيشون تحت وطأة ضغوطات تراكم السنين، 
( الـــذي بات 

ً
على غـــرار دانـــي ألفيش )39 عــامــا

يكتفي بالجلوس على مقاعد البدالء. وبخالف 
األخير، ما زال سيلفا إحدى ركائز خط الدفاع 
 بالنشاط وصاحب أداء منتظم، مما دفع 

ً
مفعما

المدرب الوطني تيتي لمنحه شارة القيادة منذ 
بداية المونديال.

وقال سيلفا »خالل مباراتين، تم اختياري 
من أجل حمل شارة القيادة، أشعر أني بحالة 
 مع سيليساو. هذا النوع 

ً
جيدة، وسعيد جدا

ــر بـــســـعـــادة ألنــــه تم  ــعـ ــن الـــقـــيـــادة مــهــم وأشـ مـ
اختياري لحمل شارة القيادة«.

فشل ذهني

 كاهل 
ً
 أرهقت هذه الشارة الصغيرة طويال

الالعب، القائد حين غرق فريقه على أرضه في 
مــونــديــال 2014. فــالــدمــوع التي ذرفــهــا خالل 
سيناريو ركالت الترجيح أمام تشيلي ورفضه 
المشاركة في التسديد، عكسا الفشل الذهني 
لــلــســيــلــيــســاو، قــبــل ســقــوطــه الــتــاريــخــي أمـــام 
ألمانيا 1-7 في نصف النهائي، في طريق »دي 
مانشافت« للتتويج العالمي، في مباراة غاب 

عنها سيلفا لإليقاف.
رأى خــالل مقابلة األســبــوع الماضي »في 
بعض األحيان نتعلم من األلم ولكن علينا أن 

نستفيد من هذه الخبرة«.
تغمر الــســعــادة زميله السابق نظيره في 
دفاع باريس سان جرمان ماركينيوس للعب 

 »من 
ً
إلى جانب سيلفا في قطر، ويقول مبتسما

الرائع اللعب مع شخص أحفظه عن ظهر قلب. 
منسجمان على أرض الملعب. هو شخص جيد 
وصديق كبير. والد، وبامكاني االعتماد عليه«.

التألق في قطر

ــداًل مــن االعـــتـــزال مــع راتـــب خــيــالــي، في  وبــ
، وضــع »الــوحــش« نصب عينيه 

ً
الصين مــثــال

 انــه لم يــأِت إلى 
ً
هــدف التألق في قطر، مؤكدا

انكلترا مــن »أجــل تــنــاول العشاء فــي لندن أو 
زيارة مواقع سياحية«.

وأضـــاف فــور وصــولــه إلــى قطر »أستمتع 
بأفضل نسخة مــن تياغو سيلفا. فــي سني، 

أعيش أفضل اللحظات في مسيرتي«.
ومن أجل الحفاظ على لياقته البدنية، أكد 
 
ً
قائد سان جرمان السابق انه يولي اهتماما
أكبر لتحضيراته بسبب »تقدمي في السن« 
، كنت 

ً
 بما يتعلق بغذائه، وأقّر »سابقا

ً
وتحديدا

 
ً
أتناول الكثير من الهراء، وبعد ذلك، وأحيانا

.»
ً
قبل المباريات. ولكن اآلن، أنا أكثر حرصا

تيتي

https://www.aljarida.com/article/6515


معركة طاحنة بين سويسرا وصربيا
سيكون استاد 974 في الدوحة اليوم على موعد 
مع معركة طاحنة بين الدفاع والهجوم تحمل في 
طياتها نكهة سياسية، وذلك حين تلتقي سويسرا 
مع صربيا في الجولة الثالثة األخيرة من منافسات 

المجموعة السابعة لمونديال قطر.
 أقصى 

ً
وبين فريق سويسري متماسك دفاعيا

فــرنــســا بطلة الــعــالــم مــن ثــمــن نــهــائــي كـــأس أوروبـــا 
الــصــيــف الــمــاضــي ثـــم تــســّبــب بــغــيــاب إيــطــالــيــا عن 
، وآخــر 

ً
الــنــهــائــيــات العالمية لــلــمــرة الــثــانــيــة تــوالــيــا

صــربــي يــضــّم فــي صــفــوفــه العــبــيــن مــثــل دوشـــان 
تـــاديـــتـــش وألـــكـــســـنـــدر مــيــتــروفــيــتــش ودوشــــــان 
فالهوفيتش، ستكون مواجهة اليوم نارية بكل 

ما للكلمة من معنى. 

 التعادل يكفي سويسرا 

وما يزيد من الميول السويسرية الى الدفاع 
الذي سمح لهم بالفوز على الكاميرون 1-صفر 
ثم باجبار البرازيل على االنتظار حتى الدقيقة 
83 لتسجيل هــدف التأهل لثمن النهائي، أن 
رجال المدرب مراد ياكين بحاجة الى التعادل 
لضمان تجاوز دور المجموعات للمرة الثالثة 
، فيما ال بديل لصربيا عن الفوز بعد 

ً
تواليا

خيبة التعادل في الجولة الثانية مع 
الكاميرون 3-3.

وبــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لــــــلــــــحــــــارس 
الــســويــســري يـــان ســومــر »سنذهب 
اآلن الى مباراتنا النهائية الجمعة« وفق ما أفاد 

بعد الخسارة أمام البرازيل.
هذه المواجهة ستكون إعــادة لما حصل عام 

2018 حين تواجدت سويسرا 
 
ً
وصــربــيــا والــبــرازيــل أيضا

في مجموعة واحدة.
حينها، وبعد التعادل 

 مــع الــبــرازيــل 
ً
افــتــتــاحــا

1-1، تسّببت سويسرا 
ــا مــن  ــيــ ــربــ ــروج صــ ــ ــخــ ــ بــ

دور المجموعات بالفوز 
عليها في الجولة الثانية 

2-1 بــهــدفــي غــرانــيــت تشاكا 
وجيردان شاكيري اللذين استفزا 

الصرب بعدما احتفال بتوجههما نحو المشجعين، 
واضعين أيديهما على صدريهما بشكل معاكس 
فــي رســـم لــشــارة »الــنــســر الـــمـــزدوج« األســــود الــلــون، 

رمز ألبانيا.

شاكيري وتشاكا 

وولــد شاكيري عــام 1991 فــي كوسوفو، اإلقليم 
الصربي السابق ذو األغلبية األلبانية، وغــادر مع 
أسرته عندما كان عمره سنة، بينما ُولد تشاكا في 
سويسرا عام 1992 لعائلة من كوسوفو، هذا االقليم 
ذو الغالبية المسلمة الواقع شمال ألبانيا الذي شرع 

في حملة انفصال عن صربيا عام 1998.
وقمع نظام بلغراد محاوالت االنفصال المسلحة 
بقوة، ما دفع حلف شمال األطلسي الى التدخل في 
مارس 2018، وشن غارات على العاصمة الصربية، 
فاضطرت قواتها الى االنسحاب من كوسوفو بعد 

.
ً
78 يوما

ومنذ عــام 2008، بــات االقليم مستقال بعد نزاع 
حصد 13 ألف قتيل.

وعـــلـــى رغــــم أن كـــوســـوفـــو بـــاتـــت دولـــــة مستقلة 
اعــتــرفــت بها أكــثــر مــن مئة دولـــة )ال تشمل صربيا 
ــاد األوروبـــــــــــي، وروســـيـــا  ــ ــــحـ ــن االتـ وخـــمـــس دول مــ
والــصــيــن(، فإنها ال تـــزال متعلقة عاطفيا بـــ »األمــة 

األلبانية«.
لــكــن الـــمـــدرب يــاكــيــن شــــدد بــعــد الـــخـــســـارة أمـــام 
البرازيل على »أننا سنركز وحسب على كرة القدم، 
كــال الفريقين. سنكون مــبــاراة مثيرة لالهتمام. ال 

أكترث بأي شيء آخر«.
وتـــابـــع »أعـــتـــقـــد أنـــنـــا ســنــكــون جـــاهـــزيـــن بشكل 
جيد، وعلينا استجماع كامل 
قــوانــا كــي نتمكن مــن مواجهة 

 التخمينات بأن فريقه سيلعب من 
ً
صربيا«، رافضا

أجل التعادل ألنه »أحب النتيجة اإليجابية. كمدرب، 
ال يمكنك أن ترسل فريقك الى الملعب ليلعب من أجل 
التعادل. سنحاول الفوز بالمباراة، ونأمل أن نتمتع 

بالنوعية لتحقيق ذلك«.
وغاب شاكيري عن الخسارة أمام البرازيل بسبب 
إصــابــة طفيفة، وطــمــأن يــاكــيــن أن جــنــاح شيكاغو 
فاير األميركي سيعود في الوقت المناسب لخوض 

لقاء صربيا.

 توتر إضافي

ــيـــاســـي« فــي  ــزيـــد مــــن حـــجـــم الـــتـــوتـــر »الـــسـ ــا يـ ــ ومـ
 في غرفة تبديل 

ً
مباراة اليوم أن الصرب رفعوا علما

المالبس دمجوا فيه خريطة كوسوفو، ما دفع فيفا 
الى فتح إجراءات تأديبية بحق االتحاد الصربي.

ــظــهــر الـــصـــورة الــتــي تــم الــتــقــاطــهــا فــي غرفة 
ُ
وت

تبديل المالبس الخاصة بالمنتخب الصربي قبل 
مواجهة البرازيل، خريطة لكوسوفو مطبوعة 

على قطعة من القماش األبيض معلقة على 
أوتاد، ومختومة بعلم صربيا كتب عليها 

»لن يكون هناك استسالم«.
لـــــــصـــــــورة  ا نــــــشــــــر  وأدى 
ــي  ــ ــمـ ــ إلــــــــــــى احـــــــتـــــــجـــــــاج رسـ
مــــن كــــوســــوفــــو، عـــبـــر وزيــــر 
الرياضة هجرالله تشيكو 
الـــــــــذي نــــــــدد بـــــــ »الـــــصـــــور 
ــــي تــنــقــل  ــتـ ــ الــــمــــخــــزيــــة« الـ

»رســائــل الكراهية وكراهية األجــانــب واإلبـــادة 
الجماعية«.

ــر الـــريـــاضـــة »نــتــوقــع إجـــــراءات  ــ وتـــابـــع وزيـ
مــلــمــوســة مـــن فــيــفــا، وكــوســوفــو عــضــو كــامــل 

العضوية فيه«.
وأعلن االتحاد الكوسوفي لكرة القدم أنه 
تقدم بشكوى إلى فيفا ضد »اإلجراء العدواني 
لصربيا« في مستهل مبارياتها في العرس 
 »مثل هــذا العمل 

ً
الكروي العالمي، شاجبا

العدائي ليس له مكان في األحداث الرياضية 
وحتى داخل الصرح حيث يقام أكبر حدث كرة 

قدم في العالم«.
)أ ف ب(

فالهوفيتش: سألعب ولو بقدم واحدة
ــان فــالهــوفــيــتــش،  ــ قـــال دوسـ
مــهــاجــم الــمــنــتــخــب الــصــربــي، 
ــه تــعــافــى مـــن اإلصـــابـــة قبل  إنــ
المباراة األخــيــرة بالمجموعة 
الــســابــعــة بـــكـــأس الــعــالــم لــكــرة 
القدم، التي يتعين الفوز فيها 
 
ً
أمــــام ســويــســرا، الـــيـــوم، معلنا

أنه سيلعب »بساق واحدة« إذا 
لزم األمر.

ــتــــش  ــيــ ــوفــ وتـــــــــواجـــــــــد فــــالهــ
عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدالء مـــن دون 
أن يـــشـــارك فـــي الـــمـــبـــاراة الــتــي 
أهــدر فيها فريقه تقدمه 3 - 1 
لينقاد إلــى الــتــعــادل )3-3( مع 
الــكــامــيــرون، بعد أن شــارك في 
24 دقيقة كبديل فــي المباراة 
األولى التي خسرها فريقه أمام 
البرازيل صفر - 2، بعدما عانى 

إصابة في الفخذ.
ــيـــكـــون عـــلـــى الــمــنــتــخــب  وسـ
الصربي الفوز على سويسرا، 
لـــيـــكـــون لــــديــــه فــــرصــــة الـــتـــأهـــل 
لـــدور الــســتــة عــشــر، فــي الــوقــت 
الــــذي قــد يــتــقــرر مــصــيــره بناء 
ــــارق األهــــــداف فـــي حــال  عــلــى فـ
فازت الكاميرون على البرازيل، 

فيما يصمم فالهوفيتش على 
مشاركته في المباراة.

وقـــــــــال فــــالهــــوفــــيــــتــــش، فــي 
المؤتمر الــصــحــافــي: »نجحت 
في التعافي خالل عشرة أيام، 
 للمشاركة مع 

ً
لكي أكون جاهزا

 
ً
المنتخب الوطني. كنا جميعا

نــتــحــدث لــلــمــدرب كــل يـــوم، هو 
يعلم إمكانياتي، إذا احتاجني 

.»
ً
بقدم واحدة فسأكون جاهزا

وتـــابـــع: »الــــســــؤال هـــو كيف 
ــريـــق؟  ــفـ يــمــكــنــنــي مــــســــاعــــدة الـ
أشـــعـــر بــأنــنــي أفـــضـــل، وأنــنــي 
جاهز لمساعدتنا على الفوز. 
نـــشـــعـــر بـــالـــدعـــم والــتــشــجــيــع، 
ومعنوياتنا في السماء، بدعم 
الجماهير لنا. نعلم أن المباراة 
أمام سويسرا ستكون مصيرية 

بالنسبة لنا، ونحن نعيش من 
أجل ذلك«.

ــال فـــالهـــوفـــيـــتـــش: »نــعــد  ــ وقــ
بأننا سنلعب بأقصى ما لدينا 
مـــن جــهــد أمـــــام ســـويـــســـرا. إذا 
كانوا أفضل منا دعهم يفوزون 
عــلــيــنــا، وإذا لــم يــكــونــوا كذلك 

فسنفوز«.
)د ب أ(

10:00م
سويسرا x صربيا

إصابة سومر وإلفيدي بنزلة برد
ــارك يــــــان ســـومـــر،  ــ ــــشـ ــم يـ ــ لـ
ــنـــتـــخـــب  حـــــــــــــارس مـــــــرمـــــــى مـ
سويسرا لكرة القدم، وزميله 
الـــمـــدافـــع نــيــكــو إلـــفـــيـــدي في 
تـــــدريـــــبـــــات الـــــفـــــريـــــق، أمــــس 
الخميس، بسبب معاناتهما 

من نزلة برد.
ـــب  ــــخــ ــتـ ــــنـــ ويــــــــخــــــــتــــــــتــــــــم مـ
اته في مرحلة  سويسرا لقاء
ــات بـــنـــهـــائـــيـــات  ــوعــ ــمــ ــجــ ــمــ الــ
ــقــــدم،  ــرة الــ ــكــ كــــــأس الــــعــــالــــم لــ
ــــي قـــطـــر،  الـــمـــقـــامـــة حـــالـــيـــا فـ
بــمــواجــهــة منتخب صــربــيــا، 
اليوم، في الجولة الثالثة من 
منافسات المجموعة السابعة 

بالمونديال.
ويحتل منتخب سويسرا 
الـــمـــركـــز الـــثـــانـــي فـــي تــرتــيــب 
المجموعة برصيد 3 نقاط، 
بفارق نقطتين أمام منتخبي 
الكاميرون وصربيا، صاحبي 
المركزين الثالث والرابع على 

الترتيب.
ــــب  ــــخـ ــتـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ويـــــــســـــــعـــــــى الـ
الـــســـويـــســـري لــحــجــز بــطــاقــة 
الترشح الثانية للدور الثاني 

فــي تــلــك الــمــجــمــوعــة، بعدما 
ــبــــرازيــــل  انـــــتـــــزع مـــنـــتـــخـــب الــ
)المتصدر( برصيد 6 نقاط، 
ــــى منذ  تـــذكـــرة الــعــبــور األولــ

الجولة الماضية.
يــذكــر أن ســومــر وإلفيدي 
شـــاركـــا فـــي جــمــيــع الــدقــائــق 
خــــــــــــالل لـــــــــقـــــــــاءي مـــنـــتـــخـــب 
ســــــــويــــــــســــــــرا الـــــمـــــاضـــــيـــــيـــــن 
بالمونديال أمام الكاميرون 

والبرازيل. 
)د ب أ(

إلفيدي

احتماالت التأهل في المجموعة السابعة
فيما يأتي احتماالت التأهل لثمن نهائي مونديال 

قطر 2022 في كرة القدم للمجموعة السابعة:
• صربيا )1( - سويسرا )3(، الكاميرون 

)1( - البرازيل )6(
• الــبــرازيــل ضمنت تأهلها وستتصدر 
فــي حـــال فــوزهــا أو تــعــادلــهــا، وفـــي حــال 
ــرا ســـتـــحـــدد  ــســ ــويــ خــــســــارتــــهــــا وفــــــــوز ســ

الصدارة بفارق األهداف.
• سويسرا ستتأهل في حال فوزها وتعادلها، 
باستثناء فوز الكاميرون، وأال يصب فارق 
األهداف في مصلحتها، وستقصى في 

حال خسارتها.

• صربيا والكاميرون بحاجة إلى الفوز 
للدخول في حسابات التأهل، وفي حال 
ــى فــــارق  ــ ــلـــجـــوء إلـ ــعـــا، يـــتـــم الـ ــا مـ فـــوزهـــمـ
األهداف وباقي المعايير، صربيا ستتأهل 
في حال فوزها وعدم فوز الكاميرون على 

البرازيل.
وفي حال تعادل منتخبين بعدد النقاط، يتم 

اللجوء إلى:
• فارق األهداف.
• عدد األهداف.

• عدد النقاط في المواجهات المباشرة بين 
المنتخبات المتعادلة.

• فــــــــارق األهـــــــــــداف بـــيـــن الــمــنــتــخــبــات 
المتعادلة.

• عـــــــدد األهـــــــــــداف بــــيــــن الـــمـــنـــتـــخـــبـــات 
المتعادلة.

• ترتيب اللعب النظيف )بطاقة صفراء: 
نقطة، بطاقة صفراء ثانية-حمراء غير 

مباشرة: 3 نقاط، بطاقة حمراء مباشرة: 
4 نقاط، صفراء ثم حمراء مباشرة: 5 نقاط(.

وفي حال استمرار التعادل: سحب القرعة.

... وجانب من تدريبات المنتخب السويسريجانب من تدريبات المنتخب الصربي

https://www.aljarida.com/article/6514
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بينما تسعى البرتغال في مواجهتها اليوم أمام كوريا الجنوبية إلى حسم الصدارة لتجنب مواجهة 
البرازيل، فإن كوريا تتمسك باألمل، رغم صعوبة موقفها.

تــخــوض كــوريــا الــجــنــوبــيــة، ونجمها 
 أمام 

ً
 صعبا

ً
هيونغ-مين ســون، اختبارا

البرتغال، الضامنة للبطاقة األولــى في 
الــمــجــمــوعــة بــفــوزيــن مــتــتــالــيــيــن، الــيــوم 
)الجمعة( على استاد المدينة التعليمية.
ــة نــســخــة 2002 عــلــى  ــعـ وال تــمــلــك رابـ
أرضها مع اليابان، مصيرها بين يديها، 
ويــتــعــيــن عليها الــفــوز وانــتــظــار نتيجة 

مناسبة لها بين غانا واألوروغــواي 
ــتــــزاع الـــمـــركـــز الـــثـــانـــي مـــن مــمــثــل  النــ

القارة السمراء.
واستهلت كــوريــا الجنوبية، التي 

تخوض النهائيات للمرة الحادية 
ــــي تــــاريــــخــــهــــا، مـــشـــوارهـــا  ــرة فـ عــــشــ

بتعادل سلبي ثمين أمام األوروغواي، 
لكنها سقطت أمام غانا 2-3 في الجولة 

الثانية.

وتلعب كــوريــا الجنوبية الــمــبــاراة 
فــي غــيــاب مــدربــهــا الــبــرتــغــالــي بــاولــو 
بينتو، لطرده عقب الصفارة النهائية 
للمباراة ضد غانا، بسبب احتجاجه 
على الحكم اإلنكليزي أنتوني تايلور، 
لـــعـــدم فــســحــه الـــمـــجـــال لــتــنــفــيــذ ركــلــة 
ركنية في الثواني األخيرة من الوقت 

بدل الضائع.
لــكــن الــمــهــمــة لـــن تــكــون 

سهلة أمام البرتغال الساعية إلى ضمان 
الــصــدارة، لتفادي مواجهة البرازيل في 

من النهائي.
ُ
ث

ــد أن حــــســــم الــمــنــتــخــب  ــؤكــ ــمــ ومــــــن الــ
البرتغالي للقمة أمــر في غاية األهمية، 
لتسهيل مهمتها في الدور الثاني، ومن 
ثــم اللعب مــن أجــل تحقيق الــفــوز، عكس 

الحال في مواجهة المنتخب البرازيلي.
ويلعب الــفــريــق الــيــوم أمــام المنتخب 
 أن 

ً
الكوري لتجنب الخسارة، خصوصا

فوز المنتخب الغاني بأكثر من 3 أهداف 
يعني اقتناصه للقمة.

ومن المنتظر أن يمنح الجهاز الفني 
ــدد مــن  ــعــ ــبــــرتــــغــــال راحـــــــة لــ لـــمـــنـــتـــخـــب الــ
الالعبين األساسيين في مــبــاراة اليوم، 
مــن أجــل الــتــقــاط أنفاسهم، واالســتــعــداد 
بــشــكــل جــيــد لـــلـــدور الــثــانــي، إلـــى جــانــب 
تفادي اإليقاف بالنسبة لالعبين الذين 
حصلوا على بطاقات صفراء في الــدور 

األول.

ــي  ــنــ ــفــ  قـــــــــــال الـــــــمـــــــديـــــــر الــ
لمنتخب كــوريــا الجنوبية، 
البرتغالي باولو بينتو، عن 

مواجهة البرتغال اليوم:  
ــّد كــبــيــر،  »يــنــتــظــرنــا تـــحـ
ــون عـــلـــى  ــ ــ ــكـ ــ ــ عــــلــــيــــنــــا أن نـ
مستواه، وتقديم أداء جيد، 
لـــنـــتـــمـــكـــن مـــــن الـــــفـــــوز عــلــى 

البرتغال«.
ــتـــو، خـــالل  ــنـ ــيـ وأضـــــــــاف بـ
الــمــؤتــمــر الــصــحــافــي أمـــس: 
»يجب علينا أن نكمل المسار 
ونــســتــمــر فــــي الـــلـــعـــب بــشــكــل 
 ،

ً
جيد، أمامنا خصم قوي جدا
.»

ً
 أو جماعيا

ً
سواء كان فرديا

ــذا الـــفـــريـــق مــن  ــ وتــــابــــع: »هــ
بين أفــضــل أجــيــال البرتغال، 
ــل إلـــــى دور الــــــ 16،  ــأّهــ لـــقـــد تــ
وســيــحــاول أن يحتل المرتبة 
األولـــــى فـــي الــمــجــمــوعــة، وبــكــل 
 مــن 

ً
ــذا يـــعـــنـــي مـــــزيـــــدا ــ ــيـــد هــ ــأكـ تـ

الصعوبة بالنسبة إلى فريقنا«.

وأردف بــيــنــتــو: »أؤمــــــن بـــقـــدرات 
فريقي، وأعـــرف أنــهــم سيبذلون ما 
بوسعهم، وأنا متأكد أنهم قادرون 
عـــلـــى اتــــخــــاذ الـــــقـــــرارات عـــلـــى أرض 
الملعب، الفريق البرتغالي منظم، 
ــلــــى مـــجـــمـــوعـــة العـــبـــيـــن  يـــعـــتـــمـــد عــ
أصحاب مستوى رفيع، هما تأهال 
بــالــفــعــل، ولـــن يــتــغــّيــر ذلـــك حــتــى لو 
انــتــهــى الــلــقــاء بــالــتــعــادل، لــكــن نحن 

مطالبون بالفوز فقط«.
ــانـــو،  ــيـ ــتـ ــريـــسـ ــة كـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ وعــــــــن مـ
قــال بينتو: »علينا أال نقلق بشأن 
ــقـــط، لـــكـــن نــفــكــر فــي  كــريــســتــيــانــو فـ
الــخــصــم كــمــجــمــوعــة، لــكــن نــحــاول 

مواجهة منافسنا القوي«.

سانتوس: لم نفكر في المستقبل

وفــــي الــمــقــابــل تـــحـــدث فــرنــانــدو 
ســانــتــوس، الــمــديــر الفني لمنتخب 
البرتغال، عن كيفية تعويض غياب 
كريستيانو رونالدو نجم المنتخب، 

بــعــد إنـــهـــاء مــســيــرتــه فـــي الــســنــوات 
المقبلة.

وقــــــال ســـانـــتـــوس، فــــي الــمــؤتــمــر 
ــا  ــبــــل مــــــبــــــاراة كــــوريــ ــافــــي قــ الــــصــــحــ
الجنوبية، أمـــس، »فــي الــمــاضــي تم 
استبدال رونالدو، لدينا بديل حال 
لم يلعب، لكن ال نفكر في المستقبل، 
جزء من اللعبة أن تكون لدينا خطة 
لــكــل العــــب، ولــيــس ضـــروريـــا أن كل 
العــــب يــجــب أن يــلــعــب كـــل مـــبـــاراة، 

لدينا خطة«.
وأردف: »لدينا 3 العبين تأكدت 
مــشــاركــتــهــم الـــيـــوم، أمـــا غــيــرهــم فلم 
يــحــســم أمـــرهـــم، الــالعــبــون لياقتهم 
جيدة، ولدي خيارات بين عدة منهم، 
علينا التعامل مع البطاقات الصفراء 
التي حصلنا عليها، من يشارك غدا 
يلعب وثقتي معه، كل مباراة سنأخذ 
الــخــيــار الــمــنــاســب ونــخــتــار الــالعــب 
الــذي أثبت نفسه بمستواه الجيد، 
نأخذ كل مباراة في المونديال على 
حدة، نأمل أن نكون جميعا جاهزين 

للعب، لكن المهم أن يحصل 
الالعبون على راحة لتجنب 
اإلرهــــاق«، متابعا: »الشعب 
الــبــرتــغــالــي يــؤكــد أنــنــا من 
أفــضــل المنتخبات، وأننا 
نملك مجموعة مــن أفضل 
الالعبين في العالم وكلنا 

نؤمن بذلك«.
وحـــول عــدم لعب رونــالــدو 

فــــــــي كــــــــوريــــــــا مــــــــن قــــــبــــــل، قـــــال 
ســانــتــوس: »عليكم أن تسألوا 

ــتـــــوس ورونــــــــــالــــــــــدو عـــن  ــنـــ ــوفـــ يـــ
ذلـــــــــك، ألنــــــــه ذهــــــــب إلــــــــى كــــوريــــا 
ــتـــوس، نـــحـــن نـــكـــن كــل  ــنـ ــع يـــوفـ مــ
االحترام لكوريا والشعب الكوري 

ورونالدو كذلك«.
وواصــل: رونالدو يتدرب وإن 
كــــان وضـــعـــه الـــبـــدنـــي يــســمــح له 
بــالــلــعــب فسيلعب، حــظــوظــه في 

اللعب نسبتها 50:50.

اإليقاف يهدد 4 العبين برتغاليين اإلصابة تنهي مهمة نونو منديش بالبطولة
يخوض منتخب البرتغال، الــذي تأهل 
حسابيا بالفعل لــدور الــــ16 لكأس العالم، 
قطر 2022، مــبــاراة الجولة األخــيــرة ضمن 
الــمــجــمــوعــة الــثــامــنــة، ويــضــع عــيــنــيــه على 
المركز األول، الــذي لم يحسم بعد، وكذلك 
ــتــــي حــصــل  عـــلـــى الــــبــــطــــاقــــات الــــصــــفــــراء الــ
عليها جـــواو فيليكس وبــرونــو فرنانديز 

وروبن دياش وروبن نيفيز، الذين شاركوا 
كــأســاســيــيــن فـــي الــجــولــتــيــن الــســابــقــتــيــن، 
والذين يواجهون خطر الغياب عن دور الـ16 

حال حصولهم على بطاقة صفراء أخرى.
ويــكــمــل دانــيــلــو بــيــريــرا، الــــذي غـــاب عن 
مواجهة أوروغواي بسبب تعرضه لكسر في 
ثالثة ضلوع أثناء المران، قائمة الالعبين 

الــبــرتــغــالــيــيــن الــذيــن حــصــلــوا عــلــى بطاقة 
صفراء أثناء البطولة، والتي يتعرض فيها 
الالعب لإليقاف حال حصوله على بطاقتين 

صفراوين.

خسر المنتخب البرتغالي جهود ظهيره 
الشاب نونو منديش لما تبقى من نهائيات 
مونديال قطر لكرة القدم، حسبما أفاد االتحاد 

البرتغالي للعبة.
وكشف االتحاد البرتغالي أن ظهير باريس 
سان جرمان الفرنسي، البالغ 20 عاما، يعاني 
من إصابة في الفخذ تعرض لها خالل الفوز 

على األوروغواي 2-صفر، في الجولة الثانية 
لــــدور الــمــجــمــوعــات، وســيــكــون »غــيــر متوفر 

للمشاركة في نشاطات المنتخب الوطني«.
ــنـــه مــن  ــكـ ــمـ ورغـــــــــم اإلصــــــابــــــة وعـــــــــدم تـ
إكمال المشوار مع كريستيانو رونالدو 
ورفــــاقــــه، ســيــبــقــى مــنــديــش »ضـــمـــن وفــد 
المنتخب الــوطــنــي، حــيــث ســيــبــدأ العمل 

مــن أجـــل الــتــعــافــي«، وفـــق بــيــان االتــحــاد.
وغــــاب مــنــديــش عـــن الـــمـــبـــاراة األولـــــى في 
ــام غــانــا )3-2( بــســبــب إجــهــاد  الــنــهــائــيــات أمــ
عــضــلــي، ثـــم شـــــارك فـــي الـــلـــقـــاء الـــثـــانـــي ضد 
األوروغـــــــواي، حــيــث تــعــرض لــإلصــابــة قبيل 
انــتــهــاء الـــشـــوط األول، لــيــخــرج مـــن الملعب 

وهو يبكي.

غانا واألوروغواي... أهداف مشتركة
ــي إلــــى  ــانــ ــغــ يـــســـعـــى الـــمـــنـــتـــخـــب الــ
ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد 
عــنــدمــا يــواجــه منتخب األوروغـــــواي 
اليوم الجمعة، في الجولة الختامية 
مـــن مــنــافــســات الــمــجــمــوعــة الــثــامــنــة 

لمونديال قطر في كرة القدم.
ويعمل منتخب غانا على تحقيق 
الــفــوز لضمان الــتــأهــل لــلــدور الثاني 
ــال  ــغــ ــرتــ ــبــ ــال 2022 مــــــع الــ ــ ــديـ ــ ــونـ ــ ــمـ ــ لـ
المتصدرة برصيد 6 نقاط جمعتها 
من انتصارين متتاليين، إلــى جانب 
ــأر مـــن هــزيــمــتــه الــتــاريــخــيــة أمـــام  ــثـ الـ
منافسه اليوم، في نسخة كأس العالم 
2010 الــــتــــي اســـتـــضـــافـــتـــهـــا جـــنـــوب 

إفريقيا. 
وحـــرمـــت األوروغــــــــــواي غـــانـــا من 
إنجاز تاريخي، عندما أطاحت بها 
مــن الـــدور ربــع النهائي للمونديال 
ــيـــح فــي  ــرجـ ــتـ ــــركـــــالت الـ اإلفــــريــــقــــي بـ
مــبــاراة »شهيرة« ال تــزال خــالــدة في 
ــان بلمسة الــيــد »الشيطانية«  األذهــ
المتعمدة للمهاجم المشاكس لويس 
ســواريــس فــي الــثــوانــي األخــيــرة من 
الشوط اإلضافي إلبعاد كرة كانت في 

طريقها الى معانقة الشباك.
وقتها انبرى أسامواه جيان للركلة 
لــكــنــه أهـــدرهـــا، فــاحــتــكــم المنتخبان 
الـــى ركـــالت الــتــرجــيــح الــتــي ابتسمت 
للمنتخب االمــيــركــي الــجــنــوبــي 2-4، 
وأوقفت الحلم الغاني بأن يصبح أول 
منتخب إفريقي يصل إلى دور نصف 

النهائي.

ويدخل المنتخب الغاني مواجهة 
اليوم بأفضلية احتالل المركز الثاني 
برصيد ثالث نقاط مقابل نقطة واحدة 

لألوروغواي صاحبة المركز األخير.
 
ً
 أيــضــا

ً
وقـــد يــكــون الــتــعــادل كــافــيــا

في حــال تعثر كوريا الجنوبية أمام 
ــو  ســـيـــلـــيـــســـاو الـــــقـــــارة الــــعــــجــــوز، وهـ
أمـــر صــعــب غــايــة فــي عــالــم الــســاحــرة 

المستديرة، حينما يرتبط مصيرك 
بنتائج اآلخرين.

الفوز فقط

أما األوروغواي، بطلة العالم عامي 
1930 و1950، فستكون مطالبة بالفوز 
من أجل التأهل، ألن التعادل والخسارة 

سيلقيان بــهــا خـــارج قــطــر، وهـــو أمــر 
يــدركــه جــيــدا الــجــهــاز الــفــنــي ونــجــوم 
عد المباراة للفريق بمنزلة 

ُ
الفريق، إذ ت

ــار امــــام  ــيـ الـــحـــيـــاة أو الــــمــــوت، وال خـ
الالعبين إال الظفر بالنقاط الــثــالث، 
ــادل كــوريــا  ــعـ ــارة أو حــتــى تـ مـــع خـــسـ

الجنوبية لضمان التأهل.

العــب خط الوسط الكوري 
الجنوبي سون هيونغ مين 

تدريب البرتغال في ملعب نادي الشحانية  )رويترز(يحضر التدريب )أ ف ب( البرتغال لتجنب مواجهة 
البرازيل على حساب كوريا

6:00م
البرتغالx كوريا ج

العبو األوروغواي في التدريب األخيرجانب من تدريب العبي غانا )رويترز(

6:00م
غاناx األوروغواي

فرناندو سانتوسباولو بينتو

بينتو: ينتظرنا تحّد... سانتوس: لدينا بديل لرونالدوبينتو: ينتظرنا تحّد... سانتوس: لدينا بديل لرونالدو
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يصطدم المنتخب األرجنتيني 
 السبت 

ً
بنظيره األســتــرالــي غـــدا

في دور الـ 16 من مونديال قطر 
.2022

ــغـــو«  ــانـ ــتـ ــعـــى نــــجــــوم »الـ ويـــسـ
إلــــى تــأكــيــد الــتــرشــيــحــات، الــتــي 
ــرز  ــ ــة أبــ ــمــ ــائــ ــلــــى قــ وضــــعــــتــــهــــم عــ
المنتخبات الــقــادرة على الفوز 
بــالــلــقــب، وعــكــس الـــصـــورة الــتــي 
ظهر عليها الفريق فــي مباراته 
األولــــــــــــى الـــــتـــــي خــــســــرهــــا أمــــــام 
السعودية 1-2، قبل أن ينتفض 
ليونيل ميسي وزمالؤه ويحققوا 
ــلـــى كــــل مــــن الــمــكــســيــك  الــــفــــوز عـ
 ويـــتـــصـــدروا 

ً
ــا ــيــ ــوالــ ــدا تــ ــنــ ــولــ وبــ
المجموعة الثالثة.

وبــــــدا الــــمــــدرب األرجــنــتــيــنــي 
 خالل المباريات الثالث 

ً
متوترا

بــدور المجموعات وقــام بإجراء 
الــعــديــد مـــن الــتــغــيــيــرات فـــي كل 
 
ً
مــبــاراة، لكن ختامها كــان مسكا
بالنسبة للتانغو إذ قدم الفريق 
 في المواجهة 

ً
 جدا

ً
مستوى رائعا

أمــام بولندا، التي سيطر عليها 
األرجــنــتــيــنــيــون طــــوال فــتــراتــهــا، 
ــم أن يــــخــــرجــــوا بــغــلــة  ــهـ وكـــــــان لـ
ــــق اكـــتـــفـــى  ــريـ ــ ــفـ ــ ــن الـ ــكــ ــــرة، لــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
بــالــثــنــائــيــة، الــتــي أحـــرزهـــا مــاك 
اليستر وألــفــاريــز، ليكملوا 
المباراة بتمريرات عرضية 
 لــوقــوع إصــابــات 

ً
تــفــاديــا

 إلرهــاق الفريق 
ً
وتجنبا
.
ً
بدنيا

وكـــان أبـــرز مــا تميز بــه فريق 
الـــمـــدرب ســكــالــونــي قـــدرتـــه على 
االستحواذ والتمريرات العرضية 
ــورة كـــبـــيـــرة  ــ ــطــ ــ ــي تـــشـــكـــل خــ ــ ــتـ ــ الـ
عــلــى أي مــنــافــس، ومــــن الــمــؤكــد 
أن الـــتـــانـــغـــو ســـيـــواصـــل الــلــعــب 
بنفس الطريقة باالعتماد على 
الــجــنــاح دي مــاريــا عــلــى الــطــرف 
األيمن كذلك اإلبقاء على ميسي 

خــلــف الــمــهــاجــمــيــن لــالســتــفــادة 
مــن إمكانياته على التمرير في 
الــعــمــق إلـــى جــانــب تــوغــالتــه في 
ــافـــس، وفـــي  ــنـ ــمـ عـــمـــق مـــنـــاطـــق الـ
الوقت نفسه ظهر دفاع المنتخب 
 ،

ً
الالتيني بصوره متوازنة جــدا

ــو خــــــط الــــوســــط  ــ ــبـ ــ وســــــاهــــــم العـ
 
ً
بـــاإلســـنـــاد الـــدفـــاعـــي خــصــوصــا
 من 

ً
دي بول الــذي استعاد كثيرا

إمكانياته التي غابت في المباراة 
األولى أمام السعودية.

أستراليا ومستوى مختلف

ورغم ذلك، لن يكون من السهل 
تخطي عقبة أستراليا التي أظهرت 
 خـــــالل الـــســـنـــوات 

ً
ــرا ــيـ ــبـ  كـ

ً
نـــضـــجـــا

الــمــاضــيــة، الســيــمــا فـــي الــبــطــولــة 

الحالية مــونــديــال قطر 2022، إذ 
قدم رجــال المدرب غراهام أرنولد 
 في مواجهة تونس 

ً
مستوى رائعا

والــدنــمــارك وحسموا المباراتين 
بنتيجة 1 - صفر، لينتفض الفريق 
عقب الهزيمة في المباراة األولــى 

أمام فرنسا 4-1.
وتميز األستراليون بالتنظيم 
الدفاعي وإغالق المناطق الخلفية 

بشكل محكم، واللجوء للهجمات 
 على إمكانيات 

ً
الــمــرتــدة اعــتــمــادا

ــن  ــارتــ ــذلــــــك مــ ــكــــي وكــــ ــيــ ديــــــــــوك ولــ
برايثوايت لينجح فريق »الكنغر« 
بالتأهل لـــدور الستة عشر للمرة 

الثانية في تاريخهم بعد 2006. 
ويـــعـــول الــمــنــتــخــب األســتــرالــي 
، على تألق الــحــارس ماثيو 

ً
أيــضــا

ريــــــــان العـــــــب نــــــــادي كــوبــنــهــاغــن 

البلجيكي، الذي يمتلك خبرة طويلة 
ل بالده في 

ّ
في المحافل الدولية )مث

75 مباراة(. وسبق أن شارك ريان 
في كأس العالم مع منتخب بالده 
في مونديال روسيا 2018، إضافة 
إلى امتالكه تجربة مميزة مع نادي 
بــرايــتــون فـــي الــــــدوري اإلنــكــلــيــزي 
الممتاز »البريميرليغ«، وفي الدوري 

اإلسباني مع ريال سوسييداد.

واقعيةواقعية  »التانغو«»التانغو«  أمام الحلم األستراليأمام الحلم األسترالي
سيكون المنتخب األرجنتيني 

بقيادة النجم ليونيل ميسي 
على موعد مع اختبار صعب 
 ،

ً
عندما يواجه أستراليا غدا

في الدور ثمن النهائي من 
مونديال قطر 2022.

