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شرائح »عافية« الجديدة ترفع كلفتها 
إلى 354 مليون دينار

قمة توطيد الشراكة بين الكويت والصين

القضاء يريد استثناءه من »تعاُرض المصالح«

العوضي: نتحفظ عن إضافة فئات ويجب التأكد من استعداد القطاع الخاص لتقديم الخدمة
• البغلي: 750 ألف دينار ُصِرفت لملفات ذوي اإلعاقة دون وجه حق

ي الرياض 
َ
ممثل األمير والرئيس الصيني بحثا آخر المستجدات ووجهات النظر بشأن قمت

عان شراكة استراتيجية شاملة
ّ

• خادم الحرمين وشي جينبينغ يوق

ل في عمل السلطات
ُّ
• »النيابة«: سريان أحكامه على رجال القضاء تدخ

• »التشريعية« وجهت الدعوة إلى »المجلس األعلى« فلم يحضر 
• »العدل« و»نزاهة« تتمسكان بصيغة المشروع كما ورد من الحكومة

إيران: أول إعدام لمحتج 
ووفاة مريبة لوزير مستقيل

ماركوف لـ ةديرجلا.: 
قرار رحيلي عن كاظمة 

غير مفاجئ

24

دوليات

رياضة

 »
ً
سياسة »أميركا أوال

االقتصادية تجازف بتأجيج 
الخالفات مع أوروبا

»التربية« تستبعد 
37 تخصصًا من نشرة 

»اإلشرافية«

»الكهرباء«: 22 يناير إقفال 
مناقصة المرحلة الثانية 

من العدادات الذكية

رؤى عالمية 

محليات

الثانية

2323--٢٢٢٢

0303

0202

»الوطني« يوفر خدمة 
»أبل باي« لعمالئه

اقتصاد

٢٠

٢٦

لبنان: »حزب الله« وباسيل يتبادالن االتهامات
فشل تاسع في انتخاب رئيس... وتعاُدل بين معوض و»البيضاء«

● بيروت - منير الربيع 
ــظــهــر اتــســاع الــهــوة بين 

ُ
فــي خــطــوٍة ت

الــحــلــيــفــيــن الــوثــيــقــيــن، رّد »حــــزب الــلــه« 
بــطــريــقــة نـــــادرة والذعـــــة فـــي بــيــان على 
زعـــيـــم »الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر« جــبــران 
باسيل، الذي اتهم الحزب بنكث الوعود 

ــٍة لــحــكــومــة  ــسـ ــلـ ــــي جـ ــه فـ ــتـ ــاركـ ــر مـــشـ ــبـ عـ
تــصــريــف األعـــمـــال دعــــا إلــيــهــا رئيسها 
نجيب ميقاتي، وقاطعها »التيار«، الذي 
يعتبر الخطوة محاولة لـ »السطو« على 
صالحيات رئيس الجمهورية، فــي ظل 
الــفــراغ الــرئــاســي المستمر، منذ انتهاء 

واليـــــة الـــرئـــيـــس مــيــشــال عــون 

اختتام »لؤلؤة الغرب اختتام »لؤلؤة الغرب 20222022« بمشاركة « بمشاركة 
القوات الفرنسية والحرس الوطنيالقوات الفرنسية والحرس الوطني

مروان خوري مروان خوري 
ومي فاروق عادا ومي فاروق عادا 

بالجمهور إلى زمن بالجمهور إلى زمن 
09الفن الجميلالفن الجميل

02

● علي الصنيدح
في حين أعلنت وزارة الصحة أن إضافة شرائح 
جديدة إلى تأمين »عافية« ترفع تكلفته السنوية من 
ظ وزيرها 

ّ
، تحف

ً
177 مليون دينار الى 354 مليونا

د. أحمد العوضي، أمام اللجنة الصحية البرلمانية، 

 أنــه سبق لـــ »الصحة« 
ً
عــن هــذه اإلضــافــة، مــوضــحــا

أن خاطبت وزارة الــشــؤون االجتماعية لموافاتها 
بــأعــداد ربـــات الــبــيــوت الــالتــي يتلقين المساعدات 
االجتماعية؛ إلعداد الدراسة الالزمة وتقدير الكلفة 

المالية المتوقعة.
02وأكــد العوضي، كما جاء في تقرير 

02

02

02

● محيي عامر
مع تأكيدها أنه ال مانع من األخذ بفكرة منع تعارض المصالح، 
أبدت النيابة العامة الكثير من المالحظات على قانونه، الذي انتهت 
درج على جدول أعمال 

ُ
اللجنة التشريعية البرلمانية من مناقشته وأ

جلسة الثالثاء المقبل، لعل أبرزها اعتبارها سريان أحكامه على رجال 
 
ً
القضاء وأعضاء النيابة العامة يمس مبدأ الفصل بين السلطات، فضال
عن خضوعهم لقانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يخص رد 

القاضي وعدم صالحيته للفصل في الدعوى.

صفقة تبادل سجناء بين 
واشنطن وموسكو بوساطة 

إماراتية - سعودية
أعلنت الــواليــات المتحدة وروســيــا، أمــس، نجاح 
صفقة تبادل سجناء شملت إطالق الواليات المتحدة 
تاجر السالح الروسي األشهر في العالم فيكتور بوت، 
ب بـــ »تــاجــر الــمــوت« المحتجز لديها منذ أكثر 

ّ
الملق

من 10 سنوات، بالعبة كرة السلة األميركية بريتني 
غــرايــنــر المسجونة فــي روســيــا منذ فــبــرايــر، بتهمة 
حيازتها آلة تدخين إلكترونية تحمل كمية صغيرة 

من زيت الماريغوانا.
وفــي بــيــان مــشــتــرك، أعلنت وزارتــــا الخارجية في 
ــارات الــشــيــخ  ــ ــ ــارات والـــســـعـــوديـــة، أن رئــيــس اإلمـ ــ ــ اإلمـ
محمد بن زايد وولي العهد السعودي األمير محمد 
بن سلمان »قادا جهود الوساطة لإلفراج عن سجناء 

أميركيين وروس«، وأن »غراينر وصلت إلى 

0808

في جو ودي عكس عمق العالقات الطيبة بين الكويت والصين 
وروح التفاهم والــصــداقــة التي تجمعهما، التقى ممثل صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد، سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، أمس، الرئيس الصيني شي جينبينغ بمقر إقامة 

األخير في الرياض.
واستعرض الطرفان العالقات الثنائية التاريخية التي تربط 
البلدين والشعبين الصديقين والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها 
فــي شتى الــمــجــاالت، بما يسهم فــي تحقيق المنفعة المتبادلة 
والمصالح المشتركة، ورفع مستوى الرفاهية للشعبين، وتعزيز 
سبل التقدم والتنمية، والسعي إلى توطيد الشراكة االستراتيجية 

لترسيخ آفاق التعاون.
وتطرق اللقاء إلى بحث أهم القضايا ذات االهتمام المشترك 
وآخر المستجدات اإلقليمية والدولية، وتبادل الطرفان وجهات 
النظر بــشــأن القمتين الخليجية الصينية، والعربية الصينية 

المقامتين بالرياض.
ــوازاة ذلــــك، أجــــرى الــعــاهــل الــســعــودي، الــمــلــك ســلــمــان بن  ــ فــي مـ
عبدالعزيز، أمس، محادثات مع الرئيس الصيني، استعرضا خاللها 
ــعــا اتفاقية للشراكة االستراتيجية 

ّ
الــعــالقــات بين الــبــلــديــن، ووق

الشاملة. 
وكان شي، الذي وصل إلى الرياض، أمس األول، أجرى محادثات 
مــع ولـــي الــعــهــد الــســعــودي، ووقــعــا مــذكــرة لــمــواءمــة خــطــة 2030 
التنموية السعودية مع مشروع الحزام والطريق الصيني، ومذكرة 
 عن توقيع اتفاقيات 

ً
لتعليم اللغة الصينية في السعودية، فضال

بمليارات الدوالرات بين القوتين االقتصاديتين الطامحتين، لتعزيز 
تقاربهما رغم تحذيرات واشنطن من تصاعد نفوذ بكين. 

وبحسب وسائل إعالم سعودية حكومية، تصل قيمة االتفاقات 
إلى نحو 29.3 مليار دوالر، وفي حين تسعى الصين إلى تعزيز 
اقتصادها المتضرر من فيروس كورونا، يسعى السعوديون، حلفاء 
الواليات المتحدة التاريخيون، إلى تنويع تحالفاتهم االقتصادية 

والسياسية. 
وأمس األول أعلنت وسائل اإلعالم الحكومية السعودية، توقيع 
34 اتفاقية استثمار فــي قطاعات تشمل الهيدروجين األخضر، 

وتكنولوجيا المعلومات والنقل والبناء. 
وتعمل الــصــيــن، أكــبــر مستهلك للنفط الــســعــودي، على تقوية 
عالقاتها التجارية والسياسية مع منطقة تعتمد منذ فترة طويلة 
على واشنطن في الحماية العسكرية، لكنها أعربت عن مخاوفها 

من تراجع الوجود األميركي. 
وكـــان الــرئــيــس الصيني، قــال فــي مــقــال بصحيفة الــريــاض، إن 

 للعالقات مع العالم 
ً
 جديدا

ً
زيارته للمملكة تفتح عصرا

ممثل األمير خالل لقائه الرئيس 
الصيني في الرياض أمس

 مباراتا اليوم
البرازيل x كرواتيا6.00م

األرجنتين x هولندا10.00م

مباراتا السبت
المغرب x البرتغال6.00م

إنكلترا x فرنسا10.00م
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شرائح »عافية« الجديدة ترفع...

قمة توطيد الشراكة بين الكويت...

القضاء يريد استثناءه من...

صفقة تبادل بين واشنطن وموسكو...

لبنان: »حزب اهلل« وباسيل يتبادالن...

اللجنة، أن إضــافــة الــشــرائــح الــجــديــدة سيترتب عليها تسرب 
وانسحاب الكوادر المؤهلة من المستشفيات الحكومية، وخسارة 
 على ضرورة 

ً
مقدمي الخدمات الصحية في القطاع العام، مشددا

التأكد من استعداد القطاع الخاص لتقديم الخدمة.
ولفت إلى أن الوزارة تدرس تجارب الدول المجاورة في التوسع 
بنظام التأمين الصحي وتعميمه على كل مواطنيها والمقيمين 
لديها؛ لمعرفة انعكاسات التجربة اإليجابية والسلبية قبل 

 في هذا التوسع.
ً
المضي قدما

وانتهت اللجنة الصحية في تقريرها إلى االكتفاء بإضافة 
، على 

ً
، و50 عــامــا

ً
ــــل مــمــن بلغن 55 عــامــا ربـــات الــبــيــوت واألرامـ

الترتيب، دون غيرهما من الشرائح المقترحة مثل ذوي اإلعاقة 
، ومـــن يتلقين مــســاعــدات من 

ً
والــمــواطــنــات الــبــالــغــات 40 عــامــا

»الشؤون«.
ــرى، كــشــف تــقــريــر الــهــيــئــة الــعــامــة لــشــؤون ذوي  مــن جــهــة أخــ
اإلعـــاقـــة، الـــذي أرســلــتــه وزيــــرة الــشــؤون االجــتــمــاعــيــة والتنمية 
المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي إلى 

 
ً
وأكدت أن أغلب األفعال الواردة في مشروع القانون مجرمة أساسا
في نصوص حالية، ومثال ذلك الرشوة، واستغالل النفوذ، والتربح 
وغــيــرهــا، ويمكن الــخــروج بقانون وقــائــي ينظم تــعــارض المصالح 
بنصوص تجريمية مبسطة دون تفصيالت معقدة، بحيث يمكن 
تطبيقه بشكل عملي واضح، وذلك بحظر أي معاملة تتم حتى الدرجة 

 للمصالح.
ً
الثانية باعتبارها تعارضا

من جهتها، أفادت الهيئة العامة لمكافحة الفساد )نزاهة( بتمسكها 
بمشروع القانون المقدم من الحكومة، مؤكدة أهمية إقراره، ألنه يعد 
 بموجب اتفاقية األمــم المتحدة لمكافحة الفساد، 

ً
 دوليا

ً
استحقاقا

 على موقف الكويت فــي مؤشر مدركات 
ً
وسينعكس إقـــراره إيجابا

الفساد العالمي.
وأشــارت إلى أن مشروع القانون جاء لتالفي المثالب الــواردة في 
حكم المحكمة الدستورية في الطعن المباشر رقم )7( لسنة 2018، 
والقاضي بعدم دستورية القانون رقم )13( لسنة 2018 بشأن حظر 

تعارض المصالح.
 تمسكها بمشروع القانون، 

ً
وبــدورهــا، أكــدت وزارة الــعــدل أيــضــا

موضحة أنــه »يتوافق في مجمله مع االقتراحات بقوانين المقدمة 
مــن األعــضــاء، عــدا بعض التفاصيل غير الــمــؤثــرة، التي ال تنال من 
مشروع القانون في ركائزه األساسية وغايته المنشودة، كالتوسع 
في درجة القرابة الموجبة لإلفصاح، والحد األدنى لنسبة المساهمة 

في الشركات«.
وشددت »العدل« على تمسكها بعدم النص على حظر تطبيق المادة 
)81( من قانون الجزاء واشتراط مبادرة الجاني برد األموال لتفعيل 
حكم االمــتــنــاع عــن النطق بالعقاب- كما ورد بـــرأي النيابة العامة، 
 للطعن على القانون بعدم الدستورية، السيما أن 

ً
وذلــك يأتي منعا

»الــدســتــوريــة« قــد قضت بــعــدم دســتــوريــة مـــادة مشابهة لــذلــك، وهي 
المادة )42( من القانون رقم )106( لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل 
األمـــوال وتمويل اإلرهـــاب، باعتبار أن هــذا الحظر يغل يــد القاضي 

 في سلطاته.
ً
ويعتبر تدخال

نــهــايــة أكــتــوبــر الــمــاضــي، وفــشــل الــبــرلــمــان فــي انــتــخــاب بــديــل فــي 9 
جلسات كان آخرها أمس.

 وقالت العالقات اإلعالمية في » حزب الله «، في بيان، إن الحزب »لم 
 حكومة تصريف األعمال لن تجتمع إال بعد اتفاق 

َّ
 ألحد بأن

ً
يقّدم وعدا

جميع مكوناتها على االجتماع، حتى يعتبر باسيل أن اجتماعها 
الذي حصل هو نكث بالوعد«.

 »حكومة تصريف األعمال 
ّ
وأوضح البيان، أن ما قاله الحزب هو أن

لــن تجتمع إال فــي حـــاالت الـــضـــرورة والــحــاجــة الــمــلــّحــة، وفـــي حــال 
اجتماعها فستؤخذ قراراتها بإجماع مكوناتها، ولم نقل إن الحكومة 

لن تجتمع إال بعد اتفاق مكوناتها«.
وأشــار إلــى أن »مسارعة بعض أوســاط التيار إلــى استخدام لغة 
 بين األصدقاء، هو تصّرف غير 

ً
التخوين والغدر والنكث، خصوصا

ادقين لم ينُكثوا بوعد،   الصَّ
َّ
: »لذلك فــإن

ً
حكيم وغير الئــق«، مضيفا

ادقين  هم الصَّ
ّ
وقد يكون التبَس األمر على باسيل فأخطأ عندما ات

بما لم يرتكبوه«.
ونفى وجــود أي »رسالة ساخنة في قضية انتخاب الرئيس، أو 
ــّي ذراع 

َ
الضغط على طرف سياسي في االنتخابات الرئاسية، أو ل

أحد« من وراء مشاركة »حزب الله« في جلسة الحكومة. 
وقال النائب غسان عطاالله، عضو تكتل »لبنان القوي« بزعامة 
 
ً
باسيل، إن بيان الحزب لم ينقل تصريحات باسيل بدقة، مضيفا

أن مشاركة الحزب في االجتماع الحكومي »ضرب الشراكة الوطنية 
وضرب االلتزام الذي حصل«.

جاء ذلك، بينما فشل البرلمان اللبناني أمس، للمرة التاسعة، في 
انتخاب رئيس للجمهورية جراء انقسامات سياسية عميقة في خضم 

انهيار اقتصادي متسارع تعجز السلطات عن احتوائه.
 بورقة بيضاء، في حين حصل النائب ميشال 

ً
واقترع 39 نائبا

معوض المدعوم من القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع وكتل 
.
ً
أخرى، بينها كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبالط، على 39 صوتا

وقّسم نواب »التيار الوطني« أصواتهم بين الورقة البيضاء، وهو 
الخيار الذي يؤيده »حزب الله«، وبين التصويت لمعوض دون كتابة 
، بل كتابة االسم األول أو اسم العائلة، مما جعل، للمرة 

ً
اسمه كامال

األولى، األوراق البيضاء تساوي ما حصل عليه معوض من أصوات.

وهو ما يشير إلى الرغبة في استثناء رجال القضاء من القانون، 
 ما ورد في تقرير »التشريعية« أنها وجهت الدعوة 

ً
السيما أنه كان الفتا

إلــى المجلس األعــلــى للقضاء لحضور اجتماعاتها، وأرســلــت إليه 
 تستطلع رأيه في المشروع، فلم يحضر، ولم يرد على خطابها.

ً
كتابا

وقالت النيابة، بحسب ما ورد في التقرير، الذي حصلت »الجريدة« 
على نسخة منه، إن قوانين تنظيم القضاء كانت سّباقة في األخذ 
بجوهر فكرة منع تعارض المصالح، ومن ذلك حاالت عدم صالحية 
القاضي للفصل في الدعوى المنصوص عليها في المادة )102( من 
قانون المرافعات المدنية والتجارية، وحاالت رد القاضي في المادة 
نفسها، مشيرة إلــى أنــه يمكن االســتــهــداء بالنهج الـــوارد فــي قانون 
المرافعات سالف البيان عند تنظيم قواعد منع تعارض المصالح، 
مع األخــذ في االعتبار أن الغاية من مشروع القانون هو درء شبهة 
الــمــجــامــلــة، أو الــتــربــح مــن أعــمــال الــوظــيــفــة الــعــامــة فــي الــحــدود غير 

المنظمة بتشريعات أخرى.

 
ً
 في صفوف الدول النامية، مضيفا

ً
 مهما

ً
العربي الذي يعد عضوا

أن الصين تبقى أكبر شريك تجاري لمجلس التعاون الخليجي، 
وأكبر مستورد لمنتجاته.

وأشـــــار إلــــى أن الــســعــوديــة حــقــقــت نــتــائــج إيــجــابــيــة للتنويع 
 إلــى أن المملكة أطلقت مبادرات 

ً
االقتصادي واالجتماعي، الفتا

مــهــمــة، مــثــل الـــشـــرق األوســـــط األخـــضـــر، والـــســـعـــوديـــة الــخــضــراء، 
 دعم بكين لجهود الدول العربية في الحفاظ على سيادتها 

ً
مؤكدا

واستقاللها وسالمة أراضيها. 
من جهته، قــال الناطق باسم مجلس األمــن القومي في البيت 
األبــيــض جــون كــيــربــي، أمــس األول: »نــحــن مــدركــون للنفوذ الــذي 
تحاول الصين توسيعه حول العالم، والشرق األوسط هو بالتأكيد 
من بين هذه المناطق، إذ يرغبون في تعميق مستوى نفوذهم«، 
معربا عــن اعــتــقــاده بــأن »الــعــديــد مــن األمـــور الــتــي يسعون إليها، 
م مع الحفاظ على النظام الدولي  وطريقة سعيهم إليها، ال تتالء

الذي تحكمه قواعد« محددة. 
وتابع كيربي: »ال نطلب من الدول االختيار بين الواليات المتحدة 
والــصــيــن، لكن كما قــال الــرئــيــس مـــّرات عـــّدة، نعتقد أن واشنطن 
بــالــتــأكــيــد فــي وضـــع يتيح لــهــا الــقــيــادة فــي إطـــار هـــذه المنافسة 

االستراتيجية«.
 ويقوم شي بثالث رحلة له إلى الخارج منذ أن دفعت جائحة 
»كوفيد« بالده إلى إغالق حدودها، والشروع في سلسلة من عمليات 

اإلغالق، مما أضر باقتصادها العمالق.

ات القانونية برفع دعاوى  مجلس األمة، أنه يتم اتخاذ اإلجــراء
قضائية ضد 260 حالة من ذوي اإلعاقة؛ لصرفهم مبالغ مالية 

دون وجه حق بقيمة تتجاوز 750 ألف دينار.
وأوضح التقرير، الذي حصلت »الجريدة« على نسخة منه، أن عدد 
الحاالت المسجلة بالهيئة حتى نهاية عام 2021 يبلغ 57371، موزعة 
على 6355 إعاقة تعليمية، و11939 إعاقة بسيطة، و18610 متوسطة، 
 أنه في عام 2021 تمت إضافة 708 معاقين، 

ً
و20467 شديدة، مضيفا

 برعاية معاق، و671 حالة رعاية سكنية، 
ً
 عن تقاعد 2179 مكلفا

ً
فضال

 للمادة 34 من قانون ذوي اإلعاقة.
ً
وفقا

وذكر أن إدارة الشؤون القانونية قامت بحصر شامل لجميع الحاالت 
التي ُصِرفت لها مبالغ بدون وجه حق، وتمت مخاطبة جميع قطاعات 
الهيئة لموافاتها بهذه الحاالت، وعلى أثره تمت مخاطبة إدارة الفتوى 

والتشريع لرفع 260 دعوى ضدهم.
ولفت إلى أن المبالغ التي ُصِرفت بدون وجه حق تم سداد 94 حالة 
(، وتم التقسيط لـ 12 

ً
بعد المطالبة القضائية بمبلغ )67740.494 دينارا

 
ً
(، وصدر 11 حكما

ً
حالة على أقساط شهرية بمبلغ )26218.983 دينارا

 تنفيذها، إضافة إلى 143 حالة تم 
ً
( جاريا

ً
 بـ )32164.584 دينارا

ً
عاما

ات القانونية تجاهها من إنذارات ومخاطبة »الفتوى«  اتخاذ اإلجــراء
 عن 

ً
(، فضال

ً
لرفع دعاوى قضائية للمطالبة بمبلغ )747154.687 دينارا

فحص اإلدارة القانونية للملفات ومطابقتها للصرف.
وبين التقرير أنه تم إجراء تحقيق إداري لـ19 حالة، ورفع التوصيات 
بحسب كــل منها على حــدة، ســواء بــاإلنــذار أو الخصم أو الحفظ أو 
عــدت دراسة شاملة حول الضوابط والشروط 

ُ
اإلحالة إلى النيابة، وأ

والــقــواعــد التي يتم الــصــرف على أساسها مــن المميزات الممنوحة 
بموجب القانون 8 لسنة 2010 في شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

وتعديالته.

أبوظبي على متن طائرة خاصة من موسكو«.
وفي واشنطن، أعلن بايدن الصفقة في مؤتمر صحافي بالبيت 
األبيض، وقــال: »قبل لحظات تحدثت مع غراينر. إنها بأمان، وهي 

على متن طائرة في طريقها إلى الواليات المتحدة«. 
وأضاف بايدن أن »معنوياتها مرتفعة، لكنها تحتاج إلى الوقت 
 عن شكره لإلمارات لدورها 

ً
والخصوصية لتجاوز الصدمة«، معربا

في عملية التبادل.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أنه »في 8 ديسمبر 2022، 
ات تبادل المواطن الروسي  في مطار أبوظبي، اكتملت بنجاح إجــراء
فيكتور بوت مع المواطنة األميركية بريتني غراينر، اللذين كانا على 
التوالي يقضيان عقوبتين في سجنين في الواليات المتحدة وروسيا«.

م للواليات 
ّ
، في تايلند عام 2008، وُسل

ً
وأوقف بوت، البالغ 55 عاما

لت مسيرته 
ّ
، ومث

ً
المتحدة في 2010، حيث حكم عليه بالسجن 25 عاما

أحــد مــصــادر اإللــهــام لفيلم »لـــورد أوف وور« الــذي أدى فيه الممثل 
نيكوالس كيج دور تاجر أسلحة.

)موسكو، واشنطن ـ وكاالت(

● سيد القصاص
كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن 
إغالق مناقصة العدادات الذكية المرحلة الثانية 22 يناير المقبل، الفتة 
إلى أن المرحلة الثانية ستتضمن توريد 700 ألف عــداد، 500 ألف منها 
مخصصة للكهرباء، و200 ألــف للمياه لخدمة خطة الــــوزارة الستبدال 

العدادات الميكانيكية بعدادات ذكية خالل السنوات القادمة. 
وبّينت المصادر، في تصريح لـ »الجريدة«، أن الوزارة انتهت من تركيب 
نحو 126 ألف عداد منها منذ أن بدأت في استبدال العدادات القديمة بأخرى 

ذكية، وتشغيل منظومتها الجديدة لتلك العدادات.
ولفتت إلى أنه خالل الفترة الحالية من عمر استبدال تلك العدادات يتم 
تركيب العدادات الذكية في السكن الخاص عند إيصال التيار ألول مرة، 
وعند حدوث مشكلة في العداد الميكانيكي )القديم(، مبينة أن التركيب 
سيكون بشكل تدريجي حتى تنتهي مناقصة الـــ 700 ألــف عـــداد، ويتم 
توريدها في المخازن. وأشارت إلى أن الوزارة تسير وفق الخطة الموضوعة 
لديها الستبدال العدادات القديمة بالذكية، حرصا منها على القضاء على 
العديد من المشاكل التي كانت تسببها العدادات القديمة، ومنها تأخر 
تحصيل فاتورة بعض العدادات، وتلف بعضها دون علم الوزارة، وتراكم 

المديونية على بعض المستهلكين على النظام القديم. 
وقالت إن النظام الجديد من شأنه أن يضع حلوال جذرية لتلك المشاكل، 
لتدخل وزارة الكهرباء والماء عصرا جديدا بعد االنتهاء من تركيب العدادات 

الذكية بشكل كامل في البالد.

أكــدت الكويت أن مظاهر االحــتــالل العسكري اإلسرائيلي، 
التي طال أمدها، تؤثر بشدة على الحالة اإلنسانية والحياة 
االجتماعية والسياسية للفلسطينيين وقدرتهم على ممارسة 

حقوق اإلنسان األساسية الواجبة لهم.
جاء ذلك في بيان الكويت الذي ألقاه المستشار عبدالعزيز 
عماش مساء أمس األول أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة 
خــــالل مــنــاقــشــة بــنــد »تــعــزيــز تنسيق الــمــســاعــدة اإلنــســانــيــة 
والمساعدة الغوثية التي تقدمها األمــم المتحدة في حاالت 

الكوارث، بما في ذلك المساعدة االقتصادية الخاصة«.
وأشار عماش، في البيان، إلى استمرار عنف سلطات االحتالل 

ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، ومواصلة فرضها للحصار 
الجائر على قطاع غزة.

وتطرق إلى تقرير األمين العام، الذي سلط الضوء على معاناة 
الشعب الفلسطيني في تأكيد صريح على جملة االنتهاكات 
الــمــمــنــهــجــة الـــتـــي تــرتــكــبــهــا ســلــطــات االحـــتـــالل مـــن الــتــوســع 
االستيطاني والهدم واإلخالء القسري واالغالق ومواصلة فرض 

القيود على الحركة.
وذكر عماش أن وفد الكويت حريص على المشاركة في بند 
»تعزيز تنسيق المساعدة اإلنسانية والغوثية التي تقدمها األمم 
المتحدة في حاالت الكوارث، بما في ذلك المساعدة االقتصادية 

الخاصة«، انطالقا من اإليمان الراسخ للقيادة والشعب بأهمية 
إيـــالء العمل اإلنساني األولــويــة القصوى باعتباره منهاجا 

متأصال عبر التاريخ.
وبين أن ما يشهده العالم من تزايد حدة النزاعات وتعاظم 
حجم الكوارث الطبيعية التي هي من صنع اإلنسان، وما انسحب 
عليها من تداعيات إنسانية اقتصادية صعبة، سواء من تفاقم 
أزمات انعدام األمن الغذائي أو ارتفاع موجات النزوح واللجوء كل 
ذلك زاد من أعباء األمم المتحدة، مضيفا أن تلك النزاعات زادت 
من أعباء الشركاء المعنيين في الجهود الرامية الى التصدي 

للتحديات االنسانية واالنمائية وتنسيق العمل االنساني.

● عادل سامي
طالب مدير منطقة األحمدي الصحية 
د. أحمد الشطي بــضــرورة التنسيق مع 
قـــطـــاع الــصــحــة الـــمـــدرســـيـــة لـــرفـــع نسبة 
التغطية بالتطعيمات بين طلبة المدارس 
الــمــســتــحــقــيــن، والـــعـــامـــلـــيـــن الــصــحــيــيــن 
بالمدارس، حيث لوحظ أن اإلقبال على 
ــد أمــــــــراض الــشــتــاء  حــمــلــة الــتــطــعــيــم ضــ
التنفسية الماضية لم يكن مرضيا بهذا 

القطاع.
وكـــشـــف الــشــطــي عـــن تــطــعــيــم 19478 
 في منطقة األحمدي الصحية ضد 

ً
شخصا

اإلنفلونزا والبريفينار »PCV13«، خالل 
الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 أكتوبر 
الماضي ضمن حملة التطعيم ضد أمراض 

الشتاء التنفسية.
ـــ »الــــجــــريــــدة«، إن تلك  ــال الــشــطــي لـ ــ وقـ
 
ً
الــفــتــرة شــهــدت تطعيم 17814 شخصا

 بطعم 
ً
بطعم اإلنفلونزا، و1664 شخصا

 إلـــى انــخــفــاض أعـــداد 
ً
الــبــريــفــيــنــار، الفــتــا

المطعمين بالبريفينار، إذ إن هذا التطعيم 
يتم إعــطــاؤه مــرة واحـــدة بالعمر مقارنة 

بتطعيم اإلنفلونزا السنوي.
ــاب أعــــــداد  ــســ ــم حــ ــ وأشـــــــــار إلــــــى أنــــــه تـ
الــمــطــعــمــيــن وتــحــلــيــل عـــوامـــل االخــتــطــار 
لــديــهــم، إذ تبين أن نــحــو 68% مــمــن تم 
تطعيمهم لم يكن لديهم عوامل اختطار، 
ل العاملون بالقطاع الصحي )كعامل 

ّ
ومث

اخــتــطــار( النسبة األكــبــر مــن بين عوامل 
االخــتــطــار األخــــــرى، بنسبة 24.5% من 
إجمالي عوامل االختطار بين المطعمين 
بتطعيم اإلنفلونزا في حين مثل مرضى 

الكبد 0.1% فقط.
وذكر الشطي أن أكثر من تم تطعيمهم 
)حوالي 64%( في الفئة العمرية من 20 إلى 
 السبب في ذلك 

ً
49 سنة )الشباب(، مرجعا

إلى زيادة أعداد تلك الفئة مقارنة بالفئات 

الــعــمــريــة األخـــــرى، تلتها الــفــئــة العمرية 
 
ً
، وخالفا

ً
لألشخاص األكبر من 50 عاما

للمستهدف من الحملة فقد كانت الفئة 
العمرية أقل من 5 سنوات هي أقل الفئات 

 باإلنفلونزا.
ً
تطعيما

ــبـــال عــلــى التطعيم  ولــفــت إلـــى أن اإلقـ
ل 

ّ
للذكور أعلى بكثير منه لإلناث، إذ مث

الذكور حوالي 72% من إجمالي المطعمين 
ــن الــمــطــعــمــيــن  ــ ــلــــونــــزا و74% مـ ــفــ بــــاإلنــ

بالنيموكوكال.
 في 

ً
 شــديــدا

ً
وأكـــد أن هــنــاك انــخــفــاضــا

أعداد الحوامل الالتي تم تطعيمهن أثناء 
( يمثل حوالي 0.2% من 

ً
الحملة )39 حامال

المطعمين وهي تمثل 0.6% من إجمالي 
عوامل االختطار.

وأضـــاف أن أعلى عــدد من المطعمين 
باإلنفلونزا كان بمركز وقائي الفحيحيل 
، تاله مركز 

ً
التخصصي بـ 6668 متطعما

وقائي العدان التخصصي بـ 2844 جرعة، 

وأقــل األعـــداد سجلت بمركز وقائي علي 
صباح السالم بـ 618 جرعة، وأن 65% من 
 :

ً
إجمالي المطعمين من المقيمين، مضيفا

في المقابل سجل مستشفى العدان أعلى 
عدد من المطعمين بطعم البريفينار بــ 476 
 بمركز 

ً
جرعة، وأقل األعداد سجلت أيضا

وقائي على صباح السالم بـ 32 جرعة.
وشـــدد د. الشطي على أهمية تنظيم 
ندوات لتوعية بعض الفئات من األطباء 
لتشجيع مرضاهم على تلقي التطعيم، 
وتحديدا أطباء أمراض النساء والتوليد 
والعاملين في عيادات التغذية وعيادات 
المسنين وأطباء الرعاية الصحية األولية 
وعيادات األمــراض المزمنة مثل الجهاز 
التنفسي والقلب والكلى والكبد وأمراض 

المناعة ومرضى السرطان.
ودعـــا الشطي إلــى تشجيع العاملين 
فــي الــقــطــاع الــصــحــي فــي مــراكــز الــرعــايــة 
الصحية األولية والمستشفيات من األطباء 

والممرضات والفنيين واإلداريــيــن على 
تلقي التطعيم لوقايتهم وحماية مرضاهم، 
مع توفير النقاط الخاصة بنظام التطعيم 

االلكتروني باألماكن التي تحتاج لذلك.
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الكويت: مظاهر االحتالل تؤثر بشدة على الفلسطينيين

الشطي لـ ةديرجلا•: ضرورة التنسيق مع »الصحة المدرسية« 
لزيادة التطعيمات بين الطلبة

أحمد الشطي

سموه لدى وصوله إلى السعودية وفي استقباله نائب أمير منطقة الرياضممثل األمير لدى مغادرته البالد وفي وداعه كبار المسؤولين أمس

... وسموه مصافحًا أبوالغيط ومستقبليه في مطار الملك خالد الدولي

»األشغال«: أول دفعة بيع إجازات  األسبوع 
المقبل بعد مراجعتها

● سيد القصاص
كشف المتحدث الرسمي فــي وزارة األشغال 
العامة أحــمــد الــصــالــح، أن هــنــاك 8 آالف موظف 
تقدموا ببيع إجازاتهم في »األشــغــال«، وتــم رفع 
تلك الطلبات لمراقب شـــؤون التوظيف التخاذ 
اإلجـــراءات المتبعة بشأنها، ثم إصــدار القرارات 
الخاصة ببيع اإلجازات بعد التأكد من مطابقتها 
 إلصدار 

ً
للشروط، ومن سالمة تلك الطلبات، تمهيدا

أول قرارات بيع اإلجازات األسبوع المقبل. 
وقـــال الــصــالــح، فــي تصريح صــحــافــي، أمــس، 
إن الوزارة اتخذت خطوات جدية لتنفيذ القانون 
والقرارات المنظمة لبيع اإلجازات بالتنسيق مع 

ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية.
وأوضـــح أن الــــوزارة أرسلت مكافأة الصفوف 
 ممن تظلموا في السابق 

ً
األمامية لعدد 190 موظفا

 
ً
من هذه المكافأة إلى حساباتهم في البنوك، الفتا
إلى أن قيمة تلك المكافأة تقدر بـ 200 ألف دينار.

»الكهرباء«: 22 يناير إقفال مناقصة 
المرحلة الثانية من العدادات الذكية

ممثل األمير يترأس وفد الكويت بالقمم »الخليجية والعربية - الصينية«

وصــل ممثل صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
نواف األحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
والــوفــد الرسمي الــمــرافــق لسموه، ظهر أمـــس، إلى 
المملكة العربية السعودية لــتــرؤس وفــد الكويت 
في اجتماع الدورة الـ 43 للمجلس األعلى لمجلس 
التعاون لدول الخليج العربية والقمتين الخليجية، 
والعربية - الصينية المنعقدة في العاصمة الرياض.

وكان في استقبال سموه على أرض مطار الملك 
خــالــد الـــدولـــي نــائــب أمــيــر منطقة الـــريـــاض األمــيــر 
محمد بن عبدالرحمن، ووزير الخارجية الشيخ سالم 
الصباح، واألمين العام لجامعة الدول العربية أحمد 
أبوالغيط واألمين العام لمجلس التعاون الخليجي 
د. نــايــف الــحــجــرف، ورئـــيـــس بــعــثــة الـــشـــرف سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو األمير 
سلطان بن سعد، وسفير الكويت لــدى السعودية 

الشيخ علي الخالد.

وكــان ممثل سمو أمير الــبــالد، والــوفــد الرسمي 
الــمــرافــق لــســمــوه، تــوجــه ظــهــر أمــــس، إلـــى المملكة 
العربية السعودية، حيث كان في وداع سموه على 
أرض المطار رئيس مجلس األمة أحمد السعدون، 
وسمو الشيخ ناصر المحمد، ورئيس ديوان سمو 
ولــي العهد الشيخ أحمد العبدالله، وسمو الشيخ 
صباح الخالد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد، ونائب رئيس الحرس الوطني 
الشيخ فيصل نواف األحمد، والنائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طالل الخالد، 
ووزير شؤون الديوان األميري باإلنابة المستشار 
محمد ضيف الله شرار، وكبار المسؤولين بالدولة.
ويــرافــق ســمــوه وفــد رســمــي يضم وزيـــر المالية 
ــة لــلــشــؤون االقــتــصــاديــة واالســتــثــمــار  وزيــــر الـــدولـ
عبدالوهاب الرشيد، ووزير الخارجية الشيخ سالم 

الصباح، وعدد من كبار المسؤولين بالدولة.
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ثانوية السالمية نظمت ندوة حول
ثقافة حقوق الملكية الفكرية

 تــحــت رعــايــة األمــانــة العامة 
لــمــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، 
ممثلة بــمــركــز تــدريــب الملكية 
الــفــكــريــة، وبــمــعــيــة شــركــة نفط 
ــويــــت  ــكــ الـــــكـــــويـــــت ومــــكــــتــــبــــة الــ
الـــوطـــنـــيـــة، أقــيــمــت فـــي ثــانــويــة 
السالمية- بنات، ندوة حول نشر 
ثقافة الملكية الفكرية وصــون 
الحقوق الواجبة لألفراد لجميع 
المقتنيات والمؤلفات األدبية 
والعلمية، وكــذلــك المخترعات 
العلمية والــعــامــات التجارية 

والتطبيقات اإللكترونية.
وأكدت مديرة المدرسة آمال 
القاف، أن الندوة شهدت العديد 
مــــن الــــــحــــــوارات والـــمـــنـــاقـــشـــات 
مـــع مــجــمــوعــة مــنــتــقــاة ونــخــبــة 
ــذة والــمــخــتــرعــيــن  ــ ــاتــ ــ مــــن األســ
ــة  ــيـ ــانـ ــكـ الـــكـــويـــتـــيـــيـــن حــــــــول إمـ
ــراع،  ــ ــتــ ــ تـــســـجـــيـــل بـــــــــــراءات االخــ

وكــيــفــيــة حــفــظ حــقــوق الملكية 
الفكرية لألفراد والجهات التي 
تقوم بتوثيق األعمال بمختلف 

مجاالتها.
واســتــعــرض الــفــريــق العديد 

ــن الــمــخــتــرعــات الــعــلــمــيــة في  مـ
مــجــال المحافظة عــلــى البيئة، 
ــال تـــنـــويـــع مـــصـــادر  ــجــ وفــــــي مــ
الطاقة والمحافظة على المال 

العام بوسائل عدة.

آمال القاف وعدد من المشاركات في الندوة

»اتحاد المبرات«: الكويت
قدوة في العمل الخيري

أكد رئيس اتحاد الجمعيات 
والمبرات الخيرية الكويتية، 

د. ناصر العجمي، أن الكويت 
أضحت قدوة في العمل 

الخيري، وتميزت في البذل 
وتطور في األداء وعطاء 

إنساني بلغ أقاصي الدنيا، 
وعّم خيره كل أرجاء المعمورة.

جاء ذلك في كلمة له على 
هامش احتفال مبرة دشتي 

الخيرية باليوم العالمي 
للتطوع لعام 2022، وتكريم 

كوكبة من رواد العمل الخيري 
والتطوعي في الكويت.

وقال العجمي »يحق لنا اليوم 
أن نفخر بأهل الكويت الذين 
جبلوا منذ القدم على مد يد 

العون والمساعدة لإلنسانية«.

»األسر المتعففة«: »تكاتف« 
لمساعدة المحتاجين

قال رئيس مجلس إدارة 
الجمعية الكويتية لألسر 
المتعففة، بدر المبارك، إن 

الجمعية بصدد إطاق 
صندوق »تكاتف« لتقديم 
المساعدات للمحتاجين 

الكويتيين من أصحاب األسر 
المتعففة داخل الكويت ممن 

تعرضوا لظروف مالية قاهرة.
وبين المبارك، في تصريح 

صحافي، أمس، أن المشروع 
يعتمد اإلنفاق الرشيد على 

الحاالت المستفيدة من خال 
دفع كفاالت شهرية بما يتوافق 

مع حاجة األسرة )كفالة لمدة 
تتراوح بين 3 إلى 9  أشهر( 

وفق مدى احتياج األسر، 
منوها إلى أن حدود المساعدة 

تكون ضمن الحد األدنى 150 
دينارا شهريا، وبحد أقصى 

250 دينارا. وبّين أن الجمعية 
تهدف من هذا الصندوق إلى 

توفير موارد مالية شهرية مدة 
3 سنوات لما يزيد على 300 

كويتي وكويتية بحاجة.

وزير التربية: ندعم مواهب الطلبة في المجاالت الفنية

فهد الرمضان
أكــد وزيــر التربية وزيــر التعليم العالي 
والــبــحــث الــعــلــمــي د. حــمــد الــعــدوانــي دعــم 
الوزارة لمواهب الطلبة في المجاالت الفنية، 
مشيرا الى أن تنمية المواهب وصقلها هدف 

من أهداف »التربية«.
جاء ذلك خال افتتاحه المعرض الفني 
»خيوطنا ذهب« الذي نظمه التوجيه الفني 
العام للتربية الفنية في بهو الوزارة أمس 
ــدد مــــن الــــوكــــاء الــمــســاعــديــن  ــ بـــحـــضـــور عـ

والموجهين والموجهات. 
وقالت الموجهة العامة للتربية الفنية 
حــصــة الــمــطــوع إن الــــــوزارة ال تــألــو جــهــدا 
في دعم وتعزيز قــدرات الطلبة والطالبات 
وتــنــمــيــة مــواهــبــهــم الــفــنــيــة، الفـــتـــة الــــى ان 

االعمال التي عرضت في المعرض تعكس 
مدى تطور قدراتهم وإبداعهم في المجاالت 
الفنية السيما االعمال ذات الطابع التراثي، 
الفتة الى »أهمية تعزيز الثقافة وتراث االباء 
واالجــــداد فــي نفوس أبنائنا الطلبة لرفع 

قيمة االنتماء للوطن«.
وأشــارت الــى ان التوجيه العام للتربية 
الــفــنــيــة يــحــرص دائـــمـــا عــلــى الــتــنــســيــق مع 
الــتــواجــيــه الــفــنــيــة بــالــمــنــاطــق التعليمية 
لــمــعــالــجــة اي مــعــوقــات وتــذلــيــلــهــا لخدمة 
المادة وتوفير احتياجاتهم لضمان سير 

العمل في المدارس على اكمل وجه.
وفـــــــي مـــــوضـــــوع آخــــــــر، أصــــــــدر الــــوزيــــر 
العدواني قرارا بتكليف الوكيلة المساعدة 

للشؤون االدارية رجاء بوعركي، باالضافة 
إلى عملها، القيام بأعمال الوكيل المساعد 
للشؤون القانونية، كما أصدر قرارا بندب 
مـــديـــر ادارة الـــصـــيـــانـــة بـــقـــطـــاع الــمــنــشــآت 
التربوية بصفة مؤقتة للقيام بأعمال مدير 

ادارة نظم المعلومات مدة شهرين.
وأصــدر العدواني قــرارا بإعادة تشكيل 
اللجنة الدائمة للرد على االسئلة البرلمانية 
برئاسة وكيل القطاع االداري، وعضوية 
وكيل قطاع المالية ووكيل التعليم العام 
ومــــراقــــب االمـــتـــحـــانـــات وشـــــــؤون الــطــلــبــة 
ــادي بــقــطــاع  ــتـــصـ ومــــراقــــب الــتــخــطــيــط االقـ
ــراقـــب شــــؤون مــجــلــس األمـــة  الــمــنــشــآت ومـ

العدواني وحصة المطوع خال افتتاح المعرض الفني أمسبمكتب الوزير.

كلف بوعركي بأعمال وكيل »القانونية«... وافتتح المعرض الفني »خيوطنا ذهب«كلف بوعركي بأعمال وكيل »القانونية«... وافتتح المعرض الفني »خيوطنا ذهب«

»القوى العاملة« تكثف جوالتها
على »المباركية« لمنع تكرار الحرائق

 العجمي: »التمديدات الكهربائية« أخطر مخالفات السالمة

• جورج عاطف
ــمـــن جــــوالتــــهــــا الـــمـــيـــدانـــيـــة  ضـ
ــيـــة إلــــى الـــتـــأكـــد مـــن الـــتـــزام  الـــرامـ
ــات  ــركــ ــال والــــشــ ــمــــحــ ــاب الــ ــ ــحـ ــ أصـ
التجارية بضوابط واشتراطات 
ــة الـــمـــهـــنـــيـــة،  ــحــ ــة والــــصــ ــســــامــ الــ
ــفـــذ مــفــتــشــو الــــمــــركــــز الـــوطـــنـــي  نـ
لــلــســامــة والــصــحــة المهنية في 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــقــوى الــعــامــلــة، 
أمـــس، جــولــة تفقدية عــلــى ورش 
صـــنـــاعـــة الـــمـــصـــوغـــات الــذهــبــيــة 
والفضية داخل أسواق المباركية 

بالعاصمة.
وقـــــال رئـــيـــس فـــريـــق الــســامــة 
والـــصـــحـــة الــمــهــنــيــة بــمــحــافــظــة 
ــنــــدس مــحــمــد  ــهــ ــمــ ــة الــ ــمــ ــاصــ ــعــ الــ
العجمي إنــه »بتوجيهات مدير 
القوى العاملة د. مبارك العازمي، 
ونائبته لشؤون قطاع التخطيط 
والتطوير إيمان األنصاري، يكثف 
الــمــركــز جــوالتــه الــمــيــدانــيــة على 
مناطق المحافظة كافة، السيما 
أسواق ومحال المباركية، للوقوف 
عــلــى مــــدى مــاءمــتــهــا لــضــوابــط 
واشـــتـــراطـــات الــســامــة المهنية، 
حــفــاظــا عــلــى الــعــمــالــة الــــوافــــدة، 
وســرعــة تــافــي الــمــخــاطــر وعمل 
اإلصــاحــات الــازمــة التي تحول 
دون تــكــرار الــحــريــق الــــذي نشب 
بــأحــد أبـــرز أســواقــهــا قــبــل أشهر 

ماضية«.
وأوضح العجمي، في تصريح 
صــحــافــي عــلــى هــامــش الــجــولــة، 
أن فــريــق العاصمة يــحــرر قرابة 
1200 إنـــــــذار تـــافـــي مــخــالــفــات 
بصورة شهرية في جميع مناطق 
المحافظة، مشيرا إلى أن المركز 
تلقى، بالفترة الماضية، شكاوى 

عــــدة بـــوجـــود مــخــالــفــات خــاصــة 
بالسامة المهنية داخــل بعض 
منشآت »المباركية« مــن شأنها 
تهديد حياة العمالة، أو حدوث 
أمر ال تحمد عقباه، »وفور وصول 
هـــذه الــشــكــاوى تحركنا سريعا 
لرصدها واتخاذ الازم حيالها«. 
وبين أن الجولة رصدت جملة 
مخالفات خاصة بالسامة تمثلت 
في اإلهمال وعدم التأمين الازم 
لــلــتــمــديــدات الــكــهــربــائــيــة داخـــل 
المنشآت، والــتــي تعد مــن أخطر 
الــمــخــالــفــات تـــهـــديـــدا لــلــمــنــطــقــة، 
إضافة إلــى المخالفات الخاصة 
بـــــعـــــدم االلــــــــتــــــــزام بــــاشــــتــــراطــــات 
اإلطفاء وإخاء مخارج الطوارئ، 
وعــدم النظافة وإهمال صناديق 
ــة، فــضــا عن  ــيــ ــافـــات األولــ االســـعـ
ســــوء الــتــخــزيــن وقـــلـــة الــتــهــويــة، 
ال ســيــمــا داخــــــل ورش صــنــاعــة 
الــمــصــوغــات الذهبية والفضية، 
والتي تسبب، على المدى البعيد، 

أمراضا خطيرة للعمالة.

إجراءات رادعة... وغرامات

وأكــــــــد الـــعـــجـــمـــي أن مــفــتــشــي 
الــفــريــق حــــرروا إخـــطـــارات تافي 
مــخــالــفــات لــهــذه الــمــنــشــآت، وتــم 
مــنــحــهــا مــهــلــة بــســيــطــة ومــــن ثم 
مــعــاودة التفيش مــجــددا عليها، 
للتأكد من تافيها، مشددا على 
أنه في حال عدم التعاون وتعديل 
الوضع، واإلصرار على المخالفة، 
سيتم اتخاذ إجراءات رادعة بحق 
أصحابها، إضافة إلى الغرامات 
الــمــالــيــة الــتــي تـــتـــراوح بــيــن 100 
و200 ديــنــار عــن كــل عــامــل وافــد 

مسجل على رخصة المنشأة.

ــفـــات  ــالـ ــمـــخـ ــــت إلـــــــى أن الـ ــفـ ــ ولـ
ــة بـــالـــســـامـــة الــمــهــنــيــة  الــــخــــاصــ
بمناطق العاصمة تتجاوز الـ40 
فـــي الــمــئــة، مــضــيــفــا أن الــجــوالت 
ــلــــة  ــة مــــتــــواصــ ــ ــيـ ــ ــاركـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ عـ
لــرصــد الــتــجــاوزات والمخالفات 
الـــخـــاصـــة بـــالـــســـامـــة الــمــهــنــيــة، 
ال ســيــمــا الــخــاصــة بــالــتــمــديــدات 
الكهربائية، ليتسنى معالجتها 
سريعا وجعلها أكثر أمانا، إلى 
جــــانــــب ذلـــــك هــــنــــاك تــنــســيــق مــع 
الجهات الحكومية ذات العاقة 
التخاذ إجراءاتها بحق المنشآت 
المخالفة التي قد تصل إلى وقف 

العمل داخلها.
 

مبان تراثية

مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت رئــيــســة 
قــســم التنسيق والــمــتــابــعــة في 
الهيئة المهندسة زينب الجزاف 
إن »الهدف من الجولة التأكد من 
الـــتـــزام الــمــنــشــآت، الــتــي تلقينا 
شكاوى بحقها، من اشتراطات 
الــصــحــة والـــســـامـــة الــمــهــنــيــة«، 
مـــوضـــحـــة أن الـــجـــولـــة أظـــهـــرت 
وجــــود مــخــالــفــات جــســيــمــة من 
ــا اإلضــــــــــــرار بـــالـــعـــمـــالـــة  ــهــ ــأنــ شــ
الوافدة والبنايات الموجودة في 
المنطقة، السيما التراثية منها.

ونــــــــاشــــــــدت الـــــــــجـــــــــزاف، فـــي 
تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي، أصـــحـــاب 
ــمــــوا  ــلــ األعــــــــــمــــــــــال الــــــــذيــــــــن تــــســ
ــارات بـــتـــافـــي مــخــالــفــات  ــ ــــطـ إخـ
العمل سريعا، تعديل أوضــاع 
مــنــشــآتــهــم، حــفــاظــا عــلــى حياة 
العمالة المسجلة على ملفاتهم، 
ــلــــى عـــــــدم تـــعـــرض  وحـــــرصـــــا عــ

المنطقة ألي مكروه.

مفتشو »السامة« خال فحص صندوق اإلسعافات األولية إلحدى المنشآت

 من نشرة »اإلشرافية«
ً
استبعاد 37 تخصصا

»التربية« رفعت سنوات الخبرة في تخصصات أخرى
• فهد الرمضان

في حين تأخر اعتماد نشرة الترقي 
لــلــوظــائــف اإلشــرافــيــة التعليمية ألكثر 
من شهرين هذا العام، استبعدت وزارة 
 مــن 

ً
 تــعــلــيــمــيــا

ً
الـــتـــربـــيـــة 37 تـــخـــصـــصـــا

الــتــرشــح وفتحت الــمــجــال لتخصصات 
ــفـــعـــة عــن  ــنــــوات خــــبــــرة مـــرتـ أخــــــــرى بــــســ

السنوات الماضية.
ــمــــدت الـــــــــــوزارة،  ــتــ وفــــــي الــــســــيــــاق، اعــ
أمـــس األول، الــنــشــرة الــخــاصــة بــشــروط 
الـــتـــرشـــح لـــلـــوظـــائـــف اإلشــــرافــــيــــة لــلــعــام 
الــحــالــي، واستبعدت الترشح لوظائف 
ــفــــنــــي فـــــي 3 تــخــصــصــات  ــيــــه الــ الــــتــــوجــ
تضمنت الدراسات التجارية والمكتبات 
والحاسب اآللــي »إنــاث«، كما استبعدت 
ــم فــي  ــســ ــــس قــ ــيـ ــ ــــح لــــوظــــيــــفــــة رئـ ــــرشـ ــتـ ــ الـ
ــلــــة االبــــتــــدائــــيــــة »إنـــــــــــاث« فـــــي 6  الــــمــــرحــ
تخصصات تضمنت التربية اإلسامية 

والــلــغــة العربية والــعــلــوم والرياضيات 
واالجتماعيات والتربية الفنية، إضافة 
إلـــى اســتــبــعــاد الــتــرشــح لوظيفة رئيس 
قسم لمادتي التربية البدنية والفنية في 
مدارس المرحلة االبتدائية »ذكور«، وفي 
المرحلة المتوسطة استبعدت رؤســاء 
أقـــســـام الــلــغــة الــعــربــيــة واالجــتــمــاعــيــات 
والتربية البدنية والحاسب اآللي »بنين«. 

9 تخصصات بـ »المتوسطة« 

وتــضــمــنــت الـــنـــشـــرة، الـــتـــي اعــتــمــدهــا 
وكــيــل وزارة التربية بالتكليف فيصل 
ــبـــعـــاد الـــتـــرشـــح لــرئــيــس  ــتـ مــقــصــيــد اسـ
ــدارس  ــ ــمــ ــ ــم فـــــــي 9 تــــخــــصــــصــــات بــ ــ ــــسـ قـ
الــمــرحــلــة الــمــتــوســطــة »بـــنـــات« تضمنت 
»الــتــربــيــة اإلســـامـــيـــة، والــلــغــة الــعــربــيــة، 
والــلــغــة اإلنــكــلــيــزيــة، والـــحـــاســـب اآللــــي، 
والرياضيات، والعلوم، واالجتماعيات، 

والتربية الفنية، واالقتصاد المنزلي«، 
واستبعدت الترشح لتخصصات التربية 
اإلسامية واالجتماعيات بجميع فروعها 

والتربية البدنية.
ــة »بـــنـــيـــن«  ــانــــويــ ــثــ وفــــــي الـــمـــرحـــلـــة الــ
اســتــبــعــدت الــتــربــيــة اإلســامــيــة والــلــغــة 
الـــعـــربـــيـــة والــــعــــلــــوم بـــجـــمـــيـــع فـــروعـــهـــا 
واالجــتــمــاعــيــات والــتــاريــخ والجغرافيا 
واالقتصاد المنزلي من المرحلة الثانوية 

»بنات«. 

ضوابط الترشح

واشــتــرطــت ضــمــن ضـــوابـــط الــتــرشــح 
لمدير مدرسة في مرحلة رياض األطفال 
خبرة سنتين بوظيفة مدير مساعد حتى 
12 أكتوبر 2022، بينما اشترطت على 
مدير مساعد أال تقل سنوات الخبرة عن 
20 سنة خبرة لحملة الدبلوم من معلمات 

التربية الموسيقية و18 سنة للجامعي 
و12 ســـنـــة لــحــمــلــة الــمــاجــســتــيــر و 16 
سنة لحملة الدكتوراه، و19 سنة خبرة 
للمشرفة الفنية و17 سنة للجامعية و16 

سنة للماجستير و15 سنة للدكتوراه. 
وسمحت بالترشح إلى 6 تخصصات 
في التوجيه الفني شملت »رياض أطفال، 
ريــاضــيــات للمرحلة االبــتــدائــيــة »إنـــاث« 
و»إناث« والمتوسطة والثانوية »ذكور« 
والثانوية »إناث«، واللغة العربية جميع 
المراحل »ذكور«، واللغة الفرنسية »ذكور 
وإنــاث«، واللغة العربية جميع المراحل 
»إناث«، واللغة اإلنكليزية جميع المراحل 
»ذكور وإناث«، والتربية اإلسامية جميع 

المراحل »ذكور وإناث«.

https://www.aljarida.com/article/7371
https://www.aljarida.com/article/7367
https://www.aljarida.com/article/7364
https://www.aljarida.com/article/7360
https://www.aljarida.com/article/7272
https://www.aljarida.com/article/7264


● فيصل متعب
أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد 
»نزاهة« عبدالعزيز اإلبراهيم سعي الهيئة 
إلـــى تــوفــيــر بيئة حــاضــنــة لــلــنــزاهــة رافــضــة 
ة الخدمات  للفساد، من خالل تحسين كفاء

العامة وحوكمتها.
جاء ذلك خالل تنظيم »نزاهة« المنتدى 
الثاني بمناسبة الــيــوم العالمي لمكافحة 
الفساد، تحت عنوان »التحول الرقمي ودوره 
في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد« أمس، 
 
ً
 مــع مــرور 20 عاما

ً
فــي مقر الهيئة، تزامنا

على صدور اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 
الفساد في ديسمبر 2003.

وقال اإلبراهيم »إن الهيئة حريصة على 
ــراز مـــوضـــوع الــتــطــور الــرقــمــي، لـــذا جــاء  ــ إبـ
اختيار عــنــوان هــذا المنتدى ضمن سياق 
رؤية كويت جديدة 2035، وأهداف برنامج 
عمل الحكومة واستراتيجية الكويت لتعزيز 
 أن االتـــفـــاقـــيـــة األمــمــيــة 

ً
الــــنــــزاهــــة«، مــضــيــفــا

لــمــكــافــحــة الــفــســاد تــعــد أول مــيــثــاق دولـــي 
ملزم لمحاربة الفساد، من خالل استهداف 
إجراءات الحماية منه وتحصين المجتمعات 
ضــده وكشفه وتجريمه وتسهيل التعاون 

الدولي السترداد الثروات المسلوبة.
وأوضــــح أن مــواكــبــة الــتــحــوالت الرقمية 
ــدول  ــرز أهــــــداف الــ ــ ــد أبـ والــتــكــنــولــوجــيــة أحــ
لضمان النمو في كل المجاالت مع حمايتها 
 
ً
وتــعــزيــز أســبــاب االســتــدامــة لــديــهــا، معربا
عن تقديره للجهود الحثيثة التي يبذلها 
مكتب األمــم المتحدة المعني بالمخدرات 
والجريمة وأمانة الدول األطراف في اتفاقية 

األمم المتحدة لمكافحة الفساد.

جهود الهيئة
من جهته، أشاد المدير االقليمي لمكتب 

األمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة 
بــدول مجلس التعاون »UNODC« د. حاتم 
عــلــي، خــالل كلمة مسجلة، بجهود الهيئة 
وحــســن اخــتــيــار مــوضــوع الــمــنــتــدى وأثـــره 
على مكافحة الفساد ودعــم ركائز النزاهة 

والشفافية والمساءلة.

عرض مرئي
وعــلــى جــانــب المنتدى، قــدم مــديــر إدارة 
مــكــتــب الــتــخــطــيــط والــمــتــابــعــة فـــي »نـــزاهـــة« 
 عــــن أحـــد 

ً
 مـــرئـــيـــا

ً
خــــالــــد الـــمـــزيـــنـــي عــــرضــــا

الــمــشــاريــع الـــمـــدرجـــة ضــمــن اســتــراتــيــجــيــة 
الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، 
وهي تطوير منصات الحكومة اإللكترونية 
ات والحصول على  الالزمة لميكنة اإلجــراء

الخدمات العامة.
من جهته، أكد المدير العام لإلدارة العامة 
للتحليل الرقمي في هيئة الرقابة ومكافحة 
الــفــســاد فـــي الــســعــوديــة بـــنـــدر الـــهـــزانـــي أن 
الــمــمــلــكــة تــولــي أهــمــيــة كــبــرى لــتــعــزيــز قيم 
النزاهة، والشفافية، ومكافحة الفساد بشتى 

صوره ومظاهره وأساليبه.

الحكومة الذكية
مــن جــانــبــه، ذكــر مــديــر الــجــهــاز المركزي 
لتكنولوجيا المعلومات د. عمار الحسيني 
أن الحكومة الذكية تقوم باستخدام البيانات 
والــخــدمــات االستباقية، وهــي تختلف عن 
الحكومة التكنولوجية التي تستخدم بعض 

التطبيقات والخدمات االلكترونية.

حوكمة البيانات
وأشار األستاذ المشارك من كلية العلوم 
الحياتية بجامعة الكويت د. ضاري الحويل 
إلى حوكمة البيانات والشفافية المعلوماتية 
وأهميتها والحاجة إليها في سبيل تبني 

سياسات تعزز من الشفافية المعلوماتية 
في مؤسسات الدولة وتعامالتها، واالهتمام 
بــبــنــاء أنــظــمــة وآلـــيـــات وإطـــــــارات لــحــوكــمــة 
المعلومات والبيانات واألنظمة والعمليات 

الرقمية في المؤسسات والشركات. 

التحول الرقمي
وتـــحـــدثـــت عـــضـــوة الــجــمــعــيــة الــكــويــتــيــة 
لتقنية المعلومات شروق الصايغ عن أبرز 
التحديات في تطبيق التحول الرقمي، وأهم 
عنصر في قبول المجتمع للتحول الرقمي.

اإلبراهيم: »نزاهة« تسعى إلى بيئة رافضة
للفساد عبر تحسين كفاءة الخدمات العامة

خالل المنتدى الثاني لليوم العالمي لمكافحة الفساد

اإلبراهيم متحدثًا

جانب من الحضور في المنتدى

مواكبة التحوالت 
الرقمية ضمانة الدول 
للنمو وتعزيز أسباب 

االستدامة
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الصحة العقلية في الكويت 45.4 نقطة من 65
 بالشراكة مع »النوير« و»الوطني« و»بوبيان« 

ً
»سيرفس هيرو« أجرت استطالعا

أجــــــــــــرت »ســــــيــــــرفــــــس هـــــيـــــرو« 
بالشراكة مع كيانات رئيسية أول 
دراســـة استقصائية عــن الصحة 
العقلية في الكويت خالل الفترة 
من منتصف أكتوبر إلى منتصف 
نــوفــمــبــر واســتــنــدت إلـــى مقياس 
وارويك- إدنبرة للرفاهية العقلية.

ــالــــت الـــرئـــيـــســـة الــتــنــفــيــذيــة  وقــ
»الــنــويــر« الشيخة  والــمــؤســســة لـــ
انــتــصــار الـــصـــبـــاح، فـــي تــصــريــح 
صحافي، »إننا في )النوير( نعزز 
أهمية الرفاهية العقلية منذ عام 
2013 من خــالل تزويد المجتمع 
الكويتي بأدوات إيجابية لتمكينه 

وبناء قدرته على الصمود«.
ــــى »إيــــمــــانــــهــــا  ــلـ ــ  وشـــــــــــــددت عـ
بالتغيير السلوكي االجتماعي 
ـــــإدراك أن كل   بـ

ً
ــا ــمـ الــــذي يــبــدأ دائـ

واحــــــد مـــنـــا يــمــكــنــه الــتــكــيــف مــع 
الـــعـــادات اإليــجــابــيــة والـــتـــي على 
الــمــدى الــطــويــل، تــعــزز رفاهيتنا 

العقلية كأفراد وتنميتنا كأمة«.
ــــت رئـــيـــســـة  ــالـ ــ مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قـ
»سيرفس هيرو« فاتن أبوغزالة، 
ــه »تــــم تــنــفــيــذ هــــذا االســتــطــالع  إنــ
لــتــعــزيــز األمــــل بــيــن أولــئــك الــذيــن 
يــعــانــون مـــن الـــعـــزلـــة، وإن كــانــوا 

محاطين بالعائلة واألصدقاء«. 
وأضــــــافــــــت أبــــــوغــــــزالــــــة: نــحــن 
 لــشــركــائــنــا الــذيــن 

ً
ــدا ــ مــمــتــنــون جـ

من خاللهم تمكنا أن نجمع مثل 
هــذه العينة الدقيقة، وعلى وجه 
الـــخـــصـــوص )الــــنــــويــــر(، شــريــكــنــا 
االســـتـــراتـــيـــجـــي، مــشــيــرة إلــــى أن 
الــجــهــات الــداعــمــة لــلــمــبــادرة هــي: 
)الـــنـــويـــر( كــشــريــك اســتــراتــيــجــي، 
وبــــنــــك الـــكـــويـــت الـــوطـــنـــي وبــنــك 
بوبيان بصفتهما رعاة ذهبيين، 
والجهات الراعية هي بنك الخليج، 
ومــركــز فــوزيــة ســلــطــان للصحة، 
 ،Trashtagو ،En.vوسوربتمست، و

والجامعة األميركية في الكويت.
وتـــابـــعـــت: وبـــعـــد الــتــدقــيــق تم 
اعــتــمــاد العينة بــعــدد مــشــاركــات 
بلغت 4.372 والتي تشكل أساس 
التقرير، وينقسم تركيبة العينة 
بــالــتــســاوي حــســب الــجــنــس، من 
حيث الجنسية 69% كويتيون، 
ــمـــل %39  ــعـ ــة الـ ــهـ ــيـــث جـ ومــــــن حـ
قــــطــــاع خـــــــاص، 20% مـــوظـــفـــون 
حكوميون، والمستوى الدراسي 
51% خريجون جامعيون، و%24 
ــم بــيــن 29-18،  ــمـــارهـ ــراوح أعـ ــتــ تــ
و32% تتراوح أعمارهم بين 30-

39، و23% بين 49-40.
وكــــشــــفــــت أن نــــتــــائــــج دراســـــــة 
ــاء عــلــى  ــنــ ــة الـــعـــقـــلـــيـــة – بــ الـــصـــحـ
مقياس وارويك- إدنبرة للرفاهية 
الــعــقــلــيــة، حــصــلــت الــكــويــت على 
ــي 65،  ــالــ ــمــ ــقـــطـــة مـــــن إجــ 45.4 نـ
 من 

ً
وهــذا أعلى بنقطتين تقريبا

المعيار اإلسكتلندي لعام 2021 
البالغ 43.6 )مالحظة أن التقييم 
ــــالل فــتــرة  ــان خــ ــ ــنـــدي كــ ــلـ ــتـ ــكـ اإلسـ

انتشار كوفيد -19(.

أربع مجموعات
وأوضــــــحــــــت أنـــــــه تـــــم تــقــســيــم 
الـــعـــيـــنـــة إلــــــى أربـــــــع مـــجـــمـــوعـــات 
ــــور مـــقـــيـــاس  ــــطـ ــــاط تـ ــقـ ــ ــكـــس نـ ــعـ تـ
وارويــك-إدنــبــرة للصحة العقلية 

هي:
1- االكتئاب اإلكلينيكي: )%16 
مــن العينة مــع درجـــة أقــل مــن 35 
نقطة( - واحد من كل 3 أشخاص 
 وواحد من كل 

ً
دون سن 16 عاما

 تم 
ً
4 أشخاص دون سن 30 عاما

تــحــديــدهــم فــي هـــذه المجموعة. 
وهــذا الــرقــم هــو األعــلــى بين غير 
الــعــرب الــذيــن تــقــل أعــمــارهــم عن 
16 )40%( والــكــويــتــيــيــن )%26( 

والعاطلين عن العمل )%24(. 
ــــالث إنــــاث  وواحــــــــدة مــــن كــــل ثـ
تـــتـــراوح أعــمــارهــن بــيــن 18 و39 

عاما تنتمي لهذه المجموعة.
2- االكتئاب الخفيف: )10% من 
العينة، درجات بين 36-39 نقطة( 
– األغلبية بين الفتيات في الفئة 
الــعــمــريــة 16-17 )18%(، و%15 
من الطالب الكويتيين، و20% من 
المتقاعدين غير الــعــرب، و%20 
بين اإلنـــاث العربيات العاطالت 

عن العمل. 
3- الصحة العقلية اإليجابية 
الـــمـــقـــبـــولـــة: )38% مــــن الــعــيــنــة، 
درجــات بين 40-49( - تمثل هذه 

المجموعة جميع شرائح السكان 
دون مالحظة اختالفات كبيرة. 

4- الصحة العقلية اإليجابية: 
)37% من العينة، درجات تتراوح 
بـــيـــن 50-65 نـــقـــطـــة( - 81% مــن 
مــــوظــــفــــي الــــحــــكــــومــــة الـــكـــويـــتـــيـــة 
ــن الــــذكــــور فــي  الـــــذكـــــور، 64% مــ
الخمسينيات من العمر يعملون 
فـــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، 70% من 
اإلناث فوق 50 و57% من الطالب 

العرب وخريجي الجامعات.

