
يومية كويتية عربية �شاملةنحن جنر�ؤ على الكالم

بو أحمد: معالي الشيخ ثامر العلي وزير الداخلية، 
أنت جاي بخطة وهدف إلصالح ما أفسد في عهد أنس 

الصالح وخالد الجراح وتحويلهم الوزارة من أمنية قانونية 
إلى واسطة سياسية؟ أم قبلت بالوزارة وجاهة، دخل معالي 

الوزير وخرج معالي الوزير؟ شايف حرب الشوارع؟ شايف 
اإلجازات المزورة؟ شايف الهجرة واإلقامات واللي قاعد يصير 

فيها؟ شايف المخافر والتحقيقات؟ شايف االفتراءات 
والظلم؟ على فكرة، وين النجدات والدوريات مو متواجدين 

بالشوارع؟ بس برأس السنة تجمعوا، ماخذين إجازة؟

يقولون

السبت
Alshahed_tv

Sanpchat

العدد )4329(    9 يناير 2021   -  16  صفحة - 100 فلس

أمثال

غري خم�ش�ص للبيع

7
رئيس وزراء اليابان 

يؤكد تنظيم 
14األولمبياد بشكل آمن

2.1 تريليون دوالر 
إنفاق دول الخليج في 

5اقتصاداتها خالل 4 أعوام
»بيتكوين« تقفز

7 آالف دوالر في أول 
64 جلسات من 2021

»التربية«: تناقش مشروع 
تطوير المناهج وتحديد 

212الوثائق المرجعية لها
ساعة ياسمين 
صبري تخطف 

األنظار

»األزرق« يختتم الجولة 
األولى من البرنامج 

التدريبي اليوم

الذهب أم العملة 
الرقمية... ما األفضل 

لالستثمار خالل 2021؟

وهل يصلح العطار
ما أفسد الدهر؟

6
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قة العالمية«... ترتد على أميركا »الفوضى الخالاّ
شهدت طوال السنوات األربع إشعال الكراهية والعنصرية وأعمال عنف ومواجهات... وتصاعدت الجرائم المسلحة والتصادمات بالعالم

بريطانيا تلزم المسافرين 
بتقديم فحص يثبت خلوهم 

من »كورونا« فور الوصول
قالت احلكومة الربيطانية ام�س 
اإنه �سيتعني على كل امل�سافرين 
تقدمي  اإنكلرتا  اإل��ى  القادمني 
نتيجة فح�س يثبت خلوهم من 
مر�س كوفيد-19 فور الو�سول، 
للحد  احلايل  الأ�سبوع  من  بدءًا 
من  جديدة  �ساللة  انت�سار  من 
ف��رو���س ك��ورون��ا م��ن ب��ل��دان 

اأخرى.
اأن��ه  ال��ن��ق��ل  وزارة  وذك����رت 
امل�سافرين  ع��ل��ى  �سيكون 
اأو برا  اأو جوا  القادمني بحرا 
 72 الفح�س يف غ�سون  اإجراء 
�ساعة قبل ال�سفر اإلى اإنكلرتا.

الوليات  ب�سناعتها  قامت  التي  اخلالقة«  »الفو�سى  ارت��دت 
املتحدة الأمركية واأوجدتها يف دول العامل، عليها، واأ�سبحت 
تعاين من هذه الفو�سى واأعمال ال�سغب والعنف، بل و�سل الأمر 

اإلى ت�سادم مواطنيها مع رجال ال�رشطة.
جرائم  من  م�سبوقة  غر  موجات  ظهرت   ،2017 مطلع  ومنذ 
الكراهية والتمييز العن�رشي يف املجتمع الأمركي، رفعت معدل 
الأمركيني،  اأرواح  التي حت�سد املزيد من  النار  اإطالق  حوادث 
فيما ارتفعت ن�سبة اجلرائم والعتداءات على الأقليات اإلى اأعلى 

م�ستوى لها.
املتاأ�سل  العن�رشي  التمييز  بذور  ترامب،  ت�رشيحات  وعززت 
النار  كما  انت�ساره  على  و�ساعدت  املتحدة،  الوليات  اأي�سًا يف 
بذلتها  التي  واجلهود  امل��ح��اولت  كل  لتطم�س  اله�سيم،  يف 
عقود  مدى  على  الر�سمية  وغر  الر�سمية  الأمركية  املوؤ�س�سات 

لتربئة املجتمع الأمركي من تهمة العن�رشية.
وعلى الرغم من اأن لون الب�رشة واحد من اأهم م�سببات النق�سام 
اإل  داخل املجتمع الأمركي، كما تعك�سه مراآة ال�سيا�سة هناك، 
اأن على املرء األ يغفل قط ما ي�سغل الأمركيني اليوم من �رشاع 
حاد حول ال�سماح بحيازة وحمل الأ�سلحة النارية اخلفيفة، بل 
اأنباء  ت�ساعف  بعد  خا�سة  هناك،  والثقيلة،  املتو�سطة  وحتى 
يف  اليوم  الأمركيون  يتوقعها  التي  الع�سوائي  القتل  عمليات 
النوادي والأ�سواق، من بني �سواها  املدار�س واجلامعات، ويف 

من الأماكن العامة.
ما  اإل��ى  هناك  امل�ستع�سية  امل�سكلة  هذه  ج��ذور  تتبع  وميكن 
اأي  »الكاوبوي«،  ذهنية  اآثار  من  الأمركي  العقل  قعر  ر�سب يف 
»الطالئعيني« من رعاة البقر، هوؤلء الذين كان حملهم لالأ�سلحة 
من �رشورات �رشاع وجودهم �سد �سكان اأمركا الأ�سليني »الهنود 
اجلرمية  �سد  الأ�سلحة  اإب��ق��اء  ���رشورة  على  زي��ادة  احل��م��ر«، 
وملقاومة خماطر اأنواع الوحو�س املنت�رشة خارج املدن هناك.

واإذا ما كانت املنظمة اأعاله قد اأ�س�ست بهدف امل�ساعدة على حماية 
املواطنني وتقنني توظيف ال�سالح لل�سيد، فاإنها �رشعان ما اأن 
انتهت اإلى “راعية” موؤيد حليازة وبيع و�رشاء الأ�سلحة الفردية: 
من بنادق ال�سيد اإلى البنادق الآلية »الأوتوماتيكية« التي تقتل 
باجلملة، على نحو متعاٍم، لذا ينق�سم املجتمع الأمركي »تبعا 
حلزبيه الرئي�سيني« اإلى فريقني: الأول، هو الفريق الذي يدعي 
ا�ستعمال ال�سالح للجرمية بدليل  اأن امل�سلحني هم من مينعون 
اأن ال�رشطة م�سلحة، اأما الفريق الثاين، فاإنه يدعي اأن الأ�سلحة 

يجب اأن حت�رش باأيدي قوات حفظ النظام والقانون.
خالل  البالد  �سهدت  حيث  النار،  اإط��الق  ح��وادث  ارتفعت  لقد 
اأبرزها  كان  النار،  اإطالق  حوادث  ع�رشات  املا�سيني  العامني 
اأطلق رجل النار على حفل مو�سيقي يف  2017 عندما  اأكتوبر  يف 
ال�س فيغا�س بوالية نيفاد�، ما �أ�سفر عن �سقوط 58 قتيال ونحو 
 2018 يف  عنف  جرمية  مليون   1.2 نحو  و�سجلت  جريح،   500

 16214 جمموعه  ما   2018 يف  جل  و�سُ املتحدة،  الوليات  يف 
جرمية قتل، ارُتكب نحو 75% منها بوا�سطة اأ�سلحة نارية، وفقًا 
ملكتب التحقيقات الفيدرايل الأمركي، وقالت �سحيفة “يو اأ�س 
من  عدد  اأكرب  وقوع  �سهد   2019 عام  اإن  الأمركية،  توداي”  اإيه 
عمليات القتل اجلماعي منذ ال�سبعينيات، بواقع 41 عملية قتل 
فيها فوق اأربعة اأ�سخا�س با�ستثناء مرتكب اجلرمية، ومن بني 
 210 اإطالق نار، قتل فيها  33 حالة  هذه العمليات كان هنالك 
هذه  معظم  تنفيذ  مت  اأنه  اإلى  الإح�سائيات  واأ�سارت  اأ�سخا�س، 
القتل اجلماعي  اأن تو�سيف  النارية، مبينة  احلوادث بالأ�سلحة 
ينطبق على اأي حادث ينطوي على مقتل اأربعة اأ�سخا�س وما فوق 

با�ستثناء القاتل. 
وقالت ال�سحيفة اإن معظم عمليات القتل اجلماعي مل جتد طريقها 
عامة،  اأماكن  يف  تقع  مل  لأنها  الوطنية،  الإع��الم  و�سائل  اإل��ى 
ويت�سمن غالبها قتل زمالء العمل، اأو الأقارب، اأو اأفراد ع�سابات.

ل  النار  واإطالق  الكراهية  جرائم  ارتفاع  عن  ترامب  م�سوؤولية 
تقف فقط عند عن�رشيته ومواقفه القائمة على التمييز والتفرقة 
اإلى جتاهله عواقب هذه اجلرائم  تتعداها  بل  الأمركيني،  بني 
اخلا�سة  القوانني  تعديل  اإلى  الهادفة  املحاولت  كل  ورف�سه 
يتاألف  الذي  الأمركي  الأ�سلحة  للوبي  اإر�ساء  ال�سالح  بحيازة 
من جماعات �سغط و�رشكات ل يرغب ترامب مبعار�ستها نظرًا 

للم�سالح امل�سرتكة التي جتمعه بها.

اإغفال  ميكن  فال  ال�سواب،  يجانبه  داخلي  اإرهاب  موجة  وي�سيع 
حقيقة اأن الوليات املتحدة حتكمها موؤ�س�سات وقوى متثل م�سالح 
ب�سكل توافقي، بغ�س النظر عن الإدارة املوجودة على راأ�س اجلهاز 
العامل  يف  املوؤ�س�سات  وترهل  ب�سعف  الت�سليم  ومع  التنفيذي، 
عموما، وبالتاأكيد يف اأمركا، اإل اأن النظام يظل هو �سمام اأمان 
للجميع، وتظل املوؤ�س�سات موؤثرة، واإن �سعف التاأثر. �سحيح اأن 
كل �سيء وارد، واأن التغيرات الكربى تبداأ بانهيار النظم، لكن 
لي�س هناك ما يوؤ�رش اإلى اأن الو�سع يف اأمركا ي�سر بهذا الجتاه.

وك�سف تقرير ان ال�سنوات الثالث الأخرة �سهدت زيادة خطرة يف 
هذه النوعية من الهجمات، ويف اأعداد الوفيات الناجمة عنها.

اأ�سفر  32 هجومًا م�سلحًا  �سهد   2017 العام  اأن  اإلى  التقرير  ولفت 
اأ�سفر  هجومًا مماثاًل   25 وقع   2018 ويف  �سخ�سًا،   225 مقتل  عن 
العام  الأولى من  ال�سبعة  الأ�سهر  1400 �سخ�س، وخالل  عن مقتل 
احلايل وقع 23 هجومًا م�سلحًا اأ�سفر عن مقتل 131 �سخ�سًا، وهو 
مياثل تقريبا ما وقع بالعام 2018، كما مت بناء �سور عازل بني 

اأمركا واملك�سيك، كما مت ت�سفر وترحيل املقيمني امل�سلمني.
والالفت يف التقرير اأنه اأ�سار بو�سوح اإلى ت�ساعد حجم اجلرائم 
امل�سلحة يف الوليات املتحدة منذ ت�سلم الرئي�س دونالد ترامب 
العام  ذل��ك  منذ  خطاباته  حفلت  حيث  الأمركية،  الرئا�سة 
بالعن�رشية وال�سعبوية والتحري�س، بل واأ�سبحت م�سدر الهام 

للكثر من املجرمني حول العامل ولي�س داخل اأمركا فح�سب.

خطابات ترامب تحريضية وعنصرية وأصبحت مصدر إلهام للكثيرين من المجرمين حول العالم... وليس داخل أميركا فحسب

بعد أن قدمت »الخارجية الكويتية« مذكرة رسمية

اإلمارات تعتذر للكويت عن »اإلساءات«
�سارعت دولة الإمارات اإلى العتذار لدولة الكويت، بعد 
اأن قدمت وزارة اخلارجية الكويتية مذكرة ر�سمية، اأعربت 
فيها عن ا�ستيائها ورف�سها للعبارات التي وردت يف جريدة 
اإماراتية، و�سددت على اأن الكويت ترف�س ما ورد يف املقال 

ت عن رف�سها الر�سمي. املن�سور، وعربرّ
وزارة  مع  توا�سلت  الكويتية  اخلارجية  وزارة  وكانت 
يف  ورد  مما  ا�ستيائها  عن  واأعربت  الإماراتية  اخلارجية 

الكويت  لدولة  ا�ساءة  من  وما ميثله  الإماراتية  اجلريدة 
ورموزها.

ومن جانبها اعتذرت الإمارات على ل�سان وزارة اخلارجية 
والتعاون الدويل الإماراتية، اإذ اأعلنت رف�سها القاطع لأي 
الكويت،  لرموز  اأو  البلدين  بني  العالقات  لتلك  اإ�ساءة 
اخلارجية  وزارة  تلقتها  ر�سمية،  مذكرة  يف  ذلك  واأكدت 

الكويتية.

�سوق الطيور يف الهواء الطلق يف منطقة الري من اأجمل 
العديد من  ي�ستك�سف  الطيور  الأ�سواق، فمن يتجول بني 
اأنواعها، بل ان بع�سها غريب ال�سكل، وقد يثر النتباه 

والهتمام.
بات  واأجانب  وواف��دون  مواطنون  يرتاده  الذي  ال�سوق 
بطريقة  الطيور  اأن��واع  كل  يعر�س  فهو  الأنظار،  حمط 
اأن��واع  زب��ون  لكل  ي�رشح  فالبائع  وح�سارية،  منظمة 
امل�سرتي  ويوجه  بل  �ساللة،  اأي  ومن  واأ�سكالها  الطيور 
عليها  املحافظة  وكيفية  لها  الطعام  و�سع  كيفية  اإلى 

بحكم خربته يف هذا املجال.
�س15

مستشفى هامبورغ يعلن تعليق المزيد من االختبارات

• التجربة شملت 30 متطوعًا... والنتائج كانت مخيبة لآلمال
ك�سفت اأملانيا ان لقاح كورونا 
املطور من قبل املركز الأملاين 
حتفيز  يف  ال��ع��دوى  لأب��ح��اث 

التفاعل املناعي، قد ف�سل.
ه��ام��ب��ورغ  م�ست�سفى  وق����ال 
ب��ي��ان  يف   ،UKE اجل��ام��ع��ي 
املزيد  تعليق  مت  ان��ه  اأم�����س، 
من الختبارات حتى يتم حتديد 
�سبب �سعف املناعة يف التجربة 

وكانت  متطوعًا،   30 �سملت  التي 
النتائج خميبة لالآمال.

للقاح  امل�سنعة  ال�رشكة  وكانت 
قالت اإنها تاأمل اأن تكون قادرة على 
التقدم بطلب للح�سول على موافقة 

اجلهات املخت�سة.
الربيطانيني عربوا  وكان عدد من 
عن قلقهم من م�ساعفات ناجتة عن 

لقاح كورونا.

»الصحة« تخنق السينما والمسارحألمانيا: لقاح »كورونا« فشل في التجربة
االقتصاد األميركي يفقد 140 ألف 

وظيفة ألول مرة منذ أبريل
خنقت وزارة ال�سحة جمالت الرتفيه، ومن اأبرزها 
ترف�س لت��زال  فهي  ال�سينما،  ودور   امل�سارح 
للمجمعات  �سمحت  حني  يف  افتتاحها،  اع��ادة 

التجارية التي ت�سهد ازدحامات بالفتتاح.
العلي، وزارة  الفنان طارق  ومن جانبه دعا 
امل�سارح  فتح  يف  النظر  اإعادة  اإلى  ال�سحة، 
وال�سينما اأمام اجلمهور، بعد اأن �سمحت بعودة 
غالبية الأن�سطة، موؤكدًا اأن املواطنني حرموا 
من الرتفيه الربيء وان املعاناة ا�ستمرت نحو 
العام من الإغالق التام، وطالب وزير ال�سحة 

باللتفات اإلى دور امل�رشح وال�سينما.
وحتدث العلي عن معاناة هذا القطاع احليوي 
منذ  يتكبدها  التي  الكبرة  اخل�سائر  يف ظل 

يف  النظر  اإع��ادة  اإلى  احلكومة  داعيًا  عام، 
قريبًا،  بامل�رشح  العمل  ا�ستئناف  امكانية 
مطالبا ب�رشورة تعوي�س العاملني بامل�رشح، 
ل�سيما انهم ميكن ت�سنيفهم �سمن امل�ساريع 
ال�سغرة، فيما قال الفنان احمد ال�سلمان، 
رئي�س فرقة امل�رشح الكويتي، ان العاملني يف 
امل�رشح يف ماأزق، فهناك موظفون يف امل�سارح 
ويرتتب على الفنانني التزامات مادية جتاه 
للم�رشح  فاإن عودة احلياة  لذلك  امل�سارح، 
�ساعدت  فالأزمة  وعاجلة،  ملحة  ���رشورة 
البع�س يف تكوين ثروات طائلة، وق�ست على 
البع�س الآخر، والتخطيط ال�سليم من اأجهزة 

الدولة �سينقذ ما ميكن اإنقاذه.

وظائف  املتحدة  ال��ولي��ات  اقت�ساد  فقد 
ال�سهر  خ��الل  املحللني  توقعات  بعك�س 
وك�سفت  اأبريل،  منذ  مرة  لأول  املا�سي، 
بيانات �سادرة عن وزارة العمل الأمركية 
 140 األغى  الأمركي  القت�ساد  اأن  اأم�س، 
مقابل  املا�سي،  دي�سمرب  يف  وظيفة  األف 
336 األف وظيفة م�سافة يف ال�سهر ال�سابق 
له بعد التعديل بالرفع، وكانت توقعات 
اأن القت�ساد الأمركي  اإلى  املحللني ت�سر 
ل�سوق  وظيفة  األف   60 نحو  ي�سيف  �سوف 

العمل خالل نف�س الفرتة.
ال�سحية  واخلدمات  الرتفيه  قطاع  وفقد 

املا�سي،  ال�سهر  خالل  وظيفة  األف   498
األف   121 التجزئة  قطاع  اأ�ساف  حني  يف 
يف  البطالة  معدل  ا�ستقر  فيما  وظيفة، 
ال�سهر  6.7٪ خالل  عند  املتحدة  الوليات 
اإلى  بارتفاعه  التوقعات  بعد  املا�سي، 
القوى  6.8٪، وا�ستقر معدل امل�ساركة يف 
ال�سهر  يف   ٪61.5 م�ستوى  عند  العاملة 

املا�سي.
اأج��ور  معدل  ارتفع  اأخ��رى،  ناحية  وم��ن 
بال�ساعة  املتحدة  الوليات  يف  العاملني 
خالل  دولرًا   29.81 اإلى  �سنتًا   23 بنحو 

ال�سهر املا�سي.

الفنانون يطالبون الحكومة بالتعويض

)ت�سوير فوؤاد ال�سيخ( • واإعالن اآخر• لوحة اإعالنية

)ت�سوير فوؤاد ال�سيخ(

• الديك األميركي بـ10 دنانير... والطاووس الهولندي بـ120 ديناراً والهندي بـ80

سوق الطيور... يخطف األنظار

• �سوق الطيور

زعيم كوريا الشمالية يدعو 
إلى تطوير العالقات الخارجية

عون: بعض الوزراء يتقاعسون 
عن تطبيق القانون

ر�سمية  اإعالم  و�سائل  ذكرت 
الكوري  الزعيم  اأن  اأم�����س 
اأون  جونغ  كيم  ال�سمايل 
ا���س��ت��ع��ر���س خ���الل ال��ي��وم 
ال��ث��ال��ث م��ن م��وؤمت��ر حزب 
الأوا���رش  احلاكم،  العمال 
مع كوريا اجلنوبية، و�سدد 
تو�سيع  اإل��ى  احلاجة  على 

ب�سكل  اخلارجية  العالقات  وتطوير  نطاق 
عميق.

تذكر  مل  امل��وؤمت��ر،  بداية  منذ  يحدث  وكما 
الر�سمية  ال�سمالية  الكورية  الإع��الم  و�سائل 
كثرًا من تفا�سيل و�سياق ما قاله زعيم البالد 
احلاكم  احل��زب  ق��ادة  اأم���ام  يانغ  بيونغ  يف 

والوفود امل�ساركة.

دعا الرئي�س اللبناين، العماد مي�سال عون اأم�س، 
املجل�س الد�ستوري اإلى تف�سر الد�ستور، ولي�س 
»من  م�سيفًا  القوانني،  د�ستورية  مراقبة  فقط 
وهو  الد�ستوري،  املجل�س  يتولى  اأن  الطبيعي 
ينظر يف د�ستورية القوانني، تف�سر الد�ستور لأن 
القوانني ت�سدر ان�سجامًا مع القواعد الد�ستورية 
املحددة وترتجم نية امل�رشع املرتكزة اأ�سا�سًا 

على ن�سو�س الد�ستور«.
التي  الن�سو�س  يف  ثغرات  »وج��ود  اإل��ى  ولفت 
اأولئك الذين  حتدد �سالحيات الوزراء، ل�سيما 
عن  وميتنعون  القانون  تنفيذ  عن  يتقاع�سون 
�سورى  وجمل�س  الوزراء  جمل�س  قرارات  تطبيق 
ب  ترترّ مرا�سيم  جتميدهم  اإلى  اإ�سافة  الدولة، 
ن�س  لأي  خالفا  وذل��ك  مل�ستحقيها،  حقوقًا 

قانوين او د�ستوري«.

• كيم جونغ اأون

ل�»ال�ساهد«  م�سادر  ك�سفت 
ع��ن ان��خ��ف��ا���س اي����رادات 
امل�������رشوع���ات اخل��ري��ة 
مبيزانية الزكاة واخلرات 
ال��زك��اة،  لبيت  التابعة 
ح��ي��ث ب��ل��غ��ت اي�����رادات 
امل�����رشوع��ات اخل��ري��ة 6 
دي��ن��ار، يف حني  م��الي��ني 
نحو   2017 عام  يف  كانت 
دي��ن��ار،  م��الي��ني   9.174
فح�س  زيادة  ان  عن  ف�سال 
مرفوع  م�ستحقة  اإيجارات 
مبيزانية  ق�سايا  ب�ساأنها 
ال���زك���اة واخل������رات ما 

115%، بال�سافة  102.098 األف دينار وبن�سبة  يقارب 
الأخ��رى  املدينة  الأر���س��دة  مبالغ  حت�سيل  ع��دم  اإل��ى 
للم�رشوعات  الكويت  املايل ملكتب  باملركز  والظاهرة 

اخلرية بالقاهرة مبا يقارب 4 ماليني جنيه م�رشي.
وتبني من خالل الزيارات امليدانية ومن �سجالت ق�سم 
يف  وال�سعف  الق�سور  اأوجه  بع�س  امل�ساعدات  �رشف 
الق�سم،  اأعمال  على  الداخلية  والرقابة  ال�سبط  اأنظمة 

عملية  يف  وال���ت���اأخ���ر 
الأر���س��ف��ة الإل��ك��رتون��ي��ة 
واإدخ�������ال ا���س��ت��م��ارات 
الآيل  النظام  يف  ال�رشف 
ل�����رشف امل�����س��اع��دات، 
امل�ستندات  حفظ  وع��دم 
وا����س���ت���م���ارات ال�����رشف 
توافر  وعدم  منظم  ب�سكل 
حلفظها،  كافية  خزانات 
ذل��ك،  تو�سح  وال�����س��ور 
وقلة اأعداد موظفي الفروع 
ب�سكل  توزيعهم  وع���دم 
م��الئ��م ل��ع��دد احل���الت 
يف  خا�سة  واملراجعني، 
يوؤدي  ما  العالية،  ال�سكانية  الكثافة  ذات  املناطق 
اإلى �سغط العمل وكرثة الأخطاء، و�سوء تنظيم العمل 
يف الق�سم ب�سبب عدم وجود دليل لالإجراءات واملهام، 
اخلدمة  اإدارة  اإجراءات  دليل  وتطبيق  اتباع  يتم  حيث 
الجتماعية يف ق�سم �رشف امل�ساعدات، ما يوؤدي اإلى 
الواجب  الإجراءات  و�سوح  وعدم  الأعمال  التداخل يف 

اتباعها ملوظفي الق�سم.

بيت الزكاة... أخطاء بالجملة 
ومستنداته على األرض

»اللوحات اإلعالنية« تغزو الشوارع ... و»البلدية« تغض البصر
غ��زت ظ��اه��رة ال��ل��وح��ات الإع��الن��ي��ة 
يتعمد  من  فهناك  الكويت،  �سوارع 
اأو  �سخ�سية  اإعالنية  لوحات  و�سع 
يف  امل��رور،  لوحات  على  ل�رشكات 
ظل عدم حترك »البلدية«، التي تغ�س 
يف  التمادي  اإل��ى  دفعهم  ما  الب�رش، 

التو�سع بو�سع هذه اللوحات.
�س3

• بناء سور عازل بين أميركا والمكسيك.
• اإلسالمو فوبيا تسفير وترحيل المقيمين المسلمين.

• عمليات إطالق نار باتت األسوأ في الواليات المتحدة، 
األكثر دموية في الس فيغاس أسفرت عن مقتل 58 شخصًا.
• هجوم جرى في كنيسة بوالية تكساس أدى لمقتل 25 شخصًا.

• هجوم دموي داخل مدرسة، حيث لقي 17 شخصًا مصرعهم.

• مقتل 29 شخصًا في هجومين دمويين في واليتي تكساس وأوهايو.
• في مدينة الباسو تكساس أطلق شاب من أنصار ذوي البشرة 

البيضاء النار على حشد بمركز تجاري أدى لمقتل 20 شخصًا.
• اشتعال الحرائق في مخازن عمالقة ألمازون في والية كاليفورنيا.

• قتل شرطي أبيض لجورج فلويد في 25 مايو 2020 
واندلعت احتجاجات تسببت بالعنف بين البيض والسود.
• صدامات عنيفة في مينيا بوليس بين المواطنين ورجال األمن.
• الشرطة تقتل المواطن األسود كيث في والية كارولينا.

• العفو عن 49 من المجرمين وقتلة األطفال.
• استقالة مساعدي ترامب ووزير التعليم و4 من كبار 
مستشاري األمن القومي احتجاجًا على أعمال الشغب.

أبرز األحداث الدموية التي شهدتها أميركا 
منذ العام 2017 حتى 2020

• اأحداث دموية و�سدامات عنيفة ومواجهات م�سلحة وانفجارات �سهدتها اأمركا طوال 4 �سنوات م�ست

• م�ستندات على الأر�س
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إغالق باب التعيين لشغل وظيفة عضو هيئة تدريس 
بالتربية األساسية والدراسات التجارية 11 مارس

»التربية«: تناقش مشروع تطوير المناهج 
وتحديد الوثائق المرجعية لها

بحث استحداث طريق من السليل 
إلى المطالع... غداً

تسجيل حالتي وفاة و495 إصابة 
جديدة بكورونا

وفاة شخصين وإصابة آخر
في حادث انفجار صهريج بالشويخ

»القوى العاملة«: انطالق الموقع 
اإللكتروني الجديد للهيئة 12 الحالي

انتهت الهيئة العامة للقوى العاملة 
االلتتكتتروين،  موقعها  حتديث  من 
للموقع  اجلديد  الهيكل  وتفا�صيل 
والتتذي  فيه،  املدرجة  واخلتتدمتتات 
�صيتم اطالق العمل فيه 12 اجلاري.

�صيتم  التتتتتي  اخلتتتدمتتتات  وتتت�تتصتتمتتل 
وتفاعلي  اإلكروين  ب�صكل  تقدميها 
www.manpower.gov. عتتر 
kw كتتال متتن: ختتدمتتة اأ�تتصتتهتتل، وهي 
تقدمها  متميزة  اإلكرونية  خدمة 
ا�صتقدام  اإجتتراءات  لت�صهيل  الهيئة 
وا�تتصتتتتتختتدام التتعتتمتتالتتة الأ�تتصتتحتتاب 
املعامالت  كل  وتخلي�ص  االأعتتمتتال 
اإلكرونيا على املوقع االلكروين، 
الوطنية،  العمالة  دعتتم  وختتدمتتة 
معامالت  جميع  ميكنة  خدمة  وهي 
املتتزايتتا  �تتترف  اإدارة  ا�صتقبال 
املعنية مبا يدعم العمالة الوطنية 

اخلتتا�تتص،  بالقطاع  تعمل  التتتتتي 
ا�صتف�صارات  خدمة  اإلتتى  باالإ�صافة 
املتتراجتتعتتن والتت�تتركتتات، وهتتي 
خدمة متكن عمالء الهيئة من تقدمي 
مع  انواعها  مبختلف  ا�صتف�صاراتهم 
توجيه اال�صتف�صار لالإدارة املعنية، 
الداعمة  امل�صتندات  لرفع  باالإ�صافة 
حالة  ومتتتتتابتتعتتة  لتتال�تتصتتتتتفتت�تتصتتار، 
الريد  على  الرد  وت�صلم  اال�صتف�صار 
تخ�صي�ص  جانب  الى  االلكروين، 
والعمالة  بال�ركات  خا�صة  ابواب 
الوطنية بالقطاع اخلا�ص واالفراد.

اأبواب   3 املوقع،  خدمات  وت�صمل 
هي: باب خدمات ال�ركات ويت�صمن 
تفا�صيل  وتت�صمن  اأ�صهل،  خدمة 
ت�صجيل  اخلدمة،  ودختتول  اخلدمة 
�تتركتتة جتتديتتدة دعتتتم التتعتتمتتالتتة، 
ال�صغرية  امل�صاريع  دعتتم  وبتتوابتتة 

واملتتتتتو�تتصتتطتتة، ونتتظتتام التتنتتمتتاذج 
ودختتول  لل�ركات،  االلكرونية 
�تتركتتة لتتلتتختتدمتتات االلتتكتترونتتيتتة 
وفتح  العمالة«،  دعتتم  »معامالت 

ملف، وتظلمات الدعم اال�صايف.
اأمتتتتا التتتبتتتاب التتتثتتتاين فتتهتتو بتتاب 
خدمات  ويقدم  االأفتتتراد،  خدمات 
خلدمات  جديد  بت�صجيل  تتعلق 
االأفتتتتراد االلتتكتترونتتيتتة، واخلتتدمتتة 
امل�صجلن  ودختتتول  العمالية، 
ومن�صة  الوطنية،  العمالة  دعتتم 
التوظيف،  ادارة  تي�صري، وخدمات 
املهارة  اختبارات  مواعيد  وحجز 
التتبتتاب  ي�صتمل  فيما  املتتهتتنتتيتتة، 
عامة  خدمات  بتتاب  وهتتو  الثالث 
املتعلقة  اخلتتدمتتات  تتتقتتدمي  على 
بتتا�تتصتتتتتفتت�تتصتتارات املتتتراجتتتعتتتن 
وال�ركات ونظام حجز املواعيد.

لقطاع  امل�صاعد  الوكيل  عقد 
البحوث الربوية واملناهج يف 
�صالح  الكويتية  الربية  وزارة 
لفريق  الثاين  االجتماع  دب�صة 
م�روع تطوير املناهج بح�صور 

جميع االأع�صاء.
لها  بيان  يف  التتوزارة  واأ�صارت 
حتديد  االجتماع  ختتالل  مت  انتته 
التتتوثتتتائتتتق املتترجتتعتتيتتة التتتتتي 
للمنهج  العام  االإطتتار  ت�صاحب 

كوثيقة مكتبة املوؤ�رات ومكتبة 
الدرا�صية  للمجاالت  املعايري 

ومكتبة القيا�ص والتقييم.
عر�ص  اأي�صا  مت  انه  اإلى  ولفتت 
االإطار العام للمنهج القائم على 
املالحظات  ومناق�صة  املعايري 
االأع�صاء  من  املقدمة  النهائية 
اخلا�ص  االأ�تتصتتا�تتص  اإطتتتار  على 
واالأداء  واملحتوى  بالتعليم 
توجه  التي  التو�صيات  وتقدمي 

االأداء وت�صمن جودته.
مناق�صة  مت  انتتته  واأو�تتصتتحتتت 
و�تتصتتع تتت�تتصتتور لتتطتترح االإطتتتار 
واجلهات  االأفراد  على  املرجعي 
الإبداء  ال�صلة  ذات  واملوؤ�ص�صات 
مبداأ  من  انطالًقا  حولها  التتراأي 
املجتمعية  التت�تتراكتتة  حتقيق 
املرجعية  الوثيقة  لبناء  وذلك 
قتتبتتل اعتتتتتمتتادهتتا بتت�تتصتتورتتتهتتا 

النهائية.

تلتقي جلنة اجلهراء يف املجل�ص 
غتتدًا  اجتماعها  ختتالل  البلدي 
العنزي  م.حمود  برئا�صة  االأحد 
متتتع اأهتتتتتايل متتنتتطتتقتتة املتتطتتالع 
للتباحث يف اقراح الع�صو اأحمد 
هديان ب�صاأن ا�صتحداث طريق من 
ال�صليل- اجلهراء يربط الدائري 

ال�صاد�ص مبدينة املطالع.
اجتماع  اأعمال  جدول  ويت�صمن 
البرول  �ركة  كتاب  اللجنة 
التتوطتتنتتيتتة التتكتتويتتتتتيتتة بتت�تتصتتاأن 
تعبئة  حمطة  موقع  تخ�صي�ص 

وطلب  ال�صبية،  مبنطقة  وقتتود 
اإعتتادة  للبيئة  العامة  الهيئة 
املحيطة  املتتواقتتع  تخ�صي�ص 
االأ�صفلت  خلط  ق�صائم  مبوقع 
مبنطقة  التتكتتائتتن  واخلتتر�تتصتتانتتة 
ال�صدادية وجنوب �رق ال�صليبية 

و�رق ال�صليبية ت كبد.
متتن جتتهتتة اختتتترى، قتتتدم ع�صو 
عبدال�صالم  م.  البلدي  املجل�ص 
الرندي اقراحا بو�صع كامريات 

باملطاعم.
اقراحه:  يف  الرندي  م.  وقال 

حتى  املطاعم  النت�صار  نظرا 
لتجمع  مكانا  اأ�صبحت  اإنتتهتتا 
على  وحتتر�تتصتتا  املتتتواطتتتنتتتن 
على  واملتتحتتافتتظتتة  االرتتتتقتتتاء 
�صالمة املواطنن وذلك بتطبيق 
للبلدية،  التابعة  اال�صراطات 
جميع  اإلزام  يتم  اأن  اأقرح:  لذا 
داخل  كامريات  بو�صع  املطاعم 
املتتطتتاعتتم واملتتطتتابتتخ وذلتتك 
املطاعم  التزام  مدى  ملتابعة 
التابعة  اال�صراطات  بتطبيق 
النظافة.  وا�صراطات  للبلدية 

اإ�صابة   495 ت�صجيل  ام�ص،  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
يف   »19 »كوفيد  امل�صتجد  كورونا  بفريو�ص  جديدة 
ال�صاعات الت24 املا�صية لريتفع بذلك اإجمايل عدد 
153473 حالة يف  اإلى  البالد  احلاالت امل�صجلة يف 
لي�صبح  اإ�صابتها  اإثر  وفاة  حالتي  ت�صجيل  مت  حن 
اليوم  حتى  امل�صجلة  الوفاة  حاالت  عدد  جمموع 
جمموع  ليبلغ  اإ�صابة   244 و�صفاء  حالة،   940

148483 حالة.  حاالت ال�صفاء 
ال�صحة  وزارة  با�صم  الر�صمي  املتحدث  وذكتتر 
د.عبدالله ال�صند اأن عدد من يتلقون الرعاية الطبية 
لي�صبح  حالة   54 بلغ  املركزة  العناية  اأق�صام  يف 
اإ�صابتها  ثبتت  التي  للحاالت  الكلي  املجموع  بذلك 

مبر�ص بالفريو�ص وما زالت تتلقى الرعاية الطبية 
4050 حالة. الالزمة 

اجراوؤها  التي مت  امل�صحات  عدد  اأن  ال�صند  واأ�صاف 
الفحو�صات  جمموع  ليبلغ  م�صحة   11597 بلغ 

1311631 فح�صا.
ملداومة  واملقيمن  املواطنن  اإلى  الدعوة  وجدد 
االأخذ ب�صبل الوقاية كافة وجتنب خمالطة االآخرين 
البدين  التباعد  ا�صراتيجية  تطبيق  على  واحلر�ص 
واجلهات  الر�صمية  ح�صاباتها  بتتزيتتارة  مو�صيا 
االر�تتصتتادات  على  لتتالطتتالع  التتدولتتة  يف  الر�صمية 
احتواء  يف  اال�صهام  �صاأنه  من  ما  وكل  والتو�صيات 

الفريو�ص. انت�صار 

لقي �صخ�صان م�رعهما م�صاء اخلمي�ص واأ�صيب �صخ�ص ثالث يف حادث 
انفجار �صهريج �صفط زيوت مبنطقة ال�صويخ ال�صناعية.

االطتتفتتاء  بتتقتتوة  واالعتتتتتالم  التتعتتامتتة  التتعتتالقتتات  ادارة  واو�تتصتتحتتت 
خلتتزان  حلتتتام  عملية  اثتتنتتاء  وقتتتع  االنتتفتتجتتار  حتتتتادث  اأن  التتعتتام 

ما  اجلتتهتتراء  طتتريتتق  ج�ر  متتن  بالقرب  تقع  ور�تتصتتة  يف   ال�صهريج 
اأدى اإلى حترك ال�صهريج مل�صافة 30 مرًا تقريبًا وا�صطدامه باجل�ر.

التحقيق  وجتتار  احلتتادث  مع  بالتعامل  »االإطتتفتتاء«  فرق  وبا�رت  هذا 
ملعرفة التفا�صيل:

للتعليم  العامة  الهيئة  اأعلنت 
باب  فتح  والتدريب  التطبيقي 
ع�صو  وظيفة  ل�صغل  التقدمي 
الربية  بكليتي  تدري�ص  هيئة 
التجارية  والدار�صات  االأ�صا�صية 
للكويتين فقط - وذلك خالل   –
الفرة من تاريخ 2021/01/05 
اخلمي�ص  يتتتوم  نتتهتتايتتة  وحتتتتتى 
يف   2021/03/11 املتتتوافتتتق 

العديد من االأق�صام العلمية.
واأفاد مدير اإدارة �صوؤون اأع�صاء 
والتتتتتدريتتب  التتتتتدريتت�تتص  هيئة 
الفجام  ح�صن  د.  بالهيئة 

هيئة  ع�صو  وظيفة  �صغل  بتتاأن 
العلمية  بتتاالأقتت�تتصتتام  تتتدريتت�تتص 
االأ�صا�صية  التتربتتيتتة  كلية  يف 
ح�صوله  املتقدم  على  ت�صرتط 
عتتلتتى �تتصتتهتتادة التتدكتتتتتوراه يف 
يف  اأمتتا  املطلوب،  التخ�ص�ص 
التجارية  التتدرا�تتصتتات  كلية 
العلمية  االأقتت�تتصتتام  بع�ص  فتتاإن 
حلملة  حلاجتها  بتتاالإ�تتصتتافتتة 
فاإنها بحاجة  الدكتوراه  �صهادة 
املاج�صتري  �صهادة  حملة  اإلتتى 
يف بع�ص التخ�ص�صات العلمية.
واأ�تتصتتاف د.التتفتتجتتام اأنتتته على 

بالر�صيح  الراغبن  املتقدمن 
العامة  ال�رشوط  قراءة  �رشورة 
املوجودة  الهامة  واملالحظات 
يتعر�ص  ال  حتى  االإعتتتتالن  يف 
املتقدم الإلغاء طلبه، علما باأنه 
اأو م�صتند  اأي طلب  لن يتم قبول 
التقدمي،  فرة  من  االنتهاء  بعد 
املطلوبة  التخ�ص�صات  اأن  مبينا 
مطروحة  العلمية  لتتالأقتت�تتصتتام 
الهيئة  متتوقتتع  عتتلتتى  حتتالتتيتتا 
www.paaet.edu. االلكروين
املتقدمن  جلميع  متمنيا   ،kw

التوفيق والنجاح.

ال�صيخ  الداخلية  وزيتتتر  وجتته 
موا�صلة  ب�رورة  العلي  ثامر 
نوعية  نقلة  احتتداث  على  العمل 
اخلدمية  القطاعات  جميع  داخل 
بتتتتوزارة التتداختتلتتيتتة متتن ختتالل 
التي  التكنولوجية  النظم  اأحدث 
ت�صاهم بتطوير اآلية العمل مبينا 
ال�صيا�صية  القيادة  توجيهات 
على  االإجتتراءات  بت�صهيل  العليا 

املواطنن واملقيمن.
العامة  لتتالدارة  بيان  واأو�تتصتتح 
لتتلتتعتتالقتتات واالعتتتتتالم االمتتنتتي 
قام  الداخلية  ان وزير  بالوزارة 
قطاعي  على  بجولة  اخلمي�ص 
و�صوؤون  واجلتتتوازات  اجلن�صية 
ا�صتقباله  يف  كان  حيث  االقامة 
امل�صاعدين  التتوكتتالء  متتن  عتتدد 
التتتعتتتامتتتن من  واملتتتديتتتريتتتن 

القطاعات ذات ال�صلة.
جاءت  اجلولة  هذه  بتتاأن  واأفتتاد 
ا�صتكماال جلوالته امليدانية على 
خمتلف قطاعات الوزارة للوقوف 
عمل  تعيق  التي  امل�صكالت  على 
على  والتدقيق  االإدارات  بع�ص 
على  والعمل  ال�صلبيات  بع�ص 

حلها يف امل�صتقبل.
قام  زيتتتارة  ختتالل  العلي  و�تتصتتدد 
اجلن�صية  قتتطتتاعتتي  اإلتتتتى  بتتهتتا 
على  االإقامة  و�صوؤون  واجلتتوازات 
م�صتمدة  حلول  اإيتتجتتاد  �تترورة 
على  للت�صهيل  التتقتتانتتون  متتن 
و�رعة  واملقيمن  املواطنن 
على  والعمل  املعامالت  اإجنتتاز 
اإلى  ورقية  من  اخلدمات  حتويل 
بن  االآيل  والتتربتتط  اإلكرونية 
ذات  اخلدمية  القطاعات  جميع 

ال�صلة.
ت�صهيل  موا�صلة  ب�رورة  ووجه 
واالإجراءات وتذليل العقبات اأمام 
اخلا�صة  االحتياجات  ذوي  فئة 
بح�صن  مطالبا  ال�صن  وكتتبتتار 
املعاملة و�صعة ال�صدر مع جميع 

املراجعن.
اأن جوالته على جميع  ولفت الى 
بهدف  تاأتي  االأمنية  القطاعات 
اال�صتماع اإلى املالحظات من اجل 
وال�صعي  العقبات  كافة  تذليل 
امل�صتمر لالرتقاء باأداء املوؤ�ص�صة 
العام  بالنفع  يعود  مبا  االأمنية 

على اجلميع.