... والعبو »الكنغر األسترالي« خالل المباراة السابقة العبو منتخب األرجنتين خالل مباراة سابقة

يــعــانــي الــمــهــاجــم األرجنتيني 
 
ً
 زائدا

ً
 عضليا

ً
إنخل دي ماريا حمال

في عضلة الفخذ األيسر األمامية، 
ــهـــة  ــتــــه فـــــي مـــواجـ ــعـــد مــــشــــاركــ ــتـ لـ

 )السبت( محل شك.
ً
أستراليا غدا

وخــــــرج العـــــب يـــوفـــنـــتـــوس من 
ملعب الــمــبــاراة بعد مـــرور ساعة 
أمام بولندا، وتم استبداله بلياندرو 
باريديس، ليغادر الملعب وعلى 

مالمحه اآلالم العضلية.
وخـــــضـــــع دي مـــــــاريـــــــا، أمــــــس، 
لــلــعــديــد مـــن الــفــحــوصــات الطبية 
الــــتــــي اســـتـــبـــعـــدت كــــونــــه تــعــرض 
إلصابة، حيث صرح مدربه ليونيل 
سكالوني باألمس: »شعر بآالم في 
عضلة الفخذ األمامية، شعر بشد، 
وقررنا تغييره، ألنه مهم بالنسبة 

لنا، وال نريد المخاطرة«.

وســيــخــضــع الــــالعــــب لــلــعــالج، 
ورغم أنه غير مستبعد من اللعب 
ــمــن الــنــهــائــي، فـــإن مشاركته 

ُ
فــي ث

 
ً
أمام أستراليا تبقى محل شك، نظرا

لضيق الوقت حتى التعافي.
 )إفي(

سعد مارادونا
ُ
سعد مارادوناليونيل: أرقامي القياسية ت
ُ
ليونيل: أرقامي القياسية ت

أكـــــد نـــجـــم الــمــنــتــخــب األرجــنــتــيــنــي 
ليونيل ميسي، أن الــراحــل األســطــورة 
ــانـــدو مـــارادونـــا »ســيــكــون  ديــيــغــو أرمـ
« غداة تحطيمه )البرغوث( 

ً
 جدا

ً
سعيدا

الرقم القياسي لعدد المشاركات في 
ــاراة الــفــوز  ــبـ كــــأس الــعــالــم )22( فـــي مـ
عــلــى بــولــنــدا بــهــدفــيــن نــظــيــفــيــن، ليبلغ 
ــمــن النهائي من 

ُ
»ألبيسيليستي« دور ث

صدارة المجموعة الثالثة.
، والــمــرجــح أن 

ً
ــال ابـــن الــــ 35 عـــامـــا وقــ

يــخــوض مــونــديــالــه األخــيــر: »علمت ذلك 
، لــم أكــن أعـــرف ذلـــك. مــن الــرائــع أن 

ً
أخــيــرا

 على االستمرار في بلوغ هذا 
ً
أكون قادرا

الــنــوع مــن األرقـــــام الــقــيــاســيــة. أعــتــقــد أن 

 لي، ألنه أظهر 
ً
 جدا

ً
دييغو سيكون سعيدا

 
ً
 الكثير من المودة. كان سعيدا

ً
لي دائما

 عندما ســارت األمــور على ما يرام 
ً
دائما

بالنسبة لي«.
وعـــن إهـــــداره ركــلــة جــــزاء فــي الدقيقة 
39 إثـــر تــصــدٍّ رائــــع لــلــحــارس الــبــولــنــدي 
فويتشيغ شتشيزني، أكد قائد المنتخب 
األرجــنــتــيــنــي أنـــه »ســعــيــد بــهــذه الــمــبــاراة 

الكبيرة«.
وللمفارقة، أن ركلة الجزاء هذه كانت 
رقم 39 التي يهدرها ميسي في مسيرته.

وأردف: »حــقــقــنــا هــدفــنــا األول، وهــو 
الــتــأهــل مــن هـــذه الــمــجــمــوعــة فــي المركز 
األول، بعد أن بــدأنــا كما فعلنا )خسارة 

أمام السعودية 1-2(. لقد أصبت باإلحباط 
إلهــدار ركلة الــجــزاء، ألنني كنت أعلم أن 
 يمكن أن يغير الــمــبــاراة بأكملها، 

ً
هــدفــا

ويجعلك تلعب بطريقة مختلفة، لكنني 
أعتقد أنه من ركلة الجزاء التي أهدرتها 

خرج المنتخب أقوى«.
ـــــذي ســـجـــل هـــدفـــه  ــع مـــيـــســـي، الـــ ــ ــابـ ــ وتـ
الـــثـــامـــن فـــي الـــنـــهـــائـــيـــات، لــيــتــســاوى مع 
مارادونا، كثاني الهدافين األرجنتينيين 
غــــزارة خــلــف غــابــريــال باتيستوتا )10(: 
»شجعني الالعبون على مقاعد االحتياط، 
منا مباراة كبيرة مع لعب  وأعتقد أننا قدَّ
جميل. بعد الــهــدف األول، ســارت األمــور 
لمصلحتنا. بدأنا باللعب كما كنا نفعل 

 منذ فترة طويلة، وما أردنا القيام 
ً
سابقا

به منذ بداية المونديال، لكننا لم نتمكن 
من تحقيقه ألسباب مختلفة«.

وأضاف: »لكن بعد أن تمكنا من القيام 
بهذا، فذلك يمنحنا الثقة للمستقبل«.

وتطرق ميسي إلى مواجهة األرجنتين 
من النهائي، السبت، 

ُ
مــع أستراليا فــي ث

 أن كل شيء صعب. 
ً
: »نعرف مسبقا

ً
قائال

مــهــمــا كـــانـــت هـــويـــة الـــمـــنـــافـــس، ســتــكــون 
 ،

ً
ــرا ــيــ ــا ذلـــــك أخــ ــدنـ ــاهـ ــدة. شـ ــقـ ــعـ األمـــــــور مـ

على حسابنا، وأي منتخب بإمكانه أن 
يقدم مباراة جيدة والفوز عليك. سنبدأ 

.»
ً
االستعداد فورا

مشاركة دي ماريا محل شك

دي ماريا

ديجينيك: لن نواجه 11 ميسي
أكد مدافع منتخب أستراليا 
مــيــلــوس ديــجــيــنــيــك، أن مــبــاراة 
ــــمــــن نــهــائــي 

ُ
األرجـــنـــتـــيـــن فــــي ث

مونديال 2022 في قطر »ستكون 
 
ً
مــبــاراة يتواجه فيها 11 العبا
أمـــام 11 مثلهم. لــن نــواجــه 11 

ميسي، هناك واحد فقط«.
 
ً
وقــــــــال ديـــجـــيـــنـــيـــك: »دائـــــمـــــا
أعــجــبــت بــمــيــســي، وأعــتــقــد أنــه 
أفضل العب رأيته على اإلطالق، 
لـــكـــنـــه مـــــجـــــرد إنــــــســــــان مــثــلــنــا 
. من الشرف التواجد في 

ً
جميعا

من نهائي مونديال. هذا شرف 
ُ
ث

بحد ذاته«.
 ،)

ً
وأشــار ديجينيك )28 عاما

ــرة فــي  ــ والـــــــذي يــــشــــارك ألول مـ
مشواره ببطولة كأس عالم، إلى 
أن األرجنتين يحركها »دافع أن 
هذه قد تكون آخر بطولة كأس 
عــالــم لــمــيــســي، وهـــو يــرغــب في 
الفوز بها. سنحاول منعه. أنا 
مــن أشــد المعجبين بــه، لكنني 
أود الـــفـــوز بــكــأس الــعــالــم أكــثــر 

منه«.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، أبــــــرز 

ديجينيك أن أستراليا تعلمت 
ــا  ــة أمـــــــــــام فـــرنـــسـ ــ ــمـ ــ ــزيـ ــ ــهـ ــ ــن الـ ــ ــ مـ
4-1 فـــي الــجــولــة األولـــــى بـــدور 
المجموعات، مــا دفعها للفوز 

 على تونس والدنمارك.
ً
الحقا

وعــــن مـــواجـــهـــة األرجــنــتــيــن، 
ــال إنــــهــــا »ســـتـــكـــون مــخــتــلــفــة  ــ قــ
. أمامنا وقت لالستعداد. 

ً
تماما

 
ً
 مليئا

ً
نــدرك أنها تمتلك فريقا

بالنجوم. حتى ديــبــاال يجلس 
على دكة البدالء، وكذلك الوتارو 

مارتينيز«.
)إفي(

ديجينيك

سكالوني يأسف لقصر 
مدة االستعداد
أعــــــــــــــــرب مــــــــــــــــدرب مــــنــــتــــخــــب 
األرجنتين لكرة القدم، ليونيل 
سكالوني، عن أسفه، لقصر مدة 
اإلعـــــداد الــمــتــاحــة لــلــفــريــق قبل 

مواجهة أستراليا في دور الـ 
16 من مونديال قطر 2022، 
ــتــــي ســـتـــكـــون الـــســـبـــت،  الــ
 إلــى أنــه ال يمكن 

ً
مــشــيــرا

اعتبار »األلبيسيليتسي« 
 حتى 

ً
 مــفــضــال

ً
مـــرشـــحـــا

 
ً
اآلن، رغم تأهله متصدرا

مجموعته.
وأكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

ســــكــــالــــونــــي 
عـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــب 
ــار  ــ ــــصــ ــتــ ــ االنــ
على بولندا 
بــــــهــــــدفــــــيــــــن 
نظيفين، أن 
ــــرق  ــفـ ــ »كـــــــــل الـ

صعبة، ورأينا 
ــل.  ــعــ ــفــ ــالــ ذلــــــــــك بــ

لــقــد فـــــازت علينا 

السعودية، ولم نكن نتوقع ذلك. 
يمكن أن تتعرض للخسارة أمام 
فريق أوروبـــي أو إفريقي ومن 

أميركا الجنوبية«.
ـــى إذا  ــ ــتـ ـــ وأضـــــــــــــــاف: »حـ
كنت تلعب بشكل جيد 
ــكـــن ألي فــــريــــق أن  ــمـ يـ
يــفــوز عــلــيــك، وهــــذا ما 
حدث أمــام السعودية. 
كل المباريات صعبة، 
ومن يعتقد أن مواجهة 
ــا ســـتـــكـــون  ــ ــيـ ــ ــرالـ ــ ــتـ ــ أسـ
ــو  ــهــ ســــــهــــــلــــــة فــ

مخطئ«.

سكالوني

هولندا لتحقيق حلم األجيال السابقة
يــواجــه المنتخب الهولندي، 
الذي تصّدر المجموعة األولى، 
ــيـــره الـــمـــنـــتـــخـــب األمـــيـــركـــي،  نـــظـ
الــذي احــتــل وصــافــة المجموعة 
ــاد  ــتـ ــلـــى اسـ ــوم، عـ ــ ــيـ ــ الـــثـــانـــيـــة، الـ
خليفة الدولي في دور الـ 16 من 

مونديال قطر 2022.
ويسعى منتخب »الطواحين« 
إلـــى تــحــقــيــق الــحــلــم الــــذي عجز 
عن تحقيقه العديد من األجيال 
 
ً
السابقة للمنتخب الــذي دائــمــا

ــه الـــعـــديـــد مــن  ــفـــوفـ ضـــــّم فــــي صـ
نجوم اللعبة وأساطيرها، وعلى 
رأسهم يوهان كرويف والثالثي 
فان باستن وخوليت وريكارد، 
إلى جانب جيل ويسلي شنايدر 
وفــــان بــيــرســي، الــــذي كــــان قــاب 
قوسين من الظفر باللقب، إال أن 
إسبانيا وقفت لهم بالمرصاد 

في نهائي مونديال 2010.
ــيــــل الـــهـــولـــنـــدي  ويـــــبـــــدو الــــجــ
 مــن 

ً
ــا ــامــ ــمــ  تــ

ً
ــا ــلـــفـ ــالــــي مـــخـــتـ ــحــ الــ

حيث سمعة العبيه، إذ ال تزخر 
صــفــوفــه بــنــجــوم عــلــى مــســتــوى 
عــال، لكن االنــضــبــاط التكتيكي 
واإلمـــكـــانـــات الــبــدنــيــة حــاضــرة 

بقوة في هذا المنتخب.
ـــــت بـــعـــض 

ّ
ورغــــــــــم ذلــــــــــك، شـــــن

ــنــــدي  ــولــ ــهــ وســــــائــــــل اإلعــــــــــــالم الــ
حــمــلــة انــــتــــقــــادات واســــعــــة عــلــى 
أداء الـــطـــواحـــيـــن فـــي مـــونـــديـــال 
قــطــر، لــكــن الــمــدرب فـــان غـــال رّد 
، حــيــث قــــال: »ال 

ً
عــلــيــهــم ســـريـــعـــا

أتــفــق مــعــكــم. أعــتــقــد أن الجميع 
ســيــفــخــرون بــالــتــقــدم إلــى الــدور 
التالي. أعتقد أن األمــور ليست 

بهذا السوء«.
ــل فـــــــان غـــــــال تــســلــيــط  ــ ــ

ّ
ــــض وفــ

الضوء على دور ديباي ومارتن 
دي رون الـــلـــذيـــن ضــمــهــمــا إلــى 
فريقه لكأس العالم، على الرغم 
ــم يــكــن  ــ ــــن أن هــــــذا الـــثـــنـــائـــي لـ مـ
 بــشــكــل كــامــل وقـــت إعـــالن 

ً
الئـــقـــا

الــتــشــكــيــلــة، وقــــــال: »أنـــــا ســعــيــد 

ــذت هــــذا  ــ ــخــ ــ ــ
ّ
ــلــــغــــايــــة، ألنــــنــــي ات لــ

القرار، ألنهما أصبحا في كامل 
الــجــاهــزيــة اآلن وهــمــا يــخــدمــان 

خطط الفريق«.
ولـــــــعـــــــل أبــــــــــــــرز إيـــــجـــــابـــــيـــــات 
المنتخب »البرتقالي« فــي هذه 
البطولة بزوغ نجم جاكبو الذي 
ــن خـــــالل أدائـــــه  لـــفـــت األنــــظــــار مــ
ــع الـــــذي تـــّوجـــه بــتــســجــيــل  ــرائــ الــ
ــات  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ هـــــــــدف فـــــــي جــــمــــيــــع مـ
المنتخب وأمام كل من السنغال 

واإلكوادور وهولندا.

أميركا بأفضل أحوالها

من جانبه، يعيش المنتخب 
األمــيــركــي فــتــرة مــثــيــرة فــي هــذا 
الــمــونــديــال، فقد تمّكن منتخب 
»بــــالد الـــعـــم ســـــام«، مـــن تــحــقــيــق 
طـــــمـــــوحـــــات جـــــمـــــاهـــــيـــــره، بـــعـــد 
ــاراة الـــحـــاســـمـــة  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ الـــــفـــــوز بـ
واألخــــيــــرة بـــــدور الــمــجــمــوعــات 

أمام المنتخب اإليراني، بعد أن 
تعادلت في أول مباراتين أمام 
 

ّ
ويلز وإنكلترا، وبذلك لم يتلق

أي هزيمة حتى اآلن.
ويـــعـــّول الــمــنــتــخــب األمــيــركــي 
على كريستيان بوليسيك الذي 
سجل هدف الحسم أمــام إيــران، 
ــبــــح مـــحـــط إعـــجـــاب  والــــــــذي أصــ

وإشادة زمالئه.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن صـــعـــوبـــة 
المهمة، فإن مونديال قطر أثبت 
أن الــفــروق بــيــن الــمــنــتــخــبــات لم 
 األخطاء 

َ
تعد كبيرة، فمن يتالف

الـــفـــادحـــة بـــإمـــكـــانـــه إســــقــــاط أي 
خــصــم، وهـــذا مــا يــأمــلــه الــمــدرب 
كــريــغ بــيــرهــالــتــر الـــذي قــال بعد 
انــتــهــاء دور الــمــجــمــوعــات »اآلن 
ــيء. مــا  ــ يــمــكــن أن يـــحـــدث أي شـ
يـــتـــعـــّيـــن عــلــيــنــا الـــقـــيـــام بــــه هــو 
الــذهــاب لــلــمــبــاراة تــلــو األخـــرى، 
ــّر  ــو سـ واســـتـــبـــســـال العـــبـــيـــنـــا هــ

نجاحنا«.

Quote1

https://www.aljarida.com/article/6490
https://www.aljarida.com/article/6491


العدد 5199 / الجمعة 2 ديسمبر 2022م / 8 جمادى األولى 1444هـ

رياضة
18

ميخنيفيتش: سينتقدوننا أمام فرنسا الخطيرة
ــدرب مــنــتــخــب بــولــنــدا،  ــدى مــ أبــ
تشيسالف ميخنيفيتش، سعادته 
بــالــتــأهــل لــثــمــن نــهــائــي مــونــديــال 
2022 فـــي قـــطـــر، حــيــث ســيــواجــه 
فــرنــســا حــامــلــة الــلــقــب، رغـــم األداء 
الضعيف الذي أظهره العبوه في 
مــواجــهــة األرجــنــتــيــن بــخــتــام دور 

المجموعات.
وقـــــــــال مـــيـــخـــنـــيـــفـــيـــتـــش، عــقــب 
ــفـــوز  الــــــمــــــبــــــاراة الـــــتـــــي انــــتــــهــــت بـ
األرجـــنـــتـــيـــن بـــهـــدفـــيـــن نــظــيــفــيــن، 
»تأهلنا بعد الكثير من السنوات 
وســـوف نستمتع. أمــامــنــا مــبــاراة 
صعبة ويمكن أن ينتقدونا فيها 
أيــضــا. أتــفــهــم اآلراء. لــقــد خسرنا 
ولــم نــقــدم أفــضــل أداء ولكننا في 
النهاية حققنا الهدف« وهو التأهل 
لــدور الـــ 16 بفضل فــارق األهــداف 

مع المكسيك.
وأبــــدى أســفــه ألن نــجــم الفريق 
روبرت ليفاندوفسكي لم تسنح له 
الكثير من الفرص للتسجيل، وقال: 
ــه لــيــفــانــدوفــســكــي صــعــوبــة  ــ »واجــ

ــم نـــســـاعـــده حتى  فـــي الـــمـــبـــاراة. لـ
يسجل. إذا كان ميسي يلعب معنا 
ولــيــفــانــدوفــســكــي مـــع األرجــنــتــيــن 
لــكــان سجل 5 أهــــداف. ولكننا لم 
نمنحه الكرات. إنه مهاجم كبير. 
 ولكننا لم 

ً
أتمنى أن يسجل دائما

نحظ بفرصة لهذا«.
وأضــــــاف: »نــحــن ســـعـــداء ألنــنــا 
أنــهــيــنــا دور الــمــجــمــوعــات بــأربــع 
نــقــاط. هــنــاك فـــرق تــأهــلــت بثالث 
نقاط. نحن فزنا بمباراة وتعادلنا 
ــنــــاك  ــــرف أن هــ ـــــعــ فـــــــي أخـــــــــــــرى. نـ
مــنــتــخــبــات تــلــعــب أفــضــل ولكننا 

وصلنا إلى النتيجة اإليجابية«.
وعــــن مــواجــهــة فــرنــســا حــامــلــة 
ــال:  ــائـــي، قــ ــهـ ــنـ ــي ثـــمـــن الـ الـــلـــقـــب فــ
 خــطــيــرة. لطالما 

ً
ــا ــمـ  دائـ

ً
»فـــرنـــســـا

حظيت بالعبين. أعرف نجاحاتها 
 
ً
 كـــبـــيـــرا

ً
 وتـــمـــتـــلـــك فــــريــــقــــا

ً
جـــــيـــــدا

بإمكانيات فــرديــة ويمكنه الفوز 
ــن يــلــتــقــي  ــل مــ عـــلـــى أي خـــصـــم. كــ

بفرنسا سيواجه مشكالت«. 
)إفي(

هيولماند يثير الغموض 
بشأن مستقبله

لــــــــــــــم يــــــــتــــــــخــــــــد كــــــاســــــبــــــر 
هـــيـــولـــمـــانـــد، الــــمــــديــــر الــفــنــي 
 بشأن 

ً
 نــهــائــيــا

ً
لمنتخب الــدنــمــارك قـــرارا

مـــا إذا كــــان ســيــبــقــى فـــي مــنــصــبــه أم ال، 
ــريـــق الـــمـــفـــاجـــئ مــــن دور  ــفـ ــروج الـ ــ بـــعـــد خــ
المجموعات بنهائيات كــأس العالم لكرة 

 في قطر.
ً
القدم، المقامة حاليا

وصــرح هيولماند أمس »اآلن ليس وقت 
 بعد«.

ً
االستنتاجات. لم أتخذ قرارا

وكان بيتر مولر، المدير الرياضي لالتحاد 
الــدنــمــاركــي لــكــرة الــقــدم، أعـــرب األربـــعـــاء عن 
، إن االتــحــاد يعتزم 

ً
ثقته بــهــيــولــمــانــد، قــائــال

ــم  ــ ــده بـــعـــد نـــهـــائـــيـــات كــــــأس األمـ ــقــ تـــمـــديـــد عــ
األوروبـــيـــة )يـــورو 2024(، الــتــي تستضيفها 

ألمانيا.
وقال مولر في مؤتمر صحفي عقب خسارة 
المنتخب الدنماركي صفر / 1 أمام أستراليا 
فــي ختام مبارياته بالمجموعة الرابعة من 
مــرحــلــة الــمــجــمــوعــات فـــي الــمــونــديــال »نــحــن 
 بوجود كاسبر، ونعتقد أن لديه 

ً
سعداء جدا

الكثير ليساهم به في مساعدة الفريق على 
 في المسابقات المقبلة«.

ً
المضي قدما

 ،
ً
 ريــاضــيــا

ً
ــاف مــولــر »بــصــفــتــي مـــديـــرا وأضــ

. بــالــطــبــع، 
ً
فــإنــنــي أتــحــمــل الــمــســؤولــيــة أيـــضـــا

 بما 
ً
 ألننا لم نقدم أداء جيدا

ً
إنه خطأي أيضا

يكفي في تلك النسخة من كأس العالم«.
في المقابل، أكد هيولماند أن دعم االتحاد 

»ال يمكن أن يؤخذ على أنه أمر مسلم به«.
وكانت الجماهير الدنماركية تتوقع ظهور 
منتخب بالدها بشكل أفضل مما بدا عليه في 
مونديال قطر، السيما بعد بلوغه الدور قبل 
النهائي لبطولة كأس األمم األوروبية )يورو 
2020( فــي صــيــف الــعــام الــمــاضــي، وصــعــوده 
المقنع لــكــأس الــعــالــم، غير أن الــفــريــق حصل 
على نقطة واحــدة فقط مــن مبارياته الثالث 
الـــتـــي خــاضــهــا فـــي الــمــجــمــوعــة الـــتـــي ضــمــت 
منتخبات فرنسا وأستراليا وتونس، ليقبع 

في مؤخرة الترتيب.
)الدوحة - د ب أ(

هيولماند

حارس اإلكوادور ينفي اعتزاله
نفى حارس مرمى منتخب اإلكوادور هرنان 
جالينديز اعتزاله اللعب مع منتخب بــالده، 
بعدما أساءت وسائل اإلعالم المحلية تفسير 
رســالــتــه الــتــي نــشــرهــا عــبــر مــواقــع الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي، واعــتــبــرتــهــا كــــوداع مــن الــالعــب 

لمنتخب »التريكولور«.
وبعد إقصاء اإلكوادور في مرحلة 

المجموعات بمونديال قطر 2022، 
نــشــر جــالــيــنــديــز رســـالـــة أعـــرب 
فيها عن حزنه وشعوره بالظلم 
لعدم التمكن من التأهل لثمن 
النهائي، لكنه أيضا أعرب فيها 
عـــن امــتــنــانــه الــكــبــيــر لــخــوض 

كأس العالم.
وأوضح: »لقد انتهت مرحلة 
فـــي حــيــاتــي انــتــظــرتــهــا لــفــتــرة 
طــويــلــة. ســأكــون دائــمــا ممتنا 
ــل خـــــــاص لـــــلـــــرب، ألنــــه  ــكـ ــشـ بـ
جــعــلــنــي أعـــيـــشـــهـــا. فــكــونــي 
 من هذا الفريق الذي 

ً
ا جزء

فعل كل ما يمكنه للدفاع 
عن ألوان بلدنا سيمألني 
 :

ً
دائما بالفخر«، مضيفا

ــــدي  ــلـ ــ »اإلكـــــــــــــــــــــــــــــوادور بـ

 بكل مــا لدي 
ً
وســأدافــع عنها دائــمــا

للقيام بذلك«.
وفسرت وسائل اإلعالم المختلفة 
ــذه الـــكـــلـــمـــات عــلــى  ــ فــــي اإلكــــــــــوادور هـ
أنــهــا وداع للمنتخب الــوطــنــي، لكن 
ــز تـــــــــــدارك األمــــــر  ــنــــديــ ــيــ ــالــ جــ
 »لــــــن أتـــخـــلـــى عــن 

ً
ــا ــعــ ــريــ ســ

.»
ً
الفريق أبدا

ونــشــر حـــارس المرمى 
صـــــــــــــورة ألحــــــــــد األعــــــــــالم 
اإلكـــــــــوادوريـــــــــة الـــعـــمـــالقـــة 
الــــمــــعــــروضــــة عـــلـــى أرض 
ــعـــب فـــــي الـــلـــحـــظـــات  ــلـ ــمـ الـ
الــــتــــي ســـبـــقـــت مـــبـــاريـــات 
كأس العالم، وكتب: »كلما 
احتاجوا إلي سأكون هناك 

عن هذا العلم«.لـــلـــدفـــاع 
وكــــان جــالــيــنــديــز )35 عـــامـــا( الــحــارس 
األســـــاســـــي لــلــمــنــتــخــب اإلكـــــــــــــــوادوري فــي 
ــع شـــارك  الــمــونــديــال بــعــد مــوســم رائــ
خــــاللــــه فـــــي إحــــــــــراز أول لــقــب 
الـــــــدوري اإلكــــــــــوادوري لــفــريــقــه 

المحلي، أوكاس. 
)إفي(

رحيل مارتينو بعد الخروج 
من المونديال
أعلن األرجنتيني خيراردو 
»تاتا« مارتينو انتهاء مشواره 
مع منتخب المكسيك بمفعول 
فــوري، رغم فوزه األربعاء على 
السعودية 2-1، في نهاية دور 
الــمــجــمــوعــات لــمــونــديــال قطر 

2022 لكرة القدم.
وأنــــــــهــــــــت الــــمــــكــــســــيــــك دور 
المجموعات في المركز الثالث 
بــمــجــمــوعــتــهــا الــثــالــثــة بــفــارق 
ــنـــدا الــمــتــأهــلــة،  ــدف عــــن بـــولـ ــ هـ
فأخفقت فــي بــلــوغ الــــدور ثمن 

النهائي ألول مرة منذ 1990.
وقال مارتينو: »أنا المسؤول 
الرئيس عن اإلحباط والخيبة. 
هــذا مصدر حــزن لكني أتحّمل 
مسؤولية هــذا الــفــشــل. ينتهي 
عقدي مع الصافرة النهائية، وال 

يمكن فعل أي شيء آخر«.
 )

ً
ــان مــارتــيــنــو )60 عـــامـــا ــ وكـ

ــــى رأس  ــلــ ــ ــه عــ ــ ــامــ ــ ــهــ ــ ــم مــ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ تـ
المنتخب المكسيك عام 2019، 
 أنه أشرف على برشلونة 

ً
علما

اإلسباني في موسم 2014، ولم 
يحقق فيه أي نجاح يذكر.

إشادات بأداء »نسور قرطاج« رغم مرارة الخروج
احتفل التونسيون بفوز 

تاريخي في نهائيات كأس 
العالم على فرنسا، حاملة 

اللقب، أمس األول األربعاء، 
لكنهم خرجوا من البطولة 

بنتيجة وأداء يستحقان 
اإلشادة.

احــتــفــت الــجــمــاهــيــر التونسية 
ــفـــوز مــنــتــخــب »نــــســــور قـــرطـــاج«  بـ
عــلــى فــرنــســا بطلة الــعــالــم بهدف 
ــي مـــنـــافـــســـات الــجــولــة  نـــظـــيـــف، فــ
الثالثة األخيرة من مونديال قطر 
لــكــرة الـــقـــدم، رغـــم مـــــرارة الــخــروج 
مــن دور المجموعات فــي ســادس 
مشاركة بالنهائيات، بينما أجمعت 
الصحف الصادرة أمس الخميس 

على أحقية التأهل لثمن النهائي.
ــــدت شـــــــــوارع الــعــاصــمــة  ــهـ ــ وشـ
ــاء أمــــــس األول  ــســ ــة، مــ ــيـ ــونـــسـ ــتـ الـ
ــاء، خـــــروج عــــدد كــبــيــر من  ــ ــعـ ــ األربـ
الــجــمــاهــيــر عــقــب انـــتـــهـــاء مـــبـــاراة 
تـــونـــس وبـــطـــل الـــعـــالـــم، الـــــذي زج 
مدربه ديدييه ديشامب بتشكيلة 
رديفة في الشوط األول، قبل الدفع 
بنجومه الكبار في الثاني، احتفاال 
بــاإلنــجــاز الــتــاريــخــي رغـــم خــروج 

تونس من سباق المونديال.
وتـــغـــنـــت الـــجـــمـــاهـــيـــر بــــــــاألداء 
الـــبـــطـــولـــي لــلــمــنــتــخــب الــتــونــســي 
أمـــام أبــطــال العالم 1998 و2018، 
وتمسكت بحظوظ بلوغ الــدور 
الثاني حين سجل مهاجم 
مونبلييه المخضرم 
وهبي الخزري )31 

 )
ً
هــــــــدف الــــتــــقــــدم، عــــــــامــــــــا

الـــــزغـــــاريـــــد فــي لـــتـــتـــعـــالـــى 
الــــــــمــــــــقــــــــاهــــــــي 
والــــــمــــــنــــــازل، 
خـــــــاصـــــــة أن 

الهدف تزامن مع تعادل سلبي بين 
أستراليا والدنمارك، قبل أن تنتهي 
الــمــواجــهــة بــفــوز »ســــوكــــروز« 1 - 
صفر، واللحاق بفرنسا المتصدرة 
بـ 6 نقاط وبفارق األهداف إلى ثمن 

النهائي.
ومـــــــــع الــــــصــــــافــــــرة الـــنـــهـــائـــيـــة 
لــلــمــبــاراتــيــن لـــم يــخــِف الــتــوانــســة 
فرحتهم بالفوز التاريخي األول 
لتونس على فرنسا، وحسرتهم 
على تــأهــل أســتــرالــيــا الــتــي فــازت 
على رجال المدرب جالل القادري 
1 - صفر، وحالت دون حصد أكثر 
من أربــع نقاط، في أفضل حصاد 

منذ مونديال األرجنتين 1978.

مشاعر مختلطة

تباينت مشاعر الــخــزري عقب 
نهاية الــمــبــاراة، فــقــال: »مشاعرنا 
مختلطة، نحن سعداء بفوزنا على 
منتخب مثل فــرنــســا، قدمنا أداء 
، وودعــنــا كـــأس العالم 

ً
ــدا  جــ

ً
جــيــدا

برأس مرفوع«.
وأضـــــــــاف مـــهـــاجـــم مــونــبــلــيــيــه 
الـــفـــرنـــســـي، الـــــذي بــــات أول العــب 
إفــريــقــي فـــي تـــاريـــخ كــــأس الــعــالــم 
يــســجــل فـــي 3 مـــبـــاريـــات متتالية 
ــام بلجيكا  ــ  )أمـ

ً
خــاضــهــا أســاســيــا

وبنما عــام 2018 وفرنسا 2022(، 
»نحن أمــام شعور حلو وآخــر مر، 
األمــــور كــانــت ســتــكــون مثالية لو 

تأهلنا بعد هذا الفوز الثمين، ولكن 
فــي الــنــهــايــة هـــذا خــطــأنــا ألنــنــا لم 

نفعل ما يكفي في أول مباراتين«.
ــده مــن  ــ ــيـ ــ ــزري رصـ ــ ــخــ ــ ورفــــــــع الــ
األهــــداف الــدولــيــة إلــى 25، وعــادل 
رقــــم الــســعــوديــيــن ســامــي الــجــابــر 
وسالم الدوسري في طليعة ترتيب 
الهدافين العرب بكأس العالم مع 

3 أهداف.
وكتب موقع راديو »موزاييك أف 
أم« معبرا عن خيبة الخروج: »مرارة 
كبيرة ممزوجة بفرح االنتصار على 
بطل العالم، صافرة الحكم أطلقت 
وانهمرت بعدها دمــوع ممزوجة 
بالفرح بعد االنتصار الباهر واألداء 

الرجولي لزمالء وهبي الخزري«.
وأضاف: »حسرة ومرارة كبيرة 
تعود بذاكرتنا إلى مباراة أستراليا 
التي كانت هدية لم نحسن قبولها 
 إلى األرقام 

ً
والتعامل معها«، مشيرا

الــتــي حققها منتخب تــونــس في 
أفــضــل »مــشــاركــة لمنتخبنا منذ 
 
ً
مـــونـــديـــال 1978، تــكــتــب تــاريــخــا
 لكنه منقوص مــن إنجاز 

ً
جــديــدا

العبور إلى الدور الثاني«.
ــلـــفـــزيـــون »نــســمــة  أمــــــا مــــوقــــع تـ
ســـبـــور« فــكــشــف عــبــر االخــصــائــي 
في اإلحصاء والتوثيق الرياضي 
عماد الكيالني من خالل تدويناته 
أن المنتخب التونسي بانتصاره 
عــلــى نــظــيــره الــفــرنــســي بــــات أول 
منتخب عربي ينجح في اإلطاحة 

بـــ »الـــديـــوك« خــالل الــمــونــديــال )13 
مباراة: 4 تعادالت و9 هزائم(، إلى 
ــــوز عــربــي  جـــانـــب تــحــقــيــقــه أول فـ
عــلــى حـــامـــل الـــلـــقـــب. كــمــا عــجــزت 
»الــديــوك« للمرة الثالثة عن زيــارة 
شباك منتخب عربي، فيما حافظ 
أيــمــن دحــمــان على نظافة شباكه 
فــي مباراتين، وهــو ثاني حــارس 
مرمى عربي )بعد المغربي الزاكي 
بـــادو فــي 1986( وســـادس حــارس 
مرمى إفريقي يحقق ذلك في نسخة 

واحدة بالمونديال.

ولـــــم تــقــتــصــر اإلشــــــــــادات على 
الــجــانــب الــتــونــســي، فــغــرد الشيخ 
محمد بــن راشـــد آل مكتوم نائب 
رئيس اإلمــــارات: »نسور قرطاج… 
أمتعونا بأداء رجولي… وكرة قدم 
حقيقية… مبروك فوزهم التاريخي 
على بطل العالم… انتصار عربي 
وبصمة مميزة في كــأس العالم«. 
وفيما تمنت الجماهير حظا أوفر 
لتونس، عبرت عن دعمها للمغرب 
الــذي ال يــزال ينافس بقوة للتأهل 

لثمن النهائي.

ــقـــاســـم الـــمـــغـــرب صــــــدارة  ــتـ ويـ
المجموعة السادسة مع كرواتيا 
برصيد 4 نقاط، مع أفضلية فارق 
األهـــداف لرفاق لوكا مودريتش، 
وبفارق نقطة واحدة أمام بلجيكا 
الثالثة، فيما خرجت كندا خالية 

الوفاض.
بــــدوره، أشـــاد الــهــداف الــدولــي 
السابق العاجي ديدييه دروغبا 
بأداء »نسور قرطاج« أمام فرنسا، 
وبالجماهير التونسية الحاضرة 
في المونديال، واألجـــواء الرائعة 

الــتــي أشــاعــوهــا خـــالل مــبــاريــات 
المنتخب الوطني.

 وغـــــــــــــرد مـــــهـــــاجـــــم تـــشـــلـــســـي 
اإلنكليزي السابق، عبر حسابه 
على »تويتر«، »انسحبت تونس 
رغـــــم انـــتـــصـــارهـــا الــجــمــيــل أمــــام 
فرنسا. برافو لشجاعتهم وعدم 
 
ً
: »برافو أيضا

ً
استسالمهم«، متابعا

للمشجعين التونسيين من أجل 
هذه األجواء الرائعة خالل مباريات 

منتخبهم«.

فرحة العبي تونس بهدفهم في مرمى فرنسا

الصحف السعودية تبدي تقديرها لألخضر
أبدت الصحف السعودية الصادرة أمس، 
دعمها وتــقــديــرهــا للمنتخب الــســعــودي، 
رغم خروجه من الدور األول ببطولة كأس 
 
ً
الــعــالــم 2022 لــكــرة الــقــدم الــمــقــامــة حاليا

في قطر.
ــل مـــن ضـــيـــاع فــرصــة  ــ ــم خــيــبــة األمـ ــ ورغـ
التأهل للدور الثاني في المونديال للمرة 
األولى منذ نسخة 1994، حظي المنتخب 
بدعم الصحف السعودية، والتأكيد على 
أنه قّدم مشاركة مشرفة للكرة السعودية 
فــي أول نسخة مــن كــأس الــعــالــم تــقــام في 

العالم العربي.
ونشرت صحيفة »عكاظ« صورة لحارس 
الــمــرمــى محمد الــعــويــس عــلــى صفحتها 

الرئيسية، وعنوان: »كسبتم االحترام«.
وأضــافــت: »كسب المنتخب السعودي 

احترام العالم، بعد أن لفت األنظار وخالف 
التوقعات بــأداء ونتائج مشرفة في كأس 

العالم«.
كذلك نشرت صحيفة »الــوطــن« عنوان 
»أخــضــر مبهر بمونديال قــطــر«، مضيفة: 
»في الوقت الذي حسم فيه أمر المتأهلين 
عن المجموعة الثالثة لثمن نهائي كأس 
الــعــالــم بــقــطــر، لــيــنــضــمــوا إلـــى منتخبات 
فــرنــســا والــبــرتــغــال والـــبـــرازيـــل وهــولــنــدا 
والسنغال وإنكلترا وأميركا وأستراليا، لم 
يكن مونديال 2022 عاديا بالنسبة للكرة 
السعودية، بل كان تأكيدا لتطور كرة القدم 

في المملكة واستعادتها لبريقها«.
وتابعت: »لــم يكن التأهل لثمن نهائي 
المونديال في الحسبان، ولم يكن مطلبا 
ــا، ســـــــواء عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــقـــيـــادة  ــيــ أســــاســ

والحكومة، أو على الصعيد الجماهيري، 
إنــمــا كــان المطلوب مــن الصقور الخضر 
تــقــديــم الــمــســتــوى الــفــنــي الـــراقـــي، وتقديم 
مباريات تثبت التطور الكبير الذي تشهده 
الرياضة السعودية في ظل الدعم الكبير 
ــادم الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن،  مـــن حــكــومــة خــ
الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده 
ــان، الــــــذي أبــعــد  ــمـ ــلـ ــر مــحــمــد بــــن سـ ــيــ األمــ
الضغوطات عن كاهل الالعبين، وطالبهم 
باالستمتاع بالمباريات التي يخوضونها 
في كأس العالم، وتقديم المستوى المشرف 

في المحفل العالمي«.
ــــرت صــحــيــفــة »الــــريــــاض« أن  بــيــنــمــا ذكـ
»األخـــضـــر يــــودع الـــمـــونـــديـــال... تخبطات 
ريــنــارد )الــمــديــر الــفــنــي( تمنح المكسيك 

نقاط المباراة«.

استقبال فاتر في طهران للمنتخب اإليراني
تــلــقــى الــمــنــتــخــب اإليـــرانـــي 
ــكـــرة الــــقــــدم اســـتـــقـــبـــاال فـــاتـــرا  لـ
لـــدى عــودتــه إلـــى طــهــران بعد 
تــوديــعــه مـــونـــديـــال 2022 في 
قطر إثر هزيمته أمام الواليات 

المتحدة.
ــل مـــن  ــيــ ــلــ وانـــــتـــــظـــــر عـــــــــدد قــ
المشجعين والصحفيين العبي 
المنتخب الذي يقوده المدرب 
كارلوس كيروش لدى وصولهم 

مساء األربعاء إلى طهران.
وقــــــــال الــــمــــهــــاجــــم ســــــــاردار 
أزمـــــــــــــــون لــــــــــدى وصــــــــولــــــــه إن 
المنتخب ليس سعيدا بأدائه 
في المونديال والذي فشل في 
بــلــوغ دور الــــ 16 إثـــر هزيمته 
ــام الــواليــات  بــهــدف نــظــيــف أمــ

المتحدة.

