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لجنة تحقيق بأعمال 
دروازة العبدالرزاق

● سيد القصاص
في خطوة تفتح الباب أمام مزيد من 
التأخير في إنجاز دروازة العبدالرزاق، 
ــرة األشـــغـــال العامة  الــتــي أوقــفــت وزيــ
أمــانــي بوقماز العمل فيها قبل نحو 
ــــس لــجــنــة  ــرة أمـ ــ ــــوزيـ ــر، شـــّكـــلـــت الـ ــهـ شـ
تحقيق من متخصصين بشأن األعمال 
ــدروازة لــلــوقــوف على  ــ المنجزة فــي الـ
سالمتها ومــدى مطابقتها للشروط، 

الموضوعة بالعقد. 
وقالت مصادر »األشغال«، إن تشكيل 
اللجنة جاء للفصل في الخالف القائم 
بــيــن الــجــهــات الــمــعــنــيــة حـــول ســالمــة 
 أن نسبة 

ً
األعـــمـــال الــتــنــفــيــذيــة، عــلــمــا

إنجاز الدروازة تخطت الـ 65 في المئة 
ولم يتبق إال شهر من المدة المحددة 
إلنجاز األعمال وإعادة افتتاح الطريق 

المقفل منذ نحو عامين.

»دار الشفاء« تنظم 
المؤتمر السنوي الرابع 

05لـ »حديثي الوالدة«

العراق: »سباق« أميركي - إيراني على السوداني
البنك المركزي العراقي يبرر ارتفاع الدوالر

● بغداد - محمد البصري
ــرانــــي بـــــارز عــــدم زيــــادة  يـــحـــاول جـــنـــاح إيــ
الـــضـــغـــط عـــلـــى رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة 
محمد الــســودانــي، وتــركــه يعمل كــمــن يبدو 
 بــصــالحــيــات كــامــلــة وشــرعــيــة قــويــة، في 

ً
حـــرا

حين يحاول بعض منافسي طهران، ومنهم 
الــواليــات المتحدة، استمالة رئــيــس الـــوزراء 
الجديد، حتى أن األوســاط السياسية تصف 
ما يجري بأنه سباق محتدم على السوداني، 
من السفير اإليراني لدى بغداد محمد رضا 
آل صادق، وهو من أصول عراقية، والسفيرة 
األميركية التي عملت قبل ذلــك فــي الكويت، 

ألينا رومانوسكي.
ويدعم هؤالء وجهة نظرهم بمواقف نوري 

المالكي، الذي بات صاحب أكبر كتلة شيعية 
بعد انسحاب مقتدى الصدر. فالمالكي الذي 
 عليه، 

ً
 معترضا

ً
جاء بالسوداني يبدو غاضبا

ويعلل ذلك بأن أكثر من طرف يمكنه »سرقة« 
رئيس الحكومة أو االستحواذ عليه.

ــال مــصــدر رفــيــع فـــي وزارة الــخــارجــيــة  وقــ
 بحكومة 

ً
العراقية، إن إيـــران لــم تحتفل علنا

الــســودانــي أول األمـــر، وراحـــت تقلل مــن شأن 
ما حصل بعد انسحاب الصدر وفوز مرشح 
حليف لها، تحت شعار أن اإليرانيين ظلوا 
أقـــويـــاء فـــي كـــل الــعــهــود بــعــد ســـقـــوط صـــدام 

حسين.
لكن المصدر أكــد أن طهران »مجنونة من 
الــفــرح«، بعد تحجيم خطر التيار الــصــدري، 
 إلــى أن استقبال الــســودانــي فــي بيت 

ً
مــشــيــرا

، لم 
ً
خامنئي مطلع الشهر الجاري، »كان مذهال

يحصل عليه ثالثة رؤساء حكومات سابقة«، 
عاصرهم المصدر ورافقهم إلى طهران.

أما الواليات المتحدة فلم تعلن الحداد أو 
الحزن، وقد أقنعها السوداني بأنه لن يتالعب 
بـــمـــؤســـســـات مــهــمــة تــشــكــل مـــصـــدر قـــلـــق فــي 
واشنطن، بعد انتهاء عهد مصطفى الكاظمي، 
وهذه المؤسسات هي البنك المركزي ووزارة 
المالية وقــوة مكافحة اإلرهــاب والمخابرات 
وإدارة القوة الجوية، إذ يمتلك العراق ثالثة 
أســـراب مــن طــائــرات إف 16 األمــيــركــيــة، التي 
تخضع لصيانة متواصلة بعد كل غارة، على 

يد مستشاري الجيش األميركي.
ويــذكــر مستشارون سياسيون فــي أربيل 

ــداد، أن طـــــهـــــران وواشــــنــــطــــن  ــ ــ ــغـ ــ ــ وبـ

٠٢٠٢

االحتجاجات ترغم إيران على طلب
إحياء المفاوضات مع واشنطن

وساطة أوروبية - خليجية قد تثمر مفاوضات سرية خالل أسبوعين
● طهران - فرزاد قاسمي

أكــد مصدر دبلوماسي أوروبـــي لـ »الــجــريــدة« أن االحتجاجات 
 على طهران دفعتها إلى قبول 

ً
المتواصلة في إيران شكلت ضغوطا

عرض أوروبــي عمره أكثر من 3 أشهر إلجراء مفاوضات مباشرة 
وسرية مع واشنطن. 

وكشف المصدر أن طهران طلبت من قطر وُعمان التوسط لدى 
 أن الدول األوروبية 

ً
األوروبيين إلعادة اقتراحهم للتداول، مضيفا

وافقت على نقل االقتراح إلى واشنطن.
وحــســب الــمــصــدر، طــلــبــت إيــــران تــعــديــالت غــيــر أســاســيــة على 
االقــتــراح القديم، من بينها أن تكون المباحثات غير علنية، وأن 
تتزامن مع مساٍع لحل الخالفات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة 

الذرية، ومن ضمنها التحقيق في العثور على يورانيوم 

»الداخلية والدفاع« تمهل الحكومة حتى بعد 
غٍد لتقديم تصورها عن تعديل »االنتخابات«

العيسى: شراء المديونيات يؤخر التنمية 2٥ سنة 
 فعساني ما صرت

ً
وإذا موافقتي ثمن بقائي عضوا

حامد البذالي: رفع الحد األدنى للمعاش 
التقاعدي بما ال يقل عن 1000 دينار

سجلت الحكومة لدى لجنة الشؤون المالية واالقتصادية البرلمانية، 
أمس، رفضها قانون شراء قروض المواطنين، وأبلغت لجنة الداخلية 
 
ً
والدفاع رفضها تعديل قانون االنتخابات بصيغته الحالية، خصوصا
ما يتعلق بالقوائم النسبية، في حين وافقت اللجنة »المالية« على 

اقتراح شراء القروض الذي تبلغ كلفته أكثر من 23 مليار دينار.
وعن اجتماع »الداخلية والدفاع«، أمس، بحضور الحكومة ممثلة 
باإلدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية، علمت »الجريدة« 
من مصادرها، أن الحكومة تحفظت عن االقتراحات بقوانين المقدمة 
بشأن تعديل قانون االنتخابات بشكلها الحالي، وأكــدت أن تعديله 
يخضع لتقدير »السلطات العليا«، في وقت أبدت موافقة مبدئية على 

اقتراح إنشاء المفوضية العليا لالنتخابات.
 بشأنه، 

ً
وأبلغت الحكومة اللجنة، وفق المصادر، أن لديها تصورا

وطلبت مهلة أسبوعين لتقديمه، وهــو مــا رفضه رئيس »الداخلية 
والــدفــاع« النائب خالد العتيبي، الــذي أكــد أن اللجنة ملتزمة بقرار 
مجلس األمــة بشأن عــرض تقريرها في جلسة األربــعــاء المقبل، كما 

رفض كذلك حديث الحكومة عن قانون االنتخابات، وتقرر 

الحكومة تدعو السعدون والنواب لالجتماع
االثنين المقبل لبحث القضايا المشتركة

رئيس مجلس األمة وّجه الدعوة إلى كل األعضاء
بهدف التباحث حــول بعض القضايا 
ــات ووضـــع  ــويــ الــمــشــتــركــة وتــحــديــد األولــ
ــــروف بـــشـــأن عـــــدد مــن  ــــحـ ــاط عـــلـــى الـ ــقـ ــنـ الـ
م رئيس مجلس األمة أحمد 

ّ
الملفات، تسل

 من نائب رئيس مجلس 
ً
السعدون كتابا

الـــــــــوزراء وزيــــــر الــــدولــــة لــــشــــؤون مــجــلــس 
الوزراء براك الشيتان، تضمن رغبة رئيس 
 
َ
الـــوزراء فــي االجتماع مــع السعدون وَمــن
يراه من النواب االثنين المقبل في مبنى 

مجلس األمة. 

وجاء في الكتاب »يطيب لي أن أتقدم لكم 
وألعضاء مجلس األمة بخالص التحيات 
واألمـــنـــيـــات بــــــدوام الــتــوفــيــق والــــســــداد«، 
ــه »فــــي ضــــوء نــهــج الــتــعــاون   أنــ

ً
مــتــضــمــنــا

الـــمـــنـــصـــوص عـــلـــيـــه فــــي الــــمــــادة 
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محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح
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رسالة أمنية أم حادث مؤسف؟رسالة أمنية أم حادث مؤسف؟

»حزب الله« يرفض إقحامه... ودعوات دولية لمحاسبة المسؤولين
● بيروت -  منير الربيع

ــالـــة حــامــيــة« اســتــخــدمــت  فـــي »رسـ
األسلوب األمني وفي توقيت سياسي 
تل جندي أيرلندي 

ُ
وأمني حساس، ق

في إطار قوة األمم المتحدة المؤقتة 

فــي لــبــنــان )الــيــونــيــفــيــل(، فــي اعــتــداء 
مسلح على دورية لهذه القوة في بلدة 
العاقبية، جنوب لبنان، بعد أسابيع 
مــــن إنــــجــــاز مـــلـــف تـــرســـيـــم الــــحــــدود، 
الـــذي مــن المفترض أن يــكــون أرســى 

االستقرار في الجنوب.

ــقـــوة الــدولــيــة،  ــارت الـ ــ وبــيــنــمــا أشــ
ــان، إلـــــى »تـــفـــاصـــيـــل مــتــفــرقــة  ــيــ فــــي بــ
ومتضاربة«، مضيفة أنها تنسق مع 
، قال 

ً
الجيش اللبناني وفتحت تحقيقا

وزير الدفاع والخارجية في أيرلندا، 
ســايــمــون كــوفــيــنــي، إن ناقلتي جند 

كــانــتــا فـــي طــريــقــهــمــا مـــن الــمــعــســكــر 
الرئيسي في الجنوب إلى بيروت في 

مهمة »إدارية عادية«. 
وأضـــــاف كــوفــيــنــي: عــلــى الــطــريــق 
»انفصلت العربتان المدرعتان، واحدة 

منهما حاصرها حشد معاٍد 
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»فيتو« حكومي على شراء...

مقتل جندي أيرلندي جنوب لبنان:...

العراق: »سباق« أميركي - إيراني...

االحتجاجات ترغم إيران على طلب...

الحكومة تدعو السعدون والنواب...

د بعد غد، على أن تتقدم 
َ
تأجيل بّت االقتراحات المقدمة الجتماع ُيعق

 باالقتراحات.
ً
 مكتوبا

ً
الحكومة خالله بتصورها، أو تقدم رأيا

وذكــرت المصادر أن هناك عــدم حماس لــدى بعض الــنــواب إلقــرار 
»القوائم النسبية«، إذ لن يخدم مصلحتهم االنتخابية في حال إقراره، 
ومــن بينهم أعضاء بـ »الداخلية والــدفــاع« ذاتها، إال أن استشعارهم 

الحرج يمنعهم من إعالن موقفهم أمام الرأي العام. 
وانتهت اللجنة المالية أمس من الموافقة على سبعة قوانين مهمة، 
أبــرزهــا شــراء مديونيات المواطنين، ورفــع الحد األدنـــى للمعاشات 
التقاعدية، وتحويل الخطوط الجوية الكويتية إلــى شركة مملوكة 
للحكومة بنسبة مئة في المئة كناقل ووطني، إذ ستكون تلك القوانين 

على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
وقــال مقرر »المالية« صالح عــاشــور إن اللجنة وافــقــت باألغلبية 
 عالوة غالء 

ً
على شراء مديونيات المواطنين، واستقطاع 120 دينارا

 أن هذا القانون اختياري لمن يرغب من 
ً
المعيشة لسدادها، موضحا

المواطنين.
ـــ »الــــجــــريــــدة« أن »قــيــمــة الــــقــــروض الــشــخــصــيــة  ــور لـ ــاشـ وأضــــــاف عـ
واالستهالكية، حسب بيانات البنك المركزي، ال تتجاوز 1.9 مليار 
دينار، وإذا أضفنا عليها القروض اإلسكانية التي تم أخذها من البنوك 
 إلى أن وجهة نظر »المالية« 

ً
العادية فستصل إلى 9. 6 مليارات«، مشيرا

أال يشمل القانون القروض اإلسكانية، بل االستهالكية والشخصية 
المقسطة، ألن اإلسكانية يحصل عليها المواطن من بنك االئتمان.

 وأوضح أن الحكومة مازالت ترفض القانون، بينما أغلبية أعضاء 
اللجنة وافــقــوا عليه، وســُيــدرج على جـــدول أعــمــال جلسة المجلس 

المقبلة.
أما عضو اللجنة النائب عبدالوهاب العيسى، الذي صّوت بالرفض، 
فقال إن »كلفة االقــتــراح كما أبلغنا البنك المركزي تبلغ 14.6 مليار 
ديــنــار، والحكومة ال تملك المبلغ الكاش لشراء قــروض المواطنين، 
وعليه فإن الكلفة ستقفز، إذا لجأت الحكومة لالقتراض لشرائها، إلى 

.»
ً
أكثر من 23 مليارا

ولفت العيسى إلى أنه سأل الحكومة كم سنة تحتاجها لسداد هذا 
المبلغ من عالوة غالء المعيشة، فأبلغته، خالل االجتماع، أن السداد 
بموجب هــذا االقــتــراح سيكون بعد 81 سنة، »وبــذلــك تكون خسارة 

محققة للدولة«.
وأكــد أن إقــرار القانون سيعطل المشاريع التنموية بالبالد أكثر 
قر الدين العام ففي اليوم األول سيذهب منه 14 

ُ
من 25 سنة، ألنه إذا أ

مليار دينار لشراء القروض، ولن يتبقى سوى 6 مليارات للحكومة 
 بمجلس األمة 

ً
: »إذا كان ثمن بقائي عضوا

ً
لالقتراض وقتها، مختتما

 به«.
ً
 على حساب مصلحة الدولة فعساني ما صرت عضوا

ً
23 مليارا

من جهته، قال عضو »المالية« النائب حامد البذالي، إنه تم تعديل 

المعاش التقاعدي بحد أدنى 1000 دينار، وسيتم صرف 7 أضعاف 
صــافــي الــمــعــاش التقاعدي بنسبة خصم 5 فــي الــمــئــة، وعــنــد الــوفــاة 

يسقط الدين.

50 مــن الــدســتــور، وفــي سياق الــحــرص المشترك بين السلطتين 
التشريعية والتنفيذية على تنسيق الـــرؤى، وتحديد األولــويــات 
 للمصلحة العامة ومصلحة الوطن والمواطنين، 

ً
والخطوات، خدمة

 برغبة رئيس مجلس الوزراء في لقائكم وَمن ترونه 
ً
نحيطكم علما

من النواب، وسيرافق سموه عدد من الوزراء، وذلك الساعة التاسعة 
من صباح االثنين 19 ديسمبر 2022 بمبنى مجلس األمة«.

وأضاف أن هذا االجتماع يهدف إلى التباحث في بعض القضايا 
الــتــي تــتــشــارك الحكومة مــع الــنــواب فــي االهــتــمــام بــهــا، والــحــرص 
على تحقيقها في المرحلة المقبلة، ولتعزيز أواصر التعاون بين 

السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ــــدوره، وّجـــه الــســعــدون الــدعــوة إلـــى جميع الــنــواب لحضور  وبـ
االجــتــمــاع الــمــذكــور، االثــنــيــن المقبل، فــي قــاعــة اجتماعات مكتب 

المجلس.

 إلى 
ً
)...( وجرى إطالق أعيرة نارية ولسوء الحظ قتل أحد جنودنا«، الفتا

. نعم كان هناك بعض التوتر على األرض بين 
ً
أن هذا »لم يكن متوقعا

قوات حزب الله واليونيفيل في األشهر األخيرة، لكن ال شيء مثل ذلك«.
ووقــعــت الــحــادثــة، على طــريــق يــربــط بين مدينتي صــور وصــيــدا. 
وأفاد شهود عيان باعتراض عدد من السكان اآللية التابعة لليونيفيل 
لدى سلوكها »بشكل غير اعتيادي« الطريق. ولدى محاولة سائقها 
المغادرة كاّد أن يدهس أحد المعترضين، مما أدى الى توتر، قبل أن 
تنحرف عن مسارها، في وقت أفاد شهود آخرون بسماع دوي رشقات 

نارية في المكان.
في المقابل، قال مسؤول وحدة التنسيق واالرتباط في »حزب الله« 
وفيق صفا إن ما جرى »حادث غير مقصود«، ودعا إلى عدم »إقحام« 
 بترك المجال لألجهزة 

ً
 بالتعزية لـ »اليونيفيل«، ومطالبا

ً
الحزب، متقدما

األمنية للتحقيق.
وهذه أول مرة يقتل فيها جندي من قوة اليونيفيل في جنوب لبنان 
منذ يناير 2015، حين قضى جندي إسباني بنيران إسرائيلية إثر 

عملية نفذها الحزب.
ونـــّدد مسؤولون لبنانيون بما جــرى ودعـــوا إلــى التحقيق، 
بينهم رئيس حكومة تصريف األعمال نجيب ميقاتي، ووزارة 
الخارجية، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما دعت أطراف 

دولية إلى ضرورة محاسبة المتورطين. 
وقوة »اليونيفيل« موجودة في لبنان منذ عام 1978، وتضم نحو 
عــشــرة آالف جــنــدي. وجــــّدد مــجــلــس األمــــن الـــدولـــي فــي 31 أغسطس 
 يتعلق بحركتها لناحية 

ً
تفويضها لسنة واحدة. وتضمن قراره تعديال

أنها ال تحتاج إلى »إذن مسبق أو إذن من أي شخص لالضطالع بالمهام 
الموكلة إليها، وُيسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل«.

وأثــار هذا التعديل انتقادات صدر أبرزها عن »حزب الله«، بعدما 
كانت قيادة »اليونيفيل« تنّسق خــالل السنوات الماضية دورياتها 

وتحركاتها في منطقة انتشارها مع الجيش اللبناني.
وإثــر االنــتــقــادات، أكــدت »اليونيفيل« أنها تعمل »بشكل وثيق مع 

القوات المسلحة اللبنانية بشكل يومي، وهذا لم يتغير«.
ونّبه األمين العام للحزب في خطاب ألقاه في 17 سبتمبر عناصر 
 عن الــدولــة وعن 

ً
اليونيفيل إلــى أنهم »إذا أرادوا أن يتصرفوا بعيدا

الجيش اللبناني المعني بالحركة في جنوب الليطاني، فإنهم يدفعون 
األمور إلى مكان ليس لمصلحتهم«.

، أواًل، في ظل 
ً
 وسياسيا

ً
وجــاء الــحــادث في توقيت حساس أمنيا

انسداد االفــاق أمام انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد أن فشلت 
أمس جلسة البرلمان العاشرة النتخاب رئيس جديد، ووسط الدعوات 
لتدويل األزمة اللبنانية وعقد مؤتمر دولي خاص طالما أن اللبنانيين 
، ال يمكن فصل هذه 

ً
غير قادرين على معالجة أزمتهم بأنفسهم. ثانيا

العملية عن مسار تصعيد الخطاب اإلسرائيلي ضد إيران و»حزب الله« 
 
ً
وبعد أيام على تسريبات إسرائيلية تتعلق باعتماد طهران خطوطا
جــديــدة لتهريب األســلــحــة، وإقــــرار رئــيــس األركــــان اإلســرائــيــلــي آفيف 
 ،

ً
كوخافي بأن إيران نجحت في نقل مزيد من الصواريخ للحزب. ثالثا

تصاعد المواقف الدولية المنددة بطهران بسبب قمع االحتجاجات 
وعمليات اإلعدام، قد يكون ّحول لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات 

أو إيصال الرسائل ذات األبعاد اإلقليمية والدولية.

 مــن الــصــراعــات إلتــاحــة الفرصة أمــام الــســودانــي، لكن 
ً
تــؤجــالن كثيرا

يصعب الــقــول إنهما قــد توصلتا إلــى هــدنــة متكاملة، فعلى سبيل 
م السوداني 

ّ
الــمــثــال، لــم يشهد اقتصاد الــعــراق حــالــة يقين منذ تسل

السلطة، وهناك هزات عميقة في سوق الدوالر، رغم التصاعد الكبير 
في احتياطي العملة الصعبة لدى بغداد هذه األيام، وهو ما ال يجد له 
 إال بوجود ضغوط أميركية لفرض قيود أشد على 

ً
المراقبون تفسيرا

انتقال األموال، خشية أن يتحول عهد السوداني إلى حقبة تسّهل إليران 
خرق المزيد من العقوبات عبر السوق العراقي.

 أعاد فيه االرتفاع البسيط، 
ً
وأمس أصدر البنك المركزي العراقي بيانا

الذي شهده سعر صرف الدوالر، إلى عوامل، منها بناء منصة إلكترونية 
 على أن احتياطياته 

ً
ترفع المصارف طلبات زبائنها عبرها، مشددا

في مواقع إيرانية غير معلنة.
وقال إن طهران طلبت كذلك أن توقف الدول الغربية جميع أشكال 
الدعم للمعارضة اإليرانية في الــداخــل، في إشــارة لالحتجاجات 
 إلى أن أحد أسباب قبول األوروبيين 

ً
المتواصلة منذ 3 أشهر، الفتا

بإحياء العرض هو حصولهم على تأكيدات من طهران بوقف جميع 
االتفاقيات لتزويد موسكو بطائرات مسيرة وصواريخ بالستية. 

ورجــــح الــمــصــدر أن تــبــدأ الــمــفــاوضــات بــيــن الــجــانــبــيــن خلف 
الكواليس خــالل األسبوعين المقبلين، فــي حــال قــبــول واشنطن 
مطالب طهران، ونجاح الغربيين في إبقاء رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
 عن هذه المساعي للحؤول دون 

ً
المكلف بنيامين نتيناهو بعيدا

قطع الطريق عليها.

 بحالة ممتازة وفي أفضل مستوياتها 
ً
والمالءة المالية للدولة عموما

منذ عقود، وأن العرض الحالي للعملة األجنبية ال يرتبط بالموارد 
ات اإلدارية والتدقيقية، مما سيتم تجاوزها خالل األيام  بل باإلجراء

المقبلة.
واخــتــفــت بنحو مــفــاجــئ 4 مــصــارف مــن مـــزاد العملة الــيــومــي في 
»المركزي«، من أصل 8 مصارف عراقية تشارك في تنظيم تدفق العملة 
الصعبة في البالد، وتعود ملكية المصارف المطرودة من مزاد الدوالر 

إلى أشخاص ذوي عالقة مالية معلنة مع الفصائل المسلحة.
ويبدو أن هناك نوعين من »السباق على السوداني«؛ أحدهما دولي، 

واآلخر محلي.
، يبدو المالكي، وهو قلق من فقدان التحكم في السوداني؛ 

ً
 محليا

ألنه يسمع تهامس الساسة الشباب داخل الكتلة الشيعية، ومفاده أن 
الوقت حان لمنح السلطة لجيل جديد. ويقال إن عمار الحكيم الذي 
سبق أن انفصل عن »الشيوخ والعجائز« في حزبه، يحاول أن يقنع 
شباب الكتلة الشيعية بخوض هذه المواجهة وتصفية حسابات بال 

نهاية مع المالكي.
وأمـــس األول التقى الــســودانــي قــائــد الــقــيــادة الــوســطــى األميركية 
)سنتكوم( الجنرال مايكل كوريال، بحضور السفيرة األميركية، وبحثا 

التعاون والتنسيق العسكري بين العراق والواليات المتحدة. 
وذكر بيان للمكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء أنه »جرى خالل اللقاء 
البحث في أوجه التعاون والتنسيق العسكري بين بغداد وواشنطن، 
 في مجال 

ً
إذ أكد السوداني أهمية استمرار العمل المشترك، خصوصا

تقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية، التي تخوض المواجهة 
تجاه اإلرهاب بفاعلية ومهنية«.
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الحفاظ على 
جاهزية 

القوات في 
جميع األوقات 

ومختلف 
الظروف

م أوراق اعتماد سفير الهند 
ّ
وزير الخارجية تسل

استقبل سفيري هنغاريا وإثيوبيا بمناسبة انتهاء فترة عملهما لدى الكويت
تسلم وزير الخارجية الشيخ 
سالم الصباح، أمــس األول، في 
ــام وزارة الــخــارجــيــة،  ــوان عــ ــ ديــ
نسخة من أوراق اعتماد سفير 
جــمــهــوريــة الــهــنــد لـــدى الــكــويــت 

د.أدارش سويكا.
وتمنى وزير الخارجية للسفير 
الجديد التوفيق في مهام عمله، 
وللعالقات الثنائية الوثيقة التي 
تجمع البلدين الصديقين المزيد 

من التقدم واالزدهار.
ـــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، اســـتـــقـــبـــل  ــ مـ
وزيــــــــــــــر الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة، ســــفــــيــــر 
جــمــهــوريــة اثــيــوبــيــا الــفــيــدرالــيــة 
ــيــــة حـــســـن تـــاجـــو  الــــديــــمــــوقــــراطــ
لجاس، وسفيرة هنغاريا استر 
نـــــوردا، بــمــنــاســبــة انــتــهــاء فــتــرة 
عملهما سفيرين لبالدهما لدى 

الكويت.

ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ وأشــــــــــــاد وزيــــــــــر الــ
خــالل اللقاء بجهود السفيرين 
وإسهاماتهما فــي إطــار تعزيز 

ــة الـــوثـــيـــقـــة  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ الــــعــــالقــــات الـ
الــتــي تــربــط الــكــويــت واثــيــوبــيــا 
وهــنــغــاريــا، وشــكــرهــمــا عــلــى ما 

قـــدمـــا لــتــطــويــر تـــلـــك الـــعـــالقـــات، 
ــا الـــــنـــــجـــــاح فـــي  ــمــ ــهــ مــــتــــمــــنــــيــــا لــ

مهامهما القادمة.

سالم الصباح خالل تسلمه أوراق اعتماد السفير الهندي

الماجد يتفقد أعمال صيانة المسجد الكبير
• سيد القصاص

قـــــــــام وزيـــــــــــر الـــــــعـــــــدل وزيـــــــر 
األوقـــاف والــشــؤون اإلسالمية 
وزيـــر الــدولــة لــشــؤون الــنــزاهــة 
ــمـــاجـــد بـــزيـــارة  عـــبـــدالـــعـــزيـــز الـ
مفاجئة للمسجد الكبير أمس 
لالطالع على حالته وأنشطته 
الــتــي يــقــدمــهــا لــلــجــمــهــور، إلــى 
ــه لــشــهــر  ــ ــداداتـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــب اسـ ــانـ ــ جـ

رمضان المبارك لهذا العام.
ــلـــع الـــوزيـــر فـــي جــولــتــه  واطـ
التفقدية على أعمال الصيانة 
 
ً
ــائـــمـــة بـــالـــمـــســـجـــد، مــــؤكــــدا ــقـ الـ

ــود »األوقــــــــــــاف«  ــ ــهـ ــ تــــضــــافــــر جـ
بــجــمــيــع قــطــاعــاتــهــا لــتــجــهــيــز 
الـــمـــســـجـــد الـــكـــبـــيـــر الســتــقــبــال 

المصلين لشهر رمضان.
وشـــــــــدد الــــمــــاجــــد فـــــي نـــهـــايـــة 
جولته على االهتمام بالمسجد 
ــاع ثــقــافــي  ــعــ ودوره كـــمـــركـــز إشــ
سياحي بالكويت، وتوفير جميع 

االحتياجات المطلوبة لألنشطة 
والفعاليات التي تقام به لتوفير 
أجواء إيمانية للمصلين وثقافية 
وســيــاحــيــة لــلــزائــريــن مـــن خـــارج 

البالد.

ــــدم مـــديـــر الــمــســجــد  بــــــــدوره، قـ
 
ً
 موسعا

ً
الكبير علي شداد شرحا

لــحــالــة الــمــســجــد واحــتــيــاجــاتــه، 
كــمــا تــنــاول االســـتـــعـــدادات لشهر 

رمضان.

وزير األوقاف بالمسجد الكبير

فيصل النواف: دعم برامج التأهيل بـ »الحرس« لبلوغ ذروة الكفاءة القتاليةفيصل النواف: دعم برامج التأهيل بـ »الحرس« لبلوغ ذروة الكفاءة القتالية
خالل جولة في معسكر الشيخ سالم العلي وميدان القتال

• محمد الشرهان
ــيــــس الـــحـــرس  ــائــــب رئــ ـــد نــ

ّ
ــق ــفـ تـ

الــوطــنــي، الــشــيــخ فيصل الــنــواف، 
معسكر الشيخ سالم العلي، وكان 
في استقباله وكيل الحرس الوطني 
الفريق الركن هاشم الرفاعي وكبار 

القادة.
واستمع النواف خــالل الجولة 
إلى إيجاز عن المعسكر والوحدات 
العاملة فيه والمهام المنوطة بها، 
كما قام بجولة في مجمع ميادين 
الرماية، واطلع على ما تحتويه من 
نظم التدريب الحديثة والمتطورة، 
ــن نــوعــهــا  ــي تـــعـــّد األولــــــــى مــ ــتــ والــ
فـــي الـــشـــرق األوســــــط والــمــنــشــآت 
ــي تــــواكــــب أفــضــل  ــتـ الـــتـــدريـــبـــيـــة الـ

النظم المعمول بها في المؤسسات 
العسكرية المتقدمة.

وزار نــــائــــب رئــــيــــس الـــحـــرس 
الوطني ميدان القتال في المناطق 
المبنية، ومـــيـــدان الــرمــايــة الحية 
ومـــركـــز الـــتـــدريـــب الــفــنــي ومـــيـــدان 
الــــتــــدريــــب الـــتـــشـــبـــيـــهـــي ومــــيــــدان 
الواقع االفتراضي الذي يوفر بيئة 
افتراضية مشابهة للواقع تستخدم 
فــيــهــا جــمــيــع الـــمـــهـــارات الــفــرديــة 
والتكتيكات العسكرية، لالرتقاء 
بالمهارات التدريبية في الرماية 
التي تعّد الركيزة األساسية إلعداد 
العسكريين وتــأديــة مهامهم بكل 

كفاءة واقتدار.
ــنــــواف عــلــى ضــــرورة  وشـــــدد الــ
استفادة منتسبي الحرس الوطني 

مــن الــوســائــل واألجـــهـــزة الحديثة 
الـــتـــي تــســاعــد عــلــى رفــــع الــكــفــاءة 
 بمركز التدريب 

ً
القتالية، مشيدا

 
ً
 تعليميا

ً
الفني الــذي يعد صرحا

لــتــدريــب الــعــســكــريــيــن فـــي جميع 
التخصصات الفنية، مما يساعد 
ــوادر الــفــنــيــة من  ــكــ عــلــى تــأهــيــل الــ
خالل إقامة الــدورات المتخصصة 
بالتعاون مع المراكز العلمية في 

الكويت.
د نائب رئيس الحرس 

ّ
كما تفق

ــدة الـــشـــيـــخ مشعل  ــاعــ ــنـــي قــ الـــوطـ
األحمد الجوية، واستمع إلى إيجاز 
حول الطيران العمودي والــدورات 
ــيـــارون في  الـــتـــي الــتــحــق بــهــا الـــطـ
األكــاديــمــيــات العالمية فــي الـــدول 
الشقيقة والصديقة، وبالتعاون مع 

القوة الجوية في الجيش الكويتي 
للقيام بــدورهــم فــي عمليات نقل 
القوات والبحث واإلنقاذ واإلخالء 
الطبي. ثم قام بالتوقيع على سجل 

الشرف.
ووّجه بمتابعة الجهود لتحقيق 
الهدف من إدخال الطيران العمودي 
فـــي الـــحـــرس الــوطــنــي فـــي إســنــاد 
أجهزة الدولة بالتعاون مع الجيش 
والشرطة وقــوة اإلطفاء العام، في 
ــقـــيـــادة الــحــكــيــمــة لــصــاحــب  ظـــل الـ
الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ نـــــــواف األحــــمــــد، 
أمير البالد القائد األعلى للقوات 
المسلحة، وســمــو الشيخ مشعل 

األحمد ولي عهده األمين.
وفي ختام الجولة، شهد النواف 
 من المشاريع الحيوية وأعمال 

ً
عددا

التوسعة في معسكر الشيخ سالم 
الــعــلــي، مــؤكــدا أهميتها فــي دعــم 
برامج التأهيل والتدريب وتنمية 

المستويات والــمــهــارات القيادية 
لضباط الــحــرس الوطني، وبلوغ 
أعــلــى مـــعـــدالت الـــكـــفـــاءة القتالية 

والحفاظ على جاهزية القوات في 
جميع األوقات ومختلف الظروف.

النواف والرفاعي خالل الجولة

محافظ حولي يبحث خطة تعبيد الطرق 
باألسفلت المطاطي اآلمن

بحث محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي 
األصــفــر خطة تعبيد الــطــرق بــمــادة األســفــلــت المطاطي 
المعاد تدويرها، مع مسؤولين من معهد الكويت لألبحاث 
العلمية، ووزارة األشغال العامة، صباح أمس، في مكتبه 

بالديوان العام للمحافظة.
وأكد األصفر أن مثل هذه المشاريع المطبقة في أرقى دول 
العالم، مثل قطر والواليات المتحدة، تعد بمنزلة ارتقاء في 
أعمال إنشاءات الطرق، وتجربة فريدة ألول مرة يتم تطبيقها 
في الكويت، من خالل محافظة حولي، متقدما بالشكر إلى 

القائمين على هذه المشاريع، ومتمنيا لهم دوام التوفيق 
والنجاح لخدمة المواطنين والوطن الغالي.

ويعتبر خلط القطع المطاطية من اإلطارات المعاد 
تــدويــرهــا مــع الــخــرســانــة األســفــلــتــيــة إلنــتــاج األســفــلــت 
األكثر أمانا واألكثر صداقة للبيئة إلنشاء الطرق، ألنها 
تمتلك ميزة إضافية تتمثل في توفير رؤية ليلية أفضل 
للسائقين، وتقليل ضــوضــاء الــطــريــق، كما أنــهــا توفر 
مــزيــدا مــن المتانة، وكــذلــك تكلفة صيانتها منخفضة 

مقارنة باألخرى.

 وفد »األبحاث« و»األشغال« أمس
ً
محافظ حولي مستقبال

»الموارد البشرية« بالجامعة األمريكية 
طلق البوابة اإللكترونية للتوظيف

ُ
ت

ــوارد الــبــشــريــة  ــ ــمــ ــ أطـــلـــقـــت إدارة الــ
بالجامعة األمريكية في الكويت بوابة 
إلكترونية جديدة للتوظيف، يديرها 
الـــنـــظـــام الــــرائــــد فــــي الــمــنــطــقــة لتتبع 
 ،)Talentera( المرشحين لــلــوظــائــف
ــول الـــرقـــمـــي  ــحــ ــتــ ضـــمـــن مـــــــبـــــــادرات الــ
ــيـــه اإلدارة، والـــهـــدف  الــــــذي تــطــمــح إلـ
ــيــــجــــي لــــهــــا، الـــمـــتـــمـــثـــل فــي  ــراتــ ــتــ االســ

استقطاب الكفاءات للعمل بالجامعة.
ويــــقــــوم نــــظــــام تـــتـــبـــع الــمــرشــحــيــن 
ــــف فــي  ــيـ ــ ــــوظـ ــتـ ــ بـــتـــســـهـــيـــل عـــمـــلـــيـــة الـ
الــمــؤســســات الــكــبــرى، حــيــث يــتــم نشر 
الوظائف المتاحة مــن خــاللــه، وحفظ 
معلومات المتقدمين للوظائف، وتحديد 
السير الذاتية المتوافقة مع احتياجات 
ــة، إضـــــافـــــة إلـــــــى مـــســـاعـــدة  ــمــــؤســــســ الــ
المرشحين المحتملين على الحصول 

على الوظيفة المناسبة.
ــرق  ــ ــــى طـ ــلـ ــ ــام عـ ــ ــظــ ــ ــنــ ــ ــــوي الــ ــتــ ــ ــحــ ــ ويــ
مختلفة للتواصل، منها إرسال البريد 
اإللكتروني التلقائي، األمر الذي يساعد 
ــتــــواصــــل مع  صـــاحـــب الـــعـــمـــل عـــلـــى الــ

المتقدمين للوظائف، ويضمن النظام 
ــة عملية االخـــتـــيـــار، كما  شــفــافــيــة ودقــ
يساعد المرشحين على متابعة عملية 
التوظيف، والشروط المطلوبة، وغيرها 

من المعلومات التي يحتاجونها.
وأعـــرب مدير إدارة الــمــوارد البشرية 
ــول بــاســيــل، عـــن حماسه  بــالــجــامــعــة، بــ
ــــالق هــــذه الــمــنــصــة مـــن قــبــل إحـــدى  إلطــ
 
ً
الشركات الرائدة في هذا المجال، متقدما
بــالــشــكــر إلدارة الــجــامــعــة عــلــى تسهيل 
 الــقــائــمــة عــلــى هــذا 

ً
الــمــهــمــة، خــصــوصــا

 أن النظام 
ً
المشروع إيمان الدسوقي، مبينا

اإللكتروني سيعمل على تسهيل عملية 
التوظيف، وتنظيمها، وزيادة كفاءتها.

وتــســعــى إدارة الــــمــــوارد الــبــشــريــة 
ــــات  ــــدمـ ــــم خـ ــــديـ ــقـ ــ بــــالــــجــــامــــعــــة إلـــــــــى تـ
عــالــيــة الـــجـــودة للموظفين الحاليين 
والمحتملين، حيث يأتي إطــالق هذه 
المنصة ضمن مساعي تطوير ثقافة 
وبـــيـــئـــة الـــجـــامـــعـــة، ومـــنـــهـــا الــنــهــوض 
بوسائل التقديم على الوظائف الشاغرة 

بها.

اختتام أسبوع التعاون الدفاعي اختتام أسبوع التعاون الدفاعي 
الكويتي - األميركي األولالكويتي - األميركي األول

اختتمت صباح امس أعمال أسبوع 
التعاون الدفاعي الكويتي - األميركي 
األول، بــــحــــضــــور مـــــديـــــر الــــتــــعــــاون 
العسكري بهيئة العمليات والخطط 
ــيـــس مــكــتــب الـــتـــعـــاون الــعــســكــري  ورئـ
األمـــيـــركـــي وبـــمـــشـــاركـــة مــمــثــلــي عـــدة 

وزارات ومؤسسات بالدولة ذات صلة.
وتضمن اســبــوع الــتــعــاون سلسلة 
اجــــتــــمــــاعــــات لـــمـــنـــاقـــشـــة الـــمـــواضـــيـــع 
المشتركة مع الجيش االميركي بهدف 

تعزيز التعاون بين البلدين.

اجتماع تنسيقي لتمرين شامل اجتماع تنسيقي لتمرين شامل 88

• محمد الشرهان
عقدت قوة اإلطفاء العام، صباح أمس، 
ــتـــمـــاع الــتــنــســيــقــي الـــثـــانـــي لتمرين  االجـ
شامل 8 برئاسة نائب رئيس القوة لقطاع 
المكافحة، اللواء جمال البليهيص، وذلك 
بموقع تمرين شامل في منطقة عريفجان. 
وحــضــر االجــتــمــاع 34 جهة حكومية 
ــتـــعـــراض جميع  مـــشـــاركـــة، حــيــث تـــم اسـ
المعضالت الــتــي سيتم التعامل معها، 

وفقا لسيناريو التمرين »القيادة المشتركة 
إلدارة األزمات والكوارث«. 

وقـــــال الــبــلــيــهــيــص إن تــمــريــن شــامــل 
ينفذ بشكل سنوي بالتعاون مع الجهات 
والمؤسسات الحكومية، ويهدف الى وضع 
هذه المؤسسات أمام تحديات واقعية فيما 
يخص إدارة الــكــوارث واألزمــــات وإتاحة 
الفرصة لتطوير قدرات مؤسسات الدولة، 
ورفــع مستوى الجاهزية والــكــفــاءة على 
جميع األطر وتحقيق األهداف المشتركة.

https://www.aljarida.com/article/8182
https://www.aljarida.com/article/8179
https://www.aljarida.com/article/8093
https://www.aljarida.com/article/8183
https://www.aljarida.com/article/8163
https://www.aljarida.com/article/8198
https://www.aljarida.com/article/8197


● عادل سامي
أكــــد مــمــثــل مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالــمــيــة فـــي الــكــويــت د. أســد 
حفيظ العمل مع وزارة الصحة 
ــره لــضــمــان  ــ ــأسـ ــ ــمـــع بـ ــتـ ــمـــجـ والـ
تحقيق الهدف الثالث من أهداف 
الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة المتعلق 
بالصحة الجيدة والعافية من 

أجل الجميع.
ــظ، فـــــــي كـــلـــمـــة  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ وقـــــــــــال حـ
مـــســـاء أمــــس األول، بــمــنــاســبــة 
استضافة مكتب منظمة الصحة 
الــعــالــمــيــة فـــي الـــكـــويـــت حــــوارا 
استراتيجيا بين جهات معنية 
متعددة بشأن تحقيق الصحة 
لــلــجــمــيــع، تــحــت شــعــار »اتــبــاع 
نــهــج يــشــمــل الــمــجــتــمــع بــأســره 
لتعزيز المنظومات الصحية«، 
إن برنامج العمل العام الثالث 
عشر للمنظمة يمنح األولــويــة 

للصحة والعافية.
وأعـــــرب عـــن تــقــديــره لــلــدور 
الذي تضطلع به الحكومة في 
دعم األنشطة العالمية لمنظمة 
ــيـــة، مــضــيــفــا  ــمـ ــالـ الـــصـــحـــة الـــعـ

أن »الــــكــــويــــت تــتــمــتــع بــثــقــافــة 
إنسانية عريقة تواصل تعزيز 
الــصــحــة لــلــجــمــيــع فـــي الــداخــل 
والـــخـــارج، ونــســعــى مــن خــال 
تعاون المنظمة مع الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية 
ــــرات  ــغـ ــ ــد ثـ ــ ــ ــة إلـــــــــى سـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
ــة فــــي الـــنـــظـــم الــصــحــيــة،  حـــرجـ
ودعم مرافق الرعاية الصحية 
األولية في البلدان ذات الدخل 

الــمــنــخــفــض فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
العالم«.

ــــأن تــحــقــيــق غـــايـــات  ــاد بـ ــ ــ وأفـ
بــرنــامــج الــعــمــل لــضــمــان صحة 
الـــجـــمـــيـــع وعـــافـــيـــتـــهـــم يــتــطــلــب 
مشاركة جميع فئات المجتمع 
في بناء منظومة الصحة، مؤكدا 
أن المنظمة تــتــعــاون مــنــذ أمــد 
طــويــل تــعــاونــا مــتــعــدد األوجـــه 
ــهـــدف تــحــســيــن  مــــع الـــكـــويـــت، بـ

ـــل الــــصــــحــــيــــة عـــلـــى  ــائــ ــ ــــصـ ــحـ ــ الـ
الصعيدين المحلي والعالمي، 
ولـــفـــت إلـــــى أن حــــــوار الــصــحــة 
للجميع الذي يجري بين جهات 
معنية مــتــعــددة فــرصــة للتأمل 
فــي األثـــر اإليــجــابــي الــنــاتــج عن 
تـــعـــاون الــمــنــظــمــة مـــع الــكــويــت، 
فضا عن إتاحة الفرص من أجل 

المستقبل.

● فهد الرمضان
أكــــد الــمــوجــه الـــعـــام لــلــغــة الــعــربــيــة بـــاإلنـــابـــة، نــايــف 
الحربي، أهمية الحفاظ على اللغة العربية واالرتقاء بها 
كلغة للفكر والعلم، منوها إلى أن »التربية« تعمل على 
تمكين الطلبة في مجال اللغة العربية، ونشر الثقافة 

اللغوية، وجعل »العربية« محببة في المجتمع.
جاء ذلك في احتفالية نظمها التوجيه العام للمادة 
بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، الــذي يصادف 
18 ديسمبر من كل عام، برعاية وكيل الوزارة بالتكليف 
فيصل المقصيد، وحضور الوكيل المساعد للتعليم 
العام أسامة السلطان، والوكيل المساعد للشؤون المالية 

يوسف النجار، وعدد من الموجهين ومديري المدارس.
ــــدوره، أوضـــح الــمــوجــه األول للغة الــعــربــيــة طــارق  بـ
ــوزارة بــيــوم الــلــغــة الــعــربــيــة، وإبـــراز  ــ الــعــنــزي اهــتــمــام الـ
الجهود في تعليم اللغة العربية وتعلمها، مشيرا إلى 
دور المناطق التعليمية في إظهار جمال اللغة وباغتها 

من خال ما لديهم من شعر والتغني به.
مــن جــانــب آخــــر، انــطــلــقــت، أمــــس، اخــتــبــارات الــــدورة 
الثالثة ألولمبياد الرياضيات للطلبة المشاركين من 
الــدول العربية، الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم )ألسكو( عن طريق برنامج »زووم« 

بمشاركة طابية كويتية متميزة.

● سيد القصاص
شكلت وزيرة األشغال العامة 
أماني بوقماز لجنة تحقيق من 
مــتــخــصــصــيــن بـــشـــأن األعـــمـــال 
المنجزة في دروازة العبدالرزاق 
للوقوف على سامتها ومــدى 
ــروط، الـــتـــي  ــ ــشـ ــ ــلـ ــ مـــطـــابـــقـــتـــهـــا لـ

وضعها عقد تلك األعمال. 
وقالت مصادر »األشغال«، إن 
قرار تشكيل اللجنة جاء للفصل 
في الخاف حول التقرير المقدم 
ــــن أحــــــد الــمــتــخــصــصــيــن فــي  مـ
ــد  مـــركـــز األداء الـــحـــكـــومـــي، وأكـ
فيه أن آلية تنفيذ إصاح النفق 

 عليه.
ً
خاطئة، وتشكل خطرا

وكانت المصادر قد أشــارت 

ــاز األعـــمـــال  ــى أن نــســبــة إنـــجـ إلــ
ــــدروازة تخطت الـــ 65 في  فــي الـ
الــمــئــة ولــــم يــتــبــق إال شــهــر من 
المدة المحددة إلنجاز األعمال 
ــلـــهـــا، وتــــتــــم إعـــــادة  وتـــنـــتـــهـــي كـ

افتتاح الدروازة مرة أخرى. 
فـــي ســيــاق مــنــفــصــل، كشفت 
مصادر »األشغال« عن مخاطبة 
الــــــــــــــــــوزارة لــــــــديــــــــوان الــــخــــدمــــة 
المدنية ومــؤســســة التأمينات 
االجتماعية لحصر أسماء من 
 عمل فــي الـــوزارة 

ً
بلغ 32 عــامــا

إلحالتهم إلى التقاعد، مبينة أن 
الهدف من ذلك اإلجــراء تجديد 
ــاء الـــشـــابـــة فــــي قـــطـــاعـــات  ــ ــدمـ ــ الـ
الوزارة المختلفة والدفع بعجلة 

اإلنجاز إلى األمام.
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»الشؤون« تخضع لضغوط نيابية لتغيير مواعيد انتخابات »تعاونيات«
أّجلت مواقيت بعضها بذريعة تحاشي تنظيمها خالل إجازة منتصف العام

علمت »الــجــريــدة« أن وزارة الــشــؤون 
االجــتــمــاعــيــة، مــمــثــلــة فـــي إدارة شـــؤون 
العضوية وإشهار الجمعيات واالتحادات 
ــاون، تـــواجـــه  الـــتـــعـــاونـــيـــة بـــقـــطـــاع الــــتــــعــ
 نــيــابــيــة قــويــة لتغيير 

ً
 ضــغــوطــا

ً
حــالــيــا

مواعيد انتخابات مجالس إدارة بعض 
الجمعيات التعاونية التي انتهت الوالية 
القانونية ألعضائها، وُحـــددت مــن قبل 
الــــــــوزارة خــــال إجــــــازة مــنــتــصــف الــعــام 
الــدراســي بالفترة مــن 22 يناير حتى 2 

فبراير المقبلين.
 لمصادر »الــشــؤون«، فــإن هذه 

ً
ووفــقــا

الضغوط أتت ثمارها مع األسف، وحققت 
أهدافها الشخصية الضيقة المتعارضة 
 عن المصلحة العامة، في 

ً
والبعيدة كليا

ظل قرار الوزارة تأجيل انتخابات جمعية 
 إجراؤها خال فترة اإلجازة، 

ً
كان مقررا

مشيرة إلى أن ثمة »تعاونية« أخرى عّدل 
، رغـــم صــدور 

ً
مــوعــد انــتــخــابــاتــهــا أخـــيـــرا

قــرار بــه، إرضــاء لبعض الــنــواب، ونــزوال 
عند رغباتهم، »في حين أن هناك ثالثة 
تــســيــر عــلــى الــــدرب ذاتــــه، ومـــن المتوقع 
تــقــديــم مــوعــد انــتــخــابــاتــهــا إلـــى مـــا قبل 

حلول اإلجازة«.
وأكــــدت الــمــصــادر أن هـــذه الــتــدخــات 
النيابية، وخــضــوع الــــوزارة لــهــا، أحــدث 
»ربـــكـــة« داخــــل اإلدارة الــمــخــتــصــة، الــتــي 
حـــددت الــمــواعــيــد بالتنسيق مــع وزارة 
الداخلية لتوفير القوة األمنية المناسبة 
لكل جمعية على حدة على حسب أعداد 

مساهميها، موضحة أن تعديل المواعيد 
يــتــطــلــب إعــــــــادة مـــخـــاطـــبـــة »الـــداخـــلـــيـــة« 
ومعاودة جميع الترتيبات التي تسبق 

عقد االنتخابات.
وأضــافــت أن »هناك نحو 9 جمعيات 
جرى انتخابات مجالس 

ُ
من المقرر أن ت

إداراتـــهـــا خـــال يــنــايــر الــمــقــبــل، وحـــددت 
مــواعــيــدهــا بــالــفــعــل، غــيــر أن الــضــغــوط 
والــتــدخــات غــّيــرت جميع الــمــواعــيــد، ال 

سيما في 3 تعاونيات حتى اآلن«.