ثامر  ال�صيخ  بتتاأن  البيان  وافتتاد 
العامة  االإدارة  بتفقد  جولته  بداأ 
حيث  ال�صفر  ووثائق  للجن�صية 
وزارة  وكيل  ا�صتقباله  يف  كتتان 
التتداختتلتتيتتة املتت�تتصتتاعتتد لتت�تتصتتوؤون 
الفريق  واجلتتتتوازات  اجلن�صية 
االأحتتمتتد  نتتتواف  في�صل  ال�صيخ 
التتقتتيتتادات  متتن  وعتتتدد  ال�صباح 

االأمنية.
وذكر ان ال�صيخ ثامر نقل اإلى اإخوانه 
وتقدير  حتيات  القطاع  منت�صبي 
القيادة ال�صيا�صية العليا ثم ا�صتمع 
اإلى  املخت�صن  امل�صوؤولن  من 
�رح عن اآلية عمل االإدارة واخلطط 
امل�صتقبلية التي من �صاأنها موا�صلة 
التطوير والتحديث مبا يواكب اآخر 
التطورات التكنولوجية يف العمل 

االأمني.
اخلدمات  كافة  اإلتتى  ا�صتمع  كما 
اجلن�صية  قتتطتتاع  يقدمها  التتتتتي 
من  عدد  اإلى  ا�صافة  واجلتتوازات 
باآلية  املتعلقة  املتتالحتتظتتات 
العمل داخل االإدارات مناق�صا �صبل 
معاجلتها وتالفيها يف امل�صتقبل.

ذلك  بعد  الداخلية  وزيتتر  وقتتام 
املراجعن  �صالة  يف  بجولة 
للجن�صية  العامة  االإدارة  داختتل 
اآراء  اإلتتى  وا�صتمع  واجلتتتتوازات 
املواطنن  من  عتتدد  ومقرحات 

على  منهم  واأطتتمتتاأن  املراجعن 
املقدمة  واخلدمات  الت�صهيالت 

اإليهم.
على  بالعمل  توجيهاته  واأعطى 
توفريا  املعامالت  اإجناز  �رعة 
االإجتتراءات  وفق  واجلهد  للوقت 
قطاعات  ان  متتوؤكتتدا  املتبعة، 
انتفا�صة  �صت�صهد  الداخلية  وزارة 
خالل  الكرام  للمواطنن  خدمية 

اال�صهر القادمة.
اآلية  حتديث  مبوا�صلة  ووجتته 
با�صتخدام  والتتتتتو�تتصتتع  التتعتتمتتل 
جممل  يف  احلتتديتتثتتة  التقنيات 
اخلتتتدمتتتات ملتتواكتتبتتة التتتتتطتتور 
التكنولوجي الذي يحقق ال�رعة 
والدقة يف اإجناز اخلدمات وتقدمي 
خدمة اأف�صل للمواطنن والت�صهيل 
»الهدف  هو  هذا  ان  قائال  عليهم 

االأ�صمى الذي نعمل الأجله«.
عن  ال�صباح  ثامر  ال�صيخ  واعرب 
�صكره للعاملن يف قطاع اجلن�صية 
جتتهتتودهتتم  مثمنا  واجلتتتتتتوازات 
املبذولة وعملهم الدوؤوب من اأجل 

تقدمي خدمة اأف�صل للمواطنن.
بعدها  الداخلية  وزيتتر  وانتقل 
حيث  االإقامة  �صوؤون  قطاع  اإلتتى 
االإدارة  بتتتزيتتتارة  جتتولتتتتته  بتتتداأ 
يف  وكان  االإقامة  ل�صوؤون  العامة 
الداخلية  وزارة  وكيل  ا�صتقباله 

اللواء  االإقامة  ل�صوؤون  امل�صاعد 
قيادات  من  وعدد  الرج�ص  اأنور 
ثامر  ال�صيخ  نقل  حيث  القطاع 
القيادة  وتقدير  حتيات  ال�صباح 
جميع  اإلتتى  العليا  ال�صيا�صية 

منت�صبي القطاع.
و�صاهد ال�صيخ ثامر ال�صباح بعد 
املديرين  من  مرئيا  عر�صا  ذلك 
�رحا  ت�صمن  بالقطاع  العامن 
يقدمونها  التتتتتي  االأعتتتمتتتال  عتتن 
االإلكرونية  واخلدمات  للجمهور 
للمواطنن  االإدارة  تقدمها  التي 
واملقيمن عر املوقع االإلكروين 
الظروف  ظل  وذلتتك يف  لتتلتتوزارة 
البالد  بها  متر  التي  اال�صتثنائية 

يف مواجهة فريو�ص كورونا.
باخلدمات  الداخلية  وزير  واأ�صاد 
التتتتتي يتتقتتدمتتهتتا قتتطتتاع �تتصتتوؤون 
واملقيمن  للمواطنن  االإقتتامتتة 
وت�صخري كافة الت�صهيالت الإجناز 
وال�رعة  بالدقة  معامالتهم 

الالزمة.
امل�صتقبلية  اخلطط  على  واأثنى 
للقطاع التي تهدف جميعها جلعل 
اإلكرونية  املقدمة  اخلتتدمتتات 
�صكره  موجها  االإجنتتتاز  ل�رعة 
للعاملن يف قطاع �صوؤون االإقامة 
على جهودهم املخل�صة يف خدمة 

املواطنن واملقيمن.

• ال�شيخ ثامر العلي خالل ج�لته على قطاعي اجلن�شية واجل�ازات و�ش�ؤون الإقامة

طالب بتحويل الخدمات من ورقية إلى إلكترونية

وزير الداخلية: تسهيل إجراءات المراجعين

• جانب من مناق�صة م�روع تطوير املناهج وحتديد الوثائق املرجعية لها

• اثناء انفجار ال�صهريج

ستتم مراجعة الكتب والمصنفات الفنية ونشر المحتوى الثقافي

قطاع الشؤون الثقافية بـ»األوقاف« أعلن خطة 2021
ال�صوؤون  لقطاع  امل�صاعد  التتتوزارة  وكيل  اأعتتلتتن 
االإ�صالمية  وال�صوؤون  االأوقتتتاف  بتتوزارة  الثقافية 
 2021 للعام  القطاع  خطة  عن  العتيبي  بتتدر  م. 
الهوية  بتعزيز  اال�صراتيجية  اأهتتدافتته  وحتقيق 
جتهيز  مت  حيث  والعربية،  واالإ�صالمية  الثقافية 
اخلا�صة  الثقافية  والفعاليات  االأن�صطة  واإعتتداد 
بن�ر وتاأ�صيل الهوية الثقافية االإ�صالمية والعربية 
ون�ر وتعزيز الو�صطية واالعتدال الفكري و�صمان 

التوا�صل لتحقيق التنمية االأ�رية واملجتمعية.
خدماته  بتقدمي  يقوم  القطاع  اأن  العتيبي  واأكتتد 
الثقافة  اإدارة  وهتتي  التابعة  بتتاإداراتتته  للجمهور 
التاأهيل  واإدارة  االأ�رية  التنمية  واإدارة  االإ�صالمية، 
والتقومي، واإدارة امل�صجد الكبري، ومكتب التوجيه 
اأفراد  مع  التوا�صل  على  حري�صة  وهي  املجتمعي، 
املجتمع يف املرحلة املقبلة يف ظل ما �صهده العامل 
من جائحة كورونا وتطبيق االإجراءات االحرازية، 
من خالل القيام بدور القطاع التوجيهي يف املجتمع 
وبرامج  االإلكرونية  االأنظمة  ا�صتخدام  خالل  من 

التوا�صل عن بعد مع اجلمهور.
والقادمة  احلالية  املرحلة  اأن  العتيبي  واأ�صاف 
الكتب  مراجعة  �صيتم  فاإنه  القطاع  خلطة  ووفقا 
وامل�صنفات الفنية ون�ر املحتوى الثقايف من خالل 
من  عدد  الأكر  واإتاحة  للوزارة  االإ�صالمية  البوابة 
اجلمهور باال�صتفادة من االإ�صدارات وتقدمي الفال�صات 
التوعوية واملحا�رات بنظام االونالين بالتعاون 
االأ�رة  جتاه  م�صوؤولية  للقطاع  كما  ال�ركاء،  مع 
االأوقاف  وزارة  ور�صالة  لروؤية  واملجتمع وحتقيقا 
وال�صوؤون االإ�صالمية ومواكبة لتطورات املجتمع فاإن 
والوقوف  واالأ�رة  الفرد  القطاع يعمل على توعية 
لتقييمها  االجتماعية  والظواهر  امل�صكالت  على 
حللها،  املنا�صبة  واالقتتراحتتات  احللول  واإيجاد 
الرامج  من  العديد  �صت�صهد  القادمة  فاملرحلة 
اأ�رة،  �صعادة  برنامج  برامج:  ومنها  والفعاليات 
وبرنامج  يتتدي«،  بن  »م�صتقبلي  ومعر�ص  ملتقى 
»ا�صت�صارات وحوارات اأ�رية، وبرنامج »كلنا وطن« 
مدرب،  اإعداد  وبرنامج  الوطنية،  الهوية  لتعزيز 

حزمة  �صمن  والفعاليات  التترامتتج  من  والعديد 
لتعزيز  وبرامج  للجمهور،  تقدميها  يتم  متكاملة 
باالإ�صافة  ح�صارية،  كواجهة  الكبري  امل�صجد  دور 
واالجتتتاهتتات  القيم  تنمية  يف  القطاع  دور  اإلتتى 
ونتتزالء  املتتركتتزي  ال�صجن  نتتزالء  لتتدى  االإيجابية 
و�صحايا  االأحتتتداث  رعاية  ونتتزالء  النف�صي  الطب 
العنف االأ�ري وتقدمي الرعاية الربوية واملهنية 
�صخ�صيتهم  وبناء  للمنت�صبن  وال�صلوكية  والنف�صية 

االإن�صانية يف اإطار مبادئ القيم االإ�صالمية.
اال�صراتيجية  خطته  ووفتتق  القطاع  اأن  وبتتن 
يف  املتمثلة  التتتتوزارة  قيم  تعزيز  على  قتتائتتم 
والو�صطية  وال�راكة  املوؤ�ص�صي  والعمل  التميز 
هي  تعتر  فالقيم  وامل�صوؤولية،  وال�صفافية 
على  ت�صاعدنا  التي  والرا�صخة  الثابتة  املعتقدات 
يوؤثر  الذي  دليلنا  وهي  فاعلية،  بكل  العمل  اأداء 
الثابت  االعتقاد  متثل  وهي  وجناحنا  تقدمنا  يف 
اجلميع  يف�صلها  وطريقة  اأ�صلوبا حمددا  هناك  وان 

العمل والتعامل فيما بينهم. الأداء 



واللوحات  االعالنات  انت�شار  يعد 
امل��خ��ال��ف��ة غ���ر امل��رخ�����ش��ة 
العامة  ال�شوارع  يف  والع�شوائية 
ال�شكنية  واملناطق  والطرقات 
ح�شاري  غ��ر  مظهرا  ال��ب��الد  يف 

وت�شويها للمنظر العام.
ت�شنها  التي  االزالة  ورغم حمالت 
وقيامها  با�شتمرار  الكويت  بلدية 
بتوفر م�شاحات واأعمدة خم�ش�شة 
يف  االع��الن��ات  لن�رش  ومرخ�شة 
االعالنات  ظاهرة  ان  اإال  ال�شوارع 
يف  م�شتمرة  ت��زال  ال  الع�شوائية 

حتد وا�شح و�شافر للقانون. 
االأخ���رة،  االآون����ة  يف  وازدادت 
ظاهرة و�شع املل�شقات االإعالنية 
املختلفة،  التجارية  لالأن�شطة 
املباين  اأب���واب  اأو  اأ���ش��وار  على 
وامل��ن��ازل، االأم���ر ال��ذي يعترب 
العامة  املمتلكات  على  تعديا 
ت�شويه  يف  ويت�شبب  واخلا�شة، 
لل�شارع،  احل�����ش��اري  امل��ن��ظ��ر 
االإع��الن��ات  ه��ذه  ن��رى  ما  فكثرا 
التي  الع�شوائية،  واملل�شقات 
غالبا ما تكون باللغة االإنكليزية 
عن  �شاحبها  ليعلن  والعربية، 
مفرو�شة  �شقة  اأو  غرفة  وج��ود 
لالإيجار، وا�شعا العنوان، ورقم 
الهاتف لال�شتعالم، اأو اإعالنا عن 
بع�ض اأن�شطة املحالت التجارية، 

الع�شوائية  االإعالنات  وغرها من 
االأخرى، التي يكون الهدف االأول 
بهذا  اجل���دران  على  و�شعها  من 
وعدم  امل��ال  توفر  هو  ال�شكل، 
اجلهات  يف  الن�رش  مقابل  الدفع 
وغرها  ال�شحف  مثل  املعتمدة، 
والتوا�شل،  االإع��الم  و�شائل  من 
وو�شوال  �شهولة  اأك��ر  اأنها  كما 
للفئة املق�شودة من نظرتها التي 
االنرتنت  مواقع  على  يتم و�شعها 
البيع  اأم����ور  يف  املتخ�ش�شة 

وال�رشاء.
يف  النظر  اإع���ادة  من  الب��د  لذلك 
وتغرمي  االإع��الن��ات،  ه��ذه  و�شع 
على  ي�رشون  الذين  املخالفني 
العام  املنظر  وت�شويه  املخالفة 
املمتلكات  على  والتعدي  لل�شارع 
العامة واخلا�شة، واأي�شا ظاهرة 
ت��وزي��ع ال��ك��ت��ي��ب��ات ال��دع��ائ��ي��ة 
املطبوعة،  الورقية  واالإعالنات 
واالأن�شطة  ال�شلع  ع��ن  ل��الإع��الن 
خالل  من  واخلدمية،  التجارية 
والعمارات  املنازل  اأمام  و�شعها 
ال�شكنية وزجاج ال�شيارات، االأمر 
واأرخ�ض  تكلفة  اأقل  يعترب  الذي 
االأن�شطة،  ه��ذه  الأ�شحاب  ثمنا 
تلوث  نف�شه  الوقت  يف  ولكنها 
لل�شكل  وت�شيء  املحيطة  البيئة 

احل�شاري للدولة.

تكاثر  م��ن  م��واط��ن��ون  وا�شتكى 
االإع��الن��ي��ة  املل�شقات  وت��ن��اث��ر 
االإن��ارة يف  على اجل��دران واأعمدة 
واأثرها  الكويت  مناطق  من  كثر 
ب�شبب  العام  املظهر  ت�شويه  يف 
من  خاطئة  و�شلوكيات  ت�رشفات 

بع�ض اأفراد اجلمهور.
العتيبي  حممد  املواطن  وتذمر 
»تغزو«  التي  الظاهرة  تلك  من 
اأو  ا�شتئذان  دون  م��ن  �شوارعنا 
املعنية،  اجلهات  من  ترخي�ض 
يف  املخت�شة  اجل��ه��ات  منا�شدًا 
الرقابة  تفعيل  والبيئة  البلدية 
على  �شارمة  عقوبات  وف��ر���ض 
باعتباره  االأم���ر  بهذا  يقوم  م��ن 
هذه  اأ�شحاب  ل��ردع  االأمثل  احلل 

املخالفات.
هذه  ك��رة  »ال�شاهد«  ور���ش��دت 
ت�شوه  التي  الورقية  املل�شقات 
نف�شها  وتفر�ض  ال��ع��ام  املنظر 
ا�شتئذان  دون  م��ن  امل���ارة  على 
اجلهات  من  ر�شمي  ترخي�ض  اأو 
مطالبة  ا�شتدعى  م��ا  املعنية، 
�شكان بع�ض املناطق من اجلهات 
بت�شديد  ب��ال��دول��ة  املخت�شة 
املظهر  على  ح��ف��اظ��ًا  ال��رق��اب��ة 
يتم  اأن  على  للبالد،  احل�شاري 
من  الع�شوائية  املل�شقات  تنظيم 
لوحة  تو�شع  بحيث  البلدية  قبل 

اإعالنات يف االأحياء بر�شم مايل.
اإن  احلمد  حممد  امل��واط��ن  وق��ال 
االإع��الن��ي��ة  املل�شقات  انت�شار 
املناطق  �شوارع  بني  والدعائية 
رغم  ح�شارية  غر  �شورة  �شكل 
ذات  مفردات  على  بع�شها  احتواء 
طابع اإ�شالمي وال يجوز رميها بهذه 
حتتوي  اأن  ميكن  كما  ال�شورة، 
اأو  م��واد  على  املن�شورات  ه��ذه 
�شور غر �شاحلة للن�رش، موؤكدا 
اأن ال�شبب احلقيقي ال�شتمرار هذه 
الرقابة  �شعف  هو  ال�شلوكيات 
وامل��ت��اب��ع��ة م��ن ق��ب��ل اجل��ه��ات 
املخالفات،  بتحرير  املعنية 
موزعي  عمل  تنظيم  ع��ن  ف�شال 
االإع���الن���ات ال��ذي��ن ي��ق��دم��ون من 
املن�شورات  توزيع  على  جانبهم 
االإعالنية لل�رشكات ب�شكل ع�شوائي 
بع�شها  وتعليق  الطرقات،  يف 
وال�شيارات  املنازل  اأب��واب  على 
اخلا�شة وكذلك توزيع جزء منها 

اأمام امل�شاجد يوم اجلمعة.
التي  والقوانني  القواعد  ورغ��م 
حت�شني  بهدف  البلدية  و�شعتها 
االإعالنية  للوحات  العام  املظهر 
واملرافق  وامليادين  ال�شوارع  يف 
العديد  اأ�شحاب  اأن  اإال  العامة، 
مل  رمب��ا  بع�شهم  اأو  املحال  من 
اأو  القوانني،  تلك  »ي�شتوعب« 

االأ�شا�ض،  من  علما  بها  يحط  مل 
االأم����ر ال���ذي اأوج����د ح��ال��ة من 
االإخ��الل  يف  و�شاهم  الع�شوائية 
باملظهر العام لالأر�شفة واملرافق 
�شيئة عن  واأعطى �شورة  العامة، 
رغم  وامل��ح��ال،  ال�����ش��وارع  تلك 
اجلهود املبذولة من قبل اجلهات 
البلدية  وت��ن��ظ��م  امل�����ش��وؤول��ة، 
با�شتمرار حمالت توعية م�شاحبة 
حلمالت التفتي�ض التي يتم خاللها 
باملوؤ�ش�شات،  املوظفني  توعية 
خمالفة  عواقب  من  وحتذيرهم 
اإلى  اإر�شادهم  القانون، ف�شال عن 
لرتخي�ض  ال�شليمة  االإج����راءات 
البلدية  ط��ري��ق  ع��ن  االإع���الن���ات 
امل��خ��ت�����ش��ة، وذل����ك ل��ل��ح��د من 
للنظافة  امل��ن��اف��ي��ة  ال��ظ��واه��ر 
املل�شقات  فيها  مب��ا  ال��ع��ام��ة 
على  وال��ك��ت��اب��ات  الع�شوائية 
اجلدران والبطاقات الدعائية على 
املركبات واأبواب املنازل ب�شورة 
هذه  لكن  العام،  املظهر  ت�شوه 
الظاهرة ترتكز خ�شو�شا بالعديد 
ال  اأنه  اإال  التجارية،  االأحياء  من 
االأف��راد  على  التجاوزات  تقت�رش 
فقط بل تطال العديد من موؤ�ش�شات 
القطاع اخلا�ض، والتي تعمد اإلى 
على  االإعالنية  املل�شقات  و�شع 

زجاج املحال االأمامي.

)ت�شوير: فوؤاد ال�شيخ(

• اإعالن ع�شوائي يغطي دليل املناطق

• ع�شوائية االإعالنات و�شلت اإلى املناطق النموذجية

• ت�شويه املحوالت• املحال التجارية حتولت حلائط اإعالنات
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ظاهرة تشوه شوارع الكويت وطرقاتها وتنافي النظافة العامة

• واجهات المباني والسيارات والمحال التجارية طالتها الملصقات اإلعالنية • تعيق الرؤية أمام سائقي السيارات وتتسبب في الحوادث

اللوحات اإلعالنية العشوائية ... دون استئذان أو ترخيص

• االإ�شارات املرورية واإعالن ع�شوائي

• اللوحات االإر�شادية مل ت�شلم
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اقتصادية
شؤون

الحياة في 2025 ... عالم العمل
أكثر مرونة وشمولية

»بيتكوين« تقفز 7 آالف دوالر 
في أول 6 جلسات من 2021

علم االقتصاد... يعبر عن العديد
من التفاصيل الدقيقة للمحفزات والدوافع

طهران قد تخسر 100 مليون دوالر سنويًا بعد فتح األجواء أمام قطر

قال ريكاردو هو�سمان من كمربيدج 
يف  عاملا  تكون  �أن  يجب  »ال  �إن��ه 
حتى  بال�رضورة  �لع�سبي  �جلهاز 
ت��ر�ه  م��ا  ي��ح��دد  دم��اغ��ك  �أن  تفهم 
تفعل  ما  بقدر  �الأق��ل  على  عيناك 
مو��سيع �الإدر�ك �ملرئية. وهذه هي 
يف  �لو�سوح  من  �أكرب  بقدر  �حلال 
يعك�س  �لذي  �الجتماعي،  �ل�ع�اَل�م 
يف  كامنة  مفاهيم  �الأم��ر  عموم  يف 
�� مثل �حلرية،  بالفعل  عقل �ملرء 
�أو  �لف�ساد،  �أو  �لدميقر�طية،  �أو 
متخ�س�سا  كنت  �إذ�  ولكن  �لفقر. 
�أن  يعني  ه��ذ�  ف��اإن  �القت�ساد،  يف 
من  �لعامل  روؤية  على  َب  َت�َدَرّ عقلك 
�لبو�عث  من  �إ�سافية  طبقة  خالل 

و�ملحفز�ت«.
 و�ملحفز�ت موجودة يف كل مكان، 

وقد طور �أهل �القت�ساد �إطار مفاهيم 
ثريا دقيقا لفهم كل �لطرق �لتي قد 
فنحن  �ملحفز�ت.  هذه  بها  تت�سوه 
�الأخالقية،  �ملخاطر  عن  نتحدث 
وم�ساكل  �ملعاك�س،  و�الخ��ت��ي��ار 
وم�ساكل  �مل�سرتكة،  �ملجمعات 
�خلارجية،  و�لعو�مل  �لوكالة، 
و�ال�ستبعاد،  �لريع،  عن  و�لبحث 
و�مل��ن��اف�����س��ة، وق����وة �ل�����س��وق. 
�ملفاهيم،  ب��ه��ذه  وباال�ستعانة 
تف�سري  �القت�ساد  خ��رب�ء  ي�ستطيع 
ما  �سخ�س  يجعل  قد  �لذي  �ل�سبب 
ن�شاط  من  ينبغي  مما  باأقل  يقوم 
�لعمل،  �أو  �ال�ستثمار،  »مثل  ح�سن 
�أكرث  �أو  �لعامة«،  �ل�سلع  توفري  �أو 
»مثل  �شيئ  ن�شاط  من  ينبغي  مما 
�إح���د�ث  �أو  �مل��ت��ه��ورة  �مل��ج��ازف��ة 

�لتلوث«. من هذ� �ملنظور، ميكننا 
�إلى  �لعامل  م�ساكل  �أغلب  نعزو  �أن 

حمفز�ت �أو دو�فع م�سوهة.
يحذرنا  �لقدمية  �الأمثلة  �أحد  ولكن 
�أنها  على  م�سكلة  ك��ل  روؤي���ة  م��ن 
بيدك  حتمل  �أن��ك  ملجرد  م�سمار 
�القت�ساد  علم  �أن  ورغ��م  مطرقة. 
�لعديد  ع��ن  يعرب  �أن  �ملمكن  م��ن 
للمحفز�ت  �لدقيقة  �لتفا�سيل  من 
تطوير  على  عمل  فقد  و�ل��دو�ف��ع، 
�لطرق  من  ن�سبيا  �أ�سيق  جمموعة 
و�سف  خاللها  م��ن  ميكننا  �ل��ت��ي 
بها.  تنمو  �لتي  و�لكيفية  �لقدر�ت 
لكن �لقدر�ت ت�سكل �أهمية و��سحة. 
�سيئا  يفعل  ال  ما  �سخ�س  كان  فاإذ� 
هذ�  يكون  فرمبا  كمجتمع،  نقدره 
ر�جعا �إلى عدم قدرته، ولي�س الأنه 

نقطة  تخلف  ذل��ك.  يف  ر�غ��ب  غري 
عو�قب  �القت�ساد  يف  هذه  �ل�سعف 
للنمو  فهمنا  على  �مل��دى  بعيدة 
�القت�سادي و�لتنمية، و�لذي يتعلق 
�الجتماعي  بالرت�كم  �أ�سا�سي  ب�سكل 
حني  يف  و  �الإنتاجية.  للقدر�ت 
�الختيار�ت  على  �ملحفز�ت  توؤثر 
�خليار�ت  بني  �ملرء  يتخذها  �لتي 
�لتي يو�جهها، فاإن �لقدر�ت حتدد 
�لنمو  يتعلق  �ملتاحة.  �خليار�ت 
هذه  بتو�سيع  و�لتنمية  �القت�سادي 
�خليار�ت وبالتايل فاإنهما يعتمد�ن 
ب�سكل �أ�سا�سي على �ل�سيا�سات �لتي 
تر�كم  ت�سهيل  �أو  تعمل على حتفيز 
�لقدر�ت. ومع ذلك، ب�سبب �لرتكيز 
َق��رض� على �ملحفز�ت، تنتهي �حلال 
�ل�سيا�سات  و�سناع  �القت�ساد  باأهل 

فقط.،  �مل�سامري  عن  �لبحث  �إلى 
ونادر� ما ي�سع �القت�ساديون �لذين 
يدر�سون هذه �مل�ساألة يف �عتبارهم 
�إذ� كانت �لدولة لديها �لقدر�ت  ما 
�لالزمة الإنتاج �ملنتجات �ملنا�سبة 
ت�ساعد  هل  �ملنا�سبة.  ب��اجل��ودة 
خف�س  �إل��ى  �لر�مية  �ل�سيا�سات 
و�حلد  �لتجارية  �حلماية  حو�جز 
هذه  تعزيز  يف  �لنقل  تكاليف  من 
�ملتز�يدة  �ملناف�سة  �أن  �أو  �لقدرة؟ 
يف �ل�سوق �ملحلية تعرقل �لت�سنيع 
�لتفاو�س  على  �لقدرة  وُت��س�ِع�ف 
مع �ل�رضكات �الأجنبية؟ بدون �لنظر 
�إلى �لكيفية �لتي قد توؤثر بها هذه 
�لقدر�ت،  تر�كم  على  �ل�سيا�سات 
ي�سبح من غري �ملمكن حتى تقييمها 

على �لنحو �لالئق.

خمتار�ت  جملة  حترير  رئي�س  ق��ال 
يف  ن��اج��ي،  عبا�س  حممد  �إي��ر�ن��ي��ة 
من  �إن���ه  »�ل��ع��رب��ي��ة«،  م��ع  مقابلة 
مليون   100 �إي��ر�ن  خ�سارة  �ملرجح 
دوالر �سنويًا بعد فتح �الأجو�ء �لعربية 
كانت  بعدما  �لقطري،  �لطري�ن  �أمام 
�أمام  �أجو�ئها  ت�ستفيد م�سبقا من فتح 
وتابع  القطرية.   اجلوية  اخلطوط 
�خلناق  من  �سيزيد  ذل��ك  �أن  ناجي 
�إير�ن يف ظل �سيا�سة  �القت�سادي على 
ال�شغط الق�شوى املتمثلة بالعقوبات 

�الأمريكية على طهر�ن.
�ل�سعودي  �خلارجية  وزي��ر  وك��ان 
�الأمري في�سل بن فرحان، قد �أكد �م�س 
�أن  للعربية،  �سوؤ�ل  على  رد�  �الول 
�التفاق يت�سمن عودة كاملة للعالقات 

مع قطر.
م��وؤمت��ر �سحايف  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
م�سرتك مع �أمني عام جمل�س �لتعاون 
�ل�41  �لقمة  بيان  عقب  �خلليجي 
�خلليج  ل���دول  �ل��ت��ع��اون  ملجل�س 
على  �أك��د  �ل��ذي  �لعال،  يف  �لعربي 

�خلليج  دول  وتكاتف  �ل�سف  وح��دة 
و�لتدخالت،  �لتهديد�ت  وج��ه  يف 
�سفحة  طي  على  �لعال  بيان  �أكد  كما 
و��ستقر�ر  �أم��َن  يحفظ  مبا  �ملا�سي 
عدم  على  �التفاق  مت  وق��د  �خلليج. 
دول��ة،  �أي  و�أم��ن  ب�سيادة  �مل�سا�س 
�خلليجية  �لقمة  يف  �التفاق  مت  كما 
�ل�سيا�سية  �مل��و�ق��ف  تن�سيق  على 
وعلى  �لتعاون  جمل�س  دور  لتعزيز 
دول  �أمن  تهدد  �لتي  �جلهات  مكافحة 
�خلليج وتعزيز �لتعاون يف مكافحة 

�لتنظيمات �الإرهابية.
�لعال  بيان  �سدد  �أخ���رى،  جهة  من 
�مل�ساريع  تنفيذ  ��ستكمال  على  �أي�سا 

�القت�سادية �ملتفق عليها �سابقا.
�لعهد  ويل  بني  لقاء  �لقمة  و�سهدت 
�سلمان  بن  حممد  �الأم��ري  �ل�سعودي 
�آل  حمد  بن  متيم  �ل�سيخ  قطر  و�أمري 
�ل�سعودية  عالقة  ��ستعر�س  ث��اين 
�أعمال  �لثالثاء  و�نطلقت  وق��ط��ر.  
لدول  �لتعاون  ملجل�س  �ل�41  �لقمة 
بدعوة  �لعال،  يف  �لعربي  �خلليج 

�سلمان  �مللك  �ل�سعودي  �لعاهل  من 
بن عبد�لعزيز، وبرئا�سة ويل �لعهد 
�ل�سعودي، وبح�سور كبري م�ست�ساري 
كو�سرن،  غاريد  �الأمريكي  �لرئي�س 
�سامح  �مل�رضي  �خلارجية  ووزي��ر 
بيان  على  �التفاق  مت  حيث  �سكري، 
�لعال باالإجماع،  �لقمة �خلليجية يف 
خالل  �لبيان  على  �مل�ساركون  ووقع 
وقعت  كما  �الفتتاحية.  �جلل�سة 
م�رض على �لبيان، بح�سب �خلارجية 

�مل�رضية.

يف  �إنه  مطلع  �قت�سادي  تقرير  ك�سف 
مرونة  �أك��رث  �لعمل  �سيكون   2025
و�سمولية لبع�س منا، و�أكرث وح�سية 
وتفتتا اإلى وحدات �شغرية وغري اآمن 

الآخرين.
��ستقرو�  �ل��ذي��ن  �مل��ه��رة  �ملهنيون 
بالفعل يف �سوق �لعمل عندما �رضبت 
�أزمة كوفيد - 19 �سي�ستمتعون بثمار 
 .2025 بحلول  »�ل��ه��ج��ني«  �لعمل 
يومني  �أو  يوما  منهم  كثري  و�سيعمل 
مل  �حل�سور  الأن  نظر�  �مل��ن��زل.  يف 
يعد �رضطا �أ�سا�سيا للتقدم �لوظيفي، 
�ستجد �لن�ساء �ملحرتفات من �الأ�سهل 
على  �ملهنية  حياتهن  على  �حلفاظ 
لديهن  يكون  �ل�سحيح عندما  �مل�سار 

�أطفال.
و�سيبد�أ عدم �لتو�زن بني �جلن�سني يف 
�ل�رضكات يف �لتح�سن. تطبيع �لعمل 
عن بعد �سيوفر فر�سا للموهوبني يف 
�لدول �لنامية للعمل لدى �ل�رضكات يف 
العامل الغني، لكن من دون اإجراءات 
�القت�سادية،  �ل�سيا�سة  يف  ق��وي��ة 
�أ�سو�أ  �سيكون   2025 يف  �لعمل  عامل 
�ستوؤدي  �آخرين.  لكثريين  بالن�سبة 
معدالت �لبطالة �ملرتفعة يف �الأعو�م 
�لقدرة  تاآكل  �إل��ى  �لوباء  تلي  �لتي 
للعاملني  �أ�سال  �ل�سعيفة  �لتفاو�سية 
�ملنخف�سة.  �ملهار�ت  وذوي  �ل�سباب 
مبجموعة  �ل�����رضك��ات  و�ستحتفظ 
�لذين يحظون  �أ�سا�سية من �ملوظفني 
�لتعيينات  لكن  ج��ي��دة،  مبعاملة 

�لياقات  ذوي  وظائف  يف  �جل��دي��دة 
�ستكون  �لبي�ساء  و�لياقات  �لزرقاء 
ب�سكل متز�يد على �أ�سا�س عقود موؤقتة 

�أو م�ستقلة.
نوبات  �ستكون  لل�سباب  وبالن�سبة 
�لبطالة �سائعة، �سي�سبح من �ل�سعب 
�لعثور على �أرباب عمل على ��ستعد�د 
�أو  �لتقدم  �أو  بالتدريب  لتزويدهم 

�ملعا�سات �لتقاعدية.
غا�سبني  �سيكونون   ،2025 وبحلول 
كل  املكتب  اإلى  والو�شول  للغاية، 
�سباح يف �ساعة حمددة لق�ساء �لوقت 
�لروؤ�ساء  م��ع  �مل�ساحة  وم�ساركة 
ينظر  ك��ان  عمل  طريقة   – و�ل��زم��الء 
�إليها على �أنها ثابتة – �نقلبت ب�سبب 

فريو�س كورونا �جلديد.
و�الآن، �لعمل من �ملنزل هو �الجتاه 
�ليابان،  يف  وحت��دي��د�  �ل��ع��امل��ي. 
قوة  متوقع  غري  ب�سكل  �لوباء  �أ�سبح 
د�فعة ور�ء �نهيار �لتوظيف �لتقليدي 

على �لطر�ز �لياباين.
و�أعلنت جمموعة كريين �ليابانية يف 
بدالت  دفع  عن  �ستتوقف  �أنها  �أكتوبر 
�آالف  �أربعة  لنحو  �ل�سفر  ت�ساريح 
موظف يف �رضكات �ملجموعة �الأربع، 
عمل  ب��دل  �ستدفع  ذل��ك،  عن  عو�سا 
دوالر�«   29« ين  �آالف  ثالث  بعد  عن 
نظام  �إلى  �ل�رضكة  �ستتحول  �سهريا. 
با�ستثناء  بعد،  عن  �لعمل  على  قائم 
�ملوظفني �لذين ي�سعب عليهم �لعمل 
يف  يعملون  �ل��ذي��ن  مثل  ب��ع��د،  ع��ن 

�مل�سانع و�ملر�فق �للوج�ستية.
�إبد�ع  الإلهام  كريين  �رضكة  وكافحت 
�لقليلة  �الأع��و�م  مد�ر  على  �ملوظفني 
�ملا�سية، لكن �لعمل عن بعد – �لذي 
��سطرت لتقدميه ب�سبب كوفيد - 19 – 

منح �ل�رضكة بع�س �الأفكار �جلديدة.
�لعمل عن بعد  »�أدى  �ل�رضكة:  وتقول 
الأنهم  �ملوظفني  معنويات  رفع  �إلى 
لتقديرهم  وفقا  �لعمل  ي�ستطيعون 
�إلى  �ل��وب��اء  دفعها  كما  �خل��ا���س«. 
�إ�سالحات �لعمل على م�ستوى  تعزيز 
�حلظر  رفع  ذلك  يف  مبا  �ملجموعة، 

عن �لوظائف �جلانبية.
�لتوظيف  على  �الآن  �الهتمام  ويرتكز 
�أمر  وه��و  �ملهام،  على  يركز  �ل��ذي 
�سائع يف �أوروبا و�لواليات �ملتحدة. 
تقول كربى �ل�رضكات �ليابانية، مبا 
يف ذلك هيتا�سي وفوجيت�سو و�سي�سيدو 
يف  �ستدخله  �إنها  �ليابان،  و�سومبو 
�أن  �ل�رضكات  على  ويتعني  �أعمالها. 
و�أهد�ف  م�سوؤوليات  للموظفني  حتدد 
�الأهد�ف.  لتحقيق  مطلوبة  ومهار�ت 
�ملهام  على  يركز  �ل��ذي  �لتوظيف 
�لعمل  م��ع  طبيعي  ب�سكل  يتنا�سب 
به  �لقيام  يجب  م��ا  الأن  بعد،  ع��ن 
وزمان  مكان  عن  النظر  بغ�ض  وا�شح 
ميكن  لوظائفهم.  �ملوظفني  �أد�ء 
لل�رضكات �أي�سا حت�سني �الإنتاجية من 
�ملنا�سبني  �الأ�سخا�س  تعيني  خالل 
ملهار�ت  وفقا  �ملنا�سب  �لعمل  يف 

�ملوظفني.

�إلى  »بيتكوين«  م�سفرة  عملة  �أ�سهر  قفزت 
�ألف   35 فوق  �أم�س  جديد  قيا�سي  م�ستوى 
دوالر�   35844 م�سجلة  م��رة،  الأول  دوالر 
�لتي  »بيتكوين«  �رتفاعات  للوحدة.فاإن 
�لعمالت  من  �الأ�سد  ن�سيب  على  ت�ستحوذ 
�مل�سفرة، و�سلت �إلى 24% منذ مطلع �لعام 
مبا  مرتفعة  فقط«،  جل�سات  »�ست  �جلديد 
قيمته 6911 دوالر� عن م�ستوياتها �مل�سجلة 
البالغة   2020 �ملا�سي  �ل��ع��ام  بنهاية 

28933 دوالر�.
�لعملة  �سجلت   ،2020 ع��ام  مطلع  ومنذ   
من  �ل�13  يف  م�ستوياتها  �أدن��ى  �مل�سفرة 
بد�ية  لالأوقية  دوالر   4001 عند  م��ار���س 
�القت�ساد�ت  غلق  �سدمة  مع  �جلائحة  تف�سي 
لل�سناعة،  عليها  �لطلب  وتر�جع  و�حلدود 
ع�رضة  »نحو  �لقاع  هذ�  من  �سعدت  لكنها 
�أ�سهر« بنحو 700% يف �لوقت �حلايل ح�سب 

�أ�سعار 6 يناير 2021.
�لعمالت  �سيدة  �سجلت  �أن  بعد  ذلك  ياأتي 
�مل�سفرة »بيتكوين« بنهاية عام 2020 �أعلى 
�إغالق يف تاريخها على �الإطالق عند 28933 
�ألف دوالر للوحدة، مرتفعة بن�سبة %302، 
كانت  حيث  دوالر�،   21737 ي��ع��ادل  مب��ا 
�أغلقت عام 2019 عند م�ستوى 7196 دوالر�.

بالعمالت  يهتمون  �مل�ستثمرون  و�أ�سبح 
ويخ�س�سون  »بيتكوين«،  خا�سة  �مل�سفرة، 
ما  �ال�ستثمارية،  حمافظهم  من  ج��زء�  لها 
على  �ست�سيطر  �ل�ساعدة  �ل�سوق  �أن  يرجح 
�لعملة، كما �أن �العتقاد �ملتز�يد باأن عملة 
»بيتكوين« �شتكون مبنزلة حتوط فاعل �شد 

�الرتفاع �ملحتمل للت�سخم يدعم �سعرها.
دول  يف  �حلكومات  �أن  خا�سة  ذل��ك  ياأتي 
�لعامل تزيد من معدالت �الإنفاق برتيليونات 
لتمويل  �أ�سابيع،  غ�سون  يف  �ل���دوالر�ت 
�إل��ى  تهدف  �لتي  �لتحفيزية،  بر�جمها 
عن  �لناجم  �القت�سادي  �ل�����رضر  تخفيف 

جائحة كورونا.

متلك  ال  �مل�سفرة  �الفرت��سية  و�لعمالت 
ل�سيطرة  تخ�سع  وال  مت�سل�سال  رق��م��ا 
كالعمالت  �ملركزية،  و�لبنوك  �حلكومات 
عرب  فقط  بها  �لتعامل  يتم  بل  �لتقليدية، 
لها. فيزيائي  وجود  دون  �الإنرتنت،  �سبكة 
وكان غمو�س �سوق �لعمالت �مل�سفرة يثني 
التحوط  �شناديق  مثل  امل�شتثمرين،  بع�ض 
�لرقابة  ت�سديد  �لعائلية، لكن  و�حل�سابات 

�ساعد على تهدئة تلك �ملخاوف.
تبدو  �مل�سفرة  �لعمالت  �جلائحة  وجعلت 
�أبعد من كونها دعاية رقمية خال�سة، حيث 
��سرتى كثري من �الأ�سخا�س عملة »بيتكوين« 
بكميات كبرية، خوفا من �أن تخف�س �لبنوك 
»�الحتياطي  ي��ق��وده��ا  �ل��ت��ي  �مل��رك��زي��ة، 
عمالتها،  قيمة  �الأم��ريك��ي،  �ل��ف��ي��در�يل« 
منذ  �أ�سعاف  خم�سة  من  �أكرث  �سعرها  وز�د 
�ال�ستثمار�ت  �أهم  �أحد  ما يجعلها  »مار�س«، 

يف 2020.
كوفيد  ب�سبب  �الإغ��الق  لعمليات  و��ستجابة 
�الأم��ريك��ي��ون  �مل�����س��وؤول��ون  ك���ان   ،19  -
و�ثقني باأنه ميكنهم طباعة �لدوالر بكميات 
�لعملة  و�سع  تقوي�س  دون  حم��دودة  غري 
�الحتياطية، ما ي�سمح للبالد باال�ستمر�ر يف 

�إد�رة �لعجز �ل�سخم دون عو�قب و��سحة.
خمرتعو  �سعى   ،2009 يف  �إطالقها  ومنذ 
ها  ِبعِدّ تر�سيخها،  �إل��ى  »بيتكوين«  عملة 
به  موثوقا  قيمة  وخم��زن  رقميا«،  »ذهبا 
�آمنا يف �الأوقات �لع�سيبة، لكن  يوفر مالذ� 
�ل�سعور  يف  �سعوبة  يجدون  �ملت�سككني 
باالأمان يف �ال�ستثمار يف �أحد �الأ�سول �سديدة 
�لتقلب حيث �نفجرت �آخر فقاعة »بيتكوين« 
�ملت�سككون  �أع����و�م.  ث��الث��ة  م��ن  �أق���ل  منذ 
يكربو�  مل  �لذين  بني  خ�سو�سا  يجدون، 
مييلون  �أنهم  �لرقمية،  �لتكنولوجيا  مع 
�لنا�س ملئات  �لذي ظل  �لذهب  �إلى تف�سيل 
�الأعو�م ي�سرتونه على �أنه حماية من تر�جع 

�لعمالت �لقيا�سية.