ووصــــــلــــــت االحــــتــــجــــاجــــات 
الــتــي شــهــدتــهــا إيــــران مــؤخــرا، 
إلــى المنتخب والعــبــيــن حيث 
طالب البعض بالتضامن معها 
بإشارات رمزية والبعض اآلخر 

اتهمهم بالخيانة.
ــاء  ــنـ ورفـــــــــض الـــــالعـــــبـــــون غـ
الــنــشــيــد الــوطــنــي قــبــل مــبــاراة 
المونديال أمام إنكلترا والتي 
خسروها بنتيجة 6-2 ولكنهم 
قـــامـــوا بــالــغــنــاء قــبــل مــواجــهــة 
ويـــــلـــــز الــــجــــمــــعــــة والـــــــواليـــــــات 

المتحدة الثالثاء.
ــي.إن.إن(  ــ وذكــــرت شبكة )ســ
قبل مواجهة الواليات المتحدة 
أن العــبــي المنتخب اإليــرانــي 
تــلــقــوا تــهــديــدات ضـــد أســرهــم 

حتى يرددوا النشيد.

وقــتــل أكــثــر مــن 300 شخص 
إزاء قمع الشرطة لالحتجاجات 
بينما وجــهــت عـــدة تــهــم أللفي 

شــــخــــص عــــلــــى األقــــــــــل بــســبــب 
مشاركتهم في المظاهرات، أدين 
منهم ستة باإلعدام.         )إفي(

أوتشوا ال يستبعد مشاركة سادسة قياسية
ــارس  ــم يــغــلــق جــيــيــرمــو أوتـــــشـــــوا، حــ لــ

المكسيك المخضرم، الباب أمام مشاركة 
سادسة في كأس العالم لكرة القدم، حين 
تنظم بــالده النهائيات بجانب الواليات 

المتحدة وكندا في 2026، لكنه أراد االكتفاء 
بمشاعر الحزن اآلن بعد الخروج من 

دور المجموعات ألول مرة خالل 
.
ً
44 عاما

وودعت المكسيك نهائيات 
 بفارق هدف واحد 

ً
قطر مبكرا

ــم فـــوزهـــا  ــ عــــن بـــولـــنـــدا رغــ
2-1 عــلــى الــســعــوديــة في 
استاد لوسيل أمس األول 

األربعاء.
وتـــســـاوت المكسيك 
وبـــولـــنـــدا، الــتــي خسرت 

2 - صفر أمام األرجنتين، في 
النقاط وإحصائيات األهداف، وكان 
اللعب النظيف سيحسم المتأهل 
لدور الـ 16، لكن هدف سالم الدوسري 
قبل النهاية في شباك أوتشوا قضى 
على أي أمــل للمكسيك التي بلغت 
األدوار اإلقصائية في كل نسخ كأس 

العالم منذ 1994.

وقال أوتشوا )37 عاما( عن مشاعره 
بعد هدف الدوسري: »ال شيء، مجرد 
هــــدف، لـــم أكــــن أعــــرف مـــا يــحــدث في 

المباراة األخرى، أردنا الفوز فقط«.
ولم تسجل المكسيك في المباراتين 
السابقتين، حين تعادلت مع بولندا 
وخسرت من األرجنتين، لكنها 
هزت شباك السعودية مرتين 
خـــــــالل 5 دقـــــائـــــق فـــــي بــــدايــــة 
ــــي، وأهــــــــدرت  ــانـ ــ ــثـ ــ الـــــشـــــوط الـ
الــــــــعــــــــديــــــــد مــــــــــن الـــــــفـــــــرص 
الــخــطــيــرة، لــكــن الــنــتــيــجــة 
ــن  ــيــ ــقــ ــريــ ــفــ ــالــ أطــــــــاحــــــــت بــ
مـــن الــبــطــولــة فـــي نــهــايــة 

المطاف.
وأضــاف أوتشوا، الذي 
تصدى لركلة جزاء من روبرت 
لــيــفــانــدوفــســكــي مــهــاجــم بــولــنــدا في 
الــمــبــاراة األولـــى، »طــلــب منا الــمــدرب 
)تـــاتـــا مــارتــيــنــو( االســـتـــمـــرار بنفس 
النسق، صنعنا الكثير من الفرص، 
وكــنــا نــعــرف أنــنــا إذا سجلنا هدفا 
فستتغير المباراة، وجاء الهدف األول 

بعد ثالث دقائق من االستراحة«.

مارتينو

تشيسالف ميخنيفيتش

أوتشواهرنان جالينديز

المدرب كيروش لحظة وصوله لطهران

https://www.aljarida.com/article/6468
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https://www.aljarida.com/article/6472
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https://www.aljarida.com/article/6478


كشف فويتشك تشيزني، حارس مرمى 
منتخب بولندا لكرة القدم، عن رهانه مع 
النجم األرجنتيني ليونيل ميسي خالل لقاء 
المنتخبين في نهائيات كأس العالم، المقامة 

حاليا في قطر.
ــان مع  ــل فـــي رهــ وصــــرح تــشــيــزنــي بــأنــه دخـ
مــيــســي بـــشـــأن عــــدم احـــتـــســـاب حــكــم الـــمـــبـــاراة 
ركلة جزاء لألرجنتين، في المباراة التي جرت 
بــيــن المنتخبين بــالــجــولــة الــثــالــثــة )األخـــيـــرة( 
للمجموعة الثالثة بمرحلة المجموعات في 

المونديال القطري.
وتصدى تشيزني لركلة جزاء نفذها ميسي 
خـــالل الــمــبــاراة الــتــي انــتــهــت بــفــوز األرجنتين 
2- صفر على بولندا، األربعاء، بعد قرار مثير 

للجدل من حكم اللقاء الهولندي داني ماكيلي.
ــرر ماكيلي احــتــســاب ركــلــة الـــجـــزاء، بعد  وقـ
مشاهدة احتكاك وقــع بين ميسي وتشيزني 
داخــل منطقة جــزاء بولندا، بناء على مشورة 

حكم الفيديو المساعد )فار(.
ــارس مــرمــى يــوفــنــتــوس اإليــطــالــي  ــان حــ وكــ
مقتنعا بــأن اللعبة ال تستحق احتساب ركلة 
جزاء، حتى أنه ذهب للمراهنة مع نجم باريس 
ســان جرمان الفرنسي، أثناء توقف المباراة، 

رغم أنه ال يعتزم دفع الرهان.
وقال تشيزني عقب المباراة: »تحدثنا قبل 
ركلة الــجــزاء. أخبرته أنني أستطيع المراهنة 
عـــلـــيـــه بـــمـــبـــلـــغ 100 يـــــــورو بــــــأن )الــــحــــكــــم( لــن 

يحتسبها. لكنني خسرت الرهان«.

وأضاف الحارس البولندي: »ال أعرف ما إذا 
كــان ذلــك مسموحا به في كــأس العالم، وربما 
سأتعرض لإليقاف بسبب ذلك )مازحا(، لكنني 

ال أهتم اآلن. ولن أدفع له أيضا 100 يورو«.
وبــعــدمــا تــصــدى لركلة الــجــزاء الــتــي نفذها 
ميسي، بــات تشيزني ثالث حــارس مرمى في 
تاريخ كأس العالم ينقذ ركلتي جزاء في نسخة 
واحدة بالمونديال، باستثناء ركالت الترجيح، 
وذلك بعدما أبعد ركلة جزاء أخرى نفذها النجم 
السعودي سالم الدوسري في الجولة السابقة.

احتفاالت صامتة

وكانت احتفاالت تشيزني صامتة، رغم ذلك، 

بسبب المنافسة الشديدة على حجز 
بطاقتي التأهل لدور الـ 16 بالمجموعة 

الــثــالــثــة، حــيــث انــتــزع منتخب بــولــنــدا بطاقة 
الترشح لمرحلة خروج المغلوب، بعدما حصل 
على المركز الثاني بترتيب المجموعة، بفارق 
األهداف أمام منتخب المكسيك، صاحب المركز 

الثالث، الذي تساوى معه في رصيد 4 نقاط.
وأكــد حــارس المرمى البولندي: »نــعــم، لقد 
كان األمر رائعا، لم أكن أعرف في ذلك الوقت أن 
هذا اإلنقاذ سيساعدنا على تجاوز األمر، لذا 

حاولت عدم االحتفال«.
واســتــدرك تشيزني قــائــال: »لكنني حظيت 
ببعض الــحــظ الــســيــئ فــي الــبــطــوالت الكبيرة 
حتى اآلن، كأس العالم الماضية بروسيا قبل 4 

ســـــنـــــوات كــــانــــت مــــروعــــة 
بــالــنــســبــة لــــي )الـــــخـــــروج مــــن دور 

المجموعات(، وأنا أدين بالكثير للفريق، وفي 
آخر مباراتين تمكنت من مساعدتهم قليال«.

ويستعد منتخب بولندا، الذي بلغ األدوار 
ــــى  ــــأس الـــعـــالـــم لـــلـــمـــرة األولـ اإلقـــصـــائـــيـــة فــــي كـ
مــنــذ نسخة عـــام 1986 بالمكسيك، لمواجهة 
نظيره الفرنسي )حامل اللقب( في دور الـــ 16 
بالمونديال على ملعب )الثمامة( بعد غد األحد.
)د ب أ(

تشيزني: خسرت الرهان مع ميسيتشيزني: خسرت الرهان مع ميسي
تشيزني يتصدى لركلة الجزاء

https://www.aljarida.com/article/6367


الدور األول
الوقتاملباراةاملجموعةمباراةالتاريخ

7:00 مساًءً اإلكوادور02قطر201A نوفمبر

4:00 مساًء ايران62إنكلترا212B نوفمبر

7:00 مساًء هولندا02السنغال213A نوفمبر

10:00 مساًء ويلز11أميركا214B نوفمبر

السعودية12األرجنتين225C نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء تونس00الدنمارك226D نوفمبر

7:00 مساًء بولندا00المكسيك227C نوفمبر

10:00 مساًء استراليا41فرنسا228D نوفمبر

كرواتيا00المغرب239F نوفمبر
ًً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء اليابان12المانيا2310E نوفمبر

7:00 مساًء كوستاريكا  70اسبانيا2311E نوفمبر

10:00 مساًء كندا10بلجيكا2312F نوفمبر

الكاميرون10سويسرا2413G نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًءكوريا ج00أوروغواي2414H نوفمبر

7:00 مساًء غانا32البرتغال2415H نوفمبر

10:00 مساًء صربيا20البرازيل2416G نوفمبر

ايران02ويلز2517B نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء السنغال13قطر2518A نوفمبر

 7:00 مساًء اإلكوادور11هولندا2519A نوفمبر

10:00 مساًء أميركا00إنكلترا2520B نوفمبر

استراليا01تونس2621D نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء السعودية20بولندا2622C نوفمبر

7:00 مساًءالدنمارك21فرنسا2623D نوفمبر

10:00 مساًء المكسيك20األرجنتين2624C نوفمبر

كوستاريكا01اليابان2725E نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًءالمغرب02بلجيكا2726F نوفمبر

 7:00 مساًء كندا41كرواتيا2727F نوفمبر

 10:00 مساًء المانيا11اسبانيا2728E نوفمبر

صربيا33الكاميرون2829G نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء غانا23كوريا ج2830H نوفمبر

7:00 مساًء سويسرا10البرازيل2831G نوفمبر

10:00 مساًء أوروغواي20البرتغال2832H نوفمبر

6:00 مساًءالسنغال12اإلكوادور2933A نوفمبر

6:00 مساًءقطر20هولندا2934A نوفمبر

10:00 مساًء أميركا01ايران2935B نوفمبر

10:00 مساًء إنكلترا03ويلز2936B نوفمبر

6:00 مساًءالدنمارك10استراليا3037D نوفمبر

6:00 مساًءفرنسا10تونس3038D نوفمبر

10:00 مساًء األرجنتين02بولندا3039C نوفمبر

10:00 مساًء المكسيك12السعودية3040C نوفمبر

6:00 مساًءبلجيكا00كرواتيا141F ديسمبر

6:00 مساًءالمغرب12كندا142F ديسمبر

10:00 مساًء اسبانيا21اليابان143E ديسمبر

10:00 مساًء المانيا24كوستاريكا144E ديسمبر

6:00 مساًءالبرتغالكوريا ج245H ديسمبر

6:00 مساًءأوروغوايغانا246H ديسمبر

10:00 مساًء البرازيلالكاميرون247G ديسمبر

10:00 مساًء سويسراصربيا248G ديسمبر

المجموعات

مراحل خروج المغلوب

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210927إنكلترا

3120215الواليات المتحدة

3102473إيران

3012161ويلز

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201626فرنسا

3201346أستراليا

3111114تونس

3012121الدنمارك

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210417المغرب

3120415كرواتيا

3111124بلجيكا

2003270كندا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

2200526البرتغال

2101553غانا

2011231كوريا الجنوبية

20110٢1أوروغواي

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210517هولندا

3201546السنغال

3111434اإلكوادور

3003170قطر

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201526األرجنتين

31١1224بولندا

31١1234المكسيك

3102353السعودية

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201436اليابان

3111934إسبانيا

3111654ألمانيا

31023113كوستاريكا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

2200306البرازيل

2101113سويسرا

2011341الكاميرون

2011351صربيا

هولندا

الفائز من ٤٩

الفائز من 60الفائز من 58

الفائز من 59 الفائز من 57

الفائز من 51

الفائز من ٥٠

الفائز من 53

الفائز من 54

الفائز من 52

الفائز من 55

الفائز من 56

المغرباليابان

G أول المجموعةH أول المجموعة

الواليات المتحدة

إسبانياكرواتيا

H ثاني المجموعةG ثاني المجموعة

السبت 3 ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

الثالثاء ١٣ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

االربعاء ١٤ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

األحد ١٨ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

الجمعة ٩ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

الجمعة ٩ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

السبت ١٠ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

السبت ١٠ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

االثنين ٥ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

الثالثاء ٦ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

األحد 4 ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

السبت 3 ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

االثنين ٥ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

الثالثاء ٦ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

األحد 4 ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

األرجنتين

أستراليا

الدور ربع 
النهائي

الدور نصف 
النهائي

الدور نصف 
النهائي

الدور ربع 
النهائي

٤٩

61

6٤

63

62
٥٠

٥3

٥7

٥٤

٥1

٥2

٥٥

٥6
السبت 17 ديسمبر 2022م

الساعة 6:00 مساًء  - الخاسر من مباراة ٦١ و٦2

الفائز من 
61  و 62

٥٨6٠

٥٩

المركز الثالث

العدد ٥١٩٩ / الجمعة 2 ديسمبر 2٠22م / ٨ جمادى األولى ١٤٤٤هـ 2٠

رياضة

فرنسا

بولندا

إنكلترا

السنغال



العدد 5199 / الجمعة 2 ديسمبر 2022م / 8 جمادى األولى 1444هـ

ةديرجلا•
إضافات edhafat@aljarida●com٢١

القائمة تطول في األشياء التي ال نستطيع أن نشتريها بالمال، 
فـــاألخـــاق الــحــمــيــدة والــســمــعــة الــطــيــبــة ومــحــبــة الــنــاس والــســعــادة 
والــصــداقــة والــحــب نعم عظيمة ال تشترى بالمال وال تــقــدر بثمن، 
واحترام اآلخرين لك، ال بسبب اسمك، وال مالك، وال حسبك، وال نسبك، 
فقط ألنك تستحق االحترام فهذه نعمة ال تشترى بالمال، والحكمة 
والفهم والمعرفة والفطنة والكياسة والبصيرة كل هــذه األمــور ال 

تشترى بالمال. 
االستقامة والصدق والمحافظة على القيم والمبادئ والثوابت 
شــرف ال يحظى به الكثير وال يمكن شــراؤه بــاألمــوال، والقبول من 
الناس والبشر، نعمة تحتاج منا الى الشكر، فهي ال تشترى بالمال، 
وراحة البال وقلة السؤال، وإن قل المال، والصبر على هموم الزمان، 
وتحديات الحياة في كل مكان، والرضا والقناعة على كل حال، فإن 
اتصفت بذلك فأنت على خير ال ُيحظى به بالمال، وال يملكه كثير من 

األغنياء دون شك أو سؤال. 
ال يشترى بالمال الضمير الحي، واإلخـــاص، والنزاهة، والثقة، 
واألمانة، وال يشترى بالمال نعمة البركة، والتوفيق، سواء في المال 
والصحة، والعمل، واألبــنــاء، واألســـرة، بل الصحة نفسها والعافية 
في العقل والبدن ال تشترى بالمال، ومن أجمل النعم التي ينعم الله 
بها على عبده وال تشترى بالمال، وجود األســرة، ورضا الوالدين، 
وبــّر األبناء، والسامة من األعــداء، والعصمة من الدماء، والتوفيق 
بالصدقة والبذل للفقراء، دون انتظار الشكر أو الجزاء، مخلصا وطالبا 

مرضاة رب السماء.
ال تشترى بالمال أعظم نعمة، مفقودة لدى الكثير، على الرغم من 
عظمتها وقيمتها، فمن يملكها يحظى بالرضا والراحة واالطمئنان، 
ونــور بالقلب وبهجة ال تقدر بأي األثمان، فهي تبعد عنك الهموم 
واألحـــزان، وهي نعمة اإليمان، بالله سبحانه الــذي وعد المؤمنين 

بالجنان، بشرط طاعة الرحمن.
أختم بأمور أنت تملكها أيها القارئ الكريم، وقد ال يملكها بعض 
األغنياء وال يستطيعون الحصول عليها بالمال، فالمال يمكنك من 
شراء منزل ال وطن، والمال يمكنك من شراء ساعة ال الوقت، والمال 
يمكنك شراء سرير ال النوم، والمال يمكنك من شراء طعام ال الشهية، 
والمال يمكنك من إحضار طبيب وال يستطيع أن يعطيك الصحة، 
وبالمال يمكنك توفير حماية ال األمــن، فنحن نملك أشياء ال يمكن 
شراؤها باألموال.  إذا كانت تملك ما ذكرناه من النعم فحافظ عليها 
ودائما كن عبدا شكورا، واجتهد بتحصيل من ليس عندك، واعلم أن 
هذه النعم ال تشترى بالمال، وبالشكر تدوم النعم، ونسأل الله أن يديم 
علينا نعمة األمن واألمان والصحة والعافية وراحة البال، وأن يعيننا 

على شكره وذكره وحسن عبادته.

من األخبار السعيدة التي تطالع صباحات الكثيرين هي »خسيت 
2 كيلو« خال أسبوع، واألسعد من ذلك أنه بات سها السيطرة 
على زيادة الوزن باتباع األنظمة الصحية للحياة والغذاء، وأصبح 
من السهل التعامل مع السمنة وزيادة الوزن التي كانت تؤرق نوم 
الكثيرين، لما تسببه من أمراض الخشونة والمفاصل وثقل الحركة 
وتورث االكتئاب، هذا باإلضافة إلى األمراض المعقدة التي تنتج 
عنها كسرطان األمعاء والقولون نتيجة ترسب السموم الغذائية 

والدوائية بين األنسجة الدهنية! 
كما أن السمنة عامة من عامات األمراض المختفية كالتهاب 
الكبد وتلبك األمعاء وعسر الهضم، وأحيانا تكون عامة لترسب 
حصوات المرارة الناتجة عن عدم تصريف حمض البوليك المسؤول 
عــن إذابـــة الــدهــون بالشكل السليم، مما يــؤدي إلــى دوام الشعور 
بالقلق وقلة النوم ليا واضطراب الغدد، كما أن قلة شرب الماء 
وكثرة األدوية واستعمال المضادات الحيوية تؤدي إلى اضطراب 
في أعداد البكتيريا النافعة في األمعاء، مما يعرقل هضم الطعام 
ــدم الــشــعــور بــالــشــبــع، فيدمن  والــتــصــرف الـــدوائـــي فــي الــجــســم وعـ
الشخص على أكل النشويات السريعة التي تسبب اضطرابات في 

العمل الهرموني لغدد الجسم.
ومـــن الــســهــل الــســيــطــرة عــلــى كثير مــن األمــــراض ومــنــهــا مــرض 
السمنة وزيادة الوزن قبل البدء بالعمليات الجراحية، وذلك باتباع 
األنظمة الغذائية السليمة الصحية وأخذ القسط الكامل من الراحة 
والنوم ليا وشرب الماء الكافي خال اليوم والمشي لعدة خطوات 
يوميا لتسريع حركة الــدورة الدموية ونشاطها، وتسريع عملية 

الحرق الغذائي والطاقة.
وكثيرة هي الدراسات المثبتة من القديم إلى اآلن عن األغذية 
الطبيعية التي تساعد فــي تنظيم عملية حــرق الطعام وهضمه 
واإلحساس بالشبع إذا أضيفت إلى الوجبات الغذائية، ويعتبر 
خل التفاح العضوي من أهم هذه األطعمة والذي يعمل على حفظ 
مــســتــوى حــمــض الــهــيــدروكــلــوريــك بــالــمــعــدة بالتركيز الصحيح، 
فــيــعــالــج عــمــلــيــات غــســر الــهــضــم والــنــاتــج عــنــهــا ويـــرفـــع الــمــنــاعــة 
ويخلص الجسم من السموم الغذائية والدوائية لما يساعد في 

.
ً
اخراجها صحيا

كما أن إضــافــة الــثــوم والزنجبيل والــقــرفــة والعصير األخضر 
إلى الوجبات اليومية يعمل على تسريع عملية الهضم ومعالجة 
اإلمساك وإصــاح البيئة الهضمية كاملة، والوقاية من األمراض 
بإذن الله تعالى، في حين االمتناع عن الزيوت المهدرجة والمتحولة 
والتوقف عن استعمال األطعمة المسبقة التصنيع سيسرع عملية 

التشافي وطرح السموم باتباع الخطوات السابقة.
 وال داعي للعجلة في رؤية النتائج التي تختلف من جسم آلخر 
ولعوامل كثيرة، فاألهم هو الثبات أطول فترة ممكنة على الوزن 

الصحي المناسب لكل جسم وعمر.

في تركيا تهطل األمــطــار على مــدار العام 
 تــكــون 

ً
، فــأحــيــانــا

ً
بــشــكــل يــكــاد يــكــون يـــومـــيـــا

 أخرى تهطل أمطار 
ً
زخات من المطر، وأحيانا

غزيرة لتجري سيواًل جارفة، وعلى الرغم من 
أن تركيا تتميز بالمرتفعات والمنخفضات 
والجبال والوديان، فإننا لم نسمع أن شوارع 
مدينة من المدن التركية قد اختفت مامحها 
بسبب ارتفاع منسوب مياه األمطار، ولم نقرأ 
عن قرى غرقت، ومعروف عن تركيا اخضرارها 
على مد البصر، وفي الخريف موسم هطول 
األمــطــار الغزيرة، تشكل األوراق المتساقطة 
من األشجار تااًل مرتفعة بإمكانها أن تغلق 
الطرقات، ورغــم ذلك ال تسمع عن أن مجاري 
الصرف الصحي طفحت بسبب األمطار، أو أن 

 اختفت تحت تجمعات األمطار. 
ً
أنفاقا

ورغم غزارة األمطار واحتمال وقوع كوارث 
طبيعية، ال نسمع عن تشكيل لجان صيانة 
وال فرق طوارئ كتلك التي ال تمل الحكومات 
الــكــويــتــيــة مــن صــم آذانـــنـــا بــهــا قــبــيــل مــواســم 
ــار، فــنــكــتــشــف أن تــكــالــيــفــهــا للتنفيع،  األمــــطــ
ــيـــة وأحــــبــــار عــلــى  وأفـــعـــالـــهـــا عــــــروض إعـــامـ
ورق. فتركيا ال تعرف القبلية وال الطائفية 
وال الــفــئــويــة وال الــتــعــيــيــنــات الــبــاراشــوتــيــة 
وال الــواســطــة وال المحسوبية، وعندما تقع 
الكوارث بفعل فاعل، حينها ال يعرف األتراك 

»يما ارحميني«، فهناك القانون الــذي يطبق 
على الجميع، ولــهــذا تسير الــحــيــاة طبيعية 

 .
ً
وكأنه ال توجد أمطار أصا

األمــطــار فــي الــكــويــت تسقط على )بعض( 
مــنــاطــق الــكــويــت مــــرة واحـــــدة فـــي الــســنــة أو 
 
ً
، ونـــادرا

ً
مرتين، لكنها بكميات قليلة دائــمــا

مـــا تــنــهــمــر عــلــى بــعــض الــمــنــاطــق الــســكــنــيــة، 
وقــرب نهاية كل صيف تقوم بعض الجهات 
 وزارة األشغال وبلدية 

ً
الحكومية وخصوصا

الــكــويــت، بـــاإلعـــان عــن تشكيل فـــرق صيانة 
لتنظيف المجاري وقنوات الصرف الصحي 
 الستقبال موسم األمطار، 

ً
لتهيئتها استعدادا

وقـــد تــرصــد مــايــيــن الــدنــانــيــر لــهــذه المهمة 
وكأنها »مستحيلة«، ولــهــذا الــغــرض قــد يتم 
اســـتـــيـــراد أجـــهـــزة تــكــنــولــوجــيــة بــالــغــة الــدقــة 
إلنجاز هــذه األعــمــال، رغــم أنهم اشــتــروا مثل 
هذه األجهزة في السنة الماضية والتي قبلها 
ل الكويتيون الحقيقيون، ال  ، ليتساء

ً
أيــضــا

ــمــــزورون والـــمـــزدوجـــون، عـــن أســـبـــاب هــذه  الــ
الصفقات المايينية المبالغ فيها. 

وألنـــهـــم يــعــرفــون أن فـــرق الــصــيــانــة »كـــام 
فــاضــي«، فسرعان ما يشكلون لجان طــوارئ 
وفرق إنقاذ لمتابعة المشاكل التي قد تنجم 
عـــن ســيــول األمـــطـــار وإنـــقـــاذ الــضــحــايــا، وقــد 
يتم اإلعــان عن قائمة بتكاليف هذه اللجان 

والفرق، فكل شيء »بثمنه«، ويا ليت »ثمنه« 
حــســب ســعــر الـــســـوق، ألنـــهـــم يــتــعــامــلــون مع 
 كــمــا تــعــامــل عــلــي بــابــا مع 

ً
الــحــكــومــة تــمــامــا

مــغــارة الــحــرامــيــة، على الــرغــم مــن أن أعضاء 
هذه اللجان والفرق هم موظفون يعملون في 
مؤسسات الدولة ألداء أغراض لجان الصيانة 
نفسها ومهام فرق الطوارئ ذاتها، ويفترض 
أنه ال يحق لهم المطالبة بأي فلس إضافي، 
 أن أعـــمـــالـــهـــم تــتــصــل بــمــســاعــدة 

ً
ــا خـــصـــوصـ

أهــلــهــم وأقــاربــهــم وجــيــرانــهــم وأحــبــابــهــم من 
باب اإلنسانية. 

ــا إن تـــهـــطـــل األمــــــطــــــار حــــتــــى تــفــيــض  ــ ــ ومـ
المجاري والشوارع وتغرق السيارات والمارة 
ــفـــرق؟ وعلى  ل: أيـــن تــلــك الــلــجــان والـ فــنــتــســاء
مــن أنفقت تلك المايين؟ وفــي أي »مــجــاري« 
صــرفــت؟ وعندما يغرق المواطنون بأمطار 
السيول وتتلف بيوتهم وسياراتهم، نتوقع 
أن توجد إحدى هذه اللجان والفرق إلنقاذهم 
»ولــو بعد حين«، فتتصل بالطوارئ، وتعيد 
ــرات ومـــــرات، ولــكــن ال حــيــاة لمن  االتـــصـــال مــ
تــنــادي. وتــتــســاءل حينها: لــمــاذا ال تحاسب 
الحكومة أعضاءها؟ فهل الحكومة »مطنشة«؟ 
أم أن أعضاءها الهون؟ أم أنهم حكومة داخل 

حكومة؟

بقايا خيال: األمطار عندهم وعندنا!

يوسف عبدالكريم الزنكوي 

فصل الشتاء في الكويت هو الضيف الخفيف الذي يشتاق إليه 
المواطنون والمقيمون سنويا لما يتميز به هذا الفصل من جمال 
خاص مرتبط ارتباطا كليا بانخفاض درجات الحرارة صباحا، 
ونسمات الــهــواء الــبــاردة ليا، ويعتبر هــذا الفصل هــو الوقت 
األمثل للترويج السياحي لدولة الكويت، وإن إنعاش هذا القطاع 
المهمل إهماال واضحا، والذي تسبب في جعلها في ذيل قائمة 
الدول السياحية في الوطن العربي، يحتاج أن يعاد النظر فيه إذا 
أردنا أن تأخذ الكويت وضعها السياحي الصحيح في المنطقة. 
فعلى الرغم من االنتقادات العديدة التي تشكو من قلة وجود 
الوجهات الترفيهية بالدولة، فإننا نمتلك بعض األماكن التي 
يمكن أن تكون وجهات سياحية شتوية تستحق أن يتم تسليط 
الضوء عليها بشكل أكبر ضمن حملة إعامية سياحية حقيقية، 
ومن هذه الوجهات حديقتا الشهيد والبوليفارد، ومتحف السام 
الذي ال يعرفه عدد كبير من المواطنين والمقيمين، والمقاهي 
والمطاعم الحديثة التي تزين مدينة الكويت وتجعلها حاضنة 

لماضي الدولة وحاضرها المتمثل بإبداع شبابها.
 وعلى الرغم من كل هذه األماكن والوجهات القادرة على جذب 
الزوار، فإننا لألسف لم نجد إلى اآلن حمات سياحية حقيقية 
في الكويت، وال توجها حقيقيا لتسهيل عملية دخول السياح 
والزوار، مما يعني أن عملية تعجيل حركة السياحة في الكويت 

ال تزال غير مأخوذة بجدية من الجهات المعنية. 
أرجو أن يتم النظر بجديه أكثر للقطاع السياحي، وأن نرى 
ما يحدث حولنا في الدول المجاورة من توجه حقيقي إلنعاش 
القطاع السياحي بعين االعتبار، وكيفية قيام تلك الدول بحمات 
إعامية مكثفة الستقطاب أكبر عدد من الــزوار كمثال يحتذى 
به، وبالمقابل نتخذ خطوات مشابهة لهذه الدول ونعمل بشكل 
جدي على استغال جمال الشتاء في الكويت بالشكل الصحيح 

سياحيا.

شــاع مصطلح الــطــاق منذ األزل بانفصال الـــزوج عــن زوجته، 
وانتهاء العاقة الزوجية بينهما، إال أنني في مقالة اليوم وددت 
ربط هذا المصطلح بعاقة المرأة العزباء بقوانين الدولة وعادات 
المجتمع التي تربطها بمفاهيم وشكليات جــامــدة ال تتغير مع 
تطور الحياة، وال تــجــاري المجريات الــراهــنــة، فاليوم أنــا كأمراة 
راشـــدة عاقلة مثقفة ليس مــن حقي أن أطــالــب بمسكن خــاص لي، 
 في مساكن األفــراد للعازب 

ً
وال نكتفي بهذا القدر فالتأجير أيضا

والعزباء شبه مستحيل، وإلى هنا يتوارد لألذهان سؤال عميق: 
إلى أين نذهب وإلى من؟

ولماذا الدولة ال تشجع بقوانينها األفراد على استقالية السكن 
وتحصرها باألزواج فقط،  السيما أن ظروف الناس ليست مسطرة 

واحدة؟
 فمنا من يعاني بسبب االزدحامات المرورية وُبعد مقر العمل 
عن منزل العائلة، ومنا من توفي والداه وأصبح من المحتم عليه 
أن يستقل فــي السكن، ومنا مــن لــه أســلــوب حياة عملي متقدم ال 
يناسبه أن يعيش فــي منزل العائلة الــمــزدحــم طــوال الــوقــت، فهو 
بحاجة لانفراد بأعماله ومصالحة اليومية، فنحن ال نعيش في 
 من الشعوب 

ً
بيئة خطيرة تغيب عنها مؤشرات األمان، ولسنا أيضا

التي لم تتربَّ على األخاق واألسس السليمة، ولعل الحكومة ال تعي 
كارثة توارث المسكن وسلبياته وعاقته بإنشاء أفراد غير مستقلين 
 على ما ستوفره الدولة من امتيازات وحرمان 

ً
بذاتهم معتمدين كليا

العازب من المسكن.
فما أكثر الخافات التي نشأت في الفترات األخيرة بسبب عدم 
توافق أفــراد المنزل، ومنع الدولة استقالهم، وعــدم توفير حلول 
بديلة، مما زاد حاالت العنف األسرية، خصوصا إن علمنا أن بيئة 
الشارع ليست هي الخطيرة، ولــو نظرنا بتمعن لوجدنا أن بيئة 

المنزل قد تكون هي ذاتها مقبرة الشخص.
فوجب التوضيح واإلشــارة إلى أهمية استثمار أراضــي الدولة 
 
ً
 بباقي الــدول، وتشجيعا

ً
بإنشاء مجمعات سكنية تجارية أســوة

لاستثمار، مما يعود على الدولة بأموال ومنافع هائلة، وتشجيع 
 على أن يكونوا مستقلين بــذواتــهــم غير معتمدين 

ً
األفـــراد أيــضــا

 على منزل العائلة وخدماته ذات الـ5 نجوم والوظيفة 
ً
 كليا

ً
اعتمادا

الحكومية التي ال تتطلب إال بصمة اإلصبع وفنجان القهوة.

المطبخ البرلماني المتمثل بلجانه المختلفة أصبح أكثر إدراكا 
ووعيا لطبيعة دوره في صنع القرار وتطوير األداء في العمل المشترك 
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والوصول إلى آلية متفق عليها 
قبل طرحها في جلسات مجلس األمة، فضا عن دور مكتب المجلس 
الذي يكثف اجتماعاته لمتابعة أعمال السلطتين والقضايا المطروحة 
أواًل بــأول، وهو األمــر الــذي يؤكد مبدأ دور السلطة التشريعية في 
المشاركة في صنع الــقــرار، ووضــع المقترحات التي من شأنها أن 
تساعد السلطة التنفيذية في القفز خطوات من أجل الوصول الى 
النقاط المشتركة وتحقيقها من خال وضع الحلول ومعالجة المشاكل 
واتخاذ اإلجراءات المناسبة ضد أي عراقيل تعترض مصلحة الوطن 
والــمــواطــن، وتمضي قــدمــا نحو تحقيق اإلنـــجـــازات فــي المشاريع 

المعطلة وغيرها.
 ولعل العديد من القرارات التي اتخذت بعد عقد اجتماعات اللجان 
البرلمانية مــع األجــهــزة الحكومية المختصة ســاعــدت فــي تسريع 
عجلة اإلنجاز، خصوصا فيما يتعلق باألولويات المهمة للمواطنين، 
ومنها القضية اإلسكانية التي سترى حلولها النور قريبا في تسليم 
دفعات البيوت وتحرير األراضي للقضاء على طوابير االنتظار، مما 
يعد متنفسا للمواطنين الذين يأملون العيش في منزل المستقبل 
لاستقرار فيه بدال من السكن المؤقت، وتنقلهم ما بين فترة وأخرى 
مــن منطقة ألخــــرى، وارتــفــاع اإليـــجـــارات وغــيــرهــا مــن المشاكل مع 
الماك، ال سيما في ظل وجود أراض شاسعة تتطلب تعاون األجهزة 
المختصة لتحريرها، فضا عن االستعانة بشركات عالمية تقوم 
بإنشاء البنية التحتية، وبناء المساكن الجاهزة في صورة سريعة 
حتى تتم عملية التوزيعات أواًل بأول دون انتظار سنوات أخرى كما 
هو حاصل في بعض المشاريع اإلسكانية التي تم توزيعها على 
الورق، وتأخر السماح بالبناء لعدم توافر البنية التحتية وغيرها من 
العراقيل األخرى. فالدور الذي تؤديه اللجان البرلمانية مهم وأساسي 
في معالجة العديد من المثالب، والوقوف على القضايا ذات االهتمام 
لدى الشارع الكويتي، مع ضرورة االنتباه لتمرير أي أمور من شأنها 

المساس بجيب المواطن سواء بفرض الضريبة أو بغيرها.
فالسلطتان أمــام اختبار حقيقي في نقلنا من مرحلة التحلطم 
واالنتقادات والحسرات وتبادل االتهامات إلى مرحلة البناء والتنفيذ 
والقفز إلــى المشاريع التنموية، واللحاق بالركب حتى ال يطوفنا 

القطار في قاعة االنتظار.
آخر السطر:

 اإلصاح جزء ال يتجزأ من اتفاق السلطتين وتعاونهما.

ــار فــــي الــــمــــادة )98( من  ــ ع قــــد أشــ »الــــمــــشــــرِّ
الدستور إلى األهمية القصوى لتقديم برنامج 
العمل الحكومي في موعده، وهو فور تشكيل 
الحكومة، ويــقــدم لمجلس األمـــة لكي يدرسه 
جملة وتفصيا، ويضع ماحظاته ويبلغها 
، وأوجب المشرع على الحكومة 

ً
الحكومة رسميا

أن تحل ماحظات المجلس في المكان الائق 
بها وبــه كمجلس، وبناء عليه يقول الدكتور 
عادل الطبطبائي إن مجرد عدم أخذ الحكومة 
بماحظات المجلس على الــبــرنــامــج يوجب 
تحريك المساءلة السياسية التي تصل إلى حد 
إعان عدم التعاون أو حجب الثقة عن الوزير 
المختص«. )الــنــظــام الــدســتــوري فــي الكويت، 

د.عادل الطبطبائي 834– 839(.
مـــا قــدمــتــه الــحــكــومــة لــيــس بـــرنـــامـــج عمل 
ــان  يــطــابــق طـــمـــوح الــمــواطــنــيــن ويــحــقــق األمــ
االجــتــمــاعــي واالقـــتـــصـــادي، ويــنــقــل الــبــلــد إلــى 
آفاق تتواكب مع ما تشهده البلدان الخليجية 
وبعض الـــدول العربية التي انفلقت عقولها 
وجــهــودهــا عــن مــشــروعــات ضــخــمــة، وآخــرهــا 
مــشــروع قطر الضخم فــي احتضان مباريات 
كــأس العالم وتوفير كــل متطلباته األضخم، 
ناهيكم عما تقوم به المملكة العربية السعودية 
مـــن مــشــروعــات تــخــرق كـــل الــتــوقــعــات، فيقام 
مشروع البوليفارد وغيره في غضون أربعة 
شهور، وقبلها تم إنجاز مشروع جامعة نورة 
فــي سنتين بــكــل مــرفــقــاتــه مــع مــيــتــرو داخــلــي 

يعمل على مدى 24 ساعة، وال ننسى مشاريع 
ــا مــشــروع  جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة وأبــــرزهــ
الساحل الشمالي المذهل فــي حجمه وتنوع 
مكوناته الــذي تستغرق مــراحــل تنفيذه ثاث 
ســنــوات، وقــد أنجز بالكامل وتــم بيع معظمه 

حاليا.
يا أعضاء مجلس األمة مطلوب منكم وضع 
ماحظاتكم عــلــى بــرنــامــج الــعــمــل الــمــقــدم من 

الحكومة وفق التالي:
فرض خصخصة كل قطاعات اإلنتاج التي 
تقوم بها الحكومة من صحة وتعليم وكهرباء 
ــاء ومـــواصـــات واتـــصـــاالت أرضــيــة وبــريــد  ومــ
ومـــوانـــئ وصــنــاعــات نــفــطــيــة... إلــــخ، واقــتــصــار 
الحكومة على الــدور األمني والعدالة والرقابة 
على أداء القطاعات المختلفة، ومدى تحقيقها 
للخطط واالستهدافات المطلوبة في برنامج 
عــمــل الـــحـــكـــومـــة، والـــخـــطـــط اإلنـــمـــائـــيـــة وعــــدم 
مــخــالــفــتــهــا لــلــقــوانــيــن والـــــقـــــرارات الــحــكــومــيــة 

والضوابط.
تحديد المشاريع االجتماعية واالستثمارية 
بكل تفصيل بعد تواصل الحكومة مع الشركات 
الــتــي نــفــذت الــمــشــاريــع الضخمة السابقة في 
الدول الخليجية والعربية، ويشمل ذلك مشاريع 
اإلسكان للمواطنين من ناحية التنفيذ والتمويل 
ومشاريع الترفيه التي يجب أن تكون األفضل 

عالميا والمشاريع السياحية كمشروع فيلكا.
 وهذه المشروعات يجب إقامتها قريبا من 

الساحل وربط هذه المشاريع بإقامة المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة التي تديرها بالكامل 
عمالة كويتية في شكل مقاه ومطاعم وخدمات 
ترفيهية، وفرض نسبة تكويت القطاع الخاص 
وتحديد قائمة وظائف ال يشغلها غير العمالة 
ـــْعـــَوَدة  الــكــويــتــيــة واالســـتـــفـــادة مــن تــجــربــة الـــسَّ
في السعودية، واإلســـراع في تعديل التركيبة 
السكانية بالقضاء على كل نشاط تجاري رديء، 
فتمنع التجارة بالسلع المقلدة والمنتجات غير 
المطابقة للشروط الدولية مــن حيث الجودة 
واألمان والصحة، وإنشاء شركات لتقديم خدمات 
الــبــنــاء والصيانة واإلصــــاح بكل فــروعــه كما 
طرحها األستاذ منصور المحارب للقضاء على 
العمالة المحتكرة والعشوائية وغير المؤهلة 

والقضاء بالتالي على تجارة اإلقامات.
 تحديد نسب اإلنجاز في كل ما 

ً
يجب أخيرا

طرحته الحكومة موزعة على شهور السنوات 
األربع مدة برنامج العمل، مثال حوادث المرور 
كــم نسبة تقليل الـــحـــوادث، وتوفير الوظائف 
وإنجاز الخصخصة وتوفير السكن ومشاريع 
الترفيه والمشاريع االستثمارية والمشاريع 
الحيوية والتحول للمركبات الكهربائية، يجب 
تحديد النسب موزعة على الشهور والسنوات، 
وهذا ال يتم إال إذا كان هناك عروض من شركات 

متخصصة تم التواصل معها. 
ــذه مـــامـــح فـــي ُعــجــالــة لــمــا يــنــبــغــي على  هــ

المجلس وضعه من ماحظات.