المنتجات الوطنية

ــــؤون  ــــشـ إلـــــــى ذلـــــــــك، أكـــــــــدت وزيــــــــــرة الـ
االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــتـــنـــمـــيـــة الــمــجــتــمــعــيــة، 

وزيــرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة، 
مـــي الــبــغــلــي، حــرصــهــا عــلــى االســتــمــرار 
في بذل كل الجهود التي تسهم في دعم 
الــمــنــتــجــات الــوطــنــيــة، وتــذلــيــل العقبات 
التي تحول دون انتشارها وتسويقها 
ــنـــشـــودة داخــــــل الــكــويــت  بــــالــــصــــورة الـــمـ
وخارجها، معربة عن فخرها بما حققته 
المنتجات الوطنية من تمّيز في الجودة 
والنوعية، ومن تنّوع كبير يشمل معظم 
المجاالت األساسية، إضافة إلى أسعارها 

التنافسية.
وأكدت البغلي، في تصريح صحافي، 
سعادتها بالنتائج التي حققها معرض 
المنتجات الوطنية األول لدعم المنتجين 
الــكــويــتــيــيــن، الــــذي اســتــضــافــتــه جمعية 

الــعــديــلــيــة الــتــعــاونــيــة الــســبــت الــمــاضــي 
ــتـــرويـــج لــلــمــنــتــجــات  ومــســاهــمــتــه فـــي الـ

الوطنية.
ــــت أنـــــه »اســــتــــمــــرارا لــلــنــجــاح  ــافـ ــ وأضـ
الـــــذي حــقــقــه ذلــــك الـــمـــعـــرض، فــــإن عـــددا 
مــن الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة أعــلــنــت أنها 
ستستضيف معارض مشابهة، وستكون 
بدايتها مع المعرض الثاني الــذي يقام 
في جمعية النعيم يوَمي السبت واألحد 
المقبلين«، مشيدة بدور اتحاد الجمعيات 
التعاونية والهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والــثــروة السمكية فــي تنظيم مثل هذه 
المعارض والتعاون القائم بينهما وبين 
المنتجين الزراعيين إلنجاحها وتعميم 

تجربتها.

جورج عاطف

مشاركات في الفعالية

جانب من الحوار االستراتيجي... وبدا حفيظ والشيخ )تصوير: مياد غالي(

دروازة العبدالرزاق

»تحرير األراضي« في »البلدي«: »السكنية« تسلمت 149 ألف وحدة
المطيري: جار تسليم التوسعة الشرقية لـ »جنوب سعد العبدالله«

● محمد جاسم
ــقـــدت لــجــنــة تـــحـــريـــر األراضـــــــي فــي  عـ
الــمــجــلــس الـــبـــلـــدي اجــتــمــاعــهــا الــثــالــث 
لدور االنعقاد األول للفصل التشريعي 
الثالث عشر، أمس، برئاسة رئيس لجنة 
تحرير األراضي خالد مفلح المطيري، 
وحــضــور مــمــثــل عــن الــمــؤســســة الــعــامــة 
لــلــرعــايــة السكنية والــجــهــاز التنفيذي 

ببلدية الكويت.

ــــري، فــــــي تـــصـــريـــح  ــيـ ــ ــطـ ــ ــمـ ــ وكـــــشـــــف الـ
صــحــافــي، عــن تــســلــيــم »الــســكــنــيــة« 149 
ألـــف وحـــدة ســكــنــيــة فــي 3 مـــدن، بــواقــع 
45 ألف وحدة سكنية تقريبا في مدينة 
ــدة ســكــنــيــة في  الــخــيــران، و52 ألـــف وحـ
مدينة الصابرية بجانب مدينة الحرير، 
و52 الـــــف وحــــــدة ســكــنــيــة فــــي مــديــنــة 

الشيخ نواف األحمد.
وبّين المطيري أن االجتماع تمحور 
ــي الـــتـــي ســلــمــت مـــن قــبــل  ــ ــ حــــول األراضـ

الجهاز التنفيذي لـ »السكنية«، ونقلت 
بــشــكــل رســمــي تــحــت مــظــلــة الــمــؤســســة، 
 عن الحديث حول األراضي التي 

ً
فضا

ســيــتــم تسليمها مستقبا، مــؤكــدا أنــه 
جار تسليم توسعة منطقة جنوب سعد 
العبدالله الشرقية بسعة 4 آالف وحدة 

 .
ً
سكنية تقريبا

وذكر أن الجهاز التنفيذي في البلدية 
يــعــمــل عــلــى دراســــة مــتــكــامــلــة مختصة 

خالد المطيريبمدن النعايم والسالمي البيئية.

ذكر مراقب التنبؤات 
الجوية في إدارة األرصاد 

الجوية عبدالعزيز القراوي 
أن الباد تتأثر بامتداد 

منخفض السودان املوسمي، 
مصحوبا بمنخفض جوي 

يؤدي إلى تكاثر السحب 
املنخفضة واملتوسطة، 

تتخللها سحب ركامية مع 
فرص ألمطار متفرقة تكون 

رعدية أحيانا على بعض 
املناطق خال عطلة نهاية 

االسبوع.
وقال القراوي، لـ »كونا« 

أمس، إن الطقس سيشهد 
نشاطا في سرعة الرياح قد 
تزيد على 50 كيلومترا في 

الساعة، مع فرص لتكون 
الضباب وانخفاض الرؤية 

األفقية، وتستمر فرص 
األمطار حتى منتصف 

اليوم.
وأوضح أن الطقس اليوم 

سيكون دافئا وغائما جزئيا 
نهارا ومائا للبرودة ليا، 

مع فرصة ألمطار متفرقة 
وتكّون الضباب على بعض 

املناطق، ودرجات الحرارة 
العظمى املتوقعة بني 23 

و25 درجة مئوية والصغرى 
بني 17 و19.

وأضاف أن الطقس املتوقع 
غدا يكون دافئا نهارا 
ومائا للبرودة ليا، 

ودرجات الحرارة العظمى 
املتوقعة بني 22 و24، 

والصغرى بني 16 و18.

دعت زكاة سلوى، التابعة 
لقطاع البرامج واملشاريع 
بجمعية النجاة الخيرية، 
املحسنني للمساهمة في 

املساعدات الشتوية لألسر 
املتعففة، والعمال داخل 
الكويت، ضمن فعاليات 

حملة »دفئًا وسامًا«.
وذكر رئيس زكاة سلوى، 

الشيخ بدر العقيل، في 
تصريح صحافي، أمس، 
أن املساعدات عبارة عن 

بطانيات ودفايات لألسر 
املحتاجة وكسوة الشتاء 

للعمال.
وأوضح أن تكلفة البطانية 

الواحدة 5 دنانير، والدفاية 
7 دنانير، وكسوة العامل 

3.5 دنانير.

سلة أخبار

»األرصاد«: أمطار رعدية 
خالل عطلة نهاية األسبوع

»زكاة سلوى« لدعم المساعدات 
الشتوية للمحتاجين

ً إدخال عالجات متطورة للشلل 
الحركي عند األطفال... قريبا

»الصحة«: زيادة المقبولين في البرامج التخصصية للبورد %50
● عادل سامي

أعلنت وزارة الصحة عزمها إدخــال عــاج جديد 
لمرض حثل المادة البيضاء في الدماغ، والتي تسبب 
الشلل الــحــركــي عند األطــفــال، إضــافــة إلــى عاجات 
جينية جديدة لمرض الثاثيميا، وذلك خال الفترة 

المقبلة.
وقالت رئيسة وحــدة طب األطفال في مستشفى 
الصباح، د. أسماء الــطــواري، إن الـــوزارة أدخلت في 
الــســابــق عــاجــات جينية مــتــطــورة لــعــاج الضمور 
العضلي الشوكي، وحققت نتائج باهرة وأدت إلى 
تحسين وضع الطفل الحركي وأحدثت تحوال نوعيا 

في حياة الطفل.
وذكرت أن هناك نحو 600 مرض عضلي قد تصيب 

األطفال يعود معظمها إلى عوامل وراثية.
مــن جانب آخــر، أعلنت وزارة الصحة عــن زيــادة 
أعــداد المقبولين في البرامج التخصصية للبورد 
الــكــويــتــي بمتوسط يــتــجــاوز نسبة 50 بالمئة في 

مختلف البرامج، مقارنة بالسنوات السابقة.
وأكدت الوزارة، في بيان صحافي، أن نسب زيادة 

المقبولين التي تصل في بعض التخصصات إلى 
 إلى جنب مع الحفاظ 

ً
نحو 200 بالمئة تسير جنبا

على جودة التدريب والتعليم، فضا عن زيادة فرص 
االبتعاث الدراسي إلى الجامعات المرموقة عالميا. 

من جهته، أعلن مراقب الدراسات العليا في معهد 
الكويت لاختصاصات الطبية، د. عبدالله رجــب، 
إشراف قسم الدراسات العليا على مقابات المتقدمين 
للبورد الكويتي الذين بلغ عددهم أكثر من 700 طبيب 

خال األسبوع الماضي.
وأوضـــــح أن أولـــويـــة الــقــبــول فـــي بـــرامـــج الــبــورد 
الكويتي، وفقا للقانون 324 لسنة 2018، هي للطبيب 
الــكــويــتــي فـــي مــخــتــلــف الـــبـــرامـــج، والـــتـــي تــشــمــل 28 

برنامجا و7 زماالت. 
يــذكــر أنــه تماشيا مــع زيـــادة المقاعد فــي جميع 
تخصصات البورد الكويتي، فقد أعلنت وزارة الصحة 
موافقة مجلس أمناء معهد الكويت لاختصاصات 
الطبية على زيادة مكافآت المدربين، دعما وتشجيعا 
لهم، وحرصا على توفير البيئة التدريبية والتعليمية 

المائمة.

»إنسانية« عريقة »الصحة العالمية«: الكويت تتمتع بـ

»األشغال«: لجنة تحقيق بأعمال دروازة العبدالرزاق
 في العمل للتقاعد بعد مخاطبة »الخدمة« و»التأمينات«

ً
الوزارة تحيل من أتم 32 عاما

»التربية«: تمكين الطلبة في اللغة العربية »ثانوية السالمية« تختتم الصالون العلمي
اختتمت »ثانوية السالمية« الموسم الثقافي األول للصالون 
العلمي في الفصل الدراسي األول بحضور الموجهة العامة للعلوم 
منى األنصاري. وقد أشادت األنصاري بالجهود المبذولة في دعم 
»ثانوية السالمية« للمعلمين وزيادة الوعي العلمي لديهم من خال 
مثل هذه األنشطة، ودعت إلى نشر هذه الثقافة والوعي فيما بين 

الزماء والمتعلمين في الحصص الدراسية.
وأثنت مديرة المدرسة، آمال القاف، على فريق متابعة وإنجاز 
لقاءات الصالون العلمي، الفتة إلى أهمية أن ينعكس هذا اإلنجاز 

على أداء المعلم في الحصة الدراسية مع المتعلمين.
وبّينت أن الصالون العلمي في »ثانوية السالمية« ليس فقط 
لفئة المعلم، بل تم تطبيقه لفئة المتعلمات داخل المدرسة خال 

حصص النشاط الخاصة.  
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كــشــف مــقــرر لجنة اإلســكــان والــعــقــار 
البرلمانية، النائب عبدالعزيز الصقعبي، 
عن موافقة اللجنة باإلجماع على قانون 
تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية 

على أراضي الدولة.
وقال الصقعبي، لـ »الجريدة«: نتطلع 
الى إقرار القانون الجلسة المقبلة، فهذا 
القانون مهم، وهناك توافق مع الحكومة 
على مــواد القانون الــذي سيحدث نقلة 
نـــوعـــيـــة فــــي دعـــــم الــقــضــيــة اإلســكــانــيــة 
ــبــــي  ــنــ ــاب الـــمـــســـتـــثـــمـــر األجــ ــطـــ ــقـــ ــتـــ واســـ
للمساهمة في توفير السكن للمواطنين.
ــر اإلســـكـــان داعــــم كبير  وبــّيــن أن وزيــ
للقانون، ومتعاون مع مجلس األمة على 
 
ً
هذا الصعيد، والشركات ستكون شريكا

 فــي الــمــشــروع الـــى جانب 
ً
اســتــراتــيــجــيــا

الحكومة، ونعمل بخطين متوازيين مع 
قانون اإلســكــان، وهــذا القانون للمضي 

 نـــحـــو تـــوفـــيـــر الـــمـــســـكـــن الــمــائــم 
ً
ــا ــ ــدمـ ــ ـ

ُ
ق

للمواطنين.
بــــــدوره، قــــال عــضــو الــلــجــنــة، الــنــائــب 
حــمــد الــعــبــيــد، لــــ »الــــجــــريــــدة« إن لجنة 

اإلســـكـــان والـــعـــقـــار وافـــقـــت عــلــى قــانــون 
تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية 
ــه   إلدراجــ

ً
ــة، تــمــهــيــدا ــدولـ ــــي الـ عــلــى أراضـ

عــلــى جـــــدول أعـــمـــال الــجــلــســة الــمــقــبــلــة، 

 
ً
وهــذا القانون مهم، وسيكون مشروعا

 على طريق المساهمة الفعالة 
ً
مستقبليا

في معالجة القضية اإلسكانية.

تــقــّدم النائب أســامــة الشاهين 
بــاقــتــراح بــرغــبــة نــص عــلــى »قــيــام 
ــيــــة بــــــــــــإدراج مـــــادة  ــتــــربــ وزارة الــ
ــــاق  جـــديـــدة تــحــت مــســمــى »األخــ
ــهــــارات الـــحـــيـــاة« فـــي الــمــراحــل  ومــ
الــــدراســــيــــة الــمــخــتــلــفــة، لــتــنــشــئــة 
الفتيان والفتيات على قيم احترام 
الكبير، وآداب المرور واالستئذان 
والحديث، والعطف على الصغير، 

والنظافة، وغيره«.
وعزا الشاهين اقتراحه الى أن: 
الدستور الكويتي نص في المادة 
التاسعة على أن »األســـرة أســاس 
المجتمع، قوامها الدين واألخاق 
ــن، يــحــفــظ الـــقـــانـــون  ــ ــــوطـ وحـــــب الـ
كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي 
فــــي ظــلــهــا األمــــومــــة والـــطـــفـــولـــة«، 
ولــتــعــزيــز وغــــرس الــقــيــم الــديــنــيــة 
واآلداب الحسنة واألخاق الفاضلة 
في نفوس الطلبة، ولتخريج أجيال 

متسلحة باألخاق والقيم.

الخالد: رفضت »تعاُرض المصالح« حماية لصغار 
الموظفين... ورفضت »عافية« لتحقيق االستدامة

أكـــدت الــنــائــبــة عــالــيــة الخالد 
أن تصويتها برفض المشروع 
ــنـــع تـــعـــارض  بـــقـــانـــون بــــشــــأن مـ
الـــمـــصـــالـــح واالقـــــتـــــراح بــقــانــون 
بــــإضــــافــــة ربــــــــات الــــبــــيــــوت إلــــى 
ــة« فـــــي الـــجـــلـــســـة  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــام »عـ ــ ــــظـ نـ
الــمــاضــيــة لــمــجــلــس األمـــــة، جــاء 
ز رفضها 

ّ
ألسباب مستحقة تعز

القانونين.
وقــالــت الــخــالــد، فــي تصريح 
ــز اإلعــــامــــي  ــركـ ــمـ ــالـ ــافـــي بـ ــحـ صـ
لــمــجــلــس األمــــــــة، إنــــهــــا تــقــدمــت 
للجنة التشريعية بطلب تعديل 
قــانــون مــنــع تــعــارض المصالح 
بأن يقتصر تطبيق القانون على 
الــفــئــة الــتــي نــص عليها قــانــون 
إنـــشـــاء هــيــئــة مــكــافــحــة الــفــســاد، 
بهدف حماية صغار الموظفين 
من التعّرض للعقوبات الــواردة 

فيه.
وأوضــحــت أن الفكرة العامة 
لــــلــــقــــانــــون تـــــقـــــوم عــــلــــى فــــرض 
التزامات وعقوبات على الموظف 
الــعــام، مشيرة إلــى أن الموظف 
 لــلــقــانــون - يجب 

ً
الـــعـــام - وفـــقـــا

عليه أن يفصح عّما إذا كان لديه 
تعارض مصالح أو ألحد أقربائه 
مــن الـــدرجـــة الــثــانــيــة، وفـــي حــال 
ــود تـــعـــارض مــصــالــح يجب  وجــ

عليه أن ينهيه.
وبّينت أن عقوبة عدم االلتزام 
بالقانون هي الحبس 3 سنوات 
والغرامة 10 آالف دينار، وتكون 
هذه العقوبة ثابتة عليه؛ سواء 

علم أو لم يعلم بهذا التعارض.
وأكدت الخالد أن هذا القانون 
مـــطـــلـــوب ومـــســـتـــحـــق، لـــكـــن أي 
 ،

ً
قانون يجب أن يكون تنظيميا

ويــحــد مــن جريمة الــفــســاد، لكن 
يجب أال يؤدي إلى ضرر آخر.

وأضـــــافـــــت: »هـــــل الــــكــــل يــعــلــم 
عــن تفاصيل أمــاك أقــربــائــه من 
الدرجة الثانية؟ وهل الموظفون 
الـــصـــغـــار يـــعـــلـــمـــون بــتــفــاصــيــل 

ــتــــي يـــعـــمـــلـــون بــهــا  إداراتــــــهــــــم الــ
وتــعــاقــداتــهــا، ومـــع مــن تتشارك 

وما خططها المستقبلية؟«.
 
ً
وأشـــــارت إلـــى أن هــنــاك بــنــدا
فــي الــقــانــون ينص على أنــه إذا 
ــك الــشــخــص أو أحـــد أقــاربــه 

ّ
تــمــل

نسبة تفوق الـ 5 بالمئة في أسهم 
إحــــــدى الـــشـــركـــات الـــتـــي لــديــهــا 
تعامات مــع الجهة الحكومية 
الـــتـــي يــعــمــل بـــهـــا، فـــهـــذا يعتبر 

تعاُرض مصالح.
وأفــــادت بــأنــه مــن الممكن أن 
يقوم موظف عام باإلفصاح عن 
أن أحد أقربائه يمتلك 4.5 بالمئة 
مــن شــركــة مــعــّيــنــة، وبــالــتــالــي ال 
توجد مخالفة للقانون، ولكن مع 
مــرور الوقت يــؤول إلــى صاحب 
الملكية؛ سواء عن طريق الميراث 
أو الــــمــــصــــاهــــرة أو تـــوزيـــعـــات 
ــدة، لــتــرتــفــع نسبة  ــديــ أســـهـــم جــ
ملكيته إلــى أكثر مــن 5 بالمئة، 
لكن هــذا الموظف ال يعلم بهذا 
التطور، وبالتالي ستطبق عليه 
العقوبة، ألنه لم يفصح ولم يحل 

التعارض الذي نشأ.
ــرورة أن يقتصر  ــ ــــدت ضــ وأكــ
تطبيق القانون على الفئة التي 
نــّص عليها قانون إنشاء هيئة 

مكافحة الفساد من درجة مدير 
 هـــذه الفئة 

ّ
إدارة ومـــا فـــوق، ألن

تـــتـــوافـــر لـــديـــهـــا درايـــــــة بــأعــمــال 
ــيــــن عـــنـــهـــا،  ــمــــســــؤولــ اإلدارة الــ
ولــــديــــهــــم خــــبــــرة وظـــيـــفـــيـــة فــي 
الــعــمــل الــوظــيــفــي الــعــام، واألهـــم 
أنــهــم متخذو قـــرار ومــســؤولــون 
عـــن أي تـــعـــاقـــدات أو تــصــّرفــات 

جهة العمل.
وقــالــت إن الموظف الصغير 
 يــتــم إقــحــامــه فــي هــذه 

ّ
يــجــب أال

»المعمعة«، مضيفة أن القانون 
يــــؤســــس ثـــقـــافـــة جـــــديـــــدة، ألنـــه 
نص على تنظيم دورات تثقيف 

تعريفية للخاضعين له.
ــلــــى أن  وشـــــــــــددت الــــخــــالــــد عــ
امتناعها ورفــضــهــا التصويت 
على القانون جاء حماية لصغار 
مـــوظـــفـــي الــــدولــــة الــعــمــومــيــيــن، 
مـــبـــيـــنـــة أنــــهــــا تــــقــــّدمــــت لــلــجــنــة 
التشريعية بطلب تعديل للقانون 
ــأن يـــكـــون الــخــاضــعــون لـــه هم  بــ
الــفــئــة الــتــي نــص عليها قــانــون 

إنشاء هيئة مكافحة الفساد.
ــا يـــخـــص قــــانــــون ضــم  ــمـ ــيـ وفـ
ربــات البيوت إلــى المستفيدين 
مــن قــانــون تــأمــيــن عــافــيــة، قالت 
الــخــالــد إن األصـــل الــعــام هــو أن 

التأمين ال يكون إال على خدمة 
 الـــنـــظـــام 

ّ
مـــدفـــوعـــة األجــــــــر، لــــكــــن

الصحي بالكويت مجاني بنسبة 
100 بــالــمــئــة )مــــن الــقــطــنــة إلــى 

عملية القلب المفتوح(.
ــافـــت إن تــكــلــفــة الصحة  وأضـ
عــلــى الــمــيــزانــيــة الـــعـــامـــة تــفــوق 
ــنــــار، وتــكــلــفــة نــظــام  الــمــلــيــار ديــ
)عـــافـــيـــة( الـــــذي يــشــمــل شــريــحــة 
الــمــتــقــاعــديــن فــقــط 330 مليون 
ــنـــى أن الـــتـــكـــلـــفـــة  ــمـــعـ ديــــــنــــــار، بـ
 ونصف 

ً
اإلجمالية تبلغ مليارا

 تذهب 
ً
المليار، منها 330 مليونا

ــــى شــــركــــات الـــتـــأمـــيـــن، بــيــنــمــا  إلـ
فـــي الــمــقــابــل الــخــدمــة الصحية 

مجانية.
لت الخالد: »هــل نريد  وتساء
 بالكامل 

ً
 مجانيا

ً
 صحيا

ً
نظاما

 
ً
ــا ــعــ ــوع األجـــــــــــر خــــاضــ ــ ــ ــدفـ ــ ــ أو مـ

ــه إذا  لــلــتــأمــيــن؟« مــشــيــرة إلـــى أنـ
ــم إدخـــــــــال الــــشــــرائــــح األخــــــرى  ــ تـ
الــمــخــتــلــفــة فــســتــصــل مــيــزانــيــة 
الصحة إلى ما بين 2 و2.5 مليار.
وقــــــــالــــــــت: »هـــــــــل األجـــــــــــــدر أن 
تــوجــه هــذه األمـــوال إلــى تطوير 
الـــمـــنـــظـــومـــة الـــصـــحـــيـــة، أو يــتــم 
تحويلها إلــى شــركــات التأمين 
التي قد تحصل على 50 بالمئة 
من هذه الميزانية، وهل أحتاج 
أن أنشئ مستشفيات على أعلى 
مستوى وأطــور الكوادر الطبية 
وأســتــقــدم مستشفيات عالمية، 
أســوة بــدول الخليج، وأن يكون 
كـــــل ذلــــــك أصـــــــــواًل اســـتـــثـــمـــاريـــة 
لـــلـــدولـــة، أو نـــدفـــع األمـــــــوال إلــى 
شركات التأمين، وبالتالي تكون 
أموااًل معدومة ومنتهية، فما هو 

األجدر للعمل؟«.
وقـــالـــت إنـــه »لـــهـــذه األســـبـــاب، 
ــــاب تــحــقــيــق االســـتـــدامـــة  ــــن بـ ومـ
وتـــعـــزيـــز الــمــنــظــومــة الــصــحــيــة 
والمحافظة على المال العام، ال 
أستطيع أن أوافـــق على قانون 

مثل هذا«.

أعضاء اللجنة في اجتماع أمس

عالية الخالد

الشاهين إلدراج 
مادة »األخالق 

ومهارات الحياة«

نافذة نيابيةنافذة نيابية

»اإلسكان« توافق على تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية

أرجعت النائبة عالية الخالد 
رفضها لقانون تعارض 

المصالح الذي أقره مجلس 
األمة بالمداولة األولى إلى 

رغبتها في حماية صغار 
الموظفين، ورفضها تعديل 

»عافية« من باب تحقيق 
االستدامة وتعزيز المنظومة 

الصحية والمحافظة على المال 
العام.

السويط يسأل عن الملحق العسكري بواشنطن
 إلى وزير الدفاع الشيخ 

ً
قدم النائب ثامر السويط سؤااًل برلمانيا

ات وزارة الدفاع حيال استمرار  عبدالله السالم، جاء فيه:  ما إجــراء
الملحق العسكري بواشنطن في تجديد التعاقد مع مكتب المحاماة 
وزيــادة قيمة أتعابه  دون وجــود رخصة قانونية تسمح له بتقديم 
الخدمات االستشارية وممارسة المحاماة فــي الــواليــات المتحدة 
األميركية مما حمل الــــوزارة 585000 دوالر أمــيــركــي؟  مــع تــزويــدي 
بصورة ضوئية من العقد األساسي، وأي عقود أو فواتير إضافية، وما 
إجراءات الوزارة حيال المتسبب في إبرام وتجديد جميع تلك العقود؟
وأضـــاف:  ما المبالغ التي سددها المكتب العسكري بواشنطن 
لمكتب المحاماة بخاف المبلغ المتفق عليه في العقد األساسي؟ و ما 
إجراءات الوزارة، ممثلة بالمكتب العسكري، قبل إبرام عقد االتفاق مع 
جميع مكاتب المحاماة واالستشارات القانونية؟ و ما إجراءاتكم حيال 
سداد المكتب العسكري في واشنطن مبالغ إضافية لمكتب المحاماة 
نظير أتعاب وخدمات تسجيل ملكية شراء عدد أربعة عقارات سكنية 
تابعة ألعضاء المكتب العسكري على الرغم من وجود عقد مبرم مع 

مكتب المحاماة لتقديم االستشارات القانونية وخدمات المحاماة؟

ثامر السويط

عيسى الكندري

5 نواب إلنشاء صندوق معالجة »النصب العقاري«
تــقــدم 5 نــــواب بــاقــتــراح بــقــانــون بــشــأن إنــشــاء 
الصندوق الوطني لمعالجة آثار عمليات النصب 
العقاري، وأن تنتهي مهمته فيما ال يتجاوز ثاث 

سنوات. 
ــدمـــه الــــنــــواب عــــادل  ــــص االقـــــتـــــراح، الــــــذي قـ ونـ
الدمخي، ومحمد المطير، وخالد الطمار، وثامر 
السويط، ومبارك الطشة، على أن ينشأ صندوق 
ذات شخصية معنوية مستقلة يلحق بمجلس 
الــوزراء يسمى »الصندوق الوطني لمعالجة آثار 
عمليات الــنــصــب الــعــقــاري«، ويــتــولــى دون غيره 
ــرار وتــقــديــر الــخــســائــر للمتضررين  ــ حــصــر األضـ
)األفــــراد( نتيجة للتعاقدات العقارية الــتــي تمت 
خــال الفترة مــن عــام 2003 إلــى تــاريــخ نشر هذا 
القانون مع بعض الشركات العقارية المشاركة 
فــي الــمــعــارض الــعــقــاريــة مــن عـــام 2003 إلـــى عــام 
2017، التي قامت بعمليات النصب العقاري، على 
أن ينتهي من مهمته في موعد ال يتجاوز ثاث 
ســنــوات مــن تــاريــخ العمل بــهــذا الــقــانــون ويجوز 

مدها بمرسوم.
وجاء في االقتراح أنه إذا تعددت حاالت النصب 

ــــذات الـــشـــخـــص فــــا مـــانـــع مــــن صـــرف  ــاري لــ ــقـ ــعـ الـ
التعويضات الــمــقــررة لــه عــن كــل حــالــة على حدة 
بــشــرط صـــدور أحــكــام قضائية نهائية لــه ويتم 
صــرف التعويضات الــازمــة بعد بحث كــل حالة 
ــــرى، ومـــن ال يــوجــد له  بــصــورة مستقلة عــن األخـ
أحكام قضائية نهائية فللجنة القضائية القرار 

في تلك الحاالت.
 أن يــخــطــر الـــصـــنـــدوق وزارة 

ً
ــا وتــضــمــن أيـــضـ

المالية بقرارات اللجنة القضائية وتتولى الوزارة 
 لما يرد في هذه القرارات، 

ً
صرف التعويضات وفقا

وبحد أقصى مبلغ 400 ألف دينار، وما زاد على 
ذلك يتم احتساب نسبة 70 في المئة من المبلغ 
الزائد وبحد أقصى مبلغ 100 ألف دينار، وما زاد 
على ذلك فتكون النسبة 50 في المئة من المبلغ 
الــمــتــبــقــي، عــلــى أن يــتــم ســــداد الــمــبــالــغ المتبقية 
من النسب بعد ســداد المحكوم عليه أو التنفيذ 
على أمواله من قبل الدولة، ويتم الصرف حسب 
ات واألولـــويـــات وبالكيفية الــتــي يقررها  االجــــراء

مجلس الوزراء. 

نواب لمنع االختالط في جميع مرافق الجامعة 
تقّدم 5 نواب هم خالد الطمار، وحمدان العازمي، 
وحمد العبيد، وأسامة الشاهين، ومحمد هايف، 
باقتراح بقانون بتعديل المادة األولى من القانون 
رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم التعليم العالي في 
جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة.
ونص على أن ُيستبدل بنص المادة األولى من 
الــقــانــون رقــم ٢٤ لسنة ١٩٩٦ الــمــشــار إلــيــه النص 
اآلتـــي: »فــي سبيل الــوصــول إلــى الــوضــع الشرعي 
األمثل تقوم الحكومة خال مدة ال تجاوز خمس 
ســنــوات مــن تــاريــخ العمل بهذا الــقــانــون بتطوير 
المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة 
الـــكـــويـــت والـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــلــتــعــلــيــم الــتــطــبــيــقــي 
والـــتـــدريـــب، بــمــا يــضــمــن مــنــع االخـــتـــاط بــوضــع 
 
ً
 تاما

ً
أماكن خاصة للطالبات تكون مفصولة فصا

ومعزولة، في مبنيين مفصولين على أن تشمل تلك 
المباني قاعات الــدرس والمختبرات والمكتبات 
واألنشطة والخدمات التربوية واإلداريــة وجميع 
 ،

ً
المرافق، على أن تلتزم الحكومة بهذا الفصل حاليا

وعند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات 
السابقة ويتم تنفيذها«.

وجاء في المذكرة اإليضاحية لاقتراح: تنص 
المادة 2 بالدستور الكويتي على أن »دين الدولة 
ــــام، والــشــريــعــة اإلســامــيــة مــصــدر رئيسي  اإلســ
للتشريع«، ومن هذا المنطلق جاء التعديل الواضح 
والصريح على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٦ ليعّبر 
عّما توافق وصّوت عليه باإلجماع مجلس األمة عام 
۱۹۹٦ بمنع االختاط في جامعة الكويت والهيئة 
الــعــامــة للتعليم التطبيقي والــتــدريــب والكليات 
والمعاهد التابعة لها، وتأكيدا على الفصل التام 
والـــعـــزل فـــي مبنيين مــفــصــولــيــن لــلــطــالــبــات بكل 
الــمــبــانــي والــقــطــاعــات والــمــخــتــبــرات والــخــدمــات، 
ومنع اختاط الطاب والطالبات، وذلك بما يوافق 
 للتأكيد 

ً
الشريعة اإلسامية حول هذا األمر، وأيضا

وبعبارات قاطعة شافية وكافية على ذلك في قاعات 
الدارسة والمباني والمختبرات والخدمات، وكل 
ما يشير إليه القانون، إضافة إلــى الفصل وعدم 
االختاط أيضا بالتعليم العام والخاص بجميع 
مراحله وبمبان منفصلة بمداخلها ومخارجها من 
بداية المرحلة االبتدائية حتى الجامعة، وينفذ هذا 

القانون من العام المقبل.

عيسى الكندري لزيادة مخصصات 
العالج بالخارج %50

تقّدم النائب عيسى الكندري باقتراح برغبة نص على »زيادة 
مخصصات المرضى ومرافقيهم الذين يعالجون في الخارج على 

نفقة الدولة بنسبة ال تقل عن 50 بالمئة«.
وعزا الكندري اقتراحه الى »مراعاة لظروف المرضى ومرافقيهم 
في الخارج وما يعانونه من أعباء مالية أثناء تلقيهم العاج في 
 
ً
الخارج من زيادة غاء المعيشة والسكن في تلك البلدان، وإيمانا

ا بحقهم وواجبنا الذي يحتم علينا الوقوف الى جانبهم أثناء 
ّ
من

عاجهم بالخارج«.
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جمعية مشرف تطلق مهرجان »مسك الختام« بـ 1000 صنف
• الفضالة: خصومات تصل إلى 75% للمساهمين • اليحيا: إلغاء تأجير الرفوف ال يخفض األسعار

ــــال رئـــيـــس مــجــلــس إدارة جــمــعــيــة مــشــرف  قـ
الــتــعــاونــيــة، خــالــد الــفــضــالــة، إن مــهــرجــان مسك 
الــخــتــام يعتبر خــتــامــا لــمــهــرجــانــات تسويقية 
توالت على مدار العام، وتمّيز بنسبة خصم تصل 
إلى 75 بالمئة للمساهمين بغرب مشرف على 
بعض األصناف ألصحاب بطاقات العائلة، و60 
بالمئة لعموم المستهلكين في السوق المركزي.

وبـــّيـــن الـــفـــضـــالـــة، خــــال افـــتـــتـــاح الــمــهــرجــان 
بحضور أعــضــاء مجلس اإلدارة أن المهرجان 
الخاص بالمساهمين يستمر حتى الغد، وتم 
انتقاء مجموعة من األصناف التي تلقى اهتماما 
مــن المساهمين، مــع اخــتــيــار أفــضــل الــمــاركــات 
المشهورة ومــراعــاة التنوع في المنتجات، في 
حــيــن يستمر مــهــرجــان مــســك الــخــتــام بالسوق 
الــمــركــزي وضــاحــيــة مــبــارك العبدالله حتى 25 

الـــجـــاري، ويــضــم تشكيلة كــبــيــرة مــن األصــنــاف 
تـــجـــاوزت 1000 صــنــف بــمــشــاركــة واســـعـــة من 
الشركات العالمية والمحلية، وصلت إلى 150 

شركة.
وتــابــع أن مــهــرجــان مــســك الــخــتــام يتميز كل 
عام بتنوع األصناف بشكل مكثف، مما يجعله 
يحظى بإقبال كبير من اللحظة األولى النطاقه، 
مشيرا إلى أنه تم كذلك إطاق مهرجان صيدلية 
ــرب مـــشـــرف بــخــصــم يــصــل إلــــى 60  ــ مـــشـــرف وغـ

بالمئة.
وأضــاف الفضالة أن مجلس اإلدارة حريص 
ــام مــتــمــيــز لــلــمــســاهــمــيــن  ــ دائــــمــــا عـــلـــى تـــقـــديـــم عـ
وأبناء المنطقة، حيث تم توفير خدمات جديدة 
للمساهمين عبر مجموعات تسويقية تتناسب 
مــع احتياجاتهم، ومنها المجموعة الصحية 

التي شملت منتجات لتقوية المناعة والصحة 
العامة، إلى جانب المجموعة الغذائية للمنتجات 
األســـاســـيـــة ذات الــطــلــب الـــعـــالـــي، والـــتـــي جــرى 

تقديمها بأسعار رمزية.
وأضـــاف: لقد استحدثنا خدمة جديدة ألول 
مــرة على مستوى الجمعيات التعاونية، وهي 
»بطاقة المواليد الجدد« للمساهمين، من خال 
تقديم بطاقة مشتريات بخصومات تصل إلى 40 
بالمئة لتأكيد الدور االجتماعي الرائد لجمعية 
مشرف التعاونية في تقديم كل جديد من أنشطة 
ومشاركة المساهمين مناسباتهم السعيدة، كما 
تعّبر البطاقة عن مساهمة إدارة الجمعية في 
دعم األســرة ومحاربة موجة الغاء، كاشفا أنه 

يتم التحضير لتوزيع سلة الشتاء.
بـــــــدوره، قــــال رئـــيـــس لــجــنــة الــمــشــتــريــات في 

الــجــمــعــيــة، مـــعـــاذ الــيــحــيــا، إن مـــهـــرجـــان مسك 
الــخــتــام هــو أهــم المهرجانات السنوية لعموم 
المستهلكين في سوق مشرف وضاحية مبارك 
العبدالله، يشتمل على تخفيضات تشمل 1000 
صنف، التزمت الشركات بتوفيرها طــوال أيام 
المهرجان، مشيرا إلى أن نجاح المهرجان يعد 

نجاحا لمجلس اإلدارة والشركات.
وبـــســـؤال لـــه عـــن مــطــالــبــة الــبــعــض بــإلــغــاء 
حترم، 

ُ
تأجير الرفوف، ذكر أنها وجهة نظر ت

لكنها عمليا غير مفيدة للجمعية، لكونها 
تحرم الجمعية من جانب مهم من إيراداتها، 
وتقلص من مصروفاتها واإلنــفــاق على بند 
الخدمة االجتماعية ودعم الطاب واألنشطة، 
موضحا أن تأجير الرفوف ال يؤثر في األسعار 

إطاقا.

جولة على السلعرئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية مشرف خال افتتاح المهرجان

»المهندسين«: تعديل التركيبة 
السكانية يحتاج إلى كوادر مهنية

دعت جمعية المهندسين، الى االنتقال من التعليم األكاديمي 
الى المهني ومحاكاة المتطلبات الحرفية والمهنية التي تحتاجها 
برامج االستدامة البشرية التي ننشدها، مشيرة إلــى أن تعديل 

التركيبة السكانية يحتاج إلى مزيد من الكوادر المهنية.
جــاء ذلــك في ورقــة قّدمها أمين سر الجمعية م. فهد العتيبي 
أمام المؤتمر العلمي الدولي الثاني عشر لاتحاد العربي للتنمية 
المستدامة والبيئة، الــذي عقد أخــيــرا فــي جامعة الـــدول العربية 
بالقاهرة تحت عنوان »التعليم من أجــل تحقيق أهــداف التنمية 
المستدامة - استدامة النمو في العالم العربي«، وذلــك بمشاركة 
أمين السر المساعد وعضو مجلس اإلدارة م. حمود الهدية وعضو 

مجلس اإلدارة م. علي محسني.
وعرض العتيبي الجهود التطوعية لجمعية المهندسين في دعم 
خطط الدولة التنموية التي تعزز االستدامة في الباد، موضحا أن 
مؤسسات الدولة المعنية في الكويت تعمل على تنفيذ خططها 
وبرامج عملها في ظل قانون بيئي جديد هدفه المحافظة على 

البيئة وتعزيز مواردها.
وأشــار إلى اعتماد توصية المؤتمر لتعزيز وتقوية منظمات 
الــمــجــتــمــع الــمــدنــي لــلــقــيــام بـــدورهـــا فــي تحقيق أهــــداف التنمية 
المتستدامة، ووضع رؤية ونظم تعليمية جديدة ومتطورة لضمان 

مستقبل مستدام أفضل.

وفد »المهندسين« خال مشاركته في المؤتمر

 لـ »اإلقامة« وتحرير 527 مخالفة مرورية
ً
ضبط 49 مخالفا

»المرور« شن حمالت على أسواق القرين والعارضية وخيطان والفروانية
• محمد الشرهان

نفذ قطاع المرور والعمليات 
ــــات األمـــنـــيـــة  ــمـ ــ ــحـ ــ  مــــــن الـ

ً
عـــــــــــددا

ــتـــهـــدفـــت مــنــطــقــة  ــيـــة اسـ ــيـــدانـ ــمـ الـ
ــيــــرة الـــحـــرفـــيـــة »أســــــــواق  أبــــوفــــطــ
ــن« ومــــنــــاطــــق الـــعـــارضـــيـــة  ــريــ ــقــ الــ
الــحــرفــيــة وخــيــطــان والــفــروانــيــة 

والفردوس.
وقــــال ضــابــط قــســم الــعــاقــات 
ــة  ــروريــ ــمــ ــة الــ ــيــ ــوعــ ــتــ ــة والــ ــامــ ــعــ الــ

بــــــاإلدارة الــعــامــة لــلــمــرور الــرائــد 
عــبــدالــلــه بــوحــســن، فـــي تــصــريــح 
صحافي، أمس، إن اإلدارة العامة 
لــشــرطــة الــنــجــدة بــمــشــاركــة إدارة 
ــرق الـــشـــمـــالـــيـــة والــجــنــوبــيــة  ــطــ الــ
وإدارة األرتال طوقت مساء أمس 
األول منطقة أبو فطيرة الحرفية 
»أســـواق القرين« حيث تــم ضبط 
، وصادر 

ً
شخص مطلوب جنائيا

ــبــــس، كـــذلـــك  ــالــــحــ ــكــــم بــ ــه حــ ــقـ ــحـ بـ
ــات مــطــلــوبــة  ــبـ ــركـ ضـــبـــط أربــــــع مـ

لجهات أمنية وقضائية. وأضاف 
 
ً
بوحسن أن الحملة أسفرت أيضا
 لــقــانــون 

ً
عـــن ضــبــط 48 مــخــالــفــا

 
ً
اإلقــامــة والــعــمــل، منهم 29 وافـــدا
مسجلة بحقهم قــضــايــا تغيب، 
 تــبــيــن أن إقــامــاتــهــم 

ً
و19 وافـــــــدا

 
ً
منتهية منذ فترة طويلة، مشيرا

 
ً
إلى أن رجال األمن تمكنوا أيضا

 ال يحملون 
ً
من ضبط 20 شخصا

إثبات شخصية، ووافد تبين أنه 
ــبـــاد بــتــأشــيــرة منتهية  ــل الـ دخــ

 إلــى أن رجال 
ً
الصاحية، مشيرا

األمن في اإلدارة العامة لدوريات 
ــنــــجــــدة حـــــــــرروا خـــال  شــــرطــــة الــ

الحملة 236 مخالفة مرورية.
من جهة أخــرى، قال بوحسن، 
إن رجــــــــــال الـــــــمـــــــرور فــــــي إدارة 
الـــتـــنـــســـيـــق والـــمـــتـــابـــعـــة لــقــطــاع 
التخطيط والــبــحــوث فــي اإلدارة 
العامة للمرور نفذوا حملة أمنية، 
استهدفت مركبات األجرة الجوالة 
واألجــرة تحت الطلب، ودراجــات 

ــيـــل الـــطـــلـــبـــات،  ــات تـــوصـ ــبــ ــركــ ومــ
أسفرت عن تحرير 291 مخالفة 
ــــة 18  ــالـ ــ ــة مـــتـــنـــوعـــة، وإحـ ــ ــــروريـ مـ
دراجــــة تــوصــيــل طــلــبــات مخالفة 
إلى كراج الحجز بــاإلدارة العامة 

للمرور.

مركبة مستهتر

مــن جهته، تمكن قــطــاع األمــن 
 بمديرية أمن محافظة 

ً
العام ممثا

األحمدي، من ضبط مركبة ظهرت 
بــمــقــطــع فــيــديــو مــــتــــداول وتــقــوم 
بـــأعـــمـــال االســـتـــهـــتـــار والـــرعـــونـــة 
معرضة حــيــاة اآلخــريــن للخطر، 
وتــــــــم تــــحــــريــــر عــــــــدة مـــخـــالـــفـــات 
اســتــهــتــار ورعـــونـــة - عـــدم وضــع 
لوحات مركبة - وضع ملصقات - 
تلف صبغ المركبة إثر استهتار، 
وتــمــت إحــالــة الــمــركــبــة الـــى كــراج 

الحجز.
ودعـــت اإلدارة العامة للعاقات 

ــائـــدي  ــــي جـــمـــيـــع قـ ــنـ ــ واإلعــــــــــام األمـ
ــزام  ــتــ الـــمـــركـــبـــات إلـــــى ضـــــــرورة االلــ
ــة لـــهـــم  ــ ــايـ ــ ــمـ ــ بـــــقـــــانـــــون الــــــــمــــــــرور حـ

ولمستخدمي الطريق، وعدم التردد 
باالتصال على هاتف الطوارئ )112( 
في حال رصد أي مخالفات مرورية.

التدقيق األمني على اإلثبات الرسمي خال الحملة

الكويت األقل في نسب معدالت وفيات األطفال حديثي الوالدة
»دار الشفاء« تنظم المؤتمر السنوي الرابع لألطفال حديثي الوالدة برعاية وزارة الصحة

ــقــــت أمــــــــس فـــعـــالـــيـــات  ــلــ ــطــ انــ
المؤتمر السنوي الرابع لألطفال 
حديثي الــــوالدة بــرعــايــة وزارة 
ــيــــل  ــوكــ ـــور الــ ــ ــــضــ ــ ــــة وحـ ــــحـ ــــصـ الـ
ــشــــؤون الـــخـــدمـــات  الـــمـــســـاعـــد لــ
الطبية األهلية ومشاركة أكثر 
من 200 متخصص بالقطاعين 
الــعــام والــخــاص فــي قــطــاع طب 
األطــــفــــال حـــديـــثـــي الــــــــوالدة مــن 
داخل وخارج الكويت ومشاركة 
دولــيــة ألكــثــر مــن 10 متحدثين 

حول العالم. 
ــأتــــي تــنــظــيــم مــســتــشــفــى   ويــ
دار الشفاء لهذا الحدث بعنوان 
 »NEONATAL CARE BUNDLES«
ــــي إطـــــــار اهـــتـــمـــامـــهـــا الــكــبــيــر  فـ
ــال حــــديــــثــــي الــــــــــوالدة،  ــ ــفـ ــ ــــاألطـ بـ
باعتباره من أكثر المستشفيات 
الخاصة في عدد األطفال الذين 
تـــتـــم والدتـــــهـــــم عـــلـــى مــســتــوى 

الكويت. 
 كـــــمـــــا أن هــــــــــذا الــــمــــؤتــــمــــر 
الــســنــوي، أصــبــح مــحــط أنــظــار 
الكثير من المتخصصين على 

مــســتــوى الــعــالــم، حــيــث يــشــارك 
10 متحدثين مــن دول العالم، 
ــتـــطـــورات  ــتـــنـــاولـــون أحــــــدث الـ يـ
الطبية العالمية في مجال طب 
األطـــفـــال حــديــثــي الــــــوالدة، كما 
يشهد المؤتمر خال فعالياته 
التي تمتد لمدة ثاثة أيام ورش 
عمل متطورة حول طب األطفال 
حــديــثــي الـــــوالدة بـــواقـــع ورشـــة 

لكل يوم. 

انخفاض ملحوظ

ــاق، قـــالـــت  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــذا الـ وفـــــــي هـــــ
ــة وزيــــــــــــر الـــــصـــــحـــــة فـــي  ــلــ ــثــ ــمــ مــ
الــمــؤتــمــر د. فــاطــمــة الــنــجــار إن 
الـــمـــعـــدالت الــطــبــيــعــيــة لــوفــيــات 
األطفال حديثي الوالدة سجلت 
 عــلــى مر 

ً
 مــلــحــوظــا

ً
انـــخـــفـــاضـــا

العقود الثاثة الماضية، بسبب 
الــــتــــطــــور الـــبـــحـــثـــي الــمــســتــمــر 
لــتــطــويــر الــمــعــايــيــر الــطــبــيــة في 
ــة  ــاالت األمـــومـ ــ الـــتـــعـــامـــل مــــع حــ

وحديثي الوالدة. 

 وذكـــرت النجار أن الكويت 
ــل في  ــــدول األقــ تــعــد مـــن بــيــن الـ
وفـــيـــات حــديــثــي الـــــــوالدة، كما 
 
ً
أن وزارة الصحة ال تألو جهدا
فــي التعاون مــع كافة الجهات 
 
ً
 وإقـــلـــيـــمـــيـــا

ً
الـــمـــعـــنـــيـــة مـــحـــلـــيـــا

 فـــــي الـــســـعـــي نــحــو 
ً
ــا ــيــ ــمــ ــالــ وعــ

خفض هذه الحاالت إلى الحد 
األدنى. 

