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بو أحمد: وزير الداخلية معالي الشيخ ثامر العلي، 
أنت من ذرية من أسس وزارة الداخلية في الكويت جدك 
الشيخ صباح السالم ثم عمك الشيخ سعد العبداهلل، ثم 
عمك الشيخ سالم الصباح، ثم والدك الشيخ علي الصباح.

أين أنت من هؤالء؟ وكيف ومتى ستعيد هيبة 
دولة القانون في وزارة الداخلية بعد أن تفشى بها 

المحسوبية والواسطة والمحاباة والترهل والفوضى 
والتنصت والتجسس وإتالف وضياع الملفات 

والمستندات، والرشوة؟
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214استمرار العمل والتخطيط
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نهائي كأس سمو ولي 
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تحظر العناق ... وتهدد 
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»الجمارك« كرّمت الجهات 
المعنية والمشاركة 
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وعلى  والأر���ض،  ال�سماء  بني 
ارت����ف����اع، مي���ار����ض ع��م��ال 
لبع�ض  ال���زج���اج  ت��ن��ظ��ي��ف 
ال�ساهقة  واملجمعات  املباين 
املخاطر،  و���س��ط  اأعمالهم 
»املنظر«  بهذا  ي�ساهدهم  ومن 
اأن  ي�سع يده على قلبه خ�سية 
فالبد  مكروه،  اإلى  يتعر�سوا 
متينة  الأمان  و�سائل  ان تكون 
حوادث مماثلة،  لتكرار  منعًا 
حال  يف  قائمًا  يظل  فاخلطر 
من  حتميهم  اآلية  وج��ود  عدم 

املخاطر.

عمال التنظيف... الخطر معهم
معدالت اإلصابة بـ»كورونا« في بريطانيا تتفشى... وجونسون للبريطانيين: الزموا منازلكم

»اللقاحات«... فقاعة
ال��ت��ي بيعت  »ال��ل��ق��اح��ات«  مل حت��د 
ال��دول  ال����دولرات على  مب��ل��ي��ارات 
ملواجهة تف�سي كورونا من الفريو�ض، 
ب��ل ارت��ف��ع��ت م��ع��دلت ال���س��اب��ة يف 
ب��ري��ط��ان��ي��ا وام���ريك���ا وامل��ان��ي��ا، 
خ�سو�سا وان الكثريين غري مقتنعني 
بجدوى هذه اللقاحات التي ثبت انها 

جمرد »فقاعات«.
طلب  ام�ض  طهران  رف�ست  ذلك،  الى 
�رشكات اأجنبية اختبار لقاح كورونا 
على اليرانيني، ح�سبما ذكر الرئي�ض 

اليراين ح�سن روحاين، الذي اكد ان 
وزارة ال�سحة اليرانية اتخذت موقفا 

�سائبا برف�سها اللقاح.
ال���وزراء  رئي�ض  دع��ا  ناحيته  م��ن 
جون�سون،  ب��وري�����ض  ال��ري��ط��اين 
البقاء يف منازلهم  اإلى  الريطانيني 
وحماية اأنف�سهم والآخرين من الإ�سابة 
اإل��ى  م�����س��ريًا  كوفيد-19،  مب��ر���ض 
القطاع  لها  يتعر�ض  التي  ال�ضغوط 
الفريو�ض  تف�سي  نتيجة  ال�سحي 
قدرة  وعدم  الإ�سابات  يف  والزيادة 

امل�ست�سفيات على ا�ستيعاب املر�سى.
تغريدة  يف  جون�ضون  بوري�ض  وقال 
»تتعر�ض  تويرت:  على  ح�سابه  عر 
اأي  من  اأكببر  ل�ضغط  م�ضت�ضفياتنا 
وقت اآخر منذ بداية الوباء، وت�ستمر 
مبعدل  بالرتفاع  الإ�سابة  معدلت 

ينذر باخلطر«.
الريطاين  ال��وزراء  رئي�ض  واأ�ساف 
»لقد منحنا طرح اللقاح اأماًل متجددًا، 
ولكن من الأهمية مبكان الآن اأن نبقى 
اخلدمات  هيئة  ونحمي  املنزل  يف 

ال�سحية الوطنية وننقذ الأرواح«.
من  يوم  بعد  جون�سون  دعوة  وتاأتي 
خان،  �سادق  لندن،  عمدة  اإع��الن 
اجلمعة، حال الطوارئ يف العا�سمة 
ح��الت  ت��زاي��د  بعد  الريطانية، 

الإ�سابة بفريو�ض كورونا.
الى ذلك، اعلنت الهند انها م�ستعدة 
انتاج  طريق  ع��ن  الب�رشية  لن��ق��اذ 
لفريو�ض  م�سادين  اآم��ن��ني  لقاحني 
كورونا الذي ارعب النا�ض، موؤكدًة ان 
معدلت التعايف لديها الأكرث عامليًا.

• طهران رفضت طلب شركات أجنبية اختبار اللقاح على اإليرانيين

)ت�سوير فوؤاد ال�سيخ( • اأثناء تنظيف الزجاج

وقحين

الوكيح

يف الوقت الذي توا�سل فيه احلكومة تنفيذ خطتها يف معاجلة 
خطة  بتطبيق  ال�سكانية  الرتكيبة  يف  واخللل   ،19 كوفيد 
احالل الوظائف يف القطاع العام، فقد اأظهرت اح�سائية ان 
عدد ال�سقق اخلالية جتاوز ال�160 الف �سقة �سكنية موزعة 
ما بني فارغة وقيد الن�ساء، حيث انخف�ض متو�سط اليجارات 
ال�سهري بن�سبة 35٪، ورب �سارة نافعة، هذه املقولة التي 
املحالت  ا�سحاب  ان  حيث  العقاري،  ال�سوق  واقع  تعك�ض 
التجارية كانوا يطالبون مببالغ خيالية مقابل اخالء العني 
او اعادة بيعها مرة اأخرى لأحد امل�ستثمرين، واليوم اأ�سبحت 
املحالت بدون خلوات ومنت�رشة يف كثري من املناطق بعد ان 

كانت قد و�سلت الى ذروتها.
• اإحدى البنايات�ض 4، 5

إعالنات شقق لإليجار في جميع شوارع الكويت

سماسرة العقار يتالعبون باألسعار والمساحات
مواطنون مستاؤون: دورنا لم يأت بعد

اأهملت وزارة ال�سحة »حجوزات« الراغبني بالتطعيم 
�سد كوفيد 19، رغم اعالنها عن تد�سني الوزارة خدمة 
فريو�ض  �سد  للتطعيم  امل�سبق  اللكرتوين  الت�سجيل 
كورونا، وقال مواطنون ل�»ال�ساهد« اننا قمنا باحلجز 
الإلكرتوين من »اأوائل النا�ض« ومل ت�سلنا ر�سائل كما 
وعدنا م�سوؤولون يف وزارة ال�سحة، رغم اأن الكثريين 

قاموا باحلجز ذاته ومل يتلقوا ر�سائل ن�سية.
و�سخ�سيات  وم�سورين  م�ساهري  هناك  ان  واأ�سافوا 

املوقع  على  حجز  دون  ال��ل��ق��اح  تلقوا  م��ع��روف��ة 
ما  نعرف  »ول  الول��وي��ة  لهم  وكانت  الل��ك��رتوين، 

الق�سد من ذلك«؟
وتابعوا: ان احلملة لبد ان تكون �سفافة وتتعامل مع 
اجلميع مب�سطرة واحدة، واأن تكون حيادية، خا�سة 
ان الدولة اأنفقت ماليني الدنانري على هذه اللقاحات، 

ونخ�سى األ ي�ستفيد منها اأحد.
�ض2

»الصحة« أهملت حجوزات الراغبين 
بالتطعيم ضد »كوفيد - 19«

ّاستحليت النفوذ بحروب المراهقين الصبيانية والبطوالت الوهمية.. الشيوخ يعاقبون فيلقنون العبر والدروس.. ببقائك كل يوم ستخسر أكثر وأكثر فقدم استقالتك وارتاح وريح

لم يحترق شيخ واحد ممن ترجلوا وخرجوا من الملعب وسيبقون جنوداً فاعلين يخدمون الكويت ونظامها وأهلها

على بالك الحكم لعبة... يا مرزوق؟

معايل رئي�ض جمل�ض الأمة مرزوق الغامن:
�سنة 2010 يف بداية الربيع العربي وتنفيذ 
كنت  اخلالقة،  الفو�سى  الأمريكي  املخطط 
خالك  وهّربك  منهم،  ج��زءًا  وكنت  معهم 

جا�سم من باب املطبخ.
ويف �سنة 2012 كنت راف�سًا لل�سوت الواحد 
الد�ستورية  املحكمة  اأم���ام  ب��ه  وطعنت 

وقاطعت النتخابات.
النتخابية  حملتك  خالل   2012 يف  وقلت 
"تبون احلكم وال  الأ�رشة احلاكمة:  خماطبا 
ولأن  نفّلها"،  وال  احلكم  تبون  تبونه،  ما 
اأعطوا  ما  فاأعطوك  يورث،  ول  عقيم  احلكم 
من �سبقوك من مكانة ونفوذ و�سلطة. لي�ست 
داخلية فقط واإمنا و�سلت لأن تكون �سلطتك 
مبا  وتفرح  ت�سعد  فبداأت  اأي�سا،  خارجية 
اأوكل اإليك، خمالفا املادة »50« من الد�ستور 
فاأ�سبحت  ال�سلطات،  ب��ني  تف�سل  التي 
للوزراء  الفعلي  والرئي�ض  للرملان  رئي�سا 
القانونية  القرارات  كل  يف  باأمره  واحلاكم 
والقت�سادية  والدبلوما�سية  وال�سيا�سية 
والتعليمية  وال��ت��ج��اري��ة  وامل��ال��ي��ة 
املجل�ض  تلفزيون  فتحول  والإع��الم��ي��ة، 
وهو تلفزيون الرملان اإلى تلفزيون يعنى 
والق�سايا  امل�سل�سالت  واإن��ت��اج  باملطبخ 
يعنى  ع��اد  وم��ا  والجتماعية  الريا�سية 
والت�رشيعات،  والقوانني  املجل�ض  بق�سايا 

ولإي�سال ر�سائل ومقرتحات باقي النواب.
 اأما ف�سل حر�ض املجل�ض عن احلر�ض الوطني 
ف�سل  الذي  القدم  كرة  لالعب  تو�سطك  بعد 
اأن يكون حر�ض  الوطني فطلبت  من احلر�ض 
املوؤ�س�سة  لي�سبح  اإمرتك  حتت  املجل�ض 
الر�ضمي  زيه  وتغيري  الرابعة  الع�ضكرية 
ت�ساء،  م��ن  وترقية  ت�ساء  م��ن  وتعيني 
اأ�سبح حر�ض  قادر  الالعب، وبقدرة  واأعدت 
للرملان  ولي�ض  ل�سخ�سك  حر�سا  املجل�ض 
وباقي النواب، والدليل ما ح�سل يف جل�سة 
خمرتقا،  احل��ر���ض  ك��ان  عندما  الف��ت��ت��اح 

ح�سبما قال النواب. 
لتعيني  تتو�سط  وب��داأت  النفوذ  ا�ستحليت 
م�ساعدا  ووكيال  وكيال  وع��الن  وزي��را  فالن 

اأو  الهيئة  لهذه  ورئي�سا  وم�سوؤول  ومديرا 
تلك والتدخل يف املنا�سب الع�سكرية، وهذا 

ينفع وهذا ل ينفع ... اإلخ. 
اأن مرزوق �سمام  اأن ا�سبح ينادى على  الى 
الأمان و�سمان ال�ستقرار و�ساحب القرار بدل 
من اأن يكون الرملان املمثل بخم�سني نائبا 
منتخبا اجلهة الرقابية الت�رشيعية املعنية 
الدميقراطية  احل��ي��اة  وبتطوير  بالقرار 
والتنمية  للبناء  امل�ستقبل  اإلى  بها  والقفز 
القت�سادية  امل�ساريع  وتنفيذ  والإع��م��ار 
واخلدمية  وال�سحية  والتعليمية  والأمنية 

بت�رشيعات وطنية ورقابة حكومية. 
خلية  ال�سخ�سية:  حلروبك  جترنا  ب��داأت 
الفنطا�ض، �سقة لندن، ال�سيخ احمد الفهد، 
لل�سيخ  حليفا  كنت  و�رشاعاتها.  الريا�سة 
اأحمد الفهد واأ�سبحت عدوا له، وعملت على 
ل�سمان  جا�سم  خالك  من  مدعومًا  اإزاحته، 
ون�سبت  ال�سيا�سي،  امللعب  من  خروجه 
قبله  وك��ان  لنف�سك،  الوهمية  البطولت 
�سعدمت  حني  املحمد  نا�رش  ال�سيخ  �سمو 
مب�سمى  الإع��الم��ي��ة  اأجهزتكم  ادع���ت  مب��ا 
راأ�ض  حتب  واليوم  اخلم�ض.  الر�سا�سات 
�سموه �سبح وليل وتبي ر�ساه ودعمه. ول 
املبارك  الله  العبد  ال�سيخ حممد  ان  نن�سى 
كان �سديقا ولعبا و�رشيكا يف نف�ض الفريق 
بنريان  الثقة  به  فُطرحت  به  تلعب  ال��ذي 
�سديقة، وقبله ال�سيخ �سلمان احلمود الذي 
والريا�سة  وال�سباب  العالم  وزارت��ي  طّوع 
فر�ست  التي  والطلبات  القرارات  لتمرير 

عليه بالقوة مل�ساحلكم. 
الأحمد،  �سباح  نا�رش  ال�سيخ  نن�سى  ول 
الله، وما مور�ض �سده برملانيا من  رحمه 
م�رشوع  دواليب  يف  الع�سي  وو�سع  تهكم، 
مدينة احلرير وم�رشوع تطوير اجلزر، الذي 
دخل  يفوق  دخال  الكويت  على  �سيدر  كان 
النفط ويخلق فر�سا وظيفية حقيقية ولي�ست 
وبناء  وزاراتنا  يف  احلال  هو  كما  وهمية، 
مدن جتارية و�سكنية متطورة بحجم جميع 
املدن احلالية، لأن ما طالب به كان منفعة 
للدولة والنظام واحلكومة وال�سعب، وهذا 

ومطالب  وم�سالح  د�ستور  مع  يختلف  ما 
واأطماع غرفة التجارة، ثم �رشيكك وحليفك 
ون�سريك يف لعبتكم ال�سيا�سية ال�سيخ خالد 
اجلراح الذي طرحت به الثقة اأي�سا بنريان 

�سديقة.
لعدم  مور�ضت  التي  ال�ضغوط  نن�ضى  ول 
توزير ال�سيخ حممد اخلالد الذي تنحى عن 
قبول الوزارة لعلمه ويقينه مبا كان يخطط 
انت  كنت  ال��ذي  ال�سيا�سي  الفريق  من  له 

�رشيكا به. 
لك  نف�سه  طوع  من  على  ال��دور  اأتى  ان  الى 
ال��وزراء  رئي�ض  واملخيط  اخليط  واعطاك 
ال�سابق �سمو ال�سيخ جابر املبارك احلمد، 
التي  ال�ضيا�ضية  ال�ضغوط  جببراء  فرحل 
من  ك��ل  على  مور�ست  كما  عليه  مور�ست 
رحل  عندما  انه  مع  اأنت،  وبقيت  �سبقوه، 
ال�سيخ  �سمو  الأ�سبق  الوزراء  جمل�ض  رئي�ض 
اخلرايف،  جا�سم  معه  ُرّحل  املحمد  نا�رش 

فلماذا مل ترحل انت مع جابر املبارك؟!
واليوم من املفرت�ض ان يقدم رئي�ض الوزراء 
امل�ستجوب �سمو ال�سيخ �سباح اخلالد الذي 
م�سبقا،  معه  تعاونهم  عدم  نائبا   38 اعلن 
هل  بوخالد.  م�سري  هو  ما  اأح��د  يعلم  ول 
�سيقدم ا�ستقالته فقط فينوب عنه يف رئا�سة 
احلكومة  ان  ام  ال�سالح  ان�ض  احلكومة 
ان�ض  ويهرب  فينجو  كاملة  ا�ستقالتها  تقدم 
�سموه  �سريفع  ام  امل�ساءلة؟  من  ال�سالح 
فتجري  ال��رمل��ان  مع  تعاون  ع��دم  كتاب 

انتخابات جديدة؟
يدعي حلفاوؤك وان�سارك باأن مرزوق �سمام 
الأمان و�سمان ال�ستقرار فيرتجل كل هوؤلء 
ال�سيوخ واحدا وراء الثاين تباعًا لتبقى انت 
مع  ذلك  يتناق�ض  األ  المة،  رئي�سا ملجل�ض 
ورف�سهم  بك  تر�سى  ل  النا�ض  لأن  الواقع 
الرملان  اع�ساء  من  فقط  لي�ض  ل�سخ�سك 

وامنا من ال�سارع الكويتي قاطبة؟
جابر  ا�ستاد  افتتاح  عند   2017 يف  فاأذكرك 
م�ستهجنني  اجلمهور  �ساح  ا�سمك  ذكر  حني 
جتمع  ويف  »ووووووو«،  واح��دة:  ب�سيحة 
�ساحة الإرادة حني طالب املتجمعون: ارحل 

يا مرزوق.
التي  ال�سخ�سية  وانت  كيف  �سيا�سي:  �سوؤال 
يدعي  كما  ال�ستقرار  �سمان  انها  يقال 
ان�سارك وحلفاوؤك وي�ستجوب كل هذا العدد 
امل�سهد  عن  ابتعدوا  الذين  ال�سيوخ  من 
غري  م��ن  وزراء  ظ��ل  ح��ني  يف  برئا�ستك، 
ال�سباح يف اماكنهم مثل الوزير الفا�سل بكل 
املقايي�ض �سواء عندما كان وزيرا للتجارة 
ل�سوؤون جمل�ض  وزيرا  او  للمالية  وزيرا  او 
ال�سالح  اأن�ض  للداخلية،  وزيرا  او  الوزراء 
الذي يعدي من ا�ستجواب وراء ا�ستجواب بكل 
الوزراء  �سد  تخندقوا  من  ونف�ض  اريحية. 
ان�ض  مع  ووقفوا  دافعوا  من  هم  ال�سيوخ 

ال�سالح وانت اأولهم، ما هذا التناق�ض؟!
الأم��ة  جمل�ض  من�سة  على  من  ادعيت  ان��ت 
الأذى، مع انك مل  باأنك راأ�ض والراأ�ض كثري 
اأُعطيت  بل  راأ�سا،  الي��ام  من  يوم  يف  تكن 
وامكاناتك  ق��درات��ك  لتختر  الهالة  ه��ذه 
فاأخذك  وحلفائك.  ان�سارك  على  والتعرف 
ويل  �ضمو  على  فتقدمت  والعنجهية  الغرور 
العهد يف عزاء ال�سيخ �سباح الأحمد، رحمه 
نا�سيًا  ال��راأ���ض،  ان��ت  ان��ك  و�سدقت  الله، 
متنا�سيًا باأن الراأ�ض هو من اعطاك المكانات 

وال�سالحيات ليك�سفك ويك�سف من معك. 
ال�سلطة  طلبت  ي��ام��رزوق؟  ا�ستوعبت  فهل 
تبون،  ما  ول  احلكم  تبون  متوعدا  مهددا 
نفّلها فجعلوك يف مواجهة  تبون احلكم ول 
ال�سارع ال�سيا�سي، فبداأت تنك�سف بل ا�سبح 
ارحل  بالرحيل،  ويطالبك  ينبذك  ال�سارع 
يامرزوق، ومع هذا مل تتعظ واأ�رشيت على 
نوابه  باأغلبية  الرملان  فاأ�سبح  البقاء، 
يطالبون: يجب اأن يرحل مرزوق بل و�سلوا 

اإلى اطالق م�سمى الرئي�ض غري ال�رشعي. 
الفر�ض  �سيعت  �سنوات  �سبع  م��دى  على 
ال�سبيانية  املراهقة  بحروبك  الكويت  على 
والريا�ضية والعالمية والتجارية. لن يغفر 
ال�سعودية  مع  احلدود  تر�سيم  التاريخ  لك 

للخ�سائر التي حتملتها دولة الكويت. 
تبي  ول  يامرزوق  احلكم  تبي  مازلت  هل 
و�ست�سوي  ت��روح  وين  فليتها  واذا  تفلها، 

و�سلي بيدك ت�سوي؟ ل يكون م�سدق اأن بع�ض 
ال�سحف ذات الدم الأزرق والأنانية التجارية 
وو�ضيعي مواقع التوافه الجتماعي الغربان 

ال�سود هم من �سيبقيك ويبقي نفوذك.
وقبلك  المة  ملجل�ض  رئي�سا  لت�سبح  دعمت 
التجارة  لغرفة  رئي�ضا  لي�ضبح  ابوك  دعم 
الريا�سي  الكويت  لنادي  رئي�سا  اخوك  ثم 
ادارة  جمل�ض  لرئي�ض  نائبا  الآخ��ر  واخ��وك 
بيت التمويل الكويتي مع ان امللكية الكر 

تعود الى احلكومة.
ن�سيحة من قارئ �سيا�سي: اقفز من املركب 
قبل ان يغرق بك، قدم ا�ضتقالتك من الرئا�ضة 
ان  قبل  وا�سرتيح  ارح  الأمة،  من جمل�ض  او 

تخ�رش اجللد والعظم. 
موؤيديك  وخ�رشت  �سعبيتك  خ�رشت  اليوم 
وحمبيك فاأ�سبحوا اأعداءك وخ�رشت هيبتك.

هنا اأقول لك: �سفت ال�سيوخ �سلون يعاقبون، 
�سان  على  وينفخون  وي��ك��رون  ي�سعدون 

يلقنون الدرو�ض والعر لك ولغريك.
اأمل تتعظ ممن �سبقك، عبالك احلكم لعبة، 

وجاهة.
من  ترجلوا  مم��ن  واح��د  �سيخ  يحرتق  مل 
ح�سب  ك��ل  ف��اع��ل��ني،  و�سيبقون  امللعب 
له،  النظام  وحاجة  وق��درات��ه  امكانياته 
الأحمد  �سباح  ال�سيخ  خرج  حني  والدليل 
من وزارة اخلارجية �سنة 1991، قال: اأنا مل 
اأخرج حتى اأعود، وحني خرج ال�سيخ نواف 
اأخدم  جندي  اأن��ا  ق��ال:  ال��وزارة  من  الأحمد 
الكويت يف اأي جمال اأكلف به، اأما اأنت فكل 
مكا�سبك بداأت تخ�رشها من خ�سارة �سعبيتك 

والدور على مكا�سبك التجارية واملالية.
خ��ت��ام��ًا ي��ا م����رزوق، ات��ع��ظ م��ن اجلملة 
ق�رش  ب��واب��ة  على  املكتوبة  ال�سباحية 

ال�ضيف: لو دامت لغريك ملا ات�ضلت اإليك.
والله ويل التوفيق.