أن يجنح العرب إلى المغاالة واألبعاد الكبرى فمتفق عليه، من ذلك 
قولهم أول من فعل، آخر من ترك، أكبر ما بنى وأطول ما شيد، ومنه أيضا 
 أن 

ً
أثمن عملة في العالم، أي أعلى ما يقابلها من سعر صرف، فا عجب إذا

تعود أثمن أربع عمات في العالم إلى اقتصادات عربية، وأثمنها قاطبة 
الدينار الكويتي، فالدينار الكويتي يعادل في المتوسط ثاثة دوالرات 
أميركية، وهــذه أداة الدفع في أكبر وأهــم اقتصاد في العالم، والعملة 

األقوى واألوفر قبوال خارج حدودها با منازع.
لكن إذا لم تهيئ قيمة الصرف الباهظة للدينار الكويتي مزايا يتمتع 
بها الدوالر األميركي أو غيره من العمات الصعبة مثل الين الياباني 
الــذي يعادل أقل من فلسين ونصف الفلس، فهل لمثل هذه القيمة من 
تبعات؟ الغاء مثا؟ ال يستبعد أن تكون تلك القيمة سببا في كثير مما 
يستشعره المستهلك في تبادله اليومي من غاء، إليك مثا قطاع تجزئة 
 
ً
المطاعم والتغذية حيث ال تنقطع الشكوى من غاء ال يعرف حــدودا
أو حياء، فــأن يكون مــرد ذلــك ارتفاعا في تكاليف الــمــواد أو التشغيل 
فمستبعد، فشطيرة الفافل التي قيد سعرها منذ عقود بقرار وزاري 
)1984/44( في حدود مئة فلس لم يعزف أحد حتى اآلن عن بيعها، بل إن 

هذه السلعة بسعرها الزهيد تمثل عماد كثير من المطاعم.
 ما الذي يدفع األسعار نحو الغاء إن لم يكن هناك ارتفاع في تكلفة 

ً
إذا

المنتج والتشغيل؟ الغاء الماثل في هذا السياق يمكن تصنيفه في جانب 
ما يسمى التضخم المدفوع بالطلب، أي أنه تضخم ليس بالمستورد 
كما أنــه ليس انعكاسا الرتفاع في تكاليف اإلنتاج لكنه وليد الطلب 
ذاته، الطلب الذي ال يكف عن اإللحاح رغم ارتفاع األسعار، ومبعث هذا 
الطلب المتأجج يعود في تقديري إلى سيكولوجية المستهلك الكويتي، 
سواء في فهمه لمصدر دخله ومنه إلى قراره في توجيه اإلنفاق، أو في 

استيعابه لقيمة الدينار الكويتي.
ــار والــســلــوك االســتــهــاكــي الــراشــد لدى  فهناك غــيــاب خصلة االدخــ

الكثيرين، بــل ربما نبذ مثل هــذه الــعــادة، ومــرد ذلــك بالتأكيد يعود 
إلى ضمان الدخل الدائم المضمون بدوره بدوام الوظيفة العامة غير 
المهددة باإللغاء وشاغلها بالتسريح إال في أحــوال نــادرة، ورغم ما 
يــبــدو بين المتغيرين، أي الــدخــل الــدائــم واإلنــفــاق الطائل مــن عاقة 
وجيهة منطقيا، فإن المستهلك الراشد يعلم أن ما هو مضمون يوما 
مــا ال يــركــن إلــيــه دومـــا، وعــلــى أي حــال فــإن مثل هــذا الــتــصــور بــدوام 
الدخل وتاشي احتمال الحاجة، أو الندرة بلغة االقتصاديين، هذا 
التصور يهيئ أمثل منطلق إلنفاق ال يرتدع أمام غاء، هذا إن لم يغر 
جانب العرض بتأجيج األسعار طمعا في استعداد المستهلك للدفع 

على أية حال.
وهــنــاك أيــضــا نــظــرة المستهلك الكويتي إلــى عملته دون اعتبار 
لثمنها الباهظ، فالمستهلك هنا يعتد بالدينار ومضاعفاته دون 
اعتبار للمحتوى الحقيقي للدينار الواحد، أي األلف فلس، والذي يعادل 
ثاثة دوالرات، فكل ما هو دون الدينار من ثمن سلعة أو خدمة يعتبر 
زهيدا وال يستحق تقييما حقيقيا لقيمتها، وكل زيادة على الدينار 
دون الدينارين، أو على العشرة دنانير دون العشرين دينارا هي مما 
ال ينبغي إطالة التفكير فيه، وهكذا حتى يصبح سلوك المستهلك حقا 
كما آلة إلتاف النقود، فارتفاع سعر سلعة أو خدمة من ثاثمئة فلس، 
أي دوالر واحد، إلى ستمئة فلس، أي دوالرين، قد ال يلقي لها الكثيرون 
هنا بــااًل رغــم أنها زيــادة مئة في المئة، لكن في دوائــر المستهلكين 
األميركيين هي صدمة تستدعي إعادة حسابات، إما بحثا عن سلعة 

بديلة أو االستغناء عنها تماما.
 وأدعى من ذلك أال يأبه أحد هنا من ارتفاع ثمن سلعة من مئة فلس 
إلى مئة وخمسين، في حين لو ارتفعت ذاتها على سبيل المثال من 
ريال سعودي واحد إلى ريال ونصف، وهو ارتفاع أقل من سابقه، فا 

أظن أن مثل ذلك سيمر في وعي المستهلك السعودي مرور الكرام.

د. مبارك العبدالهادي

شوشرة: مطبخ األمة 

: تميم تممها
ً
 وأخيرا

ً
أوال

مشاري ملفي المطرقة 

ــة قــطــر الشقيقة قــصــة نجاحها الــخــاصــة بــحــروف من  حــفــرت دولـ
ذهب في التاريخ، وأبهرت العالم أجمع بتنظيم بطولة كأس العالم 
2022، وحولت أحامها التي بدأت منذ 2010 بعد الفوز بشرف تنظيم 
الــمــونــديــال إلــى حقيقة وواقـــع زاخـــر بــاإلنــجــازات والــفــخــر، يشهد له 
القاصي والداني، والعدو الحاقد المتربص قبل الصديق المحب الداعم 
بأن مونديال قطر هو االستثنائي واألفضل في تاريخ هذه التظاهرة 
العالمية، لتوافر أفضل منشآت وبنية تحتية، وتحقيق األمن واألمان، 
حيث لم نشهد أو نسمع عن حــوادث أو خــروج عن النص يشوه هذا 
الكرنفال العالمي الكبير الذي جمع الشعوب على اختاف أجناسهم 

وعقائدهم وتوجهاتهم وأكد قيم التعايش بين األمم. 
لــقــد تغلبت قــطــر الشقيقة عــلــى كــل الــتــحــديــات والـــمـــؤامـــرات التي 
، حيث 

ً
واجهتها منذ أن فازت بشرف تنظيم كأس العالم قبل 12 عاما

لم تتعرض دورة عبر تاريخ كأس العالم إلى مثل ما تعرض له مونديال 
فيفا قطر 2022 من حمات تشويه ودعوات مقاطعة وتحول التحريض 
إلى رياضة تمارسها أغلب وسائل اإلعام الغربية دون هوادة، فلم تترك 
، وابتدعت 

ً
 يتصل بالمونديال والبلد المضيف إال افتعلت له ملفا

ً
أمرا

له قضية، ولكن هذه الحمات المغرضة لم تجد صدى وسط التنظيم 
الرائع واألجـــواء االحتفالية التي صنعها المشجعون القادمون من 
مختلف أصقاع األرض، ووفرت لهم قطر كل أسباب النجاح وظروف 

األمن واألمان.
ولعل أهم ما يميز مونديال 2022 أن دولة قطر الشقيقة استطاعت 
أن تفرض كلمتها على العالم أجمع، وأن تجعل الجميع يحترم عادات 

وتــقــالــيــد الــــدول اإلســامــيــة، فمنعت احــتــســاء الــخــمــور فــي الــمــاعــب 
ومحيطها وفي الشوارع واألماكن العامة، كما تم منع ارتداء شارات 
الــشــذوذ الجنسي التي يطلقون عليها شــارة »حــب واحـــد«، وأجبرت 
منتخبات وشخصيات كبيرة على االلــتــزام بذلك، وتــم التأكيد على 
ضــرورة االحتشام في ارتــداء المابس وترحيل من يقوم بسلوكيات 
غير أخاقية من المشجعين والمشجعات إضافة إلــى النقطة األهم 
المتعلقة بنشر تعاليم الدين اإلسامي الحنيف بين الضيوف وتوزيع 
المصاحف والكتب الدعوية واستضافة عــدد من علماء الدين ذوي 
التأثير الذين نجحوا في إقناع وجذب المئات إلى الدخول في اإلسام.  
وفي الختام نود التأكيد على أن النجاح ال يكون مصادفة، فدولة قطر 
الشقيقة استطاعت تحت قيادة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن 
تحقق نجاحات في مختلف المجاالت يفخر بها القطريون والعرب، 
ويتردد صداها في العالم نتيجة خطط ورؤى استراتيجية وتطلعات 
 للفكر المتطور 

ً
لمستقبل وطــن يسير على درب التميز، واســتــمــرارا

والمستنير الــذي وضعه سمو األمير الــوالــد الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني باني نهضة قطر الحديثة، كما أن قطر استطاعت على مدار 
السنوات الماضية أن تخطف األضواء من دول كبيرة عبر الوصول إلى 
 في قناة 

ً
قلوب وعقول الشعوب العربية باستخدام ساح اإلعام، ممثا

، وفي 
ً
 وعالميا

ً
الجزيرة اإلخبارية هذا الصرح الكبير والمؤثر إقليميا

 بإذاعة فعالياتها العالمية، واستثمرت فيها 
ً
الرياضة انفردت حصريا

في كثير من الدول، لذا استحقت هذا النجاح الباهر في تنظيم كأس 
 لقطر والعرب والمسلمين.

ً
العالم 2022، فهنيئا

ناجي المالبدور المطيري 

المالحظات على برنامج عمل الحكومة

أشياء ال تستطيع شراءها 
بالمال

د. هشام كلندر

لماذا ال تكون الكويت 
وجهة سياحية؟

ثنيان العبود

نواب األمة: الشعب يراقبكم

خالد وهف المطيري

الشعب اختار ممثليه فى مجلس األمــة 2022 والــنــواب اختاروا 
بدورهم رئيسهم ونائبه ومكتب المجلس وجميع اللجان بكل حرية 
دون تدخل الحكومة كما وعدت قيادتنا الحكيمة في الخطاب السامي 
 على النواب الذين 

ً
قبل حل مجلس األمة السابق، لذلك أصبح لزاما

 العمل على اإلصاحات وتشريع القوانين 
ً
يعول عليهم الشعب كثيرا

التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتحريك عجلة التنمية، 
وال سيما أن الــظــروف مواتية لذلك، حيث نــرى ونسمع صباح كل 
يوم دعما وتأييدا من قيادتنا الحكيمة لإلصاح ومحاربة الفساد، 
لذلك يجب على النواب أن ينأوا بأنفسهم عن الخافات الشخصية 
والقضايا الهامشية، ويضعوا أيديهم بيد السلطة التنفيذية إلنجاز 

كل ما تعهدوا به في حماتهم االنتخابية. 
وبناًء على ذلك فإن الشعب يراقب تحركات السلطتين، ويتابع كل 
ما يتقدمون به من قوانين وتشريعات والتي من المفترض أن تامس 
همومه التي يعانيها منذ سنوات، ومنها القضية اإلسكانية والصحية 
والتربوية، وعلى رأس هذه الهموم تدني المستوى المعيشي للمواطن 

بسبب قلة الرواتب التي يجب عليهم تحسينها ومعالجتها.
وعليه فإن الكرة اآلن في ملعب السلطتين التشريعية والتنفيذية 
لتخطوا خطوات جــادة وسريعة في حلحلة كل المشاكل الشعبية 
التي تؤرق المواطن الكويتي وتثقل كاهله، ويكون في مقدمتها زيادة 
الــرواتــب للجميع مــن موظفين ومتقاعدين، ولكل مــن يتقاضىون 
مساعدات مالية، وتكون هذه الزيادة مجزية وعادلة مقابل ما يحدث 

من تضخم في األسعار، وتكون بالتوافق بين السلطتين.
خاصة القول: نوابنا األفاضل قبل إجراء االنتخابات كان الشعب 
هو من يملك القرار، حيث أوصلكم إلى مجلس األمة، واآلن أنتم من 
تملكون القرار في إنجاز كل ما ينتظره المواطن من قوانين مصيرية 
تهمه، فا تخذلوا الشعب الكويتي الذي وقف معكم، فهو يراقبكم، 
فإن أنجزتم دعمكم وأيدكم، وإن فشلتم فاعلموا أنكم لستم محصنين 

من المحاسبة.

كابوس السمنة وزيادة الوزن

د. روضة كريز

سيكولوجية الدينار الكويتي

ام السبيعي
ّ

د. محمد بن عص

طالق المرأة العزباء

مريم محسن كمال

https://www.aljarida.com/article/6465
https://www.aljarida.com/article/6464
https://www.aljarida.com/article/6463
https://www.aljarida.com/article/6460
https://www.aljarida.com/article/6461
https://www.aljarida.com/article/6462
https://www.aljarida.com/article/6459
https://www.aljarida.com/article/6458
https://www.aljarida.com/article/6457
https://www.aljarida.com/article/6456


 ليبلغ 
ً
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 97 سنتا

ــداوالت، أمــس األول، مقابل 84.75   فــي تــ
ً
83.78 دوالرا

 للسعر المعلن 
ً
 في تداوالت الثالثاء الماضي وفقا

ً
دوالرا

من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية، انخفضت أسعار النفط في 
الــتــعــامــالت اآلســيــويــة صــبــاح أمـــس مــع اســتــمــرار عــدم 
اليقين قبل اجتماع مجموعة »أوبــك +« األحــد المقبل، 
»كوفيد 19« في الصين  لكن تخفيف القيود المرتبطة بـ

حد من االنخفاض.
، أو 0.5 

ً
وتراجعت العقود اآلجلة لخام برنت 43 سنتا

 للبرميل، بينما تراجعت 
ً
في المئة، إلــى 86.54 دوالرا

العقود اآلجلة لخام غــرب تكساس الوسيط األميركي 
.
ً
، أو 0.5 في المئة، إلى 80.13 دوالرا

ً
42 سنتا

وارتــفــعــت الــعــقــود اآلجــلــة لخامي الــقــيــاس أكــثــر من 
دوالرين عند التسوية أمس األول بفعل ضعف الدوالر 

ووسط تفاؤل إزاء انتعاش الطلب الصيني.
ــال محللو األبــحــاث لـــدى )إيـــــــه.إن.زد( فــي مــذكــرة  وقـ
أمــس: »ال تــزال هناك حالة مــن عــدم اليقين فــي السوق 
 لإلنتاج، 

ً
بشأن قرار أوبك حيث يتوقع البعض خفضا

بينما يقول آخــرون، إن تمديد العمل باالتفاق الحالي 
هو االحتمال األقرب«.

 لتداعيات 
ً
وأضاف المحللون أن السوق يستعد أيضا

العقوبات األوروبية على النفط الروسي.
ومن المقرر أن تجتمع مجموعة أوبك +، التي تضم 
منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( وحلفاء آخرين 

منهم روسيا، في الرابع من ديسمبر.

»رويـــتـــرز«، إن قـــرار »أوبـــــك+« عقد  وقــالــت مــصــادر لــــ
 يــشــيــر إلــــى أن احــتــمــال تغيير 

ً
اجــتــمــاعــهــا افــتــراضــيــا

السياسة ضئيل.
وارتــفــعــت المعنويات بصفة عــامــة بفضل التحول 
الذي طرأ على استراتيجية )صفر كوفيد( في الصين، 
األمــر الــذي يزيد الــتــفــاؤل إزاء تعافي الطلب الصيني 

على النفط.
وأعـــلـــنـــت مــديــنــتــا »قــوانــغــتــشــو« و«تــشــونــغــشــيــنــغ« 
الصينيتان أمس األول، تخفيف قيود مكافحة كوفيد 
19، بعد يــوم مــن اشتباكات بين محتجين والشرطة 
في قوانغتشو الواقعة في جنوب البالد وسط سلسلة 
احتجاجات على أكثر قيود مكافحة كــورونــا صرامة 

في العالم. 

النفط العراقي 

قالت وزارة النفط العراقية في بيان أمس، إن صادرات 
 
ً
الــعــراق مــن النفط بلغت 3.329 ماليين برميل يوميا

في نوفمبر.
 
ً
وأضافت أن متوسط سعر الخام بلغ 82.417 دوالرا

للبرميل.

إنتاج ليبيا 

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، 
إن بالده عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك« 

تحتاج إلــى زيـــادة إنتاجها النفطي لتفعيل الخطط 
التنموية الشاملة وتنويع مصادر االقتصاد المعتمد 

بشدة على صادرات الطاقة.
وأضاف محافظ البنك المركزي في مقابلة مع وكالة 
»بلومبرغ« لألنباء بالعاصمة طرابلس أن ليبيا تحتاج 
 على 

ً
زيادة إنتاجها النفطي إلى 1.4 مليون برميل يوميا

األقل إذا أرادت تحقيق نقلة في االقتصاد.
 
ً
 حوالي 1.2 مليون برميل يوميا

ً
وتنتج ليبيا حاليا

مــن الــنــفــط، وهــو مــا اعــتــبــره الكبير غير كــاف لتغطية 
الزيادة في اإلنفاق الحكومي إذا تراجعت أسعار النفط 

 للبرميل.
ً
العالمية ألقل من 70 دوالرا

وقال إن البنك يدعم جهود الحكومة لزيادة اإلنتاج 
»بــالــتــضــامــن مــع المجتمع الــدولــي ولــســد الــنــقــص في 
إمدادات الطاقة العالمية الناجمة عن الحرب الروسية 

- األوكرانية«.
وأضاف أن مؤسسة النفط الوطنية الليبية حصلت 
على حوالي 1.7 مليار دوالر لتمويل مشروعات تنمية 
غــيــر مـــحـــددة خــــالل الـــعـــام الـــحـــالـــي. وســتــســمــح زيــــادة 
الدخل لليبيا بالتوسع في مشروعات التنمية والبنية 
التحتية وتحفيز القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل 

واالقتصاد.
يأتي ذلك في حين أدت الحرب األهلية والصراعات 
المسلحة في لبييا على مدى أكثر من 10 سنوات إلى 
زيــــادة حــاجــة الــبــالد الســتــثــمــارات كــبــيــرة فــي مــجــاالت 
اإلسكان والبنية التحتية وشبكة الكهرباء وغير ذلك من 
القطاعات، كما يسعى المستثمرون األجانب لالستفادة 

من إمكانيات ليبيا في مجال الطاقة الشمسية.

هبوط واردات أميركا
 

استقر إنتاج النفط في الواليات المتحدة األسبوع 
الماضي، بالتزامن مع هبوط قوي للواردات األميركية 

من الخام. 
ــلـــومـــات الـــطـــاقـــة  وأظـــــهـــــرت بـــيـــانـــات إدارة مـــعـ
األمــيــركــيــة، أن متوسط إنــتــاج الــخــام بلغ 12.100 
 فــي األســبــوع المنتهي في 

ً
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا

ــو نــفــس  ــ الـــخـــامـــس والـــعـــشـــريـــن مــــن نـــوفـــمـــبـــر، وهـ

المستوى المسجل في األسبوع السابق له. 
 
ً
وســجــلــت الـــصـــادرات األمــيــركــيــة مــن الــخــام ارتــفــاعــا

 ،
ً
مقداره 706 آالف برميل عند 4.948 ماليين برميل يوميا

بينما انخفضت الواردات بمقدار 1.027 مليون برميل 
 .

ً
لتصل إلى 6.037 ماليين برميل يوميا

ومــع هبوط الـــواردات وارتــفــاع الــصــادرات، انخفض 
صافي واردات النفط في الواليات المتحدة بنحو 1.733 

 .
ً
مليون برميل ليسجل 1.089 مليون برميل يوميا

وكانت بيانات الوكالة الفدرالية أظهرت أن مخزونات 
الــنــفــط الــخــام تــراجــعــت 12.6 مــلــيــون بــرمــيــل األســبــوع 
الماضي، بينما صعد مخزون البنزين 2.8 مليون برميل.
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الـمـؤشـر الـكـويـتـي

7.5667.566

السوق العامالسوق العام

8.4618.461

السوق األولالسوق األول

5.6965.696

السوق الرئيسيالسوق الرئيسي

1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2563.1192.672

تباين أداء مؤشرات البورصة... والسيولة 38.2 مليون دينار
جني أرباح على األسهم المرتفعة في مزاد األربعاء

تباين أداء مؤشرات بورصة 
الكويت الرئيسية أمس، وخسر 
مؤشرا السوق العام واألول، فيما 
ارتــفــع مؤشر الــســوق الرئيسي، 
وتــــراجــــع مـــؤشـــر الـــســـوق الــعــام 
بنسبة 0.24 في المئة أي 18.06 
ــى مـــســـتـــوى  ــلــ ــل عــ ــفـ ــقـ ــيـ نـــقـــطـــة لـ
7566.53 نقطة بسيولة تراجعت 
إلــى 38.2 مليون دينار تداولت 
177 مــلــيــون ســهــم تـــم تــداولــهــا 
عــبــر 7890 صــفــقــة، وتــــم تــــداول 
 ربح منها 43 وخسر 

ً
129 سهما

54 بينما استقر 32 دون تغير.
وســجــل مــؤشــر الــســوق األول 
خــســارة أكبر بلغت نسبة 0.36 
في المئة أي 30.53 نقطة ليقفل 
عــلــى مــســتــوى 8461.37 نقطة 
ــدود 27.8  ــحــ بـــســـيـــولـــة كـــانـــت بــ
مليون دينار تداولت 91.7 مليون 
سهم عبر 4451 صفقة، وربحت 
6 أسهم فقط مقابل خسارة 11 

واستقرار 8 دون تغير.
ــل، ربـــــــح مـــؤشـــر  ــابــ ــقــ ــمــ فـــــي الــ
الـــســـوق الــرئــيــســي نــســبــة 0.26 
فـــي الــمــئــة تـــعـــادل 14.87 نقطة 
لــيــقــفــل عــلــى مــســتــوى 5696.17 
نــقــطــة بــســيــولــة مــســتــقــرة حــول 
10.3 ماليين دينار تداولت 85.2 
مــلــيــون ســهــم تــمــت عــبــر 3439 
ــــداول 104 أســهــم  صــفــقــة، وتـــم تـ
ربـــح مــنــهــا 37 بينما خــســر 43 

واستقر 24 دون تغير.

جني أرباح محدود
وقعت جلسة أمس بين عمليات 

جني أرباح مستحقة على األسهم 
التي حققت ارتفاعات خالل فترة 
المزاد أمس األول )األربعاء( وقت 
تنفيذ مراجعة أوزان األسهم في 

مـــؤشـــرات MSCI وبــيــن تــطــورات 
إيجابية على مستوى مؤشرات 
األسواق العالمية وأسعار النفط 
وبــعــد حــديــث فــســر »تــــفــــاؤاًل« من 

جـــيـــروم بــــاول مــحــافــظ الــفــدرالــي 
األمــيــركــي مــســاء أمــس األول دفع 
بالمؤشرات األميركية إلى مكاسب 
كبيرة وبــلــغ داو جــونــز مستوى 

34500 نقطة مرة أخرى.
ــــالت بــــورصــــة  ــامـ ــ ــعـ ــ وبــــــــــــدأت تـ
الكويت على ارتفاع جيد وبسيولة 
ــيـــونـــي ديــــنــــار  ــلـ كــــبــــيــــرة فــــاقــــت مـ

تـــركـــزت عــلــى ســهــم أالفـــكـــو الـــذي 
واصــــل ارتــفــاعــاتــه بــعــد مناقشة 
ــــول لـــه بــقــيــمــة تـــجـــاوزت  بــيــع أصـ
600 مليون ديــنــار، كما شاركت 
ــم أول  أســهــم إيــفــا وأرزان فــي دعـ
ساعة، وحدث تحول محدود إلى 
البيع على األســهــم، الــتــي حققت 
مــكــاســب كــبــيــرة جــلــســة األربـــعـــاء 
ــة فــي  ــيـ ــبـ ــنـ ــة األجـ ــولـ ــيـ ــسـ بـــفـــعـــل الـ
مقدمتها أسهم أجيليتي وبيتك 
والــوطــنــي على وجــه الخصوص 
لكن بسيولة مــحــدودة أقــل منها 
ــقـــارنـــة مــــع الــجــلــســة الــســابــقــة،  مـ
 
ً
وزادت ضــغــوط الــبــيــع تدريجيا

حتى نهاية الجلسة وفترة المزاد 
التي أدخلت مؤشري السوق العام 
واألول المنطقة الــحــمــراء، بينما 
ارتفع الرئيسي بدعم جي إف إتش 
وأرزان وبعض األسهم الصغيرة 

محدودة السيولة.
وتباين أداء مؤشرات األسواق 
الــمــالــيــة بــــدول مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي إذ ربحت مؤشرات قطر 
ودبي بنسب جيدة بينما تراجع 
البقية بنسب محدودة وبعمليات 
جني أرباح استمرت طيلة الجلسة 
فــي الــســعــوديــة والــكــويــت وكانت 
ــتــــداول خــضــراء  أســـعـــار الــنــفــط تــ
والمس برميل برنت مستوى 87 

 للبرميل.
ً
دوالرا

علي العنزي

أعلن البنك األهلي المتحد - البحرين إتمام صفقة االستحواذ 
على قسم خدمات األفراد التابع لـ »سيتي بنك« في البحرين، على 

 من أمس. 
ً
أن يدخل ذلك حيز التنفيذ اعتبارا

وأوضح أن عملية االستحواذ ستشمل الخدمات المصرفية 
لألفراد وبطاقات االئتمان واإلقراض من دون ضمانات، إضافة 

، مشيرا الى أن الصفقة تنطوي على 
ً
إلى نقل حوالي 175 موظفا

فترة انتقالية سيستمر خاللها »سيتي بنك« في تقديم خدماته 
للعمالء نــيــابــة عــن الــبــنــك األهــلــي الــمــتــحــد، وخـــالل تــلــك الفترة 
سيكون بإمكان العمالء استخدام منتجات وخــدمــات »سيتي 

بنك« الخاصة بهم كما في السابق.

أخبار الشركات

ً
 ليبلغ 83.78 دوالرا

ً
انخفاض البرميل الكويتي 97 سنتا

»التأمين« ترخص 3 شركات وساطة
● حصة المطيري

رخصت وحدة تنظيم التأمين لـ 3 جهات 
ــة  مـــهـــن تــأمــيــنــيــة ونـــشـــاط  ــزاولـ ــمـ  وطـــنـــيـــة لـ
وساطة التأمين،  التي وفقت أوضاعها وفق 

 مقتضيات القانون رقم 125 لسنة 2019  في 
شأن تنظيم التأمين  والئحتها التنفيذية 
وتعديالتها وقــرارات الوحدة وتعليماتها 
ــكــــون مـــدة  ــأن،  وتــ ــ ــــشـ الـــــصـــــادرة فــــي هـــــذا الـ
 ترخيص مزاولة النشاط 3 سنوات، تبدأ من 

تاريخ صدور القرار ودون اإلخالل باستيفاء 
الرسم الواجب أداؤه، وعلى الجهات االلتزام 
بأداء الرسم عند تجديد الترخيص ألي فترة 
أخـــرى، وفــقــا للقانون والئحته التنفيذية 

وقرارات وتعليمات الوحدة.

هيئة األسواق تقّدم 3 بالغات لنيابة سوق المال 
كشفت هيئة أسواق المال عن تقديم بالغ لنيابة سوق المال، أمس، بشأن 
وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 125 من القانون رقم 7 لسنة 
غ ضدهما باستخدام االسم والشعار 

ّ
2010 وتعديالته، وذلك لقيام المبل

 صفة 
ً
عة واجبة السداد، منتحال

ّ
الرسمي للهيئة ضمن إنــذارات غير موق

الهيئة، وذلك على خالف الحقيقة باالدعاء بوجود رصيد مالي محجوز 
لدى البورصة يتطلب دفع فاتورة ضريبية للهيئة نظير رفع الحجز.

كما قدمت الهيئة بالغين لنيابة سوق المال، أمس، بشأن وقوع الجريمة 
المنصوص عليها فــي البند 1 مــن الــمــادة 126 مــن الــقــانــون رقــم 7 لسنة 
غ ضدهما باستخدام )موقع الكتروني 

ّ
2010 وتعديالته، وذلك لقيام المبل

- تطبيق تويتر( لمزاولة أنشطة أوراق مالية )مستشار استثمار( وإجراء 
التحليل االستثماري ألسهم مدرجة في البورصة، من دون الحصول على 

التراخيص الالزمة من الهيئة.

... وتمنح »البيت« موافقة 
لتأسيس حاضنة للتعليم 

منحت هيئة أسواق المال شركة بيت األوراق المالية 
)البيت( الموافقة على تأسيس نظام حاضنة للتعليم 
المبكر، ويــطــرح لالكتتاب الــخــاص بــرأســمــال ثــابــت 3 
مــاليــيــن ديــنــار بقيمة اســمــيــة 50 ألـــف ديــنــار للوحدة 
الواحدة، وال يجوز أن يقل عدد الوحدات المشترك بها 

من قبل أي من المشتركين بالنظام عن وحدة واحدة.
وسيطرح لالكتتاب 60 وحــدة، أي بواقع 3 ماليين 
دينار، ويجب أال تقل مشاركة مدير النظام في وحدات 
ــدة، أو مــا يــعــادلــهــا بالعمالت  ــ الــنــظــام عــن وحــــدة واحـ
األخــرى، كحّد أدنــى، على أن تكون الجهة التي تتلقى 

طلبات االكتتاب هي شركة بيت األوراق المالية.

»أهلي متحد« يكمل استحواذه على قسم خدمات األفراد بـ »سيتي بنك«

»كامكو إنفست«: خسائر بورصتي السعودية وقطر 
تدفع المؤشر الخليجي ألدنى مستوياته في عام

قالت شركة »كامكو إنفست« إنه في ظل 
ــــواق األســـهـــم الخليجية  أداء مــخــتــلــط ألسـ
مــرة أخـــرى خــالل نوفمبر 2022، تراجعت 
ثـــالث مـــن أصـــل ســبــع بـــورصـــات خليجية 

خالل الشهر. 
وحــســب الــتــقــريــر الــشــهــري الـــصـــادر عن 
الــشــركــة، شــهــدت األســهــم الــســعــوديــة أعلى 
معدل تراجع خالل الشهر، إذ خسر مؤشر 
الــســوق الــســعــوديــة )تــاســي( نسبة 6.6 في 
المئة من قيمته لينهي تداوالت الشهر دون 

حاجز 11 ألف نقطة. 
كما تراجعت مؤشرات سوقي قطر ودبي 
بنهاية نوفمبر 2022 وأدت تلك الخسائر 
إلـــى مــحــو الــمــكــاســب الــتــي سجلتها بقية 
البورصات مما أدى إلــى انخفاض مؤشر 
مورغان ستانلي الخليجي بنسبة 4.2 في 

المئة خالل الشهر. 
وكــانــت عــمــان الــســوق األفــضــل أداًء في 
نوفمبر بتسجيلها لمكاسب بلغت نسبتها 
5.7 فــي الــمــئــة، تبعتها بــورصــتــا الــكــويــت 
وأبــوظــبــي بتسجيلهما مــكــاســب شهرية 
بنسبة 3.6 في المئة و 1.7 في المئة، على 

التوالي.
كما ساهمت التراجعات التي شهدتها 
 
ً
بورصتا السعودية وقطر في التأثير سلبا
عــلــى أداء أســــــواق دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الــخــلــيــجــي مـــنـــذ بــــدايــــة عـــــام 2022 حــتــى 
تاريخه، إذ أنهى المؤشر تداوالت الشهر في 
المنطقة الحمراء للمرة الرابعة هذا العام. 

ــان الـــســـوق الــســعــودي الــوحــيــد على  وكــ
مــســتــوى دول مجلس الــتــعــاون الخليجي 

الذي أنهى تداوالت شهر نوفمبر 2022 على 
تراجع بنسبة 3.4 في المئة منذ بداية عام 

2022 حتى تاريخه. 
ــة أخـــــــــرى، احـــتـــفـــظـــت أبـــوظـــبـــي  ــهـ ــــن جـ مـ
بصدارتها على مستوى المنطقة بتسجيل 
مكاسب منذ بداية عام 2022 حتى تاريخه 
بنسبة 24.3 في المئة، تليها عمان والكويت 
بمكاسب جيدة بنسبة 11.7 في المئة و7.7 

في المئة على التوالي.
ــاعـــي، أنـــهـــت كــل  ــقـــطـ وعـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـ
 تداوالت الشهر 

ً
المؤشرات القطاعية تقريبا

في المنطقة الحمراء. 
واقتصر تسجيل أداء ايجابي هامشي 
على مؤشرات قطاعات الفنادق والمطاعم 
والترفيه والسلع الرأسمالية والعقار فقط 
خالل الشهر بينما تراجعت بقية المؤشرات. 
وكــان مؤشر قطاع األدويـــة األســـوأ أداًء 
خالل شهر نوفمبر 2022 بتسجيله خسائر 
شهرية بنسبة 10.6 في المئة، تبعه مؤشرا 
قطاع المواد األساسية وقطاع السلع طويلة 
األجل بنسبة 10.4 في المئة و 9.6 في المئة 

على التوالي. 
 
ً
كما شهد مؤشر المرافق العامة تراجعا
ثــنــائــي الــرقــم خـــالل الــشــهــر بينما سجلت 
القطاعات ذات القيمة السوقية الكبيرة مثل 
البنوك والطاقة تراجعات بنسبة 3.2 في 

المئة و 4.3 في المئة، على التوالي.
وتراجعت أنشطة التداول في أسواق دول 
مجلس التعاون الخليجي للشهر الثالث 
على التوالي في نوفمبر 2022 بعد أن أدى 
انــخــفــاض أنــشــطــة الـــتـــداول فــي الــســعــوديــة 

 على 
ً
والـــكـــويـــت وقـــطـــر فـــي الــتــأثــيــر ســلــبــا

ارتفاع قيمة التداوالت في بقية البورصات 
الخليجية األخرى. 

وبــلــغ إجــمــالــي قيمة األســهــم الــمــتــداولــة 
خالل الشهر 43.5 مليار دوالر مقابل 46.7 
 الشهر الــســابــق، لكن كمية األسهم 

ً
مــلــيــارا

 خالل الشهر 
ً
 هامشيا

ً
المتداولة سجلت نموا

لتصل إلـــى 19.5 مــلــيــار ســهــم مــقــابــل 18.5 
مليار سهم في أكتوبر 2022.

وعلى النقيض من ذلــك، أظهرت أسواق 
 خالل الشهر 

ً
األسهم العالمية أداًء إيجابيا

بتسجيل مؤشر مورغان ستانلي العالمي 
مــكــاســب شــهــريــة بــنــســبــة 6.8 فـــي الــمــئــة. 
وســجــلــت كـــل مـــؤشـــرات األســـهـــم الــعــالــمــيــة 
 خــالل الشهر بدعم 

ً
 نموا

ً
الرئيسية تقريبا

من تراجع ضغوط التضخم مما عزز اآلمال 
المتعلقة بتطبيق البنوك المركزية العالمية 
. وســجــلــت 

ً
لــســيــاســات نــقــديــة أقــــل تــــشــــددا

 ثنائي الرقم خالل 
ً
األســواق الناشئة نموا

الشهر عند نسبة 14.6 في المئة، تبعتها 
ــيــــة بتسجيلها مكاسب  األســـــواق األوروبــ
شهرية بنسبة 7 في المئة. وأنهى مؤشر 
ســـتـــانـــدرد أنــــد بـــــورز 500 تـــــــداوالت شهر 
 بنسبة 5.4 في المئة على 

ً
نوفمبر مرتفعا
أساس شهري.

النفط يتراجع مع تنامي عدم اليقين بشأن اجتماع »أوبك +«
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ــيــــران الـــجـــزيـــرة«  تـــواصـــل »طــ
تــوســعــهــا فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
األوســط وآسيا وأوروبــا، حيث 
أعلنت أمس إطالق خط رحالت 
ــن الـــكـــويـــت  ــ ــد مــ ــ ــديـ ــ ــر جـ ــاشــ ــبــ مــ
إلــــــى عـــاصـــمـــة طـــاجـــيـــكـــســـتـــان، 
دوشـــانـــبـــي، لــربــط الــمــســافــريــن 
ــى الــســعــوديــة  ــ الــمــتــوجــهــيــن إلـ
ألداء مــنــاســك الــعــمــرة والــحــج، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى تــــوفــــيــــر وجـــهـــة 
سياحية جديدة مثالية للسياح 
الباحثين عن ثقافات ومغامرات 

جديدة.
وتــطــلــق الــشــركــة هــــذا الــخــط 
29 ديسمبر الجاري، وستسير 
رحالتها إلــى مــطــار دوشانبي 
الدولي )DYU( يومي الخميس 

والسبت.

وقـــــــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لشركة طــيــران الــجــزيــرة روهيت 
ــدران: »تــشــغــل طــيــران  ــ ــانـ ــ ــاشـ ــ رامـ
الجزيرة اليوم العديد من الخطوط 
المباشرة إلى بلدان رابطة الدول 
المستقلة، التي تفتقر إلى خيارات 
السفر المباشر بينها وبين الشرق 
 
ً
األوسط، إذ ستلبي رحالتنا طلبا

 على السياحة الدينية، فيما 
ً
كبيرا

يفتح الباب لطلب جديد للسياحة 
فــي دول تتسم بثقافتها الغنية 
وطبيعتها المتنوعة، والتي تبعد 
بضع ساعات فقط من منطقتنا«.