 انخفاض الرفاهية
ــــارت إلـــى أنـــه بالنظر إلــى  وأشـ
األسباب الرئيسية التي تقلل من 
رفاهية الناس، وجد أن التوتر أو 
عدم الشعور باالسترخاء عند 3.2 
نــقــاط، والــشــعــور بنقص الطاقة 
)نقطة 3.2(، وعدم الشعور بالبهجة 

)3.3 نقاط(.
وأردفت: كما ترك المستجيبون 
تــعــلــيــقــات حــــول مـــخـــاوف بــشــأن 
ــانــــت أكـــبـــر  الـــمـــســـتـــقـــبـــل، حـــيـــث كــ
مجموعة من االهتمامات خاصة 
بــالــكــويــت )20%( وكــانــت تتعلق 
بمخاوفهم بشأن البنية التحتية 
ــدم الــيــقــيــن بــشــأن  ــ الــضــعــيــفــة، وعـ

المستقبل، والتشريعات. 
ــة إلــــــى أن  ــ ــزالـ ــ ــت أبــــــو غـ ــ ــوهـ ــ ونـ
التعليقات حــول الــمــوارد الطبية 
بلغت 17% وأشارت إلى مشكالت 
تتعلق بإمكانية الــحــصــول على 
مـــســـاعـــدة، والــــقــــدرة عــلــى تحمل 
ــقــــص الــمــهــنــيــيــن  ــيـــف، ونــ ــالـ ــكـ ــتـ الـ

الجيدين، واألدوية.

بعض الحلول
واقــتــرحــت الـــدراســـة لتحسين 
ــة الـــعـــقـــلـــيـــة فــــي الـــكـــويـــت  الـــصـــحـ
أربــع مجاالت في مقدمتها جعل 
ــة بـــســـهـــولـــة فــي  ــاحـ ــتـ الــــــمــــــوارد مـ
الــعــيــادات الــحــكــومــيــة والــخــاصــة 
وتسهل الوصول إليها بسهولة، 
ــــة  ــــالق حـــمـــالت تـــوعـــيـــة إلزالـ ــ وإطـ
وصمة المرض وتغيير المواقف. 
ودعت إلى تعيين مستشارين 
مؤهلين فــي الــمــدارس، وتــدريــب 
أولــيــاء األمــور على التعرف على 
مشكالت الصحة العقلية، وتمكين 
الــمــزيــد مــن األنــشــطــة الترفيهية 
وتــشــجــيــع أصـــحـــاب الــعــمــل على 

برامج الرفاهية العقلية.
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تــطــورت أزمـــة »نــقــص األدويـــة« 
إلى مشروع أزمــة بين السلطتين 
بعد تأكيد النواب تفعيل أدواتهم 
الدستورية لعدم رد وزير الصحة 
د. أحــمــد الــعــوضــي على األسئلة 
البرلمانية بشأن نقص األدوية في 
المستشفيات والمراكز الصحية، 
مطالبين بالتحقيق البرلماني 

والوزاري في هذا الموضوع.
ــة د. جــــنــــان  ــ ــبـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ وقـــــــالـــــــت الـ
بوشهري إن »أكثر من نائب وجهوا 
أسئلة بشأن نقص األدوية، فضال 
ــاوى الـــمـــواطـــنـــيـــن بــعــدم  ــكــ ــن شــ عــ
قـــدرتـــهـــم عــلــى الـــحـــصـــول عــلــيــهــا، 
ومع هذا لم تتحرك الحكومة ولم 
يجب وزير الصحة عن األسئلة، لذا 
وجهت رسالة لعرضها في جلسة 
مجلس األمة الثالثاء المقبل بطلب 
لمعرفة أسباب هذا الوضع الحرج، 
فصحة الناس ال تحتمل التقاعس 

والتقصير«.
وجاء في نص رسالة بوشهري 
أن »المادة 15 من الدستور نصت 
عــلــى أن تــعــنــى الـــدولـــة بالصحة 
العامة وبوسائل الوقاية والعالج 
مــــن األمــــــــــراض واألوبــــــئــــــة، وهــــذا 
ــّمـــل الـــحـــكـــومـــة مــجــتــمــعــة  مــــا يـــحـ
مـــســـؤولـــيـــة الـــنـــهـــوض بــالــقــطــاع 
الصحي بشكل عام، ويضع وزير 
ــام  ــ ــة أمـ ــــورة خــــاصــ ــة بـــــصـ الـــصـــحـ
مسؤولية توفير متطلبات الوقاية 

والعالج«.
ــافـــت أنــــه رغــــم تطمينات  وأضـ
الــمــســؤولــيــن فـــي وزارة الــصــحــة 
ــزون دوائـــــــــي كـــاف  ــ ــخـ ــ ــود مـ ــ ــوجـ ــ بـ

للمجتمع، إال أن تلك التطمينات 
ال تــتــوافــق مــع مــا يــعــانــيــه سكان 
الكويت من نقص حاد في العديد 
مـــن األدويــــــــة، ســـــواء فـــي الــمــراكــز 
ــة، بــــل إن  ــاصـ ــخـ الــحــكــومــيــة أو الـ
العديد منها غير متوافر للصرف، 
مما يجعل الوضع الصحي العام 
ــار، والـــحـــالـــة  ــيــ ــهــ عـــلـــى حـــافـــة االنــ
الصحية للمرضى فــي وضــع قد 
يترتب عليه تدهورها وتعرضها 

لمضاعفات إضافية.
وأشارت إلى أن عددا من الزمالء 
النواب سبق أن قدموا أسئلة في 
هذا الصدد، إال أن األزمة الدوائية 
ما زالــت قائمة، »وهــو ما نعتبره 
إخالال بالواجبات والمسؤوليات 
الـــدســـتـــوريـــة، وانــتــهــاكــا لــحــقــوق 
المواطنين الصحية، ومناقضا لما 
ورد في برنامج عمل الحكومة من 

اهتمام بالصحة العامة«.

ــلــــى مــا  وتــــابــــعــــت »وبــــــنــــــاء عــ
سبق نتقدم بطلب تكليف لجنة 
الـــشـــؤون الــصــحــيــة الــبــرلــمــانــيــة 
بـــدراســـة أســبــاب نــقــص األدويــــة 
ــي الـــــمـــــؤســـــســـــات والـــــمـــــراكـــــز  ــ ــ فـ
الصحية األهلية والخاصة، مع 
الــمــســؤولــيــن فــي وزارة الصحة 
وشــــركــــات األدويـــــــــة الــمــحــلــيــة - 
ــاد مــســتــوردي  الــــوكــــالء - واتــــحــ
األدويــــــــة، ووزارة الــمــالــيــة وأي 
جهات أخرى معنية، على أن ترفع 
تــقــريــرهــا فـــي الــجــلــســة الــقــادمــة 
مــتــضــمــنــا األســــبــــاب والــنــتــائــج 
والــتــوصــيــات والمتسببين في 

األزمة«.
وأكــــــــــدت بــــوشــــهــــري أن »كــــل 
الـــخـــيـــارات الــدســتــوريــة متاحة 
ــال لــمــســنــا أي تـــهـــاون أو  فـــي حــ
تقاعس فــي وضــع حلول دائمة 
تحفظ صحة سكان دولة الكويت، 

وتوفر لهم متطلباتهم من أدوية 
وأجهزة ومعدات طبية«.

سياسة عامة 

من جهته، طالب النائب فيصل 
ــنــــدري ســـمـــو رئــــيــــس مــجــلــس  ــكــ الــ
الوزراء الشيخ أحمد نواف األحمد 
بتشكيل لجنة تحقيق بشأن نقص 
األدوية والمخالفات الموجودة في 
وزارة الصحة، مضيفا »سننتظر 
الــنــتــائــج قــبــل اســـتـــخـــدام األدوات 
الدستورية، على اعتبار ان صحة 
الشعب وأمــــوال الــدولــة تــدخــل في 

السياسة العامة للدولة«. 
وطــالــب الــكــنــدري، فــي تصريح 
بــمــجــلــس األمـــــــة، رئـــيـــس الـــــــوزراء 
بــزيــارة الــمــخــازن والمستشفيات 
واالســتــمــاع للمرضى الكويتيين 
ومـــا يــواجــهــون مـــن تــعــنــت بعض 
األطباء في »الصحة« بشأن صرف 
األدويــــــة، إذ يجلس الــمــريــض في 
ــتـــظـــار أكـــثـــر مـــن ســـاعـــة وبــعــد  االنـ
دخــولــه للطبيب يكتب لــه عالجا 

غير موجود. 
وتساءل عن سبب تفريغ مخازن 
األدويــة وعدم وجود الــدواء فجأة، 
مــعــتــبــرا ان تـــصـــريـــحـــات الـــوزيـــر 
ــة« غير  ــحـ وبـــعـــض قــــيــــادات »الـــصـ
موثوق فيها. واعتبر أن »ما يحدث 
استمرار لما يحدث في الوزارة من 
جرائم، ومنها جريمة كبيرة وقعت 
ــا، وعــرضــت  أثــنــاء جــائــحــة كـــورونـ
الــــــدولــــــة لـــخـــســـائـــر فـــــي صـــفـــقـــات 
مشبوهة، وفقا لما ورد في تقرير 
ديوان المحاسبة بقيمة 45 مليون 
ديــنــار فــي صفقة كمامات وتراكم 
مخزون كمامات بعدد ٣٧٦ مليون 
عــبــوة انــتــفــى الـــغـــرض مــنــهــا، وتــم 
اتالفها، بينما اهل الكويت كانوا 
يشترون الكمامات بسبعة دنانير«. 

7 نواب 

يــــذكــــر أن أكــــثــــر مـــــن 7 نـــــواب 
وجــهــوا أسئلة الــى وزيــر الصحة 
حول نقص األدوية منذ منتصف 
نــوفــمــبــر الـــمـــاضـــي، مــنــهــم مهند 
الساير، وعــادل الدمخي، ومحمد 
الحويلة، وعبدالكريم الــكــنــدري، 
وعبدالله المضف، وأسامة الزيد، 
كما طالب آخــرون بتشكيل لجان 
تــحــقــيــق بـــرلـــمـــانـــيـــة، وكــــــان عــلــى 

رأسهم النائب سعود العصفور.

المضف: تجربة الوكيل المحلي سيئة
أعلن النائب عبدالله المضف 
ــع الـــنـــائـــبـــيـــن  ــ ــه مــ ــ ــمـ ــ ــة اسـ ــ ــافــ ــ إضــ
الـــدكـــتـــور حــســن جـــوهـــر ومــهــنــد 
الــــســــايــــر لـــلـــمـــقـــتـــرح الـــــــذي تــقــدم 
بــه الــنــائــب الــدكــتــور عــبــدالــكــريــم 
الكندري المتعلق بتعديل قانون 
الـــتـــجـــارة وقــــانــــون الــمــنــاقــصــات 

العامة بإلغاء الوكيل المحلي.
وقـــــال الـــمـــضـــف، فـــي تــصــريــح 
صحافي بمجلس األمة، إن تجربة 
الوكيل المحلي بالكويت سيئة 
وعانى منها أبناء الشعب والبلد 
ابتداء من المناقصات ذات الحجم 
الكبير واألثر على الطرق والبنية 
الــتــحــتــيــة والـــمـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة 
الجديدة، التي تبين فشل بنيتها 
التحتية في أول اختبار في أول 

موسم األمطار.

وأضــــــاف أن تـــجـــارب الــوكــيــل 
المحلي تمتد إلى احتكار األدوية 
وزيـــــــادة ثــمــنــهــا لــتــبــاع بــأســعــار 
مضاعفة مقارنة بالدول المجاورة 
وانــتــهــاء بــالــمــواد االســتــهــالكــيــة 
الـــتـــي ُيـــالحـــظ ارتـــفـــاع أســعــارهــا 

نتيجة ارتباطها بوكيل محلي.
ــــح أن الــوكــيــل المحلي  وأوضـ
 وعموالت ويكلف 

ً
يضيف رسوما

 كما 
ً
 إضــافــيــا

ً
الــمــال الــعــام مبلغا

 فـــــي مــعــايــيــر 
ً
ا أن هــــنــــاك ســــــــــوء

الـــجـــودة بــالــمــشــاريــع اإلنــشــائــيــة 
 فــــــي تــنــفــيــذ 

ً
ــا ــ ــئـ ــ ــطـ ــ  وبـ

ً
وتــــــــأخــــــــرا

المشاريع،إضافة إلى كثرة األوامر 
التغييرية التي تصل إلى 40 في 
 فشل هــذه التجربة 

ً
المئة مؤكدا

بكل مقاييسها.
ــــف أن هـــيـــئـــة  ــــضـ ــمـ ــ وبــــــيــــــن الـ

االســـتـــثـــمـــار بــإمــكــانــهــا الــتــعــاقــد 
ــكـــل مــــبــــاشــــر مـــــع الــــشــــركــــات  بـــشـ
األجنبية، لكن يجب فتح السوق 

 
ً
أمام المستثمر األجنبي، مؤكدا
أن إلغاء قانون الوكيل المحلي 
واجـــب ليكون هــنــاك تنافس في 
ظل أسعار معقولة وجودة عالية 

وأسواق مفتوحة.
وقـــــــال الــــمــــضــــف: »لــــــن نــجــعــل 
ــــن وأبـــــنـــــاء الـــشـــعـــب تــحــت  ــــوطـ الـ
رحمة بعض الــوكــالء المحليين 
الجشعين وبعد إضافة أسمائنا 
أصــبــح االقـــتـــراح بــقــانــون بصفة 

االستعجال«.
ودعــــــا الـــحـــكـــومـــة والــمــجــلــس 
لتحمل مسؤولياتهما تجاه هذا 
الــقــانــون كــذلــك الشعب الكويتي 
لمراقبة والدفع بفرض أولوياتهم 
 
ً
لتغيير هذا الواقع السيئ مؤكدا
»سنقوم بدورنا في هذا القانون 

وغيرها ِمن القوانين«.

نقص األدوية... مشروع أزمة بين السلطتين
بوشهري: كل الخيارات الدستورية متاحة في حال التهاون بوضع الحلول

5 نواب يقترحون إنشاء الهيئة العامة 
للطب البديل والتكميلي

أعلن 5 نواب تقدمهم باقتراح بقانون لتنظيم مهنة 
الطب البديل والتكميلي، وإنشاء هيئة خاصة لها 

تتبع وزير الصحة. 
ويقضي االقــتــراح الــذي تقدم بــه الــنــواب د. عــادل 
الدمخي، وعبدالله فهاد، وفــارس العتيبي، ومحمد 
هايف، وماجد المطيري، بتنظيم مهنة الطب البديل 
والتكميلي من خالل قانون مؤسسي ينظم المهنة 
ويعمل على تطويرها، كما نص على إنشاء جمعية 

كويتية للطب البديل ينتمي لها ممارسو المهنة.
ــاء هــيــئــة عـــامـــة ذات   ونــــص الــمــقــتــرح عــلــى إنـــشـ
شــخــصــيــة اعــتــبــاريــة مستقلة تــتــبــع وزيــــر الصحة 
تسمى »الهيئة العامة للطب البديل والتكميلي«، على 
أن تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون تشكيلها، 

ونظام العمل بها واختصاصاتها.
ــزاوال لــمــهــن الـــطـــب الــبــديــل  ــ ــه يــعــد مــ ــح أنــ ــ  وأوضــ
والتكميلي ويتحمل مــســؤولــيــة مــمــارســتــه كــل من 
باشر بنفسه أو بواسطة غيره أو بأي وسيلة أخرى 
تشخيص إنسان من خالل أحد األمور التالية: الفحص 
أو التشخيص أو تقدير سير المرض مباشرة، وأي 
عمل استشفائي أو نفساني على اإلنـــســـان، وأخــذ 
عينات من جسد اإلنسان )الشعر فقط( ألجل الفحص 

ــراء فــحــوصــات مخبرية وتقييم  الــطــبــي، وطــلــب إجــ
نتائجها بقصد التشخيص والعالج أو االستشفاء 
أو المعافاة، واستخدام األجهزة المعتمدة بأنواعها 
بقصد التشخيص والعالج أو االستشفاء أو المعافاة، 
واستخدام المواد الفيزيائية كالموجات الصوتية 
والضوئية والذبذبات والترددات وغيرها من المواد 
بقصد التشخيص والعالج أو االستشفاء أو المعافاة، 
وإعطاء شهادة أو تقرير طبي يتعلق بصحة اإلنسان 

أو بمنحه إجازة عن العمل.
وتابع المقترح: ال يسمح بمزاولة مهن الطب البديل 
والتكميلي إال للحائزين المؤهالت العلمية والمهنيـة 
الصادرة من إحــدى الكليات العلمية أو المهنية أو 
التطبيقية أو الــمــعــاهــد أو الــمــراكــز الــمــعــتــرف بها، 
ويصدر قــرار من المدير العام للهيئة بتحديد هذه 
الكليات أو المعاهد أو المراكز والمؤهالت المطلوبة 
ومدة الخبرة الالزمة لمزاولة المهنة وشروط اللياقة 
الصحية والسن وغير ذلك من الشروط التي تخوله 
مــزاولــة المهنة، كما ينظم عــالقــة العمل بين فئات 
الطب البديل المختلفة وكــذلــك وســائــل اإلعـــالن عن 
المؤسسات والمعاهد والمراكز والنوادي العالجية 

والصحية.

5 نواب لزيادة عالوة األوالد
 والمعاقين لـ 220

ً
لـ 80 دينارا

تقدم النواب سعود العصفور، وعبدالله فهاد، وأسامة الزيد، 
وشعيب المويزري، وشعيب شعبان، باقتراح بقانون لزيادة 

عالوة األوالد الى 80 دينارا، والمعاقين إلى 220 دينارا. 
وتضمن االقتراح هذه الزيادة »مع عدم اإلخــالل بأي حقوق 
مكتسبة يتم صرفها لمن يستحق العالوة االجتماعية وعالوة 

األوالد«. سعود العصفور

عاشور إللغاء فوائد »االستبدال« 
على المتقاعدين

تقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون بإلغاء الفوائد 
التي تفرضها »التأمينات االجتماعية« على المتقاعدين عن 
مبالغ االستبدال، تنفيذا للنظام األساسي الذي لم يتضمن أخذ 

فوائد ربوية عن االستبدال.
ويقضي المقترح، بأن »تلغى الفوائد التي تفرضها المؤسسة 

العامة للتأمينات االجتماعية عن مبالغ االستبدال«.

نافذة نيابيةنافذة نيابية

الشاهين: تسمية أحد المرافق العامة باسم 
 ألدواره الوطنية

ً
العدساني تقديرا

اقترح النائب أسامة الشاهين تسمية أحد مرافق الدولة العامة أو 
شوارعها الرئيسية باسم المرحوم محمد يوسف العدساني، تقديرا 

ألدواره الوطنية الرسمية واألهلية الكبيرة واالستثنائية.
وقــال الشاهين، في اقتراحه، »فقدت الكويت رجــال من رجاالتها 
األوفياء، وهو المرحوم العم محمد يوسف العدساني، رئيس مجلس 
األمة األسبق، الذي ترأس المجلس بين عامي 1981 و1985، وأصبح 
رئيس المجلس البلدي بين عامي 1964 و1966، كما كان رحمة الله 
 لألشغال العامة عام 

ً
عليه وزيرا للتخطيط )1976 - 1978(، ووزيــرا

1978«. وأضاف: »ترأس العدساني عام 1949 نادي المعلمين، وأصبح 
عام 1951 سكرتيرا لجمعية اإلرشاد اإلسالمي، كما عمل في األعوام 
من 1967 إلى 1976 سفيرا للكويت، لذا أتقدم باالقتراح برغبة بتسمية 
أحد مرافق الدولة العامة أو شوارعها الرئيسية باسم المرحوم محمد 
يوسف العدساني، تقديرا ألدواره الوطنية الرسمية واألهلية الكبيرة 

أسامة الشاهينواالستثنائية«.

صالح عاشور

فيصل الكندري

الطشة: عدم نشر تعديل الالئحة 
الداخلية في الجريدة الرسمية يعني رده

انتقد النائب مبارك الطشة عدم نشر الحكومة 
قانون تعديل الالئحة الداخلية لمجلس األمة، 
والــــذي يقضي بــإحــالــة الــمــقــتــرحــات ومــشــاريــع 
القوانين إلى اللجان البرلمانية المختصة دون 

الحاجة إلى عرضها على اللجنة التشريعية.
وقال الطشة، في تصريح صحافي، »لألسف 
حــتــى اآلن لــم يــتــم نــشــر الــتــعــديــل الــجــديــد على 
الالئحة الداخلية فيما يتعلق بالماتين 97 و98 
من الالئحة في الجريدة الرسمية، وهذا أمر غير 

مقبول«، الفتا إلى أن ذلك األمر بالذات هو نقطة 
التعاون بين الحكومة والمجلس.

ــــدم نــشــر الــتــعــديــل يــعــنــي أن  وأوضـــــح أن »عـ
القانون تم رده، وهــذا ما ال نقبل بــه«، مضيفا: 
»إذا كان هكذا يتم التعامل الحكومي مع القانون 
السهل المتمثل فــي تعديل الالئحة الداخلية، 
والذي يخص البرلمان وأعماله، فكيف سيكون 
التعامل مع القوانين األخرى التي تمس المواطن 

مباشرة«.

مبارك الطشة

عبدالله المضف

ماجد المطيري عادل الدمخي عبدالله فهاد فارس العتيبي

صحة الشعب 
وأموال 

الدولة ضمن 
السياسة 

العامة للبالد
الكندري

علي الصنيدح

جنان بوشهري
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أقام قسم الرياضيات والفيزياء في 
كلية الــكــويــت للعلوم والتكنولوجيا 
فــعــالــيــة الــيــوم الــبــحــثــي األول للعلوم 
والــــهــــنــــدســــة فـــــي الـــكـــلـــيـــة بـــمـــشـــاركـــة 
مــجــمــوعــة مـــن الــبــاحــثــيــن الــمــحــلــيــيــن 
والدوليين، إضافة الى عرض ملصقات 
علمية ونماذج توضيحية لمجموعة 
من أحدث األبحاث والتجارب المعملية 
ــتـــي اســـتـــخـــرجـــت نــتــائــجــهــا بـــداخـــل  الـ

معامل األبحاث في الكلية. 
وتــكــونــت الــفــعــالــيــة مـــن جــلــســتــيــن؛ 
تــحــتــوي كـــل واحــــــدة عــلــى 3 عـــروض 
تقديمية فــي مــجــاالت البحث العلمي 
المتخصصة فــي الــخــايــا الشمسية 
ومواد النانو، والمباني صفرية الطاقة، 
وتعلم اآللة، والنمذجة والبنية ونظرية 

االختيار االجتماعي.
وقـــدم الجلسات البحثية باحثون 
خبراء؛ كل في مجاله، وهم من خارج 
ــال عــامــة  ــمـ الـــكـــويـــت الـــبـــروفـــيـــســـور كـ
)أستاذ زائر من أستراليا(، ود. تشيتان 
أرورا ود. روهــيــت فايش )مــن جامعة 
ــد(،  ــنـ ــهـ ــــي/ الـ ــهـ ــ ــــي دلـ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فـ
ــــل الــكــويــت د. كــايــريــاكــوس  ومــــن داخـ
بابادوبلوس )من جامعة الكويت(، ود. 
ربيع غسطين ود. جنيس حبيب )من 
كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا(. 

ــر الـــفـــعـــالـــيـــة مـــجـــمـــوعـــة مــن  وحــــضــ
األكاديميين والباحثين مــن مختلف 
جامعات الكويت الحكومية والخاصة 
والــطــلــبــة الــمــهــتــمــيــن بــمــجــال الــبــحــث 
الــعــلــمــي عـــامـــة وتــكــنــولــوجــيــا الــنــانــو 

بشكل خاص.
 وتحدث مدير المسؤولين التقنيين 
ــا ســــــوالر تـــيـــك« بــأســتــرالــيــا،  ــفــ فــــي »ألــ
البروفيسور كمال عامة، عن الخايا 
الكهروضوئية المتكاملة للبناء وكيف 
يمكن عاج مشكلة استهاك المباني 
مـــا يــقــرب مـــن 40 بــالــمــئــة مـــن الــطــاقــة 
المنتجة على مستوى العالم، والتي 
تنتج أكثر من 40 بالمئة من إجمالي 
انبعاثات غــازات االحتباس الحراري 

 .)GHG(
وقّدم د. أرورا محاضرة في استغال 
الــبــنــيــة الــبــصــريــة الــغــنــيــة فــي مشاكل 
الـــرؤيـــة الــحــاســوبــيــة، فــيــمــا تــحــدث د. 
غــســطــيــن فـــي مــحــاضــرتــه فـــي نــمــذجــة 
الــفــيــضــانــات فــي الــمــنــاطــق الحضرية 
باستخدام طريقة العناصر المحدودة 
المتقطعة وتــجــمــيــع مــرشــح كــالــمــان، 
أمـــــا د. فـــايـــش فـــقـــد نـــاقـــش مـــوضـــوع 
خوارزميات التقسيم العادل، وتحدث 
د. بــابــادوبــولــوس عــن بنية الــزمــكــان، 
واخــتــتــمــت الــمــحــاضــرات بــمــحــاضــرة 

د. جنيس حبيب عن المواد النانوية 
الثنائية األبعاد فائقة النحافة لتخزين 

الطاقة وتطبيقات البازمونية. 
وأعرب رئيس كلية الكويت للعلوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا، الــبــروفــيــســور خــالــد 
الــبــقــاعــيــن، عـــن ســعــادتــه بــإقــامــة أول 
فعالية لليوم البحثي وبالكم الكبير 
من المعلومات التي شاركها الخبراء 

خال الجلسات.
وأشاد البقاعين بالطلبة الكويتيين 
الــمــشــاركــيــن فــي الــمــلــصــقــات العلمية 
 إلــــى أن 

ً
واإلنــــتــــاج الــمــعــمــلــي، مـــشـــيـــرا

الـــطـــلـــبـــة لــــديــــهــــم الــــحــــمــــاس الــعــلــمــي 
للمشاركة، وعلى الجامعة واألساتذة 

دور التوجيه وتقديم الدعم.
 وقال: »نفخر بهذا اإلنجاز العلمي 
وبــــأســــاتــــذة الـــجـــامـــعـــة الــــذيــــن نــقــلــوا 
ــــى الــطــلــبــة الــمــشــاركــيــن،  خـــبـــراتـــهـــم إلـ
ال سيما أن الــبــحــث الــعــلــمــي هــو أحــد 
األركــــان األســاســيــة الــتــي تــقــوم عليها 
ــداد  ــ الـــجـــامـــعـــة، وهــــــذا يــتــجــلــى فــــي أعـ
الــمــلــصــقــات الــعــلــمــيــة عـــلـــى مــســتــوى 
ــز الــتــي  ــراكـ ــمـ الــجــامــعــة وبــــاألرقــــام والـ

تحصدها في كل عام«.
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سلة أخبار

أعلنت اللجنة المنظمة 
لجائزة د. جواد بهبهاني 
ــان  ــ ــنــ ــ ألبـــــــحـــــــاث طـــــــب األســ
»الدورة الثانية« فوز بحث 
د. علي بوشهري كأفضل 
بحث علمي منشور لعام 

.2022
ــاء ذلــــك خــــال الــحــفــل  جــ
الــخــتــامــي لــلــجــائــزة الـــذي 
أقيم بمسرح مركز العلوم 
الطبية في جامعة الكويت.
ــــال رئـــيـــس الجمعية  وقـ
ــة ألبـــــحـــــاث طــب  ــيـ ــتـ ــويـ ــكـ الـ
األسنان )KuADR(، القائم 
بــأعــمــال العميد المساعد 
لـــــأبـــــحـــــاث والــــــــدراســــــــات 
العليا، رئيس قسم العلوم 
الجراحية بالكلية د. فواز 
الــزعــبــي: »إن إعـــان الفائز 
جــاء بعد مراجعة وتقييم 
شاملين لجميع األبــحــاث 
الــــعــــلــــمــــيــــة الــــمــــســــتــــوفــــاة 
لشروط المسابقة من لجان 

التحكيم«.

نـــفـــذت جــمــعــيــة الــصــفــا 
الـــــخـــــيـــــريـــــة اإلنـــــســـــانـــــيـــــة، 
مشروعها الموسمي لهذا 
الـــعـــام تــحــت شـــعـــار »دفء 
ــة  ــهـــوريـ ــمـ وأمـــــــــــــان« فــــــي جـ
ــــذي أطــلــقــتــه  قــيــرغــيــزيــا، الـ
 مــع بـــدء انخفاض 

ً
تــزامــنــا

درجـــات الــحــرارة وتساقط 
الثلوج.

ــيـــــس مــجــلــس  ــ وقـــــــــال رئـ
إدارة الـــجـــمـــعـــيـــة، مــحــمــد 
الــــــشــــــايــــــع، فـــــــي تـــصـــريـــح 
صحافي، أمس، إن »الصفا« 
وزعــت الفحم والبطانيات 
والـــكـــســـوة الــشــتــويــة على 
666 أســـــــــرة مـــــن األرامـــــــــل 
ــيــــن  ــاكــ ــمــــســ واأليـــــــــتـــــــــام والــ
ــــي مـــخـــتـــلـــف مـــحـــافـــظـــات  فـ
جمهورية قيرغيزيا بقيمة 

99600 دينار.
وبـــــــــّيـــــــــن الـــــــشـــــــايـــــــع أن 
الـــجـــمـــعـــيـــة مـــســـتـــمـــرة فــي 
تنفيذ المشروع، لتستكمل 
تنفيذ حملتها الموسمية؛ 
ــا  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ حـــــــيـــــــث يــــــــجــــــــري حـ
التجهيز لتنفيذ المشروع 
ــــن  ــيـ ــ ــئـ ــ ــــاجـ إلخــــــــوانــــــــنــــــــا الـ
الـــــســـــوريـــــيـــــن فـــــــي تـــركـــيـــا 
ــة إلـــى  ــافــ ــان، بــــاإلضــ ــنــ ــبــ ولــ

توزيع السال الغذائية.
ــا وجـــــــــه الـــشـــكـــر  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
إلـــــــى عــــمــــوم الــمــحــســنــيــن 
والمحسنات على جودهم 
ــدار  ــ ــلــــى مــ وإحــــســــانــــهــــم عــ
الــــــعــــــام، دعـــــــا إيـــــاهـــــم إلــــى 
اســتــمــرار الــبــذل والــعــطــاء، 
ودعــم المشروع لمساعدة 

المحتاجين.

اســــــــتــــــــضــــــــافــــــــت كــــلــــيــــة 
العمارة بجامعة الكويت 
ــــس الـــتـــنـــســـيـــقـــي  ــلـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ الـ
لمشروع »العديلية مدينة 
صــحــيــة« لــعــقــد مــحــاضــرة 
بــعــنــوان »الــتــطــوع البيئي 
والمسؤولية المجتمعية« 
ــوم  ــ ــيــ ــ بــــــالــــــتــــــزامــــــن مــــــــع الــ
الــعــالــمــي لــلــتــطــوع ألــقــاهــا 
المستشار البيئي لحكومة 
ــة اإلمــــــارات الــشــقــيــقــة،  دولــ
الــــشــــيــــخ د. عـــبـــدالـــعـــزيـــز 

النعيمي.
بــــدوره، عـــّرف النعيمي 
ــتــــطــــوعــــي بـــأنـــه  الــــعــــمــــل الــ
حــركــة اجــتــمــاعــيــة، تــهــدف 
إلى تأكيد التعاون وإبراز 
الوجه اإلنساني للعاقات 
ــــع إبــــــراز  االجــــتــــمــــاعــــيــــة، مـ
أهــمــّيــة التفاني فــي البذل 
والعطاء في سبيل سعادة 

اآلخرين.
مــن جــانــبــه، ذكــر القائم 
بــأعــمــال عــمــيــد الــكــلــيــة، د. 
عمر خطاب، أن »العمارة« 
مهتمة بالعمل التطوعي، 
ــون دولــــة  ــ  مــــن كــ

ً
ــا ــاقــ ــطــ انــ

 لــلــعــمــل 
ً
الـــكـــويـــت »مـــــركـــــزا

اإلنساني«.

بوشهري يحصد جائزة 
بهبهاني ألبحاث األسنان

»الصفا«: 666 أسرة بقيرغيزيا 
استفادت من »دفء وأمان«

»التطوع البيئي والمسؤولية 
المجتمعية« بكلية العمارة

»الهالل األحمر«: ضرورة رفع الوعي بالقضايا المناخية
أوصت بتضمين الثقافة البيئية في المناهج التعليمية المختلفة

أوصت ورشة توعوية نظمتها 
جمعية الهال األحمر بالتعاون 
ــاد الــــدولــــي للصليب  مـــع االتــــحــ
األحمر والهال األحمر، بتضمين 
الــمــنــاهــج التعليمية المختلفة 
للثقافة البيئية والتنسيق مع 
منظمات المجتمع المدني للقيام 
بحمات توعوية تشمل المدارس 
والجامعات، وإقامة المحاضرات 
التخصصية بــهــذا الـــشـــأن، إلــى 
جانب تنفيذ الخطط اإلعامية 
الخاصة بإدارة األزمات لتوعية 
ــتــــغــــال اإلعـــــام  الــمــجــتــمــع واســ

البيئي في توعية المجتمع.
ــيـــة  وأكــــــــــــدت الــــجــــمــــعــــيــــة أهـــمـ
رفـــــع الــــوعــــي لـــــدى الــمــواطــنــيــن 
والـــمـــقـــيـــمـــيـــن بـــأهـــمـــيـــة قــضــايــا 
التغيرات المناخية وأثرها على 

االنسان.
ــال مـــديـــر إدارة الــعــاقــات  ــ وقـ
الــعــامــة واإلعــــــام فـــي الجمعية 
خالد الزيد في تصريح صحافي 
ـــــش ورشـــــــــــة الـــعـــمـــل  ـــامـ ــ ــــى هـ ــلـ ــ عـ
الــتــأســيــســيــة لتغير الــمــنــاخ، إن 
الــهــدف مــن الـــورشـــة هــو توعية 
الــمــجــتــمــع والــبــاحــثــيــن بــأضــرار 
التغير المناخي وطرق مساهمة 

جانب من المشاركين في الورشة التوعوية

عادل سامي

الفرد فى مجابهة هذه التغيرات 
والحفاظ على البيئة.

وأضاف أن الورشة التي عقدت 
على مدى ثاثة أيام تناولت عدة 
محاور تتعلق بتغيرات المناخ 
وأثرها على التنمية المستدامة، 
ــــى  ــدولــ ــ ــمــــى والــ ــيــ ــلــ والــــبــــعــــد اإلقــ
لــلــتــغــيــرات الــمــنــاخــيــة، وكــيــفــيــة 
مواجهة األخطار البيئية الناتجة 
عن التغيرات المناخية على كافة 

الصعد السيما دولة الكويت.
وذكــر الــزيــد أن الــورشــة تأتي 
فــي إطــــار الــجــهــود الــوطــنــيــة في 
مـــواجـــهـــة الـــتـــغـــيـــرات الــمــنــاخــيــة 
ودمــج التكيف مع تغير المناخ 

في السياسات والخطط والبرامج 
على جميع المستويات، إضافة 
إلــــى تـــدريـــب الــمــتــطــوعــيــن على 
التعامل مع التغيرات المناخية 
وإدارتها في تقديم المساعدات 
اإلنسانية عندما تتعرض الدول 

للكوارث الطبيعية.
وأضـــاف أن جلسات الــورشــة 
تـــنـــاولـــت دور الـــحـــركـــة الــدولــيــة 
للصليب األحمر والهال األحمر 
فـــي مـــواجـــهـــة أزمـــــة الـــمـــنـــاخ من 
خــال تسخير العمل اإلنساني 
فــــي الـــحـــد مــــن اآلثــــــــار الــســلــبــيــة 
الحالية والمستقبلية والتكيف 
مــعــهــا، وبــنــاء الــمــعــرفــة والــوعــي 

وخـــلـــق الـــشـــراكـــات مـــع مختلف 
األطـــــراف الــفــاعــلــة مــن حــكــومــات 
ومـــنـــظـــمـــات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي 
والقطاع الخاص والمجتمعات 

المحلية.
ــيـــة مــعــرفــة  وأكـــــــد الــــزيــــد أهـــمـ
مــــوظــــفــــي ومــــتــــطــــوعــــي الــــهــــال 
ــر الـــكـــويـــتـــي بــالــقــضــايــا  ــ ــمـ ــ األحـ
البيئية والتغير المناخي والدور 
ــذي يــمــكــن أن يــقــوم بـــه العمل  الــ
اإلنـــســـانـــي فــــي الـــتـــصـــدي لــهــذه 
الظاهرة والتخفيف من آثارها، 
وطـــرح الــحــلــول العملية لتلبية 
االحـــتـــيـــاجـــات الــمــحــلــيــة وحــشــد 

الدعم المجتمعي.

ًالبلدية: 1.334 مليون دينار مكافآت 
الصفوف األمامية لـ 2694 مستفيدا
المنفوحي لـ ةديرجلا•: الصرف األسبوع المقبل

●  محمد جاسم
ــة مــلــف  ــديــ ــلــ ــبــ حـــســـمـــت الــ
مــكــافــأة الــصــفــوف األمــامــيــة 
، حــيــث 

ً
لــمــوظــفــيــهــا أخــــــيــــــرا

كشف الــمــديــر الــعــام لبلدية 
الـــكـــويـــت، الــمــهــنــدس أحــمــد 
ــرف  ــ ــي، عـــــــن صـ ــ ــوحـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
مكافآت الصفوف األمامية 
للعاملين في البلدية خال 
جــائــحــة كــــورونــــا، األســبــوع 
 لـ »الجريدة« 

ً
المقبل، مؤكدا

االنتهاء من جميع اإلجراءات 
اإلداريــــة والمالية المتعلقة 

بصرف المكافأة.
وأوضـــح أن إجمالي عدد 
الــمــســتــفــيــديــن مــــن مـــكـــافـــأة 
الـــــصـــــفـــــوف األمــــــامــــــيــــــة مـــن 
العاملين في البلدية 2694 
 
ً
 ومــــوظــــفــــة، مــشــيــرا

ً
ــا ــفـ مـــوظـ

إلـــــى أن الـــمـــبـــلـــغ اإلجـــمـــالـــي 
لــلــمــكــافــآت بــلــغ 1.334.083 

 .
ً
دينارا

وقــال إن موظفي البلدية 
لم يتوانوا لحظة عن تقديم 

أحمد المنفوحي

عيد القربة

الــجــهــود والــمــســانــدة خــال 
جــائــحــة كـــورونـــا والـــتـــي تم 
تجاوزها بخير، ولله الحمد، 
 إلى أن المثابرة كانت 

ً
الفتا

مــــوجــــودة قــبــل اإلعــــــان عن 
وجـــــود مـــكـــافـــآت، ونــزولــهــم 
لـــلـــمـــيـــدان بـــرفـــقـــة الـــجـــهـــات 

الحكومية خير شاهد.

عب 
ُّ

»جمعية العلوم«: أزمة الش
المحتكرة لألساتذة تؤّرق الطلبة

القربة: نطالب بتوفير مدرسين للمقررات المحتكرة

●   فيصل متعب 
أكد رئيس جمعية طلبة كلية 
العلوم في جامعة الكويت، عيد 
القربة، أن أزمة احتكار المقررات 
الدراسية لدى بعض أعضاء هيئة 
التدريس أصبحت تؤّرق العديد 
مــن الطلبة أثــنــاء فترة استكمال 
الجداول الدراسية )باي فورس(، 
 اإلدارة الجامعية بحلول 

ً
مطالبا

جذرية لتلك األزمة.
ــي تــصــريــح  ــ وقــــــــال الــــقــــربــــة، فـ
صحافي لـ »الــجــريــدة«، إن حلول 
ــيــــة  ــدراســ ـــعـــب الــ

ُّ
ــلـــش االحــــتــــكــــار لـ

تــأتــي أوال مــن األقــســام العلمية، 
ــاء هيئة  مـــن خــــال تــوفــيــر أعـــضـ
تــدريــس كــبــديــل عــن المحتكرين 
لتلك المقررات الــدراســيــة، مبينا 
عب المحتكرة تكون 

ُّ
أن غالبية الش

في المقررات الدراسية العامة.
ولــفــت إلـــى أنـــه »فـــي حـــال عــدم 
إدراج األستاذ للشعبة المحتكرة، 
وخــــاصــــة فــــي الـــفـــصـــل الــــدراســــي 
الصيفي، نجد العديد من الطلبة 
ــّرجـــهـــم، نـــظـــرا لــعــدم  يـــتـــأخـــر تـــخـ
تــســجــيــلــهــم فــــي الـــشـــعـــبـــة وعــــدم 

إيجاد البديل لها«. 
وبّين أن هناك مقررات دراسية 
ــم إدراجـــــــهـــــــا بـــفـــتـــرات  ــتــ ــة يــ ــ ــامـ ــ عـ
متقطعة، وأحيانا نجدها تدرج 
فــصــل كــــأول أو ثــــان، وهــــذا األمــر 

يؤثر سلبا على تسجيل الطلبة 
الذين يرغبون في دراستها. 

وعـــــن تــفــعــيــل الـــــدراســـــة »أون 
اليـــــــن«، قـــــال الـــقـــربـــة: »مـــثـــل هـــذه 
القرارات يحتاج الى طلب نقدمه 
الى عمادة الكلية لتفعيله في حال 
كانت هناك أزمــة أمطار أو غبار 
تعيق وصول الطلبة الى الكلية، 
فيكون الحل األنسب هو الدراسة 

عن بعد«.
وأضــــاف أن الجمعية ستقيم 
ــــال األســــبــــوع الــمــقــبــل  ــة خـ ورشــــ
ــن كــيــفــيــة تــســجــيــل الـــمـــقـــررات  عــ
لطلبة الــمــســتــجــديــن، إلرشــادهــم 
وتــعــلــيــمــهــم عــلــى أهـــم الــخــطــوات 
الرئيسية فــي التسجيل المبكر 
والتي ستنطلق خــال األسابيع 

المقبلة.

»العلوم والتكنولوجيا« تنظم فعالية 
اليوم البحثي األول للعلوم والهندسة

بمشاركة من جامعة التكنولوجيا الهندية وجامعة الكويت

مشاركون في اليوم البحثي

مؤتمر »من الكويت نبدأ« يدعو للتمسك بالوطنية
ــة الــــــــــ 20 مـــن  ــخــ ــســ ــنــ دعـــــــــت الــ
الــمــؤتــمــر الــوطــنــي »مــــن الــكــويــت 
ــبــــدأ… وإلــــــى الـــكـــويـــت نــنــتــهــي«  نــ
الــــى الــتــمــســك بــالــوطــنــيــة، ألنــهــا 
الساح والحصن الحصين أمام 
كــل متربص يضمر الــســوء لهذا 

الوطن.
وقال رئيس اللجنة اإلشرافية 
العليا للمؤتمر يوسف الياسين، 
فــي كلمة االفــتــتــاح، أمـــس األول، 
إن »علينا أن تــجــاوز خافاتنا، 
وأن نــتــســامــى عــلــى جــراحــنــا من 
أجـــل هـــذا الــوطــن الــغــالــي، وال بد 
أن نحافظ على الهوية الوطنية 
الكويتية، فهي صمام األمان لهذا 

الوطن وأبنائنا وأحفادنا«.
ــاف الــيــاســيــن: »علينا أال  وأضـ
نجامل أيا كان… فالهوية الوطنية 
الكويتية التي حافظ عليها اآلباء 
واألجــــــــداد بـــأرواحـــهـــم وبـــكـــل ما 
يملكون واجــب علينا أن نحافظ 
عليها ونوصلها إلــى بــر األمــان 

لجيل أبنائنا وأحفادنا«.

تكريم أسر المحتفى بهم في المؤتمر

وذكــــر أن مــؤتــمــر هـــذه الــــدورة 
ــه نـــخـــبـــة مــن  ــ ــادتــ ــ ــلــــى عــ ــرم عــ ــ ــكـ ــ يـ
الشخصيات الكويتية التي كان 
لها األثــر العميق االيجابي على 
وطـــنـــهـــم ومــجــتــمــعــهــم، ويــشــكــل 
ــة لــتــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى  »فــــرصــ
مآثرهم ليكونوا عبرة نقتدي بها 
ونــمــوذجــا يـــدرس فــي التضحية 
والـــعـــطـــاء مـــن أجــــل رفــعــة الــوطــن 
في شتى المجاالت االنسانية من 

اقتصاد وسياسة وتربية ونشر 
ثقافة الوسطية وغيرها«.

وكرم المؤتمر بنسخته الـ 20 
الشيخ د. فاح مندكار ود. صاح 
العتيقي والــعــم فيصل العيسى 
ــم  ــعــ ــانـــي والــ ــهـ ــبـ ــهـ ــم بـ ــ ــاشـ ــ ود. هـ
علي الــمــتــروك والــعــم عبدالعزيز 
الدوسري والما محمد الحرمي 
ــائـــب الـــســـابـــق مـــبـــارك حمد  ــنـ والـ
الـــــزويـــــر، رحـــمـــهـــم الـــلـــه جــمــيــعــا، 

ليصبح مجموع المكرمين منذ 
انــطــاق المؤتمر 224 شخصية 

وطنية.
وتخلل الحفل عدد من الكلمات 
والــفــعــالــيــات الــتــي أكــــدت أهمية 
ــالــــوطــــن، ودعــــــت الـــى  الـــتـــمـــســـك بــ
ــــاوة عـــلـــى عــــروض  الـــوطـــنـــيـــة، عــ
ــة وأبــــــرز  ــيــ ــذاتــ ــة لــلــســيــر الــ ــيـ ــرئـ مـ
إنجازات المكرمين الذين مثلوهم 

أسرهم بالمؤتمر.

»األبحاث«: زراعة 1500 نبتة من الغردق
●   فهد الرمضان 

نظم مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية التابع لمعهد الكويت 
لــأبــحــاث الــعــلــمــيــة، بــرعــايــة الــقــائــم بــأعــمــال الــمــديــر الــعــام لمعهد 
 في 

ً
 مفتوحا

ً
الكويت لأبحاث العلمية د. مانع السديراوي، يوما

 للمنطقة، 
ً
»بـــر غــضــي« لــزراعــة الــنــبــاتــات الــفــطــريــة الــمــائــمــة بــيــئــيــا

بهدف دعم الجهود الرامية إلى صون المكونات الطبيعية للنظام 
البيئي في الكويت.  وذكر مساعد أبحاث من مركز أبحاث البيئة 
والعلوم الحياتية، رئيس اللجنة العلمية والتنظيمية للفعالية 
سالم العتيقي، أن تنظيم المعهد لهذا اليوم المفتوح يأتي في إطار 
حرصه على التعاون مع مختلف الجهات إلثراء التنوع األحيائي، 
وزيادة الرقعة الخضراء، وتثبيت التربة، وتحسين جودة الهواء، 
باإلضافة إلى تقليل العواصف الترابية؛ معربا عن شكره للجهات 

الداعمة والمشاركة.
وأشار العتيقي إلى أنه تمت زراعة نحو 1500 نبتة فطرية من نبات 
الغردق؛ وذلك بمشاركة عدد من طلبة المرحلة الثانوية بهدف التصدي 
 بزراعة 20 ألف نبتة 

ً
لظاهرة زحف الرمال.  يذكر أن المعهد قام أيضا

زراعة نبتةفطرية في المنطقة خال مارس الماضي.
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في الشأن الداخلي الصيني قال السفير جيانوي: 
في أكتوبر عام 2022، عقد الحزب الشيوعي الصين 
ـــرح أن 

ُ
المؤتمر الــوطــنــي العشرين لــه بــنــجــاح، وط

أهم مهمة للحزب الشيوعي الصيني هي االتحاد 
مـــع الــشــعــب الــصــيــنــي مـــن كـــل الــقــومــيــات وقــيــادتــه 
لبناء دولة اشتراكية قوية حديثة على نحو شامل 
وتحقيق الهدف المئوي الثاني، والدفع بالنهضة 
العظيمة لألمة الصينية على نحو شامل من خالل 
الــتــحــديــث الــصــيــنــي الــنــمــط. والــتــحــديــث الصيني 
النمط هو التحديث االشتراكي تحت قيادة الحزب 

الشيوعي الصيني، فهو يتسم بالصفات المشتركة 
ــدان، ويــتــمــيــز عــلــى  ــلــ ــبــ لــلــتــحــديــث فــــي مــخــتــلــف الــ
وجــه الــخــصــوص بالخصائص الصينية القائمة 
على ظــروف الصين الواقعية. التحديث الصيني 
 ،

ً
 هــائــال

ً
 سكانيا

ً
النمط هــو تحديث يغطي حجما

وتــحــديــث يــتــمــتــع فــيــه أبـــنـــاء الــشــعــب كــافــة بــرخــاء 
مشترك، وتحديث يحقق التوافق بين الحضارتين 
المادية والمعنوية، وتحديث يتعايش فيه اإلنسان 
والطبيعة بانسجام ووئام، وتحديث يسلك طريق 

التنمية السلمية. في المسيرة الجديدة،

 
ً
قــال السفير جــيــانــوي، إن الصين تلتزم دومــا

بمقاصد سياستها الخارجية المتمثلة في الحفاظ 
على السالم في العالم وتعزيز التنمية المشتركة، 
والـــعـــمـــل عــلــى الـــدفـــع بــبــنــاء مــجــتــمــع الــمــســتــقــبــل 
المشترك للبشرية، وستتمسك الصين بانتهاج 
السياسة الخارجية السلمية المستقلة، وتطوير 
التعاون الودي مع كافة الدول على أساس المبادئ 
الخمسة للتعايش السلمي، وستتمسك بالسياسة 
الوطنية األساسية لالنفتاح على الخارج، وتشارك 
بــنــشــاط فـــي إصـــــالح وبـــنـــاء مــنــظــومــة الــحــوكــمــة 
العالمية، وتكرس القيم المشتركة للبشرية، بما 
 جــديــدة لـــدول الــعــالــم بما فيها دولــة 

ً
يــوفــر فــرصــا

الكويت بالتنمية الجديدة في الصين.
ــلـــتـــزم بــــــالدي بــســيــاســة الــــدولــــة األســـاســـيـــة  وتـ
الــمــتــمــثــلــة فـــي االنـــفـــتـــاح عــلــى الــعــالــم الــخــارجــي، 
وتنتهج بــحــزم استراتيجية االنــفــتــاح المتصفة 
بالمنفعة المتبادلة والفوز المشترك، ودفــع بناء 
اقــتــصــاد عالمي مــفــتــوح، مما يــعــود بــفــوائــد على 

شعوب العالم بشكل أفضل. 
وتعمل الصين على االلتزام باالتجاه الصحيح 
للعولمة االقتصادية، ودفع عملية تحرير وتسهيل 
الــتــجــارة واالســتــثــمــار، وتحفيز الــتــعــاون الثنائي 
واإلقليمي والمتعدد األطـــراف، وتعزيز التنسيق 
الدولي بشأن سياسات االقتصاد الكلي، لتهيئة 

بيئة دولــيــة مــواتــيــة للتنمية وإنــمــاء زخــم جديد 
للتنمية العالمية بصورة مشتركة، كما تعارض 
الصين الحمائية، وتعارض تصرفات مثل »بناء 
الــجــدران وإقــامــة الحواجز« و«فــك االرتــبــاط وقطع 
سالسل الصناعة والتوريد«، وتعارض العقوبات 

األحادية الجانب وفرض الضغط البالغ الشدة. 
والصين على استعداد لزيادة استثمارها من 
حيث الــمــوارد فــي التنمية والــتــعــاون العالميين، 
ــدان الــشــمــال  ــلــ  لــتــضــيــيــق الـــفـــجـــوة بـــيـــن بــ

ً
ســـعـــيـــا

والجنوب، وتقديم الدعم والمساعدة بثبات للبلدان 
النامية األخرى في تسريع تنميتها.

ال نفرض على 
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نفرضه على 

أنفسنا وال 
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لدول التعاون 
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لن تنجح 
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التنموية

أكد السفير الصيني الجديد لدى البالد، تشانغ جيانوي، أن الكويت 
تبقى واحة األمن واألمان، وتواصل تحت القيادة الحكيمة 

لصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، وسمو ولي العهد 

الشيخ مشعل األحمد، تحقيق العديد من اإلنجازات والنتائج 
المتميزة في شتى المجاالت، على الصعيدين الداخلي والخارجي. 

وقال جيانوي، في حوار مع »الجريدة«، إن العالقات بين الصين 
 حرص 

ً
والدول العربية ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، مؤكدا

بالده على اغتنام فرصة القمة الصينية - العربية األولى، والقمة 

الصينية - الخليجية األولى في الرياض، للعمل مع الدول 
 في الوقت 

ً
العربية على تكريس هذه الصداقة، مشّددا

نفسه على الثقافة التقليدية الصينية التي تقول: »ال 
تفرض على اآلخرين ما ال تفرضه على نفسك«... وفيما 

يلي نص الحوار:

• نـــبـــدأ مــــن الــقــمــتــيــن الــصــيــنــيــة - الــعــربــيــة، 
والــصــيــنــيــة - الــخــلــيــجــيــة، الــلــتــيــن تـــعـــقـــدان في 
العاصمة السعودية الــريــاض، فــمــاذا تتوقعون 
ز وضع 

ّ
عز

ُ
منهما؟ وهل ستنبثق عنهما قرارات ت

الصين التجاري والسياسي في المنطقة؟
 - تضرب العالقات بين الصين والــــدول العربية 
بجذورها في أعماق التاريخ، وترجع إلى طريق الحرير 
القديم قبل أكثر من 2000 سنة. ومنذ ذلك الحين ظل 
السالم والتعاون واالنفتاح والشمول والتعلم المتبادل 
واالستفادة المتبادلة والمنفعة المتبادلة والكسب 
 لتاريخ التواصل بين الصين 

ً
 رئيسيا

ً
المشترك عنوانا

والــــدول العربية. فعلى مــدى أكــثــر مــن 70 سنة بعد 
تأسيس جمهورية الصين الشعبية، تآزرت وتساندت 
الصين والــدول العربية بكل صدق وإخالص وبروح 
الفريق الواحد في سبيل تحقيق االستقالل الوطني 
ونهضة األمة، وتضامنت وتعاونت للدفاع عن الحق 
 
ً
وتحقيق الكسب المشترك في المحافل الدولية سياسيا

، وحقق التعاون الودي بين الجانبين طفرة 
ً
واقتصاديا

تاريخية مــن حيث الــنــطــاق والــعــمــق، وأصــبــح قــدوة 
تحتذى لتعاون الجنوب والجنوب. 

ووسط التغيرات غير المسبوقة، التي لم يشهدها 
العالم منذ مئة سنة، تواجه الصين والــدول العربية 
 وتــحــديــات تاريخية متشابهة، فهي تحتاج 

ً
فــرصــا

بشكل أكثر إلى تكريس الصداقة التاريخية وتعميق 
 بيد على 

ً
التعاون االستراتيجي فيما بينها، والعمل يدا

بناء المجتمع الصيني - العربي للمستقبل المشترك 
نحو العصر الجديد، وخلق مستقبل أجمل للعالقات 

.
ً
الصينية - العربية معا

الصين والـــدول العربية تتصدران صفوف الــدول 
النامية، وتمثالن قوى سياسية مهمة على الساحة 
الدولية، وظلت الصين تنظر إلى العالقات الصينية - 
العربية من منظور استراتيجي، وتعتبر الدول العربية 
شريكة مهمة لها في السير الثابت على طريق التنمية 
السلمية، وتعزيز التضامن والتعاون بين الدول النامية، 

والدفع ببناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.
 وتحرص الصين على اغتنام فرصة القمة الصينية 
- العربية األولى، والقمة الصينية - الخليجية األولى 
فــي الــريــاض للعمل مــع الـــدول العربية على تكريس 
الصداقة الصينية - العربية - التاريخية، ومواصلة إثراء 
وتعميق معادلة التعاون الشاملة األبعاد والمتعددة 
المستويات والواسعة النطاق بين الجانبين، والعمل 
 بيد على بناء المجتمع الصيني - العربي للمستقبل 

ً
يدا

المشترك نحو العصر الجديد، بما يعود بالخير على 
الشعب الصيني والشعوب العربية، ويعزز التضامن 
 على قضية 

ً
والتعاون بين الدول النامية، ويحافظ معا

الــســالم والتنمية فــي الــعــالــم. حــيــنــذاك، سيقوم قــادة 
الصين والدول العربية بتخطيط التعاون بين الجانبين 
فــي المستقبل والــدفــع بــاالرتــقــاء بنوعية ومستوى 
العالقات الصينية - العربية، وبلورة مزيد من التوافق 
بين الجانبين في الحوكمة العالمية والتنمية واألمن 

والحوار الحضاري وغيرها من القضايا المهمة. 
 في 

ً
 فارقا

ً
ستكون القمة العربية - الصينية معلما

تاريخ العالقات بين الجانبين بكل التأكيد، وترمز 
إلى دخول الصداقة الصينية - العربية مرحلة جديدة، 
 أرحب لعالقات الشراكة االستراتيجية 

ً
وستفتان آفاقا

 
ً
بينهما، وتقود الصين والدول العربية للمضي قدما

في طريق بناء المجتمع الصيني - العربي للمستقبل 
المشترك بخطوات واسعة.

العالقات الصينية - الخليجية
• إلى أي مدى يمكن تطوير العالقات الصينية 

- الخليجية، وما آفاقها برأيكم ؟
 بتطوير العالقات 

ً
 بالغا

ً
- تولي الصين اهتماما

الصينية - الخليجية، وبفضل اهتمام وتوجيه قادة 
الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، أصبحت 
العالقات بين الجانبين صحية ومستقرة ومتنامية 
على نحو شامل، وفي صدارة عالقات بكين مع الدول 
العربية. الصين هي أكبر شريك تجاري لدول مجلس 
التعاون الخليجي منذ فترة طويلة، إذ زادت التجارة 
بين الصين ودول »التعاون« بنسبة 44 % رغم االتجاه 
الهبوطي العالمي في العام الماضي، ويحقق التعاون 
العملي بين الجانبين في مختلف المجاالت نتائج 
مثمرة، وتتزايد قــوة التبادالت الشعبية، وأصبحت 
 للتعاون 

ً
العالقات بين الصين ودول »التعاون« نموذجا

بين الصين والــدول النامية. في ظل الوضع الحالي، 
يتعين على الصين ودول »التعاون«، باعتبار الجانبين 
صديقين وشريكين وأخوين، مواصلة تبادل المساعدة 
والدعم، وأن الصين مستعدة للعمل مع دول »التعاون« 
لتعزيز الثقة المتبادلة وتعميق التعاون ودفع العالقات 

إلى مستوى جديد. 
كما أن الصين تقدر دول مجلس التعاون لتمسكها 
بدعم العدالة في القضايا المتعلقة بتايوان، إضافة 
إلـــى تفّهمها ودعــمــهــا مــطــالــب الــصــيــن الــمــشــروعــة. 
وستواصل بكين دعم دول »التعاون« بقوة في حماية 
سيادتها واستقاللها وأمــنــهــا واســتــقــرارهــا، ودعــم 
مجلس التعاون الخليجي في تعزيز التكامل ومعارضة 
التدخل في شؤون دوله. كما أن بكين تدعم بشكل كامل 
التنمية االقتصادية المتنوعة لدول »التعاون«، وهي 

مستعدة لتعزيز تضافر مبادرة »الحزام والطريق« مع 
استراتيجيات التنمية لدول المجلس، وتعميق التعاون 
على نحو مستمر في مجاالت الطاقة والبنية التحتية 
والتمويل واالستثمار والتقنيات المتقدمة وغيرها 
من المجاالت، وتوسيع التبادالت الثقافية والشعبية، 

وخلق المزيد من معالم التعاون.

آفاق واسعة للتعاون

ــة  • بــاالنــتــقــال إلــــى مــهــامــك ســفــيــرًا لــــدى دولـ
الكويت، كيف بإمكانكم الدفع لالرتقاء بالعالقات 
الثنائية وبالتعاون االستراتيجي بين الصين 

والكويت إلى مستوى جديد؟
- الكويت إحـــدى أكثر الـــدول وديـــة للصين، وهي 
أول دولة خليجية عربية أقامت عالقات دبلوماسية 
مع بكين. وعلى مــدى ما يزيد على العقود الخمسة 
الماضية، ظلت الصين والكويت تتمسكان بالتعاون 
على قدم المساواة والدعم المتبادل والتعاون الصادق، 
 يحتذى في التعايش الودي 

ً
لتصبح عالقاتنا نموذجا

بين الدول.
ومــنــذ نــحــو 7 أشــهــر عــلــى وصــولــي إلـــى الــكــويــت، 
ومـــن خـــالل تــواصــلــي الـــواســـع الــنــطــاق مـــع مختلف 
األوساط، ظللت أشعر بعمق أن الصداقة بين بلدينا 
ضربت جذورها في قلوب الشعبين، وتعاوننا يتمتع 
بإمكانات هائلة وآفاق واسعة في مختلف المجاالت. 
كما أن إقامة عالقات الشراكة االستراتيجية الصينية - 
الكويتية تعتبر تجربة حية لجهود البلدين المشتركة 
في الدفع بإنشاء نمط جديد للعالقات الدولية القائم 
على االحترام المتبادل واإلنصاف والعدالة والتعاون 
والكسب المشترك، وقد أضفت إسهامات جديدة لبناء 
مجتمع المستقبل المشترك للصين والدول العربية، 
 صلبة تقف عليها العالقات بين البلدين 

ً
وشّيدت أرضا
 راسخة. 

ً
ثابتة

وبصفتي سفير الصين الجديد، أرى أنه من األهمية 
بمكان مواصلة رعاية ودعم تطوير العالقات الثنائية 
في مختلف المجاالت وعلى الصعد كافة، وسأبذل 
قصارى جهدي للعمل مع زمالئي الكويتيين لتنفيذ 
التوافق الذي توصلت إليه قيادتا البلدين، في توطيد 
الثقة االستراتيجية المتبادلة وتقوية التعاون في 
بناء )الحزام والطريق( بجودة عالية، وتعزيز التقارب 
الــشــعــبــي بــيــن الــبــلــديــن، وتــعــمــيــق عـــالقـــات الــشــراكــة 
االستراتيجية الصينية- الكويتية في العصر الجديد.

إنجازات الكويت 
• ما رأيك بإنجازات الكويت على الصعيدين 
الداخلي واإلقليمي والخارجي، وكيف ترون الدور 

الذي تؤّديه في دعم القضايا اإلنسانية؟
- تحت الــقــيــادة الحكيمة لصاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، تواصل الكويت تحقيق العديد من اإلنجازات 
، فنرى 

ً
والنتائج المتميزة في شتى المجاالت محليا

النجاح في المشاريع الكبرى من خالل إنجاز مشروع 
مــديــنــة صــبــاح الــســالــم الــجــامــعــيــة، ومـــشـــروع مدينة 
المطالع السكنية، اللذين شهدا مشاركة فاعلة من 

شركات صينية. 
وفي منطقة الشرق األوسط التي تشهد اضطرابات 
ــة األمــــن واألمــــــان، وتــقــدم  كــثــيــرة، تبقى الــكــويــت واحــ
للمواطنين والمقيمين بيئة مريحة ومستقرة، تتقدم 
في مسيرتها وفقا لظروفها الوطنية وتطلعات شعبها 
إلى مستقبٍل باهر، أما عن دور الكويت في دعم القضايا 
اإلنسانية، فال أدل على مكانتها البارزة في ذلك المجال 
 التي توجت في 9 سبتمبر 2014 

ً
من أنها األولى عالميا

 للعمل اإلنساني، وتوج أميرها الراحل الشيخ 
ً
مركزا

صباح األحمد، أول قائد للعمل اإلنساني في العالم، 
وقد أثبتت الكويت للعالم الجانب السخي الذي تبنته 

في سياستها منذ نشأتها وحتى اآلن.
وحققت الكويت العديد من النجاحات في جهود 
الــوســاطــة بفضل رصــيــدهــا الــدبــلــومــاســي وثــرائــهــا 
ها الناجح والمشرف 

ّ
ت سجل

َ
التفاوضي. فالكويت َبن

والحافل بالوساطات منذ الستينيات واستطاعت 

السفير الصيني خالل الحوار مع الزميل ربيع كالس )تصوير ميالد غالي(

ربيع كالس

خالل تلك العقود لعب دور الوسيط بنجاح، لذلك فإن 
نجاحها في حل الخالفات لم يأت من فراغ، بل يستند 
إلى سجل حافل من دبلوماسية الوساطة، وبالتأكيد 
فإن المصالحة الخليجية التي جرت في »قمة العال« 
، فدولة الكويت صغيرة المساحة 

ً
زادت الكويت علوا

 
ً
والحيز الجغرافي بيد أنها كبيرة المكانة إقليميا
، ونقدر ما تقوم به من جهود وساطة بين 

ً
وعالميا
األشقاء. 

عالقات تجارية 

• كيف ترى العالقات االقتصادية بين بالدكم 
ــادرة »الـــحـــزام  ــبــ  حــدثــنــا عـــن مــ

ّ
والـــكـــويـــت، وهـــــال

والطريق«.
 مهما 

ً
- يعتبر التعاون االقتصادي والتجاري جزءا

من العالقات الصينية ـ الكويتية، كما تتمتع الكويت 
بموقع جغرافي متميز وأساس اقتصادي متين. وقد 
تغلب الــتــعــاون االقــتــصــادي والــتــجــاري بين الصين 
والكويت على تحديات الوباء وحافظ على نمو قوي. 
وأصبحت الصين أكبر مصدر للواردات الكويتية وأكبر 
شريك تجاري للكويت. ففي عام 2021، شهد التعاون 
 .

ً
 ملحوظا

ً
االقتصادي والتجاري بين الجانبين تطورا

وتجاوز حجم التجارة الثنائية 20 مليار دوالر للمرة 
االولــى، لتصبح الصين أكبر شريك تجاري للكويت، 
التي تعتبر سابع أكبر مصدر للنفط الخام إلى الصين، 
إذ تم تصدير 30.16 مليون طن من النفط الخام إلى 
بالدي في عام 2021، وتعمل الشركات الصينية بنشاط 
في مجاالت اإلسكان والبنية التحتية وخدمات حقول 
النفط واالتصاالت. وبحسب آخر إحصاءات الكويت، 
يبلغ إجمالي االستثمار الصيني المباشر في الكويت 
نــحــو 550 مــاليــيــن دوالر، مــمــا يجعلها ثــانــي أكبر 
مصدر لالستثمار األجنبي في الكويت، وأنشأت هيئة 
االستثمار الكويتية مكتبها االستثماري الخارجي 
الثاني في مدينة شنغهاي وأصبحت أول مؤسسة 
استثمار أجنبي تستثمر في السكك الحديدية الصينية 

عالية السرعة.
، فتتمتعان 

ً
 وتتكامل الصين والكويت اقتصاديا

بمفاهيم تنموية متشابهة، ومصالح مشتركة بشكل 
وثيق، ولدى الجانبين إمكانات كبيرة وآفاق واسعة 
للتعاون. إن الكويت هي أول دولة عربية توقع وثيقة 
التعاون في إطار مبادرة »الحزام والطريق« مع الصين، 
ويتخذ البلدان المواءمة بين االستراتيجيات التنموية 
 لهما، إذ يعمالن بجد واجتهاد على 

ً
 رئيسيا

ً
مسارا

إيجاد المزيد من نقاط التوافق في مصالحهما، والدفع 
بالتعاون العملي بينهما في شتى المجاالت، ما يسرع 

وتيرة تنمية العالقات الثنائية. 
ــا أحــــرص كــل الــحــرص عــلــى تــعــزيــز التضافر  وأنــ
ــة  ــزام والــطــريــق« و«رؤيــ والــتــوافــق بــيــن مـــبـــادرة »الـــحـ
كويت جديدة 2035«، وسنضع أمام الكويت تجاربنا 
وخبراتنا في بناء المناطق االقتصادية والتجارة الحرة 
للمساهمة في رؤيتها التنموية، ونحن على االستعداد 
لتعزيز التعاون في مجال تنفيذ خططها التنموية 

ومشاريعها المستقبلية الطموحة. 
وتتمسك مبادرة »الحزام والطريق« بمفهوم التشاور 
والتشارك والتقاسم، وهي تعّهد عظيم والتزام بالتنمية 
المشتركة للبشرية، إنها تنبذ قانون الغاب وال تسعى 
 إلـــى التنمية 

ً
 جــديــدا

ً
إلـــى الهيمنة، بــل تفتح طــريــقــا

الحضارية وبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية، 
وبينها وبين رؤية الكويت التنموية قواسم مشتركة، 
لعلها نابعة من جذور العالقات الراسخة بين الصين 
والــعــرب، والــتــي تــعــود إلــى قــديــم الــزمــان، وكــمــا يقال 

»التاريخ يصمت للحظة ولكن ال يختفي«.