 وتــقــدمــت الــنــجــار بــالــشــكــر 

لــــــجــــــزيــــــل إلدارة وطـــــــواقـــــــم  ا
مستشفى دار الــشــفــاء إلعـــداد 
أعـــمـــال الــمــؤتــمــر وتــنــفــيــذه في 
أبــهــى صـــورة، وهــو مــا يعكس 
الــحــرص على تعزيز التعاون 
ــة بـــيـــن الـــمـــؤســـســـات  ــراكــ ــشــ والــ
الـــطـــبـــيـــة الـــحـــكـــومـــيـــة مــمــثــلــة 
فـــي وزارة الــصــحــة بــالــكــويــت 
والمؤسسات األهلية لتطوير 
الرعاية الصحية والتي تمثل 

شــراكــة فاعلة يحتذى بها في 
تكوين نظرة مستقبلية تسهم 
في االرتقاء بالرعاية الصحية 

إلى أعلى المستويات. 
 وأضافت: »أتوجه بخالص 
الــدعــاء بـــأن يحفظ الــلــه قــيــادة 
ــي أولـــــــــــــت جـــل  ــ ــ ــتـ ــ ــ الــــــكــــــويــــــت الـ
اهــتــمــامــهــا لــلــقــطــاع الــصــحــي 
وعــلــى رأســهــا صــاحــب السمو 
ــيــــخ نـــــواف  ــر الـــــبـــــاد الــــشــ ــ ــيـ ــ أمـ

ــي عــهــده  ــ ــمــــو ولــ األحـــــمـــــد، وســ
األمين الشيخ مشعل األحمد«. 

ورش عمل متخصصة 
من جهته، قال رئيس الهيئة 
الطبية في مستشفى دار الشفاء 
د. محمد إسماعيل إن المؤتمر 
 
ً
ــفــــاء ســـنـــويـــا تـــنـــظـــمـــه دار الــــشــ
مــنــذ عـــام 2017، ويــتــنــاول هــذا 
العام العديد من الموضوعات 
ــال طـــب  ــ ــــجـ ــمـ ــ الــــمــــتــــخــــصــــصــــة بـ
ــــي الـــــــــــــوالدة،  ــثـ ــ ــــديـ األطــــــــفــــــــال حـ
ــا: الـــرعـــايـــة الــمــركــزة  مـــن أبــــرزهــ
لـــحـــديـــثـــي الـــــــــوالدة والـــســـونـــار 
لـــلـــقـــلـــب والــــجــــهــــاز الـــتـــنـــفـــســـي، 
ــة إلــــى الــمــوضــوعــات  ــافـ بـــاإلضـ
األخــرى التي تخص التطورات 
الطبية العالمية في هذا المجال. 
وأشــــار إلـــى أن نــجــاح المؤتمر 
يــعــكــس اهــتــمــام مستشفى دار 
الشفاء الكبير بهذا التخصص 
 أن المستشفى يسجل 

ً
خصوصا

أعلى نسب الوالدة على مستوى 
القطاع الطبي الخاص. 

 ولفت إلــى أن مستشفى دار 
الشفاء يهتم بحديثي الــوالدة 
في العناية المركزة أو حديثي 
 
ً
الوالدة بشكل طبيعي، مضيفا
أن الــمــســتــشــفــى حـــريـــص عــلــى 
متابعة أبرز التطورات العالمية 
ــال طــب  ــ ــــجـ ــة فـــــي مـ ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ واإلقــ

حديثي الوالدة. 
 وبــيــن أن المؤتمر سيشهد 
ــي تــمــتــد  ــتــ ــيـــاتـــه الــ ــالـ خــــــال فـــعـ
ــة ايـــــــام ورش  ــلـــى مـــــــدار ثــــاثــ عـ
عمل متخصصة بــواقــع ورشــة 
. وأكــد اسماعيل أن 

ً
عمل يوميا

مستشفى دار الــشــفــاء حريص 
وبــشــكــل مــتــواصــل عــلــى تــبــادل 
الــخــبــرات مــع مختلف الجهات 
الحكومية والــخــاصــة مــن أجــل 
اإلســــهــــام واالرتـــــقـــــاء بــالــقــطــاع 
الطبي في دولة الكويت والعمل 
عــلــى تــوفــيــر أفـــضـــل الــخــدمــات 

والعناية الصحية.

جزيل الشكر 
لمستشفى 
دار الشفاء 

على تنظيم 
فعاليات 
المؤتمر

د. فاطمة النجار

»دار الشفاء« 
تتابع كل 

التطورات في 
طب حديثي 

الوالدة
د. محمد إسماعيل

د. عبدالله التهامي ود. محمد إسماعيل والسيدة نرجس اليوسفي ود. فاطمة النجار

مشاركون في المؤتمر أحد المتحدثين في الورشجانب من الحضور

مستشفى دار الشفاء

د. محمد إسماعيل د. ريما الصوان

د. فاطمة النجار

https://www.aljarida.com/article/8194
https://www.aljarida.com/article/8193
https://www.aljarida.com/article/8191
https://www.aljarida.com/article/8187
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تحولنا من اللغة 
الكالمية إلى اللغة 

المعتمدة على 
الصورة

الغيث

 »لن أسالكُم« 
للبابطين فازت 
بجائزة أفضل 
قصيدة مغناة 

وشدت بها والء 
الجندي بحفل 

التتويج

عبدالعزيز البابطين يحصد جائزة األمير عبدالله الفيصل
ج األمــيــر خــالــد الفيصل،  تـــوَّ
ــار خــــــــــادم الـــحـــرمـــيـــن  ــشــ ــتــ ــســ مــ
ــر مــنــطــقــة مــكــة  ــيـ الــشــريــفــيــن أمـ
المكرمة ورئيس مجلس أمناء 
أكاديمية الشعر العربي، أمس 
األول، الفائزين بجائزة عبدالله 
الــفــيــصــل لــلــشــعــر الـــعـــربـــي فــي 
موسمها الــرابــع 2022م، حيث 
جرى تكريم الفائزين بالجائزة 
فــــــي قــــبــــة جــــــــدة »ســــــــوبــــــــردوم« 
بالسعودية، وتــم خــال الحفل 
ــر عـــبـــدالـــعـــزيـــز  ــاعــ ــشــ تــــكــــريــــم الــ
البابطين، الفائز بجائزة أفضل 
قــصــيــدة مــغــنــاة عـــن قــصــيــدتــه 
)لــن أســاكــُم(، أداء الفنانة والء 
الجندي، والتي تغنت بها خال 

حفل التتويج.
وحققت قصيدة »لن أساكُم« 
على منصة »يوتيوب« أكثر من 
3 مــايــيــن مــشــاهــدة، وحــصــدت 
الــــــمــــــركــــــز الــــــثــــــالــــــث عـــــشـــــر فـــي 
الــمــحــتــوى الـــرائـــج للموسيقى 
بالسعودية على ذات المنصة، 
ــعــد من 

ُ
 فـــازت بجائزة ت

ً
وأيــضــا

أهم الجوائز الشعرية في الوطن 

الـــعـــربـــي، والــــفــــوز بـــهـــا مـــدعـــاة 
لــاعــتــزاز، الســيــمــا أنــهــا تحمل 
ــــم شـــاعـــر مــمــيــز فــــي الـــوطـــن  اسـ
الــعــربــي، وهـــو األديــــب عبدالله 

الفيصل، رحمه الله.
ــد  ــ ــة، أكـ ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ وبـــــــهـــــــذه الـ
ــائــــزة،  ــيـــن أهـــمـــيـــة الــــجــ ــابـــطـ ــبـ الـ
ــة،  ــ ــيـ ــ ــبــــارهــــا جـــــائـــــزة دولـ ــتــ بــــاعــ
تحظى بــرعــايــة األمــيــر الشاعر 
خـــالـــد الــفــيــصــل، وتــحــمــل اســم 
األمير األديب عبدالله الفيصل، 
 عــن أهدافها 

ً
رحمه الــلــه، فضا

الثقافية، التي تنعكس آثارها 
فــي الــمــشــهــد األدبــــي والــثــقــافــي 

العربي والعالمي. 
وأضـــــاف الــبــابــطــيــن أن فــرع 
القصيدة المغناة يحفز الشعراء 
إلبــراز جماليات اللغة العربية 
الــفــصــحــى فــي األغــنــيــة، ويعيد 
مــكــانــتــهــا الــثــقــافــيــة والــطــربــيــة 
لمسامع الجميع، ويحقق الهدف 
األســـــمـــــى فـــــي تـــعـــزيـــز الـــهـــويـــة 
العربية وأهمية اللغة العربية 
لدى األجيال الحالية والقادمة.

ُيذكر أن جائزة األمير عبدالله 

الــفــيــصــل لــلــشــعــر الـــعـــربـــي هي 
جائزة أدبية منشؤها سعودي، 
ــيــــة عـــالـــمـــيـــة،  ــتــــهــــا عــــربــ ووجــــهــ
تـــســـتـــهـــدف تـــقـــديـــر الــمــبــدعــيــن 
والمبدعات الــعــرب المتميزين 
ــعــــربــــي  فــــــي مـــــجـــــال الــــشــــعــــر الــ
، المتجدد 

ً
الفصيح، األصيل بنية

 ورؤية، أطلقها األمير خالد 
ً
فكرا

ــن خــــــال جــامــعــة  ــ الـــفـــيـــصـــل، مـ
ــائــــف، مــمــثــلــة بــأكــاديــمــيــة  الــــطــ
الشعر العربي، وحققت الجائزة 
 مــنــقــطــع الــنــظــيــر خــال 

ً
نــجــاحــا

السنوات الماضية، وبلغ عدد 
الــمــشــاركــات فــي الــمــوســم األول 

47 مــشــاركــة، والــمــوســم الثاني 
90 مشاركة، وفي الموسم الثالث 
139 مشاركة، والموسم الرابع 

323 مشاركة من 21 دولة.

من حفل التتويج

الحراك الثقافي والفني الذي يقوده »الملتقى الثقافي« 
ز إلعادة 

ِّ
منذ 2012، بقيادة األديب طالب الرفاعي، محف

التفكير في عدة أمور بملف الثقافة، على رأس ذلك؛ ان 
 ال يحتاج لكثير من 

ً
الجهد الــرصــيــن والمهني أحــيــانــا

الــمــال أو الــبــشــر، بــل يتطلب تــوافــر اإلخـــاص واإليــمــان 
؛ أن جمعيات النفع العام 

ً
بما نقوم به من مهمة، وثانيا

المعنية بالثقافة تملك ما ال تملكه المنتديات األسرية 
الخاصة، لكن األخيرة تفوز بجائزة التغيير بشكل أسرع 

وأكثر فاعلية.
طــالــب الــرفــاعــي يــديــر هـــذا »الــمــلــتــقــى« بــأفــراد أســرتــه 
الجميلة؛ زوجته الكريمة د. شروق الصوان، مع ابنتيه 
الشغوفتين بالعلم والثقافة: د. فرح ودكتورة المستقبل 
ــرة الــصــغــيــرة هــي مــن تــقــوم بــكــل هــذا  فـــاديـــة... هــذه األسـ
الجهد المضني؛ من إعداد للمواضيع، واختيار وتواصل 
مـــع الـــضـــيـــوف، وتـــرتـــيـــب الـــبـــيـــت، وتـــوفـــيـــر مــســتــلــزمــات 
الندوات، وتجهيز مائدة صغيرة ومميزة تحمل فنون 
د. شــروق فــي إعـــداد الــطــعــام، وصـــواًل إلــى توفير خدمة 

ركن سيارات الضيوف. 
 
ً
 ثــانــيــا

ً
ــبـــح بـــيـــتـــا ــالـــب بــمــلــتــقــاه الـــثـــقـــافـــي أصـ بـــيـــت طـ

لضيوفه وجمهوره العريض، بما يحمله من حميمية 
وتـــرحـــاب، وقـــد ســاهــم أيــمــا مــســاهــمــة فــي حــشــد طــاقــات 
األدباء والُكتاب وأصحاب الفكر، وتشجيعهم من خال 
 ومــنــصــة لــتــبــادل 

ً
ــبـــح مـــكـــانـــا اجــتــمــاعــه الـــشـــهـــري، وأصـ

اآلراء واستكشاف مستجدات الشأن الثقافي الكويتي 
 ألخــــذ الــمــشــورة 

ً
والـــعـــالـــمـــي، بـــل وتـــطـــور لــيــكــون مــكــانــا

للمشاريع الجديدة، وتبادل المعلومات، وتقديم العون 
في مجاالت الكتابة والنشر.

 يرصد 
ً
 مطبوعا

ً
 سنويا

ً
ُيصِدر الملتقى الثقافي تقريرا

فــيــه حــصــاد الــمــوســم، ونــحــن الــيــوم عــلــى أعــتــاب تــوديــع 
الموسم الحادي عشر. ومن تصفحي للمواسم التي لم 
 ،

ً
ن لــي أن مجال الثقافة واســع جــدا أحضر بعضها تبيَّ

ى الملتقى 
َّ
ويصل إلى جوانب ال تطرأ على البال، فقد تول

مناقشة العديد من المواضيع المرتبطة بالشأن الثقافي، 
حتى تلك التي تبدو لنا أنها على غير صلة بذلك، كما 
 
ً
 كبيرا

ً
استضاف العديد من وزراء اإلعام والثقافة، وعددا

من المفكرين واألدباء العرب والعالميين. وهذا ما يثبت 
قناعتي الشخصية بــأن الثقافة باتت مسألة سلوكية 

يومية بحتة هدفها تمدين اإلنسان.
عــلــى الــصــعــيــد الــشــخــصــي أتــمــنــى أن يــتــكــرر نــمــوذج 
ــاكـــن أخــــرى تــعــالــج  الــمــلــتــقــى الــثــقــافــي فـــي بــيــوتــات وأمـ
قضايا المسرح، الموسيقى، اإلعام وهكذا، لقناعتي بأن 
 من عمل بعض المؤسسات 

ً
الجهود الشخصية أوقع أثرا

ألسباب كثيرة، ليس المجال هنا لذكرها.
أدام الله هذا البيت العامر بأسرته الجميلة، ليستمر 
في رسالته الحضارية، وتحية لمن ساندوا الفكرة وال 
يــزالــون: األديــبــة الــرائــعــة ليلى العثمان، الــراحــل األديــب 

إسماعيل فهد إسماعيل، فهد الهندال، هدى الشوا، 
د. علي العنزي، ومحمد جواد وآخرين.. ومسك الختام 

ونور البيت د. شروق الصوان.

• نــــبــــدأ مــــن حـــيـــث بـــــــدأت أنـــــت حــيــن 
اتضحت بوادر موهبتك.

- كــانــت الــمــقــدمــة فــي طــفــولــتــي، التي 
تــأثــرت بطبيعة السلمية بــريــف حــمــاة، 
والـــتـــي كـــان لــهــا دور أســـاســـي فـــي خلق 
الوعي الجمالي في نفسي، ومن ثم بدأت 
أخــــط أولــــى رســـومـــاتـــي الــعــفــويــة، وكـــان 
جدي هو المشجع األول، ومن ثم أخوالي، 
الــذيــن انــتــبــهــوا إلـــى مــوهــبــتــي الــمــبــكــرة، 
واألقـــــــارب، حــيــث تــنــبــأوا لـــي بمستقبل 
فــنــي كــبــيــر، ونــصــحــوا والــــدي بـــأن يهتم 
بي وبموهبتي، لكن لألسف والدي كان 
ال يعير لذلك األمر أهمية، ويريدني فقط 
أن أدرس الفروض المدرسية، وأن أتفوق، 
 في المواد العلمية، والتي كنت 

ً
خصوصا

أمقتها، ألنها جافة وصعبة.
• كيف تعاملت مع هذا الصراع بين 

الواقع والمأمول؟
ــة غـــيـــر  ــ ــويـ ــ ــفـ ــ - الـــــــبـــــــدايـــــــات كــــــانــــــت عـ
منضبطة، وهــائــمــة، لــدرجــة أثـــرت على 
اخــتــيــاراتــي فــيــمــا بــعــد، وبــســبــب ضغط 
األهل والصراع الختيار فرع الحقوق في 
المرحلة الجامعية، فقمت بالتعويض، 
، عن كلية الفنون، بانتسابي 

ً
ولو جزئيا

لمركز أدهم إسماعيل للفنون التشكيلية، 
حتى تخرجت في الحقوق بعد معاناة 
نفسية عميقة عــام 2006، فيما كنت قد 
حصلت على شهادة الفنون التشكيلية 
عام 1997، وقررت احتراف النحت، بعد 
ــة الــحــقــوق هــي المنغص  أن كــانــت دراسـ
 والعائق أمام تفرغي للفن )كالعزف 

ً
دائما

على آلة العود، الذي بدأته منذ المرحلة 
 
ً
(، فكنت دائما

ً
الثانوية، واحترفته أيضا

ــد نــفــســي فـــي مــفــتــرق طــــرق؛ الــحــقــوق  أجـ
 عن 

ً
والموسيقى والرسم والنحت، فضا

أهــمــيــة الــحــصــول عــلــى وظــيــفــة، لضمان 
دخـــل شــهــري، لــكــن عــنــدمــا تــخــرجــت في 

الحقوق تنفست الصعداء.
• مــتــى شــعــرت بــالــتــحــرر مــن كــل تلك 

القيود؟
- حين بدأت بالتفرغ الكامل للنحت، 
حسمت أمري، واعتبرت الفنون األخرى 
 لــــه، ومــكــمــلــة لــه، 

ً
الــتــي أمـــارســـهـــا رديـــفـــا

 بـــعـــد أن احـــتـــرفـــتـــه، وصــــار 
ً
خـــصـــوصـــا

مصدر دخلي الوحيد، كما أنني وجدت 
ضالتي في تجسيد أفكاري وفلسفتي، 
واستنطاقها من صميم الصخر األصم، 
ــم طــبــيــعــتــي  ــا كــــــان يــــائــ ــ ــا هــــــذا مـ ــ ــمـ ــ وربـ
الـــمـــتـــمـــردة ونــــزوعــــي لــتــحــطــيــم الــقــيــود 
والجمود، ليولد الجمال من رحم الصخر 
األصم األزلي، وظل حلم السفر يراودني 

إلى معقل عمالقة عصر النهضة في كل 
الــفــنــون، السيما النحت وأعــمــال مايكل 
أنغلو، الذي تأثرت به وبخطوطه وطريقة 
تشريحه للجسد البشري، وتكنيك نحته 
للكتلة، وتكويناته الهندسية الصارمة 
ــقـــويـــة والـــمـــتـــزنـــة، حــيــث كــــان يشبع  والـ
نهمي لجمال التجسيد والروح، من خال 
تفاصيل العضات ومامح الوجه، التي 
ال تخلو من كآبة وحــزن مبهم وغامض 
يكسوها، وهكذا قررت السفر إلى إيطاليا 
فــي مــغــامــرة كــنــت أعــلــم أنــهــا ستكلفني 

الكثير، لكنها ستثري تجربتي.
• حــدثــنــا عـــن رحــلــتــك إلــــى إيــطــالــيــا، 

وكيف أثرت على أعمالك؟
- في عام 2006 سافرت إلى إيطاليا، 
لكنني لم أحصل على اإلقامة النظامية، 
ر معه االنتساب ألكاديمية الفنون 

َّ
ما تعذ

في فلورنسا، ورحت أتنقل بين المعاهد 
الــخــاصــة، وكــنــت أجـــد الــمــديــنــة الــخــالــدة 
)فلورنسا( كمتحف طبيعي متكامل للفن 
 قمت برسم بورتريهات 

ً
والجمال، وأيضا

 فــي 
ً
لــلــســيــاح األجـــــانـــــب، وكـــاريـــكـــاتـــيـــرا

ــات، لــكــســب الــعــيــش،  ــاحـ الــــشــــوارع والـــسـ
ومارست النحت الواقعي على الصلصال 
لزبائن لمصلحة نــحــات إيطالي مسن، 
 لوحات 

ً
حيث أقمت عنده، وأنجزت أيضا

زيتية تعبيرية، وكنت على وشك إقامة 
معرض خاص، لكن لظروف خاصة كان 
عــلــيَّ أن أتــــرك كــل شـــيء أنــجــزتــه وأعـــود 

أدراجي لحضن الوطن.
• متى أقمت أول معرض فني خاص 

بلوحاتك ومنحوتاتك؟
- مــعــرضــي األول كـــان عـــام 2004 في 
ــــي رمــــانــــة بـــدمـــشـــق، وتــضــمــن  ثـــقـــافـــي أبـ
 بين نحت رخــام وخشب، 

ً
نحو 50 عما

وبين لوحة زيتية باألسلوب التعبيري 
والتجريدي التعبيري. وفــي عــام 2005 
ـــصـــب لــــي مــــن الــحــجــر 

ُ
كـــــان أول عـــمـــل ن

ــــي يـــمـــثـــل الـــقـــديـــس  ــنـ ــ ــــوطـ الـــطـــبـــيـــعـــي الـ
جــاورجــيــوس فــي كنيسة جــاورجــيــوس 

بدمشق، وهو موجود إلى اآلن.
• كيف وجدت نفسك بعد العودة من 

إيطاليا محمًا باألفكار والهموم؟
- بعد عودتي من إيطاليا عــام 2009 
تــفــرغــت للنحت عــلــى الــرخــام للكنائس 
والــمــدافــن، كــوســيــلــة لــلــعــيــش، بــالــتــزامــن 
ــيـــري فــي  ــبـ ــتـــعـ ــلــــوبــــي الـ ــع تـــطـــويـــر أســ ــ مـ
 ومتوسطة، 

ً
منحوتات صغيرة نسبيا

 لمعارض خاصة أو جماعية، 
ً
تحضيرا

حتى شاركت عــام 2010 في أول ملتقى 
ــــي مــنــطــقــة  لـــلـــنـــحـــت بــــالــــهــــواء الـــطـــلـــق فـ

حسياء بحمص، وأنتجت تمثال اإلنسان 
والعجلة، بحجم أكبر من الطبيعي من 
الصخر التدمري، وهو موجود في مدخل 

المدينة الصناعية بحسياء، ثم شاركت 
في معرض تكريم النحات مصطفى علي 
بعمل من حجر االلبستر الفراتي يمثل 

 برأس على شكل عجلة، بأسلوب 
ً
إنسانا

تــعــبــيــري أقــــرب لــلــســريــالــي، وكــنــت على 
وشك إقامة معرضي الثاني الخاص في 
دمــشــق، لــكــن بـــدأت األحــــداث السياسية 
بسورية، ثم بدأت تمثال الشفقة لمايكل 
أنغلو من الرخام اإليطالي، وأنهيته عام 
2012، إضــافــة إلـــى عـــدة تــمــاثــيــل أخــرى 
كنائسية. وفــي عــام 2014 توجهت إلى 
لبنان، وأنجزت عدة تماثيل ومنحوتات 

كاسيكية وتشكيلية.
• متى عدت مجددًا إلى دمشق؟ وما 

مشروعاتك القادمة؟
- عــــدت إلــــى دمــشــق عــــام 2017، بعد 
انتهاء األزمـــة، وتابعت تفرغي للنحت 
 
ً
وإعادة التحضير لمعرض فردي، وأيضا
النحت الــواقــعــي والكاسيكي لاقتناء 

 للكنائس.
ً
والديكور، وأيضا

ــاركــــت بــمــعــرض  وفـــــي عـــــام 2018 شــ
تحية لــروح جبران خليل جبران بعمل 
 
ً
تــعــبــيــري مــن الــحــجــر الــوطــنــي، وحــالــيــا
أتحين الفرصة إلقامة معرضي الفردي 
ــد هـــنـــا مــــن الــتــطــرق  ــ الـــمـــرتـــقـــب، لـــكـــن البـ
ــــى مـــعـــانـــاتـــي مــــع أصــــحــــاب الـــصـــاالت  إلـ
الخاصة، الذين يحاولون فرض أسلوب 
ن من أجــل العرض للتسويق لنوع  معيَّ
ــن فـــي الــنــحــت )الــتــجــريــد  ــلـــوب مــعــيَّ وأسـ
(، ويستبعدون األعمال التعبيرية 

ً
تحديدا

، حيث 
ً
والواقعية، وهذا ما أنجزه حاليا

أضع اللمسات النهائية لعملي النصبي 
الجديد من الحجر الوطني يمثل المرأة 
الـــســـوريـــة الـــتـــي تــحــتــضــن الــشــهــيــد بين 
ذراعيها بعد الحرب، كتعبير عن سورية 

نفسها.

»لغة الحوار النقدي« على مسرح الشامية
• فضة المعيلي

أقــام المجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب محاضرة عن النقد 
اء بعنوان »لغة الحوار النقدي« 

َّ
البن

مــهــا: د.  عــلــى مــســرح الــشــامــيــة، قــدَّ
ســلــطــان الـــديـــحـــانـــي، ود. جــاســم 
الــغــيــث، وأدار الــحــوار عبدالكريم 
الهاجري، وحضرها األمين العام 
المساعد لقطاع الفنون في »الوطني 
للثقافة« مساعد الــزامــل، وبعض 

المهتمين.
وأكــد د. الغيث أن النقد بشكل 
عــام يعتمد على الحرية، حيث ال 
توجد حقيقة وال يقين في النقد، 
بل تبقى فقط وجهات نظر، لذلك 
البــــــد مــــن احـــــتـــــرام الـــــــــرأي اآلخــــــر، 
ووجـــهـــة الــنــظــر األخـــــــرى، وإقـــامـــة 
حوار نقدي، وعلى الكاتب والناقد 
أن يتسلحا بالمفاهيم المتطورة، 
واســـتـــخـــدام الـــعـــبـــارات وأســالــيــب 
الــنــقــاش الــحــضــاري، لــبــنــاء حــوار 

اءة، إذن على الحوار 
َّ
ولغة نقدية بن

النقدي أن يتحلى بالتجرد والحياد 
والموضوعية، ومواجهة الحجة 

بالحجة أو النظرية بالنظرية.
ــن الــلــغــة  وأضـــــــاف: »تــحــولــنــا مـ
الــكــامــيــة إلـــى الــلــغــة الــتــي تعتمد 
على الصورة، فأصبحت الصورة 
هي داللة بامتياز، وتقيم حوارات 
، كما نشاهد اآلن 

ً
وعــاقــات أيــضــا

الشوارع والحياة في الخارج كأنها 
سينوغرافيا الحياة«.

مـــن جــانــبــه، قــــال د. الــديــحــانــي 
اء رأي أو حكم يؤدي 

َّ
إن النقد البن

إلــى تعديل الخطاب، ومــن ناحية 
ــاء أو  ــ ــمـ ــ ــلـــوك يـــــــؤدي إلـــــى اإلنـ ــسـ الـ
 إلى أنه يساعد على 

ً
االرتقاء، الفتا

عدة أمور، منها: تنمية الشخصية 
من حيث المعرفة والقيمة، ويساعد 
على تعزيز المناعة الفكرية. لذلك 
فممارسته تعتمد على عدة أمور، 
هي: تذكر، وفهم، وتطبيق، تحليل 
وتركيب، ويرسخ القيم، والوعي، 

والمبادئ، والقناعة، واألخاقيات. 
ولــفــت الديحاني إلــى أن النقد 
ــكـــون في  ـــاء لـــــدى الـــشـــبـــاب يـ

َّ
الـــبـــن

الــفــكــرة، والــقــصــة، والــحــركــة، لذلك 
ه نحو السلوك. أما النقد  فهو موجَّ
ـــه نــحــو الــــذات،  الـــهـــدام، فــهــو مـــوجَّ
 
ً
ويعتمد على قاعدة »أنــا أنقد إذا

 أن الفرق بين 
ً
أنا موجود«، موضحا

اء والــهــدام، هو أن األول 
َّ
النقد البن

يعتمد عــلــى مـــفـــردات علمية، من 
موقع التخصص، يرى اإليجابيات 
والسلبيات، يرحب بــالــرد، ينتقد 
الــفــكــرة أو الـــســـلـــوك، ويـــركـــز على 
الــعــمــل بــدقــة، ويــقــدم الــبــدائــل. أمــا 

النقد الهدام، فيعتمد على أسلوب 
ــــردات جــــارحــــة، وشــخــصــيــة،  ــفـ ــ ومـ
بــهــدف إثــبــات الــــذات واالنــتــصــار، 
ليكون النقد من موقع الجهل وعدم 
المعرفة، حيث ال يرى إال السلبيات، 
 
ً
همه األكبر النقد دون حلول، معتبرا

.
ً
 قطعيا

ً
قوله حقيقة وحكما

الغيث والهاجري والديحاني

وثائق بريطانية تنشر ألول مرة 
حول »نادي الحبارى«

• حمزة عليان
يــــــوثــــــق كــــــتــــــاب »نــــــــــادي 
الــــــــحــــــــبــــــــارى« والــــــنــــــشــــــاط 
الـــــريـــــاضـــــي لــــشــــركــــة نــفــط 
ــكــــويــــت قـــصـــة الـــريـــاضـــة  الــ
وروادهــــا فــي الــشــركــة منذ 
بداياتها األولــى حتى عام 
1972، ويستعرض تاريخ 
»نــادي المقوع« ودســتــوره 
الصادر عام 1937، والذي 
ــم تــأســيــســه قــبــل الـــنـــادي  تـ
األهــلــي فــي مدينة الكويت 
بتسع سنوات، وهو تأليف 
مـــرزوق إبــراهــيــم العجمي، 
وإصـــدارات مــركــز البحوث 
ــة،  ــيـ ــتـ ــويـ ــكـ والــــــــدراســــــــات الـ
180 صـــــــورة  ويــــتــــضــــمــــن 
معظمها ُينشر ألول مــرة، 
كــــمــــا يــــكــــتــــب د. عـــبـــدالـــلـــه 
ــر،  ــديــ ــتــــصــ ــم فــــــي الــ ــيــ ــنــ ــغــ الــ
إضافة إلى اعتماد الباحث 
ــبــــيــــرة  عـــــلـــــى مــــجــــمــــوعــــة كــ
مـــن الـــوثـــائـــق الــبــريــطــانــيــة 
ـــنـــشـــر مــــن قــبــل، 

ُ
الــــتــــي لــــم ت

وكــذلــك مــجــلــة »الــكــويــتــي«، 
الــتــي كــانــت تــصــدر باللغة 

اإلنكليزية.
ســــــــبــــــــق لـــــــلـــــــمـــــــؤلـــــــف أن 
أصــــــــــــدر كـــــتـــــابـــــيـــــن؛ األول 
ــا  ــ ــيـ ــ بـــــــعـــــــنـــــــوان »كــــــــــــــأس آسـ
نــــي  ــا ــثــ لــ وا  ، »2004 -1956
 بــعــنــوان »األزرق والــجــذور 
 .»2015 -1902 ــل  ــجــ ــســ لــ وا
 »KOC« وبـــُحـــكـــم عــمــلــه فـــي
ومــــــتــــــابــــــعــــــتــــــه لــــألنــــشــــطــــة 
ــام  ــ ــقـ ــ ـ

ُ
الـــــريـــــاضـــــيـــــة الــــــتــــــي ت

بمدينة األحمدي، لمعت في 
ذهنه فكرة »قصة الرياضة 
وشركة نفط الكويت«، وهو 
مــا عــزز إقــدامــه عــلــى إتــمــام 
الــمــشــروع، الســيــمــا أنــه من 

الصحافيين الرياضيين. 
ويــهــدي الــمــؤلــف الشكر 

لــلــبــاحــث ســلــطــان الباهلي 
عـــلـــى تــــزويــــده بــمــجــمــوعــة 
من الصور، وحصوله على 
صــور مــن أرشــيــف الشركة 
ــنــــدي مــقــيــم  مــــن صــــديــــق هــ
 عدم 

ً
في بريطانيا، مفضا

ذكر اسمه.
أثــبــت الــمــؤلــف مــن خال 
الــبــحــث أن نـــادي الــحــبــاري 
 ،

ً
هو »نادي المقوع« سابقا

وأنـــــــــــــــه تــــــــأســــــــس فـــــــــي 23 
ديسمبر 1937، وأن الهنود 
أســــــســــــوا فــــــي عــــــــام 1940 
»نـــــــادي الـــكـــتـــبـــة الـــهـــنـــود«، 
وهـــو الـــجـــذر األول لــنــادي 
االتحاد، وقام برصد رواد 
ــة الــــريــــاضــــيــــة فــي  ــ ــركـ ــ ــــحـ الـ
شــركــة نــفــط الــكــويــت حتى 
ــانــــت أكــثــر  ــام 1951، وكــ ــ عـ
الــقــصــص إثـــــارة بــالــنــســبــة 

للمؤلف.
ــن الــــــكــــــتــــــاب 12  ــ ــ ــمَّ ــ ــــضــ تــ
، هــــي: الــنــفــط وبــحــرة 

ً
ــا ــابـ بـ

والمقوع وحبارى وتنظيم 
ــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــحـ ــمـ ــ الـــــــــبـــــــــطـــــــــوالت الـ
ــيـــط،  ــة مـــــع الـــمـــحـ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ والـ
المحليون، نادي الحبارى 
ــــل  ــايـ ــ ــــروفـ ــرة الـــــــقـــــــدم، بـ ــ ــكــ ــ لــ
األنـــــــديـــــــة الــــــوجــــــه اآلخــــــــر، 
ــــب  ــــاعـ عــــــالــــــمــــــيــــــون فــــــــي مـ
األحمدي، الرواد والماعب 
واألفـــول، حكايات لــم تــرو، 

 ألبوم.
ً
وأخيرا

غالف الكتاب

بلغ تأثر التشكيلي السوري غسان صافية بالنحات العالمي مايكل 
م نسخته السورية بطريقة ال تخلو من اإلبداع، فحين  أنغلو، أن قدَّ

تمتزج األصالة بالتطور البد أن ينشأ استلهام يستطيع تحويل 
األحجار الصماء وقطع الرخام المتجهمة في ريف دمشق إلى حالة 
دها صافية حين وجد متعته وشغفه في إبراز الجمال من  فنية جسَّ

قلب الصخور، وتحويل هذا السكون األبدي إلى أعمال تمتزج فيها 
الواقعية الكالسيكية بالتعبيرية، واإلحساس المفعم باالنبهار بكل 

ما هو طبيعي وبشري وروحاني.
»الجريدة« حاورت صافية، وأبحرت معه في محاولة لرسم بورتريه 

عن حياته ومشواره وآالمه الخاصة.

الملتقى 

الثقافي 

وطالب 

الرفاعي
مظفر عبدالله

mudaffar.rashid@gmail.com

غسان صافية

إحدى منحوتاته الفنية

أحد أعماله

غسان صافية ُينطق األحجار بآيات الجمالغسان صافية ُينطق األحجار بآيات الجمال
التشكيلي السوري أكد لـ التشكيلي السوري أكد لـ ةديرجلا• أن طفولته خلقت بداخله الوعي الجمالي أن طفولته خلقت بداخله الوعي الجمالي

من إبداعات صافية منحوتة تمثل المرأة السورية وهي تحتضن 
الشهيد بين ذراعيها بعد الحرب
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https://www.aljarida.com/article/8129
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https://www.aljarida.com/article/8125
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رياضة
العدد 5211 / الجمعة 16 ديسمبر 2022م / 22 جمادى األولى 1444هـ

الركراكي: بدايتنا المتواضعة 
منحت فرنسا الثقة

دفاع المغرب استسلم 
»مرفوع الرأس«

ديشامب: بلوغنا النهائي 
أهّم من مستقبلي
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بــعــث صــاحــب الــســمــو أمير 
الـــبـــاد الــشــيــخ نــــواف األحــمــد 
ببرقية تهنئة إلى أخيه العاهل 
المغربي محمد السادس، ملك 
المملكة الــمــغــربــيــة الشقيقة، 
أعرب فيها سموه عن خالص 
تهانيه بمناسبة تأهل منتخب 
المغرب لكرة القدم لدور نصف 
النهائي في بطولة كأس العالم 
2022، التي تستضيفها دولة 

قطر الشقيقة.
ــن بــــالــــغ  ــ ــ ــــوه عـ ــمــ ــ ــر ســ ــ ــبــ ــ وعــ
الــــــــــســــــــــرور بـــــــهـــــــذا اإلنـــــــجـــــــاز 
ــاريــــخــــي غـــيـــر الـــمـــســـبـــوق  ــتــ الــ
لمنتخب المغرب لكرة القدم 
كأول منتخب عربي وافريقي 
يتأهل لهذه المراحل المتقدمة 
ــيـــة  ــة الـــدولـ ــبـــطـــولـ ــذه الـ ــ فــــي هــ
الكبرى، مشيدا بما تحلى به 
الــمــنــتــخــب الــمــغــربــي مـــن أداء 
ــيــــع، وروح ريــاضــيــة  فـــنـــي رفــ
عالية، وإصرار وتفان كبيرين 
في تمثيل المملكة المغربية 

عـــلـــى أكـــمـــل وجــــــه، وبـــصـــورة 
كانت محط التقدير واإلعجاب.
وتــمــنــى ســـمـــوه للمنتخب 
المغربي كل التوفيق والنجاح 
فــــــــي تــــحــــقــــيــــق الــــــمــــــزيــــــد مـــن 
اإلنــجــازات الرياضية البارزة 
ــة  ــــوالت اإلقـــلـــيـــمـــيـ ــطــ ــ ــبــ ــ ــ فــــــي ال
ــة الـــمـــقـــبـــلـــة، ســـائـــا  ــ ــيـ ــ ــــدولـ والـ
الــمــولــى تــعــالــى أن يــديــم على 
جالته وعلى األسرة الملكية 
الكريمة وافر الصحة والعافية، 
وأن يحقق للمملكة المغربية 
وشعبها الشقيق كــل التقدم 
ــل الـــقـــيـــادة  واالزدهـــــــــــار فــــي ظــ

الحكيمة لجالته.
وبــعــث ســمــو نــائــب األمــيــر 
ــيـــخ مــشــعــل  ــهـــد الـــشـ ــعـ ــي الـ ــ ولــ
األحمد ببرقية تهنئة مماثلة 
إلـــــى أخـــيـــه صـــاحـــب الــجــالــة 
الــمــلــك مــحــمــد الـــســـادس، ملك 
المملكة الــمــغــربــيــة الشقيقة، 
ضمنها سموه خالص التهنئة 
بــــمــــنــــاســــبــــة تـــــأهـــــل مــنــتــخــب 

المغرب لكرة القدم لدور نصف 
ــي بـــطـــولـــة كـــأس  ــ الـــنـــهـــائـــي فـ
العالم 2022، التي تستضيفها 
دولــــــــــــــــــة قــــــــطــــــــر الـــــشـــــقـــــيـــــقـــــة.

وأشــــــــــــاد ســـــمـــــوه بــــــــــاألداء 
الرفيع الــذي قدمه المنتخب 
الــمــغــربــي، ومـــا تحلى بــه من 
روح رياضية عالية، متمنيا 

لهم كل التوفيق والنجاح.
كــــمــــا بــــعــــث ســــمــــو الـــشـــيـــخ 
أحــمــد نــــواف األحـــمـــد رئــيــس 
ــلــــس الــــــــــــــــوزراء بـــبـــرقـــيـــة  مــــجــ

تهنئة إلـــى صــاحــب الــجــالــة 
الــمــلــك محمد الـــســـادس، ملك 
المملكة المغربية الشقيقة، 
ضــــمــــنــــهــــا ســـــــمـــــــوه خــــالــــص 

ــة تـــأهـــل  ــبـ ــنـــاسـ ــمـ ــة بـ ــئـ ــنـ ــهـ ــتـ الـ
منتخب الــمــغــرب لــكــرة القدم 
لــــــــدور نــــصــــف الــــنــــهــــائــــي فــي 
بــطــولــة كــــأس الـــعـــالـــم 2022، 

الــتــي تستضيفها دولـــة قطر 
الشقيقة.

)كونا(

ً
 وإفريقيا

ً
األمير: إنجاز المغرب الرياضي تاريخي وغير مسبوق عربيا

سموه هنأ محمد السادس بوصول منتخب المملكة إلى نصف نهائي كأس العالم بقطر 
• »الالعبون تحلوا باإلصرار والتفاني في تمثيل بالدهم وكانوا محط التقدير واإلعجاب« 

 المغرب وكرواتيا 
في مسك الختام

تتجه األنظار في السادسة مساء السبت إلى استاد خليفة الدولي، حيث يتواجه المنتخبان 
المغربي والكرواتي لتحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال قطر 2022.

وكان المنتخب المغربي أقصي من الدور نصف النهائي بعد الهزيمة من فرنسا بهدفين 
دون مقابل، في مباراة قدم خاللها »أسود األطلس« مستوى رائعا، ويبشر بنضج كرة القدم 

العربية واإلفريقية على حد سواء.
ويسعى المغاربة إلى ختام مشوارهم في العرس العالمي بأحسن ما يمكن، حيث سيكون 
الظفر بالمركز الثالث مسك الختام لتشكيلة المدرب وليد الركراكي، التي حظيت بإعجاب 

المتابعين في العالم أجمع، وهذا ما اتفقت عليه جميع الصحف الصادرة أمس، سواء 
العربية أو األوروبية أو غيرها.

من جانبه، سيكون المنتخب الكرواتي أمام مهمة لرد الجميل لنجم الفريق لوكا مودريتش، 
الذي أعطى الكثير لمنتخب بالده خالل مشوار طويل سيسدل عليه الستار قريبا، وبالتأكيد 

سيكون هذا المونديال هو األخير لمودريتش، الذي أبدى حزنه الشديد بعد اإلقصاء من 
المونديال على يد األرجنتين في نصف النهائي وبهزيمة كبيرة 3 - صفر.

 وتحلى بروح رياضية عالية 
ً
: المنتخب قدم أداًء رفيعا

ً
رئيس الوزراء هنأ العاهل المغربي بوصول »أسود األطلس« إلى األدوار المتقدمةنائب األمير مهنئا

عبدالعزيز التميمي

https://www.aljarida.com/article/8090
https://www.aljarida.com/article/8152
https://www.aljarida.com/article/8101
https://www.aljarida.com/article/8135
https://www.aljarida.com/article/8135
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الركراكي: بدايتنا المتواضعة منحت فرنسا الثقة

لم يخف مدرب المغرب وليد 
الركراكي أنه كان يتوقع 

، بعد 
ً
 ثانيا

ً
تلقي شباكه هدفا

أن باءت كل محاوالتهم 
في تسجيل هدف التعادل 

بالفشل، مؤكدا أن قدرة 
المنتخب الفرنسي على 

التسجيل المبكر ساهمت في 
الهزيمة.

أعرب مدرب المنتخب المغربي لكرة 
القدم، وليد الركراكي، عن فخره بالعبيه 
عقب الخسارة أمام فرنسا صفر - 2 في 
نصف نهائي مونديال قطر 2022 لكرة 
القدم، مؤكدا أنه »أول من سيستخلص 

العبر«.
وحـــول الــخــســارة قـــال الــركــراكــي: »إن 
كـــنـــت ســـأتـــحـــســـر عـــلـــى شـــــيء فــــي هـــذه 
المباراة فهو بدايتها، خصوصا الهدف 
ــقـــة لــلــمــنــتــخــب  ــثـ االول الـــــــذي اعــــطــــى الـ
الفرنسي لإلبقاء على خطته التكتيكية. 
ارتــكــبــنــا الــعــديــد مـــن األخـــطـــاء الــفــنــيــة، 
ولكننا رغم ذلك خلقنا لهم المتاعب في 
الشوط االول، وفي الثاني كنا األفضل 
لــم نخسر الــكــرة كثيرا، وخلقنا الكثير 
من الفرص، ولكننا لم نكن حاسمين في 

األمتار الـ30 األخيرة«.
وتـــابـــع: »لـــأســـف بــالــنــســبــة لــنــا، كنا 
نـــرغـــب فـــي الــتــســجــيــل لـــــزرع الـــشـــك في 
صفوفهم، ولكنهم يملكون الكثير من 
الــمــواهــب فــي خــط الــهــجــوم، كنا نعرف 
ــا حــصــل  أنـــهـــم ســيــعــاقــبــونــنــا، وهـــــو مــ
م معنوياتنا. 

ّ
بالهدف الثاني الذي حط

حاولنا الضغط حتى النهاية لتسجيل 
هدف ينعش آمالنا ولكننا لم نتمكن«.

فرنسا فريق كبير

وأضاف الركراكي: »أهنئ فرنسا التي 
قلت قبل المباراة انها فريق كبير، ومن 
ــفـــوز، ولكنني  أشـــيـــاء قــلــيــلــة يــمــكــنــهــا الـ
فــخــور ألن العــبــي فــريــقــي بــذلــوا كــل ما 
فــي وســعــهــم رغـــم اإلصـــابـــات، ونجحوا 
فــــي زرع الـــشـــك بــصــفــوفــهــم فــــي بــعــض 
ــع بــالــنــســبــة  ــ ــر رائــ ــ ــذا أمـ ــ الـــلـــحـــظـــات، وهــ
لــنــا. فــي مسابقة مــثــل كـــأس الــعــالــم من 
الـــمـــســـتـــوى الـــعـــالـــي، أعـــتـــقـــد أنـــــه يــجــب 
أن تــكــون فـــي قــمــة مــســتــواك مـــن جميع 
نــا األمــر 

َ
الــنــواحــي، بينما نــحــن تــجــاوز

قــلــيــال عــلــى الــمــســتــوى الــبــدنــي وبعض 
الالعبين قدموا بين 60 و80 في المئة 
فقط مــن مؤهالتهم فــي هــذه البطولة«.

وعن مباراة المركز الثالث وفرصة اشراك 
وجوه جديدة، بين الركراكي قائال: »ان 

الـــمـــبـــاراة نــهــائــيــة صـــغـــيـــرة، وســيــكــون 
ــــر صــعــبــا بــالــنــســبــة لــنــا خــصــوصــا  األمـ
من الناحية الذهنية. نعاني مسبقا من 
اصــابــات عــديــدة، لـــدي فــكــرتــان: األولـــى 
أنــنــا نــرغــب بـــذل كــل مــا فــي وســعــنــا من 
أجل الفوز بها، والثانية أنني أريد منح 
بعض الدقائق لبعض الالعبين الذين 
لم يحظوا بفرصة المشاركة حتى اآلن 
النــهــم يستحقون ذلـــك وكــانــوا رائعين 
مــع المجموعة، وبالتالي سنحاول ان 
نمزج بينهم لنخلق فريقا رائعا، وننتزع 
هـــذه الــمــرتــبــة الــثــالــثــة ونــكــون جــيــديــن. 
سنحاول اآلن ان نستعيد ثقتنا ألننا 
خسرنا واألمور تكون صعبة دائما بعد 
الخسارة، وسنرى من سيحظى السبت 
بشرف تمثيل المغرب في هذه المباراة 

من أجل الفوز بالمركز الثالث«.