ــتــــان  ــكــــســ ــيــ ــر طــــاجــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ وتـ
بسياحتها الطبيعية والصحية 
والتاريخية والثقافية والرياضية، 
حــيــث تــوفــر للمسافرين مناظر 
طبيعية ملهمة مــن قمم الجبال 

ــمـــروج والــبــحــيــرات، وأهمها  والـ
جبال بامير وفان، حيث الرحالت 
االستكشافية فيها مميزة، كما 

تشتهر بمحمياتها الوطنية حيث 
النباتات والــحــيــوانــات المهددة 
باالنقراض، وتعد موطنا للعديد 
من الينابيع الساخنة والمعدنية 
التي تجذب السياحة العالجية 

الصحية والرفاهية.
وبعيدا عن طبيعتها الغنية، 
ــإن طــاجــيــكــســتــان غــنــيــة أيــضــا  فــ
بالمعالم التاريخية والثقافية، 
ــــدت الـــــعـــــديـــــد مــن  ــهــ ــ كــــونــــهــــا شــ
الحضارات واإلمبراطوريات عبر 
ــة األخــيــرة  ــ تــاريــخــهــا، وفـــي اآلونـ
بـــــــــدأت شـــعـــبـــيـــة طــاجــيــكــســتــان 
تــزيــد فـــي الــســيــاحــة المستدامة 
والصديقة للبيئية، فــي رحــالت 
اســتــكــشــافــيــة تــضــمــن أن يــكــون 

تأثيرها إيجابيا على المجتمع.
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مت الفائزين بالبطولة العربية للبادل »زين« كرَّ
مــت شــركــة زيـــن الــفــائــزيــن فــي البطولة  كــرَّ
الــعــربــيــة الــمــفــتــوحــة لــلــبــادل، وهـــي الــبــطــولــة 
اإلقــلــيــمــيــة األولــــى مــن نــوعــهــا الــتــي نظمتها 
شركة ترايسيت، برعاية رئيسية من »زيــن«، 
 والعبة من المحترفين 

ً
وبمشاركة 512 العبا

والهواة من الخليج والعالم العربي. 
وأتــت رعاية »زيــن« لهذا الحدث الرياضي 
 منها بأهمية دور شركات 

ً
اإلقليمي، إيمانا

ــم وتــنــمــيــة قــطــاعــي  الـــقـــطـــاع الـــخـــاص فـــي دعــ
الشباب والرياضة بالدولة، حيث تقوم الشركة 
بترجمة هــذا المفهوم إلــى أرض الــواقــع، من 
ــم الــعــديــد مـــن الــفــعــالــيــات  ــ ــايـــة ودعـ خــــالل رعـ
الــريــاضــيــة الــكــبــرى الــتــي تستضيفها البالد 
في مختلف الرياضات، ومنها هذه البطولة 
المميزة التي أقيمت للمرة األولى على مستوى 

المنطقة. 
وشــــاركــــت »زيـــــــن« بــتــكــريــم الـــفـــائـــزيـــن فــي 
الــبــطــولــة، بحضور سفير مصر فــي الكويت 
أسامة شلتوت، والتي انتهت بفوز المنتخب 
الـــمـــصـــري بــلــقــب الـــبـــطـــولـــة، حـــيـــث اســتــمــرت 
ثالثة أيــام فــي مالعب Padel Time بمنطقة 
 والعــبــة من 

ً
العارضية، بمشاركة 512 العــبــا

جميع دول الخليج العربي ومصر وتونس 
والمغرب، وتم تقسيم الفرق إلى 7 مستويات، 
وهي فئة المحترفين )من الجنسين( والهواة 
 )من 

ً
)مــن الجنسين( ومــا دون ســن 16 عــامــا

 من 
ً
الجنسين( وفئة من هم أكبر من 45 عاما

الرجال.
ــــي »زيـــــــــــن« الـــــمـــــجـــــاالت الـــريـــاضـــيـــة  ــولــ ــ وتــ

والشبابية أولوية خاصة في سلسلة برامجها 
ــفـــاءات  ــكـ ــم الـ ــ االجـــتـــمـــاعـــيـــة، فـــهـــي تــعــتــبــر دعـ
 
ً
 أصيال

ً
الوطنية والمجاالت الرياضية ركنا

من استراتيجيتها للمسؤولية االجتماعية، 
فــفــئــة الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة بــمــنــزلــة الــســفــيــر 
الرسمي للشعوب والمجتمعات في المحافل 

والمشاركات الدولية.

روهيت راماشاندران

التسجيل يتواصل في سباق »الوطني« للجري... أضخم مهرجان رياضي

يــواصــل بنك الــكــويــت الوطني 
اســتــقــبــال المسجلين فـــي سباق 
الجري السنوي الذي ينظمه البنك 
للعام الـــ 28 على الــتــوالــي، والــذي 
يصادف هذا العام ذكرى التأسيس 
الـــ 70 لـــ »الــوطــنــي«، وهــي مناسبة 
تأتي لتؤكد عمق العالقة التاريخية 
ــع مــجــتــمــعــه عـــلـــى مـــدى  لــلــبــنــك مــ
، حيث كّرس نفسه ليكون 

ً
70عاما

مؤسسة مصرفية تعمل من أجل 
الكويت وتفخر بانتمائها الوطني، 
ليكون بجدارة البنك »الذي تعرفونه 

وتثقون به«.
ــاء ســبــاق  ــ ــشـ ــ ــرة إنـ ــكــ ــــت فــ ــانـ ــ وكـ
 من مسؤولية البنك 

ً
رياضي جزءا

 
ً
االجتماعية التي لطالما كان رائدا

وسّباقا فيها، ألنها مسؤولية البنك 
المجتمعية للعمل من أجل كل ما 
مــن شأنه أن يمد شبابنا وأهلنا 

وأطفالنا بالصحة والحياة.
وينطلق السباق يوم السبت 10 

الجاري على شارع الخليج العربي 
طلق 

ُ
مــن مسافتين 10 و5 كــم. وت

صافرة البداية عند الساعة 8:00 
 عــلــى مــســافــتــيــن؛ األولـــى 

ً
صــبــاحــا

تبلغ 10 كــيــلــومــتــرات مــن شاطئ 
بنيد القار، والثانية مسافة 5 كم، 
وتبدأ مقابل ســوق شــرق، على أن 
تــكــون نقطة النهاية للمسافتين 
في حديقة شاطئ الشويخ بجانب 

.KPC مبنى الـ
 أمام 

ً
وال يــزال المجال مفتوحا

الـــراغـــبـــيـــن بـــالـــمـــشـــاركـــة مــــن عمر 
ــا فــــوق عــلــى الــمــوقــع  15 ســنــة ومــ
 nbk.com/nbkrun اإللــكــتــرونــي
حتى يوم 5 الجاري، على أن يبدأ 
ــدة الـــســـبـــاق يــوم  ــ ــم عـ

ّ
مـــوعـــد تــســل

الثالثاء 6 منه إلى الخميس 8، من 
 وحتى 9 مساء في 

ً
الساعة 3 ظهرا

حديقة الشهيد، القاعة المتعددة 
االستخدامات في المرحلة الثانية.

ومــــع بــــدء الــعــد الــعــكــســي لــهــذا 

المهرجان الرياضي األضخم في 
الــكــويــت، أكــــدت رئــيــســة مجموعة 
االتصال المؤسسي في »الوطني«، 
ــذا الــحــدث  مــنــال الــمــطــر، أهــمــيــة هـ
االجتماعي الذي يواظب البنك على 
 بال انقطاع، 

ً
تنظيمه منذ 28 عاما

ــل غــــرس أهــمــيــة الــريــاضــة  مـــن أجــ
وترسيخ ثقافة حياة أكثر صحة 
بين المجتمع، وهو ما يؤكد نجاح 

رسالة البنك.
وأشــارت المطر إلى أن السباق 
يشّكل أكبر تجّمع عائلي ترفيهي 

ذي أهداف تنموية مجتمعية تلتقي 
مــع التوجهات الوطنية الخاصة 
ــداف الـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــســـتـــدامـــة  ــ ــأهــ ــ بــ
ــة  ــاضــ ــريــ ــاالت الــــصــــحــــة والــ ــجــ ــمــ لــ

واالبتكار.
ونـــــــّوهـــــــت بــــجــــهــــود مــخــتــلــف 

الــــوزارات والمؤسسات والهيئات 
لنجاح هــذا المهرجان الرياضي، 
وفــــــي مـــقـــدمـــهـــا وزارة الـــصـــحـــة، 
والــطــوارئ الطبية، وقـــوة اإلطفاء 
الـــعـــام ووزارة الــداخــلــيــة، مشيرة 
إلى أن الهدف هو مواصلة العمل 

بهذا السباق للحفاظ على الثقة 
الجماهيرية الكبيرة التي تتجدد 

كل عام.
ولــفــتــت الــمــطــر إلـــى أن السباق 
يكتسب هــذا الــعــام قيمة إضافية 
مـــن حــيــث نــوعــيــة الـــرســـالـــة الــتــي 
يــطــرحــهــا، حــيــث ســيــرفــع رســالــة 
 ألطفال 

ً
»لنجري من أجلهم«، دعما

مــــرضــــى الــــســــرطــــان، مــــؤكــــدة أنـــه 
 في أهدافه؛ 

ً
بإمكانه الذهاب بعيدا

مثل العمل من أجــل األفـــراد األكثر 
حاجة إلى الدعم، داعية الراغبين 
في التسجيل ليكونوا جزًءا من هذه 
الرسالة وإسعاد األطفال المصابين 
بــالــســرطــان، حــيــث ســيــتــم الــتــبــرع 
لــهــم بــجــزء مـــن رســــوم التسجيل. 
ولــيــســت هـــذه الـــمـــرة األولـــــى التي 
 لدعمها في 

ً
يتبنى »الوطني« أهدافا

سباقه، فقد سبق له أن أطلق العديد 
من األهداف الصحية واالجتماعية 
للترويج لها في نسخ سابقة من 

الــســبــاق؛ مــثــل مــحــاربــة التدخين 
والسّكري وغيرها.

ويأتي سباق »الوطني« للجري 
في إطار المبادرات االجتماعية التي 
دأب البنك على تنظيمها سنويا، 
 لنهجه الثابت فــي تنمية 

ً
تــأكــيــدا

المجتمع.
ــــادرات »الـــوطـــنـــي«  ــبـ ــ وتــشــمــل مـ
مختلف الــفــعــالــيــات االجتماعية 
واالنسانية والخيرية والتعليمية 
والرياضية والبيئية التي تسعى 
إلى خدمة المجتمع والمساهمة في 

تنميته على نحو أفضل.
ويــــكــــافــــئ الــــســــبــــاق 3 فـــائـــزيـــن 
ــــى )فئتي  بــالــمــراكــز الــثــالثــة األولــ
الــنــســاء والـــرجـــال( لمسافة 10 كم 
بجوائز نقدية 1000 و700 و500 
دينار على التوالي. وجوائز المراكز 
الثالثة األولى لمسافة 5 كم لكل من 
النساء والرجال كاآلتي: 500، 400 

و300 دينار على التوالي.

منال المطر

 إلى عاصمة 
ً
 مباشرا

ً
»الجزيرة« تطلق خطا
طاجيكستان دوشانبي

مت الفائزين بحضور السفير المصري »زين« كرَّ

المطر: الجميع مدعوون للمشاركة في الحدث الرياضي األبرز بالكويت

»برقان« يختتم رعايته لدوري اتحاد 
الفروسية الكويتي

اخــتــتــم بــنــك بـــرقـــان رعــايــتــه لــلــجــولــة الــثــالــثــة من 
دوري االتــحــاد الكويتي للفروسية )KEF( لموسم 
2022 - 2023، والــذي أقيم في مضمار مركز الكويت 
للفروسية، وجاءت الرعاية ضمن برنامج البنك الشامل 
للمسؤولية االجتماعية، الذي يركز على دعم وتعزيز 

الثقافة الرياضية في الكويت.
وحاز في اليوم األول من الجولة الثالثة للدوري، 
الفارس علي الخرافي المركز األول، والفارسان عناز 
العناز وعبدالله الروضان المركزين الثاني والثالث، 
أما في اليوم الثاني فقد حل الفارس عبدالله العوضي 
بالمركز األول، تبعه الفارس فواز السبيعي بالمركز 

الثاني، والفارس أنطونيو موروزو بالمركز الثالث.
وفي معرض حديثها عن رعاية بنك برقان لدوري 
اتــحــاد الــفــروســيــة الــكــويــتــي، صــرحــت رئيسة دائـــرة 
التسويق واالتصاالت للمجموعة في بنك برقان خلود 
الفيلي: »بداية أود أن أهنئ جميع الفرسان الفائزين 
في هذه الجولة، الذين يواصلون تقديم أفضل قدوة 
تحتذي بها أجيالنا الشابة، وبصفتنا في برقان إحدى 

المؤسسات المالية الوطنية المرموقة، نحرص دائما 
على تعزيز الثروة الوطنية التي نمتلكها في الكويت 
من المواهب الرياضية، وخاصة في رياضة الفروسية، 
نظرا ألنها إحدى أكثر الرياضات ذات اإلرث الثقافي 

الكبير المحبوبة لدى الجميع«.  
وأضــافــت الفيلي: »لطالما كــانــت الــريــاضــة ركنا 
أســاســيــا فـــي الــتــزامــنــا تــجــاه مجتمعنا، مـــن خــالل 
استراتيجيتنا للمسؤولية المجتمعية. ولهذا السبب 
نــواصــل دعمنا للرياضيين الطموحين والجهات 
الرياضية والهيئات الوطنية المعنية بهذا المجال، 
للمساهمة فـــي رفـــع مــكــانــة الــكــويــت عــلــى الصعيد 

.»
ً
 وعالميا

ً
الرياضي محليا

الجدير بالذكر أن رعاية بنك برقان لدوري االتحاد 
الكويتي للفروسية انطلقت منذ عــام 2021، حيث 
تأتي هذه الرعاية والشراكة االستراتيجية المستمرة 
كجزء من استراتيجية بنك برقان الشاملة للمسؤولية 
المجتمعية، والتي تركز بشكل كبير على دعم وتعزيز 

ثقافة الرياضة بالكويت.

نبيلة العلي وطالل العيار مع الفائزين

»المتحد« ينظم ندوة توعية »المتحد« ينظم ندوة توعية 
حول سرطان البروستاتاحول سرطان البروستاتا

ــزامـــن مــــع الــحــمــلــة الــتــوعــويــة  ــتـ ــالـ بـ
الصحية )موفمبر(، نظم البنك األهلي 
الــمــتــحــد بــالــتــعــاون مـــع مــركــز الــكــويــت 
لمكافحة الــســرطــان، نـــدوة توعوية في 
المقر الرئيسي للبنك حول مرض سرطان 
البروستاتا، وتعزيز التدابير الوقائية، 
مــن خـــالل التشجيع على الفحوصات 
 عن 

ً
الطبية الــروتــيــنــيــة للكشف مــبــكــرا

هذا المرض، إضافة إلى عدة أنــواع من 
السرطانات التي تمس الــرجــال بصفة 

خاصة.
 من 

ً
 كثيفا

ً
شــهــدت الـــنـــدوة حـــضـــورا

مــوظــفــي »الـــمـــتـــحـــد«، وتـــنـــاولـــت كيفية 
ــا،  ــاتـ ــتـ ــبـــروسـ ــان الـ ــ ــــرطـ ــــن سـ ــة مـ ــايــ ــوقــ الــ
والتعربف بأسباب اإلصابة به، والعوامل 
التي ترفع من خطر اإلصابة بالمرض، 
ــا فــي  ــاتـ ــتـ ــبـــروسـ وأعــــــــــراض ســــرطــــان الـ

المراحل األولى وبالمراحل المتقدمة.
وتطرقت الندوة إلى وسائل تشخيص 
ســــرطــــان الـــبـــروســـتـــاتـــا، وأحـــــــدث طــرق 
الــعــالج، كما شهدت تــوزيــع مطبوعات 
توعوية خاصة بسرطان البروستاتا 

 لمحتويات الندوة.
ً
تتضمن ملخصا

وفي تعليقها على هذه الندوة، أفادت 
رئيس االتصال المؤسسي في »المتحد« 
فاتن التميمي، بأن »حملة موفمبر يتم 
االحتفاء بها في نوفمبر من كل عام في 
جميع أنحاء العالم، والتي تشهد تنظيم 
العديد مــن األنشطة والفعاليات التي 
تدعم نشر الوعي فيما يتعلق باألمراض 

التي تصيب الرجال«.
ويحرص »المتحد« على نشر الوعي 
بــيــن مــوظــفــيــه وعـــمـــالئـــه مــــن الــــرجــــال، 
بضرورة االهتمام بصحتهم من خالل 
الفحوصات الدورية التي تساعد على 
التشخيص المبكر لسرطان البروستاتا، 
ما ينعكس على زيادة حاالت الشفاء من 

هذا المرض.
ــيـــمـــي: »الـــبـــرنـــامـــج  ــمـ ــتـ وأضــــــافــــــت الـ
المجتمعي لـ )المتحد( يهتم باألنشطة 
والمبادرات اإلنسانية التي تهدف إلى 
رفع الوعي الصحي بين أفراد المجتمع 
بشكل عــــام، مـــا ينعكس عــلــى ترسيخ 
ثقافة الوقاية، ويزيد من فرص الشفاء 

من األمراض«.

الحضور خالل الندوة

»التجاري« يرعى بطولة الغولف في »صحارى«
استمرارا لجهود البنك التجاري الكويتي في دعم مختلف 
الفعاليات الرياضية، يرعى البنك بطولة الغولف التي ينظمها 
منتجع صحارى في مالعبه »للغولف«، بما يساهم في خلق 
أجواء تنافسية وحماسية بين الالعبين، وتأتي هذه الرعاية 
من جانب البنك من منطلق إيمانه بمسؤوليته تجاه المجتمع 
ورعايته لألنشطة الرياضية التي تشارك فيها شرائح متعددة 
من المجتمع، ومن خالل هذه البطولة يقدم »التجاري« هدايا 
للمشاركين وجوائز قيمة للفائزين بالمراكز الثالثة األولى 

بالبطولة. 
بهذه المناسبة، صرحت رئيسة إدارة الخدمات المصرفية 
الشخصية – قطاع الخدمات المصرفية لألفراد هنادي الهنيدي: 
»يحرص البنك التجاري على رعاية مثل هذه البطوالت، إيمانا 
منه بضرورة دعم مختلف الفعاليات االجتماعية والرياضية 
التي تهم جميع شرائح العمالء وعلى وجه الخصوص عمالء 
الخدمات المصرفية الشخصية«.  وأضافت الهنيدي: »ينبع ذلك 
من منطلق تأكيد البنك وإيمانه بأهمية دعم فئات المجتمع 
كافة، والعمل على إبراز جوانب التميز والنجاح التي تحققها 
مثل هذه البطوالت«، مشيدة باعتزاز البنك برعاية هذه البطولة 
التي تعد إضافة نوعية لبطوالت الغولف المحلية، والتي تسهم 

في نشر هذه اللعبة المحببة لدى البعض.

هنادي الهنيدي

»KIB« ينظم بطولة كرة قدم داخلية لموظفيه
فـــي ضــــوء انـــطـــالق بــطــولــة كــــأس الــعــالــم 
لكرة القدم 2022، نظم بنك الكويت الدولي 
)KIB( بطولته الداخلية السنوية لكرة القدم، 
كجزء من مبادراته التي تهدف إلى إشراك 
موظفي البنك ضمن الفعاليات الرياضية 
والصحية الممتعة، والتي تعزز بيئة عمل 

إيجابية في البنك.
وفي هذا السياق، قال عبدالله الخميس، 
مـــــن إدارة الـــتـــســـويـــق ووحـــــــــدة االتــــصــــال 
المؤسسي بـ KIB، في تصريح له: »تساهم 
هذه المبادرات في تعزيز الشغف والشعور 
باالنتماء لدى الموظفين في البنك، وخلق 
بيئة عمل إيجابية ومبدعة، السيما أن مثل 
 KIB هذه الفعاليات الرياضية التي ينظمها

تسمح لهم بالتعبير عن أنفسهم وممارسة 
هــوايــاتــهــم الــمــفــضــلــة، وتــمــنــحــهــم الــشــعــور 
باأللفة وممارسة ما يحبونه داخل المؤسسة 

كعائلة، وليس فقط كزمالء عمل«.
ولفت الخميس إلى اختيار البنك لتنظيم 
 
ً
بطولته الداخلية لكرة القدم هذا العام تزامنا
مع شهر التوعية بسرطان البروستاتا، في 
مبادرة تعكس مسؤوليته االجتماعية، من 
خــالل دعــم الجهود المبذولة على مستوى 
العالم للحد من انتشار المرض وتداعياته، 
ــذا الــمــرض  وزيــــــادة الــتــوعــيــة بــتــفــاصــيــل هــ
ومسبباته وطرق عالجه، السيما في حاالت 
االكتشاف المبكر لــه، بالتعاون مستشفى 

عالية الدولي ومختبر ميد الطبي.

ً
»الفدرالي«: لن نحطم االقتصاد برفع الفائدة ولن نخفضها قريبا

ــــس  ــلـ ــ ــجـ ــ قـــــــــــــــــال رئـــــــــــيـــــــــــس مـ
االحــتــيــاطــي الـــفـــدرالـــي )الــبــنــك 
الــمــركــزي األمـــيـــركـــي(، جــيــروم 
باول، أمس األول، إن المجلس 
 »

ً
»شــدد سياسته النقدية جــدا

مــن خـــالل زيـــاداتـــه فــي أســعــار 
الــفــائــدة، ولـــن يــحــاول تحطيم 
االقتصاد بمزيد من الزيادات 
الحادة لمجرد السيطرة على 

التضخم بشكل أسرع.
وأضــــــــاف بـــــــاول فــــي مــعــهــد 
ــنـــطـــن، رّدا  بـــروكـــيـــنـــجـــز بـــواشـ
على سؤال من خبير اقتصادي 
في جيه. بي مــورغــان عّما إذا 
كــــان ســيــتــخــذ نــهــج »الــصــدمــة 
ق بأسعار 

ّ
والرعب« فيما يتعل

الفائدة: »أعتقد أننا في وضع 
الــشــيء الــصــحــيــح الــــذي يجب 
فعله فيه هــو التحرك بسرعة 
كـــبـــيـــرة مــثــلــمــا فـــعـــلـــنـــا، واآلن 
نـــبـــطـــئ ونــــصــــل إلــــــى الـــمـــكـــان 

الـــذي نعتقد أنــنــا بحاجة إلى 
أن نـــكـــون فـــيـــه، وبــالــمــنــاســبــة، 
هناك قدر كبير من عدم اليقين 

حيال ذلك«.
ــار  ــعــ ــفــــض أســ وذكـــــــــر أن خــ
الـــفـــائـــدة لــيــس بـــالـــشـــيء الـــذي 
سيعمد إليه المجلس قريبا، 
مــشــيــرا الــــى أنــــه لـــم يــكــن أحــد 
يتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة 
ــو، أو يــبــلــغ  ــحــ ــنــ ــذا الــ ــ ــ عــــلــــى هـ

التضخم مداه هذا.
ــــن نـــاحـــيـــتـــه، قــــــال عــضــو   مـ
بمجلس محافظي »االحتياطي 
الــفــدرالــي« إن الــبــنــك الــمــركــزي 
سيواصل رفع معدالت الفائدة 
ــات  ــويــ ــتــ ــســ مـــــــع اســـــــتـــــــمـــــــرار مــ

التضخم المرتفعة للغاية. 
ــتـــي  ــز كـــــــــوك، الـ ــيــ وذكـــــــــــرت لــ
انضمت إلى مجلس محافظي 
»الفدرالي« في وقت سابق من 
هذا العام، أن التضخم يتباطأ 

من أعلى مستوى في 40 عاًما، 
وهو ما ظهر في بيانات أسعار 
المستهلكين والمنتجين عن 

أكتوبر الماضي. 
وأضـــافـــت، فــي خــطــاب أمــام 
نـــادي ديــتــرويــت االقــتــصــادي: 
»لقد بدأنا نرى بعض التحّسن 
فــي بــيــانــات الــتــضــخــم، لكنني 
أفــــضــــل الــــحــــذر فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بالتعمق فــي تحليل بــيــانــات 

شهر واحد فحسب«. 
وأشارت كوك إلى أن األجور 
ال تــزال ترتفع بمعدالت قوية، 
موضحة أن التضخم في قطاع 
الــخــدمــات لــم يتباطأ بعد، مع 
ل نحو 

ّ
حقيقة أن الخدمات تمث

ي إنفاق المستهلكين. 
َ
ثلث

وتـــــبـــــاطـــــأ صـــــعـــــود مـــؤشـــر 
أســــــعــــــار الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن فــي 
ــــى 7.7  ــات الـــمـــتـــحـــدة إلـ ــ ــــواليـ الـ
بــالــمــئــة فــي أكــتــوبــر الــمــاضــي، 

مقابل 8.2 بالمئة في سبتمبر، 
ـــ 9.1 بـــالـــمـــئـــة فــي  ــقــــارنــــة بــ ومــ

يونيو.
وفــي ســيــاق متصل، واصلت 
أسعار الذهب مكاسبها للجلسة 
الثالثة على التوالي صباح أمس 
ــــدوالر، بــعــدمــا قــال  مــع تــراجــع الـ
باول إن البنك المركزي األميركي 
قــد يــخــفــض وتــيــرة رفـــع أســعــار 

الفائدة في ديسمبر.
وارتفع الذهب في المعامالت 
الفورية 8.3 بالمئة في نوفمبر، 
لينهي خسائر استمرت 7 أشهر 
ــبـــال الــمــســتــثــمــريــن  ــقـ ــتـ ــعـــد اسـ بـ
ــــي مــعــهــد  تـــصـــريـــحـــات بــــــــاول فـ

بروكينجز باستحسان.
وتــزيــد أســعــار الــفــائــدة األقــل 
من جاذبية المعدن الذي ال ُيدر 
ر أيضا من 

ّ
عائدا، لكن باول حذ

أن مــكــافــحــة الــتــضــخــم لـــم تنته 
بعد.

وصعد الذهب في المعامالت 
الفورية 0.6 بالمئة إلى 1778.94 

دوالرا لألوقية )األونصة(.
وزادت الـــعـــقـــود األمـــيـــركـــيـــة 
اآلجــلــة لــلــذهــب 1.7 بالمئة إلــى 

1778.70 دوالرا لألوقية.
وانخفض الدوالر 0.5 بالمئة 
صباح أمس، مما يجعل الذهب 
أقـــل تكلفة عــلــى الــمــشــتــريــن في 
الخارج. وقال باول، أمس األول، 
إن الوقت قد حان إلبطاء وتيرة 
الـــرفـــع الــمــقــبــل ألســـعـــار الــفــائــدة 

األميركية.
وتــتــوقــع األطــــراف المشاركة 
فــي الــســوق اآلن، بنسبة كبيرة، 
أن يرفع البنك المركزي األميركي 
في اجتماعه المقبل خالل الشهر 
الحالي أسعار الفائدة بمقدار 50 

نقطة أساس.
ويــتــرقــب الــمــســتــثــمــرون اآلن 
بيانات الوظائف غير الزراعية 

في الــواليــات المتحدة المتوقع 
أن تصدرها وزارة العمل اليوم، 
ــد تـــؤثـــر عـــلـــى قــــــرارات  ــتــــي قــ والــ

السياسة النقدية.
ــادن  ــعــ ــمــ وبــــالــــنــــســــبــــة إلـــــــى الــ
الــنــفــيــســة األخـــــــــرى، انــخــفــضــت 
الفضة فــي الــمــعــامــالت الفورية 

0.6 بــالــمــئــة إلــــى 22.07 دوالرا 
لــألوقــيــة. وارتـــفـــع الــبــالتــيــن 0.2 
بــالــمــئــة إلـــــى 1034.75 دوالرا 
لــألوقــيــة، كــمــا صــعــد الــبــالديــوم 
0.5 بالمئة إلى 1889.63 دوالرا 

لألوقية.
)رويترز(

توقعات بخفض 
وتيرة رفع أسعار 

الفائدة خالل الشهر 
الجاري

جيروم باول
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إيفان فايفر - 
فورين بوليسي

يـــتـــذكـــر الــــكــــثــــيــــرون الـــزعـــيـــم 
السوفياتي السابق فالديمير 
لينين بالعبارة الشهيرة: »لقد 
صــّوتــوا بأقدامهم«. كانت هذه 
ــــى الـــجـــنـــود  ــارة تـــشـــيـــر إلــ ــبــ ــعــ الــ
الذين تركوا جبهات القتال في 
عهد القيصر بعد اندالع الثورة 
الروسية في عــام 1917، لكنها 
تنطبق اليوم على مليون رجل 
روسي قــرروا الهرب من بلدهم 
ــهــــر ســبــتــمــبــر  ــذ أواخـــــــــــر شــ ــنــ مــ

الماضي.
ــوارع إســطــنــبــول إلــى  ــ مـــن شــ
محطات القطارات في طشقند، 
شـــــهـــــدت جــــمــــيــــع الــــمــــســــاحــــات 
ــن الــــبــــوســــفــــور  ــ ــيـ ــ ــدة بـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ الـ
 
ً
ــا ــقـ ــيـــة تـــدفـ ــنـ ــيـ والـــــــحـــــــدود الـــصـ
 للروس في سن القتال، 

ً
واسعا

ــل ثـــالثـــيـــنـــي مــن  ــ نــــيــــكــــوالي رجــ
ســكــان مــوســكــو، وقــد هــرب إلى 
أوزبـــكـــســـتـــان فـــي أواخــــــر شهر 
سبتمبر، وال يريد اإلفصاح عن 
اسمه الكامل، هو يقول: »تلقى 
 
ً
عّمي البالغ من العمر 49 عاما
 لــالنــضــمــام إلـــى الجيش 

ً
بــالغــا

في األسبوع الماضي، هو بقي 
ــارع إلـــى  ــ فــــي روســــيــــا، لــكــنــه ســ

االختباء«.
ــات  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ فــــــــي أنــــــــحــــــــاء الـ
ــة، بــــدأ  ــقــ ــابــ ــســ الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة الــ
 إلــى 

ً
الــــروس يــعــودون جــمــاعــيــا

البلدان التي كانوا يغادرونها 
طوال ثالثين سنة، بدأت هجرة 
ضح اليوم، 

ّ
عكسية تاريخية تت

إذ يهرب مئات آالف الرجال من 
عــمــق اإلمـــبـــراطـــوريـــة الــروســيــة 

السابقة إلى دول الجوار.
يقول نيكوالي: »تذكر وسائل 
ــيـــة أن مــلــيــون  اإلعــــــــالم الـــرســـمـ
 
ّ
روســــي هـــربـــوا مـــن الــبــلــد، لــكــن

العدد الحقيقي هو ضعف ذلك 
الــرقــم عــلــى األقــــل، هـــرب نصف 
، فعند 

ً
من أعرفهم أنا شخصيا

إعــــــالن الـــتـــعـــبـــئـــة، كـــانـــت ردود 
، وشــعــر 

ً
الـــنـــاس مــخــتــلــفــة جــــــدا

ــبــــعــــض بــــذعــــر تـــــــام وتــــوّجــــه  الــ
ــذ أي  ــى الـــحـــدود مـــن دون أخـ إلـ
طعام للطريق، وجمع البعض 
 
ً
اآلخر جميع أغراضه عشوائيا
وهــــــرب قـــبـــل احــــتــــدام الـــوضـــع، 
 ،

ً
ــر اتــــــزانــــــا ــ ــثـ ــ ــــان آخــــــــــرون أكـ ــكـ ــ فـ

 
ً
وقّيموا الوضع وانتظروا يوما
أو يــوَمــيــن لــتــحــديــد وجــهــتــهــم 

وطريقة وصولهم إليها«.
ال يــتــجــه أصـــحـــاب الـــمـــوارد 
ـــى آســيــا  ــم إلــ الــضــئــيــلــة وحــــدهــ
 
ً
الوسطى، فقد كان بيوتر مثال

مــن ســكــان مــوســكــو، وقـــد هــرب 
إلــى طشقند للعيش مــع عائلة 
زوجته. كان يلعب الغولف في 
جامعة بوسطن، ويتكلم اللغة 
اإلنكليزية بلكنة أميركية متقنة، 
وعمل في »كوكا كــوال« في آخر 

خمس سنوات إلى أن انسحبت 
الــشــركــة مــن روســـيـــا، لــكــنــه قــرر 

.
ً
الهرب أيضا

تحمل هذه الهجرة الجماعية 
مفارقة كبرى، ففي المقام األول، 
ُيفترض أال تتجه هجرة األدمغة 
 أن 

ً
من الوسط إلى األطراف، علما

هذه الموجة تبدو غير مسّيسة 
ــمـــوجـــات   بـ

ً
ــة ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ  مـ

ً
ــا ــ ــريـ ــ ــاهـ ــ ظـ

الهجرة األخـــرى، وفــي الحاالت 
العادية، يهاجر الشبان األذكياء 
والــطــمــوحــون مـــن ألــمــاتــي إلــى 
موسكو ال الــعــكــس، فــال ُيعتبر 
تــهــافــت أفــضــل فــئــة مــن الـــروس 
ــّرد إهـــانـــة  ــ ــجـ ــ إلــــــى ســـمـــرقـــنـــد مـ
لــلــرئــيــس الــــروســــي فــالديــمــيــر 
 
ً
ــه يــشــيــر أيـــضـــا ــ ــيـــن، بــــل إنـ بـــوتـ
إلــى نــزعــة تاريخية عكسية لم 
تــحــصــل مــنــذ عــــام 1991، فقد 
حـــصـــلـــت مــــوجــــة مـــشـــابـــهـــة مــن 
ــة فــــي الـــتـــاريـــخ  ــ ــغـ ــ هــــجــــرة األدمـ
الحديث، حين هــرب المفكرون 
في أوروبا الوسطى من عواصم 
مــثــل فيينا وبــرلــيــن وتــوجــهــوا 
إلـــى الــجــامــعــات األمــيــركــيــة في 
أماكن مثل إيثاكا، ونيويورك، 
وشيكاغو، خــالل الثالثينيات، 
ــر الــبــعــض مــثــل الـــروائـــي  ــدّمـ وتـ
ــرر  ــ ســــتــــيــــفــــان زويـــــــــــغ الـــــــــــذي قـ
ــار فـــي بــيــتــروبــولــيــس،  ــتـــحـ االنـ
الــبــرازيــل، وغــّيــر آخــــرون مسار 
الثقافة الغربية، منهم فالسفة 
مـــثـــل هـــانـــا أريــــنــــدت وهـــربـــرت 

ماركوسي.
سارعت الصحف والمنظمات 
الــبــحــثــيــة إلــــى تــســلــيــط الــضــوء 
ــع الـــنـــفـــوذ الـــروســـي  ــراجـ عــلــى تـ

في آسيا الوسطى بعد الحقبة 
الــســوفــيــاتــيــة مـــنـــذ بــــدايــــة عـــام 
2022، لــكــنــهــا تــغــفــل بــذلــك عن 
نــقــطــة أســــاســــيــــة، إذ تــتــمــحــور 
معظم العالقات البشرية حول 
اللغة والمال، ويحمل الهاربون 
مـــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة هــذيــن 
ين بوفرة، وعلى عكس ما 

َ
العامل

حصل في بداية العشرينيات، 
حـــــيـــــن مـــــــــّر الــــــــــــــروس الـــبـــيـــض 
الهاربون من الثورة بإسطنبول 
وهـــم فــي طــريــقــهــم إلـــى بــاريــس 
ــويـــورك وكــالــيــفــورنــيــا، لم  ــيـ ونـ
ــا واألمــيــركــتــان من  ــ تــعــد أوروبــ
ــيــــوم. قد  الـــخـــيـــارات الــــــــواردة الــ
يستقر الــروس اآلن في ألماتي 
ــوق مـــدة  ــفــ وطـــشـــقـــنـــد لـــفـــتـــرة تــ
استقرار الثوري الروسي ليون 
تــروتــســكــي فــي تــركــيــا أو حتى 

المكسيك.
ــع  ــ ــــوضـ ــول نـــــيـــــكـــــوالي: »الـ ــ ــقـ ــ يـ
مــضــحــك. فـــي الـــســـنـــوات القليلة 
الــمــاضــيــة، كــنــُت أحــلــم بــمــغــادرة 
ــكـــان  ــر إلـــــــى مـ ــ ــفـ ــ ــــسـ ــو والـ ــكــ مــــوســ
 بــإيــطــالــيــا 

ً
مــــا، كـــنـــُت أفـــّكـــر مـــثـــال

 
ً
ــا ــان ولـــــــم أفــــكــــر يــــومــ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ أو الـ
 هـــذا الخيار 

ّ
بــأوزبــكــســتــان، لــكــن

، تجبرنا 
ً
، أحيانا

ً
 جدا

ً
ليس سيئا

ــام بـــرحـــلـــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــى الـ ــلــ ــاة عــ ــ ــيـ ــ ــــحـ الـ
صغيرة«.