سياسة إقليمية 
• كانت هناك تحذيرات أميركية لدول الخليج 
ــذه الـــدول  مــن أن بــعــض أشــكــال الــتــعــاون بــيــن هـ
والصين قد يؤثر على العالقات األمنية األميركية 

ـ الخليجية، ما رأيك؟ 
ــطـــالع الــــــــرأي الـــعـــام  ــتـ - أشــــــــارت نــتــيــجــة آخـــــر اسـ
»الباروميتر العربي« الذي أجرته جامعة برينستون 

الصادرة عن مجلة »نيوزويك« األميركية إلى أن الصين 
تــتــقــدم عــلــى الـــواليـــات الــمــتــحــدة مــن حــيــث كــســب ود 
الشعوب العربية. وتعكس هذه النتيجة أن الصداقة 
بين الشعب الصيني والشعوب العربية تترسخ في 
 على أن السياسة 

ً
 دليال

ً
قلوب الناس، وهي تعد أيضا

اء 
ّ
الخارجية للصين تجاه الشرق األوسط ودورها البن

فــي هــذه المنطقة يحظيان بالترحيب والتأييد من 
الشعوب العربية. وتؤكد الثقافة التقليدية الصينية 
أنه »ال تفرض على اآلخرين ما ال تفرضه على نفسك«، 
 إمالءات واتهامات ضد غيرها 

ً
فلم توجه الصين يوما

بموقف مغطرس، ولم تفرض إرادتها على اآلخرين، 
وال تسعى إلى أي مصلحة جيوسياسية أنانية، وال 
تنوي ملء ما يسمى »فراغ السلطة«. ظل األمن والتنمية 
معضلتين تشغالن بال دول الشرق األوسط منذ فترة 
 لدول 

ً
 استراتيجيا

ً
طويلة. إن الصين بصفتها شريكا

 بـ«الدعمين«، أي دعم 
ً
الشرق األوســـط، تتمسك دائما

مساعي دول الــشــرق األوســـط لحل القضايا األمنية 
في المنطقة عبر التضامن والــتــعــاون، ودعــم جهود 
شعوب الشرق األوسط الستكشاف الطرق التنموية 
الخاصة بها بإرادتها المستقلة. خالل العقود الماضية، 
تعرضت منطقة الشرق األوسط وشعوبها لألذى مرة 
تلو األخــرى، جــراء تسابق الــدول الكبرى من الخارج 
للتدخل في شؤون الشرق األوسط. فال يجوز استمرار 

هذا المشهد في يومنا هذا.
ظلت الصين تتمسك بالمساواة والمنفعة المتبادلة 
وعـــدم تصدير األيديولوجية وعـــدم فــرض الشروط 
السياسية في تعاونها مع الــدول العربية. كما ظلت 
الصين تتمسك بالموقف الموضوعي والــعــادل من 
شؤون الشرق األوســط، وتعمل بنشاط على النصح 
بالتصالح والحث على التفاوض، وال تثير الصراع وال 
تقوم بـ »تصعيد الموقف من خالل »صب الزيت على 
 
ً
النار« وال تقوم بنصب »الوكالء«. وتلعب الصين دورا

بناء في الدفع بإيجاد حلول سلمية للقضايا الساخنة 
في الشرق األوسط والحفاظ على السالم واالستقرار 
على الصعيدين اإلقليمي والدولي. إن الصين والدول 
العربية تربطهما الصداقة العميقة الجذور، لن تنجح 
أي محاولة لتشويش العالقات الصينية - العربية 
وزرع بذور الشقاق فيها. فمن المطلوب تسليم سلطة 
الحفاظ على األمن والتنمية في الشرق األوســط إلى 
أيدي شعوبها بشكل تام، ودعم مساعي دول المنطقة 
إلحالل السالم من خالل الوحدة وتحقيق االستقرار من 
خالل تقوية الذات وتدعيم التنمية من خالل التعاون، 
بما يحقق السالم واالزدهار الدائمين بالفعل في منطقة 

الشرق األوسط.
ثقافة  

ــن الــــتــــبــــادل الـــثـــقـــافـــي بـــيـــن بـــالدكـــم  • مــــــاذا عــ
والكويت؟ 

 - هناك مثل صيني يقول، إن »الصداقة الحقيقية 
من القلب للقلب تدوم إلى األبد«، فعلى الرغم من جبال 
ومحيطات تفصل بين الصين والكويت، فإن العالقة 
بين الشعبين الصيني والكويتي تتحلى بالتواصل 
والــتــعــارف والــتــقــارب، وتــضــرب جــذورهــا فــي أعماق 
التاريخ. وفي السنوات األخيرة شهد التعاون الصيني 
والكويتي في المجال الثقافي مسيرة باهرة إذ أرسل 
الجانب الصيني العديد من الفرق الفنية الى الكويت 
لتقديم عروضها، في وقت زار الكثير من الشخصيات 
الثقافية والفنية الكويتيين الصين للمشاركة في 
الــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة، مــمــا عـــزز الــمــعــرفــة المتبادلة 
والتواصل الــودي بين الشعبين، وأتــى بدافعة قوية 
للتنمية الشاملة للعالقات الثنائية. كما نظمت السفارة 
الصينية السنة الماضية سلسلة من الفعاليات الثقافية. 
إضافة إلى ذلك، فقد انتهينا في الشهر الماضي من 
المهرجان الثقافي الصيني للسينما والطعام استمر 
 من أصدقائنا الكويتيين.

ً
3 أيام ولقي إقبااًل وإعجابا

كل هذه الفعاليات الثقافية التي نظمناها في هذه 
السنوات تساعد على تعزيز الصداقة بين الشعبين 
وتقاربهما. ولكي ندفع التبادالت الثقافية بين البلدين 
وشعبيهما، سنفتتح المركز الثقافي الصيني بالكويت 
 في السنة القادمة، ويعد أول مركز ثقافي صيني 

ً
قريبا

فــي منطقة الخليج، وسيكون منصة جــديــدة لتعلم 
اللغة الصينية ومعرفة الثقافة الصينية التقليدية 
والمعاصرة المتميزة ولمس نبض التنمية الحيوية 
 
ً
 جديدا

ً
للصين في العصر الحاضر، كما سيصبح جسرا

لتكثيف التبادل الثقافي وتعزيز الصداقة التقليدية 
بين الشعبين.

• هــل هــنــاك مــنــح دراســيــة تــقــّدمــهــا الحكومة 
الصينية للطالب الكويتيين؟

 دراســيــة للطلبة 
ً
- تقّدم الحكومة الصينية منحا

ــة الــبــكــالــوريــوس  ــ الكويتيين كــل ســنــة، تشمل دراسـ
والماجستير والدكتوراه. كما نوفد الطلبة الصينيين 
إلى الكويت لدراسة اللغة العربية وثقافتها في جامعة 
الكويت كل سنة. ونرحب بالطلبة الكويتيين في اختيار 
 إلكمال الدراسة والزيارة األكاديمية، 

ً
الصين مقصدا

فالتجربة الدراسية المتميزة الفريدة من نوعها في 
.
ً
الصين بانتظار الطالب الكويتيينن وتعجبهم كثيرا

السفير تشانغ لـ ةديرجلا•: القمتان الصينية ـ العربية
والصينية ـ الخليجية فرصة لتكريس صداقتنا التاريخية

»الكويت واحة األمن واألمان وصداقة البلدين متجذرة مع تكامل اقتصادي ومفاهيم تنموية متشابهة«

https://www.aljarida.com/article/7303
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العلي: التعاون مع الدول الشقيقة العلي: التعاون مع الدول الشقيقة 
ز الخبرات

ّ
ز الخبراتوالصديقة يعز
ّ
والصديقة يعز

ثّمن األداء المتميز للمشاركين الذي يعكس حجم الجاهزية والمهارة لمنتسبي القوات المسلحةثّمن األداء المتميز للمشاركين الذي يعكس حجم الجاهزية والمهارة لمنتسبي القوات المسلحة

M1A2K عرض ورماية لدبابات

األسلحة القتالية 
المشاركة في التمرين

المطيري: سيناريو 
العمليات بمشاركة 

صنوف األسلحة

شــهــد وزيـــر الـــدفـــاع، عــقــب خــتــام تــمــريــن لــؤلــؤة الــغــرب 
 M1A2K 2022، رماية تدريب بالذخيرة الحية للدبابة
التابعة للقوة البرية، وعّبر عن فخره واعتزازه وسعادته 
بما شاهده من احترافيٍة ودقــٍة في الرماية وفي إصابة 
األهداف، والتي تعكس بدورها حجم ما يتمتع به منتسبو 
ٍة ومهارٍة في التعامل مع  الجيش الكويتي من قدرٍة وكفاء
مختلف صنوف األسلحة والمعدات الحديثة، والتي جاءت 

 للجهود واإلعداد والتدريب المستمر.
ً
ثمرة

، أن يحفظ وطننا 
ّ

 وجل
ّ
وتوّجه الوزير إلى الباري، عز

العزيز من كل مكروه، وأن يديم عليه نعمة األمن واألمان 
واالستقرار في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البالد 
القائد األعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف األحمد وسمو 

ولي عهده األمين الشيخ مشعل األحمد.

ــــن  ــريـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ شـــــــــاركـــــــــت فـــــــــي الـ
ــرة  ــ ــائـ ــ طــــــائــــــرات الــــــــ f 18 وطـ
األباتشي العامودية وطائرة 
الـ »كاراكال« الفرنسية، التابعة 
للقوة الجوية الكويتية، كما 
 M1A2K ــة ــ ــابـ ــ ــدبـ ــ شـــــاركـــــت الـ
التابعة للقوة البرية الكويتية 
ــة  ــيـ ــذاتـ ومـــــدافـــــع الــــهــــاوتــــزر الـ
الـــدفـــع وراجــــمــــات الــصــواريــخ 
التابعة لمدفعية القوة البرية، 
إضــافــة الــى اشــتــراك منظومة 
الـــبـــاتـــريـــوت الـــتـــابـــعـــة لـــقـــوات 
 عــن 

ً
الـــــدفـــــاع الـــــجـــــوي، فــــضــــال

ــــرس الـــوطـــنـــي  ــحـ ــ ــات الـ ــ ــدرعــ ــ مــ
ــة لــلــجــيــش  ــ ــريـ ــ ــبـ ــ والــــــــقــــــــوات الـ

الفرنسي.

أكـــد الــنــاطــق الــرســمــي 
ــاع، الــعــقــيــد  لــــــوزارة الــــدفــ
الــــركــــن فـــهـــد الـــمـــطـــيـــري، 
أهــــــمــــــيــــــة الــــــتــــــدريــــــبــــــات 
والــتــمــاريــن الــتــي تجسد 
ــيـــة -  ــتـ ــكـــويـ الــــعــــالقــــات الـ
الــفــرنــســيــة مـــن الــنــاحــيــة 
الـــعـــســـكـــريـــة، حـــيـــث بـــدأ 
تمرين )لؤلؤة الغرب( في 
أول نسخة له عام 1996، 
ــي عـــــام 2022  ــــوم فــ ــيـ ــ والـ
نشهد نسخته السابعة.

وأضـــاف المطيري أن 
التمرين شمل سيناريو 
ــيـــات شـــــاركـــــت فــيــه  ــلـ ــمـ عـ
مختلف أصناف األسلحة 
والــمــعــدات والمشاركون 
مـــــن الـــجـــيـــش الـــكـــويـــتـــي 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ والـــــــــــقـــــــــــوة الـ
ــــرس  ــحــ ــ الـــــمـــــشـــــاركـــــة والــ
ــنــــي، حـــيـــث نــهــدف  الــــوطــ
مـــن هــــذه الـــتـــمـــاريـــن إلــى 
توحيد مفهوم العمليات 
 
ً
والتخطيط لها، وأيضا
.
ً
زيادة التعاون مستقبال

ــاع الـــشـــيـــخ  ــ ــ ــدفـ ــ ــ أكـــــــد وزيـــــــــر الـ
عبدالله الــعــلــي، أهمية التعاون 
والــتــنــســيــق والـــعـــمـــل الــمــشــتــرك 
بين الــقــوات المسلحة الكويتية 
ــــدول  ــالـ ــ والـــــــقـــــــوات الـــمـــســـلـــحـــة بـ
الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة، الــــذي من 
ــم فــــي تــحــقــيــق  ــهـ ــأنــــه أن »يـــسـ شــ
التجانس واالنسجام والمرونة 
فــــــي تـــنـــفـــيـــذ مـــخـــتـــلـــف الــــمــــهــــام 
والواجبات والتدريبات العسكرية 
المشتركة، إضــافــة إلــى اكتساب 
ــارات  ــهــ ــمــ ــيـــة الــ ــنـــمـ الــــخــــبــــرات وتـ
ة والــقــدرة  ورفـــع مستوى الــكــفــاء

والجاهزية لقواتنا المسلحة«.
ــاع، فــي  ــ ــدفــ ــ وأضــــــــاف وزيـــــــر الــ
تصريح صحافي صــبــاح أمــس، 
عــقــب حــضــوره لــفــعــالــيــات ختام 
ــغــــرب 2022«  تـــمـــريـــن »لــــؤلــــؤة الــ
بــمــنــطــقــة األديـــــــــرع شـــمـــال غـــرب 
ــذه الـــجـــيـــش  ــ ــفـ ــ الـــــــبـــــــالد، الـــــــــذي نـ
ــنـــي،  ــتـــي والـــــحـــــرس الـــوطـ ــكـــويـ الـ
بــالــتــعــاون مــع الــقــوات المسلحة 
الــفــرنــســيــة الــصــديــقــة، بــحــضــور 
رئــيــس األركــــان الــعــامــة للجيش، 
الـــفـــريـــق الــــركــــن خـــالـــد الـــصـــالـــح، 
ووكيل »الدفاع« بالندب، الشيخ 
د. عــبــدالــلــه الــمــشــعــل، وســفــيــرة 
فرنسا لدى البالد كلير لو فليشر، 
وعدد من كبار القادة العسكريين 
بـــالـــجـــيـــش الـــكـــويـــتـــي والــــحــــرس 

ــوات الــمــســلــحــة  ــ ــقــ ــ ــ ــنــــي، وال الــــوطــ
ــا  ــة الــــبــــحــــريــــن وفــــرنــــســ ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ بـ
والواليات المتحدة، أن التمرين 
يهدف إلى تعزيز أوجه التعاون 
والعمل الجماعي المشترك بين 
القطاعات العسكرية المشاركة 
فيه بالتخطيط إلدارة العمليات 
الــمــشــتــركــة وفــــق مــنــظــومــة عمل 
ــلــــوصــــول  مــــــوحــــــدة والـــــســـــعـــــي لــ
الـــى درجـــة عــالــيــة مــن المستوى 
العملياتي والتدريبي للقطاعات 

العسكرية المشاركة فيه.
واســتــمــع وزيــــر الــــدفــــاع، لــدى 
وصوله إلى موقع التمرين، لشرح 
مفصل مــن مدير تمرين »لؤلؤة 
الغرب 2022«، العميد الركن رائد 
الــســكــران، اســتــعــرض مــن خالله 
طــبــيــعــة ومـــجـــريـــات وســيــنــاريــو 
الـــتـــمـــريـــن الـــخـــتـــامـــي وإمـــكـــانـــات 
وقــــدرات الــقــوات الــمــشــاركــة فيه، 
ــم الــمــواقــف الــتــعــبــويــة الــتــي  وأهــ

ستتخلل جميع مراحله.
ــــح أن الــتــمــريــن يــهــدف  وأوضــ
إلى تعزيز أوجه التعاون والعمل 
الجماعي المشترك بين القطاعات 
العسكرية المشاركة فيه، كما أنه 
يحقق اإللمام والفهم التام للمهام 
والواجبات المنوطة بهذه القوات، 
مما يسهم فــي تنفيذها بأعلى 

درجات من الكفاءة واإلتقان.

 بـــعـــد ذلـــــــك، شـــهـــد الـــحـــضـــور 
فــعــالــيــات خــتــام الــتــمــريــن، الــتــي 
اشــتــمــلــت عــلــى تــطــبــيــق مــيــدانــي 
عملي مشترك، ورماية بالذخيرة 
الحية لمختلف األسلحة، تميزت 
بمستوى عاٍل من االحترافية في 
األداء، والدقة في التنفيذ، نالت 

إعجاب واستحسان الجميع.
ــاد وزيـــر الـــدفـــاع بــالــروح  وأشــ

العلي ورئيس األركان ووكيل »الدفاع« والسفيرة الفرنسية يتابعون ختام التمرين أمس

جانب من اندالع النيران من األماكن المستهدفة بقصف الدبابات المشاركة في التمرين )تصوير نوفل إبراهيم(

M1A2K طائرة »كاراكال« خالل تمرين إخالء الجرحى وزير الدفاع يعتلي إحدى دبابات

إحدى راجمات الصواريخ التابعة للقوة البرية  قصف بالدبابات ألحد األهداف

محمد الشرهان

المعنوية العالية واألداء المتميز 
لــلــمــشــاركــيــن فــي الــتــمــريــن، وهــو 
مــــــا يـــعـــكـــس حــــجــــم الــــجــــاهــــزيــــة 
والمهارة الميدانية التي يتمتع 
بها منتسبو قــواتــنــا المسلحة، 
 المشاركين إلــى مواصلة 

ً
داعــيــا

العمل والبذل والعطاء لتحقيق 
األهــــــــداف الـــمـــرجـــوة مــــن تــنــفــيــذ 
مــثــل هـــذه الــتــمــاريــن، الــتــي تعزز 

بدورها أواصر التعاون والعمل 
الجماعي المشترك بين قواتنا 
المسلحة والقوات الصديقة، وفق 
مــنــظــومــة عــمــل عــســكــري مــوحــد 
تحقق الفائدة، وتطور من قدرات 
وإمكانات القوات المشاركة فيها.

الرماية بالذخيرة 
الحية تمّيزت 

بمستوى عاٍل من 
االحترافية في األداء 

والدقة بالتنفيذ

وزير الدفاع حضر المشروع النهائي لتمرين وزير الدفاع حضر المشروع النهائي لتمرين 
»لؤلؤة الغرب »لؤلؤة الغرب 20222022« بمشاركة القوات « بمشاركة القوات 

الفرنسية والحرس الوطنيالفرنسية والحرس الوطني
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حرصت »الجريدة« على التحدث مع الجمهور بعد انتهاء الحفل، 
روا عن سعادتهم بأجواء  وفي الفاصل القصير باالستراحة، حيث عبَّ
 عن تعطشهم للمزيد من 

ً
الحفل والتنظيم واختيار الفنانين، فضال
الحفالت في تلك الليالي الشتوية الرائعة.

دعى حصة الشمري: »حضرت بصحبة 
ُ
وقالت إحدى الحضور، وت

رب 
ُ
أمي وأخواتي واثنتين من صديقاتي، أحببنا أن نتعرف عن ق

على المطربة مي فاروق، التي شاهدتها من قبل في حفالت متفرقة 
تغني كالسيكيات قديمة، وأبهرني صوتها، كما أنها تتميز بخفة 

ظل على المسرح«.
وأكدت صديقتها لما أحمد: »أعجبتني أناقة مي، فقد أطلت بـ 
3 فساتين مختلفة، على 3 وصالت. التنظيم مختلف، وال يشعرنا 
 أن 

ً
بالملل، كما يعطي الــمــطــرب مساحة لــالســتــراحــة، خــصــوصــا

األغنيات التي يقدمونها ثقيلة وتحتاج إلى جهد، وليست أغنيات 
خفيفة«.

وقــال خالد العنزي: »حــضــرت مــع صديقي مــن البحرين سالم 
حسين، ودعوته على الحفل لمشاهدة األجواء الجميلة والحفالت 
التي تنظمها الكويت، وأشعر بالفخر أنــه )استانس( لما توفره 
الكويت من فعاليات جميلة، وإن كنا نحتاج منها للمزيد، لنستمتع 

.»
ً
بوقتنا، وليستمتع زوار الكويت أيضا

وذكر محمد السالم، الذي حضر بصحبة زوجته: »فكرت وزوجتي في 
قضاء سهرة ممتعة، وعلمنا بموعد الحفل، وقررنا الحضور، وبالفعل 
)استانسنا( من التنظيم واألغنيات، كما أنني من ُمحبي مروان خوري 
وصوته الحساس، وحضرت له عدة حفالت من قبل بالكويت وخارجها، 

وبالفعل نحتاج للكثير من هذه الحفالت المشرفة«.

أهدي أغنية 
»العيون السود« 
للكويت وأهلها 

المميزين 
بعيونهم 

السوداء
مروان خوري

سعيدة 
بالجمهور 

الكويتي 
ومشاركة الغناء 

مع مروان 
خوري ألول مرة
مي فاروق

عزة إبراهيم
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مروان خوري ومي فاروق عادا بالجمهور إلى زمن الفن الجميلمروان خوري ومي فاروق عادا بالجمهور إلى زمن الفن الجميل
قدما كالسيكيات األغاني العربية في ليلة من »ألف ليلة وليلة« على مسرح أرينا قدما كالسيكيات األغاني العربية في ليلة من »ألف ليلة وليلة« على مسرح أرينا 360360

أعاد المطربان اللبناني مروان 
خوري والمصرية مي فاروق 

جمهور مسرح أرينا 360 إلى 
زمن الفن الجميل، من خالل 

تقديم باقة متنوعة من أشهر 
أغنيات العصر الذهبي لعمالقة 

الغناء، في حفل موسيقي 
 
ً
ساحر شهد حضورهما معا

على المسرح ألول مرة، وكان 
 تفاعل 

ً
 وناجحا

ً
 موفقا

ً
حضورا

معه الجمهور واستمتع 
وتسلطن على وقع أعمال 
ال تنسى وال تقبل الرحيل.

حين يجتمع ثالثي اإلبداع الموسيقي، صوت 
عــذب وكلمة ســاحــرة ولــحــن عبقري، فــالبــد أنها 
 ليلة من »ألف ليلة وليلة«، تلك التي أحياها 

ً
حقا

الصوت األوبرالي االستثنائي للمطربة المصرية 
مــي فـــاروق والــفــنــان اللبناني المخضرم مــروان 
خــوري فــي لوحة فنية موسيقية امتزجت على 
وقع عود عبقري األلحان بليغ حمدي وموسيقار 
األجــيــال محمد عبدالوهاب وذكــريــات أم كلثوم 
ــافـــظ وصــــبــــاح ونـــجـــاة  ووردة وعــبــدالــحــلــيــم حـ

بأعمالهم العابرة لألزمان واألجيال.
وافتتح الحفل في الثامنة مساء أمــس األول، 
حــيــث اســتــقــبــل الــجــمــهــور الــمــطــربــة مـــي فــــاروق 
بحفاوة شديدة وترحيب يعكس جماهيريتها 
لدى الجمهور الكويتي، وهي التي اشتهرت بأداء 
الكالسيكيات الــعــربــيــة عــلــى مــســرح دار األوبـــرا 
المصرية التي التحقت بها وهي في سن 8 سنوات 

من خالل كورال الموسيقار سليم سحاب.

عمالقة الغناء

وانطلقت مي لتشدو بمجموعة من أهم األعمال 
الموسيقية لعمالقة الغناء، فقدمت أغنية وردة 
الجزائرية »في يوم وليلة« التي لحنها الموسيقار 
محمد عبدالوهاب، وكتب كلماتها حسين السيد، 
وهي األغنية التي حظيت بتفاعل الجمهور منذ 
اللحظات األولــى بالحفل، تبعها أغنية »أيــه هو 
ده« لنجاة الصغيرة، والتي لحنها محمد الموجي 

وكتب كلماتها مرسي جميل عــزيــز، وعلى وقع 
كلماتها السلسة وجملها القصيرة تفاعل وتمايل 
الجمهور في أغنية داعبت المشاعر بخفة دم ورقة 

نجاة الصغيرة.
وتميز الحفل بتنظيم مختلف فلم تأت وصلة 
مـــي أو خــــوري دفــعــة واحــــــدة، بـــل انــقــســمــت إلــى 
ــداء 3  ــ 3 وصــــالت، حــرصــت خــاللــهــا مــي عــلــى ارتـ
فساتين تميزت بالبساطة والذوق الراقي، وتخلل 
 ظهور متعدد لخوري، وكان أول 

ً
وصالتها أيضا

ظهور له ألداء ديو غنائي مع مي ألغنية كوكب 
الشرق أم كلثوم »سيرة الحب«، التي كتبها مرسي 
جميل عــزيــز، ولحنها عبقري الموسيقى بليغ 
 بقوة على مسرح أرينا 

ً
حمدي، الذي ظل حاضرا

360 أمس في مجموعة من أبرز أعماله وخاصة 
مع المطربة وردة.

روح العصر

غــادرت مي المسرح بانتهاء وصلتها األولى 
ــاٍن وإطــاللــة  قــبــل أن تــفــاجــئ الــجــمــهــور بــظــهــور ثـ
مختلفة بفستان ذهبي المع، وما بين خروجها 
وعودتها بالوصلة الثانية، أبدع خوري على عدة 
 أغنية »قلبي 

ً
مستويات، أواًل حين قــدم مــنــفــردا

بيقولي كالم« للشاعر حسين السيد، والتي غناها 
 
ً
ولحنها محمد عبدالوهاب، وكان خوري جريئا
 لألغنية، أضفى عليها 

ً
 جديدا

ً
حين قدم توزيعا

روح الــعــصــر، وكــأنــك تسمع عــبــدالــوهــاب الــقــرن 

المايسترو خالد نوري

الــواحــد والــعــشــريــن، وهــي محاولة لفتت انتباه 
الجمهور إلــى إمكانية تطوير األلــحــان القديمة 
وتقديمها بصورة معاصرة، وحرص خوري خالل 
األغنية على المشاركة في الموسيقى، من خالل 

العزف على البيانو.
وأنهى خوري وصلته الغنائية األولى برائعة 
المواويل »ســواح« بلحنها الخارج عن المألوف 
كعادة أعمال بليغ حمدي، والتي كتبها محمد 
حمزة للعندليب األســمــر عبدالحليم حــافــظ، ثم 
غادر المسرح في استراحة قصيرة عادت بعدها 
مي فاروق في وصلتها الثانية التي قدمت خاللها 
»موعود« التي جمعت ثالثي »سواح« على مستوى 

الكلمة واللحن والغناء.

العيون السود

لم يفارق بليغ حمدي المسرح، وكان لحضوره 
في الحفل وقع البهجة التي تميزت بها ألحانه 
والــديــنــامــيــكــيــة الــتــي تمتع اآلذان وإن خــلــت من 
 على 

ً
الكلمات أو الــغــنــاء، ليظهر خـــوري مــجــددا

المسرح في ديو غنائي ثان، ليقدم مع مي »العيون 
الــســود« الــتــي جمعت الثنائي حــمــزة وبليغ مع 
وردة الجزائرية، وهي األغنية التي أهداها بليغ 
لعيون حبيبته وزوجته وردة، فيما أهداها خوري 
لــلــكــويــت وأهــلــهــا الــمــمــيــزيــن بعيونهم الــســوداء 

الجميلة.
وفــــي لــحــظــة خــاطــفــة لـــم تـــتـــجـــاوز عــــدة ثـــوان 

ظهرت وردة في خلفية المسرح من خالل شاشة 
العرض الكبيرة، خالل تبادل مي وخوري مقاطع 
أغنيتها الشهيرة، وبانتهاء الــديــو غـــادرت مي 
الـــمـــســـرح لــيــغــنــي خـــــوري مـــنـــفـــردا »زي الــعــســل« 
 من أعمال الثنائي 

ً
للمطربة صباح، وهي أيضا

حمزة وبليغ، ثم »جانا الهوا« لعبدالحليم حافظ، 
و»خايف أقول اللي في قلبي« لعبدالوهاب، وكان 
آخر ما قدمه خوري على المسرح في تلك الليلة 
 تحيته للجمهور وللفرقة الموسيقية التي 

ً
مقدما

 قدموا ليلة فائقة التناغم بقيادة 
ً
ضمت 50 عازفا

المايسترو د. خالد نوري.

سلطنة الجمهور

وتــرك خــوري المسرح لمي التي أنهت الحفل 
بأغنية »أنت عمري«، التي شهدت تعاون عمالقي 
الموسيقى بالقرن العشرين أم كلثوم والموسيقار 
محمد عبدالوهاب في كلمات أحمد شفيق كامل، 
والتي أبدعت مي في تقديمها وسلطنة الجمهور 
الذي ودعها وودع المسرح بتصفيق حار وتفاعل 

كبير.
ــــى الــفــرقــة  ــقـــدم الـــشـــكـــر إلـ ــم تـــنـــس مــــي أن تـ ــ ولـ
الموسيقية والــجــمــهــور الكويتي وشــركــة سين 
لإلنتاج ومديرها فيصل خاجة، كما عبرت عن 
سعادتها بلقائها األول مع مــروان خــوري الذي 

تعتبره أحد أفضل األصوات المقربة لها.

الجمهور متعطش للمزيد 
من الحفالت

مي فاروق في إحدى وصالتها الغنائية مي فاروق ومروان خوري على المسرح

مروان خوري ومي فاروق يتألقان على المسرح في »ديو« غنائي بصحبة الفرقة الموسيقية

من جمهور الحفل
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إدراج السدو 
على قائمة 

التراث الثقافي 
بـ »اليونسكو« 
إنجاز يضاف 

إلى الكويت

خبريات

تستعد الفنانة غادة عادل 
لتقديم أولى تجاربها 

بالبطولة املسرحية ضمن 
فعاليات موسم الرياض، 

من خالل مسرحية »فرصة 
سعيدة«، التي ستعرض 

ملدة 5 لياٍل.
املسرحية، التي تنتمي 

لنوعية األعمال الكوميدية، 
يشارك فيها: شريف سالمة، 

ومحمد عبدالرحمن، 
ومحمد شاهني، إضافة 
إلى منير مكرم ومحمد 

رضوان، فيما يباشر إخراج 
املسرحية الفنان أشرف 

زكي، الذي سيجري بروفات 
كاملة قبل يومني من 

انطالق العرض على خشبة 
مسرح محمد العلي.

شهدت املسرحية تغيرات 
عدة في الفترة املاضية، 

حيث كان يفترض أن 
تقدمها الفنانة منة شلبي 

بمعالجة مختلفة، لكن 
جرى االستقرار على غادة 

عادل، بعد اعتذار منة، نظرًا 
النشغالها خالل الفترة 

الحالية.

غادة عادل تعرض »فرصة 
سعيدة« بموسم الرياض

أكد السيناريست صالح 
الجهيني، أن الجزء الثالث 
من فيلم »والد رزق«، الذي 

يتقاسم بطولته أحمد عز، 
وأحمد الفيشاوي، وأحمد 

داود، وعمرو يوسف، وكريم 
قاسم، سيعرض عام 2024، 
وليس العام املقبل، مؤكدًا 

أن العمل على أجندة الخطة 
خالل الفترة املقبلة.

وأشار الجهيني إلى أن 
الجزء الجديد لم يتم البدء 

بتصويره، وال يزال قيد 
التحضير، بحيث سيكون 

موعد العرض العام بعد 
املقبل، بعد االعتقاد أن 

الفيلم قد انطلق تصويره 
عقب مقطع فيديو نشره 
الفنان أحمد الفيشاوي 

عبر حسابه بـ »إنستغرام« 
يتحدث فيه عن عرض 

الفيلم قريبًا.
»والد رزق« سيضم نفس 

فريق العمل الذي قدم 
الجزأين األول والثاني 

مع املخرج طارق العريان، 
وسيشهد ظهور شخصيات 

جديدة في األحداث يجري 
االتفاق عليها.

»والد رزق 3« في 2024

يعود الفنان محمد منير 
للقاء جمهوره في القاهرة 

بحفل ضخم، بعد غياب 
طويل، من خالل حفل 

سيجري إقامته بالتزامن 
مع احتفاالت رأس السنة، 

وتحديدًا 30 ديسمبر.
وحرص منير على االتفاق 

مع الشركة املنظمة على 
إتاحة التذاكر بأسعار 

مناسبة للجمهور، كما 
حصل املنظم على املوافقات 

األمنية الالزمة إلقامة 
الحفل، وستكون التذاكر 

متاحة للجمهور خالل 
األيام املقبلة من خالل ثالث 

فئات مختلفة.
ر منير بالوقت 

ِّ
يحض

الحالي أللبومه الجديد، 
كما أعلن الشهر املاضي، 
ويستمع فيه للعديد من 

الكلمات واأللحان، لالختيار 
بينها، كان آخرها أغنية 

»سالوجا«، التي كتبها 
أمير طعيمة، ولحنها عمرو 

مصطفى، فيما يتوقع 
أن تطرح األغنية خالل 

احتفاالت رأس السنة ضمن 
الدعايا الخاصة باأللبوم.

محمد منير في حفل 
»رأس السنة«
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إعالن الفائزين بجوائز »سوق البحر األحمر«إعالن الفائزين بجوائز »سوق البحر األحمر«
ج مهرجان البحر األحمر  تــوَّ
الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي الــفــائــزيــن 
في سوق البحر األحمر بجوائز 
عـــيـــنـــيـــة ونــــــقــــــديــــــة، فــــــي خـــتـــام 
الــفــعــالــيــات الــتــي جـــرت خـــالل 4 
أيــــــام، عــلــى هـــامـــش الــمــهــرجــان 
 بــجــدة، 

ً
الــــدولــــي الـــمـــقـــام حـــالـــيـــا

مها الداعمون والرعاة. والتي قدَّ
ووفـــــــــــــــــق وكــــــــــالــــــــــة األنـــــــــبـــــــــاء 
السعودية، منح صندوق البحر 
 
ً
األحـــمـــر 6 جـــوائـــز نــقــديــة، وفــقــا
الختيار لجنة التحكيم، وهــي: 
جــائــزة التطوير بقيمة 35 ألف 
ــلـــة إلــى  دوالر فـــي مـــشـــروع »رحـ
القدس«، وجائزة التطوير بقيمة 
 لمشروع »أوالد الغولة«، 

ً
35 ألفا

وجائزة اإلنتاج بقيمة 100 ألف 
في مشروع »المتشردين«، إضافة 
إلى جائزة معمل البحر األحمر 
للمشاريع العربية بقيمة 100 
ــــف وحــــصــــل عــلــيــهــا مـــشـــروع  ألــ
»عـــائـــشـــة ال تــســتــطــيــع الــطــيــران 
بــعــد اآلن«، وجـــائـــزة الــمــشــاريــع 
ــة بـــقـــيـــمـــة 100 ألـــف  الــــســــعــــوديــ
لمشروع »كبش الفداء«، وجائزة 
الــســوق للمشاريع بعد اإلنتاج 
بقيمة 30 ألف دوالر في مشروع 

»كذب أبيض«.
ــــت شـــبـــكـــة إي آر تــي  ــدمــ ــ وقــ
الجوائز النقدية، حيث حصلت 
ــع فـــــي الـــعـــالـــم  ــ ــوزيـ ــ ــتـ ــ ــــوق الـ ــقـ ــ حـ
العربي للمشاريع العربية على 
جائزتين؛ األولى بقيمة 50 ألف 

دوالر في مشروع »حزب العلكة«، 
ــزة الــثــانــيــة لــلــمــشــاريــع  ــائـ ــجـ والـ
 في 

ً
الــســعــوديــة بــقــيــمــة 50 ألـــفـــا

مشروع »أنت الشاعر وأنا طيف«.
فيما قدمت شركة سينيويفز 
لخدمات التوزيع جائزة بقيمة 
50 ألـــف دوالر لــمــشــروع »كبش 
ــــت شــــركــــة مـــاد  ــدمـ ــ الـــــــفـــــــداء«، وقـ
سوليوشنز لــخــدمــات الــتــوزيــع 
 لــمــشــروع »مــا 

ً
جــائــزة بـــ 50 ألــفــا

وراء النخيل«.
كذلك منحت مجموعة »إم بي 
ســــي« 3 جـــوائـــز نــقــديــة لــحــقــوق 
ــم الـــعـــربـــي،  ــالـ ــعـ الــــتــــوزيــــع فــــي الـ
هـــــي: جــــائــــزة شــــاهــــد لـــمـــشـــروع 
سعودي بقيمة 120 ألــف دوالر 
في مشروع »آخر أيام الصيفية«، 
وجائزة شاهد لمشروع سعودي 
 حصدها مشروع 

ً
بقيمة 70 ألفا

ــة الـــســـيـــل«،  ــافـ »الــــرقــــص عـــلـــى حـ
وجــائــزة شاهد لمشروع عربي 
 في مشروع »رجال 

ً
بقيمة 40 ألفا
في الشمس«.

م مركز السينما العربية  وقــدَّ
)ACC(، جــائــزتــيــن فـــي مــرحــلــة 
الــتــطــويــر أو اإلنـــتـــاج لــمــشــروع 
سعودي واحد، ولمشروع عربي 
ــة فــــي 2023  ــالـــمـــشـــاركـ واحـــــــد بـ
مــعــمــل روتـــــــردام، فـــي الــمــشــروع 
ــا  الـــســـعـــودي »أنـــــت الـــشـــاعـــر وأنـ
طيف«، والمشروع العربي »رحلة 
إلى القدس«. كما قدمت شركة ذا 
ســل ثــالث جــوائــز ألفــالم مرحلة 

مــا بــعــد اإلنـــتـــاج، حــيــث تــم منح 
ــائـــزة األولـــــــى، الـــتـــي تشمل  الـــجـ
حزمة DCP كاملة بقيمة ثمانية 
آالف دوالر، لمشروع »عصابات«، 
وحصل على الجائزتين الثانية 
والثالثة، التي تشمل كل منهما 
حــزمــة تــرويــجــيــة كــامــلــة بقيمة 
12 ألــف دوالر، مشروع »كيان«، 

ومشروع »المرهقون«.
ومنحت جائزة ليث برودكشن 
ــن عـــيـــنـــيـــتـــيـــن؛ األولــــــى  ــيـ ــزتـ ــائـ جـ
للمونتاج المعنية بالمشاريع 
ــيـــد اإلنـــــجـــــاز بــقــيــمــة 50 ألـــف  قـ
دوالر لمشروع »كيان«، والثانية 
ــات الـــــــمـــــــزج الــــصــــوتــــي  ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ لــ
للمشاريع قيد اإلنجاز بقيمة 20 
 في مشروع »بانيل وآداما«.

ً
ألفا

وقــدمــت شــركــة أوتــيــكــونــز 3 
جوائز عينية؛ واحدة لمشاريع 
ســـوق الــبــحــر األحــمــر لخدمات 

االســتــشــارة الموسيقية بقيمة 
ألفي دوالر في مشروع »ما وراء 
الـــنـــخـــيـــل«، والـــثـــانـــيـــة والــثــالــثــة 
للمشاريع قيد اإلنــجــاز بقيمة 
6 آالف لــلــتــرخــيــص واإلشــــراف 
ــــذب  ــمــــشــــروع »كـ ــقـــي لــ ــيـ الـــمـــوسـ
أبيض« والجائزة األخرى بقيمة 
10 آالف إلنــــتــــاج الــمــوســيــقــى 
التصويرية األصلية في مشروع 

»يونان«.
 كما منحت شركة تيترا فيلم 
جائزة عينية عبارة عن إنتاج 
الـــتـــرجـــمـــات، أو إنـــتـــاج مــلــفــات 
ــعـــرض الــرقــمــيــة، أو خــدمــات  الـ
6 آالف دوالر  ــمـــة  ــيـ ــقـ ــــث بـ ــبـ ــ لـ ا

لمشروع »بانيل وآداما«.
)د ب أ(

من أجواء تكريم الفائزين

لقطة جماعية للمكرمين

»الهبان«... موسيقى شعبية 
في »اليرموك الثقافي«

• عزة إبراهيم
لــلــفــنــون الـــتـــراثـــيـــة جــمــهــورهــا الـــــذي يــبــحــث عــنــهــا، ويــتــلــهــف 
ر ما تحمله من أصالة وُرقي وتقاليد متوارثة عبر  لحضورها، ويقدِّ
 من خالل الحضور الذي اكتظ به مسرح 

ً
األجيال، وهو ما ظهر جليا

مركز اليرموك الثقافي في األمسية الموسيقية الشعبية »الهبان«، 
أمس األول، التي نظمتها دار اآلثار اإلسالمية.

وتــفــاعــل الــجــمــهــور مــع الموسيقى الــحــركــيــة واالســتــعــراضــات 
ت موسيقى »الهبان«،  التراثية القادمة مــن بــر فـــارس، حيث جــاء
وتعني بالفارسية القربة، وهــي اســم اآللــة، وكذلك اســم الرقصة، 
والتي ُيطلق عليها رقصة المناديل، إلى جانب مجموعة من أغنيات 

التراث الموسيقي التي قدمها الفنان فاضل كنكوني بامتياز.
وامتزجت األمسية بخالصة مميزة من فنون الهبان المختلفة، 
والــتــي تشمل الــفــن الخيالي والــدســمــالــي والــخــمــيــري والساحب 
والليوة والفن الطحاني، حيث يعزف الهبان في حفالت الزفاف 
واألعياد، وينحدر أصلها من جنوب إيران، فيما يسمى بر فارس، 
وتعزف عــادة باألماكن المفتوحة، حيث تتأثر موسيقى الهبان 

بالموسيقى اإلفريقية والفارسية والهندية والعربية المجاورة.

آلة الهبان

بثينة العيسى في معرض 
العراق الدولي للكتاب

أطلق معرض العراق الدولي 
لــلــكــتــاب دورتـــــه الــثــالــثــة، أمــس 
ــل اســــــم الــمــفــكــر  ــمـ األول، وتـــحـ
والمؤرخ هادي العلوي )-1932
1998(، بمشاركة أكثر من 300 
دار نشر من 20 دولة تقدم نحو 

مليون عنوان كتاب.
ــــف الـــــمـــــعـــــرض  ــيـ ــ ــــضـ ــتـ ــ ــسـ ــ ويـ
مجموعة مــن الــعــقــول المفكرة 
والمبدعة عربيا، منهم الروائية 
الـــكـــويـــتـــيـــة بـــثـــيـــنـــة الـــعـــيـــســـى، 
ــة الـــعـــمـــانـــيـــة بــشــرى  ــ ــيـ ــ ــــروائـ والـ
خلفان، والكاتب الليبي محمد 
الــنــعــاس، والـــروائـــيـــة الــســوريــة 
لينا هويان الحسن، والروائي 
المصري طــارق إمـــام، والكاتب 

البحريني حسن مدن.
وقدمت فرقة معهد الدراسات 
الــمــوســيــقــيــة مــعــزوفــات تــراثــيــة 
وحــديــثــة عــلــى الــمــســرح الكبير 
بـــأرض مــعــرض بــغــداد الــدولــي 
مع عزف على البيانو في الباحة 
ــم  ــراسـ ــل بــــــدء مـ ــبـ الــــخــــارجــــيــــة قـ

االفتتاح.
وتـــشـــارك فــي الــمــعــرض دور 
نشر من مصر واألردن وسورية 
ولــــبــــنــــان واإلمـــــــــــــــارات وإيـــــــــران 
وتونس وإيطاليا، مع مشاركة 
ــة لــــــدار شــــــؤون الــثــقــافــة  ــعــ واســ
العامة بوزارة الثقافة والسياحة 
واآلثار العراقية بأكثر من 1000 
ــي مــخــتــلــف الــحــقــول  ــوان فــ ــنــ عــ

الفكرية والعلمية واالجتماعية.
ــعــــرض، الــــذي  ــمــ ويـــســـتـــمـــر الــ
تنظمه الشركة العامة للمعارض 
والخدمات التجارية العراقية، 
ــــدى  ــمــ ــ ــ ــة ال ــ ــســ ــ ــؤســ ــ ــة مــ ــ ــ ــايـ ــ ــ ــرعـ ــ ــ بـ
ــنـــون،  ــفـ ــة والـ ــافـ ــقـ ــثـ لــــإعــــالن والـ
ــتــــى 17 الـــــــجـــــــاري، ويـــشـــمـــل  حــ
برنامجه مجموعة من الندوات 
ات  والجلسات الفكرية واللقاء
واألمسيات الشعرية، إضافة إلى 

العروض الفنية والموسيقية.

بثينة العيسى

»بيت الشعر« يقدم قصائد نثرية إنسانية
• فضة المعيلي

نــظــم »بـــيـــت الـــشـــعـــر« فـــي رابــطــة 
األدباء الكويتيين أمسية شعرية على 
مسرح د. سعاد الصباح، مع الشعراء 
صالح دبشة، ونادي حافظ، وسعد 
األحـــمـــد، حــيــث ألــقــوا فيها قصائد 
نثرية تعبر عن التجارب اإلنسانية، 

وانتهت بتكريمهم.
أدارت األمسية رسمية العنزي، 
التي رحبت بالضيوف وأعطت نبذة 
عن الشعراء الثالثة المشاركين في 
األمسية، ثم تركت المنصة للشاعر 
دبشة ليقدم مجموعه من قصائده 
الـــــــذي اســـتـــخـــدم فــيــهــا األســـالـــيـــب 
الفنية التي منحت تجربته الشعرية 
وهــــجــــا جـــمـــالـــيـــا، ومـــنـــهـــا »غــيــمــة 
عالية«، »ال تلمس الريح«، » الباب«، 
»القرقيعان«، »العيد« ليقول: »العيد 
غدا، سنخرج إلى الشارع كطيارات 
ورقية، أمهاتنا يمسكن بالخيوط، 
ــل عـــيـــد، تــمــتــلــئ ديــوانــيــتــنــا  ــي كــ فــ
باألقارب واألصدقاء، أتأملهم، أتابع 
أيديهم وهي تتقلب في الهواء، حين 

يتحدثون«.

إطار إنساني
ــــادي حــافــظ  وألـــقـــى الــشــاعــر نـ
مجموعة مــن القصائد النثرية 
بعضها كتب أخيرا، واألخرى في 
فترات سابقة، الفتا إلى أن أغلب 
قصائده تدور في إطار إنساني 
يتعلق بمصير البشر، الفتا إلى 
أنها قصائد ربما تنتصر إلنسان 

هذا العصر.

 وعند سؤاله أيهما اقوى: الشعر 
أو الرواية؟ أجاب بأنه »ليست هناك 
مفاضلة بين جنسين أدبيين، الرواية 
لــهــا عالمها وأجــــواؤهــــا اإلبــداعــيــة 
وشــخــوصــهــا، وأبـــطـــالـــهـــا، وأيــضــا 
الشعر له لغته الخاصة، وخياالته 
ا  وتصاويره، ولو لم يكن الشعر مهّمً
وجميال لما استعان به الروائيون 

في لغتهم«.
 ومن قصائده التي قرأها »ندخل 
السابعة«، »ال تنتظروا مني قصيدة 
ــا لن  ــمــ ــقــــول فـــيـــهـــا: »ربــ رائـــــعـــــة«، ويــ
نوقف الــحــرب، لو ألقينا وردة، في 
طريق جندي يشد الخطى باتجاه 
الــجــبــهــة، لـــو صــدحــنــا بــأغــنــيــة في 
وجـــه الــعــاصــفــة، لــو لــّوحــنــا لغريق 
بابتسامة، لو تركنا لسجين شيئا 
من خياالتنا، التي ظللنا طيلة الليل، 

نحشو بها رؤوس أوالدنا«.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال الـــشـــاعـــر سعد 
األحمد إنه دائما في قصائده يكتب 
عن التجربة اإلنسانية بشكل عام، 
في دواوينه الثالثة األولى، لكنه في 

قصائده الجديدة تطّرق إلى التجارب 
العاطفية، مضيفا أنه في بداية السنة 
 أبتلُع 

ً
أصدر ديوانا بعنوان »وحيدا

البحر« عن دار مرايا للنشر والتوزيع. 
ــواء قــصــائــده العاطفية  ومـــن أجــ
التي قرأها: » يقول درويش: ال أريد 
من الحب غير البداية، ال شيء يبقى 
عند البداية، ال شيء ينتهي، تقول 
وداعــا، رغم أنك تدرك أنها إلى لقاء 

قريب«. 
وعلى هامش األمسية، قال رئيس 
»بــيــت الــشــعــر« الــشــاعــر عبدالعزيز 
المشاري إن البيت أقام مجموعة من 
األمسيات الشعرية بتنوع الشعراء، 
ومــنــهــا أمــســيــة »مــوســيــقــى الشعر 
العربي... قضايا التطور والنغمية 
واإللقاء«، شارك فيها العميد السابق 
للمعهد العالي للفنون الموسيقية، د. 
حمد الهباد، وأستاذ األدب العربي 
والنقد، د. مصطفى عطية، مشيرا إلى 
أن جميع األمسيات تسجل وتعرض 

على »يوتيوب«.

لقطة جماعية لحضور األمسية

األنصاري: االحتفاء بالكويت عاصمة للثقافة العربية 
2025 فرصة لتحقيق أهدافنا

ــيــــن الــــعــــام للمجلس  ــقـــى األمــ ألـ
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
ــاري،  ــ ــــصـ ــابــــة د. عــيــســى األنـ بــــاإلنــ
كلمة وزيـــر اإلعـــالم والثقافة وزيــر 
الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن 
ــر الـــــــــــــوزراء  ــمــ ــؤتــ ــمــ الـــــمـــــطـــــيـــــري، بــ
المسؤولين عــن الــشــؤون الثقافية 
ــي أكـــد  ــتــ ــن الــــعــــربــــي، والــ ــوطــ ــي الــ فــ
خاللها أن الكويت عازمة، من خالل 
استراتيجية متكاملة، على تقديم 
المزيد مــن الــدعــم للفنون واآلداب 
 
ً
خـــالل الــفــتــرة الــمــقــبــلــة، خصوصا

رب االحتفال بالكويت 
ُ
بالتزامن مع ق

عاصمة للثقافة العربية لعام 2025، 
الــذي سيكون فرصة لتحقيق عدد 

من األهداف الثقافية.

وأوصت الدورة الـ 23 من مؤتمر 
ــوزراء الــمــســؤولــيــن عــن الــشــؤون  ــ الــ
الــثــقــافــيــة فـــي الـــوطـــن الــعــربــي في 
ختام أعمالها بالرياض، أمس األول، 
بمواصلة تنفيذ مقتضيات الخطة 
الشاملة المحدثة للثقافة العربية، 
وإطــالق مبادرات ومشاريع عربية 
تنسجم ومتطلبات العقد العربي 

للحق الثقافي.
ــر، الــــــذي  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــمـ ــ كــــمــــا خــــــــرج الـ
استضافته وزارة الثقافة السعودية 
بــالــتــعــاون مـــع الــمــنــظــمــة الــعــربــيــة 
للتربية والثقافة والعلوم )الكسو(، 
ــد مــن  ــزيـ ــمـ ــالـ ــدة يــــــوم واحـــــــــد، بـ ــمــ لــ
التنسيق لخريطة العمل الخمسية 
للملفات العربية المشتركة لتسجيل 

التراث غير المادي لدى منظمة األمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
)يــونــســكــو(، والــمــزيــد مــن التعاون 
لـــمـــبـــادرة مــنــظــمــة ألــســكــو، لــوضــع 
خطة إنقاذ التراث الثقافي بالبلدان 

العربية.
وقال الوزير المطيري، في كلمة 
بــالــمــؤتــمــر، ألــقــاهــا نــيــابــة عــنــه د. 
األنصاري، إن هذا المؤتمر مناسبة 
ــة فــي  ــيـ ــربـ ــعـ لـــتـــوحـــيـــد الــــجــــهــــود الـ
المجاالت الثقافية المختلفة، بما 
في ذلك التعاون في سبيل تسجيل 

التراث غير المادي.

صون التراث
وأشار األنصاري إلى أن منظمة 
 من الملفات 

ً
يونسكو أضافت عددا

الــعــربــيــة الــمــشــتــركــة عــلــى قــائــمــة 
التراث غير المادي خالل اجتماعات 
الــــــــــدورة الـــــــ 17 لـــلـــجـــنـــة الـــدولـــيـــة 
الحكومية لصون التراث الثقافي 
غير المادي التابعة لـ »يونسكو«، 
التي أقيمت في الرباط، منها إدراج 
أول ملف عربي ألفضل ممارسات 
لصون التراث الجيد الذي تقدمت 
به الكويت، ممثلة بجمعية السدو 

الحرفية، على قائمة التراث 

الثقافي غير المادي للبشرية.
ن أن هذا اإلدراج الدولي، الذي  وبيَّ
يضاف إلى رصيد اإلنجازات في هذا 
 
ً
 كويتيا

ً
 وطنيا

ً
المجال، ُيعد »جهدا

ــة الــــتــــراث الـــثـــقـــافـــي غير  فــــي خـــدمـ
 على دوره 

ً
 واضحا

ً
المادي، وتأكيدا

في تعزيز الهوية الثقافية للبالد، 
وتجسيد التنمية المستدامة«.

وقــــــال إن »اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عمل 
الحكومة فــي الكويت تستند إلى 
التنمية الشاملة والمستدامة، التي 
تـــأخـــذ فـــي االعـــتـــبـــار الــــــدور المهم 
المنوط بالقطاعات الشبابية في 
قيادة قاطرة الحاضر والمستقبل«.

خطة استراتيجية
منا باعتماد الخطة 

ُ
وأضــاف: »ق

االستراتيجية للمجلس الوطني، 
 إلطالقها في الفترة المقبلة، 

ً
تمهيدا

لــيــكــون حــاضــنــة شــبــابــيــة ثقافية، 
 لــلــتــوجــهــات الــعــامــة للخطة 

ً
وفـــقـــا

ــــى دعــم  ــة إلـ ــادفـ ــهـ االســـتـــراتـــجـــيـــة الـ
وتطوير الحركة الثقافية والفنية 

واألدبية الكويتية«.
وأكــد أن التعاون الثقافي بين 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة يـــجـــب أن يــكــون 
بمستوى الطموح، وأن يمثل قوة 

 
ً
 للتنمية، واستثمارا

ً
للبناء، ودافعا

للمستقبل، فالعالقات الودية بين 
ــــدول الــعــربــيــة تــزخــر بــمــقــومــات  الـ
ثقافية متأصلة وعميقة تضرب 
جذورها في التاريخ القديم، مما 
يــجــســد مــجــد وروعــــــة الــحــضــارة 
العربية.وأعرب األنصاري عن األمل 
والــتــفــاؤل بـــالـــدورة الــــ 23 لمؤتمر 
ــوزراء الــمــســؤولــيــن عــن الــشــؤون  ــ الــ
الثقافية في الوطن العربي، والتي 
تدعو إلى توحيد الجهود العربية 
لتطوير منظومة الصناعات الثقافية 
واإلبداعية، وتعزيز دور الثقافة في 

صياغة المستقبل األخضر.
ــة  ــ ــافــ ــ ــقــ ــ ــثــ ــ حــــــضــــــر مــــــؤتــــــمــــــر »الــ
والـــمـــســـتـــقـــبـــل األخـــــــضـــــــر«، وزراء 
ومــســؤولــون مــن 20 دولــــة عربية، 
وجامعة الدول العربية، إلى جانب 
مــمــثــلــيــن عـــن الــمــنــظــمــات الــدولــيــة 
ــــد الــكــويــت  ــــم وفـ واإلقـــلـــيـــمـــيـــة، وضـ
الــمــشــارك: األمــيــن الــعــام المساعد 
لقطاع الثقافة في »الوطني للثقافة« 
عــائــشــة الـــمـــحـــمـــود، ومـــديـــر إدارة 
العالقات الثقافية الخارجية ومدير 
إدارة الــثــقــافــة بــالــمــجــلــس محمد 

بن رضا. مؤتمر وزراء الثقافة العرب

عيسى األنصاري
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الرقص في مواجهة 

مودريتش ورفاقه

صالبة »أسود األطلسي« 
أمام ثورة البرتغال السبت

االتحاد اإلسباني يقرر
إقالة إنريكي وتعيين

دي ال فوينتي
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17

ميسي يحمل آمال 
األرجنتين إلزاحة هولندا

البرازيل الستعادة الهيبة على حساب كرواتيا

ي 
َ
تنطلق اليوم منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، وذلك بمواجهت

المنتخب البرازيلي أمام نظيره الكرواتي، ثم األرجنتيني أمام الهولندي.
ويسعى المنتخب البرازيلي الى استعادة هيبته الضائعة بعد سلسلة من خيبات األمل في البطوالت العالمية 

السابقة، ولعل أكثرها قساوة هزيمته أمام ألمانيا في نصف نهائي مونديال 2014 على أراضيه وبين 
جماهيره، كما أنه لم يعّوض هذه الخيبة بعد أن أقصي من ربع نهائي مونديال روسيا 2018 على يد بلجيكا.

ويبدو »السيليساو« عاقدا العزم هذه المرة على إسعاد جماهيره واستعادة عرش الكرة العالمية من بوابة 
كرواتيا التي ال تبدو في أفضل حالتها، رغم بلوغها هذا الدور.

من جانب آخر، يلعب المنتخب األرجنتيني أمام نظيره الهولندي مباراة متكافئة، حيث قّدم المنتخبان مستوى 
جيدا حتى بلغوا هذا الدور، فعلى الرغم من هزيمته في مستهل مشواره أمام السعودية، فإن المنتخب 

األرجنتيني عاد بقوة وحقق الفوز في مباراتيه أمام المكسيك وبولندا، ليتصّدر المجموعة قبل أن يطيح 
أستراليا في ثمن النهائي، واليوم ستكون مواجهة هولندا هي االختبار الحقيقي األول لميسي ورفاقه من 

أجل الوصول الى قبل النهائي ومحاولة الظفر باللقب الغائب عن »التانغو« منذ أكثر من 30 عاما.

عبدالعزيز التميمي
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10:00م
األرجنتين x هولندا

اإلسباني الهوز 
يدير المباراة

اخــتــيــر الــحــكــم اإلســبــانــي 
مــاتــيــو الهــــوز إلدارة مــبــاراة 
األرجــنــتــيــن وهــولــنــدا الــيــوم، 
فــي دور الثمانية بمونديال 
2022 بــــقــــطــــر، وســــيــــعــــاون 
الهوز مواطناه باو سيبريان 
وروبرتو دياز، بينما سيكون 
ــقــــي فــيــكــتــور  ــريــ ــنــــوب افــ الــــجــ

غوميز حكما رابعا.
أمـــا حــكــام تقنية الفيديو 
»VAR« فــهــم األمــيــركــي كــايــل 
ــــده األول  ــاعـ ــ ــــسـ أتــــكــــيــــنــــز، ومـ
الــكــنــدي درو فــيــتــشــر، وحكم 
ــالــــي  ــطــ ــقـــنـــيـــة الـــتـــســـلـــل اإليــ تـ
ــانــــدرو جــيــاالنــتــيــنــي،  ــيــــســ ألــ
إضافة إلــى التشيلي خوليو 

باسكونيان.
وتـــعـــد هــــذه ثـــالـــث مـــبـــاراة 
يـــقـــودهـــا الهــــــوز تــحــكــيــمــيــا، 
بعد قطر والسنغال، وإيــران 
والــواليــات المتحدة فــي دور 

المجموعات.
)إفي(

بـــعـــد تــــأثــــره بـــاالنـــتـــقـــادات 
ــــال دور  ــيــــه خــ ــة إلــ ــهـ ــمـــوجـ الـ
الــمــجــمــوعــات مـــن مــونــديــال 
قـــطـــر، لــجــأ دنـــــزل دامــفــريــس 
إلـــى معالجته الــنــفــســيــة، من 
أجل مساعدته على التعامل 
مع الضغط، وكانت النتيجة 
أن لعب الـــدور األســاســي في 
قـــيـــادة مــنــتــخــب هــولــنــدا إلــى 

الدور ربع النهائي.
ويأمل ظهير إنتر اإليطالي 
أن يواصل تألقه حين يلتقي 

»البرتقالي« مع األرجنتين. 
ــر دامــفــريــس أن »الــشــك«  أقـ
بــــدأ يــشــق طــريــقــه إلـــيـــه بعد 
االنــتــقــادات الــمــوجــهــة لــه من 
بــعــض الــنــجــوم الهولنديين 
ــتـــى وســـائـــل  الـــســـابـــقـــيـــن، وحـ
اإلعام اإليطالية التي راقبت 

أداءه، كونه من نجوم إنتر. 
 
ً
وكـــان الــهــولــنــدي صريحا
ــمــــوضــــوع فــي  ــذا الــ ــ بــــشــــأن هــ
المنطقة اإلعامية المختلطة 
ــتـــاد خــلــيــفــة، بــعــد الــفــوز  السـ
على الــواليــات المتحدة 1-3 
بهدف وتمريرتين حاسمتين 

منه. 
وظــــهــــر دامــــفــــريــــس، الــــذي 
ــمــــود الـــذهـــنـــي  يــعــتــبــر »الــــصــ
« فـــي 

ً
 أســـــــــاســـــــــيـــــــــا

ً
جـــــــانـــــــبـــــــا

الرياضات عالية المستوى، 
فــــي أفــــضــــل صـــــــورة لــــه أمــــام 

الواليات المتحدة. 
 3 -5 -2 وبـــــفـــــضـــــل خـــــطـــــة 
المفضلة لــدى مدربه لويس 
ــألـــق دامـــفـــريـــس  ــان خــــــال، تـ ــ فـ
على الجهة اليمنى مــن خط 

الـــــــوســـــــط، فــــصــــنــــع تــــمــــريــــرة 
حاسمة في الدقيقة العاشرة 
ــــرى  ــاي، وأخــ ــ ــبـ ــ لــمــمــفــيــس ديـ
نــســخــة طـــبـــق األصــــــل لـــدالـــي 
 
ً
 ثالثا

ً
بليند، ثــم سجل هــدفــا

 قبل عشر دقائق من 
ً
حاسما

صافرة النهاية، ليلعب بذلك 
الــــــدور الــرئــيــســي فـــي قــيــادة 

باده إلى ربع النهائي.
إنجاز المساهمة المباشرة 
بـــثـــاثـــة أهــــــــداف فــــي مـــبـــاراة 
واحـــدة بــكــأس الــعــالــم لاعب 
ــــم يـــســـبـــقـــه إلـــيـــه  ــدي، لـ ــنــ ــولــ هــ
ســــوى الــنــجــمــيــن الــســابــقــيــن 
يوهان كرويف )1974( وروب 

رنسنبرينك )1978(.
ــولـــة األولــــــى  ــطـ ــبـ لـــيـــســـت الـ
ــتـــر، إذ  يــتــألــق فــيــهــا العــــب إنـ
ــه أن أبـــــــرز مـــواهـــبـــه  ــ ســـبـــق لـ
الــتــســارعــيــة فـــي الــســبــريــنــت 
خـــال كـــأس أوروبــــا الصيف 
الــــمــــاضــــي، لـــكـــن فــــي حــيــنــهــا 
ــن  ــمـ ـ

ُ
ــدا مــــــن ث ــ ــنـ ــ ــولـ ــ عـــــــــــت هـ ودَّ

ــي ُحــنــيــن أمــام 
ّ
الــنــهــائــي بــخــف

التشيك 2-0.
وبعدما اكتسب دامفريس 
وزمـــــــــــــــــــــــــــــاؤه قـــــــــــــــــوة خـــــــــال 
الــمــواجــهــات األربـــــع األولــــى، 
يدخلون موقعة اليوم بروح 

معنوية مرتفعة.

دامفريس

             بليند نجم هولندا

الهوز

»التانغو« و»الطواحين«»التانغو« و»الطواحين«
لمواصلة الحلملمواصلة الحلم

فان غال: استعدادنا جيد للمباراة
ــال مــــدرب  ــ ــان غـ ــ ــد لـــويـــس فـ ــ أكـ
المنتخب الهولندي لكرة القدم، 
ــز لــخــوض  ــاهــ  الـــمـــنـــتـــخـــب جــ

ّ
أن

مباراة اليوم أمام األرجنتين في 
الــــدور ربـــع الــنــهــائــي مــن بطولة 

كأس العالم  قطر 2022.
وقــــــــال لــــويــــس فــــــان غــــــال فــي 
ــــس  ــي أمـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــــصـ ــر الـ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــمـ ــ الـ
»جــــاهــــزون لـــمـــبـــاراة الـــيـــوم أمـــام 
األرجنتين. من الصعب أن نلعب 
بــطــريــقــة هــجــومــيــة. طــورنــا أداء 
المنتخب في االهتمام بالجانب 
الدفاعي، وطريقة لعبنا الدفاعية 
أصــبــحــت تطبق فــي الــعــديــد من 

المنتخبات العالمية«.
وأضاف »المنتخب الهولندي 
يـــســـعـــى ألن يــــكــــون مـــــن أفـــضـــل 
المنتخبات فــي الــعــالــم. الفريق 
أصـــبـــح يـــقـــدم مــســتــويــات جــيــدة 
ــلـــى الــــدفــــاع  بـــطـــريـــقـــة تــعــتــمــد عـ
والــمــبــاريــات الــتــي خــاضــهــا في 
ــك«،  ــ ــيــــدال تــــؤكــــد ذلــ ــذه الــــمــــونــ ــ هــ

 أن تحصل هولندا على 
ً
متمنيا

لقب هذه البطولة.
ــبـــاراة  ــلـــمـ ــداده لـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وعــــــن اسـ
 
ً
قـــال فـــان غـــال »اســتــعــددنــا جــيــدا

لــــمــــبــــاراة الـــــيـــــوم، حـــتـــى ركـــــات 
الجزاء الترجيحية تدربنا عليها، 
وســنــقــدم كـــل مـــا لــديــنــا مـــن قــوة 

لتحقيق الفوز. علينا أن نتحمل 
الضغط خال المباراة«.

وأشاد مدرب هولندا بوصول 
المنتخب المغربي لربع نهائي 
ــبـــون  الــــمــــونــــديــــال، وقــــــال »الـــاعـ
المغاربة يقدمون مستوى فنيا 
 
ّ
عــالــيــا فـــي الـــمـــونـــديـــال، كــمــا أن
مــدرب المنتخب وليد الركراكي 

ُوِفق بشكل كبير«.
ــــب  ــــاعـ مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال الـ
ــــدي مـــمـــفـــيـــس ديــــبــــاي  ــنـ ــ ــولـ ــ ــهـ ــ الـ
»لويس فان غال مدرب كبير غّير 
الكثير فــي المنتخب والنتائج 
ــه  ــتـ ــتـــه ورؤيـ تــثــبــت ذلــــــك، صـــرامـ
وشــخــصــيــتــه مـــن أهــــم مــمــيــزات 
ــتـــخـــب قـــــــــوي، ونـــجـــح  ــنـ بـــــنـــــاء مـ
ــز قـــــــوة الـــمـــنـــتـــخـــب،  ــزيــ ــعــ ــي تــ ــ فــ

فـــــــهـــــــو مــــــــــــــــدرب لــــــــــه رؤيــــــــــة 
واضــحــة يــقــوم بإيصالها 
لعناصر المنتخب خال 

التدريبات«.

سكالوني: الخصم يقّدم كرة قدم عصرية
قال المدير الفني لمنتخب 
األرجنتين، ليونيل سكالوني، 
إن مــواجــهــة هــولــنــدا فـــي ربــع 
نــهــائــي الـــمـــونـــديـــال، ســتــكــون 
 الــخــصــم يــقــدم كــرة 

ّ
قــويــة، ألن

 الـــى انــه 
ً
قـــدم عــصــريــة، مــشــيــرا

»ال نريد استباق األمــور حول 
الـــخـــطـــة، الـــمـــدربـــون يــلــجــأون 
كــثــيــًرا إلــــى تــعــديــل األســـلـــوب 
على مدار المباراة، سنرى ما 

سيحدث«.
وتابع: »مندهش من انتشار 
األخبار حول إصابة رودريغو 
دي بول، المران كان مغلقا، هذا 
أمـــر غــريــب حـــول مــصــدر هــذه 

المعلومة«.
ولـــــــــــــــــفـــــــــــــــــت إلـــــــــــــى 
أنـــــــــــــه »حــــــــــالــــــــــة دي 
مــــاريــــا ورودريــــغــــو 
ستتحدد بعد مران 
الــيــوم، تدربنا على 

ركـــــات الــــجــــزاء، لــكــن ال نفكر 
فيها مطلقا ألنــهــا تــأتــي بعد 

الوقتين األصلي واإلضافي«.
ــات ربــــع  ــبــ ــخــ ــتــ ــنــ وقــــــــــــال: »مــ
الـــنـــهـــائـــي يــمــكــنــهــا الـــوصـــول 
إلــى نهائي الــبــطــولــة، الفرص 
ــيــــع،  ــن الــــجــــمــ ــ ــيـ ــ ــة بـ ــ ــاويـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ مـ
والـــتـــفـــاصـــيـــل تـــحـــســـم األمــــــر، 
ال يــمــكــن الـــبـــوح بــمــن أرشــحــه 

للتتويج«.
وشــــدد عــلــى أن »مــــا يــقــولــه 
فــان جــال مــدرب هولندا ليس 
ســــــــــًرا، كـــــــرة الـــــقـــــدم أصـــبـــحـــت 
تلعب كفريق، هولندا منتخب 
متوازن يملك مهاجمين، لكنهم 
يدافعون، هذه رؤيتي لهم في 

الوقت الحالي«.
وأوضح أنه »اليوم ستكون 
مباراة جميلة ورائعة، نتحدث 
ــــم مـــا  ــهـ ــ ــــديـ ــن لـ ــيـ ــبـ ــخـ ــتـ ــنـ ــن مـ ــ ــ عـ
يقولونه في الهجوم، سنتابع 

ــم عـــــن قــــــــرب، نــتــحــلــى  ــهــ ــاعــ دفــ
بالهدوء وسنقدم كل ما لدينا 

للفوز على هولندا«.
ــل  ــ وزاد ســــــكــــــالــــــونــــــي: »كــ
الــاعــبــيــن لــديــنــا ســاهــمــوا في 

تطوير الفريق، فرنانديز العب 
جيد، نحن راضــون عما قدمه 

معنا حتى اآلن«.
وقال: »ديباال لم يلعب ألنني 
أراه غير جاهز، هو العب جيد 

يمكنه أن يكون أساسيا، لدينا 
26 العـــبـــا ونـــدفـــع بــالــاعــبــيــن 
المناسبين من وجهة نظرنا«.