• روبوت ر�سام ي�ستخدم كامري� د�خلية وذر�عا ميكانيكية

»عقارات« الهند تتعافى من الوباء وهذه الشركات السبب!
م�ستويات  �إلى  �لهند  يف  تاأجري  مكاتب  تعافىت 
ما قبل �جلائحة بعد �أن �أدت عمليات �الإغالق �لتي 
�إلى  كورونا  فريو�س  ملكافحة  �حلكومة  فر�ستها 
�أ�سد �نخفا�س منذ عقد من �لزمان، وفقًا لبيانات 

»نايت فر�نك« لالأبحاث.
�أ�سعار  �إن  تقرير  يف  �الأب��ح��اث  ���رضك��ة  وق��ال��ت 
��سرتدت  �لكربى  �لثماين  �مل��دن  يف  �الإي��ج��ار�ت 
115% من متو�سطاتها �لف�سلية لعام 2019 خالل 
�لربع �لر�بع مقابل 31% فقط خالل �لربع �لثالث.

�إجمايل  من   %41 على  �لتكنولوجيا  قطاع  و�سيطر 
عمليات �لتاأجري خالل �لن�سف �لثاين من عام 2020 
يف بنغالورو، املعروفة با�شم وادي ال�شليكون يف 
�لتكنولوجيا  قطاع  ح�سة  �رتفعت  حيث  �لهند، 

بن�سبة 8% عن �لعام �ل�سابق.
�الإغ��الق  عمليات  �أك��رث  من  و�ح��دة  �لهند  وفر�ست 
�أثرت  و�لتي  مار�س،  نهاية  يف  �لعامل  يف  �رض�مة 
على جميع قطاعات �القت�ساد تقريبًا، وقد �أعيد فتح 
�الأعمال �لتجارية تدريجيا منذ �سبتمرب مع تباطوؤ 

�مل�ساحات  �نخفا�س  ورغم  �جلديدة.  �الإ�سابات 
�سنوي  �أ�سا�س  على   %33 بن�شبة  مكتبيًا  املن�شغلة 
خالل �لن�سف �لثاين من �لعام �إلى 2.06 مليون مرت 
مربع، لكنه ز�د بن�سبة 28.8% عن �لن�سف �الأول. 
بنغالورو،  يف  املكاتب  اإيجارات  متو�شط  حافظ 
وت�سيناي وحيدر �أباد على م�ستويات 2019، ولكن 
�الإيجار�ت يف مومباي، وبوين، ومنطقة �لعا�سمة 

�لوطنية �نخف�ست بن�سبة 5.6%، و %6 
 4.4% على �لتو�يل.

بنك إنكلترا: تفاقم أضرار الشركات 
البريطانية بسبب كورونا خالل 

ديسمبر

خل�س م�سح لبنك �إنكلرت� �ملركزي �أول �م�س �إلى �أن 
ت�رضر �ل�رضكات �لربيطانية على �سعيد �ملبيعات 
و�لوظائف ب�سبب جائحة كوفيد-19 تفاقم بع�س 
�ل�سيء يف �ل�سهر �ملا�سي عندما ت�سارعت وترية 
�لبنك  وق��ال  �ملو�طنني،  بني  �لفريو�س  �نت�سار 
�ملبيعات  قل�ست  �أن �جلائحة  ذكرت  �ل�رضكات  �إن 
من  �لر�بع  �لربع  �ملتو�سط يف  16.1% يف  بن�سبة 
جرى   %15.3 تر�جع  عن  يزيد  ما  وهو  �لعام، 

ت�سجيله يف م�سح نوفمرب.
تدهور  جاء  للوظائف.  �أكرب  �رضر�  �سهدت  كما   
�الأو�ساع �ل�سهر �ملا�سي بالرغم من �أنباء �إيجابية 
فيما يتعلق بلقاحات كوفيد-19 وتخفيف للقيود 

�ل�سحية يف �لعديد من مناطق �إنكلرت�.

»المركزي األوروبي«: بيانات منطقة 
اليورو تشير النخفاض الناتج المحلي 

في الربع الرابع

قال �لبنك �ملركزي �الأوروبي يف ن�رضة �قت�سادية 
ملنطقة  �قت�سادية  موؤ�رض�ت  �إن  �أم�س  �أول  دورية 
�لربع  يف  �القت�ساد  �نكما�س  �إلى  ت�سري  �ليورو 

�الأخري من 2020.
وقال �لبنك �ن »�ملوؤ�رض�ت عالية �لتو�تر ونتائج 
�لناجت  يف  �نخفا�س  مع  تت�سق  �مل�سوح  �أح��دث 
 ...2020 �ملحلي �الإجمايل يف �لربع �الأخري من 
يف  �النكما�س  جت��دد  تظهر  �مل�سوح  م��وؤ���رض�ت 
قطاع  على  اأ�شا�شي  ب�شكل  يوؤثر  مما  الن�شاط 
�خلدمات«، م�سيفا �ن بدء �لتطعيمات للوقاية من 
بتعاف �رضيع،  �لتوقعات  يدعم  فريو�س كورونا 
و�أن  �لنطاق  و��سعة  مناعة  �إل��ى  �لو�سول  لكن 
�لطبيعي  �لو�سع  �إلى  �لعودة  �القت�ساد  ي�ستطيع 

»�شي�شتغرق وقتا«.

إيرادات السياحة التونسية 
تهوي 65 % في 2020

إندونيسيا: شراء لقاحات كورونا 
يكلف أكثر من 5.2 مليارات دوالر

اليابان: تم االستغناء عن 80 ألف 
عامل منذ بداية جائحة كورونا

يف  �حليوي  �ل�سياحة  قطاع  �إي��ر�د�ت  �أن  �أم�س  ر�سمية  �أرق��ام  �أظهرت   
»746 مليون دوالر« بينما  �إلى نحو ملياري دينار   %65 تون�س هوت 
�لبالد  القت�ساد  قوية  �رضبة  يف   2020 يف   %78 �ل�سائحني  عدد  هبط 
للبنك  بيانات  و�أظهرت  كورونا،  فريو�س  جائحة  تاأثري�ت  ب�سبب 
دينار  ملياري  �إلى  تر�جعت  �ل�سياحة  عائد�ت  �أن  �م�س  �أول  �ملركزي 
5.68 مليار�ت دينار يف �لعام �ملا�سي. وقال م�سوؤول حكومي  مقابل 
�ل�سياح  �إذ هجر  78% هذ� �لعام  �ل�سائحني �نخف�س  �إن عدد  لرويرتز 
الغربيون الفنادق واملنتجعات بعد اأن ا�شتقبلت تون�ض يف عام 2019 
حيوي  قطاع  و�ل�سياحة  ماليني.   9.5 بلغ  �ل�سياح  من  قيا�سيا  عدد� 
وت�ساهم بن�سبة 8% من �لناجت �ملحلي �خلام وهي م�سدر رئي�سي جللب 
وب�شبب  الزراعي.  القطاع  بعد  م�شغل  اأكرب  وثاين  الأجنبية  العملة 
�نهيار �سناعة �ل�سياحة خالل �لعام �ملا�سي، ت�سري �لتوقعات �إلى �أن 
2020. و�أدت  7% يف  �القت�ساد �لتون�سي �سينكم�س بن�سبة لن تقل عن 
القيود على ال�شفر وتف�شي كورونا يف اأنحاء العامل اإلى اأن تغلق اأغلب 
�لفنادق يف تون�س �أبو�بها ويخ�رض ع�رض�ت �الآالف يف �لقطاع وظائفهم.

قالت �رضي مولياين وزيرة �ملالية �الندوني�سية يف موؤمتر �أم�س 
�أن تتطلب عملية �رض�ء لقاحات وتطعيمات  تتوقع  �إن �حلكومة 
لنحو 180 مليون مو�طن �أكرث من 73 تريليون روبية �إندوني�سية 
�إندوني�سيا وقعت  �أن  »5،216 مليار دوالر«. وذكرت »بلومربغ« 
على منوذج خا�س  ب�»�لتحالف �لعاملي للقاحات و�لتح�سني« 
»كوفاك�س«  لقاح  من  جرعة  ماليني   108 �سيوؤمن  �لذي  »جايف« 

املجاين ما �شيوؤدي اإلى تقليل ال�شغط على امليزانية. 
�سخ�س  مليون   181.5 تطعيم  من  لالنتهاء  �إندوني�سيا  وت�سعى 

بحلول مار�س 2022 وفقا لوز�رة �ل�سحة. 
�لوز�رة  �لتطعيم يف  �إد�رة  با�سم  �ملتحدثة  نادية  �سيتي  وكانت 
�سوف  �لتطعيم  من  �الأولية  �ملرحلة  �إن  �ملا�سي  �الأح��د  قالت 
و  �ل�سحة  قطاع  يف  �لعاملني  من  �سخ�سا  مليون   1.3 ت�ستهدف 
�الأول  �لربع  �لبالد خالل  م�ستوى  على  عام  موظف  مليون   17.4

من 2021.

قالت وز�رة �لعمل �ليابانية �إنه 
عامل  �ألف   80 عن  ال�شتغناء  مت 
جائحة  ب��د�ي��ة  منذ  �ل��ب��الد  يف 
�الذ�ع��ة  هيئة  ونقلت  كورونا.  
�أم�س  �أول  �ليابانية  و�لتلفزيون 
عن �لوز�رة �لقول �إنه منذ نهاية 
يناير 2020 حتى �أم�س �أ�سبح 80 
�ألفا مو�طن عاطلني عن �لعمل �أو 

على و�سك خ�سارة عملهم.
�حلقيقي  �لرقم  �أن  يعتقد  ولكن 
بيانات  الأن  وذلك  ذلك  من  �أعلى 
�حل��االت  فقط  ت�سمل  �ل����وز�رة 
�لوز�رة  �سلطات  لدى  �ملعروفة 

ومر�كز �لتوظيف �لعامة. 
وي�سار �إلى �أنه حتى 25 دي�سمرب 
�ألف �سخ�س وظائفهم يف   17 فقد 

�ألف   11 �سطب  مت  كما  �ل�سناعة 
�آالف  و10  �ملطاعم  يف  وظيفة 
يف   9600 و  �لتجزئة  قطاع  يف 

�لفنادق. 
�إمكانية  من  �لنقابات  وحت��ذر 
�رتفاع �أعد�د من يفقدون وظائفهم 
�لطو�رئ يف  يف ظل فر�س حالة 
طوكيو و�ملناطق �ملحيطة بها. 
على  �ل�رضكات  �ل���وز�رة  وحثت 
دعم  على  للح�سول  بطلب  �لتقدم 
حكومي طارئ الإنقاذ �لوظائف. 

و�أظ���ه���رت ب��ي��ان��ات �أخ����رى �أن 
�سلبية  ب�سورة  �أث��رت  �جلائحة 
ع��ل��ى دخ���ل �مل��و�ط��ن��ني حيث 
نوفمرب  يف  �الأج����ور  ت��ر�ج��ع��ت 

لل�سهر �لثامن على �لتو�يل.

ارتفاع الثقة االقتصادية في منطقة اليورو
 ... وتراجع مبيعات التجزئة بأكبر وتيرة منذ أبريل

يف  �القت�سادية  �لثقة  �رتفعت 
دي�سمرب،  خالل  �ليورو  منطقة 
وجه  على  �مل�سنعون  �أظهر  �إذ 
�لوباء  �سد  مرونة  �خل�سو�س 
�ل��ع��امل��ي وف���ر����س �ل��ق��ي��ود 
�أن��ح��اء  جميع  يف  �ل�����س��ارم��ة 
ثقة  موؤ�رض  و�رتفع  �ملنطقة، 
مبقد�ر  �الأوروب��ي��ة  �ملفو�سية 
نقطة   90.4 عند  نقطة   2.7
مع  م��ق��ارن��ة  دي�سمرب  خ���الل 
مدفوًعا  ل��ه،  �ل�سابق  �ل�سهر 
بالتفاوؤل بني �مل�ستهلكني ويف 
و�سهدت  �ل�سناعي.   �لقطاع 
بع�س  و�إ���س��ب��ان��ي��ا  �إي��ط��ال��ي��ا 
موؤ�رض  يف  �الرت��ف��اع��ات  �أك���رب 

بينما  دي�سمرب،  خ��الل  �لثقة 
وقطاع  �خلدمي  �لقطاع  �سجل 
بن�سبة  -�ملت�رضرين  �لتجزئة 
�لتي  �الإغ��الق  قيود  من  كبرية 
-تر�جًعا  �حلكومات  فر�ستها 

طفيًفا يف م�ستويات �لثقة. 
�لتجزئة  مبيعات  وتر�جعت   
-ب��اأك��رب  �ل��ي��ورو  منطقة  يف 
-بن�سبة  �أبريل  منذ  لها  وترية 
و��ستقر  نوفمرب،  خالل   %6.1
معدل �لت�سخم عند 0.3% خالل 
على  �ل��ر�ب��ع  لل�سهر  دي�سمرب 
�أ�سعار  ��ستبعاد  مع  �لتو�يل، 
الغذاء  مثل  املتذبذبة  امل��واد 

و�لطاقة. 
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في اقتصاداتها خالل 4 أعوام

ل��دول  احلكومي  الإن��ف��اق  �سجل 
يف  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س 
خالل  متوا�سال  منوا  اقت�ساداتها 
عام  لي�سل يف  املا�سية،  الأعوام 
مليار   549.5 نحو  اإل��ى   2019
العام  عن   %5.4 وبزيادة  دولر، 

ال�سابق له.
املركز  ب��ي��ان��ات  اإل���ى  وا�ستند 
والبنوك  اخلليجي  الإح�سائي 
املركزية، وكذلك �سندوق النقد، 
الإنفاق لدول جمل�س  اإجمايل  فاإن 
التعاون اخلليجي ال�ست جمتمعة 
املا�سية  الأربعة  الأع��وام  خالل 
بلغ   2019  -  2016 من  واملمتدة 

نحو 2.09 تريليون دولر.
وانطقت اأم�س القمة ال�41 ملجل�س 
التعاون لدول اخلليج العربية يف 
العال، بدعوة من خادم احلرمني 
ال�����ري��ف��ني امل��ل��ك ���س��ل��م��ان بن 
القمة  ت�سعى  حيث  عبدالعزيز، 
تطلعات  حتقيق  اإل��ى  اخلليجية 

خادم احلرمني ال�ريفني، وقادة 
ال�سمل  مل  اإل��ى  املجل�س،  دول 
التحديات  مواجهة  يف  والت�سامن 
�سيانة  املنطقة  ت�سهدها  التي 

لالأمن القومي العربي.
ظرف  يف  اخلليجية  القمة  وتعقد 
كوفيد  جائحة  ت�سببت  ا�ستثنائي 
اقت�سادات  على  بال�سغط   ،19  -
ال��ع��امل اأج��م��ع، م��ا �سل احل��راك 
الق��ت�����س��ادي وخ��ل��ف ك��ث��را من 
اإلى  اخلليج  دول  ودفع  ال�رر، 
�سحة  وجعل  للجائحة  الت�سدي 
اأولوياتها،  يف  واملقيم  املواطن 
اإ�سافة اإلى الدعم املايل مل�ساندة 
هذه  جت��اوز  يف  اخلا�س  القطاع 

الأزمة.
واأ����س���ه���م الإن����ف����اق احل��ك��وم��ي 
من   %49.6 بنحو  لل�سعودية 
لدول  احلكومي  الإنفاق  اإجمايل 
الفرتة  خ��الل  جمتمعة  اخلليج 
بلغ  حيث   ،»2019  -  2016«

ال�سعودية  يف  احلكومي  الإنفاق 
الفرتة  تريليون خالل   1.04 نحو 
لإجمايل  تريليون   2.09 اأ�سل  من 

اإنفاق دول اخلليج جمتمعة.
من  ثانيا  الإمارات  تاأتي  يف حني 
 ،%  21.1 وبن�سبة  الإنفاق  حيث 
 10.7 بنحو  وال��ك��وي��ت  قطر  ث��م 
و10.3%، يف حني جند اأن اإنفاق 
ونحو   ،%  6.3 نحو  ي�سكل  عمان 

1.8% ململكة البحرين.
اخلليج  دول  ميزانيات  وت�سهد 
املا�سية  الأع���وام  خ��الل  ال�ست 
م��وا���س��ل��ة  ت��ك��م��ن يف  حت���دي���ات 
رغم  ال�سخمة  التنموية  امل�سرة 
املنخف�سة،  النفط  اأ�سعار  بيئة 
التعاون  جمل�س  دول  تدرك  حيث 
تقليل  اإل���ى  احل��اج��ة  اخلليجي 
وبذلك  النفط،  على  اعتمادها 
وا�سعة  اإ�سالحات  تنفيذ  ن�سهد 
عن  بعيدا  اقت�ساداتها  لتنويع 

تقلبات اأ�سعار النفط.

�سجل حجم التداولت العقارية يف دولة قطر خالل 
الفرتة من 27 اإلى 31 دي�سمرب ال�سابق 2.69 مليار 
ريال، وفق بيان اأم�س.وح�سب الن�رة الأ�سبوعية 
�سملت  العقاري،  الت�سجيل  اإدارة  عن  ال�سادرة 
اأرا�سي  �سملت  بالبيع  املتداولة  العقارات  قائمة 
ومباين  �سكنية،  وعمارات  وم�ساكن  ف�ساء، جممع 

متعددة ال�ستخدام واأبراج.وتركزت عمليات البيع 
واأم  والظعاين،  والريان،  الدوحة،  بلديات  يف 
وال�سمال،  والوكرة،  والذخرة،  واخلور  �سالل، 
العقارية  ال��ت��داولت  حجم  وك��ان  وال�سيحانية. 
دي�سمرب   24 اإلى   20 من  بالفرتة  قطر  يف  بلغ  قد 

املا�سي اأكرث من 478 مليون ريال.

أسرار وول ستريت... »شيكات على بياض« تشعل اكتتابات أميركا
على  ك��ورون��ا  ف��رو���س  تداعيات  رغ��م 
اأ���س��واق ال��ع��امل جت���اوزت امل��وؤ���رات 
وول  يف  خا�سة  قيا�سية  م�ستويات 
عن  للبحث  اجلميع  دف��ع  ما  �سرتيت! 

ال�سبب. 
م�ستقبل  يف  اليقني  ع��دم  حالة  وم��ع 
اأن�سطة  ���س��ه��دت  امل��ال��ي��ة  الأ����س���واق 
الك��ت��ت��اب��ات ح��ال��ة م��ن ال��ف��وران غر 
يف  الأب��رز  احللقة  وكانت  امل�سبوق، 
�رشكات  اكتتابات  ه��ي  الن�شاط  ه��ذا 
ال�ستحواذ ذات الأغرا�س اخلا�سة والتي 
نوع  هي   .»SPAC« ا�سم  عليها  يطلق 
اأن�سطة  اأي  لديها  لي�س  ال�ركات  من 
ب�سكل  ت�سكيلها  مت  ولكن  ت�سغيلية، 
�سارم لزيادة راأ�س املال من خالل طرح 
عام اأويل بغر�س ال�ستحواذ على �ركة 
»�ركات  با�سم  ا  اأي�سً وُتعرف  قائمة 
تختلف  وال��ت��ي  بيا�س«  على  ال�سيك 
الأويل  العام  الكتتاب  طريقة  عن  كليا 
�سنوات  مدار  على  كان  الذي  التقليدي 
وعالية  كبرة  ب�ركات  مرتبطا  طويلة 

يقدر  ا�ستثماري  مال  وبراأ�س  الت�سنيف 
مباليني الدولرات »ح�سب بلومربغ«.

 ورغم اأن هذه ال�ركات كانت موجودة 
املا�سي  القرن  ت�سعينيات  اأوائ��ل  منذ 
فاإنها اأ�سبحت يف ال�سنوات الأخرة اأكرث 
من  ن�سبتها  لرتتفع  وانت�سارًا،  �سهرة 
الوليات  يف  العامة  الكتتابات  جممل 
املا�سيني  العامني  خ��الل  املتحدة 
�ركات  اجتذبت  حيث  قوية،  ب�سورة 
الأ�سماء  م��ن  وامل�ستثمرين  التاأمني 

الكبرة.
2020 العام الأبرز يف تاريخها،  ويعد 
200 �ركة بقيمة  من  اأكرث  اإدراج  مت  اإذ 
قيمة  مليار دولر متجاوزة   82.2 بلغت 
من  النوع  لهذا  الإجمالية  الكتتابات 
ال�سابقة،  �سنواتها  كافة  يف  ال�ركات 
من   %45 نحو  على  م�ستحوذة  وكذلك 
بالأ�سواق  العامة  الكتتابات  قيمة 
179 مليار دولر يف  البالغة  الأمركية 

2020 بح�سب بيانات بلومربغ.
ويتم ت�سكيل SPACs ب�سكل عام من قبل 

امل�ستثمرين، اأو الرعاة ذوي اخلربة يف 
قطاع ال�سناعة والأعمال، بهدف متابعة 
اإن�ساء  عند  املجال.  هذا  يف  ال�سفقات 
اأحياًنا  SPAC، يكون لدى املوؤ�س�سني 
هدف ا�ستحواذ واحد على الأقل، لكنهم 
ل يف�سحون عن هذا الهدف اأثناء عملية 
الكتتاب العام، وهذا هو �سبب ت�سميتها 
بيا�س«.  على  ال�سيكات  »ب�����رك��ات 
وامل�ستثمرون يف SPASC لي�ست لديهم 
التي  ال�ركة  بتقييم  معرفة  اأو  خربة 
لديهم  ما  كل  ولكن  فيها،  �سي�ستثمرون 

هو املال فقط. 
�سامنني  اإل����ى   SPACs وت�����س��ع��ى 
وم�ستثمرين موؤ�س�سيني قبل طرح الأ�سهم 

للجمهور.
ويقود SPAC عادة فريق من الإداريني 
اأع�ساء  ثالثة  من  يتاألف  املتمر�سني 
خا�سة  �ركات  ملكية  لديهم  اأك��رث  اأو 
وخربة يف عمليات الدمج وال�ستحواذ، 
الت�سغيلية.  اخل��ربة  اإل��ى  بالإ�سافة 
 %20 عادًة   SPAC �ركة  اإدارة  لفريق 

ال�ستحواذ  من حقوق امللكية يف �سفقة 
قيمة  ب��ا���س��ت��ث��ن��اء  ال��ع��ر���س،  وق���ت 

ال�سمانات.
وعادًة ما يتم الحتفاظ بحقوق امللكية 
ملدة   »Escrow« ال�سمان  ح�ساب  يف 
�راء  على  عادًة  الإدارة  وتوافق  عامني 
وحدات من ال�ركة يف طرح خا�س قبل 

العر�س مبا�رة.
ال�ستثمار  ه��ذا  ع��ائ��دات  و�سع  ويتم 
الراعي »عادة ما يكون بني 2% اإلى %8 
الطرح  يف  جمعه  يتم  الذي  املبلغ  من 
العام« يف �سندوق الئتمان وتوزع على 
امل�ساهمني العامني يف حالة الت�سفية.
اأو  اأتعاب  اأو  روات��ب  اأي  دف��ع  يتم  ول 
الإدارة  لفريق  اأخرى  نقدية  تعوي�سات 
فريق  ي�سارك  ول  الأع��م��ال،  دمج  قبل 
ف�سل يف  اإذا  التوزيع  ت�سفية  الإدارة يف 

اإمتام جمموعة اأعمال ناجحة. 
�سامنني  اإل����ى   SPACs وت�����س��ع��ى 
وم�ستثمرين موؤ�س�سيني قبل طرح الأ�سهم 

• بور�سة وول �سرتيتللجمهور.

العدد )4329( السبت 9 يناير 2021

املرتبة  اخلليجي  القت�ساد  يحتل 
الناجت  بلغ  حيث  عامليا،  ال�13 
بالأ�سعار اجلارية  الإجمايل  املحلي 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ل��دول 
 1.64 م��ن  اأك���رث  جمتمعة،  ال�ست 
 ،2019 عام  خالل  دولر  تريليون 
العاملي  القت�ساد  من   %4.1 متثل 
اأظهرته  ملا  وفقا  نف�سها،  للفرتة 
بيانات ر�سمية. وا�ستند اإلى بيانات 
الإح�سائي اخلليجي وجهات  املركز 
ال�سعودية  ت�سهم  للدول،  الإح�ساء 
املحلي  ال��ن��اجت  م��ن   %48 بنحو 

اخلليجي بنحو 793 مليار دولر.
دول  بني  البينية  التجارة  وبلغت 
مليار   91.3 نحو   2019 يف  اخلليج 
ب�53  الإم���ارات  تت�سدرها  دولر، 
اإجمايل  من   %26 ال�سعودية  ثم   %

التجارة بني الدول ال�ست.
فتبلغ  الأجنبية،  الحتياطيات  اأما 
نحو  جمتمعة  اخلليج  ل��دول  ل��دى 
عام  بنهاية  دولر  مليار   620.5
2019، نحو 81% منها لل�سعودية، 

و6.5% للكويت، و6.4% لقطر.
 17.2 نحو  اخلليج  دول  واأنتجت 
مليون برميل يوميا يف عام 2019، 
العاملي،  الإنتاج  من   %22.8 متثل 
وتبلغ ح�سة ال�سعودية من الإجمايل 
بلغ  حيث   ،%  57 نحو  اخلليجي 
متو�سط اإنتاجها 9.81 ماليني برميل 

يوميا.
 %9.76 اململكة  ح�سة  تبلغ  كما   
 100.5 البالغ  العاملي  الإنتاج  من 

مليون برميل يوميا يف 2019.
ويبلغ عدد �سكان دول جمل�س التعاون 
عام  نهاية  يف  ن�سمة  مليون   57.4
�سكان  م��ن   %0.7 ي�سكلون   ،2019
ال�سعودية  تت�سدر  فيما  ال��ع��امل، 
مليون  ب�34.2  خليجيا  ال�سكان  عدد 
�سكان  60% من  ن�سمة، ميثلون نحو 
بنحو  الإم����ارات  تليها  املجل�س، 
عدد  يبلغ  فيما  الإجمايل.  من   %  17
نحو  التعاون  جمل�س  يف  العاملني 
0.9% من  29 مليون عامل، ي�سكلون 

اإجمايل العاملني يف العامل.
ا�ستثمارات  اخلليج  دول  وج��ذب��ت 
مليار   497.2 بقيمة  مبا�رة  اأجنبية 

دولر خالل عام 2019، متثل 1.4 % 
الأجنبي  ال�ستثمار  اإجمايل ر�سيد  من 

املبا�ر الوارد يف العامل.
وب��ل��غ ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي الإج��م��ايل 
ب��الأ���س��ع��ار اجل��اري��ة ل���دول جمل�س 
جمتمعة،  ال�ست  اخلليجي  التعاون 
خالل  دولر  تريليون   1.64 من  اأكرث 

عام 2019.
اخلليج  دول  ال�سعودية  وت�سدرت 
 2.97« دولر  مليار   793 يبلغ  بناجت 
من   %  48 ميثل  ري���ال«،  تريليون 

الإجمايل اخلليجي.
ال�سعودية  بعد  الثاين  املركز  ويف 
مليار   421 بنحو  الإم����ارات  ت��اأت��ي 
ثم  الإجمايل،  26% من  دولر، متثل 

 %  11 183 مليار دولر، ت�سكل  قطر 
من الإجمايل.

فيما حلت الكويت رابعا بناجت حملي 
نحو  متثل  دولر،  مليار   135 يبلغ 
بنهاية  اخلليج  دول  اإجمايل  من   %8

عام 2019.
اخلام�س  املركز  يف  عمان  وج��اءت 
من   %5 ت�سكل  دولر،  مليار  ب�77 
املركز  يف  البحرين  ثم  الإج��م��ايل، 
تعادل  دولر،  مليار   39 ال�ساد�س 
جمل�س  لدول  الإجمايل  من   %2 نحو 

التعاون. 
دول  بني  البينية  التجارة  وبلغت 
جمل�س التعاون اخلليجي 91.3 مليار 

دولر خالل عام 2019. 

اخلليج  دول  الإم����ارات  وت�����س��درت 
ب�سادرات تبلغ 48 مليار دولر، متثل 

53% من الإجمايل اخلليجي.
ال�سعودية  حلت  الثاين  املركز  ويف 
دولر،  مليار   23.8 تبلغ  ب�سادرات 
متثل 26% من الإجمايل، ثم البحرين 
من   %8 ت�سكل  دولر،  مليارات   7.1

الإجمايل.
اخلام�س  املركز  يف  الكويت  وجاءت 
4% من  ب�3.8 مليارات دولر، ت�سكل 
الإجمايل، ثم قطر يف املركز ال�ساد�س 
2.4 مليار دولر، تعادل نحو 3% من 

الإجمايل لدول جمل�س التعاون.

واجهت  التي  الإغ��الق  عمليات  اأج��ربت 
 ،19  - كوفيد  جائحة  ب�سبب  العامل 
من  مزيد  عن  البحث  على  الأ�سخا�س 
ب�سكل  اأث��رت  حيث  املنزيل،  الرتفيه 
ال�سخ�سية  احلياة  جوانب  كل  يف  كبر 
اإلى  اإ�سافة  النا�س،  ملعظم  واملهنية 
ب�سكل  العاملي  بالقت�ساد  الإ����رار 
 2020 عام  من  الذي جعل  الأمر  كبر، 
الإنفاق  يف  م�سبوق  غر  حتول  ي�سهد 
والأل��ع��اب  التطبيقات  على  العاملي 
ال��ذي  امل��ح��م��ول��ة،  الأج���ه���زة  �سمن 
عام  يف  دولر  مليارات   106 جت��اوز 
القت�ساد  وواجه  الأول��ى.  للمرة  واحد 
قيام  ب�سبب  عديدة  حتديات  العاملي 
كاملة  جتارية  قطاعات  باإغالق  الدول 
هناك  كان  الفرو�س،  انت�سار  لوقف 
تت�رر  مل  ال��ت��ي  التطبيقات  بع�س 
معدلت  وزادت  ازده��رت  بل  ذلك،  من 
منوها ب�سكل غر طبيعي، حيث اأظهرت 
اأن  لالأبحاث،   SensorTower بيانات 
عديدا  عك�ست  الذكية  الهواتف  �سوق 
واهتمام  احلياة  التحولت يف منط  من 
ب�سكل   2020 عام  مدار  على  امل�ستهلك 
غر م�سبوق، ابتداء من �سعود تطبيقات 
بانت�سار  وانتهاء  الفيديو  م��وؤمت��رات 
اأرقاما  �سجلت  التي  الهواتف  األعاب 

امل�ستهلكني.  اإنفاق  قيا�سية جديدة يف 
اإلى  امل�ستخدمني  من  عديد  وحت��ول 
األعاب الهاتف املحمول وتطبيقات بث 
موؤمترات  وتطبيقات  للرتفيه  الفيديو 
و�سل  لذلك  والدرا�سة،  للعمل  الفيديو 
 106 نحو  اإل���ى  امل�ستهلكني  اإن��ف��اق 
العامل  م�ستوى  على  دولر  مليارات 
ومنت�سف  »يناير«  بني  ما  الفرتة  يف 
منوا  ال��رق��م  ه��ذا  وميثل  »دي�سمرب«، 
بن�سبة 30% على اأ�سا�س �سنوي مقارنة 

بالفرتة نف�سها من عام 2019.
الأك��رث  التطبيقات  راأ����س  على  وك��ان 
 Zoom تطبيق  اجلائحة  من  ا�ستفادة 
مرتفع  ا�ستخدام  م��ع��دل  �سهد  ال���ذي 
للغاية، وقفز عدد م�ستخدميه من ع�رة 
»دي�سمرب«  يف  يوميا  م�ستخدم  ماليني 
2019 اإلى اأكرث من 300 مليون م�ستخدم 
اإلى  ال�ركة  دفع  الذي  الأم��ر  يوميا، 
واإ�سافة  التطبيق  مزايا  يف  التو�سع 
 OnZoom كميزة  اخليارات  من  مزيد 
اأحداث  اإقامة  للم�ستخدمني  تتيح  التي 
افرتا�سية مبا�رة ميكن لالآخرين الدفع 

مقابل ح�سورها.
اأحد  الآخر  هو   TikTok تطبيق  وكان 
 ،2020 عام  امل�ستفيدين مما حدث يف 
الأول  الربع  يف  التطبيق  �سجل  حيث 

مع  جديدا  قيا�سيا  رقما   2020 عام  من 
م�ستوى  على  تثبيت  عملية  315 مليون 
العامل، وهو اأكرب عدد �سهده اأي تطبيق 
التطبيق  ح�سد  كما  واح���د،  رب��ع  يف 
خالل عام 2020 كامال نحو 961 مليون 
عملية تثبيت على م�ستوى العامل، كما 
 1.2 نحو  اأي�سا  نف�سها  الفرتة  حقق يف 
امل�ستخدمني،  اإنفاق  من  دولر  مليار 
 %627 بن�سبة  منوا  الرقم  هذا  وميثل 
مقارنة بالفرتة نف�سها من عام 2019، 
عدد  متو�سط  ي�سل  اأن  املتوقع  وم��ن 
امل�ستخدمني الن�سيطني �سهريا للتطبيق 
يف عام 2021، اإلى 1.2 مليار م�ستخدم.
و�سهد تطبيق وات�ساب منوا كبرا خالل 
عام 2020، حيث و�سل عدد م�ستخدميه 
حول  م�ستخدم  ملياري  من  اأك��رث  اإل��ى 
كما   ،2020 »ف��رباي��ر«  خ��الل  ال��ع��امل 
اإلى  الر�سائل املر�سلة عربه  و�سل عدد 
نهاية  يف  يوميا  ر�سالة  مليار   100
التطبيق  هو  وك��ان   ،2020 »اأكتوبر« 
تنزيال  الأكرث  لالألعاب  املخ�س�س  غر 
يف جميع اأنحاء العامل خالل »نوفمرب« 
2020 مع نحو 58 مليون عملية تثبيت.

اأم����ا ال��ت��ط��ب��ي��ق ال����ذي ك���ان الأك���رث 
من  عديد  اعتماد  ب�سبب  ا�ستخداما 
لتطبيق  عليه  التعليمية  القطاعات 

 Teams تطبيق  فهو  بعد  عن  الدرا�سة 
�ركة  اأطلقته  الذي  الفيديو  ملكاملات 
مايكرو�سوفت خالل عام 2017، وكانت 
مع  ولكن  املوؤ�س�سات،  به  ت�ستهدف 
اأتاحته  كورونا  فرو�س  جائحة  بداية 
ارتفع   2020 ع��ام  وخ��الل  للجميع، 
معدل ا�ستخدامه ب�سكل كبر حيث و�سل 
يوميا  ن�سط  م�ستخدم  مليون   44 اإل��ى 
اإلى  و�سل  ثم   ،2020 »مار�س«  بحلول 
75 مليون م�ستخدم ن�سط يوميا بحلول 
�ركة  اأعلنت  »اأكتوبر«  ويف  »اأبريل«، 
اأكرث  لديه  التطبيق  اأن  مايكرو�سوفت، 
يوميا،  ن�سط  م�ستخدم  مليون   115 من 
كما زاد عدد املوؤ�س�سات التي ت�ستخدمه 
األف   500 اإلى   2017 عام  األفا   50 من 

موؤ�س�سة عام 2020.
يف  ا�ستمر  فقد  يوتيوب،  تطبيق  اأم��ا 
وامل�ستخدمني،  امل�ساهدات  ح�سد 
جدا  ع��ال  ا�ستخدام  معدل  �سهد  حيث 
اإجمايل  و�سل  فقد   ،2020 عام  خالل 
اإلى  يوتيوب،  من�سة  م�ستخدمي  عدد 
ملياري م�ستخدم ن�سط �سهريا، وي�ساهد 
�ساعة  مليار  من  اأكرث  يوميا  الأ�سخا�س 
 %70 من  اأك��رث  اأن  كما  الفيديو،  من 
عرب  يكون  يوتيوب  م�ساهدة  وقت  من 

الأجهزة املحمولة.

م�سعى  يف  الأ�سهم  ���راء  يف  البدء  تريد  كنت  اإذا 
ل�ستثمار اأموالك فعليك موازنة فر�س حتقيق الربح 
مع اإمكانية التعر�س للخ�سارة، ومع اختيارك هذا 
ال�ستثمار، ل يجب خو�س هذه اخلطوة دون طرح 
املرء رمبا  لأن  اأوًل؛  نف�سك  الت�ساوؤلت على  بع�س 
ل يكون م�ستعًدا بال�سكل الكايف كما يعتقد. وفيما 
�سخ�س  اأي  يحتاج  التي  اخلم�سة  الت�ساوؤلت  يلي 

لالإجابة عنها قبل ال�ستثمار يف �سوق الأ�سهم:
1- هل هناك التزام ب�سداد ديون؟

اأن يكون لدى املرء بع�س الديون  - من الطبيعي 
يف مرحلة ما والتي يلتزم ب�سداد اأق�ساطها. وبع�س 
حال  يف  مرتفعة  بغرامات  مرتبطة  تكون  الديون 
التاأخر عن �سدادها يف املواعيد املحددة اأو حدوث 
اأن تكون مثل هذه الديون  خمالفات اأخرى، ميكن 
تاأمني  نحو  قدًما  امل�سي  طريق  يف  عقبة  مبثابة 
التاأكد  يجب  لذا  لال�ستثمار،  كاف  مايل  ر�سيد 
خطوة  يف  التفكر  قبل  الديون  من  التخل�س  من 

ال�ستثمار.
 2-  هل متتلك �سندوًقا للطوارئ؟

 هل اأنت م�ستعد ملواجهة نك�سة مالية كبرة؟ اإذا – 
على �سبيل املثال - فقدت وظيفتك اأو تراكمت بع�س 
لتغير  بحاجة  كنت  اأو  ال�سداد  م�ستحقة  الفواتر 
حمرك �سيارتك. وهذا هو ال�سبب يف اأن اأي �سخ�س 
�سندوق  لديه  يكون  اأن  يجب  مالًيا  م�ستقل  غر 
طوارئ يكفي لتغطية نفقات املعي�سة مبا ل يقل عن 
عدة اأ�سهر قادمة. ويجب اأن يكون ال�سندوق كافًيا 
وامل�سكن  املاأكل  مثل  ال�رورات  جميع  لتغطية 
وخالفه، واإذا مل يكن هذا ال�سندوق متوفًرا فيجب 
اإن�ساء واحد وجتهيزه قبل البدء يف تكوين حمفظة 

الأ�سهم. 
3- هل ت�ستثمر على املدى الطويل؟

 من املهم كذلك، اإذا كنت ت�ستثمر يف �سوق الأ�سهم، 
اأن تفعل ذلك على مدى فرتة طويلة رمبا ملرحلة 
للبقاء  تخطط  كنت  واإذا  عاًما.   20 بعد  التقاعد 

اإن مل  �سنوات   5 عن  تقل  ل  الأ�سهم ملدة  �سوق  يف 
اأي  لتجاوز  جيدة  فر�سة  فلديك  اأع��وام،   10 يكن 
املوجات  معظم  اإن  حيث  ال�سوق،  يف  انخفا�سات 
اأن  »رغم  طوياًل  تدوم  ل  والنهيارات  الت�سحيحية 

بع�سها ي�ستمر«. 
4- هل تريد اأن اأكون م�ستثمًرا ن�سًطا اأم �سلبًيا؟

فاإن  الأ�سهم،  يف  ال�ستثمار  يف  ترغب  كنت  اإذا   
بني  الفرق  هو  فهمه  يجب  الذي  الأ�سا�سي  ال�سيء 
ويقوم  ال�سلبي.  وال�ستثمار  الن�سط  ال�ستثمار 
امل�ستثمرون الن�سطون بالبحث عن الأوراق املالية 
ن�سبًيا  متكرر  ب�سكل  وبيعها  و�رائها  املختلفة 
يف�سل  اأخ��رى  ناحية  من  لكن  الوقت.   مرور  مع 
ا�ستثمارات مثل �سناديق  ال�سلبي  موؤيدو ال�ستثمار 

املوؤ�رات ذات الر�سوم املنخف�سة. 
5- هل متتلك توقعات عقالنية؟

 يجب التاأكد من و�سع توقعات معقولة اأو نقي�سها 
عند ال�ستثمار يف الأ�سهم.

االقتصاد الخليجي الـ 13 عالميًا
بناتج بلغ 1.64 تريليون دوالر

اإلنفاق العالمي على التطبيقات وصل إلى 106 
مليارات دوالر خالل عام

قبل شراء األسهم.. هذه األسئلة الخمسة يجب 
أن تطرحها على نفسك أواًل

2.7 مليار ريال تداوالت العقارات 
في قطر خالل أسبوع
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ارتفاع  أسعار الخام إلى 50 دوالًرا لبرميل النفط 
الصخري األميركي دفعه لالزدهار مجدًدا

ارتفاع طلبيات المصانع األلمانية 
للشهر السابع على التوالي

الشركات األميركية شطبت 123 ألف وظيفة 
ألول مرة منذ أبريل

�إلى  �لأمريكية  �ل�صخري  �لنفط  ب�صناعة  م�صوؤولون  �أ�صار 
�أنها بحاجة لرتفاع �لأ�صعار �أعلى 50 دولًر� للربميل، كي 
�أخرى، وفقا ملا ذكرته »بلومربغ«. و�رصحت  تزدهر مرة 
»فيكي هولب« �ملديرة �لتنفيذي لـ »�أوك�صيدنتال برتوليم« 
يف حديث مع �لوكالة: �لأولوية �لرئي�صية يف �لوقت �حلايل 
لل�رصكة هي تقليل �لدين، ونحن قريبون جدً� من �لو�صول 
حلجم �لإنتاج �ل�صحيح عند �صعر 50 دولًر� للربميل، وما 

ن�صعى للقيام به هو حت�صني هو�م�ش �أرباحنا �أكرث قلياًل. 
»بايونري  لدى  �لتنفيذي  �ملدير  �صفيلد«  »�صكوت  وذكــر 
�صيظل  �ملتحدة  �لوليات  �إنتاج  �أن  ري�صور�زس«  نات�صور�ل 
م�صتقًر� تقريًبا عند 11 مليون برميل يومًيا، و�أ�صاف قائاًل: 

يف �حلقيقة ل �أرى زيادة كبرية يف �حلو�ش �لربمي و�لنفط 
�ل�صخري �لأمريكي خالل �ل�صنو�ت �لعديدة �ملقبلة.

�إت�ش  »�آي  »�آرون بر�دي« �ملدير �لتنفيذي لـ  ا  �أي�صً  و�رصح 
�ل�صخري  �لنفط  فاإن  �لإنتاج،  لزيادة  قائاًل:  ماركيت«  �إ�ش 

بحاجة ل�صتد�مة �لأ�صعار قرب 60 دولًر� للربميل. 
على  �أ�صهر  ثالثة  �صي�صتغرق  �لأمر  �أن  »بــر�دي«  �أ�صاف  كما 
�لأقل كي يعزز منتجي �لنفط �ل�صخري �لإنتاج، لأنه يتطلب 
قر�ر�ت ب�صاأن عمليات حفر جديدة وغريها. و�رتفع �خلام 
�لأمريكي �أعلى 50 دولًر� للربميل بدعم من �لقر�ر �ملفاجئ 
لل�صعودية بخف�ش �إنتاج �لنفط مبقد�ر مليون برميل يومًيا 

يف فرب�ير ومار�ش.  