مشاركة أكرد وسايس

وتحدث الركراكي عن مشاركة نايف 
أكــرد ورومـــان ســايــس، وبين »أنــه حتى 
اللحظة االخيرة انتظرنا لنرى اذا كان 
سايس بإمكانه اللعب، ألنــه العــب مهم 
فـــي خــطــتــنــا الــتــكــتــيــكــيــة وهــــو قــائــدنــا، 
وحــاولــنــا حــتــى فــتــرة اإلحـــمـــاء، واألمـــر 
ذاتــه بالنسبة لنايف الــذي تعافى للتو 
ــام ورغـــب بــدوره  مــن وعــكــة صحية وزكـ
في بدء المباراة، ألنه أيضا عنصر مهم 
في التشكيلة، واعتقدت ان الدفع بخمسة 
مدافعين سيساعدنا. خاطرنا وعملنا 
مــدة يومين على هــذه الخطة، مــن أجل 
ســـد الــمــنــافــذ عــلــى )عــثــمــان( ديمبيليه 
و)كيليان( مبابي وإرغامهما على الدفاع، 
ــــى 4  ــان عـــدنـــا الـ ــ ــ ــــروج رومـ لـــكـــن بـــعـــد خــ
مدافعين ولعبنا جيدا أيضا. لست نادما 
على ما قمت به، في بعض األحيان يجب 
المجازفة. أعتقد أننا لم ندخل جيدا في 
المباراة، سنستخلص الدروس وأنا أول 

من سيفعل ذلك«.
ــــدف  ــهـ ــ ــن الـ ــ ــ ــي عـ ــ ــ ــراكـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــدث الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ وتـ
الــمــقــبــل: »بـــالـــتـــأكـــيـــد، ولــكــنــنــا وضــعــنــا 
ضغطا اضافيا علينا، كنا سابقا بين 
المرشحين ولكننا اليوم بلغنا نصف 

نهائي المونديال، ويتعين علينا عدم 
االخــتــبــاء ولـــن نــخــتــبــئ، هــنــاك معايير 
ــرى، إفــريــقــيــا مــخــتــلــفــة، سينتظرنا  ــ أخـ
الــــجــــمــــيــــع، ولــــكــــن أمــــامــــنــــا عـــــــام كـــامـــل 
لالستعداد، وسيكون أمامنا وقت كاف 
لهضم هذه المسابقة، ألن أول استحقاق 
ــارس الــمــقــبــل، ولــكــنــنــي  ــ ســيــكــون فـــي مـ
ــقــــدي )مـــع  ــا بـــخـــصـــوص عــ ــقـ ــابـ ــلـــت سـ قـ
االتــحــاد المغربي( أنــا ال أختبئ ولــدي 
طــمــوح، وإذا لــم نــبــلــغ نــصــف النهائي 
فسأرحل، وهذا ما يجب فعله، سنذهب 
إلــــى هـــنـــاك مـــن أجــــل الـــفـــوز بـــهـــا، ولــكــن 

حذار فإفريقيا تطورت، وعندما نرى 
الغائبين عن المونديال مثل ساحل 

العاج والجزائر ومصر ونيجيريا 
فسيكون 10 مرشحين للفوز بها 
أيضا ونحن بينهم، ولكن نحن 
ــــب فــي  ــرغـ ــ ــتــــطــــور ونـ نـــعـــمـــل ونــ

الفوز بها«.
وحـــول مــا أنــجــزه المغرب 

ووقــــــــــعــــــــــه عــــــالــــــمــــــيــــــا قـــــــال 
ــا نـــعـــرف  ــنــ الـــــركـــــراكـــــي: »كــ

جيدا ما حققناه في هذا 
الــمــونــديــال، ونـــرى ذلك 
ــع الـــتـــواصـــل  ــواقــ ــي مــ فــ
االجــــتــــمــــاعــــي، فــهــمــنــا 
مسبقا أن الجميع في 
بلدنا فخور بنا ونحن 

نــــــأســــــف لــــــعــــــدم تـــحـــقـــيـــق 
حلم شعبنا والــذهــاب الــى أبعد دور، 
لـــم نــكــن بــعــيــديــن واقــتــربــنــا مـــن هــذا 
اإلنــجــاز األعــظــم. احتجنا الـــى تلك 

التفاصيل الــصــغــيــرة الــتــي تقود 
إلى التتويج باللقب، شعرنا بها 

اليوم وبأهميتنا. قلت لالعبين 
انـــــنـــــي فـــــخـــــور بــــهــــم والــــمــــلــــك 
ــا والــــشــــعــــب الـــمـــغـــربـــي  أيــــضــ
والعالم بــدوره، ألننا لعبنا 
بــالــروح والقلب، ونستحق 
مـــا حــقــقــنــاه وقــاتــلــنــا حتى 
النهاية، لم نقدم فقط صورة 
رائعة عن المغرب ولكن عن 

إفريقيا أيضا«.
)الدوحة - أ ف ب(

ثيو هيرنانديز يسجل الهدف األول

حزن العبي المغرب بعد المباراة

الركراكي

 ارتكبنا العديد من 
األخطاء الفنية لكننا 

خلقنا لهم المتاعب

 احتجنا إلى تلك 
التفاصيل الصغيرة 
التي تقود للتتويج

... ومواني يسجل الثاني

https://www.aljarida.com/article/8135


امتلك المنتخب المغربي 
دفاعا حديديا في مونديال 

2022، والذي كان أحد 
األسباب الرئيسية في إنجاز 

األسود في البطولة، لكنه 
استسلم »مرفوع الرأس« أمام 

الفرنسيين، بسبب اإلصابات 
واإلرهاق.

ــنـــتـــخـــب الـــمـــغـــرب  كـــــــان دفــــــــاع مـ
أحــــد نــجــوم مـــونـــديـــال قــطــر 2022 
 
ً
 فــوالذيــا

ً
 ســـدا

ً
لــكــرة الــقــدم، فــارضــا

ــن مــن  ــيـ ــيـ ــمـ ــالـ ــن عـ ــيـ ــمـ ــاجـ ــهـ أمـــــــــام مـ
دور الـــمـــجـــمـــوعـــات حـــتـــى األدوار 
ــاراة  ــبــ ــمــ االقــــصــــائــــيــــة، لــــكــــن فـــــي الــ
السادسة أثقلته اإلصابات وواقعية 
ــرأس  فـــرنـــســـا، لـــيـــرضـــخ ويــــــــوّدع بــ

مرفوعة من نصف النهائي.
وشــــّكــــل قـــطـــبـــا الـــــدفـــــاع، الـــقـــائـــد 
رومـــــان ســايــس ونـــايـــف أكـــــرد، مع 
الظهيرين نصير مـــزراوي )بايرن 
ميونيخ األلماني( وأشرف حكيمي 
 
ً
 رائعا

ً
)باريس سان جرمان(، جدارا

أمام الحارس المتألق ياسين بونو 
)إشبيلية اإلسباني(.

وبــدأت حكاية الشباك النظيفة 
فــي الــمــبــاراة األولـــى ضــد كرواتيا، 
عــــنــــدمــــا أطــــــــل »أســـــــــــود األطـــــلـــــس« 
بــرأســهــم محققين نــقــطــة الــتــعــادل 
الــســلــبــي، فـــي مــحــاولــتــهــم الــثــانــيــة 
لــتــخــطــي دور الـــمـــجـــمـــوعـــات بــعــد 

.1986
وعــلــى اســتــاد الــبــيــت فــي مدينة 
ــة،  الـــخـــور، الـــواقـــعـــة شـــمـــال الـــدوحـ
عــــانــــى الـــظـــهـــيـــر األيــــســــر مـــــــزراوي 
إصابة بجنبه عندما ارتمى على 
كــرة مرتدة من الحارس دومينيك 
ليفاكوفيتش، بينما شعر الظهير 
األيـــمـــن حــكــيــمــي بـــــآالم فـــي فــخــذه 

وأكمل المباراة.
لــكــن الــظــهــور الــثــانــي كـــان أكــثــر 
تألقا، فتغلب أوالد الــمــدرب وليد 
الـــركـــراكـــي عــلــى بــلــجــيــكــا 2-0، في 
مــبــاراة أطــل فيها شبح اإلصــابــات 
مـــع اضـــطـــرار الـــحـــارس بـــونـــو الــى 
االنسحاب رغــم وقوفه مع زمالئه 
عند عزف النشيد الوطني، فحل 

بــدال منه منير المحمدي وحافظ 
على نظافة شباكه.

المباراة الثالثة كانت الوحيدة 
الـــتـــي تــهــتــز فــيــهــا شـــبـــاك الــمــغــرب 
ــــالل دور الـــمـــجـــمـــوعـــات، فــبــعــد  خــ
الــتــقــدم بــهــدفــيــن عــلــى كـــنـــدا، حـــّول 
أكـــرد مــدافــع وســت هــام اإلنكليزي 
ت شباك 

ّ
عــن طريق الخطأ كــرة هــز

الفريق األحمر للمرة األولى.

التألق في األدوار اإلقصائية 

القصة الرائعة لدفاع المغرب تركت 
صفحاتها البهية لألدوار اإلقصائية، 
فاحتفظ الرباعي الحديدي، بمساعدة 
ــر ومــســكــنــات اآلالم بــنــظــافــة  ــ مـــن اإلبـ
شــبــاكــه أمـــــام تــيــكــي تـــاكـــا إســبــانــيــا، 
ورفعه في ركــالت الترجيح الحارس 

المبتسم والبارد األعصاب بونو.
ــمــــغــــرب أول مــنــتــخــب  ــــح الــ ــبـ ــ وأصـ
إفــريــقــي يــبــلــغ نــصــف الــنــهــائــي، بعد 
معركة ناجحة ونظيفة الشباك أمام 
 

ّ
البرتغال، لكن شبح اإلصابات لم يطل

فقط برأسه، بل أبعد مــزراوي وأكــرد 
 عن ربع النهائي.

ً
نهائيا

ورغم ذلك، كانت المفاجأة الجميلة 
في بروز بديليهما يحيى عطية الله 
)الـــوداد البيضاوي( وجــواد الياميق 
)بلد الوليد اإلسباني(، فقاد المهاجم 
يــوســف النصيري برأسيته العالية 
فوق سطح البحر، وبتمريرة جميلة 
 من المدافع عطية الله، بالده إلى 

ً
جدا

المربع األخير بموازاة تألق بونو أمام 
جــواو فيليكس والبديل كريستيانو 
 
ً
رونــــالــــدو، فــيــمــا وقـــف الــيــامــيــق ســـدا

 أمام هجمات غونسالو راموس 
ً
منيعا

ورونالدو.
مــواجــهــة تـــعـــّرض خــاللــهــا الــقــائــد 

قطب دفاع بشيكتاش التركي سايس 
إلصــابــة فــي الفخذ كــان يعاني منها 
ضد إسبانيا، أرغمته على ترك مكانه 
لمدافع بريست الفرنسي أشرف داري 

في الدقيقة 57.

نهاية الحكاية أمام فرنسا 

مّرة جديدة وأخيرة، حضر اسم 

أكرد على ورقة نصف النهائي ضد 
فرنسا، لكن في اللحظة األخيرة، 
ــاب بــــونــــو عــــن الــــمــــبــــاراة  ــ ــا غــ ــمــ وكــ
الــثــانــيــة، ُســـحـــب اســـمـــه لــمــصــلــحــة 

داري.
ثـــغـــرة دفـــاعـــيـــة مــطــلــع الـــمـــبـــاراة 
ــام نــجــمــهــا أنــــطــــوان غـــريـــزمـــان،  ــ أمـ
ــا ســـريـــعـــا لـــلـــمـــدافـــع  ــدفــ ــــرت هــ ــمـ ــ أثـ
ــو هــــرنــــانــــديــــز فــي  ــيــ ــي تــ ــســ ــرنــ ــفــ الــ

ــرج الــقــائــد  الــدقــيــقــة الــخــامــســة، وعـ
رومــــان ســايــس مــطــالــبــا بــتــبــديــلــه، 
فخرج في الدقيقة 21، ودخل العب 

الوسط سليم أمالح بدال منه.
ــــي خـــطـــتـــه مــن  ــراكــ ــ ــركــ ــ ــر الــ ــ ــيـ ــ وغـ
ــة،  ــ ــعـ ــ خــــمــــســــة مــــدافــــعــــيــــن إلـــــــى أربـ
وتعرضت لضرر إضافي مع خروج 
مــزراوي بين الشوطين، ورغــم كل 
ذلـــك صــمــد الــمــغــرب وشــكــل خــطــرا 

عــلــى مـــرمـــى لـــوريـــس بــتــســديــدات 
وركالت حرة لزياش وأكروباتيات 
ــم األمـــــر  ــتــــى حــــســ ــم، حــ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ فـــــي الـ
ــدال  ــ بـــالـــهـــدف الـــثـــانـــي لــلــبــديــل رانـ

كولو مواني.

سايس: أردنا الذهاب للنهاية
أكــــــــد رومــــــــــــان ســـــايـــــس مــــدافــــع 
ــــرب بــــعــــد الـــــخـــــســـــارة أمــــــام  ــغـ ــ ــمـ ــ الـ
ــدور  فــرنــســا حــامــلــة الــلــقــب فـــي الــ
نــصــف الــنــهــائــي لـــمـــونـــديـــال قــطــر 
ــاك  ــنــ »هــ ان  االول،  مـــــــس  أ  2022
خيبة بالتأكيد ألنــنــا منافسون، 
ــا الــذهــاب حــتــى الــنــهــايــة لكن  أردنـ
 
ً
يجب أال ننسى أننا حققنا شيئا
 لــــم يـــنـــتـــه ألن هــنــاك 

ً
اســـتـــثـــنـــائـــيـــا

مــبــاراة المركز الــثــالــث، ويــجــب أن 
نــحــاول الــفــوز بها، وسيكون ذلك 

 .»
ً
رائعا

وأضــــــــــــــــــــاف: هــــــــــــذا ســــيــــفــــيــــدنــــا 
للمستقبل، للبطوالت المقبلة، إن 
كــانــت كــأس الــعــالــم أو كــأس األمــم 
اإلفريقية المقبلة. كل شيء ممكن 
في كرة القدم، إذ قمنا بما يجب، 
وإن كانت لدينا الروحية والرغبة 
ــم كــــــل شــــــــيء عــــلــــى أرض  ــديــ ــقــ ــتــ بــ

 للمغرب. 
ً
الملعب كي نجلب كأسا

أريـــــــــد أن أتـــــوجـــــه بــــالــــشــــكــــر لــكــل 
الــمــغــاربــة ألنــهــم ســانــدونــا طـــوال 
الــبــطــولــة، إن كـــان فــي الــمــغــرب أو 
هنا. حظينا بمساندة استثنائية 
مع جمهورنا وبوجود عائالتنا.

ــتـــي أدت إلـــى  ــة الـ ــابــ وعــــن االصــ
اســـتـــبـــدالـــه فـــي الـــشـــوط االول مــن 
الــلــقــاء قــال ســايــس: قمت بتجربة 
قبل المباراة وشعرت أني بحالة 
جيدة خــالل االحــمــاء. لكن بعدها 
لــســوء الــحــظ شــعــرت بــاأللــم خــالل 
حركة ما. ليس لدي أي ندم، كنت 
أفضل أن يحصل ذلك في االحماء 
كي أتــرك مكاني لالعب آخــر. هذه 

األمور تحصل، هذا مكتوب.
ــه، قــــــال بــــــدر بـــانـــون  ــبــ ــانــ ــــن جــ مـ
ــرب بــــعــــد خــــســــارة  ــ ــغـ ــ ــمـ ــ مــــــدافــــــع الـ
ــخــــب بـــــــــــالده أمـــــــــــام نــــظــــيــــره  ــتــ ــنــ مــ

ــــف نـــهـــائـــي  ــــصـ ــــي فـــــــي نـ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
مــونــديــال قــطــر 2022 أمــس االول: 
 بفضل 

ً
 كبيرا

ً
حقق المغرب انجازا

المجموعة. نصف النهائي أمام 
منتخبات كبيرة نتيجة جيدة 

لنا. قّدمنا أقصى جهودنا.
وأضــــــــــــــــــــاف: نــــفــــتــــخــــر 

بأننا مغاربة وعرب، 
ــع  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ نـــــــــشـــــــــكـــــــــر جــ

االفــــارقــــة والـــعـــرب 
عــلــى دعــمــنــا خــالل 
هــذه البطولة. كنا 

ــلـــوغ  ــــدف الـــــــى بـ ــهـ ــ نـ
الــنــهــائــي وإحـــــراز الــلــقــب، 

لكن اآلن نبحث عن المركز الثالث 
الـــذي ســيــفــخــر بــه الــمــغــاربــة فــتــرة 

طويلة.
)أ ف ب(

الرئيس األميركي يشيد بمنتخب المغرب
لم يكتف الرئيس األميركي، جو بايدن، أمس األول، باختصار خطابه خالل قمته 
مع قادة أفارقة في واشنطن، بل شاهد أيضا مباراة المغرب وفرنسا في مونديال 

قطر، وأشاد باألداء الرائع لمنتخب »أسود األطلس« خالل البطولة.
وقــال بايدن على »تويتر« بعد مباراة نصف النهائي التي انتهت بفوز فرنسا 
 أن أشاهد المباراة إلى جانب رئيس 

ً
ا عظيما

ً
بهدفين مقابل صفر »لقد كان شرف

 ما 
ّ
 النظر عن الفريق الــذي تشّجعه، فــإن

ّ
الـــوزراء المغربي )عــزيــز( أخــنــوش. بغض

قه هذا الفريق رائع«.
ّ
حق

 على كرسي ويحيط به قادة آخرون وأمامهم 
ً
وأرفق تغريدته بصورة تظهره جالسا

 المباراة عندما كانت النتيجة 1-0 لمصلحة الفرنسيين.
ّ
شاشة تبث

وقبل أن يأخذ »استراحة« كرة القدم هذه، حرص الرئيس األميركي على تناول 
المباراة في خطابه أمام جمهور متعاطف إلى حّد كبير مع أول فريق إفريقي يصل 

إلى هذه المرحلة من كأس العالم.
وقال جو بايدن أمام نحو 50 رئيس دولة وحكومة من بينهم رئيس ليبيريا جورج 
وياه نجم كرة القدم السابق الذي يلعب ابنه تيم مع المنتخب األميركي، »أعلم أنكم 

تقولون ألنفسكم أوجز يا بايدن، هناك مباراة نصف نهائي بعد قليل، أدرك ذلك«.
ولم يدم خطابه إال نحو 17 دقيقة.                                                         )أ ف ب(

القارة السمراء فخورة بإنجاز »أسود األطلس«
أكد رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي 
لكرة القدم، موسى فقي محمد، الخميس، 
أن القارة السمراء فخورة بإنجاز المغرب 
فــــي مـــونـــديـــال قـــطـــر 2022، حـــيـــث دخـــل 
التاريخ، بعدما أصبح أول فريق إفريقي 
يــلــعــب فـــي نــصــف نــهــائــي بــطــولــة كــأس 

العالم، رغم إقصائه على يد فرنسا.
وعــقــب مـــبـــاراة نــصــف الــنــهــائــي، الــتــي 
ــازت بــهــا حــامــلــة الــلــقــب عــلــى الــمــغــرب  ــ فـ
بثنائية نظيفة، األربعاء، قال محمد عبر 
حسابه بـ »تويتر«: »إفريقيا فخورة برحلة 

)أسود األطلس( في كأس العالم«.
ــــاف مــحــمــد، رئــيــس وزراء تــشــاد  وأضـ
الــســابــق: »إن ســجــلــه )مــنــتــخــب الــمــغــرب( 
وجـــودة لعبه جعلت مــن إفريقيا إحــدى 
القارات المميزة في كرة القدم العالمية. 

ــود( عــلــى قــيــادتــنــا إلــى   لــكــم يــا )أســ
ً
شــكــرا

القمة«.
لــن يــكــون هــنــاك نــهــائــي إفــريــقــي، كما 
حلمت قــارة بأسرها، وال عربي، في أول 

مونديال تنظمه دولة عربية.
ــد خـــســـارتـــه أمــــــام بــطــلــة الـــعـــالـــم،  ــعـ وبـ
ــلـــس«، الــذيــن  سيتعين عــلــى »أســــود األطـ
كــــســــروا بــالــفــعــل الـــعـــديـــد مــــن الـــحـــواجـــز 
فـــي هـــذه الــبــطــولــة، أن يــكــتــفــوا بالسعي 
للحصول على مكان في منصة التتويج، 
السبت المقبل، حين يواجهون كرواتيا، 
وصيفة النسخة الماضية، من أجل الفوز 

بالمركز الثالث.

موسى فقي محمد جو بايدن

ذكر ياسين بونو، حارس المغرب، عقب الخسارة 
أمام فرنسا حاملة اللقب، أن »المقابلة لم تكن سهلة، 
لكن كان عندنا حلم الوصول للنهائي، وكنا واثقين 

من الفوز بها لكن لم يكتب«.
 وقــال حــارس االســود: »أظــن أن الشباب لعبوا 
مباراة كبيرة وبذلوا مجهودا جبارا، كانت لدينا 
فـــرص، الــحــمــد لــلــه لــهــذا األداء. ال تـــزال أمامنا 
مباراة يجب أن نواجهها بنفس الجدية التي 

أظهرنا في المباريات الماضية«. 
وعـــــن إصــــابــــات ســـايـــس وأكــــــــرد، أضـــــاف: 
»صـــراحـــة الــشــبــاب الــذيــن دخــلــوا أمـــس األول 
ســواء جــواد )الياميق( أو أشــرف )داري( قدما 
أداء كــبــيــرا وكــانــا فــي مــســتــوى كــبــيــر، لــم نحس 
بغياب نايف أو رومان. هذه المجموعة أظهرت أنها 
قــادرة على منافسة أكبر المنتخبات، لكن الهدف األول 
صعب علينا المباراة، وأظهر المنتخب أن لديه شخصية، 
وخلق فرصا بعد هذا الهدف، ثم جاءت فرصة سجلوا 
منها هدفا بشيء من الحظ«.                             )أ ف ب(

بونو: المباراة
لم تكن سهلة

مدافعو المنتخب المغربي يحيطون بمبابي

رومان سايس

دفاع المغرب استسلم »مرفوع الرأس« دفاع المغرب استسلم »مرفوع الرأس« 

ياسين بونو

https://www.aljarida.com/article/8135
https://www.aljarida.com/article/8137
https://www.aljarida.com/article/8136
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اإلعالم العالمي يشيد بالمغاربة ويهنئ فرنسا
رغـــــــــــم عـــــــــــدم تــــمــــكــــنــــه مـــن 
ــتـــرشـــح  اقــــتــــنــــاص بــــطــــاقــــة الـ
للمباراة النهائية في بطولة 
ــدم،  ــقــ ــرة الــ ــكــ ــالــــم لــ ــعــ كــــــأس الــ
ــــي قـــطـــر،   فـ

ً
ــا ــيــ ــالــ الـــمـــقـــامـــة حــ

ــر-2  ــ ــفـ ــ ــب الــــــخــــــســــــارة صـ ــ ــقـ ــ عـ
أمـــام فــرنــســا، فــي الــــدور قبل 
الـــنـــهـــائـــي لــلــمــســابــقــة، أمـــس 
األول األربعاء، فإن المنتخب 
المغربي تلقى إشادة جميع 
وســـائـــل اإلعــــــام الــعــالــمــيــة، 

أمس الخميس.
ــان مــنــتــخــب الــمــغــرب،  ــ وكـ
الـــذي بــات أول فــريــق عربي 
وافــريــقــي يــصــل إلـــى الـــدور 
قــــبــــل الــــنــــهــــائــــي فــــــي كــــأس 
الـــعـــالـــم، يــطــمــح لــمــواصــلــة 
ــة فــي  ــيــ ــالــ ــيــ ــه الــــخــ ــيــــرتــ مــــســ
الـــــــمـــــــونـــــــديـــــــال الــــــقــــــطــــــري، 
والــــــــصــــــــعــــــــود لـــــلـــــمـــــبـــــاراة 
النهائية في البطولة، لكن 
خــبــرة المنتخب الفرنسي 

حسمت األمور لمصلحته، ليواجه 
األرجــنــتــيــن فــي النهائي بعد غــد األحــد، 

على ملعب لوسيل.
ووصــفــت صحيفة ليكيب الفرنسية 
الــمــنــتــخــب الــمــغــربــي بــالــشــجــاع، مشيرة 
ــى أن نـــجـــوم مــنــتــخــب أســـــود األطــلــس  إلــ
لــم يــمــنــحــوا الــفــرصــة لــاعــبــي المنتخب 
الفرنسي للظهور بمستواهم المعتاد، 
الفتة الى أن منتخب فرنسا نجح رغم ذلك 
 
ً
في بلوغ المباراة النهائية ليضرب موعدا

من العيار الثقيل أمام منتخب األرجنتين 
بقيادة ليونيل ميسي.

وأوضــحــت شبكة »ســكــاي سبورتس« 
اإلخبارية، في تقريرها عن المباراة، أن 
منتخب المغرب، الــذي حقق انتصارين 
تاريخيين على إسبانيا والبرتغال في 
األدوار اإلقصائية للمونديال القطري، 
لــم يتأثر بــالــهــدف المبكر الـــذي مني به 
مرماه في الدقيقة الخامسة عن طريق ثيو 
هيرنانديز، مضيفة أن المنتخب المغربي 

وضع نظيره الفرنسي في ضغط شديد، 
ــم الـــظـــروف  وقـــاتـــل نــجــومــه بــبــســالــة، رغــ
المعاكسة الــتــي تــعــرض لها الــفــريــق في 
ــراء مــديــره الفني ولــيــد الــركــراكــي  ظــل إجـ
تبديلين اضطراريين قبل انطاق الشوط 

الثاني. 
وكتبت »ديلي ميل« البريطانية أن حلم 
منتخب الــمــغــرب بالتتويج بــكــأس العالم 
انتهى، رغم المحاوالت الشجاعة التي قام 
بها نجومه للفوز على حامل اللقب، مبينة 

أن منتخب الــمــغــرب كـــان الــطــرف األفــضــل 
واألقــــــوى فـــي مــعــظــم فـــتـــرات الـــلـــقـــاء، فيما 
تــعــرض الــمــنــتــخــب الــفــرنــســي لــلــعــديــد من 
األوقات الصعبة، ولم تبلغ نسبة استحواذ 
نجومه على الكرة خال اللقاء سوى ٪39 
فقط، وأضافت: »يا له من كأس عالم قدمه 
 حتى حينما 

ً
لنا هذا الفريق. لقد حقق مجدا

تعرض لتلك الخسارة«.
في المقابل، عنونت صحيفة الغازيتا 
ديللو ســبــورت اإليطالية على موقعها 

ــــي الـــــرســـــمـــــي: »فــــرنــــســــا فــي  ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ اإللـ
النهائي لكن التصفيق والتحية يذهبان 
للمغرب«، مشيرة إلى أن منتخبي فرنسا 
واألرجنتين سيبحثان عن اللقب الثالث 
فـــي كــــأس الـــعـــالـــم، لــكــن أفــضــل قــصــة في 

المونديال كتبها المنتخب اإلفريقي. 
من ناحيتها، كتبت صحيفة »كورييري 
ديا سبورت« اإليطالية أن حلم المغرب 
تــوقــف عــنــد نــصــف نــهــائــي كـــأس الــعــالــم 
ــد فـــرنـــســـا، حــيــث أوضـــحـــت أن  بــقــطــر ضـ

»فــريــق الــمــدرب ولــيــد الــركــراكــي 
أصبح بطل رحلة مثيرة وغير 
متوقعة، لكنه وصــل إلــى هدف 
تاريخي ببلوغ المربع الذهبي«.
 وتطرقت »مــاركــا« اإلسبانية 
لــلــحــديــث عـــن ولـــيـــد الـــركـــراكـــي، 
حــــيــــث أشــــــــــــارت إلــــــــى أنــــــــه رغــــم 
الهزيمة وخيبة األمل التي كانت 
واضـــحـــة فـــي وجـــهـــه، لــكــنــه دخــل 
تـــاريـــخ الـــمـــونـــديـــال، بــعــدمــا قــاد 
فريقه ليصبح أول منتخب عربي 
ــدور قبل  ــ وافـــريـــقـــي يــظــهــر فـــي الــ

النهائي لكأس العالم. 
ــة »ســـــــــــي إن إن«  ــ ــكـ ــ ــبـ ــ أمـــــــــــا شـ
اإلخبارية األميركية فأبرزت لقطة 
»سجود« العبي منتخب المغرب 
عقب انتهاء المواجهة ضد فرنسا، 
مــضــيــفــة أن بــطــل الــعــالــم اســتــغــل 
الـــفـــرص الــتــي حــصــل عــلــيــهــا لهز 
الشباك وترجمها لهدفين، بينما 
امتلك منتخب أسود األطلس الكرة 
وصنع العديد من الهجمات، لكنه 

تعذر عليه العودة وإحراز التعديل. 
من جانبها، ألقت شبكة روسيا اليوم 
الــضــوء عــلــى الــجــمــاهــيــر الــمــغــربــيــة التي 
احـــتـــشـــدت فـــي مــــدرجــــات مــلــعــب الــبــيــت، 
الـــذي اســتــضــاف الــلــقــاء، حــيــث أوضــحــت 
أنها أبهرت الجميع بتشجيعها الفريق 
بـــحـــمـــاس كـــبـــيـــر تـــحـــت أنــــظــــار الـــرئـــيـــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي حضر 
المواجهة لمؤازرة منتخب باده.  )د ب أ(

ماكرون يشيد بالالعبين والمدرب
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
عن »فخره الكبير« باعبي منتخب باده، 
ــــدد عــلــى دور  أمــــس األول )األربـــــعـــــاء(، وشـ
مــدربــهــم ديــديــيــه ديــشــان فــي تــأهــلــهــم إلــى 
نهائي مونديال قطر على حساب المنتخب 

المغربي.
وفي تصريح أدلى به أمام عدد قليل من 
الصحافيين في المنطقة المختلطة بملعب 
الــخــور، أشــاد الرئيس الفرنسي بمنتخب 
 أنه »مزيج من عدة أجيال«، 

ً
باده، خصوصا

وكذلك بالمدرب ديدييه ديشان.
 الــاعــبــيــن 

ً
ــــرون خـــصـــوصـــا ــاكـ ــ ــــا مـ وحــــيَّ

أوليفييه جيرو وأنطوان غريزمان و»كرمه 
ــرائــــع«، وكـــذلـــك كــيــلــيــان مــبــابــي وهـــّدافـــي  الــ
الـــمـــبـــاراة تــيــو هــيــرنــانــديــز ورانــــــدال كــولــو 

مواني.
ــة أخــــــــرى، أعـــــــرب مـــــاكـــــرون عــن  ــهـ مــــن جـ
احترامه الكبير للساحر األرجنتيني ليونيل 
مــيــســي، الـــذي ســيــقــود منتخب بـــاده ضد 

فرنسا، األحد المقبل. 
ــــن مـــيـــســـي، خـــال  ــــدث مـــــاكـــــرون عـ ــــحـ وتـ
حضوره قمة االتحاد األوروبي بالعاصمة 
البلجيكية )بروكسل(، أمس، حيث قال: »إنه 

العــب رائــع عندما يلعب في ســان جرمان، 
له في النادي على أن يكون في 

ّ
لكني أفض

منتخب باده«. 
 
ً
 كــبــيــرا

ً
وأكــــد مـــاكـــرون أنـــه يــكــن احــتــرامــا

لمنتخب األرجنتين »الــرائــع«، لكنه ال يزال 

 بــشــأن قـــدرة منتخب فرنسا على 
ً
متفائا

الفوز بكأس العالم، في ظل االستعداد الجيد 
 من الاعبين 

ً
 رائعا

ً
للفريق، وامتاكه مزيجا

: »أعتقد أننا 
ً
الشباب وذوي الخبرة، مضيفا

 للفوز باللقب«.
ً
المنتخب األوفر حظا

لوريس: نهائي كبير أمام األرجنتين
أكد هوغو لوريس، قائد وحارس منتخب فرنسا، 
أمس األول، عقب الفوز على المغرب بهدفين دون رد 
فــي نصف النهائي الثاني بمونديال 2022 بقطر، 
ــام األرجــنــتــيــن يــوم  أنــهــم بــصــدد »نــهــائــي كــبــيــر« أمــ

األحد المقبل.
وقال لوريس »األرجنتين منتخب كبير، ويمتلك 
 في هذه الرياضة )ليو ميسي(، 

ً
 صنع تاريخا

ً
العبا

.»
ً
ولكننا نمتلك أسلحتنا أيضا

وأقر حارس توتنهام هوتسبر اإلنكليزي بأنهم 
واجهوا »صعوبات كبيرة« في المباراة أمام المغرب، 
لكنهم »راضـــون عــن العمل الــذي تــم تقديمه« داخــل 
الملعب، وهــو مــا يمنحهم »فــرصــة ذهبية لدخول 

منتخب فرنسا للتاريخ«.
 تصريحاته »كنا أقوياء، 

ً
وأتم صاحب الــ 35 عاما

وجدنا بعض الصعوبات في المباراة، ولكن كل شيء 
سار بشكل مثالي. علينا أن نقدم أفضل ما لدينا على 

جميع األوجه يوم األحد«.
وستكون هذه المباراة هي الرابعة بين المنتخبين 
 أن األرجنتين 

ً
في البطولة، واألولى في النهائي، علما

تتفوق بانتصارين، مقابل واحــد لفرنسا كــان في 
النسخة األخيرة في روسيا قبل 4 سنوات في ثمن 

النهائي بنتيجة )3-4(. 
)إفي(

تشواميني: سعيد بمواجهة ليونيل
ذكــــر العــــب وســــط الــمــنــتــخــب الــفــرنــســي ونـــــادي ريــــال مـــدريـــد أوريــلــيــن 
تشواميني أن ليونيل ميسي وكيليان مبابي سيكونان أهم عوامل الجذب 
في نهائي مونديال قطر بين األرجنتين وفرنسا، وهما »العبان رائعان«، 

.»
ً
 على أن المباراة »ستقام بين 22 العبا

ً
مشددا

وقـــال تــشــوامــيــنــي، الـــذي يــشــارك بشكل أســاســي فــي صــفــوف منتخب 
 في تأهله للنهائي، عقب الفوز على المغرب 0-2، 

ً
 بارزا

ً
فرنسا، ولعب دورا

 بهذا الفوز والتأهل للنهائي، لنحظى بفرصة اللعب ضد 
ً
»نحن سعداء جدا

األرجنتين«، وأقر بأن خوض نهائي المونديال »بمنزلة حلم« بالنسبة له، 
ألن هذا النوع من المباريات »ال يصدق«، ومن األفضل خوضها أمام العبين 

بحجم ميسي »ألنه العب كبير«.
 سنعمل من أجل ذلك، سنضع 

ً
وتابع: »من الصعب إيقافه، لكننا جميعا

، وسنعمل من أجل الفوز بهذه المباراة، ألن ميسي 
ً
خطة، سنتعافى جيدا

 إلــى جانبه عــشــرة العبين آخــريــن«، 
ً
، لكن هــنــاك أيــضــا

ً
سيكون حــاضــرا

 مباراة »صعبة« على الطرفين.
ً
متوقعا

وأشـــار إلــى أنــه تــحــدث مــع زميله في 
ــال مـــدريـــد، كــريــم بــنــزيــمــة، الــــذي لم  ريــ
يــســتــطــع الـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــمـــونـــديـــال 
ــر أبـــلـــغـــه بــأنــه  ــيــ لــــإصــــابــــة، وأن األخــ

 بما حققه الجميع«.
ً
»سعيد جدا

)إفي(

كوندي: خوض نهائي 
المونديال »حلم«

أكد مدافع المنتخب الفرنسي وبرشلونة جول كوندي أن خوض 
نهائي كــأس العالم فــي قطر 2022 عقب الــفــوز على المغرب 0-2 

»يعد حلما«.
وأقــر كوندي بــأن المغرب »قــدم مباراة كبيرة وسبب مشكات 
لفرنسا«، لكنهم نجحوا فــي التصدي لـــ »التحدي البدني« الــذي 
: »كنا نعلم أن علينا أن 

ً
قدمه فريق المدرب وليد الركراكي، مضيفا

، وهدف تيو سهل لنا األمور أكثر«.
ً
نبدأ المباراة بشكل جيد جدا

. األمــور كانت 
ً
واستدرك: »لعبنا بخطوط متقاربة جــدا

 ما في الشوط الثاني، فقد كانوا يمتلكون 
ً
أصعب نوعا

 كنا على المحك، لكن في النهاية عدنا 
ً
الكرة، وأحيانا

 ،»
ً
 كبيرا

ً
 والجميع بذل جهدا

ً
لنكون متحدين جدا

: »نــحــن فــريــق يــعــرف كــيــف يــعــانــي، لم 
ً
مــضــيــفــا

نستسلم في أي مباراة، ال نزال نلعب بكثافة 
شديدة«.

 بأن حارس مرمى »الديوك« 
ً
وأقر أيضا

هـــوجـــو لــــوريــــس »تــــصــــدى بــشــكــل جــيــد 
لبعض الــتــســديــدات، وكـــان هــنــاك بعض 
التوفيق« لمنتخب بــاده، حينما أبعد 
الاعب نفسه في الدقائق األخــيــرة كرة 

من أمام خط المرمى.

جيرو: األرجنتين أكثر 
من مجرد ميسي

أكـــد مــهــاجــم مــنــتــخــب فــرنــســا، أولــيــفــيــه جـــيـــرو، أن 
ــوك« فـــي نــهــائــي  ــديــ األرجــنــتــيــن، الــتــي ســيــواجــهــهــا »الــ

مونديال قطر 2022 »أكثر من مجرد ميسي«، وأن فريقه 
سيخطئ إذا ما قام فقط بالتركيز على نجم باريس سان 

جرمان.
وأوضح العب ميان: »ميسي العب مذهل، علينا أن نقوم بكل 

شيء بشكل جيد من أجل الفوز بهذا النهائي ومحاولة إيقافه، لكن 
.»

ً
األرجنتين ليست ميسي فقط، لديهم العبون جيدون جدا

وهنأ جيرو مدرب المغرب، وليد الركراكي، الذي 
 :)

ً
زامله كاعب عام 2007. وقال الاعب )36 عاما
»لقد هنأته، المشوار الذي قام به ال ُيصدق، 
قلت له إنني أريد لقاءه بعد سنوات عديدة 
لــم أره فيها. إنــه شخص عظيم، ويستحق 

«. وتابع: »من 
ً
كل التقدير، قدموا مستوى رائعا

الرائع أن أكون هنا، بعد أربع سنوات من اللعب في 
موسكو، لقد أظهرنا قوة كبيرة، كان لدينا الجودة الازمة، خضنا 
مباراة كبيرة أمام منافس كبير، ونجحنا في رفع المستوى«.  )إفي(

أشــاد ملك المغرب محمد السادس 
بأداء العبي باده، وذلك في اتصالين 
ــــدّرب ولــيــد  ــمـ ــ  مــــن الـ

ّ
ــل ــ هــاتــفــيــيــن مــــع كـ

ــد الــمــنــتــخــب رومـــــان  ــائــ ــراكــــي وقــ ــركــ الــ
سايس.

 
ّ
وقــالــت وكــالــة األنــبــاء المغربية، إن
العاهل المغربي نــّوه فــي اتصاله مع 
الركراكي بنجاحه في تكوين فريق من 
ع بالتماسك والـــروح 

ّ
الاعبين »يتمت

القتالية، بما مّكنه من تسجيل حضور 
متمّيز فــي هـــذه الــتــظــاهــرة، وتشريف 
الشعب المغربي والجمهور العالمي من 
خال قيمه الرياضية الرفيعة وموهبته 

النموذجية«.
وفي اتصاله مع قائد المنتخب أعرب 
الــمــلــك مــحــمــد الـــســـادس عـــن »تهنئته 

الحاّرة لمجموع الفريق«.
ــل أرجـــــاء  والـــحـــلـــم الــــــذي عـــاشـــتـــه كــ

 األفارقة والعرب 
ً
المملكة جّر إليه أيضا

ــة بــنــفــســهــا فــي  ــقــ  دولــــــة غـــيـــر واثــ
ّ

وكــــــل
ى الفريق 

ّ
مقارعة الكبار، بعدما تخط

ــيــــة قــويــة،  الــمــغــربــي مــنــتــخــبــات أوروبــ
وسّجل اسمه في تاريخ البطولة كأول 
منتخب عــربــي وإفــريــقــي يبلغ نصف 

النهائي.
ــلـــس من  ــود األطـ ــ ــارة أسـ ــم خـــسـ ــ ورغـ
 هــــذه الــنــتــيــجــة لم 

ّ
فــرنــســا )2-0(، لـــكـــن

تمنعهم مــن التنويه بمسيرة مشّرفة 
ى الحدود.

ّ
لفريق حظي بحّب كبير تخط

ص المشّجع أسامة أبدوح هذا 
ّ

ويلخ
 »لقد لعبوا مباراة جّيدة 

ً
الشعور قائا

 الحظ خانهم. واجهنا بنّدية حامل 
ّ
لكن

اللقب، هذا رائع«.
ويضيف الشاب الذي تابع المباراة 
ــذا الــفــريــق جعلنا  بــالــدار الــبــيــضــاء »هـ

نحلم حتى النهاية، أرفع لهم القبعة«.

فـــي الــمــقــابــل كــانــت مــشــاعــر الــشــاب 
ى 

ّ
 يتمن

ّ
حكيم سامة أكثر مرارة، إذ ظل

أن تــســتــمــّر الــمــســيــرة الـــرائـــعـــة ألســـود 
نا ضيعنا فرصة القرن، 

ّ
األطلس، »لكن

أنا محبط«.
وفــي العاصمة الــربــاط وّجــه بعض 
السائقين التحّية إلى المنتخب بإطاق 
الـــعـــنـــان لــمــنــّبــهــات ســـيـــاراتـــهـــم، تحت 
 عن أجواء 

ً
السماء الماطرة، لكن بعيدا

الفرح العارم التي كانت تغمر شوارع 
الــمــديــنــة إثــــر كـــل انــتــصــار كــــان أســـود 
قونه خـــال األسبوعين 

ّ
األطــلــس يحق

األخيرين.
وفـــي حـــّي درب الــســلــطــان الشعبي 
ــدار الــبــيــضــاء قــــال الــبــائــع الــجــائــل  ــالـ بـ
رشيد صديق قبيل ساعات من انطاق 
ق 

ّ
 »المنتخب الوطني حق

ّ
الــمــبــاراة إن

مــعــجــزات منذ بــدء الــمــونــديــال… لذلك 

 كثيرا للربح أو الخسارة«.
ً
لست مهتما

وأضـــاف الــرجــل الـــذي اســتــبــدل بيع 
حلويات باألعام الوطنية »لقد ربحوا 
 المغاربة، وهذا ال 

ّ
احترام وإعجاب كل

يقّدر بثمن«.
 
ً
وهذا الحي الشعبي الذي كان معقا

لحركة المقاومة ضد الحماية الفرنسية 
فــي خمسينيات الــقــرن الــمــاضــي يعّد 
 من معاقل الكرة المغربية إذ ولد 

ً
أيضا

فيه في 1949 نادي الرجاء البيضاوي، 
أحــد أكبر ناديين مغربيين ومــن بين 

األشهر في إفريقيا.

طابع خاص للمباراة

ــاراة أمـــــــام فــرنــســا  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــتــــســــت الـ واكــ
 للعاقات الوثيقة 

ً
 نظرا

ً
 خاصا

ً
طابعا

بــيــن الــبــلــديــن مــن جــهــة، وتــزامــنــهــا من 

جــهــة ثــانــيــة مـــع فــتــور فـــي عاقاتهما 
الدبلوماسية، ما جعل بعض التعليقات 
في مواقع التواصل االجتماعي تحّملها 

أبعادا سياسية.
وذهـــــب الـــكـــاتـــب الــمــغــربــي الــطــاهــر 
ــون فــــــي تــــصــــريــــح لــصــحــيــفــة  ــلــ ــجــ ــنــ بــ
»لوباريزيان« الفرنسية إلى حد مقارنة 
المباراة مع »أجواء استقال المغرب«، 
 من الحماية 

ً
العام 1956 بعد 44 عاما

الفرنسية اإلسبانية.
ــغـــف  ــــرة الــــحــــمــــاس والـــشـ ــمـ ــ وفـــــــي غـ
ــيــــن الـــــلـــــذيـــــن خــلــقــهــمــا  ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ االســ
 بعد تــأّهــلــه إلى 

ً
المنتخب، خــصــوصــا

ــائــــي، خـــّصـــصـــت شـــركـــة  ــهــ ــنــ نـــصـــف الــ
الــخــطــوط الــجــويــة الــمــغــربــيــة رحـــات 
استثنائية مــنــذ الــثــاثــاء لنقل أعـــداد 
إضــافــيــة مـــن جــمــاهــيــر الــمــنــتــخــب إلــى 

الدوحة لتشجيع األسود.

الرئيس الفرنسي ماكرون يتلقى تهنئة رئيسة كرواتيا السابقة كيتاروفيتش

الملك محمد السادس يشيد بأداء »أسود األطلس«
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ــراز الــلــقــب فــي مــوســكــو قبل  مــنــذ إحــ
ــة أعـــــــــوام إلــــــى نــهــائــي  ــ ــعـ ــ ــــن أربـ ــر مـ ــثــ أكــ
مونديال 2022 األحد في الدوحة، عانى 
المنتخب الفرنسي صدمات ومطبات 
واســتــدعــاء غير متوقع لكريم بنزيمة 
وظهور جيل جديد محاط بمخضرمين 

مثل هوغو لوريس وأوليفييه جيرو.
بــعــد الــلــيــلــة الــمــجــنــونــة فـــي يــولــيــو 
ــكـــي« فــي  ــيـ ــنـ ــلـــى مـــلـــعـــب »لـــوجـ 2018 عـ
ــــاش الــمــنــتــخــب الــفــرنــســي  مـــوســـكـــو، عـ
 ومــــن دون اهــتــمــام 

ً
 مــتــضــاربــا

ً
خـــريـــفـــا

حــقــيــقــي بــمــســابــقــة جـــديـــدة هـــي دوري 
األمم األوروبية التي خاضها »الديوك« 
بال تجديد دماء باستثناء قدوم تانغي 
ندومبيليه، فرالن مندي أو ألحسن بليا.

ــيــــون إلـــــــى حـــــد مــا  ــفــــرنــــســ ارتـــــقـــــى الــ
لمكانتهم كأبطال عالم، لكنهم عرفوا 
بــعــض الــمــطــبــات مــثــل الـــســـقـــوط أمـــام 
ــم وتـــركـــيـــا في  ــ هـــولـــنـــدا فـــي دوري األمـ
تصفيات كأس أوروبا )بنتيجة واحدة 
صفر - 2( نوفمبر 2018 ويونيو 2019.

 
ً
ــان كــلــفــتــا غـــالـــيـــا ــاراتــ ــبــ ــمــ هــــاتــــان الــ

الفرنسيين، إذ تسببت األولى بحرمانهم 
مــن الــتــأهــل للمربع األخــيــر للمسابقة 
القارية الجديدة، والثانية في تنازلهم 
عــن صـــدارة مجموعتهم فــي تصفيات 

كأس أوروبا 2020.

عائدون ووجوه جديدة 

فـــي خــريــف 2019، اســتــولــت الــكــآبــة 
على »الـــزرق« بسبب الفشل الهجومي، 
ففاجأ ديشان الجميع مساء مباراته رقم 
100 كمدرب ضد ألبانيا )2-0(: اختار 
 غير مسبوق مع ثالثة مدافعين 

ً
تكتيكا

من أجل وضع العبيه الهجوميين في 
أفضل الظروف الممكنة. التجربة أعطت 
ثمارها وعاد أنطوان غريزمان ليصبح 
« مرة أخرى بحسب المدرب. ثم 

ً
»متألقا

تدخلت جائحة كورونا لتعلق كرة القدم 
الدولية قرابة عشرة أشهر.

عند االستئناف، حصلت المفاجأة: 
ــان رابــيــو  ــ عـــاد ديــشــان ليستدعي أدريـ
ــن الـــمـــنـــتـــخـــب مـــنـــذ رفـــضـــه  ــ الـــمـــبـــعـــد عـ

ــة االحــتــيــاطــيــيــن  ــكـــون عـــلـــى الئـــحـ أن يـ
ــــب وســـط  لـــمـــونـــديـــال 2018. نـــجـــح العـ
يوفنتوس الذي يعتبر البديل الطبيعي 
 
ً
لبليز ماتويدي، في فرض نفسه سريعا
في الفريق المثالي لديشان، على غرار 
التشكيلة الحالية لمونديال قطر 2022.

سقط »الديوك« في مباراة ودية ضد 
فنلندا )0-2( لكنهم حققوا حملة ناجحة 
فـــي دوري األمـــــم )خــمــســة انـــتـــصـــارات 
وتعادل واحد(، مع مباراة مرجعية خلف 
أبواب موصدة في البرتغال )1-0( بفضل 

هدف نغولو كانتي.
ــا  قــبــل أشــهــر قــلــيــلــة مـــن كـــأس أوروبــ
التي تأجلت من 2020 إلى صيف 2021 
بسبب فــيــروس كــورونــا، بــرزت فرنسا 
مرشحة طبيعية للفوز باللقب، السيما 
مــع ظــهــور وجـــوه جــديــدة جـــددت دمــاء 
التشكيلة: إدواردو كــامــافــيــنــغــا، دايــو 
أوبــامــيــكــانــو، الـــحـــارس مــايــك مينيان 

وماركوس تورام.

مفاجأة بنزيمة

في 18 مايو 2021، قّرر ديشان إعادة 
استدعاء كريم بنزيمة بعدما استبعده 
طيلة خمسة أعوام ونصف العام بسبب 
»قضية الشريط الجنسي« لالعب الدولي 
السابق ماتيو فالبوينا. أفــاد ديشان 
فــي حينها »أضــع قضيتي الشخصية 
ــاراتــــي تــســتــنــد إلـــى  ــيــ « ألن »خــ

ً
جــــانــــبــــا

مصلحة المنتخب الفرنسي«.
وفـــي مــبــاراتــه الــثــانــيــة بــعــد الــعــودة، 
خرج بنزيمة من الملعب أمام بلغاريا 
)3-0( بسبب اإلصــابــة، ليحل بــداًل عنه 
مــنــافــســه الــتــاريــخــي أولــيــفــيــيــه جــيــرو، 
الــذي سجل ثنائية وأشعل النار خلف 
الكواليس بتصريح موجه إلــى زميله 
كيليان مبابي ينتقد فيه عدم حصوله 

على »كرات جيدة« خالل المباراة.
وقعت فرنسا في »مجموعة الموت« 
خالل كأس أوروبا، فتغلبت على ألمانيا 
ثم تعادلت مع المجر والبرتغال. حلت 
أولــى في المجموعة لتواجه سويسرا 
التي بدت في طريقها للخسارة في ثمن 

النهائي أمام جارتها، لكنها عادت من 
بعيد وأدركـــت الــتــعــادل 3-3 فــي الوقت 
الـــقـــاتـــل، لــتــفــرض شــوطــيــن إضــافــيــيــن، 
ثم ركــالت الترجيح التي ابتسمت لها 

لينتهي بذلك مشوار أبطال العالم.

استعادة التوازن 

ألول مــرة منذ تسلمه المنصب، لم 
يمّدد ديشان عقده لما بعد كأس العالم 
2022، كان يعلم أن مستقبله سيعتمد 

على نهائيات قطر 2022.
ــان عـــلـــى الـــمـــشـــكـــكـــيـــن بـــه،  ــ ــشـ ــ رد ديـ
وبــخــطــتــه الــتــكــتــيــكــيــة الـــجـــديـــدة نجح 
الفريق في قلب تخلفه 0-2 أمام بلجيكا 
في نصف نهائي دوري األمم األوروبية 
إلــى فــوز، قبل أن يتخطى إسبانيا في 

.
ً
 أيضا

ً
النهائي 2-1 بعدما كان متخلفا

وبــمــســاهــمــتــه بــهــدفــيــن فـــي هــاتــيــن 
المباراتين، احتفل بنزيمة بأول تتويج 

له مع »الديوك«.
وعلى الرغم من االختالالت الدفاعية، 
يبدو أن روح موسكو تطفو على السطح 
 مــع بـــروز نجم العبين ال غنى 

ً
مــجــددا

عنهما فــي التشكيلة األســاســيــة: تيو 
هرنانديز وأوريليان تشواميني.