»تشققات« الطرق 
الرئيسية والحفر في منطقة 

عبداهلل المبارك... إلى متى؟
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شؤون

• جانب من جولة وزير الدفاع • وزير الدفاع يطلع على بع�ض املعدات البحرية يف القاعدة

• التطعيم... ما اآلية التطبيق؟

• �سمو اأمري البالد

سموه عزى خادم الحرمين وهنأ الرئيس السويسري وتلقى برقية من غوتيرتش

األمير: موقف الكويت ثابت في دعم
األمم المتحدة وأنشطتها

ال�شيخ  البالد  اأميير  ال�شمو  �شاحب  بعث 
اأخيه  اإلى  تعزية  بربقية  الأحمد،  نواف 
�شلمان  امللك  ال�رشيفني  احلرمني  خييادم 
العربية  اململكة  ملك  عبدالعزيز  بيين 
عن  �شموه  فيها  عرب  ال�شقيقة  ال�شعودية 
بوفاة  موا�شاته  و�شادق  تعازيه  خال�ص 
�شاحبة  تعالى  الله  بيياإذن  لها  املغفور 
هذلول  بنت  طرفة  الأمرة  امللكي  ال�شمو 
بن عبدالعزيز �شائال �شموه املولى تعالى 
اأن يتغمدها بوا�شع رحمته وي�شكنها ف�شيح 
الكرمية  املالكة  الأ�رشة  يلهم  واأن  جناته 

جميل ال�شرب وح�شن العزاء.
وبعث �شمو ويل العهد ال�شيخ م�شعل الأحمد 
احلرمني  خادم  اأخيه  اإلى  تعزية  بربقية 
عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�رشيفني 
ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية  اململكة  ملك 
و�شادق  تعازيه  خال�ص  �شموه  �شمنها 
الله  بيياإذن  لها  املغفور  بوفاة  موا�شاته 
الأمييرة  امللكي  ال�شمو  �شاحبة  تعالى 

راجيا  عبدالعزيز  بن  هذلول  بنت  طرفة 
بوا�شع  يتغمدها  اأن  تعالى  املولى  �شموه 

رحمته وي�شكنها ف�شيح جناته.
كما بعث �شمو رئي�ص جمل�ص الوزراء ال�شيخ 

�شباح اخلالد بربقية تعزية مماثلة.
ال�شمو  �شاحب  تلقى  اآخيير،   جانب  من 
ر�شالة  الأحمد  نواف  ال�شيخ  البالد  اأمر 
املتحدة  الأميييم  عييام  اأميييني  ميين  تهنئة 
انطونيو غوتر�ص اأعرب فيها عن خال�ص 
بيان  على  التوقيع  مبنا�شبة  تهانيه 
احلادية  للدورة  اخلتامي  والبيان  العال 
ملجل�ص  الأعييلييى  للمجل�ص  والأربييعييني 
م�شرا  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون 
فيه  �شاهم  الييذي  الجنيياز  هييذا  اأن  اإلييى 
الأ�شا�شي  الو�شاطة  دور  من  يعزز  �شموه 
الييدور  وم�شتذكرا  املنطقة  يف  للكويت 
بها  قام  التي  الدوؤوبة  واجلهود  الكبر 
ال�شيخ  الراحل  الأميير  ال�شمو  �شاحب 
لتحقيق  ثييراه  الله  طيب  الأحمد  �شباح 

فيها  تطلع  كما  اخلليجية،  امل�شاحلة 
والعمل  الوثيقة  ال�رشاكة  ا�شتمرار  اإلى 
ال�شلم  لتعزيز  الكويت  مييع  كثب  عيين 
والأمن الإقليميني، متمنيا ل�شموه موفور 

والعافية. ال�شحة 
وقد بعث �شاحب ال�شمو اأمر البالد ال�شيخ 
نواف بر�شالة �شكر جوابية �شمنها �شموه 
طيب  من  عنه  عرب  ما  على  �شكره  خال�ص 
�شموه  معربا  التمنيات  و�شادق  امل�شاعر 
عن بالغ �رشوره على حتقيق هذا الجناز 
التاريخي الذي �شي�شهم يف تعزيز التعاون 
حتقيقا  امليي�ييشييرك  والييعييربييي  اخلليجي 
لالآمال والتطلعات املن�شودة وتعزيز الأمن 
وال�شتقرار يف املنطقة، مقدرا �شموه هذه 
الكويت  موقف  وموؤكدا  الكرمية،  اللفتة 
واأن�شطتها  املتحدة  الأمم  دعم  يف  الثابت 
املختلفة وراجيا له كل التوفيق وال�شداد 
املتحدة  لالأمم  النبيلة  الأهييداف  لتحقيق 
الدوليني  وال�شلم  الأمييين  على  للحفاظ 

ومتمنيا له موفور ال�شحة والعافية.
ال�شمو  �شاحب  بعث  ثانية،  جهة  ميين 
بربقية  الأحمد  نواف  ال�شيخ  البالد  اأمر 
ال�شوي�رشي  الحتيياد  رئي�ص  اإلييى  تهنئة 
ال�شديق غاي برمالن عرب فيها �شموه عن 
رئي�شا  انتخابه  مبنا�شبة  تهانيه  خال�ص 
له  �شموه  متمنيا  ال�شوي�رشي،  لالحتاد 
ال�شحة  ومييوفييور  وال�شداد  التوفيق  كل 
والعافية وللعالقات الوطيدة بني البلدين 

ال�شديقني املزيد من التطور والنماء.
م�شعل  ال�شيخ  العهد  ويل  �شمو  وبعث 
الحتاد  رئي�ص  اإلى  تهنئة  بربقية  الأحمد 
�شمنها  برمالن  غاي  ال�شديق  ال�شوي�رشي 
انتخابه  مبنا�شبة  تهانيه  خال�ص  �شموه 
رئي�شا لالحتاد ال�شوي�رشي، متمنيا �شموه 
ال�شحة  ودوام  وال�شداد  التوفيق  كل  له 

والعافية.
كما بعث �شمو رئي�ص جمل�ص الوزراء ال�شيخ 

�شباح اخلالد بربقية تهنئة مماثلة.

مواطنون مستاؤون: دورنا لم يأت بعد
»الصحة« أهملت حجوزات الراغبين 

بالتطعيم ضد »كوفيد - 19«
• إصابة 427 شخصًا... و245 تماثلوا للشفاء

حافظت على اللحمة الخليجية وتماسك كيان دول التعاون 
وزير الخارجية البحريني يشيد بالوساطة 

الكويتية بقيادة سمو األمير

أكد خالل زيارته التفقدية لقاعدة »محمد األحمد« البحرية االستمرار في صون استقرار البالد

وزير الدفاع: أمن الكويت واستقرارها يحتمان 
على الجميع استمرار العمل والتخطيط

الدفاع  وزير  الوزراء  رئي�ص جمل�ص  نائب  قام 
لقاعدة  تفقدية  بزيارة  العلي  حمد  ال�شيخ 
»حممد الأحمد« البحرية، �شملت عددا من القطع 
البحرية  والوحدات  الفنية  والور�ص  البحرية 

اخلا�شة. 
�شحايف  بيان  نقله  ت�رشيح  يف  العلي  واأكييد 
�شادر عن مديرية التوجيه املعنوي والعالقات 
ال�شتمرار  على  اأم�ص،  الدفاع  بييوزارة  العامة 
للو�شول  الإمكانيات  وا�شتغالل  اجلهود  ببذل 
اإليه  نتطلع  الذي  للم�شتوى  البحرية  بالقوة 
مياهها  و�شالمة  البالد  وا�شتقرار  اأمن  ل�شون 

الإقليمية.
على  يحتم  وا�شتقرارها  الكويت  اأمن  اإن  وقال 
والتدريب  والتخطيط  العمل  ا�شتمرار  اجلميع 
اإليه من تطور وكفاءة  ما نطمح  اإلى  للو�شول 

وقدرة وفاعلية.
خمتلف  ميين  ال�شتفادة  �يييرشورة  على  و�ييشييدد 
تقوم  الييتييي  امل�شركة  واملييهييام  التمارين 
بتنفيذها القوة البحرية الكويتية مع نظرائها 
بالقوات امل�شلحة يف الدول ال�شقيقة وال�شديقة 
وتنوع  املفاهيم  توحيد  عملية  يف  ي�شاعد  ما 
من  املزيد  واكت�شاب  امليداين  العمل  مهارات 

اخلربات يف هذا املجال.

واأ�شاف اأن ذلك ي�شهم يف حتقيق التفوق والتميز 
الكويتية  البحرية  القوة  اأداء  يف  والحرافية 
يف  ل�شيما  منت�شبيها  وكفاءة  م�شتوى  ورفييع 
املت�شارعة  الإقليمية  والأحييداث  الظروف  ظل 
نكون  اأن  تتطلب  والتي  املنطقة  ت�شهدها  التي 
وال�شتعداد  اجلاهزية  من  عالية  درجيية  على 

واليقظة.
ونقل العلي حتيات وتقدير القيادة ال�شيا�شية 
جهودهم  على  البحرية  الييقييوة  ملنت�شبي 
املخل�شة وعملهم املتوا�شل الدوؤوب حلفظ اأمن 

و�شالمة املياه الإقليمية.
البحرية  القوة  »منت�شبو  به  يقوم  ما  اأن  وذكر 
»النواخذة« يجعلنا ن�شتذكر بكل فخر واعتزاز 
البحار  جابوا  الذين  والأجييداد  الآبيياء  م�شرة 
اأروع  الوطن وقدموا  �شفرا وجتارة ودفاعا عن 
و�شطروا  والييفييداء  والت�شحية  ال�شرب  �شور 
تاريخ  بها  يزخر  ما  والبطولت  املالحم  من 

الكويت العريق«.
الأمانة  هييذه  اليوم  يحملون  اأنهم  واأ�ييشيياف 
من  وذلك  واخال�ص  تفان  بكل  وامل�شوؤولية 
والواجبات  املهام  ملختلف  تنفيذهم  خالل 
واجلاهزية  ال�شتعداد  منهم  تتطلب  والتي 
اإلييى  جنبا  تيييراٍخ  اأو  تييهيياون  دون  واليقظة 

مبختلف  امل�شلحة  القوات  منت�شبي  مع  جنب 
قطاعاتها.

التوفيق  بييدوام  للجميع  متنياته  عن  واأعييرب 
الوطن  ورفعة  خر  فيه  ملا  والعمل  وال�شداد 
ل�شاحب  احلكيمة  القيادة  ظل  يف  املعطاء 
الأحمد و�شمو  ال�شيخ نواف  البالد  اأمر  ال�شمو 
ويل عهده الأمني ال�شيخ م�شعل الأحمد، و�شدد 

على طريق اخلر خطاهما.
بكلمة  بييداأ  الزيارة  برنامج  اأن  البيان  وذكيير 
األقاها اآمر القوة البحرية العميد الركن بحري 
بني  مف�شال  اإيجازا  قدم خاللها  العالطي  هزاع 
بالقوة  املناطة  والواجبات  املهام  خالله 
والفنية  القتالية  اجلاهزية  ومدى  البحرية 
القائم  والتعاون  التن�شيق  وحجم  والإدارييية 
بييالإدارة  ممثلة  الداخلية  وزارة  وبني  بينها 
املوؤ�ش�شات  وخمتلف  ال�شواحل  خلفر  العامة 
البحري  بالن�شاط  العالقة  ذات  والهيئات 

بالبالد.
وكان يف ا�شتقبال نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء 
الأركييان  رئي�ص  و�شوله  حلظة  الدفاع  ووزييير 
ال�شباح  خالد  الركن  الفريق  للجي�ص  العامة 
فهد  الييركيين  الفريق  الأركيييان  رئي�ص  ونييائييب 

النا�رش وعدد من كبار قادة اجلي�ص.

البحريني  اخلييارجييييية  وزيييير  اأ�ييشيياد 
بالو�شاطة  الييزييياين  د.عبداللطيف 
اأمر  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  الكويتية 

البالد ال�شيخ نواف الأحمد.
ذلك  ان  البحرين  اأنباء  وكالة  وقالت 
جاء خالل لقاء عقده الوزير الزياين 
وكتاب  ال�شحف  حترير  روؤ�ييشيياء  مع 
اجتماع  اأعييمييال  نتائج  حييول  اليييراأي 
الدورة الي41 للمجل�ص الأعلى ملجل�ص 
التي  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 
ال�شعودية  العربية  عقدت يف اململكة 
وال�شيخ  قييابييو�ييص  ال�شلطان  »قييميية 

�شباح«.
ا�شاد  الزياين  اأن  الوكالة  واأو�شحت 
الكويتية  بالو�شاطة  اللقاء  خييالل 
البالد  اأميير  ال�شمو  �شاحب  بقيادة 
والتن�شيق  الأحييمييد  نيييواف  ال�شيخ 
اململكة  بني  واملبا�رش«  »امل�شتمر 
البحرين  ومملكة  ال�شعودية  العربية 
املتحدة  العربية  الإميييارات  ودوليية 

وجمهورية م�رش العربية.
اجلهود  على  اخلارجية  وزييير  واأكييد 
تييبييذلييهييا مملكة  الييتييي  وامليي�ييشيياعييي 
البحريني  العاهل  بقيادة  البحرين 
امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة يف مل 
جديدة  اآفيياق  وفتح  اخلليجي  ال�شمل 
من العمل واحلوار اخلليجي امل�شرك 
جلنب  جنبا  العمل  على  منه  حر�شا 
التعاون  ا�شقائه قادة دول جمل�ص  مع 
تعزيز  يف  العربية  اخلليج  لييدول 
يحقق  مبا  اخلليجي  التعاون  م�شرة 

اخلليجية  ال�شعوب  وتطلعات  اآمييال 
والزدهييار  وال�شتقرار  الأميين  ويعزز 

لدول املجل�ص واملنطقة.
وتفتخر  تعتز  بيييالده  ان  وا�ييشيياف 
التعاون  جمل�ص  رئييا�ييشيية  بتوليها 
الييذي  البحريني  الييعيياهييل  بييقيييييادة 
ال�شف  اأهمية »وحدة  دائما على  يوؤكد 
اخلليجي« ومل ال�شمل وتوحيد الكلمة 
وتعزيز الت�شامن والتكاتف مبا يحقق 
املجل�ص  لييدول  والتنمية  الزدهيييار 

ويحفظ اأمنها وا�شتقرارها.
هو  الييدائييم  اململكة  نهج  ان  وقيييال 
اللحمة  وتعزيز  والتعاي�ص  ال�شالم 
املجل�ص  دول  اأبيينيياء  بني  اخلليجية 
وفتح احلوارات الإيجابية مع اجلميع 
املييرجييوة  النتائج  اإليييى  للو�شول 
اخلليجي  العمل  م�شرة  تخدم  التي 
الت�شامن  ميين  وتييعييزز  امليي�ييشييرك 
التي  التحديات  ملواجهة  والتكاتف 
املجل�ص  دول  وا�شتقرار  اأمن  ت�شتهدف 

وراأب ال�شدع بني الدول الأع�شاء.
دائما  ملتزمة  البحرين  ان  وذكييير 
ت�شب  التي  والعهود  بالتفاقيات 
والعربي  اخلليجي  العمل  تعزيز  يف 
اململكة  م�شاعي  اأن  موؤكدا  امل�شرك، 
حميييل تييقييدييير وثييينييياء دائيييميييني من 
والريادي يف  الفاعل  لدورها  اجلميع 
اخلليجي  العمل  م�شرة  على  احلفاظ 

وتعزيزها.
البحريني  العاهل  بجهود  واأ�ييشيياد 
الييوزراء  رئي�ص  العهد  ويل  وم�شاعي 

يف  حمد  بن  �شلمان  الأمر  البحريني 
حلحلة  يف  وامل�شتمر  الدائم  العمل 
جميع  ومييواجييهيية  امل�شكالت  جميع 
اللحمة  عييلييى  حييفيياظييا  الييتييحييديييات 
متا�شك  على  واحليير�ييص  اخلليجية 
الكيان اخلليجي اأمام خمتلف الظروف 

ال�شعبة.
التي  اخلليجية  القمة  ان  واو�ييشييح 
ملرحلة  بداية  هي  »العال«  يف  عقدت 
احل�شنة  النوايا  عن  وك�شفت  جديدة 
الرا�شخ  والييعييزم  الطموح  وتعك�ص 
التعاون  جمل�ص  دول  لقادة  والأكيد 
نحو تعزيز العمل اجلماعي ومعاجلة 
قد  التي  والتحديات  امل�شكالت  كل 
تعرقل م�شرة العمل اخلليجي، موؤكدا 
تطلعات  مع  بالفعل  يتوافق  ذلك  ان 
وطموح ال�شعوب اخلليجية يف حتقيق 
ت�شب يف  التي  الإجنييازات  من  املزيد 
والتكافل  الت�شامن  تعزيز  �شالح 

والعمل امل�شرك.
اللقاء  خالل  الزياين  ا�شتعر�ص  كما 
للقمة  اخلتامي  البيان  بنود  بع�ص 
واإعيييالن  »الييعييال«  وبيييييان  اخلليجية 
على  ال�شدد  هذا  يف  مثنيا  »العال«، 
ما جاء فيها خا�شة ما يتعلق بروؤية 
خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �شلمان 
بالوحدة  يتعلق  وما  عبدالعزيز  بن 
القت�شادي  والتعاون  القت�شادية 
الغذائي  والأميين  امل�شركة  وال�شوق 
املجل�ص  دول  بييني  احلييديييد  و�شكة 
واحلييوار  اخلليجية  الأزميية  وت�شوية 

بجهود  م�شيدا  امل�شرك  اخلليجي 
الكبرة  ال�شعودية  العربية  اململكة 

يف تعزيز اللحمة اخلليجية.
»اجلهود  ان  الزياين  الوزير  واعترب 
دول املجل�ص  تبذلها  التي  املخل�شة« 
مهمة  خطوة  تعد  م�رش  مع  بالتعاون 
لبداية  اأ�شا�شية  نقاطا  وت�شع  للحوار 
ال�شف واجلهد  مرحلة جديدة وتوحد 
اأمن  اأو كيانات مت�ص  اأي تدخالت  �شد 

وا�شتقرار دول املجل�ص.
واأعرب عن تفاوؤله يف املرحلة املقبلة 
من م�شرة العمل اخلليجي امل�شرك، 
موؤكدا ان »قمة العال« هي بداية لعهد 
لتحقيق  جديد  حييوار  اأجييل  من  جديد 
الدول  �شالح  يف  ي�شب  متجدد  حلم 
تعزيز  يف  قدما  وامل�شي  الأع�شاء 
ال�شدع  وراأب  اخلليجي  للعمل  دائييم 

والتم�شك مبنظومة وكيان املجل�ص.
والرئي�شي  القيادي  بالدور  وا�شاد 
العربية  اململكة  الكربى  لل�شقيقة 
ال�شعودية وعملها املخل�ص والدوؤوب 
بالتعاون  اخلليجي  ال�شف  لوحدة 

والتن�شيق الدائم مع دول املجل�ص.
والكبرة  الدائمة  البحرين  ثقة  واكد 
يف اململكة العربية ال�شعودية جمددا 
�شكر وتقدير مملكة البحرين لل�شقيقة 
القمة  وا�شت�شافتها  لرعايتها  الكربى 
والتي متخ�شت  »العال«  يف  اخلليجية 
عن قرارات هامة ت�شب يف �شالح دول 
و�شعوب جمل�ص التعاون لدول اخلليج 

العربية.

اليي�ييشييحيية  وزارة  اأهيييميييليييت 
»حيييييجيييييوزات« اليييراغيييبيييني 
 ،19 كوفيد  �شد  بالتطعيم 
تد�شني  عيين  اعييالنييهييا  رغيييم 
الت�شجيل  خييدميية  اليييييوزارة 
للتطعيم  امل�شبق  اللكروين 
وقال  كورونا،  فرو�ص  �شد 
اننا  لي»ال�شاهد«  مواطنون 
من  الإلكروين  باحلجز  قمنا 
ت�شلنا  ومل  النا�ص«  »اأوائيييل 
م�شوؤولون  وعدنا  كما  ر�شائل 
اأن  رغييم  ال�شحة،  وزارة  يف 
ذاته  باحلجز  قاموا  الكثرين 

ومل يتلقوا ر�شائل ن�شية.
م�شاهر  هناك  ان  واأ�شافوا 

وميي�ييشييورييين و�ييشييخيي�ييشيييييات 
دون  اللقاح  تلقوا  معروفة 
حجز على املوقع اللكروين، 
»ول  الولييوييية  لهم  وكييانييت 

نعرف ما الق�شد من ذلك«؟
ان  لبد  احلملة  ان  وتابعوا: 
مع  وتتعامل  �شفافة  تكون 
واحيييدة،  مب�شطرة  اجلميع 
خا�شة  حيادية،  تكون  واأن 
ماليني  اأنييفييقييت  الييدوليية  ان 
الدنانر على هذه اللقاحات، 
ونخ�شى األ ي�شتفيد منها اأحد، 
اآلية معينة يف  ل توجد  حيث 

اللقاحات.
متاثل  اآخيير،  �شعيد  وعلى 

خالل  حيياليية   245 لل�شفاء 
املا�شية  الي24  ال�شاعات 
الفحو�شات  اجييييراء  بييعييد 
الطبية الالزمة، فيما اأ�شيب 
الى  ا�شافة  �شخ�شًا،   427

ت�شجيل حالتي وفاة.
اإلى ذلك، قال وزير ال�شحة 
اإنه  ال�شباح  د.با�شل  ال�شيخ 
ن�شتاأنف  الأ�شبوع  بداية  مع 
الدفعات  ا�شتقبال  الله  باإذن 
 - كوفيد  للقاح  اجلييديييدة 
متتابعة  �شتكون  والتي   19
حتى  املقبلة  الأ�شهر  خالل 
الفائدة منه على جميع  تعم 

املواطنني واملقيمني.

• اأمام اأحد مراكز التطعيم
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)ت�ش�ير: ف�ؤاد ال�شيخ(

• حفر • احد الطرق الرئي�شية يف عبدالله املبارك

• ظاهرة مزعجة • طرق حمفورة

يف منطقة عبدالله املبارك يعاين 
الطرق  ت�شقق  من  املنطقة  �شكان 
من  املنطقة  خ���ارج  الرئي�شية 
»ت�شققات« يف اال�شفلت ب�شبب عدم 
و�شع »خلطة �شحيحة« قادرة على 
تتحمل  او  الظروف  كل  مواجهة 
»ال�شغط« عليها من قبل املركبات 

وال�شاحنات.
وخ���ال ج��ول��ة ل���»ال�����ش��اه��د« يف 
ملنطقة  الرئي�شية  ال��ط��رق��ات 
عبدالله املبارك قال مواطنون ان 
م�شتمرة  »االأ�شفلت«  ازالة  عمليات 
�شهر  مير  يكاد  وال  العام،  طوال 
�شيارات  وج��ود  ناحظ  ان  دون 
االأ�شفلت،  من  طبقات  برفع  تقوم 
وت�شع  اخ��رى  �شيارات  تاأتي  ثم 

طبقات جديدة، لكن دون.
و�شّدد املواطنون على ان معاناتهم 

اليومية مع »الت�شققات« يف الطرق 
الرئي�شية م�شتمرة ب�شكل ال ٌيطاق، 
وقالوا ان �شياراتهم تتعر�ض الى 
»تك�شري« وانهم يدفعون ثمن هذه 
تقوم  التي  الع�شوائية  االعمال 
مطالبني  اال�شغال،  وزارة  بها 
ب�رضورة انهاء جميع اعمال احلفر 
ب�شكل  تظهر  ان  على  والرتكيز 
هذه  ح���دوث  م��ن  ب��دال  ان�شيابي 

الت�شققات.
تقارير  اأك��دت  اآخ��ر،  �شعيد  على 
»البيتومني«  م���ادة  ان  عاملية 
وهي  اال�شفلت  بتثبيت  اخلا�شة 
الطرق  يف  ت�شتخدم  لزقة  م��ادة 
للحفاظ على جودتها، لكن هناك 
�شحيح  ب�شكل  ي�شتخدمها  ال  من 
يف  الت�شققات  تظهر  وب��ال��ت��ايل 

الطرق وغريها من امل�شاكل.