�أملانيا  يف  �مل�صانع  منتجات  على  �لطلب  �رتفع 
�ل�صابع  لل�صهر  نوفمرب  خالل  متوقع  غري  ب�صكل 
على �لتو�يل، بينما متدد �لدولة �لأوروبية �إغالًقا 
حتى نهاية يناير، �لأمر �لذي يهدد �نتعا�ش �لطلب 
فريو�ش  لحتو�ء  �رص�مة  �أكرث  قيود  فر�ش  ب�صبب 

»كورونا«.
نوفمرب  خــالل   %2.3 بن�صبة  �لطلب  و�رتــفــع   
من  �ل�صتثمارية  �ل�صلع  على  بالطلب  مدفوًعا 
�إلى  �لتوقعات  �أ�صارت  بينما  �ليورو،  منطقة 
وز�رة  �أو�ــصــحــت  كما   ،%0.5 بنحو  تر�جعه 
تخطت  �لطلب  يف  �لــزيــادة  هــذه  �أن  �لقت�صاد 

.%6 م�صتويات ما قبل �لوباء باأكرث من 

 وتعزز �أد�ء �ل�صناعة �لأملانية ن�صبًيا خالل فرتة 
معظم  عانت  بينما  �لأخـــرية،  و�لقيود  �لإغــالق 
�حلكومة  مددتها  �لتي  �لقيود  هذه  من  �ملطاعم 
تز�يد  ��صتمر�ر  ب�صبب  �حلايل،  يناير  نهاية  حتى 
�لتطعيم  حمالت  تباطوؤ  ويزيد  �لإ�صابة.  حالت 
ب�صاأن  �ليقني  عدم  من  �لأوروبــي  �لحتاد  دول  يف 
�لأد�ء �لقت�صادي يف بد�ية 2021، و�أجرت �أملانيا 
»فايزر- لقاح  من  تطعيم  �ألف   240 من  يقرب  ما 
بيونتيك« حتى �لأحد �ملا�صي، وت�صري �لتوقعات 
�إلى �حتمالية ت�رصيع عمليات �لتطعيم يف �ملنطقة 
على  �أم�ش  ــة  ــي �لأوروب �ل�صلطات  و�فقت  بعدما 

��صتخد�م لقاح »موديرنا«. 

�لقطاع  يف  �لوظائف  �أعــد�د  تر�جعت 
خالل  �ملتحدة  �لوليات  يف  �خلا�ش 
ــي عــلــى خــالف  ــمــرب« �ملــا�ــص ــص »ديــ�
��ــصــتــد�د  يعك�ش  ــا  مب �لــتــوقــعــات، 
كورونا  فريو�ش  جائحة  تاأثري  حدة 
�لأمريكية،  �لعمل  �صوق  يف  �مل�صتجد 
لإعد�د  بي«  دي.  »�أيه.  �رصكة  وذكرت 
قو�ئم �لأجور، يف تقريرها �ل�صهري، 
�خلا�ش  �لقطاع  يف  �لوظائف  عدد  �أن 
�لأمريكي تر�جع خالل �ل�صهر �ملا�صي 
بو�قع 123 �ألف وظيفة، بعد �رتفاعه 
�ل�صهر  يف  وظيفة  �آلف   304 مبقد�ر 
�ملعدلة. للبيانات  وفقا  �ل�صابق، 
وكان �ملحللون يتوقعون �رتفاع �لعدد 
�ل�صهر  خالل  وظيفة  �ألــف   88 بو�قع 
�ملا�صي بعد �رتفاعه بو�قع 307 �آلف 
وفقا  �ل�صابق،  �ل�صهر  خالل  وظيفة 

للبيانات �لأولية.
�خلا�صة  �لأمريكية  �ل�رصكات  و�ألغت 
منذ  مرة  لأول  »دي�صمرب«  يف  وظائف 

تف�صي  من  ت�رصرها  نتيجة  »�أبــريــل« 
على  �جلديدة  و�لقيود   19  - كوفيد 
تقرير  يف  ج��اء  م��ا  وف��ق  الن�شاط، 
�صهري ل�رصكة »�أيه. دي. بي« ن�رصته 

�لأربعاء.
�ل�صهر  وظيفة  �ألـــف   123 و�ألــغــيــت 
�آلف   304 ��صتحد�ث  مقابل  �ملا�صي، 
معطيات  وفق  »نوفمرب«،  يف  وظيفة 
�أي�صا  ون�رصت  مر�جعتها  بعد  خف�صت 

�لأربعاء. 
وظائف  �إلغاء  �ملحللون  يتوقع  ومل 
وكانو�  »دي�صمرب«،  �لأول  كانون  يف 

يتوقعون ��صتحد�ث 120 �ألف وظيفة.
ت�صارك  �لتي  يلدمياز،  �أهو  و�أ�صارت 
�ل�صهري  �لتقرير  على  �لإ�ـــرص�ف  يف 
تاأثري  ت�صاعد  »مع  �أنه  �إلى  بيان،  يف 
�صهد  �لــعــمــل،  �ــصــوق  يف  �جلــائــحــة 
»�أبريل«  منذ  تر�جعا  �أول  »دي�صمرب« 

.»2020
و�أ�صافت �أن »خ�صارة �لوظائف تركزت 

خا�صة يف »قطاعات« جتارة �لتجزئة 
و�لرتفيه و�لفنادق«.

معدل  يف  �صلبيا  ــام  �لأرق هذه  وتوؤثر 
�لبطالة �لر�صمي يف »دي�صمرب«، �لذي 

�صيعلن �جلمعة. 
يتوقعون  �لقت�صاديون  �خلرب�ء  وكان 
ملعدل  مماثل  بطالة  معدل  ت�صجيل 

»نوفمرب«، �أي نحو 6.7 %.
ورغم �أن تقرير �رصكة »�أيه. دي. بي« 
�صوق  لو�صع  موثوقا  توقعا  ميثل  ل 
موؤ�رص�  يعد  �أنه  �إل  �لأمريكية،  �لعمل 

�أوليا لالأرقام �لر�صمية.
�لإجــمــايل،  يف  ــه  �أن �لتقرير  و�أورد 
توظف  �لتي  �لكبرية  �ل�رصكات  �ألغت 
وظيفة  �ألف   169 عامل  �ألف  من  �أكرث 
�ل�رصكات  �أن  حني  يف  »دي�صمرب«،  يف 
�ل�صغرية �لتي توظف �أقل من 20 عامال 
�ملقابل،  �ألف وظيفة. ويف   16 �ألغت 
�إيجاد  �ملتو�صطة  �ل�رصكات  و��صلت 

وظائف جديدة.
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توقف  �إن  �قت�صادي  تقرير  قــال 
على  م�صتثمر  لأي  �لتقدم  حركة 
ميتلكها  �لتي  �ملعلومات  مكتبة 
�خلطوة  معرفة  على  مل�صاعدته 
و�لأنــ�ــصــب  �ل�صحيحة  �لتالية 
وللح�صول  �ملهنية،  حياته  يف 
�ملعلومات  من  كهذه  مكتبة  على 
علينا  يجب  �لهامة  �لقت�صادية 
�جلهد  من  بالكثري  �لقيام  عــدم 
مع �لنفتاح �لتكنولوجي �لو��صع 
و�حــدة  زٍر  بنقرة  �ل�صهل  من  بل 
عنه  نبحث  ما  ملعظم  �لو�صول 

بتكلفة زهيدة. 
�أيدينا  تبقى بني  �لتي  و�ملع�صلة 
و�إن  �ملعلومات  هــذه  �صحة  هي 
�لإجابة  قادرة على  بالفعل  كانت 
هذه  ��صتف�صار�ت  �أكرب  من  لبع�ش 
�أو  جتميعها  �صهولة  برغم  �ل�صنة 
�لعملة  كانت  �إن  �إليها،  �لو�صول 
فعاًل  �ملربحة  �لوجهة  �لرقمية 
�لختيار  هو  وما  �لذهب  من  بدًل 
ــام جــديــد معه  �لأفــ�ــصــل لــبــدء ع
تثور  �لتي  �لفو�صى  هذه  كل  بني 
جميع  �أبــو�ب  وتقرع  �لعامل  يف 

�ملنازل؟
مـــن �لــ�ــصــهــل لـــقـــدٍر كــبــرٍي من 
�نتباهنا  ي�صتت  �أن  �ملعلومات 
ولكن  �ل�صحيحة  ــة  ــاب �لإج عــن 
ون�صع  �لزبدة  ن�صتخل�ش  عندما 

�ملعلومات يف ترتيبها �ل�صحيح، 
ناأمل باأن �لإجابة �صوف تاأتي من 

تلقاء نف�صها.
�لأ�صفر  �لثمني  مع  يبد�أ  �حلديث 
منذ  عليها  �ملتعارف  �لقيمة  ذي 
عقود من �لتاريخ، حيث يعود بنا 
تاريخ �لذهب �إلى بد�ية �حل�صارة 
على  �لأول  و�لعتماد  �لقت�صادية 
�ملعادل ك�صيء ذ�ت قيمة تبادلية 
�لتقاي�ش  نظام  من  بــدًل  و�صيطة 
�لتي  �ملــر�ت  هي  وقليلة  �لقدمي، 
تعر�ش فيها �لذهب لأزمة �قت�صادية 
من  هذه  يومنا  حتى  يــز�ل  ل  فهو 
لأي عملة حول  �لرئي�صة  �خلامات 
�لــعــامل، ويــتــفــق �جلــمــيــع على 
�عتباره مرجعا �حتياطيا ملو�جهة 
�لأزمات ومو�زنة م�صكالت حمتملة 

مثل �لت�صخم وغريها.
�أن  و�صوح  بكل  هذ�  من  ون�صتنتج 
قيمة �لذهب ثابتة على مر �لتاريخ 
�لآن  حتى  حالها  على  تــز�ل  ول 
لتغري  مقلقة  عالمات  وجود  دون 
ذلك ح�صب �تفاق �لكثري من خرب�ء 
�مل�صارف  ــري  ــدي وم �لقــتــ�ــصــاد 
عاملًيا،  �لــبــارزة  �ل�صتثمارية 
وذلك يعني �أنه �ملالذ �لآمن حلفظ 
ثروة �ل�صخ�ش و�لأقل ت�رصًر� حني 
تودي  قد  �قت�صادية  عا�صفة  بروز 
�صابًقا  �مل�صتقرة  �لعمالت  ببع�ش 

بقناع  �لــتــطــور  بــوهــم  وتعي�ش 
�لت�صخم. 

�لذهب  �إلى طبيعة  وهذ� بالن�صبة 
�ل�ــصــتــقــر�ر،  حيث  مــن  وقيمته 
�لــرثوة  جتميع  يخ�ش  مبــا  �أمــا 
ول  خمتلف  �لأمــر  فاإن  و�لربحية 
جتارية  عملية  �لــذهــب  يعترب 
مــربــحــة �ــرصيــعــة �ملــكــا�ــصــب بل 
نر�ها  متاًما  ذلك  عك�ش  لكونها 
وجد�ر  مايل  كمرجع  �ليوم  حتى 
�ملالية،  �ل�صدمات  لتلقي  متني 
�أون�صة  �أنك عندما ت�صرتي  مبعنى 
دولر   1800 مقابل  �لــذهــب  مــن 
مثاًل فلي�ش من �ل�صائع �أو �ملتوقع 
�لو�حدة  �لأون�صة  قيمة  �رتفاع 
 6000 �إلــى  لي�صل  كبري  ب�صكل 
دولر مثاًل �أو �صيء من هذ� �لقبيل 
�أن  و�لغالب  �ملرجح  من  و�إمنــا 
تعود بعد فرتة طويلة لرتى قيمة 
بعني  �لأخــذ  مع  نف�صها  �لأون�صة 
�لعتبار حالت �رتفاع و�نخفا�ش 

مبا يعادل ب�صعة دولر�ت.
طبًعا  بذلك  �جلزم  ن�صتطيع  ول   
�إدر�ك  ما  نوًعا  �مل�صتحيل  فمن 
�لعاملية  �لقت�صادية  �حلــالــة 
ميكن  و�إمنــا  �لتالية  ــو�م  �لأع يف 
للخرب�ء ��صتنتاج ذلك عرب در��صة 
�لزمن  عقود  منذ  �لذهب  تاريخ 

وخطو�ته �مل�صتقرة كل يوم.

يف  �لــرتكــيــة  �ل�صفرية  �أعــلــنــت 
�أوزدميــري  ماهينور  �جلــز�ئــر، 
تخطط  بالدها  �أن  غوكطا�ش، 
�جلز�ئر  يف  ��صتثمار�تها  لرفع 
دولر  ــار�ت  ــي ــل م خم�صة  �إلـــى 
�أمريكي، و�أكدت �أن �جلز�ئر ثاين 
�لقارة  يف  لرتكيا  �رصيك  �أكــرب 

�لأفريقية.
برنامج  يف  �ل�صفرية  وقالت   
ت�صعى  �أنقرة  �إن  حملية  لقناة 
لزيادة ��صتثمار�تها يف �أفريقيا، 
�نطالقًا من �جلز�ئر، و�أعلنت �أن 
�مل�صرتكة  �لقت�صادية  �للجنة 
�صهر  خــالل  �جتماعًا  �صتعقد 
جملة  لبحث  �ملقبل،  فرب�ير 
�لبلدين،  بني  �ل�صتثمار�ت  من 
�ألف �رصكة  �أكرث من  �أن  وك�صفت 
�جلــز�ئــر،  يف  تن�صط  تركية 
ــف هـــذه �لــ�ــرصكــات ما  ــوظ وت
وبلغ  جز�ئري.  �ألف   25 يفوق 
يف  �لرتكية  �ل�صتثمار�ت  حجم 
مليار�ت   3.5 من  �أكرث  �جلز�ئر 
م�رصوعًا   377 مبجموع  دولر، 
خلق  �إلى  �أدت  تركيًا  ��صتثماريًا 
�صغل  من�صب  �ألــف   25 من  �أكــرث 
ــة،  ــري �جلــز�ئ �لــعــامــلــة  لليد 
يف  مــ�ــصــتــثــمــر  �أول  وتــركــيــا 
ثالث  �لأخــرية  وُتَعّد  �جلز�ئر، 
�ل�رصكات  وجــود  حيث  من  بلد 
وبلغ حجم  �لعامل.  �لرتكية يف 
�ملبادلت �لتجارية بني �لبلدين 

مليار�ت  خم�صة  يقارب  ما  �إلى 
لرفعها  �لبلد�ن  وي�صعى  دولر، 
دولر.  مــلــيــار�ت  عــ�ــرصة  �إلـــى 
ك�صفتها  �لتي  �لبيانات  وبح�صب 
�لدبلوما�صية �لرتكية، فاإن حجم 
�لبلدين،  بني  �جلوية  �لرحالت 
تطور  عن  و��صحة  فكرة  يعطي 
50 رحلة  �أن  �لعالقات، وذكرت 
جوية تربط بني �جلز�ئر وتركيا 
�أ�صبوعيًا، خا�صة �أن تركيا تقدم 

للجز�ئريني  كبرية  ت�صهيالت 
يزور  �ذ  �لتاأ�صرية،  بخ�صو�ش 
جز�ئري  �صائح  �ألف   300 نحو 
�لرئي�ش  وكــان  �صنويًا.  تركيا 
ـــان  �أردوغ �لــرتكــي رجــب طيب 
للجز�ئر  زيارته  خالل  �أعلن  قد 
يف  رغبته  �ملا�صي،  فرب�ير  يف 
للتعاون  جديدة  �نطالقة  �إعطاء 
بني  و�لقــتــ�ــصــادي  �ل�صيا�صي 
�جلز�ئر و�أنقرة، بعد بلوغ �لثقة 

م�صتوياتها  �أعــلــى  �ل�صيا�صية 
ــني �لــبــلــديــن، وخــا�ــصــة مع  ب
جديدة  �صيا�صية  قيادة  وجــود 
عبد  ــة  ــص ــا� ــرئ ب ـــر  ـــز�ئ �جل يف 
بتحقيق  وتعهد  تبون،  �ملجيد 
�جلز�ئر،  مع  مهمة  ��صتثمار�ت 
تنقل  ت�صهيل  حينها  و�قـــرتح 
و�لرفع  �لبلدين  بني  �لأ�صخا�ش 
�ملمنوحة،  �لتاأ�صري�ت  عدد  من 
ما �صي�صمح كذلك برفع �لتعاون. 

لبع�ش  �لتنفيذيون  �لروؤ�صاء  متتع 
يف  �ل�صفقات  �صناعة  �رصكات  �أكــرب 
ع�رص�ت  بلغت  �صرتيت مبكا�صب  وول 
 2020 �لــــدولر�ت يف  �ملــاليــني مــن 
بف�صل �رتفاع �أ�صعار �لأ�صهم، يف حني 
عمليات  ذ�ت  �مل�صارف  روؤ�صاء  �صهد 
ثرو�تهم  تقل�ش  �لكبرية  �لتجزئة 
�لورقية، ما ي�صلط �ل�صوء على �لأد�ء 

�ملتباين عرب �ل�صناعة.
يف  مبــا  �ل�صتثمارية،  �ملــ�ــصــارف 
و«غولدمان  �صتانلي«  »مورغان  ذلك 
و�ل�رصكات  و«جيفريز«،  �صاك�ش« 
جيه  »بي  مثل  �ل�صغرية  �ل�صت�صارية 
تي«، خرجت ر�بحة من عام م�صطرب 
�لتد�ول  عــائــد�ت  �رتــفــاع  نتيجة   -
جمع  �أن�صطة  فــورة  مــن  و�لــر�ــصــوم 
�ل�رصكات. هيكلة  و�إعـــادة  �لأمـــو�ل 
من  �ملتباينة  �لــرثو�ت  جت�صيد  يتم 

�أكرب �حل�ص�ش يف  قبل رجلني ميلكان 
�لرئي�ش  هاندلر،  ريت�ش  �رصكتيهما: 
وجيمي  لـــ«جــيــفــريــز«،  �لتنفيذي 
مورغان  بي  »جيه  رئي�ش  ــون،  د�مي
من  �أمريكي  م�رصف  �أكــرب  ت�صي�ش«، 
جتزئة  �أعمال  ومالك  �لأ�صول  حيث 

كبرية.
ورقية  مكا�صب  ــرب  �أك هاندلر  حقق 
مقارنة باملديرين �لتنفيذيني يف وول 

�صرتيت. 
و�رتفعت قيمة �أ�صهمه نحو 54 مليون 
�صهم  �صعر  ز�د  عندما  عام  يف  دولر 

م�رصفه 14.5 %. 
�ملالية  جيفريز  جمموعة  و�أعلنت 
عن  نيويورك،  بور�صة  يف  �ملدرجة 
لالأ�صهر  ـــر�د�ت  �لإي يف   %  49 ــادة  زي

باأرباح  مدفوعة  �لعام،  من  �لت�صعة 
م�رصفها  يف  قيا�صية  و�إيــــــر�د�ت 
»جيفريز«  رئي�ش  �ل�صتثماري.بد�أ 
 370 على  قيمتها  تزيد  باأ�صهم  �لعام 
يف  تاأتي  ح�صة  وهي  دولر،  مليون 
ح�صة  بعد  فقط  �لثانية  �ملرتبة 
ــذي كــان ميلك �أكــرث من  د�ميـــون، �ل
بي  »جيه  �أ�صهم  من  دولر  مليار   1.1
خالل  من  �لعام  بد�ية  يف  مورجان« 
وم�صالح  �خلا�صة  �مللكية  من  مزيج 

عائلته.
عانى د�ميون خ�صائر ورقية تزيد قليال 
على 100 مليون دولر على تلك �لأ�صهم 
ت�رصرت  حينما  �ملــا�ــصــي،  �لــعــام 
ب�صبب  �لأمريكية  �لتجزئة  م�صارف 
و�رتفاع  �لفائدة  �أ�صعار  �نخفا�ش 
كانت  �لــقــرو�ــش.  خ�صارة  تكاليف 

لالأ�صهر  مــورغــان«  بي  »جيه  �أربــاح 
�لت�صعة �أقل 39 % عن �لعام �ل�صابق، 
حتى مع ��صتفادة م�رصفها �ل�صتثماري 

من �أو�صاع �ل�صوق �ملزدهرة.
ــب و�خلــ�ــصــائــر  ــص ــا� وتــعــكــ�ــش �ملــك
�ملديرين  �لتز�م  جزئيا،  �ل�صخمة، 
ــم يف  ــه ــص ــالك �أ� ــت ــام �لــتــنــفــيــذيــني ب
من�صبيهما  وتوليهما  �رصكتيهما، 
هيكلي  تعك�ش  كما  طويلة،  لفرتة 

�أجريهما. 
 30 منذ  »جيفريز«  يف  هاندلر  وعمل 
تلك  غري  �أ�صهما  ــد�  �أب يبع  ومل  عاما 
ومبيعات  �ل�رص�ئب  لدفع  �لــالزمــة 

�أخرى خم�ص�صة لالأعمال �خلريية. 
و�ن�صم د�ميون �إلى »جيه بي مورغان« 
�نخفا�ش  من  و��صتفاد  عاما   20 قبل 
فر�صة  باعتباره  �مل�رصف  �صهم  �صعر 

�ل�صوق  يف  �لأ�صهم  من  مزيد  ل�رص�ء 
و2016.  2012 من  كل  �ملفتوحة يف 

موؤ�رص  فيه  �أغــلــق  �لـــذي  �لــعــام  يف 
لالأ�صهم   500 بــورز  �آنــد  �صتاندرد 
تفوقت   ،%  13 مرتفعا  �لأمريكية 
يف  �ل�صتثمارية  �ملــ�ــصــارف  �أ�صهم 
تي  جيه  »بــي  �صهم  �رتــفــع  �لأد�ء. 
 ،%  65  PJT Partners بــارتــرز« 

بينما �رتفع هوليهان لوكي 37 %.
�لأكرب  �صتانلي،  مورغان  �أن  حتى   
بكثري، �أغلق على �رتفاع بلغ 34 %.

»بي جيه  رئي�ش  بول تومبان،  وربح 
تي«، �صخ�صيا نحو 13.7 مليون دولر 
نظريا، بناء على �أ�صهم »بي جيه تي« 
�لعام،  بد�ية  يف  يحملها  كان  �لتي 
بح�صب ما مت �لك�صف عنه لهيئة �لأور�ق 
�أما  �لأمريكية.  و�لبور�صات  �ملالية 
�لتنفيذي  �لرئي�ش  غورمان،  جيم�ش 
 24.3 ربح  فقد  �صتانلي«،  لـ«مورغان 
�ملقيا�ش  على  بــنــاء  دولر  مليون 
�لتنفيذيون  �مل�صوؤولون  نف�صه.ميتلك 
حياز�ت  �صرتيت  وول  يف  �لآخـــرون 
ن�صبيا يف �رصكاتهم،  مبا�رصة �صغرية 
�ل�صابق  �مل�رصيف  مولي�ش،  كني  مثل 
ــح �صتة  ـــش«، �لــذي رب ــو بــي �إ� يف »ي
من  �لــرغــم  على  فقط  دولر  مــاليــني 
كو  ــد  �آن مويلي�ش  �صهم  �صعر  �رتــفــاع 
على  مويلي�ش  مكا�صب  تعتمد   .%  46
�ل�رصكة،  يف  �ملبا�رصة  غري  ممتلكاته 
كبري�.  مبا�رص�  تعر�صا  ميلك  ل  لأنه 
�أخرى  كيانات  يف  ح�ص�صا  �أي�صا  لديه 
�ملتحدثة  رف�صت  ـ  مبويل�ش  مرتبطة 
هذه  �أد�ء  عن  بتفا�صيل  �لإدلء  با�صمه 

�لكيانات يف 2020.

• �جلز�ئر تعد ثاين �أكرب �رشيك لرتكيا يف �أفريقيا

• ريت�ش هاندلر

إتمام االتّفاق في أبريل المقبل
»إنجي« الفرنسية تبيع أصول مشروعات 

الغاز في تركيا

ارتفاع إنتاج »أوبك« للشهر السادس على التوالي خالل ديسمبر

الذهب أم العملة الرقمية
... ما األفضل لالستثمار خالل 2021؟

تركيا تخطط لزيادة استثماراتها
في الجزائر إلى 5 مليارات دوالر

 ثروات رؤساء البنوك االستثمارية تضخمت في 2020 

• �سبائك ذهب

• مقر �رشكة �إجنى �لفرن�سية

• �سعار منظمة �وبك

و�فقت �رصكة �إجني �لفرن�صية على بيع حمطة كهرباء باميينا �لعاملة بالغاز، 
وكذلك �أعمال توزيع �لغاز يف تركيا، �إلى �رصكة بامليت �إنرجي م�صّغل �ل�صبكة 

�ملحّلية.
�إيرجي، دوجاناي �صامور�ي، لوكالة بلومربغ: »�إنه مل  وقال رئي�ش بامليت 
�ملقبل«.وت�صعى  �أبريل  بحلول  يتّم  قد  و�لّتفاق  �ل�صتحو�ذ،  قيمة  عن  ُيك�َصف 
بامليت �إنرجي -�لتي تّتخذ من �إ�صطنبول مقًر� لها- �إلى �أن ت�صبح �رصكة ر�ئدة 
�ل�صباق مع �ل�رصكات �لرتكية ل�رص�ء  �لغاز يف تركيا، بعد خ�صارتها  مبجال 

�رصكة �إي دبليو �إي �لأملانية، عام 2019.
طاقتها  �لبالغ  باميينا  حمطة  حتديث  تعتزم  بامليت  �أن  �صامور�ي،  و�أ�صاف 
775 ميغاواط، بالقرب من اأنقرة، والتي ت�شرتيها من �رشكة الطاقة الفرن�شية 
»�إجني«، ُيذكر �أنه مّت �إن�صاء �ملحطة يف نهاية �لت�صعينات، بتكلفة 700 مليون 

دولر، ومل تعمل منذ �نتهاء عقدها مع �حلكومة، عام 2019.
�لغاز  لتكنولوجيا  �إجني  وحدة  ا  �أي�صً �صت�صرتي  �ل�رصكة  �إن  �صامور�ي،  وقال 
يف  غاز  �صبكة  وهي  د�غيتيم«،  غاز  �إزميت  غاز  و»�إز  �إنرجي«  يونيتيم  »�إجني 

مقاطعة كوكايلي.
�لتي  �ل�صفقة  على  و�فقت  �إنها  �لأربعاء،  �لحتكار،  مكافحة  �صلطات  وقالت 

ماز�لت بحاجة �لى �عتماد من هيئة تنظيم �لطاقة يف �لبالد.
لإد�رة  �ملَتحدة  �ل�صيانة  �رصكة  على  �إجني  ��صتحوذت  �ملا�صي،  دي�صمرب  يف 
�ملر�فق -ومقّرها �ل�صعودية- بح�صب ما قالت �ل�رصكة �لفرن�صية، دون �لك�صف 

عن قيمة �ل�صفقة وفًقا لوكالة بلومربغ.
وحدة  �صوليو�صنز«،  »�إجني  ل�رصكة  تابعًة  �ملَتحدة  �ل�صيانة  �رصكة  و�صتكون 

�لطاقة �مل�صتد�مة، ف�صاًل عن �خلدمات �لتابعة ل�رصكة »�إجني«.

من  ــك  �أوب �إنتاج  �رتفاع  م�صح  �أظهر 
�لتو�يل  على  �ل�صاد�ش  لل�صهر  �لنفط 
يف دي�صمرب، مدعوما با�صتمر�ر تعايف 
دول  يف  �أقل  وزياد�ت  �لليبي  �لإنتاج 

�أخرى باملنظمة.
وبح�صب نتائج �مل�صح، �صخت منظمة 
�لبلد�ن �مل�صدرة للبرتول �ملوؤلفة من 
13 ع�صو� 25.59 مليون برميل يوميا 
يف دي�صمرب، بزيادة 280 �ألف برميل 
�لثاين،  ت�رصين  نوفمرب  عن  يوميا 
ليو��صل �لإنتاج �رتفاعه بعد ت�صجيل 
يف  عقود  ثالثة  خــالل  م�صتوى  �أدنــى 

يونيو.
�أوبــك  �إنتاج  يرتفع  �أن  �ملقرر  ومــن 
�تفاق  بعد  يناير  يف  ــرب  �أك بــدرجــة 
ومنتجني  �أوبـــك  ت�صم  �لتي  �أوبـــك+ 
�آخرين من بينهم رو�صيا على تقلي�ش 

�لتخفي�صات.
�ملربم  فرب�ير  �إنتاج  �تفاق  ومبوجب 
دول  معظم  تبقي  �ملا�صي،  �لثالثاء 
بينما  تغيري  دون  ــاج  ــت �لإن ـــك+  �أوب

طوعيا  خف�صا  �ل�صعودية  عر�صت 
كبري�.

�ملحلل  فريت�ش،  كــار�ــصــن  وقـــال 
�لإنتاج  »خف�ش  بنك،  كومرت�ش  لدى 
على  �صيحول  �ل�صعودية  من  �لإ�صايف 
ب�صوق  معرو�ش  تخمة  دون  �لأرجــح 
لول  �صيحدث  كــان  ما  وهــو  �لنفط، 
من  �لأول  �لربع  �إلــى  م�صري�  ذلــك،« 

�ل�صنة.
زيــادة  �أكــرب  جــاءت  دي�صمرب،  ويف 
�أوبك  ع�صو  ليبيا،  من  للمعرو�ش 

�أوبك+.  تخفي�صات  من  �مل�صتثنى 
متوقفا  �لليبي  �لإنتاج  معظم  كان 
�ل�صتقر�ر هناك. ب�صبب عدم  ل�صهور 

�لتخفي�صات  ت�صملهم  منتجون  وعزز 
وفقا  �لأول،  دي�صمرب  يف  �إمد�د�تهم 
�للتز�م  ن�صبة  قل�ش  مما  للم�صح، 
�إلى  عليها  �ملتفق  بالتخفي�صات 
م�صجلة  نوفمرب  يف   %102 من   %99
لــهــا منذ  مــ�ــصــتــوى  �أدنـــــى  ــك  ــذل ب

غ�صط�ش. �أ

• م�سانع �ملانية
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ثمة طريقة لتبدي مميزة وغري تقليدية ب�ساعتك متاما كما 
فعلت يا�سمني �سربي مع حفاظها على الرقي بطابع ملكي 
�ساحر وذلك من خالل انتقائها �ساعة بحزام بنف�سجي ومن 
املعروف ان هذا اللون هو من اكرث االلوان ملوكية وفخامة 
ومن هنا فان ال�ساعات التي تاأتي باأحزمة او اقرا�ص بهذا 

اللون من افخم دور املجوهرات العاملية والرائجة جدا 
يف الوقت الراهن تعترب مبثابة اللم�سة اال�سافية املثالية 

التي حتتاجينها يف اي لوك.
عن  ت�ستغن  ومل  ذلك  ادرك��ت  �سربي  يا�سمني  اأن  ويبدو 

�ساعتها املف�سلة يف الكثري من لوكاتها هذا العام.

تأجيل مهرجان كان 
السينمائي 

بسبب كورونا

ياسمين صبري 

عبير صبري

تخطف األنظار

رفضت إنجاب أطفال بسبب »عقدة والدها«

يا�سمني 
�سربي

• عبري �سربي

احلدث  اأن  ال�سينمائي  كان  مهرجان  منظمو  اأعلن 
البارز الذي يقام عادة يف مايو  كل �سنة »�سُينظم يف 
اإذا  يوليو   اأو  يونيو   اإلى  اإرجائه  اإمكان  مع   »2021

اقت�ست الظروف ال�سحية.
واأو�سحت متحدثة با�سم امللتقى ال�سينمائي العاملي 
جائحة  ب�سبب  املا�سي  العام  يف  غاب  الذي  البارز 
الوقت  بع�ص  اإلى  يحتاجون  املنظمني  اأن  كورونا، 

»لتقومي الو�سع يف مطلع العام«.
 11 بني  املهرجان مربجمًا  يزال  ال  اللحظة،  وحتى 
مروحة  يف  البحث  حاليًا  »يجري  لكن  مايو   و22 
زمنية حمتملة بني نهاية يونيو ونهاية يوليو تبعًا 

لتطورات الو�سع الوبائي.
كان،  مهرجان  من   2020 بدورة  اجلائحة  واأطاحت 
اأو  برلني،  مثل  مناف�سة  مهرجانات  ُنظمت  فيما 
البندقية، الذي اأقيم يف �سبتمرب املا�سي، مع اعتماد 

تدابري �سحية �سارمة.

ت�رصيحات  اأطلقن  اللواتي  النجمات  لقائمة  �ستن�سم  �سربي  عبري  الفنانة  اأن  يبدو 
مثرية للجدل، حيث مت ت�رصيب تفا�سيل لقائها املنتظر مع االإعالمي عمرو الليثي 
املقرر عر�سه بربنامج »واحد من النا�ص« وت�سمن ت�رصيحات �سادمة حول جتربتها 
االأ�سدقاء  اأطفال، وكيف تعر�ست للخيانة من  اإجناب  مع احلجاب، وملاذا رف�ست 

واالأهل وزمالء الو�سط الفني.
اأن  الربنامج  داخل  من  م�سادر  واأكدت  جدا،  بال�ساخنة  البع�ص  و�سفها  املواجهة 
ندمت  اأنها  ومنها  للجدل  املثرية  والت�رصيحات  االأ�رصار  من  العديد  �ستك�سف  عبري 
على ارتداء احلجاب ومل تكن واثقة من تلك اخلطوة وندمت على خلعه، كما تك�سف 
الُعقد التي تعر�ست لها واأنها ال تريد اإجناب اأطفال ب�سبب عقدة لديها من الطفولة.
وكيف  والدها  مع  لها  تعر�ست  التي  ال�سعبة  املواقف  تفا�سيل  عبري  تك�سف  كما 
حتملت م�سوؤولية اأمها واأخواتها منذ ال�سغر، وحمالت اال�سطهاد التي تعر�ست لها 
من خو�ص جتربة  �سربي  مروة  االإعالمية  اأختها  منعت  وملاذا  التمثيل،  يف جمال 

التمثيل.
كما قدمت للزوجات عدة ن�سائح مهمة، وتك�سف خالل احللقة اأنها تعر�ست للخيانة 
يف جمال التمثيل ومع االأ�سدقاء ويف جمال العمل واأ�سباب جلوئها لعيادات الطب 

النف�سي.
الالفت اأن حملة االإ�ساءة لعبري �سربي بداأت بالفعل على مواقع التوا�سل االجتماعي، 
حيث مت تداول ت�رصيحها عن احلجاب باالإ�سافة لت�رصيح زميلتها رانيا يو�سف عن 

نف�ص املو�سوع، مع تعليقات م�سيئة للنجمتني.
يذكر اأن عبري دافعت �سابقا عن قرار خلع احلجاب وقالت خالل لقائها مع املخرجة 
هي  باحلجاب  �سربي  عبري  واجلريئة«:  احلارة  »�سيخ  بربنامج  الدغيدي  اإينا�ص 
تركيبتي الداخلية احلقيقية، ومن عا�رصين عن قرب يعي ذلك جيدا، ومن ال يعرفني 

جيدا يظن عك�ص ذلك.
اأن قرار احلجاب �سخ�سي، واأنه ال يطلب منها  اأن زوجها يعي جيدا  واأكدت �سربي 

ارتداءه، على الرغم من اأن �سخ�سيته اأقوى من �سخ�سيتها. 

ساعة



وزارة  علي  وامللح  ال�رضوري  من  بات 
بدل  رفع  مو�ضوع  يف  النظر  الإ�ضكان 
اليجار، مع قيمة الإيجارات املرتفعة 
م�ضكلة  ح��ل  �ضيتم  الطبيعية،  غ��ر 
التي توؤرق املواطنني  الزلية  ال�ضكان 
ال�ضكان  طلبات  و�ضلت  لقد  واأ�رضهم، 
تقريبا،  ا�ضكاين  طلب  ال��ف   100 ال��ى 
جدا  عالية  تعترب  اليجارات  واأ�ضعار 
وغر منطقية واكرث من 100 الف مواطن 
وبيوت  �ضقق  يف  يعي�ضون  وعائلته 
�ضنوات  منذ  املواطن  ويعي�ش  موؤجرة 
الإ�ضكان  يف  عوي�ضة  م�ضكلة  يف  طويلة 
واأغ��ل��ب  الإ�ضكانية،  امل�ضكلة  وح��ل 
ال�ضكن  م��ن  تكون  ال���رضي��ة  امل�ضاكل 
ال���رضي  ال�ضتقرار  وع��دم  وم�ضاكله 
واحلكومات  �ضنوات  منذ  ال�ضف،  مع 
عن  تتحدث  المة  وجمال�ش  املتعاقبة 
حلول للإ�ضكان، ومرت ال�ضنون ومكانك 
ال�ضكن  م��ع  امل��واط��ن  معاناة  راوح، 
طويلة، لقد و�ضلت اليجارات الى 500 
دينار لل�ضقة، هل يعقل ان بدل اليجار 
امللح:  ال�ضوؤال  دينارًا   150 احلكومي 
اين جمال�ش المة من رفع بدل اليجار 
ال�ضعار  ارتفاع  ليواكب  للمواطنني 
اليجار  ب��دل  رف��ع  يجب  والي��ج��ارات؟ 
ان  اليجارات،  غلء  م�ضتوى  لينا�ضب 
وا�ضتقراره  املواطن  لراحة  عن�رض  اهم 
ال�ضكن  ال�ضكن، وت�ضل فرتة ت�ضليم  هو 
ذلك  كل  �ضنة   20 من  اأكرث  اإلى  اخلا�ش 
ميزانيات  ت�ضع  اأن احلكومة  مع  يحدث 
خلريطة  واملتطلع  �ضخمة،  �ضنوية 
الرا�ضي  من  فقط   10٪ اأن  يرى  البلد 
ولكن  ف�ضاء،  جمرد  والباقي  م�ضتغل 
بني  الآراء  ت�ضارب  يف  تكمن  امل�ضكلة 
البرتول  وموؤ�ض�ضة  ال��دول��ة  وزارات 
حلالها،  دولة  البرتول  موؤ�ض�ضة  وكاأن 
الرعاية  موؤ�ض�ضة  يف  امل�ضوؤولني  اإن 
املطلع  ارا�ضي  اإلى  ينظرون  ال�ضكنية 
وعريفجان واخلران فقط، ولكن توجد 
م�ضتغل  بع�ضها  العا�ضمة  داخل  اأرا�ش 
طويلة  فرتة  منذ  املواطنني  بع�ش  من 
دولة  اأم��لك  فاإنها  فكرة  وعلى  ج��دا، 
ومنها منطقة ال�ضويخ مرخ�ضة بالأ�ضا�ش 
خمازن وم�ضتودعات، ومنطقة �ضبحان 
حتمل نف�ش الرتخي�ش، ولو تعطى هذه 
ال�ضكنية  الرعاية  ملوؤ�ض�ضة  الأرا�ضي 
خارج  بديلة  اأرا���ض��ي  مكانها  وتعطى 
امل�ضاكل  من  الكثر  حللت  العا�ضمة 
دول  بع�ش  ،ان  باملواطنني  املتعلقة 
بنقل  قامت  واملتقدمة  الراقية  العامل 
واإداراتها  مرافقها  جميع  مع  العا�ضمة 
الوطن  مل�ضلحة  اأخرى  اإلى  مدينة  من 
واملواطن وعندنا مع الأ�ضف ل ن�ضتطيع 
اإلى  وم�ضتودعات  خم��ازن  منطقة  نقل 
املناطق  ع��ن  بعيدة  بديلة  منطقة 
ونحن  الغا�ضم  الغزو  فقبل  ال�ضكنية، 
واملخازن  احلدودية  املدن  عن  ن�ضمع 
عندنا  �ضيء  كل  ولكن  وامل�ضتودعات، 
بطيء، هذا حال امل�ضاريع بالبلد،اين 
اجلزر  واعمار  وال�ضبية  احلرير  مدينة 
عنها  ن�ضمع  التي  اجل��دي��دة  وامل���دن 
التنموية  امل�ضاريع  مع  احلكومة  من 

اجلبارة وحتديث عمل احلكومة.

»حنينك للماضي نقٌد لنا«
... فال »تحن«!  