ــــاف: »هــدفــنــا الــتــركــيــز  وأضــ
على الفوز في الوقت األصلي، 
هــذا أمــر مــهــم، نسعى لتجنب 
ــافــــي أو الــلــجــوء  الـــوقـــت اإلضــ

لركات الترجيح«.
ولــفــت إلــى أنــه »لــقــد تابعت 
بعض مباريات هولندا، نمتلك 
فرصة تحسين بعض المراكز، 
وهناك بعض أوجه االختاف، 
كـــل مــنــتــخــب وطـــنـــي لـــه هــويــة 

وأسلوب لعب مختلف«.
وختم: »منتخب األرجنتين 
يقّدم مستويات رائعة، علينا 
ــدم كـــــــرة قـــــــدم جــمــيــلــة  ــ ــقـ ــ أن نـ
أحـــيـــانـــا، وقـــاســـيـــة فـــي بعض 

األوقات«.

   ميسي نجم األرجنتين

دامفريس الورقة الرابحةدامفريس الورقة الرابحة

 
ً
يواجه النجم األرجنتيني ليونيل ميسي اختبارا
 آخــر نحو تحقيق حلمه في إعــادة لقب كأس 

ً
صعبا

العالم لكرة القدم إلى باده من جديد، حينما يلتقي 
منتخب األرجنتين نظيره الهولندي بدور الثمانية 
لــمــونــديــال قطر 2022، الــيــوم )الــجــمــعــة(، على ملعب 

لوسيل.
وتعتبر الــمــبــاراة بمنزلة نهائي مبكر للبطولة، 
ــاءات الــســابــقــة الــتــي  ــقـ ــلـ ــى األذهـــــــان الـ حــيــث تــعــيــد إلــ
جمعت بين المنتخبين في كأس العالم، والتي كان 
أبرزها المباراة النهائية لنسخة المسابقة عام 1978 
باألرجنتين، والتي توج من خالها منتخب راقصي 
التانغو بلقبه األول في البطولة، عقب فوزه 3-1 على 

منتخب الطواحين.
ويــأمــل كــا المنتخبين اقــتــنــاص بــطــاقــة الترشح 
للمربع الذهبي في البطولة األهــم واألقــوى في عالم 
الساحرة المستديرة، من أجل مواصلة أحامهما، حيث 
يتطلع منتخب األرجنتين للتتويج بلقبه الثالث في 
، في حين يبحث منتخب 

ً
البطولة، واألول منذ 36 عاما

هولندا عــن حمل كــأس العالم للمرة األولـــى، بعدما 
صعد للمباراة النهائية 3 مرات.

تصدر المجموعة الثالثة

وخال مسيرته بالنسخة الحالية للمونديال، صعد 
المنتخب األرجنتيني، الـــذي يشارك 
في كأس العالم للمرة الـ 18، إلى دور 
الـ 16 عقب تصدره ترتيب المجموعة 

الثالثة، التي ضمت منتخبات بولندا 
والمكسيك والــســعــوديــة، برصيد 6 

نقاط، من فوزين وخسارة وحيدة.
وتـــأهـــل مــنــتــخــب األرجــنــتــيــن لـــدور 

الثمانية بالبطولة للمرة السابعة في 
النسخ العشر األخيرة للبطولة، إثر تغلبه 

2 - 1 على منتخب أستراليا في دور الـ 16، 
 بلوغ المربع الذهبي للمونديال 

ً
حيث يأمل حاليا

للمرة السادسة في تاريخه، والثانية في آخر 3 نسخ.
ويدين منتخب األرجنتين بفضل كبير في صعوده 
إلــى هــذا الـــدور لميسي، الـــذي ســاهــم بأربعة أهــداف 
مــن إجــمــالــي 7 أهــــداف أحــرزهــا الــفــريــق فــي البطولة 
حتى اآلن، عقب تسجيله 3 أهــداف، وقيامه بتمريرة 

حاسمة واحدة.
ويأمل ميسي، الذي توج بجائزة أفضل العب في 
الــعــالــم 7 مـــرات، كتابة اســمــه بــحــروف مــن ذهــب في 
تاريخ كرة القدم العالمية مع مواطنه الراحل دييغو 
مارادونا واألسطورة البرازيلي بيليه، اللذين جمعا 
بــيــن الــمــهــارة الــمــذهــلــة وحــصــد األلـــقـــاب والــجــوائــز 
والشعبية الطاغية، إضافة للفوز بكأس العالم، الذي 
مــــازال العـــب بــاريــس ســـان جــرمــان الــفــرنــســي يحلم 

بتتويجه األول بها.
ــل مــيــســي صــنــاعــة الــتــاريــخ مـــع المنتخب  ــ وواصـ
األرجنتيني في المونديال، عقب افتتاحه التسجيل 
خال مباراة أستراليا، التي شهدت خوضه المباراة 
رقــم 1000 فــي مسيرته داخـــل المستطيل األخــضــر، 
سواء مع منتخب باده، أو مع فريقيه؛ الحالي باريس 

سان جرمان، والسابق برشلونة اإلسباني.
ورغم أن هذا الهدف هو األول لميسي في األدوار 
اإلقصائية بالمونديال، لكنه حمل الرقم 9 في سجل 
أهدافه مع األرجنتين خال مسيرته الطويلة بكأس 
العالم، التي بدأت في نسخة 
عام 2006 بألمانيا، ليصبح 
ــيــــد  ــى ُبــــــعــــــد هـــــــــدف وحــ ــ ــلـ ــ عـ

مــن أجـــل مــعــادلــة الــمــهــاجــم الــســابــق جابرييل 
بــاتــيــســتــوتــا، الــــهــــداف الـــتـــاريـــخـــي للمنتخب 

الاتيني في المونديال.
ــــزز مــيــســي تـــصـــدره لــقــائــمــة الــهــدافــيــن  وعـ
التاريخيين لمنتخب األرجنتين، بتسجيله 
 في 169 مباراة خاضها مع الفريق 

ً
94 هدفا

بمختلف المسابقات، كما وصل إلى هدفه 
الـ 14 مع الفريق خال عام 2022، أكثر من أي 

عام ميادي آخر.

مهمة صعبة

من جانبه، يحلم منتخب هولندا بالظهور في 
الدور قبل النهائي لكأس العالم للمرة السادسة 
في تاريخه، في مشاركته الـ 11 بالمونديال، رغم 

صعوبة المهمة التي تنتظره.
ر فـــريـــق الـــمـــدرب الــمــخــضــرم لــويــس  وتـــصـــدَّ
فان غال ترتيب المجموعة األولى، التي ضمت 
منتخبات قطر والسنغال واإلكوادور، برصيد 7 

.
ً
 فوزين وتعاداًل وحيدا

ً
نقاط، محققا

ولم يجد المنتخب الهولندي أدنى صعوبة 
في اجتياز نظيره األميركي بدور الـ 16، بعدما 
تــغــلــب عــلــيــه 3-1، حــيــث حــســمــت خـــبـــرة العــبــيــه 
الــمــوقــف لمصلحتهم، رغــم مــحــاوالت المنتخب 

األميركي تحقيق المفاجأة.
ووضع دينزل دومفريس بصمته على أهداف 

منتخب هولندا في الــمــبــاراة، بعدما صنع هدفي 
زميليه ممفيس ديباي ودالــي بليند، قبل أن يحرز 

الهدف الثالث للمنتخب البرتقالي.
ويتطلع منتخب هولندا للثأر مــن خسارته أمــام 
األرجنتين بركات الترجيح في آخــر مواجهة جرت 
بينهما بكأس العالم، في الدور قبل النهائي بنسخة 

2014 فـــي الـــبـــرازيـــل، حــيــث كـــان فـــان غـــال يتولى 
حينها قيادة المنتخب الهولندي. 

 )د ب أ(

ليونيل سكالوني

فان غال

https://www.aljarida.com/article/7335


صراع التلميذ واالستاذصراع التلميذ واالستاذ
هــو أصغر مــدرب فــي مــونــديــال قطر لكرة الــقــدم، لكن في 
 يأمل األرجنتيني ليونيل سكالوني إثبات أن 

ً
سن الـ 44 عاما

 عندما يواجه األستاذ الهولندي لويس 
ً
قلة خبرته لن تقف عائقا

فان خال، اليوم )الجمعة(، في الدور ربع النهائي.
 
ً
اختبر تجربة المونديال للمرة األولى في روسيا 2018 مساعدا

من 
ُ
للمدرب خورخي سامباولي، وعقب فشل الخروج من الدور ث

النهائي أمام فرنسا 3-4، لم يكن سكالوني الخيار األول لتسلم 
زمام األمور الفنية في »البيسيليستي«.

ن  ومن دون أي تجربة سابقة مهمة على الصعيد التدريبي، عيَّ
 خالل عملية 

ً
 مؤقتا

ً
االتحاد األرجنتيني للعبة سكالوني مدربا

البحث عن بديل لسامباولي، لكن في النهاية فرض نفسه، وحصل 
 حتى عام 2026.

ً
على عقد نهائي، تم تجديده أخيرا

وبات سكالوني محط تقدير الجميع، بعدما أنهى فترة عجاف 
 بالفوز بـ »كوبا أميركا« أمام 

ً
لـ »راقصي التانغو« استمرت 28 عاما

البلد المضيف والعدو اللدود البرازيل 1 - صفر.
نجح، حيث فشل كل من دانيال باساريال، ومارسيلو بييلسا، 
وألــيــخــانــدرو ســابــيــال وخـــيـــراردو مــارتــيــنــو، واألبــــرز األســطــورة 
الراحل دييغو أرماندو مــارادونــا، الــذي تولى تدريب المنتخب 

لفترة عامين.
وبـــاتـــت صــفــعــة الـــخـــســـارة أمــــام الــســعــوديــة 1-2 فـــي مستهل 
مبارياتها بدور المجموعات، كارثة وطنية، وكادت تحطم أحالم 
األعظم في التاريخ، وفق عشاق الكرة المستديرة، ليونيل ميسي.
وبــــداًل مــن أن يــخــاف أو يــرتــجــف، طــالــب ســكــالــونــي الجميع 
 القلق في القلوب، وبالفعل بثت األرجنتين 

ً
بالهدوء والروية، مبددا

، بــفــوزيــن على المكسيك وبولندا 
ً
الـــروح فــي شرايينها مــجــددا

بالنتيجة ذاتها )2 - صفر(، لتتصدر مجموعتها، قبل أن تفوز 
من النهائي.

ُ
على أستراليا 2-1 في ث

ديباي... عودة الروح إلى الجسدديباي... عودة الروح إلى الجسد
ــدرب هـــولـــنـــدا، لــويــس فـــان خـــال،  يــعــتــبــر مــ
من مدرسة ملتزمة ال تخالف مبادئها، لكنه 
وضــعــهــا جــانــبــا بــعــض الـــشـــيء عــنــدمــا أعـــاد 
الـــروح الــى جسد نجمه »الــمــصــاب« ممفيس 
ــه عــشــيــة  ــدا إيـــمـــانـــه الـــكـــبـــيـــر بــ ــؤكــ ــــاي، مــ ــبـ ــ ديـ

مونديال قطر 2022.
وبــدأ ديــبــاي مسيرته الدولية عندما كان 
ــتـــل مـــع مــنــتــخــب بـــالده  ــا، واحـ ــامـ يــبــلــغ 20 عـ
المركز الثالث تحت قيادة فان خال في كأس 
ا من الفريق الذي  العالم 2014، لكنه كان جزء
غاب عن المشاركة في روسيا قبل 4 سنوات. 
وأعــاد فــان خــال بحذر ديــبــاي إلــى الفريق 
بعد تعرضه لإلصابة، واستخدمه كبديل في 
أول مباراتين لهولندا بالبطولة، فساعد في 
صنع أحد األهداف عندما فازت هولندا 0-2 
على السنغال في مباراتها االفتتاحية، ولعب 
الشوط الثاني بالتعادل 1-1 مع اإلكــوادور، 
ثــم بـــدأ ديــبــاي أول مـــبـــاراة لــه مــنــذ أكــثــر من 
شــهــريــن، حــيــث حــســم الــمــنــتــخــب الــبــرتــقــالــي 
مكانه في األدوار اإلقصائية بفوزه 2-0 على 

قطر المضيفة.

وفي مواجهة األميركيين الموهوبين 
ولكن قليلي الخبرة، توج ديباي هجمة 
رائعة شهدت 21 تمريرة بإحراز الهدف 
األول في الفوز 3-1، وكان هدفه الـ43 في 
85 مباراة دولية مع هولندا منذ ظهوره 
األول عام 2013، مما دفعه إلى التفوق 
ــيـــالر، لــيــصــبــح  ــتـ ــونـ عـــلـــى كـــــالس-يـــــان هـ

على مسافة 7 أهداف من الرقم القياسي 
المسجل باسم روبن فان بيرسي.

واجــتــمــع شــمــل فــــان خــــال وديـــبـــاي مــن 
جــديــد فـــي الــمــنــتــخــب الـــوطـــنـــي، وهــمــا 

يــحــلــمــان بــقــيــادة هــولــنــدا - الــتــي لم 
تهزم في 19 مباراة منذ تولي فان 

خــال لفترة ثالثة أغسطس 2021 
- لــلــفــوز بـــأول لــقــب لــهــا فــي كــأس 

العالم.

ديباي نجم هولندا

فان دايك: لن نخوض المواجهة 
ضد ميسي فقط

أبـــرز مــدافــع هــولــنــدا فيرخيل 
فــان دايـــك تأثير ليونيل ميسي 
في المباريات، ولكنه أشــار إلى 
ــيــــن آخـــــريـــــن فــي  ــبــ ــتــــوى العــ مــــســ
ــنـــي الــــذي  ــيـ ــتـ ــنـ الـــمـــنـــتـــخـــب األرجـ
سيواجهه اليوم، في مباراة ربع 

نهائي مونديال قطر 2022.
ــول:  ــ ــربـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ وقـــــــــــــال مــــــــدافــــــــع لـ
»ميسي من أفضل الالعبين مع 
كريسيتيانو رونالدو في العقود 
األخــيــرة. يجب احترامه لقاء ما 

حققه«.
وأضــــــــــــــــاف »لـــــكـــــنـــــنـــــا ال 

نــــســــتــــعــــد لــــمــــواجــــهــــتــــه 
ــــن لـــمـــواجـــهـــة  ــكـ ــ ــقــــط ولـ فــ
كــل منتخب األرجنتين. 
صــــــحــــــيــــــح أنـــــــــــــــه يــــــقــــــود 

األرجنتين. نعرف أن ميسي 
ــن  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ جـــــــيـــــــد. األرجـ

لــــديــــهــــا العــــبــــون 
كثيرون جيدون 
يــمــكــنــهــم صــنــع 
الفارق. كثيرون 
يجب مراقبتهم. 

ــكــــن هــــولــــنــــدا ال  لــ
تلعب ضــد ميسي، 

ــنــــدا ضــد  ــن هــــولــ ــكــ ولــ
األرجنتين«.

وأكـــــد أن فــريــقــه اســتــعــد لكل 
الــســيــنــاريــوهــات الــمــحــتــمــلــة في 
ــبــــاراة، ولــكــنــه أشـــــار إلــــى أن  الــــمــ
»األمور تصبح مختلفة في ملعب 
به 80 ألــف متفرج، وحين يكون 

نصف النهائي على المحك«.
ولم تخسر هولندا أي مباراة 
فـــي الــبــطــولــة حــتــى اآلن، ولــكــن 
الجماهير لم تتوقف عن انتقاد 

فريق المدرب لويس فان غال.
وقال فان دايــك: »ال تضايقني 
االنـــــــتـــــــقـــــــادات، حــــتــــى أنـــنـــي 
اتـــفـــهـــمـــهـــا. نــــحــــن أيـــضـــا 
نعتقد أن طــريــقــة لعبنا 
قــابــلــة للتحسن. اليـــزال 
هناك هامش للتحسن. 
الـــجـــيـــد هــو 
أننا نحرز 

تقدما«.
)إفي(

فان دايك

تاريخ زاخر يجمع بين المنتخبين 
األرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي والـــــــهـــــــولـــــــنـــــــدي فـــي 
مواجهاتهما السابقة، الــتــي شهدت 

منافسة محتدمة بينهما.
والــــتــــقــــى الـــمـــنـــتـــخـــبـــان فـــــي أربـــــع 
مواجهات نارية سابقة، جاءت كاآلتي: 
وقفت األرجنتين عاجزة أمام »الكرة 
الــشــامــلــة« الــتــي قــدمــتــهــا هــولــنــدا في 

مواجهتهما فــي كــأس الــعــالــم 1974، 
منذ صافرة البداية حتى النهاية، ما 
أدى إلى سقوطها بنتيجة ٠-٤ ال توفي 

حتى مدى تفوق الهولنديين.
كــــــــان يــــــوهــــــان كــــــرويــــــف فــــــي أوج 
 التسجيل 

ً
 ومختتما

ً
اته مفتتحا عطاء

م فيها »البرتقالي« أداًء  في مباراة قدَّ
 بــتــكــتــيــكــات جــــديــــدة أحـــدثـــت 

ً
مــــذهــــال

نقلة نوعية فــي كــرة الــقــدم الحديثة. 
وساهم هذا الفوز بخروج األرجنتين 
مــن الـــدور الــثــانــي لـــدور المجموعات 
)وفق النظام حينها(، وتأهلت هولندا 
إلى النهائي، لتسقط أمام غيرد مولر 

وألمانيا الغربية.

رد الدين عام 1978

ورد الــمــنــتــخــب األرجــنــتــيــنــي الــديــن 
لضيفه الهولندي في نهائي كأس العالم 
1978، فـــي غـــيـــاب كــــرويــــف، الـــــذي وقــع 
ضحية لمحاولة اختطاف مروعة قبل 
البطولة، حيث خسرت هولندا النهائي 
الثاني على التوالي ضد الدولة المضيفة 
في نسخة استخدمها المجلس العسكري 

األرجنتيني لتبييض صورته.
انتشرت مــزاعــم التالعب فــي نتائج 
المباريات والضغط السياسي لمصلحة 
األرجنتين طوال البطولة، لكن المنافسة 
المشدودة والعنيفة في بعض األحيان 
كادت تبتسم لهولندا، لو لم يصد القائم 
تسديدة روب رنسنبرينك في اللحظة 

األخيرة.

حققت األرجنتين لقبها األول بكأس 
الـــعـــالـــم فـــي الــتــمــديــد، بــفــضــل نجمها 
ماريو كمبيس، الذي افتتح التسجيل 
في الوقت األصلي )1-1(، قبل أن يمنح 
 رصيده 

ً
التقدم لبالده في التمديد، رافعا

ــداف بـــالـــبـــطـــولـــة، لــتــفــوز  ــ ــ ــــى ســـتـــة أهـ إلـ
األرجنتين في نهاية المطاف 1-3.

 لمسة بيركامب 

سجل دنيس بيركامب العديد من 
األهــــداف المذهلة فــي مسيرته، لكن 
قلة منها تضاهي أهمية أو جمالية 
ذاك الذي حققه بالدقيقة 90 في ربع 
 
ً
نهائي مونديال فرنسا 1998، مانحا

.1-2 
ً
 قاتال

ً
هولندا فوزا

ــــت األفــضــلــيــة لــأرجــنــتــيــن في  دانـ
ربع الساعة األخير، لكنها لم تستفد، 
ــبــــاراة فــــي طــريــقــهــا إلـــى  وكــــانــــت الــــمــ
شوطين إضافيين، لكن لمسة سحرية 

حسمت الفوز.
ــال، الــــمــــدرب  ــ ــ قـــــاد لــــويــــس فـــــان خـ
الحالي، هولندا في مونديال 2014 
بالبرازيل عندما سقطت في نصف 

الـــنـــهـــائـــي بــــركــــالت الـــتـــرجـــيـــح أمــــام 
األرجنتين.

ــيـــرســـي وأريــــــن  كــــــان روبـــــــن فــــــان بـ
روبــن في تصرف الــمــدرب الفذ، فيما 
كــان ميسي فــي ذروة مستوياته مع 

منتخب التانغو، لكن المباراة انتهت 
بالتعادل السلبي بعد الوقتين األصلي 
واإلضافي الفقيرين بالفرص، وخرجت 
هولندا بعد خسارتها ٢-٤ بركلتين 
أهدرهما رون فالر وويسلي سنايدر.

ــى  فـــيـــمـــا مــــضــــت األرجــــنــــتــــيــــن إلــ
النهائي، وخسرته ضد ألمانيا 0-1 
فــي التمديد، ليبقى آخــر إنــجــاز لها 

في عام 1986.

جانب من مواجهة األرجنتين 
وهولندا عام 1978

بيركامب نجم هولندا يسجل في مرمى األرجنتين بمونديال 1998

نوبرت: ليونيل قد يهدر ضربات الجزاء
قــــــــال أنــــــــدريــــــــاس نـــــوبـــــرت، 
ــى الـــمـــنـــتـــخـــب  ــ ــرمــ ــ حـــــــــــارس مــ
الهولندي، إن ليونيل ميسي 
نجم وقائد منتخب األرجنتين 
ــد يـــهـــدر« ضــربــات  »بـــشـــر« و»قــ
الــجــزاء، قبل لقاء المنتخبين 
اليوم في دور الثمانية بكأس 

العالم لكرة القدم بقطر.
وسجل ميسي في المشاركة 
ــه بـــكـــأس الــعــالــم  الـــخـــامـــســـة لــ
ثــالثــة أهـــداف بقطر، ليساعد 
الــمــنــتــخــب األرجــنــتــيــنــي على 
الـــوصـــول إلــــى دور الــثــمــانــيــة 
بالبطولة، ليرفع رصيده من 
األهداف الدولية إلى 94 هدفا.
ونــجــح مــيــســي فــي تحويل 
21 مــن أصــل 26 ضــربــة جــزاء 
إلــــــــى أهــــــــــــداف فــــــي مـــســـيـــرتـــه 
الـــدولـــيـــة، وكـــانـــت واحـــــدة من 
إخفاقاته في ضربات الترجيح 
بالمباراة التي فاز بها الفريق 
على نظيره البولندي في آخر 
مــبــاريــات دور الــمــجــمــوعــات، 
رغم تسجيله من ضربة جزاء 
فــي مــواجــهــة الــســعــوديــة التي 

خسرها منتخب بالده 2-1.
ومــــــــــع خــــــــــــروج مـــنـــتـــخـــبـــي 
إســبــانــيــا والــيــابــان بضربات 
الترجيح في دور الستة عشر، 

يبدو نوبرت جاهزا للتحدي 
فـــــــي حـــــــــال وصــــــلــــــت مــــــبــــــاراة 
منتخب بالده أمام األرجنتين 
إلى ضربات الترجيح وواجه 

ميسي خاللها.

وقــال نوبرت للصحافيين: 
ــر  ــه مــثــلــنــا، هـــو بـــشـــر، األمـ ــ »إنـ
يتعلق باللحظة«، مضيفا: »قد 
يهدر أيضا ولقد رأينا ذلك في 

بداية البطولة«.

وكـــــان طـــريـــق نـــوبـــرت لكي 
يــصــبــح الــــحــــارس األســـاســـي 
لــمــنــتــخــب هـــولـــنـــدا فــــي كـــأس 
العالم غير تقليدي، حيث كان 
قد رحل عن فريق دوردريخت 
بــالــدرجــة الثانية فــي هولندا 

قبل عامين.
وكان الالعب يعتزم اعتزال 
كــــرة الـــقـــدم رغــــم تــوقــيــعــه مع 
نــــادي جـــو أهــيــد إيــغــلــز فيما 
بعد أوائـــل عــام 2021، وحقق 
نــجــاحــا مـــع الـــفـــريـــق، قــبــل أن 
ينضم إلى هيرنفين في مايو 

بنفس العام.
وكـــان أداؤه كــافــيــا ليتلقى 
ــام للمنتخب  ــمـ دعـــــوة االنـــضـ
الـــهـــولـــنـــدي فـــي كــــأس الــعــالــم 
بقطر، وأصــبــح نــوبــرت ثاني 
حــــارس مــرمــى يــبــدأ مسيرته 
الــدولــيــة مــع منتخب هولندا 
من خالل كأس العالم، حينما 
شارك في المباراة األولى التي 
انتهت بالفوز على السنغال 

2 - صفر. 
)د ب أ(

أندرياس نوبرت

نات
ّ
ن الوتارو بمسك

ْ
ناتحق

ّ
ن الوتارو بمسك

ْ
حق

قــــال وكـــيـــل أعـــمـــال الوتـــــارو 
مارتينيز، أليخاندرو كاماتشو، 
إن مــهــاجــم األرجـــنـــتـــيـــن تلقى 
مــســكــنــات ألــــم قــويــة حــقــنــا في 
الـــكـــاحـــل، لــيــتــمــكــن مــــن الــلــعــب 

بكأس العالم لكرة القدم.
ــارك الوتــــــــارو أســاســيــا  ــ ــ وشـ
فـــي الـــخـــســـارة الــمــفــاجــئــة أمـــام 
الـــســـعـــوديـــة فــــي مــســتــهــل دور 
ــــات، حــــيــــث ألـــغـــى  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــمـ ــ الـ
الحكم هدفين سجلهما بداعي 
التسلل، وكذلك في الفوز على 

المكسيك.
ــر مـــيـــالن«  ــ ــتـ ــ لـــكـــن العــــــب »إنـ
شــــــــــارك بـــــديـــــال فــــــي الــــدقــــائــــق 
األخيرة من مواجهة بولندا، في 
ختام دور المجموعات وكذلك 
أمـــام أســتــرالــيــا فــي دور الـــ 16، 
مما أثــار تساؤالت في وسائل 
اإلعـــالم المحلية بــشــأن حالته 

البدنية.
وقال كاماتشو لمحطة الريد 
اإلذاعية األرجنتينية: »تم حقن 
الوتارو ألنه يعاني ألما شديدا 

في الكاحل، مضيفا: »هو يعمل 
جاهدا على التخلص من ذلك 
ــم، وبــعــدهــا ســيــنــطــلــق إلــى  ــ األلـ
أرضية الملعب. مارتينيز أحد 

أفضل الالعبين في العالم«.
وتـــابـــع: »يــتــمــتــع بــالــصــالبــة 
 عــــدم احــتــســاب 

ّ
الــذهــنــيــة، لــكــن

ــا أمــــــــــام  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــن سـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــدفـ ــ ــ هـ
السعودية، كان صعبا عليه«.

الوتارو

4 مواجهات نارية بين األرجنتين وهولندا

https://www.aljarida.com/article/7304
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السيليساو لمواصلة الرقص في مواجهة مودريتش ورفاقه

يواجه المنتخب البرازيلي 
لكرة القدم كرواتيا اليوم، 

على استاد المدينة التعليمية 
بقطر، في ربع نهائي 

 عن بطاقة 
ً
المونديال، بحثا

التأهل للدور قبل النهائي.

يريد منتخب البرازيل والعبوه الذين 
رقصوا طويال بعد كل هدف في مرمى 
ــا الــجــنــوبــيــة فـــي ثــمــن الــنــهــائــي،  كـــوريـ
مواصلة النسج على المنوال ذاته عندما 
يواجهون كرواتيا المتجّددة في الدور 
ربع النهائي، اليوم على استاد المدينة 
التعليمية في ربع نهائي مونديال 2022.

وتحّول الفوز البرازيلي على المنتخب 
اآلســــيــــوي 4-1 فـــي ثــمــن الــنــهــائــي الــى 
كــرنــفــال فــي الــمــدرجــات وعــلــى أرضــيــة 
ــبـــون مع  الــمــلــعــب، حــيــث تــنــاغــم الـــالعـ
الجمهور، فشّكلوا دائــرة صغرى داخل 
الــمــلــعــب لــالحــتــفــال بــكــل مـــن األهـــــداف 
األربعة، فكانت احتفاالتهم امتدادا لتلك 
في المدرجات، وأكــدت اللحمة الكبيرة 

بين مختلف أفراده.
ولــم يــتــردد المهاجم ريشارليسون 
الــذي قام برقصة »الحمام« في التوجه 

مباشرة بعد تسجيله الهدف الثالث 
الى مدربه الذي قام بدوره بالرقص.

وبعد دور مجموعات من دون تألق 
واضــح، أظهرت البرازيل، بطلة العالم 5 
مـــرات )رقـــم قــيــاســي(، وجهها الحقيقي 
ضد كوريا الجنوبية بفوز عريض 1-4 
في مباراة حسمت نتيجتها في الشوط 
األول، واكتفت بإدارتها في الشوط الثاني.

وشهدت المباراة عودة نجمها نيمار 
بعد غيابه عن المباراتين األخيرتين في 
دور المجموعات ضــد ســويــســرا وأمــام 

الكاميرون.
ويملك المنتخب البرازيلي اكثر من 
ورقة رابحة، السيما في خط المقدمة الذي 
يضم ريشارليسون الذي سجل 3 أهداف 
حتى اآلن، بــاإلضــافــة إلـــى فينيسيوس 
جونيور ونيمار، كما انه يتمتع بالخبرة 
 من الحارس 

ً
ا في مختلف خطوطه بــدء

الــيــســون بــيــكــر، مــــــرورا بــثــنــائــي قلب 
الدفاع المكون من ماركينيوس وتياغو 
سيلفا، وصوال الى خط الوسط بوجود 

كازيميرو.

كرواتيا جديدة

فــي المقابل، قامت كرواتيا بتجديد 
تشكيلتها مــنــذ حــلــولــهــا وصــيــفــة في 
نسخة مونديال 2018 ولــم يتبق سوى 
عدد قليل من المحاربين القدامى بينهم 
القائد الملهم لوكا مودريتش والجناح 
إيفان بيريشيتش. واعتبر مدربها زالتكو 
داليتش أن هذا الجيل ال ينبغي مقارنته 
بــالــفــريــق الــــذي هــزمــتــه فــرنــســا 4-2 في 
النهائي الماضي في روسيا، عندما كان 
يضم بنسبة كبيرة العبين يدافعون عن 

أندية النخبة في اوروبا.

ــال دالــيــتــش »لــقــد حققنا بالفعل  وقــ
نتيجة تــاريــخــيــة بــعــد حــصــولــنــا على 
الميدالية الفضية في 2018 والبرونزية 
في 1998، وهذه هي ثالث أفضل نتيجة 

لكرواتيا في كأس العالم«.
ــابـــع »لــــن أقـــــوم بــــإجــــراء مــقــارنــات  وتـ
مع فريق 2018، ألنــك عندما تنظر إلى 
العبينا في تلك الفترة، تجد انهم كانوا 
يلعبون في اندية مثل برشلونة وإنتر 
ــــال مــدريــد  ويــوفــنــتــوس ولــيــفــربــول وريـ

بالطبع«.
وتابع »أما اليوم، فلدينا ستة العبين 
من الدرجة األولــى الكرواتية، إنه فريق 
مختلف. لكني أرفع قبعتي لهذا الجيل 

ألنهم يلعبون بشكل رائع«.
ــوز الــعــريــض  ــفــ ــن الــ ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
للبرازيل على كوريا الجنوبية 4-1 في 
ثمن النهائي، فإن داليتش يعتقد ان فريقه 

يستطيع أن يكون ندا للبرازيل الوحيدة 
المشاركة بجميع نسخ البطولة.

فريق مخيف

الــمــبــاراة هــي المواجهة الثالثة بين 
الــبــرازيــل وكــرواتــيــا فــي النهائيات، وقد 
فازت االولى 1 - صفر في مونديال 2006، 
و3-1 في مونديال 2014 عندما استضافت 

البطولة.
ــا الـــكـــبـــيـــر عــلــى  ــ ــــوزهـ ــل فـ ــبــ وقــ

كوريا الجنوبية، تفّوقت 
الــبــرازيــل على صربيا 
2-0 وســــويــــســــرا 0-1 
ثـــم خــســرت بتشكيلة 

رديفة بعد ضمان تأهلها 
أمــام الكاميرون 0-1 ألول مــرة امام 

خصم إفريقي.

ــة فــي  ــيــ ــانــ ــلــــت ثــ ــّحــ ــا، فــ ــ ــيــ ــ ــرواتــ ــ أمـــــــا كــ
مجموعتها وراء المغرب الــذي تعادلت 
، ثم تغلبت على كندا 1-4 

ً
معه افتتاحا

وتعادلت مع بلجيكا دون أهـــداف. وفي 
ثمن النهائي، تفوقت على اليابان بركالت 
الترجيح 3-1 مع ثالث صدات لحارسها 
دومــيــنــيــك ليفاكوفيتش، بــعــد الــتــعــادل 
في الوقتين األصلي 

واالضافي.
)أ ف ب(

٦:00م
كرواتيا x البرازيل

... والعبو البرازيل خالل مباراة سابقة العبو كرواتيا خالل مباراة سابقة

نيمار جونيور »عقدة« كرواتيا
يعد نيمار جونيور، مهاجم باريس ســان جرمان، 
ونــجــم المنتخب الــبــرازيــلــي، بمنزلة الــعــقــدة لمنتخب 
كرواتيا، قبل مواجهة الفريقين المنتظرة اليوم في ربع 
نهائي مونديال 2022 بقطر، فنيمار لعب دورا حاسما 
فــي انتصار الــبــرازيــل على كرواتيا فــي آخــر مباراتين 
جمعت المنتخبين، إذ سجل 3 من أصل 5 أهداف هزت 

شباك الفريق البلقاني.
وستكون مباراة البرازيل وكرواتيا اليوم في ملعب 
المدينة التعليمية الخامسة بين الفريقين، علما أن 
الــتــاريــخ يساند منتخب »السيليساو«، حيث إنــه فاز 
بثالث مباريات، بينما انتهى اللقاء الرابع بالتعادل 1-1.
المثير فــي األمــر أن لوكا مــودريــتــش، قائد منتخب 
كــرواتــيــا الـــذي قــد يــكــون مــونــديــال قــطــر األخــيــر لــه في 
مشواره، كان يجلس على مقاعد البدالء في أول مواجهة 

بين الفريقين بكأس عالم.
كــان ذلــك في نسخة ألمانيا 2006 بالجولة األولــى، 
وتحديدا في 13 يونيو بالملعب األولمبي في برلين، 
وكــان مودريتش يبلغ وقتها 19 عاما، لكنه ظل على 
مــقــاعــد الـــبـــدالء، وانــتــهــى الــلــقــاء بــفــوز الــبــرازيــل بهدف 

نظيف من توقيع كاكا.
وفــي المواجهة التالية كــان مــودريــتــش أحــد نجوم 

اللقاء الذي أقيم في كأس العالم 2014 بالبرازيل بالجولة 
األولــى أيضا في ملعب »أرينا كورينثيانز«، واستهل 
وقتها »السيليساو« مشواره في البطولة باالنتصار 1-3.

لكن هذا االنتصار لم يأت بسهولة، ال سيما أن هدف 
كرواتيا جاء عبر مارسيلو بالخطأ في مرماه، واستطاع 
نيمار أن يدرك التعادل ثم يتقدم بهدفين )29 و71( بينما 

سجل أوسكار الهدف الثالث.
ــر مـــواجـــهـــة جــمــعــت  ــ ــان نـــيـــمـــار أيـــضـــا نــجــمــا آخـ ــ وكــ
الفريقين، وكانت ودية في 3 يونيو 2018 في »أنفيلد«، 
حيث كــان بديال ولــم يشارك ســوى في الشوط الثاني 

ليحسم اللقاء.
وسجل نيمار الــهــدف األول بــالــمــبــاراة، التي شــارك 
فيها مودريتش بالتشكيل األساسي )69(، بينما سجل 
فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة 93 لينتهي اللقاء 

بفوز البرازيل بثنائية نظيفة.
وحظيت تلك المواجهة بمشاركة كاسيميرو، صخرة 
دفاع البرازيل، والذي سيعود لالصطدام بمودريتش، 
بعد التجارب والنجاحات التي حققاها معا في صفوف 
ريال مدريد، ولكن سيعود نيمار ليخطف األنظار الذي 
بالتأكيد تضعه كرواتيا وصيفة النسخة الماضية من 
كأس العالم في الحسبان.                                  )إفي(

تيتي: الكروات يملكون عناصر تكتيكية قوية
أّكـــد مـــدّرب منتخب الــبــرازيــل 
ــه ســــيــــواصــــل الـــرقـــص  ــ تـــيـــتـــي أنــ
، عشية 

ً
عندما يسّجل فريقه هدفا

مواجهته لكرواتيا في الدور ربع 
النهائي من مونديال قطر 2022 
في كرة القدم على استاد المدينة 

التعليمية اليوم.
 عــلــى 

ً
ــــالم تــيــتــي ردا ــاء كـ ــ وجــ

بــعــض األصـــــوات الــتــي ارتــفــعــت 
ــة الــــالعــــبــــيــــن  ــغــ ــالــ ــبــ ــدة مــ ــقــ ــتــ ــنــ مــ
البرازيليين في االحتفال، بكل من 
األهــداف األربعة التي سجلوها 
في مرمى كوريا الجنوبية )1-4( 

في الدور ثمن النهائي.

ورد تــــيــــتــــي فـــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي أمس بقوله »ال أريد 
التعقيب على أناس ال يعرفون 
أو عــلــى عـــدم درايــــة بثقافتنا 
ــا، وظـــيـــفـــتـــي احــــتــــرام  ــنــ وفــــرحــ
عملي، وسأظل كما انــا عليه، 

احترم ثقافة االخرين«.
وأضاف »من يعرفني يدرك 
انـــي أحـــب الـــرقـــص، وبــالــتــالــي 
ســــــــأواصــــــــل الــــــــرقــــــــص. حـــتـــى 
االطــــفــــال الـــصـــغـــار يــرقــصــون 
بــهــذه الــطــريــقــة، وال اعــتــقــد ان 
هذه الطريقة تقلل من احترام 

احد«.

ووصف المنتخب الكرواتي 
وصيف النسخة األخــيــرة من 
مـــونـــديـــال 2018 بـــأنـــه »يــمــلــك 
عـــنـــاصـــر قــــويــــة مــــن الــنــاحــيــة 
ــتــــعــــون  ــمــ ــتــ الــــتــــكــــتــــيــــكــــيــــة، ويــ
ــارات عـــالـــيـــة، واالمــــــــر ال  ــهــ ــمــ بــ

يتعلق فقط بتمرير الكرة«. 
وتـــطـــرق الــــى عــــدم تسجيل 
فــريــقــه أي هــــدف فـــي الــشــوط 
األول فـــي دور الــمــجــمــوعــات، 
ــا  ــيــ ــربــ حــــــيــــــث فـــــــــــاز عــــــلــــــى صــ
)2  - صــفــر(، وعــلــى سويسرا 
ــر( قـــبـــل ان يــخــســر  ــفــ )1 - صــ
ــة أمـــــام  ــ ــفـ ــ ــرديـ ــ بـــالـــتـــشـــكـــيـــلـــة الـ

الكاميرون )صفر- 1(، بعد ان 
ضــمــن الــتــأهــل فــقــال »نــحــاول 
التسجيل بأقرب وقــت ممكن، 
ــن هـــــــذا األمـــــــــر ال يــحــصــل  ــكــ لــ
 ان السيليساو 

ً
دائـــمـــا«، عــلــمــا

سجل رباعية في أول 36 دقيقة 
بمواجهة كوريا الجنوبية.

دانيلو سعيد بدعم األساطير

في المقابل، تحدث الظهير 
األيمن دانيلو عن اهمية الدعم 
الـــذي يلقاه العــبــو المنتخب 
مــن اســاطــيــر الــبــرازيــل امــثــال 

ــدو، وكـــاكـــا  ــالــــ الــــظــــاهــــرة رونــــ
وكافو قائد المنتخب الفائز 
باللقب العالمي للمرة االخيرة 
عــام 2002 بقوله »مــن المهم 
ان يكون لدينا هذا الدعم من 
النجوم، اجمل الذكريات لدي 
هــي مــع رونـــالـــدو فــي نهائي 
مــونــديــال 2002. اتــذكــر انني 
كنت اركض في الشارع حامال 
العلم البرازيلي في النهائي«.

ــد قــــدرتــــه عـــلـــى الــلــعــب  ــ وأكــ
فــي اكــثــر مــن مــركــز فــي الخط 
الخلفي، وقال في هذا الصدد 
»انــــــا تــعــافــيــت مــــن اصــابــتــي 
ومتاح لشغل أي مركز يطلبه 

مني المدرب«.
وكــــان دانــيــلــو الــــذي يلعب 
على الجهة اليمنى من الدفاع 
حل بدال من اليكس ساندرو 
المصاب على الجهة اليسرى 
وقـــال »لعبت فــي هــذا المركز 
لسنوات مع مانشستر سيتي 
ــتــــوس، ســــر الـــنـــجـــاح  ــنــ ويــــوفــ
فــي المنتخب الــبــرازيــلــي هو 
الــــمــــرونــــة الــتــكــتــيــكــيــة الـــتـــي 
نــســتــخــدمــهــا. الــجــهــاز الفني 
يريد االستفادة من كل العب«.

ونـــّبـــه مـــن قـــــّوة الــمــنــتــخــب 
الـــكـــرواتـــي بــقــولــه »عــلــيــنــا أن 
ــــي الـــلـــعـــب.  ــــن فـ ــــذريـ ــكــــون حـ نــ
ــا فـــــــي 6  ــيـــــ ــرواتـــــ شـــــــاركـــــــت كـــــ
مـــــــــونـــــــــديـــــــــاالت ولــــــــهــــــــا بــــــاع 
طـــويـــل، يــمــلــكــون مــودريــتــش 
وبيريشيتش اللذين يؤديان 
مستوى عاليا بتركيز كبير«.

مودريتش يشعر بالتفاؤل
أبـــدى لــوكــا مــودريــتــش، نجم منتخب كرواتيا 
تفاؤله بقدره فريقه على التأهل للدور قبل النهائي 
بنهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا 
في قطر، واجتياز عقبة المنتخب البرازيلي، في 

لقائهما بدور الثمانية للمونديال اليوم.
وقال مودريتش، في المؤتمر الصحافي أمس: 
»لدينا جوانب قوتنا التي نتمتع بها، وعندنا ثقة 

ويقين في قدراتنا، وهكذا سيكون أداؤنا«.
وعـــن كــبــر مــعــدل أعـــمـــار مــنــتــخــب كــرواتــيــا في 
ــبـــطـــولـــة، والـــمـــقـــارنـــة بـــيـــن الـــالعـــبـــيـــن الــصــغــار  الـ
والقدامى، قال مودريتش: »أعتقد أن العبينا الكبار 
يحققون االنتصارات التي تقف إلى جوارنا اآلن«.
وردا على ســؤال بشأن األجـــواء في قطر، وهل 
ات الــمــونــديــال، رد نجم  يشعر بـــاإلثـــارة فــي لــقــاء
منتخب كرواتيا المخضرم: »فيما يتعلق بتنظيم 
المونديال وأجواء المالعب أرى أنها رائعة ومذهلة. 

نحن نستمتع بهذه النسخة من كأس العالم«.
من جانبه، أكــد زالتكو داليتش، المدير الفني 
لمنتخب كرواتيا استعداد الفريق للقاء، إذ قال 
»أمامنا تدريب جــدي وحصة تدريبية تحضيرا 
للمباراة التي سنخوضها، ونعمل على التعافي 
من مباراتنا أمــام اليابان في دور الـــ16«، مضيفا 

»لــقــد حــقــقــنــا إنـــجـــازا كــبــيــرا بــوصــولــنــا إلــــى دور 
الثمانية هنا«.

وأوضح داليتش »نحن اآلن سنواجه منافسنا 
الـــذي يــعــد أحـــد أبـــرز الــمــرشــحــيــن لــلــفــوز باللقب، 
ــكـــون مــنــصــفــيــن وواضـــحـــيـــن،  ولــــذلــــك يـــجـــب أن نـ
ونتمنى أن نــكــون قــادريــن على تحقيق النتائج 

المرجوة«.
)د ب أ(

مودريتش

تيتي مع أطفال العبي البرازيل خالل حصة تدريبية

نيمار
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ساندرو يسابق الزمنسوسا يعود للتدريبات
عاد الظهير األيسر بورنا سوسا إلى تدريبات منتخب 
كرواتيا، أمس األول، بعد تعافيه من وعكة صحية، ليكون 
تحت إمرة المدرب زالتكو داليتش، في المباراة المرتقبة 
اليوم أمــام البرازيل، في أولــى مواجهات دور الثمانية 

بمونديال 2022 بقطر.
وانضم العب شتوتغارت األلماني إلى مران وصيف 
بطل العالم داخل معسكره في ملعب اإلرسال، في الوقت 
الذي غاب جوسيب ستانيسيتش، الذي لم يتعاف بعد 
من إصابته العضلية في الساق اليمنى، والعب الوسط 
الــمــخــضــرم مــارســيــلــو بــروزوفــيــتــش، الـــذي حــصــل على 
راحـــة مــن الــمــران بعد المجهود الكبير الـــذي بــذلــه في 
مباراة اليابان األخيرة في ثمن النهائي، لكنه سيكون 
 بــشــكــل طــبــيــعــي لــمــبــاراة »الــســيــلــيــســاو« ليدعم 

ً
جـــاهـــزا

الوسط الكرواتي مع النجمين لوكا مودريتش، وماتيو 
كوفاتشيتش.

وبــعــودة ســوســا، تكتمل الــقــوة الــضــاربــة للمنتخب 
الكرواتي في هذه المواجهة المرتقبة التي يبحث فيها 
للمرور إلى نصف النهائي للنسخة الثانية على التوالي. 
)إفي(

يسابق أليكس ساندرو، ظهير أيسر البرازيل، 
الــذي عانى مــن آالم عضلية فــي ثاني مباريات 
مونديال 2022 بقطر، التي حسمتها البرازيل 
بهدف أمــام سويسرا، الزمن للحاق بالمواجهة 
المرتقبة أمــام كرواتيا اليوم، في دور الثمانية 

على ملعب المدينة التعليمية.
وعـــاد العـــب يــوفــنــتــوس اإليــطــالــي لــتــدريــبــات 
الكرة أمــس األول األربــعــاء، لتزداد فــرص لحاقه 
بمواجهة وصيف بطل العالم، وبعد حصولهم 
على يوم راحة لقضائه مع عائالتهم، عاد رفاق 
النجم نيمار دا سيلفا للتدريبات الجماعية اليوم 

قبل يومين من المباراة الحاسمة.
ــور لـــيـــونـــاردو بــاتــشــي )تــيــتــي(  ــنــ ويـــأمـــل أديــ
 
ً
استعادة خــدمــات ســانــدرو حتى يمتلك ظهيرا

 في هذا المركز، السيما بعد إصابة أليكس 
ً
أصليا

تيليس التي أبعدته عن المونديال، وهو ما أجبر 
المدرب على إشــراك دانيلو في هــذا المركز، مع 

استخدام إيدر ميليتاو في الجانب األيمن. 
)إفي(

ذكــر مدافع كرواتيا ديــان لوفرين أن احتفال العبي 
 ،

ً
البرازيل بعد تسجيلهم لألهداف بالرقص ليس مهينا

قبل مباراة الدور ربع النهائي المرتقبة بين المنتخبين 
الجمعة في مونديال قطر 2022.

وسيسعى وصيف مونديال روسيا 2018 إلى حرمان 
أبطال العالم خمس مــرات، والمرشحين بقوة لحصد 

اللقب، من الحصول على فرصة لالحتفال.
وقــــال لــوفــريــن، خـــالل مــؤتــمــر صــحــافــي أمـــس األول، 
»هدفنا محاولة إيقاف الفريق بأكمله، بالطبع البرازيل 
لديها الكثير من الجودة الفردية، نحن مستعدون لهذه 

المعركة«.
وبشأن احتفاالت راقصي السامبا باألهداف رقصا، 
أضاف: »صراحة، يحق لكل شخص أن يقوم بما يحلو 
له لالحتفال. ال أرى أي قلة احترام. أعتقد أن البرازيليين 

ولدوا مع األغاني والرقص، هذا جزء من ثقافتهم«.
ــار رقـــص الــالعــبــيــن الــبــرازيــلــيــيــن بــعــد احتفالهم  وأثــ

بـــاألهـــداف، حتى أنــهــم رقــصــوا مــع مــدربــهــم تيتي بعد 
الهدف الثالث لريتشارليسون ضد كوريا الجنوبية في 
ثمن النهائي )4-1(، حفيظة بعض األشخاص، على غرار 
األيرلندي روي كين العب مانشستر يونايتد اإلنكليزي 

السابق الذي رأى في ذلك »قلة احترام للخصم«.
ولعب لوفرين مع العديد من البرازيليين عندما كان 
 بأنه تبادل الرسائل 

ً
في صفوف ليفربول اإلنكليزي، مقرا

معهم خالل المونديال.
واســتــطــرد: »أعــتــقــد أنــنــي كــنــت عــلــى اتــصــال بجميع 
الــبــرازيــلــيــيــن الــذيــن لعبت مــعــهــم، باستثناء الالعبين 
الذين سنلعب ضدهم في غضون يومين، لقد تمنوا لي 

.»
ً
 سعيدا

ً
حظا

وأقر العب زنيت سان بطرسبورغ الروسي الحالي بأن 
السيليساو مرشحة للفوز على ملعب المدينة التعليمية 

»إنهم المرشحون ولكن ليست لدينا مشكلة في ذلك«. 
)أ ف ب(

فـــرض االتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم 
)فــيــفــا(، أمــس األول، غــرامــة مالية على 
المنتخب الكرواتي، الذي بلغ ربع نهائي 
مونديال قطر 2022، كعقوبة على سلوك 
جماهيره تجاه الحارس الكندي ميالن 

بوريان.
 
ً
وأشار بيان لـ »فيفا« إلى أن تحقيقا

 فرض غرامة قدرها 50 ألف فرنك 
ً
تأديبيا

سويسري )53 ألف دوالر( على االتحاد 
الـــكـــرواتـــي »تــتــعــلــق بــســلــوك مشجعي 
كرواتيا خالل مباراة منتخبهم ضد كندا 
بكأس العالم لكرة القدم في 27 نوفمبر«.

ــعـــون مـــــن كــــرواتــــيــــا  وتـــــوجـــــه مـــشـــجـ
بإهانات لبوريان، وهو من أصل صربي 

ُولد في كرواتيا قبل أن يفر منها وهو 
طــفــل، حيث استهدفته الفــتــات مسيئة 

خالل المباراة.
وأشــارت إحدى الالفتات إلى عملية 
عسكرية عام 1995 أنهت حرب استقالل 
كرواتيا. وأثناء العملية وبعدها، فر أكثر 
من مئتي ألف شخص من أصول صربية 

من البالد، بمن فيهم عائلة بوريان.
ــيـــن 95 - ال أحــــــد يــــركــــض مــثــل  ــنـ »كـ
ــلــــى الــــالفــــتــــة الـــتـــي  ــان«، جـــــــاء عــ بــــــــوريــــــ
ــلــــم صــــانــــع الــــــجــــــرارات  ــتــــخــــدمــــت عــ اســ
األميركية جون دير. والالفتة هي إشارة 
إلــى كنين، معقل المتمردين الــصــرب، 
حيث ُولد بوريان، والتي شهدت هروب 

الــصــرب الــذيــن تــرك الــعــديــد منهم على 
الجرارات.

 موضع 
ً
وكان االتحاد الصربي أيضا

تحقيق لـ »فيفا«، وتلقى غرامة قدرها 20 
ألف فرنك سويسري، بسبب علم مثير 
للجدل دمجت فيه خريطة كوسوفو كان 
 فــي غــرفــة مــالبــس الــفــريــق خالل 

ً
معلقا

مواجهة البرازيل في دور المجموعات.
ــظــهــر الــصــورة الــتــي تــم التقاطها 

ُ
وت

ــة تـــبـــديـــل الـــمـــالبـــس الــخــاصــة  ــرفـ فــــي غـ
ــبـــل مـــواجـــهـــة  بــالــمــنــتــخــب الـــصـــربـــي قـ
الــبــرازيــل، خريطة لكوسوفو مطبوعة 
على قطعة من القماش األبيض معلقة 
على أوتاد، ومختومة بعلم صربيا كتب 

عليها »لن يكون هناك استسالم«.
وأدى نــشــر الـــصـــورة إلــــى احــتــجــاج 
رسمي من كوسوفو، عبر وزير الرياضة 
هجرالله تشيكو، الــذي نــدد بـ »الصور 
المخزية« التي تنقل »رسائل الكراهية 

وكراهية األجانب واإلبادة الجماعية«.
وفــــــي قـــضـــيـــة ثـــالـــثـــة أمــــــــام الــلــجــنــة 
فت ستة إنذارات 

َّ
التأديبية في »فيفا«، كل

للمنتخب السعودي في مباراتيه ضد 
ــة مــالــيــة  ــرامـ األرجــنــتــيــن والــمــكــســيــك غـ
لالتحاد السعودي قدرها 15 ألف فرنك 

سويسري عن كل مباراة.
)أ ف ب(

كان حارس مرمى البرازيل الحالي، أليسون بيكر، 
 عندما ارتــمــى كــالوديــو تافاريل 

ً
 صغيرا

ً
اليـــزال طفال

إلى اليسار ليبعد ركلة الترجيح التي نفذها دانييلي 
ماسارو ويساهم بفوز سيليساو بركالت الترجيح على 

إيطاليا في نهائي كأس العالم 1994.
بــعــد حــوالــي ثــالثــة عــقــود مــن مــســاعــدة الــبــرازيــل 

للفوز بكأس العالم للمرة الرابعة، يحاول 
تافاريل مساعدة العمالق األميركي 
الجنوبي على إحــراز لقبه السادس، 

وتعزيز رقمه القياسي.

أليسون: إنه المرجع

ويــقــول ألــيــســون الـــذي لــم يكن قــد بلغ العامين من 
عمره لموقع »غلوبو إسبورتي« البرازيلي، وهو يتذكر 
رؤيــة حــارس المرمى العظيم وهــو يلعب عندما كان 
 »كنت أصرخ تافاريل! إنه شيء لم يمّيز طفولتي 

ً
شابا

 طفولة العديد من البرازيليين«.
ً
فحسب، بل أيضا

( الحليق 
ً
في الوقت الحالي، يتولى تافاريل )56 عاما

ــرأس تــدريــب  الــ
حـــــــــــــــراس مـــــرمـــــى 
الــســيــلــيــســاو، ويعمل 
مع أليسون، وكذلك حارس 
ــيـــزي  ــلـ ــكـ مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي اإلنـ
إيدرسون وويفيرتون من بالميراس 

بطل البرازيل.
 في المنتخب البرازيلي 

ً
إذا كان التركيز عموما

ينصب على الهجوم االســتــعــراضــي، يمكن الــقــول إن 
تافاريل لديه أفضل ثالثة حراس مرمى في أي منتخب 
مشارك في كأس العالم الحالية حيث تستعد البرازيل 

لمواجهة كرواتيا في ربع النهائي اليوم الجمعة.
ويقول اليسون الذي تألق في المباراة ضد كوريا 
الجنوبية )4-1( مشيدا بتافاريل »إنه المرجع بالنسبة 
لــنــا. مــا أدهــشــنــي فــعــال عــنــدمــا بــــدأت الــعــمــل مــعــه في 
المنتخب الوطني هو الطريقة التي ينقل بها معرفته 
بشكل طبيعي من دون أن يفرض أي شيء عليك. لقد 

كان له تأثير كبير على تطوري كحارس مرمى«.
ُينظر الى تافاريل كأحد أعظم حــراس المرمى في 

البرازيل على اإلطالق. يعمل في طاقم المنتخب الوطني 
منذ عام 2014، لكن منذ العام الماضي شارك في دور 
مــدرب حــراســة المرمى تحت قــيــادة الــمــدرب األلماني 

يورغن كلوب في ليفربول. 
 في هزيمة البرازيل 

ً
وتخلى تافاريل، الذي لعب أيضا

فــي نهائي كــأس العالم 1998 عــن قــفــازاتــه عــام 2003 
وانتقل إلى التدريب بعد ذلك بعامين، حيث عمل تحت 
ــراف زميله الــقــديــم الــرومــانــي جــورجــي هــاجــي في  إشـ
العمالق التركي غلطة سراي. هناك، كان أول تلميذ له 
هو الحارس الكولومبي فريد موندراغون الذي خاض 

ثالث نهائيات لكأس العالم.
ــرانـــس بــــرس« بــأن  وصــــرح مـــونـــدراغـــون لــوكــالــة »فـ
»كــالوديــو شخص غير عـــادي ومحترف عظيم. لديه 

تقنية ممتازة بالقدمين ومعرفة كبيرة بالمنصب«.
وتابع »أليسون وإيدرسون وويفيرتون ال يمكن أن 

يكونوا في أيٍد أفضل«.
ــوده في  ــ وقــــال تــافــاريــل فـــي تــصــريــحــات خـــالل وجـ
الــدوحــة »نــريــد إنــهــاء المباريات دون تلقي أي هــدف، 
ألنــه عندما ال تسمح بتسجيل األهــــداف يــكــون لديك 

المزيد من الهدوء عندما يتعلق األمر 
بالهجوم«.

ــبـــرازيـــل ســــوى 5  ــم يـــدخـــل مـــرمـــى الـ ولــ
أهــداف في التصفيات األميركية الجنوبية 
المؤهلة للنهائيات الحالية في 17 مباراة، 

ونجح تافاريل في اعتماد مبدأ المداورة بين 
جميع حراسه.

لــكــن فــي قــطــر، مــن الـــواضـــح أن ألــيــســون هو 
الــخــيــار األول، حــيــث بــــدأ إيــــدرســــون الــمــبــاراة 
األخــيــرة في دور المجموعات ضد الكاميرون، 
في حين شارك ويفيرتون في وقت متأخر ضد 

كوريا الجنوبية.
( »نــحــن كالعائلة 

ً
وقـــال ويفيرتون )34 عــامــا

حيث يهتم الجميع ويحترم بعضهم البعض، 
ونــحــن نحقق نــتــائــج فــي الــمــلــعــب، وهـــذا هو 

الشيء الرئيسي«.
 )أ ف ب(

حراس البرازيل بين يدي تافاريلحراس البرازيل بين يدي تافاريل

م كرواتيا وصربيا  »فيفا« يغرِّ

لوفرين: مستعدون لهذه المعركة

كالوديو تافاريل
وأليسون بيكر

إيدرسون حارس مرمى منتخب البرازيل خالل التدريبات
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صالبة »أسود األطلسي« أمام ثورة البرتغال السبت

يــســعــى الــمــنــتــخــب الـــمـــغـــربـــي إلـــى 
االســتــمــرار فــي كتابة الــتــاريــخ عندما 
يــلــتــقــي نــظــيــره الــبــرتــغــالــي مــســاء غد 
الـــســـبـــت، فــــي مـــنـــافـــســـات الــــــــدور ربـــع 
الــنــهــائــي مـــن بــطــولــة كــأس 
 
ً
ــم الـــمـــقـــامـــة حــالــيــا ــالـ ــعـ الـ
في قطر، وكــان المغرب 
فــــــجــــــر مـــــــفـــــــاجـــــــأة مـــن 
الــعــيــار الــثــقــيــل عندما 
أقــــــــصــــــــى الــــمــــنــــتــــخــــب 
اإلســبــانــي بــطــل العالم 
2010 فـــي الـــــدور ثمن 
الـــــنـــــهـــــائـــــي بـــــركـــــات 
ــح، لــيــكــتــب  ــيــ ــرجــ ــتــ الــ
 
ً
 جديدا

ً
بذلك تاريخا

لــــــه ولـــلـــمـــنـــتـــخـــبـــات 
ــد  ــ ــعـ ــ الـــــــــعـــــــــربـــــــــيـــــــــة بـ
بــــــــلــــــــوغ الــــــســــــعــــــوديــــــة 
 )2014 ( ئــــــــر  ا لــــــــجــــــــز وا  ، )1994 (

 .
ً
ثـــــــــــمـــــــــــن الـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــائـــــــــــي ســـــــــــابـــــــــــقـــــــــــا

 
ً
وشهدت البطوالت السابقة تنافسا

 التينيا بين منتخباتها خال 
ً
أوروبيا

منافسات الــدور ربع النهائي، غير أن 
الخرق الوحيد في ربع النهائي لهذه 
النسخة من المونديال العالمي جاء من 
المغرب البعيد كيلومترات قليلة عن 

.
ً
قارة أوروبا وإسبانيا تحديدا

في المقابل، يمني البرتغال النفس 
بتجاوز المنتخب المغربي والوصول 
ــــدور نــصــف الــنــهــائــي، ال سيما  إلـــى الـ
بــعــد الـــعـــروض الــمــمــيــزة الــتــي قدمها 
من بداية البطولة، وآخرها الفوز على 
الــمــنــتــخــب الــســويــســري بــنــتــيــجــة 1-6 

خال منافسات الدور ثمن النهائي.

قوة دفاعية 

ويمتلك المغرب قوة دفاعية كبيرة 

تـــبـــدأ مــــن الــــحــــارس يـــاســـيـــن بـــونـــو، 
الــــذي لـــم يــدخــل مـــرمـــاه ســـوى هــدف 
وحيد من كندا وبالنيران الصديقة، 
خال دور المجموعات التي فاز بها 
المغرب بهدفين لهدف، كما تعادل مع 
، وتغلب على 

ً
المنتخب الكرواتي سلبا

المنتخب البلجيكي بثنائية نظيفة.
لكن في هذه المباراة يحوم الشك 
حول مشاركة الثاثي الدفاعي 

للمنتخب المغربي لكرة القدم القائد 
رومــان سايس ونايف أكــرد ونصير 
مــزراوي، وتعرض الثاثي لإلصابة 
فــي الــمــبــاراة ضــد إســبــانــيــا الــثــاثــاء 
الــمــاضــي، وسيشكل غيابهم ضربة 

موجعة للمدرب وليد الركراكي. 
وخــاض منتخب أســود األطلسي 
أمـــس حــصــة تــدريــبــيــة مغلقة على 
ملعب نادي الدحيل قبل أن يخوض 
ــيـــرة على  الــحــصــة الــتــدريــبــيــة األخـ

الــمــلــعــب ذاتــــه مــســاء الــيــوم الجمعة.

رونالدو صداع للبرتغال 

ويــبــدو المنتخب البرتغالي، الــذي 
 مـــمـــيـــزة مـــنـــذ بـــدايـــة 

ً
ــا ــ ــروضــ ــ يــــقــــدم عــ

انطاق البطولة، أمام مشكلة حقيقية، 
بسبب الــمــشــاكــل بــيــن الــمــدرب بينتو 
وكريستيانو رونـــالـــدو، وكـــان بينتو 
قرر عدم إشراك رونالدو في التشكيلة 
األساسية أمام المنتخب السويسري، 
وبعد ذلك لم يقم رونالدو باالحتفال 
ــادر أرضــيــة  مـــع زمـــائـــه بــالــتــأهــل، وغـــ

الملعب.
ــإن الــمــنــتــخــب  ــك، فــ ــ وبـــالـــرغـــم مـــن ذلـ
البرتغالي يعيش فــتــرة زاهــيــة بتألق 
ــن الـــنـــجـــوم الـــشـــبـــان، وعــلــى  الـــعـــديـــد مـ
ــــذي يــقــدم  ــاردو ســيــلــفــا الـ ــرنــ ــهـــم بــ رأسـ
ــع نـــاديـــه  ــة، ســــــواء مــ ــتــ مـــســـتـــويـــات الفــ

ــتــــي أو الـــمـــنـــتـــخـــب  ــيــ ــتــــر ســ مــــانــــشــــســ
ــثـــورة الــتــي  الــبــرتــغــالــي، إلـــى جــانــب الـ
أطـــلـــقـــهـــا مـــهـــاجـــم بــنــفــيــكــا غــونــســالــو 
راموس الذي سجل ثاثية خال الفوز 

الساحق 6-1 على سويسرا.
ولفت رامــوس األنظار هذا الموسم 
في صفوف بنفيكا بعد أن حصل على 
فرصته فــي الفريق األول عقب رحيل 
االوروغــويــانــي دارويــــن نونييس الى 
 
ً
ليفربول اإلنكليزي، فأبلى باء حسنا
 ونــجــاحــه فـــي 6 

ً
ــا بــتــســجــيــلــه 14 هـــدفـ

تمريرات حاسمة بمختلف المسابقات، 
ــــوس تــرتــيــب هــدافــي  كــمــا يــتــصــدر رامـ

الدوري البرتغالي برصيد 11 هدفا.
وال شـــــك فـــــي أن عــــلــــى الــمــنــتــخــب 
الــمــغــربــي الــتــفــكــيــر فـــي كــيــفــيــة إيــقــاف 
خــطــورة تــمــريــرات بــيــرنــاردو سيلفا، 
وتسديدات غونسالو من أجل مواصلة 

الحلم وبلوغ نصف النهائي.

6:00م
المغرب x البرتغال

... وجانب من تدريبات المنتخب المغربيجانب من تدريبات المنتخب البرتغالي

الدفاع اإلنكليزي على المحك الفرنسي
ســتــكــون مــواجــهــة الـــغـــد الــســبــت األولــــى 
باألدوار اإلقصائية في مسابقة كبيرة بين 
الجارين منتخب إنكلترا الملقب بـ »األسود 
الثاثة« ونظيره منتخب »الديوك« الفرنسي 
فــي ربـــع نــهــائــي مــونــديــال قــطــر 2022 لكرة 

القدم.
وانتهت آخر مباراة جمعت المنتخبين 
في 13 يونيو 2017 الماضي في سان دوني 
بفوز فرنسا على إنكلترا )3-2(، في مباراة 
ودية شهدت طرد مدافعه رافايل فــاران في 

بداية الشوط الثاني، وثنائية هاري كين.
وكــــــان وقـــتـــهـــا كــيــلــيــان مـــبـــابـــي فــــي ســن 
الــثــامــنــة عــشــرة، وخــــاض مــبــاراتــه الــدولــيــة 
الــرابــعــة دون أن ينجح فــي افــتــتــاح سجله 
التهديفي مــع الـــديـــوك، وحــرمــتــه الــعــارضــة 
 بتمريرة الهدف 

ً
من ذلك، لكنه كان حاسما

الثالث الــذي سجله ديمبلي. وقبلها خسر 
الفرنسيون أمام اإلنكليز بهدفين نظيفين 
لديلي آلي وواين روني، في مباراة ودية، في 

17 نوفمبر 2015 بلندن.
وفــــي كــــأس الـــعـــالـــم، تـــتـــرك الــمــواجــهــتــان 
الــســابــقــتــان بــيــن المنتخبين ذكــــرى سيئة 
للزرق، حيث خسروا مرتين أمام 
األسود الثاثة في الدور األول، 
األولى انتهت بفوز إنكلترا على 

فرنسا )2-صفر( في 20 يوليو 1966 بلندن، 
والثانية بنتيجة )3-1( لإلنكليز في دور 16 

بمونديال إسبانيا يونيو 1982 في بلباو.
لكن في كأس أوروبا 2004 قلب زيدان كل 
شيء، بعدما تأخرت فرنسا في الشوط األول 
بهدف حــارس المرمى فابيان بارتيز بعد 
تصديه لركلة جزاء انبرى لها ديفيد بيكهام، 
وزيــن الــديــن زيـــدان الــذي سجل هدفين في 
الوقت بــدل الضائع من ركلة حــرة ثم ركلة 
جزاء لتفوز على إنكلترا )2-1( في لشبونة.

معضلة مبابي 

وسيكون المنتخب اإلنكليزي ومــدربــه 
غاريث ساوثغيت أمــام معضلة إيقاف 

كيليان مبابي، التي عجز أي فريق 
ــتــــى اآلن  ــا حــ ــهـ ــلـ عـــــن حـ

ــيــــات  ــائــ ــهــ ــنــ فـــــــي الــ
الــقــطــريــة، وربــمــا 
يــــــــــــجــــــــــــد الـــــــــحـــــــــل 

باالنتقال من خطة 
3-3-4 الـــى 3-4-3 أو 

ــا ســيــســمــح  ــ 3، مـ -5 -2
ــــر بــاالنــتــقــال  لــكــايــل ووكـ

مـــن الــظــهــيــر األيـــمـــن لقلب 
الدفاع للتصدي لقوة مبابي 

وزميله عثمان ديمبلي.
ــوم الــــشــــكــــوك حــــول  ــ ــحــ ــ وتــ
مشاركة العب وسط المنتخب 

اإلنــكــلــيــزي ديــكــان رايـــس بعد 
غيابه عن التدريبات قبل ثاثة 
أيـــام، حيث أكــدت مــصــادر مقربة 
للمنتخب اإلنكليزي أن الاعب 
ــاء مـــزيـــد من  ــطـ مـــريـــض دون إعـ

الــتــفــاصــيــل عــن طبيعة أو شـــدة األعــــراض، 
بينما يواصل المهاجم البديل كالوم ولسون 

 عاج »إجهاد عضلي خفيف«.
ً
أيضا

 جــدا على 
ً
وســيــكــون غــيــاب رايـــس مــؤثــرا

تشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت، ألنــه ال 
 بقيمته، ألن مايسون ماونت أو 

ً
يملك بديا

، فيما 
ً
كالفين فيليبس العبان أكثر هجوما

تنقص كونور غاالغر الخبرة )4 مباريات 
دولية(.

قوة فرنسا الضاربة

ولــعــل مــبــابــي ســيــشــكــل الـــقـــوة الــضــاربــة 
لــلــمــنــتــخــب الـــفـــرنـــســـي، إال أن االنـــضـــبـــاط 
التكتيكي الذي فرضه المدرب ديديه 

ديشان أبرز سمات »الديوك« منذ تتويجهم 
بمونديال 2018.