ما  غالبًا  ان  التقارير  وذك���رت 
»االأ�شفلت«  امل�شطلحان  ُي�شتخدم 
متبادل  ب�شكل  و»ال��ب��ي��ت��وم��ني« 
الطبيعية  االأ���ش��ك��ال  ك��ل  ليعني 

وامُل�شنعة للمادة.
االأمريكية،  االإنكليزية  اللغة  يف   
ي�شيع ا�شتخدام م�شطلح »االأ�شفلت« 
االأ�شفلتي« ليدل على  »االأ�شمنت  اأو 
البقايا املكررة من عملية تقطري 

الزيوت اخلام املختارة. 
خ����ارج ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، 
ا�شم  املنتج  على  يطلق  ما  غالًبا 
يف�شل  ما  وغالًبا  »البيتومني«، 
ا���ش��ت��خ��دام هذا  اجل��ي��ول��وج��ي��ون 
املعدن  على  لداللته  امل�شطلح 
وغالبًا  الطبيعة.  يف  املوجود 
ما ي�شري اال�شتخدام العامي العام 
االأ�شفلت  من  خمتلفة  اأ�شكال  اإل��ى 

با�شم »قطران«، كما هو احلال يف 
حفر قطران البريا.

حتديد  يتم  االأح��ي��ان  بع�ض  يف 
االأ�شفلت املتواجد يف الطبيعة عن 
طريق م�شطلح »البيتومني اخلام« 
دب�ض  مع  لزوجته  تت�شابه  والذي 
املادة  على  ُيطلق  بينما  ال�شكر، 
التي مت احل�شول عليها من التقطري 
املغلي  اخلام  للزيت  التجزيئي 
درج��ة   525 ح���رارة  درج���ة  عند 
فهرنهايت«  درج��ة   977« مئوية 
مقاطعة  ومتتلك  ال�شايف«  »القار 
الكندية معظم احتياطيات  األربتا 
يف  الطبيعي  االأ�شفلت  من  العامل 
والتي  اأثابا�شكا،  يف  النفط  رمال 
تغطي م�شاحة 142،000 كيلومرت 
مربع »55،000 ميل مربع«، وهي 

م�شاحة اأكرب من اإنكلرتا.

المواطنون منزعجون من استمرار عمليات إزالة األسفلت

»تشققات الطرق« الرئيسية والحفر
في منطقة عبداهلل المبارك... إلى متى؟

• ت�شققات الطرق الرئي�شية
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اقتصادية
شؤون

•  حمالت ب�ل�شويخ تنتظر الت�أجري •  خم�زن ب�لري  ف�رغة

التجار أصحاب نفوذ سياسي لم يلتزموا بقوانين تنظيم العالقة بين المالك والمستأجر

مالك الشاليهات استغلوا »كورونا« ورفعوا األسعار  •  الوسطاء والسماسرة تاجروا بالشاليهات وأعادوا تأجيرها
يعد 2020 ع�م� ال مثيل له يف �شوق 
مت�أثرًا  ك�ن  اإذ  املحلي،  العق�ر 
ب�لتغريات الكبرية غري امل�شبوقة 
 19- كوفيد  اأحدثته� ج�ئحة  التي 
اإال  الكويتي،  االقت�ش�د  اأنح�ء  يف 
ت�أثريًا  اأعمق  ك�ن  منه�  القليل  اأن 
�شهده�  التي  ب�لتغيريات  مق�رنة 
مل  حيث  املحلي،  العق�ر  �شوق 
يطل التغري فقط معركة ال�شيطرة 
امتدت  بل  الفريو�س،  انت�ش�ر  على 
اإحداث تغيريات يف تف�شيالت  اإلى 
االإق�مة  وكيفية  ومك�ن  البع�س 
واملزارع  ف�ل�ش�ليه�ت  وال�شكن، 
على �شبيل املث�ل التي ك�نت ت�أتي 
يف ذيل ق�ئمة التداوالت �شهدت طلبً� 
منه�  ع��دة،  من�طق  على  ملحوظً� 
االأحمد  و�شب�ح  اخل��ريان  من�طق 
من  الفئة  هذه  واأ�شحت  البحرية، 
املرغوبة،  االأم�كن  من  العق�رات 
اأ�شع�ره� مدفوعة ب�شعي  وتزايدت 
امل�شرتين اإلى البحث عن م�ش�ح�ت 
اأكرب واأم�كن اأكرث ترفيهً� ملن اأرهقه 
ال�شفر  على  القدرة  وعدم  االإغ��الق 
ورغبة العديد من امل�شتثمرين يف 
اال�شتثم�ر ب�الأن�شطة الرتفيهية، يف 
ظل تزايد االإقب�ل على الت�أجري يف 

املن�طق ال�ش�حلية.
وق�ل تقرير �ش�در عن بيت التمويل 
اأ���ش��واق  اإن  »ب��ي��ت��ك«،  الكويتي 
التي  حتديدًا  واملك�تب  الت�أجري 
ون���درة  االأ�شع�ر  مرتفعة  ك�نت 
متميزة،  اأم���ك��ن  يف  امل��ع��رو���س 
يف  اأك��رب  منه�  املعرو�س  اأ�شبح 
املقيمني  من  العديد  خ��روج  ظل 
امل�لية  االأزم��ة  نتيجة  والع�ملني 
19«، وعدم  الن�جمة من »كوفيد- 
تدفق ع�ملني جدد، كم� اأن توقف 

الطلب على  اأ�ش�ب  قد  التدفق  ذلك 
وامل�ش�كن  اال�شتثم�رية  العق�رات 
وال�شقق يف هذا القط�ع، وقد متّثلت 

مظ�هر االأزمة فيم� يلي:
للربع  البيع  دورة  يف  حتول   -  1

الث�لث عن الث�ين:
�شدمة  االإغ��الق  اأوام��ر  اأر�شلت  فقد 
يف �شوق العق�ر املحلي يف الربع 
الذروة،  مو�شم  يعد  الذي  الث�ين 
ب�شكل  املبيع�ت  فيه  وانخف�شت 
تخفيف  م��ع  اأن��ه  اإال  ج��دا،  كبري 
قيود التب�عد االجتم�عي يف الربع 
املحلي  العق�ر  �شوق  ع�د  الث�لث 
مليون   739 م�شجال  احلي�ة  اإل��ى 

دين�ر.
االأرب�ع  اأعلى  ث�ين  اأ�شبح  ب�لت�يل 
خالل 2020، بعد اأن احتل املرتبة 
االأخ�����رية يف م��ع��ظ��م ال�����ش��ن��وات 
ن�شاط  وج��ود  نتيجة  ال�شابقة، 
اإلى  يوليو  من  الفرتة  يف  قي��شي 
مظ�هر  بع�س  وا�شتع�دة  �شبتمرب، 
مع  كبري  اإلى حد  املكبوت  الطلب 
حلول �شهر �شبتمرب، حيث ت�ش�عفت 
الث�لث  ال��رب��ع  ال��ت��داوالت خ��الل 
حجمه�  مرات   6 نحو  اإلى  تقريبً� 
يف  العق�رية  القط�ع�ت  ملختلف 
الربع الث�ين، واإن ك�نت م�شتوي�ت 
اإل��ى  ي�شل  مل  ال��ت��داوالت  وحجم 
الربع الث�لث من الع�م امل��شي يف 

بع�س القط�ع�ت.
2 - ه��دوء اأ���ش��واق االإي��ج���رات يف 

بع�س االأم�كن:
بعد �شنوات من الزي�دة املّطردة، 
املن�طق  يف  االإي���ج����ر  انخف�س 
مواقع  يف  خ��شة  ال��ت��ج���ري��ة، 
معّينة يف بع�س املح�فظ�ت منه� 
والفروانية،  وح��ويل  الع��شمة 

ذات الكث�فة الع�لية، وك�ن اأ�ش��س 
معرو�س  يف  زي���دة  التحول  ه��ذا 
اجلديدة،  واالإي��ج���رات  املك�تب 
الطلب  انخف�س  ال��ذي  الوقت  يف 
العق�رات،  من  النوعية  هذه  على 
البن�ء  على  االإقب�ل  �شعف  اأن  اإال 
امل�ش�ريع  بع�س  وتوقف  اجلديد 
ب�شكل  املعرو�س  زي���دة  من  ح��ّد 
يتعر�س  وقت  ذلك يف  وي�أتي  م�، 
ل�شغوط  امل�شتاأجرين  من  العديد 

م�لية �شديدة.
كم� اأن عددًا من اأ�شح�ب الوظ�ئف 
ال��دن��ي��� ق��د ع���ن��وا ف��ق��دان تلك 
ال��وظ���ئ��ف خ��الل ف��رتة االإغ���الق 
كوفيد-  فريو�س  انت�ش�ر  من  للحد 
على  الطلب  19، وب�لت�يل تراجع 
املك�تب االإدارية ب�شكل الفت نتيجة 
التوقف، وب�شبب التحول يف العمل 

بعد،  عن  والعمل  االنرتنت  اإل��ى 
الطريان،  وتوقف  احلدود  واإغالق 
الع�ملني  من  اآالف���  اأبقى  م�  وهو 
ال�شيم�  اخل����رج،  يف  واملقيمني 
االأن�شطة،  بع�س  يف  الع�ملني 
ال�شغرية  امل�����روع���ت  ومنه� 

واملتو�شطة.
العق�رات  على  التوقف  اأث��ر   -  3

اال�شتثم�رية والتج�رية:
اأث����ر ذل���ك ال��ت��وق��ف ب�����ش��دة مع 
انخف��س االإيج�رات وتوقع تعديل 
الرتكيبة ال�شك�نية وانخف��س عدد 
الطلب  تراجع  ثم  ومن  املقيمني، 
معدالت  وانخف��س  املك�تب  على 
يف  العق�ري  واال�شتثم�ر  البن�ء 
على  ذلك  وانعك�س  القط�ع،  هذا 
العق�رية  التداوالت  وقيمة  حجم 
منخف�شة  والتج�رية  اال�شتثم�رية 

التوايل  على  و%54   52 بن�شبة 
اأ�ش��س  على  الث�لث  الربع  خالل 
تراخي�س  عدد  وانخف�س  �شنوي، 
 2020 خالل  �شدرت  التي  البن�ء 
يف العق�ر اال�شتثم�ري بن�شبة %65 
 %61 بن�شبة  التج�ري  البن�ء  ويف 

عن ع�م 2019.
4 - ا�شتمرار الطلب على ال�ش�ليه�ت 

واملزارع:
الكبرية  امل��دن  يف  احلي�ة  فقدت 
مظ�هر  تزايد  مع  بريقه�،  بع�س 
التب�عد االجتم�عي وحظر التجول 
االإغ��الق  واإج���راءات  �شوارعه�  يف 
ب�شكل  قّيد احلي�ة  م�  الكلي، وهو 
الن�شاط  واأ���ش��اب  م�شبوق،  غري 
ي�شبه  مب�  االجتم�عي  والتوا�شل 
العمل  اإم��ك���ن��ي��ة  وم��ع  ال�شلل، 
والدرا�شة، بل والت�شوق من املنزل 

احل�جة  توّقفت  االإن��رتن��ت،  عرب 
زاد  م�  وه��و  منه،  اخل���روج  اإل��ى 
االجتماعي  االرت��ب��اط  ت��اآك��ل  م��ن 
ب�مل�شكن اأو موقعه، ونزح العديد 
اأبعد يف  اأم�كن  اإلى  الكويتيني  من 
الزراعية،  واملن�طق  ال�ش�ليه�ت 
حيث تتوافر امل�ش�ح�ت اخل�راء 
م�  وه��و  الطبيعية،  وامل��ن���ظ��ر 
الفئة  هذه  اأ�شع�ر  زي�دة  �ش�هم يف 
حجم  ا�شتمرار  مع  العق�رات،  من 
م�شتوي�ت  عند  عليه�  ال��ت��داوالت 

مرتفعة يف ال�ريط ال�ش�حلي.
ال�ش�ليه�ت  التج�ر  احتكر  وكذلك 
االأ�شع�ر،  ارتف�ع  ب�شبب  واملزارع 
مل  �شي��شي  نفوذ  اأ�شح�ب  التج�ر 
العالقة  تنظيم  بقوانني  يلتزموا 
بني امل�لك وامل�شت�أجر، ف�شال ان 
كورون�  ا�شتغلوا  ال�ش�ليه�ت  مالك 
ان  وال�شيم�  االأ���ش��ع���ر،  ورف��ع��وا 
ت�جروا  وال�شم��رة  الو�شط�ء 
ت�أجريه�  مبع�ودة  ب�ل�ش�ليه�ت 

مرة اخرى.
يف  امل��رت  �شعر  متو�شط  و�شجل 
الث�لث  الربع  بنه�ية  ال�ش�ليه�ت 
عن   %5 بن�شبة  زي���دة   2020 من 
الربع الث�ين، وت�شل اإلى 8% على 
اأ�ش��س �شنوي نتيجة زي�دة الطلب 

عليه وقت االأزمة.
العق�رات  على  الطلب  زي���دة   -  5

ال�شكنية و»ال�شن�عي«:
مع تخفي�س بنك الكويت املركزي 
 ،%1.5 ح��دود  اإل��ى  الف�ئدة  �شعر 
واالن��خ��ف������س احل����د يف ع��وائ��د 
البديلة،  اال�شتثم�رية  القنوات 
م�  �شداد  من  املدينيني  واإع��ف���ء 
عليهم من م�شتحق�ت ل�6 اأ�شهر بداأت 
يف اأبريل 2020، وانتهت يف اأكتوبر 

من الع�م نف�شه، قد �ش�هم ذلك يف 
ال�شكن  عق�رات  على  الطلب  زي�دة 
اأ�شع�ره�  ارتفعت  حيث  اخل��س، 
 ،%8.2 بن�شبة  الث�لث  الربع  يف 
بعدم� زادت بن�شبة 5.8% يف الربع 
الث�ين على اأ�ش��س �شنوي، يف حني 
يف  ال�شعر  متو�شط  زي���دة  يالحظ 
على   %5.2 بن�شبة  الث�لث  الربع 

اأ�ش��س ربع �شنوي.
العق�ر  يف  ال�شعر  متو�شط  و�شجل 
ن�شبته�  �شنوية  زي���دة  ال�شن�عي 
الث�لث  ال��رب��ع  نه�ية  يف   %2.4
الربع  بنه�ية   %5 مق�بل   2020

الث�ين. 
املرت  �شعر  متو�شط  ارت��ف��ع  كم� 
 %2.1 بن�شبة  احل��ريف  العق�ر  يف 
ع��ودة  م��ع  �شنوي،  اأ���ش������س  على 
املعرو�س من العق�رات ال�شن�عية 
متمثاًل يف عدد  الث�لث،  الربع  يف 
اأي  ت�شجل  مل  بعدم�  ال��ت��داوالت، 
ن�شاط يف الربع الثاين، بينما مل 
ت�شل اإلى م�شتوي�ت املعرو�س يف 
الربع الث�لث الع�م امل��شي، مع 
انخف��س عدده� بن�شبة 42% على 

اأ�ش��س �شنوي.
منطقة  يف  ال�ش�ليه  قيمة  وت��راوح 
ال�شف  يف  البحرية  االأحمد  �شب�ح 
الث�ين من البحر م� بني 650 األف� 
ت��راوح  فيم�  دوالر،  األ��ف  و815 
قيمة ال�ش�ليه يف ال�شف االأول على 
و2.1  دوالر  مليون  بني  م�  البحر 
قيمة  ت��راوح  فيم�  دوالر،  مليون 
االأر�س يف ال�شف الث�ين بني 330 
األف� اإلى 480 األف دوالر، واالأر�س 
يف ال�شف االأول على البحر مب��رة 
مليون  اإل��ى  دوالر  األ��ف   600 بني 

و300 األف دوالر.

احتكار تجارة الشاليهات والمزارع سبب ارتفاع األسعار

•  متو�شط �شعر املرت املربع للت�أجري ب�لدين�ر

مكاتب ومحالت لإليجار تعاني من عدم اإلشغال

ال�شوق  واقع  تعك�س  املقولة  هذه  ن�فعة«،  �ش�رة  »رب 
منذ  الوافدين  من  الكثري  هجرة  فبعد  ح�لي�،  العق�ري 
مطلع الع�م احل�يل ب�شبب االإجراءات احلكومية املتعلقة 
ب�شي��شة »التكويت« وعملية االإحالل الوظيفي التي تقوم 
ظ�هرة  اختفت  احلكومية  مرافقه�  الدولة يف جميع  به� 
التي  التج�رية  اال�شتثم�رية واملح�ل  للم�ش�كن  »اخللو« 

ك�نت منت�رة بكرثة خالل ال�شنوات االأخرية.
الواقعة  التج�رية  املح�ل  اأ�شح�ب  من  العديد  وك�ن 
مبن�طق ا�شرتاتيجية يف منطقة و�شط الكويت التي حتوي 
خي�لية  مبب�لغ  يط�لبون  امل�لية،  املوؤ�ش�ش�ت  كربى 
ب�أن  ذلك  يف  م�شتندين  املح�ل،  اأو  العق�ر  ترك  لق�ء 
يف  تعدت  حتى  كبري  لع�ئد  ومدرا  ا�شرتاتيجي  املوقع 
اأو  للعق�ر  االإجم�لية  القيمة  اخللو  قيمة  االأحي�ن  بع�س 
املحل التج�ري. واخللو مبلغ م�يل يدفعه امل�شتفيد دون 

متلك العق�ر اأو حتى خ�شمه من االإيج�ر.
الكويتي،  العق�ري  امل�شهد  تبدل  االأو�ش�ع  تغري  ومع 

بدون  لالإيج�ر  وحمالت  »مك�تب  عب�رة  اأ�شبحت  حيث 
خلو« منت�رة يف كثري من املن�طق يف الكويت، بعد اأن 
ك�نت قد و�شلت اإلى اأق�شى ذروته� حيث و�شل خلو مطعم 
على �ش�رع اخلليج العربي اإلى 4.3 ماليني دوالر، وهوم� 
ينبئ ب�أن الفجوة بني العر�س والطلب تت�شع اأكرث ف�أكرث.
وتدل ظ�هرة اختف�ء اخللو يف الكويت للعق�رات وال�شقق 
واملك�تب  التج�رية  واملحالت  والتج�رية  اال�شتثم�رية 
على اأن هن�ك فر�شة كبرية للح�شول على ال�شكن املن��شب 
يف اأرقى من�طق الكويت، �شواء بغر�س ال�شكن اخل��س اأو 
بغر�س اال�شتثم�ر خ��شة مع تن�مي حجم اأعداد ال�شك�ن يف 
الكويت واالنتع��س االقت�ش�دي اجلزئي ب�شبب امل�ش�ريع 
ال�شخمة التي تقوم الكويت بتنفيذه� يف الوقت الراهن.
وهذا م� اأكدته اأرق�م ر�شمية �ش�درة عن احت�د العق�ريني 
ب�أن ن�شب االإ�شغ�ل للمحالت والوحدات التج�رية يف بع�س 
 ،87% اإلى  و�شلت  ال�شن�عية،  ال�شويخ  مثل  املن�طق، 
بينم� و�شلت ن�شبة االإ�شغ�ل يف الفحيحيل ال�شن�عية اإلى 

%99، ويف منطقتي الري و�رق االأحمدي 95%.
و�شهدت خلوات املحالت يف املجمع�ت واالأ�شواق طفرة 
 ،2008 نه�ية  ذروته�  وبلغت   ،2004 ع�م  منذ  كبرية 
ويف  اخلليج  �ش�رع  على  املحالت  بع�س  خلو  بلغ  حيث 
لكن  دوالر،  ماليني   5 من  اأك��رث  اإل��ى  املجمع�ت  بع�س 
مع اندالع االأزمة امل�لية انخف�شت هذه اخللوات بن�شبة 
و�شلت اإلى %60 من قيمته�، م� ت�شبب يف ركود ال�شقق 

ال�شكنية و�شيطرة احلرا�س على البن�ي�ت.
اأن هن�ك عددًا من ال�رك�ت الكربى تتجه نحو االنتق�ل 
اأو�ش�ع ال�شوق  اإلى مقر جديد بدون خلو لال�شتف�دة من 
القيمة  اأي�ش� ب�نخف��س  اال�شتف�دة  العق�ري احل�لية مع 

االإيج�رية التي تلحق هذه املب�ين اجلديدة.
دفع  ما  ال�شوق،  و�شع  اإلى  عائد  احلاد  الهبوط  هذا  اأن 
وت�شليم  ن�ش�طهم  اإن��ه���ء  اإل��ى  امل�شتثمرين  من  كثريا 
من  كبريًا  ع��ددًا  وراءه��م  خملفني  ومك�تبهم،  حمالتهم 

• بن�ية خ�لية ب�لك�ملاملواقع.

اختفاء ظاهرة »خلو« المحال والشقق... وسيطرت الحراس على البنايات
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•  �سقق وبنايات خالية من ال�سكان

•  مراكز عيادات �ساغرة •  عدد من املحالت تطلب االيجار

160 ألف شقة تبحث عن مستأجرين

ال يخلو شارع من إعالنات تشير إلى وجود شقق لإليجار  • المالك في صدام دائم مع الوسطاء بسبب طمس الحقائق
عن  لـ»ال�ساهد«  م�سادر  ك�سفت 
اأن الو�سطاء هم من يتحكمون يف 
القطاع العقاري بالكويت بجميع 
انواعه وا�سكاله، يحددون ال�سعر 
على  اأو�سياء  انف�سهم  وين�سبون 
القدرة على  ولديهم  العقار  مالك 
بالن�سبة  طم�س احلقائق وخا�سة 
يراوغون  وامل�ساحة  لالأ�سعار 
اأجــل  مــن  وامل�ستثمر  الــتــاجــر 

احل�سول على الن�سبة.
فيه  توا�سل  ــذي  ال الــوقــت  ويف 
ملعاجلة  خطتها  تنفيذ  احلكومة 
ال�سكانية  الرتكيبة  يف  اخللل 
وتطبيق خطة اإحالل الوظائف يف 
اإنهاء خدمات  عرب  العام  القطاع 
الكويتيني  وتوظيف  الوافدين 
اإلــى  تطفو  ـــداأت  ب منهم،  بـــداًل 
العيار  من  عقارية  اأزمة  ال�سطح 

الثقيل.
ال�سقق  عدد  اأن  منها  اأظهرت  فقد 
ــاوز  اخلــالــيــة يف الــكــويــت جت
الـ160 األف �سقة �سكنية، موزعة 
فــارغــة  �سقة   80235 ــني  ب ــا  م
وال  االإن�ساء  قيد  �سقة  و64235 

ت�سهد طلبًا حاليًا.
انخفا�س  عــن  م�سادر  وك�سفت 
ال�سكنية  ال�سقق  اإ�سغال  ن�سبة 
املا�سي،  العام  عن   %18 بنحو 
االإيجار  متو�سط  انخف�س  كذلك 
ال�سهري بن�سبة 12% من متو�سط 
ديــنــارا   650 اإلـــى  ــارا  ديــن  450

�سهريًا.
اإذ اأظهرت التحليالت اأن انخفا�س 
عدد ال�سقق اخلالية اإلى م�ستويات 
مل تعهدها الكويت من قبل، دفع 
اإلى خف�س  العقارات  بع�س  ك  مالاّ
عاليًا،  ــق  حــلاّ بعدما  ــار  ــج االإي

ملتهمًا ن�سبة كبرية من املداخيل 
التي يتقا�ساها امل�ستاأجرون.