ب�ضطاء  كنا  الطيبني،  اأي��ام  يا  الله 
رحماء فيما بيننا، لدينا من القيم ما 
اليوم..  اأما  اأبنائنا!  بني  به  نتفاخر 
م���اذا ع��ن ال��ي��وم.. ك��ل ���ض��يء تغر 
والنميمة  والغيبة  والتدلي�ش  »الكذب 
الإهانه  مبقابل  اأ�ضبح  الذي  والعي�ش 
وتكبيل  ال��ف�����ض��اد  ثمني”  وامل��ب��ل��غ 
اأحد  عليه  كان  ما  هذا   .. امل�ضلحني 
كبار ال�ضن يف ديوانية كنت جال�ضا بها 
وعندما.. بحثت عن عاملهم املا�ضي 
عراء  بني »50 70«م.. وخ�ضو�ضًا.. �ضُ
عك�ش  يحكي  اأن��ه  وج��دت  الكويت.. 
ذلك... مثًل بدر بور�ضلي: الذي تويف 
يف ال�ضتينات.. يقول: الدار جارت ما 
عايٍف..  فيها  واحلر  �ضافه  عليها.. 
م�ضكوره  وليدها  لغر  داٍر  �ضافه  ما 
اأم��ا..  اأبواأ�ضلفه،  تلعن  ابنها  واإل 
اأواخ��ر  يف  تويف  ال��ذي  الع�ضكر:  فهد 
وما  »وطني..  فيقول  اخلم�ضينات.. 
اأق�ضى احلياة به على »احلر الأمني« - 
هذا ياأخذنا اإلى منطق واحد فقط »غر 
التغر الزمني والتطور التكنولوجي« 
ب�ضورة  احلايل  الواقع  نقد  »اإن��ه   ..
املا�ضي..!  الى  واحلنني  كل�ضيكية« 
اللي  بور�ضلي..  بدر  اأبيات  قلنا  فلو 
50 �ضنة.. لقال  اأكرث من  م�ضى عليها 
احلالة  مثل  ال�ضاعر«  »�ضدق  اأحدهم 
الجتماعية احلالية.. ولو ذكرنا بيت 
فهد الع�ضكر.. لقال من هم يف اخلارج 
ال�ضيا�ضيني..  ال��راأي«  »مقيدي  ومن 
ما  الواقع  هذا  ال�ضاعر،  والله  �ضدق 
�ضابق،  مل�ضهد  اأح��داث  تواتر  اإل  هو 
ومنهج مل يتغر... »الكذبة ال�ضائدة 
منهجية  وهي  تتغر  الأم��ور  اأن  هنا« 
وا�ضحة، �ضيا�ضيًا اجتماعيًا ثقافيًا.. 
لكل  امل�ضاحبة  الهوام�ش  بع�ش  مع 
ظواهر،  نتيجة  وه��ذي  زمنية  حقبة 
واملادي  العلمي  والتقدم  الرفاهية 
املعا�رض..  التكنولوجي  والتطور 
والظلم،  وال��ع��دل  وال�����رض،  “اخلر 
والإ�ضلح والف�ضاد، والطيب والردي” 
�ضابقًا  م��وج��ودة  اأق��ط��اب  جميعهم 
»النقد  ولكنه  ولح��ق��ًا..  وح��ا���رضًا 
اإلى  الأقرب  وهو  �ضيئا  يكلف  ل  الذي 
النقد املجاين«، الذي ل يعاقب عليه 
اجلال�ضني  م��ن  ت�ضمع  ول  القانون 
للما�ضي،  احلنني  فالديوانية  ردا، 
الكل  “ح�ضافة”..  ب�ضورة  للواقع  نقد 
م�ضلحته  على  مقت�رضة  بنظرة  ينظر 
�ضاهدنا  فاإذا  فقط،  ال�ضيقة  ودائرته 
همه  ك��ل  يكون  ف�ضوف  »املتقاعد« 
الجتماعية  التاأمينات  »موؤ�ض�ضة 
اأخ��رًا..  بها...  والقدح  وقوانينها 
معرفة  املو�ضوع..  من  امل��راد  وهو 
دوره  ب��اأن  يحفظه  الله  ال�ضن  كبر 
املجتمعي املوؤثر �ضابقًا وفق وظيفته 
نقده  نتيجة  هو  ال�ضابق،  عمله  اأو 
و�ضع  من  الآن  ي�ضاهده  ملا  احل��ايل 
فالنقد  ال��رف..  على  ال�ضن«  »كبر 
كنا  قبل  اأي��ام  م��وج��ود،  الكل�ضيكي 

وكنا وكنا!
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»كورونا«... يستفحل فلسفة األدب
الأدب هو املنقذ من ماأزق احلياة، ملجاأ القلوب 
تاأملية  ع��وامٍل  يف  املبِحرة  والنفو�ش  املتَعبة 
ٍة خيالية تعك�ش  بُحَلّ الواقع يف ثناياها  ينطوي 

لواعج الروح وانحناءات التفكر.
ين�ضُلَك  ت�رض،  مبا  تكمن،وتف�ضي  مبا  تبوح  اأن 
من هوة اجلحيم ويقذف بك نحو الف�ضاء،لت�ضمو 

وترتقي.  
تلك  كلمات،  هيئة  على  الكلية  ذات��ك  �ضوُت 
الإ�ضارات الرمزية، تر�ضمها لتفكك �ضيفرة قلبك 
املقطر  روح��ك  ح��رُب  اأ���رضك،  باأ�ضلع  املغلق 
على بيا�ش اأوردة الورق،  ب�ضمات عمرك واأثر 

اخلطى العابرة فوق تراب ذاكرتك. 
اأن تكون يف مواجهة اأمام مراآة الأحا�ضي�ش والعقل، 
لتحرر بالنق�ش على بازلت ال�ضفحات م�ضار قلمك 
معًا،  اأنتما  وهواج�ضك،  خيالك  باأوتار  املت�ضل 
بت�ضلٍل  متهادية،  الليل بخطًى  وحدكما، تعربان 
مت�ضيان  فوقكما،  ين�ضكب  القمر  وجلني  خفي 
ا نتاجًا اأدبيًا  برغبة يف اخللق والإبداع ، لت�ضِرّ
مفعمًا بال�ضعور اجلمعي للعموم ، َعِبٌقا بالبوح، 

غر مزيف.
ي�ضعنا اأمام حقيقة اأنف�ضنا، لنتجرد من احلياة 
اآمالنا  عن  باللغة  لُنعرِبّ  عنها  ونف�ضح  قليًل 
واآلمنا برقٍيّ اإن�ضاين وف�ضاحة لغوية �رضيحة.
بروٍح  حولنا  ما  كل  مع  التعامل  على  يجربنا   

م�ضتاقة للمحبة والأمل وال�ضعادة 
الآداب  معنى  ليحمل   ، �ضلوكنا  وي�ضقل  ي�ضذب 
الفكري  املعنى  وكذلك   ، والت�رضفات  احلياتية 
جممل  بذلك  ليخت�رض  ذاته،  الوقت  يف  اللغوي 
وقلوب  عقول  اإل��ى  الو�ضول  يف  اإليه  نهدف  ما 
الب�رض ومقاربة املفاهيم الجتماعية اإلى اإدراكهم 

ووعيهم.
الوجدانية،  الأفكار  جت�ضيد  اإل��ى  الأدب  يهدف 
وقارئه  كاتبه  ل��روؤي��ة  جمالية  �ضورة  وخلق 
خبز  من  طازج  لإنتاج  م�ضتمر  ب�ضغٍف  املنتِظر 
الأفكار ورحيق املتعة اللذيذ يف النهل من عذوبة 
د، وو�ضعه على  املعاين وواقعية احلدث املج�َضّ
�ضكة قطار امل�ضافات ليعرب نحو الآخر بل جواز 
خلياله  العنان  ليطلق  تذكرة  متنحه   ، �ضفر 
معينة  م�ضهدية  تكوين  على  حوا�ضه  ويحر�ش 
ما  وكيانه،  �ضخ�ضه  يف  مركزة  نقاطًا  تلم�ش 
يف  يدور  اأو  يعاين  مبا  العام  الإح�ضا�ش  يك�ضبه 

خواجله.
نكتبها  رواي���ٌة  وال��زم��ن،  احل��ي��اة  فل�ضفة  ه��و 
نرث   الوجود،  اأزق��ة  يف  مطفاأة  قناديل  ت�ضيء 
من  قافلٌة   ، الوقت  قارعة  على  الكلمات  لورد 
ف�ضاء  نحو  و�ضمتنا  اأحلمنا  معها  جتُرّ  ال�ضعر 
م�ضمع  على  اللغة  ت�رضدها  ق�ض�ٌش  ال�ضعور، 

حزننا.

كورونا  لفرو�ش  اجل��دي��د  الإ���ض��دار 
وال��دمن��ارك  ب��ري��ط��ان��ي��ا  يف  ينت�رض 

واأ�ضرتاليا!
الأول  »الإ����ض���دار«  م��ن  بعد  ننته  مل 
»الإ�ضدار«  لفرو�ش كورونا حتى ظهر 
رئي�ش  به  »ب�رض«  ما  بح�ضب  الثاين، 
جون�ضون  بوري�ش  الربيطاين  الوزراء 
الذي قال يف خطاب متلفز اإن احلكومة 
اعتبارا  »فر�ش احلجر املنزيل  �ضتعيد 
�رضقي  وج��ن��وب  لندن  يف  الأح���د  م��ن 

البلد«.
�ضللة  اكت�ضفوا  العلماء  اأن  وذك��ر 
امل�ضتجد  كورونا  فرو�ش  من  جديدة 
م�ضيفا  بكثر«،  اأكرب  »ب�ضهولة  تنت�رض 
اأكرث  تكون  »قد  اجلديدة  الن�ضخة  اأن 
قابلية للنتقال بن�ضبة ت�ضل اإلى %70 
الأ�ضلية  الن�ضخة  القدمي،  البديل  عن 

للمر�ش«.
لن  اإن��ه  ال��ق��ول  »يوؤ�ضفني  واأ���ض��اف: 
نخفف القيود يف اأعياد امليلد، بينما 
يف  اخل��روج  من  العائلت  تتمكن  لن 
بينما  ل��ن��دن،  يف  الرابعة  املنطقة 

يف  والج��ت��م��اع��ات«.  احلركة  �ضنقيد 
ال�ضحة  منظمة  اأعلنت  لح��ق،  وق��ت 
تقارير  على  تعليقها  يف  العاملية، 
كورونا  من فرو�ش  �ضللة جديدة  عن 
وثيق  ات�ضال  على  اإنها  بريطانيا،  يف 

ب�ضلطات هذه الدولة. 
الربيطانية،  ال�ضلطات  اأن  وذك��رت 
توا�ضل تقدمي كل املعطيات املتوافرة 
لديها، حول النوع اجلديد من كوفيد- 
التحليل  نتائج  ذل��ك  يف  مب��ا   ،19

والبحث امل�ضتمر.
على  تغريدة  يف  املنظمة،  واأ�ضافت 
تويرت: »�ضنوا�ضل اإطلع واإبلغ، الدول 
باملعلومات  واجل��م��ه��ور  الأع�����ض��اء 
املزيد  على  ح�ضولنا  عند  اجلديدة، 
عن خ�ضائ�ش هذا النوع من الفرو�ضات 
وعن اأي عواقب قد ت�ضفر عن ظهوره«.

اأن  املنظمة  اأعلنت  لح��ق  وق��ت  ويف 
يف  تف�ضت  للوباء  اجلديدة  ال�ضللة 
وال��دمن��ارك  هولندا  ه��ي  دول   ث��لث 

وا�ضرتاليا.

الله ي�ضرت.

ضرورة زيادة بدل اإليجار

اأكتوبر   17 �ضوبان  فريديريك  رحيل  لذكرى 
1849، باري�ش، فرن�ضا.

ل تزال هناك علقة بني �ضوبان وتلك الكاتبة..
اأخربت البيانو بالأ�ضياء التي اأريد اأن اأقولها لِك

بها دائمًا  �ضيخربك 
اإلى كلماتي وحتملك الأحلان 

ومن كلماتي اإلى مقا�ضدي التي ل متوت
اأُرجوحة ال�ضوق ُتلّوح جميئًا واإياباً  يف حلٍن مل 

راأ�ضي يغادر 
نحو  مقطوعة  ت��ذك��رة  ه��ي  ال��رح��لت  فاأف�ضل 

املا�ضي
قيد  من  مطلقة  �ضعادٍة  اأو  الثمن  باهِظ  ب��اأمٍل 

احلا�رض املادي
ملا�ضينا  حتملِك  ور�ضالتي  واأحلاين  ل..  وكيف 

مل�ضتقبلنا وتوؤ�ض�ش  حلا�رضنا  وحتملني 
عن  خففوا  َمن  هم  امل��وت  �ضارعوا  من  وحدهم 
واحلياة  املوت  ف�رضاع  امُلدرك،  موتهم  الأحياء 
للعظماء فقط، فهم َمن ي�ضارعون املوت بر�ضالٍة 

خالدة ل متوت.
ي�ضارعون  للت�ضلية،  احلياة  ي�ضارعون  والبقية 

املوت بل اإميان..
ومع حقول الربد ونهر الن�ضيان ل اأزال هنا..

اأح�ضل  كي  املو�ضيقية  النوتات  هذه  اأكتب  مل 
ال�ضالونات  واأت�����ض��در  امل��ل��وك،  ق��رب  ع��ل��ى 
تقدير  ول  الع�ضور  جائزة  ول  الر�ضتقراطية، 

ال�ضعوب،
لِك  ت��رك��ت  اأن  ه��و  حبيبتي  ي��ا  فعلته  م��ا  ك��ل 
وتوؤن�ش  اأرق���ِك،  عنِك  تخفف  ك��ي  اللغة  ه��ذه 

ال�ضدى.. يغيب  وحدتك،وتكلمك حني 
اأر�ش  بوح�ضة  اأح�ش  املو�ضيقى  تنقطع  عندما 
تكرار  ان��ق��ط��ع،اأع��ي��د  �ضوتك  ال��ق��ب��ور،وك��اأن 
ل  باأمان  الآن  معي،اأنا  اأنَك  اأح�ش  اللحن،كي 

احلرمان. اأعرف 
لكن هناك م�ضكلة..تخذلني املو�ضيقى وتخذلني 

الع�رض. ويخذلني  هويتي  لغتي،تخذلني 
الكئيب  لوجهك  بورتريه  بر�ضم  رغبة  جتتاحني 
خلق  ال��ذي  وجهَك  اللئيم،  الهزيل،املتكهن 
برفقة �رضاع طويل  قلبي  الثورة وال�ضرتحام يف 

ملحمي �ضد ق�ضية حياة اأو موت بل اأمل معك..
العظماء هم َمن يخ�ضون فناء اأج�ضادهم بل خلود 

يخافون على كل رفقة روح
ومنهم  دموية  باأفعال  ر�ضائله  ج�ضد  من  منهم 
ر�ضالته  ب�ضحر  باأكمله  ع��امٍل  على  �ضيطر  من 

وجاذبيتها
ومنهم من اأوجد حلنًا ع�رضيًا لكل الأزمان

قلوب  ع��ل��ى  املحببة  ر���ض��ال��ت��ي  ���ض��ت��دوم  ف��ك��م 
اجلماهر؟

اإل برحيل  اأعمال خالدة ول متجيد ول تقدير  فل 
�ضاحبها

ذلك الرحيل املقد�ش.. رحيل كل عامل وفنان.
يف  الأعمق  اأث��ره  للموت  ك��ان  متمرد  كل  رحيل 

اخلالدة. ر�ضالته  ت�ضخم 
اأوًل  التقدير،ونحن  ي�ضتحق  حياتنا  يف  فرد  كل 
ي�ضاعدنا  اأن  ي�ضتطيع  اأح��د  فل  ذل��ك،  ن�ضتحق 
دومًا  لنخلدها  لأحلمنا  اأنف�ضنا  بتكري�ش  �ضوى 

العظماء. بني 

الرسائل الخالدة

يف كل زمان ومكان ومنذ اأن دبت حياة 
ومنذ  املعمورة  ه��ذه  على  الب�رضية 
بقاعها  من  بقعٍة  اأي  الإن�ضان يف  ُوِجَد 
لزمه العقل واجلهل، واخلر وال�رض، 
واجلور،  والعدل  والكفر،  والمي��ان 
واخليانة،  والأمانة  والكفر،  وال�ضكر 
والنور،  والظلمة  والبغ�ش،  واحلب 
واأ�ضدادها  الكلمات  طباق  من  والكثر 
َف  ُكِلّ التي  الأمانة  حمل  على  لتعينه 
بها، وهي وحدانية الله، جل جلله، 
اإعمار  ثم  ومن  باإخل�ش،  وعبادته 
وخراتها  مواردها  وا�ضتغلل  الأر�ش 
واأنُعِمها التي مَنّ الله بها على عباده 
وجاحد  �ضاكر  فمنهم  لهم،  رها  و�ضَخّ
ورا�شٍ و�ضاخط و�ضابٌر وجازع وغني 
بعباده،  الله  وفقر، وهذا من رحمة 
َم الأرزاق واآتى  احلكمة ملن ي�ضاء  فق�َضّ
واختلف  ب��الأل��وان  بخلقهم  ومتايز 
اثنان  يكاد  ل  حتى  وال�ضور،  الأل�ضن 
وذلك  واح��دة،  ب�ضفة  يجتمعان  منهم 
من �ضور رحمته بخلقه ليتعارفوا فيما 
َزُهم  بينهم يف تعاملتهم وحياتهم، ومَيّ
الذي به  عن بقية   خملوقاته بالعقل 
ناره،  اأو  جنته  وطريق  وثوابه  عقابه 
املعمورة،  على  الب�رضية  فتكاثرت 
بتداول  جيل،  بعد  جيًل  وتعاقبت 

اأ�ضلب  من  والأي��ام،  فخرجت  الزمان 
ومنهم  ال�ضالح  منهم  متعاقبة  واأرحام 
على  تقلهم  الأر�ش  و�ضفينة  ذلك،  دون 
فت�ضيطنت  بعطائها  وتكرمهم  ظهرها 
ومتكنت  ال��غ��واي��ة  ا�ضتهوت  ن��ف��و���ٌش 
واأمرتهم  والهوى  النف�ش  �ضهوات  منها 
قلوبهم  على  وا���ض��ت��ح��وذت  بال�ضوء 
ف��اأخ��ذوا  وزينتها،  الدنيا  زخ���ارف 
بثقب ال�ضفينة و�ضعوا يف الأر�ش ف�ضادًا 
ومت��ادوا  وا�ضتكربوا  وجت��ربوا  وعتوا 
فما  والن�ضل،  لإحراق احلرث  يف غيهم 
ومكر  العابثني  عبث  من  اليوم  ن��راه 
من  ال��ع��امل  م�ضتوى  على  امل��اك��ري��ن 
الأر�ش  لإغراق  وكرثتها  الثقوب  تعدد 
والقتل  اجل��ه��ل  وب��ح��ار  حميطات  يف 
ة  َ اخَل��ِرّ النفو�ش  يف  ليبعث  والتدمر 
ة الأمل واحل�رضة واحلزن والأ�ضى،  الَنِرّ
ف��غ��ل��ب   اجل��ه��ل ال��ع��ل��م، والن��ت��ق��ام 
والغدر  امل��ودة،  وال��ع��داوة  ال�ضفح، 
والظلمة  احل��ب،  والبغ�ش  ال��وف��اء، 
املعروف  من  املنكر  وارت��وى  النور، 
الأخ��وة  فا�ضتبدلنا  الثمالة،  حتى 
بالأنانية  والإيثار  والبغ�ش  بالعداوة 
والتوا�ضع بالتكرب والغرور، وارتدينا 
�رضابيل ال�ضيطان والهوان، فنحن بني 

الب�رض   �ضبب ثقب ال�ضفينة. 
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كان لي صديق
رب اخ لك مل تلده امك، مقولة كنت 
العامل  هذا  يف  ابحث  وانا  افتقدها 
والطمع  باال�ستغاللية  امل��زدح��م 
واالنانية وحب الذات ومل اجد بني 
ان  ا�ستطيع  من  ا�سادفهم  كنت  من 
اعتربه اخًا و�سديقًا �سادقًا �سدوقًا 
قاهرة  ويف   ٢٠١٥ ع��ام  ك��ان  حتى 
مبتحف  وب��ال��ت��ح��دي��د  امل��ع��م��ورة 
حممود خمتار كان ذلك والى اليوم 
تلك  وغ���رة  ح�سد  م�سدر  ون��ح��ن 
باألف  �سعت  التي  احلاقدة  القلوب 
نحن  بيننا  لاليقاع  وطريقة  طريقة 
وال  العي�ش  لقمة  تقا�سمنا  الذين 
منا  كل  و�سلم  العي�ش  رغيف  اقول 
لالخر  فاحتًا  ا�رساره  دفاتر  لالخر 
الفا�سلة  واالب��واب  وال�سدر  القلب 
ازي��ل��ت ب��ني اف��ك��ارن��ا واغ��ل��ق��ت يف 
وجوه كل من اراد بنا ال�رس واالذية 
وحب  العروبة  جمعتنا  االب��واب، 
بالقيم  الرقي  على  اتفقنا  م�رس، 
يف  نتفق  ومل  ب��االخ��الق  وال�سمو 
الف�ساد  على جماراة  االيام  من  يوم 
والنفاق واحلياد يف كلمة احلق كان 
واحدنا ي�سد غيبة �ساحبه اذا غاب 
والذخر  العون  له  كان  ح�رس  واذا 
االرت��ق��اء  ع��ل��ى  اتفقنا  وال�����س��ن��د 
ال��دن��ي��ا بكل  م���ادي���ات  وجت��اه��ل 
قوارب  بايدينا  �سنعنا  حذافرها 
جناة ملن بعدنا نعرب بهم مبحاولة 
���س��ادق��ة ال��ى ب��ر االم���ان ك��ل تلك 
زالت  وما  كانت  ال�سامية  املبادئ 
ما  بكل  اليها  ن�سعى  اعيننا  ن�سب 
اوتينا من عزم وقوة لكن ال�سيطان 

املارد احلاقد تقوى علينا يف زمن 
�سابق  ودون  حلظة  ويف  الكورونا 
على  وطغى  �سيء  كل  تغر  ان��ذار 
قامت  لون  وال�سداقة  االخوة  �سماء 
ال�سدور  على  احلزن  وخيم  رمادي 
ال�سبب  اع��رف  وال  مل��اذا  ادري  وال 
املنا�سبات  ج��اءت  مقدمات  ودون 
فلم  جتمعنا  كانت  التي  الدنيوية 
كنت  ال��ذي  وال�سديق  االخ  ي��زرين 
وامللمات  الكبرة  لل�سدائد  ادخره 
فلم اجده هذا العام ون�سيت ان عام 
ا�سعر به  او اين مل  ٢٠٢١ حل علينا 
كل تلك اجلبال ال�ساهقة من االمثلة 
عليها  غيمت  وامل��ب��ادئ  وال��ق��ي��م 
�سحب الكاآبة واحلزن والتخوف من 
ايام  يف  فع�ست  يحمد  ال  ما  �سماع 
وا�سدا�سا  اخما�سا  ا���رسب  وليال 
بهذا  بيننا  الو�سل  قطع  عما  ابحث 
دون  ما  خطاأ  مني  �سدر  هل  ال�سكل 
اوقع وا�ش بيننا؟  او ق�سد؟ هل  علم 
والف هل معها الف احتمال و�سبب 
فلم اجد حتى تاريخه �سببًا او عذرًا 
النهار  قلب  والعقل  املنطق  يقنع 
والطيب  الهواء  عنا  ومنع  ليل  الى 
كل  لتنا�سي  ا�ست�سلمت  واالخ��وة، 
لك يف  ابعث  ان  وقررت  املنغ�سات 
يا  طيب  وانت  �سنة  كل  كلمة  البعد 
�سعيد  ع��ام   2021 وع��ام  �ساحبي 
الكرمية  اال�رسة  وعلى  عليك  مبارك 
بحقك  ارتكبه  مل  ما  كل  عن  معتذرًا 
كلها  ايامك  الله  جعل  اخطاء،  من 
لكم  دعاء  وافراحا،  و�سعادة  خرا 

بظهر الغيب، �سالم يا �ساحبي.

بنك االئتمان: عذراً ال يوجد 
مواعيد متاحة حاليًا!

النف�ش،  لها  التطمئن  ال�سطح  على  تطفو  اأمور  ثمة 
على  يحدث  ما  منها،  خيفة  امل��رء  اأوج�ش  ورمب��ا 
وقد  باخلر،  اليب�رس  اأمور  من  ال�سيا�سية  ال�ساحة 
ت�سل الى الفو�سى وهذا ما ال نريده، وا�سح انه مل 
اأ�سبح  يعد عندنا ولالأ�سف احرتام للراأي االآخر، بل 
التفرد بالراأي ونهج »خذوهم بال�سيحة اليغلبوكم« 
ديدن الكثر من النا�ش، والهدف من ذلك وا�سح وهو 
اإ�سعاف هيبة ال�سلطة بفرد الع�سالت وتعطيل م�سالح 
النا�ش، واالأدهى من ذلك »االأنا« التي يعاين منها من 
علينا،  جدا  غالية  الكويت  االجتاه،  هذا  ي�سعى يف 
اأن يكون الوطن �سحية خالفات جهة على  والنر�سى 
اإعطاء  اأننا ال نقبل باأي حال من االأحوال  جهة، كما 
�سورة �سديدة ال�سواد للكويت امام الراأي العام بفعل 
النهج احذروا من جتاوز  فاعل، فيا من تبنيتم هذا 
القانون، واإثارة الفو�سى وال�سعي وراء اهداف تنايف 
العرف ال�سائد، والعربة مبن اعترب، واخذ احلق من 
نف�سه، وما حدث يف املا�سي لن يعود حتى يلج اجلمل 
�ضم اخلياط، وكي اكون وا�ضحا فلن يكون هناك رئي�س 
اأ�سغاث  فلنرتك  البع�ش،  يتوهم  كما  �سعبي  وزراء 
عن  عيوننا  ونغم�ش  الواقع،  ونعي�ش  عنا،  االأحالم 
يبدو  كما  فعمره  املوقر  االأمة  جمل�ش  اأما  االوه��ام، 
وال  اأكرث  ال  وقتية  وامل�ساألة  باالأفق،  وحله  ق�سر، 
اأقل، ول�ست ب�سعيد لذلك ولكن االحداث املت�سارعة 
ت�سر لذلك بجالء، والكويت غالية وحمبتها را�سخة 
بع�ش  يكون  ورمبا  الظن«  �سدق  »اإن  اجلميع،  عند 
الظن اإثم، وكل حمب لوطنه يحر�ش كل احلر�ش على 
اأمنه وا�ستقراره، وال اأخال فرحة امل�ساحلة اخلليجية 
ال�سعب  بيت  يف  يحدث  ما  ب�سبب  �سفاوؤها  وكدر  اإال 
العتيد الذي بناه رجال �سدقوا ما عاهدو الله عليه، 
اما ما نراه فهو م�ساحنات وتال�سن و�سد وجذب بني 
بع�ش نواب جمل�ش االمة املحرتمني وكاأننا يف �ساحة 
ال�سعب  بيت  يعد  ال�سادة مل  اأيها  ا�سلحة،   بال  قتال 
ذاك البيت الذي عهدناه، ذاك البيت الذي طاملا جلاأ 
بحاجة  نعد  مل  واآماله،  همومه  لبث  املواطن  اليه 
له، بل فقد تاأثره، واأ�سبح املواطن الذي يلجاأ له 

عند احلاجة ينطبق عليه قول القائل:
امل�ستجر بعمرو عند كربته

كامل�ستجر من الرم�ساء بالنار
�سوته  باأعلى  لقال  ل�سان  ال�سعب  لبيت  كان  ولو 
املجل�ش  هذا  اليه  و�سل  الذي  فاحلال  حال«  »اأري��د 
�سد«  الى«�سكة  و�سولها  يظهر  ال�سابقة  واملجال�ش 
وهذا ما ال نريده اإال اأن الواقع يقول ذلك، وال�سلطة 
واع��ي��ة وت��راق��ب ع��ن كثب م��ا ي��ح��دث، وال�����س��وؤال 
جمل�ش  من  كمواطنني  ا�ستفدناه  الذي  ما  امل�ستحق: 
االأمه املوقر؟ وما الذي ا�ستفاده النائب املحرتم من 
دخوله قبة الربملان، واملجيب على هذا ال�سوؤال هو 
املواطن نف�سه، ف�سلوا من �سئتم من النا�ش لتعرفوا 
ن�ستفيده  الذي  وما  املجهول،  الى  ت�سر  االأمور  ان 
مما يحدث من جتاذبات، وتعطيل جل�سات، وتهديد 
االأع�ساء املوقرين لبع�سهم البع�ش، واظهار الوزير 
ك�سيطان والع�سو مالك، و�رس البلية ما ي�سحك، لن 
يتقدم الوطن خطوة واحدة الى االأمام مادام امل�سهد 
يف  �سوداء  و�سحب  قامت  جو  النهج،  بهذا  ال�سيا�سي 
االأفق، واملثر للده�سة لوم بع�ش االأع�ساء احلكومة 
وتاأنيبها على الت�سويت لطرف دون طرف يف الوقت 
الق�سمة  الذي ي�سوتون هم لطرف �سد طرف، وهذه 
ال�سيزى الغر �سوية، او لي�ش للحكومة حق مثلما 
ال�سيطرة  املوقر  االمة  فقد جمل�ش  لقد  للنواب حق؟ 
حال  ول�سان  فاعلية،  ب��ذي  يعد  ومل  نف�سه،  على 
املثل  االم��ة  جمل�ش  الى  ي�سر  وهو  ي��ردد  املواطن 
لقيتك  تعينني،  ياعبداملعني  »جيتك  امل�����رسي 
ياعبداملعني عايز تتعان« لقد مل الكويتي من احلال 
التي و�سل اإليها امل�سهد ال�سيا�سي، وبات جمل�ش االمة 
لي�ش مهما عنده، فكل ما ي�ساهده ويراه ال يغني وال 
ي�سمن من جوع، وم�سلحة الوطن وامنه وا�ستقراره ال 
يقبل امل�ساومة، فن�ساأل الله العلي القدير ان يهدينا 
ال�سبيل وان يحفظ الكويت واهلها من كل  الى �سواء 
�رس، انتهيت من هذه املقالة عند العا�رسة من �سباح 
يوم اجلمعة الثامن من يناير �سنة 2021 واترككم يف 

رعاية الله.
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هذه حقيقتي أنا الدنيا اقرأ كثيرا قبل البدء بمجالك التدريبي
اأمام  عائلة  دعت  الكرمي  رم�سان  �سهر  اأي��ام  اأحد  يف 
واثناء  الدعوة،  فلبى  يقطنونه،  الذي  احلي  م�سجد 
اأعداد الزوجة للطعام وان�سغال الزوج بتجهيز طاولة 
طاولة  على  املال  من  مبلغا  الزوج  ن�سيت  الطعام، 
ال�ساي بو�سط املنزل، وعند االنتهاء من الفطور وبعد 

مغادرة االمام الحظت الزوجة غياب املبلغ؟!
�سخ�ش غرهم  يوجد  وال  ابناء  اي  ال ميلكون  والأنهم 
داخل املنزل ذهب االتهام الى امام امل�سجد، فتحاور 
بال�سيخ  عالقتهم  قطع  وقرروا  ال�ساأن  بهذا  الزوجان 
فيه  يتواجد  ال��ذي  امل�سجد  هذا  الى  الذهاب  وع��دم 
انه  لزوجته  ال��زوج  قال  عام  م��رور  وبعد  لل�سالة، 
رم�سان  مائدة  الى  نف�سه  امل�سجد  امام  يدعو  �سوف 
ا�رسار  بعد  الزوجة  ووافقت  �سلف،  عما  الله  وعفا 
املفقود،  املال  ي�ضارحه مبو�ضوع  اأن  ب�رشط  الزوج 
من  االنتهاء  وبعد  الفطور،  على  الدعوة  االمام  فلبى 
الطعام �سارح الزوج االمام مبو�سوع النقود، وكانت 

ال�سدمة!!
طاأطاأ االمام راأ�سه وبكى، ثم رفع راأ�سه وعيناه تدمع 
من البكاء وقال »نعم اأنا من اأخذت النقود! وما ابكاين؟ 
اأنكم طيلة 365 يوما مل تقراأوا حرفا واحدا من كتاب 
كانت  وبالفعل  املكتبة«،  رف  على  املوجود  الله 

النقود موجودة ب�سفحة الفاحتة.
واالآن، االمام هو ذاتكم التي تر�سدكم دائما بالفطرة 
الت�سويف  هو  لالمام  واالتهام  ال�سليم،  الدرب  الى 

روؤية  ب��دون  طويلة  لفرتات  باأذهانكم  يرتكز  ال��ذي 
احلقيقة، وكتاب الله »مثال يف الق�سة ولي�ش للقيا�ش« 
اأمامكم  الذي يكون  الدنيا واالآخرة  العلوم  هو جامع 
و�سورة  عام،  ب�سكل  جماالتكم  منه  تختارون  دائما 
الفاحتة هي الفتح الذي اأن يتم منه �سلح حالكم يف 
جماالتكم، والنقود هي النجاح الذي �سوف حت�سلون 
عليه اذا بداأمت بال�سكل ال�سحيح، والعام الذي م�سى 
ما بني �سهر رم�سان واالآخر هو الوقت الذي تهدرونه 
اأمامكم بني �سفحات حياتكم وكتب  والنجاح موجود 

لكم.
القراءة قبل البدء مبجالك  وهنا نتحدث عن معادلة 

وهي:
البدء بقراءة ما جتيدونه باحلياة + االلتزام ما اليقل 
عن عام بالقراءة التخ�س�سية + ايجاد املكان والوقت 
او  التدريبي  النجاح مبجالكم   = املنا�سب لالنطالقة 

التعليمي.
عايل  املدرب  موا�سفات  يف  الثالثة  القاعدة  وهذه   

.HPT االأداء
هذا هو تف�سر اقراأ كثرا قبل البدء مبجالك التدريبي، 
ف�سوؤايل لكم، متى تريدون فتح �سفحاتكم لكي تبداأوا؟

ِم  ِبا�سْ »اْقَراأْ  العزيز:  كتابة  الله تعالى يف حمكم  قال 
اْقَراأْ   »2« َعَلٍق  ِمْن  ااْلإِْن�َساَن  َخَلَق   »1« َخَلَق  ِذي  اَلّ َك  َرِبّ
َم ااْلإِْن�َساَن َما  َم ِباْلَقَلِم »4« َعَلّ ِذي َعَلّ َك ااْلأَْكَرُم »3« اَلّ َوَرُبّ

مَلْ َيْعَلْم« »العلق: 5-1«.

كم هي تافهة هذه الدنيا، كم هي تافهة من لونتهم 
بالنفاق. 

النقاء  م��ن  جردتهم  عندما  معنى  ب��دون  ه��ي  ك��م 
وال�سفاء.

اأو هي تربر بكونها دائما لي�ست مذنبة واأن النا�ش   
انخدعوا فيها وقالت:

�سيء  كل  �سدقتم  قد  وال�ستاء.  الربيع  �سدقتم  قد 
وانخدعتم، فما ذنبي اذا كنتم ال تفهمون؟

قيمة  يل  لي�ست  الدنيا  اأنا  اأنني  العباد  رب  اأخربكم 
بي،  مت�سكتم  لكنكم  ربكم،  ملالقاة  ج�رس  اأنني  غر 
لي�ش هذا فقط بل و�سل بكم احلد لع�سقي اأنا الدنيا 
بكم  االإيقاع  وهو  هدف  بداخلي  مغرية  جميلة  امراأة 

جميعا يف �سباكي.
الدنيا  اأن��ا  خداعي.  ف�سدقتم  خدعتكم  الدنيا  اأن��ا 
الدنيا  اأن��ا  يو�سف.  عفة  منكم  اأج��د  فلم  اأغريتكم 
منذ  الدنيا  اأنا  اأيوب.  �سرب  منكم  اأجد  فلم  ابتليتكم 
اآدم  اأبناء  قتل  فقد  اأجلي  من  يتقاتلون  وهم  وجودي 
يوم  كل  تكتب  �سفحة  الدنيا  اأنا  اأجلي.  من  بع�سهم 
اأعمالكم. قد جف حربي واأنا اكتب واأكتب واأكتب ما 
مما  اأخجل  اأكتب  عندما  تخجلون،  ال  واأنتم  تفعلون 

تفعلون من اأجلي واأنتم الى االآن مل تخجلوا.
اأنا الدنيا �ساهدة على �رساعاتكم، على نفو�سكم على 

كل �سيء. اأنا اأ�سحب منكم كل يوم ورقة
اأ�سحب منكم كل يوم �ساعات ودقائق وثواين. اأ�سحب 
منكم كل عام �سنة من اأعمالكم ومل تفهموا بعد اأنني 

�رساب ووهم.
اأنا الدنيا �سفحة �سوف تنتهي وحترتق مع �سفحاتكم. 
اأنا الدنيا اأوراقي كل يوم ت�سقط مثل اأوراق ال�سجر. 
اأنا الدنيا جعلتكم �سعفاء لدرجة اأن ن�سيتم اأنف�سكم. 
من  تنا�سبكم.  ال  التي  االلوان  بكل  تلونتم  اأجلي  من 

اأجلي قتلتم �سمائركم وخدعتم.
مل تفهموا بعد اأنني بال مواعيد، اأنني ال اأحرتم حتى 

املواعيد، اأنني اأ�سعب اختبار
التي عجزمت عن  االختبارات  كل  عليكم  فاأنا عر�ست 

اجتيازها.
تفكون  واأنتم  عقولكم  تفقدون  جعلتكم  الدنيا  اأنا 
اأنا  اأنني حقيقة بينما  اأنا الدنيا ظنننم  يف رموزي. 

اأختفي مثلما يختفي القمر يف ليلة العتمة.
ان  حتى  زاوي��ة،  يف  منعطفا  اإال  ل�ست  احلياة  اأن��ا 
جديرين،  ل�ستم  الب�رس  اأنكم  الله  اأخربت  املالئكة 
اأعطاكم  الله  لكن  االإف�ساد،  اأجل  من  خلقتم  واأنكم 

العديد من الفر�ش برحمته.
اأنا الدنيا خجلت منه ومن رحمته، واأنتم ال تخجلون 
حدوده  يف  يتمادى  عندكم  فال�سيف  �سيوف،  واأنتم 
وال يفهم حده، اأنتم االآن فقط اأج�ساد اأراكم بال عقول 
واأرواح، اأنتم ترك�سون فقط وراء االأج�ساد، وعقولكم 
�سيكون  الذي  اجل�سد  فكرة  ت�ستوعب غر  ال  الفارغة 

حتت الرتاب.
ولي�ش  املالئكة  ا�ست�سيف  اأن  الدنيا  اأنا  متنيت  كم 

اأنتم، لقد مللت منكم يا ب�رس.

بالمنظرة األمور ستخرج
تفعيل عن السيطرة �سيتم  اأن��ه  اأعلم  والله  يبدو 

والتي  الد�ستور  م��ن   106 امل���ادة 
يوؤجل  اأن  »ل��الأم��ر  اأن  على  تن�ش 
ملدة  االأمة  جمل�ش  اجتماع  مبر�سوم 
التاأجيل  ال جتاوز �سهرًا، وال يتكرر 
اإال مبوافقة  الواحد  االنعقاد  دور  يف 
حت�سب  وال  واح��دة  ومل��دة  املجل�ش 

مدة التاأجيل �سمن فرتة االنعقاد«.
هذا  اأن  ال�سيا�سيني  بع�ش  وي��رى 
ثالثة  تقدم  اأن  بعد  م�ستحق  االإجراء 
با�ستجواب  االأمة   اأع�ساء جمل�ش  من 
ل�سمو رئي�ش الوزراء مدعومًا باأكرث 
لال�ستجواب  موؤيدين  ع�سوًا   30 من 
االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  تناقلته 
اجلهود  لرتتيب  وذل��ك  املختلفة! 
التعاون  واأ�س�ش  االأولويات  وو�سع 

والتنفيذية  الت�رسيع  ال�سلطتني  بني 
املرحلة  يف  اجل��ه��ود  ول��ت��ت��ك��ام��ل 
على  ب��اخل��ر  ي��ع��ود  مب��ا  املقبلة 
الوطن واملواطنني وحتقيق التنمية 

امل�ستدامة.
ا�ستخدام  اأن  م��ع��روف  ه��و  وك��م��ا 
وتفعيل املادة 106 من الد�ستور حق 
اأ�سيل ل�ساحب ال�سمو االأمر الأ�سباب 

يقدرها ويراها �سموه.
اأم   106 امل��ادة  تفعيل  �سيتم  فهل 
مع  للتعامل  اآخر  خيار  هناك  يكون 
رئي�ش  ل�سمو  امل��ق��دم  اال�ستجواب 

جمل�ش الوزراء؟!
عن  �ستجيب  القادمة  القليلة  االأيام 

هذا ال�سوؤال.
ودمتم �ساملني. 

قانون

محمد عبدالرضا دشتي
واقع

فريهان رؤوف
firihenraouf@gmail.com

�ساريل فرتة اأحاول الدخول اإلى من�سة »متى« حلجز موعد 
للمراجعة واال�ستف�سار يف بنك االئتمان اإال اأنه مع االأ�سف ال 

تظهر �سوى هذه الر�سالة والتنبيه التايل: 
عذًرا ال يوجد مواعيد متاحة حالًيا، الرجاء املحاولة يف 

وقت الحق. 
وبعد �ساعة و�ساعتني ويوم ويومني وا�سبوع اأعاود الدخول 
اإلى من�سة »متى« واختار بنك االئتمان عند البحث عن خدمات 
واأختار من القائمة اخلدمات املتوافرة من قرو�ش اجتماعية 
العقارية  والقرو�ش  ال�سداد  وخدمات  القرو�ش  ودفعات 
اأ�ستطيع  وع�سى  لعل  االأخ��رى  واخلدمات  واال�ستف�سارات 
الدخول وحجز موعد وال تظهر �سوى نف�ش الر�سالة والتنبيه: 
عذًرا ال يوجد مواعيد متاحة حالًيا، الرجاء املحاولة يف 

وقت الحق. 
ومن املن�سة اإلى موقع بنك االئتمان الر�سمي وبعد اإن�ساء 
ح�ساب با�ستخدام تطبيق هويتي وكذلك با�ستخدام البطاقة 
و12  �ساعة   24 من  متفرقة  اأوق��ات  يف  والدخول  املدنية 
عرفت  اأنني  درجة  اإلى  امل�ساء  يف  و12  النهار  يف  �ساعة 
معلومة عن العرب قدميًا باأنهم قد اأطلقوا على كل �ساعة من 
�ساعات اليوم ال� 24، ا�سمًا خا�سًا بها مييزها عن غرها 
وكل ذلك ع�سان ادخل واحجز موعد للمراجعة واال�ستف�سار 

يف بنك االئتمان. 
حيث ١٢ االأولى من النهار، وهي »ال�رسوق«، وحر�ست على 
الدخول يف هذا الوقت وظهرت نف�ش الر�سالة والتنبيه على 

مدار اليوم وال�ساعة: 
عذًرا ال يوجد مواعيد متاحة حالًيا، الرجاء املحاولة يف 

وقت الحق. 
 ثم ال�ساعة الثانية، وهي »البكور« واأدخل ويظهر التنبيه 

التايل: 
عذًرا ال يوجد مواعيد متاحة حالًيا، الرجاء املحاولة يف 

وقت الحق. 
»الغدوة«  وهي  الثالثة،  ال�ساعة  »متى«  من�سة  اأدخل  ثم 

ويظهر التنبيه ال�سابق: 
عذًرا ال يوجد مواعيد متاحة حالًيا، الرجاء املحاولة يف 

وقت الحق. 
ثم ال�ساعة الرابعة، وهي »ال�سحى«، ثم اخلام�سة، وهي 
»الهاجرة«، ثم ال�ساد�سة، وهي »الظهرة«، ثم ال�سابعة، 
وهي »الّرواح«، ثم الثامنة، وهي »الع�رس«، ثم التا�سعة، 
وه��ي »ال��ق�����رس«، ث��م ال��ع��ا���رسة، وه��ي »االأ���س��ي��ل«، ثم 
احلادية ع�رسة، وهي »الع�سي«، ثم الثانية ع�رسة، وهي 
»الغروب«. وهي اآخر �ساعة يف النهار، وكل هذه االأوقات 

ال تظهر �سوى هذه الر�سالة والتنبيه: 
عذًرا ال يوجد مواعيد متاحة حالًيا، الرجاء املحاولة يف 

وقت الحق. 
واأمت ال� 12 �ساعة يف النهار واأو�سلها يف 12 �ساعة يف الليل 
حيث يبداأ الن�سف الثاين من اليوم، وهي �ساعات الليل، 
الدخول  وت�سجيل  ال�رسوع  يف  االأول��ى  ال�ساعة  من  واأب��داأ 
من  االئتمان  بنك  يف  واال�ستف�سار  للمراجعة  موعد  حلجز 
توجد  وال  املن�سة  واأدخل  »ال�سفق«  وهي  االأولى  ال�ساعة 

�سوى هذه الر�سالة والتنبيه: 
عذًرا ال يوجد مواعيد متاحة حالًيا، الرجاء املحاولة يف 

وقت الحق. 
ثم ال�ساعة الثانية، وهي »الغ�سق«، ثم ال�ساعة الثالثة، 
فاخلام�سة  »ال�سدفة«،  وهي  الرابعة،  ثم  »العتمة«  وهي 
»الزلفة«،  وال�سابعة  »الزّلة«،  وال�ساد�سة  »الفحمة«، 
والعا�رسة  »ال�سحر«،  والتا�سعة  »البهرة«،  والثامنة 
يتم  الذي  »ال�سباح«  واآخرها  »ال�سبح«،  ثم  »الفجر«، 
ا�سمًا  ال�ساعة االأخرة، فيكتمل العدد ب� 24 �ساعة ب� 24 
مميزًا لكل واحدة منها على حدة ودون جدوى وبالنهاية: 

عذًرا ال يوجد مواعيد متاحة حالًيا، الرجاء املحاولة يف 
وقت الحق. 