كما أن المنتخب الفرنسي يعتمد بشكل 
كــبــيــر عــلــى خــبــرة اولــيــفــر جــيــرو وانـــطـــوان 
غريزمان الذي أصبح يشغل أكثر من مركز 
داخــــل الــمــلــعــب، حــيــث بــــات غـــريـــزمـــان أحــد 
أهم صانعي اللعب لمنتخب باده في هذا 

المونديال.
ويسعى المنتخب الفرنسي ليكون أول 
منتخب يحتفظ باللقب بعد الــبــرازيــل في 
1958 و1962، والثالث بالجمل بعد إيطاليا 
1934 و1938، وإذا أراد ذلــك فعليه تخطي 
عقبة اإلنكليز الذين لم يعودوا كما السنوات 

السابقة وأصبح فريقهم أكثر قوة واتزانا.

االتحاد البرتغالي ينفي تهديد 
رونالدو بالمغادرة

نفى االتــحــاد البرتغالي لكرة 
القدم، أن يكون النجم كريستيانو 
د بــمــغــادرة معسكر  رونــالــدو هــدَّ
المنتخب فــي كــأس العالم 2022 
 ضد 

ً
بقطر، لعدم مشاركته أساسيا

من النهائي.
ُ
سويسرا في الدور ث

واتخذ المدرب فرناندو سانتوش 
، بإبقاء رونــالــدو على 

ً
 مفاجئا

ً
قـــرارا

دكة البدالء الثاثاء الماضي، وسجل 
بديله اليافع غونسالو راموس ثاثية 
)هاتريك( في الفوز الكاسح 6-1 على 

سويسرا. 
ــي الـــدقـــيـــقـــة 73  دخـــــل رونـــــالـــــدو فــ
عــنــدمــا كــانــت »ســيــلــيــســاو« متقدمة 

5-1، لكن صحيفة ريكورد البرتغالية 
أفـــــادت بـــأن الــمــهــاجــم ســبــق أن هــدد 
بالمغادرة بعد محادثة مشحونة مع 

سانتوش.
وقـــال االتــحــاد، فــي بــيــان: »يوضح 
ــيـــســـاو( لــم  ــلـ ــيـ االتـــــحـــــاد أن قــــائــــد )سـ
 بــالــرحــيــل عـــن المنتخب 

ً
يــهــدد أبـــــدا

ــــوم،  ــل يـ ــ ــر. كـ ــطــ ــــي قــ خــــــال اإلقـــــامـــــة فـ
يــعــمــل رونـــالـــدو عــلــى تــعــزيــز سجله 
ــة الــمــنــتــخــب  االســـتـــثـــنـــائـــي فــــي خـــدمـ

والباد، وهذا أمر يجب أن ُيحترم«.
وذكـــر أن مــشــاركــة رونـــالـــدو، الــذي 
 في قطر من ضربة 

ً
 واحدا

ً
سجل هدفا

ــا، في  ــانـ ــد غـ جـــــزاء بــــالــــدور األول ضـ

 آخر 
ً
المباراة أمام سويسرا كان دليا

على التزامه.
ُيــعــتــبــر رونـــــالـــــدو أكـــثـــر الــاعــبــيــن 
ــو أفــضــل  مــشــاركــة مـــع الـــبـــرتـــغـــال، وهــ
الهدافين الدوليين في تاريخ كرة القدم.
 
ً
وتلتقي البرتغال مــع المغرب غــدا
)السبت( في الدور ربع النهائي، ومن 
 
ً
المحتمل أن يشارك رامــوس أساسيا

.
ً
 من رونالدو مجددا

ً
بدال

لــم يــتــدرب الــفــائــز بــالــكــرة الذهبية 
ــن،  ــريــ ــــدالء اآلخــ ــبـ ــ ــع الـ خـــمـــس مــــــرات مــ
ــارك فــي حــصــة بقاعة  األربـــعـــاء، بــل شـ
الــريــاضــة، إلـــى جــانــب الــذيــن شــاركــوا 

أساسيين ضد سويسرا.

10:00م
فرنسا x إنكلترا

مبابي يعود للتدريبات
عاد كيليان مبابي للتدريبات الجماعية لمنتخب فرنسا 
 لمباراة ربع نهائي كأس العالم 2022 ضد إنكلترا 

ً
تحضيرا

.
ً
غدا

وأكد مدافع ليفربول إبراهيما كوناتي أن مبابي ال يعاني من 
أي إصابات، وأن عدم انضمامه للتدريب مع بقية المجموعة كان 

لاعتناء بنفسه، وهو ما اتفق عليه مع المدرب ديدييه ديشان.
وتشير وسائل اإلعام المختلفة إلى أن العب باريس سان جرمان 
يعاني مشاكل في الكاحل، لكنها لم تؤثر على أدائه مع »الديوك«، إذ 
سجل خمسة أهــداف، مما يضعه في صــدارة هدافي المونديال حتى 
اآلن. وكانت فرنسا قد فازت على بولندا 3-1 األحد الماضي في دور الـ 
16 لتتأهل لماقاة إنكلترا السبت في ربع النهائي على استاد البيت.
)إفي(
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 أللمانياسالغادو: كريستيانو لن ينكس رأسه
ً
فليك سيبقى مدربا

يــرى ميشيل ســالــغــادو، مدافع 
مــنــتــخــب إســبــانــيــا وفـــريـــق ريـــال 
مدريد اإلسباني السابق، أن النجم 
الــبــرتــغــالــي الـــدولـــي كريستيانو 
رونالدو مازال يعتقد أنه سيحرز 
هــــدف تــتــويــج بــــاده بــلــقــب كــأس 
الــعــالــم لــكــرة الـــقـــدم، فـــي الــبــطــولــة 

المقامة حاليا بقطر.
واستبعد فرناندو سانتوس، 
المدير الفني لمنتخب البرتغال، 
ــالـــدو مــن الــقــائــمــة األســاســيــة  رونـ
ــام مــنــتــخــب ســويــســرا  ــ لــلــفــريــق أمـ
بدور الـ16 في المونديال، الثاثاء، 

حيث أبقاه على مقاعد البدالء.
ــالـــو رامـــــــوش،  ــكـ واغــــتــــنــــم جـــونـ
الذي تواجد بدال من رونالدو في 
القائمة األساسية للقاء، الفرصة 
ليحرز 3 أهداف )هاتريك(، ويقود 
ــال لـــلـــصـــعـــود إلـــــــى دور  ــغــ ــرتــ ــبــ الــ

الثمانية في كأس العالم، بانتصار 
كاسح 6-1 على سويسرا.

ويأتي ذلك بعد أسبوعين فقط 
من اتفاق جرى بين رونالدو )37 
عـــامـــا( وإدارة نـــــادي مــانــشــســتــر 
ــاء الـــتـــعـــاقـــد  ــ ــهـ ــ ــلـــى إنـ ــد عـ ــتـ ــايـ ــونـ يـ
بينهما بالتراضي، السيما بعد 
ــتــــعــــاد الـــنـــجـــم الـــمـــخـــضـــرم عــن  ابــ
حسابات الهولندي إريك تين هاغ، 
مــدرب الفريق األحــمــر، رغــم كونه 
هدافا للنادي في الموسم الماضي 
ببطولة الدوري اإلنكليزي الممتاز.

وفي حديثه إلى شبكة »ستاتس 
ــــح  ــــورم« اإلخـــــبـــــاريـــــة، أوضـ ــرفـ ــ ــيـ ــ بـ
ســـالـــغـــادو كــيــف يــمــكــن أن يشعر 
الاعب بتراجع أهميته مع اقتراب 
نهاية مسيرته الكروية، لكنه أبدى 
اعتقاده أن رونالدو سيظل راغبا 
ــبـــات خــطــأ الــمــشــكــكــيــن في  فـــي إثـ

قدراته ولن ينكس رأسه.
وقــال سالغادو: »نحن جميعا 
بحاجة إلــى مواجهة التغييرات، 
ــا الـــــحـــــيـــــاة، وهـــــــو يـــتـــعـــرض  ــ ــهـ ــ إنـ
لــضــغــوط مــســتــمــرة، لكنه يحتاج 

للتعايش معها، لقد مررنا جميعا 
بذلك، في وقت ما كنا مهمين جدا 
في مشوارنا الكروي، وفي مرحلة 

ما كان هناك تغيير«.

ســيــبــقــى هــــانــــزي فــلــيــك عـــلـــى رأس 
الجهاز الفني للمنتخب األلماني لكرة 
القدم، رغم فضيحة الخروج من الدور 
األول لــمــونــديــال قــطــر 2022، وفـــق ما 
أعلن االتحاد المحلي للعبة أمس األول.

ــد  ــرنــ ــيــ قـــــــــــال رئـــــــيـــــــس االتــــــــــحــــــــــاد بــ
نويندورف بعد اجتماع مغلق مع فليك 
 أن كــأس أوروبــا 

ً
»نحن مقتنعون معا

2024 فــي بــلــدنــا تــمــثــل فــرصــة كبيرة 
لكرة القدم في ألمانيا، لدينا ثقة كاملة 
في هانزي فليك لمواجهة هذا التحدي 

مع الفريق«.
ووّدعــت ألمانيا المونديال الثاني 
تــوالــيــا مــن دور الــمــجــمــوعــات بــعــد أن 
ت ثالثة في المجموعة الخامسة، 

ّ
حل

بـــعـــد ســــقــــوط صـــــــادم افـــتـــتـــاحـــي ضــد 
اليابان )2-1(، تعادل مع إسبانيا )1-1( 

وفوز على كوستاريكا )2-4(.
مــن جهته، قــال فليك »أنـــا واعــضــاء 

الجهاز الفني متفائلون بشأن كأس 
أوروبـــا على أرضــنــا. كفريق، يمكننا 
تحقيق أكثر بكثير، مما أظهرناه في 
قطر. لقد فّوتنا فرصة عظيمة هناك«.

ــلـــم دروســــــنــــــا مــن  ــتـــعـ ــنـ وتـــــابـــــع »سـ
ذلــــك. لـــدي ثــقــة فــي الــمــســار المشترك 
المتفق عليه الــيــوم. نــريــد جميعا أن 
تقف ألمانيا بأكملها خلف المنتخب 
الــوطــنــي مـــرة أخـــرى فــي يـــورو 2024 

على أرضها«.
ورغــم أن ألمانيا فعلت ما عليها 
ــيــــرة من  فـــي الــجــولــة الــثــالــثــة واألخــ
دور الـــمـــجـــمـــوعـــات بـــفـــوزهـــا عــلــى 
كوستاريكا، فإن المفاجأة المدوية 
ــان  ــابـ ــيـ ــتــــي حــقــقــتــهــا الـ األخـــــــــرى الــ
بــفــوزهــا على إسبانيا وتصدرها 
ــــوت، أطــــاحــــت »دي  ــمـ ــ مـــجـــمـــوعـــة الـ

مانشافت« من قطر.

58.2% من الدنماركيين 
يؤيدون الخروج من »الفيفا«

أبدى 58.2% من الدنماركيين تأييدهم لمغادرة 
اتحاد بادهم لكرة القدم »فيفا«، بسبب الجدل الدائر 
حول مونديال قطر 2022، واالحتجاجات المرتبطة 
بحقوق اإلنسان ومعاملة العمال المهاجرين، وفقا 

الستطاع نشرته وكالة ريتساو أمس الخميس.
ومـــن إجــمــالــي عـــدد األشـــخـــاص الـــذيـــن يــؤيــدون 
مـــغـــادرة االتـــحـــاد الـــدولـــي، يعتقد 11.6% فــقــط أن 
الدنمارك يجب أن تفعل ذلك بمفردها، بينما اشترط 
الباقون دعمهم لهذا اإلجـــراء بمشاركة المزيد من 

الدول.
ــاد الــمــحــلــي  ــ ــــحـ ويـــحـــث ثـــلـــث الـــدنـــمـــاركـــيـــيـــن االتـ
للعبة على أخــذ زمــام المبادرة إلنشاء اتحاد آخر 
مــواٍز للفيفا، بينما أبــدى 53% انتقاده لعمل هذه 

المؤسسة.
)إفي(

 له
ً
ن دي ال فوينتي خلفا االتحاد اإلسباني يقيل إنريكي وُيعيِّ

فسخ االتحاد اإلسباني تعاقده 
مع المدرب لويس إنريكي، 

وقرر إسناد المهمة إلى دي 
ال فوينتي.

قـــرر االتـــحـــاد اإلســبــانــي لكرة 
القدم، أمس، إقالة المدرب لويس 
ــن مـــنـــصـــبـــه كـــمـــدرب  ــ ــكــــي مـ ــريــ إنــ
للمنتخب األول، بعد نهاية عقده 
ــا« في  ــ مــع نــهــايــة مــشــوار »الروخـ
مونديال قطر 2022، والذي انتهى 
عــنــد الــــدور ثــمــن الــنــهــائــي، وقــرر 
إطـــــاق »مــــشــــروع جـــديـــد« بـــدون 
إنريكي بهدف »مواصلة التطور 
الذي حدث في السنوات األخيرة«.
وأعــلــن االتــحــاد تعيين مــدرب 
منتخب تــحــت 21 عــامــا، لويس 
دي ال فــويــنــتــي، مـــدربـــا جــديــدا 
للمنتخب األول خلفا إلنريكي، 
ــتـــم الــــتــــصــــديــــق عــلــى  ــيـ حــــيــــث سـ
ــل فــي  ــبـ ــقـ ــمـ ــــــوم 12 الـ تـــعـــيـــيـــنـــه يـ

اجتماع مجلس إدارة االتحاد.
ــاد  ــ ــحــ ــ ــان االتــ ــ ــيــ ــ وجـــــــــــاء فـــــــي بــ
»نرغب في تقديم الشكر للويس 
إنريكي على عمله وكامل طاقمه 
الــتــدريــبــي عــلــى رأس المنتخب 
الـــــــوطـــــــنـــــــي طــــــــــــــوال الــــــســــــنــــــوات 

الماضية«.
وتـــســـلـــم إنـــريـــكـــي نـــبـــأ إقــالــتــه 
ــب الــــــعــــــودة  ــ ــقـ ــ صــــــبــــــاح أمـــــــــس عـ
مـــن الــــدوحــــة عــلــى رأس الــبــعــثــة 
واالجــتــمــاع مــع رئــيــس االتــحــاد، 
ــــويـــــس روبــــيــــالــــيــــس والــــمــــديــــر  لـ
الرياضي، خوسيه فرانسيسكو 

مولينا.

وأضــاف البيان »نقلت اإلدارة 
ــــي االتــــــحــــــاد إلــــى  الــــريــــاضــــيــــة فــ
 بخصوص بدء 

ً
الرئيس تــقــريــرا

مشروع جديد للمنتخب، بهدف 
مــواصــلــة النمو الـــذي تحقق في 
السنوات األخــيــرة بفضل العمل 
ــه لــــويــــس إنـــريـــكـــي  ــ الــــــــذي قــــــام بـ

ومعاونوه«.
ــيــــد االتــــــحــــــاد بـــالـــعـــمـــل  ويــــشــ
الــذي قــام بــه لويس إنريكي في 
الــمــرحــلــتــيــن الــلــتــيــن قـــاد فيهما 
المنتخب كمدرب، مع فترة توقف 
بسبب مشكلة عائلية خطيرة، 
والــتــجــديــد الــــذي قــــام بـــه داخـــل 
المنتخب اإلسباني، مما أفسح 
المجال ألجيال جديدة نافست 
بالفعل فــي بــطــوالت كبرى مثل 
يورو 2020 وكأس العالم 2022.

ــــد نــجــح  ــقـ ــ وأقـــــــــر االتــــــحــــــاد »لـ
المدرب بالفعل في إعطاء دفعة 
جديدة للمنتخب الوطني منذ 
وصـــــولـــــه، فــــي عــــــام 2018، مــن 
خال تجديد عميق عزز تغيير 
األجــــيــــال فـــي الـــفـــريـــق وفــــي كــرة 

القدم اإلسبانية«.
وبهذا سيترك لويس إنريكي 
المنتخب دون اخــتــتــام »عمله« 
بـــــعـــــدم الـــــحـــــضـــــور عــــلــــى رأس 
المنتخب في المرحلة النهائية 
من بطولة دوري األمم األوروبية 

الذي سيقام في يونيو 2023.
ونــجــح لــويــس إنــريــكــي خال 
ـــ »الروخـــــــــا« فــي  ــيـــادتـــه لــ ــرة قـ ــتـ فـ
الـــتـــأهـــل لــنــصــف نــهــائــي دوري 
األمــــم الــمــاضــيــة، وكــذلــك نصف 

نهائي يورو 2020.

تعيين دي ال فوينتي 

بــــــــــــــــــــــدوره، قـــــــــــــرر االتــــــــحــــــــاد 
تــعــيــيــن لــويــس دي ال فوينتي 
خــلــفــا إلنـــريـــكـــي مـــدربـــا جــديــدا 
لــلــمــنــتــخــب، بـــحـــســـب تــوصــيــة 
ــاد،  ــي لـــاتـــحـ ــاضــ ــريــ الــــمــــديــــر الــ
خوسيه فرانسيسكو مولينا، 
ــــس االتـــــــــــحـــــــــــاد، لــــويــــس  ــيــ ــ ــرئــ ــ لــ

روبياليس.
ــذا  ــهــ ويـــــــــراهـــــــــن االتـــــــــحـــــــــاد بــ
الــشــكــل عــلــى اســتــمــرار أســلــوب 
العمل المطبق في المنتخبات 
الصغرى على المنتخب الكبير، 
وتقدير شخصية المدرب الذي 
ــرف طــــعــــم الـــــفـــــوز بــــاأللــــقــــاب  ــ ــ عـ
مــع األجـــيـــال الــجــديــدة لتتأهل 
للمنتخب الكبير تــحــت قــيــادة 

إنريكي.
وذكر البيان أن دي ال فوينتي 
ــمــــولــــود فــــي 1961 تـــــوج مــع  الــ
مــنــتــخــب تــحــت 19 عــامــا بلقب 
أمــم أوروبـــا في 2015، وذهبية 

دورة ألعاب البحر المتوسط في 
2018 مع منتخب تحت 18 عاما.

وعين بعدها مدربا لمنتخب 
تحت 21 عاما في 2018، الذي 
توج معه في العام التالي بأمم 
أوروبــا في إيطاليا، بعد الفوز 

عــلــى ألــمــانــيــا 2-1، وقـــاد أيضا 
المنتخب األوليمبي اإلسباني 
فــي دورة ألــعــاب طوكيو 2020 
وحصد معه الميدالية الفضية.
وســــيــــقــــود دي ال فــويــنــتــي 
المنتخب في أولى مبارياته يوم 

25 مــارس 2025 أمــام النرويج، 
فـــي الــتــصــفــيــات الــمــؤهــلــة ألمــم 

أوروبا 2024.
ــتـــي  ــنـ ــق لـــــــــدي ال فـــويـ ــ ــبــ ــ وســ
قــيــادة منتخب إســبــانــيــا األول 
مــرة وحــيــدة مــن قبل، فــي وديــة 

اســـتـــعـــدادا لـــيـــورو 2020، الــتــي 
أقيمت في صيف 2021 بسبب 
جــــائــــحــــة كــــــــورونــــــــا، وانــــتــــهــــت 

المباراة بفوز إسبانيا 0-4.
 )إفي(

إنريكي يودع الاعبين في المطار )أ ف ب(

أعرب المتطوع األلماني هوبيرت بيهلر، )76 
(، عن سعادته باإلسهام في دعم العمليات 

ً
عاما

 
ً
التشغيلية لكأس العالم FIFA قطر 2022™، مشيدا
بــاألجــواء االستثنائية للحدث التاريخي الــذي 
يــســوده الــود والــتــرحــاب، واحتفال المشجعين 
، واالحترام المتبادل بين جمهور النسخة 

ً
معا

األولى من المونديال في العالم العربي.
 Qatar2022.qa وأكد بيهلر في حوار لموقع
استمتاعه بأوقات رائعة خال عمله التطوعي 
في البطولة، خاصة عندما يلتقي متطوعين 
من أنحاء العالم سبق له العمل معهم في أحداث 
رياضية كبرى، لاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(.

20 ألف متطوع 

ويعد بيهلر من بين أكثر من 20 ألف متطوع 
في المونديال، ويسهم من خال دوره التطوعي 
في تقديم المساعدة لممثلي وسائل اإلعام في 
استاد 974، أحد االستادات الثمانية المشيدة وفق 

أحــدث المواصفات العالمية، وأول اســتــاد قابل 
للتفكيك بالكامل في تاريخ كأس العالم.

ويـــشـــارك بيهلر فــي بــرنــامــج مــتــطــوعــي كــأس 
العالم للمرة الخامسة، حيث سبق له التطوع في 
4 نسخ سابقة من كأس العالم هي ألمانيا 2006 
وجنوب إفريقيا 2010 والبرازيل 2014 وروسيا 
2018، واآلن في مونديال قطر 2022، إضافة إلى 

كأس العالم للسيدات 2011.
وفي ضوء حضوره العديد من بطوالت كأس 
الــعــالــم، أشــــار بــيــهــلــر إلـــى أنـــه يـــمـــازح أصـــدقـــاءه 
بــالــقــول إنــه شـــارك فــي الــمــونــديــال أكــثــر مــن نجم 

األرجنتين ميسي!
وحول دوره كمتطوع في العمليات اإلعامية 
لمونديال قطر 2022، أشار بيهلر إلى أنه يسهم 
ــم الــجــهــود  مـــن خــــال مــهــامــه الــتــطــوعــيــة فـــي دعــ
المبذولة لتوفير تجربة سلسة لممثلي وسائل 
اإلعــام في تغطية مباريات وفعاليات البطولة، 
 فــي تــقــديــم الــمــســاعــدة ألكــثــر من 

ً
وســاعــد أخـــيـــرا

 جــــرى تــكــلــيــفــهــم بــتــغــطــيــة مـــبـــاراة 
ً
130 مــــصــــورا

ــنـــدا فــــي دور الــمــجــمــوعــات. الــمــكــســيــك مــــع بـــولـ
ــانــــي عــــن تــجــربــتــه  ــمــ ــتـــطـــوع األلــ وتــــحــــدث الـــمـ
 إلـــى أن 

ً
الــتــطــوعــيــة ألول مـــرة بالمنطقة، مــشــيــرا

مشاركته في كأس العالم 2022 هي تجربته األولى 
فــي العمل التطوعي بالعالم الــعــربــي، وأسهمت 
 إعجابه 

ً
فــي إثـــراء حياته بطريقة رائــعــة، مــبــديــا

بصفات الكرم وحسن الضيافة التي لمسها في 
قطر، والمعاملة الــوديــة من الجميع وترحيبهم 

بزوار الباد. 

عمل تطوعي 

أمــا عــن الحافز وراء اهتمامه بالمشاركة في 
برنامج المتطوعين لكأس العالم قطر 2022، قال 
بيهلر إنه كان يخطط لتتويج رحلته في العمل 
التطوعي بــمــونــديــال روســيــا 2018، إال أن وفــاة 
زوجته المفاجئة جعلته يعدل عن رأيه والتقدم 

للتطوع في مونديال قطر.
وأوضـــح بيهلر أنــه يتحدر مــن منطقة الغابة 

السوداء في ألمانيا، بالقرب من فرنسا وسويسرا، 
ووصـــــف نــفــســه بــمــشــجــع مــتــحــمــس لـــكـــرة الــقــدم 
طـــــوال حـــيـــاتـــه، وقــــــال: »عــمــلــت مـــدرســـا لــلــتــربــيــة 
 
ً
 مشاركا

ً
البدنية والرياضيات، لكنني كنت دائما

 فــي نفس 
ً
 ومــدربــا

ً
فــي أنشطة كــرة الــقــدم، والعــبــا

 من حياتي، 
ً
 مهما

ً
ا الوقت. كرة القدم شكلت جزء

وبعد تقاعدي بدأت مشوار التطوع في األحداث 
الــريــاضــيــة الــضــخــمــة. وبــــدأت رحــلــتــي مــع العمل 
التطوعي في مونديال ألمانيا 2006، ومن هناك 

تعلقت به«.
وعن فريقه المفضل في البطولة، بعد خروج 
 من الدور األول؛ قال 

ً
منتخب باده ألمانيا مبكرا

 إلى أنه منتخب 
ً
بيهلر إنه يشجع البرازيل، مشيرا

قـــوي، وأثــبــت جــدارتــه خــاصــة فــي مــبــاراتــه بــدور 
الستة عشر، أمــام منتخب الــيــابــان، والــتــي نجح 
خالها في إحراز 4 أهداف في شباك الساموراي، 
ــاء  ــ ــدقـ ــ ــــن األصـ ــه الــــعــــديــــد مـ ــديــ  إلــــــى أن لــ

ً
ــرا ــيــ مــــشــ

الــبــرازيــلــيــيــن، الــذيــن يــتــشــارك معهم االستمتاع 
بمباريات السامبا.

 
ً
ألماني في العقد الثامن يشارك متطوعا

بكأس العالم 2022 في قطر

توّحد الجالية الاتينية الثقافة والطعام والتقليد، 
وخاصة اللغة، وتعيش هذه الجالية في قطر رغم 
أنــه يعد بــلــدا مضيافا وآمــنــا، إال أنــه يمثل تحديا 
ثقافيا وشخصيا لآلالف من المهاجرين الوافدين 

لصنع مستقبلهم.
ومــن 3 مايين شخص يعيشون فــي قطر، يعد 
ــــب. وتـــتـــصـــدر الــهــنــد  ــانـ ــ نـــحـــو 80 بــالــمــئــة مــــن األجـ
 

ّ
وبنغادش ونيبال وباكستان قائمة المهاجرين، لكن

يصل سنويا مزيد من العمال من دول مثل المكسيك 
وبيرو وكولومبيا وإسبانيا، في معدل ارتفع نتيجة 

استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وتعد األرجنتين إحدى الدول التي ضاعفت عدد 

مواطنيها في الدوحة نتيجة استضافة البطولة.

وقال سفير األرجنتين في قطر غييرمو نيكوالس: 
»لدينا في قطر نحو 400 - 450 شخصا، لكن هذا يعد 
أمرا معتادا، العدد يرتفع في الوقت الراهن نتيجة 
المونديال، ونقدر أنهم نحو 1000 شخص، وخاصة 

في مجاالت الفندقة والمطاعم«.
وأبــرز أنه يتوقع أيضا وصول نحو 35 ألف من 
الجماهير األرجنتينية لحضور البطولة، مشيرا 
إلــى أن العديد منهم كانوا موجودين قبل انطاق 
ــا وميسي  ــارادونــ ــال: »األرجــنــتــيــن ومــ ــ الــبــطــولــة. وقـ
محبوبون جدا بالشرق األوسط في الوقت الراهن«.

وتــوجــد عــشــرات المطاعم مــن أمــيــركــا الاتينية 
وإسبانيا في الدوحة.

)إفي(
الجماهير الاتينية في أحد االحتفاالت بسوق واقف

 االحتفاالت والطعام  االحتفاالت والطعام 
يوحدان الجالية الالتينيةيوحدان الجالية الالتينية
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7:00 مساًءً اإلكوادور02قطر201A نوفمبر

4:00 مساًء ايران62إنكلترا212B نوفمبر

7:00 مساًء هولندا02السنغال213A نوفمبر

10:00 مساًء ويلز11أميركا214B نوفمبر

السعودية12األرجنتين225C نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء تونس00الدنمارك226D نوفمبر

7:00 مساًء بولندا00المكسيك227C نوفمبر

10:00 مساًء استراليا41فرنسا228D نوفمبر

كرواتيا00المغرب239F نوفمبر
ًً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء اليابان12المانيا2310E نوفمبر

7:00 مساًء كوستاريكا  70اسبانيا2311E نوفمبر

10:00 مساًء كندا10بلجيكا2312F نوفمبر

الكاميرون10سويسرا2413G نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًءكوريا ج00أوروغواي2414H نوفمبر

7:00 مساًء غانا32البرتغال2415H نوفمبر

10:00 مساًء صربيا20البرازيل2416G نوفمبر

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 مساًءالبرتغال21كوريا ج245H ديسمبر

6:00 مساًءأوروغواي02غانا246H ديسمبر

10:00 مساًء البرازيل10الكاميرون247G ديسمبر

10:00 مساًء سويسرا23صربيا248G ديسمبر

المجموعات

مراحل خروج المغلوب

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210927إنكلترا

3120215الواليات المتحدة

3102473إيران

3012161ويلز

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201626فرنسا

3201346أستراليا

3111114تونس

3012121الدنمارك

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210417المغرب

3120415كرواتيا

3111124بلجيكا

2003270كندا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201646البرتغال

3111444كوريا الجنوبية

3111224أوروغواي

3102573غانا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210517هولندا

3201546السنغال

3111434اإلكوادور

3003170قطر

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201526األرجنتين

31١1224بولندا

31١1234المكسيك

3102353السعودية

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201436اليابان

3111934إسبانيا

3111654ألمانيا

31023113كوستاريكا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

٣20١316البرازيل

3201436سويسرا

3111444الكاميرون

3012581صربيا

هولندا

هولندا

الفائز من 59الفائز من 57

الفائز من 60 الفائز من 58

فرنسا

األرجنتين

كرواتيا

البرازيل

إنكلترا

المغرب

البرتغال

المغرباليابان

البرتغالالبرازيل

أميركا

إسبانياكرواتيا

سويسراكوريا الجنوبية

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

كرواتيا تفوز بركالت ترجيحية ٣-١

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

 ٣

٢

١

١

٤

١

١

١

6١
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6٣

6٢
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٥١
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٥6
السبت 17 ديسمبر 2022م

الساعة 6:00 مساًء  - الخاسر من مباراة ٦١ و٦2

الفائز من 
61  و 62

٥7٥٩

6٠

المركز الثالث
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المغرب تفوز بركالت ترجيحية ٣-٠
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ةديرجلا•
إضافات edhafat@aljarida●com ١٩

يتميز وزير الداخلية الشيخ طالل الخالد بأنه رجل ميداني بامتياز، 
ويعشق التحرك لسماع نبض الجمهور وهمومه ومشاكله والتحرك 
الفوري نحو حله، وقد شهدنا خالل اآلونة األخيرة تحركات للوزير في 
محاربة آفة المخدرات وتجار هذه السموم القاتلة، وفي كل معركة يكون 
له االنتصار تلو اآلخر، لكن هذه االنتصارات ينقصها جزء مهم وهو 
احتواء وعالج المدمنين الذين دخلوا عالم المخدرات بسبب التاجر دون 
 في المستقبل أو متعاطيا 

ً
وجود مخرج، وهو ما سيخلق منه تاجرا

... إلخ. 
ً
 أو قاتال

ً
 أو لصا

ً
مستمرا

نعم محاربة الفساد أثمرت زرع الرعب في نفوس من يروجون هذه 
السموم، ولكلمة وزير الداخلية الشيخ طالل الخالد حتى اآلن صدى 
إعالمي كبير بين أولياء األمــور )جيل كامل سينمحي( يقصد تجار 

المخدرات بين الطلبة. 
وما أثلج صدور أهل الكويت حينما قال إن »أهل الكويت خط أحمر 

ولو كلفني حياتي ال يمكن القبول بما يسويه تجار المخدرات«.
علينا كمواطنين ومقيمين التعاون مع وزير الداخلية من خالل تقديم 
األفكار والبالغات، وهذا األمر يتحقق من خالل إنشاء الهيئة العامة 
لمكافحة المخدرات، ويكون رئيسها وزير الداخلية، وتضم أعضاء من 
اإلدارة العامة للمخدرات في وزارة الداخلية والمباحث وأمن الحدود، 
إلى جانب أعضاء من مركز عالج اإلدمــان في وزارة الصحة وأطباء 
نفسانيين، إضافة إلى أعضاء من وزارة التربية والجامعات، وكذلك 

من وزارة التجارة وغيرها من الوزارات. 
مــن المهم إنــشــاء مثل هــذه الهيئة بهدف محاربة آفــة المخدرات 
ووقف انتشارها في المجتمع، على أن تكون لها صالحية في التحقيق 
والضبط والعالج والمراقبة، ويكون من مهامها التوعية داخل المدارس 
والمجمعات بــخــطــورة هــذه اآلفــــة، والتحقق مــن بــالغــات المدمنين 
والمروجين في سرية تامة، وطرح االستشارات والضبط واإلحضار 

والتحقيق مع المروجين.
وكما يقال »الوقاية خير من العالج«، فالوقاية من المخدرات تكون 
أكبر حرب ضد تجار المخدرات ألنهم أذكياء في تغيير أساليب الترويج 
والمراوغة إليصال سمومهم إلى ضحاياهم، ومؤسسات الدولة ثابتة 
على خطط قديمة حفظها تجار المخدرات، لذلك يجب إطالق حملة 

من الدولة تكون أقوى منهم للسيطرة على ترويجهم لهذه السموم.

»مــات حتف أنــفــه«، مثل يقال لمن مــات ميتة طبيعية ولــم يقتل، 
فالمتعارف عليه عند القدماء هو أنه عندما يموت الرجل على فراشه، 
فستخرج روحه من أنفه وفمه، ولكن وفي كل األحوال الموت واحد، 
وكما قيل في المثل العربي القديم: »تعددت األسباب والموت واحد«.

فالموت واحد إال أن أسبابه عديدة، فهناك ميتة طبيعية بعد أن 
عــاش صاحبها قبل موته فترة طفولته ثــم مراهقته ثــم شبابه ثم 
كهولته، وهناك موت الفجاءة الذي ال يعرف سنا، فهو يصيب الرضيع 
في مهده، والشاب وهو في عافيته، والبطل الصنديد وهو في كامل 

قوته وجبروته، وهناك الموت بسبب مرض عضال يصيبه.
خالد بن الوليد البطل المغوار، قاهر الفرس والـــروم، قــال وهو 
على فراش الموت: »لم يبق في جسدي موضع شبر إال وقد أصابته 
ضربة من سيف، أو طعنة من رمح، أو رمية من سهم، وهأنذا أموت 
على فراشي كما يموت البعير«، فخالد بن الوليد، رضي الله عنه، 

»مات حتف أنفه«.
فالحتف هو الموت، أي انتهاء الحياة، فكانت العرب أيام الجاهلية 
وحتى فجر اإلسالم تعتقد أن الروح تخرج من مكان مقتلها، فإن مات 
المرء إثر إصابة في كبده فهذا يعني أن روحه ستخرج من هناك، أو 
من أي مكان كان سببا في خروج روحه من جسده، أما إذا مات المرء 
موتا طبيعيا فستخرج روحه من مكان واحد فيه وهو أنفه، وسيقال 
عندها إن المتوفى قد »مات حتف أنفه«، وهناك بيت شعر قبل الرسالة 

ُالمحمدية للشاعر اليهودي السموءل بن عادياء قال فيه مفتخرا:
 قتيل

َ
 َكان

ُ
 منا َحْيث

َّ
ل

ُ
 أنفه *** وال ط

َ
وما مات منا سّيٌد حتف

أما حقيقة كيفية خروج الروح من الجسد فأمرها وعلمها عند الله 
ا أْمِشي مع 

َ
ما أن

َ
سبحانه، فعن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: »بْين

ى َعِسيٍب 
َ
 عل

ُ
أ َوكَّ

َ
ِة، وهو َيت

َ
ِرِب الَمِدين

َ
َم في خ

َّ
ى اللُه عليه وسل

َّ
النبيِّ َصل

وِح؟  وُه َعِن الرُّ
ُ
ُهْم ِلَبْعٍض: َسل

ُ
 َبْعض

َ
ال

َ
ق

َ
 الَيُهوِد، ف

َ
ٍر ِمن

َ
ف

َ
َمرَّ بن

َ
معُه، ف

ُهْم: 
ُ

 َبْعض
َ

ال
َ
ق

َ
ُه، ف

َ
ْكَرُهون

َ
وُه، ال َيِجيُء فيه بشيٍء ت

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
ُهْم: ال ت

ُ
 َبْعض

َ
ال

َ
وق

لُت: 
ُ
ق

َ
َسَكَت، ف

َ
وُح؟ ف اِسِم ما الرُّ

َ
 يا أَبا الق

َ
ال

َ
ق

َ
 منهْم، ف

ٌ
اَم َرُجل

َ
ق

َ
ُه، ف

َّ
ن

َ
ل
َ
ْسأ

َ
ن

َ
ل

وِح  َك َعِن الرُّ
َ
ون

ُ
ل
َ
: »َوَيْسأ

َ
ال

َ
ه، ق

ْ
ى عن

َ
َجل

ْ
ا ان مَّ

َ
ل

َ
ْمُت، ف

ُ
ق

َ
ْيِه، ف

َ
ه ُيوَحى إل

َّ
إن

.»
ً
ِليال

َ
 ق

َّ
ِم إال

ْ
 الِعل

َ
وا ِمن

ُ
وت

ُ
ي وما أ وُح ِمن أْمِر َربِّ ِل الرُّ

ُ
ق

ملحوظة: منقول من التراث بتصرف.

ـــن صـــاحـــب مـــحـــل لــبــيــع  طـــلـــب كـــويـــتـــي مـ
مــتــعــلــقــات االســتــحــمــام )Body Shop( في 
ــتـــحـــدة، أن يـــخـــبـــره بــطــريــقــة  ــمـ الـــــواليـــــات الـ
التجهيز لهذا المحل التجاري، ألنــه ينوي 
تأسيس محل مماثل فــي الكويت، فأخبره 
أن الحكومة األميركية طلبت إعــداد دراســة 
 حــول 

ً
ــا جــــدوى اقــتــصــاديــة تــضــمــنــت أرقــــامــ

عــــدد ســـكـــان الــــواليــــة وقـــدراتـــهـــم الــشــرائــيــة 
واألســـــــــواق الـــتـــجـــاريـــة فــــي الـــمـــديـــنـــة وعــــدد 
ــل ســـوق  ــ ــي كـ ــ مــــحــــالت »الــــــبــــــودي شــــــــوب« فـ
تجاري في الــواليــة، وتكلفة الــديــكــورات في 
كل محل وإيجاره وكلفة البضاعة وغيرها 
من معلومات مفيدة للبدء بطريقة سليمة، 
ات 15 ألــف دوالر  وكــانــت كلفة هــذه اإلجــــراء
، فعاد الكويتي إلى بلده، وأنهى كل 

ً
تقريبا

ات التأسيس دون أن تسأله أي جهة  إجــراء
رسمية عــن ضـــرورة إعـــداد دراســـة الجدوى 
ــذا الــقــطــاع  االقـــتـــصـــاديـــة لــمــعــرفــة أهــمــيــة هــ

للسوق، واحتماالت نجاحه. 
ــــررت ســيــدة كــويــتــيــة افــتــتــاح صــالــون  وقـ
للسيدات بمنطقة خيطان مقابل الفروانية، 
ــــدوى اقــتــصــاديــة،  ــــدت دراســـــة جـ بــعــد أن أعـ
ــاءات وأرقـــــــام  ــ ــــصــ ــلـــى إحــ مـــعـــتـــمـــدة فـــيـــهـــا عـ
المجموعة اإلحصائية السنوية التي عادة 
مــا تــصــدر مــتــأخــرة ألكــثــر مــن ســنــتــيــن، فلم 
يــكــن أي صــالــون لــلــســيــدات قــد افــتــتــح على 
امتداد طريق المطار القديم سوى واحد في 

خيطان القديمة لــم يكن ليثير أي منافسة 
مـــع صــالــونــهــا، حــتــى إن تــمــيــزت المنطقة 
بــكــثــافــة ســكــانــيــة، ومــــرت أول ثــالثــة أشــهــر 
والزبائن يتزايدون والمدخول يتكاثر، ثم 
ــاع مــن سيئ إلــى أســـوأ، بعد  انقلبت األوضـ
افتتاح ثالثة صالونات دفعة واحدة بالقرب 
مــن صــالــونــهــا، اســتــخــدم أصحابها أسماء 
لصالوناتهم تشبه فــي حروفها وألفاظها 
اسم صالون هذه السيدة، فاختلط األمر على 
عمالئها، ليتوزعوا على الصالونات األخرى 
القريبة، التي اعتمدت أسلوب كسر األسعار، 
لتضطر هذه السيدة بعد تكبد خسائر لبيع 

صالونها. 
ــي ســـوق  ــ ــا حـــصـــل فـ ــ ــبـــط مـ ــالـــضـ وهــــــــذا بـ
التأمين المحلي في األشهر األولى من هبة 
الــتــرخــيــص لــشــركــات تــأمــيــن جــديــدة كانت 
مضطرة حينها لتوظيف قليلي الخبرة في 
الــتــأمــيــن وفـــي كيفية الــتــعــامــل مــع الــعــمــالء، 
فــشــركــات الــتــأمــيــن المحلية الــكــبــرى تفتقر 
 إلى موظفين كويتيين من ذوي الخبرة 

ً
أصال

بالتأمين، فاعتمدوا على خــبــرات أجنبية، 
ولهذا لم يكن من سبيل عند غالبية شركات 
التأمين الجديدة إال االعتماد على موظفين 
قليلي الخبرة ومحاولة كسر األســعــار من 
أجل البقاء فترة أطول في ساحة المنافسة، 
وحينها قيل إن بعضها ينشر دعايات غير 
حقيقية عن أوضاعها المالية من أجل جذب 

العمالء دون أن تقدم خدمات تأمينية مبتكرة 
غير متوافرة عند شركات التأمين األخرى، 
ودون اإلعــــالن عــن منتجاتها وأســالــيــبــهــا 
التأمينية الجديدة، ودون استغالل فرص 
توافر مساحات إعالنية مجانية بمختلف 
وســائــط الــتــواصــل االجتماعي وعــبــر شتى 
وســـائـــل االتـــصـــال بــالــجــمــاهــيــر، عــلــى األقـــل 

لتثقيف الناس بأهمية التأمين. 
ــي عـــــدد شـــركـــات  ورغــــــم هـــــذا الــــتــــزاحــــم فــ
التأمين في ســوق محدودة اإلمكانات، فإن 
، بل على العكس من 

ً
أيا منها لم يقدم جديدا

ذلــك، فقد أســاء بعضها إلــى قطاع التأمين 
الذي يفترض أن يكون مصدر أمان لعمالئه، 
فعبر ثمانية عقود من تاريخ صناعة التأمين 
في الكويت، لم يشهد هذا القطاع من قبل أن 
قامت وزارة التجارة والصناعة بإنذار عدد 
من شركات تأمين دفعة واحــدة، وإجبارها 
إما على االندماج مع شركات تأمين أخرى 
أو بزيادة رؤوس أموالها أو بإعالن إفالسها، 
فلم تعرف صناعة التأمين الكويتية تدخل 
وزارة الــتــجــارة والــصــنــاعــة لحماية حقوق 
حملة الوثائق، إال بعد ظهور هبة شركات 
التأمين الجديدة، بل لم يشهد هذا القطاع 
 من قبل وحدة تنظيم التأمين 

ً
 وتشددا

ً
حزما

وإيقاف شركات تأمين عن مزاولة أعمالها، 
إال بسبب مــمــارســات غير قانونية لبعض 

شركات تأمين ورقية.

بقايا خيال: بعض شركات التأمين المحلية غير نافعة!

يوسف عبدالكريم الزنكوي 

 موضة لدى التاجر، بال رقيب وال 
ً
أصبح رفع األسعار مؤخرا

موقف من وزارة التجارة، وهذا يطرح لدينا تساؤل النائبة د. 
جنان بوشهري: »هل التاجر في الكويت أقوى؟«، فكلما ظهر 
تصريح بزيادة الرواتب أو توحيد سلم الرواتب زادت األسعار 
، لتكون الزيادة بال هدف وكأنها هدر لمال الدولة، 

ً
معها طردا

 ،
ً
! حتى لو لم تطبق الزيادة فعال

ً
وتبرعها للتاجر الغني أصال

أو يوحد السلم، فمجرد رائحة الزيادة تبث الطمع لدى التاجر! 
اآلن بعد األســعــار المبالغ بها للسلع والــخــدمــات، ما دور 

وزارة التجارة في الحد من ذلك؟ 
أرى أن أفضل الحلول لمنع هذه الظاهرة الجشعة وتحقيق 
ات رفع األسعار، يكمن  الرقابة الفعلية والتشديد على إجــراء
في تقديم التاجر الزيادة المقترحة وأسبابها الحقيقية، وأن 
تنظر لجنة مختصة بهذا الشأن، وتعطي قرارها إما بقبول 
الزيادة أو منعها، مع عدم التوسع في قبول طلبات الزيادة، 

فسعر البيع ال يتناسب البتة مع سعر التكلفة! 
 بــرفــع ســعــر مــنــتــج لــديــهــا، تنظر 

ً
ولـــو تــقــدمــت شــركــة مــثــال

اللجنة في حلول بديلة، كتفضيل المنتجات الوطنية التي 
تقل تكلفتها، على المنتج المستورد إن كان يطابقه بالجودة، 
 يــحــصــدون أفـــضـــل وأجـــــود الــثــمــار، 

ً
فـــمـــزارعـــو الــكــويــت مـــثـــال

ويبيعونها بــأقــل األســـعـــار، لــكــن المنتج الــمــســتــورد ال يــزال 
يكتسح الساحة التجارية، وأن تتحرى اللجنة دقــة وصــدق 
العقود المبرمة من الشركات الطالبة للزيادة، حتى ال ُيلتف 

على القانون! 
فحمالت المقاطعة باتت ال تنفع، والتاجر ال يخضع لرفض 
المجتمع، وكــأنــه يقول »إن لــم يقبل المجتمع الــزيــادة اليوم 
عطي طابع االنتقام 

ُ
«، وباتت حمالت المقاطعة ت

ً
فسيقبلها غدا

بين الــشــركــات، فهناك شــركــات زادت أسعارها ولــم يرفضها 
المجتمع، فلماذا ال يكون الرفض على قدم المساواة؟

الشعب واع، فهو يسافر ويكتشف، ويقارن أسعار السلع 
بين الكويت وبقية الــدول المتقدمة، والوضع بات استغالاًل 
 بعد الجائحة 

ً
لجيب الــمــواطــن بــال حــام لجيبه، وخــصــوصــا

الصحية األخيرة، لذلك نحتاج إلى وقفة جــادة توقف جشع 
التاجر، ودمتم سالمين.

سيتم نقاش برنامج عمل الحكومة في مجلس األمة األسبوع 
الـــقـــادم، وبــمــا أن لــهــذا الــنــقــاش أهــمــيــة حــتــى يــأخــذ بــرنــامــج عمل 
الحكومة بلورته النهائية بعد التوافق على مضامينه، يفترض أن 
 للحكومة التي يجب أن تحل 

ً
يقدم مجلس األمة مالحظاته رسميا

مالحظات المجلس في المكان الالئق به وبها كحكومة، حسبما 
ورد في المذكرة التفسيرية للدستور، لذلك أنصح بالتالي:

هناك مشاريع حيوية وتحقق فوائد للمجتمع والمواطنين تقدم 
 رئيس مجلس األمة أحمد السعدون، وهي:

ً
بها سابقا

 أواًل: مشروع خصخصة محطات الكهرباء والماء.
: مشروع المستودعات وفق القانون رقم 5 لسنة 2008، 

ً
 ثانيا

بتأسيس شركات تطوير المستودعات العامة والمنافذ الحدودية 
 من تاريخ 

ً
 اعتبارا

ً
الذي صدر بتاريخ 29 يناير 2008، وأصبح نافذا

نشره في الجريدة الرسمية في العاشر من فبراير 2008، والذي 
بمقتضاه يكون نسبة 24% للحكومة والجهات التابعة لها، و%26 
تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة 
المدرجة في سوق الكويت لــأوراق المالية والشركات األجنبية 

المتخصصة و50% تطرح لالكتتاب العام للكويتيين.
: مشروع صندوق جابر لأجيال الحاضرة الذي بمقتضاه 

ً
ثالثا

يتم توزيع 25% من صافي أرباح الصناديق السيادية الخارجية 
والداخلية على كل فــرد من المواطنين، والــذي يعد ركيزة لدعم 
رفــاهــيــة الـــمـــواطـــن ويـــعـــزز رقـــابـــة الـــــرأي الـــعـــام عــلــى أداء جــهــات 
تها في الصناديق السيادية وزيــادة تحقيقها  االستثمار وكفاء

لأرباح.
هــذه أهــم المشاريع التي تفتقت عنها عبقرية رئيس مجلس 
األمة أحمد السعدون، وآن أوان توطينها في صميم برنامج العمل 
الحكومي وخطط الدولة في ظل قيادة إصالحية تريد التطوير 
وتعمل على تمهيد كل الُسبل أمامه، وقد شرعت في استئصال كل 
المعوقات وكل المعوقين بال هوادة، مما توافرت معه ارادة قوية 
للتطوير والتغيير ونشأت بيئة سياسية وإدارية خصبة لغرس 
مشاريع اإلصالح والتطوير وإدماجها في برنامج عمل الحكومة 

لتكون قيد التنفيذ وفق جدول زمني محدد.
إنها فرصة ثمينة أرجــو من أعضاء مجلس األمــة أال يفرطوا 
فيها، فيخيب ظن األمة بهم ويجعلها تكفر بالمجلس، فقد جاء 
بكم الشعب كأفضل خيار ورهان، فكونوا عند حسن ظننا وظن 
د لكم الطريق فهل أنتم فاعلون؟  القيادة التي قدمت كل الدعم لتمهِّ
ــذار أن تطغى عليكم الــمــطــالــبــات الــشــعــبــويــة الــتــي تفرضها  وحــ
حساباتكم االنتخابية فيخسر المجتمع أعظم فرصة جــاد بها 

التاريخ السياسي.

ال يزال مسلسل قمع الحريات من بعض دعاة الفكر األوحد والرؤية 
، فأصبحوا يحددون منظور التعايش في مجتمعاتنا 

ً
القاصرة مستمرا

 لرؤاهم التي تطبق على اآلخرين، في حين ال تالمس 
ً
المسالمة وفقا

واقعهم المليء بالثغرات والتجاوزات.
إن ما يثار بين فترة وأخرى على واقعنا من أمور خاصة بالحريات 
 على 

ً
أصبح يتطلب وضع قاعدة ثابتة لمنع كل من ينّصب نفسه وليا

اآلخرين وعلى القانون، في ظل خشية بعض أصحاب القرار من مواجهة 
هذا التهديد الخطير لحرياتنا، بتنا نخشى أن يتمددوا للبيوت لتنفيذ 
وجد أجواء للفرح 

ُ
أجنداتهم وأفكارهم المسمومة ورجعيتهم، فما إن ت

حتى يتسابقوا إلى إصدار بياناتهم وتهديداتهم بمحاسبة الجهاز 
الحكومي المختص من خالل ممثليهم في البرلمان، الذين يسعون إلى 
عدم خسران قواعدهم االنتخابية ومجاملتهم في كل رغباتهم، ودغدغة 
المشاعر حتى يتمدد هذا الفكر ليغزو العقول األخرى، ويتم توسيع 
قاعدة محاربي األفراح، أال يكفي الشارع ما يعانيه من صدمات متوالية 
 لهم، لكنهم بعد 

ً
من نواب يفترض أن تكون االنتخابات األخيرة درسا

أن عانقوا الكرسي األخضر تناسوا كل شيء وبدأوا بتنفيذ أجنداتهم 
وأفكارهم المسمومة واقتراحاتهم التي ال تغني وال تسمن من جوع؟

واألسئلة التي تطرح نفسها كثيرة: هل خلت البالد من القضايا 
كي ينشغل هــؤالء بمهاجمة أفراحنا وسعادتنا وكــل ما ينفس عن 
خلجاتنا بقمع حرياتنا التي ال تخالف القانون وال الشرع؟ ولماذا ال 
يتسابق هؤالء إلى وقف نزيف المخالفات التي ترتكب في حق األمة 
من ممارسات مغلوطة في تطبيق القانون؟ ولماذا ال يفتحون ملفات 
القضايا التي تهتم بمعالجة الخلل وإعــادة هيكلة مؤسسات الدولة 

بعيدا عن مجامالتهم ومحسوبياتهم التي هي سبب تراجعنا؟ 
فاآلمال كانت معقودة على النجاح في تحقيق تطلعات الشارع، 
لكن الخيبات مستمرة على أمل صحوة ممن ينامون في سبات عميق 
ويغردون خارج السرب لجذب األنظار، وكسب رضا جماعتهم فقط، 
ويحلمون بنشوة االنتصار بعد أن اعتادوا على النكبات واالنسداح 

واالنبطاح وإلصاق التهم لآلخرين.
 
ً
 على النواب األفاضل فتح ملفات زمالء لهم يعملون حاليا

ً
وأخيرا

على إيهام الناس بتحول مسارهم من االنبطاح إلى بطوالت زائفة 
 ومعارضين فجأة، وذلك بعد إغالق الحنفية 

ً
بعد أن أصبحوا فرسانا

برحيل معازيبهم، ليتحقق مبدأ »مــن أيــن لك هــذا؟« مع شللهم التي 
.
ً
تعيث في األرض فسادا

آخر السطر: من ال يتعلم من الماضي فلن ينجح في المستقبل.

الموقف الذي أعاد برمجة تفكيري، يقول 
راوي هـــذه الــقــصــة: عــنــدمــا كــنــت مــراهــقــا، 
كنت أرى الحياة بأعين أصحابي، أحب 
ما يحبون وأكره ما يكرهون، وأحترم ما 
يحترمون، كنا مراهقين نعيش في عالمنا 
الــخــاص، وكــانــت لنا مقاييس صبيانية 
غريبة في تقييم األشياء وتصنيفها، كنا 
نعتقد أنــنــا أفــهــم الــنــاس، والحقيقة أننا 

أبعد ما يكون عن بوصلة الرشد.
، كنا نرى الرجولة في شخصية 

ً
فمثال

ــهـــور، الـــجـــلـــف ذي الــطــبــاع  ــتـ ــمـ الــــشــــاب الـ
الغليظة، الـــذي يتكلم بــتــحــّد وعنجهية، 
ــف 

ّ
 نــتــكــل

ً
ــا بــصــوتــه الــمــنــكــر! وكـــنـــا أحـــيـــانـ

الحديث بهذا األســلــوب المستفز، لنصل 
إلــى هــذه الطبقة نفسها مــن الــنــشــاز، كنا 
ن السجائر بشراهة، لتكتمل صورة 

ّ
ندخ

الـــرجـــل الــخــطــيــر، الــــذي ال يــهــاب الــمــوت، 
وكأننا نقول للناس: إذا كنتم تهربون من 
النار ودخانها، فها نحن نتنفسها وننفث 
دخانها من أفواهنا ومناخرنا! وإذا كنتم 
تــحــتــرمــون الـــقـــانـــون، وتــنــتــظــرون إشـــارة 
المرور، فها نحن نكسر القانون، ونكسر 
ــه. ســيــاراتــنــا ليست  ــارة الــــمــــرور فـــوقـ ــ إشــ

عادية، هي كالوحوش الضارية، أصواتها 
مرعبة، وسرعاتها مذهلة، ونحن الفرسان 

الذين نسوق هذه الوحوش اآللية!
وكــانــت مــن هــوايــاتــنــا اليومية المشي 
فــي الــشــوارع والــشــمــاتــة بكل مــوقــف نــراه 
من حولنا، فالشماتة تشعرنا بأهميتنا، 

وأننا األكمل!
وفي يوم، ونحن نتسكع في أحد شوارع 
المنطقة، رأيت جدي من بعيد، يريد عبور 
 
ً
الـــشـــارع بــعــصــاه الــخــشــبــيــة، وكــــان مسنا

ضعيف البصر ثقيل الحركة، فلمحه أحد 
أفـــــراد »الـــشـــلـــة« وبــــدأ يــتــنــدر عــلــيــه وعــلــى 
 :

ً
مشيته، كبقية الضحايا اليومية، مغنيا

»شلون تمشي الحمسة؟«- أي السلحفاة- 
 خصره ويصفق ويضحك، لم تكن 

ّ
ويهز

عــنــدي الــشــجــاعــة الــكــافــيــة لــكــي أنصحهم 
بالتوقف عن هذه المهزلة، وكنت أخشى 
أن يعيروني به فيما بعد، فهم ال يعلمون 

أنه جدي.
وما هي إال لحظات، وإذا بشاب يظهر 
كالصقر، يمشي بــخــطــوات سريعة نحو 
جدي، ليقّبل رأسه، ويأخذ بيده، ويعينه 
عــلــى عــبــور الـــشـــارع الـــمـــزدحـــم، بــكــل حب 

واعــتــزاز، ويــرســم البسمة على وجــه ذلك 
الشيخ الهرم، وإذا به شخص نعرفه، اسمه 
، لكننا 

ً
 محترما

ً
 خلوقا

ً
»ماجد«، وكان شابا

 !
ً
كنا نستهين به، وال نراه في أعيننا شيئا

وكنا ننفر من شخصيته، ألنــه متواضع 
وصاحب مبادئ! وألن أوصافه تتناقض 
مـــع مــقــايــيــس »رجـــولـــة الــمــراهــقــيــن« الــتــي 
رسمناها في خيالنا »السينمائي«! فكنا 
 ضــعــفــاء، بال 

ً
نــــراه ومــــن مــثــلــه أشـــخـــاصـــا

شخصية، ينقادون ألوامر الكبار!
تــنــي ومــضــة مـــن الــرشــد،  حــيــنــهــا، جــاء
وســألــت نــفــســي: هــل أصــبــح هـــذا الــغــريــب 
أنفع لجدي مني؟! هنا أدركت أن هذا الشاب 
المحترم وأمثاله، هم الذهب الذي يمشي 
عــلــى األرض، وهـــم الـــرجـــال الــحــقــيــقــيــون، 
الذين يتمسكون بالقيم النبيلة التي تحفظ 
كرامة المجتمع، وأدركــت أنني في وسط 
حثالة ال خير فيها، وال في من يصاحبها، 
ومــا هــم إال عــاهــات ابتلي بهم المجتمع! 
 
ً
ــن مــنــتــمــيــا ــم أكــ وتــمــنــيــت حــيــنــئــذ أنـــنـــي لـ
لهذه الشلة السائبة التي تعتز بالرذائل، 
وتحتقر الفضائل! وتقتبس هويتها من 

الشخصيات الغربية، واألفالم األجنبية!

ينبغي اجــتــثــاث مــعــوقــات إصـــالح الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة بــقــرارات 
استراتيجية سيادية لحفظ البلد من المزيد من العبث والضياع 
بسبب التقاعس في إيجاد الحلول قبل فوات األوان، وإن أوامر وزير 
الداخلية مؤخرا بمنع دخول العمالة المصرية للبالد إلى إشعار آخر، 
مآلها التالشى مع تحرك الضغوط المضادة من أصحاب »المصالح«، 
وغيرها الــتــي ال يسع المجال لــســردهــا، وستتفاقم أزمـــة التركيبة 
السكانية وتستفحل ما لم تتحرك السلطة السياسية بقرار جاد ال 
تــردد فيه وال تراجع عنه، لدعم الحل الجذري للمشكلة وفــق خطة 
عملية واضحة المعالم لضبط الخلل المتواصل، واجتثاث موروثات 

.
ً
 وطنيا

ً
الفساد المترتبة على ذلك الخلل، واالستبدال بالوافد كادرا

ويتطلب إصالح ذلك الخلل دراسة موضوعية مستفيضة متعددة 
الجوانب لتشخيص عناصر مشكلة التركيبة السكانية وأسبابها 
وبلوغ الحلول والمعالجات الناجعة، فهل هناك اعتبارات أو معايير 
موضوعية تلتزم بها الــدولــة لتحديد السقف »السيادي واألمني« 
المقبول لنسبة العمالة الوافدة في البالد مقابل عدد »المواطنين«؟ 
وما نسبة األعداد المخصصة لكل دولة عربية أو إسالمية أو أجنبية، 
كي ال يقتصر جلب العمالة على جنسيات محددة بعينها، وكي يتم 

القضاء على تجارة اإلقامات؟
وهل هناك معايير حيوية تلتزم بها الدولة لجلب العمالة وفقا 
لالعتبارات االقتصادية والثقافية واألمنية، واختيار الجنسيات 
 مع المجتمع الكويتي؟ فعلى السبيل المثال 

ً
 وتجانسا

ً
األكثر انضباطا

االعتبارات األمنية بحد ذاتها ترتبط بتهديد أمن المجتمع والمواطن 
بسبب جرائم العمالة الوافدة من قتل وتزوير واحتيال على القانون، 

وسرقات وإفساد للمجتمع وغيرها.
ع الدولة أولوية التوظيف في كل قطاعاتها للكوادر   ولماذا ال تشرِّ
 
ً
 وانسجاما

ً
 وأمنا

ً
، ومن ثم للجنسيات األكثر إنتاجا

ً
الوطنية حصرا

مع قيم المجتمع الكويتي وتقاليده وثقافته كالعمالة الخليجية، 

ودول الجوار الخليجي، وأبناء الكويتيات، وغير محددي الجنسية؟ 
ومــا إحصائيات البطالة )والــوظــائــف غير المتكافئة مــع المؤهل( 
بين الكويتيين، نتيجه اســتــحــواذ العمالة الــوافــدة على الوظائف 
في قطاعات الدولة؟ وما المردود االقتصادي والتنموي للخدمات 
الصحية والتعليمية والخدمات األخرى، بسبب إغراق البلد بالعمالة 
الـــوافـــدة، مقابل الخسائر الناجمة عــن إضــرارهــم بــخــدمــات الــدولــة 

والمجتمع؟ 
وما مشكالت العمالة الوافدة وفق إحصائيات سجالت المحاكم 
ووزارة الداخلية والمصحات والسجون والمؤسسات األخرى التي 
هلك موارد الدولة بسبب الميزانيات الباهظة التي تصرف عليها، 

ُ
ت

وعــلــى رأســـهـــا الــجــريــمــة واإلضــــــرار بــمــمــتــلــكــات الـــدولـــة ومـــواردهـــا، 
وتأثيرها على جوانب تقدم أو تخلف شتى مناحي خدمات المجتمع 
وأفراده، وعلى ازدياد أو انخفاض الجريمة والفساد بشكل عام في 

البالد.
وما مدى فاعلية رقابة الدولة على المتاجرين باإلقامات واألكثر 
 في خلق العمالة السائبة على 

ً
 وتنازاًل عنهم، واألكثر تسببا

ً
جلبا

حساب البلد؟ ومن المسؤول األول عن إغراق البلد بالعمالة الوافدة؟ 
أهو تاجر اإلقامات، أم أن األمر يتعلق بقصور الدولة في ضبط األمر؟ 
وهــل تدفع الشركات المستفيدة )للدولة( نظير استفادة عمالتها 
من الخدمات والبنية التحتية للدولة؟ وإذا كان المستفيد هم أفراد 
وشركات »وهمية« ليست لهم إنجازات، فماذا فعلت الدولة لضبط 
تجارة اإلقامات؟ وهل هناك إحصائيات بشأن األضرار المترتبة على 
المجتمع الكويتي نتيجة الطباع والثقافات السلبية المستهجنة 
لبعض الجنسيات الــوافــدة، وتأثيرها على تدمير القيم والتقاليد 

وثقافة المجتمع؟
فيما سبق تساؤالت تتطلب من الجهات المعنية الوقوف عندها 

بتأن وإيجاد حلول تترجم على أرض الواقع في أقرب وقت.

د. مبارك العبدالهادي

شوشرة: أمة تقمع أمة 

عقدة ألمانيا الحديثة

أنور السهو

»أوروبا تتحدث بلسان ألماني« طموح سياسي أللمانيا الحديثة، 
واجتثاث لصورة النازية والدموية من تاريخها السياسي.

عندما ترجع للتاريخ القديم تشاهد وتلمس رغبة ألمانيا التوسعية 
على مختلف الــعــصــور، والــتــي انتهت بالتقسيم الــمــعــروف ألمانيا 
الشرقية وألمانيا الغربية وجدار برلين، ثم انهيار ذلك وتوحدها على 
دستور ألمانيا الجديدة بخط أميركي عريض، لكن ألمانيا الحديثة 
تعود مرة أخرى إلى الصدارة بأقوى اقتصاد من بين الدول األوروبية، 
ثم الحامي لوحدة أوروبا وعملتها اليورو وتتدخل إلنقاذ اليونان من 

األزمة المالية حتى ال تتمزق القارة األوروبية وينتهى حلم االتحاد.
تــدخــل ميركل إلــى الــيــونــان لــعــالج الخلل الــمــالــي الكبير بشروط 
ة االقتصاد اليوناني وتتفاجأ بحشود  اقتصادية قاسية ترفع كفاء
 ما 

ً
شعبية ترفع الصليب المعكوف كرمز للتاريخ األســـود، وكثيرا

تتصدر ألمانيا القضايا اإلنسانية لكن شبح الدماء ال يموت وعقدة 
النازية تتجدد، وتدافع عن الحرية وحقوق اإلنسان لكن الدبابة النازية 
لها بالمرصاد، وتخرج إلــى العالم بصورة ديموقراطية لكن تدخل 
دولة قطر وتتجاوز القانون واألعراف الدولية. تحاول ألمانيا الحديثة 
التملص من قميص ألمانيا النازية بالتباكي على المحرقة اليهودية، 
وتنسى نزعه بالكامل، فتصمت عن األلم الفلسطيني، وتدخل المونديال 
الرياضي العالمي بشعار الدفاع عن الحرية، وتبيح لنفسها قمع الالعب 

الدولي »مسعود أوزيل« بسبب آرائه الشخصية.

نجحت فــي إدارة ملف الالجئين وفعلت الئــحــة دبــلــن األوروبــيــة 
ومــنــعــت الــحــراس المسلحين عــلــى الــحــدود حــتــى ال تستيقظ عقدة 
ألمانيا النازية، ومع ذلك تصريح »إن التعددية الثقافية خدعة« استقبل 
بتصفيق حار من المشاركين في مؤتمر الحزب الديموقراطي المسيحي 

وهو الحزب الحاكم.
تــنــاقــضــات كــثــيــرة تعيشها ألــمــانــيــا الــصــنــاعــيــة بــســبــب الــمــاضــي 
المرعب، تدعم قضايا إنسانية إليمانها أن تطهير التاريخ يكون بقيم 
أخالقية تعبر عن حاضرها المغاير لكن مخالب الماضي تبقى دون 
تقليم، ومع ذلك تحاول القوة الصناعية أن تكون قوة إنسانية تدعم 
حقوق اإلنسان والحريات بشكل مستقل عن الماضي، وفق معايير 
األخوة اإلنسانية واحترام قوانين الدول وثقافة شعوبها لكن النفاق 
السياسي يعيد تدحرج عقدة الماضي، ويعطل خلق مستقبل إنساني 

مزدهر أللمانيا الحديثة.
سالح المثلية الذي تسلحت به برلين هو أول ما قتل حياديتها، 
وأصــاب استراتيجيتها في تشكيل تاريخ ألمانيا اإلنسانية إصابة 
 في الشرق األوسط من التهميش 

ً
 وتذمرا

ً
 شعبيا

ً
بليغة، وخلق سخطا

المتعمد لدور المجتمعات الشرقية في حقوق اإلنسان والحريات كما 
 من دناءة حق المطالبة بالمثلية بأن اإلنسانية ليست 

ً
 واثقا

ً
ولد صوتا

 أللمانيا النازية، والصراع مستمر بين ألمانيا الحديثة وألمانيا 
ً
حكرا

النازية وحالة جدلية يصعب معرفة الفائز بها.

د. محمد عبدالرحمن العقيل 

َعبرة شارع

الفردية البرلمانية

عبدالرحمن وليد بن سالمة

نتابع بترقب أداء الحكومة الــجــديــدة، وال نعلم مــا المسار الــذي 
ستتخذه في التعامل مع نواب مجلس األمة الذين يدفعون بالقرارات 
الشعبية دون نظر إلى عواقب األمور تجاه االقتصاد الكويتي، فعلينا 
ــــدرك أن إصـــالح الميزانية الــعــامــة لــلــدولــة واستدامتها 

ُ
كشعب أن ن

سيتطلبان بالتأكيد منا بعض التضحيات، وعلى الرغم من أن ممثلي 
األمــة من النواب يعلمون تلك الحقيقة فإنهم يغضون الطرف عنها 

ويتنصلون من مسؤولية تثقيف المجتمع.
وهذا الموقف السلبي من النواب سببه بوجهة نظري الفردية التي 
صاحبت الديموقراطية الكويتية منذ نشأتها، فالنائب مهما كان يملك 
من شعبية وقــدرة إقناع ال يستطيع لوحده أن ُيغير قناعة مجتمع 
 
ً
بالكامل، وبالتالي نجده يسير مع تيار الرأي العام حتى لو كان مخالفا

لمبادئه. هذه الفردية في الحقيقة ألقت بظاللها على جميع مناحي 
الحياة في الكويت ال على الجانب السياسي فقط، فشوهت كل جميل 
وصــار الجشع وتغليب المصلحة الخاصة هما سيدا الموقف، وإن 
استمرار هذه الفردية البرلمانية سيؤدي بالتاكيد الى طريق مسدود 
مع الحكومة شئنا أم أبينا، وبالتالي سنعود الى المربع األول من اتخاذ 

البعض سلوك التأزيم والمشاحنات. 
ومن الحصافة أن تعالج الحكومة هذه اإلشكالية في أقرب وقت ممكن 
حتى لو استدعى األمر الدفع بفكرة حل المجلس وإعادة االنتخابات 
على نظام القوائم النسبية، فالتعامل مع كتل نيابية أفضل بكثير من 

التعامل مع كل نائب على حدة. 
والديموقراطية الكويتية على ما فيها من خير إال أنها مشروخة في 
 ما تضع الحكومة في جانب ضعف أمام النواب، 

ً
جوهرها، فهي دائما

وهم بدورهم ال يتوانون عن استغالل ذلك لمصالحهم الخاصة، وبناء 
على المعطيات التاريخية فلن تستطيع الحكومة لوحدها أن تكسب 
ثقة الشعب ما لم تسندها مجاميع نيابية ممثلة بكتل سياسية مؤثرة، 

 في هذا المجلس الفردي.
ً
وال أرى ذلك متحققا

فاألجدر بالحكومة االستعجال في إقرار القوائم النسبية وإنشاء 
الهيئة الوطنية العليا لالنتخابات، ومن ثم االنطالق نحو هدم الفردية 
البرلمانية لأبد، وتطوير العملية الديموقراطية بهدف حماية الحكومة 
لتعمل دون خوف، وبالتالي يمكنها اتخاذ قرارات ذات نطاق إصالحي 

اقتصادي واسع كما هي الحال في دول الجوار.
العجز في الميزانية يلوح في األفق، والحكمة ضالة المؤمن، والوقت 
ليس في مصلحتنا، حان وقت اإلخالص في العمل، أعانكم الله على 

هذه المسؤولية.