على  ال�سغط  زاد  وبالتزامن، 
ال�سكنية،  الــ�ــســقــق  ــحــاب  اأ�ــس
من  كبري  عدد  البالد  غادر  بعدما 
الر�سوم  ب�سبب  الوافدة،  االأ�ــر 
تعد  مل  بحيث  عليها،  املتزايدة 
الغالء  ظل  يف  البقاء  على  تقوى 
جوانب  خمتلف  يــ�ــرب  الـــذي 

احلياة.
ل مالك للعقارات  يف املقابل، ف�ساّ
دون  من  خالية  ب�سقق  االحتفاظ 
من  خوفًا  االإيجار،  قيمة  خف�س 
حال  يف  العقار  قيمة  انخفا�س 

قرروا بيعه الحقًا.
يكاد ال يخلو �سارع يف حمافظات 
عدد  ــام  اأم اإعــالنــات  من  الكويت 
اإلى  ت�سري  العمارات  من  كبري 
اإن هذا  وجود �سقق فارغة. ال بل 
الوافدين  عدد  كون  يتفاقم  االأمر 
امل�ستخدمني  من  يعتربون  الذين 
ال�سكنية  لل�سقق  الرئي�سيني 
يف  اآخذ  الكويت  يف  اال�ستثمارية 

الت�ساوؤل.
ــعــت الـــزيـــادة يف الــر�ــســوم  ودف
وتكلفة  الكهرباء  ور�سوم  الطبية 
من  العديد  وال�سلع  اخلــدمــات 
الوافدين اإلى اإر�سال عائالتهم اإلى 
التعامل  يف  للم�ساعدة  بلدانهم 
املتزايدة  املالية  ال�ضغوط  مع 
ى  اأداّ كذلك  النفقات.  من  واحلــد 
ال�سغط من قبل امل�رعني لتقليل 
وتعزيز  البالد  يف  االأجانب  عدد 
العثور  يف  الكويتيني  فــر�ــس 
القطاع  يف  خا�سة  وظائف،  على 
العديد  خــروج  اإلــى  احلكومي، 
جتديد  عدم  ب�سبب  الوافدين  من 

عقودهم.
عن  انخف�ست  ـــارات  ـــج االإي اإن 
من  خمتلفة  مبــعــدالت  ال�سابق 
يتم  ــان  ك فقد  الأخـــرى.  منطقة 
ــة من  ــون تــاأجــري الــ�ــســقــة املــك
بـ  الفروانية  منطقة  يف  غرفتني 
اأما  �سهريا،  ال�سقة  دينار   500
اإيجارها  تخفي�س  مت  فقد  االآن 
اإذا  ــذا  ه ــار،  ديــن  400 لت�سبح 
العام،  لل�سارع  مواجهة  كانت 
اأما ال�سقق التي تطل على ال�سارع 
نف�سها  باملوا�سفات  الرئي�سي 
اأن  دينارا   450 بـ  تاأجريها  فيتم 
اإلى  اجتهوا  العقارات  اأ�سحاب 
نتيجة  االإيجارات  قيمة  تخفي�س 
الطالبني  االأفراد  عدد  التزايد يف 
مقابل  يف  الوافدين،  من  لل�سقق 
تراجع اأعداد العائالت، ما ا�سطر 

بع�س  يف  الــعــقــارات  اأ�ــســحــاب 
اجتماعات  عقد  اإلــى  املناطق 
اإيجارية  قيمة  لتحديد  تن�سيقية 
العمالة  مداخيل  مــع  تتنا�سب 
الوافدة التي �سهدت انخفا�سًا مع 

اخلطط احلكومية اجلديدة.
عن  ــال  ــغ ــس االإ� ن�سب  ــاطــاأت  تــب
ــابــقــة لــكــافــة  ــا الــ�ــس ــه مــعــدالت
مــ�ــســتــويــات اأنـــــواع الــعــقــارات 
كما   ،%90 بن�سبة  اال�ستثمارية 
التجارية  العقارات  يف  تراجعت 
وال�سيما يف املكاتب التي تقع يف 
كليا  اأو  جزئيا  املغلقة  املناطق 
انت�سار  من  احلد  اإجراءات  ب�سبب 

فريو�س كوفيد- 19. 
تتباين متو�سطات القيم االإيجارية 
ــاحــات  ــس ــق واملــ� ــاط ــن بـــني امل
يف  ـــادة  زي و�سجت  املختلفة، 

املناطق  ملعظم  الثالث  الربع 
اأ�سا�س  وعلى  الثاين  الربع  عن 
�سنوي، فقد ارتفع متو�سط القيمة 
االإيجارية يف الدور االأر�سي ثالث 
135م2 يف  م�ساحة  و�سالة  غرف 
 497 م�سجاًل  العا�سمة  حمافظة 
دينارا بنهاية الربع الثالث 2020 
م�ساحة  اخلا�س  ال�سكن  بناء  يف 
اأ�سا�س  400 مرت بزيادة 1% على 
ربع �سنوي وبن�سبة 3% عن الربع 
بع�س  يف  وي�سل   ،2019 الثالث 
اإلى  الدعية  منطقة  مثل  املناطق 
460 دينارا ويف منطقة القاد�سية 
دينارا   570 وت�سل  دينار،   500
يف  املتميزة  املناطق  بع�س  يف 
التي  الفيحاء  مثل  املحافظة 
اأ�سا�س  على   %6 بن�سبة  ارتفعت 
اأ�سا�س  على   %2 وبن�سبة  �سنوي 

ربـــع �ــســنــوي، يف حــني ارتــفــع 
يف  االإيــجــاريــة  القيمة  متو�سط 
حمافظة حويل على اأ�سا�س �سنوي 
الربع  نهاية  دينارا يف   489 الى 
الثالث اي 10% على اأ�سا�س �سنوي 
و2% عن الربع الثاين، ويرتاوح 
متو�سط القيمة االإيجارية من 430 
 500 اإلى  وي�سل  دينارا   490 اإلى 
املناطق  بع�س  يف  دينارا  و535 
مرتفعة  ال�سعب  مثل  املتميزة 
 %2 ارتفعت  التي  وال�سديق   %3

عن الربع الثاين.
االإيجارية  القيمة  متو�سط  ويبلغ 
 367 ــة  ــي ــروان الــف حمــافــظــة  يف 
الــربــع  عــن  تــغــري  ــارا دون  ــن دي
على   %2 وبــــزيــــادة  ـــاين  الـــث
متو�سط  وي�سجل  �سنوي،  اأ�سا�س 
دينارا   350 االإيجارية  القيمة 
مناطق  اأغلب  يف  امل�ساحة  لهذه 
 375 يــفــوق  فيما  املــحــافــظــة، 
دينارا يف بع�س املناطق املميزة 
وعلى  واإ�سبيلية،  العمرية  مثل 
الكبري  مبارك  حمافظة  م�ستوى 
االإيجارية  القيمة  متو�سط  ي�سل 
دون  امل�ساحة  لذات  دينارا   357
حيث  �سنوي،  اأ�سا�س  على  تغري 
 360 العدان  يف  املتو�سط  يبلغ 
ال�سامل  �سباح  يف  ويزيد  دينارا 
تغري،  دون  ديــنــارا   385 لنحو 
اإلى  امل�سايل  منطقة  يف  وي�سل 
متو�سط  ا�ستقر  وقد  دينارا،   440
امل�ساحة  لهذه  االإيجارية  القيمة 
اأ�سا�س  على  االأحمدي  يف حمافظة 
ديــنــارا،   396 م�سجاًل  �سنوي 
 360 املنقف  منطقة  يف  وي�سجل 
دينارا وي�سل اإلى 480 دينارا يف 
منطقة الفنطا�س، اأما يف حمافظة 

اجلهراء فقد ارتفع متو�سط القيمة 
االإيجارية بن�سبة 1% على اأ�سا�س 
ربع �سنوي بينما مل ي�سجل تغريًا 
على اأ�سا�س �سنوي حني بلغ 350 
دينارا   360 اإلى  وي�سل  دينارا، 
اجلهراء  مناطق  مواقع  بع�س  يف 

القدمية بنهاية الربع الثالث.
قيمة اإيجارات ال�سكن اال�ستثماري:

القيمة االيجارية  تراجع متو�سط 
غرفتني  ــن  م املــكــونــة  لل�سقة 
اأ�سا�س  على  60م  م�ساحة  و�سالة 
مقاربة  بن�سبة  وانخف�س  �سنوي 
اأغلب  يف  �سنوي  ربع  اأ�سا�س  على 
املناطق، ففي حمافظة العا�سمة 
اإلــى  ال�سعر  متو�سط  انخف�س 
الربع  يف  ــارا  ــن دي  312 حـــدود 
اأ�سا�س  1% على  منخف�سًا  الثالث 
عن  الن�سبة  تلك  وبحدود  �سنوي 
انخفا�س  مــع  ــاين،  ــث ال الــربــع 
اال�ستثمارية  املناطق  اأغلب  يف 
لنف�س  يبلغ  بينما  باملحافظة، 
امل�ساحة يف حمافظة حويل 295 
ربع%  بحدود  منخف�سًا  دينارا 
اأ�سا�س �سنوي دون تغري عن  على 
مازالت  حني  يف  الثاين،  الربع 
منها  قليلة  مناطق  يف  ت�سجل 
دينارا،   295 ال�ساملية  منطقة 
حويل  منطقة  يف  انخف�ست  بينما 
على   %2 بن�سبة  دينارا   270 اإلى 
عن   %1 وحــوايل  �سنوي  اأ�سا�س 
ت�سهد  مل  فيما  الــثــاين،  الــربــع 
تغريًا يف اجلابرية عن حدود 300 
املا�سي،  بالعام  مقارنة  دينار 
يف  االإيجارية  القيمة  ت�سجل  ومل 
ويبلغ  تغريًا  الفروانية  حمافظة 
زيادة  مع  دينارا   283 متو�سطها 

طفيفة عن الربع الثاين.

سماسرة العقار يتالعبون باألسعار والمساحات

•  متو�سط �سعر مرت التاأجري للق�سائم ال�سناعية

ال�سكنية  ال�سقق  وتاأجري  العقارات  �سوق  تلقى 
التداعيات  ب�سبب  قا�سية،  �ربة  الكويت  يف 
االقت�سادية الناجمة عن جائحة فريو�س كورونا 
معظم  اأجــور  خف�س  يف  ت�سببت  التي  اجلديد، 
االآالف خالل  االأجنبية، وت�ريح مئات  العمالة 

االأ�سهر االأخرية.
واأظهر تقرير �سادر عن احتاد العقار الكويتي، 
�سكنية يف خمتلف  �سقة  األف   350 اأن هناك نحو 
عن  تبحث  بــالــدولــة  واملــنــاطــق  املحافظات 
م�ستاأجرين جدد، يف ظل حالة الركود التاريخية 
التي �ربت القطاع الذي نال الن�سيب االأكرب من 

اخل�سائر بني القطاعات االقت�سادية.
واأ�سار اإلى اأن اأ�سعار االإيجارات انخف�ست بن�سبة 
تبلغ 30% يف املتو�سط، يف ظل �سعف الطلب، 

الفتا اإلى اأن �ركات العقارات واملالك ا�سطروا 
اأجل جذب عمالء جدد  االأ�سعار من  اإلى تخفي�س 
وتعوي�س خ�سائرهم وتراكم االإيجارات املتاأخرة 
على غالبية الوافدين، ال �سيما يف املناطق التي 

تعر�ست للعزل ب�سبب تزايد حاالت االإ�سابة.
ال�سقة  اإيجار  قيمة  التقرير، تراجعت  وبح�سب 
التي تتكون من غرفتني و�سالة من 350 دينارا 
 ،%35 200 دينار بانخفا�س بلغت ن�سبته  اإلى 
تتكون  التي  ال�سقة  اإيجار  قيمة  انخف�ست  كما 
 ،175 اإلى  دوالرا   250 من  و�سالة  غرفة  من 

.%34.4 برتاجع ن�سبته 
كانت  املا�سي،  العام  من  الوقت  نف�س  ويف 
عمليات البحث عن �سقة �سكنية قد ت�ستغرق اأياما 
منا�سبة،  �سقة  على  حت�سل  حتى  اأ�سابيع  ورمبا 

مناطق  يف  �سارع  اأي  يخلو  يكاد  ال  االآن  ولكن 
عن  تبحث  التي  االإعالنية  الالفتات  من  الكويت 
ال�سقق  اأعــداد  زيــادة  ظل  يف  جدد،  م�ستاأجرين 
ال�سكنية اخلالية من ال�سكان يف االآونة االأخرية 

ب�سورة غري م�سبوقة.
ف�سال عن اأن هناك انخفا�سا حادا يف االإيجارات 
يقا�سون  ـــالك  وامل  %35 يــقــارب  مــا  و�ــســل 
يحكم  قانون  وجود  عدم  ب�سبب  امل�ستاأجرين 

املالك وامل�ستاأجر. بني 
تقدمي  اإلى  العقارات  مالك  من  العديد  جلاأ  كما 
اإعفاء  اأو  عرو�س من خالل منحهم �سهرًا جمانيًا 
عن  ف�سال  احلكومية،  الر�سوم  من  امل�ستاأجر 
الكهرباء  فواتري  العقارية  ال�ركات  حتمل 

واملاء ال�سهرية. •  �سقق لالإيجار

بسبب عدم وجود قانون يحكم المالك والمستأجر

اإليجارات انخفضت 35% والمالك يتأهبون لمقاضاة المستأجرين
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الرئي�سية  املشش�ؤ�ششرات  �سهدت 
متباينا  اأداء  الك�يت  لب�ر�سة 
احلايل،  الأ�سب�ع  تعامالت  خالل 
ال�س�قية،  بالقيمة  منشش�  مششع 
حيال  امل�ستثمرين  �تشششفشششا�ؤل 
امل�ساحلة اخلليجية. �منا م�ؤ�ر 
 %0.33 بن�سبة  الرئي�سي  ال�س�ق 
 ،4567.33 النقطة  اإلششى  لي�سل 
رابحا 14.90 نقطة عن م�ست�ياته 
�ارتفع  ال�سابق.  الأ�سب�ع  نهاية 
 %0.79 بن�سبة   50 رئي�سي  م�ؤ�ر 
م�سجال  نقطة   36.49 يعادل  مبا 
املقابل  �يف  نقطة.   4672.84
تراجع م�ؤ�ر ال�س�ق الأ�ل بن�سبة 
 6030.79 م�ست�ى  عند   %0.34
عن  نقطة   20.28 خا�را  نقطة، 
 31 يف  املنتهي  املا�سي  الأ�سب�ع 
دي�سمرب 2020. �جاءت املح�سلة 
الأ�سب�عية للم�ؤ�ر العام منخف�سة 
 ،5537.19 النقطة  عند  بش%0.16 
الأ�سبوع  عن  نقاط   8.85 ليفقد 
معن�يات  اأن  الى  ي�سار  ال�سابق. 
انتع�ست  اخلليجيني  امل�ستثمرين 
خششالل الأ�ششسششبشش�ع احلشششايل، جششراء 
ال�سع�دية  بني  امل�ساحلة  اإعالن 
اململكة  ا�ست�سافت  فقد  �قطر، 
الثالثاء  ي�م  ال�سع�دية  العربية 
ملجل�س  الش41  الد�رة  اجتماعات 
العربية.  اخلليج  لد�ل  التعا�ن 
اخلليجية  القمة  اأعششمششال  �بشششداأت 
حمافظة  ا�ست�سافتها  التي  الش41 
الأع�ساء  الششد�ل  بح�س�ر  الُعال 
بن  متيم  قطر  د�لششة  اأمششر  بينهم 
اخلارجية  ��زير  ثاين،  اآل  حمد 

�التي  �سكري،  �سامح  امل�ري، 
ت�سجيع  بن�دها  اأبشششرز  مششن  جششاء 
خليجيًا،  الع�سكري  الششتششعششا�ن 
الششعششالقششات مششع م�ر.  �تشش�ثششيششق 
الد�لة  �زير  قرقا�س  اأن�ر  �قال 
اخلارجية  لل�س�ؤ�ن  الإمششاراتششي 
التبادل  اإن  املا�سي  اخلمي�س 
الُتجاري مع قطر �س�ف يع�د بعد 

اأ�سب�ع من اتفاقية العال.
القيمة  بلغت  الأ�سب�ع،  بنهاية 
الك�يتية  للب�ر�سة  ال�س�قية 
 108.907« دينار  مليار   32.958
مع  مششقششارنششة  د�لر«،  مششلششيششارات 
 106.468« دينار  مليار   32.220
الأ�ششسششبشش�ع  يف  د�لر«  مششلششيششارات 
املكا�سب  �بششلششغششت  املششا�ششسششي. 
ال�س�قية للب�ر�سة الك�يتية خالل 
740 ملي�ن دينار »2.44  الأ�سب�ع 
مليار د�لر«، �سكلت من�ًا اأ�سب�عيًا 

الأ�سب�ع  �سهد   .%2.29 بن�سبة 
اإذ  بششالششتششدا�لت،  تباينا  احلششايل 
ارتفعت ال�سي�لة بن�سبة %14.62 
عند 134.88 ملي�ن دينار، مقابل 
الأ�سب�ع  117.67 ملي�ن دينار يف 
ال�سابق. �نفذ يف الأ�سب�ع احلايل 
بنم�  �سفقة،  األششف   36.45 نح� 
الأ�سب�ع  م�ست�اها  عششن   %5.53
�يف   .%34.54 البالغ  املا�سي 
التدا�ل  اأحجام  انخف�ست  املقابل 
 %10.58 بن�سبة  الأ�ششسششبشش�عششيششة 
�سهم،  ملي�ن   899.96 م�سجلة 
الأ�سب�ع  يف  �سهم  مبليار  مقارنة 
 .2020 دي�سمرب  بش31  املنتهي 
احلششايل  الأ�ششسششبشش�ع  اأن  الششى  ي�سار 
�سهد 4 اأيام تدا�ل فقط، لأن ي�م 
ر�سمية  عطلة  كان  املا�سي  الأحد 
ال�سنة  براأ�س  احتفال  الك�يت  يف 

امليالدية 2021.

• مقر بور�صة الكويت

»التجارة« تلقت 3760 طلب إيداع
عالمة تجارية في ديسمبر الماضي

 رغم اإلصابة المزدوجة لهبوط أسعار النفط و»كورونا«

االقتصاد المحلي فقد %7.9 
من حجمه خالل 2020

املت�قع  من  اإن  ال�سال  تقرير  قال 
يف  فقد  قد  الك�يتي  القت�ساد  اأن 
عام 2020 نح� - 7.9% من حجمه 
الشششد�يل«،  »البنك  لتقرير  �فششقششًا 
لهبوط  املزدوجة  الإ�سابة  ورغم 
مل  �»ك�فيد-19«،  النفط  اأ�سعار 
اإجراء  باأي  القت�سادية  الإدارة  تقم 
الإ�سابة  بعمق  بال�عي  ي�حي 
��ر�رة التعامل اجلراحي معها، 
عدم  تششداعششيششات  ت�سارعت  �عليه 
معدل  �بلغ  القت�ساد.  ا�ستدامة 
لعام  الك�يتي  النفط  برميل  �سعر 
للربميل  د�لرا   41.5 نح�   2020
فاقدًا نح� -35.5% من معدل 64.3 
د�لرا للربميل يف عام 2019، �من 
النخفا�س  ذلك  يشش�ؤدي  اأن  املقدر 
 3.9 من  املوازنة  ارتفاع عجز  اإلى 
املالية  لل�سنة  ديششنششار  مليارات 
 11-10 اإلى ما بني   ،2020/2019

مليار دينار لل�سنة املالية اجلارية 
فقدان  يعني  �ذلك   ،2021/2020
�بعد  العامة.  املالية  ا�ستدامة 
العام  الحتياطي  �سي�لة  جفاف 
قامت  ال�سي�لة،  حريق  �مل�اجهة 
د�ستورية  غري  باإجراءات  احلكومة 
حيث  املالية،  للح�سافة  �فاقدة 
من  �سائلة  غري  اأ�سول  بيع  ب��داأت 
 2.3 بقيمة  الششعششام  الإحششتششيششاطششي 
ه�  مبششا  قامت  ثششم  ديششنششار،  مليار 
من  حت�يله  مت  ما  ب�سحب  اأخطر 
احتياطي  اإلششى  العامة  الإيشششرادات 
�سن�ات  لثالث  القادمة  الأجششيششال 
مالية. �ب�سبب اأزمة اقت�ساد العامل 
لالقت�ساد  امل��زدوج��ة  وال�����رب��ة 
الك�يت  بششنششك  خف�س  املششحششلششي، 
املركزي �سعر اخل�سم على الدينار 
اإلى م�ست�اه القيا�سي الأدنى البالغ 
 ،2020/03/16 بتاريخ   %1.5

الفائدة  �سعر  خف�س  بعد  �ذلششك 
قرابة  اإلششى  الششد�لر  على  الأ�سا�س 
 ،2020/03/15 بتاريخ  ال�سفر 
التداعيات  احت�اء  كششان  �الهدف 
جلنة  ��سكلت  لالأزمة.  املحتملة 
الك�يت  بششنششك  حمششافششظ  بششرئششا�ششسششة 
الفائت  اأبريل  �سهر  يف  املركزي 
تبنت قرارات غر�سها دعم ال�ركات 
اأزمة  منع حت�ل  اأجل  من  �الأفششراد 
مششالءة  اأزمشششة  اإلششى  م�ؤقتة  �سي�لة 
اإلى انتقال التداعيات  دائمة ت�ؤدي 
�حتقق  املشش�ششريف،  القطاع  اإلششى 
اخلزينة  على  التكاليف  باأقل  ذلك 

العامة املنهكة. 
��ا�سلت منظ�مة هيئة اأ�س�اق املال 
�ب�ر�سة الك�يت �ال�ركة الك�يتية 
على  احلفاظ  يف  عملها  للمقا�سة 
الك�يتية  الأ�سهم  بجاذبية  الرتقاء 
اأدت  منظ�رة  متط�رة  بيئة  ��سمن 

اإلى  الك�يت  ب�ر�سة  ترقية  اإلششى 
م�ست�ى الأ�س�اق النا�سئة على م�ؤ�ر 
الفائت.  ن�فمرب   30 يف   »MSCI«
املزدوجة  الأزم��ة  تداعيات  ورغ��م 
للب�ر�سة  العام  امل�ؤ�ر  �خ�سارة 
اإل   ،2020 عام  يف   %11.7- نح� 
بنح�  ارتفعت  الب�ر�سة  �سي�لة  اأن 
عام  �سي�لة  م�ست�ى  عششن   %35.5
مليارات   10.754 ببلوغها   2019
الأجانب  م�ساهمة  �ارتفعت  دينار، 
يف �سي�لتها من 19.2% يف عام 2019 
 .2020 عششام  يف   %26.5 نح�  اإلششى 
القطاع  يف  الأجانب  ملكية  �بلغت 
امل�ريف الك�يتي نح� 1.894 مليار 
رغم   ،2020/12/30 يف  كما  دينار 
تخلف الك�يت عن القيام باأي اجراء 
يف اجتاه حل اأزمة �سي�لة امل�ازنة 
ال�سالح  اجراء باجتاه  �اأي  العامة 

القت�سادي. 