واالأو���س��اع  ال��ظ��روف  ه��ذه  ظل  يف  مراجع  اأي  يريده  ما 
اال�ستثنائية يف اأي جهة معرفة وحتديد املوعد يف اليوم 
وال�ساعة حتى لو بعد �سهر موم�سكلة املهم يعرف اأنه يف 
ظل هذه الظروف واالأو�ساع اأن لديه موعدا اأف�سل من عدم 
وجود مواعيد وجداول غر وا�سحة يف املن�سة واملوقع 
االإج��راءات  بتطبيق  تتعذر  التي  احلكومية  اجلهة  لدى 

الوقائية وال حتمل �سوى ر�سالة وتنبيه ا�ستثنائي وهو: 
الرجاء املحاولة   عذًرا ال يوجد مواعيد متاحة حالًيا، 

يف وقت الحق. 
فاإلى متى يا من�سة »متى« ي�ستطيع املراجع حجز موعد 

متاح دون التعذر يف بنك االئتمان؟!  
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خارجية
شؤون

الزبيدي: حل الدولتين
في اليمن هو األمثل

االنتقايل  املجل�س  رئي�س  اأك��د 
الزبيدي،  عيدرو�س  اليمن  يف 
هدفه  يف  قدما  املجل�س  م�ضي 
بحدود  اجلنوب  دولة  با�ضتعادة 
ما قبل عام 1990، الفتا اإلى اأن 
للعامل  االأمثل  هو  الدولتني  حل 

واالإقليم.
لن  اأن��ه  على  ال��زب��ي��دي  و���ض��دد 
ا�ضتقالل  ال�ضري نحو  يتوانى عن 
هذه  اأن  مبينا  اجلنوب،  دول��ة 
ولن  للمجل�س  مبا�رشة  اأولوية 
مطالبا  عنها،  التخلى  يتم 
ب��االع��راف  ال���دويل  املجتمع 
بدولة  اخل��ا���س  العلم  ورف���ع 

اجلنوب يف االأمم املتحدة.

اأن  على  التاأكيد  الزبيدي  وجدد 
حليفا  �ضيظل  االنتقايل  املجل�س 
التحالف  ل��دول  ا�ضراتيجيا 
اإلى  التحالف  داعيا  العربي، 
اجلوي  الدفاع  منظومة  اإع��ادة 
لتوفري  عدن،  اإلى  الباتريوت 

االأمن الكامل للمدينة.
اخلارجية  وزي��ر  عبرّ  ذلك  اإل��ى 
اأحمد  املنفى  اليمني يف حكومة 
تقديره  عن  مبارك،  بن  عو�س 
االأم��م  اأب��دت��ه  ال���ذي  للت�ضامن 
ج��راء  حكومته  م��ع  امل��ت��ح��دة 
ال��ذي  ع���دن،  م��ط��ار  ا�ضتهداف 
تزامن مع و�ضول رئي�س واأع�ضاء 
اإلى  اجلديدة  اليمنية  احلكومة 

املطار، واأدى اإلى وقوع ع�رشات 
القتلى واجلرحى.

االأمني  مبعوث  ا�ضتقباله  خالل 
لليمن  املتحدة  ل��الأم��م  ال��ع��ام 
حكومة  اأن  غريفيث،  م��ارت��ن 
اإ����رشار  ب��ك��ل  �ضتعمل  امل��ن��ف��ى 
وع���زمي���ة ل��ل��م�����ض��ي ق��دم��ا يف 
يتطلع  الذي  الوطني  برناجمها 
اليمني  ال�ضعب  اأب��ن��اء  اإل��ي��ه 
ل��ت��دع��ي��م االأم����ن واال���ض��ت��ق��رار 
وحت�������ض���ني ���ض��ب��ل ح��ي��ات��ه��م 

املعي�ضي.
عنيف،  انفجار  هز  وميدانيًا 
التابع  امل�ضاريع  مع�ضكر  بوابة 
ل��ق��وات احل����زام االأم���ن���ي، يف 

حمافظة عدن جنوبي اليمن.
نا�ضفة  عبوة  اإن  م�ضادر  وقالت 
قبالة  قمامة  حاوية  يف  زرع��ت 
دويا  حمدثة  انفجرت  املع�ضكر 
اأ����رشار  يف  ت�ضبب  م��ا  ه��ائ��ال، 
النعمان  ثانوية  ب�ضور  بالغة 
ال�����ض��وق  ���ض��ارع  ال��ك��ائ��ن��ة يف 
باملن�ضورة،  للخ�ضار  املركزي 

دون وقوع اإ�ضابات ب�رشية.
دوري��ات  اأن  مرا�ضلنا  واأ���ض��اف 
عقب  انت�رشت  عدن  الأمن  تابعة 
االن��ف��ج��ار، و���ض��ط ح��ال��ة من 
املواطنني  بني  واخلوف  الهلع 
مكتظ  رئي�ضي  �ضارع  لوقوعه يف 

بال�ضكان.

حكومة المنفى: نقدر تضامن األمم المتحدة بعد استهداف مطار عدن

م�ضار  اأن  على  ق��ط��ر،  ���ض��ددت 
مت  ال��ذي  اخلليجية  امل�ضاحلة 
اإليه هو اتفاق مبدئي،  التو�ضل 
واأن حل الق�ضايا العالقة ب�ضكل 
ثنائي مع الدول االأخرى، ومنها 
تكوين  خ��الل  من  �ضيتم  م�رش، 
جلان خا�ضة ملعاجلتها، موؤكدة 
التطبيع  طابور  يف  تقف  ال  اأنها 
مع �ضلطات االحتالل االإ�رشائيلي، 
قبل اإنهاء االحتالل، واإعالن دولة 
وعا�ضمتها  م�ضتقلة  فل�ضطينية 

القد�س ال�رشقية.
القطري  اخلارجية  وزير  وقال 
عبدالرحمن،  بن  حممد  ال�ضيخ 
اإن بيان العال الذي وقعته دول 

اأ�ضا�ضيات  جمل�س التعاون اخلليجي، يتحدث عن 
امل�ضا�س  عدم  وتت�ضمن  وا�ضحة،  وهي  االتفاق، 
اإ�ضافة  �ضوؤونها،  يف  التدخل  اأو  الدول  ب�ضيادة 

للتعاون يف مكافحة االإرهاب العابر للحدود.
تريد  ال  ال��دوح��ة  اأن  القطري  ال��وزي��ر  واأو���ض��ح 
عن  تفت�س  وال  دولة،  اأي  مع  اأزمة  لها  يكون  اأن 

اإل��ى  ت�ضعى  وه��ي  اخل��الف��ات، 
كا�ضفا  ح��وار،  هناك  يكون  اأن 
اجتماعات  هناك  �ضتكون  اأن��ه 
حول  والقاهرة  ال��دوح��ة  بني 
واأن  الثنائية،  االن�����ض��غ��االت 
الدوحة م�ضتعدة لت�ضكيل جلان 
امل�ضارات  ملعاجلة  ثنائية 

املختلفة.
اجلوية  اخلطوط  و�رشعت  هذا 
رحالتها  ت�ضيري  يف  القطرية 
الأول  ال�ضعودية  االأجواء  بعبور 
عام  يف  املقاطعة  منذ  م��رة 

األفني و�ضبعة ع�رش.
و ب������داأت اخل���ط���وط اجل��وي��ة 
القطرية باإعادة ت�ضغيل عدد من 
رحالتها عب االأجواء ال�ضعودية، مع انطالق اأول 

رحلة من الدوحة اإلى جوهان�ضبغ.
الرحالت  اأن  بيان  يف  القطري،  الناقل  وك�ضف 
ها اخلطوط اجلوية القطرية  التجارية التي ت�سيرّ
منذ  مرة  الأول  �ضتعب  خمتلف  الوجهات،  نحو 

منت�ضف األفني و�ضبعة ع�رش االأجواء ال�ضعودية.

ال���وزراء  جمل�س  رح��ب  عربيًا 
الُعال  قمة  بنتائج  ال�����ض��وداين 
لقادة جمل�س التعاون اخلليجي، 
وم��ا خ��رج��ت ب��ه م��ن ق���رارات، 
�ضتعيد  القرارات  هذه  اأن  موؤكدًا 
وحدة ال�ضف اخلليجي والعربي، 
التعاون  تطوير  اأب��واب  وتفتح 
اأخ��رى  م��رة  امل�ضرك  والعمل 
املنطقة  و�ضعوب  دول  يفيد  مبا 
ال�ضالم  يف  تطلعاتها  ويحقق 

واالأمن واال�ضتقرار والتطور.

يف  االنتقالية  احلكومة  نت  وثمرّ
اخلليج  دول  ق��ادة  تناول  بيان 
ال��ع��رب��ي جُم��م��ل االأو����ض���اع يف 
جلهود  دعمهم  وتاأكيد  ال�ضودان 
واال���ض��ت��ق��رار  ال�����ض��الم  حتقيق 
والتنمية وتعهدهم با�ضتمرار هذا 
الدعم لتحقيق طموحات ال�ضعب 
م�ضتقبل  ل�ضناعة  ال�����ض��وداين 
العالقات  من  انطالقًا  م�رشق، 
ال�ضودان  تربط  التي  التاريخية 
بدول جمل�س التعاون اخلليجي.

عن  موريتانيا  اأعربت  بدورها 
القمة  عن  �ضدر  ملا  ارتياحها 
اخلليجية يف اإعالن العال لتعزيز 
اخلليجي  والتعاون  الت�ضامن 
اإل��ي��ه  تطمح  ال���ذي  وال��ع��رب��ي 

�ضعوب املنطقة.
اخل��ارج��ي��ة  وزارة  واأ����ض���ادت 
املوريتانية يف بيان لها بجهود 
بذلتها  ال��ت��ي  ال��ك��وي��ت  دول���ة 
منطقة  يف  ال��ت��وح��د  لتحقيق 

اخلليج العربي.

يف  القيادي  عن  االإ�رشائيلي،  االحتالل  كيان  اأفرج 
اجلبهة ال�ضعبية لتحرير فل�ضطني، ح�ضن الفطافطة 
بعد اأن اأنهى فرة حكمه البالغة ثمانية ع�رش عاما.

وذكرت و�ضائل اإعالمية، اأن �ضلطات االحتالل اأطلقت 
�رشاح الفطافطة، اأمام معتقل عوفر غرب مدينة رام 

الله يف ال�ضفة الغربية املحتلة.
وقال فطافطة، عقب االإفراج عنه، اإنه يحمل ر�ضالة 
على  باملحافظة  الفل�ضطيني  لل�ضعب  االأ���رشى  من 
روح  على  يبقوا  واأن  الأجلها  اعتقلوا  التي  االأهداف 

وحرارة الن�ضال الذي خا�ضه االأ�رشى.

تون�ضية  بلديات  اأرب��ع  اأث��ارت 
بعد  البالد  يف  ا�ضتنكار  موجة 
دولية  منظمة  يف  انخراطها 
ت�ضم اإ�رشائيل، اإذ اتهمت اأحزاب 
مدنية  وم��ن��ظ��م��ات  ون��ق��اب��ات 
بالتطبيع  املذكورة  البلديات 
هذه  اأن  اإال  االحتالل،  كيان  مع 
البلديات بررت االأمر باأن تون�س 
املنظمات  جميع  يف  ت�ضارك 
الدولية، رغم اأن اإ�رشائيل ع�ضو 

فيها.
ما  ال�ضعبي  ار  التيرّ حزب  ودان 
بلديات  م��وؤخ��را  عليه  اأق��دم��ت 
و�ضو�ضة  وال��ق��ريوان  �ضفاق�س 
روؤ�ضاء  منظمة  اإلى  باالن�ضمام 
التي  ال�ضالم  اأج��ل  من  بلديات 
لالحتالل  تابعة  بلديات  ت�ضم 
هذه  اأن  معتبا  االإ�رشائيلي، 
االنخراط  الى  عمدت  البلديات 

يف جرمية تطبيع جديدة.

اأ�ضدره  بيان  يف  احل��زب  واأك��د 
هذه  يف  االن��خ��راط  اأن  اأخ���يا 
بلديات  جانب  اإل��ى  املنظمة 
اخ��راق��ا  يعتب  �ضهيونية، 
عن  ويعبرّ  ومق�ضودا،  وا�ضحا 
قائم  اإج��رام��ي  �ضيا�ضي  خيار 
االإره����اب  م��ع  التطبيع  ع��ل��ى 
االأط���راف  متثله  ال�ضهيوين، 
املجال�س  هذه  على  املهيمنة 

البلدية.

ال�ضيادة  جمل�س  ع�ضو  اختتم 
ركن  اأول  ال��ف��ري��ق  ال�����ض��وداين 
زيارته  كبا�ضي  ال��دي��ن  �ضم�س 
عا�ضمة  ج��وب��ا  اإل���ى  الر�ضمية 
اأجرى  اأن  بعد  ال�ضودان،  جنوب 
مباحثات مع رئي�س دولة جنوب 
ميارديت،  �ضلفاكري  ال�ضودان 
اجلنوبية  الو�ضاطة  ورئي�س 
م�ضار  وفد  ورئي�س  قلواك،  توت 

ال�رشق اأ�ضامة �ضعيد.
واأو�ضح وزير اخلارجية املكلف 

عمر قمر الدين يف موؤمتر �ضحايف 
امل�ضوؤولني  اأطلع  الكبا�ضي  اأن 
اجل��ن��وب��ي��ني ع��ل��ى ت���ط���ورات 
يف  واالأمنية  ال�ضيا�ضية  االأو�ضاع 

�رشق ال�ضودان.
ال�ضيادة  جمل�س  ع�ضو  اأط��ل��ع 
الفكي  ال�ضوداين حممد  االنتقايل 
امل��رك��زي  املجل�س  �ضليمان، 
علي  والتغيري  احل��ري��ة  لقوى 
احلدود  على  االأو�ضاع  تطورات 

ال�ضودانية االثيوبية.

املركزى  املجل�س  ع�ضو  وق��ال 
املجل�س  اإن  والتغيري  للحرية 
اأكد اأهمية ح�ضد الدعم ال�ضيا�ضي 
واملعنوي للقوات امل�ضلحة بعد 
من  العديد  ا�ضرداد  من  متكنها 
املناطق على احلدود ال�ضودانية 
االثيوبية، والعمل على التما�ضك 
االأر����س  ق�ضية  ح��ول  ال��وط��ن��ي 
باعتبار اأنه ال خالف حولها وال 
تقبل امل�ضاومة وال املهادنة وال 

التنازالت.

قطر: لن نطبع قبل
إنهاء االحتالل

ترحيب سوداني بنتائج قمة العال

سلطات االحتالل أفرجت
عن الفطافطة

4 بلديات تونسية متهمة
بالتطبيع مع إسرائيل

كباشي أجرى محادثات
مع رئيس جنوب السودان

شرق ليبيا يطالب 
بتمثيله في المفاوضات 

السياسية

استقاالت في صفوف 
السلطة الفلسطينية

اإن  �ضيا�ضيون،  مراقبون  قال 
وترية الغ�ضب بداأت باالزدياد 
���رشق  ج���ن���وب  م��ن��ط��ق��ة  يف 
�رشت  مدن  ت�ضمل  التي  ليبيا 
واأجدابيا و�ضوال اإلى الكفرة، 
كانت  ال��ت��ي  املنطقة  وه��ي 
الراحل  امللك  عهد  يف  ت�ضمى 
ببقة  ال�ضنو�ضي  اإدري�������س 

البي�ضاء.
واأ�ضدر اأعيان املنطقة بيانني 
�ضهر  من  اأقل  خالل  متتاليني 
���رشورة  اإل��ى  خاللهما  دع��وا 
متثيل اإقليمهم يف املفاو�ضات 
ال�ضيا�ضية، كما اأعلنوا دعمهم 
اآلية  ب�ضاأن  الثاين  للمقرح 
اختيار �ضلطة تنفيذية جديدة.
ا�ضتغراب  البيانان  واأث���ار 
ال�ضيا�ضي  لل�ضاأن  املتابعني 
الليبي باعتبار اأن اإقليم برقة 
ات�ضم خالل ال�ضنوات املا�ضية 
بالتما�ضك، خا�ضة منذ انقالب 
على  ليبيا  فجر  ميلي�ضيات 
نتائج االنتخابات الت�رشيعية 

التي جرت �ضنة 2014.

اأثارت اال�ضتقاالت املتتالية يف 
واآخرها  الفل�ضطينية،  ال�ضلطة 
الف�ضاد  مكافحة  هيئة  لرئي�س 
حول  ت�ضاوؤالت  ال��باك،  اأحمد 
يف  وراءه��ا  تقف  التي  الدوافع 
ظل اأنباء عن اأن هذه اال�ضتقاالت 

كانت يف معظمها اإقاالت.
اأن  �ضيا�ضية  دوائر  ت�ضتبعد  وال 
انعكا�ضا  املوجة  ه��ذه  تكون 
ال�ضلطة يف  داخل  مواقع  حلرب 
بني  متنام  اأجنحة  ���رشاع  ظل 
م��راك��زه��ا، وال���ذي ك��اد يفجر 
الو�ضع  املا�ضية  االأ�ضابيع  يف 
خميمات  يف  ال�ضيما  الداخلي 

اللجوء يف ال�ضفة الغربية.
فل�ضطينية عن  م�ضادر  وحتدثت 
ا�ضتقالته،  يقدم  مل  ال��باك  اأن 
�ضدر  بل  ال�ضلطة،  ت��روج  كما 
الرئي�س  قبل  من  باإقالته  قرار 
رائ��د  وتعيني  عبا�س  حممود 
ر����ض���وان خ��ل��ف��ا ل���ه وذك���رت 
مبجرد  ال���باك،  اأن  امل�ضادر 
اإلى  توجه  االإقالة،  بنباأ  علمه 
العديد  نقل  وح����اول  مكتبه 
م��ن امل��ل��ف��ات، ل��ك��ن ق���وة من 
اأحبطت  الرئا�ضة  ا�ضتخبارات 

حماولته.

موريتانيا تعرب عن ارتياحها

اأن  ال�ضورية  اخلارجية  اعتبت 
االإ�رشائيلية  ال�ضاروخية  الهجمات 
مع  تزامنا  �ضورية  اأرا���ض��ي  على 
نقل  حافالت  م�ضلحني  ا�ضتهداف 
»دليل تن�ضيق« بني اإ�رشائيل وتركيا 
والتنظيمات  املتحدة  وال��والي��ات 

االإرهابية. 
وك��ان��ت اخل��ارج��ي��ة ال�����ض��وري��ة، 
جمل�س  رئي�س  اإل��ى  ر�ضالة  وجهت 
لالأمم  العام  واالأمني  الدويل  االأمن 
غوتريي�س  اأنطونيو  امل��ت��ح��دة، 
العدو  �ضلطات  »اأقدمت  فيها:  جاء 
 23:30 ال�ضاعة  يف  االإ���رشائ��ي��ل��ي 
على  االأرب��ع��اء...  ي��وم  م�ضاء  من 
االع���ت���داء جم����ددا ع��ل��ى اأرا���ض��ي 
يف  ال�ضورية  العربية  اجلمهورية 
االأمن  جمل�س  لقرار  فا�ضح  انتهاك 
املتعلق   1974 ل��ع��ام   350 رق��م 
باتفاقية ف�ضل القوات بني اجلانبني 
اإطالقها ر�ضقات متتالية  وذلك عب 
اجلوالن  اجتاه  من  ال�ضواريخ  من 
املنطقة  على  املحتل  ال�����ض��وري 

اجلنوبية«.

وات��ه��م��ت ال�������وزارة ال�����ض��ل��ط��ات 
ممار�ضة  »يف  باالإمعان  االإ�رشائيلية 
اإرهاب الدولة الذي ازدادت وتريته 
بعد  �ضيما  وال  االأخ��رية  االآون��ة  يف 
على  وت��اآم��ره��ا  اع��ت��داءات��ه��ا  ف�ضل 
اإعالنها  لدرجة  وو�ضولها  �ضورية 
االأمنية  بياناتها  يف  وقاحة  بكل 
جي�ضها  اأن  امل��ا���ض��ي  ال��ع��ام  ع��ن 
اأه��داف يف عمق  50 غارة على  نفذ 
تلك  تزامن  ومع  ال�ضورية  االأرا�ضي 
االعتداءات االإ�رشائيلية مع اجلرائم 
املجموعات  موؤخرا  اقرفتها  التي 
و�ضائل  على  امل�ضلحة  االإرهابية 
النقل املدنية يف البادية ال�ضورية 
واإ�ضابة  ا�ضت�ضهاد  اإلى  اأدت  والتي 

عدد من املواطنني ال�ضوريني«.
»يبهن  االأم���ر  ه��ذا  اأن  واع��ت��بت 
م���رة اأخ����رى ومب���ا ال ي���دع جماال 
االإرهاب  بني  التام  التن�ضيق  لل�ضك 
التكفريي  واالإره���اب  االإ�رشائيلي 
لتحقيق اأهدافهم امل�ضركة باإطالة 
دعم  ع��ب  �ضورية  يف  االأزم���ة  اأم��د 
امل�ضلحة  االإرهابية  املجموعات 

�رشيكة اإ�رشائيل يف االإرهاب من جهة 
ال�ضوري  العربي  اجلي�س  والإعاقة 
وحلفائه عن هزمية تنظيمي داع�س 
وجبهة الن�رشة وباقي املجموعات 
بها  املرتبطة  االأخ��رى  االإرهابية 
مبختلف م�ضمياتها من جهة اأخرى«.
»ا�ضتمرار  اإن  ال���وزارة  قالت  كما 
اإ�رشائيل يف نهجها العدواين اخلطري 
م�ضبق  تن�ضيق  وج��ود  على  يبهن 
االإ�رشائيلي  الثالثة  املحتلني  بني 
الذين يحتلون  واالأمريكي  والركي 
ال�ضورية  االأر�س  من  عزيزة  اأجزاء 
والدعم  الغطاء  �ضوء  �ضيما يف  وال 
االأمريكية  االإدارة  من  ال��الحم��دود 
التي  امل�ضاءلة  م��ن  واحل�ضانة 
يف  اأخ���رى  دول  م��ع  لها  توفرها 

جمل�س االأمن«.
هذه  »ا�ضتمرار  اأن  على  و���ض��ددت 
باتت  والتي  املمنهجة  االعتداءات 
تهدد  اأي وقت م�ضى  من  واأكرث  االآن 
املنطقة  يف  واال���ض��ت��ق��رار  االأم����ن 
مرفو�س ولن ي�ضكل اأمرًا واقعًا ميكن 

قبوله«.

سورية: هجمات إسرائيل تثبت تنسيقها 
مع تركيا وأميركا واإلرهابيين

قتلى وجرحى بعملية سرقة 
واختطاف في لبنان

اأن  لبنانية  اإع��الم  و�ضائل  اأف��ادت 
على  اأقدموا  جمهولني  م�ضلحني 
بهدف  امل��واط��ن��ني  اأح���د  خطف 
ال�رشقة يف منطقة الفرزل، اإحدى 
حمافظة  يف  زح��ل��ة  ق�ضاء  ق��رى 
اإلى �سقوط عدد  اأدى  البقاع، مما 

من القتلى واجلرحى. 
وبح�ضب املعلومات �ضقط قتيالن 
وقعت  ا�ضتباكات  وجريحان اثر 
قرب حاجز للجي�س اللبناين على 
الفرزل،  منطقة  يف  زحلة  طريق 

من  اأق��دم��ت جم��م��وع��ة  اأن  ب��ع��د 
ال�ضالح  بقوة  �ضلب  ع�ضابة  اأف��راد 
منطقة  من  اأ�ضخا�س   3 با�ضتدراج 
ت�رشيف  بهدف  اإلى زحلة  حمانا 

�ضبعة اآالف دوالر.
اإقناعهم  من  الع�ضابة  ومتكنت 
وهي  �ضيارتهم،  يف  بال�ضعود 
م��ن ن���وع »ب��ي��ك��ان��ت��و«، ول��دى 
امل�ضرك  احلاجز  الى  و�ضولهم 
لف  م��ن  املخطوفني  اأح��د  متكن 
مقود ال�ضيارة، كما هو ظاهر يف 

ب�ضيارتني  فا�ضطدمت  الفيديو، 
وباحلاجز الو�ضطي.

وع��ن��دم��ا ت��رج��ل امل��خ��ط��وف من 
مع  ن��ار  اإط���الق  ال�ضيارة ح�ضل 
مقتل  ال���ى  ادى  م��ا  اخل��اط��ف��ني 

�ضخ�ضني واإ�ضابة اآخرين.
ويف ال�ضياق، اأعلنت قيادة اجلي�س 
مديرية  من  »دوري���ة  اأن  اللبناين 
خطف  عملية  اأحبطت  املخابرات 
الفرزل- منطقة  يف  ا�ضخا�س  ثالثة 
زحلة واأوقفت اثنني من اخلاطفني«.

• حممد بن عبد�لرحمن �آل ثاين

• كو�رث �حلرب يف �ليمن

• �لدفاعات �ل�صورية تت�صدى للعدو�ن

• عنا�رص من �جلي�ش �ل�صود�ين
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خارجية
شؤون

»نيويورك تايمز«: الرئيس يفكر في العفو عن نفسه!

رئيس اللجنة القضائية في الكونغرس يدعو إلى عزل ترامب
دعا رئي�س اللجنة الق�ضائية يف جمل�س 
اإلى  نادلر  جريولد  الأمريكي  النواب 
عزل الرئي�س الأمريكي املنتهية وليته 
دونالد ترامب فورًا، يف وقت ا�ضتقال 
فيه اأربعة م�ضت�ضارين كبار يف جمل�س 
على  اأم�س،  الأمريكي،  القومي  الأمن 

خلفية اقتحام موؤيدي الكونغر�س.
اإن  الإدارة،  يف  كبري  م�ضوؤول  وق��ال 
اإطار  يف  تاأتي  اجلماعية  ال�ضتقالة 
مل�ضاعدي  متزايدة  ا�ضتقالت  �ضل�ضلة 

ترامب.
وزي��رة  ا�ضتقالت  ذل��ك  غ�ضون  ويف 
اإدارة  من  ديفو�س،  بيت�ضي  التعليم، 
دونالد  ولي��ت��ه  املنتهية  الرئي�س 
ترامب، واأخربته باأن دوره يف اأعمال 

ال�ضغب كان نقطة انعطاف.
من  تعد  كانت  التي  بيت�ضي،  ووبخت 
العا�ضمة  يف  ترامب  حلفاء  واأقدم  اأهم 
الأمريكية، رئي�ضها يف خطاب ال�ضتقالة 
ب�ضاأن دوره يف اأعمال ال�ضغب يف مبنى 
الكابيتول، وقالت اإنه بدًل من اأن يقوم 
ل���إدارة  العديدة  ب��الإجن��ازات  ترامب 
فقد ترك  الأمريكي،  ال�ضعب  نيابة عن 
اأمريكا لتنظف الفو�ضى التي ت�ضبب بها 
العديد من املحتجني بعنف يف حماولة 
لتقوي�س اأعمال النا�س، كما قّدم رئي�س 
اخلمي�س،  ا�ضتقالته  الكابيتول  �رشطة 
غداة اقتحام منا�رشين للرئي�س املنتهية 
وليته دونالد ترامب مقّر الكونغر�س.

وقال م�ضدر مطلع اإّن �ضتيفن �ضاند تقّدم 
با�ضتقالته التي �ضُت�ضبح نافذًة اعتباًرا 
احلايل  يناير  من  ع�رش  ال�ضاد�س  من 
واإن ال�ضتقالة جاءت بعد �ضاعات على 
مطالبة رئي�ضة جمل�س النّواب الأمريكي  
�رشطة  قائد  بتنّحي  بيلو�ضي  نان�ضي 

الكابيتول.
وبدوره قال املدعي الفيدرايل، الذي 
يحقق يف اأعمال ال�ضغب التي اجتاحت 
لن  اإنه  الأ�ضبوع  هذا  الكابيتول  مبنى 
والتهام  التحقيق  اأمام  الباب  يغلق 
�ضد ترامب ب�ضبب تعليقاته اأمام ح�ضد 
من  ق�ضري  وقت  قبل  املتظاهرين  من 
يوم  الكونغر�س  قاعات  اقتحامهم 

الأربعاء املا�ضي.
و�ضدد مايكل �ضريوين، القائم باأعمال 
يف  املتحدة  للوليات  العام  املدعي 
العا�ضمة، على اأنه �ضيتم توجيه التهم 
القتحام،  اأي �ضخ�س له دور يف  �ضد 
عنا�رش  مع  تتنا�ضب  اأدل��ة  وجود  مع 
لن  التهامات  اأن  مبينا  اجل��رمي��ة، 
اقتحموا  الذين  اأولئك  �ضد  تنح�رش 
الكونغر�س، بل �ضيتم النظر يف جميع 

املمثلني يف الأحداث.
ويف غ�ضون ذلك اأعرب الرئي�س الأمريكي 
ال�ضنيع  الهجوم  احلايل عن غ�ضبه من 
باأن  متعهدا  الكابيتول،  جممع  على 
امل�ضاركني يف اأعمال العنف �ضيدفعون 
ثمن ت�رشفاتهم، وقال ترامب، يف كلمة 
م�ضجلة اإنه وجه فورا اأمرا اإلى احلر�س 
الوطني واأجهزة الأمن الفيدرالية بتاأمني 
م�ضددًا على  املقتحمني،  املبنى وطرد 
اأن  ويجب  كانت  املتحدة  الوليات  اأن 
واأن  ونظام،  قانون  دولة  دائما  تكون 

املحتجني الذين ت�ضللوا اإلى الكابيتول 
دن�ضوا مقر الدميقراطية الأمريكية.

ويف �ضياق نتائج النتخابات قال ترامب 
اإن حملته حاولت ا�ضتخدام كل طريقة 
النتخابات،  نتائج  ملواجهة  ممكنة 
واإن هدفه الوحيد كان يكمن يف �ضمان 
نزاهة الت�ضويت، م�ضريًا اإلى اأنه بعد 
النتائج،  على  الكونغر�س  م�ضادقة 
يوم  ج��دي��دة  اإدارة  تن�ضيب  ف�ضيتم 
الع�رشين من يناير احلايل، مبينا اأن 
تركيزه الآن �ضيتحول اإلى �ضمان النقل 
هذه  واأن  لل�ضلطة،  واملنظم  ال�ضل�س 

اللحظة تتطلب معاجلة وم�ضاحلة.
وقالت �ضحيفة نيويورك تاميز اإن نائب 
بن�س يعار�س  مايك  الأمريكي  الرئي�س 
والع�رشين  التعديل اخلام�س  ا�ضتخدام 
بالد�ضتور لعزل الرئي�س دونالد ترامب.

ودعا الدميقراطيون وبع�س اجلمهوريني 
م�ضوؤويل اإدارة ترامب اإلى تفعيل التعديل 
اأقل  قبل  الرئي�س من املن�ضب،  لإعفاء 

كما  انتهاء وليته،  اأ�ضبوعني على  من 
ب��ارزون،  دميقراطيون  اأع�ضاء  طالب 
جمل�س  رئي�ضة  بيلو�ضي  نان�ضي  منهم 
النواب، وزعيم الدميقراطيني مبجل�س 
يف  بال�رشوع  �ضومر،  ت�ضاك  ال�ضيوخ 
اإجراءات مل�ضاءلة ترامب بغر�س عزله 
بعدما اقتحم اأن�ضاره مبنى الكونغر�س 

يوم الأربعاء املا�ضي.
ال��دف��اع  وزارة  تعهدت  وب���دوره���ا، 
ال�ضلطة  بنقل  البنتاغون،  الأمريكية 
�ضلميا اإلى الرئي�س املنتخب جو بايدن.
وقال القائم باأعمال وزير الدفاع كري�س 
ميلر، عرب �ضفحة الوزارة على تويرت، 
اإنه والأ�ضخا�س الذين يقودهم يف وزارة 
الدفاع، �ضيوا�ضلون اأداء واجباتهم وفًقا 
للق�ضم الذي اأدوه، م�ضددا على اأن العنف 
الذي �ضهده مبنى الكونغر�س، خمالف 

ملبادئ د�ضتور الوليات املتحدة.
ومن جهته، ندد البيت الأبي�س بالعنف 

يوم  الكونغر�س  مبنى  يف  وقع  الذي 
كايلي  وقالت  املا�ضي،  الأرب��ع��اء 
الرئي�س  با�ضم  املتحدثة  ماكيناين 
املنتهية وليته اإن الرئي�س والإدارة، 
ويجب  ال��ع��ن��ف،  ه���ذا   ي�ضتنكرون 
حماكمة من انتهكوا القانون، م�ضرية 
الأبي�س ي�ضعى ل�ضمان  البيت  اأن  اإلى 
انتقال منظم لل�ضلطة، واأنه حان الوقت 

للوليات املتحدة لأن تتحد .
اأمريكي  �ضياق مت�ضل قال م�ضوؤول  ويف 
كبري اإن البيت الأبي�س اأقال م�ضت�ضارا يف 
وزارة اخلارجية خمت�ضا بال�ضاأن الإيراين 
بعدما عرب يف تغريدة على توتري عن 
الرئي�س  اأن�ضار  اقتحام  اإزاء  غ�ضبه 
دونالد ترامب مبنى الكونغر�س، وقال 

اإن ترامب ينبغي اأن يرحل.
يف  الرئي�س  نورونا  غابرييل  واتهم 
الغا�ضب،  احل�ضد  بتحري�س  تغريدة 
وقال اإنه مل يعد موؤه� للمن�ضب، يف 
للرئي�س من جانب  نادر  انتقاد علني 

م�ضوؤول بالإدارة.
تاميز  ن��ي��وي��ورك  �ضحيفة  وذك���رت 
الأمريكية، اأن الرئي�س دونالد ترامب 
نف�ضه،  عن  العفو  يف  يفكر  اإن��ه  قال 
م�ضاعديه  مع  مناق�ضات  خ�ل  وذل��ك 
منذ النتخابات الرئا�ضية التي جرت 

يف نوفمرب املا�ضي.
ونقلت ال�ضحيفة عن م�ضدرين مطلعني 
على املناق�ضات، مل ت�ضمهما، احلديث 
عما ميكن اأن يكون ا�ضتخداما ا�ضتثنائيا 
اجلمهوري  قبل  من  الرئي�س  ل�ضلطات 
ترامب، الذي خ�رش النتخابات ل�ضالح 

مناف�ضه الدميقراطي جو بايدن.
واأ�ضافت اأن ترامب �ضاأل يف منا�ضبات 
اأخرى عما اإذا كان ينبغي له فعل ذلك 
وعن اأثر ذلك عليه قانونيا و�ضيا�ضيا، 
ومل يرد البيت الأبي�س بعد على طلب 

للتعليق.
اقتحام  اإن  �ضيا�ضيون  مراقبون  وقال 
املنتهية  الأمريكي  الرئي�س  اأن�ضار 

وليته دونالد ترامب مبنى الكابيتول 
خ�ل جل�ضة للكونغر�س للم�ضادقة على 
فوز جو بايدن بالرئا�ضة حرك م�ضاعر 
من  العديد  بني  وال�ضدمة  الده�ضة 
الأمريكيني ويف العامل نتيجة الفو�ضى 
التي  العنف  واأعمال  امل�ضبوقة  غري 
الدميقراطية  رموز  اأبرز  �ضد  رافقتها 

الأمريكية.
واخل�ضوم  املتابعني  مواقف  وحملت 
احلزب  وحتى  لرتامب  ال�ضيا�ضيني 
اجلمهوري انطباعات �ضيئة عن الرئي�س 
وامل�ضاك�ضة،  التهور  بني  املمزوجة 
الذي  الرئي�س،  هذا  اأن  اإلى  م�ضريين 
اأكرث  من  كان  هزميته،  اإع�ن  يرف�س 
امتداد  اإثارة للجدل على  ال�ضخ�ضيات 

اأربع �ضنوات.
واعتاد العامل على روؤية الدبلوما�ضيني 
بيانات  لإ�ضدار  يهرعون  الأمريكيني 
تنديد عند قيام جمموعة اأن�ضار لل�ضلطة 
باقتحام برملان يف العامل للمطالبة 
مع  لكن  انتخابات،  نتائج  باإلغاء 
الكابيتول  مبنى  عمت  التي  الفو�ضى 
الأدوار  انقلبت  املا�ضي،  الأرب��ع��اء 
املرة  هذه  العامل  عوا�ضم  واأ�ضدرت 

دعوات اإلى الهدوء.
اأن  الأمريكي  لل�ضاأن  متابعون  واعترب 
النائبة  عند  والكراهية  العن�رشية 
حد  اإلى  و�ضلت  كاماك  كات  الأمريكية 
الإ�رشائيلي  الحت�ل  كيان  علم  رف��ع 
اأمام مكتبها بهدف م�ضايقة جارتها يف 
مبنى الكونغر�س الربملانية التقدمية، 

ر�ضيدة طليب، ذات الأ�ضل الفل�ضطيني.
لديها  طليب  ر�ضيدة  اإن  ك��ات  وقالت 
راأي قوي حول اإ�رشائيل ل تتفق معه، 
ولهذا ال�ضبب و�ضعت العلم، موؤكدة اأنها 
تعمدت فعل ذلك لكي ت�ضاهد طليب العلم 

يف كل مرة حت�رش فيها اإلى املكتب.
وو�ضف متحدث با�ضم طليب ما قامت 
به كاماك باأنه عمل دعائي، وقال اإنه 
مت انتخاب اأع�ضاء الكونغر�س للتعامل 
مع الق�ضايا امللحة، التي توؤثر على 
الدعائية  الأعمال  ولي�س  ناخبيهم، 

املثرية.

 B-52 قاذفتني من طراز  الأمريكي طائرتني  نقل اجلي�س 
اإلى ال�رشق الأو�ضط من قاعدتهما يف الوليات املتحدة، 
يف رابع انت�ضار من هذا القبيل، وقالت �ضبكة »CNN« اإن 

وا�ضنطن تريد توجيه ر�ضالة اإلى اإيران.
على  بومبيو  مايك  الأم��ريك��ي  اخلارجّية  وزي��ر  ورّد 
»العديد من الأ�ضخا�س« الذين �ضّبهوا الوليات املتحدة 
جورج  الأ�ضبق  الرئي�س  فيهم  مبن  املوز،  بجمهورّية 
بو�س البن، بعد اقتحام اأن�ضار للرئي�س املنتهية وليته 

لل�ضغط  وا�ضنطن  يف  الكابيتول  مبنى  ترامب  دونالد 
الرئي�س  من  املقّرب  بومبيو  وقال  امل�رّشعني،  على 
الفرتاء  »هذا  اإّن  تويرت،  عرب  ر�ضالة  يف  اجلمهوري، 
يك�ضف عن فهم خاطئ جلمهورّيات املوز وللدميقراطّية 
العنف  امل��وز،  جمهورّية  »يف  وتابع:  اأم��ريك��ا«،  يف 
ال�ضعبي ُيحّدد »كيفية« ممار�ضة ال�ضلطة، يف الوليات 
املتحدة، تقوم قوات الأمن بوقف العنف ال�ضعبي حّتى 

يتمّكن ممّثلو ال�ضعب من ممار�ضة ال�ضلطة«.

ال�رشق  ل�ضوؤون  الأمريكي  اخلارجية  وزير  م�ضاعد  نفى 
مغربية  �ضحف  يف  وردت  اأنباء  �ضينكر،  ديفيد  الأو�ضط 
اإلى توجه الوليات املتحدة لإن�ضاء  اأ�ضارت  وجزائرية، 

قاعدة يف منطقة ال�ضحراء.
وقال �ضينكر، خ�ل ندوة �ضحافية يف مقر �ضفارة الوليات 

املتحدة لدى اجلزائر، اإنه ل ميكنه ح�ضم الأمر، ول يوجد 
خطة اأمريكية لإن�ضاء قاعدة يف ال�ضحراء الغربية.

يذكر اأن رئي�س احلكومة املغربي، �ضعدالدين العثماين، 
قاعدة  لإن�ضاء  نية  هناك  تكون  اأن  قليلة  اأي��ام  منذ  نفى 

ع�ضكرية اأمريكية يف ال�ضحراء.

الجيش األميركي يرسل قاذفتين 
من طراز B-52 إلى الشرق األوسط 

أميركا: ال نية إلنشاء قاعدة في الصحراء الغربية

قيود إضافية على حركة السفر لمحاصرة الوباء

وفيات كورونا في العالم... مليون و896 ألفًا
كورونا  وباء  �ضحايا  عدد  ارتفع 
حول العامل اإلى مليون و896 األف 
الإ�ضابات  ع��دد  بلغ  فيما  وف��اة، 
بالوباء التي مت ت�ضجيلها منذ بدء 
تف�ضيه يف العامل نحو 88 مليونًا، 
يف وقت اأعلنت فيه منظمة ال�ضحة 
فقرا  الأك��رث  ال��دول  اأن  العاملية، 
�ضد  اللقاحات  اأول  بتلقي  �ضتبداأ 
يناير  نهاية  بني  كورونا  فريو�س 

احلايل ومنت�ضف فرباير املقبل. 
يف  اللقاحات  م�ضوؤولة  وق��ال��ت 
املنظمة كيت اأوبراين، اإن برنامج 
ل�رشاء  اتفاقات  اأب��رم  كوفاك�س 
اأولى  تبداأ  اأن  على  لقاح،  ملياري 
اجل���رع���ات يف ال��و���ض��ول خ���ل 

الأ�ضابيع املقبلة.
برنامج  اأن  اأوب��راي��ن،  واأو�ضحت 
اأطلقته  ال��ذي  ال���دويل  كوفاك�س 
بدعم  العاملية  ال�ضحة  منظمة 
اللقاحات،  اأجل  من  التحالف  من 
�ضمان  يف  امل�ضاعدة  اإل��ى  يهدف 
اللقاحات،  على  العادل  احل�ضول 
جرعات  تقدمي  اإل��ى  ي�ضعى  كما 
ال�ضكان  من   %20 لتح�ضني  كافية 
فيه  امل�ضاركة  ال��ب��ل��دان  ك��ل  يف 

بحلول نهاية العام.
وب���دوره���ا، ف��ر���ض��ت احل��ك��وم��ة 
على  اإ�ضافية  قيودا  الربيطانية، 
اإنكلرتا، حت�ضبا  اإلى  حركة ال�ضفر 
من  جديدة  طفرات  تف�ضي  خلطر 
اململكة  يف  ك���ورون���ا  ف��ريو���س 

املتحدة.
واأكد وزير النقل الربيطاين غرانت 
الأ�ضبوع  من  اعتبارا  اأنه  �ضاب�س، 
الب�د  �ضلطات  �ضتلزم  احل���ايل، 
جميع القادمني اإلى اإنكلرتا بتقدمي 
فح�س �ضلبي لفريو�س كورونا يتم 

اثنتني  اأق�ضاها  فرتة  يف  اإج��راوؤه 
و�ضبعني �ضاعة قبل الزيارة.