مـــن بــيــن األشـــخـــاص الــعــشــرة 
بــرفــقــة نـــيـــكـــوالي، غـــــادر خمسة 
روسيا في الشهر الماضي وحده، 
ــه بــيــن  ــائــ ــدقــ يــــتــــوزع مـــعـــظـــم أصــ
تايلند، وكازاخستان، وجورجيا، 
واإلمـــــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، 
ــرب، يــقــول  ــ ــحـ ــ ــلـــى الـ  عـ

ً
وتـــعـــلـــيـــقـــا

ــكـــوالي: »جــمــيــع مـــن أعــرفــهــم  ــيـ نـ
 يـــعـــارض هــــذا الــجــنــون، 

ً
تــقــريــبــا

األوكرانيون إخوتنا«، قد ال تكون 
هذه المشاعر متبادلة، لكنه عّبر 

عن موقفه بحسن نّية.
ــاء روســــيــــا،  ــ ــحـ ــ ــي جـــمـــيـــع أنـ ــ فـ
يوحي الوضع بــأن ثالثين سنة 
من العولمة ذهبت أدراج الرياح، 
ويــضــيــف نــيــكــوالي: »ال يمكننا 
استعمال بطاقاتنا في أي مكان، 
فقد أصبح البلد كله معزواًل، لقد 
عدنا إلى الحقبة السوفياتية بين 
ليلة وضحاها«، ويصعب أن ينكر 
المتبقون في روسيا هذا الواقع، 
فـــقـــد بـــــدأ فـــصـــل جـــديـــد وغـــريـــب 
فـــي حــيــاة مـــن اخـــتـــاروا الــرحــيــل 
ألنــهــم يتقنون اللغة اإلنكليزية 

ويعملون عبر شبكة اإلنترنت.
، يقيم هؤالء في مساحة 

ً
عمليا

ــيــــة ســــابــــقــــة ومــــثــــيــــرة  ــاتــ ــيــ ســــوفــ
لــلــفــضــول، فــهــم يــتــكــلــمــون اللغة 
الروسية، لكنهم يأكلون وجبات 
»كــي أف ســي« في قيرغيزستان، 
ويــتــواصــلــون مــع أحــبــابــهــم عبر 
»إنستغرام«، ويستعملون تطبيق 
»تـــلـــغـــرام« لــلــتــكــلــم مـــع المنفيين 
اآلخرين وإيجاد أفضل سّباك في 
البلد. يبدو هذا العالم ذو الطابع 
ــر غـــنـــى وحـــريـــة  ــثــ األمــــيــــركــــي أكــ
مين، 

ّ
ألصحاب المهارات أو المتعل

وفيما يتعلق بهذا الجيل الضائع 
من الروس، لم ينتِه عصر العولمة 
 بكل 

ً
بعد، بل إنــه أصبح مبتورا

ـــلـــون أطـــرافـــه 
ّ
بـــســـاطـــة، فـــهـــم يـــمـــث

الــمــقــطــوعــة ويــحــاولــون المضي 
 فــي طشقند، فــقــد ال تكون 

ً
قــدمــا

عوه في 
ّ
ظروفهم مشابهة لما توق

شهر يناير الماضي، لكنها تبقى 
أفضل من الموت في أحد خنادق 

»دونيتسك«.
عــلــى الــمــســتــوى االقــتــصــادي، 
، فهم 

ً
 مبهما

ً
يواجه هؤالء وضعا

يــكــســبــون الــمــال بعملة الــروبــيــة 
عــبــر اإلنــتــرنــت، لكنهم يــدفــعــون 
ــكــــي، أو  ــار بــالــســوم األوزبــ اإليـــجـ
الــــــــالري الــــجــــورجــــي، أو الـــلـــيـــرة 
 على 

ً
الــتــركــيــة، فــهــم يـــؤثـــرون إذا

 ،
ً
ــرة ــاشــ ــبــ ــم مــ ــتـــضـــخـ مـــســـتـــوى الـ

ومـــنـــذ شــهــر فـــبـــرايـــر أدى تــدفــق 
الروس إلى ارتفاع أسعار المنازل 
بدرجة كبيرة في أنحاء تركيا، من 
إسطنبول إلى كل بلدة كبرى على 
البحر األبــيــض المتوسط، وفي 
أوزبـــكـــســـتـــان، زادت الــحــجــوزات 
ــــذ شـــهـــر  ــنـ ــ ــة مـ ــيــ ــاســ ــيــ ــة قــ ــ ــ ــدرجـ ــ ــ بـ
سبتمبر، إنه منجم ذهب جديد 
زاًل قليل 

ُ
برأي أنصار الذي يدير ن

الكلفة في سمرقند.
مـــن الــنــاحــيــة اإليــجــابــيــة، بــدأ 
ــد الـــعـــامـــلـــيـــن الـــــــروس عــبــر  ــوافــ تــ
اإلنترنت يطرح خيارات ثقافية 
جــديــدة، ففي إسطنبول، أصبح 
شـــخـــصـــان روســــيــــان مــــن أشــهــر 
الــكــومــيــديــيــن الــنــاطــقــيــن باللغة 
ــة، وهـــــمـــــا يــــقــــدمــــان  ــ ــزيـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ اإلنـ
 ناجحة أمام حشود من 

ً
عروضا

الشباب األتــراك، وعلى ُبعد أكثر 
مــن 3 آالف مــيــل فــي »بيشكيك«، 
تعّج مساحات العمل المشتركة 
وقـــاعـــات الــحــفــالت الــمــوســيــقــيــة 
ــة بـــــــالـــــــروس، وفــــي  ــيـ ــكـ ــيـ ــكـــالسـ الـ
سمرقند، عــادت أشهر المقاهي 
الــحــديــثــة إلــــى اســتــعــمــال قــوائــم 
الـــطـــعـــام بــــاألحــــرف الــســيــريــلــيــة، 

وبــمــا أن بــقــايــا وســـائـــل اإلعــــالم 
 
ً
الروسية المستقلة تستقر راهنا
فــي التــفــيــا، فقد بـــدأت العاصمة 
ريغا تسترجع عصرها الذهبي 

كمدينة عالمية. 
لكن ال يشعر الجميع بالقدر 
ــقـــول  ــيـ ــفــــســــه مــــــن الــــــتــــــفــــــاؤل، فـ نــ
دبـــــلـــــومـــــاســـــي أمـــــيـــــركـــــي رفــــض 
ــه: »كــــــان  ــ ــتـ ــ ــويـ ــ اإلفـــــــصـــــــاح عــــــن هـ
ــتـــرض أن يـــبـــقـــوا فــــي بــلــدهــم  ــفـ ُيـ
ويـــحـــاربـــوا الـــنـــظـــام هـــنـــاك، ولــو 
أنهم قاوموا بوتين بدل الهرب، 
ــذه الــــحــــرب ســتــنــتــهــي  ــ لـــكـــانـــت هـ
اآلن«. ويــدلــي الــقــومــيــون األتـــراك 
بتعليقات مشابهة عن السوريين، 
فيقول البعض: »لو كانوا رجااًل 
ــي بــلــدهــم  ــ حـــقـــيـــقـــيـــيـــن، لـــبـــقـــوا فـ

وحاربوا في سبيل وطنهم«.
تــكــمــن أهــمــيــة هـــجـــرة الــــروس 
في هذا المجال بالذات، إذ تأتي 
ــد الــمــفــاهــيــم 

ّ
هــــذه الــمــوجــة لــتــعــق

الــتــي نحملها عــن الــفــريــق الــذي 
يستحق الــمــوت والقضية التي 
يموت الناس من أجلها، ويضيف 
الدبلوماسي األميركي: »ثمة 200 
ألــف نــاطــق باللغة الــروســيــة في 
بــرلــيــن. لــمــاذا ال نشاهدهم وهم 
«؟ 

ً
يــحــتــجــون فــي الـــشـــوارع يــومــا

بعد مرور قرن على االضطرابات 
التي أحدثها مناصرو ستالين 
وتروتسكي في شوارع العاصمة 
األلمانية، قد يحّبذ األلمان اليوم 
ــد ال  هـــــدوء جــيــرانــهــم الـــــــروس. قـ
يتوّحد العاملون عبر اإلنترنت 
حول العالم، لكنهم ال يتقاتلون 

حتى الموت على األقل.
يتعلق أهـــم ســــؤال عــمــلــي في 

هذه الظروف بطريقة تأثير هؤالء 
الـــروس على المشهد السياسي 
فـــي آســيــا الــوســطــى، فــمــن جــهــة، 
تــديــن عـــواصـــم مــثــل أســتــانــا في 
كازاخستان بصمودها للكرملين 
الــــذي ســاعــدهــا فــي إخــمــاد جــزء 
من أكبر االحتجاجات في تاريخ 
البلد في يناير، ومن جهة أخرى، 
من يستطيع رفض وصول أعداد 
ــلـــة مــــن الــــــــروس الــمــنــتــمــيــن  ــائـ هـ
إلــى الطبقة الوسطى، مع كل ما 
يــحــمــلــونــه مـــن ثــقــافــة ومـــعـــارف 
وأمــــــوال نــقــديــة؟ مـــن الـــغـــرابـــة أن 
يرسل العمال اليدويون في آسيا 
الـــوســـطـــى تـــحـــويـــالت مــالــيــة من 
روســـيـــا، فيما يــتــنــافــس موظفو 
اإلنـــتـــرنـــت الـــــــروس مــــع عـــائـــالت 
ــــي ســـمـــرقـــنـــد  هـــــــــؤالء الــــعــــمــــال فــ
وبيشكيك على المنازل والطعام 

ووسائل النقل.
ــا الـــوســـطـــى  ــيــ ــبــــدو دول آســ تــ
متساهلة مع الــروس حتى اآلن، 
إذ ال تنطبق أي ضرائب أو رقابة 
أو تعبئة على هذه الفئة المبهمة 

الجديدة من الناس.
ربما أصبح الروس المقيمون 
على الطرف اآلخر من المساحات 
السوفياتية السابقة تحت رحمة 
، لــكــن تــتــعــدد 

ً
قــــوى أكـــبـــر حــجــمــا

الخيارات المتاحة أمامهم، ويقول 
نيكوالي: »ســأعــود إلــى موسكو 
على األرجح خالل بضعة أسابيع 
ــف 

ّ
ــبــــاري تــوق ألن الــتــجــنــيــد اإلجــ

فــي الــوقــت الـــراهـــن، وإذا وجـــدُت 
الجيش يطرق على بابي، سأهرع 
«، كان لينين 

ً
نحو الحدود مجددا

سيفتخر بهذه النماذج!

رؤى عالمية

ةديرجلا•

الوضع في جميع 
أنحاء روسيا يوحي 

 من 
ً
أن 30 عاما

العولمة ذهبت أدراج 
الرياح

الروس اآلن قد 
يستقرون في ألماتي 
وطشقند فترة تفوق 
مدة استقرار الثوري 

الروسي ليون 
تروتسكي في تركيا 
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● صوفي لوميير - دبلومات
مــهــاتــيــر مــحــمــد هـــو وجــــه حــــزب الــمــاليــو 
المحاِفظ »بيجوانغ« الذي أسسه عام 2020، 
فحين كان يخاطب الحشود، في 18 نوفمبر، 
عشية االنتخابات الماليزية العامة الخامسة 
عــشــرة، تــصــاعــدت الــهــتــافــات الــتــي تــدعــو له 
.
ً
بحياة مديدة، لقد كانت حياته مديدة فعال

ُوِلــــد مــهــاتــيــر عـــام 1925، ونــشــأ فــي بلدة 
»ألور ستار«، في والية »قدح« الشمالية، وكان 
 ووالدته رّبة منزل، وكان دايم 

ً
والــده ُمدّرسا

زين الدين يقيم على مسافة قريبة من منزله، 
 وزير المال 

ً
وهو الرجل الذي سيصبح الحقا
في حكومته وأقرب مستشار له.

ــِهــد مهاتير على مختلف الــمــراحــل في 
َ

ش
 من االحتالل الياباني 

ً
ا تاريخ ماليزيا، بــدء

ــلـــد عــن  ــبـ ــقـــالل الـ ــتـ  بـــاسـ
ً
ــام 1942، مـــــــــرورا ــ عــ

بريطانيا العظمى عــام 1957، وصـــواًل إلى 
انفصال سنغافورة واتحاد مااليا عام 1965، 
ــم مستقبل  ــذا الـــرجـــل فـــي رســ ــارك هــ ــ فــقــد شـ
بــلــده الــســيــاســي، فــتــولــى مــنــاصــب متنوعة 
ــر   )وزيـــ

ً
ــا ــامــ فــــي الـــحـــكـــومـــات عـــلـــى مــــر 29 عــ

تعليم، نائب رئيس الحكومة، وزير التجارة 
والصناعة، وزير الداخلية والدفاع والمال(، 
ثم أصبح رئيس الوزراء طوال 22 سنة، بين 
العامين 1981 و2003، وفي المرحلة الالحقة، 
تّوج هذه المسيرة الحافلة بعودته إلى رئاسة 
الحكومة في عام 2018، وهو منصب بقي فيه 

حتى انهيار حكومته عام 2020.
أمضى مهاتير معظم حياته السياسية 
كــعــضــو فـــي »الــمــنــظــمــة الــوطــنــيــة الــمــاليــويــة 
المتحدة« التي انضم إليها عــام 1946، إنه 
الــحــزب الـــذي َحــَكــم ماليزيا منذ استقاللها 
عام 1957 حتى عام 2018، لكن استقال منه 
 عــلــى زعــيــم 

ً
مــهــاتــيــر عــــام 2015، احــتــجــاجــا

الحزب حينها، رئيس الوزراء نجيب رزاق.
في ديسمبر 2016، تقّرب مهاتير من زعيم 
حــركــة »ريــفــورمــاســي« الــديــمــوقــراطــيــة، أنــور 
إبراهيم، لتشكيل تحالف بينهما، فكان أنور 
قد تحّول من حليف مهاتير إلى خصمه في 
مرحلة سابقة، ولطالما أدرك استراتيجيات 
السلطة التي يستعملها مهاتير، وأصبح أنور 
 عــام 1993، لكنه عاد 

ً
نــائــب مهاتير ســريــعــا

ــِرد من حكومته رغم عبقريته السياسية 
ُ
وط

بــســبــب اخــتــالف اآلراء بــيــن الــرجــلــيــن بشأن 
طريقة التعامل مــع األزمـــة االقتصادية عام 

1998 وزيادة شعبية أنور.
ــاد أنــــور حــركــة   عــلــى ُحــكــم مــهــاتــيــر، قـ

ً
ردا

»ريفورماسي« ثم أصبح زعيم المعارضة في 
وجــه السلطة، لكنه واجــه بعد فترة قصيرة 
 بالفساد والمثلية عــام 1999 بسبب 

ً
ــَهــمــا

ُ
ت

مواقفه الجريئة، ثــم ُحــِكــم عليه بالسجن 6 
سنوات.

ِقل 
ُ
خرج أنور من السجن عام 2004، ثم اعت

 في عهد حكومة نجيب عام 2015، لكنه 
ً
مجددا

وافق عام 2016 على تسليم قيادة حركته إلى 
، إلسقاط حزب »المنظمة 

ً
مهاتير، ولو مؤقتا

الــوطــنــيــة الــمــاليــويــة الــمــتــحــدة«، وفـــي يناير 
2018، قــبــل بضعة أشــهــر عــلــى االنــتــخــابــات 
ح 

ّ
العامة الرابعة عشرة، أصبح مهاتير مرش

تحالف »باكاتان هارابان« لرئاسة الحكومة: 
إنــهــا حــركــة الــمــعــارضــة الــتــي كــــان يقمعها 
، لكنه اتفق معها هذه المرة لتحقيق 

ً
سابقا

هدف مشترك: تدمير حزب »المنظمة الوطنية 
 في 

ً
الماليوية المتحدة« الــذي شــارك سابقا

تأسيسه.
 في زواج 

ً
 جدا

ً
لكن شهر العسل كان قصيرا

الــمــصــلــحــة الــســيــاســي بــيــن أنــــور ومــهــاتــيــر، 
 مــع الــوعــود المتفق عليها، خرج 

ً
وتماشيا

ِهد 
َ

أنــور من السجن خــالل األســبــوع الــذي ش
 لتحالف »باكاتان هارابان« 

ً
 تاريخيا

ً
انتصارا

في االنتخابات، وفي مايو 2018 سعى أنور 
إلى السيطرة على مقاليد الُحكم منذ مرحلة 
مبكرة، لكن تمّسك بها مهاتير لفترة أطول 
مــن المتوقع، وأدى الــخــالف بين الزعيَمين 
ــة »بــــاكــــاتــــان  ــكـــومـ ــرار حـ ــقــ ــتــ ــى زعــــزعــــة اســ ــ إلــ
هــــارابــــان« االئـــتـــالفـــيـــة، ثـــم اســتــقــال مــهــاتــيــر 
في نهاية المطاف، وحين انهارت حكومته 
ــِرد من حزبه »بيرساتو« 

ُ
في يناير 2020، ط

، وكانت استقالته كفيلة بإعادة تحالف 
ً
أيضا

»باكاتان هــارابــان« إلــى صفوف المعارضة، 
ثــم عــاد حــزب »المنظمة الوطنية الماليوية 
المتحدة«، الذي كان الخاسر األكبر عام 2018، 
إلى السلطة بعد التحالف مع قادة »بيرساتو« 
الــجــدد، وبــعــد مـــرور أربـــع ســنــوات وتشكيل 
 إلــى 

ً
4 حــكــومــات، عـــاد جــمــيــع الــالعــبــيــن إذا

مواقعهم األصلية في هذه اللعبة السياسية 
المستوحاة من قصص شكسبير.

عندما عاد مهاتير إلى جزيرة »النكاوي« 
 إللقاء خطاب هناك، بدا وكأن التاريخ 

ً
مؤخرا

ــر 4 ســــنــــوات، فـــكـــان خــطــابــه  ــ تـــوقـــف فــــي آخـ
 للتصريحات الــتــي أدلـــى بها 

ً
 جـــدا

ً
مــشــابــهــا

قــبــل يـــوم مــن عــودتــه الــتــاريــخــيــة عـــام 2018، 
فهاجم »المنظمة الوطنية الماليوية المتحدة« 
وتــطــّرق إلــى الفضيحة المالية الــتــي تــورط 
فيها نجيب، لكننا أصبحنا اليوم عام 2022، 
ويقبع نجيب فــي السجن اآلن بسبب دوره 
 في 

ً
في تلك الفضيحة، ولم يعد اسمه مؤثرا

هـــذه الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة، كــمــا حــصــد أنــور 
بدوره حصته من االنتقادات، فطلب مهاتير 
من مناصريه أن يرفضوا »الكليبتوقراطية«، 
وأكد في الوقت نفسه رفضه القاطع لحقوق 
 
ً
 مباشرا

ً
المثليين، وكان موقفه األخير هجوما

عــلــى أنــــور إبــراهــيــم الــــذي تــشــّوهــت سمعته 
ــَهــم مرتبطة بالمثلية، لكن 

ُ
 بسبب ت

ً
ســابــقــا

الملك عاد وسامحه عليها، فمن وجهة نظر 
مهاتير، ُيمّهد التصويت لمصلحة تحالف 

»باكاتان هارابان« لتشريع زواج المثليين.
 
ً
قـــد يــعــتــبــر بــعــضــهــم هــــذا الــخــطــاب بــالــيــا

ــر بـــعـــد ظـــهـــور مـــلـــيـــون ونــصــف  ــ
ّ
ــؤث وغـــيـــر مــ

المليون ناخب جديد بين عمر الثامنة عشرة 
والــعــشــريــن، لكن أثبتت نتائج االنتخابات 

في اليوم التالي أن الواقع مختلف، إذ يبدو 
الــنــاخــبــون الــشــبــاب فــي مــالــيــزيــا محافظين 
ــــك، لـــم تــتــحــّول آمــالــهــم  بــطــبــيــعــتــهــم، ومــــع ذلـ
وأصـــواتـــهـــم إلــــى انـــتـــصـــار لــمــصــلــحــة حــزب 
»بيجوانغ« ومهاتير، بــل صــّب هــذا الوضع 
في مصلحة الحزب اإلسالمي الماليزي الذي 
 في البرلمان، وهو أكبر عدد 

ً
حصد 49 مقعدا

يفوز به في تاريخه، وفي غضون ذلك، انهار 
حزب »بيجوانغ« وتحالف »جيراكان تانيه« 
 منه بالكامل: لم يخسر جميع 

ً
ا الذي كان جزء

الــمــرشــحــيــن )عــددهــم 121( فــي االنــتــخــابــات 
فحسب، بما في ذلك مهاتير وابنه مخرز، بل 

 رصيدهم االنتخابي.
ً
إنهم فقدوا أيضا

 يوضح أخرامسيا سانوزي، رئيس قسم 
األبحاث في حزب »بيجوانغ«: »كنا نعرف منذ 
البداية أن المعركة ستكون صعبة؛ إذ كان 

، لكن لم يتوقع أحد 
ً
احتمال الخسارة واردا

أن تكون الخسارة سيئة لهذه الــدرجــة، كنا 
نظن أن معظم أصوات الناخبين ستصّب في 
ح »المنظمة الوطنية الماليوية 

ّ
مصلحة مرش

المتحدة«، ال الحزب اإلسالمي الماليزي«.
لكن ما الذي يدفع مهاتير إلى المجازفة 
بــمــقــعــده وتــحــّمــل الــخــســارة بـــدل االكــتــفــاء 
 عــلــى هــــذا الــــســــؤال، يــقــول 

ً
بــالــتــقــاعــد؟ ردا

مهاتير: »أنـــا أحــب بــلــدي ومــن واجــبــي أن 
أمنع تدميره... الربح والخسارة جــزء من 
السياسة، وأنــا مستعد لهذه المجازفة«. 
فــي 23 نــوفــمــبــر، قــبــل يـــوم واحــــد مــن أداء 
أنور اليمين الدستورية كي يصبح رئيس 
ــوزراء الــعــاشــر لماليزيا بــعــد عــقــود من  ــ الـ
 
ً
مــعــارضــة الــســلــطــة، أصــــدر مــهــاتــيــر بــيــانــا

يوضح فيه أنه قرر التقاعد واالنسحاب من 

عالم السياسة كي يخصص الوقت لتدوين 
األحداث التاريخية، بعدما شارك في صنع 

تاريخ بلده.
 لــلــجــدل، لكنه 

ً
قــد يــكــون مــهــاتــيــر مــثــيــرا

يــبــقــى شــخــصــيــة أســـطـــوريـــة فـــي ســيــاســة 
 عن 

ً
 تاريخيا

ً
جنوب شــرق آسيا ومــدافــعــا

تطوير الجنوب العالمي وسيادته، فطوال 
عــقــود، كــانــت مواقفه الصاخبة مسموعة 
وحصدت اإلعجاب واالحترام أو الكراهية 
حول العالم، وانتقل مهاتير مع الماليزيين 
مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن إلــــى الـــقـــرن الـــحـــادي 
والــعــشــريــن، وستبقى مسيرته إلـــى األبــد 
متداخلة مع تاريخ بلده، لكنه يقول رغم 
تاريخه الحافل: »ال أريــد أن يجعلني أحد 
زعــيــمــه، وال أهــتــم بـــــاإلرث الــــذي ســأتــركــه 

 في مطلق األحوال«.
ً
ورائي، سأكون ميتا

هجرة عكسية واسعة من روسياهجرة عكسية واسعة من روسيا

مهاتير محمد

أنور إبراهيم يؤدي اليمين الدستورية لرئاسة وزراء ماليزيا

نجم سياسي بارز يتقاعد في ماليزيانجم سياسي بارز يتقاعد في ماليزيا

تبدو موجة الهجرة الروسية 
 

ً
األخيرة غير مسّيسة مقارنة

بموجات الهجرة األخرى، 
فعادة يهاجر الشبان األذكياء 

والطموحون من ألماتي إلى 
موسكو ال العكس، وإن 

تهافت أفضل فئة من الروس 
إلى سمرقند ليس مجّرد إهانة 

لفالديمير بوتين، بل إشارة 
إلى نزعة تاريخية عكسية لم 

تحصل منذ عام 1991.

آالف الرجال هربوا من عمق اإلمبراطورية الروسية السابقة إلى دول الجوار
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• ويل فريمان - فورين أفيرز
في زمن االضطرابات الجيوسياسية، 
لم يتحّمل الكثيرون حول العالم مشاكل 
اجتماعية واقــتــصــاديــة أكــثــر مــن أميركا 
الالتينية، حيث تشمل دول هذه المنطقة 
8 في المئة من سكان العالم فقط، لكنها 
سّجلت أكثر من 40 في المئة من مجموع 
الوفيات المرتبطة بأزمة كــورونــا، حتى 
أنــهــا تــحــّمــلــت أكــبــر انــكــمــاش اقــتــصــادي 
مــنــذ أكــثــر مــن قـــرن خـــالل الــســنــة الــمــالــيــة 
الــمــتــزامــنــة مـــع الـــجـــائـــحـــة، وحـــيـــن بـــدأت 
الــمــنــطــقــة تــعــافــيــهــا االقــــتــــصــــادي، عـــادت 
ــيــن أخــريــيــن: الــحــرب 

َ
وتــعــّرضــت لــصــدمــت

الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا، وأزمـــة التضخم 
 من أكتوبر 2022، اقترب 

ً
ا العالمية، وبدء

متوسط التضخم في أنحاء المنطقة من 
15 في المئة، وارتفعت مستويات الدين 
الـــعـــام إلـــى مـــا يــفــوق الـــــ70 فـــي الــمــئــة من 

الناتج المحلي اإلجمالي اإلقليمي.
قد يبدو ارتباط االضطرابات األخيرة 
فـــي أمـــيـــركـــا الــالتــيــنــيــة بـــأحـــداث بــعــيــدة 
، ففي معظم فترات العقود الثالثة 

ً
مفاجئا

 
ً
الــمــاضــيــة، بــقــيــت هـــذه الــمــنــطــقــة عــمــومــا
على هامش الــصــراعــات الجيوسياسية 
 من الحروب في أفغانستان 

ً
ا الكبرى، بدء

والعراق وسورية، وصواًل إلى طموحات 
ين 

َ
الصين المتوّسعة في منطقة المحيط

ــادئ، فـــكـــانـــت الــمــســافــات  ــ ــهـ ــ الـــهـــنـــدي والـ
الــجــغــرافــيــة والــســيــاســيــة كــافــيــة إلبــقــاء 
لــداخــلــيــة  ا لــمــنــطــقــة منشغلة بمشاكلها  ا
مثل توّسع مظاهر الالمساواة، والجرائم 

العنيفة، واستفحال الفساد.
لكن األحــداث الحاصلة في النصف 
ــر فــي  ــ ــؤثـ ــ اآلخــــــــر مـــــن الــــعــــالــــم بــــــــدأت تـ
اقتصادات أميركا الالتينية وظروفها 
الــســيــاســيــة اآلن أكـــثـــر مـــن أي مــرحــلــة 
ــرب الــــبــــاردة،  ــحــ أخــــــرى مـــنـــذ نـــهـــايـــة الــ
وشــّكــل الــتــبــاطــؤ االقــتــصــادي الــمــطــّول 
ــار بــعــد  ــعــ فــــي الـــصـــيـــن، وتــحــلــيــق األســ
ــاع  ــفـ ــغـــزو الــــروســــي ألوكـــرانـــيـــا، وارتـ الـ
معدالت الفائدة بقراٍر من االحتياطي 
ــيـــركـــي وبـــنـــوك مــركــزيــة  الـــفـــدرالـــي األمـ

 لــزيــادة 
ً
 مــثــالــيــا

ً
رائــــدة أخــــرى، خــلــيــطــا

الـــضـــغـــوط عــلــى اقـــتـــصـــادات الــمــنــطــقــة 
ــــك، ال  ، وفــــي غـــضـــون ذلـ

ً
ــدة أصـــــال ــراكــ الــ

ــعــتــبــر الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــات فـــي أمــيــركــا 
ُ
ت

ــنـــيـــة ســـلـــيـــمـــة بـــمـــعـــنـــى الـــكـــلـــمـــة،  ــيـ الـــالتـ
فــحــتــى اآلن، لـــم تــنــضــم إال نــيــكــاراغــوا 
وفنزويال إلى كوبا في معسكر األنظمة 
الدكتاتورية الشاملة، لكن السلفادور، 
 
ً
وغواتيماال، والمكسيك، تشهد تراجعا
، وكانت البرازيل 

ً
 واضحا

ً
ديموقراطيا

تسير في االتجاه نفسه قبل أن يطيح 
الناخبون بالشعبوي اليميني جايير 
بــولــســونــارو فــي أكــتــوبــر، وفـــي الــوقــت 
نفسه تشهد األرجــنــتــيــن، واإلكـــوادور، 

وبنما، اضطرابات واسعة النطاق.
 أن يــقــلــق بــعــض 

ً
 إذا

ً
لـــيـــس مـــفـــاجـــئـــا

ــاء الـــمـــنـــطـــقـــة مــن  ــ ــــحـ ــــي أنـ الـــمـــحـــلـــلـــيـــن فـ
ــداث »الــعــقــد الـــضـــائـــع« خــالل  ــ تـــكـــرار أحـ
ــوم،  ــيـ ــا يــحــصــل الـ ــمـ الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، وكـ
تدهورت اقتصادات أميركا الالتينية في 
 بسبب زيادة الديون، 

ً
تلك الفترة أيضا

وصــدمــة األســعــار مــن خـــارج المنطقة، 
وارتفاع معدالت الفائدة بدرجة هائلة، 
فــغــرق أكــثــر مــن 20 مــلــيــون شــخــص في 
فقر مدقع وتالشت بذلك نتائج تحّسن 
ــقـــود  ــلــــى مـــــر عـ ــتــــوى الـــمـــعـــيـــشـــة عــ مــــســ
عــدة، وصــمــدت معظم الديموقراطيات 
الناشئة في المنطقة، لكن وضعها بقي 
 واحتاجت اقتصادات كثيرة إلى 

ً
هشا

أكــثــر مـــن عــشــر ســـنـــوات لــلــتــعــافــي، فقد 
تكون النتيجة هذه المرة أسوأ بكثير، 
فقد سئم جــزء كبير مــن ســكــان أميركا 
الالتينية من االختالالت الديموقراطية، 
وال يــبــدو معظم الــنــاخــبــيــن مستعدين 
لتحّمل اآلثــار الجانبية المؤلمة لكبح 
الـــتـــضـــخـــم وتـــقـــلـــيـــص الـــــديـــــون، مــــع أن 
البنوك المركزية في المنطقة أصبحت 
أكثر قدرة على التعامل مع األزمة، وإذا 
عجزت الحكومات فــي أنــحــاء المنطقة 
عن تصحيح مسارها من دون افتعال 
اضــــطــــرابــــات اجــتــمــاعــيــة إضـــافـــيـــة، قــد 
 آخـــر 

ً
ــقــــدا ــيـــركـــا الــالتــيــنــيــة عــ تــخــســر أمـ

مــــن حـــيـــاتـــهـــا، وقـــــد ال تـــكـــون األضــــــرار 

االقتصادية بالحجم نفسه هذه المرة، 
لكن قد تنشأ اضطرابات سياسية أكثر 
خطورة وتنتج عواقب قادرة على بلوغ 

.
ً
 أو آجال

ً
الواليات المتحدة عاجال

رغـــــم جـــمـــيـــع الــــنــــزعــــات الــمــقــلــقــة فــي 
ــعـــد بـــعـــض  ــرة األخــــــــيــــــــرة، يـــســـتـــبـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ الـ
المراقبين الــعــودة إلــى العقد الضائع، 
ــن الـــبـــنـــوك الــمــركــزيــة  فــهــم يــتــكــلــمــون عـ
الــمــســتــقــلــة فــــي الــمــنــطــقــة ومــقــاربــتــهــا 
االستباقية لتطبيق سياستها النقدية، 
وبرأي هذا المعسكر، أصبح االقتصاد 
 بــالــديــون 

ً
ــه مــثــقــال ــ األمـــيـــركـــي بــحــد ذاتـ

ــوم، لـــــذا مــــن الــمــســتــبــعــد أن يــرفــع  ــ ــيـ ــ الـ
االحــتــيــاطــي الـــفـــدرالـــي أســـعـــار الــفــائــدة 
بــمــســتــويــات تــفــوق الــعــشــرة فــي الــمــئــة، 
كـــمـــا حـــصـــل فـــي بـــدايـــة الــثــمــانــيــنــيــات، 
وقـــد تــكــون هـــذه الــفــرضــيــات صحيحة، 
لــكــنــهــا ال تــعــنــي بــالــضــرورة أن أمــيــركــا 
الــالتــيــنــيــة لــم تــعــد مــعــّرضــة للمخاطر، 
والــســبــب بــســيــط أن الــوضــع السياسي 
 على نحو متزايد اليوم، 

ً
أصبح متقلبا

وتــبــدو المؤسسات الديموقراطية في 
بلدان كثيرة هشة أكثر مما كانت عليه 
في أي مرحلة أخرى من العقود الثالثة 

الماضية.
ــانـــت مــعــظــم  ــــالل الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، كـ خـ

الــديــمــوقــراطــيــات فــي الــمــنــطــقــة حديثة 
الــعــهــد، فــفــيــمــا يــتــعــلــق بــســكــان أمــيــركــا 
ــة  ــربـ ــا، كـــــانـــــت تـــجـ ــهــ ــنــ ــيــ ــة حــ ــيــ ــنــ ــيــ ــالتــ الــ
الــدكــتــاتــوريــات الــعــســكــريــة الــدمــويــة ال 
تزال جديدة، وقد أخذ البعض مجازفات 
شخصية إلسقاط تلك األنظمة، فكانت 
األغــلــبــيــات فــي مــعــظــم الــــدول مستعدة 
لتحّمل اختالالت الديموقراطية، وحتى 
األضـــــرار االقــتــصــاديــة بـــدرجـــة مــعــيــنــة، 
مــن دون االنــقــالب عــلــى الــديــمــوقــراطــيــة 

بحد ذاتها.
لــكــن الــفــئــات الــمــســتــعــدة لتحّمل هــذا 
النوع من االضطرابات تتراجع اليوم، 
ففي بلدان عدة، تبرز منذ اآلن مؤشرات 
على هشاشة المؤسسات الديموقراطية 
خالل أي أزمة مطّولة، ووفق استطالع 
أجرته منظمة »أميركاز بارومتر« عام 
، عّبر معظم المشاركين عن 

ً
2021 مثال

استيائهم من أنظمتهم الديموقراطية 
فــــي جــمــيــع دول الــمــنــطــقــة بــاســتــثــنــاء 
 
ً
أربعة بلدان، وأبدوا استعدادهم أيضا
للتخلي عــن االنتخابات الــحــّرة مقابل 
تأمين أبسط المداخيل والخدمات، وفي 
الوقت نفسه، تشير االستطالعات إلى 
تـــوّســـع الــفــجــوة بــيــن مــخــتــلــف األجــيــال 
ــا الـــالتـــيـــنـــيـــة عـــلـــى مــســتــوى  ــيـــركـ فــــي أمـ

الــمــواقــف مــن الــديــمــوقــراطــيــة، إذ يبدو 
 
ً
أبناء جيل األلفية وما بعده أقل تأييدا
للديموقراطية من أهاليهم، إنها ثاني 
ــســّجــلــهــا أي مــنــطــقــة فــي 

ُ
أكـــبـــر فـــجـــوة ت

العالم.
حتى اآلن، عّبر الناس عن استيائهم 
 
ً
ــا ــتـ فــــي صـــنـــاديـــق االقــــــتــــــراع، فــــكــــان الفـ
ــــزاب الـــرؤســـاء المنتهية  أن تــخــســر أحـ
واليتهم في آخر 15 انتخابات رئاسية 
في المنطقة، فلم تكن البرازيل استثناًء 
ــــدة، وخـــــــالل االنـــتـــخـــابـــات  ــاعـ ــ ــقـ ــ عـــلـــى الـ
الــرئــاســيــة فـــي أكــتــوبــر خــســر الــرئــيــس 
الــمــنــتــهــيــة واليــتــه جــايــيــر بــولــســونــارو 
أمــام الرئيس اليساري السابق لويس 
ــا، وعـــجـــز  ــفــ ــلــ ــيــ إيــــنــــاســــيــــو لــــــــوال دا ســ
بولسونارو لحسن الحظ عن إضعاف 
استقاللية المحاكم المحلية أو النظام 
االنــتــخــابــي أثــنــاء وجــــوده فــي السلطة 
ــنــــوات، وتـــبـــدو دعـــواتـــه  طـــــوال أربـــــع ســ
ــقــــالب عـــلـــى نـــتـــائـــج االنـــتـــخـــابـــات  لــــالنــ

محكومة بالفشل.
لــكــن االســـتـــيـــاء الــشــعــبــي مـــن الــتــضــخــم 
وتــدابــيــر الــتــقــشــف الــحــكــومــيــة بـــدأ يتخذ 
 في بلدان أخرى، ففي بنما 

ً
منحًى فوضويا

، أطلق ارتفاع األسعار في شهر يوليو 
ً
مثال

سلسلة مــن أكــبــر االحــتــجــاجــات المعادية 
للحكومة منذ سقوط الدكتاتور مانويل 
نــوريــيــغــا، عـــام 1990، وأدت احــتــجــاجــات 
 الــــعــــواصــــم فــي 

ّ
ــدة أخــــــرى إلـــــى شـــــل ــاشــ حــ

اإلكوادور واألرجنتين، وفي بداية أكتوبر 
حين أعلن رئيس حكومة هايتي أن البلد 
ــجــه إلـــى تخفيض دعـــم الـــوقـــود، فــبــدأت 

ّ
يــت

موجة جديدة من أعمال العنف وتوّسعت 
مظاهر الــفــوضــى، وكــانــت تلك التحركات 
تــرتــكــز عــلــى مــوجــة احــتــجــاجــات حــاشــدة 
بدأت تتوّسع على مر العقد الماضي ضد 
الــســيــاســات الــحــكــومــيــة وشــبــكــات األمــــان 
االجتماعي الهشة، كما حصل في البرازيل 
عام 2013، وفي تشيلي عام 2019، قد تنشأ 
ض الحكومات 

ّ
خف

ُ
اضطرابات شائكة حين ت

دعمها أو تــرفــع أســعــار الــخــدمــات العامة 
ــإذا أصــبــح هـــذا النمط  بـــدرجـــة بــســيــطــة، فــ
، قد تترسخ االضطرابات المزمنة 

ً
شائعا

، حــتــى أن 
ً
ويــصــبــح ُحــْكــم الــبــلــد مستحيال

هذا الوضع قد يؤدي في أسوأ األحوال إلى 
تفكك الديمقراطية في البلدان التي بدأت 

تغّير مسارها.
لكن ثمة اختالف بارز آخر بين وضع 
الــمــنــطــقــة الـــيـــوم وفـــتـــرة الــثــمــانــيــنــيــات، 
فـــخـــالل الــعــقــد الـــضـــائـــع، كـــانـــت الــهــجــرة 
الجماعية نحو الواليات المتحدة ال تزال 
ــان مــعــظــم الــمــهــاجــريــن  فـــي بــدايــتــهــا، وكــ
يأتون من المكسيك والكاريبي وشمال 
أمـــيـــركـــا الـــوســـطـــى، لـــكـــن زادت مـــوجـــات 
الــهــجــرة خـــالل الــعــقــود الــالحــقــة بــدرجــة 
ــن جــمــيــع  ــ ــــاس مـ ــنـ ــ مــــلــــحــــوظــــة، إذ بــــــدأ الـ
أنــــحــــاء الــمــنــطــقــة يـــراهـــنـــون عـــلـــى بــلــوغ 
الــــواليــــات الــمــتــحــدة بــــأي طـــريـــقـــة. خــالل 
األشــهــر التسعة األولـــى مــن الــعــام 2022 
ــده، ســّجــل الــمــراقــبــون عــلــى الــحــدود  وحــ
األمــيــركــيــة أكــثــر مـــن مــلــيــون مــهــاجــر من 
أميركا الالتينية على الحدود الجنوبية 
الـــغـــربـــيـــة، وتــــجــــاوزت أعــــــداد الــقــادمــيــن 
مــن شــمــال أمــيــركــا الــوســطــى والمكسيك 
للمرة األولى أرقام الوافدين من مناطق 
أبـــعـــد مــثــل فـــنـــزويـــال، وكــــوبــــا، وهــايــتــي، 
ــود  ــ ــركـ ــ ــوا، وإذا اســــتــــمــــر الـ ــ ــاراغــ ــ ــكــ ــ ــيــ ــ ونــ
ــام  ــ االقــــتــــصــــادي، فـــقـــد تـــرتـــفـــع تـــلـــك األرقــ

بدرجة إضافية.
إذا نجحت حكومات المنطقة في إقامة 
الــتــوازن المطلوب عبر تخفيض الديون 
والتضخم من دون تفكيك شبكات األمان 
ب عقٍد 

ّ
االجــتــمــاعــي، فقد تتمكن مــن تجن

 
ً
ضــائــع آخـــر، وتتطلب هــذه العملية كــّمــا
 إلــى تراجع 

ً
 من الــمــوارد، لكن نظرا

ً
هائال

الــمــيــزانــيــات الـــعـــامـــة، وصــعــوبــة تحقيق 
التعافي االقتصادي العالمي المنشود، 
وتـــركـــيـــز صــانــعــي الــســيــاســة األمــيــركــيــة 
ــــرى، فــمــن الــمــســتــبــعــد أن  عــلــى مــلــفــات أخـ
تجمع الــدول الموارد التي تحتاج إليها 
فــي أي وقــت قــريــب، فــخــالل الثمانينيات 
 من 

ً
 كامال

ً
خسرت أميركا الالتينية عقدا

االستقرار االقتصادي من دون أن تخسر 
ديموقراطيتها، لكن إذا بــدأ عقد ضائع 
جــديــد بعد عــام 2020، فستصبح جميع 

الخيارات واردة.

تخوض اليابان وكوريا الجنوبية 
 فــي السنوات األربــع 

ً
 مــريــرا

ً
صــراعــا

األخــيــرة، حيث تعود االضطرابات 
بين البلدين إلى أكثر من مئة عام، 
وهي تتمحور حول احتالل اليابان 
الوحشي لشبه الجزيرة الكورية بين 
العامين 1910و 1945، فخالل الحرب 
العالمية الثانية، أجبرت اليابان نحو 
750 ألـــف رجـــل كــــوري عــلــى أعــمــال 
السخرة، ومارست مظاهر االستعباد 
الجنسي بحق 200 ألف امرأة، ومات 
ــزء كــبــيــر مـــن هـــــؤالء األســــــرى أو  جــ
ِتل 

ُ
تشّوهوا في المرحلة الالحقة، وق

عدد هائل من األشخاص اآلخرين 
، وخــــالل يـــوم واحــــد مــن عــام 

ً
أيـــضـــا

1919، أعــدمــت شــرطــة االستعمار 
اليابانية نحو 7500 محتّج كوري.