من صيد الخاطر: »مات 
حتف أنفه«

طالل عبد الكريم العرب

كابوس التركيبة السكانية ماٍض في تدمير البلد وإفساد المجتمع

د. خليل كمال

المشاريع الواجب إدماجها 
في برنامج عمل الحكومة

ناجي المال رسالة إلى وزير الداخلية... 
حتى يكتمل المسير

خالد العارضي

»موضة« رفع األسعار

محمد أحمد العريفان
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الـمـؤشـر الـكـويـتـي

7.4497.449

السوق العامالسوق العام

8.3208.320

السوق األولالسوق األول

5.6375.637

السوق الرئيسيالسوق الرئيسي

1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2563.1032.675

محمد العثمان

»الوطني« يوفر خدمة »أبل باي« لعمالئه
 على الخصوصية وسهولة في إتمام المدفوعات

ً
 وحفاظا

ً
من أكثر خدمات الدفع أمانا

تعد »أبل باي« أكثر خدمات 
، لما تتمتع به من 

ً
الدفع أمانا

قوة إضافية تعتمد على إتمام 
المعامالت من خالل أجهزة 
»آيفون« لحماية كل معاملة، 

إلى جانب ضرورة المصادقة 
على كل عملية باستخدام بصمة 

الوجه أو اإلصبع أو رمز دخول 
الموبايل، إضافة إلى إرسال رمز 
أمني فريد ومتغير لكل معاملة.

أعـــلـــن بــنــك الــكــويــت الـــوطـــنـــي، أمـــس، 
ــة »أبـــــــل بـــــــاي« لـــعـــمـــائـــه،  ــدمــ تـــوفـــيـــر خــ
 
ً
الــتــي تــعــد طــريــقــة الـــدفـــع األكـــثـــر أمــانــا
وخصوصية، ويمكن لعماء »الوطني« 
اســــــتــــــخــــــدام خــــــدمــــــة »أبـــــــــــل بـــــــــــاي« فـــي 
الـــدفـــع لــــدى مـــتـــاجـــر الـــبـــيـــع بــالــتــجــزئــة 
واإللــكــتــرونــيــات والــمــطــاعــم والــمــقــاهــي 
وكل األماكن التي توفر إمكانية الدفع 

بطريقة ال تامسية.
ويتم استخدام خدمة »أبل باي« عن 
طريق أجهزة »آيفون« أو ساعة أبل، إذ 
يــمــكــن الــدفــع بــاســتــخــدام تــلــك األجــهــزة 
لــدى كــل نــقــاط البيع المؤهلة بطريقة 

ال تامسية.
وتـــعـــتـــبـــر خــــدمــــة »أبــــــــل بــــــــاي« أكـــثـــر 
، لــمــا تــتــمــتــع بــه 

ً
ــا ــانــ ــع أمــ ــدفـ ــات الـ ــدمـ خـ

مـــن قــــوة إضـــافـــيـــة تــعــتــمــد عـــلـــى إتـــمـــام 
الــمــعــامــات مــن خـــال أجــهــزة »آيــفــون« 

لحماية كل معاملة، إلى جانب ضرورة 
الــمــصــادقــة على كــل عملية باستخدام 
بصمة الوجه أو اإلصبع أو رمز دخول 
الموبايل، إضافة إلى إرسال رمز أمني 

فريد ومتغير لكل معاملة.
ويمكن استخدام خدمة »أبل باي« من 
خال أجهزة »آيفون« و»آيباد« و»ماك« 
إلتمام عمليات شراء من التطبيقات أو 
المواقع اإللكترونية باستخدام خدمة 
سفاري )Safari( بطريقة سهلة ومريحة 
ــــى إنــــشــــاء حـــســـابـــات  دون الــــحــــاجــــة إلــ
بشكل متكرر أو كتابة بيانات الشحن 
والفواتير بشكل متكرر، حيث يمكنهم 
الــــدفــــع بـــمـــنـــتـــهـــى الـــســـهـــولـــة وبـــمـــجـــرد 
التعرف على بصمة الوجه أو اإلصبع.

بــهــذه الــمــنــاســبــة، قـــال الــمــديــر الــعــام 
ــات الـــمـــصـــرفـــيـــة  ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ ــة الــ ــمــــوعــ ــمــــجــ لــ
الــشــخــصــيــة فـــي بــنــك الــكــويــت الــوطــنــي 
 على 

ً
مــحــمــد الــعــثــمــان: »نــحــرص دائـــمـــا

تــوفــيــر أحـــدث حــلــول الــدفــع الــمــتــطــورة 
لــعــمــائــنــا، واآلن يــســرنــا إطـــاق خــدمــة 
أبــــل بــــاي لــحــامــلــي بـــطـــاقـــات الــوطــنــي، 
إذ أصبح بإمكانهم إضــافــة بطاقاتهم 
االئــتــمــانــيــة أو بــطــاقــات الــســحــب اآللــي 
مــن بــنــك الــكــويــت الــوطــنــي إلـــى تطبيق 
Wallet بكل سهولة، مع الحفاظ على 
أعــلــى معايير األمـــان، وإجـــراء عمليات 
الدفع بكل سهولة عبر اإلنترنت أو في 

المتاجر أو في التطبيقات«.
وتعزز خدمة »أبل باي« الخصوصية 
واألمــــــــــان بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، حـــيـــث ال يــتــم 
ــام بــطــاقــات الــســحــب اآللـــي  ــ تــخــزيــن أرقـ
أو البطاقات االئتمانية على الموبايل 
أو خــــوادم شــركــة »أبــــل« فــي حــالــة ربــط 
الــبــطــاقــات الــمــصــرفــيــة مــع الــخــدمــة. في 
الــمــقــابــل، يــتــم تــحــديــد رقـــم خـــاص بكل 
ــاز، حــيــث يــتــم تــشــفــيــره وتــخــزيــنــه  ــهـ جـ

بطريقة آمنة.
ــيـــل بـــطـــاقـــة  ــمـ ــعـ ــة الـ ــ ــافـ ــ ــمــــجــــرد إضـ وبــ
الـــســـحـــب اآللـــــــي أو إحـــــــدى الـــبـــطـــاقـــات 
االئتمانية إلى تطبيق Wallet، يمكنهم 
اســتــخــدام خــدمــة »أبـــل بـــاي« عــن طريق 

ذلك الجهاز على الفور، مع االستمرار 
فـــي الـــحـــصـــول عـــلـــى جــمــيــع الــمــكــافــآت 
والمزايا التي تقدمها بطاقات الوطني.

ويلتزم »الوطني« بتوفير أكثر حلول 
 وفــق أحـــدث المستويات 

ً
الــدفــع تــطــورا

الــعــالــمــيــة، فــي إطـــار ســعــيــه الـــدائـــم إلــى 
 
ً
تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات عـــمـــائـــه، وتـــأكـــيـــدا

ــدث الــخــدمــات  ــ لـــريـــادتـــه فـــي تــقــديــم أحـ
الــمــصــرفــيــة الـــرقـــمـــيـــة وتـــقـــديـــم تــجــربــة 
مصرفية استثنائية لعماء البنك بما 
يتناسب مع أنماط حياتهم المتنوعة 

واحتياجاتهم المتطورة باستمرار.

»المركزي«: بقية البنوك تعمل على 
إطالق الخدمة خالل الفترة المقبلة

فــــــي إطــــــــــار حــــــــرص بـــنـــك 
ــــزي عـــلـــى  ــركــ ــ ــمــ ــ ــويـــــت الــ ــكـــ الـــ
دعــــــــــم وتــــــطــــــويــــــر خـــــدمـــــات 
ــع الـــرقـــمـــيـــة الـــمـــقـــدمـــة  ــ ــدفـ ــ الـ
للجمهور، بما يوفر خدمات 
سهلة وســريــعــة وفــق أعلى 
المعايير األمنية التي تكفل 
حماية البيانات المصرفية 
لــلــعــمــاء، أعــلــن »الــمــركــزي« 
إتـــــــمـــــــام إطــــــــــــاق عــــــــــدد مـــن 
البنوك الكويتية خدمة »أبل 
ــاي« الـــمـــقـــدمـــة مــــن شــركــة  ــ بــ
أبــــل الــعــالــمــيــة فــــي الـــســـوق 
ــاء  ــفـ ــيـ ــتـ ــد اسـ ــعــ ــلــــي، بــ ــمــــحــ الــ
ــيــــة  ــقــــانــــونــ ــبــــات الــ ــلــ ــتــــطــ ــمــ الــ

للجهات الرقابية األخرى.
جــــــــــــاء ذلــــــــــــك فـــــــــي بـــــيـــــان 
صحافي لـ »المركزي« أشار 
فيه إلــى أنــه بــدأ منذ 2019 
ــح مــــوافــــقــــاتــــه لـــلـــبـــنـــوك  ــنــ مــ
ــي تـــقـــدمـــت  ــ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــتــ ــكــــويــ الــ
بــطــلــب بــشــأن تــقــديــم خــدمــة 
ــوق  ــ ــسـ ــ »أبـــــــــــل بـــــــــــاي« فـــــــي الـ
 مـــن 

ً
الـــــكـــــويـــــتـــــي، انــــــطــــــاقــــــا

حـــرص الــبــنــك عــلــى تــطــويــر 
خدمات الدفع الرقمية بكل 
أشكالها، مما فتح المجال 
أمام شركة »أبل« للعمل على 
اســتــيــفــاء بــقــيــة المتطلبات 
ــن الـــجـــهـــات  ــ ــة مــ ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ الــ
 
ً
ــــرى، تــمــهــيــدا الــرقــابــيــة األخـ

إلطاق الخدمة.
وأشار »المركزي« إلى أن 
 مــن الــبــنــوك الكويتية 

ً
عـــددا

قــد شرعت توفر خدمة أبل 
 من 6 ديسمبر 

ً
باي اعتبارا

ــيـــن تــعــمــل  الـــــجـــــاري، فــــي حـ

بــقــيــة الـــبـــنـــوك عـــلـــى إطـــاق 
الخدمة في الفترة المقبلة، 
 بــــــاالخــــــتــــــبــــــارات 

ً
ــا ــ ــ ــوهـ ــ ــ ــنـ ــ ــ مـ

ــنـــوك  ــبـ الــــتــــي قــــامــــت بـــهـــا الـ
الكويتية وشركة الخدمات 
اإللكترونية المشتركة )كي-

ــــاق الـــخـــدمـــة  ــ ــبـــل إطـ نـــــت( قـ
لـــضـــمـــان أعـــلـــى مــســتــويــات 

األمان والخصوصية.
وســـبـــق لــــ »الـــمـــركـــزي« أن 
مــنــح الـــمـــوافـــقـــات لــخــدمــات 
ــمـــي الــمــمــاثــلــة،  ــرقـ ــع الـ ــدفــ الــ
ومــنــهــا خــدمــة »ســامــســونــغ 
بـــــــــــاي«، و»فـــــــــت بــــــــت« الـــتـــي 
تعمل فــي الــســوق الكويتي 
منذ سنوات، وبعد الشروع 
في تقديم خدمة »أبل باي« 

تكون خدمات الدفع الرقمي 
العالمية الرئيسية متوفرة 

في الكويت.
وأكــــــــــــــــــــد »الـــــــــــمـــــــــــركـــــــــــزي« 
حــــرصــــه فـــــي تــــوفــــيــــر بــيــئــة 
مــحــفــزة لــلــتــقــنــيــات الــمــالــيــة 
الـــحـــديـــثـــة، ومــنــهــا خــدمــات 
الـــدفـــع اإللــكــتــرونــي، بــهــدف 
االســـتـــفـــادة مـــن الـــتـــطـــورات 
ة نظم  التقنية في رفع كفاء
المدفوعات في الكويت، بما 
يعود بالنفع على االقتصاد 

الوطني.

https://www.aljarida.com/article/7284
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أكد رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية، 
م. محمد السقاف، استعداد الشركة لتدشين النسخة 
األولى من فعاليات »ونتر وندرالند الكويت«، الذي يأتي 
بعد توجيهات القيادة السياسية في اإلســراع بإنجاز 
المشاريع التنموية والترفيهية التي تعود بالمنفعة 
 ضمن حرص لجنة 

ً
على الكويت وأبناء الوطن، وأيضا

المشروعات التنموية الــكــبــرى، برئاسة الشيخ طالل 
الخالد، التي كلفت بدورها وزير المالية توفير مرفق 
 في شتاء 2022.

ً
ترفيهي بالسرعة الممكنة، ليكون جاهزا

وأكدت نائب رئيس مجلس اإلدارة لشركة المشروعات 
السياحية عالية الحميضي، أن »ونتر وندرالند الكويت« 
نتيجة العمل المثمر للفريق المكلف من وزارة المالية، 
حيث قــام خــالل فــتــرة وجــيــزة، بـــدأت منذ 23 سبتمبر 
2022، بــإيــجــاد أفــضــل الــســبــل إلنــشــاء مــرفــق ترفيهي، 
واالستعانة بشركة عالمية متخصصة بالترفيه، إلطالق 

النسخة األولى من هذا المشروع.

أكبر مشروع ترفيهي 

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للعالقات والشؤون 
المؤسسية في »زين- الكويت«، وليد الخشتي: »سعيد 
 اليوم بالتواجد معكم إلعالن رعاية )زين( الرسمية 

ً
جدا

لفعالية )ونتر وندرالند الكويت(، أكبر مشروع ترفيهي 
ــبـــالد خــــالل مـــوســـم الــشــتــاء،  مــتــكــامــل مـــن نـــوعـــه فـــي الـ
بالتعاون مع زمالئنا في شركة المشروعات السياحية«.
 من القطاع 

ً
 كبيرا

ً
وتابع الخشتي: »لمسنا اهتماما

العام إلنجاح هذا المشروع الترفيهي الحيوي في فترة 
زمنية قياسية، وبمقدمتهم سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ أحمد النواف األحمد، وحرصنا على مد جسور 
التعاون فيما بيننا، لنثبت الـــدور المهم الــذي يلعبه 
القطاع الخاص في دعــم مختلف المشاريع التنموية 

بالدولة«.
ــــدوره، ذكـــر نــائــب الــمــديــر الــعــام لــلــعــالقــات الــعــامــة  بـ

واإلعالم للمجموعة في »بيتك«، يوسف الرويح، »يسعدنا 
فــي بيت التمويل الكويتي، أن نكون الــراعــي الرسمي 
والــشــريــك االســتــراتــيــجــي لـــ )ونــتــر ونــدرالنــد الــكــويــت(، 
ــم الــمــشــاريــع االســتــراتــيــجــيــة الــتــي جــرى  ــد أهـ وهـــو أحـ
تنفيذها تحت إشراف وزارة المالية وشركة المشروعات 

السياحية«.
وتابع: »وجــود )بيتك( في هذا الحدث الكبير يؤكد 
مكانته الــرائــدة في المسؤولية االجتماعية والتنمية 
الشاملة، حيث من خالل رعاية هذا المشروع الرئيسة 
 لــلــمــبــادرات الــتــي تهم 

ً
والــحــصــريــة يــكــون البنك داعــمــا

المجتمع«.

المشغل العالمي

ــــوري، الــرئــيــس التنفيذي  مـــن نــاحــيــتــه، قـــال جـــون لـ
 Events by( للعمليات من شركة إيفانت باي ساينشور
منا بتوريد وتزويد أكثر 

ُ
Cynosure(، المشغل العالمي: »ق

من عشرين لعبة مذهلة ومتنوعة من أرجاء أوروبا، بما 
 ،)Wild Mouse( »في ذلك القطار األفعواني »وايلد ماوس
 )Jungle River Log Flume( ولعبة جنغل ريفر لوغ فلوم
 لــتــدشــيــن حـــدث تــرفــيــهــي متميز 

ً
مــن هــولــنــدا، تــمــهــيــدا

يحتوي على تجارب مبهجة لجميع أفراد األسرة«.
فيما أوضح مستشار وزير المالية فاضل الدوسري، 
أن هذا المشروع السياحي المميز سيعود بالفائدة على 
الدولة والمواطنين، وسيكون حجر األســاس للتعاقد 
مع شركات عالمية، والدخول في شراكات استراتيجية 

لتطوير قطاع السياحة بالكويت.
وذكرت مستشار وزير المالية نورة القبندي، أن هذا 
المشروع يمتاز بالهوية الوطنية، من خالل توفير ما 
يقارب 100 فرصة تجارية حصرية للشركات المحلية، 
 الــعــالمــات الــتــجــاريــة الكويتية والمشاريع 

ً
خــصــوصــا

الصغيرة والــمــتــوســطــة. وأكـــدت م. فاطمة الصقعبي، 
أن المشروع ُينفذ بطريقة المسار السريع، بالتعاون 

بــيــن »الــمــشــروعــات الــســيــاحــيــة« والــجــهــات المختصة، 
وعند االنتهاء منه سيكون سابقة في تنفيذ المشاريع 
، وهذا دليل على 

ً
الترفيهية بمدة إنجاز تقل عن 60 يوما

ه الجاد في االعتناء بقطاع الترفيه. التوجُّ
وأشاد م. بدر المحمد بدعم أجهزة الدولة، وتعاونها 
في تسخير جميع طاقاتها للمساعدة، وشكر جهودهم 
المخلصة التي بذلوها في أداء مهامهم ومسؤولياتهم، 
بتسريع وتيرة إنجاز هذا المشروع الحيوي، الذي يخدم 

قطاع الترفيه والمشاريع التنموية في الكويت. 
وختم خالد الساير، المدير الشريك في »لوكل فليفر«، 
المشغل المحلي لـــ »ونــتــر ونــدرالنــد الــكــويــت«، أن حلم 
 الــيــوم، بــســواعــد أبــنــاء وشــبــاب 

ً
الــتــرفــيــه أصــبــح واقــعــا

الــكــويــت، بــدعــم ومــبــاركــة الــقــيــادة السياسية المؤمنة 
 من 

ً
 كبيرا

ً
 أن هناك ترقبا

ً
بالطاقات الوطنية، ومــؤكــدا

الجميع، سواء مواطنين أو مقيمين، الفتتاح واحد من 
أهم المشاريع الترفيهية في البالد.

يقدم البنك األهلي المتحد، لعمالئه خدمة 
Apple Pay، وســيــلــة الـــدفـــع ذات الــمــســتــوى 
العالي من األمــان والخصوصية، التي تتيح 
للعمالء إتمام معامالتهم دون الحاجة لتمرير 
الــبــطــاقــة لــلــبــائــع أو لــمــس األزرار أو تــبــادل 
األوراق النقدية، باستخدام اإلمكانيات الهائلة 

لجهاز آيفون لحماية المعامالت. 
باستطاعة عمالء »المتحد« استخدام خدمة 
Apple Pay على اآليفون أو ساعة أبل لتنفيذ 
 ،

ً
معاملة دفع ال تالمسية بسهولة كبيرة جدا

حيث يستوجب منهم فقط وضــع آيــفــون أو 
ســاعــة أبـــل بــالــقــرب مـــن جــهــاز الـــدفـــع إلتــمــام 

المعاملة. وتجري الخدمة بعملية المصادقة 
باستخدام خاصية Face ID أو Touch ID أو 
عبر رمز الدخول للجهاز أو إدخال رمز أمان 
مؤقت لمرة واحدة، ما يضمن تجربة دفع آمنة 
للمستخدم. يعتبر األمان والخصوصية من 
سمات Apple Pay، فعندما يستخدم عمالء 
»المتحد« بطاقاتهم االئتمانية أو بطاقات 
الدفع المسبق لتسديد المدفوعات، من خالل 
الخدمة ال يتم تخزين أرقام البطاقات الفعلية 
على الجهاز، وال على خوادم شركة أبل. بداًل 
من ذلك، يتم تعيين رقم فريد لحساب الجهاز 
عرف 

ُ
وتشفيره وتخزينه في شريحة آمنة ت

باسم Secure Element، وهي شريحة معتمدة 
ومــتــوافــقــة مــع معايير الــصــنــاعــة، ومصممة 

لتخزين معلومات الدفع بأمان على الجهاز.
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تزايد عدد ناقالت النفط المنتظرة في مضيق البوسفور
بعد فرض قيود جديدة على صادرات النفطية الروسية

قالت وكالة شحن إن عدد ناقالت النفط 
المنتظرة في البحر األســود لعبور مضيق 
الــبــوســفــور صـــوب الــبــحــر الــمــتــوســط ارتــفــع 
بــواقــع خــمــس نــاقــالت إلـــى 16 أمـــس، وســط 
محادثات بين الغرب ومسؤولين أتراك بشأن 
ات لــحــل مشكلة اصــطــفــاف الــنــاقــالت  ــراء ــ إجـ

في المنطقة.
وقــــــــــال مــــــســــــؤول فــــــي وزارة الــــخــــزانــــة 
البريطانية، إن تلك المحادثات تنعقد بعد 
أن طبقت مجموعة الدول السبع الصناعية 
الكبرى واالتحاد األوروبي قيودا جديدة في 
الخامس من الشهر الجاري على صــادرات 

النفط الروسية.
ــاد  ــ ــحـ ــ ــقــــت مـــجـــمـــوعـــة الـــســـبـــع واالتـ ــفــ واتــ
ــا عـــلـــى مـــنـــع مــقــدمــي  ــيـ ــرالـ ــتـ األوروبـــــــــي وأسـ
خـــدمـــات الـــشـــحـــن، مــثــل شـــركـــات الــتــأمــيــن، 
التعامل مع صــادرات الخام الروسية ما لم 
 لسقف سعر حددوه للخام الروسي، 

ً
تبع وفقا

بهدف حرمان موسكو من إيرادات النفط في 
وقت الحرب.

ويسمح االتــفــاق بشحن النفط الــروســي 
إلــى دول أخــرى باستخدام ناقالت من دول 
مجموعة السبع والــدول األعضاء باالتحاد 
األوروبـــي، وشــركــات التأمين والمؤسسات 
االئتمانية، إن كانت الشحنة مشتراة عند 
الــســقــف الــمــحــدد لــســعــر الــبــرمــيــل، وهـــو 60 

 للبرميل، أو دونه.
ً
دوالرا

 تطبقه تــركــيــا منذ 
ً
لــكــن إجــــراء مــنــفــصــال

بـــدايـــة الــشــهــر تــســبــب فـــي تــكــدس الــنــاقــالت 
المنتظرة، إذ يلزم السفن بتقديم دليل على 
التغطية التأمينية خــالل مــدة االنتقال في 
مضيق البوسفور لدى التوقف في الموانئ 

التركية.
وقالت وكالة »تريبيكا« للشحن إن خمس 
نــاقــالت أخـــرى يــزيــد طــولــهــا عــلــى 200 متر 

 
ً
تنتظر شمالي الــبــوســفــور للعبور جنوبا

صوب البحر المتوسط إضافة إلى 11 ناقلة 
منذ الــيــوم الــســابــق. وأضــافــت أنــه ليس من 

المقرر عبور أيها بعد.
وأشــــــارت الـــوكـــالـــة إلــــى أن تــســع نــاقــالت 
تــنــتــظــر الــعــبــور مـــن مــضــيــق الـــدردنـــيـــل إلــى 
 مــن 12 قــبــل يـــوم. ومــن 

ً
الــجــنــوب انــخــفــاضــا

الــمــقــرر عــبــور ثـــالث نــاقــالت عــبــر المضيق 
)أمــس(، اثنتان في الطريق من توابسي في 
روســيــا إلــى الفجيرة فــي اإلمــــارات وواحــدة 
في الطريق من تــوزال في تركيا إلى سيدي 

كرير في مصر.
وقـــــال والـــــي أديـــــو نـــائـــب وزيـــــر الــخــزانــة 
األميركية لنائب وزيـــر الخارجية التركي، 
سادات أونال، في مكالمة هاتفية أمس األول 
إن ســقــف الــســعــر ينطبق فــقــط عــلــى النفط 
الــروســي، وال يستتبع بــالــضــرورة عمليات 
فحص وتفتيش إضافية على السفن التي 
تمر عبر المياه اإلقليمية التركية وفقا لما 

ذكرته وزارة الخزانة األميركية.
وتعبر نــاقــالت النفط المحملة بماليين 
الـــبـــرامـــيـــل مـــن الــنــفــط يــومــيــا مـــن الــمــوانــئ 
الروسية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل 

في تركيا إلى الجنوب نحو البحر األبيض 
المتوسط. 

ــار الــنــفــط فـــي الــتــعــامــالت  ــعـ وتـــعـــافـــت أسـ
اآلسيوية المبكرة صباح امس بعد أن هبطت 
إلــى أدنــى مستوى لها هــذا الــعــام، إذ ارتفع 
اإلنــتــاج ومــخــزونــات الــبــنــزيــن فــي الــواليــات 
المتحدة في الوقت الذي نمت فيه المخاوف 
مــن أن يـــؤدي التباطؤ االقــتــصــادي لضعف 

الطلب على الوقود.
 
ً
وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت دوالرا
 للبرميل، كما زادت العقود 

ً
إلى 78.17 دوالرا

اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط األميركي 
 للبرميل

ً
 إلى 73.01 دوالرا

ً
دوالرا

كان برنت قد هبط األربعاء عند التسوية 
إلى أقل من أدنى مستوى إغالق مسجل هذا 
العام، والــذي المسه في اليوم األول من عام 
2022، في حين تراجع الخام األميركي إلى 
مستوى منخفض جديد هو األقل خالل عام.
وقالت إدارة معلومات الطاقة األميركية، 
أمس األول، إن إنتاج الخام األميركي ارتفع 
 األســـبـــوع 

ً
إلــــى 12.2 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا

الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس.
ــات الــــخــــام  ــ ــزونـ ــ ــخـ ــ وبـــيـــنـــمـــا تــــراجــــعــــت مـ
ــي، ارتـــفـــعـــت  ــاضــ ــمــ األمـــيـــركـــيـــة األســـــبـــــوع الــ
مــخــزونــات الــبــنــزيــن ونــواتــج التقطير، مما 
فاقم المخاوف حيال تراجع الطلب. وقالت 
إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين 
نمت 5.3 ماليين برميل خالل األسبوع إلى 
219.1 مليون برميل، وتضخم مخزون نواتج 
التقطير، بما في ذلك الديزل وزيت التدفئة، 

بمقدار 6.2 ماليين برميل.
لكن بيانات أظهرت أن االقتصاد الياباني 
تــقــلــص بــشــكــل أقــــل مـــن الــمــتــوقــع فـــي الــربــع 

الثالث ساعدت على ارتفاع أسعار النفط.

البرميل الكويتي 
ينخفض 3.08 دوالرات

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 
3.08 دوالرات ليبلغ 78.10 دوالرا في 
تداوالت يوم األربعاء مقابل 81.18 دوالرا 
فــي تــــداوالت يــوم الــثــالثــاء، وفــقــا للسعر 

المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

أخبار الشركات

أعلنت شركة أعيان لإلجارة واالستثمار، شراء نسبة %29.04 
من أسهم رأسمال شركة زميلة »توازن القابضة«.

وقـــالـــت الــشــركــة، إن قــيــمــة عــمــلــيــة الـــشـــراء نــحــو 10.5 ماليين 
دينار؛ ليصبح إجمالي الملكية في »تــوازن القابضة« ما نسبته           

43.81 % من رأس المال.
وأشارت إلى أن الشراء سينتج عنه انخفاض بند النقد والنقد 
المعادل وارتفاع بند االستثمار في شركات زميلة بما يقارب 10.5 
ماليين دينار، تظهر في البيانات المالية للربع الرابع من هذا العام.

كشفت شــركــة دبــي األولـــى للتطوير الــعــقــاري عــن تقييم أحد 
عــقــاراتــهــا االستثمارية فــي إمـــارة دبــي بــدولــة اإلمــــارات العربية 
المتحدة، وخلصت نتائج التقييم المستقل لهذا العقار بوجود 

انخفاض في قيمته بما يقارب 4.9 ماليين دينار.
وقالت »دبي األولى« إن االنخفاض يعادل تقريبًا نسبة %4.98 
من إجمالي موجوداتها، مبينة أنه  سيتم إدراج األثر المالي لذلك 
االنخفاض ضمن نتائج التغير في قيمة عقارات الشركة بالبيانات 

المالية للشركة للربع الرابع لعام 2022.

تكبدت شركة »وربة كابيتال« خسائر قدرها 58.55 ألف دينار 
بواقع 0.59 فلس للسهم خــالل الفترة المنتهية في 31 أكتوبر 

2022، مقابل خسائر بقيمة 88.08 ألــفــًا بما يــعــادل 0.88 فلس 
للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.

»أعيان« ترفع ملكيتها في »توازن« 
إلى %43.8

»دبي األولى«: انخفاض قيمة 
عقار 4.9 ماليين دينار

»وربة كابيتال« تخسر 58.55 ألف دينار 

م Apple Pay لعمالئه »المتحد« يقدِّ

طلق نسختها األولى
ُ
»ونتر وندرالند الكويت« ت

دعم القيادة السياسية وإيمانهم بالكوادر الوطنية المحرك األساسي لهذا المشروع

لقطة جماعية للمنظمين والرعاة أثناء المؤتمر الصحافي

»بيتك« الراعي الرسمي والشريك االستراتيجي
شارك بيت التمويل الكويتي )بيتك(، في حفل اإلعالن عن افتتاح مشروع ونتر 

وندرالند الكويت.
وفــي كلمته خــالل الــحــفــل، قــال نــائــب الــمــديــر الــعــام للعالقات الــعــامــة واإلعـــالم 
للمجموعة في البنك، يوسف الرويح: يسعدنا في »بيتك« ان نكون الراعي الرسمي 
والشريك االستراتيجي لمشروع ونتر وندرالند الكويت، وهو أحد أهم المشاريع 
االستراتيجية التي جرى تنفيذها تحت اشراف وزارة المالية وشركة المشروعات 
السياحية الكويتية. وأضاف الرويح: إن وجود »بيتك« في هذا الحدث الكبير يؤكد 
مكانته الرائدة في المسؤولية االجتماعية والتنمية الشاملة، حيث يكون البنك، من 
خالل رعاية هذا المشروع الرئيسية والحصرية، داعما للمبادرات التي تهم المجتمع 
وداعما للمشاريع الكويتية المشاركة في الحدث بما يتماشى مع استراتيجيته 

في دعم المشاريع الشبابية الكويتية.

وأشار الى أن »بيتك« كان سّباقا في المساهمة في دعم مشروع ونتر وندرالند 
الكويت، وهــذا يعكس الــتــزام البنك تجاه المجتمع وحــرصــه على المشاركة في 
المبادرات االستراتيجية التي تنفذها الدولة، انطالقا من مكانته المرموقة كواحد 

من أكبر جهات القطاع الخاص في الكويت.
وقال: يسعدنا أن نعلن أيضا أن »بيتك«، انطالقا من ريادته المصرفية وتميزه 
في تعزيز تجربة العمالء والجمهور، سيزود المشروع الذي يعتبر وجهة لجميع 
أفراد العائلة من مختلف األعمار، ويقع على مساحة مئة الف متر مربع، بأجهزة 
الصرف اآللي، ونقاط البيع عبر األجهزة والقنوات اإللكترونية، مع ربط المشاريع 
الصغيرة الكويتية المشاركة بــإدارة الخدمات المصرفية للشركات لدى »بيتك«، 
وفتح قناة تواصل جديدة مع فئة الشباب في مكان حيوي يخدم استراتيجية 

البنك بدعم وتقديم أفضل الخدمات للشباب الكويتيين.

علي العنزي

نمو واضح لمؤشري البورصة العام واألول
 حتى فترة المزاد

ً
السيولة 35.3 مليون دينار... ومكاسب جيدة لألسهم القيادية تطورت تدريجيا

ــة  ــ ــــورصــ ربــــــــــح مــــــــؤشــــــــرا بــ
ــكـــويـــت الـــرئـــيـــســـيـــان الـــعـــام  الـ
واألول، وسجال نموا واضحا 
ــامـــالت الــجــلــســة  ــعـ بـــنـــهـــايـــة تـ
األخيرة لهذا األسبوع، وحقق 
 بنسبة 

ً
المؤشر العام ارتفاعا

0.26 في المئة تعادل 19.37 
نــقــطــة لــيــقــفــل عـــلـــى مــســتــوى 
7449.88 نقطة بسيولة بلغت 
35.3 مــلــيــون ديــنــار تــداولــت 
157.9 مليون سهم عبر 7655 
 
ً
صفقة، وتم تداول 124 سهما
ربــــح مــنــهــا 56، وخـــســـر 50، 
18 دون تغير،  بينما استقر 
 
ً
وســجــل الــمــؤشــر األول نــمــوا

أكــبــر بــدعــم مـــن نــمــو أســعــار 
األســــهــــم الـــقـــيـــاديـــة الــخــمــســة 
الكبار: بيتك، ووطني، وزين، 
وبوبيان، وأجيليتي لتضيف 
0.43 فــي  ــلــــمــــؤشــــر نـــســـبـــة  لــ
المئة، أي 35.61 نقطة ليقفل 
على مستوى 8320.41 نقطة 
بــســيــولــة بــلــغــت 23.3 مليون 
ديــنــار تـــداولـــت 52.8 مــلــيــون 
سهم عبر 4047 صفقة، وربح 
 ،11 ، بينما خــســر 

ً
13 ســهــمــا

واستقر سهم واحد فقط، في 
المقابل خسر مؤشر السوق 
0.42 فــي  الـــرئـــيـــســـي نـــســـبـــة 
المئة، أي 23.83 نقطة ليقفل 
على مستوى 5637.41 نقطة 

بـــســـيـــولـــة بـــلـــغـــت 12 مــلــيــون 
ديــنــار تـــداولـــت 105 مــاليــيــن 
سهم عبر 3608 صفقات، وتم 
، ربــح منها 

ً
تـــداول 99 ســهــمــا

43 وخسر 39  بينما استقر 
17 دون تغير.

تجاوز تأثير خسائر مؤشرات 
ونفط

فـــي  جـــــــع  لـــــــتـــــــرا ا د  زدا وا
مـــؤشـــري الــســعــوديــة وقــطــر، 
أمــــــــس األول، كــــمــــا كــــســــرت 
ــتــــوى  أســــــــعــــــــار الـــــنـــــفـــــط مــــســ
بـــرنـــت  ــل  ــيـ ــرمـ ــبـ لـ  

ً
80 دوالرا

الــقــيــاســي، وبــالــتــالــي أصــبــح 
هناك قلق متزايد مــن تأثير 
هـــــذه الــــتــــحــــوالت عـــلـــى بــقــيــة 
األســـواق الــمــالــيــة الخليجية 
 
ً
ولكنه لم يحصل، خصوصا

عــــــلــــــى مــــــســــــتــــــوى مــــــؤشــــــري 
ــــت وعـــــــمـــــــان، وبــــــــدأت  ــويـ ــ ــكـ ــ الـ
ــة الــكــويــت  ــامـــالت بــــورصــ ــعـ تـ
ــيـــات شـــــــــراء، غــيــر  ــلـ ــمـ عـــلـــى عـ
أنها كانت بسيولة محدودة 
لم تتجاوز مليون دينار أول 
دقيقتين وسارت التعامالت 
هــادئــة تــمــيــل لــلــون األخــضــر 
مــعــظــم فــتــرات الــنــصــف األول 
مــــــــن الـــــجـــــلـــــســـــة مــــــــع بـــعـــض 
الــضــغــط عــلــى أســهــم قــيــاديــة 

مثل بيتك وأجيليتي وزين. 
وكـــان أداء أســهــم صــغــيــرة 
 ،

ً
من السوق الرئيسي إيجابيا

 كــــتــــلــــة أعــــــيــــــان، 
ً
ــا ــ ــــوصــ ــــصــ خــ

وســـهـــمـــيـــهـــا أعــــيــــان وأعــــيــــان 
 
ً
الــعــقــاريــة، الـــذي ســجــل نــمــوا

ــاف  ــطــ ــمــ  بــــنــــهــــايــــة الــ
ً
كـــــبـــــيـــــرا

ــة، بــيــنــمــا  ــئـ ــمـ بـــلـــغ 5.4 فــــي الـ
خــســر »أعــيــان االســتــثــمــاريــة« 
، وكـــــــان ســهــم 

ً
 واحــــــــــدا

ً
ــا ــسـ ــلـ فـ

، بــمــكــاســب 
ً
ــو حـــــاضـــــرا ــكــ أالفــ

ــيـــدة بــلــغــت حـــوالـــي نــقــطــة  جـ
مــئــويــة لــيــقــفــل عــلــى مــســتــوى 
كــــــــس  وعــــــــا  ،

ً
فـــــــــلـــــــــســـــــــا  212

ــــي لـــأســـهـــم  ــابـ ــ ــجـ ــ األداء اإليـ
ــتــــك ووطــــنــــي  ــيــ ــيـــــاديـــــة بــ الـــــقـــ
وزيـــن وأجــيــلــيــتــي ســهــم بنك 
الخليج الــذي سجل خسارة 
بــنــســبــة 1.2 فـــي الــمــئــة، بــعــد 
ــــس األول   أمـ

ً
ــان رابــــحــــا ــ أن كـ

ــة، وبــــــــرزت  ــ ــاربــ ــ ــقــ ــ بــــنــــســــبــــة مــ

ــــي الـــســـوق  ــــدة فـ ــديـ ــ ــم جـ ــهــ أســ
الــرئــيــســي كـــان أبـــرزهـــا سهم 
ــة د ق بـــنـــمـــو كـــبـــيـــر،  ــيــ ــنــ وطــ
ــغـــت 670 ألــــف  ــلـ وســــيــــولــــة بـ
 تــأمــالت 

ً
ديـــنـــار، وكــــان الفـــتـــا

ــيـــــرة وخــــامــــلــــة  ــغـــ أســــــهــــــم صـــ
ــة،  ــيــ ــاضــ ــمــ خــــــــالل الـــــفـــــتـــــرة الــ

أبــرزهــا هــذا األســبــوع سهما 
ــــان الــــعــــقــــاريــــة ووطـــنـــيـــة  ــيـ ــ أعـ
د ق، وســـجـــل ســـهـــم وطــنــيــة 
 بــنــســبــة 2 فــي 

ً
عــقــاريــة نـــمـــوا

ــراء  ــ ــيــــات شــ ــلــ ــمــ ــة، وبــــعــ ــ ــئـ ــ ــمـ ــ الـ
جيدة على السهم وتراجعت 
أسهم مشاريع وميزان وجي 
إف إتــــش، لــتــنــتــهــي الــجــلــســة 
إيـــجـــابـــيـــة وإعــــــــادة مــســتــوى 
الثقة الى قوة تماسك السوق.
مـــــــؤشـــــــرات  ء  أدا ومــــــــــــــال 
ــة بـــــــدول  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ األســـــــــــــــواق الـ
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي 
إلــــــــــى االرتـــــــــــفـــــــــــاع، وربـــــحـــــت 
مـــــؤشـــــرات أســــــــواق الـــكـــويـــت 
ــد  ــان، وقـ ــ ــمـ ــ والــــســــعــــوديــــة وعـ
 
ً
 كــبــيــرا

ً
ــوا ــمــ ــر نــ ــيــ ســـجـــل األخــ

1.6 فــي المئة،  بنسبة بلغت 
ــى أعــلــى  وارتــــفــــع الـــمـــؤشـــر إلــ
مستوياته لهذا الــعــام بدعم 
من إعالن موازنة عمان لعام 
2023، وتحقيق فائض فعلي 
في مــوازنــة 2022، كذلك كان 
إلعــــــــــالن مـــــــوازنـــــــة الـــمـــمـــلـــكـــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة جــانــب 
من دعم المؤشر، وربح كذلك 
مؤشر السوق القطري بنسبة 
مــــــــحــــــــدودة، بـــيـــنـــمـــا تــــراجــــع 
مــــــؤشــــــرا ســـــوقـــــي اإلمـــــــــــارات 

والبحرين.

ارتفاع مؤشرات 
معظم األسواق المالية 

الخليجية على وقع 
استقرار أسعار 

النفط ودعم موازنات 
السعودية وعمان
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كريستوفر بالتمان - 
فورين أفيرز

حين أقدمت روسيا على غزو 
أوكرانيا في شهر فبراير الماضي، 
لــم يتصّور الكثيرون أن تستمر 
الــحــرب حتى هــذه المرحلة، ولم 
يتوقع المخططون الـــروس هذا 
المستوى من المقاومة األوكرانية 
أو حــجــم الـــدعـــم الـــــذي تــحــصــده 
أوكـــرانـــيـــا مـــن أوروبـــــــا وأمــيــركــا 
الشمالية، أو مختلف الشوائب 
في أداء الجيش الروسي، وأصبح 
ــيــن فــي مــأزق 

َ
الــطــرفــان اآلن عــالــق

 
ً
حقيقي، وقد يستمر القتال أشهرا

أو حتى سنوات.
مــــــــا ســـــبـــــب اســـــــتـــــــمـــــــرار هـــــذه 
الحرب؟ تكون معظم الصراعات 
ــيــن، كانت 

َ
قصيرة، ففي آخــر قــرن

معظم الــحــروب تـــدوم بين ثالثة 
وأربــعــة أشــهــر ألن الــحــرب تبقى 
أســـوأ طريقة لتسوية الخالفات 
ضح تكاليف 

ّ
السياسية، وحين تت

الــــقــــتــــال، يـــبـــحـــث الــــخــــصــــوم عــن 
تسوية بشكل عام.

ــرة لــفــتــرة  ــيـ ــثـ تـــــــدوم حـــــــروب كـ
، وفـــي هـــذه الــحــالــة، 

ً
أطــــول طــبــعــا

تفشل التسويات لثالثة أسباب 
استراتيجية أساسية:

 1- حين يعتبر الــقــادة أن أي 
هدد صمودهم.

ُ
هزيمة ت

 2- وحين يجهل القادة حقيقة 
قوتهم أو قوة العدو.

3- وحين يخشى القادة زيادة 
.
ً
قوة العدو مستقبال

 وفي أوكرانيا، تستمر الحرب 
المحتدمة لهذه األسباب كلها.

ــل الـــثـــالثـــة  ــوامــ ــعــ ــذه الــ ــ  هــ
ّ
ــكــــن لــ

 من 
ً
 بــســيــطــا

ً
ا ال تــكــشــف إال جـــــزء

القصة، حيث ترتكز هذه الحرب 
 عــلــى عـــامـــل أيــديــولــوجــي 

ً
ــا أيـــضـ

واضح، إذ ينكر الرئيس الروسي 
فالديمير بوتين الهوية األوكرانية 
ــا، وتــتــكــلــم  ــيـــهـ وكــــيــــان الـــــدولـــــة فـ
ــة عـــــن حـــكـــومـــة  ــيــ ــلــ مـــــصـــــادر داخــ
تشوبها حمالت تضليل خاصة 
بها وتبدو متعّصبة في التزامها 
بــاالســتــيــالء عــلــى األراضـــــي، فقد 
تــمــّســكــت أوكــــرانــــيــــا مــــن جهتها 
بقيمها األســاســيــة، وأثــبــت قــادة 
البلد وشعبه أنهم غير مستعدين 
للتضحية بحريتهم أو سيادتهم 
رغــم الــعــدوان الروسي مهما كان 
الثمن، فكل من يتعاطف مع هذه 
 ثابتة، 

ً
القناعات يعتبرها ِقــَيــمــا

وفي المقابل يعتبرها المشككون 
 مــن 

ً
عـــقـــيـــدة مـــتـــشـــددة أو شــــكــــال

العناد، لكن لن تتغير التداعيات 
المرتقبة بغض النظر عن تعريف 
ــلــــك الــــقــــيــــم: يــــرفــــض كـــــل طــــرف  تــ
الـــواقـــعـــيـــة الــســيــاســيــة ويـــحـــارب 

 من مبادئه.
ً
انطالقا

ال ُيــعــتــبــر الــــصــــراع الـــروســـي 
األوكراني استثناًء على القاعدة، 
إذ تفّسر القناعات األيديولوجية 
 من الحروب الطويلة، 

ً
 كبيرا

ً
عددا

ويـــجـــب أن يــعــتــرف األمــيــركــيــون 
 
ً
 بماضيهم الثوري تزامنا

ً
تحديدا

ــع تـــفـــاقـــم صــــــــدام الـــمـــعـــتـــقـــدات  ــ مـ
الكامن وراء الحرب في أوكرانيا، 

ــيــــات  ــراطــ ــوقــ ــمــ ــك، بـــــــــدأت ديــ ــ ــذلــ ــ كــ
مــتــزايــدة تــشــبــه أوكـــرانـــيـــا، حيث 
تجعل الــمــبــادئ الشائعة بعض 
التسويات غير مقبولة، ويفّسر 
 من حروب 

ً
 كبيرا

ً
ا هذا العناد جزء

الــــقــــرن الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن فــي 
الــغــرب، بما فــي ذلــك غــزو العراق 
ــقـــد ال يــعــتــرف  وأفــــغــــانــــســــتــــان، فـ
 ما 

ً
الــكــثــيــرون بـــذلـــك، لــكــن غــالــبــا

 بسبب 
ً
يصبح السالم مستحيال

اإلصرار على التمسك بالمبادئ، 
عتبر الحرب في أوكرانيا أحدث 

ُ
وت

مثال على المعارك التي ال تستمر 
بسبب المعضالت االستراتيجية 
ين ينفران 

َ
وحدها، بل ألن الطرف

من فكرة التسوية.
ال ُيعتبر رفض أوكرانيا القاطع 
 ،

ً
ألي شكل مــن التسويات غريبا

فــقــد تــكــررت هـــذه الــمــواقــف على 
مر التاريخ، حين قررت الشعوب 
الخاضعة لالستعمار والظلم أن 
تناضل فــي سبيل حريتها رغم 
ــظـــروف، فــهــم يــرفــضــون  جــمــيــع الـ
الرضوخ ألسباب متنوعة، منها 
خــلــيــط مـــن الــســخــط والـــمـــبـــادئ، 
ـــعـــتـــبـــر الــــتــــنــــازالت لــمــصــلــحــة 

ُ
وت

 
ً
اإلمــبــريــالــيــة أو الــهــيــمــنــة خــيــارا
 من 

ً
 بكل بساطة أو شكال

ً
بغيضا

الضعف. 
ــابــــه بــيــن  ــتــــشــ ــــاط الــ ــقـ ــ ــــدو نـ ــبـ ــ تـ
ــيــــة والـــثـــورة  الـــمـــقـــاومـــة األوكــــرانــ
األمـــيـــركـــيـــة مــفــاجــئــة عـــلـــى نــحــو 
خــــــاص، فـــفـــي تـــلـــك الـــحـــقـــبـــة كــمــا 
الــيــوم، كــانــت قـــوة عظمى تطمح 
إلــى إحكام سيطرتها على كيان 
ــي ســتــيــنــيــات  ــ ، وفــ

ً
ــثــــر ضــــعــــفــــا أكــ

وسبعينيات القرن الثامن عشر، 
 
ً
حاولت بريطانيا العظمى مرارا
ــضــِعــف استقاللية 

ُ
 أن ت

ً
وتـــكـــرارا

13 مستعمرة، فقد كانت القوات 
 ،

ً
الــبــريــطــانــيــة مــتــفــّوقــة عــســكــريــا

ــى أي  ــ ــقـــر الــمــســتــعــمــرون إلـ ــتـ وافـ
ـــــِبـــــرت 

ُ
ــن، واعـــــت ــيــ ــيــ ــمــ ــاء رســ ــفــ ــلــ حــ

السيادة الجزئية وزيادة الضرائب 
ــالـــب بــهــا  أفــــضــــل صـــفـــقـــة قــــد يـــطـ
الــمــســتــعــمــرون، ومـــع ذلـــك، رفــض 
جـــزء كــبــيــر مــن األمــيــركــيــيــن هــذه 
ــز، في  الصفقة، وكــتــب جــون آدامــ
رســالــة إلـــى تــومــاس جيفرسون 
في عام 1815، أن الثورة الحقيقية 
تـــحـــصـــل فـــــي »عـــــقـــــول الـــــنـــــاس«، 
ــد بـــضـــع  ــ ــعـ ــ ثـــــــم الحـــــــــظ آدامــــــــــــــز بـ
ــق 

ّ
ــحــق

َ
ســـنـــوات أن هــــذا الـــهـــدف ت

ــداث »تــغــيــيــر جــــذري في  ــ بــعــد إحـ
مــبــادئ الــمــســتــعــمــريــن، وآرائـــهـــم، 
ومــشــاعــرهــم، وعــواطــفــهــم«. بــرأي 
الــكــثــيــريــن، لـــم يــكــن الــتــخــلــي عن 
هــذه المبادئ عبر التنازل لملك 
، فــفــي أوكــرانــيــا، 

ً
بــريــطــانــي واردا

أضــعــف بوتين استقاللية البلد 
 ،

ً
ــــن تـــقـــريـــبـــا ــزمـ ــ ــــن الـ ــٍد مـ ــقــ ــذ عــ ــنـ مـ

ــة مــن  ــ ــعـ ــ ــرفـــــض شـــريـــحـــة واسـ ــ وتـ
األوكـــرانـــيـــيـــن تــقــّبــل الــمــطــالــبــات 
الروسية بأراضيهم أو الرضوخ 
 من 

ً
لـــلـــعـــدوان الــــروســــي انـــطـــالقـــا

مبادئهم، ال سيما حين يعني هذا 
التنازل تهميش مواطنيهم.

ــاط تـــشـــابـــه  ــ ــقـ ــ  نـ
ً
ــا ــ ــــضــ ــرز أيــ ــ ــبـ ــ تـ

أخــرى مع مفهوم قديم يتجاهله 
ــد دراســــــة  ــنـ ــــوم عـ ــيـ ــ الــــكــــثــــيــــرون الـ
الــــــــحــــــــروب، وهــــــــو يــــرتــــكــــز عــلــى 
اســــتــــحــــالــــة تــــجــــزئــــة مــــســــائــــل أو 
أمـــــاكـــــن أو مـــــبـــــادئ مـــعـــّيـــنـــة أو 
الــتــنــازل عنها بـــأي طــريــقــة، وقــد 
ــيـــن  ــلـ ــلـ ــــض الـــمـــحـ ــعـ ــ اســــتــــعــــمــــل بـ
ــذا الـــمـــفـــهـــوم لــتــفــســيــر الــســبــب  ــ هـ
الــــذي يــســمــح لــلــمــواقــع المقدسة 
ات  واألراضـــــــــــــــي ذات االنـــــتـــــمـــــاء

العرقية بــخــوض حـــروب طويلة 
ومــثــيــرة لــالنــقــســامــات، ويعتبره 
 لفئة ضّيقة 

ً
 رائجا

ً
آخرون تفسيرا

ــان مــا  ــ ــرعــ ــ ــن الـــــصـــــراعـــــات، وســ ــ مـ
تالشت هذه الفكرة من األوساط 
ــذا  ــن يـــبـــقـــى هــ ــكــ األكـــــاديـــــمـــــيـــــة، لــ
 ويمكن تطبيقه على 

ً
المفهوم قويا

مجموعة واسعة من الصراعات، 
فحين رفض المقاتلون الشجعان 
ــــي أوكــــــرانــــــيــــــا، أو الــــثــــوريــــون  فــ
الـــمـــنـــاهـــضـــون لـــإمـــبـــرالـــيـــة فــي 
ــات الــمــتــحــدة خـــالل حقبة  الـــواليـ
االســتــعــمــار أو فــي المستعمرات 
ــة فــي إفــريــقــيــا، الــتــنــازل  ــيـ األوروبـ
عن الحريات، اتخذوا هذا الموقف 
ألنـــهـــم اعـــتـــبـــروا تــلــك الــمــقــايــضــة 
مكلفة أكــثــر مــن الــلــزوم، وأصبح 
التنازل عــن األراضـــي والحريات 
 من الناحية السياسية 

ً
مستحيال

بــعــد حــصــول تــغــيــيــر جــــذري في 
المبادئ وتوجهات الرأي العام.

ــرة لــيــســت نــــادرة  ــاهـ ــظـ هــــذه الـ
بــــأي شـــكـــل، بـــل إنـــهـــا طــاغــيــة في 
عتبر 

ُ
األنظمة الديموقراطية، وت

المبادئ والتسويات غير المقبولة 
ــــاب الـــتـــي تــدفــع  ــبـ ــ ــن أبــــــرز األسـ مــ
الــدول الديموقراطية إلى خوض 
حروب طويلة في نهاية المطاف، 
فلنراجع الحملة األميركية التي 
ــتــــدت عـــلـــى عـــشـــريـــن ســـنـــة فــي  امــ
 من عام 

ً
ا ، وبـــدء

ً
أفغانستان مثال

ــــى 2004 عــلــى  2002 وصـــــــواًل إلـ
األقل، حاول المسؤولون في حركة 
ــرام صــفــقــات  ــ  إبــ

ً
ــبـــان« مــــــرارا ــالـ »طـ

سياسية مــع حــامــد كـــرزاي الــذي 
كـــان رئــيــس أفــغــانــســتــان فــي تلك 
الفترة، لكن وفق مصادر داخلية 
ـــلـــعـــة، اعـــتـــبـــرت إدارة جـــورج 

ّ
ُمـــط

بوش االبن »جميع فئات طالبان 

 ،
ً
سيئة«، وفي تلك المرحلة أيضا

ذكـــر الــصــحــافــي ستيفن كـــول أن 
وزير الخارجية األميركي دونالد 
رامسفيلد اعتبر التفاوض »غير 
مــقــبــول بــالــنــســبــة إلــــى الـــواليـــات 
الــمــتــحــدة«، وأعـــلـــن أن الــســيــاســة 
األميركية تجاه »طالبان« تقضي 
»بجلب العدالة إليهم أو َسْوِقهم 
إلــــى الــــعــــدالــــة«، ويـــبـــدو أن إدارة 
بــوش منعت كــرزاي من إبــرام أي 

تسوية سالم.
ــكـــومـــة األمـــيـــركـــيـــة  ــانــــت الـــحـ كــ
 
ً
 استراتيجية طبعا

ً
تملك أسبابا

للتشكيك في مصداقية »طالبان«، 
ومن خالل محاولة إلحاق هزيمة 
عسكرية كاملة بحركة »طالبان«، 
ــــي اإلدارة  ــمــــســــؤولــــون فـ أراد الــ
األمــــيــــركــــيــــة أن يـــثـــبـــتـــوا قــوتــهــم 
ويقنعوا الخصوم اآلخرين بعدم 
مهاجمة الواليات المتحدة، لكن 
مــن الــســذاجــة أن نــتــجــاهــل إقـــدام 
ــات الــمــتــحــدة عــلــى رفــض  الــــواليــ
ــرة الـــتـــفـــاوض مــــع »طـــالـــبـــان«  ــكـ فـ
 
ً
 انــطــالقــا

ً
طـــــوال عـــقـــَديـــن تــقــريــبــا

ــدل االتــــكــــال على  مـــن مــبــادئــهــا بــ
استراتيجية مدروسة.

الــــــواليــــــات الـــمـــتـــحـــدة لــيــســت 
الـــجـــهـــة الــــوحــــيــــدة الـــتـــي تــرفــض 
هـــذا الــنــوع مــن االتــفــاقــيــات، ففي 
ــررة، رفـــضـــت  ــ ــكــ ــ ــتــ ــ مــــنــــاســــبــــات مــ
الحكومات الديموقراطية طــوال 
ســنــوات مــجــّرد التفكير بالحوار 
في خضم مواجهتها للمتمردين 
واإلرهابيين في العراق، وأيرلندا 
الشمالية، واألراضي الفلسطينية، 
وأماكن أخرى، واشتكى جوناثان 
ــاول، كــبــيــر الــمــفــاوضــيــن بــاســم  ــ بـ
الحكومة البريطانية في أيرلندا 
الــشــمــالــيــة بــيــن الــعــامــيــن 1997 
و1999، من هذا الوضع في كتابه 
 Terrorists« ،2015 الــصــادر عــام
at the Table« )إرهــابــيــون على 
الطاولة(، فاعتبر شيطنة العدو 
ــوار  ــكــــال الـــحـ ورفــــــض جــمــيــع أشــ
 لسقوط 

ً
 ضّيق األفق وسببا

ً
نهجا

ــيــــر مـــــبـــــّرر مـــــن الـــقـــتـــلـــى،  عـــــــدد غــ
فــفــي أيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة، أدركــــت 
الحكومة البريطانية فــي نهاية 
المطاف أنها تحتاج إلــى إطالق 
مــســار سياسي واضـــح، ويعتبر 
 إذا كانت 

ً
باول السالم مستحيال

ــعـــوائـــق األيـــديـــولـــوجـــيـــة تمنع  الـ
القادة من التفاوض.

لــــــكــــــن لـــــــــم تـــــبـــــلـــــغ األحـــــــــــــــداث 
ــلــــة تــســمــح  فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا مــــرحــ
لألوكرانيين بتقّبل التسوية، ففي 
الفترة األخــيــرة، دعــا سياسيون 
واقــعــيــون مــثــل هــنــري كيسنجر 
وســـتـــيـــفـــن والـــــــت أوكــــرانــــيــــا إلـــى 
تــجــاوز الــعــوائــق األيــديــولــوجــيــة 
والتنازل عن درجة من سيادتها 
مقابل الــســالم، فــالــفــرق بين هذا 
الـــمـــعـــســـكـــر الــــواقــــعــــي والـــفـــريـــق 

الــمــثــالــي الــــذي يــطــالــب أوكــرانــيــا 
بمتابعة القتال بسيط: يختلف 
ــول كــلــفــة الـــتـــنـــازالت  الـــطـــرفـــان حــ
الــتــي ستضطر أوكــرانــيــا للقيام 
بها إلبــرام االتفاق وحــول إصرار 

روسيا على غزو جارتها.
ال تـــــــــــــــــــــــــــــزال األســـــــــــــــبـــــــــــــــاب 
ــــي تـــدفـــع  ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ االســ
األوكرانيين إلى متابعة القتال 
ونيل الدعم الغربي قائمة، لكن 
عتبر مقاومة روسيا 

ُ
يجب أن ت

)ورفض جميع أنواع التسويات 
المقيتة الــتــي تستطيع إنــهــاء 
 
ً
الــحــرب فــي أســــرع وقــــت( دلــيــال
على ثبات قوة القيم والمبادئ 

في العالم الجيوسياسي.
ستبقى هــذه القيم واألفــكــار 
ــــي الـــــحـــــروب الـــتـــي  ــة فـ ــيــ أســــاســ
ها األنظمة الديموقراطية 

ّ
تشن

، ويــبــدو الــغــرب أكثر 
ً
مــســتــقــبــال

 بــالــحــقــوق مـــع مـــرور 
ً
اهــتــمــامــا

ــت، فـــقـــد أصــــبــــح االلــــتــــزام  ــ ــوقـ ــ الـ
بــالــمــبــادئ الليبرالية والــدفــاع 
 فـــي بــلــدان 

ً
 إلـــزامـــيـــا

ً
عــنــهــا أمـــــرا

كثيرة بغض النظر عن العواقب، 
ــّمــــي الـــفـــيـــلـــســـوف مــايــكــل  ويــــســ
إيــنــاتــيــف هــــذا الـــتـــحـــّول »ثــــورة 
الحقوق«، وُيفترض أن تخضع 
ــــذه الـــقـــيـــم لــلــتــعــديــل وتــتــابــع  هـ
الـــحـــكـــومـــات الــغــربــيــة مــحــاولــة 
االلتزام بها، لكن إذا كانت هذه 
 
ً
النزعة تجعل الــغــرب أقــل ميال
ي الواقعية السياسية، 

ّ
إلى تبن

أي مقايضة الحقوق والمبادئ 
بالسالم أو إبــرام الصفقات مع 
حــــّكــــام مــســتــبــديــن بــغــيــضــيــن، 
فقد تصبح الحروب المشابهة 
 
ً
لــحــرب أوكــرانــيــا أكــثــر شــيــوعــا

وتزداد صعوبة إنهائها.

رؤى عالمية

ةديرجلا•

قادة أوكرانيا 
وشعبها أثبتوا 

أنهم غير مستعدين 
للتضحية بحريتهم 

أو سيادتهم رغم 
العدوان الروسي 
مهما كان الثمن

المبادئ والتسويات 
غير المقبولة من أبرز 

األسباب التي تدفع 
الدول الديموقراطية 

إلى خوض حروب 
طويلة 
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● براكاش بانيرسيلفام - دبلومات
ــن الـــقـــوة  ــقـــريـــر األمــــيــــركــــي عــ ــتـ وفـــــق »الـ
عتبر 

ُ
العسكرية الصينية لعام 2022«، ت

بحرية جيش التحرير الشعبي الصيني 
أكبر قوات بحرية في العالم من الناحية 
ــط الــتــقــريــر الــضــوء 

ّ
الــعــدديــة، كــذلــك، يــســل

عــلــى الــــدور األســـاســـي الــــذي تضطلع به 
قاعدة دعم جيش التحرير الشعبي لمنح 
الصين القدرة على »نشر قوتها العسكرية 

والحفاظ عليها على مسافة أكبر«.
أنــشــأ جيش التحرير الشعبي مرسى 
 
ً
ــزا ــاهــ ــبــــح جــ ــد أصــ ــ ــتــــر، وقــ بــــطــــول 300 مــ

 مثل حامالت 
ً
الستيعاب سفن أكبر حجما

الطائرات، والغواصات، والسفن البرمائية 
 أن تبني 

ً
، ويتوقع الخبراء أيضا

ً
مستقبال

الصين منشآت إضافية على شكل أحواض 
جافة ومــراكــز تصليح للسفن السطحية 
، حــيــث تــشــهــد قــاعــدة 

ً
ــا ــعـ والـــغـــواصـــات مـ

 فـــي عــام 
ً
الـــدعـــم، مــنــذ افــتــتــاحــهــا رســمــيــا

2017، حملة مستمرة لبناء أرصفة جديدة، 
ويشتبه البعض فــي أنها تشمل منشأة 
ســريــة لــألمــن اإللــكــتــرونــي والــســيــبــرانــي، 
 في تدريبات 

ً
وتشارك هذه القاعدة دومــا

ــة إلثـــبـــات  ــ ــعـ ــ ــكـــريـــة ونــــشــــاطــــات واسـ عـــسـ
وجودها في المنطقة.

عـــّرفـــت الــصــيــن قـــاعـــدة جــيــبــوتــي أمـــام 
الــمــجــتــمــع الــــدولــــي بــاعــتــبــارهــا »مــنــشــأة 
لوجستية« أو »قــاعــدة دعــم«، لكن تكشف 
ــا تـــحـــولـــت إلـــى  ــهــ أحـــــــدث الــــنــــشــــاطــــات أنــ
قاعدة بحرية متكاملة، وفي حين تسعى 
الصين إلــى توسيع وجودها في منطقة 
المحيط الهندي عبر تكثيف النشاطات 
االقتصادية والتجارية، تتعدد األسباب 
التي تؤجج المخاوف األمنية في الهند 
بعد افتتاح أرصفة جديدة في جيبوتي، ثم 
توسيع نطاق تحّرك الغواصات الصينية، 
وعمليات المسح، والسفن الهيدروغرافية، 

بالقرب من السواحل الهندية.

ــود بـــحـــريـــة جـــيـــش الــتــحــريــر  ــ ــ بـــــدأ وجـ
الشعبي يتوّسع بوتيرة ثابتة في المحيط 
الــهــنــدي منذ عــام 2009، وعــنــدمــا أطلقت 
 
ً
ســفــن الـــقـــراصـــنـــة عــمــلــيــات خــطــف طــلــبــا
لــلــفــديــة فـــي خــلــيــج عــــدن وزعـــزعـــت بــذلــك 
ممرات التجارة والطاقة العالمية، انضّمت 
الصين إلــى الجهود الدولية الرامية إلى 
مــراقــبــة الــمــيــاه اإلقــلــيــمــيــة، فحتى الــيــوم، 
يــتــعــلــق تــبــريــر أســـاســـي لـــوجـــود بــحــريــة 
جيش التحرير الشعبي بحماية االلتزامات 
الــتــجــاريــة والــتــجــارة الــبــحــريــة، وتنتشر 
الغواصات الصينية في المحيط الهندي 
منذ عــام 2013، ويزعم المسؤولون أنها 
تنشط هناك لمكافحة عمليات القرصنة.

تستعمل الغواصات الصينية مضيق 
ماالكا أو لومبوك أو سوندا لبلوغ المحيط 
 
ً
الــهــنــدي، ويــبــقــى مضيق ســونــدا ضحال
، وتــزيــد 

ً
ــرا ــتــ ويــقــتــصــر عــمــقــه عــلــى 50 مــ

صــعــوبــة الــتــنــقــل فـــي هـــذه الــمــيــاه بسبب 
األرصفة الرملية، ووجود منصات النفط 
في رف سوندا الصخري، ونشاطات سفن 
 بما 

ً
الصيد، وُيعد مضيق لومبوك عميقا

يــكــفــي كــي تــمــّر فــيــه الــغــواصــات بطريقة 
طبيعية، لكن تضطر الغواصات الصينية 
 على أمن 

ً
للتنقل على سطح الماء حرصا

 ما 
ً
الــمــالحــة فـــي مــضــيــق مـــاالكـــا، وغــالــبــا

ترافقها سفن خدمات للداللة على وجود 
الغواصات الصينية.

أصبح نشر الغواصات إلى جانب سفن 
المسح الهيدروغرافي في المحيط الهندي 
 مــنــذ عــــام 2017، فـــوفـــق تــقــاريــر 

ً
شـــائـــعـــا

إخبارية هندية، أجرت أهم سفينة مسح 
فــي بــحــريــة جــيــش الــتــحــريــر الشعبي في 
 لمياه المحيط الهندي، 

ً
عام 2017 مسحا

وكـــانـــت مـــن طـــــراز »هـــايـــانـــغ كــــالس 22«، 
كانت تلك العملية تهدف على األرجح إلى 

تحسين عمليات الغواصات.
فــي عـــام 2018، أجــــرت سفينة المسح 
األوقيانوغرافي »شيان 3«، من طراز »625 

 لخندق مــكــران فــي الخليج 
ً
ســي«، مسحا

العربي كــجــزٍء مــن تــدريــبــات مشتركة مع 
الــبــحــريــة الــبــاكــســتــانــيــة، وخـــــالل الــســنــة 
نفسها، انتشرت سفينة »شانغ يانغ هونغ 
10« فـــي الــمــحــيــط الــهــنــدي لــمــســح نــطــاق 
»الرابطة الصينية للبحث والتطوير في 
ميدان الموارد المعدنية للمحيطات« في 

جنوب غرب المحيط الهندي.
ــرت ســفــن صينية  مــنــذ عـــام 2019، أجــ
 للمياه 

ً
مثل »شانغ يانغ هونغ 03« مسحا

العميقة في خليج البنغال، وبحر العرب، 
والــمــيــاه الــواقــعــة فـــي غـــرب إنــدونــيــســيــا، 
إذ تــعــد الــهــنــد وأســتــرالــيــا هـــذه المنطقة 
مهمة إلطالق عمليات الغواصات، كذلك، 

ــواًل مـــن الـــطـــائـــرات  ــطــ نـــشـــرت الــصــيــن أســ
المسّيرة تحت الماء في المحيط الهندي 
لـــدراســـة الــبــيــئــة الــمــائــيــة، والــخــصــائــص 
الهيدروغرافية، وظــروف قياس األعماق، 
ــة ملوحتها،  ــرارة مــيــاه الــبــحــر ودرجــ ــ وحـ
ومــعــايــيــر أخــــرى، ويــمــكــن اســتــعــمــال هــذه 
المركبات لتحسين أداء تقنية السونار في 
الغواصات الصينية وزيادة قدرات رصد 
المعدات الصينية في الحروب المضادة 

للغواصات في تلك المساحات المائية.
ــلـــطـــائـــرات  أثــــــــار اســـتـــعـــمـــال الـــصـــيـــن لـ
الشراعية البحرية اهتمام وسائل اإلعالم 
العالمية حين التقط صــيــاد إندونيسي 
صـــور الــطــائــرات »هـــايـــي« قــبــالــة مقاطعة 

سوالوسي الجنوبية، في ديسمبر 2019، 
 على بــنــاء أجيال 

ً
ــرّكــز الصين أيــضــا

ُ
إذ ت

جديدة من الطائرات الشراعية تحت الماء 
وعوامات »أرغو« ألغراض عسكرية محددة، 
وقـــد تسمح أي طــائــرة شــراعــيــة صوتية 
تــحــت الـــمـــاء، وهـــي مــركــبــة أصــبــحــت قيد 
، بتغيير قواعد اللعبة التي 

ً
التطوير راهنا

تخوضها الصين عبر رصــد الغواصات 
وتعقبها في المحيط الهندي.