ارتفاع عجز 
الموازنة إلى 

11 مليار دينار 
للسنة المالية 

وسط تفاؤل المستثمرين حيال المصالحة الخليجيةالحالية 
أداء أسبوعي متأرجح لمؤشرات 

بورصة الكويت

سعر برميل النفط الكويتي ارتفع 
إلى 54.82 دوالراً

تكهنات عن مستقبل الليرة اللبنانية بعد تصريحات 
عن احتمالية التعويم

النفط يتماسك نحو ذروة 11 شهراً
... وقوة األسواق المالية تحفز الشراء

»التجارة« الُعمانية: إصدار 15 ألف شهادة 
إفراج لمنتجات ميكانيكية بالربع الثالث

ال�سلع  لأهششم  ال�سادرة  الإفششراج  �سهادات  عدد  بلغ 
�املعدنية  امليكانيكية  املنتجات  قطاعات  يف 
�الكهربائية �الكيميائية �م�اد البناء �املنتجات 
الربع  عمان خالل  �سلطنة  والزراعية يف  الغذائية 
�سهادة  األًفا �83   15 2020م نح�  الثالث من عام 
التجارة  ب�زارة  الإح�ساء  دائرة  �اأ��سحت  اإفراج. 
�ال�سناعة �تر�يج ال�ستثمار، اأن �سهادات الإفراج 
بلغت  �املعدنية  امليكانيكية  املنتجات  قطاع  يف 
1238 �سهادة متثلت يف �سهادات الإفراج عن �سيارات 
الأنباء  �كالة  ذكرت  ح�سبما  �اإطاراتها،  الركاب 
العمانية، اأم�س، �يف قطاع املنتجات الكهربائية 
عن  الإفششراج  ب�سهادات  تت�سل  �سهادة   1495 بلغت 

واأجهزة  لل�سيارات  احلم�سية  الر�سا�ص  بطاريات 
التكييف والتربيد والأجهزة واملعدات الكهربائية 
منخف�سة اجلهد، �يف قطاع املنتجات الكيميائية 
بلغت 1598 �سهادة اإفراج متثلت يف زي�ت حمركات 
�اأ�ششسششارت  التجميل.  �م�ستح�رات  ال�سيارات 
قطاع  يف  الإفششراج  �سهادات  اأن  اإلششى  الإح�سائيات 
عام  من  الثالث  الربع  البناء خالل  م�اد  منتجات 
بالإ�سمنت  تتعلق  �سهادات   10705 بلغت  2020م 
الأطفال  �لعب  الت�سليح  �حديد  الب�رتالندي 
�اأحذية ال�سالمة �الدهانات، كما بلغ عدد �سهادات 
الإفراج يف قطاع املنتجات الغذائية والزراعية 47 

�سهادة اإفراج.

�سهرا   11 يف  م�ست�ى  اأعلى  نح�  النفط  اأ�سعار  متا�سكت 
خف�س  مع  ق�ية  اأ�سب�عية  مكا�سب  بذلك  لتحقق  اأم�س، 
�ارتفع  ال�س�ق،  املعن�يات يف  لدعم  الإنتاج  ال�سع�دية 
خام برنت 13 �سنتا اأ� ما يعادل 0.2%، اإلى 54.51 د�لرا 
للربميل، �لم�س خام القيا�س العاملي 54.90 د�لرا اأم�س 
الأول، وهو الأعلى منذ »فرباير«. وربح خام غرب تك�سا�ص 
ال��سيط الأمركي 14 �سنتا اأ� ما يعادل 0.3%، اإلى 50.97 
دولرا، واأغلق اخلام مرتفعا 0.4%، اخلمي�س بعد اأن بلغ 
د�لرا،   51.28 عند  »فرباير«  منذ  م�ست�ياته  اأعلى  اأي�سا 
�يق�ل حملل�ن: »اإن تراجع الد�لر، يخف�س تكلفة النفط، 
بالعملة  تدا�لها  يجري  الأ�لية  ال�سلع  معظم  اأن  ب�سبب 
معل�مات  اإدارة  �اأكدت  اأي�سا.  الأ�سعار  يدعم  الأمركية، 
الطاقة الأمريكية اأن خمزونات اخلام يف الوليات املتحدة 

جيم  وقال  الوقود«.  خمزونات  زادت  بينما  انخف�ست، 
ب�لية  رئي�س ريرتب��س ��ركاه يف جالينا  ريرتب��س، 
ال�س�ق  هذه  �سرتتقي  املقبل،  ال�سهر  »بحل�ل  اإلين�ي 
ال�ساعدة اإلى م�ست�يات اأعلى بف�سل خف�س الإنتاج الط�عي 
ال�سع�دي ملي�ن برميل ي�ميا، �ه� ما مل يكن مت�قعا«. 
امل�ستثمرين  ت�قعات  ظل  يف  العاملية  الأ�سهم  �ارتفعت 
بحرية  بايدن  ج�  املنتخب  الأمركي  الرئي�س  ينفق  اأن 
بانتخابات  الدميقراطي  احلزب  مر�سحي  فوز  عقب  اأكرب 
جمل�ص ال�سيوخ يف جورجيا لي�سيطر احلزب على غرفتي 
الكونغر�ص الأمريكي. وقال ريرتبو�ص »اإجراءات التحفيز 
املت�قعة حتت اإدارة بايدن، التي من املرجح اأن تت�سمن 
ا�ستثمارا كبرا يف البنية التحتية متثل عامل دعم ميكن اأن 

يعزز الطلب على البنزين والديزل«.

بزيادة بلغت نسبتها 4% عن العام 2019
البنوك األردنية: 2.3 مليار دوالر قيمة الشيكات المرتجعة

االقتصاد األميركي يفقد 140 ألف وظيفة
ألول مرة منذ أبريل

ارتفعت قيمة ال�سيكات املرجتعة من قبل البن�ك الأردنية العام املا�سي 
لتبلغ 2.3 مليار دولر وبزيادة ن�سبتها 4% عن العام 2019، �ذلك من 
 48.4 قيمتها  بلغت  �التي  الأردن  املتدا�لة يف  ال�سيكات  قيمة  اإجمايل 
مليار دولر. وبح�سب اأحدث بيانات للبنك املركزي الأردين، فقد بلغ 
عدد ال�سيكات املعادة 468 األف �سيك لأ�سباب تتعلق بعدم ت�افر اأ� عدم 
ال�سيكات لدى البن�ك. �قال اخلبر القت�سادي  اأر�سدة حمرري  كفاية 
العام املا�سي جاء  ال�سيكات املعادة خالل  ارتفاع  اإن  ح�سام عاي�س، 
اأزمة  تداعيات  ب�سبب  القت�سادي،  النكما�س  حلالة  مت�قعة  نتيجة 
واأ�ساف  واخلدمية.  الإنتاجية  القطاعات  خمتلف  اأداء  وهبوط  كورونا 
اأخرى،  بلدان  احلال يف  ه�  كما  الأردن،  القطاعات يف  من  العديد  اأن 

تعر�ست خل�سائر كبرة �تراجع ن�ساطها، �بع�س القطاعات مت�قف عن 
اأزمة  احت�اء  ت�ستهدف  التي  احلك�مية  الإجراءات  ب�سبب  �مغلق  العمل 
ك�ر�نا. �ت�قع اأن تبقى ال�سيكات املرجتعة على ارتفاع خالل الن�سف 
�تراجع  القت�سادي  التباط�ؤ  حالة  ب�سبب  احلششايل،  العام  من  الأ�ل 
القدرات ال�رائية �انخفا�س الطلب على ال�سلع �اخلدمات. كما ت�قع 
 15 لتتجا�ز  املا�سي  العام  كبر خالل  ب�سكل  الأفراد  مدي�نية  ارتفاع 
البنوك  اأق�ساط  تاأجيل  املركزي  البنك  قرار  اإثر  �سيما  ل  دولر،  مليار 
لعدة اأ�سهر. �قال �زير الد�لة الأردين حمم�د اخلراب�سة، اإنه ل ي�جد 
اأي ت�جه لدى احلك�مة لإجراء تعديالت قان�نية تلغي حب�س املدين، 

بخالف ما ي�ساع من حني اإلى اآخر.

ال�ليات املتحدة �ظائف بعك�س  اقت�ساد  فقد 
املا�سي،  ال�سهر  خششالل  املحللني  ت�قعات 
�سادرة  بيانات  �ك�سفت  اأبريل.  منذ  مرة  لأ�ل 
اأن  اأم�س،  ا�ل  الأمركية،  العمل  �زارة  عن 
يف  �ظيفة  األف   140 األغى  الأمركي  القت�ساد 
�ظيفة  األششف   336 مقابل  املا�سي،  دي�سمرب 
التعديل  بعد  له،  ال�سابق  ال�سهر  يف  م�سافة 

اإلى  بالرفع. �كانت ت�قعات املحللني ت�سر 
 60 نح�  ي�سيف  �س�ف  الأمركي  القت�ساد  اأن 
الفرتة.  نف�س  العمل خالل  األف �ظيفة ل�س�ق 
 498 ال�سحية  �اخلدمات  الرتفيه  قطاع  �فقد 
حني  يف  املا�سي،  ال�سهر  خالل  �ظيفة  األف 
فيما  �ظيفة.  األف   121 التجزئة  قطاع  اأ�ساف 
ا�ستقر معدل البطالة يف ال�ليات املتحدة عند 

الت�قعات  بعد  املا�سي،  ال�سهر  خالل   %6.7
بارتفاعه اإلى 6.8%. �ا�ستقر معدل امل�ساركة 
يف   %61.5 م�ست�ى  عند  العاملة  الق�ى  يف 
ارتفع  اأخششرى،  ناحية  �من  املا�سي.  ال�سهر 
املتحدة  ال�ليات  يف  العاملني  اأجشش�ر  معدل 
د�لرا   29.81 اإلى  �سنتًا   23 بنح�  بال�ساعة 

خالل ال�سهر املا�سي.

اأثشششششار ريشششا�شششس �ششسششالمششة حششاكششم 
تكهنات  املركزي  لبنان  م�رف 
بعد  اللرة  م�ستقبل  عن  عديدة 
احتمالية  عن  مثرة  ت�ريحات 
»عهد  اإن  �سالمة  �قششال  التع�مي. 
م�ؤكدا  انتهى«  بششالششد�لر  الربط 
مفا��سات  على  معتمد  الأمششر  اأن 
الربط  �انتهاء  ال�سند�ق.  مع 
اأنه لن يع�د هناك  باللرة يعني 
الد�لر،  ثابت للرة مقابل  �سعر 
عمليا  »الششتششعشش�مي«  �بششالششتششايل 
للعر�س  �فقا  متاأرجحة  باأ�سعار 
لحقا،  لكن  ال�س�ق.  يف  �الطلب 
قال �سالمة لر�يرتز اإنه ل تع�مي 

مع  لتفاق  الت��سل  قبل  للعملة 
�سند�ق النقد الد�يل. �قال حاكم 
لن  اإن��ه  املركزي  لبنان  م�رف 
مل  اإذا  البالد  عملة  تع�مي  يجري 
�سند�ق  مع  لتفاق  الت��سل  يجر 
النقد الد�يل. �اأدت اأ�س�اأ اأزمة يف 
التي  الأهلية  احلششرب  منذ  لبنان 
 1975 عامي  بني  بالبالد  ع�سفت 
�1990 اإلى انهيار العملة �ارتفاع 
عما  �ب�س�ؤاله  للت�سخم.  حششاد 
�سيحدد  من  هي  ال�س�ق  كانت  اإذا 
�سالمة،  اأكد  العملة  �رف  �سعر 
مفا��سات  على  معتمد  الأمششر  اأن 
لر�يرتز  �اأ�ساف  ال�سند�ق.  مع 

ب�سند�ق  مره�ن  برمته  »الأمشششر 
النقد الد�يل«.

وكان حاكم امل�رف املركزي يف 
طليعة امل�افقني على التخلي عن 
�سن�ات  بعد  �ذلك  العملة،  ربط 
ه�ى  �ششرف  ب�سعر  التم�سك  من 
منذ 2019 بن�سبة 80% يف ال�س�ق 
اأن  اأكششد،  �سالمة  �لكن  امل�ازية. 
يك�ن  اأن  يجب  العملة  تششعشش�مي 
م�سح�با بالعديد من الإ�سالحات 
الأخرى. �قال »النتقال من الربط 
اإلى نظام تع�مي يجب اأن ياأتي يف 
الثقة،  يعزز  عام  برنامج  اإط��ار 
مب�جب اتفاق مع �سند�ق النقد«. 

�اأ�ساف، اأنه من ال�ر�ري تنفيذ 
عجز  خف�ص  ت�سمل  اإ���س��الح��ات 
امل�ازنة �مفا��سات مع الدائنني 
طماأنة  من  البالد  متكن  عدم  بعد 
جديدة.  ��سي�لة  بثقة  الأ�س�اق 
اقت�سادية  اأزمششة  لبنان  �يكابد 
ت�رر  يف  ت�سببت  عميقة  �مالية 
يف  �تعرث  الفقر  �انت�سار  عملته 
�سداد دين �سيادي. �يحتاج لبنان 
لإنقاذ  د�لر  مليار   93 نح�  اإلى 
اقت�ساده، �فق تقرير معهد الدفاع 
فيما  الأمركي،  الدميقراطية  عن 
ت�ا�سل اللرة اللبنانية انهيارها 

اأمام الد�لر الأمركي.

ارتفع �سعر برميل النفط الك�يتي 11 �سنتا ليبلغ 
54.82 د�لرا يف تدا�لت اخلمي�س املا�سي �فقا 
الك�يتية.  البرت�ل  م�ؤ�س�سة  من  املعلن  لل�سعر 
اأم�س  برنت  خام  ارتفع  العاملية  الأ�س�اق  �يف 

يف  للربميل  د�لرا   55.99 ليبلغ  د�لر   1.61
تك�سا�ص  غرب  الآجلة خلام  العقود  اأغلقت  حنی 
ال��سيط مرتفعة 1.41 د�لر لتبلغ 52.24 د�لرا 

للربميل.

• اأحد �صوارع الكويت

اأعلنت �زارة التجارة �ال�سناعة 
التجارية  العالمات  اإدارة  تلقي 
 3760 لديها  الخششرتاع  �بششراءة 
عرب  جتارية  عالمة  اإيششداع  طلب 
الششبشش�ابششة الإلششكششرت�نششيششة خششالل 
ديشش�ششسششمششرب املششا�ششسششي. �قششالششت 
�سحايف  بششيششان  يف  »الششتششجششارة« 
1191 معاملة  اأجنزت  اإنها  اأم�ص 
جتارية  عششالمششة  ت�سجيل  طلب 
عالمة  ن�ر  معامالت   1510�
لت�سجيل  �1059معاملة  جتارية 
�سهادات  �اإ�سدار  جتارية  عالمة 
ل��ه��ا. واأ���س��اف��ت اأن��ه��ا اأجن��زت 

العالمات  جتديد  معاملة   1132
تاأ�سر  طلب   379� التجارية 
مالك  �ا�ششسششم  عششنشش�ان  بتغير 
��سطب  ملكيتها  �نقل  العالمة 
�كيل  ا�سم  �تغير  ت�سجيلها 
»التجارة«  �اأ��سحت  الت�سجيل. 
ن�ر  معاملة   1515 اأجنزت  اأنها 
ن�ر   1132 منها  الششتششاأ�ششسششرات 
 380� التجارية  العالمة  جتديد 
اأ� تغير عن�ان �3  ا�سم  تعديل 
اإ�سافة  العالمة،  �سكل  تعديل 
معار�سة  طلب   38 تلقيها  اإلششى 
جتارية،  عالمة  ت�سجيل  على 

من  �احشششدا  تظلما  �ت�سجيلها 
�ذكششرت  العالمة.  رف�س  قششرار 
جميع  عن  ر�س�ما  ح�سلت  اأنها 
األف   714 ال�سابقة  املعامالت 
ديشششنشششار. �كشش�ششسششفششت اأيشش�ششسششا عن 
ر�س�ما  ديششنششارا   6659 حت�سيل 
على  م�زعة  الخرتاع،  لرباءات 
براءات  جتديد  عن  دينار   3200
عن  ديششنششارا   3040� الخشششرتاع، 
 419�  ،pctالش بشششراءات  ايشششداع 
�ت�سجيل  اإيششششداع  عششن  ديششنششارا 
�فح�س �تعديل مناذج �سناعية 

�براءات اخرتاع.

800 مليون دينار إيرادات نفطية
خالل ديسمبر الماضي

ال�سهر  انتهى   2020 دي�سمرب  �سهر  بانتهاء 
الششتششا�ششسششع مششن الشش�ششسششنششة املششالششيششة احلششالششيششة 
2021/2020، �بلغ معدل �سعر برميل النفط 
د�لرا.   49.4 نح�  دي�سمرب  ل�سهر  الك�يتي 
ال�سنة  من  الأ�لششى  الثالثة  الأربشششاع  �حققت 
دي�سمرب   -  2020 »اأبششريششل  احلالية  املالية 
2020« معدل �سعر لربميل النفط الك�يتي بنح� 
د�لرات   7.8 بنح�  اأعلى  �ه�  د�لرا،   37.8
الفرتا�سي  ال�سعر  عن   %26.1 ن�سبته  اأي مبا 
نح�  �البالغ  احلالية  امل�ازنة  يف  املقدر 
 17.2 بنح�  اأدنى  بينما  للربميل،  د�لرا   30
اأ� بن�سبة -31.2% من ال�سعر  د�لرا للربميل 
الفرتا�سي لل�سنة املالية الفائتة �البالغ 55 
د�لرا للربميل. �كانت ال�سنة املالية الفائتة 
مار�س  �سهر  بنهاية  انتهت  التي   2020/2019
الك�يتي  النفط  لربميل  حققت  قد  الفائت، 
معدل �سعر بلغ نح� 61.6 د�لرا. �معدل �سعر 
ال�سنة  من  الأ�لششى  الت�سعة  لل�سه�ر  الربميل 

املالية احلالية اأدنى بن�سبة -38.6% اأ� بنح� 
لل�سنة  الربميل  �سعر  معدل  من  د�لرا   23.8
املالية الفائتة، �اأدنى بنح� -56% اأ� نح� 
48.2 د�لرا من �سعر التعادل اجلديد للم�ازنة 
لتقديرات  �فقًا  د�لرا   86 البالغ  احلالية 
10% ل�سالح  الش  �زارة املالية �بعد اقتطاع 
�سعر  �انخف�س  القادمة،  الأجيال  احتياطي 
تلك  حت�يل  احلك�مة  اأ�قفت  اأن  بعد  التعادل 
القادمة، �فقا  الأجيال  احتياطي  اإلى  الن�سبة 
الك�يت  تك�ن  اأن  �يفرت�س  ال�سال.  لتقرير 
قد حققت اإيرادات نفطية يف �سهر دي�سمرب مبا 
افرت�سنا  �اإذا  دينار،  800 ملي�ن  قيمته نح� 
خالل  الإنتاج  م�ست�ى  يف  مت�ا�سعا  ارتفاعا 
املالية  ال�سنة  من  املتبقية  الثالثة  الأ�سهر 
�مع  الأخششر،  »اأ�بشششك«  اتفاق  �فششق  احلالية 
للفرتة  النفط  برميل  �سعر  ا�ستقرار  افرتا�س 
يناير اإلى مار�س 2021 عند معدل م�ست�ى 52 
د�لرا، فمن املت�قع اأن تبلغ جملة الإيرادات 

ملجمل  الإنتاج  تكاليف  خ�سم  بعد  النفطية 
مليارات   8.6 نح�  احلالية،  املالية  ال�سنة 
دينار، �هي قيمة اأعلى بنح� 3 مليارات دينار 
املالية  لل�سنة  امل�ازنة  املقدرة يف  تلك  عشن 
دينار.  مليارات   5.6 نح�  �البالغة  احلالية 
�مع اإ�سافة نح� 1.9 مليار دينار اإيرادات غري 
نفطية، �ستبلغ جملة اإيرادات امل�ازنة لل�سنة 
دينار.  مليارات   10.5 نح�  احلالية  املالية 
امل�ر�فات  باعتمادات  الرقم  هذا  �مبقارنة 
البالغة نح� 21.5 مليار دينار، فمن املحتمل 
املالية  لل�سنة  العامة  امل�ازنة  ت�سجل  اأن 
دينار  مليار   11 بحدود  عجزًا   2021/2020
اإلى  اأ�سعار النفط  اإن ارتفعت  اأقل قلياًل  �رمبا 
اأ�سهر  ت�سعة  �بيانات  تقديراتنا،  من  اأعلى 
تعطي موؤ�را قريبا للحجم الفرتا�سي لعجز 
املوازنة، ويبقى العجز الفعلي متغريا تابعا 
ال�سه�ر  خالل  النفط  �اإنتاج  اأ�سعار  حلركة 

الثالثة املقبلة.

• خمزونات اخلام يف الواليات املتحدة انخف�صت بينما زادت خمزونات الوقود
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• جمال اجلالوي مع املكرمني• درع تذكارية

»الجمارك« كّرمت الجهات المعنية والمشاركة بمنظومة الربط اإللكتروني
للجمارك  العامة  الإدارة  اأقامت 
املعنية  اجلهات  لتكرمي  حفاًل 
الإلتتكتتروين  التتربتتط  مبنظومة 
مبنى  متت�تترح  يف  وذلتتتك  معها، 
بال�شويخ،   »3« منطقة  الإدارة، 
الهيئة  عام  مدير  بح�شور  وذلك 
الأحمد،  عبدالله  ال�شيخ  للبيئة 
والوكيل امل�شاعد ل�شوؤون املرور 
الداخلية  بتتتوزارة  والعمليات 
ومدير  ال�شايغ،  جمال  اللواء 
عام الهيئة العامة لل�شناعة عبد 

الكرمي تقي.
العامة  الإدارة  عام  مدير  وقام 
لتتلتتجتتمتتارك جتتمتتال اجلتتتالوي، 
باإلقاء كلمة قال فيها اإنه اإميانًا 
من الإدارة العامة للجمارك باأن 
اإلكرونية  جمركية  بيئة  وجود 
حت�شني  اأ�تتشتتا�تتس  هتتو  متكاملة 

القت�شادي  التقدم  عجلة  دفتتع 
لقرارات  وتطبيقًا  والتجاري، 
ب�شاأن  املوقر  التتتوزراء  جمل�س 

اجلتتهتتات  متتتع  الآيل  التتتربتتتط 
بالعمل  ال�شلة  ذات  احلكومية 
العديد  تد�شني  مت  اجلمركي، 

للنافذة  للو�شول  املراحل  من 
التي  التتواحتتدة  الإلتتكتترونتتيتتة 
وتكامل  ودقتتة  �شال�شة  ت�شمن 

بني  التجتارية  العمليات  كافة 
واملجتمع  احلكومية  اجلهات 

التجاري.