الإجراء  هذا  اأن  اإلى  �ضاب�س  ولفت 
طفرات  تف�ضي  منع  اإل���ى  ي��ه��دف 
مثل  كورونا  فريو�س  من  جديدة 
يف  موؤخرا  اكت�ضافها  مت  التي  تلك 

الدمنارك وجنوب اأفريقيا.
ال�ضحة  وزارة  �ضجلت  وع��رب��ي��ًا 

حالة  وخم�ضني  اأربعًا  امل�رشية، 
اأكرث  الإجمايل  العدد  ليبلغ  وفاة 

من 8029 حالة.
واأ�ضارت الوزارة اإلى ت�ضجيل اأكرث 
بفريو�س  جديدة  اإ�ضابة   1200 من 
ك��ورون��ا يف ال�����ض��اع��ات الأرب���ع 
اإجمايل  الأخرية لي�ضل  والع�رشين 
األف   146 من  اأكرث  اإلى  الإ�ضابات 

اأن ح��الت  اإل���ى  اإ���ض��اب��ة، لف��ت��ة 
األف   116 من  اأك��رث  بلغ  ال�ضفاء 

حالة �ضفاء.
امل�رشية  ال�ضحة  وزارة  وكانت 
ال�رشيرية  الختبارات  اإن  قالت 
الرو�ضي  يف«  »�ضبوتنيك  للقاح 
تبداأ  قد  كورونا  لفريو�س  امل�ضاد 

قريبًا يف م�رش.

•م�ضهد مل ياألفه الأمريكيون• الفو�ضويون يجتاحون الكونغر�س

•  غوغائيون يف �رصح الدميقراطية• خالل القتحام

•  كورونا يفتك بالعامل

B.52  •
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رياضيـــة
شؤون

�سيبا�ستيان  عقد  �أم�س،  �أول  خيطان،  �إد�رة  �أنهت 
بالرت��سي،  بيازي،  دي  ونيكوال�س  �سان�سيز  فريناندو 
�الإ�سباين خو�سيه  بقيادة  �لفني  �جلهاز  قناعة  عدم  ظل  يف 
دوري  خالل  �لثنائي،  يقدمه  �لذي  �لفني  باملردود  كامبيلو 
ثنائي  عن  �لكرة  �إد�رة  وتبحث  �لعهد.  ويل  وكاأ�س  �لت�سنيف 
�لتي  �لرت�سيحات  �لر�حلني، من خالل بع�س  حمرتف لتعوي�س 
تدر�سها �إد�رة �لكرة الختيار �الأف�سل، وفقا لروؤية �جلهاز للمر�كز 
�إد�رة  فيه  تعاقدت  �لذي  �لوقت  يف  ذلك  لدعم.ياأتي  حتتاج  �لتي 
بنظام  �لكويت،  ن��ادي  و�سط  العب  �خلبيزي  يو�سف  مع  �لكرة، 
�الإعارة لنهاية �ملو�سم، على �أن يلتحق �خلبيزي بخيطان بعد �نتهاء 

م�سو�ر �لكويت يف كاأ�س ويل �لعهد.
وميثل �ن�سمام �خلبيزي خليطان �إ�سافة مهمة خلط �لو�سط، ال �سيما 
مع عودة جنم خيطان طالل �الأن�ساري، للتدريبات حيث ميثل تو�جد 

�لثنائي قوة خلط و�سط �لفريق �لذي عانى خالل �لفرتة �ملا�سية.

�لفريق،  لتدعيم  �سفقاتها  �أولى  �أم�س،  �أول  �لعربي،  �إد�رة  �أمتت 
خالل فرتة �النتقاالت �ل�ستوية، بالتعاقد مع ح�سني �حلربي، العب 
خا�س  قد  �حلربي  وكان  �ملو�سم.  لنهاية  �الإعارة  بنظام  �لكويت، 
اأن يرحل عقب هبوط الفريق  الفرتة املا�ضية معارا للجهراء، قبل 

لدوري �لدرجة �الأولى، وفقا للعقد �ملربم مع ناديه �ل�سابق.
وت�سعى �إد�رة �لعربي الإبر�م عدد من �ل�سفقات �ملحلية و�الأجنبية، من 
اأجل تعزيز قدرات الفريق، ال �ضيما يف ال�ضق الهجومي. وو�ضعت اإدارة 
�لنادي �لغاين، �أنطوي ري�سموند، مهاجم �ملريخ �ل�سود�ين �ل�سابق، 
�إلى جانب مهاجم �سوري بالدوري �ل�سعودي، على قائمة �ملطلوبني، 

حيث من �ملنتظر �أن يخ�سعهما لالختبار، قبل �إمتام �لتعاقد معهما.
�أجانب، وقد و�سع كال من �لغيني  5 حمرتفني  وميتلك �الأخ�رض حاليا 
�ضيكو كيتا، واالإيفواري �ضرييك هرني، على قائمة الراحلني، يف حال 

جنح �لثنائي �جلديد يف �إثبات �أحقيته باالن�سمام للعربي.

من  و�لن�سف  �خلام�سة  يف  تنطلق 
م�ساء �ليوم �جلولة �ل� 9 للدوري 
�الول  بلقاءين  �ليد  لكرة  �ملمتاز 
بني  و�لثاين  برقان  مع  �لقاد�سية 
�نتهاء  عقب  و�ل�ساملية  �لعربي 
اللقاء االول ب�ضالة االحتاد مبجمع 
ولقاء  �لعبد�لله،  �سعد  �ساالت 
�للقاء�ت  من  برقان  مع  �لقاد�سية 
�لتي يغلب عليها �لطابع  �ملثرية 
و�مللكي  �لفريقني  بني  �حلما�سي 
ي�سم العبني من �ف�سل �ملمار�سني 
يف  ويعتمد  �لكويتية  �ليد  لكرة 
على  �سفر   /6 �لدفاع  على  �لعابه 
�لد�ئرة تتحول �لى 3/3 يف بع�س 
�لفرت�ت طبقا ملا تقت�سيه ظروف 
�ملبار�ة كما يعتمد على ت�سويبات 

خارج  من  لالعبني  �خللفي  �خلط 
�ل� 9 �متار وت�سقيط �لكر�ت لالعب 

�لد�ئرة �ل� 6 �متار.
�لثاين  �ملركز  �لقاد�سية  يحتل 
بر�سيد 13 نقطة وي�سعى للحفاظ 
يف  ب��ال��ك��وي��ت  و�ل��ل��ح��اق  عليه 

�ل�سد�رة.
 6 بر�سيد  يلعب  برقان  وفريق 
نقاط ويحتل املركز الثامن ولديه 
جمموعة طيبة من �لالعبني وحقق 
�لكبرية  �لفرق  مع  جيدة  نتائج 

و�لقاد�سية يخ�سى مفاجاآته.
فيه  ي�سطدم  �ل��ث��اين  و�ل��ل��ق��اء 

�لعربي مع �ل�ساملية يف لقاء 
�لعربي  �لعظام،  تك�سري 

نقاط   10 بر�سيد  يلعب 

ويحتل �ملركز �لثالث و�ل�ساملية 
ويحتل  ن��ق��اط   7 بر�سيد  يلعب 
�ملركز �خلام�س و�للقاء بالن�سبة 
بالدوري،  اللقاءات  اهم  لهما من 
�لفوز يح�سن من ترتيب �ي منهما 
�لى  بالفريق  تبتعد  و�خل�سارة 
تو�جه  �لتي  �خللفية  �ملناطق 
خ��ط��ورة ال��ه��ب��وط ام���ا االخ�����ر 
�نهما  من  �لرغم  فعلى  و�ل�سماوي 
يف �ملنطقة �لد�فئة �ال �ن �خل�سارة 
جتعل كال منها يدخل �لى �ملناطق 
بني  �لو�سط  حتتل  �لتي  �لباردة 
منهما  وك��ل  و�ملقدمة  �مل��وؤخ��رة 
�سيعمل من �جل �لفوز حتى يكون 

د�ئما يف ماأمن.

�الحت��اد  �إد�رة  جمل�س  ع�سو  �لهمالن،  فهد  �أعلن 
�مل�سابقات،  جلنة  ورئي�س  �لقدم،  لكرة  �لكويتي 
�ملمتازة  بدرجتيه   STC دوري  �نطالقة  تاأجيل 
و�الأولى حتى يوم 21 يناير �حلايل، بدال من �ملوعد 

�ملحدد �سلفا يوم 14 من �ل�سهر �حلايل.
منح  �أجل  من  جاء  �لتاأجيل  قر�ر  �أن  �لهمالن  وبني 
ب�سورة  �لالعبني  الإع��د�د  �لفر�سة  �لكويت  منتخب 
مميزة، قبل انطالق املباراة التجريبية املقررة يوم 

18 يناير �أمام منتخب فل�سطني.
وتنتظر �الأزرق مهمة كبرية �أمام �أ�سرت�ليا و�الأردن يف 
�لت�سفيات �الآ�سيوية �مل�سرتكة، يومي 25 و30 مار�س 

�ملقبل.
عقب  لبنان  ودية  �إلغاء  عقب  �لتاأجيل  قر�ر  وجاء 
اعتذارهم، يف ظل �ضيق الوقت، من اأجل منح م�ضاحة 
التجمع احلايل ملواجهة  للمنتخب لال�ضتعداد خالل 

فل�سطني.

• جانب من لقاء �سابق للعربي و�ل�ساملية

• فهد �لهمالن

•  من تدريبات منتخب �لكويت

خيطان يستعير 
الخبيزي.. وينهي عقدي 

سيباستيان ودي بيازي

العربي يطلب العب 
الكويت

الملكي وبرقان والعربي مع السالمية
في ممتاز اليد

تأجيل انطالقة الدوري الكويتي رسميًا

القادسية والعربي في قمة جماهيرية
... والفتاة والكويت بلقاء الحسم بقدم السيدات

أسعد البنوان: كاظمة في المثلث التنافسي 
لمعظم البطوالت المختلفة

فريقا  �ليوم  م�ساء  من  �ل�ساد�سة  يف  يلتقي 
و�لكويت  �لفتاة  نادي  و�لو�سافة  �ل�سد�رة 
و�الثارة  �حل�سم  لقاء  يف  �لثاين  �سالة  على 
�للقب  حامل  �لكويت  �ن  �مل��ع��روف  وم��ن 
�ن  �ج��ل  من  وي�سعى  �الن  يطارده  و�لفتاة 
حتى  منفرد� وجنح  �لدوري  قمة  على  يرتبع 
�ما  نقطة   13 بر�سيد  وت�سدر  ذلك  يف  �الن 
فر�سيد  �لثاين  �ملركز  �حتل  �لذي  �لكويت 

نقاطه 10 نقاط.
�نه  جند  �لفريقني  م�ستوى  �ل��ى  وبالنظر 
�ن  �لفتاة  لنادي  ما وميكن  �لى حد  متقارب 
يحافظ على �سد�رته �ذ� ��ستغل �لفر�س �لتي 
ي�سرتد  مل  �لكويت  �ن  خ�سو�سا  له  �ست�سنح 
م�سو�ر  �مامه  ماز�ل  بل  قوته  بكامل  م�ستو�ه 
�خرى  مرة  يعود  حتى  ولكن  بالطويل  لي�س 

ك�سابق عهده.
مهاجمته  حممد  فجر  تقوده  الكويت  فريق 
و�سانعة �لعابه �لتي تاألقت بقوة بعد فرتة 
من �لركود وو��سلت �النت�سار�ت حتى �قرتب 

�لفريق من �ملت�سدر.
ونادي �لفتاة ميتلك قوة �ساربة خ�سو�سا يف 
الهجوم ويف الدفاع الفريق يتميز با�ضتطاعته 
�غالق منطقة �ملرمى متاما ويكفي �نه ��ستطاع 
�ن  وال�سك  �الن  �سد�رته حتى  على  يحافظ  �ن 

هذا اللقاء �ضيكون لقاء االثارة.

وي�ضبق هذا اللقاء مباراة القاد�ضية والعربي 
ما  اذا  واحلقيقة  بحت  جماهريي  لقاء  وهو 
جند  للفريقني  �لفنية  �لنو�حي  عن  حتدثنا 
العربي  عك�س  االرجح  هي  القاد�ضية  كفة  ان 

�لذي بد�أ بد�ية قوية ثم تر�جع م�ستو�ه ب�سكل 
قوته  ا�ضرتد  اذا  اال  �ضعب  لقاء  وهو  ملحوظ 
ومعنوياته وحقق ما كان يريد �ن يحققه يف 

�ال�سابيع �ملا�سية.

هناأ رئي�س نادي كاظمة ا�ضعد البنوان القيادة 
قياد�ت  من  �لريا�سية  و�حلركة  �ل�سيا�سية 
و�إد�ريني والعبني بحلول �لعام �جلديد 2021 
�لكويت  على  خري  عام  يكون  �ن  �لله  د�عيا 
العربية واال�ضالمية وان تزول  واهلها واالمة 
يف  وت�سببت  �لعامل   �جتاحت  �لتي  �لغمة 
كانت  وانها  لفرتة  الريا�ضي  الن�ضاط  توقف 
واالأعمال  النف�س  ملراجعة  للجميع  فر�ضة 

�لتي متت و�ملطلوب للمرحلة �ملقبلة.
من  �لكثري  حقق  كاظمة  ن��ادي  �ن  و����س��اف 
ودخل  �الخ��رية  �ل�سنو�ت  خ��الل  �الجن���از�ت 
االل��ع��اب  لكل  املناف�س  ال��ذه��ب��ي  املثلث 
كاظمة  ن���ادي  �د�رة  وجمل�س  و�ل��ب��ط��والت 
�سيدر�س جتديد عقود �لالعبني ودر��سة �لعديد 
بالريا�سة  للنهو�س  و�لقر�ر�ت  �خلطط  من 

مرة �خرى.
وذكر �ن �ملطلوب من �الندية تقييمها العمال 
و�لقيام  حققتها  �لتي  و�الجناز�ت  �الحتاد�ت 
يحقق  مل  وا���ض��اف:  وحما�ضبتها،  ب��دوره��ا 
من  �لكثري  يف  ووق��ع  �سيء  �ي  �لكرة  �حت��اد 
خالل  ا�ضرتاتيجية  اي  و�ضع  وعدم  االأخطاء 

�لكويتية وعدم وجود  �لكرة  و�لدليل عدم تطوير  فرتة تو�جده باالحتاد 
حققها  �لتي  لالآمال  �ملخيبة  �لنتائج  لتعوي�س  للم�ستقبل  و��سحة  روؤية 
و�نه  �لوطنية  �ملنتخبات  تغذي  �لتي  �ل�سنية  باملر�حل  �الرتقاء  وعدم 
يف  املنا�ضب  الرجل  وو�ضع  بدورها  الكويتية  االندية  لقيام  الوقت  حان 
املكان املنا�ضب واالبتعاد عن املجامالت وان املرحلة املقبلة هي مرحلة 
بناء وو�سع خطة جيدة لالرتقاء باحلركة �لريا�سية وبكرة �لقدم �للعبة 

�ل�سعبية مرة �خرى.
يف  و�لبقاء  �حلكومة  من  �ل�سادرة  بالتعليمات  �لالعبني  بالتز�م  و��ساد 
ودعا  �لوطن  و�سالمة  �سالمتهم  على  حر�سا  �لكورونا  �زمًة  �ثناء  بيوتهم 
الله ان يحفظ الكويت واهلها من كل �ر. وا�ضاف ان احلديث عن اجنازات 

نادي كاظمة يتطلب �لكثري، حيث �ن �لقياد�ت 
�لتي تولت �د�رة �لنادي ومنهم خالد �ل�سانع 
تركت  العد�ضاين  و�ضليمان  ال�ضاهني  ويو�ضف 
ب�سمات ر�ئدة وخالدة لدى �حلركة �لريا�سية 

يف �لد�خل و�خلارج.
�لى  �لكويتية  �ملنتخبات  ع��ودة  ومتنى   
�لتي  �ملكانة  و�عادة  �خلارجية  �مل�ساركات 
للريا�سة  وتزعمها  �ل�سابق  يف  حققتها 
االل��ع��اب،  معظم  يف  والعربية  اخلليجية 
�لريا�سة  ع��ا���رض  �ن��ه  �ل��ب��ن��و�ن  و�أ���س��اف 
�لكويتية كالعب يف �قوى مر�حل �ملناف�سات 
الريا�ضية وان الالعبني االأجانب �ضاهموا يف 
وجود  ين�سى  وال  �لكويتية  �لريا�سة  تطور 
كرة  يف  م�رض  جنم  �سحاته  ح�سن  �لالعبني 
�للذين  �ل�سلة  �لقدم ونا�رض بو�سناق يف كرة 
القدم  لكرة  طيبة  نتائج  حتقيق  يف  �ضاهما 
�خلارجية.  و�لبطوالت  بالكويت  و�ل�سلة 
�ن دخ��ول ع��امل �الح��رت�ف غري م�سار  و�أك��د 
و�أ�سبحت  و�لعاملية  �لكويتية  �لريا�سة 
يف  رئي�سيا  دور�  تلعب  و�النتقاالت  �مل��ادة 
�الندية و�ملنتخبات و�ن نادي كاظمة  نتائج 
قدم الكثري من النجوم للمنتخبات وان منتخب الكويت يف الع�ر الذهبي 
اوملبياد  الى  والتاأهل   1980 عام  مرة  الول  ��سيا  بكاأ�س  فاز خالله  �لذي 
يف  عالقا  ماز�ل  �لقدم  كرة  يف  �لعامل  لكاأ�س  ��سبانيا  ومونديال  مو�سكو 
يف  �ضاهم  الوقت  ذلك  يف  الكويتي  االع��الم  ان  وا�ضاف  اجلميع،  اذه��ان 
�الرتقاء بالريا�سة �لكويتية و�بر�ز دور �لالعبني وكانت �ل�سحف وو�سائل 
�العالم تعطي �لريا�سة و�لالعبني حقها وتخ�س�س مالحق خالل �لبطوالت 
والدورات بعك�س ما يجري اليوم من التق�ضري مع الريا�ضة والريا�ضيني، 
ومتنى عودة الريا�ضة الى �ضابق عهدها خ�ضو�ضا ان قياداتها احلالية من 
جنوم �لريا�سة �ل�سابقني و�ن �ملطلوب من حمود فليطح و�سقر �ملال وعلي 

مروي �لكثري لدعم �لريا�سة و�لريا�سيني. 

• �لكويت و�لفتاة يف لقاء �سابق

• �أ�سعد �لبنو�ن رئي�س نادي كاظمة

منتخبنا الوطني يبدأ المرحلة الثانية من التدريب 16 الحالي

هنأ القيادة السياسية والحركة الرياضية بحلول عام 2021

»األزرق« يختتم الجولة األولى 
من البرنامج التدريبي اليوم

لكرة  �ل��وط��ن��ي  منتخبنا  يختتم 
�لقدم �جلولة �الولى من تدريباته 
�ليومية بعد ظهر �ليوم على ملعب 
احت��اد  مبقر  البكر  عبدالرحمن 
�لربنامج  �سمن  بالعديلية  �لكرة 
�ل��ت��دري��ب��ي ����س��ت��ع��د�د� ل��ل��ق��اءي 

��سرت�ليا و�الردن.
�لتي  �لتدريبات  من  و�سح  وكما 
خ��ا���س��ه��ا �ل��ف��ري��ق خ���الل �الي���ام 
�لتدريبات  �ن  نعتقد  �ملا�سية 
�الأول  متو�زيني  خطني  يف  �ست�سري 
هو الرتكيز على رفع درجة اللياقة 
لالعبني و�لثاين �لتدريبات �لفنية 
�لتكتيكية  �جلمل  على  تعتمد  �لتي 

للدفاع والهجوم.
عن  �ستختلف  �ملقبلة  �ملرحلة  �ن 
فيها  يجري  التي  االولى  املرحلة 
ذلك  ت��دري��ب��ات��ه،  �ملنتخب  �الن 
�لبدنية  �للياقة  رفع  تدريبات  �ن 
يف  �ملنتخب  ح��رك��ة  م��ن  �ب��ط��اأت 
كاملة..  �الول��ى  �ملرحلة  يتم  �ن 
�ن  يرى  �لفني  �جلهاز  �ن  �سك  وال 

لالعبني  �حلالية  �لبدنية  �للياقة 
مباريات  خو�سهم  من  �لرغم  على 
�لدوري و�ي�سا مناف�سات كاأ�س �سمو 
�جل  من  كافية  لي�ست  �لعهد  ويل 
�ذ  و�الردن  ��سرت�ليا  لقاءي  ح�سم 
يجب ان تكون لياقة الالعب و�ضلت 
95٪ ليكت�سب �ل� ٪5  �و   ٪100 �لى 

�ملتبقية من نف�س �للقاءين.
لي�ست  �لوطني  منتخبنا  مهمة  �ن   
لي�ست  نف�سه  �ل��وق��ت  ويف  �سهلة 
لها  م�ستعد�  ك��ان  م��ا  �ذ�  �سعبة 
ثقيلة  مهمة  �نها  �لالزم  �ال�ستعد�د 
يعلمون  فهم  لها  اهل  العبينا  لكن 
ان جماهري الكرة الكويتية تختلف 
�ال  لالندية  و�نتماء�تها  �طيافها 
للكويت  و�الخري  �الول  �النتماء  �ن 

�ر�س �ل�سد�قة و�ل�سالم.
الفنية،  اللجنة  و�ضعت  وقد  هذا 
�الإد�ري  �جلهازين  مع  بالتن�سيق 
خارطة  �لكويت،  ملنتخب  و�لفني 
لربنامج �إعد�د �ملنتخب ملو�جهتي 
�أ�سرت�ليا و�الأردن، �سمن �لت�سفيات 

امل�ضرتكة املوؤهلة ملونديال 2022 
وكاأ�س �آ�سيا 2023، �ملقرر لهما 25 

و30 مار�س �ملقبل.
و����س��ت��ق��ر �الأم����ر ع��ل��ى �الك��ت��ف��اء 
احلايل،  التجمع  يف  بالتدريبات 
خو�س  دون  �ليوم،  يختتم  �ل��ذي 
�عتذ�ر  بعد  جتريبية،  مباريات 

لبنان، ويف ظل �سيق �لوقت.
من  الكويتي  املنتخب  و�ضيتجمع 
جديد، يوم 16 من �ل�سهر �حلايل.

ملالقاة  �ال�ستعد�د  �أج��ل  من  وذل��ك 
 18 ي��وم  ودي��ا،  فل�سطني  منتخب 
اأخرى  تقام جولة  وبعدها  يناير، 
�الأزرق  �أن يغادر  قبل  �لدوري،  من 
�إلى �لعر�ق يوم 25 يناير، ملالقاة 
�أ�سود �لر�فدين يوم 27 يف �لب�رضة.
ومتثل مواجهة �ضورية التجريبية، 
مار�س،  مطلع  �إقامتها  �ملنتظرة 
�مل��ح��ط��ة �الأخ����رية ق��ب��ل �خل���روج 
�أن  �ملقرتح  من  طويل،  ملع�سكر 
�إقامة  حتى  م��ار���س،   3 ي��وم  يبد�أ 

�ملبار�تني مع �أ�سرت�ليا و�الأردن.

• ح�سني �حلربي
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شباب األهلي يهزم خورفكان
 .. والفجيرة يتعادل مع النصر في كأس الخليج

اإلمارات تشارك في البطولة 
العربية للمالكمة

موغوروزا وبرادي إلى ربع نهائي 
الزوجي في بطولة أبوظبي للتنس

الو�صول  من  الأهلي  �صباب  اقرتب 
لكاأ�س  النهائي  قبل  ال��دور  اإل��ى 
على  ب��ف��وزه  ال��ع��رب��ي،  اخلليج 
اأم�س،  اأول  خورفكان،  م�صيفه 
بنتيجة »4-2«، على  ملعب �صقر 

بن حممد القا�صمي.
الأهلي،  �صباب  مهمة  واأ�صبحت 
�صهلة يف ح�صم بطاقة الو�صول اإلى 
املربع الذهبي، عندما ي�صت�صيف 
خورفكان يوم 26 يناير احلايل، 
را�صد  �صتاد  على  الإي��اب  لقاء  يف 

بدبي.
الفجرية والن�رص

حقق الفجرية، تعادًل ثميًنا بطعم 
الفوز بنتيجة 1-1، اأمام الن�رص، 
اأول  جمعتهما  التي  املباراة  يف 
اأم�س، �صمن مناف�صات ذهاب ربع 
نهائي كاأ�س اخلليج العربي، على 

�صتاد اآل مكتوم.
يف  الت�صجيل  ال��ن�����رص،  اف��ت��ت��ح 
قوية  بت�صديدة  الثانية،  الدقيقة 
له  مهدها  لكرة  ت��وزي��ه،  بقدم 

منطقة  حدود  على  الفجرية  دفاع 
املباراة  حكم  واأل��غ��ى  اجل���زاء، 
بالعربي  ف��را���س  �صجله  ه��دًف��ا 
بداعي   ،25 بالدقيقة  للفجرية 

الت�صلل.
على  بثقله  ال��ف��ج��رية  و���ص��غ��ط 
مرمى الن�رص، ومتكن من ت�صجيل 
 ،52 الدقيقة  يف  التعادل  هدف 
بعد  �صامويل،  لعبه  طريق  عن 
فرا�س  حممد  من  رائعة  متريرة 

و�صط دفاع الن�رص.

تلقى جمل�س اإدارة احتاد الإمارات للمالكمة، موافقة 
اأج��ل  م��ن  للريا�صة،  العامة  الهيئة  م��ن  ر�صمية 
للرجال  الثالثة  العربية  البطولة  يف  امل�صاركة 

والأولى لل�صيدات يف فرباير 2021.
لحتاد  العام  ال�رص  اأم��ن  احل��م��ادي،  ح�صن  واأك��د 
الإمارات للمالكمة، اأن الحتاد �صيحر�س على تطبيق 
كل التوجيهات ال�صادرة عن الهيئة، لأنها ت�صتهدف 
�صالمة الالعبن والالعبات يف الأ�صا�س، وكل اأع�صاء 

البعثة.
واأ�صاف اأنه �صيقوم بتعميم هذه الإر�صادات على اأفراد 
البعثة التي �صتتوجه اإلى الكويت، ومتابعة تطبيقها 
اإدارة  اإلى اأن جمل�س  ب�صكل دوري. واأ�صار احلمادي، 
الحتاد برئا�صة اأن�س العتيبة، �صيبحث يف اجتماعه 
لربنامج  الدعم  كل  توفري  املقبل،  الثالثاء  املقرر 
اأداء مميز و�صعود  تقدمي  بهدف  املنتخب،  ا�صتعداد 

من�صات التتويج.

ت��اأه��ل��ت الإ���ص��ب��ان��ي��ة ج��ارب��ي��ن��ي م��وغ��وروزا 
نهائي  ربع  اإل��ى  ب��رادي  جينيفر  والأمريكية 
اأبوظبي  بطولة  يف  ال�صيدات  زوجي  مناف�صات 
اإكاترينا  الرو�صيتن  على  تغلبهما  بعد 

�صيزيكوفا. ويان  األيك�صاندروفا 
وفازت موغوروزا وبرادي بنتيجة 6-3 و4-6.

اأم�س،  اأول  تاأهلت  ق��د  م��وغ��وروزا  وك��ان��ت 
يف  ال�صيدات  ف��ردي  مناف�صات  اأدوار  لثاين 
كري�صتينا  الفرن�صية  على  تغلبها  عقب  اأبوظبي 

مالدينوفيت�س.
و���ص��ت��واج��ه م���وغ���وروزا يف ال����دور ال��ث��اين 

�صا�صنوفيت�س. األياك�صاندرا  البيالرو�صية 

• جانب من لقاء �صباب الأهلي وخورفكان

• جانب من مناف�صات �صابقة

• جاربيني موغوروزا

• من تكرمي اإيان را�س

ال�صيلية  ن��ظ��ريه  ال�����ص��د،  �صحق 
على  اأم�س،  اأول    ،0-8 بنتيجة 
افتتاح  يف  حمد،  بن  جا�صم  �صتاد 
عمر  م��ن   13 اجل��ول��ة  م��ب��اري��ات 

الدوري القطري.
اجلزائري  ال�صد،  اأه���داف  اأح��رز 
هاتريك«  »�صوبر  بوجناح  بغداد 
هي  تاي  نام  اجلنوبي  والكوري 
وعلي  ك��ازورل  و�صانتي  »ثنائية« 
و50  و36   23 الدقائق  يف  اأ�صد، 

و54 و61 و80 و86 و90.
وجاءت املباراة متو�صطة امل�صتوى 
ال�صد  وهو  تقريًبا  واحد  طرف  من 
الذي �صيطر على جمريات الأمور، 
ومل يجد �صعوبة يف حتقيق فوزه 
ال�صيلية وف�صل يف  الكبري، وانهار 
بنتيجة  وخ�رص  مناف�صه،  جماراة 
الأكرب يف تاريخه منذ  كارثية هي 

�صعوده لدوري جنوم قطر.
نقطة   35 اإلى  ال�صد  وارتفع ر�صيد 
جتمد  بينما  الأول،  امل��رك��ز  يف 
يف  نقطة   15 ال�صيلية عند  ر�صيد 

املركز ال�صابع.
الغرافة والريان

بنتيجة  الغرافة،  على  الريان  فاز 
�صتاد  على  اأم�����س،  اأول   ،»1/2«
يف  ال�صد،  بنادي  حمد  بن  جا�صم 
13 من  اإط���ار م��ب��اري��ات اجل��ول��ة 

الدوري القطري.
العزيز  عبد  الريان،  هديف  �صجل 
و3+45«،   4« الدقيقنت  يف  ح��امت 
بينما اأحرز هدف الغرافة جوناثان 
ركلة  »42« من  الدقيقة  كودجيا يف 

جزاء.
امل�صتوى،  جيدة  املباراة  جاءت 
ال�صيطرة  الفريقن  خاللها  تبادل 

على جمريات الأمور. وجنح الريان 
اأموره بعدما قدم م�صتوى  يف ح�صم 
اللقاء وكانت  اأغلب فرتات  جيد يف 
له الغلبة بعدما لعب بهدوء وثقة.
يف املقابل بدا على الغرافة الت�رصع 
اإحراز الفوز، لتعوي�ض النقاط  يف 

التي فقدها يف اجلولت املا�صية.
يوهان  اإه���دار  امل��ب��اراة  و�صهدت 
ل��ل��ري��ان، يف  ب��ويل، ركلة ج��زاء 
بدل  ال��وق��ت  م��ن  الأول���ى  الدقيقة 

ال�شائع لل�شوط الأول.
وارتفع ر�صيد الريان اإلى 19 نقطة 
بجدول  ال�صاد�س  املركز  بهم  احتل 

الغرافة  ا�صتمر  حن  يف  الرتتيب، 
عند 23 نقطة.

قطر واخلريطيات
مرة  انت�صاراته  قطر  فريق  ا�صتعاد 
اأخرى بالدوري، بالفوز على �صيفه 
اأم�س،  اأول   ،»1/3« اخلريطيات 
اإطار  يف  حمد،  بن  �صحيم  با�صتاد 

اجلولة ال�13 من امل�صابقة.
وك���ان ق��ط��ر ق��د ت��ع��ادل يف اآخ��ر 
ال�صد  م��ع  ب��ال��دوري،  م��ب��ارات��ن 
والغرافة، بعدما حقق 5 انت�صارات 

متتالية قبل هاتن املواجهتن.

واأحرز اأهداف قطر، اليوم، كل من 
وحامد  باليلي  يو�صف  اجل��زائ��ري 
لعب  �صالمي  وجيم�س  اإ�صماعيل، 
مرماه،  يف  باخلطاأ  اخلريطيات 
و�صجل  و63.  و51   39 الدقائق  يف 
اخلريطيات  ه��دف  مين�صاه  اإيفان 

الوحيد، يف الدقيقة 88.
قطر  ر�صيد  ارتفع  النتيجة،  وبهذه 
للمركز  متقدما  نقطة،   26 اإل��ى 
بقية  نتائج  انتظار  يف  ال��ث��اين، 
جتمد  بينما  اجل��ول��ة،  مباريات 
اخل��ري��ط��ي��ات ع��ن��د 6 ن��ق��اط، يف 

املركز الأخري.

حقق اأبها فوزا �صعبا على �صيفه الفي�صلي 1-0، اأول 
اأم�س، على �صتاد مدينة الأمري �صلطان بن عبد العزيز 
كاأ�س  دوري  من   12 باجلولة  باملحالة،  الريا�صية 

الأمري حممد بن �صلمان للمحرتفن.
التون�صي  اأبها  لعب  الوحيد،  املباراة  هدف  �صجل 

كرمي العوا�صي يف الدقيقة »85«.
يف  نقطة،   17 اإل��ى  ر�صيده  اأبها  رفع  الفوز  وبهذا 
الرتتيب الثامن موؤقتا، بينما جتمد ر�صيد الفي�صلي 

عند النقطة 13، يف  املركز 11.
ال�شوط  يف  املاأمول،  بامل�شتوى  الفريقان  يظهر  مل 

الأول.
األك�صندر مريكل، يف  الفي�صلي  ت�صديدة لعب  وكانت 
اأخطر  هي  اأبها  حار�س  اأبعدها  التي   ،»27« الدقيقة 

حماولت الفي�صلي. 
كارلو�س  ال�صويدي  املهاجم  ت�صديدة  كانت  بينما 
اأبرز حماولت  »31«، هي  الدقيقة  �صرتاندبريج، يف 

اأبها. 
مدرب  ال�شابي،  الرزاق  عبد  زج  الثاين  ال�شوط  ويف 
اأبها بعبد الله القحطاين وفهد اجلميعة، عو�صا عن 
اأداء  حت�صن  حم��اول  جودين،  وكريغ  �رصف  اأحمد 

فريقه. 
وكثف الفي�صلي هجومه حماول ت�صجيل هدف التقدم 
اأن  اأرودا  �صيلفا  رافاييل  املدافع  وكاد  جدوى،  دون 
مينح فريقه التقدم عندالدقيقة »82«، لكن ت�صديدته 

ابتعدت عن مرمى اأبها. 
وقبل نهاية املباراة ب� 5 دقائق، متكن كرمي العوا�صي 
لعب اأبها من خطف هدف الفوز لفريقه، بعد متريرة 

رائعة من زميله �صعد بقري، يف الدقيقة »85«. 
الوحدة والفتح

بن  القوية  امل��ب��اراة  على  ال�صلبي  التعادل  خيم 
ملعب  على  اأم�����س،  اأول  الفتح،  و�صيفه  ال��وح��دة 
املكرمة،  الريا�صية مبكة  العزيز  عبد  امللك  مدينة 
12 من دوري كاأ�س الأمري حممد بن �صلمان  باجلولة 

للمحرتفن.
بهذه النتيجة، حقق كل فريق نقطة، لريفع الوحدة 
ر�صيده اإلى 19 نقطة يف املركز الرابع موؤقتا، فيما 

اأ�صاف الفتح نقطته ال�17 يف املركز ال�صابع.

•: فرحة لعبي ال�صد

• جانب من لقاء اأبها والفي�صلي

السد يجتاح السيلية بثمانية نظيفة 
... وبونجاح يتألق بـ »سوبر هاتريك« 

فوز قاتل ألبها على الفيصلي 
والتعادل السلبي بين الوحدة والفتح

حرمان االتحاد والنصر من الصفقات الشتوية .. لعدم استيفاء المعايير
ال�صعودية،  الريا�صة  بوزارة  الريا�صية  لالأندية  املالية  الكفاءة  جلنة  اعتمدت 
الكفاءة  �صهادة  با�صتحقاق  اخلا�صة  القرارات  اأم�س،  عقد  الذي  اجتماعها  خالل 
من   11 املادة  اإلى  ا�صتنادا  اللجنة،  وقررت  املحرتفن.  دوري  لأندية  املالية، 
الكفاءة  �صهادة  منح  على  املوافقة  الريا�صية،  لالأندية  املالية  الكفاءة  لئحة 
املالية الأندية »�صمك - الفتح - العن - القاد�صية - الفي�صلي - اأبها - التعاون 

- الرائد - ال�صباب - الأهلي – الهالل«.
يف املقابل، قررت اللجنة عدم منح ال�صهادة لأندية »الباطن - التفاق - الوحدة 
- الحتاد - الن�رص«، ب�صبب عدم ا�صتيفائها للمعايري الالزمة، وهو ما �صيمنع هذه 

الأندية من ت�صجيل لعبن جدد، خالل فرتة النتقالت ال�صتوية.
واأو�صحت اللجنة اأنه ا�صتنادا اإلى املادة 22 من الالئحة، فاإنه يحق لالأندية طلب 

اإعادة النظر يف هذا القرار، خالل مدة ل تتجاوز 3 اأيام فقط من تاريخ اإخطارها 
الريا�صية، ح�صب  الأندية  العمل مع كل  �صتوا�صل  اللجنة  اأن  تاأكيد  به. وهذا مع 
ما هو خمطط له ومن�صو�س عليه، يف لئحة الكفاءة املالية لالأندية الريا�صية، 

مبتابعة �صهرية م�صتمرة.
الأندية،  من  املقدمة  امل�صتندات  كل  درا�صة  بعد  جاء  القرار،  اأن  اللجنة  وذكرت 
�صمن   ،2020 اأكتوبر   30 حتى  ال�صداد،  م�صتحقة  املالية  باللتزامات  واخلا�صة 
ن�شاط كرة القدم، والواجب تقدمي م�شتندات الوفاء بها، حتى 31 دي�صمرب 2020.

م�صتحقات  الالعبن،  »م�صتحقات  التالية:  البنود  اللتزامات  هذه  وت�صمنت 
الأندية الريا�صية، مقدمات عقود املوظفن واملدربن، رواتب لعبن وموظفن 

ومدربن، مكافاآت م�صتحقة«.

أسطورة ليفربول يتطلع إلطالق مشروع 
رياضي في دبي

الغرافة يسقط أمام الريان .. وقطر يتذوق طعم االنتصار من جديد

اأ�صطورة  را�س،  اإيان  الويلزي،  النجم  عرب 
الإم��ارات  بزيارة  �صعادته  عن  ليفربول، 
التطور  مب�صاهد  وانبهاره  م�صتمر،  ب�صكل 
املعماري  والطراز  ال�صياحية  واملرافق 
كل  يف  ي�صاهده  ال��ذي  واجل��دي��د،  اجلميل 
بالهتمام  �صعادته  عن  عرب  كما  زي��ارة. 
الذي جتده الريا�صة يف الإمارات، وتطلعه 
لإطالق م�رصوع ريا�صي يف جمال اأكادمييات 

كرة القدم، يف دبي، يحمل ا�صمه.
دبي  جمل�س  ملقر  زيارته  خالل  ذلك  جاء 
عام  اأمن  �صعيد حارب،  ولقاء  الريا�صي، 
م�صاعد  رحمة،  اآل  اأمان  ونا�رص  املجل�س، 
دبي  مبوؤمتر  را���س  واأ���ص��اد  العام.  الأم��ن 
�صابقا  فيه  �صارك  الذي  الدويل،  الريا�صي 
من  الأخرية  الن�صخة  ح�رص  كما  كمتحدث، 
�صوكر،  جلوب  دبي  جوائز  وحفل  املوؤمتر 
ك�صيف. واأكد اأن املوؤمتر يلعب دورا مهما، 
خالل  من  العاملية،  القدم  كرة  تطوير  يف 
الحت��ادات  قيادات  بن  والتحاور  اللقاء 

والأندية واملدربن والالعبن.
يف  الالعبن  اأه��م  م��ن  را����س،  اإي���ان  ويعد 
تاريخ الكرة الربيطانية، ول زال يعمل مع 
مدار�س  لقطاع  ك�صفري  الآن،  حتى  ليفربول 

الكرة والأكادمييات.
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بيرلو سعيد بعودة موراتا 
قبل مواجهة إنتر ميالن

ميالن يجد بدياًل 
لـ »إبراهيموفيتش«

ب�ش�أن  �شعيًدا  نب�أ  ليوفنتو�س،  الفني  املدير  بريلو،  اأندري�  تلقى 
مواجهة اإنرت ميالن يوم 17 ين�ير احل�يل يف اجلولة 18 من الدوري 
األف�رو  ف�إن  اإيط�لي�«،  �شبورت  »�شك�ي  ل�شبكة  ووفًق�  الإيط�يل. 
مورات�، مه�جم اليويف، يف طريقه للتع�يف من الإ�ش�بة، و�شيكون 

ج�هًزا للم�ش�ركة اأ�ش��شًي� يف مب�راة اإنرت ميالن.
وك�ن مورات� تعر�س لإ�ش�بة ع�شلية تغيب على اإثره� عن مب�راتي 

اأودينيزي وميالن يف الدوري الإيط�يل.
واأ�ش�رت اإلى اأن مورات� لن يكون ج�هًزا ملواجهة �ش��شولو ب�لدوري، 
الأحد املقبل، لكن قد يعود كبديل اأم�م جنوى يف ثمن نه�ئي ك�أ�س 

اإيط�لي�.
الدوري  الرابع يف جدول ترتيب  اأن يوفنتو�س يحتل املركز  يذكر 

الإيط�يل بر�شيد 30 نقطة، بف�رق 7 نقاط عن ميالن املت�صدر.

ا���ش��ت��ق��ر ن�����دي 
م����ي����الن، ع��ل��ى 
امل���ه����ج���م ال����ذي 
املخ�رضم  �شيخلف 
ال�����ش��وي��دي زلت�����ن 
اإب��راه��ي��م��وف��ي��ت�����س، يف 
الرو�شونريي  هجوم  قي�دة 

خالل املو�شم املقبل.
يف  ميالن  مع  اإب��را  عقد  وينتهي 
اأي  توجد  ول  املقبل،  ال�شيف 
حتى  الطرفني  بني  مف�و�ش�ت 

الآن ب�ش�أن التجديد.
�شبورت«  ل�شحيفة »توتو  ووفًق� 
الإيط�لية، ف�إن ميالن طلب ب�شكل 
اأن��دري���  م��ع  التع�قد  مف�جئ، 
بيلوتي، مه�جم تورينو، خالل 

ال�شيف املقبل.
م��ي��الن  اأن  اإل�����ى  واأ�����ش�����رت 
ي��ج��ري حم���دث���ت ح���ل��ًي��� مع 
ن�دي  رئي�س  اأورب�نو ك�يرو، 

تورينو، حول ال�شفقة.
ه���دف  ب��ي��ل��وت��ي  اأن  ي���ذك���ر 
ق���دمي مل���ي���الن، ح��ي��ث ح����ول 
قبل  معه  التع�قد  الرو�شونريي 
اإلى  اأثن�ء بيع الن�دي  3 �شنوات 
ال�شينيني، لكن تورينو ب�لغ يف 

ال�رشوط املادية لل�صفقة.