مـــــــن الـــــمـــــتـــــوقـــــع أن تــــــــــــــزداد ســـهـــولـــة 
ــات الـــصـــواريـــخ الــبــالــســتــيــة  نــشــر غــــواصــ
والــــغــــواصــــات الــهــجــومــيــة الــصــيــنــيــة في 
، بــعــد تــوّســع 

ً
المحيط الــهــنــدي مستقبال

نطاق السفن الهيدروغرافية الحكومية 

الــصــيــنــيــة وســـفـــن الـــمـــســـح، وعـــلـــى عكس 
منطقة غرب المحيط الهادئ التي تشهد 
انــتــشــار غـــواصـــات الــبــحــريــة األمــيــركــيــة، 
وقــوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية، 
والسفن المضادة للغواصات التي تراقب 
غواصات بحرية جيش التحرير الشعبي، 
 
ً
 نــســبــيــا

ً
ُيــعــتــبــر الــمــحــيــط الـــهـــنـــدي آمــــنــــا

لنشاطات الغواصات الصينية، لكن تجاوز 
نقاط االختناق من دون التعّرض للتعقب 
يبقى من أصعب التحديات التي تواجهها 
الغواصات الصينية عند دخول المحيط 
الـــهـــنـــدي، فــقــد تــســمــح قـــاعـــدة الـــدعـــم في 
جيبوتي بتجاوز هذه المشكلة األساسية، 
وقد تقضي خطوة الصين المقبلة بنشر 
الغواصات في هذه القاعدة لتوسيع نطاق 

نفوذها في المنطقة.
مــن المبرر أن تتصاعد مشاعر القلق 
فـــي نــيــودلــهــي بــســبــب الـــقـــاعـــدة الــبــحــريــة 
ــداد  ــادة أعــ ــ ــ الــصــيــنــيــة فـــي جــيــبــوتــي، وزيـ
الــســفــن الــتــابــعــة لبحرية جــيــش التحرير 
الشعبي، والغواصات، والسفن البحثية، 
ــنـــدي، فـــهـــذا الـــوضـــع ال  ــهـ فـــي الــمــحــيــط الـ
يتحدى نطاق النفوذ الهندي في المنطقة 
فحسب، بل إنــه يزيد مخاطر التهديدات 
األمـــنـــيـــة حــيــن تــنــشــط الــســفــن الــصــيــنــيــة 
بالقرب من المنطقة االقتصادية الخالصة 
في الهند، وفي عام 2022، اضطرت الهند 
لتأجيل االخــتــبــارات الصاروخية بسبب 
وجود سفن المراقبة الصينية »يوان وانغ 
6« و»يـــوان وانــغ 5« في المحيط الهندي، 
كذلك، تشتبه الهند بتجسس سفن الصيد 
الصينية فــي عمق الــبــحــار على منشآت 
إطــــــالق الــــصــــواريــــخ الـــهـــنـــديـــة والـــقـــواعـــد 
البحرية وحركة السفن في خليج البنغال 

وبحر العرب.
يجب أن تقوي الهند قدراتها المائية 
وتطالب بــإعــادة النظر بمفهوم الحروب 
تحت الماء للتعامل مع تهديدات الصين 

الناشئة في المحيط الهندي.

حقيقة شائكة عن الحروب الطويلةحقيقة شائكة عن الحروب الطويلة

 قاعدة دعم جيش التحرير الشعبي الصيني في جيبوتي

الصين توّسع نطاق وجودها في المحيط الهنديالصين توّسع نطاق وجودها في المحيط الهندي

ال تزال األسباب االستراتيجية 
التي تدفع األوكرانيين إلى 
متابعة القتال ونيل الدعم 

الغربي قائمة، لكن يجب أن 
عتبر مقاومة روسيا، ورفض 

ُ
ت

جميع أنواع التسويات المقيتة 
التي تستطيع إنهاء الحرب 

 على ثبات 
ً
في أقرب وقت، دليال

قوة القيم والمبادئ في العالم 
الجيوسياسي.

دخان القصف الروسي يتصاعد في سماء كييف

فالديمير بوتين
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بعد شهر عسل دام سنتين منذ 
بــدء عهد الرئيس األميركي جو 
بايدن، برزت تحوالت كبرى بين 
واشنطن وحلفائها األوروبيين 
بــســبــب الــســيــاســة االقــتــصــاديــة، 
ج هــذه االنقسامات 

َ
عال

ُ
ومــا لم ت

بالشكل المناسب، فقد تتحول 
ــن الــنــظــام  ــدن عـ ــايـ رؤيـــــة إدارة بـ
االقـــتـــصـــادي الــعــالــمــي الــجــديــد، 
حيث تتعاون الواليات المتحدة 
ــــع حـــلـــفـــائـــهـــا وشـــركـــائـــهـــا فــي  مـ
أوروبا وآسيا الحتواء الطموحات 
الصينية والــروســيــة، إلـــى عــالــٍم 
تــتــعــدد فــيــه الــكــتــل االقــتــصــاديــة 

المتناِفسة.
بعد تراكم الخالفات الضمنية 
 
ً
طوال أشهر، أصبح الشرخ علنيا
فـــي األســـبـــوع الـــمـــاضـــي، وأعــلــن 
المفوض األوروبي لشؤون السوق 
الــداخــلــيــة، تــيــيــري بــريــتــون، أنــه 
يــنــوي االنــســحــاب هــذا األســبــوع 
مــن اجتماعات مجلس التجارة 
والــتــكــنــولــوجــيــا الــمــشــتــرك بين 
ــاد  الـــــواليـــــات الـــمـــتـــحـــدة واالتــــحــ
األوروبي في »ماريلند«، إذ ُيعتبر 
ــذا الــمــجــلــس هــيــئــة تنسيقية  هــ
ــة لـــتـــنـــفـــيـــذ الـــســـيـــاســـة  ــ ــيـ ــ ــــاسـ أسـ
االقتصادية العابرة لألطلسي. 
قال بريتون إن األجندة المعتمدة 
ــمــــح بـــمـــعـــالـــجـــة  ــســ ــد تــ ــ ــعـ ــ »لـــــــــم تـ
 
ً
 كبيرا

ً
المسائل الــتــي تهم عــــددا

مــن وزراء الصناعة األوروبيين 
والشركات األوروبية«، في إشارة 
إلى امتعاض االتحاد األوروبــي 
مـــن الـــدعـــم األمــيــركــي المستجد 
لــلــســيــارات الكهربائية والطاقة 
الــنــظــيــفــة، عــلــى اعــتــبــار أن هــذه 
 على 

ً
ــطـــوة تــنــعــكــس ســـلـــبـــا الـــخـ

صانعي الــســيــارات األوروبــيــيــن 
وشــــــركــــــات أخــــــــرى فـــــي الـــــقـــــارة، 
وأضاف بريتون أنه ينوي التركيز 
على »الحاجة الُملّحة إلى الحفاظ 
على القدرة التنافسية في القاعدة 

الصناعية األوروبية«.
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، الذي جاء إلى واشنطن 
األســبــوع الماضي لحضور أول 
عشاء رسمي في البيت االبيض 
منذ تفشي جائحة »كوفيد19«، 
إن الــدعــم األمــيــركــي للصناعات 
»ممتاز لالقتصاد األميركي، لكنه 
يفتقر إلى التنسيق المناسب مع 
االقتصادات األوروبــيــة«، وقبيل 
هم وزير االقتصاد 

ّ
هذه الزيارة، ات

والمال الفرنسي، برونو لومير، 
ــتـــحـــدة بــتــطــبــيــق  ــمـ الــــــواليــــــات الـ
ســيــاســة صــنــاعــيــة عــلــى طريقة 

الصين.

دعم حكومي
ــكـــومـــي  ــبــــر الــــــدعــــــم الـــحـ ــتــ ــــعــ ُي
ــيــن 

َ
 مـــن قــانــون

ً
ا الــمــســتــجــد جــــــزء

ــا الـــكـــونـــغـــرس  ــمــ ــّرهــ يــــــن أقــ
َ
بــــــارز

األميركي في وقٍت سابق من هذه 
السنة: قــانــون خفض التضخم، 
ــانــــون الـــرقـــائـــق اإللــكــتــرونــيــة  وقــ
ــّدم الـــقـــانـــون األول  ــقـ ــلـــوم. يـ ــعـ والـ

إعــانــات بقيمة 370 مليار دوالر 
ــــى الــطــاقــة  ــقـــال إلـ ــتـ لــتــســريــع االنـ
النظيفة في الــواليــات المتحدة، 
ــل إعــــــــفــــــــاءات ضـــريـــبـــيـــة  ــمــ ــشــ ويــ
لــمــصــلــحــة األمـــيـــركـــيـــيـــن الـــذيـــن 
يشترون سيارات كهربائية، شرط 
أن يــتــم تــجــمــيــع تــلــك الــســيــارات 
في أميركا الشمالية أو في دول 
منتقاة أخــــرى مــن بــيــن »شــركــاء 

التجارة الحّرة«. 
أما القانون الثاني، فهو يقدم 
52 مــلــيــار دوالر لــدعــم شــركــات 
أشــبــاه الموصالت ومساعدتها 
عــــلــــى بـــــنـــــاء مــــصــــانــــع جــــديــــدة 
ومتطورة في الواليات المتحدة. 
يعتبر القادة األوروبــيــون هذين 
التدبيَرين طريقة غير منصفة 
لدعم الشركات األميركية، فهما 
دان مشاكل القدرة التنافسية 

ّ
يعق

في القارة األوروبية وقد يجبران 
أوروبا على خوض سباق مكلف 

مع الواليات المتحدة والصين.
تنجم االنقسامات المتزايدة 
 عــن الــحــرب الروسية في 

ً
جزئيا

أوكرانيا، فقد حافظت الواليات 
الــمــتــحــدة وأوروبــــــا عــلــى موقف 
مـــــوّحـــــد فـــــي مـــــا يــــخــــص فــــرض 
العقوبات على روســيــا وتقديم 
ــة إلـــى  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الــــمــــســــاعــــدات الـ
أوكــــرانــــيــــا، لـــكـــن أوروبــــــــا دفــعــت 
 أعـــلـــى بكثير 

ً
 اقـــتـــصـــاديـــا

ً
ثــمــنــا

ــقــت أســعــار 
ّ
خـــالل الـــصـــراع، وحــل

الغاز الطبيعي في معظم البلدان 
األوروبية وباتت تساوي عشرة 
أضعاف المستويات األميركية، 
فأصبحت الصناعة األوروبــيــة 
 على مستوى القدرة 

ً
متأخرة جدا

التنافسية، وســاعــدت الــواليــات 
المتحدة أوروبــــا فــي التعويض 

عــن خــســارة الــغــاز الــروســي عبر 
تصدير الغاز الطبيعي الُمسال، 
ــار الـــســـوق  ــعــ ــأســ لـــكـــنـــه ُيـــــبـــــاع بــ
، وصــــــّرح 

ً
ـــمـــة راهــــــنــــــا

ّ
الـــمـــتـــضـــخ

السفير الفرنسي فــي واشنطن، 
فيليب إيتيان، لصحيفة »فورين 
ــــي«: »نـــــحـــــن مـــمـــتـــنـــون  ــسـ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ بـ
لــلــواليــات المتحدة ألنــهــا تـــزّود 
أوروبا بالغاز الطبيعي المسال، 
لكن تتعدد المشاكل على مستوى 

السعر«.

سياسات بايدن الصناعية
على المدى الطويل، ستتمحور 
الـــــــخـــــــالفـــــــات حـــــــــــول األهــــــــــــــداف 
ــي تــطــرحــهــا  ــ ــتـ ــ ــة الـ ــاربــ ــتــــضــ ــمــ الــ
سياسات بايدن الصناعية، فمن 
جــهــة، تــريــد الـــواليـــات المتحدة 
أن تبني سالسل إمــــدادات قوية 
ــعــــاف الــــــــدور الــصــيــنــي في  إلضــ
تــأمــيــن الــتــقــنــيــات والـــمـــدخـــالت 
 ،

ً
األساسية للصناعات مستقبال

حــــيــــث تـــتـــطـــلـــب هـــــــذه الــعــمــلــيــة 
تــكــثــيــف الـــتـــعـــاون مــــع الــحــلــفــاء 
لزيادة قوة اإلمــدادات، ومن جهة 
أخــــرى، تــتــوق اإلدارة األميركية 
ــيــــاء الــصــنــاعــات  ــى إعـــــــادة إحــ ــ إلـ
داخــــل الـــواليـــات الــمــتــحــدة، على 
ــارة الــتــصــنــيــع  ــســ ــار أن خــ ــبـ ــتـ اعـ
ــبـــب الـــمـــنـــافـــســـة الــصــيــنــيــة  )بـــسـ
( أضعفت األمن األميركي 

ً
جزئيا

وأساءت إلى االقتصاد المحلي، 
كذلك، أدت خسارة الوظائف في 
قــطــاع التصنيع إلـــى اســتــنــزاف 
دعــم الناخبين للديموقراطيين 
فــي واليـــات صناعية متأرجحة 
مــثــل مــيــشــيــغــان، وبــنــســلــفــانــيــا، 
وويسكونسن، ويحاول كل تدبير 
أمــيــركــي جــديــد تــقــديــم المنافع 

لـــلـــشـــركـــات الــــتــــي تــســتــثــمــر فــي 
الواليات المتحدة بدل أوروبا أو 

أي شركاء مقّربين آخرين.
فــــــــــي خــــــــــطــــــــــاٍب فــــــــــي مـــعـــهـــد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا، 
في األسبوع الماضي، قالت وزيرة 
التجارة في فريق بــايــدن، جينا 
ريموندو )كــان والدها قد خسر 
الوظيفة الــتــي عمل فيها طــوال 
28 ســنــة فـــي مــصــنــع الــســاعــات 
»بولوفا« في »رود آيالند« حين 
قـــررت الــشــركــة نقل اإلنــتــاج إلى 
الــصــيــن: »فـــي المرحلة المقبلة، 
لــن نكتفي بابتكار تكنولوجيا 
المستقبل في الواليات المتحدة، 
ــا هــنــا  ــهــ ــعــ ــ

ّ
ــن ــــصــ

ُ
ــن بـــــــل إنــــــنــــــا ســ

 أال يــروق 
ً
«. ليس مفاجئا

ً
أيــضــا

هــــذا الــتــوجــه لــحــلــفــاء واشــنــطــن 
وشركائها التجاريين اآلخرين، 
إذ يواجه هؤالء احتمال خسارة 
األســـــواق فــي الــصــيــن، فــي حين 
ــّر الـــواليـــات الــمــتــحــدة على  ـــِصـ

ُ
ت

فرض قيود جديدة لدفع الشركات 
متعددة الجنسيات إلــى تغيير 

مواقعها أو زيـــادة إنتاجها في 
الـــواليـــات المتحدة واالســتــفــادة 
مــن تــراجــع كلفة الــطــاقــة والــدعــم 

الحكومي السخي هناك.

محور التجارة التعددية
ال تنتشر هذه المخاوف وسط 
األوروبــيــيــن وحــدهــم، إذ تحاول 
المديرة العامة لمنظمة التجارة 
الـــعـــالـــمـــيـــة، نــــغــــوزي أوكـــونـــجـــو 
ــدم  ــار عـ ــيـ ــعـ ــة مـ ــايـ ــمـ إيــــــويــــــاال، حـ
التمييز )أي التعامل مع مختلف 
الشركاء التجاريين بالتساوي(، 
وهو محور التجارة التعددية منذ 
75 سنة، فبرأي إيوياال يتراجع 
عدد البلدان التي تتبنى الخيارات 
الثنائية المقترحة في خطة إدارة 
بايدن، وقالت إيوياال في خطاب 
أمــام »معهد لــوي« في أستراليا: 
»ال تريد بلدان كثيرة أن تضطر 
ين«. قد يؤدي 

َ
لالختيار بين الفريق

فـــرض هـــذا الــنــوع مــن الــخــيــارات 
إلــــى كــبــح الـــتـــقـــّدم فـــي الــمــســائــل 
 
ً
 إلــزامــيــا

ً
الــتــي تــســتــلــزم تـــعـــاونـــا

بين الواليات المتحدة والصين 
ــك، حــــذرت  ــذلــ ــــدان أخــــــــرى، كــ ــلـ ــ وبـ
إيــويــاال من تحّول »فــك االرتباط 
الذي تفرضه هذه السياسة لزيادة 
قوة التحمل واألمن إلى هدف بحد 
ذاته«، فيتضرر التعاون المرتبط 
بالتحديات الجماعية مثل التغير 
المناخي، أو األوبــئــة، أو أزمــات 

الديون السيادية.
يثبت موقف بايدن الذي سبق 
العشاء الرسمي مع ماكرون أنه 
يدرك المخاوف األوروبية ويبدي 
ــتــــعــــداده لــتــحــســيــن الـــوضـــع،  اســ
فقد قال إن الزعيَمين وافقا على 
مناقشة الخطوات العملية التي 
تـــســـمـــح بــتــنــســيــق الـــمـــقـــاربـــات، 
وتقريبها مــن بعضها، وتقوية 
ي 

َ
الصناعة واالبــتــكــار على طرف

األطلسي، وأعلن ماكرون بدوره 
ــادة  ــيــن اتــفــقــا عــلــى »إعــ

َ
أن الــطــرف

تــنــســيــق الــــمــــقــــاربــــات«، أضــــاف 
 
ً
ا بــايــدن: »يمكننا أن نعالج جــزء
مــن الخالفات القائمة. أنــا واثــق 

من ذلك«.

ــون مـــعـــالـــجـــة  ــ ــ ــكـ ــ ــ لـــــكـــــن لــــــــن تـ
التفاصيل الشائكة مهمة سهلة، 
 بوجود 

ً
واعترف بايدن صراحة

»أخــــطــــاء« تــحــتــاج إلــــى الــتــعــديــل 
في التشريع األخير، لكن ال أحد 
يعرف إلــى أي حــد يمكن تغيير 
الــمــصــطــلــحــات المستعملة في 
قـــانـــون خــفــض الــتــضــخــم، كتلك 
المتعلقة بزيادة دعم السلع التي 
ينتجها شركاء التجارة الحرة، 
كي تشمل االتحاد األوروبي، وفي 
الوقت نفسه يلتزم الكثيرون داخل 
الكونغرس واإلدارة األميركية، 
وفي قطاعات مثل صناعة الفوالذ 
والطاقة الشمسية، بمبدأ »أميركا 
أواًل« الوارد في التشريع، إذ يظن 
هؤالء أن الواليات المتحدة كان 
ُيفترض أن تعيد إحياء قطاعها 
الصناعي منذ وقٍت طويل، ومن 
المتوقع أن يعارضوا أي تفسير 

سخي بدرجة مفرطة للقانون.

ضرورة التعاون وحل الخالفات
يـــــــــــــــدرك بـــــــــايـــــــــدن والـــــــــقـــــــــادة 
األوروبيون أنهم ال يستطيعون 
السماح بتوّسع الــشــرخ العابر 
ــن أي  ــوم أكـــثـــر مـ ــيـ لــألطــلــســي، الـ
وقــــت مــضــى مــنــذ ذروة الــحــرب 
الباردة، بدأ التهديد المزدوج من 
روسيا والصين ُيجِبر الواليات 
المتحدة وأوروبــا على التعاون 
وحل الخالفات االقتصادية التي 

تراكمت على مر السنين.
تثبت المجازفات المطروحة 
ين محكومان بإيجاد 

َ
أن الطرف

حـــل لـــلـــخـــالفـــات، كــــان مـــاكـــرون 
ــال: »تــعــنــي هــذه  ــ  حــيــن قـ

ً
مــحــقــا

الـــظـــروف أن الـــتـــعـــاون خــيــارنــا 
الوحيد«.

 إدوارد ألدين- 
فورين بوليسي
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ي الصراع هذه المرة
َ
ي الصراع هذه المرة»جنرال الصقيع« سيقاتل إلى جانب طرف
َ
»جنرال الصقيع« سيقاتل إلى جانب طرف

الشتاء قد يبطئ التقدم األوكراني لكن كييف تبقى أكثر جاهزية من القوات الروسية المتخّبطة

يلتزم الكثيرون داخل 
الكونغرس واإلدارة األميركية، 

وفي قطاعات مثل صناعة 
الفوالذ والطاقة الشمسية، 

«، حيث 
ً
بمبدأ »أميركا أوال

يظن هؤالء أن الواليات 
المتحدة كان ُيفترض أن تعيد 

إحياء قطاعها الصناعي منذ 
وقٍت طويل، ومن المتوقع 

أن يعارضوا أي تفسير سخي 
بدرجة مفرطة للقانون.

ماكرون وبايدن في أول عشاء رسمي في البيت األبيض منذ تفشي جائحة »كوفيد 19«

الواليات المتحدة 
تريد أن تبني 

سالسل إمدادات 
قوية إلضعاف 

الدور الصيني في 
تأمين التقنيات 

والمدخالت 
األساسية 

ً
للصناعات مستقبال

بايدن والقادة 
األوروبيون يدركون 
أنهم ال يستطيعون 

السماح بتوّسع 
الشرخ العابر 

لألطلسي اليوم أكثر 
من أي وقت مضى 

• إيمي ماكينون - فورين بوليسي
ــتــــرجــــاع  نـــجـــحـــت أوكـــــرانـــــيـــــا فـــــي اســ
مساحات هائلة من األراضــي في شرق 
ــرة، لــكــن  ــ ــيــ ــ ــــالل األشــــهــــر األخــ الــــبــــالد خــ
يـــتـــوقـــع الـــمـــســـؤولـــون األمـــيـــركـــيـــون أن 
يتباطأ إيقاع القتال مع بدء الشتاء، ألن 
حة الروسية واألوكرانية 

ّ
القوات المسل

ــاريـــس  ــتـــضـ ــع الـ ــ ســـتـــتـــعـــامـــل حـــيـــنـــهـــا مـ
ــاء األرضــــــي،  ــطـ ــاب الـــغـ ــيــ ــة، وغــ ــلـ ــمـــوحـ الـ
والبرد القارس الذي ُيحِبط المعنويات.

كــانــت فــصــول الــشــتــاء الــجــلــيــديــة في 
المنطقة قد صّبت في مصلحة موسكو 
فــي الماضي، فسّهلت كبح تــقــّدم قــوات 
نابليون وأدولف هتلر التي كانت تفتقر 
ــى الـــجـــاهـــزيـــة، وحـــصـــدت بـــذلـــك لــقــب  إلــ
»جــنــرال الصقيع« أو »جــنــرال الــشــتــاء«، 
ــا، تــــواجــــه مــوســكــو  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لـــكـــن فــــي أوكـ
 عـــلـــى هــــذه الــــظــــروف، 

ً
 مـــعـــتـــادا

ً
خـــصـــمـــا

حتى أن المحللين يتوقعون أن يساعد 
ين بطرٍق مختلفة بدل أن 

َ
الشتاء الجيش

يعوق مسارهما.
ــان، خـــبـــيـــر فــي  ــمــ ــوفــ ــل كــ ــكـ ــايـ ــقــــول مـ يــ
شـــــؤون الــجــيــش الــــروســــي فـــي مــنــظــمــة 
CNA فــي فرجينيا: »أظــن أن االختالف 
األســــاســــي يــتــعــلــق بـــجـــاهـــزيـــة الـــقـــوات 
األوكــرانــيــة للتعامل مــع هــذه الــظــروف. 
لــكــن قــد تــواجــه أوكــرانــيــا عــلــى األرجـــح 
ــــالق  ــعــــب مـــهـــمـــة حـــيـــن تـــضـــطـــر إلطـ أصــ
الجيش  عمليات هجومية فيما يبقى 

الروسي في موقع الدفاع«.
ــت أوكــرانــيــا 

ّ
مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب، تــلــق

ــيــــة مــن  ــانــ ــكـــريـــة وإنــــســ مــــســــاعــــدات عـــسـ
بلدان غربية كثيرة، فأصبحت قواتها 
العسكرية أكثر جاهزية لمواجهة أشهر 

الـــبـــرد الـــمـــرتـــقـــبـــة، فـــفـــي شـــهـــر أكـــتـــوبـــر، 
ــال نحو  أعــلــنــت كــنــدا أنــهــا بــصــدد إرســ
نصف مليون قطعة من معدات مكافحة 
البرد، وشملت أحدث حزمة مساعدات 
ــقــــوات  ــى الــ ــ عـــســـكـــريـــة مــــن واشــــنــــطــــن إلــ

د كهربائي.
ّ
األوكرانية 200 مول

لكن ال يحمل الشتاء في هذه المنطقة 
خصائص مــوّحــدة، فقد يــؤدي الجليد 
الفائق، بحلول شهر فبراير بشكل عام، 
ب الصخور األرضــيــة ويمّهد 

ّ
إلــى تصل

لزيادة المناورات الطموحة في مرحلة 
مــبــكــرة مــن الــســنــة الــمــقــبــلــة. يــقــول فريد 
كاغان، مسؤول بارز في »معهد أميركان 
إنتربرايز«: »سيصّب الوضع حينها في 
مصلحة القوة التي تستطيع االستفادة 
من هذه الظروف، وُيعتبر األوكرانيون 
ــٍع أفـــضـــل بــكــثــيــر مــن  ــوقــ  فــــي مــ

ً
ــا ــومـ ــمـ عـ

الروس لالستفادة من الوضع«.
تملك أوكرانيا مبررات عدة للحفاظ 
على زخم القتال ومتابعة التفوق على 
ــقـــوات الـــروســـيـــة، فــفــي شــهــر نــوفــمــبــر  الـ
اضـــطـــر الـــجـــيـــش الــــروســــي لــالنــســحــاب 
من مدينة خيرسون الجنوبية، بعدما 
زادت عــزلــة الــقــوات الــروســيــة مــن جــراء 
الــضــربــات األوكــرانــيــة الــتــي اســتــهــدفــت 
ــر«  ــبــ ــيــ ــر »دنــ ــهــ ــلــــى طـــــــول نــ ــــور عــ ــــسـ ــــجـ الـ
الــمــجــاور، وتــعــهــد الــرئــيــس األوكـــرانـــي 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، عــنــد زيــارتــه 
المدينة الُمحّررة، بمتابعة القتال حتى 

تحرير جميع األراضي المحتلة.
يــــــــــوضــــــــــح كـــــــــــوفـــــــــــمـــــــــــان: »تــــــقــــــضــــــي 
االســتــراتــيــجــيــة األوكـــرانـــيـــة، مــن وجــهــة 
نــظــري، بمتابعة الــضــغــط عــلــى الــقــوات 
الـــروســـيـــة لــمــنــعــهــا مــــن إعــــــادة تــنــظــيــم 
صفوفها، وإبــقــاء الجيش الــروســي في 

موقع الدفاع بحلول الربيع، والسماح 
ألوكرانيا بالحفاظ على زمام المبادرة«.

فــي غــضــون ذلـــك، تــتــعــدد الــمــؤشــرات 
ــثــــبــــت إصـــــــــــرار مــــوســــكــــو عـــلـــى  الـــــتـــــي تــ
، وتــكــشــف صـــور األقــمــار 

ً
الــمــضــي قـــدمـــا

ــقــــوات  االصـــطـــنـــاعـــيـــة الــــتــــجــــاريــــة أن الــ
الــــــروســــــيــــــة بـــــــــــدأت تــــبــــنــــي الـــــخـــــنـــــادق 
والتحصينات المضادة للدبابات على 
طــــول أمـــيـــال، وتـــقـــول دارا مــاســيــكــوت، 
باحثة سياسية مرموقة في »مؤسسة 
راند«: »في الوقت الراهن، يبني الروس 
 دفاعية في جنوب خيرسون، 

ً
خطوطا

ــفــــســــهــــا فـــي  ــة نــ ــ ــــطـ ــــخـ ــم يـــــنـــــفـــــذون الـ ــ ــهـ ــ فـ
زابوريزهزهيا، وبــدؤوا بتنفيذها في 
لــوهــانــســك وبـــعـــض أجـــــزاء دونــيــتــســك. 
ــي لـــلـــقـــتـــال  ــ ــامــ ــ لــــقــــد أصــــبــــح الــــخــــط األمــ
 
ً
 اآلن، وهـــو يــشــمــل عـــددا

ً
أصــغــر حــجــمــا

 من العناصر، مما يعني أنهم 
ً
متزايدا

يــســتــطــيــعــون إنـــشـــاء خـــط دفـــاعـــي أكــثــر 
كثافة يتألف من صفوف متعددة، ومع 
ــصــّعــب هـــذه العملية 

ُ
مـــرور الــوقــت، ســت

ــن مــــواجــــهــــتــــهــــم فــي  ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــلــــى األوكـ عــ
المرحلة المقبلة«.

بــعــد الـــضـــربـــات الـــتـــي تـــعـــّرضـــت لــهــا 
القوات المسلحة الروسية خالل أشهر 
القتال، من المنطقي أن تختار موسكو 
حــفــر مـــواقـــع دفــاعــيــة واســتــغــالل فصل 
ــوقــــت وإعــــــــادة بــنــاء  الـــشـــتـــاء لـــكـــســـب الــ
قواتها العسكرية، لكن منذ اليوم األول 
لــلــغــزو، بــدت األهـــداف الــســيــاســيــة التي 
يسعى إليها الرئيس الروسي فالديمير 
بوتين خــالل الحرب منفصلة بالكامل 
عن وقائع ساحة المعركة. يقول كاغان: 
َمــــر بــوتــيــن جــيــشــه بــتــنــفــيــذ مجموعة 

َ
»أ

 
ً
متنوعة من التحركات الغبية عسكريا

على مر هذه الحرب«.
ــامـــل  ــــف روســـــيـــــا كـ ــــوقـ ، لـــــم تـ

ً
ــا ــيــ ــلــ ــمــ عــ

جــهــودهــا الــرامــيــة إلـــى الــســيــطــرة على 
 
ً
المزيد من األراضي في دونباس، تزامنا
مع استمرار القتال الوحشي في محيط 
مــديــنــة »بــخــمــوت« الــصــغــيــرة فــي إقليم 
دونيتسك، وتفاجأ المراقبون بوحشية 
الــقــتــال لــلــســيــطــرة عــلــى »بــخــمــوت«، مع 
ــيـــة اســتــراتــيــجــيــة  أنــــهــــا ال تـــحـــمـــل أهـــمـ
كــبــرى، ويــوضــح كــاغــان: »يتكل الــروس 
عــلــى حــمــلــة هــجــومــيــة مكثفة فــي إقليم 
 
ً
ــم ال يـــتـــوقـــعـــون طــبــعــا ــ دونـــيـــتـــســـك، وهـ
أن ينتهي الــقــتــال عــنــد االســتــيــالء على 
»بخموت« ألن هذه المنطقة ليست بالغة 
األهمية«. برأيه، يتعلق تفسير محتمل 
الســـتـــمـــرار الــقــتــال فـــي الــمــنــطــقــة بــمــنــح 
 كي يجاهر به أمام 

ً
 معّينا

ً
بوتين نجاحا

الـــرأي الــعــام فــي روســيــا، وفــي أول أيــام 
الــحــرب، حــاولــت مــوســكــو تــبــريــر الــغــزو 
عــبــر إطـــالق ادعـــاء مــزّيــف حـــول تحرير 
إقليَمي دونيتسك ولوهانسك من القمع 
األوكـــرانـــي، ونــجــحــت الــقــوات الــروســيــة 
فــي االســتــيــالء عــلــى مــنــطــقــة لــوهــانــســك 
، لكن ال تــزال معظم أجــزاء 

ً
كلها تقريبا

دونيتسك تحت سيطرة أوكرانيا.
يــضــيــف كــــاغــــان: »بـــــدا وكـــــأن بــوتــيــن 
مستعد للتخلي عــن مــديــنــة خيرسون 
وغــــربــــهــــا إذا نـــجـــح فــــي االقـــــتـــــراب مــن 
األجزاء المتبقية من دونيتسك، فيتمكن 
حينها من إعالن نجاحه في تحقيق هذا 
الــهــدف على األقــل. لــم ُيــصــِدر الكرملين 
أي بيانات رسمية للتأكيد على تمّسك 
الرئيس الروسي بمنطق التفكير هذا«.

وجــــــــــــدت روســـــــيـــــــا وســـــــائـــــــل أخـــــــرى 

لالستفادة من الشتاء، فقصفت أنظمة 
الطاقة والتدفئة في أوكرانيا بضربات 
صاروخية في األسابيع األخــيــرة، مما 
أدى إلــــى انـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي 
فــي أنــحــاء الــبــلــد، فــكــانــت هــذه العملية 
ــــرأي  ــبــــاط مـــعـــنـــويـــات الـ ــــى إحــ ــهـــدف إلـ تـ
ــادة الــضــغــوط عــلــى حــكــومــة  ــ الـــعـــام وزيـ
زيلينسكي، ويوم الثالثاء قبل الماضي، 
ــام حـــلـــف الـــنـــاتـــو، يــنــس  ــ ــم أمـــيـــن عـ ــهــ ــ

ّ
ات

ستولتنبرغ، بوتين بمحاولة استعمال 
فصل الشتاء »كسالح حرب«، حين كان 
وزراء خــارجــيــة الــحــلــف مجتمعين في 
بوخارست حيث تعهدوا بدعم أوكرانيا 
ومساعدتها على إصالح شبكات الطاقة 
المحلية، وقبل أيام أعلنت إدارة بايدن 
 تـــقـــديـــم حـــزمـــة مـــن الـــمـــســـاعـــدات 

ً
أيـــضـــا

الطارئة إلى أوكرانيا بقيمة 53 مليون 
ة البلد على مر الشتاء. دوالر إلضاء

، سعت موسكو إلى االستفادة 
ً
أخيرا

مــــن الـــشـــتـــاء إلضــــعــــاف الــــدعــــم الــغــربــي 
لـــكـــيـــيـــف، بـــعـــدمـــا أصــــــــّرت الـــحـــكـــومـــات 
عــلــى مــتــابــعــة تــقــديــم كــمــيــات هــائــلــة من 
المساعدات العسكرية واإلنسانية إلى 
أوكرانيا، رغم المصاعب التي يواجهها 
الــنــاس فــي تلك الــبــلــدان بسبب تحليق 
أسعار الطاقة بعد بدء الغزو الروسي. 
ــا هــذا  ــيـ ــن الــمــتــوقــع أن تــســتــغــل روسـ مـ
الـــتـــوتـــر لــمــصــلــحــتــهــا، ويــــذكــــر تــقــريــر 
جديد صادر عن »معهد رويال يونايتد 
لــلــخــدمــات« فـــي بــريــطــانــيــا أن مــوســكــو 
ستطلق على األرجح »حملة معلومات... 
لــمــحــاولــة إقـــنـــاع الـــــرأي الـــعـــام الــغــربــي 
 بـــدل إرســالــهــا 

ً
ــوال مــحــلــيــا ــ بــإنــفــاق األمـ

إلــى الـــخـــارج... بـــدأت الــضــغــوط نفسها 
تستهدف أوكرانيا وأوروبا في آن«.

فولوديمير زيلينسكيينس ستولتنبرغ

نغوزي أوكونجو إيوياالتييري بريتون جينا ريموندو 

« االقتصادية تجازف بتأجيج الخالفات مع أوروبا
ً
« االقتصادية تجازف بتأجيج الخالفات مع أوروباسياسة »أميركا أوال
ً
سياسة »أميركا أوال
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إيران: أول إعدام لمحتج... ووفاة ُمريبة لوزير مستقيل
 • طيران مرتبط بـ »الحرس« يحط في بيروت

ً
• رئيسي يرد على خاتمي: نلنا حريتنا قبل 44 عاما

نفذت السلطات اإليرانية 
أول حكم إعدام بحق شخص 

شارك في االحتجاجات 
التي تهز البالد منذ سبتمبر 

الماضي، بعد إدانته بجرح 
عضو من »الباسيج«، في حين 

انتقد الرئيس إبراهيم رئيسي 
 دعوة سلفه اإلصالحي 

ً
ضمنا

محمد خاتمي إلى تأييد شعار 
الحراك الشعبي »الحرية 

المرأة الحياة«.

ــدام مرتبطة  فــي أول حــالــة إعــ
باالحتجاجات المتواصلة منذ 
نحو ثالثة أشهر في الجمهورية 
ــة، أعــــدمــــت الــســلــطــات  ــيــ اإلســــالمــ
 تمت إدانته 

ً
اإليرانية، أمس، رجال

بجرح عنصر من قوات »الباسيج« 
ــة إلــــى إدانـــتـــه  ــافـ بــســكــيــن بـــاإلضـ
ــــن الــــحــــرب عـــلـــى الــلــه  بــتــهــمــة »شـ
وبــإثــارة الــرعــب وحــرمــان الناس 

من الحرية واألمن«.
وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء إرنـــــا 
الــرســمــيــة، أن »مــحــســن شــكــاري، 
مــثــيــر الــشــغــب الــــذي قــطــع شــارع 
ــي 25  ــ ــران فــ ــ ــهـ ــ ــــطـ ــار خــــــــان بـ ــ ــتـ ــ سـ
 مــن 

ً
ــرا ــنــــصــ ســـبـــتـــمـــبـــر وطــــعــــن عــ

عدم 
ُ
الباسيج في كتفه اليسرى، أ

 صباح الخميس بعد إدانته 
ً
شنقا

بجريمة الحرابة«.
واعتقل شكاري في الثالث من 
أكتوبر وحكم عليه باإلعدام في 
10 نوفمبر الماضي، بعد محاكمة 
سريعة وصفتها منظمة حقوق 
ــان اإليـــرانـــيـــة الــمــعــارضــة  ــســ اإلنــ
بأنها صــوريــة، ولــم تستند إلى 

أي إجراءات قانونية.
وفــــــــــور اإلعــــــــــــالن عــــــن تــنــفــيــذ 
اإلعــــــــــدام، أعــــربــــت عـــــدة عـــواصـــم 
ــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا بـــاريـــس  غـــربـــيـــة فـ
وبرلين ولندن وواشنطن إدانتها 

للخطوة.
ونـــــــــــددت وزيـــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة 
األلمانية أنالينا بيربوك بـ »ازدراء 
النظام اإليراني الذي ال حدود له 
لإلنسانية«، فيما قالت المتحدثة 
باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن 
 »عملية اإلعدام 

ّ
كلير لوجوندر إن

ضاف إلى انتهاكات أخرى 
ُ
تأتي لت

خطيرة وغير مقبولة«.
وفــــــي وقــــــت تـــســـعـــى ســلــطــات 
طــــــــــــهــــــــــــران لــــــلــــــســــــيــــــطــــــرة عــــلــــى 
االحتجاجات واالضطرابات التي 
تعم البالد، أعلن رئيس السلطة 
الــقــضــائــيــة فــــي مـــديـــنـــة شـــيـــراز، 
عــن حــكــم بــإعــدام 5 متهمين في 
الهجوم المسلح، الذي استهدف 
مــرقــد »شـــاه جــــراغ«، فــي المدينة 

أواخر أكتوبر الماضي.

وفاة غامضة

فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أعـــلـــنـــت 
ــطـــات طــــهــــران وفـــــــاة الـــقـــائـــد  ــلـ سـ
الــســابــق فـــي »الـــحـــرس الـــثـــوري« 
وزيـــــــــر الــــنــــقــــل وإعـــــــمـــــــار الــــمــــدن 
ــم  ــتـ الـــمـــســـتـــقـــيـــل، الـــــجـــــنـــــرال رسـ
ــد مـــــعـــــانـــــاة مـــن  ــ ــعــ ــ قـــــاســـــمـــــي، »بــ

المرض«.
ــكـــن اإلعــــــــالن الـــرســـمـــي أثــــار  لـ
تـــكـــهـــنـــات حـــــول طــبــيــعــة الـــوفـــاة 
(، الذي 

ً
المريبة للوزير )58 عاما

ــلـــى االســــتــــقــــالــــة أواخــــــر  ــر عـ ــبــ أجــ

ــمــــاضــــي، بـــطـــلـــب مــن  نـــوفـــمـــبـــر الــ
الــرئــيــس رئــيــســي، بــعــد تــســريــب 
ــــن دون  ــع امـــــــــرأة مـ ــ ــه مـ ــ صـــــــورة لـ
حجاب خالل زيارة له إلى ماليزيا 
عـــــــام 2011. وقــــبــــل أن يـــتـــولـــى 
قاسمي منصب وزيـــر النقل في 
عهد رئيسي، كان يتولى منصب 
مستشار الشؤون االقتصادية لـ 
»فيلق القدس« التابع لـ »الحرس 
الثوري« وأحد كبار المسؤولين 
الــذيــن يتولون مسؤولية تأمين 
األمـــــــوال لــلــفــيــلــق الـــمـــســـؤول عن 

العمليات الخارجية. 

رئيسي وخاتمي

في هذه األثناء، رفض الرئيس 
 تأييد الرئيس 

ً
اإليــرانــي، ضمنا

األســـبـــق مــحــمــد خــاتــمــي لــشــعــار 
»الــــــحــــــراك الـــشـــعـــبـــي« الـــمـــطـــالـــب 
ـــة، الـــنـــســـاء،  ـــحــــريـ بــالــتــغــيــيــر، »الـ
الحياة« ودعوته ألركــان السلطة 
بالبحث عن مكامن األخطاء في 

نظام الحكم قبل فوات األوان.
وقــال رئيسي فــي تصريحات 
أمس: »إن األعداء يريدون إحداث 

انــحــراف فــي المجتمع. وأضــاف 
 عـــلـــى هـــتـــافـــات الــمــحــتــجــيــن 

ً
ردا

المطالبة بالحرية: »شعب إيران 
ال يــنــخــدع بــشــعــار الــحــريــة الــذي 
ــردده األعــــداء، ألنــه نــال الحرية  يـ
ــذه  عـــــــام 1979 ولـــــــن تـــضـــيـــع هــ
الحرية أبـــًدا«. وحــذر رئيسي من 
»محاوالت البعض الذين يعملون 
على إربــاك مسيرة التقدم داخل 
البالد، بما في ذلك منع الشباب 
من التحصيل الــدراســي وعرقلة 
نشاط المنتجين للحيلولة دون 

تقدم البالد«.
وادعــــــــــى الــــرئــــيــــس اإليـــــرانـــــي 
أن الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة فشلت 
وقال إن صــادرات إيــران النفطية 
الحالية تخطت حجم الصادرات 
في مرحلة ما قبل إعادة العقوبات 
التي فرضها الرئيس األميركي 
السابق دونالد ترامب عام 2018، 
بعد انسحابه من االتفاق النووي.

فنزويال وأميركا

ــاق، نـــقـــلـــت مــنــصــة  ــيــ ــســ فــــي الــ
»إيران إنترناشيونال« المعارضة 

عــن مــصــادر دبلوماسية غربية 
ــل في  ــرانــــي دخــ أن »الـــنـــظـــام اإليــ
 
ً
مفاوضات مــع فنزويال، تزامنا
مــع مــواصــلــة القمع الــدمــوي في 
الداخل من أجــل إيــواء مسؤولي 
طــــهــــران وعـــائـــالتـــهـــم إذا تــفــاقــم 
الوضع في البالد وزاد احتمال 
ــم. وبـــحـــســـب هـــذا  ــهـ ــة« بـ ــ ــاحـ ــ اإلطـ
الخبر، قــام 4 مسؤولين رفيعي 
الــمــســتــوى مـــن الــنــظــام اإليـــرانـــي 
بــــزيــــارة فـــنـــزويـــال فــــي مــنــتــصــف 
أكتوبر الماضي، وطلبوا من البلد 
الـــواقـــع فـــي أمــيــركــيــا الــجــنــوبــيــة 
ــيـــن  ــبــــار الـــمـــســـؤولـ ــكــ الــــســــمــــاح لــ
اإليرانيين وعائالتهم باللجوء 
ــــاس فــــي حـــالـــة وقــــوع  ــراكـ ــ إلـــــى كـ

»حادث مؤسف في إيران«. 
ــــت وافـــقـــت  ــك فــــي وقـ ــ وجــــــاء ذلـ
ــة  ــيــ ــارجــ ــات الــــخــ ــ ــــالقــ ــعــ ــ ــنــــة الــ لــــجــ
بمجلس الشيوخ األميركي على 
مـــشـــروع الــحــزبــيــن الــجــمــهــوري 
والديموقراطي لدعم المحتجين 
اإليــرانــيــيــن وتــكــثــيــف الــعــقــوبــات 
ضــد مــســؤولــي الــنــظــام اإليــرانــي 
المشاركين في قمع المتظاهرين.

ومن بين أهداف هذا المشروع 

منع النظام اإليراني من الحصول 
على أدوات التعرف على الوجه 
مــن الــشــركــات الصينية وإعــطــاء 
األولوية لوصول الشعب اإليراني 
إلى اإلنترنت واالتصاالت الرقمية 
وتــــزويــــد الــمــتــظــاهــريــن بـــــأدوات 
للتعامل مــع الــرقــابــة الحكومية 
والـــقـــمـــع. كــمــا يــطــالــب الــمــشــروع 
المجتمع الــدولــي بــزيــادة دعمه 
للمتظاهرين اإليرانيين وفرض 
عقوبات تتعلق بحقوق اإلنسان 

ضد طهران.
فــي مـــوازاة ذلــك، نشرت مجلة 
 أشـــارت 

ً
تــايــم األمــيــركــيــة تــقــريــرا

ــاء،  ــنــــســ ــه إلـــــــى تـــــظـــــاهـــــرات الــ ــيــ فــ
وانــضــمــام الــطــالــبــات اإليــرانــيــات 
إلــى االحتجاجات، ومكافحتهن 
لــلــحــريــة وحـــقـــوقـــهـــن، واخـــتـــارت 
الــنــســاء اإليـــرانـــيـــات »أبـــطـــال عــام 
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طيران »الحرس«

عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، كــشــفــت 
مــصــادر لـــ »الــعــربــيــة/ الــحــدث« أن 
شركة طيران »مــعــراج« اإليرانية 

الــمــرتــبــطــة بــــ »الـــحـــرس الـــثـــوري« 
ــيـــروت.  ــــالت لـــمـــطـــار بـ تـــســـّيـــر رحــ
ــة  ــركــ ــشــ ــــت أن رحـــــــــــالت الــ ــنـ ــ ــيـ ــ وبـ
ــــى لـــبـــنـــان قــــد تــنــقــل  ــيــــة إلـ اإليــــرانــ
أسلحة ومعدات حساسة لـ »حزب 
الله«، مشيرة إلى مخاوف من أن 
اســتــغــالل مــطــار بــيــروت فــي نقل 
أســلــحــة إيــرانــيــة للبنان سيضر 

االقتصاد اللبناني.
كما أشـــارت الــمــصــادر إلــى أن 
أول رحلة لـ »معراج« اإليرانية إلى 
مطار بيروت كانت في 14 نوفمبر 
الماضي. ولفتت إلى أن إسرائيل 
تــخــشــى انــضــمــام مـــطـــار بــيــروت 
إلـــى مــســار تــهــريــب األســلــحــة من 

إيران للبنان.
وقـــالـــت الـــمـــصـــادر إن رحـــالت 
الــشــركــة اإليـــرانـــيـــة تــهــبــط بشكل 
أسبوعي في مطار دمشق الدولي.

ــانـــت إســـرائـــيـــل قـــد اتــهــمــت  وكـ
»حزب الله« بنقل أسلحة من إيران 
إلــى لبنان عبر »رحـــالت مدنية« 
هبطت في مطار دمشق الدولي 
ــربــــات  ــــدة ضــ ــعـ ــ ــــرض لـ ــعـ ــ الـــــــــذي تـ
ــدار األشـــهـــر  ــ إســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى مــ

الماضية.

ــــت مـــــواجـــــهـــــات بــيــن  ــعـ ــ ــدلـ ــ انـ
قــــــــوات إســـرائـــيـــلـــيـــة وعـــنـــاصـــر 
مسلحة تابعة لحركتي »فتح« 
و»الجهاد«، خالل اقتحام األولى 
لعدة مناطق في جنين بالضفة 
الغربية المحتلة، ما أسفرت عن 

مصرع 3 فلسطينيين.
ــان، أن مــا  ــيــ وأكــــــد شـــهـــود عــ
حــــدث هـــو إعــــــدام مـــيـــدانـــي لــــ 3 
شبان وسط مدينة جنين فجر 

أمس.
وأطــلــق الجيش اإلسرائيلي 
النار على شابين كانا في مركبة 
ــدوار الــرئــيــســي  ــ ــ ــرب الـ مــدنــيــة قــ
بــجــنــيــن، وأعـــدمـــهـــمـــا، قـــبـــل أن 
يــســتــهــدف قـــنـــاص إســرائــيــلــي 
 آخـــــر ويـــصـــيـــبـــه إصـــابـــة 

ً
ــا ــابــ شــ

خطيرة في منطقة الرأس توفي 
على إثرها.

ــــوى الـــوطـــنـــيـــة  ــقـ ــ ــنــــت الـ ــلــ وأعــ
واإلسالمية في جنين، اإلضراب 
 
ً
الشامل، وتعليق الدراسة حدادا

على »أرواح الشهداء، وتنديدا 
بجرائم االحتالل المتواصلة«.

ــر الــجــيــش  ــ فــــي الـــمـــقـــابـــل، ذكـ
اإلســــرائــــيــــلــــي، أنــــــه اعـــتـــقـــل 15 
، وصــادر أسلحة 

ً
 أمنيا

ً
مطلوبا

غير قانونية بمدن مختلفة من 
الــضــفــة الــغــربــيــة خــــالل عملية 
دهم جديدة بمشاركة »الشاباك« 

و»حرس الحدود«.
ــــن 145  ــا ال يـــقـــل عـ ــ ــــل مـ ــتـ ــ ـ

ُ
وق

 هذا 
ً
 و26 إسرائيليا

ً
فلسطينيا

الــعــام فــي جميع أنــحــاء الضفة 
ــيــــل ومــديــنــة  ــرائــ الـــغـــربـــيـــة وإســ

القدس.
إلى ذلك، أبرم رئيس الوزراء 
اإلســرائــيــلــي المكلف، بنيامين 
ــة مـــــع حــــزب  ــقـ ــفـ نـــتـــنـــيـــاهـــو، صـ
»شـــاس« الــديــنــي الــمــتــشــدد، في 
خــطــوة مهمة تجعله أقـــرب من 
تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة قـــبـــل مـــوعـــد 
انــتــهــاء مهلة تكليفه األســبــوع 

المقبل.

وبموجب الصفقة سيحصل 
»شـــــــاس« عـــلـــى خـــمـــس حــقــائــب 
ــــة فــي الــحــكــومــة المقبلة،  وزاريـ
الـــتـــي يــتــوقــع أن تـــكـــون األكــثــر 

يمينية في تاريخ إسرائيل.
وقـــال نتنياهو الـــذي شغل 
منصب رئيس الـــوزراء ألطول 
مـــدة فــي تــاريــخ إســرائــيــل )مــن 
1996 إلــى 1999 ثــم مــن 2009 
ــــى 2021( »حـــقـــقـــنـــا خــطــوة  إلــ
أخــــــــرى عـــلـــى طــــريــــق تــشــكــيــل 

الحكومة«.
ووقع حزب »ليكود« اليميني 
ــاهـــو صـــفـــقـــات  ــيـ ــنـ ــتـ بــــزعــــامــــة نـ
ائتالفية مع ثالثة أحزاب يمينية 
مـــتـــطـــرفـــة هــــــي: »الـــصـــهـــيـــونـــيـــة 
ــقـــوة  الــديــنــيــة« الــمــتــطــرف، و»الـ
ــة ايـــتـــمـــار  ــامــ ــزعــ الــــيــــهــــوديــــة« بــ
ــعـــوم« الــمــعــروف  بـــن غــفــيــر، و»نـ
بمواقفه القومية والمناهضة 

لمجتمع الميم.
ـــع الـــحـــزبـــيـــن  واالتـــــفـــــاقـــــان مــ

المتدينين المتطرفين شــاس 
ــــودوت هــــتــــوراه )الــــتــــوراة  ــهـ ــ ويـ
الــيــهــوديــة الـــمـــوحـــدة( لتشكيل 

الحكومة المقبلة، مؤقتان وغير 
ملزمين.

وينص االتفاق بين »شاس« 

و»لــــــيــــــكــــــود« عــــلــــى أن يـــتـــولـــى 
زعيم الــحــزب الديني المتشدد 
اريــيــه درعـــي وزارتــــي الداخلية 
والصحة في الحكومة المرتقبة، 
ــا ســـيـــشـــغـــل مـــنـــصـــب نـــائـــب  ــمـ كـ

رئيس الوزراء.
لــكــن مـــن بــيــن الــعــقــبــات أمـــام 
ــفــــاق إدانــــــة درعـــــي بــارتــكــاب  االتــ
مخالفات ضريبية، مما يمنعه 
مـــن الــعــمــل فـــي مــجــلــس الـــــوزراء، 
بحسب المدعي العام اإلسرائيلي.
ومع ذلك سيسعى البرلمان 
اإلســرائــيــلــي الـــذي يشكل حزب 
نتنياهو وحلفاؤه أغلبية فيه 
حاليا، إلى تمرير تشريع يسمح 
لــدرعــي بالخدمة فــي الحكومة 
قبل توقيع االتــفــاق االئــتــالفــي. 
وفي حال تأكيد ذلك، سيصبح 
درعي أول نائب لرئيس الوزراء 

من اليهود المتشددين.
وتــوقــع محللون سياسيون 

إسرائيليون ان يعلن نتنياهو 
ائتالفه الحكومي بعد أيــام من 
تكليفه من قبل الرئيس إسحق 

هرتسوغ في 13 نوفمبر.
لـــكـــن الـــمـــحـــادثـــات لــتــشــكــيــل 
االئـــتـــالف أثــبــتــت أنــهــا مــعــقــدة، 
اذ اضطر نتنياهو إلــى إعطاء 
حــقــائــب حــســاســة لشخصيات 
ــرة لـــــلـــــجـــــدل، خـــصـــوصـــا  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ مـ
التحالف مع »القوة اليهودية« 
بزعامة بن غفير الذي سيتولى 

حقيبة األمن الداخلي.
ــــي مــــهــــلــــة تـــكـــلـــيـــف  ــهـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ وتـ
نتنياهو لمدة 28 يوما منتصف 
لــيــل األحــــدـ االثــنــيــن. لــكــن خيار 
التمديد ألسبوعين إضافيين 
ليس مستبعدا، إذ مــازال هناك 
عــدد مــن القضايا العالقة، بما 
في ذلك توزيع الحقائب الوزارية 

داخل حزب »ليكود«.
)القدس - وكاالت(

البيت األبيض يبحث مكافحة »معاداة السامية«
 لبحث 

ً
استضاف البيت األبيض، أمس، قادة يهودا

معاداة السامية في الواليات المتحدة والتي وصفها 
دوغالس ايمهوف )زوج نائبة الرئيس األميركي كاماال 
هــاريــس(، الــذي يدين باليهودية بأنها »وبـــاء«، بينما 
أعلنت السلطات إحباط »هجوم إرهــابــي« ضد كنيس 

يهودي في نيويورك.
وإيـــمـــهـــوف الــــذي يــحــمــل لــقــب »الـــرجـــل الـــثـــانـــي« في 
ــيـــض حــول  ــات الــمــتــحــدة، جــمــع فـــي الــبــيــت األبـ ــواليــ الــ
طاولة مستديرة مجموعة من قادة المجتمع اليهودي 

األميركي.
ــان« فـــي الــبــيــت  ــ ــل ثـ ــ وإيـــمـــهـــوف لــيــس فــقــط أول »رجـ

ى منصب 
ّ
األبــيــض، لكون هــاريــس هــي أول امـــرأة تتول

 أول شخص يهودي يتبوأ 
ً
نائب الرئيس، بل هو أيضا

هذا الموقع.
ــال إيــمــهــوف: »مجتمعنا يــتــألــم«، فــي إشــــارة إلــى  وقـ
سلسلة حوادث معاداة للسامية ُسجلت في أنحاء عدة 
من البالد، وكذلك العالقة الوثيقة بين الرئيس السابق 
 باسم 

ً
ي الراب يي، المعروف سابقا

ّ
دونالد ترامب ومغن

كانيي ويست، والذي ُيعّد من أبرز الذين يعّبرون صراحة 
عن معاداة اليهود.

ــان تـــرامـــب ويـــي ونــيــك فــويــنــتــيــس، الــــذي يــنــادي  وكــ
 أخيرا في 

ً
بالقومية البيضاء، قد تناولوا العشاء معا

نادي الغولف الذي يملكه الرئيس الجمهوري السابق 
فــي فــلــوريــدا. وأضــــاف إيــمــهــوف: »هــنــاك وبـــاء كراهية 
يعصف ببلدنا. الناس ال يكتفون بأن يقولوا بصوت عاٍل 
ما يفّكرون به بصمت. إنهم يصرخون، حرفًيا... لن أبقى 
. أنا فخور بكوني يهوديا، وفخور بأن أعيش 

ً
صامتا

عالنية كيهودي. أنا لست خائفا. أرفض أن أخاف«.
وفــي نــيــويــورك، حيث يــتــرّكــز أكــبــر عــدد مــن اليهود 
في العالم خارج إسرائيل، أعلن المّدعي العام لمنطقة 
مانهاتن، آلفن براغ، أنه تم إحباط »هجوم إرهابي ضد 
الــجــالــيــة الــيــهــوديــة« يــقــف خلفه شــابــان تـــّم توقيفهما 

هام إليهما.
ّ
وتوجيه االت

محتجون على االتفاق
 السياسي يغلقون بورتسودان

أعلن قائد قوات أحزاب شرق 
السودان، ضرار أحمد ضرار، 

المعروف بـ »شيبة ضرار«، 
ليل األربعاء - الخميس، إغالق 
الميناء الجنوبي بورتسودان 

 لالتفاق السياسي 
ً
رفضا

اإلطاري الذي تم توقيعه االثنين 
الماضي بين قوى مدنية 

والمكون العسكري إلنهاء 
األزمة التي تعيشها البالد 

منذ انقالب 25 أكتوبر 2021. 
وكشف ضرار عن إغالق الميناء 

الجنوبي وتحركهم إلغالق 
 هيئة سكة 

ً
الشمالي، محذرا

الحديد من تحريك أي قطارات 
صوب الشرق، كما وّجه تحذيره 
ألصحاب الشاحنات من التوجه 

إلى المنطقة الساحلية.

الخالفات البحرية تشتد
 بين طرابلس وأثينا

تجّدد الخالف والصراع بين 
ليبيا واليونان، وانتقل إلى 

الحدود البحرية بجزيرة كريت 
الغنية بموارد الطاقة، بعدما 

أعلنت أثينا اعتزامها البدء في 
التنقيب عن النفط والغاز في 

المنطقة المتنازع عليها شرق 
البحر المتوسط، في خطوة 

أثارت انزعاج حكومة طرابلس. 
ومساء أمس األول، أعلنت وزارة 
الخارجية بحكومة عبدالحميد 
الدبيبة، اعتراضها على تعاقد 

اليونان مع بعض الشركات 
الدولية للبدء في استكشاف 
النفط والغاز بمحيط جزيرة 

كريت، ووصفتها بـ »التصرفات 
غير المسؤولة«، كما اتهمتها 

باستغالل األزمة الليبية لفرض 
أمر واقع.

العراق: عزل قائد شرطة 
وتحقيق في مقتل محتجين

أمر رئيس الوزراء العراقي، محمد 
شياع السوداني، بعزل قائد 

شرطة محافظة ذي قار، على 
خلفية مقتل محتجين وإصابة 
16 خالل تفريق القوى األمنية 

تظاهرة في مركز المحافظة 
أمس األول. ووجه رئيس 

الوزراء بإرسال لجنة أمنية عليا 
للتحقيق في مالبسات إطالق 

النار على المتظاهرين وسقوط 
ضحايا. وتأتي الصدامات بعد 

أيام من إصدار محكمة في بغداد 
 على الناشط حيدر الزيدي 

ً
حكما

بالسجن 3 سنوات، بعد إدانته 
بتهمة إهانة قوات »الحشد 

الشعبي«.

تونس: دعوى قضائية 
إفريقية لوقف االنتخابات

بالتزامن مع بدء العد التنازلي 
إلجراء االنتخابات التشريعية 

التي دعا إليها الرئيس 
التونسي قيس سعّيد والمقررة 
في 17 الجاري، أعلن 3 نواب من 
البرلمان التونسي السابق رفع 
دعوى قضائية إلى »المحكمة 

اإلفريقية لحقوق اإلنسان 
والشعوب« لتأجيل االنتخابات 

المقبلة.
وجاء في بيان نشره النائب 

عن حركة النهضة فتحي 
العيادي، والنائب عن حزب 

قلب تونس أسامة الخليفي، 
والنائب سفيان المخلوفي عن 

»التيار الديمقراطي«، أنهم قرروا 
اللجوء إلى القضاء الدولي 
بمقتضى عضوية تونس 

في المحكمة اإلفريقية بهدف 
تأجيل االنتخابات.

تظاهرة إليرانيين مؤيدين للملكية في الهاي أمس )أ ف ب(... وفي اإلطار شكاري في صورة وزعها أصدقاؤه

)أ ف ب(  فلسطيني بسالحه خالل تشييع الضحايا الثالثة في جنين أمس 

نتنياهو يعزز أغلبيته باتفاق مع »شاس« و»التوراة الموحدة«

إسرائيل تقتل إسرائيل تقتل 33 فلسطينيين... وإضراب شامل في جنين فلسطينيين... وإضراب شامل في جنين
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تطّورت األحداث بشكل مثير 
خــــال الـــســـاعـــات الــمــاضــيــة في 
ــاول الــرئــيــس  ــ ــيــــرو، بـــعـــدمـــا حــ بــ
الــيــســاري بـــيـــدرو كــاســتــيــو حل 
الـــبـــرلـــمـــان الـــــذي يــســيــطــر عليه 
اليمين، لتفادي تصويت ثالث 
على عزله، لينتهي األمــر بعزله 
واحــتــجــازه مــن جــانــب الشرطة، 
بينما أدت نائبته دينا بولوارتي 
ــة كــرئــيــســة  ــوريـ ــتـ الــيــمــيــن الـــدسـ

مؤقتة.
وبذلك تصبح بولوارتي أول 
امــــرأة تــتــولــى الــرئــاســة فــي ذلــك 
البلد الواقع بأميركا الجنوبية، 
والــــــذي يــعــد ثـــانـــي أكـــبـــر منتج 
للنحاس بالعالم، والبالغ تعداد 
ســـكـــانـــه 33.3 مـــلـــيـــون نــســمــة. 
وكــــــّررت بـــولـــوارتـــي خــــال حفل 
تنصيبها أمــــام الـــنـــواب، حيث 
كــانــت تضع الــوشــاح الرئاسي، 
ــة  ــ ــــاولـ ــــحـ ــاك »مـ ــ ــنــ ــ ــــت هــ ــانــ ــ أنـــــــــه كــ
انــقــاب رّوج لها كاستيو، ولم 
تجد أي صــدى فــي المؤسسات 

الديموقراطية وال بالشارع«.
 )

ً
وقــالــت المحامية )60 عــامــا

المنتمية لحزب كاستيو نفسه 
)بــيــرو الـــحـــرة( »أتـــولـــى السلطة 
 لــدســتــور الــبــيــرو مــن هــذه 

ً
وفــقــا

اللحظة حتى يوليو 2026«، أي 
الوقت الذي من المقّرر أن تنتهي 

فيه والية كاستيو.
وتعّهدت بولوارتي بتشكيل 
حكومة وطنية جــامــعــة، ودعــت 
لهدنة سياسية لتجاوز األزمــة 

التي تشهدها الباد.
وأول مــن أمـــس، وفــي مسعى 
أخير للتمّسك بمنصبه، حاول 
كاستيو )53 عاما(، الذي يتولى 

الــســلــطــة مــنــذ يــولــيــو مـــن الــعــام 
الماضي، االنقاب على السلطة 
التشريعية، ووّجه خطابا لألمة 
أعــلــن فــيــه حـــل الــبــرلــمــان )الـــذي 
كــان يستعد لعقد جلسة ثالثة 
ــه  لــلــتــصــويــت عـــلـــى عــــزلــــه(، وأنــ
سيحكم عبر مراسيم رئاسية، 
وسيشكل حــكــومــة طــــوارئ، مع 
الدعوة إلى انتخابات برلمانية 

للموافقة على دستور جديد.
كذلك، أعلن تشكيل »حكومة 
طـــــــــوارئ اســـتـــثـــنـــائـــيـــة«، وأراد 
»الــــــدعــــــوة لــتــشــكــيــل كـــونـــغـــرس 
جديد يملك سلطات تأسيسية 
بأسرع وقت ممكن«، في مناورة 
تجاهلها البرلمان واستنكرتها 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة عــلــى نطاق 

واسع.
 الــبــرلــمــان الــــذي تهيمن 

ّ
لــكــن

عليه المعارضة اليمينية أعلن 
رفضه مرسوم الرئيس اليساري، 
ورّد بــدوره عبر تصويت أسفر 
ــنــــواب  عــــن مــــوافــــقــــة 101 مــــن الــ
80 فــي  ــم  ــهـ ــنـ ــيـ 130، مــــــن بـ الـــــــــ 
الــمــعــارضــة، عــلــى عـــزل الرئيس 
من منصبه، وذلــك خــال جلسة 
ــهــا عــلــى الـــهـــواء مــبــاشــرة، 

ّ
تــم بــث

ــراض 6 أعـــضـــاء  ــ ــتـ ــ وشــــهــــدت اعـ
وامتناع 10 عن التصويت.

ــــي بـــيـــان:  وقـــــــال الــــبــــرلــــمــــان فـ
»دفــــــاعــــــا عـــــن ديـــمـــوقـــراطـــيـــتـــنـــا 
ــا، صـــوتـــت الــجــلــســة  ــورنــ ــتــ ودســ
الــمــكــتــمــلــة لــلــبــرلــمــان لمصلحة 
عــزل الرئيس كاستيو«، مشيرا 
في الوقت نفسه إلى اختيار دينا 
ي 

ّ
بولوارتي نائبة الرئيس، لتول

الرئاسة بشكل مؤقت.
وأفادت الشرطة بأن كاستيو، 

بعد فشل محاولته حل البرلمان، 
كــان ينوي اللجوء إلــى السفارة 
المكسيكية وطلب اللجوء، لكن 
تّم القبض عليه قبل ذلك، وُوضع 
رهن االعتقال في مركز للشرطة 

في ليما، أمس.
وأعـــلـــنـــت الـــمـــدعـــيـــة الـــعـــامـــة، 
مـــاريـــتـــا بــــاريــــتــــو، أن كــاســتــيــو 
»ُوضع رهن االعتقال«. وأظهرت 
 
ً
صــور الرئيس المعزول جالسا
 بالمّدعين 

ً
على كــرســي محاطا

وعناصر الشرطة.
ــل اإلعـــــــــام  ــ ــ ــائـ ــ ــ وأفـــــــــــــــادت وسـ
ــقــل 

ُ
الــبــيــروفــيــة بــــأن كــاســتــيــو ن

 بـــطـــائـــرة مـــروحـــيـــة إلـــى 
ً
ــا الحــــقــ

قاعدة للقوات الخاصة التابعة 
لـــلـــشـــرطـــة فــــي لـــيـــمـــا، حـــيـــث مــن 
 
ً
المتوقع أن ُيحتجز لـ 15 يوما

ــاء ذلــــك فيما  ــ كـــحـــّد أقـــصـــى. وجـ
قــامــت النيابة الــعــامــة بتفتيش 

القصر الرئاسي.
وقال مصدر قضائي إنه جرى 
فتح تحقيق بشأن »تمّرد« بحق 
كاستيو الــذي حكم الباد لـ 17 

 فقط.
ً
شهرا

وُيضاف هذا التحقيق إلى 6 
تحقيقات أخـــرى تستهدفه في 
قضايا فساد أو استغال النفوذ، 
هم بها أفراد من عائلته 

ّ
والتي ات

وحاشيته السياسية.
ــلـــن الــتــلــفــزيــون الــرســمــي  وأعـ
أن رئـــيـــســـة الـــــــــــــوزراء، بــيــتــســي 
شافيز، أعلنت استقالتها، بينما 
ســارع أنصار الرئيس المعزول 
ــام الــبــرلــمــان بعد  بــالــتــظــاهــر أمــ
ــه، ودارت  ــزلـ الــتــصــويــت عــلــى عـ
مواجهات بينهم وبين الشرطة 
التي رّدت بإطاق الغاز المسّيل 

للدموع لتفريقهم.
وكـــان الــبــرلــمــان قــد استدعى 
ــــوع الـــمـــاضـــي،  ــبـ ــ كـــاســـتـــيـــو األسـ
لــلــرد عــلــى اتــهــامــات »بالقصور 
ق بالحكم. 

ّ
األخاقي« فيما يتعل

وفي أكتوبر، قّدم مكتب المدعي 
ــعــــام شـــكـــوى دســـتـــوريـــة ضــد  الــ
ــّدعـــي تــولــيــه زعــامــة  كــاســتــيــو تـ
ــة إجـــــرامـــــيـــــة« لـــلـــتـــرّبـــح  ــمـ ــظـ ــنـ »مـ
مــــن تـــعـــاقـــدات الــــدولــــة وعــرقــلــة 

التحقيقات.
ووصــــــف كـــاســـتـــيـــو الـــمـــزاعـــم 
بأنها »افتراء من جماعات تسعى 
لاستفادة منها واالستياء على 
الــســلــطــة الــتــي انــتــزعــهــا الــنــاس 

منهم في االنتخابات«.
وســــبــــق لـــلـــرئـــيـــس الـــيـــســـاري 
الـــــتـــــوجـــــه )الـــــــــــــذي كـــــــــان يـــعـــمـــل 
ــــدريـــــس قــــبــــل أن يـــتـــولـــى  ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
الرئاسة(، أن نجا من محاولتين 
لعزله منذ توليه المنصب في 
يــولــيــو 2021. لــكــن بــعــد إعــانــه 
ى عنه 

ّ
 البرلمان، تخل

ّ
أنه سيحل

الحلفاء واستقال عدد من وزراء 
الحكومة.