منتتوذج  ت�شميم  مت  اأنتته  م�شيفًا 
الغر�س  بتتهتتذا  اخلتتا�تتس  العمل 
اأعتتمتتال  بيئة  تتتوفتتر  ختتالل  متتن 
اجلهات  مع  ب�راكة  اإلكرونية 
للعمل  بتتالتتدولتتة  احلتتكتتومتتيتتة 
النظام  من�شة  خالل  من  جميعًا 
يف  و�شت�شاهم  الآيل،  اجلمركي 
وحتقيق  الكويت  روؤيتتة  حتقيق 

التقدم يف التحول الرقمي.
والرابط  التكامل  اأن  اإلى  واأ�شار 
فتتى تتتقتتدمي اخلتتدمتتات متتن خالل 
لنا  اأتاح  الآيل  اجلمركي  النظام 
واحدة  مظلة  حتت  العمل  جميعًا 
ويتتحتتقتتق التتعتتديتتد متتن املتتزايتتا 
الإيتتترادات  على  املحافظة  منها 
اأكرث  قنوات  وتوفر  اجلمركية 
ا�شتيفاء  يف  ت�شاهم  �شيطرة 
لتتالإيتترادات  احلكومية  اجلتتهتتات 

الزمن  وتقلي�س  لها،  امل�شتحقة 
اجلمركي،  لتتالإفتتراج  امل�شتغرق 
ال�شتيعابية  التتقتتدرات  وزيتتتادة 
والقدرة  الب�شائع  تدفق  حلركة 
الإفراجات  ملعدلت  الت�شغيلية 
احلكومية،  اجلهات  مع  اليومية 
وحتقيق التوازن يف تطابق قواعد 
على  والب�شائع  ال�شلع  بيانات 
م�شتوى كافة اجلهات احلكومية، 
العام  الإطار  توحيد  اإلى  اإ�شافة 
اخلا�شة  لتتالإجتتراءات  التنظيمي 
بتتاحلتت�تتشتتول عتتلتتى الإفتتتراجتتتات 
ان�شجام  وحتتتقتتيتتق  احلتتكتتومتتيتتة 
اخلا�شة  والت�ريعات  القوانني 
اخلدمات  تقدمي  بتتال�تتشتتتتتراد، 
للم�شتورد  الالزمة  ال�شتعالمية 
وبطرق مب�شطة متكنه من الطالع 
ب�شكل حلظي على و�شع الب�شائع.

• جانب من احل�شور • تكرمي اإحدى املوظفات

الموسى استقبل سفير
 االتحاد األوروبي

علماء بريطانيون يكشفون عن مادة 
تقّصر العمر

على  بريطانيون  علماء  اأطلق 
ومنتجاتها  احلمراء  اللحوم 
ت�شمية »منتج تق�شر العمر«، 
خطر  من  تزيد  اأنها  موؤكدين 
بكرثة  تناولها  لتتدى  املتتوت 

وخا�شة لدى الرجال. 
ووفتتتقتتتا لتتتالأبتتتحتتتاث التتتتتي 
»اإك�شربي�س«  �شحيفة  ن�رتها 
»تناول  فتتاإن  الربيطانية، 
وخا�شة  احلتتمتتراء،  اللحوم 
حلتتتتم اخلتتتنتتتزيتتتر املتتتقتتتدد 
والتتنتتقتتانتتق، يتتزيتتد متتن خطر 
املتتوت لتتدى التترجتتال ويزيد 
الإ�شابة  احتمال  متتن  اأي�شا 
اأمرا�س  مثل  مزمنة  باأمرا�س 

القلب التاجية«.
التترجتتال  اخلتتتترباء  وين�شح 
بالفول  اللحوم  با�شتبدال 

واملك�رات وفول ال�شويا.
من جهته، ا�شار طبيب العلوم 
�شيفولب،  يتتوري  ال�شحية 
لتعاطي  املميت  اخلطر  الى 
الكحول  من  كثيفة  جرعات 

ولفرات طويلة.
كمية  تعاطي  ان  الى  وا�شار 
تاأثر  له  الكحول  من  كبرة 
حالة  على  للغاية  موؤ�شف 
يوؤدي  ان  وميكن  البنكريا�س 
البنكريا�س  التتتتتهتتاب  التتتى 

احلاد، وهو حالة مميتة.

رحب مدير عام الهيئة العامة للقوى 
العاملة اأحمد املو�شى ب�شفر الحتاد 
تودور ومتنى  د.كري�شتيان  الأوروبي 

له طيب الإقامة بالكويت.
مناق�شة  بهدف  التتزيتتارة  هتتذه  واأتتتت 
امل�شرك  الهتتتتتمتتام  ذات  الق�شايا 
بالأمور املتعلقة باملوارد  واخلا�شة 
تعزيز  �شبل  يف  والبحث  الب�رية 
التتعتتالقتتات بتتني الحتتتتاد الأوروبتتتتي 

بالكويت.

الكويت  اختار  انتته  تتتودور  د.  واكتتد 
واملعتدلة  املتعاونة  ل�شيا�شتها 
باعتبارها دولة قانون ملا لذلك من 
بالإ�شافة  الأوروبي،  لالحتاد  اأهمية 
لمتالك الكويت ال�شالحيات واخلربة 
العمل  مبجالت  الكبر  والهتمام 
كحقوق  املختلفة  املجالت  ببع�س 

الإن�شان.
للدول  الكويت  اهل  بحب  اأ�شاد  كما 
متعددة  وغايات  لأهتتداف  الأوروبية 

�شهل  متتا  وال�تتشتتتتتثتتمتتار  كال�شياحة 
التعاون بينهم.

وعرب املو�شى ل�شفر الحتاد الأوربي 
لهذه  وامتتتتتنتتانتته  �شكره  عميق  عتتن 
لكال  بالنفع  �شتعود  التي  التتزيتتارة 

الطرفني.
الزيارة  نهاية  يف  تتتودور  د.  ومتنى 
على  احل�شول  اإجتتتراءات  تت�شهل  ان 
احلال  هو  كما  الدول  لتلك  التاأ�شرة 

يف بع�س الدول الأخرى.

علماء يحددون متى يستعيد اإلنسان 
حاسة الشم بعد كورونا

 Journal of Internal جملة  قالت 
العلماء  من  جمموعة  اإن   ،Medicine
فرة  حتديد  متتن  متكنوا  الأوروبتتيتتني 
معظم  لتتدى  ال�شم  حا�شة  ا�تتشتتتتتعتتادة 
من  وتعافوا  تعر�شوا  الذين  املر�شى، 
املجموعة،  واأجرت  كوفيد-19.  مر�س 
 18 من  مري�س  األتتف   2.5 �شملت  درا�شة 
الأوروبية،  الدول  خمتلف  يف  م�شت�شفى 
ووجد العلماء اأن انخفا�س الإح�شا�س اأو 

موجودا  كان  للرائحة،  الكامل  الفقدان 
ب�شكل  الإ�شابة  حتتالت  من   ٪85.9 يف 
 ٪4.5 ويف  كوفيد-19،  مبر�س  خفيف 
احلالت  من   ٪6.9 ويف  متو�شط،    ب�شكل 

ال�شديدة واحلرجة.
ال�شم  حا�شة  �شعف  مدة  متو�شط    وكان 
اأفادوا  امل�شابني  ربع  لكن  يوما،   21.6
باأنهم مل ي�شتعيدوا حا�شة ال�شم بالكامل 

ومتاما حتى بعد �شهرين.

د.  للدرا�شة،  الرئي�شي  املوؤلف  وقال 
�شاكالي  جامعة  يف  رليت�شني،  جروم 
بباري�س، اإن »�شعف حا�شة ال�شم، يبدو 
من  اخلفيفة  احلتتالت  يف  انت�شارا  اأكتترث 
احلالت  يف  عليه  هو  مما  كوفيد-19، 

املتو�شطة والثقيلة من املر�س«.
ونوه الربوفي�شور باأن، 95٪ من املر�شى 
�شتة  ال�شم يف غ�شون  ي�شتعيدون حا�شة 

اأ�شهر بعد الإ�شابة باملر�س«.

•  جتارب بحثية

أغلب األلمان يعارضون فرض 
تطعيم إجباري ضد كورونا

اأن اأغلب الأملان  اأظهر ا�شتطالع حديث 
التطعيم  تلقي  اإلتتزام  فر�س  يرف�شون 
ظل  امل�شتجد يف  كورونا  فرو�س  �شد 

مكافحة انت�شاره.
وجاء يف ال�شتطالع الذي اأجراه معهد 
التتراأي،  موؤ�رات  لقيا�س  »يوجوف« 
ال�شتطالع  يف  �شاركوا  ممن   %56 اأن 
�شد  اإلتتزامتتي  تطعيم  فر�س  عار�شوا 
هتتذه   %33 اأّيتتتتد  فيما  التتفتترو�تتس، 
اخلطوة. واأحجم 11% عن الت�ريح.

اأنه بح�شب قانون احلماية  ي�شار اإلى 
ميكن  اأملتتانتتيتتا،  يف  التتعتتدوى  متتن 

بالتوافق  الأملانية  ال�شحة  لوزارة 
الوليات  جمل�س  يف  التتوليتتات  مع 
تطعيم  بفر�س  الأمر  »بوند�رات«، 
اإجتتتبتتتاري »لتتقتتطتتاعتتات متتهتتددة من 
مر�س  حدوث  حالة  املواطنني،  يف 
خطرة  مر�شية  م�شارات  ذي  معد 
الوبائي«.  انت�شاره  توقع  وميكن 
عن  تخلت  الأملانية  احلكومة  ولكن 
ملكافحة  اخلطوة  هتتذه  مثل  اتخاذ 

وباء كورونا.
املتت�تتشتتاركتتني يف  متتن   %62 ورفتت�تتس 
مت  لأ�شخا�س  مزايا  تقدمي  ال�شتطالع 

منحهم لقاح كورونا.
ومن �شمن تلك املزايا ميكن اأن يندرج 
تلقوا  ملن  فقط  ال�شماح  يتم  اأن  مثاًل 
اأو  لفنادق  نتتزلء  يكونوا  اأن  اللقاح 

م�شافرين على �ركات طران.
املتتزايتتا  هتتتذه  تتتوفتتر  يتتتوؤيتتتد  ومل 
يف  امل�شاركني  من  فقط   %6 �شوى 
ال�شتطالع. واأيد 23 % ذلك، �ريطة 
اللقاح ل ميكنهم  اأن من تلقوا  �شمان 
لي�س  ولكن  لآخرين-  الفرو�س  نقل 
حتى  ذلك  عن  كافية  معلومات  هناك 

الآن. 



يتم  اقت�صادية  اأزم��ة  اأي  عن  احلديث  عند  عندنا  الغريب 
وتطبيق  بالدعوم  تخت�ص  موا�صيع  اأي  اإل��ى  التطرق 
للمواطنني،  م�صاعدة  اي  ووقف  واخل�صخ�صة،  ال�رضيبة 
الأزمات  العامل متر احيانا عليها بع�ص  يف كثري من دول 
لديها  يكون  لكن  قا�صية،  تكون  واأحيانا  القت�صادية 
امل�صكلة  من  وحتد  واإيجابية  من�صفة  وت�رضيعات  قوانني 
القت�صادية واأحياًنا حتلها، اأن اأي اأزمة اقت�صادية تواجهها 
اي حكومة بالعامل تقوم برتتيب �صيا�صتها املالية، وتبداأ 
وامليزانيات  وال���وزراء  احلكومي  اجلهاز  اأول  فوق  من 
وعلى  احلديث  يكون  عندما  لكن  احلكومي،  وال�����رضف 
للمواطن،  احلكومي  والدعم  الأفراد  على  اخل�صو�ص  وجه 
متقدمة  اآلية  يحتاج  وتطبيقه  متكامل  نظام  ال�رضيبة  ان 
عندما  املتقدمة  واحلكومات  املجتمعات  يف  به،  للعمل 
مالية  �صيا�صات  هناك  تكون  مالية  ازم��ات  هناك  تكون 
�رضورية ويكون هناك معيار واأولويات مالية �رضورية، 
وتقوم بخف�ص امل�رضوفات غري ال�رضورية وتكون البداية 
اأعلى حيث يتم تقلي�ص وخف�ص امل�رضوفات احلكومية  من 
عن اأع�صاء احلكومة وامل�صوؤولني بالبداية ثم امليزانيات 
بتخفي�ص  بالبداية  التفكري  ولي�ص  واخلدمية،  احلكومية 
الدعوم على املواطنني واملقيمني عندنا يف اي اأزمة مالية 
عدة  طرح  عن  احلديث  يخرج  حيث  النفط  اأ�صعار  ونزول 
حلول واأولها تخفي�ص الدعوم التي تقدمها احلكومة واأنها 
بالعامل  الدول  اأغلب  لكن يف  تبذير و�رضف غري منطقي، 
املهولة،  وامليزانيات  احلكومي  ال�رضف  مبراجعة  تقوم 
ون��زول  بامليزانية  م�صاعب  هناك  تكون  عندما  عندنا 
النفط وانخفا�ص ا�صعار البرتول، مل ن�صمع عن تقلي�ص اأو 
اأو تق�صف يف امليزانيات  الوزراء  خف�ص بع�ص خم�ص�صات 
باجلهات احلكومية اأو اأخذ �رضيبة اأو ر�صوم على ال�رضكات 
والقطاع اخلا�ص، ل يوجد �صيء مع الأ�صف ال�صديد، لكن 
عندما يتم احلديت عن زيادة البنزين والغاء الدعوم عن 
بفر�ص بع�ص  الأ�صوات وتطالب  املواطنني، تخرج بع�ص 
العلمي،  باملعنى  ال�رضيبة  اأو  الر�صوم  وزيادة  الر�صوم 
ان�صائي  وهو حديث  الدخل  م�صادر  تنويع  عن  احلديث  اأو 
فقط، عندنا الأمور عجيبة وغريبة عندما يتم احلديث عن 
ال�صعبة  احلياة  اأعباء  على  لتعينهم  للمواطنني  زيادة  اأي 
اإلى  الإ�صكان  من  الكثرية  احلياتية  وامل�صاكل  والقرو�ص 
وامليزانية  املعقولة  غري  والإيجارات  والتعليم  ال�صحة 
اإلى  يهدف  وهو  امليزانية  لدعم  مداخيل  ايجاد  و�رضورة 
القطاعات  وعلى  التحتية  البنية  على  الدولة  نفقات  دعم 
اخلدمية،  الأعمال  وجميع  وال�صحة  التعليم  من  املختلفة 
مثل  اخل�صخ�صة  اأو  ال�رضيبة  تطبق  العامل  دول  وجميع 
اأمريكا واأوروبا ولكن جميع خدمات املواطن ومعاملته تتم 
والطرق  التحتية  البنية  عن  ف�صاًل  الكمبيوتر،  طريق  عن 
وال�صحة ومتتع جميع املواطنني بكل مزايا اخلدمات من 
حديثة  بديلة  وطرق  معلقة  وج�صور  واأنفاق  ومرتو  طرق 
وحتث  وتطالب  املحرتمة  الأ�صوات  بع�ص  تخرج  اأحيانا 
الدولة على اأخذ ال�رضيبة من املواطن، �صوؤال يطرح نف�صه: 
املتقدمة حتى  بالدول  اأ�صوة  متوافرة  هل جميع اخلدمات 
يدفع املواطن �رضيبة مقابل مراجعة م�صت�صفى واأخذ موعد 
للمراجعة بعد عدة �صهور هل يدفع �رضيبة مقابل ازدحام 
ال�صوارع الرهيب وعدم وجود طرق بديلة وج�صور منذ اأكرث 
اأي وزارة مع  واأخذ �رضيبة عند مراجعة  �صنة  من ع�رضين 
اأي معاملة خدمية  لتخلي�ص  كامل  لأ�صبوع  اململ  الروتني 
اأي �رضيبة مع هذا الهدر احلا�صل باملال العام مع تقارير 
من  جميع  يقر�ص  الكويتي  وال�صندوق  املحا�صبة،  ديوان 
على الكرة الأر�صية، مع تر�صيد وقطع الكهرباء �صبه اليومي 
مثل اأي دولة فقرية، ولكن بعد اأن يح�ص املواطن باأن جميع 
معاملته  وا�صتخراج  وتخلي�صه  وقيامه  مكتملة  اخلدمات 
تفر�ص  التي  املتقدمة  بالدول  اأ�صوة  الكمبيوتر  عن طريق 
والدميقراطية  املتقدمة  بالدول  اخل�صخ�صة،  اأو  ال�رضيبة 
يراقب دافع ال�رضيبة الأداء احلكومي ويحا�صب احلكومة على 
اأي تق�صري يحدث، يوؤخذ راأي دافع ال�رضيبة يف اأي اجراء اأو 
تعديل لأي قانون عن طريق ال�صتفتاء اأو الربملان، ختاما 
يجب ان يكون املواطن ومعي�صته خطًا احمر كما هو معمول 

به يف جميع الدول الدميقراطية واملتقدمة. ودمتم. 

الزعيم »هتلر« طبق 
مبادئ اإلسالم

ممار�صة  حرية  يف  تعي�ص  اأملانيا  كانت 
بكافة  وال��رذي��ل��ة  وال�����ص��ذوذ  اجل��ن�����ص 
انواعها، مثلية ل حدود لها التي بناها 
املال  جمع  اجل  من  اأملانيا  يف  اليهود 
القت�صاد  تدمري  بعد  اأملانيا  وتدمري 
الرو�صية،  القي�رضية  المرباطورية  يف 
فكر  اأملانيا  قيادة  »هتلر«  ا�صتلم  وعندما 
جدية  الى  المل��اين  ال�صعب  ي�رضف  ان 
العمل والن�صاط ال�صناعي فا�صدر قانون 
ترخي�ص  ومنع  ال��دع��ارة  بيوت  اغ��الق 
بيوت ممار�صة اجلن�ص »البغايا« واغالق 
وعقاب  الروحية،  امل�رضوبات  حانات 
امل�صتغلني بذلك اإن عادوا، وكذلك ا�صدر 
قانون منع الربا الذي ت�صتغل به اليهود 
من  اأملانيا  وطهر  امل��ال  جمع  اجل  من 
الف�صاد، حتى بنى م�صانع ال�صلحة بكافة 
والربية،  والبحرية  اجلوية  انواعها 
الملانية  ال�صناعة  تعتمد  عليها  التي 
وهو  ه��ذا  اقت�صادها،  بها  ويقوم  الن 
الرذيلة  من  بالده  خل�ص  اذ  م�صلم،  غري 

واليهود. 
العرب  حكام  بع�ص  ان  لال�صف  ولكن 
جميع  يبيحون  امل�صلمني  دول  وبع�ص 
املثليني  وزواج  اجل��ن�����ص��ي  ال�����ص��ذوذ 
دين  واتباع  الرجولة  ويدعون  والربا، 
ان  اذ  احكامه،  يخالفون  الذي  الإ�صالم 
املوت،  حتى  رجمهما  يتم  املح�صنني 
 »100« منهما  كل  يجلد  املح�صنني  وغري 
جلدة ول يوؤخذ بهما راأفة يف دين الله، 
لكم  اي�صا،  �صبحانه  الله  حرمه  والربا 
يقوم  كما  ال  يقوم  ل  اموالكم،  روؤو���ص 
امل�ص،  م��ن  ال�صيطان  يتخبطه  ال���ذي 
حرمها  الحكام  هذه  املعنى،  اقتبا�ص 
وبع�ص  م�صلم،  غري  وهو  هتلر  الزعيم 
ن�صو�ص  عطلوا  وامل�صلمني  العرب  حكام 
وكذلك  والربا،  الزنى  بخ�صو�ص  القراآن 
خالفوا ال�صنة، فقد جلد ر�صول الله »�ص« 
بهذا  اخذ  وكذلك  جلدة   40 اخلمر  �صارب 
ابوبكر وزاد عمر الى 80 جلدة ر�صى الله 
عنهما، و»علي« عليه ال�صالم ور�صي الله 
عنه عمل بفعل ر�صول الله، والعلماء على 

ذلك فيما يفتون به.
فياأتي من ي�صمون زعماء وقيادات المة، 
ال�رضق والغرب لهم على  طبعًا بتن�صيب 
حترم  حتى  طبعًا  الإ�صالمية،  ال�صعوب 
ال�صناعي  والتقدم  الوحدة  من  ال�صعوب 
وحرية  والدميقراطية  التكنولوجي 
حتميهم  حتى  العلمي،  والبحث  ال��راأي 
بالقوانني  ويحللون  ال�صعوب،  م��ن 
املقررة من الب�رض »امة او �صورى« الزنى 
والعذر  الدعارة،  وبيوت  اخلمر  و�رضب 
تدعم  قنوات  وخلق  تن�صيط   به  امل�رضح 
امليزانية  عجز  ل�صد  والدخل  القت�صاد 
للدولة، وفات عليهم ان عجز امليزانية 
وتبذير  بفعل �رضقاتهم وعدم حما�صبتهم 
وحرمان  العامل  دول  على  ال�صعب  مال 
اوطانهم،  على  الله  ف�صل  من  �صعوبهم 
والكرامة  ال��دي��ن  ح��ق  يف  اأج��رم��وا  ل��ذا 
والعفة و�رضف الرجولة، لذلك حق على 
فعلى  ابوا  فاإن  لهم،  الن�صح  املخل�صني 
الله  ال�صعوب الع�صيان ملا يخالف دين 
افتى  لذلك  الرجولة،  و�رضف  والكرامة 
او  بع�ص املرتزقة بان »احلاكم لو زنى 
�رضب اخلمر وهو يف خيمة اجلهاد وانت 
معه  وجاهد  عليه  تخرج  ال  فيجب  تراه 
يف �صبيل الله«، طبعًا املفتي واملفتى له 
لله  راأي��ي.  ح�صب  ال�صاللة،  يف  خليالن 

المر من قبل ومن بعد. 
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لكن  يرحلون،  الطيبون  هم  هكذا 
يزرعون اخلري  اأعمالهم،  ل ترحل 
الله  ر�صا  يح�صدوا  اأن  اأج��ل  م��ن 
ي�صع  من  القليل  النا�ص،  وحمبة 
بذور اخلري دون مقابل ول فائدة، 
يلتفتون،  ول  ل�����ص��الم  ي�صعون 
وال�صتقرار،  والأمان  الأمن  يحبون 
وتقطع  اخل�����ص��وم��ة،  وي��ك��ره��ون 
جهدهم  ق�صارى  يبذلون  الأرحام، 
ويتناحر  الأخ��وة  تتمزق  ل  حتى 
اأبناء العمومة، وتتناثر العروبة، 
حتى  لل�صالم،  متثاًل  اأ�صبحوا  فقد 
يخفيها  ل  ب�صماتهم  رحلوا،  واإن 
غبار ال�صنني، ول حقد احلاقدين، 
للحلول  ي�صعون  ما  دائ��م��ًا  لأنهم 
امل�صالح  خلف  اجل���ري  ولي�ص 

ال�صيا�صية القذرة.
كبريا  وجناحا  احتفال  �صاهدنا 
ال�صيخ  ال��راح��ل  ل��الأم��ري  يح�صب 
املحرك  كان  الذي  الحمد،  �صباح 
بني  النق�صام  اإنهاء  يف  الأ�صا�صي 

النق�صام  اخلليجيني،  الأ���ص��ق��اء 
الذي دام نحو 4 �صنوات من اخلالف 
جاء  كالعادة  ولكن  ال�صيا�صي، 
�صفري ال�صالم الذي رحل عن العامل 
ومل ي��رح��ل ع��ن ق��ل��وب ال��ع��رب، 
ل  الحمد  �صباح  ال�صيخ  فاأمثال 
بل تكون عنوانا  ا�صماوؤهم،  مت�صح 
عند  القلم  حرب  يجف  للتاريخ، 
�صباح  الأم��ري  اأمثال  عن  الكتابة 

الأحمد، رحمه الله.
ما  دائ��م��ًا  الكويت  عودتنا  وكما 
يف  حتلق  ���ص��الم،  حمامة  ت��ك��ون 
�صماء ال�رضاع لتنرث ورود ال�صالم، 
التي  اخل�صبة  الأر���ص  هي  الكويت 
وجدت،  اأينما  ال�صالم  منها  ينبت 
وها هي اليوم تثمر �صجرة ال�صيخ 
الذي  الله،  رحمه  الأحمد،  �صباح 
وال�صالم.  املحبة  مب��اء  �صقاها 
فهنيئًا للكويت اأن يكتب ا�صمها على 
عنوان التاريخ باأنها من قامت بحل 

الأزمة اخلليجية.