ــلــــت الــــــخــــــالفــــــات بـــشـــأن  ــعــ ــتــ اشــ
التعويضات ومواقف االعتذار في 
مناسبات متكررة بين هذين البلدين 
ين مع 

َ
الــديــمــوقــراطــَيــيــن المتحالف

الــــواليــــات الــمــتــحــدة، فــعــجــزا بذلك 
عن إنشاء عالقة ثنائية وثيقة، لكن 
تدهور الوضع بدرجة إضافية في 
ــــرت المحكمة  عــــام 2018، حــيــن أمـ
العليا في كوريا الجنوبية الشركة 
الــيــابــانــيــة »مــيــتــســوبــيــشــي« بــدفــع 
ــيــــن الــــذيــــن  ــكــــوريــ ــلــ تــــعــــويــــضــــات لــ
استعملتهم فـــي أعـــمـــال الــســخــرة، 
وأغــــلــــق رئـــيـــس كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
التقدمي مون جاي إن مؤسسة كان 
 فــي صفقة مثيرة 

ً
ــا مــحــوريــا دورهــ

لـــلـــجـــدل لــلــتــعــويــض عـــلـــى »نـــســـاء 
المتعة« عام 2015، وتصاعد التوتر 
 من تلك المرحلة، 

ً
ين بدءا

َ
بين الطرف

فــفــرضــت طــوكــيــو تــدابــيــر تــجــاريــة 
عــقــابــيــة ضــــد كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة، 
ورّدت عليها ســيــول عبر التهديد 
بــإلــغــاء اتــفــاق لتقاسم المعلومات 

االستخبارية.
بدا وكأن فرص التقارب تحّسنت 
بين البلدين في مارس 2022، حين 
انـــتـــخـــب الــــكــــوريــــون الــجــنــوبــيــون 
 
ً
الــمــحــاِفــظ يـــون ســـوك يـــول رئيسا

للبالد، فقد تعهد يون بإقامة عالقة 
»ذات رؤيــة مستقبلية« مع اليابان 
ــيــن 

َ
وتــوســيــع الــتــعــاون بــيــن الــطــرف

بناًء على القيم المشتركة، وقال يون 
خــالل حملته االنتخابية: »لــن أكرر 
الخطأ نفسه عبر تقسيم الشعب 
بين داعم لليابان ومعاِرض لها، ولن 
أترك العالقات بين كوريا الجنوبية 

واليابان تحت رحمة الماضي«.
منذ ذلك الحين، تأكدت الحاجة 
ين بعد 

َ
إلــى عقد الصلح بين القوت

تجّدد استفزازات كوريا الشمالية، 
وزيــادة المخاوف من توّسع القوة 
ــد الـــــدعـــــوات  ــاعــ ــة، وتــــصــ ــيـ ــنـ ــيـ الـــصـ
األمــيــركــيــة لــتــوثــيــق الـــتـــعـــاون بين 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة فــي  ــ ــوريـ ــ ــابــــان وكـ ــيــ الــ
 
ً
الشؤون األمنية اإلقليمية، وتزامنا
مــــع وفــــــرة االجـــتـــمـــاعـــات الــثــنــائــيــة 
والــثــالثــيــة بــيــن كــبــار المسؤولين 
الـــيـــوم، قــد يــبــدو تــجــديــد الــتــواصــل 
ين أقرب إلى 

َ
الدبلوماسي بين الطرف

الـــواقـــع: تستطيع الــيــابــان وكــوريــا 

الجنوبية أن تعيدا بناء عالقتهما 
ـــعـــّمـــقـــا تــعــاونــهــمــا 

ُ
الــــتــــجــــاريــــة، وت

العسكري، وترفعا مستوى التنسيق 
ــّحـــة مثل  ــلـ بــيــنــهــمــا فــــي مـــســـائـــل ُمـ
التكنولوجيا الــنــاشــئــة، والصحة 

العالمية، والتغير المناخي.
لكنها ليست المرة األولــى التي 
تــتــحــّســن فــيــهــا الــــظــــروف وتــوحــي 
بأن التحديات المشتركة تستطيع 
الــتــفــوق على الــمــخــاوف المرتبطة 
بمظاهر الظلم في حقبة االستعمار، 
أعــطــت حــكــومــات مــحــاِفــظــة سابقة 
األولـــويـــة للتعاون مــع الــيــابــان في 
الــمــاضــي، مــن خــالل عقد اتفاقيات 
ــل  ــائـ ــمـــسـ ــــرض أن تــــعــــالــــج الـ ــتـ ــ ــفـ ــ ُيـ
التاريخية العالقة، أبرزها معاهدة 
عـــام 1965 لتطبيع الــعــالقــات بين 
ــفـــاق عــــام 2015 لحل  الــبــلــديــن، واتـ
مــســألــة »نـــســـاء الــمــتــعــة«، لــكــن هــذه 
الـــجـــهـــود كـــانـــت كــلــهــا تــفــتــقــر إلـــى 
الشرعية الديموقراطية، وقد أضعفت 
ثقة الــرأي العام بالسلطات وزادت 
ه، ففي النهاية فشلت هذه  استياء
لت الصفقات 

ّ
المبادرات ألنها فض

الفورية على التصالح الصادق مع 
الماضي.

مــن المتوقع أن تفشل مساعي 
إدارة يــــون، إال إذا ابــتــكــرت صيغة 
جــديــدة للتعاون مــع الــيــابــان، مما 
يعني عـــدم االكــتــفــاء بــإطــالق رؤيــة 
مستقبلية بـــل مــعــالــجــة المشاكل 
، وفي الحد األدنــى، 

ً
الداخلية أيضا

تستلزم المبادرات الناجحة االعتراف 
بــغــيــاب الــطــابــع الــديــمــوقــراطــي في 
مــــحــــاوالت الــمــصــالــحــة الــســابــقــة، 
ويتطلب أي تــوافــق مــســتــدام بناء 
الثقة مع ضحايا جرائم االستعمار 
الياباني وتكثيف جهود التنسيق 
مع طوكيو بشأن الرسائل الموّجهة 

لــلــرأي الــعــام، ومـــن دون مــشــاورات 
علنية كافية فــي كــوريــا الجنوبية 
والتزام ياباني بتجنب االستفزازات 
القومية، ستصبح أي محاولة لحل 
المسائل التاريخية العالقة محكومة 

.
ً
بالفشل مجددا

على عكس األفكار الشائعة، يفّسر 
التاريخ المشحون باالضطرابات 
بــيــن الــبــلــديــن الــســبــب الــــذي يجعل 
الــمــحــافــظــيــن وحــــدهــــم يــواجــهــون 
الــمــشــاكــل حــيــن يــحــاولــون التقرب 
 ،

ً
مــن الــيــابــان، ففي عـــام 2012 مثال

حاول الرئيس المحاِفظ لي ميونغ 
بــاك التفاوض على اتــفــاق لتقاسم 
المعلومات االستخبارية العسكرية 
مـــع الـــيـــابـــان، لــكــن جــــزءا كــبــيــرا من 
الكوريين الجنوبيين اعتبر األجواء 
 
ً
السّرية المحيطة بالمفاوضات دليال

على تواطئه مع اليابانيين، فاضطر 
لي للتخلي عن االتفاق بعد تصاعد 
السخط الشعبي، ثم غّير سياسته 
 وحاول إصالح 

ً
تجاه اليابان فجأة

صورته عبر سلسلة من التحركات 
االســتــفــزازيــة، منها زيـــارة مفاجئة 
ألرض »دوكـــــدو« الــمــتــنــازع عليها، 
وهــي عبارة عن مجموعة صغيرة 
سّميها 

ُ
من الجزر في بحر اليابان وت

طوكيو »تاكيشيما«.
ـــد هــــذا الــتــاريــخ 

ّ
يــســهــل أن ُيـــعـــق

المبني على المصالحة القسرية 
أجندة التقارب التي يتبناها الرئيس 
 
ً
الحالي، ويحمل يون المحاِفظ عبئا

 ال يتعامل معه التقدميون، 
ً
تاريخيا

 
ً
وال مفر من أن تتأثر جهوده سلبا

بــتــفــاقــم االنــقــســامــات الــحــزبــيــة في 
كوريا الجنوبية.

ال تــبــذل الــيــابــان مــن جهتها أي 
جهود لسّد هــذه الــفــجــوة، بــل إنها 
اتـــــخـــــذت ســـلـــســـلـــة مـــــن الـــخـــطـــوات 

ــلــــة، فـــأّجـــجـــت  ــ
ّ
ــل ــُمــــضــ ــة والــ ــكـ ــائـ الـــشـ

بــذلــك الــمــشــاعــر الــمــعــاديــة لليابان 
فــي كــوريــا الجنوبية، وفـــي مــارس 
2022، راجعت اليابان كتب التاريخ 
الــمــدرســيــة العــتــبــار جـــزر »دوكــــدو« 
 يابانية وإلغاء عبارات مثل 

ً
أرضــا

»التجنيد اإلجــبــاري« و»االستعباد 
الجنسي« مــن المناهج المرتبطة 
بــحــقــبــة االســـتـــعـــمـــار، فـــهـــذا الــنــوع 
مــن الــتــعــديــالت ُيــصــّعــب عــلــى يــون 
إقناع الرأي العام الكوري الجنوبي 
بصوابية التقارب، حتى أنه يرّسخ 
الــقــنــاعــة الــتــقــدمــيــة الــشــائــعــة التي 
تعتبر المحافظين متواطئين مع 

اليابان.
ــتـــي تمنع  لـــتـــجـــاوز الـــعـــوائـــق الـ
ــبــــرز الـــحـــاجـــة إلـــى  الـــمـــصـــالـــحـــة، تــ
اكتساب شكٍل من الشرعية اإلجرائية، 
فــيــجــب أن تــشــمــل الــصــفــقــة الــتــي 
تسمح بــحــل الــمــســائــل التاريخية 
 مشاورات حذرة مع 

ً
العالقة نهائيا

جماعات من المجتمع المدني، مثل 
المجلس الكوري، ومع الــرأي العام 

ككل، وحتى اآلن، أطلقت إدارة يون 
محاوالت محدودة إلشراك المجتمع 
المدني في هذه المبادرات، فأسست 
 بــيــن الــقــطــاَعــيــن 

ً
 مــشــتــركــا

ً
مــجــلــســا

الـــعـــام والـــخـــاص لمناقشة مسألة 
السخرة، لكنها ضغطت في الوقت 
نفسه على المحاكم لمنع تصفية 
أصول الشركات اليابانية، فاعتبرت 
جماعات دعم الضحايا هذه الخطوة 
«، كــذلــك، ســبــق أن 

ً
 تــخــريــبــيــا

ً
»عــمــال

تطّرق أعضاء المجلس إلى احتمال 
أن تدفع الشركات الكورية الجنوبية 
تعويضات للضحايا، من دون تلقي 
أي اعتذار أو تعويضات من اليابان، 
لكسر الــجــمــود الــدبــلــومــاســي بين 
البلدين، مما يثبت أن هذه المبادرة 
تشبه المبادرات السابقة التي تهتم 

باليابان أكثر من الضحايا. 
ــارب مــــع الــيــابــان  ــقـ ــتـ ســيــكــون الـ
 على أي رئيس كوري جنوبي، 

ً
صعبا

 بالنسبة إلى رئيس 
ً
لكنه أكثر تعقيدا

مــحــاِفــظ كــونــه يتعامل مــع تــراجــع 
 وتوّسع النزعة 

ً
نسبة تأييده محليا

القومية في اليابان، فاألسباب التي 
تبرر عقد المصالحة بين البلدين، 
 من معالجة التحديات 

ً
ا تتعدد بدء

الــديــمــغــرافــيــة والبيئية المشتركة 
وصواًل إلى الحفاظ على االستقرار 
اإلقليمي، لكن يصعب التغلب على 
أنماط العدائية القديمة حين تنشر 
مساعي التوصل إلى نقاط مشتركة 
نظريات المؤامرة في الــداخــل بدل 

انتزاع تنازالت في الخارج.
 إلــــى مــقــاربــة 

ً
يــحــتــاج يــــون إذا

ــلـــى رؤيـــــــة مــســتــقــبــلــيــة  مــبــنــيــة عـ
وتـــركـــيـــز مـــتـــزايـــد عــلــى الـــشـــؤون 
الـــداخـــلـــيـــة فــــي آن، مـــمـــا يــســمــح 
بتقليص االختالف المتوّسع بين 
الــخــطــابــات الــتــاريــخــيــة الــســائــدة 
فـــي الــبــلــديــن، كـــذلـــك ُيــفــتــرض أن 
تمتنع الــحــكــومــتــان فـــي الــيــابــان 
ــا الــجــنــوبــيــة عـــن تحريف  وكـــوريـ
الــتــاريــخ وتــضــعــا الــخــالفــات في 
إطــــــار مــنــطــقــي، ولــتــحــقــيــق هـــذه 
الغاية، يجب أن يوقف البلدان أي 
تعديالت أحادية الجانب في كتب 
التاريخ المدرسية، وُيصّمما برامج 
لتبادل علماء القانون والمؤرخين 
لتوضيح المعطيات التاريخية 
الغامضة، ويدعما جهود المجتمع 
المدني لطرح آلية مشتركة إلعادة 

إحياء األحداث التاريخية.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، يـــجـــب أن 
يهيئ يون األجــواء الداخلية لعقد 
اتــفــاق نهائي، فيتأكد مــن موافقة 
المواطنين الكوريين الجنوبيين 
على االتفاق بدل أن يرفضوه كما 
، ولتحقيق هذه الغاية، 

ً
فعلوا سابقا

يجب أن ُيبِلغ الرأي العام بتفاصيل 
جــهــوده التصالحية، ويستشير 
أهـــم جــمــاعــات المجتمع المدني 
كــي يعكس أي اتــفــاق مــع اليابان 

مــصــالــح الـــكـــوريـــيـــن الــجــنــوبــيــيــن 
 وضحايا جرائم االستعمار 

ً
عموما

، فــفــي الــحــد 
ً
الــيــابــانــي خـــصـــوصـــا

األدنــــــى، ُيــفــتــرض أال يــخــفــي يــون 
تفاصيل اتفاقياته مع اليابان عن 
جماعات دعم الضحايا بل يمنحها 
 على طاولة المفاوضات إذا 

ً
مقعدا

أمكن، وبدل إجراء المحادثات وراء 
ــــواب المغلقة وإعــــالن االتــفــاق  األبـ
بــشــكــٍل مــفــاجــئ، يــجــب أن يتبنى 
الــبــلــدان مــجــمــوعــة مـــن الــخــطــوات 
ــــك إطــــالق  ــة، بــمــا فــــي ذلـ ــيــ ــرائــ اإلجــ
مسار يسمح بتلقي تعليقات الرأي 
العام وحصد موافقته على اآللية 
المنتقاة لحل الخالفات. قد يتخذ 
ــراء شــكــل تحكيم دولـــي  ــ هـــذا اإلجــ
أو تـــفـــاوض ثــنــائــي، كــمــا يتطلب 
استرجاع ثقة الرأي العام بعملية 
ــذا من  ــ الـــتـــقـــارب بــعــض الــــوقــــت، لـ
الضروري أن تستمر الجهود التي 

تضمن متابعة الحوار.
، يستطيع يون أن يبدأ 

ً
أخيرا

بــإعــادة ســرد تــاريــخ االستعمار 
ــا الــــجــــنــــوبــــيــــة عـــبـــر  ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــي كـ ــ ــ فـ
االعــتــراف بفشل جهود التقارب 
 ،

ً
التي بذلها المحافظون سابقا

وقد يترافق أي اعتراف بحصول 
ــة، مــــــن دون  ــ ــريـ ــ ــسـ ــ ــالــــحــــة قـ مــــصــ
مسامحة الطرف اآلخر، وحرمان 
الضحايا من العدالة، مع تكاليف 
ــي مــعــســكــر  ــ ــيـــة كــــبــــرى فـ ــيـــاسـ سـ
 هــذه الخطوة 

ّ
المحافظين، لــكــن

ــة  ــل فـــرصـ ــ ــــضـ ــنـــح يــــــــون أفـ ــمـ ــتـ سـ
لكبح األفكار الراسخة عن غياب 
شــرعــيــة الــــمــــبــــادرات الــمــرتــبــطــة 
بحقبة االستبداد واالستعمار، 
وهي األفكار التي منعت كوريا 
الجنوبية والــيــابــان مــن تسوية 

خالفاتهما في الماضي.

يون آجو - فورين أفيرز
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هل أصبحت أميركا الالتينية محاصرة؟هل أصبحت أميركا الالتينية محاصرة؟

 يستطيع يون أن يبدأ بإعادة 
سرد تاريخ االستعمار في 

كوريا الجنوبية عبر االعتراف 
بفشل جهود التقارب التي 
 ،

ً
بذلها المحافظون سابقا

وقد يترافق أي اعتراف 
بحصول مصالحة قسرية، من 
دون مسامحة الطرف اآلخر، 
وحرمان الضحايا من العدالة، 
مع تكاليف سياسية كبرى في 

معسكر المحافظين.

شبه الجزيرة الكورية عانت االحتالل الياباني بين عاَمي 1910 و1945

خالل الحرب 
العالمية الثانية 

أجبرت اليابان نحو 
750 ألف رجل كوري 
على أعمال السخرة  

التقارب مع اليابان 
 على 

ً
سيكون صعبا

أي رئيس كوري 
جنوبي لكنه أكثر 

 بالنسبة إلى 
ً
تعقيدا

رئيس محاِفظ 

 لوال دا سيلفاجايير بولسونارو

يون سوك يول مون جاي إن

شبح الماضي يطارد اليابان وكوريا الجنوبية حتى اآلنشبح الماضي يطارد اليابان وكوريا الجنوبية حتى اآلن

https://www.aljarida.com/article/6436
https://www.aljarida.com/article/6438
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الرئيس الفرنسي 
يدعو لضرورة 
مواجهة وجود 

»دول مارقة« في 
الفضاء

سلة أخبار

أدت اشتباكات اندلعت، 
أمس، بني قوات إسرائيلية 

وفلسطينيني في مخيم جنني 
إلى مقتل اثنني من حركة 
الجهاد اإلسالمي، وسط 

معركة تخللها إطالق نار 
كثيف. وأفيد بأن العنصرين 

هما محمد أيمن السعدي، 
)وهو قائد ميداني كبير في 

الحركة( ونعيم الزبيدي، فيما 
هدد ناطق باسم »الجهاد« بـ 

»الرد على املجزرة«.
ويأتي ذلك في وقت طلبت 

األجهزة األمنية اإلسرائيلية 
من »الكنيست« االستعداد 
لتصعيد أمني   في األشهر 

املقبلة، بينما تشهد الضفة 
الغربية أحد أكثر األيام دموية 

في تاريخها هذا العام.

مقتل اثنين من »الجهاد«
والحركة تتوعد إسرائيل

اعتبر وزير الخارجية الروسي 
سيرغي الفروف، أمس، أن 

تصريحات البابا فرنسيس 
األخيرة »تناقض املسيحية«، 
بعدما أفاد الحبر األعظم بأن 

املقاتلني املنتمني إلى األقليات 
العرقية الروسية من بني 

القوى »األكثر قسوة« في حرب 
أوكرانيا.

وقال الفروف، في تصريحات 
متلفزة، إن »البابا فرنسيس 
يدعو إلى الحوار، لكنه أدلى 
أخيرا بتصريح غير مفهوم 

ويناقض املسيحية تماما، إذ 
ف شعبني روسيني على 

ّ
صن

أنه يمكن توقع فظائع منهما 
في إطار األعمال العدائية«، 
متابعا: »بالطبع ال يساعد 

ذلك القضية وسلطة الكرسي 
الرسولي«.

الفروف: تصريحات البابا 
تناقض المسيحية

صرح مقاتلون شاركوا في 
اشتباك أسفر عن مقتل زعيم 

تنظيم »داعش« أبوالحسن 
الهاشمي القرشي في 

منتصف أكتوبر في سورية، 
بأن القرشي فجر نفسه بعد 

أن حاصره مقاتلون محليون 
مع مساعديه بمدينة جاسم 

السورية.
وقال الجيش األميركي، ليل 

األربعاء ـ الخميس، إن القرشي 
تل في عملية نفذها »الجيش 

ُ
ق

الحر« املعارض بمحافظة 
درعا في شمال غرب سورية.
وأمس األول، أعلن التنظيم 

املتشدد مقتل زعيمه واختيار 
أبوالحسني الحسيني القرشي 

خلفًا له.

القرشي فجر نفسه...
 وواشنطن تنفي قتله

أشارت نائبة رئيس الوزراء 
سون تشونالن، أرفع مسؤولة 

معنية بملف »كورونا« في 
الصني، إلى إمكانية تخفيف 

سياسة »صفر كوفيد« املشددة 
التي تتبناها البالد، بعد 

خروج احتجاجات واسعة 
للمطالبة بوضع حد لتدابير 

اإلغالق وتعزيز الحريات 
السياسية.

ولم تأت على ذكر سياسة 
صفر كوفيد في تصريحاتها 
األخيرة، ملمحة إلى أن النهج 
الذي عطل االقتصاد والحياة 
اليومية قد يتم تخفيفه قريبا.

الصين: تلميحات بإمكان
تخفيف قيود »كورونا«

»تفتيت الغرب« ماكرون: خطة بايدن لخفض الدعم تهدد بـ
شي يدعو أوروبا إلى التهدئة في أوكرانيا ورفض استغالل التكنولوجيا والتجارة كأسلحة

وجه الرئيس الفرنسي 
 ،

ً
إيمانويل ماكرون تحذيرا

حدة، من 
ّ
من الواليات المت

»خطر« أن تذهب أوروبا 
 ضحية 

ً
 وفرنسا تحديدا

ً
عموما

للتنافس التجاري الراهن 
بين واشنطن وبكين، أكبر 

قوتين اقتصاديتين في العالم، 
ر من أّن برنامج الواليات 

ّ
وحذ

المتحدة لالستثمارات 
واإلعانات لمساعدة الشركات 

المحلّية يهّدد »بتفتيت 
الغرب«.

ــرنــــســــي  ــفــ ــيــــــس الــ ر الــــــرئــــ
ّ
حــــــــــــذ

إيمانويل ماكرون، من واشنطن، 
 بـــرنـــامـــج الــــواليــــات الــمــتــحــدة 

ّ
أن

لالستثمارات واإلعانات لمساعدة 
الشركات المحلّية يهّدد »بتفتيت 
 على أن الواليات 

ً
الغرب«، مشّددا

المتحدة وأوروبا »ليستا على قدم 
المساواة« بسبب الدعم األميركي 
الذي تنص عليه خطة الرئيس جو 
بــايــدن حــول الــمــنــاخ الــتــي تعطي 
األولــويــة للمنتجات المصنوعة 

.
ً
محليا

وفي كلمة ألقاها أمام الجالية 
ــــالده  ــارة بــ الــــفــــرنــــســــيــــة فــــــي ســــــفــــ
بواشنطن، قال الرئيس الفرنسي، 
إن التحالف مع الواليات المتحدة 
»أقــــــوى مـــن أي شــــيء آخـــــر« لكنه 
ر من »خطر« أن تصبح أوروبا 

ّ
حذ

 ضحية 
ً
 وفرنسا تحديدا

ً
عموما

للتنافس الــتــجــاري الـــراهـــن بين 
واشـــنـــطـــن وبـــكـــيـــن، أكـــبـــر قــوتــيــن 

اقتصاديتين في العالم.
ــي الــــيــــوم األول مــــن ثــانــي  ــ وفــ
زيارة دولة يقوم بها إلى الواليات 
حدة بعد تلك التي أجراها في 

ّ
المت

2018 فــي عــهــد الــرئــيــس السابق 
دونـــالـــد تـــرامـــب، أوضــــح الرئيس 
« وسّمى 

ً
ه كان »مباشرا

ّ
الفرنسي أن

األمور بأسمائها خالل غداء عمل 
مع أعضاء في الكونغرس.

وقـــال: »لقد أبلغتهم بصراحة 
 ما حدث في 

ّ
وصداقة كبيرتين بأن

 لنا: 
ً
ل تحّديا

ّ
األشهر األخيرة يمث

خذة، ال سّيما قانون 
ّ
الخيارات المت

ــي خـــيـــارات  ـــم هــ
ّ

خـــفـــض الـــتـــضـــخ
ستؤّدي إلى تفتيت الغرب«.

وشــّدد الرئيس الفرنسي على 
 »قضايا الطاقة وتكلفة الحرب 

ّ
أن

في أوكرانيا ليست هي نفسها في 

حدة«.
ّ
أوروبا والواليات المت

 »
ً
وأوضـــــح مـــاكـــرون »44 عــامــا

 تــداعــيــات بــرنــامــج المعونات 
ّ
أن

الحكومية للشركات في الواليات 
ــحــدة ســتــكــون كــارثــيــة على 

ّ
الــمــت

االستثمارات في أوروبا.
 هــذا البرنامج »يخلق 

ّ
وقــال إن

فــروقــات بين الـــواليـــات المتحدة 
 أولئك الذين 

ّ
وأوروبا إلى درجة أن

يعملون في العديد من الشركات 
سيقولون ألنفسهم سنتوقف عن 
القيام باستثمارات على الجانب 

اآلخر من المحيط« األطلسي.
ــــه نــــّدد خــالل 

ّ
وأّكـــــد مـــاكـــرون أن

مأدبة غــداء مع أعضاء كونغرس 
فـــي كــابــيــتــول هــيــل، بــــاإلجــــراءات 
»الـــشـــديـــدة الـــعـــدوانـــيـــة بالنسبة 
خذها الرئيس 

ّ
لشركاتنا« التي ات

الديموقراطي جو بايدن لتعزيز 
 إلــى 

ً
الــصــنــاعــة األمــيــركــيــة، داعـــيـــا

تــنــســيــق اقـــتـــصـــادي أفـــضـــل بين 
تي المحيط األطلسي.

ّ
ضف

ويشير حديث الرئيس الفرنسي 
إلى برنامج الدعم الهائل لالنتقال 
فـــي مـــجـــال الــطــاقــة الـــــذي وضــعــه 
بايدن وُيطلق عليه قانون خفض 
ــبـــرنـــامـــج  الـــتـــضـــخـــم. ويـــشـــمـــل الـ
مــنــح إعـــانـــات ســخــيــة لــلــســيــارات 
الكهربائية والبطاريات والطاقة 
المتجددة بشرط أن يتم تصنيعها 

على األراضي األميركية.
وأضـــــــاف مــــاكــــرون فــــي الــلــقــاء 
المكرس لمناقشة التغير المناخي: 
»ضـــعـــوا أنــفــســكــم فـــي مــكــانــي، لم 
يتصل بي أحد عندما كان قانون 
 
ً
خفض التضخم ُيناقش«، طالبا

»االحترام كصديق جيد«.
وتــــنــــظــــر فــــرنــــســــا بــــقــــلــــق إلــــى 
الحمائية التجارية غير المقيدة 

التي يظهرها الرئيس األميركي 
الديموقراطي.

 
ً
ــا ــزم بـــــايـــــدن خـــصـــوصـ ــتــ ــعــ ويــ

تعزيز قطاع السيارات الكهربائية 
بـــــهـــــدف اســـــتـــــحـــــداث مـــــزيـــــد مــن 
الـــوظـــائـــف الــصــنــاعــيــة وتــحــقــيــق 
االنتقال في مجال الطاقة وإحراز 
تقّدم في المنافسة التكنولوجية 

مع الصين.
وشّدد الرئيس الفرنسي على 
 »هــــذه الـــخـــيـــارات ال يــمــكــن أن 

ّ
أن

تنجح إال إذا كــان هناك تنسيق 
 ،

ً
خذنا القرارات سوّيا

ّ
بيننا، إذا ات

.»
ً
إذا تناغمنا مجّددا

وذّكـــــر الــرئــيــس الــفــرنــســي في 
كــلــمــتــه بــمــتــانــة الـــصـــداقـــة الــتــي 
حدة. 

ّ
تجمع بالده بالواليات المت

 أن نرتقي 
ً
وقـــال: »فــلــنــحــاول مــعــا

إلــى مستوى مــا نسجه التاريخ 
 

ّ
بيننا، إلــى تحالف أقــوى من كل

شيء«.
وأضــاف أن زيارته الرسمية 
 
ً
ظهر أيضا

ُ
الثانية للواليات »ت

ــات  ــة بـــيـــن الـــــواليـــ ــعــــالقــ قــــــوة الــ
حدة وفرنسا«.

ّ
المت

وجـــرى استقبال مــاكــرون بكل 
ــارة الـــدولـــة مـــع إطـــالق  ــ مـــراســـم زيــ
الـــمـــدفـــعـــيـــة وعـــــــــزف الـــنـــشـــيـــديـــن 
ــه وعــقــد  ــولــ الــوطــنــيــيــن عـــنـــد وصــ
اجــتــمــاع فــي المكتب البيضاوي 
ثــم عقد مؤتمر صحافي مشترك 

وتنظيم حفل عشاء رسمي. 
وهو أول رئيس يخصه بايدن 
بمثل هذا االستقبال منذ تنصيبه 
رئيسا للواليات المتحدة في يناير 
2021. فــالــرئــيــس الــديــمــوقــراطــي 
الثمانيني يــســعــى، بــعــد تقلبات 
رئاسة دونــالــد تــرامــب، الــى تقوية 
العالقات مع الشركاء التقليديين 

للواليات المتحدة وبينهم »الحليف 
األقــدم«، وهي الصيغة التي تشير 

بها واشنطن الى فرنسا.
لكن مساعيه هذه لم تبدأ جيدا 
مع نظيره الفرنسي. ففي سبتمبر 
2021، أعلنت الواليات المتحدة عن 
تحالف عسكري ضخم جديد مع 
بريطانيا واستراليا »أوكوس«، ما 
أدى الى سحب عقد هائل من فرنسا 

لبيع غواصات إلى كانبيرا.
وأقر بايدن، بدون أي تراجع عن 
جوهر الــقــرار، بحصول »رعــونــة«، 
ــــك الــحــيــن يـــبـــذل أقــصــى  ومـــنـــذ ذلـ
ــاء مــــاكــــرون،  ــتــــرضــ الــــجــــهــــود الســ
وهـــي عملية يــقــول محللون إنها 
تتوج بهذا االستقبال الرسمي في 

واشنطن.

»دول مارقة«
إلى ذلــك، زار الرئيس الفرنسي 
مـــقـــر إدارة الــــطــــيــــران والـــفـــضـــاء 
األميركية )ناسا( وقال إن التعاون 
بــيــن الـــواليـــات الــمــتــحــدة وفرنسا 
ضـــــروري لــمــواجــهــة وجــــود »دول 

مارقة« في الفضاء.
وقــال ماكرون إلى جانب نائبة 
الرئيس األميركي كامال هاريس، 
إن الــفــضــاء يمثل »مــكــانــا جــديــدا 
لــلــصــراع« وإن مــن المهم لفرنسا 
والواليات المتحدة العمل معا على 
ــراف ألنهما  ــ وضـــع الــقــواعــد واألعــ
يــشــتــركــان فـــي االلــــتــــزام بــالــعــلــوم 
والقيم الديمقراطية. وأضاف: »لدينا 
ــة فـــي الــفــضــاء ولــديــنــا  ــارقـ دول مـ

هجمات هجينة جديدة«.
ــــرون  ــاكـ ــ ــاريـــــس ومـ ــ ــلــــنــــت هـ وأعــ
عـــن تـــعـــاون جــديــد بــيــن الـــواليـــات 
المتحدة وفــرنــســا بــشــأن الفضاء 
خالل اجتماع في باريس قبل عام. 

وانــضــمــت فــرنــســا إلــــى الـــواليـــات 
المتحدة والعديد من الدول األخرى 
فــي استبعاد تــجــارب الــصــواريــخ 
المضادة لألقمار الصناعية بعد 
أن ضــربــت روســيــا أحـــد أقــمــارهــا 
الصناعية في المدار العام الماضي، 
مما تسبب في حطام وأثار سخرية 

الواليات المتحدة وحلفائها.

 تعزيز االتصاالت 
فــي غضون ذلـــك، أبلغ الرئيس 
الــصــيــنــي شـــي جينبينغ رئــيــس 
المجلس األوروبــي شارل ميشال، 
امـــــــــس، بـــــــأن الــــصــــيــــن ســـتـــواصـــل 
تعزيز االتــصــاالت االستراتيجية 

والتنسيق مع االتحاد األوروبي.
وذكــــــــر الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــمـــركـــزي 
الصيني أن شي عبر لميشال خالل 
اجتماعهما في قاعة الشعب الكبرى 
بالعاصمة الصينية عن أمله في 
أن يكون لدى »مؤسسات االتحاد 
األوروبي والدول األعضاء تصورا 
موضوعيا وصحيحا عن الصين«.
وأضـــاف شــي: »ستظل الصين 
منفتحة على الشركات األوروبية، 
وتــــأمــــل فــــي أن يــتــمــكــن االتــــحــــاد 
األوروبــي من التوقف عن التدخل، 
بــهــدف توفير بيئة أعــمــال عادلة 
وشفافة للشركات الصينية، وأنه 
يجب أن تعمل الصين وأوروبا معا 
لضمان استقرار سلسلة التوريد«.

وقال شي إنه يتعين على الصين 
واالتحاد األوروبي تعزيز تنسيق 
سياسات االقتصاد الكلي والمزايا 
التكميلية، والعمل سويا إلطالق 
مـــحـــركـــات نــمــو جـــديـــدة وضــمــان 
ــرار ومـــوثـــوقـــيـــة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ســــالمــــة واسـ

سالسل التوريد الصناعية.
ــــس الـــصـــيـــنـــي  ــيـ ــ ــرئـ ــ وتــــــابــــــع الـ

ــي أن تــــــعــــــارض  ــ ــغــ ــ ــبــ ــ ــنــ ــ أنــــــــــــه »يــ
الــصــيــن وأوروبـــــــا مــعــا تسييس 
الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا والـــــــتـــــــجـــــــارة 
واستغاللها كأسلحة«. وقال إنه 
»ال توجد صراعات استراتيجية 

أساسية بين الصين وأوروبا«.
كما دعــا الرئيس الصيني في 
مــحــادثــاتــه مـــع رئـــيـــس المجلس 
األوروبي، إلى بذل الجهود إلضفاء 
الــهــدوء على الحرب في أوكرانيا، 
فــــي إشـــــــــارة إلــــــى أن بـــكـــيـــن ربــمــا 
ــدة مــن أكبر  تــحــاول معالجة واحــ
ــا. وقـــال  ــ ــ نــقــاط الـــخـــالف مـــع أوروبـ
شي إن »حل األزمــة األوكرانية من 
خــالل الوسائل السياسية يصب 
ــا والمصلحة  ــ فــي مصلحة أوروبـ
المشتركة لجميع الدول في المنطقة 
اآلسيوية األوروبية، ومن الضروري 
تجنب تصعيد األزمة واتساعها مع 

تعزيز محادثات السالم«.
وذكر بيان صادر عن المتحدث 
ــه أخـــبـــر شـــي أن  بـــاســـم مــيــشــال أنــ
االتــــحــــاد األوروبــــــــي يــعــتــمــد على 
الصين »للمساهمة في إنهاء الدمار 
واالحــــتــــالل الــوحــشــي الــــروســــي«. 
وأضاف البيان أن الزعيمين »شددا 
على أن الــتــهــديــدات الــنــوويــة غير 

.»
ً
مسؤولة وخطيرة جدا

ــن انــتــقــاد  وتــمــتــنــع الـــصـــيـــن عــ
روسيا بشأن الحرب في أوكرانيا، 
وتــلــقــي الــلــوم عــلــى تــوســيــع حلف 
شمال األطلسي »الناتو« باعتباره 
السبب وراء تصرفات موسكو. ومع 
ذلك، قال الرئيس الروسي فالديمير 
بــوتــيــن بــعــد اجــتــمــاعــه مـــع »شـــي« 
فــي سبتمبر الــمــاضــي إنــه يتفهم 
»تساؤالت ومخاوف« بكين بشأن 

الغزو الروسي.
)واشنطن، بكين ـ وكاالت(
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بجعل كرامي األقوى سنيا
ً
بجعل كرامي األقوى سنيا

ميقاتي أول مسؤول لبناني يزور السعودية منذ 2018
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فــشــل الـــبـــرلـــمـــان الــلــبــنــانــي لــلــمــرة 
الــثــامــنــة فـــي انــتــخــاب رئـــيـــس جــديــد 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة. مــــا حــمــلــتــه الــجــلــســة 
األخـــيـــرة، هــو تــراجــع عـــدد األصـــوات 
التي نالها المرشح ميشال معوض، 
إذ خسر 6 أصـــوات فيما كــان رهانه 
على زيـــادة المصوتين لــه. قــد يكون 
 إلــى بــدء الــقــوى الداعمة 

ً
ذلــك مــؤشــرا

لمعوض البحث عــن مــرشــح آخــر أو 
ــواب الـــنـــقـــاش وســــط مــســاع  ــ لــفــتــح أبــ
يقوم بها رئيس مجلس النواب نبيه 
بــري مع الحزب التقدمي االشتراكي 
ــــوات الــلــبــنــانــيــة لــلــتــفــاهــم عــلــى  ــقـ ــ والـ
شــخــصــيــة أخـــــــرى، فــــي حـــيـــن يــشــعــر 
»حـــــــزب الــــلــــه« بـــمـــزيـــد مــــن االرتــــيــــاح 
طالما أن معوض لم يعد لديه »الثلث 

المعطل«.
ــك أن الــــحــــزب بـــات  ــ وال يـــعـــنـــي ذلــ
بإمكانه انتخاب الرئيس الذي يختاره 
بدون توافق، ولذلك يتردد في إعالن 
دعمه لسليمان فرنجية ويفضل ترك 
إدارة العملية السياسية مــع القوى 
األخرى لبري. وكلما طال أمد الفراغ 

وضــعــفــت خـــيـــارات خــصــومــه، يـــزداد 
رهان الحزب على تعب الجميع فيما 
هو األكثر قدرة على الصبر والصمود 
بانتظار توفر ظروف إقليمية مؤاتية 

له أو قادرة على إنتاج تسوية.
وال يبدو واردا حتى اآلن إقدام أي 
طرف مسيحي سواء القوات اللبنانية 
أو التيار الوطني الــحــّر على خطوة 
بــاتــجــاه تــرشــيــح شــخــصــيــة مقبولة 
مـــن شــأنــهــا تــحــريــك الــمــيــاه الـــراكـــدة. 
وال بــــد مــــن الـــتـــوقـــف عـــنـــد تــصــويــت 
النائب الجديد فيصل كرامي بورقة 
كــتــب عــلــيــهــا »الـــتـــوافـــق«، فـــي خــطــوة 
تبعث رسالة مــزدوجــة، بأنه يتمايز 
عــن »حـــزب الــلــه« ولـــم يــلــتــزم بــالــورقــة 
البيضاء، وفــي المقابل أنــه حريص 
 ،

ً
ــتـــوافـــق الـــــذي يــنــتــج رئــيــســا عــلــى الـ

 يبقى على انسجام مع 
ً
وبذلك أيضا

الحزب الذي يدعو إلى هذا التوافق.
ويعتبر »حــزب الــلــه« الــذي يسعى 
مــنــذ مـــدة الـــى تــحــقــيــق خـــروقـــات في 
الــبــيــئــة الـــســـنـــيـــة، أن دخــــــول كـــرامـــي 
ــان بـــعـــد الــــبــــت بــطــعــون  ــمـ ــرلـ ــبـ إلـــــى الـ
انتخابية قبل أيــام يعني أن الحزب 
ــة مـــديـــنـــة طـــرابـــلـــس  ــ ــامـ ــ ــتــــعــــاد زعـ اســ

ــو سيعمل  بــرمــزيــتــهــا الــســنــيــة ، وهــ
ــــواب سنة  عــلــى تــجــيــيــر أصـــــوات 8 نـ
ــمـــون عــلــيــهــم«، لــمــصــلــحــة كـــرامـــي،  »يـ
األمــــــــر الــــــــذي ســـيـــجـــعـــل مـــــن األخــــيــــر 
 في ظل تشرذم النواب 

ً
األقــوى سنيا

ية. قد يكون 
ّ
والقوى السياسية السن

لــهــذا االخــتــراق السني تــداعــيــات في 
وقـــت مقبل وأبـــرزهـــا امــتــالك الــحــزب 
لــلــمــزيــد مـــن األوراق الـــتـــي ســيــكــون 
 عـــلـــى الـــتـــفـــاوض مــــن خــاللــهــا 

ً
قــــــــادرا

سواء في انتخاب رئيس للجمهورية 
أو في عملية تشكيل حكومة جديدة 

والحصص التي ستتوزع فيها.
 كــانــت بــــارزة الــدعــوة 

ً
 أيــضــا

ً
ســنــيــا

الرسمية التي تلقاها رئيس حكومة 
تصريف األعمال نجيب ميقاتي من 
الــســفــيــر الــســعــودي فـــي لــبــنــان ولــيــد 
البخاري لزيارة المملكة والمشاركة 
فـــي الــقــمــة الــعــربــيــة ـ الــصــيــنــيــة الــتــي 
تستضيفها المملكة. وستكون زيارة 
ميقاتي هذه الزيارة الرسمية األولى 
لـــه إلـــى الــمــمــلــكــة مــنــذ تــولــيــه رئــاســة 
الـــحـــكـــومـــة، وهــــي الــــزيــــارة الــرســمــيــة 
األولى لمسؤول لبناني إلى السعودية 

منذ عام 2018.