 اإلصابات والصمود 

بــعــد سلسلة مــن سبعة انــتــصــارات 
متتالية، حصلت االنتكاسة خالل تجمع 
ــات الــتــي  ــابـ يــونــيــو، بــســبــب كــثــرة اإلصـ
تسببت بإنهاء رجــال ديــشــان الموسم 

بهزيمتين وتعادلين.

في سبتمبر ووسط استمرار مشاكل 
اإلصابات، سقط الفرنسيون مرة ثانية 
أمام الدنمارك صفر - 2 بعد األولى 2-1 
في يونيو، ما دفع ديشان للتخلي عن 
خــطــة الــلــعــب بــثــالثــة العــبــيــن فـــي قلب 

الدفاع ضمن رؤيته لمونديال قطر.
وكــانــت االســتــعــدادات لــكــأس العالم 
ــة بـــالـــشـــكـــوك بـــســـبـــب لــعــنــة  مـــصـــحـــوبـ
ــابـــات الــتــي حــرمــت »الـــديـــوك« من  اإلصـ
جهود بول بوغبا، نغولو كانتي، كريم 
بنزيمة، كريستوفر نكونكو، بريسنيل 

كيمبيمبي، مايك مينيان.
ثــم وفــي أول مــبــاراة فــي النهائيات، 
انـــضـــم لـــوكـــا هـــرنـــانـــديـــز إلــــى الــالئــحــة 
بعد إصابته في الفوز االفتتاحي على 
أستراليا )4-1( والذي أتبعه الفرنسيون 
بانتصار مقنع على الدنمارك )2-1(، قبل 

أن يــريــح ديــشــان أســاســيــيــه مــا تسبب 
ــام  بــالــســقــوط فـــي الـــجـــولـــة األخــــيــــرة أمـ

تونس )1-0(.
عــاد األســاســيــون إلــى التشكيلة في 
ثــمــن الــنــهــائــي ضــد بــولــنــدا ليساهموا 
فــي فـــوز مــريــح 3-1، قــبــل الــمــعــانــاة في 
ربع النهائي لتخطي إنكلترا 2-1 بفضل 
هاري كاين الذي أهدر ركلة جزاء كانت 
ستجر فرنسا إلــى التمديد على أغلب 

الظن.
وفي نصف النهائي، بّكر الفرنسيون 
بــالــتــســجــيــل فــــي مـــرمـــى الـــمـــغـــرب عــبــر 
المدافع تيو هرنانديز، قبل أن يحسم 
البديل راندال كولو مواني بطاقة التأهل 
حيث تنتظرهم األرجنتين في نهائي 

ناري هو الرابع في تاريخ الزرق.
)أ ف ب(

ً
من موسكو إلى الدوحة... طريق فرنسي شاق نحو النهائي مجددا

عاش المنتخب الفرنسي أربع 
سنوات مليئة بالتقلبات منذ 

تتويجه بمونديال 2018 
حتى مشاركته الحالية في 

مونديال قطر، الذي سيخوض 
خالله المباراة النهائية أمام 

األرجنتين األحد المقبل.

العبو المنتخب الفرنسي بعد الفوز على المغرب

ديشامب

ديشامب: بلوغنا النهائي ديشامب: بلوغنا النهائي 
أهم من مستقبليأهم من مستقبلي

أكد ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب 
الفرنسي، أن مستقبله ليس هــو األمــر المهم، 
بعد أن قــاد الــفــريــق لــلــمــبــاراة النهائية بكأس 
العالم، حيث سيواجه المنتخب األرجنتيني 

يوم األحد المقبل. 
 في 

ً
ــــدم الــمــنــتــخــب الــفــرنــســي أداء رائـــعـــا وقـ

مواجهة المغرب وفاز عليه 2 - صفر، في الدور 
نصف النهائي بهدفي ثيو هيرنانديز وراندل 

كولو مواني، أمس األول. 
وتنتظر المنتخب الفرنسي مواجهة قوية 
أمام األرجنتين، في سعيه لكي يكون المنتخب 
الثالث في تاريخ كأس العالم الذي يحقق اللقب 
مرتين على التوالي، وذلك حينما يلتقيان على 
مــلــعــب »لــوســيــل«، ومـــن الــمــقــرر أن تــكــون تلك 
المباراة هي األخيرة في مسيرة ليونيل ميسي 

الدولية، وربما بالنسبة لديشامب. 
وكان زين الدين زيدان هو االسم األكثر 

تـــداواًل لخالفة ديــشــامــب، الـــذي ينتهي 
عقده بعد نهاية البطولة، لكنه يركز 

اآلن على النجاح في قطر. 
ــمــــر  ــمــــؤتــ ــــب فـــــــي الــ ــامــ ــ ــشــ ــ وقـــــــــــال ديــ

ــا دائــمــا  الــصــحــافــي عــقــب الـــمـــبـــاراة: »أنــ
فخور حينما نحقق نتيجة مثل تلك، عظيم 

أن نتأهل لخوض المباراة النهائية يوم األحد«.
، لقد 

ً
 سهال

ً
 وأضــاف: »لم يكن ذلك انتصارا

أظــهــرنــا إمــكــانــاتــنــا وخــبــرتــنــا وروح الــفــريــق، 
كـــان عــلــيــنــا بـــذل مــجــهــود كــبــيــر فـــي الــلــحــظــات 
المهمة في المباراة، كمدرب أنا فخور وسعيد 

بالالعبين«. 
 فـــي نفسي 

ً
وتـــابـــع ديــشــامــب: »ال أفــكــر حــقــا

لكنني أقـــدر حقيقة أنــنــا حقننا ذلــك النجاح، 
بالنسبة إلنجازاتي، فأنا لست أهم شيء هنا«. 

ــح: »الــفــريــق أكــثــر أهمية مــنــي، لدينا  وأوضــ
فرصة الدفاع عن لقبنا في النهائي، لذلك فإن 

هذا نجاح عظيم بالفعل«. 
: »لكننا سنفعل 

ً
واختتم تصريحاته قــائــال

ــا بــــوســــعــــنــــا لــجــعــل  ــ مــ
الجماهير واألمــة 
أكــــــــثــــــــر ســـــــعـــــــادة 
بــــفــــريــــقــــنــــا يـــــوم 

األحد«.  
)د ب أ(

غريزمان: المواجهة أمام األرجنتين ستكون مختلفة
أقر أنطوان غريزمان، نجم 
مــنــتــخــب فــرنــســا، عــقــب الــفــوز 
على المغرب بهدفين دون رد 
أمس األول في نصف النهائي 
الثاني بمونديال 2022 بقطر، 
بــأن النهائي أمــام األرجنتين 
بقيادة ليونيل ميسي »سيكون 

.»
ً
مختلفا

وأكــــــــــــد أفــــــضــــــل العـــــــــب فـــي 
المباراة التي احتضنها ملعب 
البيت أن »الــمــبــاراة لــن تكون 
سهلة، ويجب علينا أن نكون 
أكــثــر قــــوة. ســنــحــاول تحليل 
 من الغد، وإيجاد 

ً
ا النهائي بدء

أفضل طريقة لخوضه«.
وشدد العب أتلتيكو مدريد 
اإلسباني على ضرورة التحلي 
بـ »التواضع« عقب هــذا الفوز 
والــمــرور للنهائي، و»التركيز 

على التحضير الجيد لنهائي 
األحد«.

وأشـــار غــريــزمــان إلــى أنهم 
فوجئوا بأداء المغرب.

وقـــال فــي هــذا الــصــدد: أداء 
 
ً
الــمــغــرب الــجــمــاعــي هــجــومــيــا

 .
ً
 أبــهــرنــي شــخــصــيــا

ً
ودفـــاعـــيـــا

 في 
ً
لقد هـــددوا مرمانا كثيرا

الــشــوط الثاني. الــمــدرب فطن 
لألمور وأشرك ماركوس تورام 
لمساعدة ثيو هــرنــانــديــز في 
الــــجــــانــــب األيــــســــر الـــــــذي كـــان 

مصدر خطورتهم. 
)إفي(

غريزمان يتلقى التهنئة بعد الفوز على المغرب

مواني سعيد بالفوز وفخور بهدفه
أعــرب المهاجم الفرنسي رانــدال كولو مواني 
عـــن ســعــادتــه بــتــأهــل فــرنــســا لــنــهــائــي مــونــديــال 
 أنه يشعر بـ »الفخر« بالهدف الذي 

ً
2022، مضيفا

سجله في اللقاء.
وقــــال العـــب آيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت، صــاحــب 
ــــذي صــنــعــه نجم  الـــهـــدف الــثــانــي فـــي الــلــقــاء، والـ
بـــاريـــس ســـان جـــرمـــان كــيــلــيــان مــبــابــي: »تــابــعــت 
هجمة كيليان، وحالفني الحظ، وكنت هنا في 

لحظة جيدة للتسجيل. أنا فخور«.
وأبدى مواني ثقته في الفوز على األرجنتين 

: »رغــم أن المنتخب الالتيني 
ً
بالنهائي، متابعا

، لكن يجب اعتبار المباراة مثل 
ً
خصم صعب جدا

أي مباراة أخرى«.
ــق كـــبـــيـــر ســـوف  ــريــ ــن فــ ــيــ ــتــ ــنــ وأضــــــــــاف: »األرجــ
نــواجــهــه مثلما نفعل فــي كــل الــمــبــاريــات. أعتقد 
أننا يمكننا الفوز، بفضل قوتنا الذهنية وقوة 
الفريق. ليست كأي مباراة، لكننا سنواجهها كما 

لو كانت هكذا«.
وأكـــد مـــوانـــي، الـــذي أحـــرز الــهــدف بــعــد دقيقة 
مــن نــزولــه الــمــلــعــب مــحــل عــثــمــان ديــمــبــيــلــي، أنــه 

كـــان عــلــيــه »أن يــســاعــد فــي الـــدفـــاع، وأن يستغل 
سرعته في المواجهات الفردية، وتشكيل خطر 

على المرمى«.
وأقر بأن فرنسا عانت في عدة أوقات بالمباراة، 

إال أنه أشاد بـ »القوة الدفاعية للفريق«.
، ومتحدون، ولدينا 

ً
وتابع: »نحن سعداء جدا

الــرغــبــة فــي الــفــوز بــالــكــأس. الــرئــيــس )إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون( هــنــأنــا، وقـــال لــنــا إنـــه عــلــيــنــا أن ننهي 

مهمتنا«.
)إفي(

https://www.aljarida.com/article/8103
https://www.aljarida.com/article/8100
https://www.aljarida.com/article/8102
https://www.aljarida.com/article/8101


»أسود األطلس« يواجه كرواتيا السبت
في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لمونديال قطر

يــخــوض المنتخب المغربي مــواجــهــة في 
السادسة من مساء غد السبت أمام المنتخب 
الكرواتي لتحديد المركزين الثالث والرابع في 

مونديال قطر 2022.
وكان المنتخب المغربي قد خسر في الدور 
نصف النهائي أمام المنتخب الفرنسي حامل 
الــلــقــب بنتيجة 0-2، بينما خــســر المنتخب 
الــكــرواتــي أمـــام األرجــنــتــيــن بنتيجة 0-3 في 

الدور ذاته. 
وتقابل الفريقان في مستهل منافساتهما 
فـــي الــبــطــولــة فـــي دوري الــمــجــمــوعــات حيث 

، ومــنــذ ذاك الــوقــت كـــّرت سبحة 
ً
تــعــادال سلبا

انتصارات  المغرب لم يكن يحلم بها العبوه 
أو أبـــنـــاء الــبــلــد الـــواقـــع عــلــى مـــشـــارف الــقــارة 
األوروبية. إذ تبعها الفوز على بلجيكا ثالثة 
2018 )2-0(، كندا )2-1(، ثــم إسبانيا القوية 
بركالت الترجيح في ثمن النهائي، وصواًل إلى 

البرتغال المرشحة للمنافسة 0-1.
وعــلــى الــجــانــب الـــكـــرواتـــي فــقــد تــغــلــب في 
دوري الــمــجــمــوعــات عــلــى المنتخب الكندي 
4-1، وتعادل مع المنتخب البلجيكي 0-0، ثم 
التقى بعدها مع المنتخب الياباني في دور 

الـ 16 حيث تغلب على اليابان بركالت الجزاء 
الترجيحية، ثم تقابل مع المنتخب البرازيلي 
وحـــقـــق الـــمـــفـــاجـــأة، بــعــد أن أطـــــاح بــراقــصــي 

 .
ً
السامبا بركالت الترجيح أيضا

إصابات وإرهاق 

وتــبــدو الــمــبــاراة مهمة للجانب الــكــرواتــي 
الذي طالبته وسائل اإلعالم في بالده بالفوز 
 
ً
في الميدالية البرونزية، بعدما حل وصيفا

للبطل في النسخة الماضية، أما المغرب الذي 

يــعــانــي الــكــثــيــر مــن اإلصـــابـــات أمــثــال رومــيــن 
ســايــس، ونصير مـــزراوي، ونــايــف أكـــرد، فقد 
أشار مدربه وليد الركراكي بعد انتهاء مباراة 
منتخب بـــالده مــع فــرنــســا إلـــى أن المنتخب 
ــابـــات واإلرهــــــاق، وانــــه سيجبر  يــعــانــي اإلصـ
على عمل الكثير من التغييرات في التشكيلة 
وتجربة عناصر جديدة خالل هذه المباراة. 

ويتميز المنتخبان الــكــرواتــي والمغربي 
بــقــوة خـــط دفــاعــهــمــا، بــاإلضــافــة الـــى وجـــود 
عمالقين فــي حــراســة الــمــرمــى يــاســيــن بونو 
)الــمــغــرب( وليفاكوفيتش، الـــذي أصــبــح أحد 

أهـــــداف بـــايـــرن مــيــونــيــخ الــمــقــبــلــة لــتــعــويــض 
إصابة حارس مرماه مانويل نوير. 

وطــالــب الـــمـــدرب الــكــرواتــي دالــيــتــش نجم 
مــنــتــخــب بــــــالده ونـــــــادي ريــــــال مــــدريــــد لــوكــا 
مـــودريـــتـــش بـــعـــدم الـــتـــســـرع فـــي اتـــخـــاذ قـــرار 
االعتزال الدولي، وأن المنتخب الكرواتي في 
 لما يملكه 

ً
حاجته خالل الفترة المقبلة نظرا

الــالعــب مــن دور مهم فــي منتخب بـــالده ولم 
يتخذ بعد مودريتش قراره بهذا الشأن.
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فاران: فرصة فريدة في حياتي
قال رافائيل فاران مدافع منتخب فرنسا 
لكرة القدم إن مشاركته في نهائي نسختي 

كأس عالم »فرصة فريدة في حياته«.
ــــذه  ــيـــــش هـ ــ وصـــــــــــرح »مـــــــــن الـــــمـــــذهـــــل عـ
اللحظات. إنه ألمر خاص. ندرك ما يمثله 
المونديال ونحظى بدعم بلدنا الكامل«، 
في تصريحات بالمنطقة المختلطة عقب 
انتصار منتخب بالده على المغرب بهدفين 
نــظــيــفــيــن أمــــس األول فـــي نــصــف نــهــائــي 
مونديال 2022 في قطر وتأهله للنهائي، 
ليقترب من الفوز باللقب للمرة الثانية على 
التوالي بعد تتويجه بنسخة روسيا 2018.
وأضــــاف »أن يحالفني الــحــظ لخوض 

التجربة مرة ثانية أمر استثنائي. علينا أن 
نستمتع باللحظة واستغاللها. إنها فرصة 

وحيدة في حياتنا«.
وعــن مــواجــهــة األرجــنــتــيــن فــي النهائي 
قال فاران »نواجه فريقا كبيرا في النهائي. 
ســتــكــون مــبــاراة كــبــيــرة، وعلينا أن نكون 

مستعدين«.
ــر حظا  ــ ــابـــع »ال يـــوجـــد مــنــتــخــب أوفـ وتـ
ــيــــدان. إنــــه نــهــائــي  لـــلـــفـــوز. الــمــنــتــخــبــان جــ
ومــبــاراة كبيرة وبها الكثير من الضغط، 
وسيكون علينا أن نقدم أداء جيدا حتى 

نفوز بها«.
)إفي(

 مصرع مشجع واعتقال 250 
في فرنسا أثناء االحتفاالت بالفوز

لقي طفل مشجع في مونبلييه مصرعه في حادث 
خالل االحتفاالت بفوز فرنسا على المغرب، مما أدى 
إلى وقوع حوادث في بعض المدن الفرنسية، حيث 

.
ً
اعتقلت قوات األمن نحو 250 شخصا

وأوضحت السلطات، في بيان، أن الصبي تعرض 
 إلــى 

ً
ــم نــقــلــه ســريــعــا لــضــربــة قــويــة مــن ســـيـــارة، وتـ

المستشفى، حيث فــارق الحياة، وتم العثور على 
السيارة على مقربة من مكان الحادث، بينما ال يزال 

 عن سائقها.
ً
البحث جاريا

ووقـــعـــت األحــــــداث فـــي إطــــار االحـــتـــفـــاالت بــفــوز 
فرنسا بهدفين نظيفين على المغرب فــي نصف 

نهائي مونديال قطر 2022.
وذكـــرت محطة إذاعـــة فــرانــس إنــفــو أن السائق 
عاد بسيارته إلى الخلف، بعد أن نزعوا منه العلم 

الفرنسي، ودهس الضحية.

ــــوادث أخــــرى أقـــل خـــطـــورة في  وكـــانـــت هــنــاك حـ
مدن مختلفة، وفي باريس، حيث نشرت السلطات 
2200 من رجال األمن، تجمع ما يقدر بنحو 25 ألف 

شخص في منطقة الشانزليزيه.
ووفقا ألحدث األرقام الصادرة عن السلطات، كان 
هناك 145 عملية اعتقال في العاصمة، بما في ذلك 
 في الدائرة 

ً
 متطرفا

ً
مجموعة من حوالي 40 يمينيا

السابعة عشرة.
وسجلت 100 حالة اعتقال أخرى في بقية أنحاء 
البالد، ومن بينهم 8 أعضاء مزعومين من اليمين 
المتطرف في ليون، حيث وقعت حوادث في ساحة 
بيليكور. وفي جميع أنحاء فرنسا، حيث يوجد عدد 
كبير من المغربيين، أمرت الحكومة الفرنسية بنشر 
 لوقوع أعمال شغب 

ً
10 آالف من قوات األمن تحسبا

بسبب المباراة.                )إفي(

شــهــد وســـط مــديــنــة بروكسل 
 انـــدالع أعــمــال شغب قام 

ً
مــجــددا

بها مشجعو المنتخب المغربي، 
الذي خسر أمام فرنسا )0-2( في 
نصف نهائي كــأس العالم لكرة 

القدم في قطر.
وألـــقـــى مــشــجــعــون مــغــربــيــون 
ألعابا نارية وقنابل دخان على 
الــشــرطــة، كــمــا أضـــرمـــوا الــنــيــران 
ــة  ــاريـ فــــي صــــنــــاديــــق ودراجــــــــــة نـ
فـــي بـــولـــيـــفـــارد لــيــمــونــيــر وســط 
ــع عـــنـــاصـــر  ــ ــــل، مــــمــــا دفـــ ــــسـ ــــروكـ بـ

الشرطة للتدخل.
وكما كانت الحال في مباريات 
سابقة، فاز فيها »أسود األطلس«، 
شكلت الجالية المغربية سلسلة 
ــتـــواء  مــــن الــــرجــــال لـــمـــحـــاولـــة احـ

الجماهير، لكن من دون جدوى.
وأطــلــق الــمــشــاغــبــون األلــعــاب 
النارية على الشرطة التي تدخلت 
على الفور بمدافع المياه والغاز 

المسيل للدموع.
وبـــــحـــــســـــب وســــــــائــــــــل إعــــــــالم 
محلية، فإن الشرطة تقوم بتنفيذ 

اعتقاالت.
ونــفــذت الــشــرطــة البلجيكية، 
ــي، عـــــشـــــرات  ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـــــســـــبـــــت الـ
االعتقاالت اإلدارية في بروكسل، 
جراء أعمال شغب مماثلة اندلعت 
بعد فوز المغرب على البرتغال 

في ربع نهائي المونديال.
وفـــــــــي 7 الــــــــجــــــــاري قــــامــــت 
قــوات األمــن البلجيكية أيضا 
باعتقال عــشــرات األشــخــاص 

ــفـــة، بــســبــب  ــلـ ــتـ فـــــي مـــــــدن مـــخـ
ـــي وقـــعـــت  ـــتـ االضـــــطـــــرابـــــات الـ
أثناء احتفاالت فوز المنتخب 
المغرب على نظيره اإلسباني 

في دور الـ 16 لكأس العالم.
ــكــــرر  ــر، تــ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــوفـ ــ وفـــــــــي 27 نـ
الــســيــنــاريــو نــفــســه مـــع عــشــرات 
ــة  ــيـ ــفـ ــلـ االعـــــــــتـــــــــقـــــــــاالت، عــــــلــــــى خـ

اضطرابات وسط بروكسل بعد 
مـــبـــاراة بــلــجــيــكــا، الــتــي تسببت 
ــرار بــالــســيــارات  ــ فـــي إلـــحـــاق أضــ
والشوارع.         )إفي(

بوروتشاغا: ميسي شاب في العشرين!
»الخسارة أو الفوز باللقب لن يغيرا مكانة ليو«

دخل خورخي بوروتشاغا تاريخ بالده عام 1986 في 
كأس العالم التي أقيمت في المكسيك، من خالل 

مساهمته في فوز منتخب األرجنتين بلقبها العالمي 
الثاني في تشكيلة كان نجمها المطلق دييغو مارادونا.

وخالل وجوده في قطر لمشاهدة منتخب بالده 

يصل الى النهائي السادس له في كأس العالم، كشف 
بوروتشاغا عن اعجابه الكبير بالقائد الحالي ليونيل 

ميسي الساعي الى منح بالده لقبها األول منذ ذلك 
التتويج عام 1986.

في نهائي المكسيك وفيما كانت األرجنتين متعادلة 

مع ألمانيا الغربية 2 - 2 على ملعب »أستيكا«، خطف 
بوروتشاغا الفوز واللقب الثاني لبالده بتسديدة بيمناه 

في الدقيقة 84، لُيدِخل »جيل مارادونا« التاريخ من 
أوسع أبوابه.

 مع بوروتشاغا، جاء كاآلتي: 
ً
وأجرت )أ ف ب( حوارا

المستشار األلماني يتمنى النجاح لـ »الديوك«
ــانــــي أوالف  ــمــ هـــنـــأ الـــمـــســـتـــشـــار األلــ
شولتس منتخب فرنسا لكرة القدم على 

صعوده لنهائي كأس العالم.
ــــس الــخــمــيــس،  وقـــــــال شــــولــــتــــس، أمــ
على هامش مشاركته في قمة االتحاد 
ــي فـــي بـــروكـــســـل، بــالــنــظــر إلــى  ــ ــ األوروبـ
المباراة النهائية المنتظرة بين فرنسا 
ــــد الــمــقــبــل: »نــتــمــنــى  واألرجـــنـــتـــيـــن األحـ
للمنتخب الــفــرنــســي كــل الــنــجــاح« في 

المباراة القادمة.
يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون لم يشارك أمس األول األربعاء 

ــاد األوروبــــــــي مـــع دول  فـــي قــمــة االتــــحــ
آســيــويــة فــي بــروكــســل؛ ألنــه ســافــر إلى 
قطر لحضور مباراة منتخب بالده في 

نصف النهائي أمام المغرب.
وقال شولتس عن ذلك: »أسفر ذلك عن 
شيء بسفره إلى قطر. في هذا الصدد: 

.»
ً
إنه أمر جيد جدا

ــــازت أمــــس األول  يـــذكـــر أن فــرنــســا فـ
األربعاء على المغرب في مباراة نصف 
النهائي بهدفين مقابل ال شيء. )د ب أ(

أوالف شولتس

أحد شوارع مدينة بروكسل بعد أحداث الشغب

ميسي وبوروتشاغا

ــّيـــد  ــو سـ ــ ــل مـــيـــســـي هــ ــ ــر، هــ ــ ــطـ ــ ــي قـ ــ • فــ
المنتخب مثل مارادونا عام 1986؟

- بدون شك. بنفس الطريقة التي أخبرنا 
بها كــارلــوس بــيــالردو فــي أول مــبــاراة له 
كــمــدرب أن الــفــريــق كـــان فــريــق مـــارادونـــا، 
فإن المنتخب الحالي هو منتخب ميسي. 
كــان أفضل العــب فــي العالم منذ عشرين 
 الى عمره 

ً
. يلعب بشكل مختلف، نظرا

ً
عاما

والالعبين المحيطين به. إنه يخدم الفريق 
 على لمحات 

ً
ــادرا بشكل أكــبــر وال يـــزال قــ

عبقرية لكن ربما بشكل أقل مما كان عليه 

قبل أربعة أو ثمانية أعــوام. في البرازيل 
)الفوز بلقب كوبا أميركا عام 2021(، رفع 

 عن كتفيه وبدأنا نرى ميسي آخر.
ً
ثقال

• هــــل الـــخـــســـارة فــــي الـــنـــهـــائـــي األحــــد 
ستغّير مكانة ميسي في التاريخ؟

- ال يجب طرح هذا السؤال. ميسي لن 
يكون أفضل أو أســوأ من مــارادونــا أو أي 
شخص آخر، سواء فاز أو خسر. سيدخل 
الــتــاريــخ بغض النظر عــن النتيجة. على 
مــدى األعــــوام السبعين الــمــاضــيــة، فرض 
خمسة العبين أنفسهم األفضل في العالم: 

)اإلســـبـــانـــي-األرجـــنـــتـــيـــنـــي ألـــفـــريـــدو( دي 
ســتــيــفــانــو، )الــهــولــنــدي( يــوهــان كــرويــف، 
ــلـــي( بــيــلــيــه، مـــــارادونـــــا، مــيــســي.  ــرازيـ ــبـ )الـ
أربعة بينهم من أميركا الجنوبية. ميسي 
 منهم سواء فاز أم ال. 

ً
ا  جزء

ً
سيكون دائما

أتمنى أن يفوز بكأس العالم، هي أمنية 
كافة األرجنتينيين. السيما بالنسبة له، 
 على 

ً
هــذه فرصته األخيرة كي يــرد أيضا

كل االنتقادات التي طالته رغم أنه لم يبخل 
 لكنه يلعب 

ً
بنقطة عرق. إنه يبلغ 35 عاما

 في العشرين من عمره«.
ً
كما لو كان شابا

ــــوز  ــــى فـ ــلـ ــ ــلــــك عـ ــعــ ــــف كـــــــــان رد فــ ــيـ ــ • كـ
األرجنتين على كرواتيا؟

- مــبــاراة رائــعــة مــن األرجــنــتــيــن. عانوا 
خــالل الدقائق العشرين األولــى ولــم تكن 
لــديــهــم ســيــطــرة كــامــلــة عــلــى الــكــرة. تمكن 
المنتخب األرجنتيني من تحقيق التوازن 
فـــي الــســيــطــرة بــعــد ذلــــك وســـجـــل هــدفــيــن 
حاسمين قبل نهاية الــشــوط األول. كان 
الشوط الثاني من طــرف واحــد لمصلحة 
األرجنتين التي أظهرت أنها فريق رائع 

مع ميسي في أفضل مستوياته.

6:00م
المغرب x كرواتيا

... وجانب من تدريبات المنتخب الكرواتيجانب من تدريبات المنتخب المغربي

أعمال شغب في بروكسلأعمال شغب في بروكسل
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على الرغم من الحزن الذي ساد شوارع 
المغرب بعد إقصاء المنتخب أمام نظيره 
الفرنسي بعد هزيمته )0 - 2( في نصف 
نهائي المونديال في قطر، خرج العديد 
مــن المشجعين الــمــغــاربــة إلـــى الــشــوارع 
 عن االحترام 

ً
لالحتفال بمنتخبهم تعبيرا

والفخر بعد أن وصل إلى ما لم يصل إليه 
أي منتخب إفريقي آخر.

وبعد انتهاء المباراة ورغــم األمطار، 
نـــزل بــعــض الــمــواطــنــيــن المغربيين إلــى 
شوارع الرباط، وأطلقوا أبواق سياراتهم 

 عن احترامهم لـ »أسود األطلس«.
ً
تعبيرا

وتجمع مشجعون آخرون في مقاهي 
الــــربــــاط، وبــــــدأوا يــصــفــقــون فــــور انــتــهــاء 
الــمــبــاراة رغـــم الــوجــوه الــحــزيــنــة ودمـــوع 

البعض.
ــتـــرم مــنــتــخــبــنــا والـــــمـــــدرب ولــيــد  »نـــحـ
؛ وصــولــهــم إلــــى الــــدور 

ً
الـــركـــراكـــي كـــثـــيـــرا

نصف النهائي لم يكن عن طريق الحظ أو 
المفاجأة، ولكن ألنهم لعبوا بشكل جيد 
جدا، وكان لديهم تكتيكات جيدة«، كانت 
كلمات شاب مغربي كان يتابع المباراة 

من مقهى في العاصمة المغربية، يدعى 
سعيد، لـ »إفي«.

وكــان لمباراة األربــعــاء طابع مختلف 
ــن الـــمـــبـــاريـــات األخــــــرى الـــتـــي خــاضــهــا  عـ
المنتخب المغربي في المونديال، ليس 
فقط ألنها كانت أمام بطل العالم 2018، 
ولــكــن أيــضــا مــن أجـــل الــعــبء الــتــاريــخــي 
ــة الــفــرنــســيــة، الــقــوة  ــدولــ الـــــذي تــمــثــلــه الــ
ــة الــتــي  ــدولــ االســتــعــمــاريــة الــســابــقــة، والــ
يوجد بينها وبين المغرب حاليا أزمــة 

دبلوماسية صامتة.
ومن بين المشاهد غير المسبوقة في 
نهائيات كأس العالم في المغرب، تواجد 
النساء في المقاهي، التي عادة ما تكون 
حكرا للرجال لمتابعة مباريات كرة القدم.

ولم يشجع إنجاز »أسود األطلس« في 
قــطــر الــنــســاء عــلــى االهــتــمــام بــكــرة الــقــدم 
فحسب، بل وحد األفارقة والعرب أيضا. 
بــعــد كــل انــتــصــار مــغــربــي، كــانــت تنتشر 
الصور المبهجة آلالف المشجعين العرب 
فــي مــصــر واألردن والــســعــوديــة ولــبــنــان 

وفلسطين.

وانــتــشــرت صـــور ســفــيــان بــوفــال وهــو 
يرقص مع والدته من الملعب بعد الفوز 
على البرتغال، وصور أشرف حكيمي وهو 
يقبل والــدتــه بعد التغلب على بلجيكا 
على حسابات المستخدمين العرب على 

شبكات التواصل االجتماعي.
وكـــانـــت عـــبـــارة »الـــيـــوم كــلــنــا مــغــاربــة« 
تتردد على شبكات التواصل االجتماعي 
ــاراة.  ــبــ الـــعـــربـــيـــة واإلفـــريـــقـــيـــة قـــبـــل كــــل مــ
وامتدت االحتفاالت إلى تونس والجزائر، 
الــدول التي تعاني أزمــة دبلوماسية مع 

الرباط.
وخصصت برامج على القنوات العربية 
فـــي مــصــر واألردن والـــســـعـــوديـــة فــقــرات 
خـــاصـــة لــبــطــوالت الــمــنــتــخــب الــمــغــربــي، 
كما ارتدى مقدمو برامج أحيانا قمصان 

أسود األطلس.
ولخصت شبكة »الجزيرة« القطرية هذه 
الحالة في عبارة »الطريق إلــى المجد... 
كيف أعاد المغرب إحياء الحلم العربي؟«. 
)إفي(

المغربيون يشعرون 
بالحزن والفخر

https://www.aljarida.com/article/8144


الدور األول
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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

فرنسااألرجنتين

المغرب كرواتيا

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 ٤-٢كرواتيا تفوز بركالت ترجيحية ٣-١

األرجنتين تفوز بركالت ترجيحية ٤-٣

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 
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العدد 5211 / الجمعة 16 ديسمبر 2022م / 22 جمادى األولى 1444هـ

ةديرجلا•
إضافات edhafat@aljarida●com15

 أن تجادل– بحق– عن أفكارك وآرائك مع اآلخرين، 
ً
هل حاولت يوما

فيواجهك حــائــط صــد بــشــري ال يمكنك إقــنــاعــه بسهولة، فجدالك 
ونقاشك يفشل ليس لعلة غبائك أو جهلك إنما السبب يكمن في 
غفلتك عن أسلوب المراوغة بالمغالطات المنطقية التي يجيدها 
خصمك بالجدال. لنأخذ مثااًل: يتهمك أحدهم بالفجور لدرجة أن 
يطلب منك إثبات ما يفند ادعاءاته، مع أنه من المفترض أنه هو من 
يأتي بدليل االتهام، وتلك المغالطة تسمى »دليل البرهان«، أو يبدأ 
خصمك باجتزاء الكالم من سياقه كما في مقولة الفيلسوف كارل 
ماركس »الدين أفيون الشعوب«، مع العلم أن سياق المقولة هو»الدين 
زفرة المحروم في عالم بال قلب، إنه أفيون الشعوب«، واألفيون آنذاك 

يستخدم للعالج فقط ولم يتداول للتعاطي.
ويطفو نوع آخر من المضللين يستخدمون »مغالطة االلتباس«، 
يهدفون من ورائها التمويه معتمدين على أن لكل كلمة في اللغة 
معاني متعددة حسب سياقها وزمانها، فعند ذكر مفردة »العلوم 
 »العلوم الطبيعية«، بينما »العلوم« 

ً
الدينية« يخطر على بالنا فورا

 وال صلة 
ً
في األولــى المقصود بها االعتقادات واإليمانيات أساسا

 بالعلوم الطبيعية، كما يراوغ البعض باستخدام »مغالطة 
ً
لها بتاتا

رجل القش«، فعندما تطالب بتحسين الحالة المادية للشعب يرد عليك 
بأنك تهدر األموال بتوزيع ميزانية البلد عليهم، وهذا ما لم تصرح به 
بالطبع.  أذكر أن أحدهم جادل بأن االقتصاد الرأسمالي هو االقتصاد 
األفضل في العالم، وعند مطالبته بالدليل ذكر أن الرأسمالية تنسب 
ذلك بفخر لنفسها في كتبها، وهذه المغالطة المنطقية مشهورة بل 
تستخدم كثيرا إلثبات صحة ومصداقية بعض الكتب المقدسة عند 

»الدليل الدائري«. الشعوب وتسمى هذه المغالطة بـ
المغالطات المنطقية يستخدمها بامتياز السياسيون ورجال الدين 
ووسائل اإلعالم، هي أهم أدواتهم في فرض سطوتهم وتأثيرهم على 
العقول المستسلمة- بال نقد أو تمحيص- لما يتفوه هؤالء به ليل 

نهار، متالعبين بالمشاعر، مضللين للعقول.
، هناك العديد من الكتب الثرية بالمغالطات المنطقية، 

ً
ختاما

أشهرها كتاب »المغالطات المنطقية« للدكتور عادل مصطفى، وكتاب 
»التفكير النقدي« لعمرو صالح، وكتاب »رجل القش« ليوسف صامت، 
وغيرها ذلك لمن يطلب االستقالل العقلي والتفكير العلمي، وحتى ال 

نقع فرائس لمدعي العلم وممتهني المغالطات المنطقية«.

ــبـــد« الــصــلــيــبــيــة أصـــبـــح حـــاجـــة مــلــحــة،  تــطــويــر طـــريـــق »جـ
خصوصا مع الحوادث المتكررة والمخاطر المتعددة، حيث 
يرتاد هذا الطريق الحيوي الكثير من السيارات والشاحنات، 
وهو ليس الطريق الوحيد الذي يحتاج إلى تطوير، فهناك كثير 
من الطرق غيره، ومن المهم أن يقوم التطوير على دراســات 
وأسس صحيحة ومن أناس مختصين، وينفذ بجودة عالية، 
وأن تكون الكلفة واقعية ال متضخمة أو فيها أي شبهة تنفيع.
نعم إذا نظرنا إلى الكلفة التقديرية المعلنة في الصحف 
المحلية، نستطيع أن نقول »طريق جبد يبط الجبد«، فكما هو 
معلن هناك مناقصتان لتطويره بقيمة 340 مليون دينار، أي 
ما يعادل أكثر من مليار دوالر أميركي، تتضمن المناقصتان 
إنشاء طريق رئيسي بطول 24 كلم، إضافة إلى طرق ثانوية 
بطول 110 كيلو مترات، وإنشاء 3 حارات في كل اتجاه وطرق 
محلية بطول 50 كلم، وعرض 25 مترا، باإلضافة للمرفقات 

الملحقة وغيرها من خدمات.
لست متخصصا بهذه األمور، ولكن أدعو أعضاء مجلس 
األمة الى تقصي هذا الموضوع وغيره من المواضيع المشابهة 
ألن من صلب عملهم الرقابة، وأدعوهم لطلب بيانات بجميع 
مناقصات الطرق التي رست ونفذت آخر 10 سنوات، من حيث 
الكلفة اإلجمالية ونسبة الترسية على الشركات من إجمالي 
المناقصات ومــواصــفــات هــذه المشاريع، مــع جودتها بعد 
التنفيذ، ومن المهم معرفة عدم وجود تضارب مصالح لدى 
كها، ومقارنة هذه المشاريع بمشاريع مماثلة في المنطقة 

ّ
مال

واألسعار العالمية المتعارف عليها، فمعرفة ذلك ستكشف 
كثيرا من األمور، وإن عرف السبب بطل العجب. 

ــدا لطريق حــديــث اإلنــجــاز وهـــو طريق  أضـــرب مــثــاال واحــ
الربع الخالي الــذي يربط بين السعودية وعمان بطول 564 
كــم، فتخيل أن هــذا الطريق كلف 165 مليون ديــنــار تقريبا، 
ما يعادل نصف مليار دوالر تقريبا، أي أن كلفة طريق الربع 
الخالي الـــذي يتعدى طــولــه 500 كــم هــي نصف كلفة طريق 
»جبد« الذي ال يصل إلى نصف طول طريق الربع الخالي، فكم 
 نفذ وهو 

ً
 في الدولة مثل طريق »جبد«؟ وكم مشروعا

ً
طريقا

في خانة »يبط الجبد«؟
 اتقوا الله وال تستغلوا معاناة الناس في االستفادة على 
حساب المال العام، فاليوم يمكن أن تفلت من الحساب، ولكن والله 
إن السعر غاٍل وستدفعه أضعافا مضاعفة يوم الحساب، فيومها 
ال ينفع الندم، فنسأل الله أن يعصمنا من المال الحرام، وأن يسخر 
لبالدنا وبالد المسلمين من ينشر الخير واإلصالح والصالح، 

.
ً
ويحارب الشر والمفسدين ومن يعيث في األرض فسادا

عندما تقلد سمو الشيخ أحمد النواف 
الصباح منصب رئيس الوزراء، بدأ أعماله 
 أحــــــوال 

ً
اإلصــــالحــــيــــة بـــتـــفـــقـــده شـــخـــصـــيـــا

ــة تــلــبــيــة  ــاولـ ــحـ ، ومـ
ً
ــا ــيـ ــيـــدانـ الـــمـــراجـــعـــيـــن مـ

احتياجاتهم، فكال له الكويتيون المديح 
الطالعه المباشر على أحــوال المواطنين، 
وهــــو أســـلـــوب افـــتـــقـــدنـــاه مــنــذ زمــــن بعيد 
حينما كان يقوم بهذه المهمة رئيس قسم 
في أي وزارة من وزارات الخدمات، وليس 
رئيس وزراء، ثــم هــدأت عاصفة الحكومة 
اإلصالحية، ليكتشف الكويتيون أن مسألة 
تفقد أحوال المراجعين مهملة منذ أن دخل 
مظليون سماء البحث عن مناصب مجانية، 
بعد أن كان الحصول على أي منصب مهما 
 يــتــطــلــب الـــخـــبـــرة والـــكـــفـــاءة 

ً
ــان وضـــيـــعـــا كــ

الــعــلــمــيــة والــعــمــلــيــة إضــافــة إلـــى إنــجــازات 
ميدانية، وإذا كان رجال الزمن الجميل يرون 
 يستحق 

ً
في وظيفة »رئيس قسم« منصبا

العناء و»الواسطة«، فقد ارتفع اليوم سقف 
طـــــالب الـــمـــنـــاصـــب الـــمـــجـــانـــيـــة، فـــبـــات كــل 
متنفذ يتطلع إلــى منصب وزيــر أو وكيل 
أو وكــيــل مــســاعــد أو رئــيــس مجلس إدارة 
شركة أو مؤسسة أو مدير عام هيئة عامة 
أو سفير أو ملحق أو غيرها من المناصب 
المرموقة لتوزيعها على األقارب والمريدين 

والمفاتيح االنتخابية. 

وألن الـــحـــكـــومـــة مـــصـــابـــة بــــــــداء كــســب 
ات المزمن، فقد كثر المتنفذون من  الـــوالء
الذين أســدوا »خدمات جليلة« للحكومات 
الــمــتــعــاقــبــة، وتــكــاثــر عــلــى أبــوابــهــا طالبو 
ــواب  ــ ــم نــ ــهـ ــنـ ــمـ ــة، فـ ــيــ ــانــ ــجــ ــمــ ــب الــ ــاصــ ــنــ ــمــ الــ
ــقـــون، ومــنــهــم  ــابـ حــكــومــيــون حـــالـــيـــون وسـ
وزراء حاليون وســابــقــون، ومنهم شيوخ 
وتجار وعائالت وقبائل وتيارات سياسية 
وديــنــيــة، كلهم تحسب لهم الحكومة ألف 
ــم ووالئـــــهـــــم، وأمـــــام  ــ ــ حــــســــاب لـــكـــســـب ودهـ
هـــذا الــســيــل الــجــارف مــن المتنفذين ومــن 
مطالبهم المتواصلة، لم تجد الحكومات 
 من أن تتعامل مع قياداتها 

ً
المتعاقبة بدا

بكل مؤسسات الدولة مثل »حطب الدامة« أو 
الشطرنج، فما أن يستقر قيادي في منصبه 
حتى يقدم استقالته بناء على طلب قيادي 

أعلى منه. 
فــي الــزمــن الجميل وعــنــدمــا كـــان لدينا 
كـــثـــرة مـــن الــقــيــاديــيــن الـــجـــديـــريـــن بــالــثــقــة 
الــذيــن يــطــلــق عليهم رجــــال دولــــة بــصــدق، 
جرت العادة عندما يتقدم قيادي حكومي 
باستقالته أن يستدعيه رئيسه المباشر، 
 أو رئيس وزراء، ليستفسر 

ً
سواء كان وزيرا

منه عن أسباب استقالته المفاجئة ليثنيه 
ــراره، أو عــلــى األقــــل لــيــنــتــظــر أشــهــرا  ــ عـــن قــ
مــعــدودة حتى يجد الــبــديــل الــنــاجــح، رغم 

كــثــرة الـــبـــدالء، أمـــا الــيــوم وبــســبــب مجانية 
توزيع المناصب وكثرة المظليين وتكاثر 
المتنفذين، فإن إقاالت القياديين وإحالتهم 
إلى التقاعد أصبحت جماعية أو بالجملة، 
رغـــم عــلــم الــحــكــومــة أنـــه لــيــس لــديــهــا صف 
ثان من القياديين األكفاء، وال حتى البديل 
الــنــاجــح الــقــادر على ســد الــثــغــرات اإلداريـــة 
والمالية، ولكنها تعلم علم اليقين أن المتنفذ 
 ،

ً
الفالني لديه البديل، حتى إن لم يكن ناجحا

المهم أن تسكت الحكومة أفواه الجائعين من 
سارقي مناصب المستحقين من المواطنين. 
الـــيـــوم فـــي الــبــلــديــة وبـــعـــد إقـــالـــة عــشــرة 
قـــيـــاديـــيـــن، وفـــــي وزارة األشــــغــــال ووزارة 
األوقـــــــاف، وســيــأتــي تــســونــامــي الــتــوظــيــف 
العشوائي على اإلدارة العامة لإلطفاء وعلى 
وزارات أخرى ال نريد اإلشــارة إليها اليوم، 
في كل هذه المؤسسات الحكومية الحساسة 
ال يوجد صف ثان وال حتى بديل قادر على 
سد الثغرات في ثوب الحكومة الفضفاض.

 كــل مــا لـــدى الــحــكــومــة الــتــي قــيــل عنها 
ــو أن تـــديـــر مــؤســســات  إنـــهـــا إصـــالحـــيـــة هـ
الــدولــة بالتكليف، وال شـــيء غــيــر تكليف 
أناس ال يملك أغلبهم الكفاءة أو المهارة أو 
الخبرة في إدارة جهة كلف فجأة بإدارتها، 
بسبب ضعف هــذه الحكومة أمــام مطالب 

المتنفذين.

بقايا خيال: حكومة الكويت خالية من القياديين!!

يوسف عبدالكريم الزنكوي 

بعد مرارة عاشها الشعب الكويتي محروما من الترفيه في ما ملكته 
الكويت من أماكن ترفيهية، فرح الشعب الكويتي قبل أشهر بمشروع 
»ونتر وندرالند«، وانتظر الشعب الكويتي فتح باب الحجز بتعطش! 
وسرعان ما فتح باب الحجز ونفدت التذاكر! فأحسنا الظن وعولنا 
 
ً
على شدة اإلقبال! ولكن اتضح أن السوق السوداء وجدت لها نشاطا

 لتجعل الفرحة غصة، فبعد حسرة االنتظار جئنا لنفرح، لكن 
ً
جديدا

لم نجد المطرح! 
لماذا لم تأخذ المشروعات السياحية احتياطاتها وتتخذ إجراءات 
لمنع إعادة بيع التذاكر بمبالغ باهظة تتعدى الضعف؟ فوباء إعادة 
بيع تذاكر الحفالت الغنائية شديدة اإلقبال انتقل إلى »ونتر وندرالند«، 
المالذ األخير للترفيه!  فأتوقع أن أفضل السياسات التي يتم اتباعها 
لمنع إعادة البيع بمبالغ فلكية هو تخصيص خانة للرقم المدني أثناء 
الحجز بحيث ال يستطيع إال حاجز التذكرة دخول الفعالية، ولو طرأ 
 بإجراءات ميسرة ومدة قصيرة 

ً
له طارئ يسترد مبلغ التذكرة كامال

وبطريقة الحجز السهلة نفسها! 
الــســؤال اآلن: هــل مــا يــحــدث اآلن تحت سيطرة عصابة السوق 
الــســوداء أم أنها ثقافة دخيلة على مجتمعنا باتت دخــال إضافيا 

ألفراد معينين؟ 
نتمنى من المشروعات السياحية السرعة في معالجة الموضوع 
لألهمية، وذلك بإرسال رسائل لكل من حجز بضرورة تزويدها بالرقم 
المدني ومن ثم التحقق منهم عند البوابة بأسهل الطرق، فكفانا حسرة 

على ما ضاع من البالد وال يمكن التنازل أكثر!

منذ فجر التاريخ كان تشكيل الوعي المجتمعي واألفكار 
ــوار بـــيـــن األفـــــــــراد أحـــيـــانـــا  ــ ــحـ ــ ــــالل الـ ــنــــاعــــات يـــتـــم مــــن خــ ــقــ والــ
والمجتمعات والــثــقــافــات الــبــعــيــدة عــن المجتمع ذاتــــه، ومــع 
التطور المطرد في وسائل التواصل أصبح تكوين القناعات 
 من خالل وسائل التواصل الحديثة، وقد تم 

ً
واألفكار ممكنا

توظيف تلك الوسائل في العديد من االتجاهات منها الجيد 
والمفيد لتثقيف وتنوير المجتمع ومنها السيئ الذي يهدف 
إلـــى زرع الــبــغــضــاء والــكــراهــيــة بــيــن أبــنــاء المجتمع الــواحــد 

وأحيانا إلى الصدام. 
ومن المالحظ أننا نتعرض في الكويت لموجه من الحسابات 
الوهمية التي تتناول الكثير من المواضيع العامة وأحيانا 
الــحــســاســة بشكل يــوحــي للمتلقي بـــأن مــســؤول الــحــســاب أو 
المحتوى المنشور ذو أهمية أو ذو مصداقية عالية، في حين ال 
ترقى معظم تلك األخبار أو المعلومات التي ينشرها الى مسمى 

معلومة، مما يدفعنا للتساؤل: ما هدف الحساب الوهمي؟ 
الواضح للمتلقي أنه يهدف أواًل إلى كسب ثقة المتلقي بنشر 
أخبار ال يتم تداولها عادة في الوسائل المحلية، وثانيا التأثير 
على الرأي العام ودفعه لتبني قضايا ال تكون ذات أولوية أصال 
للمجتمع، أما األهداف البعيدة المدى فيبدو لي أنها لزعزعة 
الثقة بين المواطن والمؤسسات العامة والخاصة وصوال إلى 

زعزعة الثقة بين المواطنين.
 والــمــالحــظ فــي تلك الــحــســابــات أنــهــا تعمل على مختلف 
توجهاتها بطريقة أشبه ما تكون بعمل مؤسسي بعيد عن 
قــدرات فــرد عــادي، ومــن المثير لالهتمام أيضا أن فن تــداول 
اإلشاعات واألخبار المضللة هو فن حربي عريق والمصطلح 
العلمي له هو الحرب النفسية، وقد استخدم منذ القدم للتأثير 
في الشعوب والسيطرة على المجتمعات في حاالت الطوارئ 

وإرباك المجتمعات المستهدفة في حاالت النزاع والحروب.
أعتقد أن تلك الــظــاهــرة الــتــي نعانيها تحتاج إلــى دراســة 
عميقة من المختصين وتحليل المعلومات التي يتم نشرها من 
خالل تلك المنصات، فاألمر ليس مجرد عبث أو تسلية لبعض 
الهواة، وأتمنى من الجهات المعنية دراسة عميقة وتحليلية 
لمعرفة الجهات التي قد تكون خلف تلك الحسابات، وال بد 
من العمل على تحصين المجتمع من تلك الحسابات بنشر 
الوعي المجتمعي، واالعتماد على مصادر موثوقة لتبادل 
الــمــعــلــومــات ونــشــرهــا، ومـــن الـــضـــروري جـــدا أن تنتبه وزارة 
اإلعــالم وتقطع الطريق على تلك الحسابات من خالل سرعة 
االستجابة والتعليق على األحداث العامة والخاصة بسرعة 
وسهولة من أجل أن تحصن المجتمع من تناقل أخبار قد تؤثر 

على المجتمع بشكل عام.