فقرة  عبداحلميد  الدين  حميي  حممد  لل�صيخ 
جميلة يف تقدميه لكتابه العمدة لبن ر�صيق، 
�صديد عن منهجه يف  وهي فقرة تنبئ بو�صوح 
التحقيق، واعتزازه مبا بذل فيه من معاناة، 
بالبعد  التزامه  اإلى  الإ�صارة  على  حر�صه  مع 
واأ�صبابها مما  الختالفات  ذكر  التعمق يف  عن 

يدخل يف اهتمام املخت�صني، وفيها يقول:
التي  امل��راج��ع  ع��ن  اأح��دث��ك  اأن  اأردت  »ول��و 
ا�صتخل�صت لك ال�صواب من بينها لهالك الأمر، 
امل�صت�صاغ  حد  عن  نظرك  يف  احل��ال  وخ��رج 
املعقول، ولكنها على كل حال حقيقة ل غلو 
تقراأ  حني  بنف�صك  و�صتقف  اإغ��راق،  ول  فيها 
العناء  من  كابدت  ما  على  هذا  بعد  الكتاب 
كل  عند  لك  اأذك��ر  اأن  اأح��ب  وكنت  وامل�صقة، 
ت�صويبة اأثرها يف خطاأ اأ�صول الكتاب، وكيف 
اأ�صلحت؟ وم�صدر اإ�صالحها، ولكني اكتفيت يف 
التنبيه على بع�ص ذلك، وتركت بع�صه لعلمي 
القراء،  من  قليل  نفر  غري  يعني  ل  ذلك  اأن 
وهوؤلء يكتفون باللمحة، ويجتزئون باخلرب، 
وكان لبد اأن اأجد زيادة يف بع�ص الن�صخ عما 
يف بع�صها الآخر، اأو اأعرث على �صقطة يف كالم 
نقله املوؤلف عن كتاب اآخر، بعد مراجعة هذا 

قو�صني  بني  الزائد  بو�صع  فاكتفيت  النقل، 
ونبهت على مواطن الزيادة«.

الدين عبد احلميد  ال�صيخ حممد حميي  الأ�صتاذ 
»الأزاهرة  املحققني  عميد  هو   »1972-  1900«
ال�صيخ  الأ�صتاذ  كان  جيله،  الأزاهرة« يف  وغري 
حممد حميي الدين عبداحلميد من اأ�صاتذة الأزهر 
التقاليد  اأيديهم  على  ا�صتقرت  الذين  البارزين 
والبحث  والتحقيق  التاأليف  يف  الأكادميية 
والدرا�صات  اجلامعي،  والتدري�ص  العلمي، 

العليا كذلك.
ظل ال�صيخ حممد حميي الدين منكبًا على عمله 
اأو  مر�ص  يعوقه  ل  ال���رتاث  كتب  حتقيق  يف 
عن  املجامع  ع�صوية  اأو  من�صب،  م�صوؤوليات 
دي�صمرب   30 يف  الله  لقي  حتى  طريقه  موا�صلة 
1972، تاركًا هذا الإنتاج اخل�صب الذي لتزال 
الإن�صان  ويتعجب  الأج��ي��ال،  فيه  مبا  تنتفع 
الكتب  من  العدد  هذا  لإخراج  عمره  ات�صع  كيف 
العدد،  يف  الكثرية  التخ�ص�ص،  يف  املتنوعة 
الله،  ف�صل  ولكنه،  الأح��ج��ام،  يف  املختلفة 

يوؤتيه من ي�صاء.
واأ�صكنه  الدين  حميي  حممد  ال�صيخ  الله  رحم 

ف�صيح جناته.

سياسة األزمات
االقتصادية

ما بني العبقرية الأمريكية ودمياغوجية 
بل  الأم��ريك��ي  ال�صعب  ينوء  حكامها، 
�صعوب العامل حتت وطاأة قرارات مميتة 
تتخذها احلكومة العميقة �صاحبة القرار 
واليد العليا يف حتديد م�صري... ل اأبالغ 

اإن قلت مليارات الب�رض.
م�صاهد الأم�ص، تدل على اأن �صاكن البيت 
ياأبه  ل  ترامب  دونالد  الرئي�ص  الأبي�ص 
ملا هو »ان�صان« ول ياأبه ملا �صتكون عليه 
حال الوليات الأمريكية بعد هذا التعنت 

ال�صلف واحتقار ال�صعوب. 
هذا ال�صقوط املدوي اأ�صبه بـ »نيزك« �صقط 
فاأمات  احلاكمة،  الطبقة  روؤو���ص  على 
واهية  �صعارات  خلف  املتلطية  اأحالمهم 
املخرجيني  خميلة  يف  ال  لها  اأ�صا�ص  ل 
وهنا  الهوليووديني،  ال�صينمائيني 
�صانعي  الى  الأق��رب  الطبقة  عن  اأحتدث 
درا�صة  يف  اأعمارهم  ق�صوا  الذين  القرار 
جتعلهم  التي  الجتماعية  امل��وؤث��رات 
وخا�صة  ال�صعوب  مب�صائر  يتحكمون 

داخل »اأمريكا ال�صود والبي�ص« معًا. 
اأحد الزمالء قال: »لو بقي دونالد ترامب 
�صنوات«،  »اأرب��ع  ثانية  رئا�صية  لفرتة 
حلول النظام الى »ملكية«، ولن�صب نف�صه 
امللكية  العائالت  �صاللت  اح��دى  ال��ى 
او  الرو�صي  نيقول  كالقي�رض  الأوروبية، 

غريه من دوقيات القرون الو�صطى.
حتدثوا  الأمريكيني  الفال�صفة  من  كثري 
اأمثال نعوم  عن احت�صار الدميوقراطية، 
وغريهما،  ناميان  و�صوزان  ت�صوم�صكي 
وما جرى منذ اأيام اأحد مقدمات ال�صقوط 
املبا�رض والذي يقرتب �صيئا ف�صيئا نحو 

الدميقراطي،  لل�صكل  احلقيقي  ال��زوال 
املتحدة يف  الوليات  ل�صفراء  يعد  اذ مل 
التبجح  من  او غريه  الثالث  العامل  دول 
ب��اأم��ث��ال »ال��دمي��ق��راط��ي��ة الأم��ريك��ي��ة«، 
وبالأخ�ص  املنطقة  ل�صفراء  وخا�صة 
»دوروثي �صيا« �صفرية الوليات املتحدة 
من  وه���ددت  ح��ذرت  عندما  لبنان،  يف 

التعر�ص للمتظاهرين.
�صهره  من  الأمريكي  الرئي�ص  جعل  لقد 
غاريد كو�صرن وابنته ايفانكا ترامب مثال 
ملا جتب اأن تكون عليه العائلة الأمريكية 
بيع  من  لديهما  مانع  ل  اذ  »املنحطة«، 
ال�صهيونية  خمططات  لتنفيذ  اأنف�صهما 
جتميع  ال���ى  وال���و����ص���ول  ال��ع��امل��ي��ة 
مليارات الدولرات على ح�صاب ال�صعوب 
القتلى  اليهما، عدد  »الأرقام«، بالن�صبة 
املهم  مانع  ل  اأك��رث،  او  األفا   50 يهم  ل 

الو�صول الى الهدف.
ل�صنا ن�صاهد فيلمًا، انها حقائق للتاريخ 
املعا�رض واحلا�رض بكافة اأ�صكاله املقززة 
وال�رضقة  والقتل  الغت�صاب  لناحية 
ترامب  دونالد  والبلطجة،  وال�صلبطة 
يف  نتنياهو  بنيامني  ومثيله  اأمريكا  يف 
فل�صطني املحتلة املتهم باأكرث من جرمية 
�رضقة وا�صتغالل للمال العام وغريها من 

الدعاوي املرفوعة �صده.
املاثلة  العرب  من  �صعوبنا  ت�صتفيد  هل 
ون�صاهدها  �صاهدناها  والتي  اأمامنا، 
منذ ما يقرب اخلم�صني عامًا يف منطقتنا 
اأدري  ل  ا�صلح؟  والقيام مبا هو  والعامل 
قد ل ميهلنا الوقت لرنى ذلك ولكن، هي 

حقائق للتاريخ.

حقائق للتاريخ وليس خيااًل افتراضيًا

ا�صتجواب رئي�ص الوزراء نعمة ولي�ص 
اأعلن النائب مبارك العجمي  نقمة، 
عن تاأكيد ا�صابته بفريو�ص كورونا، 
اإن��ذار  مبثابة  ياأتي  الإع��الن  وه��ذا 
ال�صرتاطات  بتطبيق  النواب  لكافة 
اأنف�صهم  على  واحلجر  ال�صحية، 
حيث  بالآخرين،  الختالط  وعــدم 
بال�صالم  امل�صاب«  »النائب  �صوهد 
وحب اخل�صوم مع زمالئه يف القاعة 
�صباح يوم 5 يناير احلايل ما يتطلب 
ال�صرتاطات  تطبيق  اجلميع  على 
ال�صحية، ومنها احلجر املنزيل اإذا 
مت الختالط مع اأي �صخ�ص م�صاب، 
ح�صور  عدم  هو  امل�صتغرب  والأم��ر 
احلكومة لهذه اجلل�صة ب�صبب تقدمي 
ال��وزراء،  رئي�ص  ل�صمو  ا�صتجواب 
من  ال���وزراء  الأق���دار  منعت  حيث 

نظرا  عليهم  املنزيل  احلجر  تطبيق 
لعدم ح�صورهم هذه اجلل�صة، فكان 
»نعمة  مبثابة  رئي�صهم  ا�صتجواب 
ولي�صت نقمة عليهم واإل حدث ما ل 
جمل�ص  رئي�ص  وكذلك  عقباه  حتمد 
الأمة مرزوق الغامن الذي مل  يح�رض 
ر�صمي  ارتباط  ب�صبب  اجلل�صة  هذه 
احلكومة  حظ  ح�صن  ف��اإن  ذلك  اإل��ى 
دون  ح��ال  الأم���ة  جمل�ص  ورئي�ص 
»حجرهم �صحيا«.. ما يدل على اأن 
»حظهم يك�رض ال�صخر«. وهذه عالمة 
امل�صدود  الطريق  بفتح  لهم  مب�رضة 
واخلروج من عنق الزجاجة وجتاوز 
وما  رئي�صها  با�صتجواب  امل���اأزق 
باأ�ص  اإل تتكتك »�صح«.. ول  عليهم 
الأمة  جمل�ص  برئي�ص  ال�صتعانة  من 

لفك »العقد« املعقدة؟!

بعد إصابة نائب بـ»كورونا«
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عطلة مع البرلمان 
الأم��ة  مبجل�س  ن��واب  خم�سة  تقدم 
ج��زاه��م ال��ل��ه ك��ل خ��ر ب��اق��راح 
جل�سات جمل�س  بنقل  فيه  يطالبون 
ليعلم  مبا�رشة  الهواء  على  الأم��ة 
عبدالله  قبة  حتت  يدور  ما  النا�س 
وعنريات  ب��ط��ولت  م��ن  ال�����س��امل 
فاحلكمة  اأبدًا،  له  داعي  ل  و�رشاخ 
يف الراأي ال�سديد والنقا�س الهادئ 
والعمل اجلاد النافع ل يحتاج اإلى 
يعمل  فمن  الدعاية،  من  نوع  اأي 
اإل��ى  يذهب  اأن  اأن�سحه  لل�سهرة 
الأم��ة،  ملجل�س  ولي�س  هوليوود 
ما�سة  بحاجة  الكويت  اأن  خا�سة 
ال��ذي  املثابر  املجتهد  للعامل 
يعمل يف البناء والتنمية، واأما من 
الأمة  جمل�س  جل�سات  متابعة  يريد 
بالنقل املبا�رش تلفزيونيًا واإذاعيًا 
على غره  يعتمد  الذي  والله  فذاك 
عمله،  واإجن���از  خ��ب��زه  اع���داد  يف 
رغبة  تنفيذ  مت  لو  معي  تخيلوا 
النواب ونقلت اجلل�سات على الهواء 
ملا  اجلل�سة  وام��ت��دت  م��ب��ا���رشًة، 
جند  اأن  تتوقع  فهل  ال�سالة،  بعد 
واجبه  يوؤدي  عمله  مقر  يف  موظفًا 
�سنجد  اننا  اأو  كموظف  الوطني 
املقاهي  يف  الكويتي  ال�سعب  كل 
يتابعون  وهم  الرجيلة،  يدخنون 
مثل  مثلهم  الم��ة  جمل�س  جل�سات 

م�سجعي ريال مدريد وبر�سلونة يف 
الدواوين  وبع�س  املرقاب  مقاهي 
املحطات  مع  ا�سراك  عندها  التي 
التلفزيونية التي تاأخذ حق النفراد 
الطلب  هذا  اإن  اأو  الف�سائي  بالنقل 
ما  فاإذا  لإقراره  النواب  من  املقدم 
باأن  يطالبون  ف�سوف  ذلك  لهم  مت 
متتد العطلة ال�سبوعية الى خم�سة 
حتى  ال�سبت  الى  الثالثاء  من  ايام 
الظهور  الفا�سل  للنواب  يت�سنى 
التلفزيون  �سا�سات  على  اعالميًا 
يومني بال�سبوع ليكون ذلك اعالنًا 
م�ستمرًا على ح�ساب ال�سالح العام 
ل�سمان م�ستقبل النواب بالبقاء يف 

املقاعد.
 حبيبي النائب اعمل ب�سمت وا�ستغل 
بهدوء اذا كنت تريد ذلك العمل يف 
تريد  كنت  ان  اما  ميزان ح�سناتك، 
عرب  الم��ة  جمل�س  جل�سات  جتير 
ل�سالح  مبا�رشًة  الهواء  على  نقلها 
ذاتك  يف  الغرور  وا�سباع  النانية 
فال تتحدث عن حماربتك للف�ساد اأو 
العام  للمال  حاميًا  نف�سك  تن�سب 
ر�سالتي  اعتقد  الجيال  وم�ستقبل 
وعرفوا  وناخبيهم  للنواب  و�سلت 
او�سلوهم  من  نوعية  و�سوح  بكل 
والعاقل  ال��ربمل��ان،  ق��اع��ة  ال��ى 

خ�سيم نف�سه.

خيبة أمل معلمي التربية 
المضمونة حقوقهم

عربا  ن��ك��ون  اأن  امل��ول��ى  ���س��اء 
اأقحاحا يوؤلنا ما تتعر�س له اأمتنا 
فبعد  وتراجع،  تعرث  من  العربية 
اأن كنا غالبني اأ�سبحنا مغلوبني، 
الغزو  اإب��ان  للغدر  تعر�سنا  وقد 
البغي�س لنا وطعنا ممن نظن اأنهم 
فلم  والدم،  وامل�سر  الدين  اإخوة 
عن  نراجع  ومل  عروبتنا  تتغر 
على  ا���رشارا  زادتنا  بل  مبادئنا 
العربي  ال�رشف  مبيثاق  التم�سك 
ول�سان  ع��ل��ي��ه،  ت��رب��ي��ن��ا  ال���ذي 
طه  حممود  علي  قول  يردد  حالنا 

املهند�س:
اأخي جاوز الظاملون املدى

فحق اجلهاد وحق الفدا
اأنركهم يغ�سبون العروبة

جمد الأبوة وال�سوؤددا
غرنا  �سوؤون  يف  نتدخل  ل  نحن 
على  معلن  وا�سح  موقفنا  ولكن 
 ، واآخ����را  اأول  فل�سطني  امل���الأ، 
احلق  واأن  حق  على  اأننا  ونعلم 
�سينت�رش على الباطل �ساء من �ساء 
واأبى من اأبى فاحلق يعلو ول يعلى 
تعالى  الله  اأخربنا  وق��د  عليه، 
بذلك فقال عز من قائل »بل نقذف 
فاإذا  فيدمغه  الباطل  على  باحلق 
هو زاهق ولكم الويل مما ت�سفون« 
)الأنبياء18( فلك الله يا فل�سطني، 
الأق�سى  م�سجدنا  ي��ا  الله  ول��ك 
يا  فل�سطني  ابناء  يا  الله  ولكم 
من  والنفي�س  بالنف�س  �سحيتم  من 
اأن الأمة  اأعلم  اأجل تراب فل�سطني، 
اأ�سعف حالتها  اليوم يف  العربية 
اأن  لبد  الذي  احلق  الوعد  ولكنه 
على  الكويت  يف  ونحن  ي��اأت��ي، 
العهد باقون ولن ندخر و�سعا يف 
اأمتنا العربية فكيف  ن�رشة ق�سايا 
قلوبنا،  على  العزيزة  بفل�سطني 
حجمها  يف  �سغرة  فالكويت  نعم 
بني  ومكانتها  بعطائها  ك��ب��رة 
�سعوب العامل، وطن الأمن والأمان 
الق�سية  والإن�سانية، ومواقفنا مع 
كله  العامل  يعرفها  الفل�سطينية 
واملنظمات  الدولية  املحافل  يف 
الأويل  ق�سيتنا  فل�سطني  معتربين 
تعود  بفل�سطني  الكويت  وعالقة 
املا�سي،  القرن  ع�رشينيات  الى 
فاأبناء فل�سطني اإخوتنا فتحنا لهم 
اأبوابنا فعا�سوا معنا وعملوا معنا 
باإخال�س وتفان، فاللهم يا كا�سف 
ال�رش والبلوى ويا م�سبب الأ�سباب 
فل�سطني  رد  ال�����س��ح��اب  وجم���ري 
اأهلها واجعلنا ممن  الى  الغالية، 
الذي  الأق�سى  م�سجدها  يف  ن�سلي 
بارك الله حوله وان�رش احلق على 

الباطل.
 واإن يك �سدر هذا اليوم ولى

فاإن غدا لناظره قريب
دمتم �ساملني.

و�ساح خيبة الأمل يك�سو املعلمني الوافدين يف وزارة 
الربية ب�سبب وعود الوزير ال�سابق، وعدم الوفاء 
بهذا المر الذي هدد ا�ستقرار الكثر منهم وخا�سة من 
وثق بت�رشيح الوزير ال�سابق ب�سمان العودة وحفظ 
امل�سوؤولية  طرف  اإخ��الء  يعني  ل  وه��ذا  احلقوق، 
القانونية والإن�سانية والأخالقية من جانب الربية 
مع  بالتن�سيق  اأو�ساعهم  وت�سوية  ان�ساف  عدم  يف 
مبوجب  يعملون  موظفون  فهم  املعنية،  اجلهات 
وعلى  واج��ب��ات،  عليهم  كما  حقوق  ولهم  عقود 
عدم  حالة  واعطاوؤهم حقوقهم يف  ا�ستيفاء  الربية 
اأن يكون الو�سع وامل�سر  الرغبة يف التجديد دون 

اإلى جمهول..!
مبلف  الهتمام  غياب  يف  حقيقية  اأمل  خليبة  واإنه 
و�سائل  لبع�س  عر�سة  يكون  اأن  ال��واف��د  املعلم 
الجتهاد  يف  الجتماعي  التوا�سل  ومن�سات  الإعالم 
واأخبار �رشح م�سدر  الت�رشيحات حتت عناوين  يف 
لكل  جديدة  تاأ�سرات  �ست�سدر  الوزارة  واأن  م�سوؤول 
املطلوبة  التخ�س�سات  لبع�س  واأخ��رى  املعلمني 
نف�س  ت�ستبعد  واأخ��رى  تخ�س�سات  تذكر  واأخ��رى 
واتخاذ  الهتمام  عدم  ب�سبب  ذلك  كل  التخ�س�سات 
القرار احلا�سم من الوزارة والعالن �سواء يف ت�سهيل 

العودة اأو ت�سوية اأو�ساعهم.
ل  امل�سرية  القرارات  اتخاذ  يف  والبطء  التخبط 
يعد ا�ستقرارا وخا�سة بعد �سقوط اقامات املعلمني 
الوزير  ق��ال  كما  حقوقهم  امل�سمونة  الوافدين 
ال�سابق وعدم الت�رشيح من م�سوؤويل الربية يف ظل 
هذه الأو�ساع والظروف ب�ساأنهم وكاأنهم يعملون يف 
جلهة  التابعة  الربية  وزارة  ولي�س  خا�س  قطاع 
حكومية، المر الذي يتبعه اأثر قانوين وم�ساءلة يف 
حال وجود التزامات من جانبهم، فال�رشر املادي 
جميب  فال  ح�رشه  ي�سعب  اأ�سابهم  الذي  والنف�سي 
ل�ستغاثاتهم ول من�سف لتظلماتهم بل اأ�ساب الندم 
التي  الطويلة  ال�سنوات  تلك  على  اأغلبهم  واحل�رشة 
ق�سوها حتت �سقف الربية واأيقنوا بعد فوات الوان 
ب�ساأنهم،  يهتم  ول  يقدرهم  ل  مكان  يف  عملوا  اأنهم 
ت�سببت  بل  فح�سب  الوافدين  على  يقت�رش  ل  والأمر 
العمل  عن  املواطنني  عزوف  يف  الربية  تخبطات 
وهذا ما لحظناه يف الفرة الأخرة ومَل ل واملعلم 
يف  تكون  ل  القرارات  وكل  والأغ��الل  بالقيود  مكبل 
يوؤخذ  ول  بال�رشورة  التعليمية  العملية  �سالح 
واإمنا  الربوية  املهنة  �سوؤون  يخ�س  فيما  براأيه 
تفر�س عليه القرارات فر�سًا ولي�س عليه اإل ال�سمع 

والطاعة دون مناق�سة!
اإقاماتهم  املنتهية  املعلمني  ق�سية  اأب��رزت  وق��د 
تهالك القرارات الربوية وعدم ال�سدق يف الوعود 
ل  وهذا  اإن�سافه  وعدم  املعلم  واإهمال  واللتزامات 
يحدث اإل يف وزارة الربية ومع الأ�سف يف الكويت، 
اخللل  اأب��رزت  امل�ستجد  »كورونا«  فرو�س  فاأزمة 
القرار  اتخاذهم  عدم  يف  امل�سوؤولني  م�ستوى  على 
يف  والعاملني  املوظفني  ح�ساب  على  ال�سحيح 
املجهول،  اإلى  م�سرهم  وترك  احلكومية  اجلهات 
اأن  دون  العمل  يف  التفاين  املعلم  من  يطلب  فكيف 

ي�سعر بكرامته وتقديره؟
�ساحب  فاملعلم  هني،  �سيء  فكل  املعلم  هان  واإذا 
اأن يعامل على هذا  اأرقى مهنة يف املجتمع وينبغي 
ورقيه  نه�سته  وباين  املجتمع  �سانع  فهو  النحو 
وتقدمه وما نطلبه اأن ترتقي الربية بالفكر والثقافة 
واأي�سا  واجبات  عليه  ال��ذي  الوافد  املعلم  جتاه 
امل�سوؤولية  من  كافيا  قدرا  تتحمل  واأن  حقوق،  له 
وترفع املعاناة عن املعلمني املعلقني بني ال�سماء 

والأر�س واأن تذلل كل العقبات اأمامهم.
ومع الأ�سف هناك حتركات على ال�سعيد املحلي يف 
املنا�سدة حلل ق�سية املعلمني املنتهية اقامتهم لكن 
ت�رشيح  ي�سدر  فلم  جدوى  ودون  حترك  اأي  نرى  ل 
واحد من امل�سوؤولني يطمئن ويجيب هوؤلء املعلمني 

الوافدين عن ت�ساوؤلتهم.