• اأغويرو ومي�شي

• لعبو اإنرت ميالن

• األف�رو مورات�

اأعلنت حكومة طوكيو، ت�أجيل 
الأوملبي�د  �شعلة  احتف�لت 
حول الع��شمة الي�ب�نية، من 
احل��رضين  اأعداد  »تقليل  اأجل 
وخم������وف ت��ف�����ش��ي ف��ريو���س 

كورون�«.
الأوملبية  ال�شعلة  عر�س  ومت 
نه�ية  يف  ب��ل��دي���ت  ع��دة  يف 
بدء  املقرر  من  وك���ن   2020

الحتف�لت اأول اأم�س.
لكن مع انطالق ح�لة الطوارئ 
حم���ف��ظ���ت  و3  ط��وك��ي��و  يف 
جم�������ورة، اأم�������س، ق���ررت 
العرو�س  كل  ت�أجيل  احلكومة 

حتى نه�ية ال�شهر احل�يل.
الي�ب�ين  الوزراء  رئي�س  واأكد 
اخلمي�س  �شوغ�،  يو�شيهيدي 
اأن بالده �شتنظم دورة الألع�ب 
الع�م  طوكيو  يف  الأوليمبية 
واآمن«،  »م�شتقر  ب�شكل  املقبل 
فر�س  عن  اأعلن  بعدم�  وذل��ك 
جديدة  �شحية  ط��وارئ  ح�لة 
يف الع��شمة وحميطه� لرتف�ع 
كورون�  بفريو�س  الإ���ش���ب���ت 

امل�شتجد.
وق������ل ���ش��وغ��� يف م���وؤمت���ر 
ح�لة  فر�س  فيه  �شح�يف اأعلن 
كل  نبذل  �شوف  »اأول  الطوارئ 
 .19 كوفيد-  لهزمية  جهودن� 
و�شننظم الأوليمبي�د ب�شكل اآمن 
ب�تخ�ذ  موعده�  يف  وم�شتقر 

جميع الإجراءات ال�رضورية«.
الطوارئ  ح�لة  فر�س  وتقرر 

حتى  وت�شتمر  اأم�س  يوم  منذ 
املقبل،  فرباير  من  ال�ش�بع 
فر�س  وتت�شمن  مبدئي  ب�شكل 
قيود على مواعيد فتح احل�ن�ت 
واملط�عم وتو�شي ب�لعمل من 
املنزل من بني اإجراءات اأخرى 

ل ت�شمل عزل ال�شك�ن.
بني  ال�شعبي  الدعم  وتراجع 
خالل  لالأوملبي�د،  الي�ب�نيني 
الع�م  م��ن  الأخ����رية  الأ���ش��ه��ر 
انت�ش�ر  امل��شي، ب�شبب تزايد 
البالد،  يف  ك��ورون���  ف��ريو���س 
وف��ق��� ل���ش��ت��ط��الع���ت ال���راأي 
الإع��الم  و�ش�ئل  ن�رضته�  التي 

املحلية.
حمطة  ن�رضته  ا�شتطالع  واأظهر 
من   %32 اأن  كيه«  اإت�س  »اإن 
اإلغ�ء  ي��وؤي��دون  الي�ب�نيني 
الأوملبي�د نه�ئي�، بينم� يدعم 
جمددا،  ت�أجيله�  فكرة   %31
يف  اإق�مته�   %27 اأي���د  فيم� 

موعده�.
ومن املقرر، اأن تق�م الأوملبي�د 
يف الفرتة من 23 يوليو وحتى 
اأغ�شط�س املقبلني،  الث�من من 
امل��شي  الع�م  ت�أجيله�  بعد 

ب�شبب اأزمة وب�ء كورون�.
ومن ج�نبه ط�لب ديك ب�وند، 

ع�����ش��و ال��ل��ج��ن��ة الأومل��ب��ي��ة 
الري��شيني  مبنح  الدولية، 
الأولوية للتطعيم �شد فريو�س 
اأجل  من  امل�شتجد،  ك��ورون��� 
يف  طوكيو  اأومل��ب��ي���د  اإق���م��ة 

الع�م احل�يل.
�شبكة  ب�وند،  الكندي  واأبلغ 
اإق�مة  ميكن  اأنه  نيوز،  �شك�ي 
الكبري  العدد  رغم  الأوملبي�د 
للم�ش�ركني، لو مت تطعيمهم.

منلك  رمب�  كندا  »يف  واأ�ش�ف 
300 اأو 400 ري��شي. اأعتقد اأنه 
اإذا  ع�م  غ�شب  هن�ك  يكون  لن 
400 جرعة  اأو   300 اأخذ  م� مت 

لتطعيم  ماليني  عدة  بني  من 
الري��شيني من اأجل متثيل كندا 
املك�نة  بهذه  دويل  حدث  يف 

وال�شخ�شية وامل�شتوى«.
اإل��ى طوكيو  وخ��الل زي���رت��ه 
توم��س  ق���ل   ، نوفمرب  يف 
الأوملبية  اللجنة  رئي�س  ب�خ 
الدولية اإنه �شيحث الري��شيني 
لي�س  لكنه  التطعيم  اأخذ  على 
اإج���ب����ري���� مل�����ش���رك��ت��ه��م يف 

البطولة.
ويف حديث منف�شل، اأبلغ ب�وند 
اأن  الربيط�نية،  الإذاعة  هيئة 
لفريو�س  املتغرية  الطبيعة 
الت�أكد  ع��دم  تعني  ك��ورون���، 
الأوملبي�د  اإق�مة  اإمك�نية  من 
على  ي��وم   200 م��ن  اأق��ل  قبل 

انطالقه�.
وت���ب��ع »ل�����ش��ت واث��ق��� لأن 
امل�����ش��ك��ل��ة رمب����� ت��ك��م��ن يف 
امل�ش�بة  احل���لت  عدد  زي���دة 

ب�لفريو�س«.
اأكرث  م�ش�ركة  املتوقع  وم��ن 
ري������ش��ي يف  األ����ف   15 م���ن 
من  ت�أجلت  التي  الأوملبي�د، 
 23 ح��ت��ى  امل������ش��ي  ال�شيف 
يوليو املقبل، واأوملبي�د ذوي 

الحتي�ج�ت اخل��شة.
اإق�مة  ب�ش�أن  املخ�وف  وزادت 
الأ�ش�بيع  يف  طوكيو  اأوملبي�د 
وترية  ارتف�ع  بعد  الأخ��رية، 
الي�ب�ن  يف  الفريو�س  تف�شي 

وحول الع�مل.

• اثن�ء ا�ش�ءة ال�شعلة الوملبية

رئيس وزراء اليابان يؤكد تنظيم األولمبياد بشكل آمن
تأجيل احتفاالت الشعلة األولمبية ونداء بأولوية التطعيم للرياضيين قبل األولمبياد

أغويرو وميسي يخططان لّلقاء 
في باريس... قريبًا

950 مليون يورو عرضًا مبدئيا
مقابل بيع »إنتر ميالن«

اإنرت  لن�دي  امل�لكة  �شونينغ  �رضكة  ج��ددت 
الإي��ط���يل،  ال��ن���دي  لبيع  حم�ولته�  ميالن 

بح�شب م� اأكدته تق�رير �شح�فية اأم�س.
عن  اإن��رت  ك  ُم��الاّ بحث  �ش�بقة  تق�رير  وزعمت 
الن�دي خالل  اأ�شهم يف  م�شتثمرين جدد ل�رضاء 
الأ�شبوع امل��شي، لكن نرياتزوري اأ�شدر بي�ن� 

نفى من خالله هذا الأمر.
ووف����ق����� ل�������ش���ح���ي���ف���ة ك���وري���ري دي��ل��و 
�شونينغ  �رضكة  ف���إن  �شبورت الإيط�لية، 
ب�رترنز«  »�شي  �شندوق  مع  ب�لفعل  تتف�و�س 

اأن  اإلى  واأ�ش�رت   B.الن�دي ل�رضاء  الأوروب��ي 
ات�ش�ل  اأجرى  اإنرت،  رئي�س  �شتيفن ت�ش�نغ، 
عملية  ح��ول  الأوروب���ي  ال�شندوق  مع  اأم�س 
البيع. واأو�شحت اأن »�شي ب�رترنز« و�شع قيمة 
مليون  و500   400 بني  ت��رتاوح  لإن��رت  م�لية 
يورو، ب�لإ�ش�فة اإلى الديون التي ترتاوح بني 

350 و400 مليون يورو.
تطلب  �شونينغ  اإن  الإيط�لية  ال�شحيفة  وق�لت 
950 مليون يورو لبيع اإنرت، لكن هذا الرقم قد 

ينخف�س اإلى 850 مليون يورو.

مباريات اليوم

القن�ةالتوقيتالفريق�ن

الدوري الإ�شب�ين »اجلولة 18«

4.00beIN HD1 بعد الظهرا�شبيلية X  ري�ل �شو�شيداد

6.15beIN HD1 م�ش�ءاتلتيكو مدريد X اتلتيك بلب�و

8.30beIN HD3 م�ش�ءغرن�طة X بر�شلونة

11.00beIN HD1 م�ش�ءاو�ش��شون� X ري�ل مدريد

الدوري الإيط�يل »اجلولة 17«

5.00beIN HD4 م�ش�ءبينفينتو X اتالنت�

8.00beIN HD4 م�ش�ءجنوى X بولوني�

10.45beIN HD4 م�ش�ءميالن X تورينو

الدوري الأمل�ين »اجلولة 15«

5.30beIN HD6 م�ش�ءفرايبورغ X كولن

5.30beIN HD6MAX م�ش�ءب�ير ليفركوزن X فريدر برمين

5.30SKY HD3 م�ش�ء�ش�لكه X 4 هوفنه�مي

5.30SKY HD4 م�ش�ءم�ينز X 5 انرتاخت

5.30SKY HD8FR م�ش�ءيونيون برلني X فولف�شبورغ

8.30SKY HD2FR م�ش�ءليبزيغ X برو�شي� دورمتوند

الدوري الفرن�شي »اجلولة 19«

11.00SKY HD CON م�ش�ءبوردو X لوري�ن

11.00SKY HD CON م�ش�ءميتز X ني�س

11.00SKY HD CON م�ش�ءرين X ليون

11.00SKY HD CON م�ش�ءمون�كو X اجنيه

11.00SKY HD CON م�ش�ءمونبليه X ن�نت

11.00beIN HD5 م�ش�ءتيم اوملبيك X ليل

11.00SKY HD CON م�ش�ء�شت�دري�س X �ش�نت ايتي�ن

11.00SKY HD CON م�ش�ءديجون X م�ر�شيلي�

11.00SKY HD CON م�ش�ءلن�س X �شرتا�شبورغ

11.00beIN HD6 م�ش�ءب�ري�س �ش�ن جريم�ن X �شت�د بري�شت

ليفربول وإنتر يتنافسان على العب لخط الوسط
مع  م��ن���ف�����ش��ة  ل��ي��ف��رب��ول يف  دخ���ل 
الالعبني  اأح���د  ل�شم  م��ي��الن،  اإن���رت 
خالل  الو�شط،  خط  يف  الأرجنتينيني 

املريك�تو ال�شتوي احل�يل.
ووفًق� ل�شحيفة »مريور« الربيط�نية، 
مع  التع�قد  ي�شتهدف  ليفربول  ف���إن 
لعب  بول،  دي  رودريغو  الأرجنتيني 
و�شط اأودينيزي، خالل ين�ير احل�يل.
اإلى حترك�ت ليفربول تعود  واأ�ش�رت 
اإلى كرثة اإ�ش�ب�ت الفريق هذا املو�شم 
يف خط الو�شط، والتي ه�جمت تي�غو 

واأليك�س  جوت�  وديوجو  األك�نت�را 
كيت�  ون���ب��ي  ت�ش�مربلني  اأوك�شليد 

و�شريدان �ش�كريي.
بول  دي  رودري��غ��و  اأن  واأو���ش��ح��ت 
اهتم�م ليدز  �شمن   � اأي�شً يتواجد 
يون�يتد واإنرت ميالن خالل املريك�تو 

ال�شتوي احل�يل.
اإن  الربيط�نية  ال�شحيفة  وق���ل��ت 
اأودينيزي،  يدفع  قد  ليفربول  اهتم�م 
 40 اإلى  لرفع �شعر رودريغو دي بول 

مليون جنيه اإ�شرتليني.

• رودريغو دي بول

يخطط الأرجنتيني �شريجيو اأغويرو، مه�جم 
م�ن�ش�شرت �شيتي الإنكليزي، ملزاملة مواطنه 
فريق  يف  بر�شلونة،  ق�ئد  مي�شي  ليونيل 

واحد خالل املو�شم املقبل.
وينتهي عقد اأغويرو مع م�ن�ش�شرت �شيتي يف 
مف�و�ش�ت  اأي  توجد  ول  املقبل،  ال�شيف 

بني الطرفني ح�لًي� ب�ش�أن التجديد.
الإ�شب�ين،  »ال�شريجنيتو«  لربن�مج  ووفًق� 
�شيتي،  م�ن�ش�شرت  من  حمبط  ف�إن اأغويرو 
ويخطط ملزاملة ليونيل مي�شي يف ب�ري�س 

�ش�ن جريم�ن خالل املو�شم املقبل.
�شداقة  بعالقة  اأغويرو  �شريجيو  ويرتبط 

قوية مع ليونيل مي�شي، منذ التواجد مًع� يف 
منتخب الأرجنتني لل�شب�ب.

اأي�شً�  ينتهي  بر�شلونة  مع  مي�شي  اأن عقد  يذكر 
يف ال�شيف املقبل، ول توجد مف�و�ش�ت ح�لًي� 
التق�رير  معظم  وت�شري  معه،  التجديد  ب�ش�أن 
ب�ري�س  اإلى �شفوف  الالعب يف طريقه  اأن  اإلى 

�ش�ن جريم�ن.

• اأندري� بيلوتي
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سوق الطيور في الهواء 

الطلق... يخطف األنظار
الكثيرون يفضلون قضاء أوقات ممتعة في التجول ومعرفة ما يدور هناك

الطاووس الهولندي بـ120 دينارًا والهندي بـ80 دينارًا  والديك األميركي بـ 10 دنانير

• طيور متنوعة • �أوز وبط

�سوق �لطيور يف �لهو�ء �لطلق يف 
�لأ�سو�ق،  �أجمل  من  �لري  منطقة 
فمن يتجول بني �لطيور ي�ستك�سف 
�لعديد من �أنو�عها، بل �ن بع�سها 
�لنتباه  �ل�سكل، وقد يثري  غريب 

و�لهتمام.
مو�طنون  يرتاده  �ل��ذي  �ل�سوق 
وو�ف����دون و�أج��ان��ب ب��ات حمط 
�لأن����ظ����ار، ف��ه��و ي��ع��ر���ض كل 
منظمة  بطريقة  �لطيور  �أن���و�ع 
لكل  ي�رشح  فالبائع  وح�سارية، 
و�أ�سكالها  �لطيور  �أن��و�ع  زب��ون 
وي��وج��ه  ب��ل  ���س��ال��ة،  �أي  وم���ن 

�مل�سرتي �إلى كيفية و�سع �لطعام 
لها وكيفية �ملحافظة عليها بحكم 

خربته يف هذ� �ملجال.
يعر�سون  باتو�  »�لهو�ة«  وحتى 
بع�ض  وحتقيق  لبيعها  �لطيور 
�ملربحة  فالهو�ية  �ملكا�سب، 
ممار�ستها  �ل��ى  �لكثريين  تدفع 
وهذ�  وتطويرها،  بها  و�لهتمام 
ما يلحظه �لبع�ض من �أهل �ل�سوق 
تربية  ه��و�ي��ة  �ن  ي��رون  �ل��ذي��ن 
�لطيور مفيدة للغاية، فهي حتقق 
�نها  �إل��ى  �إ�سافة  طيبة،  فو�ئد 
�لفر�غ  وقت  على  وتق�سي  ممتعة 

لدى �لكثريين.
و�ملهتمني  �لباعة  �أح��د  ويقول 
�ن  ل�»�ل�ساهد«  �لطيور  برتبية 
�ن  ب��ل  ثابتة،  لي�ست  �ل�سعار 
�إل��ى  مرتفعًا  يكون  ق��د  بع�سها 
على  ينطبق  م��ا  وه���ذ�  م��ا،  ح��د 
�لذي  �لهولندي  �لطاوو�ض  �سعر 
حني  يف  دينارً�،   120 �لى  ي�سل 
�لهندي  �ل��ط��اوو���ض  �سعر  يبلغ 
�لأمريكي  �لديك  �أما  دينارً�،   80

ف�سعره ع�رشة دنانري.
�أن����و�ع جيدة  ه��ن��اك  وي�����س��ي��ف: 

ت�ستحق �أ�سعارً� مرتفعة.

)ت�سوير فوؤ�د �ل�سيخ(

• �سوق الطيور

• �لطيور يف �لهو�ء

• يف �لهو�ء �لطلق
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إنا هلل وإنا إليه راجعون

علي  حممد  �أرملة  العراك،  محسن  مدينه   •
�حلطب - 89 عامًا - �شيعت - ت: 97963070.
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عبد�لرز�ق �لعبد�جلليل - 76 عامًا - �شيعت - 
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العصفورة

• وزارة التربية لم تضع خطة تدريبية للخريجين 
منهم،  لالستفادة  التخصصات  مختلف  في 
من  ع��دد  ف��ي  النقص  س��د  ف��ي  وللمساهمة 

التخصصات!
المستشفيات  في  العيادات  أطباء  غالبية   •
يطلبون من المرضى شراء أدوية من الصيدليات 

بحجة عدم توافرها في العيادات! 

معلومات وحقائق

فذ  منا ع��ب��ر   » ل��س��ة ب��ا أ « ك  ي��ت��ح��ر
شحن  و هية  ا لكر ا لبث   ، عة متنو
ت  مخططا لتنفيذ  فعين  لمند ا
ت  ا ر ش���ع���ا ت���ح���ت   ، ي��ب��ي��ة ت��خ��ر

. ه فا لر ا و هية  فا لر ا من  يد  لمز ا
 ، ية لقر ا في   » س ا لحر ا « من  د  عد
ال  د  ل���ب���ر ا «  : ل��س��ة ب��ا ل��أل ا  ل���و ق���ا

ية  لقر ا ر  شجا أ نقطع  هل   ، حم ير
ك��ك��م  ن��ت��ر م  أ  ، ر ل���ن���ا ا ل��ن��ش��ع��ل 

؟ » نها تشعلو
بالمسارعة  »عليكم  الرد:  جاءهم 
ب��ال��دفء،  ل��ت��ن��ع��م��وا  ب��ال��ت��ق��ط��ي��ع، 

معكم«! فنحن 
ورطوهم! األبالسة   . . .

شغل... أبالسة!  

حكايات

رائحة  ال  بأّن  الطبيعي  الغاز  يتمّيز   •
له، إاّل أّن البشر يعملون على إضافتها 
تسريبه  كشف  لتسهيل  صناعيًا  له 

عند حدوث ذلك.

العشاء  6.28المغرب  5.07 العصر  2.48الظهر  11.55الشروق  6.44        مواقيت
الفجر  5.20الصالة

»�آندي  �لأمريكي  �لر�شام  تنّباأ  �ملا�شي،  �لقرن  من  �ل�شتينيات  �أو�خر  يف 
�ل�شهرة  حلم  �لعادي  لل�شخ�ص  يوفر  �إعالمي  و�شيط  بظهور  ووره��ول« 
�شيتمكن  �مل�شتقبل،  »يف  �ل�شهرية:  مبقولته  ذلك  عن  وعّب  �ل�رسيع، 

�جلميع من �أن ي�شبحو� م�شهورين �شهرة عاملية خالل 15 دقيقة فقط«.
ورغم �أنه يف �ل�شتينيات مل تكن و�شائل �لإعالم و��شعة �لنت�شار مبا يحقق 
�أكرث من خم�شني عامًا من نبوءته، ظهرت  نبوءة »وورهول«، فاإنه بعد 
و�شائل �لتو��شل �لجتماعي �لتي حملت على عاتقها تلك �ملهمة، ف�شار 
�جلنوب  �أدنى  �إلى  ي�شل  �أن  باإمكانه  �لأق�شى  �ل�شمال  �ملرء يف  يكتبه  ما 
يف �لالزمان، فح�شب موقع »Mamsys«، فاإنه يف عام 2017 فقط، كان 
�لو�حدة،  �لدقيقة  900.000 يف  �لدخول على موقع في�شبوك نحو  معّدل 
تغريدة  و452.000  �إن�شتغر�م،  على  تنزيلها  يتم  �شورة   46.200 مقابل 

على تويرت، ونحو 4 ماليني م�شاهدة على يوتيوب يف �لدقيقة ذ�تها.
كما �أ�شهمت بر�مج »�لتوك �شو« يف كثري من �لقنو�ت �لف�شائية �لعاملية 
و�جل�شدي  �لنف�شي  �لتعري  ثقافة  وتر�شيخ  �ل�شتعر��ص  نزعة  تعزيز  يف 
�لتي يك�شف فيها �لفرد �لتو�ق �إلى �ل�شهرة عن تفا�شيل حياتية، تكون يف 
غالبها حميمة �أو خمجلة باملعايري �لعامة �ملتعارف عليها لدى معظم 
�أو م�شكلة، وتك�شف نزعة  �ملجتمعات، عب �لإعالن عن �شلوك ف�شائحي 
�ل�شتعر��ص عن ه�شا�شة روحية لدى ع�شاق �ل�شهرة �ليائ�شني من حياتهم 
�ل�شهرة  مو�شوع  يجعل  �لذي  �خل��و�ء  من  قدر  على  وكونهم  �خلاوية، 
يتلذذون  حمقى  ثمة  هوؤلء  ومقابل  مهّما،  لديهم  م�شرييا  هدفا  و�ملال 
يبيعون  ممن  بوجودهم،  �ملتاجرين  �لنجوم  حيو�ت  على  بالتل�ش�ص 

�أرو�حهم وخ�شو�شيتهم لال�شتعر��ص �ل�شطحي �لتافه كبنامج �لو�قع.
ويف املقابل يتوجب على هوؤالء التواقني اإلى ال�ضهرة اأن يخ�ضعوا ل�رشوط 
على  يكونو�  و�أن  و�إع��الن  ترويج  ك��اأدو�ت  ت�شتخدمهم  �لتي  �ل�رسكات 
�أ�شنان مغلفة  �لكمال �ملظهري ح�شب �ملعايري �ملعتمدة، من  درجة من 
بالبور�شلني �لنا�شع و�شفاه وخ�شالت �شعر م�شبوكة تطيل وتكثف �ل�شعر 
وغريها من و�شائل �لتعديل �ل�شناعية للرجال و�لن�شاء، تتيح للمعدلني 

�شناعيا �أن يحظو� بالنجومية �مل�شتهاة.
ويف ظل هذ� �لو�قع �لتباديل و�لتجاري �لذي بخ�ص �خل�شو�شية و�لذ�تية 
مقابل تكري�ص وهمي لو�قع كاذب مدفوع باملال و�لعر�ص و�لطلب، �أين 

يتجلى دور �ملثقف يف ذلك؟!
لكي نفهم دور �ملثقفني يف �ملجتمع، علينا �أن نفهم ما يفعلونه، ولي�ص 
يفعلونه،  �أنهم  يعتقدون  قد  ما  حتى  �أو  يفعلونه،  �أنهم  يزعمون  ما 
ولكن �إذ� نظرنا �إلى �لق�شايا �ملعّقدة مثل �لتحولت �لجتماعية وتاأثري 
�لتي  �لإن�شانية  �لق�شايا  من  وغريها  �ل�شناعي،  و�لذكاء  �لتكنولوجيا 
تعاين منها جمتمعاتنا، و�لتي تتطلب تدخاًل فكريا �رسيعًا من قبل �لطبقة 
�ملثقفة �لتي تْتّدعي �متالكها �ملقدرة �أو �لو�شفة �لفكرية على مقابلة هذه 
�لق�شايا بالأفكار و�لتنظري حولها، جند �أن �لوعاء مبا هو ين�شح فارغ، 

و�لأ�شو�ت و�ن تعالت فهي �شماء.
�لأ�شتاذ  �ليه  ذهب  ما  مع  تام  �تفاق  يف  �ملثقف،  مهمة  �أن  نرى  لذلك 
�لنا�ص بحقائق بعينها، و»ن�رس  �إقناع  عبد�ل�شالم بنعبد �لعايل، لي�شت 
�إنتاج  نظام  تغيري  و�إمن��ا  �ل�شبيل،  �شو�ء  �إلى  وهديهم  بينهم«  �لوعي 
�حلقيقة �لذي يعي�شون يف ح�شنه، معنى ذلك �أن هذه �ملهمة ل تنح�رس 
يف �لدور �ملنطقي �لذي يعنّي معايري �ل�شدق و�ل�شالحية، ول يف �لدور 
�لإبي�شتمولوجي �لذي يحدد »قو�عد �ملنهج«، ول يف �لدور �لأيديولوجي 
بتجنب  ين�شح  �لذي  �لأخالقي  �لدور  يف  ول  �لآخر«،  عقيدة  »يفند  �لذي 
�لأكاذيب، و�إمنا تتمثل يف دور من يرعى »�شيا�شة �حلقيقة«، ويعمل من 
�أجل �إقر�ر �لقو�عد �لتي يدبر بها �أمر �حلقيقة يف �ملجتمع، و�َشّن �لأنظمة 

�لتي تتحكم يف توليد �خلطابات ون�رسها وتد�ولها. 
لي�شت مهمة �ملثقف �إذن �لدفاع عن �حلقيقة، �إمنا مهمته تغيري »�قت�شادها 

�ل�شيا�شي«.

وكاأنها  بها  للمنغم�شني  تبدو  �ل�رس�عات  من  كثري 
بها  �لنت�شار  �أن  �لأح��و�ل  �أح�شن  يف  �أو  �لعامل،  نهاية 
وعابرة  �شغرية  �حلقيقة  يف  لكنها  �لوجود،  غاية  هو 
�حلياة،  يف  �حلقيقية  �لأه��د�ف  �أمام  �شيئا  ت�شاوي  ول 
وكثري من هذه �ل�رس�عات تذكرين بو�شف لأحد �حلكماء 
بفيلم �شاهده و�عجبني و�شفه وقر�ءته حلبكة �لفيلم عن 
�لنمل  �لفيلم مبلكة  يبد�أ  �لنمل:  �رس�ع ومعارك يف بيت 
�لأيام،  من  يوم  يف  ملكة  �شتكون  �لتي  �لأمرية  و�بنتها 
فُتعَجب �لأمريُة بجندي وحتبه وتقرر �لزو�ج منه، لكن 
ذلك خمالف لأعر�ف �لنمل وعاد�ته، ول ير�عي �لفو�رق 
�بنتها  وحذرت  ب�شدة  �مللكة  فرف�شت  بينهم،  �لطبقية 
�لأمرية من �لتفكري بذلك �أو لقاء هذ� �جلندي، فما كان 
�لغابة،  �إلى  �جلندي  مع  تهرب  �أن  �شوى  �لأم��رية  من 
�أحو�ل  �لكثري من �ملغامر�ت، وت�شطرب  وهناك حتدث 
ومغامر�تها،  �لأم��رية  هروب  ب�شبب  �ململكة  يف  �لنمل 
فتقرر �مللكة �لبحث عن �بنتها و�إعادتها مع �جلندي �إلى 
�ململكة »بيت �لنمل«، وهذ� ما حدث، لكن �ل�رس�عات ل 
تنتهي فينقلب قائد �لع�شكر على �مللكة �لذي قاد عملية 
�لبحث، وي�شتحوذ على �لعر�ص، فيقاتل �أن�شار �مللكة، 
وتقاتل �لأمرية، ويقاتل معها �جلندي حبيبها بب�شالة، 
�لأخرية لالأمرية  �لعر�ص للملكة، فت�شمح  وي�شرتجعون 
مل  �لفيلم  لكن  كبري،  حفل  و�شط  �جلندي  من  بالزو�ج 
ينته هنا، حيث يقرر خمرجه �أن يقدم �لأمثولة من هذه 
�حلكاية، فُيظهر لنا من خالل عملية »زوم �أوت« �أن بيت 
�لنمل �لذي حدث فيه هذ� �ل�رس�ع وهذه �ملعارك هو يف 
�أمتار  �أربعة  تتجاوز  ل  �شغرية  م�شاحة  �حلقيقة جمرد 
تتعدى  ل  �شغرية  �لنمل حديقة  بيت  وبجانب  مربعة، 
خالل  ومن  �شغرية،  قرية  بجانب  وهو  �أخ��رى  �متار 
»�لزوم �أوت« ُيظهر �أن هذه �لقرية �شغرية جدً� بالن�شبة 
للمدينة �لتي جتاورها، و�أن هذه �ملدينة ما هي �إل بلدة 
�لبالد هي جمرد دولة  �لبالد، وهذه  �شغرية نائية عن 
جمرد  هي  فاحلكاية  �إذً�  �لعامل،  دول  من  جد�  �شغرية 
�رس�ع �شغري جدً� وتافه، ود�ر يف م�شاحة ت�شاوي �ل�شفر 

تقريبًا بالن�شبة للعامل وللحياة.
مهمة  تبدو  �لتي  �ل�����رس�ع��ات  م��ن  كثري  �ل��و�ق��ع  ويف 
�أمام �لعامل  �أ�شبه بال�رس�ع يف بيت �لنمل،  وكبرية هي 
و�أمام  وتعالى،  �شبحانه  �لله،  قدرة  و�أمام  �حلقيقي 
�إليها،  وندعو  �أجلها  من  نعي�ص  �أن  يجب  �لتي  مبادئنا 
ه��و جمرد  ع��د�ه��ا  م��ا  وك��ل  �لأ���ش��ا���ص و�جل��وه��ر،  فهي 
�أهد�فًا  تكون  لأن  ترقى  ول  وتافهة،  عابرة  م�شكالت 

ة. للحيا

وهم الشهرة ودور المثقف صراع مملكة النمل

وفاة رجل فرنسي 
بداء الكلب

مل�شت�شفى  حت��ل��ي��الت  ك�����ش��ف��ت 
ب��د�ء  رج��ل  وف���اة  ع��ن  فرن�شي، 
�أو  لع�شة  تعر�شه  بعد  �لكلب، 
�أنباء  وه��ي  خفا�ص،  من  خد�ص 
وقت  يف  ت��اأت��ي  متوقعة«  »غ��ري 
�أجمع،  و�لعامل  �لبالد  �ن�شغال 
بتف�شي فريو�ص كورونا �مل�شتجد.
�لكلب يف و�شط  وتويف رجل بد�ء 
ف��رن�����ش��ا، ب��ع��د ت��ع��ر���ش��ه، على 
من  �خلد�ص  �أو  للع�ص  �لأرج��ح، 
خفا�ص كان يف علية منزله، على 
�لذي  با�شتور«،  »معهد  �أف��اد  ما 
�أو�شح �أن هذه �حلالة هي �لأولى 

من نوعها يف فرن�شا.
�حلياة  �ل�شتيني  �لرجل  وف��ارق 
�إ�شابته  يف مدينة ليموج، ب�شبب 
�أن  �إل  �ل���دم���اغ،  يف  ب��ال��ت��ه��اب 
�لتحاليل �جلديدة �أظهرت �إ�شابته 

بد�ء �لكلب. 

عدسات الصقة 
ذكية... متعددة 

الوظائف
دولية،  جامعات  من  علماء   �بتكر 
نظام ��شت�شعار عد�شات ل�شقة رقيقًا 
على  يحتوي  �ل��وظ��ائ��ف،  متعدد 
�ملعلومات،  لتلقي  �شوئي  كا�شف 
�حل��ر�رة  درج��ة  ��شت�شعار  وجهاز 
لت�شخي�ص مر�ص �لقرنية �ملحتمل، 
�جللوكوز  م�شتوى  ملر�قبة  و�آخ��ر 
�مل�شيل  �ل�����ش��ائ��ل  م��ن  م��ب��ا���رسة 

للدموع.
موؤلف  ت�شاو  لونيغ  ي��ون  وق��ال 
�لدر��شة: �لثورة �جلديدة للعد�شات 
حديثة  تقنية  �ل��ذك��ي��ة  �لال�شقة 
ت�شميم  وذ�ت  �ل�����ش��ن��ع  و���ش��ه��ل��ة 
لإنرتنت  �لوظائف  �إلكرتوين متعدد 

�لأ�شياء.
�ل�شت�شعار  نظام  ي�شمح  و�أ�شاف: 
�ل�����ش��ب��ك��ي ل��ل��ع��د���ش��ات �ل��رف��ي��ع 
تقنية  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م  ل��ل��غ��اي��ة، 
»�ل���رت�ن���ز����ش���ت���ور�ت«، ب��اإدخ��ال 
�لكهربائية  �لأق��ط��اب  م�شفوفات 
�إلى  �لال�شلكية  �لت�شالت  وتقنيات 
�أو  �أي �رسر  �أن ت�شبب  �لعد�شة دون 

�آثار جانبية للعني.
جامعة  من  ج��و،  �شيكي  د.  وق��ال 
ه���ارف���ارد و�مل���وؤل���ف �مل�����ش��ارك 
�لعد�شات  تختلف  ب��ال��در����ش��ة: 
�لعد�شات  ع��ن  �لذكية  �لال�شقة 
و�شعها  �إمكانية  خالل  من  �حلالية 
و�لت�شال  �لال�شقة  �لعد�شات  على 
�حل�شا�شية  مع  بالدموع  �ملبا�رس 
�لدقيقة  �لك�شف  وطريقة  �لعالية 
�لعني  مع  و�لتو�فق �حليوي �جليد 
و�ملتانة وعدم تاأثريها يف �لروؤية. 

رؤىأما بعد

محمد الزمورينصار  الخالدي

»آي أو تري«... جهاز إنذار مبكر لألشجار
يف حل ي�شهم يف تطوير �لقطاع �لزر�عي يف لبنان، عب ربطه 
بالتكنولوجيا، �عتمدت �ملهند�شة ن�رسين �لرتكي �ملتخ�ش�شة 
�ل�شطناعي  �لذكاء  دمج  و�لت�شالت،  �لكمبيوتر  جمال  يف 
حماية  مهمته  �ملبكر،  ل��الإن��ذ�ر  جهاز  �بتكار  عب  بينهما، 
�ملزروعات وحت�شني جودتها. وح�شد �جلهاز �لذي �أطلق عليه 

��شم »�آي �أو تري«، جو�ئز عاملية.
ترتبط  �أ���ش��ي��اء  �أبتكر  و�أن���ا  �شغري  منذ  �ل��رتك��ي:  وت��ق��ول 
�ل�شتفادة  قررت  حتى  عنها،  �لإعالن  دون  من  بالتكنولوجيا، 
عندما  �لفكرة،  وبد�أت  �لزر�عي،  �لقطاع  يف  �لتكنولوجيا  من 
ت�شدير  �لتفاح  م��ز�رع��ي  معاناة  جبلية  رحلة  خ��الل  مل�شت 
�ملح�شول وتلف �إنتاجهم، و�شاركت يف ندو�ت وور�ص عمل تعنى 
بالزر�عة، وتعرفت على �مل�شكلة �لأ�شا�شية للمز�رعني، وتتمّثل 
يف عدم معرفة وقت �خلطر �لذي تهاجم �حل�رس�ت �ملزروعات 
ور�ّص كمية �أكرث مما يجب من �ملبيد�ت، وبعد ذلك جاءت فكرة 

�جلهاز لتوفري حماية �أف�شل من �لآفات. 
�لأ�شجار،  على  تركيبه  يتم  عن جهاز،  عبارة  تري«،  �أو  و»�آي 
ومو�شول ب�شبكة �ت�شالت عب �لهاتف �ملحمول، ويدمج �جلهاز 
و�لكامري�ت  �حلر�رية  و�مل�شت�شعر�ت  �ل�شطناعي  �لذكاء  بني 
�ملثبتة به للتعرف على درجة �حلر�رة و�لرطوبة و�أي�شًا يقوم 
و�لإر�شاد�ت  �لن�شائح  ويعطيه  �أي خطر،  عند  �ملز�رع  باإخطار 
�ل�شحيحة و�ملنا�شبة للعناية باأر�شه عب فريق من �ملز�رعني 

�ل�شت�شاريني.

كمين يسقط 4 أشخاص يسربون مستندات 
وملفات قضايا

مغٍن يبيع نصف أعماله
لصندوق استثماري

�لعامة  �لإد�رة  رج���ال  �شبط 
�أ�شخا�ص   4 �جلنائية  للمباحث 
يقومون  ع��رب��ي��ة  جن�شية  م��ن 
م�شتند�ت  وت�رسيب  بت�شوير 
تقا�شي  مقابل  ق�شايا  وملفات 

مبالغ مالية كر�شوة.
�ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  وذك������رت 
ل��ل��ع��الق��ات و�لإع�����الم �لأم��ن��ي 
بيان  يف  �ل��د�خ��ل��ي��ة  ب����وز�رة 
�لتحريات  تو�شلت  »ق��د  �إن��ه 
�ل�����رسي��ة ل������الإد�رة �ل��ع��ام��ة 
قيام  عن  �جلنائية  للمباحث 
ث��الث��ة م��وظ��ف��ني ي��ع��م��ل��ون يف 

بالإ�شافة  �مل��ح��اك��م،  �إح���دى 
يقومون  حمامي،  مندوب  �إلى 
مقابل  مالية  مبالغ  بتقا�شي 
منظورة  ق�شايا  ملفات  ت�شوير 

وبيعها«. �ملحكمة  �أمام 
�لبحث  »ب��ع��د  �أن���ه  و�أ���ش��اف��ت 
و�ل���ت���ح���ري و�ل����ت����اأك����د م��ن 
�لإذن  ��شت�شد�ر  مت  �ملعلومات 
حمكم  كمني  بعمل  �ل��ق��ان��وين 
�أح��د  ت��زوي��د  ومت  للمتهمني، 
ق�شية  برقم  �ل�رسية  �مل�شادر 
ومبلغ  �ملحكمة  �أم��ام  منظورة 
م���ن �مل����ال وع��ن��د �ل���ش��ت��الم 

على  �لقب�ص  �إلقاء  و�لت�شليم مت 
�إح��دى  م��ن   4 وه��م  �ملتهمني، 
مت  وق��د  �لعربية،  �جلن�شيات 
�جلناة  �شبط  عملية  توثيق 

�إليها.  �مل�شار  بالو�قعة 
وبالتحقيق مع �ملتهمني �عرتفو� 
يقومون  و�أنهم  �إليهم  ن�شب  مبا 
وملفات  م�شتند�ت  بت�شوير 
�ملحكمة  �أم��ام  منظورة  ق�شايا 

مقابل مبالغ من �ملال.
ومتت �إحالة �ملتهمني �إلى جهات 
�لإج��ر�ء�ت  لتخاذ  �لخت�شا�ص 

�لالزمة بحقهم.

نيل  �ل��ك��ن��دي  �ملغني  ب��اع    
�أعماله  حقوق  من   %50 يونغ 
�إل����ى ���ش��ن��دوق �ل���ش��ت��ث��م��ار 
خطوة  وهي  »هيبغنو�شي�ص«، 
جديدة توؤ�رس �إلى وجود توّجه 
�لقطاع  يف  �ل��ن��وع  ه���ذ�  م��ن 
�شهر  بعد  تاأتي  �إذ  �ملو�شيقي، 
»يونيفر�شال  ����ش��ت��ح��و�ذ  م��ن 
بوب  �أغنيات  على  ميوزيك« 

ديالن.

�أن  ���ش��ي«  ب��ي  »ب���ي  وك�شفت 
ت�شمل  �ل��ت��ي  �ل�شفقة  قيمة 
 75« ليونغ  مقطوعة   1180
مليون   150 ت��ب��ل��غ  ع���ام���ًا« 
يوؤكده  مل  رق��م  وه��و  دولر، 

»هيبغنو�شي�ص«.
�ملا�شي،  دي�شمب  مطلع  ويف 
ميوزيك«  »يونيفر�شال  وظفت 
وف��ق��ًا  دولر،  م��ل��ي��ون   300
»نيويورك  �شحيفة  لتقدير�ت 

�أعمال  حقوق  ل�رس�ء  تاميز«، 
بوب ديالن.

مريكوريادي�ص،  م��ريك  وك��ان 
�ملدير �ل�شابق لأعمال عدد من 
�مل�شهورين  �ملو�شيقى  عمالقة 
ميدن،  و�آي��رون  جون  كاإلتون 
�ص »هيبغنو�شي�ص« يف مطلع  �أ�شّ
�أ�شهم  ط��رح  ومت   ،2018 ع��ام 
لندن يف  بور�شة  �ل�شندوق يف 

�لعام نف�شه.

 • جحا

حريق مخزن معادن في موسكو
ملحق  يف  �أم�ص  �شخم  حريق  �ندلع 
م�شنع  من  بالقرب  للمعادن  خمزن 
دون  مو�شكو  �شو�حي  باإحدى  �أثاث 

�شحايا. وقوع  عن  �أنباء  ورود 
وز�رة  ع��ن  ���ش��در  ب��ي��ان  يف  وج���اء 
»��شتعلت  �ل��رو���ش��ي��ة:  �ل���ط���و�رئ 
مبنطقة  للمعادن  خمزن  يف  �لنري�ن 

مرت  �آلف   3 م�شاحة  على  ر�من�شكوي 
مرت  �آلف   8 �إلى  وت�شل  لتمتد  مربع 

مربع«.
�لتابعة  �لإقليمية  �لإد�رة  ووف��ق 
 11 »�شارك  �لطو�رئ  لوز�رة حالت 
�ملعد�ت  من  وحد�ت  وثالث  �شخ�شا 

�حلريق«.  �إطفاء  يف  �خلا�شة 

»الدهون البنية« تحمي 
من األمراض المزمنة

من  �أط��ب��اء  �أج��ر�ه��ا  در����ش��ة،  خل�شت 
�أن  �إل��ى  �لأمريكية،  روكفلر  جامعة 
�لأمر��ص  من  حتمي  �لبنية،  �لدهون 
�مل��زم��ن��ة، م��ث��ل �أم���ر�����ص �ل��ق��ل��ب، 
�شغط  و�رتفاع  �لتاجي،  و�ل�رسيان 

�لدم، و�ل�شكري، �لنوع �لثاين. 
لعالجات  مفتاحًا  �خلاليا  هذه  وتعد 
تخزين  ب��ع��دم  تتميز  �إذ  �ل�شمنة؛ 
بكرثة  وتتو�جد  �حلر�رية،  �ل�شعر�ت 

يف منطقة �لرقبة و�لكتفني.
 52 على  در��شتهم  �لأط��ب��اء  و�أج���رى 
خا�ص  ن��وع  بو��شطة  م�شارك،  �أل��ف 
ب���»�لإ���ش��د�ر  �ملقطعي  �لت�شوير  من 
خا�ص  فح�ص  وه��و  �ل��ب��وزي��رتوين«، 
باهظ �لثمن ل تكت�شف �خلاليا �لبنية 
�أن  و�كت�شفو�  خالله،  من  �إل  �لدهنية 
�لذين ميتلكون دهونًا بنية �أقل عر�شة 

لالأمر��ص �ملزمنة. 

• امللفات وامل�ستندات امل�رسبة
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