من يفترض أن يداوي الناس أصبح اليوم يئن من األوجاع بعد أن 
ترك الزمن بصماته وآثاره السيئة بسبب ما يعانيه من تمدد األورام 
المتفشية في جسده الذي أكل عليه الدهر وشرب، وتحول من مرفق 
عالجي إلــى أشبه بالوبائي إثــر الــروائــح الكريهة فــي مــمــرات أحد 
المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وتكدس المراجعين والمرضى 
وإهمال بعض الموظفين، خصوصا يوم الجمعة الذي تبدو صحوته 
ثقيلة جـــدا عــلــى الــبــعــض، ورغـــم وجـــود كـــفـــاءات مــن أطــبــاء وهيئة 
تمريضية وفنية وإداريين في بعض المرافق الصحية فإنهم ضحايا 
إهمال هذا المرفق المهم الذي يفترض أن يكون خير عالج للناس، 

ويضاهي العديد من الدول بميزانياته المخصصة.
إال أن صحتنا اليوم تئن لتركها هذا الملف المهم على الرف منذ 
سنوات بعيدا عن التطوير واالرتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى ما 
عدا بعض المستشفيات التي أشرف الديوان األميري على إنشائها 
والتي ضاهت الدول المتقدمة، أما بعضها فما إن يسمع المرضى 
بأنهم سيحلون ضيوفا في أحــد أجنحتها حتى يكون مصيرهم 
الهروب واللجوء الى الخاص حتى لو كانت أسعاره تحرق الجيوب، 
فلماذا ُيهمل هذا المرفق الذي يخدم مختلف الشرائح من مختلف 
الجنسيات؟ وأين المشاريع التطويرية؟ وأين الميزانيات المخصصة 
لذلك؟ إن الوضع يحتاج إلى إسعاف إلنقاذ ما يمكن إنقاذه وإعادة 
تأهيل الوضع الصحي حتى ال يبقى على طمام المرحوم، في حين 
هناك من يتابع األوضــاع كــردة فعل مثلما حصل في قضية نقص 
األدوية وهدرها، وإن زيارة واحدة ألحد المستشفيات العريقة، وهو 
يخدم نحو 700 ألف نسمة، ستكشف عن مدى الحالة المؤلمة التي 
يعانيها، واألوجــاع التي يئن منها دون أن يستشعر به القياديون 
الذين يفترض أن يكونوا حاضرين حتى يالمسوا واقعه المر، دون أن 
نبخس حق محاوالت اإلصالحيين في هذا الهرم المقلوب خدماتيا 
إلصالح ما يمكن إصالحه بسعة صدرهم واستيعاب هموم وشجون 

المرضى والمراجعين والزوار وغيرهم.
إن قضية الصحة يجب أن تكون ذات أولــويــة قصوى لالهتمام 
 أن لدينا طــاقــات بشرية لبعض األطباء 

ً
بصحة البشر، خصوصا

والممرضين والفنيين واإلداريين تستحق كل تقدير واحترام رغم 
اإلحباطات التي يعانونها من تجاهل المسؤولين لهم، ورغم النفوذ 
والــواســطــة التي يمتاز بها مــن ينطلقون بسرعة الــصــاروخ الذين 

اعتادوا القفز بالبراشوت.
آخر السطر: ال خير فينا إن لم نقلها وال خير فيكم إن لم تسمعوها.

تعمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية 
على قدم وساق إلنجاز العديد من المشاريع 
اإلسكانية التي توفر آالف البيوت والوحدات 
السكنية للمواطنين بــأســرع وقــت لتقصير 
فترة انتظار المستحقين للرعاية السكنية، 
حيث حققت المؤسسة خــالل الفترة القليلة 
الماضية إنجازات كبيرة فيما يخص مشروع 
الــســكــن الــعــمــودي فــي مــديــنــة صــبــاح األحــمــد 
ــبــــاح األحــــمــــد وقـــســـائـــم  ــــرق صــ ومـــــشـــــروع شــ
مدينة المطالع، ونجحت في توزيع 23395 
وحــدة سكنية حتى نوفمبر الماضي ضمن 
ــمـــد وجــنــوب  مـــشـــروعـــي جـــنـــوب صـــبـــاح األحـ
 
ً
سعدالعبدالله، كما أن المؤسسة تبذل جهودا
كبيرة في إنجاز الخدمات والمرافق بجودة 
عـــالـــيـــة وعــــــالج بـــعـــض الـــمـــشـــاكـــل والـــعـــيـــوب 
الــتــي تــظــهــر فــي بــعــض الــمــشــاريــع الــتــي يتم 
استالمها إضافة إلــى الجهود الكبيرة التي 
تــبــذلــهــا فـــي تــمــويــل أصـــحـــاب الــقــســائــم. ومــا 
يــدعــو إلـــى الــتــفــاؤل أن هــنــاك تــوجــيــهــات من 
القيادة السياسية بالتوصل إلى حلول جذرية 
 من خالل 

ً
للقضية اإلسكانية، ويظهر هذا جليا

بــرنــامــج عــمــل الــحــكــومــة الــحــالــي الـــذي يولي 
القضية اإلسكانية أهمية كبيرة، حيث اعتمد 
مجلس الــــوزراء توفير 1900 وحـــدة سكنية 
بالمشاريع اإلسكانية القائمة في منطقة تيماء 
و35000 وحدة بمشروع توسعة جنوب صباح 
األحمد، وضم الصليبية مع جنوب القيروان 
لتوفير 3200 وحدة سكنية، وتكليف السكنية 
والبلدية والبيئة باتخاذ كل اإلجراءات الالزمة 
لتذليل المعوقات أمام تنفيذ هذه المشاريع 
اإلسكانية، والعمل من أجل إنصاف المواطنين 
وإنهاء دوامة االنتظار والفوضى اإلسكانية، 
 أن اجمالي عدد الطلبات اإلسكانية 

ً
خصوصا

المسجلة حتى نوفمبر الماضي بلغ 91080 
، وهــذا رقم كبير ويحتاج إلى 

ً
 إسكانيا

ً
طلبا

جهود كبيرة للتعامل معه، وعدم زيادته من 
خــالل اإلســراع في تخصيص أراضــي الدولة 
الواقعة داخل الخط العمراني للرعاية السكنية 
واإلسراع في إنجاز المشاريع اإلسكانية وفق 
الــبــرنــامــج الــزمــنــي الــمــحــدد ومعالجة الخلل 
المتمثل بتأخر الخدمات األساسية وتشغيل 

المرافق العامة.

إن الـــقـــضـــيـــة اإلســــكــــانــــيــــة لـــيـــســـت قــضــيــة 
رفاهية أو تكسبات إنما تتعلق باالستمرار 
واالستدامة لكل أســرة كويتية، وهــذا الملف 
ال يــمــكــن أن يــســيــر بــشــكــل جــيــد إال بــتــعــاون 
ــات   ومـــؤســـسـ

ً
ــا ــانــ ــمــ ــرلــ ــة وبــ ــومـ ــكـ الـــجـــمـــيـــع حـ

ـــي، وجـــمـــعـــيـــات الـــنـــفـــع الـــعـــام،  ـــدنـ مــجــتــمــع مـ
وكــذلــك األهـــالـــي، لـــذا يــجــب عــلــى كــل الجهات 
المختصة أن تتكاتف لحل مشاكل المشاريع 
ات  ــراء ــ اإلســكــانــيــة، وأن يــتــم اســتــعــجــال اإلجــ
 لمصلحة المواطن، وأن تكون هناك 

ً
تحقيقا

قرارات سياسية جريئة تتعلق بالتعامل مع 
القضايا الحالية والمشكالت اليومية التي 
تواجه هذه المشاريع إليجاد حلول عاجلة، 
والتحرك إلقرار قوانين االستدامة ومواجهة 
المتنفذين أصحاب األمالك المليارية القائمة 
على الــفــوضــى الــعــقــاريــة واإلســــراع فــي إقــرار 
قانون تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية 
 على األراضي المملوكة 

ً
وتنميتها اقتصاديا

للدولة ليكون للقطاع الخاص دور في حل هذه 
المشكلة التي يعانيها الكويتيون منذ عقود، 

والله ثم الوطن من وراء القصد والسبيل.

يلهث الكثيرون وراء االستطبابات باألدوية الكيميائية السريعة 
»متعود عليه«!  المفعول والعالية في المضاعفات الجانبية، ويتعلل بـ
، وقد ال يستطيع 

ً
 كثيرة تكون هذه المضاعفات خطيرة جدا

ً
وأحيانا

المريض وأهله اإلنقاذ، وبالمقارنة بالعالجات الطبيعية لألمراض 
نفسها أثبتت الكثير من الــدراســات أمــان وصالحية هــذه العالجات 
كالحجامة والتدليك والمشي بدون حذاء على التراب، كما أن استعمال 
الــســواك والعسل والتمر وغيرها الكثير من األطعمة واألعــشــاب في 
االستعمال الصحي اليومي، أثبتت فعاليتها في تطهير الجسم العليل 
من أمراضه وأوجاعه، والعودة بالمريض إلى طريق السالمة والعافية 
بــدون مضاعفات سيئة، وخصوصا إذا صحبتها الحمية الغذائية 

.
ً
والنوم الصحي ليال

ومن العالجات الطبيعية الناجعة ما جاء عن النبي، عليه الصالة 
والــســالم، ومــا أوصــى بــه وبــدأ باستعماله بنفسه لفوائده العظيمة 
 
َ
ٌر ِمن

ْ
أال وهو السواك، وجاء عن أم المؤمنين عائشة قالت عنه: »َعش
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ُ
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ْ
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َرِة: ق

ْ
الِفط

ِتقاُص الماِء. 
ْ
ِة، وان

َ
 العان

ُ
ق

ْ
 اإلِبِط، وَحل

ُ
ف

ْ
ت

َ
 الَبراِجِم، ون

ُ
ْسل

َ
فاِر، وغ

ْ
األظ

 ،»
َ
ة

َ
َمض

ْ
 الَمض

َ
ُكون

َ
 ت

ْ
 أن

َّ
 إال

َ
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َ
َكــِرّيــا: قــال

َ
 ز

َ
قــال

وهنا سنشير ألهمها.
والسواك الصحي هو ِمن خشب األراك وليس غيره، يمنع التسوس 
والتهاب ونزيف اللثة، ويبيض األسنان ويقضي على الجير، كما ينشط 
ى 

َّ
الهضم ويحسن عمل األمعاء ويطرد الروائح ويطلق اللسان وينق

ي الصوت، خصوصا إذا استعمل عند 
ِّ
الدماغ ويجلو البصر، ويصف

االنتباه من النوم وللعبادات بعد الوضوء، فيعالج التهابات ورائحة 
الفم إذا استعمل في كل وقت، ويستحبُّ للمفِطر والصائم.

نـــا فـــي طـــب الــحــبــيــب عــلــيــه الـــصـــالة والـــســـالم عـــن الــعــالج  ثـــم جـــاء

بالحجامة، وأنـــه احتجم مــن الــســم الـــذي وضــع لــه فــي الــطــعــام، وقــال 
، أو هو ِمن أمثل 

ُ
 أفضل ما تداويتم به الحجامة

َّ
 في الصحاح: »إن

ً
أيضا

 على الكاهل، 
ً
م - ثالثة

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
دوائكم«، فاحتجم النبيُّ - صل

وأمر أصحابه أن يحتِجموا، فاحتجموا.
ويقول الــرازي في كتابه عن العالج بحليب اإلبل وأبوالها إن لبن 
اللقاح )اإلبـــل( َيشفي بــإذن الله تعالى من أوجــاع الكبد »مثل مرض 
االستسقاء الكبدي«، وفساد المزاج، وإطــالق البطن، وتفتيح السدد، 
حال إذا كان حديثا، ويعالج االستسقاء خصوصا 

ِّ
وتحليل صالبة الط

إذا استعمل لحرارته التي يخُرج بها من الضرع مع بوِل الفصيل، وهو 
حــارٌّ كما يخرج ِمــن الــحــيــوان، وبفضل أن يؤخذ بعده زيــت الخروع 

إلطالق البطن من سمومه، هذا إذا لم يطلق مباشرة بعد اللبن!
بينما العالج بالعسل المبارك من الله تعالى كما جاءنا في كتابه 
اِس«. 

َّ
اٌء ِللن

َ
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ُ
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ْ
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َ
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ٌ
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ْ
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َ
وِنَها ش

ُ
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ْ
ُرُج ِمن

ْ
الكريم »َيخ

)الــنــحــل: 69(. ومــن السنة الشريفة مــا ال شبهة فيه، واألمــثــلــة كثيرة 
 في كل البجوث العلمية العربية واألجنبية! فالعسل فيه منافُع 

ً
جدا

عظيمة، كمطهر للدم واألمعاء، ويزيل آالم العين قطرة ويجليها ويثبت 
 للكبد والصدر ومدرٍّ للبول، ويعالج السعال مع زبدة 

ٍّ
النظر، وهو منق

السمسم ومذيب للبلغم، كما يعتبر كماء زمزم، غذاء مع األغذية، ودواء 
ــِربــة، وكــان النبيُّ عليه الصالة والسالم 

ْ
مع األدويــة، وشرابا مع األش

 كما جاء في 
ً
يق، وفي ذلك حفظ للصحة مثال يشربه بالماء على الرِّ

 أخيك«، إشارة إلى تحقيق نفع العسل في 
ُ
ب بطن

َ
قوله: »َصَدق الله وكذ

طرح السم المسبب لإلسهال.
وال ينكر عدم انتفاع كثيٍر ِمن المرضى بطبِّ النبوة والطب العشبي 
والطبيعي إجمااًل من مساج وحميات غذائية مدروسة، فالمعدة بيت 
الداء والحمية رأس الدواء، وذلك معروف من غابر األزمان بال منازع!

د. مبارك العبدالهادي

شوشرة: أنقذوا صحتنا 

: متى تنتهي دوامة االنتظار؟
ً
 وأخيرا

ً
أوال

مشاري ملفي المطرقة 

لــو أردنـــا موقفا حــيــاديــا فــي أي مسألة لــوجــدنــا أن هــذا الموقف 
 ناقصا 

ً
يستحيل أال يتغلغل فيه الميل الشخصي، مما يجعله أمــرا

ا مــن صفاته  ُيعكر صفو صــورتــه الكاملة، بمعنى أنــه سيفقد جـــزء
إن تخلل ذلــك الهوى والرغبة الشخصية في أمــر أردنــا فيه إنصافا 

وحيادا مطلقا! 
هذا ما يقوله المنطق، أما الحقيقة في أن يكون هناك حيادية في 
أمــر ما فهذا يمكن حين يتعلق بقانون علمي أو قاعدة فلسفية أو 
شبهها، فال يمكن الجنوح لرغبة أو 

ُ
شرعية وما إلى ذلك من أمور ت

التمسك برأي إن لم يكن فيه رؤية جديدة مقنعة وُمَحَسنة ترفع من 
لف عليه.

َ
قيمة األمر الُمخت

فــي زمــن مــا بعد »كــورونــا« ومــا نتج عنه مــن تغييرات وتــطــورات 
للسلوك الحياتي لألفراد في كل بقاع العالم، برز حوار ما زال قائما 
حول هذه السلوكيات، لكن أحدا لم يصل فيه إلى نتيجة قاطعة ومقنعة 
للجميع، إنما هناك تداول وتبادل في وجهات النظر منها العام ومنها 
م أمره للواقع، 

َ
الخاص، وعليه تسير الحياة موزعة بينهما، فمن أسل

وتجنب الخوض في مستجداته الكثيرة التي يرى أنها سترهقه إذا 
رض عليهم 

ُ
اشتبك فيها مع آخرين مازالوا رافضين لما يظنون أنه ف

من سلوكيات ونتائج أثــرت في سلوكياتهم وأعمالهم، فاألمر هنا 
ليس فيه حيادية، وال يمكن أن تكون الحيادية سلوكا مقنعا إال إذا 
استقر األمر وتلمس الناس نتائجه وارتضوا بها رغم استحالته في 

حين الجدال والرفض قائمان. 
االشتباك الموجود اليوم في الحياة اليومية أساسه البحث عن 
مخرج من هذه األزمة التي أرعبت العالم في العامين الماضين ومازالت 
إرهاصاتها قائمة ونتائجها المرعبة حاضرة في األذهان، وتحتاج 
إلى وقت من الزمن كي تخف وطأتها، وألنها حالة مفصلية في حياة 

األمم مع وجود وباء شامل راح ضحيته اآلالف فإن التغاضي عنها ال 
 من التاريخ البشري، 

ً
ا يمكن أن يحدث بعد أن استقرت وصارت جزء

وسبق أن لمحت في مقال سابق إلى أن اجتياح الوباء سيكون بداية 
تاريخ جديد ُيستخدم متجاورا مع التقويم التقليدي. 

هناك أسئلة كبيرة ال يقوى الجميع على اإلجابة عنها حين يتطرق 
الحديث عن استبدال البشر اآلدميين بإنسان آلي »ريبوت« يقوم بأكثر 
األعمال تعقيدا بسهولة ويسر ونظافة بيئية، وإن المستقبل سيشهد 
وجــود هــذا اآللــي في معظم البيوت والمؤسسات الــذي سيساعدها 
ويمكنها من االستغناء عن اآلدميين وعن بعض األدوات اإللكترونية، 
إذ إن هذا اإلنسان اآللي سيقوم بوظائفها كلها مجتمعة فيه، والذي 
يدور اآلن هو جدل سيطول الحوار فيه وال يمكن للحيادية أن تنتصر 
ألنــه فعل حــضــاري وتــطــور مطلوب للسنوات الــقــادمــة الــتــي ليست 
ببعيدة، فإن ما يتم التهيئة له بتيسير األدوات التقنية وتوافرها بين 
يدي األطفال وفي المناهج الدراسية إنما هو زرع لهذه البذرة التقنية، 
ستأخذ بعقول الناشئة وتتحول بها نحو العلوم والبرمجة وطريقة 

التعامل معها حتى تستقر وتصير أسلوب حياة. 
 ال حيادية في هذا ألن العقل يقول إن األدوات التقليدية التي 

ً
إذا

نتعامل بها اليوم ستختفي مع مرور الزمن، وهذه من سنن الحياة لو 
رجعنا إلى التاريخ لوجدنا معظم أدوات الماضي قد تم التخلي عنها، 

وإن بعضها لم يعد مثار اهتمام وتحولت إلى موروثات تاريخية. 
المنطق يخبرنا بأن من يقف عند مفترق طريقين فعليه أن يختار 
األنسب واألسهل واألفضل في النتائج، وعليه سيكون من األفضل 
االستعداد لزمن قادم والتحصن بأدواته التي ظهرت مالمحها وتوافر 

بعضها للتداول لمن يقدرعلى ذلك.
* كاتب فلسطيني- كندا

الحسابات الوهمية
 ومعركة تشكيل الوعي

فهد العازمي

ال يخدعوك

حبيب السنافي

أعلى اإلسالم من شأن العمل فجعله مثل العبادة، فالعمل عبادة 
واالجتهاد عادة يجب أن ُيعود اإلنسان نفسه عليها، والسعي الدؤوب 
ُه 

ُ
ُكْم َوَرُسول

َ
ُه َعَمل

َّ
َسَيَرى الل

َ
وا ف

ُ
ِل اْعَمل

ُ
يوصلك للنجاح، قال تعالى: »َوق

«، وعلى كل إنسان أن يحب عمله ألنه متى أحب عمله أتقنه 
َ
ون

ُ
ِمن

ْ
ُمؤ

ْ
َوال

وأوصله إلى آفاق عالية، فيعمل كل منا حسب قدراته وحسب السبل 
المهيأة له مع إضافات ولمسات تنافسية من الموظف يتفوق بها 
على غيره، لكن لألسف ظهر من يروج بأن الكويتي شخص ال يعمل 
أو غير مبال، وهــذا غير صحيح، وإذا كانت األقلية ال تعمل فهناك 
الكثير من شبابنا الواعدين الذين يدخلون السرور والبهجة للقلب 

فال نقيس القلة بالكثرة.
وهنا أريــد أن أسلط الضوء على بعض المسؤولين المحبطين 
الطاردين لشبابنا بأن المكاتب غير متوافرة للكل، أو ال يوجد عمل 
الــيــوم، فيوقع الموظف ويخرج بأمر من مسؤوله، لماذا نــزرع الال 
مباالة في قلوب شبابنا وعدم االلتزام بالعمل، فيذهب األغلبية إلى 
األســواق والمقاهي، وبــدل أن تقول إن الشباب ال يعملون قل هناك 

مسؤول يشجعه على عدم العمل.
وكما قال شاعرنا:

ً
 ضــــــــــاربــــــــــا

ّ
بــــــــــــــالــــــــــــــدف لــــــــبــــــــيــــــــت  ا كــــــــــــــــان رّب  إذا 

فـــــــشـــــــيـــــــمـــــــة أهـــــــــــــــــــل الــــــــــبــــــــــيــــــــــت كــــــــلــــــــهــــــــم الــــــــــرقــــــــــص
هذه حال المسؤول الذي ال يشجع موظفيه على العمل وال يجمعهم 
كي يستفيد من الخبرات الجديدة ألنهم ركائز المستقبل، والحقيقة 
 
ً
أنني أجهل طبيعة بعض المسؤولين الذين يجعلون العمل طاردا

لحديثي التخرج، ربما ال يريدون مننافستهم على العمل أو ال يريدون 
نقل خبراتهم، وبالتالي من يجب أن يحاسب هو المسؤول وليس 

الموظف حديث التخرج؟
فالكويتي مشهود له بالتفوق والعمل، وهناك كفاءات نفتخر بها، 
فإذا كنتم قد نسيتم فتذكروا الغزو العراقي وأن من قام بإطفاء حرائق 
آبار البترول كويتيون، وهم من أمسكوا زمام العمل في عدم وجود 
حكومة في ذلــك الوقت، فتسلموا المخابز وقاموا بأعمال البلدية 
ورفع القمامة إلى جانب بعض الوافدين، جزاهم الله تعالى كل خير.

روج 
ّ
 هذه الفئة التي ت

َ
فشّدوا حيلكم يا عيال الديرة، وخيبوا ظن

بعدم جدية الكويتي في العمل، فالجيل الجديد مكمل للقديم، والكويت 
 
ً
الحديثة أنتم من سيقوم ببنائها، وحفظ الله الكويت حكومة وشعبا

وحفظ كل واحد عاش على أرضها وحافظ عليها.

»طريق جبد يبط الجبد«

د. هشام كلندر

أسرار في العالجات الطبيعية

ال حيادية مطلقة

د. روضة كريز

 غصة الفرحةعبد الهادي شال*
 بعد حسرة االنتظار

محمد أحمد العريفان

 لماذا نزرع الال مباالة
 في قلوب شبابنا؟

شيخة عبدالرحمن الحوطي 
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الـمـؤشـر الـكـويـتـي

7.3507.350

السوق العامالسوق العام

8.1768.176

السوق األولالسوق األول

5.6535.653

السوق الرئيسيالسوق الرئيسي

1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2623.0712.641

مؤشرات البورصة تسجل خسائر جديدة... والسيولة ترتفع
تدفق سيولة كبيرة رفعها إلى 60.9 مليون دينار خالل المزاد نتيجة تنفيذ مراجعات

ــلـــت مــــــؤشــــــرات بــــورصــــة  ســـجـ
ــيــــة خـــســـائـــر  ــيــــســ ــرئــ ــــت الــ ــويـ ــ ــكـ ــ الـ
واضحة بنهاية تعامالت الجلسة 
األخــيــرة هــذا األســبــوع، وتــراجــع 
مؤشر السوق العام بنسبة 0.54 
بالمئة، أي 39.68 نقطة، ليقفل 
عـــلـــى مـــســـتـــوى 7350.82 نــقــطــة 
بـــســـيـــولـــة مــــدعــــومــــة بــتــعــامــالت 
مــــــؤشــــــرات األســـــــــــواق الـــنـــاشـــئـــة 
رفعتها إلــى 60.9 مليون دينار 
تداولت 120.6 مليون سهم عبر 
ــم تــــــداول 118  7325 صــفــقــة، وتــ
، ربح منها 33 وخسر 73، 

ً
سهما

بينما استقر 12 دون تغّير.
وكانت خسارة مؤشر السوق 
األول أكــبــر، وبــلــغــت نسبة 0.62 
بالمئة، أي 51.14 نقطة، ليقفل 
عـــلـــى مـــســـتـــوى 8176.73 نــقــطــة 
ــاوزت 56.7  بــســيــولــة كــبــيــرة تـــجـ
مليون دينار تداولت 81.3 مليون 
سهم عبر 5214 صفقة، وارتفعت 
أســـعـــار 6 أســهــم فــقــط فـــي األول 
ــرار  ــقـ ــتـ ــارة 17 واسـ ــســ مـــقـــابـــل خــ

سهمين دون تغّير.
ــر الـــــســـــوق  ــ ــ ــؤشـ ــ ــ وتـــــــــراجـــــــــع مـ
الرئيسي بنسبة محدودة كانت 
ُعــشــري نقطة مــئــويــة، أي 11.18 
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــفـــل عــ ــقـ ــيـ ــة، لـ ــطــ ــقــ نــ
5653.55 نقطة بسيولة محدودة 
ــر الـــبـــنـــك  ــقــ ــتــ ــد أن اســ ــعــ ، بــ

ً
جـــــــــــدا

التجاري، ليسجل الرئيسي أدنى 
سيولة لــه هــذا الــعــام كانت فقط 
4.2 ماليين ديــنــار تــداولــت 39.3 
مــلــيــون ســهــم عــبــر 2111 صفقة، 
 ربــح منها 

ً
وتــم تــداول 93 سهما

27 وخسر 56، بينما استقر 10 
دون تغّير.

ب المزاد وسيولة المراجعة
ّ

ترق
ــق فــي  ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــــب والـ ــرقـ ــ ــتـ ــ زاد الـ

تعامالت بورصة الكويت أمس، 
وكــان أولــهــا بضغط عامل رفع 
ــفــــائــــدة بــنــصــف نــقــطــة  ســـعـــر الــ
ــــي«  ــدرالـ ــ ــفـ ــ ــن قـــبـــل »الـ ــ مـــئـــويـــة مـ
ــيــــركــــي، الـــتـــي جــــــاءت وفـــق  األمــ

الـــتـــوقـــعـــات، ولـــكـــن كـــــان هــنــاك 
أمــل بتقليصها إلــى ربــع نقطة 
مئوية، وهو ما لم يحصل أمس، 
لــتــتــأثــر الـــمـــؤشـــرات األمــيــركــيــة 
بــنــســب مـــحـــدودة، ثــم تــراجــعــت 

مؤشرات الفيوتشرز األميركية، 
لتؤثر على أداء بعض األسواق 
 
ً
الــمــالــيــة فــي الــعــالــم، خصوصا
اآلســيــويــة منها، وكـــان الترقب 
ــبــــر الــــــذي تـــتـــحـــرك األســـهـــم  األكــ
بانتظاره، وهو تنفيذ مراجعة 
دورية لمؤشرات فوتسي راسل 
وداو جونز وناسداك لألسواق 
الناشئة، التي دعمت السيولة 
ــقــت بــهــا الــى 

ّ
بــشــدة أمــــس، وحــل

60 مليون ديــنــار، بعد أن أقفل 
الـــســـوق بــســيــولــة مــــحــــدودة لم 
تـــتـــجـــاوز 23.5 مــلــيــون ديـــنـــار، 
 ،

ً
ــة فــــاتــــرة جـــــدا ــبــــدايــ وكــــانــــت الــ

 ،
ً
 أيضا

ً
وتدفق السيولة ضعيفا

 إال قبل 
ً
حيث لم تبلغ 20 مليونا

نــهــايــة الجلسة ببضع دقــائــق، 
 على األسهم 

ً
وكان الضغط قويا

القيادية، مثل أجيليتي وبيتك 
وزيــــن والـــوطـــنـــي، الــتــي شكلت 
60 بالمئة من سيولة الجلسة، 
بسبب ارتفاع تعامالتها خالل 
 
ً
المزاد، حيث بلغت 22.2 مليونا
، وبــخــســارة 

ً
عــلــى بيتك مــنــفــردا

بلغت نسبة 0.6 بالمئة، بينما 
اقتربت خسارة أجيليتي من 2 
بالمئة وتــراجــع الوطني وزين 
، وكان 

ً
بنسبة 1 بالمئة تقريبا

بوبيان أخضر، رافقه المباني 
بــعــد ارتــــفــــاع ســعــريــهــمــا خــالل 

الـــــمـــــزاد، وتـــراجـــعـــت تــعــامــالت 
ــرة، وكـــــــان  ــ ــيــ ــ ــغــ ــ ــــصــ األســـــــهـــــــم الــ
أفــضــلــهــا جـــي إف إتـــــش، ولــكــن 
بسلبية، حيث خسر 1.8 بالمئة، 
ــامــــالت أعـــيـــان  ــعــ كـــمـــا فــــتــــرت تــ
واســتــهــالكــيــة، وســجــال خسائر 
أيــــضــــا بـــــحـــــدود 1.4 بـــالـــمـــئـــة، 
كما تــراجــع إيــفــا، وارتــفــع سهم 
راســيــات بــتــداوالت بقيمة ربع 
مليون دينار، لتنتهي الجلسة 
حـــمـــراء وســلــبــيــة مـــالـــت بــشــدة 

للبيع.
وتــــــبــــــايــــــن أداء مــــــؤشــــــرات 
األســـواق المالية بــدول مجلس 
ــت مـــؤشـــرات  ــحــ ــاون، وربــ ــعــ ــتــ الــ
أبـــوظـــبـــي ودبــــــي والـــســـعـــوديـــة 
ــة، أفـــضـــلـــهـــا  ــ ــاوتـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ بــــنــــســــب مـ
ألبـــوظـــبـــي بــنــســبــة 1 بــالــمــئــة، 
بينما خــســر قــطــر مــســتــوى 11 
ألــف نقطة، ونــزف نقطة مئوية 
جديدة، ورافقه مؤشرات الكويت 
وعمان والبحرين، فيما تماسك 
 
ً
برنت حــول مستوى 82 دوالرا
للبرميل، وصعد بعد منتصف 
نــــهــــار أمـــــس إلـــــى مـــســـتـــوى 83 

 لمزيج برنت القياسي.
ً
دوالرا

علي العنزي

»الخليج«: تأسيس شركة استثمارية 
برأسمال 10 ماليين دينار

● عيسى عبدالسالم
ــدة« فـــي 22 يــونــيــو  ــريـ  لــمــا نــشــرتــه »الـــجـ

ً
تـــأكـــيـــدا

الــمــاضــي عــن تــوجــه بنك الخليج لتأسيس شركة 
استثمارية، حصل »الخليج« على موافقة مبدئية 
مــن هيئة أســـواق الــمــال، بتأسيس شركة مساهمة 
مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية، وبرأسمال 10 
 أن هــذه الموافقة تسري لمدة 

ً
ماليين دينار، علما

6 أشهر قابلة للتجديد تبدأ من 14 ديسمبر 2022، 
وتنتهي في 13 يونيو 2023، الستيفاء المعايير 

التي تحددها.
وستقوم الشركة بممارسة أنشطة األوراق المالية، 
المتمثلة في مدير محفظة االستثمار، ومدير نظام 
استثمار جماعي، ومستشار استثمار، وأمين حفظ، 
ومراقب استثمار، إضافة إلى وكيل اكتتاب، ووسيط 
أوراق مالية غير مسجل في بورصة األوراق المالية.

أسعار النفط تستقر والبرميل الكويتي 
يرتفع 1.24 دوالر

صدور حكم استئناف لمصلحة »مشاعر القابضة« و»مسعى«

حكم تعويض لمصلحة »عربي القابضة« ضد »هيئة االستثمار«

هيئة األسواق توافق على نشرة اكتتاب سندات »كيبكو«

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.24 دوالر ليبلغ 
 
ً
 في تداوالت األربعاء مقابل 78.71 دوالرا

ً
79.95 دوالرا

في تداوالت الثالثاء الماضي وفق السعر المعلن من 
مؤسسة البترول الكويتية.

وفي األسواق العالمية، استقرت أسعار النفط إلى 
حد كبير في المعامالت اآلسيوية المبكرة الخميس مع 
تقييم المستثمرين للتفاؤل المرتبط بتوقعات الطلب 
في الصين على خلفية رفع محتمل ألسعار الفائدة في 

بنوك مركزية في أنحاء العالم.
 
ً
 واحدا

ً
وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت سنتا

 للبرميل، في حين انخفضت العقود 
ً
إلى 82.71 دوالرا

اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط أربعة سنتات إلى 
 للبرميل.

ً
77.24 دوالرا

 من توقعات من وكالة الطاقة 
ً
وتلقى السوق دعما

الدولية بتعافي الطلب في الصين في العام المقبل بعد 

 في 2022. ورفعت 
ً
انخفاضه 400 ألف برميل يوميا

الوكالة توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2023 
إلى 1.7 مليون برميل يوميا إلى 101.6 مليون برميل 
. وكشفت بيانات أن النقل البري والجوي في 

ً
يوميا

الصين تعافى بشدة في الشهر الماضي.

الفائض التجاري
أظهرت بيانات حكومية يابانية أمس، أن الفائض 
التجاري لدولة الكويت مع اليابان حقق في نوفمبر 
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ً
الماضي ارتفاعا

في المئة مقارنة بالعام الماضي ليصل الــى 100.8 
مليار ين )743 مليون دوالر(.

ــرت الــبــيــانــات الــتــي اوردتـــهـــا وزارة المالية  ــ وذكـ
اليابانية في تقرير أولي أن فائض الكويت التجاري 
 لمدة 14 عاما و10 أشهر.

ً
مع اليابان ظل بذلك إيجابيا

حــصــلــت شــركــة مــشــاريــع الــكــويــت الــقــابــضــة 
»كيبكو« على موافقة هيئة أســواق المال على 
نشرة االكتتاب بشأن طرح وتسويق في الكويت 
ســـنـــدات ديـــن مــقــومــة بــالــديــنــار الــكــويــتــي على 
شريحتين ثابتة ومتغيرة، ولمدة استحقاق 6 

سنوات من تاريخ اإلصدار.
وقالت الشركة، إن العوائد المتحققة إلصدار 
السندات من الشركة المصدرة ستستخدم في 
األغراض العامة للشركة، وستقوم كل من شركة 
كامكو لالستثمار وبنك الخليج بــدور مديري 

اإلصدار المشتركين ووكالء االكتتاب.
وأوضـــحـــت »كــيــبــكــو« أن ذلـــك اإلصـــــدار تمت 

الموافقة عليه من مجلس إدارة الشركة بتاريخ 
16 نــوفــمــبــر الــمــاضــي، كــمــا تـــم الــحــصــول على 
مــوافــقــة الــهــيــئــة إلصــــدار الــســنــدات بــتــاريــخ 29 

نوفمبر 2022.
ولفتت إلى أنه جاٍر تأجيل اإلفصاح عن قرار 
 ألحــكــام 

ً
مجلس اإلدارة ومــوافــقــة الهيئة وفــقــا

الـــمـــادة 4-3 مـــن الــكــتــاب الــعــاشــر مـــن الــالئــحــة 
الــتــنــفــيــذيــة لــلــقــانــون رقـــم 7 لــســنــة 2010 بشأن 
تــأجــيــل اإلفـــصـــاح عــن الــمــعــلــومــات الــجــوهــريــة، 
 بهذا التأجيل، الفتة إلى 

ً
وأحيطت الهيئة علما

عـــدم وجــــود أثـــر مــــادي عــلــى الــبــيــانــات المالية 
المجمعة لذلك اإلفصاح.

كشفت شركة مشاعر القابضة عن صدور حكم 
استئناف لمصلحتها وشركة مسعى العقارية، 
ويختص مــوضــوع القضية فــي الــدعــوى األولــى 
المرفوعة مــن ورثــة عيسى العيسى ضــد شركة 
مسعى العقارية وشركة مشاعر القابضة بفسخ 
ــمــــؤرخ 31 مـــــارس 2010  عــقــد بــيــع الــــوحــــدات الــ

وتعويض مؤقت 5001 دينار.
أما الدعوى الثانية فقد رفعتها شركة مسعى 
العقارية وشركة مشاعر القابضة بصحة عرض 

مفاتيح الوحدات وإيداعها خزينة المحكمة.
وقضت محكمة االستئناف برفض الموضوع 
وتــأيــيــد الحكم المستأنف، وإلــــزام المستأنفين 
بالمصروفات و100 دينار مقابل أتعاب المحاماة 

الفعلية.
وتوقعت »مشاعر« أن يتم تسجيل أرباح نتيجة 

الحكم بمقدار 780 ألف دينار، وسوف ينعكس هذا 
الربح في البيانات المالية للشركة بالربع الرابع 
من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
وكانت محكمة أول درجــة قضت في الدعوى 
الثانية بصحة العرض واإليــداع من المدعيتين 
بشأن الــوحــدات أرقـــام 39 و42 بالطابق رقــم 13 
والــوحــدة رقــم 20 بالطابق 24 بــبــرج هــاجــر في 
مكة المكرمة محل عقود االنتفاع المؤرخة في 31 
مارس 2010 وبراءة ذمة المدعيتين، أما الدعوى 
األولى فقد رفضت مع إلزام المدعين بالمصروفات 

و100 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.

حــصــلــت شـــركـــة مـــجـــمـــوعـــة عـــربـــي الــقــابــضــة 
على حكم لمصلحتها ضــد كــل مــن محمد سعد 
المنيفي، ومستشفيات الضمان الصحي، الهيئة 
العامة لالستثمار، المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية، هيئة أسواق المال، الوزير المختص 
بــاإلشــراف على األمــانــة العامة للمجلس األعلى 
لــلــتــخــطــيــط والـــتـــنـــمـــيـــة، وكـــيـــل وزارة الـــتـــجـــارة 

والصناعة. 
وقضت محكمة استئناف بقبول االستئنافين 
 وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف 

ً
شكال

وبــــبــــطــــالن قــــــــــرارات الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة لــشــركــة 
مستشفيات الضمان الصحي المنعقدة بتاريح 
17 فبراير 2020، ومــا يترتب على ذلــك مــن آثــار 

وبإلزام المستأنف عليها الثالثة )الهيئة العامة 
لالستثمار( في االستئناف رقــم 2021/179 بأن 
تؤدي للمستأنفة شركة مجموعة عربي القابضة 

 .
ً
 مؤقتا

ً
مبلغ 5001 دينار تعويضا

وقالت الشركة، إن األثر المتوقع للحكم سيؤدي 
الى رجوع ممثلي شركة مجموعة عربي القابضة 
لمجلس ادارة شركة مستشفيات الضمان الصحي 
والــــرجــــوع بــالــتــعــويــضــات عــلــى الــهــيــئــة الــعــامــة 
لالستثمار نتيجة ما فات شركة مجموعة عربي 

القابضة من كسب ومالحقها من خسارة.

»سنام«: إلغاء عقد تسهيالت 
ائتمانية بـ 1.7 مليون دينار

ألغت شركة »سنام« العقارية عقد التسهيالت االئتمانية الممنوح 
لها بضمان أحــد عقاراتها مــن بنك محلي، وســـداد قيمته البالغة 
1.70 مليون دينار. وتوقعت الشركة، أن يظهر األثــر المالي لسداد 
التسهيالت االئتمانية خالل الربع األخير من العام المالي الحالي، 

بانخفاض السيولة المتاحة وانخفاض مصاريف التمويل.

»الكويتية لالستثمار« صانع سوق على »نور« 
وافـــقـــت بـــورصـــة الـــكـــويـــت عــلــى تــســجــيــل الـــشـــركـــة الــكــويــتــيــة 
لالستثمار كصانع سوق على أسهم شركة نور لالستثمار المالي 

 من يوم األحد المقبل.
ً
»نور« اعتبارا

»استهالكية«: االنتهاء من تصفية شركة 
انتهت الشركة الوطنية االستهالكية القابضة من كامل إجراءات 
تصفية الشركة الوطنية البرونزية العقارية، وهي إحدى الشركات 
الــتــابــعــة، وفــســخ الــعــقــد. وأوضــحــت »اســتــهــالكــيــة، أن المعلومة 

الجوهرية السابقة لن تؤثر على المركز المالي للشركة.

»األولى«: انخفاض الضمان المالي 
لمصلحة أحد البنوك المحلية 

أفـــادت شركة األولـــى لالستثمار بانخفاض الضمان المالي 
من الشركة لمصلحة أحد البنوك المحلية من 105 ماليين ريال 
 أي ما يقارب 4.49 ماليين دينار حسب 

ً
سعودي إلى 55 مليونا

سعر صرف البنك المركزي.

تباين أداء مؤشرات 
األسواق الخليجية 

وارتفاع واضح 
لمؤشر أبوظبي 

ومحدود
لـ »السعودي« 

و»دبي«

أخبار الشركات

سدد 
ُ
»مينا العقارية« ت

780 ألف دوالر على ذمة 
بعض القضايا ضدها

ــا  ــنـ ــيـ ســــــــــــــددت شـــــــركـــــــة مـ
الـــعـــقـــاريـــة 780 ألــــف دوالر 
)مــا يعادل 240 ألــف دينار( 
ــة بــعــض الــقــضــايــا  عــلــى ذمــ

المرفوعة ضدها.
وقالت الشركة، إن هناك 
مــفــاوضــات مــع مــن صــدرت 
لــهــم أحـــكـــام نــهــائــيــة بــهــدف 
ات  الـــســـداد ورفــــع أي إجــــراء
قضائية أو تنفيذية في هذا 
ــأن، الفـــتـــة إلــــى أن ذلــك  ــشــ الــ
سينتج عنه انخفاض الذمم 

الدائنة بذات القيمة أعاله.

 على شراء
ً
»بوبيان ب« تتفق مبدئيا

51% من مصنع بالسعودية
توصلت شركة بوبيان للبتروكيماويات التفاق مبدئي لشراء %51 
من مصنع إلنتاج المواد الكاشطة الحديدية، بمنطقة سدير الصناعية 
بالمملكة العربية السعودية. وقالت الشركة، إن إجمالي قيمة االستثمار 
نحو 60 مليون ريال سعودي، باإلضافة إلى 7.14 ماليين ريال لتمويل 
رأس المال العامل. وأشارت إلى أن إتمام تنفيذ الصفقة سيكون بعد 
أخذ الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية في المملكة العربية 

السعودية، مبينة أن تحديد األثر المالي سيتم بعد التنفيذ.

»دبي األولى« عرض وحدات للبيع في دبي
قرر مجلس إدارة شركة دبي األولى للتطوير العقاري عرض جميع 
وحدات أحد العقارات االستثمارية الكائن بإمارة دبي للبيع خالل 
الفترة المقبلة، التي تبلغ قيمتها ما يقارب نسبة 35.8 في المئة من 

 آلخر تقييم تلك الوحدات.
ً
إجمالي موجودات الشركة وفقا

ع تسجيل أول فائض منذ 2014
ّ
»الوطني«: توق

 العجز تراجع إلى 3 مليارات دينار في ميزانية السنة المالية 2021/ 2022
كشفت الحسابات الختامية الــصــادرة 
 عــن وزارة المالية، تحّسن الوضع 

ً
أخــيــرا

المالي خــالل السنة المالية 2021/ 2022 
 
ً
بشكل ملحوظ، إذ سجلت الحكومة عجزا
بواقع 3.0 مليارات دينار )7.2 بالمئة من 
الناتج المحلي اإلجمالي(، فيما يعد أقل 
بكثير مــن الــعــجــز الــقــيــاســي الــبــالــغ 10.8 
مليارات )33.3 بالمئة من الناتج المحلي 
اإلجــمــالــي(، الـــذي سجلته مــيــزانــيــة الــعــام 
الــمــالــي الـــســـابـــق، الـــتـــي تـــأثـــرت نتائجها 

بجائحة كورونا.
وحسب تقرير صــادر عــن بنك الكويت 
ــن الـــوضـــع الــمــالــي  الـــوطـــنـــي، يــعــزى تــحــسُّ
بصفة رئيسية الرتفاع أسعار النفط التي 
 مقارنة بالسنة المالية 

ً
تضاعفت تقريبا

2020/ 2021، وتزامن ذلك مع نمو محدود 
في النفقات، إذ أعطت الحكومة األولوية 
لإلنفاق على »البنود الضرورية وخاصة 
ــات، مـــقـــارنـــة بــالــنــفــقــات  ــ ــانـ ــ ــرواتــــب واإلعـ الــ
 
ً
الموجهة لالستثمارات الرأسمالية، نظرا

لقلة السيولة بسبب االقتراب من استنفاد 
ســيــولــة صــنــدوق االحــتــيــاطــي الــعــام وقلة 
خيارات التمويل البديلة )إذ لم يتم إقرار 

قانون الدين العام حتى اآلن(.
• وارتفعت اإليرادات بنسبة 77 بالمئة، 
، متجاوزة بفارق 

ً
لتصل إلــى 18.6 مليارا

كبير التقديرات الرسمية لموازنة السنة 
المالية 2021/ 2022 )10.9 مليارات(. ويعزى 
ذلك الرتفاع العائدات النفطية )+85 بالمئة 
( بــفــضــل ارتـــفـــاع أســعــار 

ً
إلـــى 16.2 مــلــيــارا

النفط بشكل ملحوظ، والــتــي وصلت في 
 
ً
 للبرميل )تقريبا

ً
المتوسط إلى 80.7 دوالرا

 
ً
ضعف تقديرات الميزانية البالغة 45 دوالرا

للبرميل( وزيادة إنتاج النفط )+6.4 بالمئة 
 في المتوسط(. 

ً
إلى 2.5 مليون برميل يوميا

ومــثــلــت الـــعـــائـــدات الــنــفــطــيــة نــحــو 87 
بالمئة من إجمالي اإليرادات. كما ارتفعت 
اإليــــرادات غير النفطية بأكثر مــن الثلث، 
لــتــصــل إلــــى 2.4 مــلــيــار، مـــا يــرجــع بشكل 
كبير إلــى بند »اإليـــــرادات األخــــرى«، الــذي 
م الكويت الدفعة األخيرة من 

ّ
تضمن تسل

تعويضات حــرب الخليج مــن الــعــراق عن 
طــريــق لجنة التعويضات التابعة لألمم 

المتحدة.
وبلغ إجمالي قيمة التعويض 2.1 مليار 
دوالر )638 مليون دينار(. وباستثناء هذا 
البند، ارتفعت اإليرادات غير النفطية بنحو 

28 بالمئة.
 ،

ً
• كما ارتفعت النفقات إلى 21.6 مليارا

أي بــنــســبــة 1.5 بــالــمــئــة مـــقـــارنـــة بــالــعــام 
الــســابــق، مــع انــخــفــاض الــنــفــقــات الــجــاريــة 
، وزيادة 

ً
بنسبة 2.6 بالمئة إلى 19.0 مليارا

النفقات الرأسمالية 16 بالمئة، لتصل إلى 
2.6 مليار.

ويـــعـــزى انـــخـــفـــاض الــنــفــقــات الــجــاريــة 
بنسبة كبيرة للتراجع الملحوظ في بند 
»النفقات األخـــرى« )-17.5 بالمئة إلــى 2.6 

مليار دينار(. 
ــن بـــنـــَدي  ــل مــ ــع كــ ــفــ ــل، ارتــ ــابـ ــقـ ــمـ وفـــــي الـ
الــرواتــب واألجــــور واإلعـــانـــات بنسبة 3.5 

و2 بالمئة على التوالي، والتي تمثل 76 
بالمئة من إجمالي النفقات. ويعكس النمو 
المرتفع للنفقات الرأسمالية التحسن في 
األداء مقارنة بالسنة المالية 2020 /2021 
 نتيجة 

ً
التي سجلت مستويات ضعيفة جدا

التأثر بالجائحة، لكنها ما زالت أدنى من 
المستويات التاريخية.