ــنــــوات مــن  ــانــــت بـــيـــرو ســ  وعــ
االضــــــــطــــــــرابــــــــات الــــســــيــــاســــيــــة، 

وشــهــدت مــواجــهــات كبيرة بين 
ــان مــــن قــبــل.  ــمـ ــرلـ ــبـ الـــرئـــيـــس والـ
 الرئيس مارتن فيزكارا 

ّ
فقد حل

لــة  ــبـــرلـــمـــان وخـــضـــع لــلــمــســاء الـ
الحقا عام 2020، وقبل 3 عقود، 
ســعــى الــرئــيــس الــســابــق ألبرتو 
فوجيموري )المسجون حاليا 
بسبب اتهامات بانتهاك حقوق 
ــاد(، إلـــــى حــل  ــ ــــسـ ــفـ ــ ــان والـ ــ ــسـ ــ اإلنـ

البرلمان.
ورّحـــبـــت الـــواليـــات الــمــتــحــدة 
وإســــبــــانــــيــــا وعـــــــدة دول بـــعـــزل 
الرئيس وفق األطر الدستورية. 
ــــس الــــبــــرازيــــلــــي  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــــــق الـ

ّ
وعــــــل

ــــوال  ــخــــب الـــــــيـــــــســـــــاري، لـ ــتــ ــنــ ــمــ الــ
ــن الــمــؤســف  داســيــلــفــا، بـــأنـــه »مــ
 أن يواجه رئيس منتخب 

ً
دائما

 مثل هذا المصير«، 
ً
ديموقراطيا

ه أعرب عن ســروره بأنه »تم 
ّ
لكن

ــار  تــنــفــيــذ كـــل شــــيء ضــمــن اإلطــ
الدستوري«.

إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية 
المكسيكي، مارسيلو إبرارد، عن 
اســـتـــعـــداد بــــاده لــمــنــح الــلــجــوء 
ها لم تتلق أي طلب 

ّ
لكاستيو، لكن

بهذا الصدد بعد.
)عواصم ـ وكاالت(
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بدأ، أمس، تداول أول عمات 
معدنية تحمل صورة ملك 

بريطانيا تشارلز الثالث، في 
مكاتب البريد بأنحاء اململكة 
املتحدة. وذكرت وكالة األنباء 
البريطانية »بي آيه ميديا« أن 
صورة امللك ستظهر ألول مرة 

على الجانب الخلفي للعملة 
املعدنية فئة 50 بنسًا.

وكان تم إصدار نسخة تذكارية 
للعملة في أكتوبر املاضي، ما 

أدى إلى ولوج عدد قياسي من 
الزائرين على املوقع اإللكتروني 

لدار سك العملة امللكية في 
الساعات األربع والعشرين 

التالية.

يبدو أن حزب بهاراتيا جاناتا 
الحاكم في الهند، بزعامة 

رئيس الوزراء ناريندرا مودي، 
في سبيله لتحقيق فوز 

ساحق في انتخابات املجلس 
التشريعي بوالية جوغارات، 

التي ينتمي إليها مودي. 
ن مودي حملة انتخابية 

ّ
ودش

واسعة بالوالية، وتحقيق 
فوز ساحق سيكون بمنزلة 

دفعة قوية له ولحزبه القومي 
الهندوسي، قبل االنتخابات 

البرملانية املقررة في 2024 في 
أكبر ديموقراطية بالعالم.  

وأظهرت نتائج االنتخابات 
التي جرت على جولتني، في 
األول والخامس من ديسمبر 

الجاري، أن »بهاراتيا جاناتا« 
يتقدم في أكثر من 150 مقعدا 

من أصل 182 في املجلس 
التشريعي بالوالية.

عثر فريق متخصص عّينه 
محامو الرئيس السابق 

دونالد ترامب، على 
وثيقتني سريتني في وحدة 

تخزين في فلوريدا أثناء 
بحٍث قاموا به في ممتلكات 

الرئيس.
ش الفريق املكون من 

ّ
وفت

شخصني برج ترامب 
في نيويورك، ونادي 
بيدمينستر للغولف، 

وموقع مكتب في فلوريدا، 
ووحدة التخزين، حيث 

عثر على الوثيقتني، وحيث 
شحنت إدارة الخدمات 

العامة متعلقات ترامب بعد 
مغادرته البيت األبيض.

ت عمليات التفتيش  وجاء
األربع وسط مخاوف 

مستمرة من وزارة العدل 
بشأن احتمال عدم إعادة 

جميع الوثائق إلى الحكومة 
الفدرالية.

وسط توقعات بحملة 
ثانية من االعتقاالت 
بحق الجماعة التي 
خططت النقاب في 

املانيا، وبدأت استعدادات 
ملهاجمة البرملان وعدد 

من املؤسسات الحكومية، 
أعلن االدعاء العام األملاني، 

أمس، أن جميع املشتبه 
بهم الذين تم إلقاء القبض 

عليهم خال الحملة ضد 
»مواطني الرايخ«، وعددهم 
23 شخصا، يقبعون حاليا 

في الحبس االحتياطي.
هم االدعاء 22 شخصا 

ّ
ويت

من املقبوض عليهم 
باالنتماء إلى جماعة 

إرهابية، منهم قياديان، 
فيما يتهم االدعاء 3 

أشخاص آخرين بتقديم 
الدعم للجماعة.

سلة أخبار

بريطانيا: بدء تداول 
عمالت بصورة تشارلز

الهند: الحزب الحاكم  
يتجه لفوز ساحق بجوغارات

العثور على وثائق سرية
 جديدة في ممتلكات ترامب

ألمانيا تترقب اعتقاالت 
جديدة لـ »انقالبيي الرايخ« كاستيو )الثاني إلى اليسار( مستمعًا إلى المّدعي العام بعد التصويت على عزله أمس األول )أ ف ب(

بولوارتي تؤّدي اليمين الدستورية أمام البرلمان )رويترز(

المكسيك مستعّدة لقبول لجوء الرئيس الُمقال

بوتين يتعّهد بمواصلة قصف البنى التحتية و»الكرملين« يتخّوف من هجمات في القرمبوتين يتعّهد بمواصلة قصف البنى التحتية و»الكرملين« يتخّوف من هجمات في القرم

غداة اعتبار الرئيس الروسي 
فاديمير بوتين أن الــنــزاع في 
أوكــرانــيــا سيكون طــويــل األمــد، 
قــــالــــت الـــنـــاطـــقـــة بــــاســــم وزارة 
ــا  ــاريـ الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــيــــة، مـ
زاخاروفا، إن الواليات المتحدة 
ــــج الــــــصــــــراع  ــيـ ــ ــأجـ ــ ــتـ ــ تــــخــــطــــط لـ
وتصعيد األعمال العسكرية في 
أوكرانيا على األقل حتى نهاية 

عام 2025.
وأضــــــافــــــت زاخـــــــــاروفـــــــــا، فــي 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي أمــــــــــس، أن 
»وسائل اإلعام األميركية تلوك 
تفاصيل مــاراثــون الفساد بين 
الــبــيــت األبـــيـــض وكـــيـــيـــف، مما 
يفسر رغــبــة إدارة الرئيس جو 
بـــايـــدن فـــي إقـــنـــاع الــكــونــغــرس 
بــتــضــمــيــن مـــســـاعـــدات إضــافــيــة 
لكييف بـــ 37 مليار دوالر لعام 
2023، ســيــذهــب نصيب األســد 

مــنــهــا إلـــى احــتــيــاجــات الجيش 
األوكراني، ثم سيتم تحديد أي 
حصة من هذه المبالغ ستستقر 
في البنوك األوروبية والعالمية 

والصناديق الخاصة«.
ــلــــى أن »الـــعـــقـــد  وشـــــــــــددت عــ
األمــيــركــي الـــذي تــم توقيعه في 
نهاية نوفمبر الماضي، والذي 
ــة  ــركـ ــع شـ ــ ــوات مــ ــ ــنــ ــ يـــمـــتـــد 3 ســ
Raytheon مــقــابــل 1.2 مــلــيــار 
دوالر لشراء أنظمة دفــاع جوي 
ــتــــنــــاســــب مــــــع نــفــس  ــيـــف يــ ــيـ ــكـ لـ

المنطق«.
وفــــي وقــــت مــنــح بــوتــيــن في 
ــلــــيــــن مــــيــــدالــــيــــات  ــر الــــكــــرمــ قــــصــ
»الــنــجــمــة الـــذهـــبـــيـــة« لــــ »أبـــطـــال 
روســيــا«، عشية االحتفال بيوم 
ــد أن  ــ ــن«، أكـ ــ ــوطـ ــ »يــــــوم أبــــطــــال الـ
روسيا ستواصل ضرباتها على 
البنى التحتية األوكرانية للطاقة 

الــتــي تسببت صــواريــخ سابقة 
ــقــــطــــاع كــبــيــر  ــــي انــ أصـــابـــتـــهـــا فـ
بــالــكــهــربــاء والـــمـــيـــاه مـــع تــدنــي 

درجات الحرارة في الشتاء.
وقــال: »نعم، نحن نفعل ذلك، 
 أن 

ً
لــكــن مــن بـــدأ ذلــــك؟«، مــعــتــبــرا

عــمــلــيــات الــقــصــف هــــذه هـــي رد 
 
ً
ــفــــجــــار ألــــحــــق أضـــــــــرارا عـــلـــى انــ
ــه  ــأتـ ــر الـــــقـــــرم الــــــــذي أنـــشـ بـــجـــسـ
روسيا، وهجمات أخرى نسبتها 

موسكو إلى كييف.
من ناحيته، أقر الناطق باسم 
»الكرملين« دميتري بيسكوف، 
أمس، بوجود »خطر« من وقوع 
هجمات أوكرانية على مواقعه 
فــــي شـــبـــه جــــزيــــرة الــــقــــرم الــتــي 
ضـــمـــتـــهـــا مــــوســــكــــو فـــــي 2014 
ــيـــع  ــابـ ــــي األسـ واســـتـــهـــدفـــتـــهـــا فـ
األخيرة عدة ضربات بطائرات 

مسّيرة.

وضمت روسيا شبه الجزيرة 
ــاء لــم  ــتـ ــفـ ــتـ ــعـــد اسـ ــام 2014 بـ ــ عــ

تعترف به أوكرانيا والغرب.
كما قال بيسكوف إن القوات 
الـــروســـيـــة مـــا زالــــت تــعــمــل على 
إحكام السيطرة على المناطق 
التي أعلنت موسكو سيادتها 
ــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ عـــلـــيـــهـــا فــــــي شــــــــرق أوكـ
 أنــه ال يــزال 

ً
وجــنــوبــهــا، مضيفا

على روسيا »تحرير« أجزاء من 
مــنــاطــق دونــيــتــســك ولوغانسك 

وخيرسون وزابوريجيا.
وأعـــــــلـــــــنـــــــت مــــــوســــــكــــــو ضـــم 
ــع  ــ ــة األربــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــنـــاطـــق األوكـ الـــمـ
ــقـــت عــلــيــه  ــلـ ــد إجــــــــراء مــــا أطـ ــعـ بـ
اســـــتـــــفـــــتـــــاءات فــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر. 
ووصفت كييف والغرب ومعظم 
الـــــــــــــدول األعــــــــضــــــــاء فـــــــي األمـــــــم 
المتحدة التصويت بأنه صوري 

وغير قانوني.

ــــذر  ــة أخـــــــــــــرى، حـ ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــن نـ ــ ــ مـ
مـــفـــوض الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
ــاد األوروبـــــــــــي، جـــوزيـــب  لـــاتـــحـ
بـــــــــوريـــــــــل، مـــــــن أن الـــــمـــــخـــــزون 
االحتياطي لألسلحة األوروبية 
التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا 

»قد نفد«.
وأوضــح بوريل، في تصريح 
صـــحـــافـــي، أن نـــفـــاد احــتــيــاطــي 
ــــة األوروبــــــــيــــــــة ســبــبــه  ــــحـ ــلـ ــ األسـ
عـــدم تــلــقــي الــمــجــمــع الصناعي 
ــي الــتــمــويــل  ــ ــ الــعــســكــري األوروبـ
الــــمــــنــــاســــب خــــــــال الــــســــنــــوات 

الماضية.
وأضـــاف أن إجمالي اإلنفاق 
الـــــعـــــســـــكـــــري لــــــــــــدول االتــــــحــــــاد 
األوروبي ارتفع بنسبة %6 في 
عام 2021 وبلغ 214 مليار يورو.

وصـــرح بــوريــل بـــأن االتــحــاد 
األوروبي على استعداد لتمويل 

زيادة إنتاج األسلحة والذخيرة 
لتعويض االحتياطي األوروبي.

ــق، كــشــفــت  ــ ــابـ ــ وفــــــي وقــــــت سـ
تــقــاريــر إعــامــيــة بــريــطــانــيــة، أن 
 فـــي األســلــحــة في 

ً
هــنــاك نــقــصــا

ــيـــا بــســبــب  مـــســـتـــودعـــات ألـــمـــانـ
ــتــــي تــم  ــرة الــ ــيـ ــبـ ــكـ اإلمــــــــــــدادات الـ

إرسالها إلى أوكرانيا.
وذكـــرت الــتــقــاريــر اإلعــامــيــة، 
أنه بقي بحوزة الجيش األلماني 
ــا يـــكـــفـــي فــقــط  ــ ــة مـ ــلــــحــ ــــن األســ مـ
ليومين مــن القتال العنيف إذا 

لزم األمر.
فـــي أكــتــوبــر الــمــاضــي، قــالــت 
وكــالــة بــلــومــبــرغ أن الــعــديــد من 
الـــدول األوروبــيــة تعاني نقصا 
فـــــي مـــخـــزونـــهـــا مـــــن الـــذخـــيـــرة 
واألســـلـــحـــة بــســبــب اإلمــــــــدادات 

الكبيرة إلى أوكرانيا.
)عواصم ـ وكاالت(

بوتين خال مراسم منح ميداليات في »الكرملين« أمس )أ ف ب(

ع استمرار حرب أوكرانيا حتى 20252025
ّ
ع استمرار حرب أوكرانيا حتى روسيا تتوق
ّ
روسيا تتوق

كرواتيا تنضم لـ »شنغن« يناير المقبل ورفض طلَبي بلغاريا ورومانيا
تــدخــل كــرواتــيــا منطقة »شــنــغــن« لحرية 
الــحــركــة فــي يــنــايــر الــمــقــبــل، بــعــد أن وافــقــت 
ها 

ّ
الدول األعضاء على انضمامها، أمس، لكن

رفضت انضمام رومانيا وبلغاريا.
وكـــتـــبـــت الـــرئـــاســـة الــتــشــيــكــيــة لــمــجــلــس 
ــى 

ّ
ــاد األوروبــــــي عــلــى »تـــويـــتـــر«: »تــبــن االتـــحـ

 أن كــرواتــيــا 
ً
المجلس قــــراره. تــأكــد رســمــيــا

 مــن 1 
ً
ستنضم إلــى منطقة شنغن اعــتــبــارا

يناير 2023«.
ــذا الـــــضـــــوء األخـــــضـــــر الــــصــــادر  ــ ــ ــع هـ ــ ــ ومـ
باإلجماع عن وزراء الداخلية المجتمعين في 
بروكسل، أصبحت كرواتيا العضو الـ 27 في 
هذه المنطقة الشاسعة التي يمكن ألكثر من 

400 مليون شخص التنقل فيها بحرّية من 
دون قيود داخلية على الحدود.

وهذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 3.9 
مــايــيــن نــســمــة، وهـــي عــضــوة فـــي االتــحــاد 
ا إلى 

ً
األوروبي منذ عام 2013، ستنضم أيض

منطقة اليورو مطلع عام 2023.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، مـــا زال يــتــعــيــن على 
رومانيا وبلغاريا االنتظار، فقد اعترضت 
النمسا على ترشيحهما، فيما اعترضت 
 
ً
هــولــنــدا عــلــى بــلــغــاريــا، مــمــا أشــــاع شــعــورا
»ببعض الــمــرارة فــي الــغــرفــة«، وفــق مــا قال 

مصدر دبلوماسي.
وأعلن وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد 

كارنر، لدى وصوله للقاء نظرائه األوروبيين 
في بروكسل: »سأصّوت اليوم ضد توسيع 

شنغن لتشمل رومانيا وبلغاريا«.
ــادة  ــ ــتـــي تــــواجــــه زيـ وتـــخـــشـــى الــنــمــســا الـ
كبيرة في طلبات اللجوء من أن تؤدي إزالة 
الضوابط الحدودية مع هذين البلدين إلى 
ــال الــوزيــر:  زيــــادة وصــــول الــمــهــاجــريــن. وقــ
»سجلنا هذا العام أكثر من 100 ألف عملية 

عبور غير قانونية للحدود في النمسا«.
ودعــت المفوضية األوروبــيــة والبرلمان 
منذ فترة طويلة إلى ضّم كرواتيا ورومانيا 
وبلغاريا إلى هذه المنطقة الشاسعة التي 
تضم 22 دولة في االتحاد األوروبي، إضافة 

إلــــى أيــســلــنــدا ولــيــخــتــنــشــتــايــن والـــنـــرويـــج 
وسويسرا.

ومن شأن مثل هذه العضوية أن تقضي 
على الطوابير الطويلة للمركبات على حدود 

كرواتيا، وأن تشجع السياحة.
وعـــدا عــن النمسا، عــارضــت دولـــة أخــرى 
ــــول بــلــغــاريــا إلــــى شــنــغــن.  هـــي هــولــنــدا دخـ
وأوضــح وزيــر الهجرة الهولندي إريــك فان 
ديـــر بـــورغ أن بـــاده لــديــهــا مــخــاوف بشأن 
»الــفــســاد وحــقــوق اإلنــســان« فــي هــذا البلد، 
وطالب بتقرير جديد من المفوضية حول 

هذه النقاط.
وقــــــال: »بــالــنــســبــة لــنــا ســـنـــصـــّوت بنعم 

ــا«. لـــكـــن حــالــة  ــيــ ــانــ لـــكـــرواتـــيـــا ونــــعــــم لــــرومــ
رومانيا التي تضم 19 مليون نسمة مرتبطة 
 بحالة بلغاريا التي تعد 6.5 مايين 

ً
إجرائيا

نسمة. فقد انضمت الدولتان الشيوعيتان 
السابقتان إلى االتحاد األوروبي عام 2007 
وتسعيان للدخول في »شنغن« منذ أكثر من 
10 ســنــوات. وتــجــدد النقاش بشأن مسألة 
توسيع »شنغن« مع تزايد عدد الوافدين غير 
القانونيين إلى الحدود الخارجية لاتحاد 
األوروبــــــي، بــعــد انــخــفــاض أعـــدادهـــم خــال 

جائحة »كوفيد - 19«.
)بروكسل - أ ف ب(

بيرو: اعتقال كاستيو بعد عزله 
ونائبته تصبح أول رئيسة
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مشاركة كبيرة في »السكب« 
لقفز الحواجز

سيكون عشاق رياضة الفروسية على موعد مع المتعة واإلثارة 
عند متابعتهم منافسات النسخة األولى لبطولة نادي »السكب« 
لرياضات الفروسية، التي تنطلق في الثامنة والنصف من صباح 
اليوم )الجمعة( بمضمار نــادي المسيلة للفروسية في منطقة 
صبحان، بمشاركة كبيرة من فرسان األنــديــة المحلية، ويبلغ 

مجموع الجوائز المقدمة للفائزين 3000 دينار.
وأوضـــح رئيس نــادي السكب محمد الميلم، أن هناك طفرة 
كبيرة في فروسية قفز الحواجز في السنوات األخيرة، بفضل 
 إلى أن »الّسكب« هو 

ً
إشهار العديد من األندية المحلية، مشيرا

أول حصان كان للرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، وأغار 
عليه في غزوة أحد.

بدوره، أوضح رئيس نادي المسيلة بدر الميلم، أن »البطولة 
تقام بالشراكة بين نــادي الّسكب ونــادي المسيلة، وأنــه الحظ 
ظهور فرسان وفــارســات جــدد خــال البطوالت المحلية لديهم 
عزيمة وإصرار على المنافسة في أشواط المبتدئين، وسيكون 

لهم دور مميز في السنوات المقبلة«.
وتترأس لجنة الحكام الحكم الدولي نضار المصطفى، وتضم 
اللجنة: رغد الدبوس ودالل العبيد ولمى عبدالعال، ويترأس د. 
يحيى الهدبان حكام الساحة، يساعده ابتسام العاروري وشهد 

عوض في ميدان اإلحماء.
ويتولى الفارس عبدالرحمن الفزيع تصميم المسلك، يساعده 

غدير نعمتي.
وتقام منافسات البطولة على ارتفاعات 70-90 و105 و115 

و125 و135 سم.

 في الجولة األولى لبطولة الكويت
ً
 في الجولة األولى لبطولة الكويت زورقا
ً
2323 زورقا
تنطلق الــيــوم )الــجــمــعــة(، أولــى 
جــــوالت بــطــولــة الــكــويــت لــلــزوارق 
السريعة للموسم الحالي )2022-

2023(، التي تنظمها لجنة الزوارق 
السريعة والويك بورد في النادي 
الــبــحــري الـــريـــاضـــي، تــحــت رعــايــة 
رئيس اللجنة األولمبية الكويتية 
الشيخ فهد الناصر، بمشاركة ما 
 ،

ً
 و69 متسابقا

ً
ال يقل عن 23 زورقا

ما بين قائد للزورق ومساعده 
والـــراديـــومـــان، ولــثــاث فــئــات: 
»P.CLASS« للزوارق من 19 إلى 
، و»B.CLASS« للزوارق 

ً
21 قدما

 »N.CLASS«و ،
ً
من 21 إلى 27 قدما

.
ً
للزوارق من 27 إلى 32 قدما

وتبدأ فعاليات الجولة األولــى 
 فـــــي الــمــنــطــقــة 

ً
مـــــن 11 صــــبــــاحــــا

الــبــحــريــة لــلــمــاريــنــا كــريــســنــت في 
شارع الخليج العربي بالسالمية، 
ومن المتوقع أن تختتم الساعة 5 
، وسيعقبها مباشرة مراسم 

ً
عصرا

التتويج بحضور راعي البطولة.
وكــان من المزمع إقامة الجولة 
األولـــى فــي 25 نوفمبر الماضي، 
ــلــــت، بـــســـبـــب ســـوء  ــا تــــأجــ ــهــ إال أنــ

بوست البطولة

قمة مبكرة بين يد األبيض واألصفر
في الدوري الممتاز

• محمد عبدالعزيز
ختتم الــجــولــة الثامنة مــن الــــدوري الممتاز 

ُ
ت

لكرة اليد فــي السابعة مــن مساء الــيــوم بمباراة 
من العيار الثقيل تجمع بين المتنافسين؛ الكويت 
والقادسية، ويسبقها في الخامسة مساًء مباراة 
جرى المباراتان على 

ُ
أخرى بين برقان وكاظمة، وت

صالة الشيخ سعد العبدالله.
ويدخل الفريقان؛ الكويت )متصدر الترتيب(، 
ــداف(،  ــ وشــريــكــه الــقــادســيــة )الــثــانــي بـــفـــارق األهــ
برصيد واحد )14 نقطة(، المباراة األولى بهدف 
واحــد، هو فك الشراكة واالنــفــراد بالقمة، بعدما 

نجحا في الفوز بجميع مبارياتهما السابقة.
وسيحاول مدرب الكويت، البرازيلي أوليفيرا، 
استغال جميع أسلحته وصفوفه شبه المكتملة 
 على الدفاع الصلب للمنطقة، 

ً
لحسم اللقاء، مرتكزا

والهجوم السريع، إضافة إلى تصويبات العبي 
 الــقــطــري فــرانــكــيــس 

ً
الـــخـــط الــخــلــفــي، خــصــوصــا

والكوبي هرنانديز.
على الجانب اآلخـــر، يطمح مــدرب القادسية، 
الــصــربــي روديــــــك، إلــــى كــبــح جـــمـــاح »األبـــيـــض«، 
بــالــتــركــيــز عــلــى غــلــق الــمــســاحــات بــيــن مــدافــعــيــه، 

 
ً
ــداد مــن الــهــجــوم لــلــدفــاع، مــدعــومــا ــ وســرعــة االرتـ
ــاألداء الــجــمــاعــي وقــــوة العــبــي الــخــط الخلفي؛  ــ بـ

التونسي خالد الحاج، والياباني توكودا.

برقان وكاظمة

وفــي الــمــبــاراة الثانية، يتطلع بــرقــان، الثالث 
بــفــارق األهـــداف عــن العربي والفحيحيل، ولكل 
منهم 7 نقاط، للظفر بنقطتي اللقاء، ومواصلة 
 حالة عدم 

ً
زحفه نحو مقدمة البطولة، مستغا

االتــــزان الــتــي يعانيها كــاظــمــة، قــبــل األخــيــر بـــ 3 
نقاط، والساعي إليقاف نزيف النقاط والخروج 
من كبوته في البطولة، على أمل تحسين موقعه.

ومن المنتظر أن يعتمد مدرب برقان؛ الجزائري 
سعيد حــجــازي، عــلــى الــدفــاع الــمــتــقــدم المقترن 
بالهجوم الخاطف، بجانب تصويبات محترفيه؛ 

البوسني نفين، والمصري محمد مجدي.
في المقابل، سيرتكز نظيره اإلسباني غارسيا، 
مــدرب كاظمة، على دفــاع المنطقة وتصويبات 
واخــتــرقــات العــبــي الخطين األمــامــي والخلفي، 
وعلى رأسهم التونسي أنور بن عبدالله ومشاري 

التسجيل في سلة الشبابطه.

ماركوف لـ ةديرجلا●: قرار رحيلي عن كاظمة غير مفاجئ
»اتفقنا على إنهاء العقد في وقت سابق وفخور بما قدمته للفريق«»اتفقنا على إنهاء العقد في وقت سابق وفخور بما قدمته للفريق«

• ما أسباب إنهاء عقدك؟
- هــــنــــاك ســـبـــب واحـــــــد إلنـــهـــاء 
الـــعـــقـــد، يــتــمــثــل فـــي عــــدم اكــتــمــال 
الصفوف خــال الفترة الماضية، 
لإلصابة، األمر الذي جعل الفريق 
يشارك بالمباريات في ظل غياب 
عدد من العبيه األساسيين، لذلك 
لــــم نــتــمــكــن مــــن تــنــفــيــذ الــخــطــط 
الموضوعة، وانعكس األمر بالطبع 
 عن كل 

ً
، وبعيدا

ً
على النتائج سلبيا

ذلك ال يمت للحقيقة بصلة.
• هل فاجأك قرار إنهاء عقدك؟

ــرار غــيــر  ــ ــقـ ــ - عـــلـــى اإلطـــــــــاق، الـ
ــي، فـــقـــد تــم  ــ مـــفـــاجـــئ بــالــنــســبــة لــ
ــــت ســـابـــق.  االتــــفــــاق عــلــيــه فــــي وقـ
تــحــدثــنــا عــن هـــذه الــخــطــوة لمدة 

طويلة تراوحت ما بين أسبوعين 
إلــى ثــاثــة أســابــيــع، وتــم إعانها 
فـــي الــتــوقــيــت الــمــنــاســب لجميع 
ــع الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن  األطــــــــــراف، مــ
العاقة مع مسؤولي كاظمة على 

خير ما يرام.
• وماذا عن توقيت القرار؟

، كـــان 
ً
- كـــمـــا أكـــــــدت لــــك ســـلـــفـــا

االتــفــاق مــتــبــاداًل، وهــو أمــر يؤكد 
مدى االحترام والتقدير المتبادلين 
بيننا. وعلى أي حــال، أنــا إنسان 
 أيــن 

ً
ــــي، وأعـــلـــم جـــيـــدا واقـــعـــي وذكـ

ومتى أنهي العاقة مع أي فريق، 
فقد حــان الــوقــت لــخــوض تجربة 

جديدة.
• كيف ترى تعامل المسؤولين 

معك في كاظمة؟
ــر  ــكــ - أكــــــثــــــر مــــــــن جــــــيــــــد. أشــ
جميع مــســؤولــي وجــهــاز الــكــرة 

والاعبين على التعامل الراقي، 
وأؤكد على عاقة الصداقة التي 
تربطني بمسؤولي النادي، ومن 
المؤكد أن العمل مع »البرتقالي« 
 أمـــر وارد، ومـــن جهتي 

ً
مـــجـــددا

ــيـــق لـــلـــفـــريـــق فــي  ــتـــوفـ ــنـــى الـ ــمـ أتـ
االستحقاقات المقبلة.

• وماذا عن تجربتك مع كاظمة؟
ــا ناجحة  - تــجــربــة رائــعــة أراهــ
، حيث أثــمــر الــتــعــاون بين 

ً
تــمــامــا

جــهــاز الـــكـــرة والــجــهــازيــن الفني 
واإلداري ودعــــم مجلس اإلدارة، 
تــحــقــيــق لــقــب كــــأس ســمــو األمــيــر 
في الموسم الماضي، والمنافسة 
عــلــى لــقــب الـــــدوري حــتــى الجولة 
األخــــيــــرة، والـــحـــصـــول عــلــى لقب 
ــا فخور  الــوصــيــف لــلــبــطــولــة، وأنــ
 بعملي في كاظمة. وبالطبع 

ً
جدا

أضـــفـــت لــلــفــريــق الــكــثــيــر، كــمــا أن 

الــعــمــل مـــع »الـــبـــرتـــقـــالـــي« أضـــاف 
لسيرتي الذاتية.

• هل تحدث معك أحد األندية 
الكويتية لتولي تدريبه؟

- ال أعتاد االتفاق على تدريب 
ــاٍد أو حــتــى الــمــوافــقــة على  ــ أي نـ
إجــراء مفاوضات مع أندية خال 
عملي مــع نـــاٍد مــا، لــذلــك لــم أدخــل 
في مفاوضات مع أي ناٍد كويتي 
لتولي مسؤولية تدريبه، لكن هناك 
وسطاء نقلوا لي أن هناك أكثر من 
ناٍد يرغب في التعاقد معي، وحتى 
ــم أتـــحـــدث بشكل  ــذه الــلــحــظــة لـ هــ

رسمي مع أحد.
• كلمة أخيرة... ماذا تقول فيها؟

- الكويت دولة جديرة بكل ُحب 
واحترام وتقدير، وأتمنى لها دوام 
األمن واألمان، كما أتمنى لكاظمة 

التوفيق.

ماركوف يهنئ العبي كاظمة

مشاركة سابقة

 فوز القادسية والنصر 
في »تمهيدي السلة«

• جابر الشريفي
حــقــق الـــفـــريـــق األول لـــكـــرة الــســلــة بــنــادي 
 عــلــى الشباب 

ً
 مستحقا

ً
الــقــادســيــة انــتــصــارا

بنتيجة 88-65، فــي الــلــقــاء الـــذي جمعهما، 
أمس األول، ضمن منافسات الجولة السادسة 
من الدور التمهيدي لدوري كرة السلة، والتي 
 فوز النصر على اليرموك 76-96.

ً
شهدت أيضا

وبذلك رفع القادسية رصيده إلى 9 نقاط، 
والنصر 8 نقاط، فيما أصبح رصيد الشباب 
7 نـــقـــاط، والـــيـــرمـــوك 6 نـــقـــاط. ويــنــص نــظــام 
البطولة على تأهل الــفــرق الستة األولـــى في 
الدوري التمهيدي للدور الثاني، الذي سيقام 
بنظام الدوري من ثاثة أدوار، على أن يلتقي 
بعدها األول مع الرابع، والثاني مع الثالث، 
بنظام »بـــاي أوف« مــن ثــاث مــواجــهــات في 

نصف النهائي.
فــي الــمــبــاراة األولـــى، بــدأ القادسية اللقاء 
 ،

ً
بــقــوة، فــي مــحــاولــة لــفــرض سيطرته مــبــكــرا

وتجنب مفاجآت الشباب، وكان له ما أراد، من 

خال التقدم في نهاية الربع 20-13. وحافظ 
»األصفر« على تقدمه في الربع الثاني، بفضل 
تميز العبيه عبدالمحسن مرتضى وعبدالله 
ــــوري،  ــي لــ ــركــ ــيــ ــيـــن؛ األمــ ــرفـ ــتـ ــمـــحـ ــيـــق والـ تـــوفـ
والصربي ستاميتش، الذي سجل 28 نقطة، 
كأفضل مسجل للفريق، وأنهى القادسية الربع 

الثاني بفارق 15 نقطة )32-47(.
ولـــم يــجــد »األصـــفـــر« صــعــوبــة فـــي تعزيز 
تقدمه بالربع الثالث، وسط محاوالت جادة 
من العبي الشباب لتقليص الفارق، لينتهي 
الربع بتقدم القادسية 73-52. ولم يشهد الربع 
األخــيــر أي جــديــد، وســـط ســيــطــرة قــدســاويــة 

منحت الفريق الفوز بأريحية 65-88.
 
ً
م النصر عرضا وفــي المباراة الثانية، قــدَّ
، وسط تألق محترفه األميركي جولين 

ً
مميزا

روسو، الذي سجل 31 نقطة، ليقود فريقه إلى 
فوز مستحق. 

ــاء جــمــيــعــهــا  ــقـ ــلـ ــهــــى الـــنـــصـــر أربـــــــاع الـ وأنــ
لمصلحته 22-10، و45-30، 69-50، قبل أن 

ينهي المباراة بفارق 20 نقطة )76-96(.

فهد الناصر

علي الشمالي

ماركوف

األحـــوال الجوية، فــي الــوقــت الــذي 
أشار رئيس لجنة الزوارق السريعة 
والــويــك بــورد في الــنــادي البحري 
ــــى أن الــبــطــولــة  عــلــي الــشــمــالــي إلـ
ستقام على مــدار 5 جــوالت، حيث 
الجولة األولى تقام اليوم، والثانية 
فــي 23 ديسمبر الــمــقــبــل، تعقبها 
الثالثة في 6 يناير، والرابعة في 20 
يناير، والخامسة والختامية في 3 
فبراير، وتأتي في إطار احتفاالت 

النادي باألعياد الوطنية.
وأوضــح أن منافسات البطولة 
محصورة فقط بين المتسابقين 
الــمــواطــنــيــن، بــهــدف فــتــح المجال 
لهم لتعزيز إمكاناتهم وقدراتهم 
بشكل أكبر، إلتاحة الفرصة لتمثيل 
الكويت في البطوالت الخارجية، 

وتم تخصيص جوائز مالية كبيرة 
 
ً
على مستوى جميع الفئات، الفتا
إلى أن الدعوة مفتوحة للجمهور 
وُمحبي سباقات القوارب لمتابعة 

ومشاهدة السباق بشكل مباشر.
ــه الــشــمــالــي شــكــر الــنــادي  ــ ـ ووجَّ
للهيئة العامة للرياضة والمدير 
العام للهيئة باإلنابة محمود أبل، 
على الدعم الكبير والجوائز المالية 
ه  القّيمة التي تم تقديمها، كما وجَّ
شـــكـــره لــلــجــهــات الـــراعـــيـــة، وعــلــى 
رأسها: شركة إيكاروس المتحدة 
ــة  ــركــ ــات الــــبــــحــــريــــة، وشــ ــدمــ ــخــ ــلــ لــ
الــمــشــروعــات الــســيــاحــيــة، وشــركــة 
البوم مارين، وللوزارات المشاركة، 

ولوسائل الصحافة واإلعام.

حازم ماهر

نجح مدرب كاظمة السابق، الصربي زيلكو ماركوف، في فرض 
نفسه كأحد أفضل األجانب الذين عملوا في الكويت بالفترة 

األخيرة، لكن قرار رحيله عن كاظمة، بعد إنهاء عقده مع 
 أن 

ً
 للجميع وغير متوقع، خصوصا

ً
مسؤولي النادي، جاء مفاجئا

م مستويات رائعة، وحقق  »البرتقالي«، تحت مسؤوليته، قدَّ
نتائج إيجابية. 

»الجريدة« أجرت هذا الحوار مع ماركوف، بعد إنهاء عقده 
بشكل رسمي مع كاظمة، والذي جاء كاآلتي:

تأهل السالمية إلــى الـــدور النهائي لبطولة كأس 
به على الساحل 

ّ
سمو ولــي العهد لــكــرة الــقــدم، بتغل

بركات الترجيح 5 - 4، بعد انتهاء الوقتين األصلي 
واإلضافي بالتعادل 1-1.

جــاء الــشــوط األول مــن اللقاء متوسط المستوى، 
وباغت الساحل بالهجوم منذ البداية، ونجح العبه 
ــراز الــهــدف األول عند الدقيقة 10  نـــواف ثامر فــي إحـ
من تسديدة قوية من الناحية اليسرى سكنت الزاوية 

اليمنى للحارس أحمد عادي.
ولــم يقّدم السالمية العرض المنتظر منه في هذا 
الشوط، وأهدر العبه مبارك الفنيني فرصة خطيرة بعد 

 الحارس حمد الخالدي 
ّ
انفراده بالمرمى، لكن

تصّدى له ببراعة.
وفــــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي، دافـــــع العــبــو 

الساحل بقوة، ومع محاوالت مستمرة 
للسالمية، نجح البديل العراقي 

ــم فـــــي إدراك  ــ ــتـ ــ اســـــــو رسـ
هــــدف الـــتـــعـــادل في 

الــدقــيــقــة األولـــى 
مـــــــــــن الـــــــوقـــــــت 
المتحسب بدال 

عن الضائع.
وأنهى ألحكم أحمد العلي 

هذا الشوط بعد 16 دقيقة وقت بدال 
عن الضائع، ليلجأ الفريقان إلى الوقت 

اإلضافي.
وباستثناء تسديدة نــواف ثامر مع 
بــدايــة الــشــوط اإلضــافــيــة األولــــى، والتي 

تصدى لها عادي ببراعة، لم يشهد هذا 
الشوط جديدا، بعد أن انحسر اللعب 

في منتصف الملعب.
وســـيـــطـــر الــــحــــذر عـــلـــى أداء 

الـــفـــريـــقـــيـــن فـــــي الــــشــــوط 
اإلضافي الثاني، 
وفــــرض الــتــعــادل 

بــــــــــهــــــــــدف لــــمــــثــــلــــه 
نفسه، ليحتكما إلى ركات 
الـــتـــرجـــيـــح، الـــتـــي حسمها 

السالمية لمصلحته بنتيجة 5 - 4، حيث أحرز 
له فهد المجمد وليما وعذبي شهاب 

وفهد مــرزوق وأســو رستم، فيما 
أهدر محمد الهويدي.

وأحـــــــــــرز لـــلـــســـاحـــل 
جيوفاني وليوناردو 
وضاري حمد وحمزة 
بن عبدة، فيما أهدر 
عبدالمحسن العجمي 

 جانب من المباراة وحمد الحبسي.
)تصوير نوفل إبراهيم(

السالمية يتخطى الساحل ويتأهل السالمية يتخطى الساحل ويتأهل 
لنهائي كأس ولي العهدلنهائي كأس ولي العهد
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 01:55 ظــــــــــــهـــــــــرا

 11:41 مــــــســــــــــــــــاًء

 
ً
07:16 صبـــاحــــــا

06:48 مــــــســــــــــــــــاًء

لقاحات »كورونا« في المنازل لكبار السن »أمازون« تنهب »بقشيش« عمال التوصيل!
قال المسؤول باإلدارة الوطنية 
لمكافحة األمراض والوقاية منها، 
في الصين، شيا جانغ، أمس، إنه 
سيتم إعــطــاء لقاحات »كــورونــا« 
ــقـــادريـــن في  لــكــبــار الـــســـن غــيــر الـ

منازلهم.
وذكــرت »بلومبرغ« لألنباء أن 
 عن دراسة، إن معدل 

ً
شيا قال، نقال

الوفاة بالفيروس بين كبار السن 
حين، ستتراجع من

ّ
غير الملق

14.7 إلــــى 1.5 فـــي الــمــئــة، إذا 
حصلوا على 3 جرعات لقاح.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية 
بالصين، أمس، أن البّر الرئيسي 
ســجــل أمـــس األول 4031 إصــابــة 

مؤكدة، بالمرض.
وذكـــــــرت الـــلـــجـــنـــة، بــتــقــريــرهــا 
ــيــــومــــي، الـــــــذي أوردتـــــــــه وكـــالـــة  الــ
»شينخوا«، أنه تم تسجيل 17134 
إصــابــة جــديــدة محلية الــعــدوى 

بـــــال أعــــــــــــراض. وكـــــانـــــت الـــصـــيـــن 
أعــلــنــت، تــخــفــيــف قــيــود مكافحة 
الفيروس، وستسمح ألشخاص 
بالخضوع للحجر بالمنزل بداًل 
من معسكرات مركزية، كما ألغت 
ــراء اخــتــبــار كــورونــا  ــ إلــزامــيــة إجـ
لـــدخـــول مــعــظــم األمـــاكـــن الــعــامــة، 
 باالستراتيجية 

ً
فيما يعّد تغييرا

الــــوطــــنــــيــــة إلنـــــعـــــاش االقــــتــــصــــاد 
.     )د ب أ(

ً
مجددا

رفــع مدعي عــام مدينة واشنطن دعــوى 
ضـــد شــركــة أمــــــازون، مــتــهــمــا إيـــاهـــا بنهب 
 في األساس لعمال 

ً
بقشيش كان مخصصا

همت شركة التجارة 
ُّ
توصيل مستقلين، وات

اإللـــكـــتـــرونـــيـــة الـــعـــمـــالقـــة بـــاســـتـــخـــدام هـــذا 
البقشيش لدفع جزء من المبالغ المستحقة 

لعمال التوصيل.
وسبق أن وافقت »أمازون« عام 2021 على 
دفع 62 مليون دوالر لعمال توصيل، ضمن 
تسوية أنهت دعاوى قضائية رفعتها وكالة 

حماية المستهلك األميركية ضــد الشركة 
فيما يخص الموضوع نفسه.

إال أن مدعي واشنطن العام كارل راسين 
يأمل فرض غرامة على المجموعة وإصدار 
حكم قضائي يمنعها بصورة نهائية من 

اللجوء إلى ممارسة مماثلة.
ــام 2015 بــرنــامــج  وأنـــشـــأت »أمــــــازون« عـ
»أمازون فليكس«، الذي يشّجع الزبائن على 
تــقــديــم بقشيش لــعــمــال الــتــوصــيــل بمجّرد 

طلب السلع.

إال أن الشركة غيرت نظام مكافأة عمال 
التوصيل عام 2016، وهو ما أدى إلى عدم 
دفع جزء كبير من البقشيش مباشرة إلى 
عمال التوصيل بل استخدام هــذه األمــوال 
ــن الــمــبــلــغ الــمــســتــحــق عــلــى  لـــدفـــع قـــســـم مــ

»أمازون«.
وواصـــلـــت الــشــركــة طــمــأنــة الــزبــائــن بــأن 
كـــل بــقــشــيــشــهــم يـــذهـــب إلــــى جـــيـــوب عــمــال 

التوصيل. 
)أ ف ب(

إنديانا: »تيك توك« يضلل مستخدميهإنديانا: »تيك توك« يضلل مستخدميه

القضاء على السرطان بالبطاطسالقضاء على السرطان بالبطاطس

مرضها... ضحك من دون توقفمرضها... ضحك من دون توقف
رفع المدعي العام بوالية إنديانا األميركية دعوى، أمس األول، 
 إيــاه بتضليل المستخدمين 

ً
ضد تطبيق الـ »تيك تــوك«، متهما

بشأن حماية البيانات وسالمة المحتوى الُمقترح لألطفال.
ويتعرض التطبيق المعروف بمقاطع الفيديو القصيرة أو 
الموسيقية، بصورة مستمرة، النتقادات من السلطات األميركية 
التي تأخذ عليه تأثيره على القصر أو روابطه مع الصين، ألنه 

تابع لشركة »بايت دانس« الصينية.
ورفع المدعي العام تود روكيتا دعويين، تتهم إحداها »تيك 
توك« بالحد من إمكانية إتاحة البيانات الشخصية لمستخدميها 

المقيمين بالواليات المتحدة، للسلطات الصينية.
ــار نــفــســه، عــّبــر مــديــر مكتب التحقيقات الــفــدرالــي  وفـــي اإلطــ
كريستوفر راي، خالل جلسة بالكونغرس، في نوفمبر الماضي 

عن »قلق كبير« بشأن أنشطة »تيك توك« بالواليات المتحدة.
ــتـــي تــمــنــع  ــــات األمـــيـــركـــيـــة الـ ــــواليـ ــــدد الـ ــــي حـــيـــن يـــتـــزايـــد عـ وفـ
الــمــســؤولــيــن مــن تــنــزيــل هـــذا التطبيق عــلــى هــواتــفــهــم الخاصة 
بالعمل، أكــدت سلطات تكساس، أمــس األول، أنها تريد اتخاذ 

»إجراءات صارمة« فيما يتعلق بـ »تيك توك«.
أما الشركة فتؤكد باستمرار، أنها تنفذ بروتوكوالت تهدف 
لمنع الصين من الوصول إلى بيانات المستخدمين المقيمين 

بالواليات المتحدة.
وفي الدعوى األخرى، يتهم المدعي العام التطبيق بتضليل 
ه »يتضمن 

ّ
 أن

ً
المستخدمين القاصرين وأولياء أمورهم، معتبرا

فقط محتوى يحمل إيحاءات جنسية، أو ينطوي على لغة نابية، 
أو يشير إلى المخدرات بشكل نادر، أو معتدل، في حين يعج في 
الواقع بأمثلة متطرفة عن هذا الموضوع«، بحسب بيان أصدره 

مكتب المدعي العام.
)أ ف ب(

يـــــعـــــتـــــقـــــد الــــــــخــــــــبــــــــراء أن 
ــطــــــاطــــــس والـــــطـــــمـــــاطـــــم  ــبــــ الــــ
والباذنجان يمكن أن تكون 
مفتاح التغلب على السرطان.

وأشار باحثون بولنديون 
إلــــى أن الـــمـــركـــبـــات الــنــشــطــة 
بيولوجيا فــي الــخــضــراوات 
يــمــكــن أن تــســاعــد الــمــرضــى 
ــار  ــ ــلـــى تــــفــــادي اآلثــ  عـ

ً
أيــــضــــا

الجانبية الوحشية للعالجات 
الحالية.

ــا  ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــ ــدال ــ ــاجــ ــ وقــــــــــالــــــــــت مــ
ويــــنــــكــــيــــل وزمـــــــــالؤهـــــــــا مـــن 
جــامــعــة آدم ميكيفيتش في 
بــــوزنــــان، فـــي الــــدراســــة الــتــي 
 Frontiers in« نـــشـــرت فــــي
Pharmacology«، ونــقــلــهــا 
موقع »روســيــا الــيــوم« أمــس، 
إن هــذا جعل األمـــر يستحق 
ــحــــص خـــصـــائـــص  إعـــــــــــادة فــ

النباتات الطبية.
وقــــــام فــريــقــهــا بــمــراجــعــة 
األدلـــــــــــــــــــــة عـــــــلـــــــى مــــــركــــــبــــــات 

الـــغـــلـــيـــكـــوالـــكـــالـــوئـــيـــد، وهـــي 
مـــركـــبـــات وفـــيـــرة فـــي طــائــفــة 
نــبــاتــات الــبــاذنــجــان، والــتــي 
تشمل البطاطس والطماطم 

كذلك.
وقــــــال فـــريـــق ويــنــكــيــل إن 
جـــرعـــات صــحــيــحــة مـــن هــذه 
الــــمــــواد الــكــيــمــيــائــيــة يــمــكــن 
أن تــكــون »أدوات إكلينيكية 

قوية«.
وركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوا عــــــــــــلــــــــــــى 5 
غليكوكالويدات - السوالنين 
والشاكونين والسوالسونين 
والسوالمارجين والتوماتين 
- والــتــي تعتقد وينكيل أنه 
يمكن اســتــخــدامــهــا لتطوير 

األدوية في المستقبل.
وتوضح النتائج الــواردة 
أن السوالنين ثبت أنه يوقف 
المواد الكيميائية المسببة 
لــلــســرطــان مـــن الــتــحــول إلــى 

مواد مسرطنة في الجسم.

أثــــــــــــــــــــارت قـــــــصـــــــة فـــــتـــــاة 
ــة مـــصـــابـــة بـــمـــرض  ــ ــــوريـ سـ
ــا تــضــحــك  ــهـ ــلـ ــعـ ــجـ نــــــــــادر يـ
بدون توقف، تفاعال كبيرا 
بــيــن الــنــشــطــاء عــلــى مــواقــع 

التواصل االجتماعي.
وقال موقع روسيا اليوم، 
ــاة ظـــهـــرت  ــتــ ــفــ أمــــــــس، إن الــ
فــي مقطع فيديو مــتــداول، 
ــا طــــردت  ــهــ ــالــــت إنــ ــيـــث قــ حـ
ــة 3  ــيــ ــدراســ ــن الـــحـــصـــة الــ مــ
مـــــــــرات بـــســـبـــب ضـــحـــكـــهـــا، 
مشيرة إلــى أنها تنزل إلى 
ــيـــانـــا،  ــرة أحـ ــديــ ــمــ مـــكـــتـــب الــ
وال تستطيع الــتــوقــف عن 
ــك، وبــــــــــدال مــــــن أن  ــ ــحـ ــ ــــضـ الـ
تقوم المعلمات بتعنيفها 

يضحكن معها.
وعن آخر مرة بكت فيها، 
أجـــابـــت وهــــي ال تــكــف عن 
الضحك: »مــا بتذكر يمكن 
ــــي«،  كـــنـــت لـــســـه بــحــضــن أمـ

الفتة إلى أن رأسها يؤلمها 
ويكاد ينفجر من الضحك، 
إذ تستمر في الضحك حتى 
يغمى عليها فتنام وتفيق 
على صوت المنبه صباحا.

ويــــــــــــــعــــــــــــــرف الــــــضــــــحــــــك 
الهستيري بــأنــه اضــطــراب 
في الجهاز العصبي، يجعل 
الــشــخــص غــيــر متحكم في 
مــشــاعــره وانــفــعــاالتــه، مثل 
الــضــحــك والـــبـــكـــاء. وأطــلــق 
عـــلـــمـــاء الـــنـــفـــس عـــلـــى هـــذه 
الحالة عدة مسميات، مثل 
»االضــــــــطــــــــراب الـــعـــاطـــفـــي« 

و»السلس العاطفي«.

»الصحة العالمية« تحذر: الحصبة تهدد البشرية
أعــلــنــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة، أن 
 فـــي كل 

ً
 وشــيــكــا

ً
الــحــصــبــة تــشــكــل »تـــهـــديـــدا

 
ً
منطقة مــن الــعــالــم«، مــشــيــرة إلـــى أن عـــددا
 يقارب 40 مليون طفل فقد جرعة 

ً
قياسيا

واحــــدة عــلــى األقـــل مــن لــقــاح الحصبة عــام 
.2021

وقــــال مــايــكــل هــيــد، وهــــو زمــيــل أبــحــاث 
أول فـــي »الـــصـــحـــة الــعــالــمــيــة« مـــن جــامــعــة 

ســاوثــهــامــبــتــون، فـــي تــقــريــر نـــشـــره مــوقــع 
»روســيــا الـــيـــوم«، أمـــس األول، إن الحصبة 
، ويــشــبــه 

ً
 فـــيـــروســـيـــا

ً
 تــنــفــســيــا

ً
ــا ـــعـــد مـــرضـ

ُ
ت

انتقال »كورونا«، حيث ينتشر بين الناس 
بسبب رذاذ الجهاز التنفسي والهباء الجوي 
)انتقال عبر الهواء(. وينتج عن العدوى طفح 

جلدي وحمى في الحاالت الخفيفة.
ولــفــت إلــى أن الــحــاالت الــشــديــدة يمكن أن 
تشمل التهاب الدماغ )تورم الدماغ( والعمى 
ــرئـــوي. وهــنــاك مــا يــقــرب مــن 9  وااللــتــهــاب الـ
ماليين حالة في السنة و128000 حالة وفاة. 
ــاح الـــحـــصـــبـــة، الــــــذي يــمــكــن إعـــطـــاؤه  ــقــ ولــ
بمفرده أو باالشتراك مع لقاحات أخرى، مثل 
 ،MMR النكاف والحصبة األلمانية لتحصين
. ويوجد لدى معظم البلدان جدول 

ً
ال جدا فعَّ

بجرعتين، مع إعطاء اللقاح األول عادة عند 
، والجرعة الثانية عندما يكون 

ً
ُعمر 12 شهرا

الطفل في الرابعة من ُعمره.
 وطويلة 

ً
ويوفر اللقاح حماية عالية جــدا

 مــثــال نــمــوذجــي لمصطلح 
ً
ــد، وهـــو حــقــا األمــ

»مرض يمكن الوقاية منه باللقاحات«. ويوفر 
جــــدول الــجــرعــتــيــن حــوالــي 99 فــي الــمــئــة من 

الحماية ضد عدوى الحصبة.
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يومية سياسية مستقلة

 كان 
ً
مــوضــوع تــجــارة األســلــحــة فــي الخليج قــديــمــا

قــضــيــة مــهــمــة بــالــنــســبــة لــإنــكــلــيــز، وأخــــذ الــكــثــيــر من 
 ،

ً
 وحــديــثــا

ً
وقــتــهــم وجــهــدهــم، ذلـــك أن الـــســـالح؛ قــديــمــا

ل خطورة على األمن، ويحفز األطراف المتنازعة  يشكِّ
ر االستقرار  على االنــخــراط فــي مواجهات دامــيــة تعكِّ

في المنطقة.
وتوجد وثائق كثيرة في ملفات األرشيف البريطاني 
ــق الــمــراســالت والــمــفــاوضــات بــيــن الــشــيــخ مــبــارك 

ّ
تــوث

الــصــبــاح، الــــذي لــه ارتـــبـــاط وثــيــق ومــتــيــن باإلنكليز، 
والدولة البريطانية، التي كانت حريصة على مراقبة 

انتقال األسلحة في الخليج والسيطرة عليها. 
لقد كانت بريطانيا تعرف أن الشيخ مبارك الصباح 
 في السيطرة على انتقال 

ً
 كبيرا

ً
يمكنه أن يلعب دورا

السالح من منطقة إلى منطقة أخرى في الخليج، لذلك 
طلبت منه أن يتعهد بمساعدتها في منع نقل السالح 

بالسفن إال بموافقتها. 
ــع الــشــيــخ مــبــارك عــلــى وثيقة  ـ

َّ
وفـــي عـــام 1900م، وق

يتعهد فيها بالتعاون مع اإلنكليز في مسألة السيطرة 
على نقل السالح الخاص بالكويت، أو الذي ينقل عبر 
الكويت إلى مناطق أخرى. هذه الوثيقة، ووثائق أخرى 
 من 

ً
ا عديدة، سنعرضها في سلسلة من المقاالت، بدء

الــيــوم، وكــل جمعة لعدة حلقات قــادمــة، إن شــاء الله. 
وفي هذه الوثائق سنكشف عن أسماء تجار السالح 
في الكويت، وعن دور الشيخ مبارك في توجيه رعيته 
وتجار السالح في الكويت، وعن مفاوضاته مع الدولة 

البريطانية بهذا الشأن. 
ــعــه الشيخ 

َّ
نبدأ الــيــوم بنشر نــص التعهد الــذي وق

مبارك بعد أن تفاوض مع اإلنكليز على مراقبة انتقال 

السالح ومحاولة السيطرة على انتشاره. 
إليكم نص التعهد:

»من الشيخ مبارك بن صباح حاكم الكويت
ــــذا أن  فــلــيــعــلــم الــــواقــــفــــون عـــلـــى كــتــابــنــا هـ
ــة الــبــهــيــة الــقــيــصــريــة اإلنــكــلــيــز  مـــنـــاور الـــدولـ
ومناور الدولة العلية االيــران لهم إجــازة ان 
يفتشوا السفن التي عليها بيرق الدولتين 
الفخيمتين المذكورتين وبيرقنا في البحر 
المتعلق على الكويت، وان يقبضوا بطريق 
بيت المال جميع التفقان وساير األسلحة 
الحربية الموجودة فيها ان كانت األسلحة 
الموجودة محمولة إلى بنادر الهند وممالك 
العجم، فجميع سفن أهــالــي الكويت حين 
مــصــادفــتــهــم فـــي الــبــحــر الــمــتــعــلــق بــالــهــنــد 
أو بــااليــران بمناور الدولتين الفخيمتين 
اإلنـــكـــلـــيـــز وااليـــــــــران إذا ُيـــظـــن فــيــهــا حــمــل 
األسلحة إلى بنادر الهند وممالك االيــران 
والكويت تكون معرضا للتفتيش المناور 
المذكورة وجميع األسلحة التي توجد فيها 
 باليوم 

ً
ستقبض بطريق بيت المال تحريرا

الرابع والعشرين من شهر محرم الحرام 
سنة 1318 مطابق ليوم الرابع والعشرين 

من شهر مي المسيحي سنة 1900«.
عها فــي الــيــوم نفسه، تعّهد 

ّ
وفــي وثيقة أخـــرى، وق

الشيخ مبارك بمنع دخــول األسلحة او إخراجها من 
الكويت؛ هذا نصها:

ــول األســلــحــة في  ــا قـــد قــبــلــت أن أمــنــع كــلــيــة دخــ »أنــ
الكويت والــخــروج منها وألجـــل إجـــراء هــذا المنع قد 

صــدرت اعــالنــا واشــتــهــارا إلــى كافة المباشرين بهذا 
األمر تحريرا باليوم الرابع والعشرين من شهر محرم 
الحرام سنة 1318 مطابق ليوم الرابع والعشرين من 

شهر مي سنة 1900«.

الشيخ مبارك لإلنكليز: قبلت أن أمنع الشيخ مبارك لإلنكليز: قبلت أن أمنع 
دخول األسلحة وخروجها من الكويتدخول األسلحة وخروجها من الكويت

وثيقة  لها تاريخ

باسم اللوغاني
loughanib@hotmail.com
@loughanib   

احما يبعد شبر
ّ

وض
nashmi22@hotmail.com

درايش

ــر عـــــــلـــــــى الـــــــبـــــــال  ــ ــطــ ــ ــخــ ــ ــك مــــــــــن ال كـــــــــــــان يــ ــ ــيــ ــ ــجــ ــ يــ
شــــــــــايــــــــــل تـــــــبـــــــاشـــــــيـــــــر الــــــــــــفــــــــــــرح فــــــــــــي ايـــــــديـــــــنـــــــه 

ــح مـــــــغـــــــالـــــــيـــــــق وأقــــــــــفــــــــــال ــ ــ ــتـ ــ ــ ــفـ ــ ــ فـــــــــــي دنــــــــيــــــــتــــــــك يـ
ــنــــه  ــيــ والــــــــــــنــــــــــــور بــــــهــــــجــــــة عـــــــيـــــــد فــــــــــي وســـــــــــــط عــ

هـــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــــذي قـــــــــــربـــــــــــك وحـــــــــــــولـــــــــــــك وال زال
 حــــــــــــواجــــــــــــز مـــــتـــــيـــــنـــــه! 

ً
والــــــــــــــقــــــــــــــرب أحـــــــــــيـــــــــــانـــــــــــا

ل  ا لــــــــــــــــــــز ز ر  صــــــــــــــــــــا ا  ذ إ  
ّ

ال إ تــــــــنــــــــتــــــــبــــــــه  مـــــــــــــــا 
وتــــــــطــــــــلــــــــع مــــــــشــــــــاعــــــــر مـــــــــــن مـــــــــــخـــــــــــازن دفـــــيـــــنـــــه

ــت تــــــــــــــــدري يـــــنـــــقـــــلـــــب حــــــــالــــــــك لـــــحـــــال ــ ــ ــنـ ــ ــ ومـــــــــــــا كـ
ــه ــنــ ــيــ ــمــ  الــــــــــجــــــــــواهــــــــــر ثــ

ّ
لــــــــيــــــــن اكـــــــتـــــــشـــــــفـــــــت إن

ــــــــــــــــــل ِغـــــــــّبـــــــــة أهــــــــــــوال
َ

وكــــــــــــم حـــــــــالـــــــــٍم طــــــــامــــــــع َدخ
ــد ِشــــــــــِبــــــــــر عــــــــــن يــــمــــيــــنــــه! ــ ــعــ ــ ــبــ ــ والــــــــخــــــــيــــــــر مــــــــــا يــ
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تانماي كما رّيان... سقوط بالبئرتانماي كما رّيان... سقوط بالبئر

مدرس للغة العربية يقتل طالبةمدرس للغة العربية يقتل طالبة

تساِبق فرق اإلنقاذ الهندية الزمن النتشال طفل )8 سنوات( 
 في إحدى المناطق النائية، 

ً
سقط في بئر ضيقة، بعمق 121 مترا

على غرار مأساة الطفل رّيان بالمغرب.
وذكرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، في الخبر الذي نقلته 
»العربية نــت«، أمــس، أن الطفل تانماي ساهو، سقط في البئر 
بينما كان يلعب في حقل بقريته الواقعة بوالية مدهيا برديش، 

 .
ً
وهو موجود على عمق 16 مترا

وأفادت بأن قوة االستجابة للكوارث بالوالية هرعت إلنقاذه، 
 على التنفس.

ً
وتم إمداده باألكسجين ليظل قادرا

رت واستغرقت 
ّ
وأكدت فرق اإلنقاذ أن جهود إخراج الطفل تعث

، لكثافة الصخور بالمنطقة. وصــرح والــد الطفل بأن ابنه 
ً
وقتا

سقط في البئر عند الخامسة مساء الثالثاء الماضي، في حين 
بدأت عملية اإلنقاذ بعد ساعة. ويشارك بالعملية 500 شخص 
بينهم مسؤولو إنقاذ وعناصر من الشرطة والجيش، وقالت 

السلطات إن الظروف الجوية تعرقل جهود اإلنقاذ.

( مــوجــة مـــن الــغــضــب بــمــصــر، إثــر 
ً
ــا ــارت وفــــاة طــفــلــة )11 عـــامـ ــ أثـ

تقارير أشــارت إلى إصابتها بسكتة قلبية عقب تعّرضها للعقاب 
من مدرسها.

وكانت محافظة أسيوط قد شهدت وفاة تلميذة بالصف الخامس 
أثناء اليوم الدراسي.

واتــهــم والــد الطفلة ريــنــاد، التي لفظت أنفاسها األخــيــرة داخــل 
 
ً
المدرسة، في تصريح لـ »القاهرة 24«، نقلته »الحرة نت«، أمس، معلما

 بالواقعة.
ً
 رسميا

ً
 أنه حرر محضرا

ً
بالتسبب في وفاتها، موضحا

وقــال إن ابنته تعّرضت، قبل وفاتها بيوم واحــد للضرب من 
مــدرس اللغة العربية، وهــو ما أدى إلصابتها في يدها، وبحالة 

نفسية سيئة.
وأضاف أنه فوجئ بزيارة مدرسين له يخبرونه بالذهاب للمدرسة 

 إلى أنه فور ذهابه وجدها جثة هامدة.
ً
إلصابة ابنته، مشيرا

وأوضح أن جهات التحقيق قررت حبس المعلم 4 أيام على ذمة 
التحقيقات

»مخاضها« الكاذب أدخلهم برشلونة»مخاضها« الكاذب أدخلهم برشلونة

نشرت صحيفة »هسبريس« اإللكترونية 
ــرار مــجــمــوعــة مـــن الــمــســافــريــن  ــ تــفــاصــيــل فـ
ــد هــبــطــت  ــ ــانــــت قـ ــرة كــ ــ ــائـ ــ ــــن طـ الــــمــــغــــاربــــة مـ
 في مطار ببرشلونة في إسبانيا 

ً
اضطراريا

قادمة من الــدار البيضاء، متسترين بحالة 
مخاض امرأة.

وقــالــت وســائــل إعـــالم محلية، فــي الخبر 
الــــذي نــقــلــه مــوقــع روســيــا الـــيـــوم، أمــــس، إن 
 فروا 

ً
 مغربيا

ً
مجموعة تتكون من 28 مواطنا

مــن طــائــرة كــانــت قــادمــة مــن الـــدار البيضاء 
 في مطار »إلبرات« 

ً
بعد هبوطها اضطراريا

ــى أن حــالــة  بــمــديــنــة بــرشــلــونــة، مــشــيــرة إلــ
الطوارئ تسببت فيها امرأة حامل على متن 

الطائرة، اّدعت أنها تعاني حالة مخاض.

وأوضحت أن الشرطة ألقت القبض على 
نصف األشــخــاص الــفــاريــن، الــذيــن حــاولــوا 
دخـــول إســبــانــيــا بشكل غــيــر قــانــونــي، بمن 
فيهم المرأة الحامل، وأعيد خمسة منهم إلى 
الطائرة نفسها، وسيجري ترحيل الباقين 
 من 

ً
إلى المغرب، في حين تمكن 14 شخصا

التواري عن أعين قوات األمن.
ــا الــــمــــرأة الـــحـــامـــل، فـــجـــرى نــقــلــهــا إلــى  أمــ
المستشفى، »إذ لم يتم العثور على دليل على 
أنها كانت في حالة مخاض، ليتم القبض 
عليها بتهمة اإلخــالل بالنظام العام، وهي 

من بين المجموعة المقرر ترحيلها«.

٤٤ حيوانات انقرضت في السعودية حيوانات انقرضت في السعودية

البرق يقتل البرق يقتل ٩٠٧٩٠٧ هنود هنود

ــز الــــوطــــنــــي  ــ ــركــ ــ ــمــ ــ ــ أكـــــــــد ال
لتنمية الحياة الفطرية في 
السعودية أن األسد العربي، 
ــنــــعــــام الــــعــــربــــي، والــفــهــد  والــ
الصياد، والغزال السعودي، 
مــن الــكــائــنــات الــفــطــريــة التي 
 مــن أراضــي 

ً
انــقــرضــت تــمــامــا

المملكة.
وقال الناطق باسم جمعية 
»رحـــمـــة« لــلــرفــق بــالــحــيــوان، 
»العربية.  حمزة الــغــامــدي، لـ
نــــــــــــت«، أمــــــــــــس، إن الــــــغــــــزال 
السعودي انقرض، وهو نوع 
مستقل يحمل هذا المسمى، 
 عام 

ً
وأعلن انقراضه رسميا

2008، مــضــيــفــا أن »الــفــهــد 
الــصــيــاد الــعــربــي هـــو أســـرع 
الثدييات التي انقرضت قبل 
، ونوع فريد من 

ً
نحو 50 عاما

فصيلة السنوريات، ويتميز 
برشاقة عالية«.

ــــت إلـــــــــى أن »األســـــــــد  ــفــ ــ ولــ

الـــــعـــــربـــــي، الـــــــــذي تـــغـــنـــى بــه 
الشعراء الــعــرب، انقرض من 
السعودية منذ أكثر من 100 
عــــــــام، وهــــــو شـــبـــيـــه بـــاألســـد 
 
ً
اآلسيوي، لكنه أصغر حجما

ــود، والــنــعــام  ــ ــ مـــن بــقــيــة األسـ
 عــــبــــارة عــن 

ً
الــــعــــربــــي أيــــضــــا

ســـالالت مــنــقــرضــة مــن طائر 
النعام عاشت في السعودية، 
حـــــيـــــث كــــــانــــــت تــــعــــيــــش فـــي 
الشعاب والمناطق الرملية، 
ــدت الــكــثــيــر مـــن قــشــور  ــ ووجــ
البيض القديمة له في رمال 
ــراء  ــ ــــحـ الـــــربـــــع الــــخــــالــــي وصـ

النفود وغيرها من األماكن.

أظهرت بيانات حكومية أن الهند شهدت قفزة كبيرة في 
الــظــواهــر الــجــويــة المتطرفة، مثل مــوجــات الــحــر، وصــواعــق 
البرق هذا العام مع ارتفاع الوفيات المترتبة على ذلك إلى 
أعلى مستوياتها في 3 سنوات، في حين يعزو العلماء ذلك 

إلى تغير المناخ.
وقالت وزارة علوم األرض، في تقرير رفعته إلى البرلمان، 
أمس األول، ونقله موقع »سكاي نيوز«، أمس، إن موجات الحر 
زادت إلى 8 أمثال، وبلغ عددها 27، كما قفزت صواعق البرق 
، وتسببت في مقتل 907 أشخاص، 

ً
إلى أكثر من 111 ضعفا

وتجاوزت العواصف الرعدية الـ 5 أضعاف، لتصل إلى 240.
وتسببت هذه األحداث في وفاة 2183 حالة هذا العام حتى 
الشهر الماضي، وهو أكبر عدد منذ عام 2019، الذي سجلت 

فيه السلطات 3017 وفاة.
وأشـــارت البيانات إلــى أن الــبــرق والفيضانات واألمــطــار 
الــغــزيــرة مــســؤولــة عــن 78 فــي المئة مــن هــذه الــوفــيــات خالل 

السنة الحالية.
 لقوا 

ً
وتقول منظمة الصحة العالمية، إن أكثر من 166 ألفا

حتفهم بسبب موجات الحر على مستوى العالم خالل الفترة 
المقاالت والكاريكاتير وباقي األخبار  ص ٢٧من 1998 حتى 2017.
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