موجة طرود مفخخة تضرب إسبانيا

بعد ساعات على تلقي السفارة األوكرانية في مدريد 
وشــركــة إنــســتــاالزا لألسلحة فــي ســـاراغـــواز، الــتــي ترسل 
قاذفات صواريخ إلى القوات األوكرانية، طردين مفخخين، 
كشفت السلطات اإلسبانية عن موجة طرود مفخخة أرسلت 
إلى مكتب رئيس الوزراء بيدرو سانتشيز، ووزارة الدفاع، 
ومــركــز استخباري فضائي تابع لالتحاد األوروبـــي في 
قاعدة جوية بتوريغون دي أردوز خارج العاصمة مدريد، 

وكذلك الى السفارة االميركية.
وقالت »الداخلية« اإلسبانية إن »المؤشرات األولية تؤكد 
أن الــطــرود المفخخة أرســلــت مــن داخـــل الــبــالد«، معتبرة 
أنــه »ال أســبــاب كافية حتى اآلن إلعـــالن اإلنـــذار مــن خطر 
ات األمنية  إرهــابــي«. وأضــافــت أنــه سيتم تشديد اإلجـــراء

حول المباني العامة 
والـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة 
ــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء  فـ
البالد، بعد سلسلة 
الرسائل الملغومة. 

مـــــــــــــــس األول،  وأ
أصيبت موظفة في السفارة األوكرانية لدى مدريد 

بـــجـــروح طــفــيــفــة، بــعــد انــفــجــار رســـالـــة مــفــخــخــة، بحسب 
الشرطة اإلسبانية. وفــي حين تتجه األنــظــار إلــى تــورط 
روسي محتمل، أدانت السفارة الروسية بمدريد أي »تهديد 

إرهابي«.
)مدريد ـ وكاالت(

شرطيون إسبان أمام السفارة األميركية في مدريد أمس وفي اإلطار الطرد 
الذي وصل أمس األول إلى السفارة األوكرانية )رويترز(

 ماكرون لدى وصوله إلى البيت األبيض أمس )ا ف ب(
ً
بايدن مستقبال

https://www.aljarida.com/article/6445
https://www.aljarida.com/article/6387
https://www.aljarida.com/article/6447
https://www.aljarida.com/article/6448
https://www.aljarida.com/article/6449
https://www.aljarida.com/article/6451
https://www.aljarida.com/article/6402


يحسم االتحاد الكويتي لكرة 
القدم مصير دعوة نظيره 

العراقي، بإقامة مباراة ودية 
لمنتخبهم مع »األزرق« خالل 

األيام القليلة المقبلة.

حازم ماهر
تلقى االتحاد الكويتي لكرة 
القدم دعوة من نظيره العراقي، 
ــة مـــــــبـــــــاراة وديــــــــــة بــيــن  ــامـــ ــإقـــ بـــ
»األزرق« ومنتخب الــعــراق يوم 
30 الــجــاري، فــي افتتاح استاد 

الميناء الدولي بالبصرة.
ومن المقرر أن يحسم مجلس 
إدارة االتحاد موقفه؛ بالموافقة 
أو الرفض، خالل األيــام القليلة 
المقبلة، بالتنسيق مع الجهاز 
الفني، بقيادة المدرب البرتغالي 
روي بــيــنــتــو ومـــســـاعـــده أحــمــد 

عبدالكريم. 
ُيـــذكـــر أن وفـــد »األزرق« عــاد 
 من دبي، 

ً
إلى البالد أمس، قادما

بعد الدخول هناك في معسكر 
تدريبي انطلق في 13 نوفمبر 
 لـ »خليجي 

ً
الماضي، استعدادا

25«، التي تستضيفها البصرة 
من 6 إلى 19 يناير المقبل.

ــا خـــــالل  ــنــ ــبــ ــتــــخــ ــنــ ــعـــــــب مــ ولـــــ
ــى  ــ الــمــعــســكــر مـــبـــاراتـــيـــن؛ األولـ
مع المنتخب اللبناني يوم 19 
نوفمبر، وانتهت بفوز »األزرق« 
بهدفين مــن دون رد أحرزهما 
فــيــصــل زايـــــد ومــحــمــد بــاجــيــة، 
والثانية مع المنتخب الجزائري 
ــقـــق فــيــهــا الـــفـــوز  الـــمـــحـــلـــي، وحـ
 بـــهـــدف مـــقـــابـــل ال شـــيء 

ً
ــا أيــــضــ

أحرزه عيد الرشيدي.
ومن المقرر أن يخضع العب 
الــمــنــتــخــب والـــقـــادســـيـــة خــالــد 
محمد إبراهيم للفحص الطبي 
تـــحـــت إشـــــــــراف مــــديــــر اإلدارة 
الــصــحــيــة طــبــيــب الــمــنــتــخــبــات 
الوطنية د. عبدالمجيد البناي، 
بــعــد تـــعـــرض الـــالعـــب لــشــد في 

العضلة الخلفية خــالل تدريب 
»األزرق« األخــيــر فــي المعسكر 
الــذي أقيم األربــعــاء على ملعب 

نادي ضباط الشرطة بدبي.
ــن الــــمــــقــــرر أن  ــ إلـــــــى ذلـــــــــك، مــ
تعقد اإلدارة الفنية بــاالتــحــاد 
 مع روي بينتو وأحمد 

ً
اجتماعا

عبدالكريم، ومدير المنتخبات 
الــــوطــــنــــيــــة ســـــعـــــود الـــمـــجـــمـــد، 
األســبــوع الــمــقــبــل، لمناقشتهم 
فـــي الــمــعــســكــر، ومــــدى تحقيق 
األهداف المرجوة منه، واستالم 
التقريرين الفني واإلداري منهم. 
ــــاع إلــــى  ــمـ ــ ــتـ ــ كــــمــــا يــــتــــطــــرق االجـ

الــمــبــاراة الــوديــة مــع المنتخب 
الــعــراقــي ســالــفــة الـــذكـــر، ومـــدى 
ــذا  ــ ــا فـــــــي هـ ــهــ ــنــ االســـــــتـــــــفـــــــادة مــ

التوقيت.

بينتو راٍض عن المعسكر
وأعــــــــــــرب روي بـــيـــنـــتـــو عــن 

رضـــــاه عـــن تــحــقــيــق الــمــعــســكــر 
لــأهــداف الــمــرجــوة مــنــه، حيث 
منحته الــمــبــاراتــيــن الــوديــتــيــن 
الفرصة للوقوف على مستوى 
ــا ســـاهـــمـــتـــا فــي  ــمـ ــــل العـــــــب، كـ كـ
زيادة التجانس بين الالعبين، 
 أن صفوف »األزرق« 

ً
خصوصا

 مــن العناصر التي 
ً
ــددا تضم عـ

ــع الــمــنــتــخــب لــلــمــرة  ــارك مــ تــــشــ
األولى.

وأوضح بينتو، في تصريح 
ــاد اإللـــكـــتـــرونـــي،  لــمــوقــع االتــــحــ
ــزال مــواتــيــة لكل  أن الــفــرصــة التـ
العــب يمتلك إمكانيات مميزة 

وقــادر على خدمة »األزرق« في 
 
ً
االستحقاقات المقبلة، مشيرا
ــه ســـيـــتـــابـــع مــنــافــســات  ــ ــى أنــ ــ إلــ
الـــبـــطـــوالت الــمــحــلــيــة لــمــراقــبــة 
الـــالعـــبـــيـــن، واخـــتـــيـــار األفـــضـــل 

واألنسب للقائمة المقبلة.

صورة جماعية لأزرق في التدريب األخير خالل المعسكر

»الطائرة« يصدر جدول الدرجة األولى
• محمد عبدالعزيز

أصدر االتحاد الكويتي للكرة الطائرة 
ــة األولــــى  جــــدول مـــبـــاريـــات دوري الـــدرجـ
لــــ »فـــئـــة الـــعـــمـــومـــي« لــلــمــوســم الــريــاضــي 
2022 - 2023، بــمــشــاركــة أربـــعـــة أنــديــة، 
هــي: الصليبيخات والــيــرمــوك والشباب 

والتضامن.
ــة فــــي 6  ــبـــطـــولـ ــات الـ ــاريــ ــبــ وتـــنـــطـــلـــق مــ
ي اليرموك مع الشباب، 

َ
الــجــاري بمبارات

ختتم 7 
ُ
والتضامن مع الصليبيخات، وت

مارس المقبل.
وســـيـــقـــام الـــــــدوري مـــن أربـــعـــة أقـــســـام، 
ــتـــأهـــل صــــاحــــب الـــمـــركـــز األول  بـــحـــيـــث يـ

مباشرة إلى الدوري الممتاز في الموسم 
الـــجـــديـــد )2023 - 2024(، فــيــمــا يــلــعــب 
صاحب المركز الثاني في الدرجة األولى 
مع صاحب المركز السادس في الــدوري 
ــاريــــات، والـــفـــائـــز فــي  ــبــ ــــالث مــ الـــمـــمـــتـــاز ثـ

مباراتين يصعد للدوري الممتاز.

فوز العربي باالنسحاب

من جانب آخــر، اعتمد اتحاد الطائرة 
قــــرار لــجــنــة الــمــســابــقــات، بــاعــتــبــار فريق 
 على 

ً
العربي لأشبال تحت 15 سنة فائزا

نظيره الــكــويــت بثالثة أشـــواط مقابل ال 
شـــيء، وغــرامــة مــالــيــة 1000 ديــنــار، بعد 

انــســحــاب األخــيــر يــوم األحـــد 27 نوفمبر 
الماضي في الدوري.

كما قرر االتحاد إيقاف إداري الفريق 
منصور الشمري أربع مباريات، مع غرامة 

مالية قدرها 1000 دينار.
وكــانــت لجنة المسابقات قـــررت أمس 
 تحويل نتيجة مباراة العربي 

ً
األول أيضا

والكويت في الدوري الممتاز لفرق الدرجة 
ــى، والـــتـــي انــتــهــت بــفــوز »األبـــيـــض«  ــ األولــ
بنتيجة 3-1 االثنين الماضي، لمصلحة 
»األخـــضـــر« بنتيجة 3 - صــفــر، لمشاركة 
العــب الكويت عامر السليم فــي المباراة 

وهو موقوف مباراتين.

• جابر الشريفي
 على 

ً
 مستحقا

ً
ــوزا حقق الــقــريــن فـ

الـــيـــرمـــوك 101-88 فـــي الـــلـــقـــاء الـــذي 
جمعهما، أمس األول، ضمن الجولة 
الخامسة من الدور التمهيدي لدوري 
 فوز 

ً
كــرة الــســلــة، الــتــي شــهــدت أيــضــا

الشباب على التضامن 68-88.
ورفــع القرين رصيده إلــى 6 نقاط 
ــاريـــن وهـــزيـــمـــتـــيـــن، وهـــو  ــتـــصـ ــن انـ مــ
الرصيد ذاته للشباب، لكن من انتصار 
و4 هزائم، فيما ارتفع رصيد اليرموك 

والتضامن إلى 5 نقاط لكل منهما.
فـــــي الـــــمـــــبـــــاراة األولـــــــــــى، تـــكـــافـــأت 
الــفــرص فــي الــربــع األول بين القرين 
 لتقارب مستوييهما، 

ً
واليرموك، نظرا

لينتهي الربع لمصلحة األول بفارق 
سلة واحــدة )24-22(، وفــرض القرين 
أفضليته على اللقاء في الربع الثاني، 
بفضل تحركات العبيه في الجانبين 
الدفاعي والهجومي، ليوسع الفارق 
إلى 10 نقاط في نهاية الربع )42-52(، 
ولم يختلف الربع الثالث عن سابقه، 
إذ واصـــل الــقــريــن أفضليته، وأنــهــاه 
73-63، قــبــل أن يــحــافــظ عــلــى تقدمه 
فـــي الـــربـــع األخـــيـــر ويــنــهــي الــمــبــاراة 

لمصلحته 88-101.
وفي المباراة الثانية، تفوق الشباب 
على خصمه التضامن فــي الفترات 
األربع، حيث أنهى الربع األول 16-26، 
والثاني 49-30، والثالث 69-44، قبل 

جانب من مباراة القرين والشبابأن ينهي اللقاء لمصلحته 68-88.

بطولة الغانم لقفز الحواجز
تنطلق اليوم

تنطلق فــي الــثــانــيــة ظــهــر الــيــوم )الــجــمــعــة( 
منافسات النسخة األولى من بطولة الغانم لقفز 
الحواجز، التي تقام منافساتها على مضمار 
مــركــز الــكــويــت لــلــفــروســيــة بمنطقة صبحان، 
بمشاركة أكثر من 300 فارس وفارسة يمثلون 

جميع األندية المحلية.
وقال عضو اللجنة المنظمة العليا لبطولة 
الغانم الفارس عبدالرحمن الفزيع، في تصريح 
 على 

ً
صحافي، إن »البطولة تقام الــيــوم وغـــدا

، يشهد اليوم األول إقامة 5 أشواط 
ً
11 شوطا

على ارتــفــاعــات 60-80 ســم و100-105 و110-
115 و120-125 و135-145سم، ويقام في اليوم 
ــاعـــات 90-70  ــفـ ــواط عــلــى ارتـ ــ الــخــتــامــي 6 أشــ
سم و110 و120 و130 و130-135 و145-140 
)الجائزة الكبرى(، حيث تم رصد جوائز مالية 
هي األكبر في بطولة محلية وتقدر بـــ12 ألف 
دينار، إضافة إلى جائزة عينية بمبلغ 4 آالف«.
وأضــاف الفزيع: »تمت االستعانة بمصمم 
ــا كــولــومــبــو يــســاعــده  ــدريـ ــدولـــي أنـ الــمــســلــك الـ
يعقوب النصرالله وعبدالرحمن الفزيع، بينما 
يــتــرأس لــجــنــة الــحــكــام الــحــكــم الـــدولـــي نضار 
المصطفى، وتضم اللجنة ابتسام العاروري 
ودالل العبيد ورغد الدبوس ود. يحيى الهدبان، 
وتــتــرأس غــديــر نعمتي لجنة حــكــام الساحة 

التي تضم بدر الهيفي وعبدالعزيز المشيطي 
وسامي البرك، وكال من شهد عوض وجواهر 

بوشهري في ميدان اإلحماء«.

الفزيع عضو اللجنة المنظمة العليا للبطولة

االتحاد العراقي يطلب مباراة ودية مع »األزرق«
في افتتاح استاد الميناء بالبصرةفي افتتاح استاد الميناء بالبصرة

»يد« النصر ضمت عبدالقادر وكوري
تعاقد نادي النصر مع الالعب البحريني علي 
عبدالقادر، واستعاد خدمات العبه في الموسم 
الماضي الجزائري مختار كــوري، لدعم صفوف 
الفريق األول لكرة اليد بعقد حتى نهاية الموسم 

الحالي.
 ويتمتع الالعبان بسيرة ذاتية وخبرة سابقة 
في الدوري الكويتي لكرة اليد، إذ سبق للبحريني 
عبدالقادر تمثيل فريقي القرين والكويت، وكانت 
آخر محطاته الموسم الماضي مع نادي كاظمة، 
كما خــاض الــجــزائــري كــوري تجربة ناجحة مع 

العنابي في الموسم الماضي بعدما تم استبداله 
خالل الموسم بمواطنه محمد المحمدية.

 لالئحة المنظمة لمشاركة المحترفين 
ً
وطبقا

فــي الــــدوري الكويتي سيتم اســتــبــدال محترفي 
النصر اللذين تعاقد معهما مطلع الموسم الحالي 
األردني خالد أبوالحسن والجزائري عبدالرحيم 
بــــودرالــــي، بــالــمــحــتــرفــيــن الــجــديــديــن عــبــدالــقــادر 

وكوري.

فوز »سلة« القرين والشباب في »الدوري«فوز »سلة« القرين والشباب في »الدوري«

العربي أمام النصر في »كأس زين« اليوم
الساحل لتجاوز عقبة الصليبيخات والتضامن يواجه الشباب

ستكمل اليوم منافسات الجولة الرابعة 
ُ
ت

بكأس زين لكرة القدم )البطولة التنشيطية(، 
ــمــــن مـــنـــافـــســـات  ــات ضــ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ بــــإقــــامــــة 3 مـ
المجموعة الــثــانــيــة، حــيــث يلتقي العربي 
مــع النصر عند الرابعة مــســاًء على ملعب 
خيطان، وفي نفس التوقيت يلتقي الساحل 
مع الصليبيخات على ملعب الشباب، وفي 
السادسة والنصف مساًء يلتقي التضامن 

والشباب على ملعب التضامن.
فــي الــمــبــاراة األولـــى يتطلع العربي، مع 
مدربه البوسني روسمير، إلى تحقيق الفوز، 
والحفاظ على صـــدارة المجموعة الثانية 
ل روسمير على المباراة  )7 نقاط(، كما يعوِّ
لتجهيز الالعبين للمواجهة المرتقبة في 
ــام الــقــادســيــة فــي الــــدور قبل  8 الـــجـــاري أمــ

النهائي لمسابقة كأس ولي العهد.
ويـــدرك روسمير أن مواجهة النصر لن 
تـــكـــون ســهــلــة، وســــط جـــاهـــزيـــة كــبــيــرة في 
صفوف »العنابي«، الذي نجح أمام العربي 

في الدوري، وخطف منه نقطة التعادل.
في المقابل، يدخل النصر بـ 6 نقاط في 
المركز الثالث في ترتيب المجموعة، على 
أمل تحقيق الفوز والقفز إلى الصدارة، كما 
أن الفوز بمنزلة دفعة معنوية لـ »العنابي« 
مــع مــدربــه مــحــمــد الــمــشــعــان، قــبــل الــعــودة 

لمنافسات الدوري الممتاز.

الساحل والصليبيخات
في ثاني مواجهات اليوم، بين الساحل 

والصليبيخات، ُيمني الساحل )7 نقاط( 
النفس بمواصلة الــتــألــق فــي »كـــأس زيــن«، 
والوصول لصدارة المجموعة حال الفوز، 

وتعثر منافسه العربي أمام النصر.
ويــضــم الــفــريــق، بــقــيــادة الــمــدرب محمد 
دهيلس، توليفة مميزة من الالعبين من دون 

غيابات مؤثرة في الوقت الحالي.
ل الصليبيخات، بنقطة  في المقابل، يعوِّ
ــه مــالــك  ــدربـ واحـــــــدة، عــلــى الــــمــــبــــاراة، مـــع مـ
الــقــالف، لــتــكــون بمنزلة تجهيز الالعبين 

لــمــواجــهــات دوري الــدرجــة األولــــى، كما أن 
الفوز قد ُيحيي آمال الفريق في المنافسة 

على التأهل.

التضامن والشباب
وفي آخر مواجهات الجولة الرابعة، بين 
الشباب بنقطتين، والتضامن من دون نقاط، 
يــأمــل األول الــظــهــور بـــصـــورة مــغــايــرة عن 
سابق مباريات »كأس زين«، حيث لم يتمكن 

أي منهما من تحقيق الفوز.

جانب من لقاء سابق بين العربي والنصر

جراحة ناجحة للسالمةجراحة ناجحة للسالمة
أجرى العب الفريق األول لكرة القدم بالنادي العربي بندر 
السالمة جراحة ناجحة للرباط الصليبي في ألمانيا، على أن 

تستمر فترة تأهيل الالعب للعودة لمدة 8 أشهر.
وكان السالمة تعرض لإلصابة خالل المباراة التي جمعت 
بين فريقه والقادسية، في الجولة التاسعة من منافسات دوري 
زيــن الممتاز. وذكــر الــنــادي العربي، على موقعه، أن السالمة 
 مــن مرحلة 

ً
ا بحالة جيدة بعد إجـــراء الــجــراحــة، وسيبدأ جـــزء

التأهيل في ألمانيا.

»المسابقات« تنسق مع الهيئة 
تنسق إدارة الــمــســابــقــات بــاتــحــاد كـــرة الــقــدم مــع الهيئة العامة 
 ،

ً
لــلــريــاضــة، لــلــوقــوف عــلــى الــمــالعــب الــتــي تخضع للصيانة حــالــيــا

الستئناف مباريات دوري زين الممتاز، المقرر له 12 الجاري.
وكانت الهيئة قد أخطرت اتحاد الكرة بأن استاد جابر األحمد 
ر معه إقامة 

ّ
يشهد أعمال صيانة في الوقت الحالي، األمر الذي يتعذ

لقاء العربي والقادسية في الدور قبل النهائي لبطولة كأس سمو ولي 
العهد يوم 8 الجاري. وتبحث إدارة المسابقات عن ملعب الستضافة 

اللقاء، على أن تعلن عنه في الساعات القليلة المقبلة.

3 مباريات
في »ممتاز اليد«

 الـــســـبـــت 
ً
ــام غـــــــــدا ــ ــقـ ــ تـ

ـــبــــــاريــــــات فـــي  ثــــــــالث مـــ
افتتاح الجولة السابعة 
مــــن الــــــــدوري الــمــمــتــاز 
لـــكـــرة الـــيـــد، إذ يــلــتــقــي 
فـــي الــرابــعــة والــنــصــف 
 الــصــلــيــبــيــخــات 

ً
عـــصـــرا

مــع الفحيحيل، تليها 
فــي الــســادســة وخمس 
ــقــــة مـــســـاء  ــيــ عــــشــــرة دقــ
مـــــــبـــــــاراة الـــــقـــــريـــــن مـــع 
السالمية، وفي الثامنة 
يــــلــــعــــب الــــــعــــــربــــــي مـــع 
بــرقــان، وتجرى جميع 
المباريات على صالة 
االتحاد بمجمع الشيخ 

سعد العبدالله.
الفحيحيل  ويتطلع 
ــادس بــــــ 5 نـــقـــاط  ــ ــســ ــ الــ
لـــــــتـــــــعـــــــمـــــــيـــــــق جــــــــــــــراح 
الصليبيخات السابع 
بــــــــــــ4 نـــــــــقـــــــــاط، بـــيـــنـــمـــا 
ســـــــتـــــــكـــــــون الــــــفــــــرصــــــة 
سانحة أمام السماوي 
ــاط  ــقــ الــــــثــــــالــــــث بــــــــ 8 نــ
الســتــعــادة نــغــمــة الــفــوز 
ــه أمـــــــام  ــ ــارتــ ــ ــســ ــ ــد خــ ــ ــعـ ــ بـ
ــي الـــجـــولـــة  ــ الــــكــــويــــت فــ
الــمــاضــيــة عــلــى حــســاب 
الـــقـــريـــن األخــــيــــر بــــدون 

رصيد.
و يأمل بــرقــان الرابع 
بــــــــ 6 فـــــــي الــــمــــحــــافــــظــــة 
على صحوته األخــيــرة، 
وزيــــادة أوجـــاع العربي 
ــيــــد  ــالــــرصــ الـــــخـــــامـــــس بــ
ذاتها والطامح كذلك في 
تعويض خسارته أمــام 
الـــقـــادســـيـــة فـــي الــجــولــة 

الماضية.
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وفيات

محمد يوسف عبدالوهاب العدساني 
، شيع، العزاء في المقبرة، ت: 99384697، 99873865، 

ً
96 عاما

98867765
بري يوسف حسين اليوسفي أرملة: حيدر باقر كرم 

، شعيت، الرجال: مسجد النقي منطقة الدسمة، النساء: 
ً
87 عاما

المنصورية، ق2، ش26، م14، ت: 67711221
عايض غشام عواض العازمي

66 عــامــا، شــيــع، الصباحية، ق1، ش13، م79، ت: 55110033، 
99727858

فيصل سعود غانم جمران
59 عاما، شيع، الرجال: ديوان الحمدان منطقة عبدالله المبارك 
الصباح مقابل جامعة الكويت، النساء: جابراألحمد، ق2، ش 

253، م238، ت:99847777،99887709، 65591119
عدنان سعد عبدالرحمن الربيعان

69 عـــامـــا، شــيــع، الــــرجــــال: الـــيـــرمـــوك، ق1، ش2، ج1، م16، ت: 
66921616

منيرة محمد عبدالرحمن الدحيم أرملة: خالد علي حسني 
الخضري

83 عاما، شيعت، العزاء في المقبرة، ت: 99679499، 99683040
حبيبه حسن صفائي مقدم  أرملة: مرتضي محمد رضا 

بهبهاني
70 عاما، شيعت، بيان، مسجد اإلمام الحسن، ت: 99447763

شيخة محمد الحميان أرملة: حجرف مشعان العتيبي
82 عاما، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: العمرية، 

ق2، ش6، م22، ت: 51178000، 51166222
منيرة نابي زايد الدويلة زوجة: عيد جمعان الدويلة
74 عاما، شيعت، العزاء في المقبرة، ت: 50209588

حليمة حسين طالب زوجة: أحمد عبدالله محمد الكندري
89 عاما، شيعت، النساء: السالم، ق3، ش318، م18، ت: 66001122

فوزية حسن علي القالف  زوجة: حسين علي القالف
59 عاما، شيعت، الرجال: مسجد البحارنة الدعية، النساء: العدان 

ق7، ش16، م3، )عصرا(، ت: 97795573، 97855687
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ً
 05:25 صبـــاحــــــا

 07:48 مــــــســــــــــــــــاًء

ً
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ً
01:13 ظــــــــــهـــــــــــرا

عصير الفواكه ُيتعب العين 20 بقرة تشغل الكنديين وحكومتهم
تشير األبحاث إلى أن تناول كميات كبيرة من عصير الفاكهة يمكن 

أن يجعلنا أكثر ُعرضة لإلصابة بمشاكل في البصر.
ومن المعروف أن التقدم في العمر يؤدي إلى تدهور القدرة البصرية 

 السن ليست السبب الوحيد لفقدان البصر.
ّ
للفرد، لكن

ر أبــحــاث مــن أن االستمتاع بعصير فاكهة معّين يمكن أن 
ّ
وتــحــذ

يؤدي إلى التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر، ويزيد من خطر 
 ،Frontiers in Nutrition شرت في

ُ
اإلصابة بالعمى.  وتوصلت دراسة ن

ونقلها موقع روسيا اليوم، أمس، إلى نتيجة مفاجئة مفادها أن عصير 
الفاكهة قد يزيد خطر اإلصابة بالضمور البقعي المرتبط بتقدم السن، 

وهو أحد أمراض العيون.

بات قطيع من نحو 20 بقرة النجم اليومي لنشرات األخبار على 
محطات التلفزيون الكندية، إذ تتسبب هذه الحيوانات الهاربة من 
ت بمقاطعة كيبيك، ولم يفلح أحد 

ّ
مزرعتها في فوضى حيثما حل

لآلن في ضبطها.
وقال موقع سكاي نيوز، أمس، إن بداية »الهروب الكبير« تعود 
إلى الصيف، حين اكتشفت األبقار ثغرة بسياج المزرعة الواقعة 

في سان بارنابيه بمنطقة موريسي، فالذت بالفرار.
وقــالــت مـــاري كـــادوريـــت، الــتــي تعمل بالبلدية إن »الــحــيــوانــات 
 في الغابة، وفور حلول المساء، تخرج قرب المباني، 

ً
تختبئ نهارا

وتحاول أكل المحاصيل«.

نسي بقايا نسيبه في المترونسي بقايا نسيبه في المترو
ــة، أن أحــــد ســكــان الــعــاصــمــة  ــيـ ذكــــرت وســـائـــل إعــــالم روسـ
موسكو فقد رماد جثة أحد أقرباء زوجته بعد أن نسيه في 

مترو األنفاق.
وقالت مصادر بوكاالت حماية القانون الروسية، إن »امرأة 
لــجــأت لــلــشــرطــة، وقــالــت إن زوجــهــا نــســي حقيبة فيها جــرة 
تحتوي على رماد جثة شقيقها بإحدى قاطرات المترو في 
موسكو«. وذكرت صحيفة »موسكوفسكي كومسوموليتس«، 
في خبر نقله موقع روسيا اليوم، أمس، أن »الحادثة جرت في 

24 نوفمبر الماضي.

الموت في عيون »هابل«
الــتــقــط تــلــســكــوب هــابــل الــفــضــائــي بقايا 
الــمــســتــعــر األعـــظـــم DEM L 190، فـــي مــجــرة 
مــجــاورة، على بعد 160 ألــف سنة ضوئية 

من األرض.
 ،LMC N49 اســم 

ً
ويحمل المستعر أيضا

وهــو ألــمــع بقايا مستعر أعــظــم فــي سحابة 
ماجالن الكبيرة، المجرة التابعة لمجرتنا 

درب التبانة، ويقع في كوكبة دورادو.
ــورة الــتــقــطــهــا تــلــســكــوب هــابــل  ــــي صــــ وفـ
الفضائي، التابع لوكالتي نــاســا والفضاء 
ــة، ونــشــرهــا مـــوقـــع روســـيـــا الــيــوم  ــ ــيـ ــ األوروبـ
أمــــس، تــظــهــر بــقــايــا الــمــســتــعــر األعـــظـــم على 
شكل خيوط طويلة رفيعة للغاز المتوهج، 
وهي بقايا موت كارثي لنجم ضخم، وكان 
 لــأرض منذ مليارات 

ً
ضوء االنفجار مرئيا

ــر بـــإعـــادة تــدويــر  ــ الــســنــيــن. وســيــنــتــهــي األمـ
مــكــونــاتــه إلنـــشـــاء نــجــم جـــديـــد فـــي ســحــابــة 

ماجالن الكبيرة.
 DEMوكــان العالم شاهد صــورة أخــرى لـــ
L 190، التقطها تلسكوب هابل ونشرها في 
عــام 2003. ورغــم ذلــك، مع تضمين أساليب 
معالجة الصور المحسنة، فإن هذا المشهد 

السماوي الرائع هو أكثر إثارة لإلعجاب.
وتــم إنــشــاء الــصــورة الحديثة المذهلة 
باستخدام بيانات من تحقيقين فلكيين 
مختلفين، بمساعدة الــكــامــيــرا الكوكبية 
واسعة المجال WFPC2( 2(، التابعة لهابل، 
والـــتـــي تـــم اســتــبــدالــهــا بــكــامــيــرا واســعــة 
المجال WFC3( 3( األكثر قوة، ولكن خالل 
عــمــرهــا الــتــشــغــيــلــي، ســاهــمــت فـــي أحـــدث 
العلوم وأنتجت سلسلة من الصور المذهلة 

للكون.

الشكاوى والتوزيع: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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يومية سياسية مستقلة

عندما ينتقل إنسان من هذه األرض الطيبة إلى رحمة الله، 
ويكون قد بذل الكثير، وعاني في سبيل ذلك األمّرين، يكون 
 على َمن يعلمون التفاصيل أن يقّدموها للناس كما 

ً
واجبا

هي من دون مبالغات وال رتوش.
عــنــدمــا وصــلــنــي الــخــبــر بـــوفـــاة اإلنـــســـان مــحــمــد يــوســف 
لت عن كيفية  العدساني، انتابتني مشاعر مختلطة، تساء
، فجاءت ردود 

ّ
تعاُمل المجتمع مع رحيل ذلك اإلنسان الفذ

الفعل جيدة وفي حدودها التقليدية، بجمع بعض المعلومات 
دها، وهي كثيرة ومهمة، واإلشادة به 

ّ
عن الوظائف التي تقل

والترحم عليه.
يتحّدر العدساني مــن أســـرة كريمة لها إسهاماتها في 
جــذور هــذا الــوطــن، فكان أن تــجــاوز كــل االعــتــبــارات، ورســخ 
مجموعة مــن القيم فــي الــجــديــة، والــعــمــل المنظم وترسيخ 

المبادئ لكيفية النهوض في البالد.
وحيث إن الحديث عن أبي وائل يطول ومتشّعب األركان، 
بحكم المهمات التي تصدى لها، أجــد مــن المفيد التركيز 
 لــوجــه، فــي أخطر 

ً
على مــا عرفته عنه بشكل مباشر، وجــهــا

ملف تصدى له، وعانى فيه المعاناة الحادة، وتعّرض بسببه 
 أنه لم يجفل ولم يتراجع.

ّ
لهجوم شديد، إال

مــن الــمــؤســف أن تــلــك الــفــتــرة الــمــهــمــة مــن تــطــّور الكويت 
ط عليها الضوء، كما ينبغي.

ّ
السياسي لم يسل

وأكاد أزعم أن أخطر وأهم سياسة عامة في البالد، شّكلت 
االقتصاد السياسي في البالد، في مرحلة ما بعد النفط، كانت 
سياسة التثمين، التي كان العدساني أول من حاول بجدية 
وحرص وتفاٍن منقطع النظير أن يقننها وينظّمها ويربطها 

باإلطار العام للتنمية.
التقيت أبا وائل عّدة مرات خالل سنة 1980، أثناء جمعي 
المادة العلمية للدكتوراه حول االقتصاد السياسي الكويتي، 
 بأهم سياسة عامة في تاريخها، وهي االستمالكات 

ً
وتحديدا

 بالتثمين. 
ً
العامة المعروفة شعبيا

كان، يرحمه الله - وربما كنت في عمر أبنائه حفظهم الله - 
 أن 

ً
 معي بوقته، ومعلوماته، وترحيبه. وكان مستغربا

ً
كريما

 أنه كان يشعر بالحسرة 
ً
 لم يهتم بهذا الموضوع، مؤكدا

ً
أحدا

على مــا آلــت إلــيــه األمـــور. ومــن األســـف أن عالقتنا انقطعت 
 ال ينضب من العطاء والرؤية المتقدمة.

ً
بعدها، فكان معينا

رحيل العدساني جعلني أستعيد التفكير في دور التثمين 
 التفكير في 

ً
في بناء الــدولــة أو هدمها، وربما أعــاد مــجــددا

ترجمة رسالة الدكتوراة وتحويلها إلى كتاب، وقد طلب ذلك 
 تحقق مسعى صدور الكتاب فسيكون 

ّ
ي عدة أشخاص، فإن

ّ
من

اإلهداء إلى ذلك الرجل المعطاء، محمد يوسف العدساني.
حــقــيــقــة األمــــر هـــي أن الــتــثــمــيــن أعــــاد صــيــاغــة االقــتــصــاد 
 فهم مــا جــرى وكيف جــرى، 

ّ
السياسي الكويتي، ولــذلــك فــإن

 لفهم كيفية الخروج من 
ً
 أساسيا

ً
ل عنصرا

ّ
ولماذا جرى، يمث

 لمحورية التثمين في السياق 
ً
المأزق، وكان العدساني كاشفا

التطوري للكويت. 
رحم الله محمد العدساني وأسكنه فسيح جناته، وألهم 

أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. وللحديث بقية...

محمد العدساني... 
أ. د. غانم النجاروالقرار األخطر

رحم الله حسن اإلمام 
حسن العيسىونيازي مصطفى

وسمحت الحكومة المبجلة، ممثلة في وزارة الطاعة والنهي 
والعادات والتقاليد والحالل والحرام، لبنكي الوطني والخليج 
بتنظيم ســبــاق الــمــاراثــون الــســنــوي، وتـــم تــوجــيــه آيـــات الشكر 
والعرفان من ليبرالي آخر موضة لهذه المنة والكرم الحاتمي 
لــوزارة الداخلية، بتفضلها بمنح صك السماح لناس يريدون 
أن يــمــارســوا ببساطة ريــاضــة المشي بعمل جماعي مشترك، 
وهكذا انتهت حكاية الماراثون ومعها كل حكايات التضييق 
ومــصــادرة حــريــات الــنــاس الــخــاصــة وحقوقهم بكل صــورهــا... 
فيلم عربي قديم من إخراج حسن اإلمام ونيازي مصطفى يختم 
بزواج عنتر وعبلة، والبطل والبطلة، ثم النهايات السعيدة التي 
استغرقت خيال اإلنسان العربي الغارق في عالم الوهم وأحالم 

ألف ليلة وليلة.
»بس... نقطة ونقاط« وختمت القصة الكويتية بهذه الكوميديا 
الـــســـوداء، وال كـــأن هــنــاك قـــوى رجــعــيــة مــغــرقــة فــي محافظتها 
وهواجسها، وكل أوهامها عن تغريب اإلنسان الكويتي بأشكال 
»الـــمـــودرن«، وتقليد الــغــرب الكافر والــمــرأة المثيرة للشهوات، 
استطاعت تلك الجماعات بعون وتــخــاذل وال مــبــاالة السلطة، 
حين تحالفت معها، خلق شرعية موازية للشرعية الدستورية، 
لتبتلع األخيرة في أي لحظة تقرر السلطة ذلــك... في مقابل كل 
ذلك كان هناك صمت وعدم اكتراث من ليبرالية نفطية مشوهة 
اختزلت معركة الحداثة والتغيير بالزعيق الكالمي وتسطيح 
الحرية اإلنسانية بصور مــن شاكلة لــمــاذا منعتم الــمــاراثــون؟ 

ولماذا منعتم أشجار الكريسماس في الموالت...؟!
أما حكايات حقوق اإلنسان التي ال يمكن تجزئتها، كقضايا 
سحب الجنسية وإلغائها أو تفويض القضاء بها، فليست هي من 
 قضايا تراجع الدولة على 

ً
هموم أحد من هذه الليبرالية، وأيضا

كل صعيد في االقتصاد والتعليم والعجز والواسطة وعشوائية 
انتقاء أشــخــاص اإلدارة العامة عبر إرادات منفردة متسلطة، 

فليست هي كذلك من شأن أحد، فهم أبخص بكل شيء...
مـــاذا بــعــد...؟! ال شـــيء، انتهت الحكاية، افــرحــوا وزغــرطــوا... 
وانتظروا الفيلم القادم والمعارك الــدون كيشوتية والنهايات 
السعيدة... ورحم الله المخرجين حسن اإلمام ونيازي مصطفى...

هم فقط يجيدون التغلغل في مفاصل 
الدول التي بناها المواطنون المسلمون 
الـــعـــاديـــون مـــن عــلــمــانــيــيــن أو تــجــار أو 
ــم، والـــحـــزبـــيـــون  ــيـــرهـ ــنـــوقـــراط أو غـ ــكـ تـ
 ال يعرفون 

ً
والمؤدلجون منهم خصوصا

ــزايـــدة وفـــرض  ــمـ ــوى الـ وال يــتــقــنــون ســ
ــم ال  ــهــ الــــوصــــايــــة عـــلـــى اآلخـــــريـــــن، وألنــ
يعرفون آلية وأدوات بناء وإدارة الدول 
، فــذلــك يـــؤدي فــي الــمــقــابــل إلــى 

ً
أســـاســـا

خــراب الــدول القائمة في حــال تمّكنهم 
منها.

ــــودان  ــــسـ ــي أفـــغـــانـــســـتـــان والـ ولـــكـــم فــ
ولــيــبــيــا، ومــــا كــــاد يــحــصــل فـــي تــونــس 

ومصر، أسوة سيئة.
ولتعويض هذا العجز وفقر القدرات 

واإلمــكــانــات العلمية والعملية، يتجه 
أمــثــال هــؤالء إلــى الــتــوافــه والشكليات، 
بهدف استعراض القوة وفرض الهيمنة 
االجتماعية ومــحــاولــة السيطرة على 
مزاج الناس وسلوكهم، لذلك ال تتعبوا 
قــلــوبــكــم مــعــهــم وتـــتـــعـــلـــقـــوا بـــالـــســـراب 
وتخدعوا أنفسكم بانتظار أيــة حلول 
أو اقــــتــــراحــــات أو أفــــكــــار جـــديـــة مــنــهــم 
لعجز الميزانية أو األزمة اإلسكانية أو 
أي قضية فنية أخــرى، فهم يــرون ما ال 

ترونه، والعكس صحيح.
تــخــيــلــوا لــو أن الــســلــطــة فــي الكويت 
أو دول الخليج انصاعت لطلباتهم في 
آخر مئة عام فقط، كيف سيكون حالنا 
 مــن رفــض دخــول السيارة 

ً
ا الــيــوم؛ بـــدء

 بتعليم البنات 
ً
والّدراجة الهوائية، مرورا

وتحريم التصوير والستااليت وجوال 
 
ً
الباندا وشجرة الكريسماس، وأخيرا
 الماراثونات؟ أمثال هؤالء 

ً
وليس آخرا

 وفي كل زمان ومكان 
ً
موجودون دائما

إلبقاء جــذوة تأنيب الضمير مشتعلة 
ــاالت  ــن حــ ــادة مــ ــفـ ــتـ عـــلـــى الـــــــــدوام لـــالسـ
ــعــف الــبــشــري الــفــرديــة فـــي خــدمــة 

َّ
الــض

الــحــزب والتنظيم، أو تحقيق المكانة 
والمصلحة الشخصية، وفــي كــل دول 
الــعــالــم أمــثــال هـــؤالء لــهــم صـــوت، ومــن 
حقهم إبداء رأيهم، لكن ال أحد ينصاع 

لكالمهم، ألنهم ال يبنون الدول.

فهد البساماإلسالميون ال يبنون الدول

نقطة
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