وجــــاءت الــنــفــقــات الــرأســمــالــيــة أقـــل من 
الــمــيــزانــيــة الــتــقــديــريــة بنسبة 26 بالمئة، 
في ظل مواصلة بحث السلطات عن أوجه 
لــلــتــوفــيــر فـــي ذلـــك الــقــطــاع، وســـط ارتــفــاع 
التكاليف بسبب نقص العمالة والــمــواد 
ــاق الـــرأســـمـــالـــي  ــفــ ــة. كـــمـــا تـــأثـــر اإلنــ ــ ــيـ ــ األولـ
بـــالـــتـــأخـــيـــرات الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة والـــجـــمـــود 
الــســيــاســي الــــذي شــهــدنــاه خــــالل األعــــوام 

.2022 /2021
• وفـــي نــوفــمــبــر الــمــاضــي، أقـــر مجلس 
 موازنة السنة المالية 

ً
األمة الجديد أخيرا

2022/ 2023، بعد مــرور أكثر من 6 أشهر 
عــلــى بـــدء الــســنــة الــمــالــيــة. وزادت القيمة 
المخصصة للنفقات بنسبة 2.1 بالمئة عن 
موازنة العام السابق )السنة المالية 2021/ 
2022(، لتصل إلى 23.5 مليارا، كما ارتفعت 
توقعات اإليرادات بنسبة 114 بالمئة إلى 
، نتيجة الرتفاع أسعار النفط 

ً
23.4 مليارا

 للبرميل(. ونتج عن ذلك تقدير 
ً
)80 دوالرا

تسجيل الموازنة لعجز بسيط قــدره 124 
. ويتضمن ذلك إضافة 423 مليون 

ً
مليونا

دينار للمدفوعات االستثنائية لموظفي 
الــقــطــاع الــعــام مــن الــصــفــوف األمــامــيــة عن 

ــازات  ــ ــرف بـــدل اإلجـ فــتــرة الــجــائــحــة - وصــ
والتعويض عــن الــخــدمــات المقدمة، على 

التوالي.
• وبصفة عامة، تتوقع الموازنة العامة 
زيادة اإلنفاق الجاري )+5.1 بالمئة مقارنة 
 ،)

ً
بالميزانية السابقة لتصل إلى 20.6 مليارا

لتغطية زيـــادة أســعــار الــبــنــود المدعومة 
والــمــخــصــصــات، والــتــحــويــالت لمصلحة 
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية. 

من جهة أخــرى، تم خفض مخصصات 
النفقات الرأسمالية )-15.3 بالمئة إلى 2.9 
مليار دينار(، ربما بمنزلة إقرار بالتحديات 

األخيرة التي واجهت التنفيذ.
ــر، قـــد تـــكـــون نتيجة  ــ ــع األمــ ــ • وفــــي واقـ
السنة المالية 2022/ 2023 أفضل بكثير من 
تقديرات الموازنة العامة، إذ بلغ متوسط 
سعر خام التصدير الكويتي 104.8 دوالرات 
لــلــبــرمــيــل فـــي الــفــتــرة الــمــمــتــدة مـــن أبــريــل 
إلــى نوفمبر، أي أعلى بكثير من األســاس 
 
ً
المفترض فــي الــمــوازنــة بــواقــع 80 دوالرا
للبرميل. ومــن المرجح أن يصل الفائض 
في الموازنة العامة إلى 5.2 مليارات دينار، 
أو ما يعادل 9.6 بالمئة من الناتج المحلي 
اإلجمالي، ليكون بذلك أول فائض تسجله 

الكويت منذ عام 2014.
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أعلن بيت التمويل الكويتي )بيتك(، 
ــهــــوده نـــحـــو الـــرقـــمـــنـــة   لــــجــ

ً
اســـــتـــــمـــــرارا

وتحسين تجربة العمالء وزيادة الكفاءة 
التشغيلية وســرعــة إنــهــاء المعامالت، 
البدء بتشغيل خدمة »ديجتال برنت« 
ــى إنــــهــــاء  ــ ــ الـــــجـــــديـــــدة، الــــتــــي تــــهــــدف إلـ
ــــي الـــخـــدمـــات  ــتــــعــــامــــالت الــــورقــــيــــة فـ الــ

المصرفية لألفراد.
وقــــال رئــيــس الـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة 
لـــألفـــراد والـــخـــدمـــات الــمــالــيــة الــخــاصــة 
للمجموعة في »بيتك«، خالد الشمالن، 
إن الــخــدمــة الــجــديــدة لرقمنة الطباعة 
بالفروع المصرفية ينفرد بها »بيتك«، 
بــإطــالق الخدمة على مستوى األفـــراد، 
وهـــي خــطــوة رئيسية ومــتــطــورة نحو 
ــات مـــصـــرفـــيـــة بــــال أوراق، حــيــث  ــدمــ خــ
سيقلل نظام الطباعة الرقمية من عدد 
المستندات الورقية المطبوعة من الفرع، 
وتحويلها إلى نسخة رقمية، إذ سيتم 
إرسال نسخة رقمية مؤّمنة إلى البريد 
اإللكتروني للعميل بعد إتمام معاملته 
المصرفية بالفرع في حال رغبته بذلك. 
ــة  ــدمــ ــخــ وأضـــــــــــــاف الـــــشـــــمـــــالن أن الــ
 فــــي فــرعــيــن 

ً
ــدأ تــشــغــيــلــهــا تــجــريــبــيــا ــ بـ

مصرفيين، وتحظى بنجاح وقبول من 
العمالء والموظفين، حيث سيتم إرسال 
النسخة إلى العميل بالبريد اإللكتروني 
بشكل آمن وسريع يسهل االحتفاظ بها، 
وتكون مؤّمنة برقم سري خاص، لمزيد 

من األمان والسرية.
وأشار إلى أن الخدمة الجديدة جاٍر 
تــطــبــيــقــهــا عــلــى جــمــيــع فـــــروع »بــيــتــك« 
الــمــصــرفــيــة، ليستفيد جــمــيــع الــعــمــالء 
األفراد من مزاياها، ومن أهمها السرعة 
واألمــــــــان والـــخـــصـــوصـــيـــة. وبــالــنــســبــة 
ــى تــحــقــيــق  ــ ــهـــدف إلـ ـــ »بـــيـــتـــك«، فـــهـــي تـ لــ
ة التشغيلية، ومــواكــبــة التطور  الــكــفــاء
التكنولوجي، واالستفادة القصوى من 
البنية التحتية التكنولوجية المتوافرة 
لدى المؤسسة، إضافة إلى جهود البنك 

المبذولة في المحافظة على البيئة. 

وشدد الشمالن على أن توجه »بيتك« 
لرقمنة جميع الــتــعــامــالت والــخــدمــات 
والــــمــــنــــتــــجــــات، ووســـــــائـــــــل تـــقـــديـــمـــهـــا 
لــألطــراف المتعاملة معه، ســواء كانوا 
عمالء أفـــراد أو شــركــات أو جهات ذات 
عــالقــة، حــتــى تــكــون جميع المعامالت 
رقــمــيــة، وأن »تــصــبــح الــرقــمــنــة أســلــوب 
عمل لموظفينا وعمالئنا، في إطار من 
الحرص المشترك على أن يكون )بيتك( 
 في المقدمة بأفضل مستوى ممكن 

ً
دائما

مــن الــخــدمــات، ووفــق أحــدث التطورات 
الــعــالــمــيــة بــمــجــال الــصــيــرفــة وأعـــمـــال 

البنوك«.
وقــال إنــه تم طــرح مجموعة خدمات 
تــقــنــيــة جـــديـــدة خــــالل عــــام 2022، من 
أهمها فتح حساب جديد وبطريقة آمنة 
 ،XTM لغير عمالء »بيتك« عبر أجهزة
ــــرح بــطــاقــة مــســبــقــة الـــدفـــع بخمس  وطـ
عـــمـــالت أجــنــبــيــة، وبـــطـــاقـــة الـــشـــركـــات، 
وإضافة خدمات جديدة على البطاقات 
 Appleو KFH Pay االئتمانية، وخدمة
Pay، وخدمات أخــرى جــاءت بناء على 
دراســـات ومتابعة حثيثة الحتياجات 
العمالء، إضافة إلى التطوير في أنظمة 
 إلــى 

ً
وأجـــهـــزة تــقــديــم الـــخـــدمـــة، مــشــيــرا

استمرار الجهود والخطط والدراسات 
لتقديم مزيد من الخدمات والمنتجات 

خالل الفترة المقبلة.
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جيروم باول: لم نقترب من إنهاء عمليات رفع الفائدة
السعودية والبحرين وقطر واإلمارات وعمان ترفع الفائدة 50 نقطة على خطى »الفدرالي«

قال رئيس مجلس االحتياطي 
الفدرالي جيروم بــاو،ل إن البنك 
 من إنهاء حملته لرفع 

ً
ليس قريبا

معدالت الفائدة الرامية للسيطرة 
على التضخم.  

وأكد باول أن البنك ال يفكر في 
أي تغيير لهدف التضخم البالغ 
2 في المئة، وال ينوي التفكير في 
 إلى 

ً
، مشيرا

ً
القيام بذلك مستقبال

أنه من السابق ألوانه الحديث عن 
خفض البنك أسعار الفائدة.

وقال باول في مؤتمر صحافي 
عــقــب اجــتــمــاع تــحــديــد السياسة 
النقدية الذي عقده البنك األربعاء: 
»ال نفكر فــي ذلـــك، ولـــن نفكر في 
ذلك تحت أي ظرف من الظروف. 
سنبقي هدف التضخم عند 2 في 
المئة، وسنستخدم أدواتنا إلعادة 
التضخم إلى 2 في المئة«، حسب 

ما نقلت »رويترز«.
وأضـــــــاف: »تـــركـــيـــزنـــا اآلن هو 
في الحقيقة على تحويل موقف 

ســيــاســتــنــا إلــــى مـــوقـــف يــنــطــوي 
ــشـــــديـــــد كـــــــــاف لـــضـــمـــان  ــلـــــى تـــ عـــ
ــدافـــنـــا  عـــــــودة الـــتـــضـــخـــم إلــــــى أهـ
بــمــرور الــوقــت، وال يتعلق األمــر 

بتخفيضات أسعار الفائدة«.
ورفع المجلس أسعار الفائدة 
نـــصـــف نــقــطــة مـــئـــويـــة األربــــعــــاء، 
وتـــوقـــع رفـــع تــكــالــيــف االقـــتـــراض 
75 نقطة أساس أخرى على األقل 
بــحــلــول نــهــايــة 2023، كــمــا توقع 
ــادة الــبــطــالــة، وتـــوقـــف الــنــمــو  ــ زيــ

.
ً
االقتصادي تقريبا

ــاء تـــوقـــع الــبــنــك الــمــركــزي  ــ وجـ
األميركي بارتفاع سعر الفائدة 
ــى األمـــــــــــــوال  ــ ــلــ ــ الـــــمـــــســـــتـــــهـــــدف عــ
ــام  ــــي عــ ــة إلـــــــى 5.1 فــ ــ ــاديــ ــ ــحــ ــ االتــ
ــلـــى قــلــيــال مـــمـــا تــوقــعــه  2023 أعـ
ــرون قـــبـــيـــل اجـــتـــمـــاع  ــمـ ــثـ ــتـ ــسـ ــمـ الـ
االحـــــتـــــيـــــاطـــــي االتــــــــحــــــــادي هــــذا 

األسبوع.
ــن 19  ــ ــان فـــقـــط مـ ــ ــنـ ــ ــع اثـ ــ ــوقـ ــ وتـ
مسؤواًل في االحتياطي االتحادي 

بــقــاء ســعــر الــفــائــدة عــلــى اإليـــداع 
واإلقراض لليلة واحدة أقل من 5 
في المئة في 2023، في إشارة إلى 
أنهم مــازالــوا يشعرون بالحاجة 
ــة مـــعـــركـــتـــهـــم ضــد  ــلــ ــواصــ إلــــــى مــ
الــتــضــخــم الـــذي وصـــل إلـــى أعلى 

مستوياته في 40 عاما.
وقـــــــــال مـــجـــلـــس االحـــتـــيـــاطـــي 
 
ً
االتحادي في بيان مطابق تقريبا
لــلــذي أصـــــدره فـــي اجــتــمــاعــه في 
نوفمبر، إن »اللجنة )االتــحــاديــة 
 
ً
للسوق المفتوحة( مهتمة جــدا

بــمــخــاطــر الــتــضــخــم، والــــزيــــادات 
المستمرة في النطاق المستهدف 
ستكون مناسبة من أجل الوصول 
بــالــســيــاســة الــنــقــديــة إلــــى وضــع 
ــل كـــــــاف إلعـــــــادة  ــكـ ــشـ تـــقـــيـــيـــدي بـ
التضخم إلــى 2 في المئة بمرور 

الوقت«.
وصـــدر الــبــيــان الــجــديــد، الــذي 
تــمــت الــمــوافــقــة عليه بــاإلجــمــاع، 
ــه  بـــــعـــــد اجــــــتــــــمــــــاع قـــــلـــــص خــــاللــ

فــي المئة، وفــائــدة اإليـــداع إلــى 5 
فــي المئة، وفــائــدة إعـــادة الــشــراء 

)الريبو( إلى 5.25 في المئة.

ُعمان

وقام البنك المركزي الُعماني، 
 مــــن أمـــــــس، بـــــزيـــــادة ســعــر 

ً
ا بــــــــدء

الفائدة على عمليات إعادة الشراء 
لــلــمــصــارف المحلية بنفس قــدر 
ــا الـــفـــدرالـــي،  ــرهـ ــادة الـــتـــي أقـ ــزيــ الــ
وهـــي 50 نقطة أســــاس، ليصبح 

5 في المئة.
وذكر بيان صادر عن البنك أن 
 مــع سياسته 

ً
ذلــك يــأتــي تماشيا

النقدية، التي تهدف إلى الحفاظ 
على نظام سعر الصرف الثابت 
لـــلـــريـــال الـــُعـــمـــانـــي ومـــــع هــيــكــلــة 
وطــبــيــعــة االقـــتـــصـــاد الـــُعـــمـــانـــي، 
 مـــن الــمــزايــا 

ً
كــمــا تــتــضــمــن عـــــددا

للسلطنة، منها استقرار الريال 
الُعماني، والحد من هجرة رأس 
المال للخارج، وتعزيز الثقة بين 
المستثمرين بإزالة خطر تقلبات 

سعر الصرف.
ويحث البنك المركزي البنوك 
الــــمــــرخــــصــــة عــــلــــى عــــــــدم زيــــــــادة 
تــكــلــفــة اإلقــــــراض للمستهلكين، 
 لوفرة السيولة في النظام 

ً
نظرا

المصرفي.

  لن نغّير هدف 
التضخم البالغ 

2% تحت أي 
ظرف

باول

جيروم باول خالل المؤتمر الصحافي

مجلس أمناء »عبدالعزيز الصقر« يستعرض أنشطة 2022
ــــس أمــــــــنــــــــاء مــــركــــز  ــلـ ــ ــجـ ــ ــد مـ ــ ــقــ ــ عــ
عــبــدالــعــزيــز حــمــد الــصــقــر للتنمية 
والــتــطــويــر، الــتــابــع لــغــرفــة تــجــارة 
وصناعة الكويت، اجتماعه الرابع 
ــام 2022، أمــــــس األول، بــمــقــر  ــعــ لــ
 من المواضيع 

ً
الغرفة، وناقش عددا

المهمة تضمنت ما تم تنفيذه من 
بـــرامـــج الـــمـــركـــز خــــالل عــــام 2022، 
والخطة التشغيلية نصف السنوية 
لعام 2023، ومــالمــح خطة المركز 

االستراتيجية 2023/ 2025. 
واستهل رئيس مجلس األمناء، 
ــلــــه الـــحـــمـــيـــضـــي، الـــحـــديـــث  عــــبــــدالــ

بالترحيب باألعضاء 
واســتــعــرض المجلس األنشطة 
والــبــرامــج الــتــي تــم تنفيذها خالل 
 
ً
عام 2022، حيث بلغت 51 برنامجا
 
ً
شــــــارك فــيــهــا نـــحـــو 930 مـــشـــاركـــا
مــــــن شــــــركــــــات الـــــقـــــطـــــاع الــــخــــاص 

والمؤسسات الحكومية واألفراد.
ــفــــذ خــــالل  ُيـــــذكـــــر أن الــــمــــركــــز نــ
السنوات الخمس الماضية، ضمن 
 
ً
خطته الخمسية 2018/ 2022 عددا
مــن بــرامــج الــتــدريــب الــتــي كــان لها 
األثر الكبير في تعزيز موقعه كأحد 
 في مجال بناء 

ً
بيوت الخبرة محليا

القدرات وتعزيز المهارات للقطاعين 
الخاص والعام.

كما نفذ خــالل تلك الفترة 360 
برنامج تدريب شارك فيها حوالي 
 في الحسبان أن 

ً
5000 متدرب، أخذا

ذه المركز منذ إنشائه 
ّ
مجمل ما نف

عـــام 2002 أكــثــر مــن 700 برنامج 
شارك فيها حوالي 15 ألف متدرب.

ــلـــس األمــــنــــاء  وتـــــــم إطــــــــالع مـــجـ
ــلـــى خـــطـــة الـــمـــركـــز الــتــشــغــيــلــيــة  عـ
ــام 2023،  ــ ــعـ ــ ــة لـ ــويــ ــنــ ــســ نــــصــــف الــ
حيث تضمنت الخطة العديد من 
الــبــرامــج واألنــشــطــة ذات األهــمــيــة 
لــلــقــطــاعــيــن الـــخـــاص والــحــكــومــي. 

ــادة الــبــرامــج  وقـــد تــمــت مــراعــاة زيــ
التي تؤدي الى الشهادات المهنية 
واالحــتــرافــيــة، كما تميزت الخطة 
كـــذلـــك بــالــتــوجــه إلــــى زيــــــادة عــدد 
المدربين الكويتيين ذوي الخيرة 
والــمــهــنــيــة الـــعـــالـــيـــة، ويـــأتـــي هــذا 
التوجه ضمن إطار تشجيع الغرفة 

للشباب الكويتيين.
يذكر أن مركز عبدالعزيز حمد 
الصقر للتنمية والتطوير يعتمد 
على مرتكزات أساسية عند تقديم 
بــرامــجــه الــحــالــيــة والــمــســتــقــبــلــيــة؛ 

ومــن أهمها مــراعــاة الحفاظ على 
الــمــســتــوى الــمــتــمــيــز الـــــذي حققه 
المركز واالرتقاء به إلى مستويات 
أفضل، والتركيز على األنشطة ذات 

القيمة المضافة
والـــعـــائـــد الـــمـــؤســـســـي الــكــبــيــر، 
والـــتـــركـــيـــز كــــذلــــك عـــلـــى األنـــشـــطـــة 
ــج الــمــنــتــهــيــة  ــ ــرامـ ــ ــبـ ــ الـــمـــهـــنـــيـــة والـ
بشهادة احترافية، وتعزيز التعاون 
مــــع الـــمـــؤســـســـات الـــمـــحـــلـــيـــة ذات 
الصلة، إضافة إلى زيادة التعاون 
مع المؤسسات العالمية المرموقة.

جانب من االجتماع

ما هو قانون التحكيم؟
- التحكيم هو أن تلجأ الى جهة غير قضائية، وتكون 
هذه الجهة إما شخصا أو أشخاصا، وتحكم هذه الجهة 
بين الطرفين، وكــذلــك المبايعة، مــثــال: لــو بــاع شخص 
ــان االتـــفـــاق عــلــى أن يــكــون  ــر، وكــ ســلــعــة الـــى شــخــص آخــ
التسليم في 4 أشهر، والدفع في 3 أشهر، ويكون االتفاق 
بين الطرفين أنــه لــو حصل هناك نــزاع بينهما يلجآن 

الى التحكيم.
- التحكيم هو حل بديل عن اللجوء الى التقاضي في 
المحاكم، وقد يكون بهذا الحل مصلحة، وهي اختصار 
الوقت، فقد يأخذ التقاضي في المحاكم وقتا أطول في 
المدد االعتراضية وفي الجلسات، بينما التحكيم ال يلزم 
ها في وقت 

ّ
فيه أن تكون الجلسات متباعدة، وقد يتم بت

وجيز، فيكون في هذا مصلحة ألطراف النزاع.
- كيف يتم االتفاق على التحكيم؟

هو أن يتفق الطرفان في وقــت التعاقد بينهما على 
أنــه حين حــدوث نــزاع يلجآن الــى التحكيم قبل اللجوء 
الــى الــدوائــر القضائية، ويتعّين محل التحكيم فــي أي 
 في أي منطقة، وهي من األمور المهمة أن 

ً
دولة، وتحديدا

ُيعين محل التحكيم، وفي ذلك يكون طرفا العقد ملتزمين 
بهذا الشرط.

مثال: لو قام أحد أطراف النزاع بالتقدم للقضاء، وذكر 
الطرف اآلخر أن هناك عقدا اتفقا فيه على التحكيم قبل 
 القضاء سيوقف الدعوى ويلزم 

ّ
اللجوء الى القضاء، فإن

الطرفين باللجوء الى التحكيم.
- من األمور المهمة أيضا تعيين المحّكم بين الطرفين.
 تعيين محّكم يرتضيه الجميع، أو 

ً
قد يفضل أحيانا

تعيين آلية الختيار المحّكمين.
- هل التحكيم ُملزم أو ال؟

نعم، إذا تم االتــفــاق على التحكيم، فإنه يكون ملزما 
بعة 

ّ
ذ وفق اإلجراءات المت

ّ
لجميع أطراف العقد، بل إنه ينف

بنظام التحكيم، ويكون مثل الحكم القضائي، ويدخل 
محكمة التنفيذ، ويــتــم اإللـــزام بــهــذا الحكم الــصــادر من 

المحّكم.
... هل التحكيم هو الخيار األفضل؟

ً
- أخيرا

حسب نوع التعاقد الذي بين يديك، وحسب المصلحة 
التي تستطيع وقتها أن تقول إن التحكيم هو األفضل، أو 

اللجوء الى الدوائر القضائية هو األفضل.

عبدالرحمن مؤيد المصيليخالدكتور عباس المجرن

وجهة نظر

هل التحكيم هو الخيار األفضل؟

بنك إنكلترا يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس
قرر بنك إنكلترا، في اجتماعه أمس، رفع أسعار الفائدة 50 نقطة 
 لمواجهة ارتفاع معدالت 

ً
أســاس إلى 3.5 بالمئة، كما كان متوقعا

التضخم لمستويات قياسية.
 قرار رفع أسعار الفائدة في بريطانيا إلى 3.5 بالمئة، 

َ
ولم يحظ

بــاإلجــمــاع، حــيــث انــقــســم صــانــعــو الــســيــاســة فــي بــنــك إنــكــلــتــرا حــول 
المستوى المناسب لتكاليف االقتراض.

وأيد 6 أعضاء من لجنة السياسة النقدية؛ الحاكم أنــدرو بيلي، 

إضافة إلى بن برودبنت، وجون كونليف، وجوناثان هاسكل، وكبير 
االقتصاديين هوو بيل، وديــف رامسدن، رفع سعر الفائدة بمقدار 

نصف نقطة.
لكن 3 أعضاء صّوتوا ضده. وفضل عضوان - Swati Dhingra و
Silvana Tenreyro - الحفاظ على معدل الفائدة عند 3 بالمئة، غي 
حين فضلت كاثرين مان زيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة، إلى 

3.75 بالمئة.

ــع مــعــدل الــفــائــدة على  كــمــا رفـ
اإليـــداع لليلة واحـــدة بمقدار 50 
ــى 5 فـــي الــمــئــة،  ــاس إلــ ــ نــقــطــة أسـ
وفائدة اإليداع ألربعة أسابيع إلى 
6 في المئة، وفائدة اإلقراض إلى 

6.50 في المئة.

قطر

وأعلن مصرف قطر المركزي، 
رفـــع أســعــار الــفــائــدة بــمــقــدار 50 
 مـــن أمــس 

ً
ــاس اعـــتـــبـــارا نــقــطــة أســ

الخميس.
ــان،  ــيـ ــــي بـ وقـــــــال الــــمــــصــــرف، فـ
إنــه رفــع فــائــدة اإلقـــراض إلــى 5.5 

المسؤولون رفع سعر الفائدة من 
ثالثة أرباع نقطة مئوية الذي تم 
إعالنه بعد االجتماعات األربعة 
الــســابــقــة. ووصــــل مــعــدل أســعــار 
ــائــــدة لــمــجــلــس االحـــتـــيـــاطـــي  ــفــ الــ
ــحـــادي، الــــذي بـــدأ الــعــام عند  االتـ
مــســتــوى قــريــب مــن الــصــفــر، اآلن 
إلــــى الـــنـــطـــاق الــمــســتــهــدف الـــذي 
يتراوح بين 4.25 و4.5 في المئة، 
وهو األعلى منذ أواخر عام 2007.

وأعلنت بنوك مركزية خليجية 
 مع 

ً
رفــع أسعار الفائدة، تماشيا

قــــرار الـــفـــدرالـــي األمـــيـــركـــي، فــقــرر 
الــبــنــك الــمــركــزي الــســعــودي رفــع 
ــراء  ــة إعــــــــادة الــــشــ ــيـ ــاقـ ــفـ ــعــــدل اتـ مــ
»الريبو« بمقدار 50 نقطة أساس 

إلى 5 في المئة.
ــنــــك الــــمــــركــــزي،  ــبــ ــا قـــــــرر الــ كــــمــ
ــان، رفـــــع مـــعـــدل اتــفــاقــيــة  ــيــ ــي بــ فــ
إعـــادة الــشــراء المعاكس »الريبو 
العكسي« بمقدار 50 نقطة أساس 
إلــــى 4.50 فـــي الــمــئــة، وقــــرر بنك 
اإلمـــــــارات الـــمـــركـــزي رفــــع أســعــار 
الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس.

البحرين

قال مصرف البحرين المركزي، 
إنه رفع معدل الفائدة بمقدار 50 

 مع رفع الفدرالي.
ً
نقطة، تماشيا

وأوضـــح الــمــصــرف، فــي بيان، 
أنــه رفــع معدل الفائدة الرئيسي 
على الــودائــع مــدة أســبــوع واحــد 
بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.25 

في المئة.

»الوطني« يرعى ورشة عمل »الوطني« يرعى ورشة عمل 
لتمكين المرأة في بيت السدولتمكين المرأة في بيت السدو

قــــدم بــنــك الــكــويــت الــوطــنــي رعــايــتــه 
لـــورشـــة الــعــمــل لــتــمــكــيــن الــــمــــرأة، الــتــي 
تنظمها جمعية الهالل األحمر الكويتي 
فــي بــيــت الـــســـدو، وتــأتــي هـــذه الــرعــايــة 
في إطــار الشراكة مع »الــهــالل األحمر«، 
التي تتضمن دعــم الحمالت والبرامج 

اإلنسانية واإلنمائية الهادفة.
وقــالــت الــمــســؤولــة األولــــى فــي إدارة 
العالقات العامة ببنك الكويت الوطني 
ــوان الــعــبــدالــجــلــيــل، إن الــبــنــك يعتز  ــ جـ
بهذه الشراكة مع جمعية الهالل األحمر 
الكويتي لتنظيم ورشة العمل التدريبية 
الـــتـــي تـــركـــز عــلــى أســـاســـيـــات الــخــيــاطــة 
والتدريب، السيما أن أهدافها تلتقي مع 
ما يطمح البنك إلى تحقيقه فيما يتعلق 
بتمكين المرأة، من خالل صقل مواهبها 
واالستفادة منها في أمورها الحياتية. 
وأثـــنـــت الــعــبــدالــجــلــيــل عــلــى أهــــداف 
ــهــــدف تــحــقــيــق  ــتــ ــســ الـــــــورشـــــــة الـــــتـــــي تــ
االستقاللية المادية للمرأة، وتعليمها 
صناعة السدو والحرف اليدوية، لدعم 
بناء القدرات اإلنتاجية لألسر المحتاجة 

وتنمية مهاراتها وتوفير فرص العمل 
لها، مشيرة إلــى أن ذلــك مهم في مسار 
الجهود الحثيثة لتمكين المرأة، والتي 
تدخل في مقدمة أوليات البنك الوطني 
االســتــراتــيــجــيــة الــمــرتــبــطــة بـــاألهـــداف 
األممية للتنمية المستدامة وبالخطة 
الوطنية للتنمية والمعايير العالمية 
إلعــــداد الــتــقــاريــر بــهــدف قــيــاس تــطــوره 

ومقارنته مع األهداف الموضوعة.
وتــتــضــمــن الـــورشـــة تـــدريـــب الــنــســاء 
عــلــى أســاســيــات الــخــيــاطــة والــكــروشــيــه 
ــة لتعليم  والــنــســيــج عــلــى الــنــول وورشــ
السدو من لحظة الحصول على الصوف 
والــعــمــل عــلــى الـــنـــول حــتــى انـــجـــازه في 
قطع تشبه اللوحات الفنية اإلبداعية، 
ــذه الـــــــورش أهـــمـــيـــة نــظــرا  ــ وتــكــتــســب هـ
ــــي الـــنـــســـاء  لـــلـــتـــأثـــيـــر الـــــــذي تـــصـــنـــعـــه فـ
وتمكينهن والعمل على قيادة التغيير 
فــي حياتهن ومجتمعاتهن، مــن خالل 
بــنــاء الــثــقــة والــشــجــاعــة، واألخــــذ بــزمــام 
المبادرة، من أجل مجتمع أكثر مساواة 

وديمومة واستدامة.

مشاركات في ورشة العمل مع ممثالت  »الوطني« والهالل األحمر

خالد الشمالن

»الخليج للتأمين« ترعى مؤتمر »الخليج للتأمين« ترعى مؤتمر 
كويت االستدامةكويت االستدامة

أعلنت مجموعة الخليج للتأمين، الشركة الرائدة 
في قطاع خدمات التأمين بمنطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا، رعايتها لمؤتمر كويت االستدامة، 
الــذي نظمته جمعية العالقات العامة فــي 12 و13 
الجاري. وجــاءت رعاية »الخليج للتأمين« لمؤتمر 
االستدامة، الذي أقيم بحديقة الشهيد تحت رعاية 
وحـــضـــور الــشــيــخ عــبــدالــلــه الـــصـــبـــاح، مـــن منطلق 
حرص المجموعة على نشر التوعية حول التنمية 
المستدامة، وأهمية ترشيد االستهالك المستدام، 
وتبادل الخبرات، وعــرض التجارب الــرائــدة، بهدف 
التعرف على أفضل الممارسات في مجال التنمية 
المستدامة، وهو النهج الذي تتبناه المجموعة في 
استراتيجيتها لالستدامة، لتحقيق التوازن المطلوب 
بين التنمية االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة والحفاظ 
 مــن مختلف 

ً
على البيئة. وشهد المؤتمر حــضــورا

القطاعات، وبمشاركة األمــم المتحدة والعديد من 
مؤسسات وأجهزة الدولة، ممثلة في مجلس األمة، 
واألمانة العامة للتخطيط، وجامعة الكويت، ومعهد 
الكويت لألبحاث العلمية، ومؤسسة الكويت للبترول، 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، ووزارتي الداخلية 
واإلعالم، وقوة اإلطفاء العام، وبلدية الكويت، والهيئة 
العامة للشباب، والمنظمة اإلقليمية لحماية البيئة 
البحرية، والجمعية الكويتية لحماية البيئة، إلى 

جانب عدد من شركات من القطاع الخاص.
افتتح المؤتمر رئيس مجلس اإلدارة المدير العام 

للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله أحمد الحمود، 
ــعــد من 

ُ
الــــذي أكـــد أهــمــيــة هـــذه الـــمـــؤتـــمـــرات، الــتــي ت

الروافد األساسية لزيادة الوعي المجتمعي، بهدف 
الوصول إلى بيئة مستدامة في الكويت، والتي تتعلق 
بمراحل عدة، أوالها زيادة الوعي البيئي المجتمعي 

واالجتماعي واالقتصادي.
وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لـ »الخليج 
للتأمين« خالد السنعوسي: »رعايتنا ومشاركتنا 
فـــي هــــذا الــمــؤتــمــر جــــزء مـــن دورنــــــا الـــمـــحـــوري في 
نشر التوعية حــول االستدامة، واستكمااًل لجهود 
واســتــراتــيــجــيــة المجموعة الــتــي تــركــز عــلــى إرســـاء 
عناصر االستدامة في جميع عملياتها، إضافة إلى 
قناعتها بضرورة تضافر جميع الجهود والقطاعات، 
من أجل تلبيـة احتياجـات الحاضـر من دون المسـاس 

رات األجيـال القادمـة«. بثـروات ومقـدَّ
م فــريــق عمل االســتــدامــة بالمجموعة أثناء  وقــــدَّ
 عن استراتيجية االستدامة 

ً
فعاليات المؤتمر عرضا

بمجموعة الخليج للتأمين، ومقتطفات عن أهم آليات 
وخطط المجموعة في هذا الشأن. 

وفي هذا السياق، قال محمد إبراهيم– مدير أول 
بالمجموعة: »إدارة )الخليج للتأمين( تولي أهمية 
 ال يتجزأ 

ً
ا قصوى لموضوع االستدامة، وتعتبره جزء

 على 
ً
مــن استراتيجيتها، لــذا فإنها تــحــرص دائــمــا

المشاركة في هذه الملتقيات، بهدف تعميق وإثراء 
النقاش حول مستقبل التنمية المستدامة«.

لقطة جماعية في جناح الشركة

»بيتك«: رقمنة الطباعة بالفروع 
إلنهاء التعامالت الورقية

https://www.aljarida.com/article/8117
https://www.aljarida.com/article/8124
https://www.aljarida.com/article/8114
https://www.aljarida.com/article/8149
https://www.aljarida.com/article/8070
https://www.aljarida.com/article/8070
https://www.aljarida.com/article/8096
https://www.aljarida.com/article/8175
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سلة أخبار

طلب الرئيس املصري 
عبدالفتاح السيسي، ليل 

األربعاء ـ الخميس، من 
الواليات املتحدة املساعدة 
في الضغط على إثيوبيا، 

للتوصل إلى اتفاق بشأن سد 
النهضة، املشروع الكهرومائي 
الضخم الذي ترى فيه القاهرة 

تهديدًا وجوديًا. وفي خضم 
زيارته لواشنطن، لحضور 
القمة األميركية - اإلفريقية، 

أثار السيسي ملف »النهضة« 
مع وزير الخارجية األميركي 

أنطوني بلينكن. وقال 
السيسي للوزير األميركي: 

»هذه مسألة حيوية ووجودية 
للغاية بالنسبة لنا. التوصل 
إلى اتفاق ملزم قانونًا يمكن 

أن يحقق شيئًا جيدًا وفقًا 
للمعايير واألعراف الدولية«.

السيسي يطلب مساعدة
واشنطن بأزمة »النهضة«

بدأ تنفيذ حالة الطوارئ في 
البيرو، أمس، حيث لم تخفت 

حركة االحتجاج منذ إقالة 
الرئيس اليساري بيدرو 

فت 
ّ
كاستيو، بعد تظاهرات خل
7 قتلى و200 جريح، على 

الرغم من اقتراح السلطات 
تقديم الجدول الزمني 

لالنتخابات. وقال وزير الدفاع 
ألبيرتو أوتاروال، أمس، إنه 
جرى »إعالن حالة الطوارئ 

في جميع أنحاء البالد ملدة 30 
يومًا... نحتاج إلى رّد قوي مع 
)إظهار( السلطة« في مواجهة 

 اإلجراء 
ّ
العنف، مؤكدًا أن

يشمل »تعليق« حرية التنقل 
والتجّمع«، مع »إمكانية حظر 

التجول«.

البيرو تبدأ تنفيذ
حالة الطوارئ

قتل مسلحون كانوا على 
دراجات نارية خمسة 
أشخاص في جنوب 

كولومبيا، على الحدود مع 
اإلكوادور، حسبما أعلنت 

السلطات أمس األول، وتشتبه 
الشرطة في وقوف فصيل 

من متمردي القوات املسلحة 
الثورية الكولومبية )فارك(، 

يطلق عليه تسمية »كوماندوز 
الحدود«، وراء الهجوم.

ووقعت حركة فارك املاركسية 
معاهدة سالم مع الحكومة 

في ديسمبر 2016، لوضع حد 
لصراع استمر نصف قرن مع 

الدولة، والتحول إلى حزب 
شيوعي سياسي، لكن بعض 

املنشقني رفضوا إلقاء السالح، 
ويواصلون تنفيذ هجمات 

على الجنود واملدنيني، بينما 
يمولون معظم حملتهم من 

تهريب املخدرات. 

5 قتلى بهجوم على الحدود 
الكولومبية ــ اإلكوادورية

رت الصني أمس من أنها 
ّ
حذ

خذ تدابير انتقامية ضد 
ّ
ستت

اململكة املتحدة إن لم تبادر 
لندن إلى ضمان حرية عمل 

الدبلوماسيني الصينيني في 
بريطانيا، وذلك بعدما طردت 

همني 
ّ
دبلوماسيني صينيني مت

باالعتداء على متظاهر في 
مانشستر. وفتحت شرطة 
منطقة مانشستر الكبرى 

تحقيقا جنائيا بعدما قال 
املتظاهر من هونغ كونغ 

بوب تشان إن دبلوماسيني 
صينيني أخضعوه ملعاملة 

»همجية« من خالل سحبه إلى 
داخل مجّمعهم الدبلوماسي 

واالعتداء عليه، خالل تظاهرة 
مؤيدة لتعزيز الديموقراطية 

في هونغ كونغ في أكتوبر.

بكين توّجه انتقادات 
حادة للندن

تونس: انتخابات »باردة« لبرلمان بال »أنياب«
 لمقاطعة »المجلس الصوري«

ً
• المغتربون يصوتون... والعيون على نسبة المشاركة • المعارضة تدعو سلفا

 انتخابات 
ً
تشهد تونس غدا

تشريعية، تهمين عليها 
دعوات المقاطعة، وستنتج 

أول برلمان بصالحيات 
منخفضة بعد تعديالت 

ادخلها الرئيس قيس سعيد.

وســــــــــــط دعــــــــــــــــــوات واســــــعــــــة 
لــلــمــقــاطــعــة، يــتــوجــه الــنــاخــبــون 
 الــســبــت، إلــى 

ً
الــتــونــســيــون، غـــدا

ــراع النــتــخــاب  ــ ــتـ ــ ــنـــاديـــق االقـ صـ
ــكـــون بــال   ــيـ بــــرلــــمــــان جــــديــــد، سـ
صــالحــيــات واســـعـــة فــعــلــيــة في 
انتخابات تشريعية تقاطعها 
أغـــلـــبـــيـــة األحـــــــــزاب الــســيــاســيــة 
المعارضة وتمثل مرحلة جديدة 
في النظام السياسي الرئاسي 
الــــذي أســــس لـــه الــرئــيــس قيس 
سعّيد منذ احتكاره السلطات 

في 2021. 
ورشـــــح لــالنــتــخــابــات 1085 
 أغلبيتهم غير معروفين 

ً
شخصا

 لـ 
ً
ــرأي الـــعـــام. ووفـــقـــا مــن قــبــل الــ

»الــمــرصــد الــتــونــســي لــالنــتــقــال 
الــــديــــمــــوقــــراطــــي«، فــــــإن نــصــف 
الــمــرشــحــيــن أســـاتـــذة، نــحــو 26 
فــي المئة، ونــحــو 22 فــي المئة 
موظفون حكوميون ذو مستوى 

متوسط.
ويتكون البرلمان الجديد من 
 محل البرلمان 

ّ
 ويحل

ً
161 نائبا

الذي جّمد سعّيد أعماله في 25 
، كما 

ً
ه الحقا

ّ
يوليو 2021 ثم حل

قّرر آنذاك احتكار السلطات في 
ال قراره بعدم فاعلية 

ّ
البالد، معل

البرلمان السابق.
وبحسب الــدســتــور الجديد، 
يمكن للبرلمان اقتراح مشاريع 
قّدم من جانب 

ُ
قوانين على أن ت

ــواب عـــلـــى األقــــــــل، مــع  ــ ــ عــــشــــرة نـ
إعطاء األولوية للنصوص التي 

يقّدمها الرئيس.
ويعلن في 20 مارس المقبل 
عــن تركيبة البرلمان النهائية 
بـــعـــد تــنــظــيــم الـــــــــدورة الــثــانــيــة 
لالنتخابات التشريعية ما بين 

شهري فبراير ومارس.
ويــنــص الــقــانــون االنتخابي 
الــجــديــد عــلــى االقـــتـــراع الــفــردي 
ويــحــل مــحــل انــتــخــاب الــلــوائــح، 
ــة  ــاركــ ــشــ ــعــــف مـــــــن مــ ــا يــــضــ ــ ــمـ ــ مـ
األحـــــــــــــــــــزاب الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة فـــي 
االنــتــخــابــات وقــد نتج عــن ذلك 
ترشح شخصيات غير معروفة 
ــاءات  ــمــ ــتــ غـــالـــبـــيـــتـــهـــم بــــــــدون انــ

سياسية.
وكـــــــــان الــــبــــرلــــمــــان الـــســـابـــق 

 بصالحيات حكم فعلية 
ً
معززا

ــمــــا ســـيـــكـــون  ــنــ ــيــ وواســـــــــعـــــــــة، بــ
 منها 

ً
البرلمان المقبل مــجــّردا

ــــور الـــجـــديـــد  ــتـ ــ ــــدسـ بــــمــــوجــــب الـ
الـــذي أقـــّره الرئيس وتـــّم اقـــراره 
إثـــر اســتــفــتــاء شــعــبــي لـــم يحظ 
بمشاركة واسعة في 25 يوليو 

الماضي.

دعوة للمقاطعة
ــراء االنــتــخــابــات  ــ وعــشــيــة إجـ
في الــداخــل، دعــا رئيس »جبهة 
ــة أحــمــد  ــعـــارضـ ــمـ ــــخـــــالص« الـ الـ
نجيب الشابي الشعب التونسي 
إلى مقاطعتها. وقال الشايبي: 
ــداء لــلــقــوى الــوطــنــيــة  ــ ــه نـ »نـــوجـ

لالجتماع إلنقاذ البالد والعودة 
للشرعية الدستورية وانتخابات 

رئاسية وتشريعية«.
ووصف البرلمان المقبل بأنه 
 على أنه 

ً
سيكون صوريا، مشددا

ــان الــوقــت لــوضــع حــد لهذا  »حــ
االنهيار والرئيس يقودنا إلى 
المجهول«. ورأى أن  حل األزمة 
.
ً
هو حوار شامل ال يقصي أحدا

وقـــاطـــعـــت غــالــبــيــة األحـــــزاب 
الــــســــيــــاســــيــــة وفـــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا 
حزب »النهضة« ذو المرجعية 
ــعــــارض األول  ــمــ ــة الــ ــيــ اإلســــالمــ
لسعّيد والذي كان أكبر األحزاب 
المهيمنة على البرلمان طوال 
عشر سنوات، إذ إنه يعتبر ما 

 على 
ً
يقوم به الرئيس »انقالبا

الــدســتــور وعــلــى الـــثـــورة« التي 
فــتــحــت طــريــقــا للديموقراطية 
الـــوحـــيـــدة فـــي الــعــالــم الــعــربــي. 
ــام الــتــونــســي  ــعـ ــا االتــــحــــاد الـ ــ أّمـ
ــقــــابــــة الـــعـــمـــالـــيـــة  ــنــ لـــلـــشـــغـــل، الــ
الرئيسية في البالد والذي قبل 
بقرارات الرئيس يوم 25 يوليو 
 على 

ً
2021 بدون منحه »شيكا

ــــام  بـــيـــاض«، فــقــد أظــهــر فــي األّي
 وأكثر 

ً
 مختلفا

ً
األخــيــرة موقفا

حــــــدة تــــجــــاه مـــــشـــــروع ســعــّيــد 
السياسي. واعتبر أمينه العام 
نور الدين الطبوبي في خطاب 
ــاره أن االنــتــخــابــات  أمــــام أنـــصـ
الــقــادمــة »ال طعم وال لــون لها« 

ــور لــــم يــكــن  ــتــ ــتـــاج »دســ ــــي نـ وهـ
 توافق«.

ّ
محل

جدل المشاركة
وســتــكــون نــســبــة الــمــشــاركــة 
فــــي هـــــذه االنـــتـــخـــابـــات رهـــانـــًا 
كــبــيــرًا وقـــدر الــخــبــراء أن تكون 
ضعيفة. وحصل كل المرشحين 
على أكــثــر مــن 400 ألــف توقيع 
ــكـــن حـــتـــى وإن تــمــت  تـــأيـــيـــد، »لـ
مضاعفة الرقم بمرتين أو ثالث، 
فسيكون ذلك فشاًل ذريعًا علمًا 
أنــه فــي االستفتاء السابق كما 
فــي االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة في 
عام 2019 سجلت مشاركة 2.5 

مليون ناخب«.

وطالع التونسيون، االثنين 
 
ً
 مـــقـــتـــضـــبـــا

ً
ــا ــ ــانـ ــ ــيـ ــ الـــــمـــــاضـــــي، بـ

للسفارة التونسية في العاصمة 
ــدن، جـــــاء فــيــه  ــنــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــ
أن الــهــيــئــة الــعــلــيــا الــمــســتــقــلــة 
ــابــــات قـــــــــررت تــعــلــيــق  ــتــــخــ لــــالنــ
المسار االنتخابي في عدد من 
الدوائر االنتخابية الخارجية، 
ومنها الـــدول األوروبــيــة، لعدم 
وجــود مرشحين مقبولين، في 
االنــتــخــابــات التشريعية، التي 
بــدأت فــي الــخــارج أمــس وتمتد 

ثالثة أيام.
)تونس ــ أ ف ب، د ب أ، 
رويترز(

سيدة وابنتها أمام ملصقات دعائية لمرشحي االنتخابات في العاصمة تونس أمس األول )أ ف ب(

إردوغان يقترح على بوتين لقاء على 3 مراحل مع األسد
المعارضة التركية تتحرك... والغرب يدين »الحظر السياسي« على رئيس بلدية إسطنبول

ــــب طــيــب  ــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــ ــ قــ
إردوغـــان، أمــس، إنه عرض على نظيره 
الــروســي فالديمير بوتين، إجـــراء لقاء 
ــا  ــيــ ــاء تـــركـــيـــا وروســ ــ ــمـ ــ ثــــالثــــي بـــيـــن زعـ

وسورية.
ــــي تــصــريــح  وأضــــــــاف إردوغــــــــــــان، فـ
أثــــنــــاء عــــودتــــه إلــــى تـــركـــيـــا قــــادمــــا مــن 
تــركــمــانــســتــان الــتــي زارهـــا أمــس االول 
ــيــــة األولـــــــى  ــثــــالثــ لــــحــــضــــور »الــــقــــمــــة الــ
ــا وأذربــــــيــــــجــــــان  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــن زعـــــــمـــــــاء تـ ــ ــيـ ــ بـ
وتــركــمــانــســتــان« الــتــي ُعــقــدت بمدينة 
تركمانباشي، أنــه عــرض على بوتين 
المبادرة بعقد سلسلة من االجتماعات 
بين تركيا وروســيــا وســوريــة لتناول 
الـــعـــالقـــات مـــع دمـــشـــق والـــتـــي اتــســمــت 

بالتوتر منذ فترة طويلة.
وذكـــر أنــه »عـــرض عــلــى بــوتــيــن عقد 
لقاء ثالثي بين زعماء تركيا وروسيا 
وســـــوريـــــة، وقــــابــــل ذلـــــك بـــإيـــجـــابـــيـــة«. 
ات عـــلـــى ثـــالث  ــقــــاء ــلــ ــتـــكـــون تـــلـــك الــ وسـ

ات بــيــن  ــد لـــــقـــــاء ــقــ ــدأ بـــــ »عــ ــبــ مــــراحــــل تــ
أجهزة االستخبارات ثم وزراء الدفاع 
ــد ســلــســلــة  ــعـ فـــــــوزراء الـــخـــارجـــيـــة«، وبـ
االجتماعات »دعونا نجتمع كقادة بعد 

محادثاتهم«.
إلى ذلك، نظمت المعارضة التركية 
ــام بلدية   أمـ

ً
 جــمــاهــيــريــا

ً
أمـــس تــجــمــعــا

 لــلــحــكــم 
ً
ــبــــرى، رفــــضــــا ــكــ ــبـــول الــ ــنـ ــطـ اسـ

الصادر بسجن رئيس بلدية اسطنبول 
أكــــرم إمــــام أوغـــلـــو، الــــذي يــنــتــمــي الــى 
حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري الــعــلــمــانــي 
المعارض، ومنعه من العمل السياسي.
ــذي يتمتع  ــام أوغـــلـــو الــ ويــعــتــبــر إمــ
بشعبية منافسا محتمال إلردوغان في 
االنتخابات الرئاسية والعامة المقبلة 
والتي ستعقد في غضون ستة أشهر.

وشـــــارك فـــي الــتــجــمــع رئـــيـــس حــزب 
الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري كــــمــــال كـــلـــشـــدار 
أوغلو، رئيس أكبر أحزاب المعارضة 
التركية، وميرال آكشينير، رئيسة حزب 

الخير القومي، وعلي باباجان، رئيس 
حزب الديموقراطية والتقدم )المنشق 
عن الحزب الحاكم العدالة والتنمية(، 
ــلــــو، رئـــيـــس حــزب  ــد داوود أوغــ ــمـ وأحـ
المستقبل )المنشق عن الحزب الحاكم 
ــة إلــــى 10  ــافـ الـــعـــدالـــة والـــتـــنـــمـــيـــة(، إضـ
رؤساء بلديات واليات كبرى في تركيا.

ــتــــحــــدة  وانـــــضـــــمـــــت الــــــــواليــــــــات الــــمــ
وألمانيا إلى جماعات حقوقية دولية 
ــة الــحــكــم الـــذي أصـــدرتـــه محكمة  إلدانــ
تــركــيــة أمـــس األول عــلــى إمــــام أوغــلــو، 
بتهمة إهانة مسؤولين حكوميين في 

خطاب ألقاه عام 2019. 
ــم  ــاســ وقــــــــــــال نــــــائــــــب الـــــمـــــتـــــحـــــدث بــ
الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة فــيــدانــت بــاتــيــل 
ــدا، وتــشــعــر  ــ إن الـــــــوزارة »مــنــزعــجــة جـ
بخيبة أمل عميقة« إزاء الحكم ، وتدعو 
ــــل ســـريـــع وعــــــــادل«. ووصـــفـــت  ــــى »حـ إلـ
الخارجية األلمانية الحكم بأنه يعد 

»انتكاسة كبيرة للديموقراطية«.

قمة أوروبية تبحث حرب أوكرانيا والرد على »حمائية« واشنطنقمة أوروبية تبحث حرب أوكرانيا والرد على »حمائية« واشنطن
ــاد األوروبــــــــــي فــي  ــ ــــحـ اجـــتـــمـــع قــــــادة االتـ
بروكسل، أمس، في آخر قمة مقررة لهم هذا 
العام لمناقشة عواقب الحرب في أوكرانيا 

وعالقات التكتل مع الواليات المتحدة.
ــادة، الــــذيــــن يــنــضــم إلــيــهــم  ــ ــقـ ــ ونــــاقــــش الـ
الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي، 
عبر رابط فيديو في بداية االجتماع، المزيد 
من المساعدات العسكرية والمالية للبالد، 
مــع مــــرور أكــثــر مــن 10 أشــهــر عــلــى الــغــزو 

الروسي.
ومن المتوقع أن يتعامل قادة التكتل مع 
اآلثــار األوســع نطاقا للحرب، بما في ذلك 
عــقــوبــات االتــحــاد األوروبــــي على روســيــا، 
والـــتـــضـــخـــم الـــقـــيـــاســـي وتـــحـــديـــد مــحــتــمــل 
لــســقــف ألســـعـــار الـــغـــاز لــمــعــالــجــة ارتـــفـــاع 

أسعار الطاقة.
كــمــا أن الــمــنــاقــشــات حــــول رد االتـــحـــاد 
ــي عــلــى بــرنــامــج الــدعــم األمــيــركــي  ــ األوروبــ
األخير بمليارات الدوالرات مطروحة أيضا 

في اجتماع اليوم، الذي يعقد وسط مشهد 
جيوسياسي واقتصادي سريع التغير.

ودعــــت رئــيــســة الــمــفــوضــيــة األوروبـــيـــة، 
ــى قــــواعــــد  أورســـــــــــوال فـــــــون ديـــــــر اليــــــــن، إلـــــ
مساعدات حكومية أكثر مرونة وصندوق 
ــراء  ــم الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــخـــضـ ــدعــ ــد لــ ــديــ جــ
الــــمــــصــــنــــوعــــة فــــــي االتـــــــحـــــــاد األوروبــــــــــــي 
لمواجهة قانون خفض التضخم األميركي 
المخصص له 346 مليار يورو )369 مليار 

دوالر(.
ودعـــــــا الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مــاكــرون الــقــادة المجتمعين إلــى التحّرك 
ــــوى«، فــي إطـــار رّدهـــم  »بــشــكــل أســــرع« و»أقــ
على خطة اإلعــانــات األميركية الضخمة، 

م«.
ّ

المعروفة بـ »قانون خفض التضخ
ويــســعــى قـــــادة الــــــدول الـــــ 27 األعـــضـــاء 
االتحاد األوروبـــي التوصل إلــى استجابة 
مشتركة لمساعدة قطاعها الصناعي في 
مواجهة أزمــة الطاقة الناجمة عن الحرب 

ــــى اإلعــــانــــات  ــاق إلــ ــبــ فــــي أوكــــرانــــيــــا والــــســ
األميركية. وقال ماكرون لدى وصوله إلى 
بروكسل: »يجب أن يكون لدينا رّد للحفاظ 
على منافسة عادلة والدفاع عن المشاريع 
 الــتــقــنــيــات الــخــضــراء 

ً
الــكــبــرى، خــصــوصــا

وتقنيات المستقبل في أوروبا«.
وأضـــاف: »يفترض ذلــك الــتــحــّرك بشكل 
ــا، وأن تــكــون  ــدنــ ــواعــ أســــــــرع، وتـــبـــســـيـــط قــ
لدينا استجابة اقتصادية كلية ومستوى 
ــلـــى الـــمـــســـتـــويـــيـــن األوروبــــــــي  مــــســــاعــــدة عـ
والــوطــنــي، يجعل مــن الممكن االستجابة 
 برّد 

ً
ومعاَدلة ما فعله األميركيون«، مطاِلبا

في بداية عام 2023.
تها 

ّ
وتــنــّص الخطة األميركية التي تبن

ــذا الــصــيــف عــلــى اســتــثــمــارات  واشــنــطــن هـ
بقيمة 370 مليار دوالر لمصلحة مكافحة 
التغّير المناخي. وخلف هدف بيئي مهم، 
 عبر مساعدات 

ً
 حمائيا

ً
تتخذ الخطة طابعا

استثنائية مخّصصة للشركات الــتــي تّم 

ــر الـــذي  إنــشــاؤهــا مـــا وراء األطــلــســي، األمــ
مــن المرجح أن يقوض الــقــدرة التنافسية 
األوروبية التي تضررت بالفعل من ارتفاع 

أسعار الطاقة.
ويتعّين على األوروبيين إعادة التفكير 
ــيــــق. فــقــد  ــم شـــركـــاتـــهـــم بـــســـيـــاق دقــ ــ فــــي دعـ
ضت موسكو شحنات الغاز عبر خطوط 

ّ
خف

األنــابــيــب إلـــى االتـــحـــاد األوروبــــــي بنسبة 
80 في المئة منذ بدء هجومها العسكري 
على أوكرانيا في فبراير. وإذا كان اإلمداد 
 
ً
 لهذا الشتاء، خصوصا

ً
األوروبي مضمونا

بــفــضــل واردات الــغــاز الــطــبــيــعــي الــمــســال، 
فــقــد انــفــجــرت تكلفته إلـــى حـــّد يــهــّدد بقاء 
قطاعات بأكملها في الصناعات الكيميائية 

أو الصلب.
ـــ 27 إقــــنــــاع واشــنــطــن  ــ ــدول الـ ــ ــ وتــــريــــد الـ
بالحفاظ على التحالف بينهم، فــي وقت 
ل. وقال 

ّ
تشتعل فيه الحرب على حدود التكت

المستشار األلماني أوالف شولتس أمس 

األول »يجب أال نسمح ألنفسنا باالنقسام 
في عالقتنا عبر األطلسي. على العكس، بداًل 
 بشكل أوثق«.

ً
من الجدل، يجب أن نعمل معا

ولــكــن يــجــب عــلــى األوروبـــيـــيـــن أنفسهم 
ــحــديــن فـــي مـــواجـــهـــة األزمــــة 

ّ
أن يــبــقــوا مــت

االقتصادية. فبعد االنخفاض التاريخي 
ي اإلجمالي الناجم عن 

ّ
فــي الناتج المحل

 ارتفاع أسعار 
ّ
جائحة كوفيد عام 2020، فإن

الطاقة سيدفع اقتصاد االتحاد األوروبي 
إلى الركود مرة أخرى هذا الشتاء.

وقال الرئيس زيلينسكي، في كلمة عبر 
الفيديو خالل القمة: »ستكون األشهر الـ 6 
المقبلة حاسمة في المواجهة التي بدأتها 
روسيا بعدوانها من نواح كثيرة. العدوان 
 
ّ
ضــد أوكــرانــيــا وضـــد كــل واحـــد مــنــكــم، ألن
الــهــدف النهائي لــروســيــا أبــعــد بكثير من 
حــدود وســيــادة أوكــرانــيــا. وستتطلب منا 
األشهر الـــ 6 المقبلة جهودا أكبر من تلك 

التي ُبذلت خالل الفترة الماضية«.
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حقق فريقا التضامن والساحل 
الفوز الثاني على التوالي، 

فيما عاد كاظمة إلى طريق 
 بعد خمس 

ً
االنتصارات مجددا

جوالت سلبية، في حين وّسع 
الكويت المتصدر الفارق مع 

العربي الوصيف إلى أربع نقاط 
بعد انتهاء الجولة 10 لدوري 

كرة القدم الممتاز.

ــدم األنــــديــــة الــمــســتــوى  ــقـ لــــم تـ
المأمول في الجولة العاشرة من 
منافسات دوري »زيـــن« الممتاز 
لــكــرة الــقــدم، بعد أن ألــقــى توقف 
الــــبــــطــــولــــة لــــمــــدة شــــهــــر بــــآثــــاره 

السلبية على الالعبين.
ــتــــوى،  ــمــــســ ورغــــــــــم تــــــراجــــــع الــ
فــقــد شــهــدت الــجــولــة الــعــديــد من 
األحداث، لعل من أبرزها الخسارة 
ــة عـــلـــى يــد  ــيـ ــقـــادسـ ــلـ الـــقـــاســـيـــة لـ

الساحل بأربعة أهداف لهدف.
ووضـــعـــت الـــخـــســـارة الـــمـــدرب 
الــصــربــي بــوريــس بــونــيــاك على 
الـــمـــحـــك، الســـيـــمـــا فــــي ظــــل عـــدم 
تعامله مع المباراة بشكل جيد، 
وعدم إجراء التغييرات المناسبة، 
ــراء تغيير فــي مــراكــز بعض  وإجـ

الالعبين بشكل غريب.
من جانبه، فإن الساحل حقق 
انــتــصــاره الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، 
وهو فريق جيد ويمتلك العبين 
أكــفــاء، وال يتناسب مستواه مع 
المركز األخير الحالي، والالفت 
ــلـــى فــريــقــيــن  فــــي األمـــــــر فـــــــوزه عـ

كبيرين )كاظمة والقادسية(، مما 
يؤكد أن القادم أفضل.

كما واصل التضامن صحوته، 
بــفــوزه عــلــى الــســالــمــيــة ليحصد 
ست نقاط على التوالي، وهو ما 
لم يتحقق في الجوالت الثماني 

األولى.
ويعد التضامن الرابح األكبر 
في هذه الجولة بعد أن قفز ثالثة 
 أندية 

ً
مراكز دفعة واحدة متخطيا

النصر والقادسية والفحيحيل.
فيما واصــل السالمية تقديم 
أداء باهت، يصاحبه تراجع في 

الـــمـــســـتـــوى بــشــكــل غــــريــــب، رغـــم 
امــتــالكــه العــبــيــن عــلــى مــســتــوى 

عاٍل.
وبعد خمس جــوالت عجاف، 
استعاد كاظمة ذاكرة االنتصارات 
بـــفـــوز بـــاهـــت عــلــى الــفــحــيــحــيــل، 
ــم يـــقـــدم الــبــرتــقــالــي الــمــســتــوى  لـ
المنتظر له تحت قيادة المدرب 
الروماني ايلي ستان في مباراته 
األولى، لكن الفريق حقق األفضل 

بحصد النقاط الثالث.
 بغياب 

ً
وتأثر الفحيحيل كثيرا

نجمه التونسي يوسف بن سودا 

كــلــمــة الــســر فـــي انــتــصــاراتــه في 
الموسم الحالي.

وعلى صعيد المنافسة على 
الــلــقــب، نجح الــكــويــت فــي حصد 
ثــالث نقاط غالية، مــع رد الدين 
للجهراء الذي خسر منه األبيض 
ــدور األول، لــيــغــرد الفريق  فــي الــ
 بــفــارق أربــع 

ً
عــلــى الــقــمــة مــنــفــردا

نقاط عن العربي الوصيف، وهو 
فــــوز مــهــم بـــــأداء مــقــبــول، بينما 
يـــتـــعـــيـــن عـــلـــى مــــــــدرب الـــجـــهـــراء 
.
ً
السلوفيني إعادة حساباته جيدا

وفــــــــرط األخـــــضـــــر بــنــقــطــتــيــن 

ــاء بــطــعــم  ــ ــتـــعـــادل جـ ثــمــيــنــتــيــن بـ
الهزيمة مع النصر 2-2، وواصل 
الــــفــــريــــق دفـــــــع فــــــاتــــــورة أخــــطــــاء 
الـــــحـــــراس، إذ تــســبــب الـــحـــارس 
محمد هـــادي بالهدفين، والــذي 
 لسليمان عبد الغفور 

ً
شارك بديال

الغائب بداعي اإليقاف.
ويمكن القول، إن النقطة التي 
حصل عليها النصر معنوية، بعد 
تراجع نتائج الفريق في الجوالت 
األخيرة، وسيعمل المدرب محمد 
الــمــشــعــان عــلــى الـــعـــودة لــطــريــق 

االنتصارات.

احتكاك واشتباك على الكرة في مباراة التضامن والسالمية

أرقام
 في الجولة العاشرة، بمعدل تهديفي 

ً
• أحرزت الفرق 14 هدفا

2.8 في المباراة الواحدة.
• لم تلعب األرض مع أصحابها إال في مباراة التضامن مع 
السالمية التي حسمها المضيف بهدف من دون رد، فيما خسر 
أصحاب األرض في 3 مباريات، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل 

2-2 تلك التي جمعت العربي مع النصر.
ذها 

ّ
• ركلة جــزاء واحــدة تم احتسابها في هــذه الجولة، نف

بنجاح العب الساحل راشد فراج في شباك حارس القادسية 
علي جراغ.

• وّســـع محترف الــكــويــت التونسي طــه ياسين الخنيسي 
 ،

ً
الفارق في صراع »الهدافين« بتربعه على القمة وله 11 هدفا

يليه في المركز الثاني محترف العربي الليبي محمد صولة 
بــإحــراز 7 أهـــداف، ثــم محترف الساحل الــبــرازيــلــي جيوفاني، 
ومحترف الجهراء الغاني ابودو ايساكا، ومحترف الفحيحيل 
التونسي يوسف بــن ســودا فــي المركز الثالث، ولكل منهم 6 
أهداف، تبعهم مهاجم كاظمة شبيب الخالدي، والعب النصر 
محمد دحام، ومحترف التضامن النيجيري توني في المركز 
الرابع، ولكل منهم 5 أهداف، ثم قائد القادسية بدر المطوع في 

المركز الخامس وله 4 أهداف.

األخضر يطلب قلب نتيجة مباراته
مع النصر في »الدوري الممتاز«

الشريدة لـ ةديرجلا●: موقفنا سليم
فيما تقّدم النادي العربي بشكوى لقلب نتيجة 
مــبــاراتــه مــع الــنــصــر، لمصلحته بــثــالثــة أهـــداف 
ات  مــن دون رد، أكــد نــادي النصر صحة اإلجـــراء
بعة لتسجيل الالعب موضع الشكوى جابر 

ّ
المت

عجاجي.
وكانت المباراة المذكورة بين العربي والنصر 
في الجولة العاشرة من دوري زين الممتاز لكرة 
الـــقـــدم، قــد انــتــهــت بــالــتــعــادل اإليــجــابــي بهدفين 

لكل فريق.
واستند العربي فــي احتجاجه على مشاركة 
الالعب جابر عجاجي مع النصر من دون وجود 
ــاع  عــقــد احـــتـــراف ثــالثــي معتمد مــن لــجــنــة أوضـ

الالعبين.
وقال رئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور 

إن هناك حالة مماثلة في دوري الــدرجــة األولــى 
جمعت برقان وخيطان، حيث تم احتساب نتيجة 
الــمــبــاراة لمصلحة خيطان، رغــم فــوز بــرقــان في 

المباراة. 
 وشدد عاشور على أن النادي العربي لن يتنازل 

عن حقه، وسيحصل عليه بقوة القانون.
ــادي الــنــصــر خــالــد  ــ ــال رئـــيـــس نـ مـــن جــانــبــه، قــ
الشريدة لـ »الجريدة« إن موقف ناديه سليم، وأن 
تسجيل الالعب جابر عجاجي مر بكل القنوات 

الشرعية.
وشدد الشريدة على أهمية التثبت من األمر من 
جانب النادي العربي، قبل االتجاه إلى الشكوى، 
 إلى أن أمور النصر سليمة 100 بالمئة، وال 

ً
مشيرا

غبار على إجراءات تسجيل الالعب.

حالة سيئة 
للمالعب!

ــب  ــ ــ ــالعـ ــ ــ ظـــــــــــهـــــــــــرت مـ
الــجــولــة الـــعـــاشـــرة في 
حــالــة يــرثــى لــهــا، على 
الرغم من فترة الغياب 
التي صاحبت مباريات 
ــتــــي  الـــــمـــــونـــــديـــــال، والــ
، وانتشر 

ً
امتدت شهرا

عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
كيفية معالجة ملعب 
نادي التضامن بطريقة 
بدائية، بوضع الرماد 
فـــي الــحــفــر الــمــنــتــشــرة 

بأرضية الملعب!

القادسية يتجاوزالقادسية يتجاوز
الصليبيخاتالصليبيخات
في »السلة«في »السلة«

• جابر الشريفي
نجح الفريق األول لكرة السلة بنادي القادسية 
في تجاوز الصليبيخات بنتيجة 104 - 97 خالل 
المباراة التي جمعتهما، أمس األول، على صالة 
االتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي 

ــلــــدوري  ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـــة الـــســـابـــعـــة لــ
 فوز 

ً
التمهيدي لكرة السلة، التي شهدت أيــضــا

كاظمة على التضامن بنتيجة 121 - 60. وبذلك 
ارتفع رصيد كاظمة إلى 14 نقطة والقادسية إلى 

12 والصليبيخات 11 والتضامن 7.

األميركي بلير يسجل في سلة القادسية

»يد« فتيات سلوى يلتقي المنتخب العماني
ــام الــــــــيــــــــوم، مـــــبـــــاراتـــــان  ــ ــقــ ــ تــ
فــــي مـــنـــافـــســـات بـــطـــولـــة نــــادي 
سلوى الدولية األولى لكرة يد 
الــســيــدات، عــلــى صــالــة الــنــادي 
الـــرئـــيـــســـيـــة. إذ يـــلـــعـــب فـــريـــق 
سلوى الصباح أمــام منتخب 
 ،

ً
ــرا ــ ــثــــة عـــــصـ ــالــ ــثــ ــــان فـــــي الــ ــمـ ــ عـ

تعقبها فــي الرابعة والنصف 
مــســاء مــواجــهــة فــتــاة الــعــيــون 
مع النادي األهلي المصري في 

ظهوره األول بالبطولة.
 مواجهتان األولى 

ً
وتقام غدا

بين منتخب فتيات عمان مع 
 ،

ً
فتاة العيون في الثالثة عصرا

وفــي الــرابــعــة والــنــصــف مساء 
ــي الـــمـــصـــري مــع  ــلــ يــلــعــب األهــ

البحرين البحريني.
وانطلقت البطولة الثالثاء 
الـــمـــاضـــي وتـــخـــتـــتـــم بـــعـــد غـــٍد 
 
ً
 كــبــيــرا

ً
ــد وشــــهــــدت فـــــــوزا ــ األحــ

لنادي سلوى على فتاة العيون 
بنتيجة 12-23.

ــلـــوى  ــــق سـ ــريـ ــ ــق فـ ــقــ ــا حــ ــمــ كــ
ــانـــي عــلــى  ــثـ ــبـــاح فــــــوزه الـ الـــصـ
الــتــوالــي، أول مــن أمــــس، الــذي 
ــاب فـــتـــيـــات  ــ ــســ ــ ــــى حــ ــلـ ــ جـــــــــاء عـ
الــبــحــريــن الــبــحــريــنــي بنتيجة 

.16-18

مـــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، أشــــــــــــادت 
المهندسة رشا الصايغ أمينة 
ســـــر نـــــــــادي ســـــلـــــوى، بـــــــــاألداء 
الــــذي قــدمــه فــريــق الـــنـــادي في 
البطولة الدولية الودية األولى، 
وتــحــقــيــقــه فـــوزيـــن مــتــتــالــيــيــن، 

مــــــؤكــــــدة أن الـــــمـــــشـــــاركـــــة فــي 
البطولة هدفها تجهيز الفريق 
ــل بـــدء  ــبـ ــه الــــخــــبــــرة قـ ــابــ ــســ وإكــ
موسم فتيات اليد، الذي تأمل 

أن ينافس الفريق على لقبه.

جانب من منافسات البطولة

أكــــد األمـــيـــن الـــعـــام لــالتــحــاد الــعــربــي 
ــام لــالتــحــاد  ــعـ ــن الـــســـر الـ ــيـ لــلــتــنــس وأمـ
الــكــويــتــي لــلــتــنــس فـــالـــح الــعــتــيــبــي، أن 
بطولة النخبة العربية الثانية للتنس 
ستظهر بحلة جديدة، وستشهد منافسات 
 لمشاركة أفضل 

ً
رفيعة المستوى، نظرا

المصنفين العرب في البطولة.
وتنطلق النسخة الثانية من 
بطولة النخبة العرب للتنس في 
20 الجاري، وتستمر حتى 27 
منه، على أن تجرى القرعة في 
19 من الشهر ذاتــه، لتوزيع 
الالعبين على المجموعات 
األربع، ويشارك في البطولة 
 مـــن: الــســعــوديــة، 

ً
24 العـــبـــا

والــمــغــرب، ومــصــر، ولــبــنــان، 

والــجــزائــر، واألردن، وتــونــس، والبحرين، 
وسورية، إضافة إلى 5 العبين من الكويت 

البلد المضيف للبطولة.
وقال العتيبي: »حظيت البطولة بإقبال 
كــبــيــر عــلــى الـــمـــشـــاركـــة مـــن أبـــطـــال الــعــرب 
الــمــصــنــفــيــن فـــي االتـــحـــاد الـــدولـــي للتنس 
)ATP(، مـــا يــعــد بــمــســتــويــات فــنــيــة عالية 
مـــن شــأنــهــا أن تــســهــم بــتــطــويــر الــالعــبــيــن 
مــن الناحيتين الفنية والــبــدنــيــة، وزيـــادة 
خبراتهم التراكمية«. وتابع: »بطولة النخبة 
العربية للتنس في نسختها األولى حققت 
، ونـــأمـــل مــواصــلــة الــنــجــاح 

ً
 كـــبـــيـــرا

ً
نــجــاحــا

على المستويين الفني واإلداري، وحضور 
الجماهير المحبة للتنس«.

مـــن جــانــبــهــم، أجـــمـــع العـــبـــو منتخبنا 
الـــوطـــنـــي لــلــتــنــس؛ عــيــســى قــــبــــازرد وبــــدر 

العبدالله وعلي الشطي جاهزيتهم الفنية 
والــبــدنــيــة لــلــمــشــاركــة فـــي بــطــولــة النخبة 
العربية الثانية، وأشادوا بحرص االتحادين 
الــكــويــتــي والــعــربــي عــلــى تنظيم النسخة 

الثانية للبطولة، مؤكدين سعيهم للظفر 
بالمراكز األولى في البطولة، رغم المنافسة 
الصعبة المتوقعة بمشاركة أفضل الالعبين 

العرب.

العبو منتخبنا الوطني للتنس

العبو القادسية على منصة التتويج

اتحاد الغوص واإلنقاذ احتفل 
بختام موسمه الرياضي

أقام النادي واالتحاد الكويتي للغوص واإلنقاذ حفل ختام 
الــمــوســم الــريــاضــي 2022-2023 فــي مقر اللجنة األولمبية، 
الذي شهد تكريم أبطال وبطالت النادي واالتحاد، بحضور 
عضوي لجنة الشباب والرياضة في مجلس األمة النائبين 
مهند الساير وعبدالله المضف، ورئيس مجلس إدارة النادي 
واالتــحــاد م. طــالل الــســرحــان، ونــائــب الــمــديــر الــعــام لشؤون 
الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة حامد الهزيم، 
وممثل االتــحــاد الــدولــي للغوص ورئيس االتــحــاد اللبناني 
للعبة أنــيــت الــخــوري، وأعــضــاء مجلس اإلدارة، إضــافــة إلى 
ــدد مـــن أعـــضـــاء االتــــحــــادات والــلــجــنــة  ــ مــنــتــســبــي الـــنـــادي وعـ

األولمبية والشخصيات الرياضية.
وأعــرب السرحان عن سعادته بهذا الحضور، الــذي شهد 
تكريم كوكبة مــن العــبــي والعــبــات الــنــادي واالتــحــاد حققوا 
 
ً
إنــجــازات كبيرة واستثنائية خــالل الفترة الماضية، مشيرا

إلى أنه »من واجبنا تكريمهم بالطريقة التي تليق بهم، وهذا 
أقل ما يمكن تقديمه لألبطال«.

جانب من حفل التكريم

الجولة العاشرة لدوري »زين«: 
استمرار صحوة التضامن والساحل

الكويت يوسع الفارق مع الوصيفالكويت يوسع الفارق مع الوصيف
حازم ماهر وأحمد حامد

العتيبي: بطولة النخبة العربية للتنس ستظهر بحلة جديدة

منتخب الشراع يشارك
في بطولة البحرين

غــــــــادر وفـــــــد مــنــتــخــبــنــا 
ــى  ــــي لـــــلـــــشـــــراع، إلــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
الــبــحــريــن، لــلــمــشــاركــة في 
بطولة اليخوت الشراعية 
فــــي نــســخــتــهــا الــعــشــريــن، 
الــــتــــي يـــنـــظـــمـــهـــا االتــــحــــاد 
الـــبـــحـــريـــنـــي لـــلـــريـــاضـــات 
الـــبـــحـــريـــة عـــلـــى مــســتــوى 
دول مجلس التعاون، من 

ــــى 17 الــــجــــاري،  15 إلـ
ــيـــــس  ــ وبـــــــحـــــــضـــــــور رئـ
ــاد الــبــحــريــنــي  ــحــ االتــ
ــلـــشـــراع  ــــي لـ ــربـ ــ ــعـ ــ والـ
الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــن 

عبدالله.
ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأس 
الــــــــــوفــــــــــد رئـــــيـــــس 
لــــجــــنــــة الــــــشــــــراع 
والــــــــتــــــــجــــــــديــــــــف 
والــــــكــــــايــــــاك فــي 
النادي البحري 
الــــــــــريــــــــــاضــــــــــي 
الكويتي أحمد 
ــكــــاوي،  ــلــ ــيــ ــفــ الــ
ويضم أربعة 

العـــبـــيـــن، هــــم: ســـالـــم قــلــي، 
ومـــهـــدي الـــحـــواج، وســـارة 

العساف، وسيد القالف.
 عــن الــمــشــاركــة، 

ً
وبــعــيــدا

كشف الفيلكاوي أن اللجنة 
ــا  ــهــ ــداداتــ ــعــ ــتــ ــل اســ ــ ــواصــ ــ تــ
لــتــنــظــيــم بـــطـــولـــة الــكــويــت 
المفتوحة للتجديف التي 
ســـتـــقـــام فــــي 24 الــــجــــاري، 
وخــــصــــصــــت لــــهــــا جــــوائــــز 
مالية قّيمة لفئتي الرجال 
والــنــســاء، حيث سيحصل 
األول عــلــى 1000 ديـــنـــار، 
ــار،  ــ ــنــ ــ والــــــثــــــانــــــي 800 ديــ
والــــثــــالــــث 600 ديــــنــــار، 
والـــــرابـــــع 400 ديــــنــــار، 
والخامس 200 دينار.

 لتمهيدي 
ً
القادسية بطال

الناشئين والعمومي

ج فريق ألعاب القوى بنادي القادسية بلقب البطولة  تــوِّ
الــتــمــهــيــديــة لــفــئــتــي الــنــاشــئــيــن والــعــمــومــي، الــتــي اختتمت 
منافساتها، أمس األول، على مضمار وميدان محمد الرشدان 

بكيفان.
وارتــقــى »األصــفــر« الترتيب الــعــام لفئة العمومي برصيد 
214 نقطة، وجاء في المركز الثاني كاظمة بـ 147 نقطة، وحل 

 بـ 147 نقطة.
ً
الساحل ثالثا

 
ً
وفـــي فــئــة الــنــاشــئــيــن، انـــفـــرد »األصـــفـــر« بـــالـــصـــدارة أيــضــا
 بـ 205 نقاط، والساحل 

ً
برصيد 234.5 نقطة، وكاظمة ثانيا

 بـ 170 نقطة.
ً
ثالثا

وبختام هذه البطولة يكون القادسية حقق جميع ألقاب 
البطوالت التمهيدية لكل الفئات من البراعم إلى العمومي، 
ستكمل 

ُ
ليتقدم إلى قمة ترتيب درع التفوق العام، على أن ت

منافسات الموسم الحالي في فبراير المقبل بالبطوالت العامة.

فالح العتيبي

المنتخب الكويتي في مشاركة سابقة
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وفيات

نورية جاسم محمد السنعوسي زوجة: عواد عابر سوعان العنزي
، شــيــعــت، الــخــالــديــة، ق3، ش31، م23، ت: 66213352، 

ً
ــا 75 عـــامـ

24817245 ،66334797
ذاير علي ذاير العتيبي

، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: اليرموك، ق4، 
ً
62 عاما

ش3، م14، ت: 55441717، 55991717، 99088380
غالي سنيد الخصيلي 

، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: الدوحة، ق1، 
ً
70 عاما

ش4، م22، ت: 99597779، 65577866
صبيحة محمد جاسم ماجكي زوجة: محمد جواد دشتي

، شيعت، الرجال: مسجد النقي، الدسمة، العزاء من اليوم 
ً
64 عاما

لمدة 3 أيــام، النساء: حسينية أم حيدر، الدسمة، ق5، ش59، م3، 
ت:66644151، 66660644

جاسم محمد ناصر القطان
ــد،  ــ ــال: الـــعـــزاء مـــن الـــيـــوم، حــســيــنــيــة األوحـ ، شـــيـــع، الــــرجــ

ً
85 عـــامـــا

الــمــنــصــوريــة، الــنــســاء: بـــيـــان، ق8، ش1، ج3، م5، ت:99772108، 
99643210 ،99606982

فهد عبداللطيف نمر الخرسان 
، شيع، الــرجــال: الــعــزاء فــي المقبرة، الــنــســاء: الــعــزاء عبر 

ً
60 عــامــا

الهاتف، ت: 60409095، 60611177

الفجر

الشروق

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

 05:10

 06:35

 11:43

   02:33

  04:52 

     06:14

الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

  20

0 8

 
ً
 03:31 صبـــاحــــــا

 06:16 مــــــســــــــــــــــاًء

 
ً
10:43 صبـــاحــــــا

11:39 مــــــســــــــــــــــاًء

نسختا »دون كيشوت« بـ 504 آالف يورو تسريب كبسولة يلغي المشي في الفضاء
ــــع كـــــتـــــابـــــان فــــــــريــــــــدان مـــن  ــيـ ــ بـ
قصة دون كيشوت لميغيل دي 
ســرفــانــتــيــس مـــقـــابـــل 504 آالف 
يــورو، بما يشمل الرسوم، خالل 
مــزاد نظمته دار سوذبيز، أمس 

األول، في باريس.
ــكــشــف هــويــة الــشــخــص 

ُ
ولــــم ت

الــذي اشترى هذين النموذجين 
مــن الــروايــة الشهيرة، وهــمــا من 
بع سنة 

ُ
نسخ الكتاب األول الذي ط

1608، ونسخة أولــى من الكتاب 
الثاني الصادر سنة 1615.

وهــــذه الــقــصــة الــمــصــنــفــة أول 
رواية معاصرة، والتي تدور حول 
رجل فقير يختار العيش كفارس 
مــــســــؤول عــــن تــصــحــيــح أخـــطـــاء 
 
ً
 ساحقا

ً
المجتمع، حققت نجاحا
منذ طرحها سنة 1605.

وكـــــــــــــان الــــــكــــــتــــــابــــــان الـــــــلـــــــذان 
عــرضــتــهــمــا دار ســـوذبـــيـــز أمــــام 

العامة في لندن الشهر الماضي، 
اشتريا قبل نحو قرن من الزمن 

من جانب دبلوماسي بوليفي.
واستحوذ على الكتابين سنة 
1936 الــدبــلــومــاســي الــبــولــيــفــي 
خـــــورخـــــي أورتــــــيــــــز لـــيـــنـــاريـــس، 
المشغوف بالجمع، األول مقابل 
100 جــنــيــه إســتــرلــيــنــي حينها، 

.
ً
والثاني مقابل 750 جنيها

ألــــغــــت وكـــالـــتـــا الـــفـــضـــاء الـــروســـيـــة 
و»نـــــاســـــا« عــمــلــيــة ســـيـــر فــــي الــفــضــاء 
لـــرائـــَدي فــضــاء روســيــيــن عــنــدمــا كانا 
يستعدان للخروج من محطة الفضاء 
الـــدولـــيـــة، أمـــس األول، بــســبــب تــســّرب 
واضــــح لــســائــل الــتــبــريــد مـــن كبسولة 

فضائية ملحقة.
وقال مركز جونسون للفضاء، التابع 
»نـــاســـا«، إن ســيــرغــي بــروكــوبــيــيــف  لــــ
ــتـــري بــيــتــلــيــن لــيــســا فـــي خــطــر،  وديـــمـ

وكذلك األمر بالنسبة إلى رواد الفضاء 
اآلخرين في المحطة الفضائية.

وارتــــدى الــــرواد بـــذالت الــفــضــاء وقــامــوا 
بخفض ضغط غرفة معادلة الضغط عندما 

 مصور مباشر.
ّ
ظهر التسريب في بث

وهـــذه هــي الــمــرة الــثــانــيــة الــتــي يضطر 
فيها الرائدان إلى إلغاء السير في الفضاء.
ـــ 25 من  وعــنــد الــمــحــاولــة األولــــى فــي الـ
ــمــــاضــــي، حــــدثــــت مــشــكــلــة فــي  نـــوفـــمـــبـــر الــ
ي رائَدي الفضاء، 

َ
مضخات المبرد على بذلت

وهــمــا بــذلــتــان مـــن نــــوع أورالن الــروســي 
الصنع.

وفي الحادثة األخيرة، رأى المتخصصون 
 مــن الــســوائــل والجزيئات 

ً
فــي األرض دفــقــا

 مــصــور مــبــاشــر مــن الــفــضــاء، إلــى 
ّ
عــلــى بـــث

جــانــب انــخــفــاض الــضــغــط عــلــى األجـــهـــزة، 
يــخــرج مــن الكبسولة ســويــوز إم إس - 22 
التي حملت بروكوبييف وبيتلين، ومعها 
رائد فضاء »ناسا«، فرانك روبيو، إلى محطة 

الفضاء الدولية في سبتمبر الماضي.

أردني قتلته معصرة زيتونأردني قتلته معصرة زيتون

بني سويف تبكي »عروس الجنة«بني سويف تبكي »عروس الجنة«

 ككل عام عند أسرة 
ً
لم يكن موسم الزيتون هذا العام سعيدا

( في لواء بني كنانة 
ً
الشاب األردني محمد محمود كناني )19 عاما

 بإصابات 
ً
بمحافظة إربد - شمال األردن، والذي لقي حتفه، متأثرا

بليغة، إثر سقوطه في خالط معصرة زيتون.
ونقلت »العربية. نت«، عن مصدر أمني أن فرق اإلنقاذ عملت 
لمدة ثالث ساعات متواصلة حتى تمكنت من إخراج الشاب من 

داخل خالط الزيتون، لكن عند إخراجه كان بحالة ُيرثى لها.
وُبــذلــت جــهــود كبيرة إلنــقــاذ الــشــاب مــن داخـــل الــخــالط، لكن 
الماكينات كانت قد اخترقت جسده، رغم وجود الدفاع المدني 

والمسعفين فور وقوع الحادث.
مـــن جــهــتــه، قــــال مــديــر مــســتــشــفــى الـــيـــرمـــوك، أحــمــد الــعــكــور، 
ات الطبية الممكنة  »العربية. نت«، إنه تم اتخاذ أقصى اإلجراء لـ
إلنقاذ حياة الشاب كناني، من خالل تدخالت جراحية قام بها 9 
اختصاصيين وكادر فني وتمريضي معاون، إال أنه فارق الحياة، 

نتيجة اإلصابات البليغة في أنحاء متفرقة من جسمه.
 فــي الــحــادثــة، 

ً
وفــتــحــت األجــهــزة األمــنــيــة المختصة تحقيقا

، أو فيه شبهة جنائية.
ً
 عرضيا

ً
لمعرفة ما إذا كان حادثا

حــالــة مـــن الـــحـــزن عــاشــهــا 
ــة إهــــنــــاســــيــــا  ــ ــ ــريـ ــ ــ أهــــــــالــــــــي قـ
الــــخــــضــــراء بــمــحــافــظــة بــنــي 
سويف المصرية، بعد وفاة 
ابنة القرية إيمان عماد قبل 
أيــــام مــن زفــافــهــا، فــي حــادث 
سير بمحافظة الفيوم، أثناء 
وجودها هناك لشراء أدوية 
لشقيقتها الــمــريــضــة، لعدم 
توافرها في صيدليات بلدها.

وقال موقع »العربية نت«، 
أمس، إن أهالي القرية شهدوا 
لـ »عروس الجنة«، كما أطلقوا 
عليها، باألدب وحسن الخلق 
والتفاؤل، وأكــدوا أن وفاتها 
أوجــــعــــت الـــقـــلـــوب وأدمــــعــــت 
الــعــيــون، وأحــزنــت الــنــفــوس، 
وغيبت الــفــرحــة بين كــل من 

يعرفها.

ونــــشــــر خـــطـــيـــبـــهـــا أحـــمـــد 
 قــال فيه: »يشهد 

ً
سعد نعيا

ــك إال  ــنـ ــــم أجــــــد مـ ــه أنــــــي لـ ــلــ الــ
الــخــيــر واالحـــتـــرام واألخـــالق 
والـــقـــرب مـــن الــلــه وااللــــتــــزام، 
فراقك صعب واألصــعــب إنك 
هـــتـــوحـــشـــيـــنـــي بـــاســـتـــمـــرار، 
واألصعب إنك نطقِت كلماتك 
ــرة ولـــفـــظـــِت أنـــفـــاســـك  ــ ــيـ ــ األخـ
األخيرة بين يدي... اللهم إني 
ال أســـألـــك رد الــقــضــاء ولــكــن 

أسألك اللطف فيه«.

الروس يزرعون البطيخ في القطب الجنوبي
ــهــــد ســـانـــت  ــعــ ــــن عــــلــــمــــاء مــــــن مــ تــــمــــكَّ
بطرسبرغ للبحوث الزراعية من إنشاء 
مجمع نباتي فريد من نوعه للزراعة من 

دون تربة.
وقـــال مــوقــع روســيــا الــيــوم، أمـــس، إن 

الــعــلــمــاء الـــــروس ابـــتـــكـــروا تــكــنــولــوجــيــا 
فــريــدة لــزراعــة الــنــبــاتــات مــن دون تربة، 
بــفــضــل االخــتــيــار الــصــحــيــح للمحاليل 
المغذية، مما يزيد إنتاجية المحصول 
إلى الضعف، ولم يستبعدوا أن تساعد 

تلك التكنولوجيا على زراعــة النباتات 
في الفضاء.

ــرغ  ــبــ ــرســ ــطــ وذكــــــــــــــرت قــــــنــــــاة ســــــــــان بــ
التلفزيونية، أن العلماء من بطرسبرغ 
بدأوا في زراعة البطيخ في األنتاركتيكا 

)قارة القطب الجنوبي(.
 
ً
وينضج البطيخ خالل 5 أشهر تقريبا

في محطة فوستوك الروسية. وتم تطوير 
ــذه الــتــكــنــولــوجــيــا مــــن قـــبـــل الــعــلــمــاء  ــ هـ
بمعهد البحوث الزراعية في بطرسبرغ، 
الذين تمكنوا من توفير ظــروف مثالية 
للنباتات، ليس فقط في منطقة التربة 

الصقيعية، بل وفي الفضاء.
ويرى العلماء أن بطيخ األنتاركتيكا 
لن يختلف طعمه عن طعم البطيخ الذي 
يــــزرع فـــي مــنــطــقــة أســـتـــراخـــان الــمــؤاتــيــة 
لــه بجنوب روســيــا. وسيحصد كــل عام 
هناك 300 كيلوغرام من البطيخ، بفضل 
مناخ محلي تم اختياره بشكل صحيح 
وطــيــف أشــعــة مــصــبــاح قــريــب مــن طيف 
رة من  أشــعــة الــشــمــس ومــجــمــوعــة مـــطـــوَّ

بذور النباتات.
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يومية سياسية مستقلة

في المقال السابق نشرنا وثيقة التعهد التي كتبها 
الشيخ مبارك الصباح في 24 مايو 1900، والتي أكد 
فيها لإلنكليز أنــه سيلتزم بمنع نقل األســلــحــة من 
موانئ الخليج إلــى الكويت، ومنع نقل السالح عبر 
ميناء الكويت، إضافة إلى السماح للبحرية البريطانية 
بتفتيش السفن الكويتية التي يشتبه في أنها تنقل 
السالح من دون إذن الشيخ مبارك وموافقة اإلنكليز. 
وقد كان اإلنكليز يراقبون السفن في الخليج بشكل 
ــدة طــويــلــة،  دقــيــق فـــي تــلــك الــفــتــرة، الــتــي اســتــمــرت مـ
وتــزامــنــت مــع الــحــرب العالمية األولــــى، لــكــن ذلـــك لم 
يمنع تجار السالح من التوقف عن ممارسة تجارتهم، 

ووقعت عدة حوادث تؤكد هذا األمر. 
وثــيــقــتــنــا الـــيـــوم كــتــبــهــا الــشــيــخ مـــبـــارك بــعــد عشر 
 من توقيعه وثيقة التعهد، وفيها أكد 

ً
سنوات تقريبا

عه، 
َّ
 استمرار التزامه بالتعهد الذي وق

ً
لإلنكليز مجددا

 لهم أنه أرسل تنبيهات بهذا الشأن للرعايا 
ً
موضحا

الكويتيين. كما أفــادهــم بــأن تاجر السالح الكويتي 
الشهير نجف بن غالب لديه علم بتفاصيل الموضوع، 
وأن نجف تواصل مع التاجر العماني الكبير يوسف 
بــن أحــمــد الـــــزواوي، لمنع تحميل الــســفــن الكويتية 

بالسالح في الموانئ الخليجية. 
وإليكم نص الوثيقة:

»من مبارك الصباح إلى حضرة ذو الشوكة واالجالل 
ميجر تراور نايب أول الباليوز وجنرال قنصل الدولة 
البهية القيصرية اإلنكليزية في خليج فارس دام بقاه...
غب السؤال عن خاطركم هو أنه بيد المودة اخذة 
)اخذت( كتابكم المؤرخ 12 صفر سنة 324 ومطابق 23 
فبروري سنة 1910 وما أبديتم من تصريح خاطركم 

لما بلغكم انــحــراف الــمــزاج الــذي صــار معي، 
ذلــك مــن شفقتكم انــي اآلن لله الحمد بغاية 
الصحة. حضرة بردور وصاحب نايب الثاني 
تشرف لطرفنا وبلغنا في جميع توصيتكم 
لــنــا ونـــحـــن فـــي جــمــيــع األحــــــوال مـــا نــخــالــف 
أمركم، واما تجارة طرفنا جميع معامالتهم 
بالتجارة وال لهم مداخالة )أي تدخالت( في 
تجارة األسلحة والبد محسوبنا الحاج نجف 
بلغ حضرتكم في صورة التيل الذي أطرقه 
باسمه إلى السيد يوسف الزواوي من أمري 
عــلــى مــنــع تحميالت األســلــحــة فــي خشبنا 
والــنــوخــذا الــذي يتفاضل أو يجي لطرفنا 
البــد نأدبه من حيث نحن ما نبي رعيتنا 
يراجعون في جميع أمورهم إال عند قناصل 
الــدولــة البهية القيصرية اإلنكليزية، هذا 
وعلى الـــدوام نحن حاظرين لما يقتضي 
ألوامــركــم العالية والمأمول دوام المحبة 
والــمــخــابــرة فــيــمــا يــلــزم ودمـــتـــم سالمين 

محروسين 19 صفر سنة 328«.
وال بد من اإلشارة إلى أن التاجر يوسف 

 للشيخ مــبــارك الــصــبــاح، وكــان 
ً
ــــزواوي كـــان وكــيــال الـ

 للسلطان فيصل بــن تــركــي آل بوسعيد، 
ً
مــســتــشــارا

 في مجال األسلحة. أما 
ً
وله تجارة واسعة، خصوصا

التاجر نجف بن غالب، فهو تاجر كويتي تخصص في 
مجال السالح مع أخيه التاجر ماتقي، وكانا يرتبطان 
بعالقة وثيقة بالشيخ مبارك الصباح، وينقالن السالح 
من مسقط إلى الكويت، ومن ثم إلى بوشهر وموانئ 
خليجية أخرى، بالتنسيق والترتيب مع الشيخ مبارك. 

وقـــد وردت قــصــص جــمــيــلــة فـــي وثـــائـــق مــنــشــورة 
ــق بـــالـــتـــاجـــر نـــجـــف، ودوره فــــي نـــقـــل الـــســـالح 

ّ
تــتــعــل

والمخاطرة بنفسه من أجل المصلحة العامة للكويت 
ومصلحة الشيخ مبارك.

الشيخ مبارك لإلنكليز بخصوص األسلحة: الشيخ مبارك لإلنكليز بخصوص األسلحة: 
َمْن يخالف أوامرنا من رعيتنا نؤدبهَمْن يخالف أوامرنا من رعيتنا نؤدبه

وثيقة  لها تاريخ

باسم اللوغاني
loughanib@hotmail.com
@loughanib   

فهد البساممو كل حملة بولد...

تجربتنا في الكويت مع الحمالت اإلعالمية الموجهة 
سواء كانت الرسمية أو شبه الرسمية أو حتى الشعبية 
 
ً
ال تطمئن وال تشجع على االلتزام بالهدف منها، وغالبا
ما تكون نتائجها عكسية وتزيد من حجم الظاهرة أو 
المشكلة المراد حلها أو تقويمها، هذا في حال ما إذا كان 

لها نتائج ملموسة من األساس.
أظن أن هناك في األجهزة الحكومية المعنية من يعتقد 
ــة يــنــحــصــر فـــي مــثــل هـــذه الــحــمــالت فــقــط،  أن دور الـــدولـ
حيث يكمن فيها الحل والشفاء لكل المشاكل والظواهر 
واألزمات، وبال دراسات جدية وأبحاث عميقة ونقاشات 
عــامــة وعــلــم نــفــس واجــتــمــاع وكـــالم فــاضــي، وكـــأن لسان 
عقلهم يقول »كا سوينالكم حملة شتبون بعد؟!« وهذي 
حملتك وعلى الله شفاك والعتب مرفوع والــذمــة مبرية 

منكم.
 حمالت قانون النظافة في فترة 

ً
بينما من عاصر مثال

ما قبل الغزو و»ال ال هذا غلط وهذا بلدنا ما تبيه« ويرى 
بعدها أحوال بعض المناطق المهملة إلى اليوم كالجليب 
والعباسية أو تركة مرتادي الشواطئ والحدائق والمالعب 
والــمــســارح بعد انــصــرافــهــم يــعــرف مــا تحقق مــن نتائج 
الحملة، ثم بعد الغزو عندما بدأت حمالت اإلعمار والبناء 
والتضحية في سبيل الوطن وبناء مستقبله الزاهر فال 
، أما 

ً
داعــي لتذكيركم بالنتائج التي نرفل بعزها حاليا

ازدياد عدد إصابات ووفيات حوادث السيارات فيخبركم 
عــن مــدى نجاح حملة االلــتــزام بقانون حــزام األمـــان، وال 
ننسى حمالت الترشيد التي صرف عليها أكثر مما تم 
توفيره من الكهرباء والماء، وحملة »هده خله يتحدى« 
الشهيرة وعالقتها بازدياد التكدس الوظيفي والبطالة 
المقنعة، وعدد قضايا اتجار وتعاطي المخدرات يحكي 
لكم باختصار عن قصة نجاح حمالت مكافحتها المتكررة.
هــذا فقط مــا يحضرني مــن حــمــالت إعــالمــيــة موجهة 
بقصد تقويم سلوك ظاهر ومرصود أو حل مشكلة عامة 
وفاتني بالتأكيد غيرها الكثير والبركة بذاكرتكم، مما 
 أن الحمالت من غير هدف منطقي وعمل 

ً
يتضح معه جليا

حقيقي مـــواٍز لها على أرض الــواقــع مــع إيــجــاد البدائل 
والحلول والمخارج لن يستفيد منها بالنهاية إال شركات 
الدعاية واإلعالن القائمة عليها، فما بالكم بحملة مرتجلة 
لمقاومة سلوك شخصي محاط بالسرية والكتمان، وال 
يعني إال أطرافه، فإن كانت هناك حملة عالمية تقودها 
مؤسسات كبرى لنشر مثل هذا السلوكيات المشينة فنحن 
بالتأكيد بحاجة لعقول أرجح تواجه المد القادم، ولما هو 
، ولن 

ً
 ومضمونا

ً
أكبر وأعمق من إعالن »شوارعي« موقعا

يؤدي إال إلى نشر الرذيلة من حيث أراد محاربتها، فزاد 
الفضول والتساؤالت لدى الغافلين والمراهقين، ولم يفد 
إال لتقوية مناعة النفاق وقدرته على التكيف مع األوضاع 
، هذا مع استمرار خوفي من نتائجها 

ً
المستجدة دائما

العكسية كما تعلمنا من سابقاتها.

نقطة
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