مجالس

د.محمد الدويهيس
www.alduwaihees.com

طلب إنشاء جمعية للفساد  »2-1«

رأي آخر

عبدالعزيز خريبط
@AKhuraibet

 akhuraibet@hotmail.com
khuraibet.blogspot.com

ثقافيات

عبدالعزيز التميمي

كلمات ال تنسى

مشعل السعيد
Mshal.AlSaed@gmail.com
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قائد األمن الُهمام طور نفسك بالقراءة أثناء تميزك
يف منت�سف ال�سبعينيات �رشخت اأمراأه يابانية من العا�سمة 
اأمل يف بطنها، و�سل �سدى �رشاخها  باآهات من  ال�سودانية 
الياباين  ال�سفر  زوجة  وهي  ي�سل  ل  وكيف  اليابان،  الى 
ال�سفر  وا�ستنجد  اليابان،  امرباطور  وابنة  بال�سودان 
منه  بالقرب  مب�ست�سفى  فن�سحوه  اليابانية  باخلارجية 
فقر باملعدات وغنية بالطاقات الب�رشية، فاأطلق بها الى 
الدكتور  من  فطلب  رعبا،  رعبه  زاد  و�سوله  وحني  هناك 
فح�س  انتهاء  وبعد  لل�سفر،  ا�ستعدادا  فقط  املها  ي�سكن  ان 
الدكتور ال�ساب قال لل�سفر: بقي لها �ساعتان اما اجلراحة 
يعت�رشها  والأمل  الم��رباط��ور،  ابنة  فقررت  امل��وت،  اأو 
»اجلراحة«، ومرت ال�ساعات وال�سفر ينتظر خرب وفاتها، 
الى  اأيام   3 ال�سفر بعد  فخرجت والأمل زال منها، فاأخذها 
اليابان الجراء الفحو�سات من قبل م�ست�سفى البالط امللكي 
والطباء  ال�سفر  هزت  التي  ال�ساعقة  وكانت  باليابان، 
ما  العملية  اج��راء  بعد  لها  ح�سل  ما  ب��اأن  والم��رباط��ور، 
بها،  كان  الذي  اخلطر  املر�س  تخطي  من  معجزة  ال  هي 
فقال  العملية،  لها  اجرى  الذي  هو  من  المرباطور  و�ساأل 
الدين  زاكي  ا�سمه  ال�سودان  من  �ساب  دكتور  هو  ال�سفر  له 
اأمرين الول  اأحمد ح�سني، فطلبة المرباطور وقال له لدي 
زاكي  الدكتور  فقال  لك،  حمقق  فهو  تريده  �سيء  اي  اأطلب 
وهو يفكر بوطنه ومهنته ل بنف�سه: اأريد م�ست�سفى بال�سودان 
له  فلبى  ومعدات،  مبان  من  العاملية  امل�ست�سفيات  يوازي 
كيف  هو  اأريده  وما  المرباطور  له  فقال  ذلك،  المرباطور 
لك وانت طبيب �ساب من مكان متوا�سع اأن جتري مثل هذه 
العمليات، فقال الطبيب زاكي: باجلامعة كنت اقراأ 3 مرات 

والثالثة  للفهم  والثانية  للحفظ  الولى  اجلامعية:  كتبي 
�ساعات   3 يوميا ملدة  اقراأ  كنت  التخرج  وبعد  للتلخي�س، 
البحاث العاملية احلديثة بتخ�س�سي يف الباطنية، وانهي 

كل ا�سبوع كتاب يف جمايل الطبي.
الى هذا  فيه  انت متخ�س�س  فيما  ان كنت متخ�س�سا  والآن، 
ومل  وال�سهادات  الألقاب  من  ح�سدت  مبا  واكتفيت  اليوم 
فانت  بتخ�س�سك،  امل�ستمرة  القراءة  يف  الغد  الى  ت�ستمر 
�سجني هذا اليوم الى يوم مماتك، الدرا�سة املكثفة هي ما 
تعطيك التميز يف ما انت تريده مبجالك، وال�ستمرار الدائم 
القمة  الى  للو�سول  �سيدعمك  ما  هو  بتخ�س�سك  القراءة  يف 

يف جمالك.
وهنا نتحدث عن معادلة طور نف�سك بالقراءة اثناء متيزك 

وهي:
البدء بقراءة ما جتيدونه باحلياة + اللتزام ما ل يقل عن 
عام بالقراءة التخ�س�سية+ ايجاد املكان والوقت املنا�سب 
جديد  هو  مبا  اليومي  بالبحث  ال�ستمرار  لالنطالقة+ 
وتكون  التعليمي  او  التدريبي  مبجالكم  النجاح  مبجالك= 

مب�سف املتميزين املبدعني يف جمالك باحلياة.
الأداء  عايل  املدرب  موا�سفات  يف  الرابعة  القاعدة  وهذه   

.HPT
ف�سوؤايل  اثناء متيزك،  بالقراءة  نف�سك  هذا هو تف�سر طور 

لكم، متى تريدون اأن تكونوا متميزين دائما بتخ�س�ساتكم؟
ٍة  اأَُمّ  َ َخررْ »ُكنُتمرْ  العزيز:  كتابة  حمكم  يف  تعالى  الله  قال 
نَكِر  ُ املرْ َعِن  َن  َهورْ َوَتنرْ ُروِف  عرْ َ ِباملرْ َتاأرُْمُروَن  ا�ِس  ِللَنّ ِرَجترْ  اأُخرْ

ِه«. »اآل عمران - 110«. َوُتوؤرِْمُنوَن ِبالَلّ

 حينما يكون احلديث عن �سخ�سية قيادية، 
امليادين،  �ستى  اإعطائها حقها يف  من  لبد 
دليل  واأدل  جاذبة،  ال�سخ�سية  هذه  لكون 
يف  الرغبة  هو  فيها،  اجلاذبية  قوة  على 
يف  ودوره��ا  جهودها  وعن  عنها،  الكتابة 

م�سرته احلياتية.
الفريق  الداخلية  وزارة  وكيل  �سدين  لقد 
ع�سام النهام للكتابة عنه، من خالل زيارتي 
البت�سامة  وج��دت  حيث  ال���وزارة،  يف  له 
ا�ستقبلني  التي  والتفاوؤل  بالأمل  املليئة 
وباحلفاوة  ال�سدر  برحابة  واأي�سا  بها، 

البالغة اللتني اأكرمني بهما.
ودوره��م  الداخلية  رج��ال  عن  احلديث   بداأ 
خالل  من  ت�سعر  اإن��ك  حيث  بهم،  املنوط 
اأمام رجل دولة،  اأنك  الوكيل،  احلديث مع 
فتح�س  عينيه،  ن�سب  الدولة  و�سع  رجل 
بالأمن والأمان وهو ي�سر�سل بكل عفوية عن 
همه الأول والأخر باملحافظة على اأن ينعم 
كل من يعي�س على اأر�س هذا الوطن بالأمن 

والأمان.
النهام �سخ�سية قيادية، تنبع منها احلكمة 
جيد،  م�ستمع  اأن��ه  حكمته  فمن  واحلنكة، 
ومن حنكته اأنه يعرف كيف يتعامل مع كل 

ما يقال له، وي�سل للنتيجة ال�سحيحة التي 
ت�سعد به يف املراتب العليا.

قائد  بالفعل  هو  النهام  ع�سام   فالفريق 
توجيهاته  انعك�ست  ال��ذي  الُهمام،  الأم��ن 
الر�سيدة على رجاله، رجال الداخلية، فهم 
ي�سولون  من  وهم  للمجتمع،  الأمان  �سمام 
وكل  واأفراده،  املجتمع  اأجل  من  ويجولون 

ذلك بتوجيهات �سعادة الوكيل.
اأن ترى قياديًا وهو يبادلك احلديث  جميٌل 
بكل عفوية، وي�سعرك اأنك اأمام اأخيك الكبر، 
الذي يتحدث معك بالود والحرام، وكذلك 
التوا�سع اجلم الوا�سح عليه من خالل الكم 
الكبر من الحرام الذي يبادلك به، ففعال 

هو الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب.
يحفظ  اأن  العظيم  الله  اأ�ساأل  اخلتام  ويف 
يدمي  واأن  مكروه،  كل  من  الداخلية  رجال 
القيادة  ظل  والأمان يف  الأمن  نعمتي  علينا 
احلكيمة، واأن يحمي كويتنا الغالية من �رش 
�ساحب  والدنا  عمر  واأن ميد يف  الأ���رشار، 
الله  حفظه  الأحمد،  نواف  ال�سيخ  ال�سمو 
م�سعل  ال�سيخ  الأم��ني  عهده  وويل  ورع��اه، 
ذلك  ويل  اإنه  ورعاه،  الله  حفظه  الأحمد، 

والقادر عليه.

الكويت قلب العروبة 
بعد نقا�س وجدل �سديدين عن ق�سايا النابض

وجبة  وتناول  واملف�سدين  الف�ساد 
خلدت  باردة  ليلة  يف  د�سمة  ع�ساء 
ظل  يف  باأنه  وحلمت  مبكرا،  للنوم 
واملف�سدين  الفا�سدين  اأعداد  تزايد 
اأو كيان موؤ�س�سي  وعدم توافر مظلة 
الأع�����داد  ه���ذه  ي��ج��م��ع  اأن  مي��ك��ن 
عملت  ي��وم،  بعد  يومًا  املتزايدة 
»جمعية  ت�سمى  جمعية  اإن�ساء  على 
والقت�سادي  الجتماعي  الف�ساد 

وال�سيا�سي«.
ومن �رشوط االن�سمام لهذه اجلمعية 

الآتي:
1- �سدور حكم على ال�رشكة اأو جمل�س 
اإدارتها اأو اأحد اأع�ساء جمل�س اإدارتها 
اأو مديرها التنفيذي بجرمية اختال�س 
اأو ر�سوة اأو تدلي�س اأو غ�سيل اأموال اأو 

متاجرة بالب�رش.
2- ���س��دور ح��ك��م ع��ل��ى ال��ق��ي��ادات 
الإدارية يف اجلهاز احلكومي »وكيل 
مدراء  اأو  م�ساعدين  وكالء  اأو  وزارة 

اأو  موؤ�س�سات  اأو  لهيئات  عامني 
ا�ستخدام  ب�سوء  حكومية«  اإدارات 
املمنوحة  وال�سالحيات  ال�سلطة 
حكم  �سدور  اإل��ى  بالإ�سافة  لهم، 
بجرمية اختال�س اأو ر�سوة اأو تدلي�س 
اأو غ�سيل اأموال اأو متاجرة بالب�رش.

3- الوزراء واأع�ساء جمل�س الأمة من 
يثبت قيامهم بت�سهيل غ�سيل الأموال 
اأو  والعينية  املالية  بالر�سوة  اأو 
قبل  اأ�سكالها  بكافة  الر�سوة  قبول 
اأو  الوظيفية  اأثناء تويل مهامهم  اأو 
جرمية  ب�سبب  وظائفهم  من  العزل 

خملة بال�رشف والأمانة.
»اإمعة«  اأن��ه  يثبت  مواطن  كل   -4
ومطيع للقيام باأي عمل مقابل املال 

اأو م�سلحة مادية اأو �سخ�سية.
5- جميع من �سدر عليه حكم وعزل 
اأو  اخلا�س  بالقطاع  وظيفته  من 
العام ب�سبب جرمية خملة بال�رشف 

والأمانة.
يتبع

قانون

محمد عبدالرضا دشتي
عبارة

سعد العنزي 
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العراق: تقديرات اإلنفاق
113 مليار دوالر

جعجع: المجموعة الحاكمة تسعى لمصالحها الخاصة

صحف لبنانية تحذر
من انهيار اقتصادي وصحي

باشاغا: نحضر لعملية عسكرية
ضد المتطرفين غربي ليبيا

حكومة  يف  الداخلية  وزي��ر  اأق��ر 
با�شاغا،  فتحي  الليبية  الوفاق 
معاجلة  يف  م�شاكل  يواجه  باأنه 
خليط امليلي�شيات امل�شلحة التي 
وت�شيطر  ال��وف��اق  حكومة  تتبع 

على غرب ليبيا. 
حتديد  يعتزم  اإنه  با�شاغا  وقال 
امل��ج��م��وع��ات ال��ت��ي ي��ج��ب ن��زع 
ال��ت��ي ميكن  ���ش��اح��ه��ا، وت��ل��ك 
الأمنية،  الأجهزة  يف  ا�شتيعابها 
لكنه يواجه م�شاكل يف تنفيذ تلك 

اخلطة.
يف  واأم��ل��ه  رغبته  ع��ن  ع���رّ  كما 
يف  ال��وزراء  رئي�س  من�شب  تويل 
اأن  ميكن  التي  القادمة،  ال�شلطة 
تنتج عن ملتقى احلوار ال�شيا�شي 
�شعيد  على  اجل����اري.  الليبي 
اآخر، اأ�شار با�شاغا اإلى التح�شري 
امل�شلحني  �شد  ع�شكرية  لعملية 
الب�رش  وم��ه��رب��ي  امل��ت��ط��رف��ني 
داع��ي��ًا  الغربية،  املنطقة  يف 
اإلى امل�شاعدة  الوليات املتحدة 

يف هذه العملية.

لبنانية،  �شحف  ث��اث  �شلطت 
التي  الأزمة  على  ال�شوء  اأم�س، 
اأن  من  حمذرة  الباد،  تعي�شها 
اأدنى  اأو  لبنان بات قاب قو�شني 
اقت�شادي  تام  ثاثي  انهيار  من 

واجتماعي و�شحي.
عن  لبنانية  �شحيفة  ونقلت 
باملطلعة  و�شفتها  م�����ش��ادر 
طاغية  امل��راوح��ة  اإن  قولها، 
على امل�شهد احلكومي واإن كانت 
الت�����ش��الت  بع�س  �شجلت  ق��د 
اإلى  م�شرية  امللف،  بحثت  التي 
رهينة  اأ�شبحت  احلكومة  اأن 
خافات تتخذ بعدًا �شخ�شيًا بني 
عون  مي�شال  اجلمهورية  رئي�س 
�شعد  احلكومة  بت�شكيل  واملكلف 

احلريري.
ال�شعيد  على  اأنه  اإلى  واأ�شارت 
ي�شتمر  والق��ت�����ش��ادي،  امل��ايل 
التدهور مع تخطي و�شع اللرية 
ذلك  اأن  اإل��ى  لفتة  اللبنانية، 
ياأتي و�شط اأزمة فريو�س كورونا 
عدد  يوا�شل  حيث  امل�شتجد، 
الإ�شابات ت�شجيل اأرقام قيا�شية.

لبناين  م�شوؤول  اعت�  ذلك  اإلى 
رئي�س  دف��ع  حم��اول��ة  اأنرّ  كبري 
احلريري  �شعد  املكلف  احلكومة 
ُبعد  على  تنطوي  العتذار،  الى 
املكلرّف  للرئي�س  لي�س  ا�شتفزازي 
للطائفة  بل  ال�شيا�شي،  وتياره 
ية ب�شكل عام ومن �شاأن ذلك  ال�شنرّ
اأن يرتب احتقانًا ل حُتمد عقباه.
واأ�شار اإلى اأن احلريري وكما هو 

العتذار  وارد  يف  لي�س  ��د،  م��وؤكرّ
ا�شًا، وهو ما تبلرّغته م�شتويات 
ر  لتعذرّ وثانيًا،  خمتلفة  ة  �شيا�شيرّ
هذا  احلريري،  عن  بديل  وجود 
يدخل  قد  ما  اع��ت��ذاره،  حال  يف 

لبنان يف ازمة ل نهاية لها.
ول��ف��ت امل�����ش��وؤول ال����ذي ك��ان 
ح��رك��ة  ب���زخ���م يف  ح����ا�����رشًا 
ال�شاعات  خال  هذه  الت�شالت 
بني  للقاء  م�شعى  يف  املا�شية 

عون  مي�شال  اللبناين  الرئي�س 
�شعد  املكلف  احلكومة  ورئي�س 
ه مل يعد ال�شكوت  احلريري الى اإنرّ
ات  ملخيرّ البلد  رهن  على  جائزًا 

تخريبية.
القوات  حزب  رئي�س  اأكد  ب��دوره 
اإن  جعجع  �شمري  اللبنانية 
احلكومية  الت�شكيلة  مو�شوع 
الرئي�س  م  بت�شلرّ لها  عاقة  ل 
بادين  جو  املنتخب  الأم��ريك��ي 

من عدمه لأنه بعد ا�شتام بايدن 
د �شيا�شته بني  ملهامه فهو لن يحدرّ
�شي�شتغرق  ذلك  وان  واآخر،  يوم 

ذلك اأ�شهرًا طويلة.
واأ�شار اإلى اأن الت�شكيلة احلكومية 
منذ  لبنان  ق��در  وه��ذا  متاأخرة 
اللحظة الأولى انطاقًا من طبيعة 
الى  املجموعة احلاكمة و�شعيها 
م�شاحلها اخلا�شة بالرغم من كل 

ما يحدث يف لبنان.

مصر: توفير 20 مليون جرعة لقاح

وزير خارجية السودان: مباحثاتنا 
مع إريتريا مثمرة

نفق يربط جبل طارق بطنجة قوات مدعومة من تركيا تفتح جبهات 
جديدة ضد »قسد« في ريف الحسكة

الرتكية  ال��دف��اع  وزارة  اأعلنت 
بعد  »ق�شد«  م��ن  عنا�رش  مقتل 
على  لهم  ت�شلل  حماولة  ر�شد 
ريف  يف  عي�شى  ع��ني  جبهات 

الرقة ال�شمايل.
التوتر  اإطار  يف  �شبق  ما  وياأتي 
جبهات  ت�شهده  الذي  الع�شكري 
�شمال و�رشق �شورية، منذ قرابة 

�شهرين.
وحتى  اأ�شبوع  منذ  الافت  لكن 
ان�شحب  الذي  الت�شعيد  هو  الآن 
ريف  عي�شى يف  من جبهات عني 
الرقة، اإلى املناطق الواقعة يف 

ريف احل�شكة ال�شمايل، وخا�شة 
يف حميط مدينة تل متر القريبة 

من راأ�س العني.
من جانبها اأكدت »ق�شد« الق�شف 
له  تعر�شت  ال���ذي  امل��دف��ع��ي 
ميلي�شيات  جانب  من  مواقعها 

»اجلي�س الوطني«.
منها  مقربة  معرفات  ون�رشت 
الق�شف،  من  م�شورة  ت�شجيات 
�شاعات  منذ  ب���داأ  اإن���ه  وق��ال��ت 
تل  مدينة  وتركز على  ال�شباح، 

متر وريفها.
وكانت عني عي�شى يف ريف الرقة 

لت�شعيد  تعر�شت  قد  ال�شمايل 
املا�شية،  الأ�شابيع  يف  ع�شكري 
م���ن ج��ان��ب اجل��ي�����س ال��رتك��ي 

وف�شائل »اجلي�س الوطني«.
مع  اتفاق  عن  رو�شيا  وحتدثت 
يق�شي  البلدة،  ح��ول  الأت���راك 
ب��ن�����رش ع��ن��ا���رش م��ن ال�����رشط��ة 
الرو�شية يف عني عي�شى، واإن�شاء 
م�شرتكة  م��راق��ب��ة  ن��ق��اط  ث��اث 
اإل  ال�شوري،  اجلي�س  قوات  مع 
اأن  كما  ذل��ك،  نفت  “ق�شد”  اأن 
الإعان  دون  انتهت  املفاو�شات 

عن نتائج ر�شمية.

تدر�س احلكومة ال�يطانية بزعامة بوري�س جون�شون اإجناز نفق حتت 
البحر يربط جبل طارق بطنجة، وذلك بال�رشاكة مع احلكومة املغربية.
و�رشعت لندن ب�شكل جدي يف اإعداد درا�شات حول امل�رشوع الذي �شريبط 

بني اأوروبا واأفريقيا، ع� ربط عاقات جتارية مع املغرب.
ويهتم املغرب وبريطانيا باأن يكون م�شيق جبل طارق الذي يقع حتت 

ال�شيادة ال�يطانية مركزا لنفق على م�شافة ثمانية وع�رشين كيلومرتا 
يوحد البلدين.

واأ�شار ال�شفري الربيطاين ال�شابق بالرباط، توما�س ريلي، اإلى اأن هناك 
العديد من الفر�س للربط بني املغرب وجبل طارق، ويجب ال�شتفادة 

منها يف خمتلف املجالت.

قمر  عمر  املكلف  ال�شوداين  اخلارجية  وزير  اأكد 
الدين، اإن املباحثات ال�شودانية الإريرتية تركزت 
حول ق�شايا الإقليم والو�شع الراهن يف الدولتني، 
والنازحني  باحلدود  املت�شلة  امل�شائل  عن  ف�شا 

والاجئني جراء العنف يف اإثيوبيا.
الى  م�شريًا  ناجحة،  الزيارة  الدين:  قمر  وق��ال 
ل�شالح  التعاون  ا�شتمرار  على  الطرفني  اتفاق 

البلدين وتن�شيق املواقف.

ك�شف م�شت�شار الرئي�س امل�رشي 
والوقاية حممد  ال�شحة  ل�شوؤون 
ب��اده  اأن  ال��دي��ن،  ت��اج  عو�س 
 20 لتوفري  ر�شميا  ت��ع��اق��دت 

مليون جرعة من لقاح كورونا.
حتى  اأنه  امل�شت�شار  واأ�شاف 

ت���وف���ري ل��ق��اح��ات ك���ورون���ا 
التطعيم  عملية  يف  وال��ب��دء 
توخي  املواطنني  على  يجب 
احل���ذر وات���ب���اع الإج�����راءات 
انت�شار  لتجنب  ال��وق��ائ��ي��ة 

العدوى.

واأ�شار امل�شوؤول امل�رشي اإلى اأن 
اللقاحات حتتاج اإلى العديد من 
يف  بالبدء  لل�شماح  املوافقات 
اأن  اإل��ى  لفتا  التطعيم،  عملية 
اللقاح  على  ال�رشيرية  التجارب 

ال�شيني يف م�رش قد متت.

تونس: هيئة الكرامة متهمة بالفساد

اأولى  العراقي،  ال�ملان  عقد 
امل��وازن��ة  مناق�شة  جل�شات 
العامة الحتادية للعام احلايل 
النفاقية  تقديراتها  تبلغ  التي 

اأكرث من 113 مليار دولر.
ال�شفار  اأح��م��د  النائب  وق���ال 
جميع  اإن  املالية  اللجنة  مقرر 
للتغيري  قابلة  امل��وازن��ة  م��واد 
ل��ت��ع��ار���ش��ه��ا م���ع ال���ن��ام��ج 
احل���ك���وم���ي والإ�����ش����اح����ات 

املفرت�شة.
جل�شة  انعقدت  اإذا  واأ���ش��اف   
اقرار املوازنة  ف�شيتم  ال�ملان 
و�شتكون  الأول���ى  ال��ق��راءة  يف 

ه��ذا  يف  اأخ����رى  جل�شة  ه��ن��اك 
الثانية بعدها  الأ�شبوع للقراءة 
اإلى  املوازنة  م�رشوع  �شي�شلم 
جميع  ملناق�شة  املالية  اللجنة 

بنودها.
الى ذلك قال مراقبون �شيا�شيون، 
جتاوز  يف  ينجح  مل  العراق  اإن 
فات مرحلة �شيطرة التنظيم  خملرّ
م�شاحة  ثلث  على  الإره���اب���ي 
بقايا  ت��زال  م��ا  التي  ال��ب��اد، 
اليومي  ماثلة يف املعي�س  منها 
ل�شكان بع�س املناطق العراقية 
ال�شطحية  املعاجلات  ب�شبب 
والق�شايا  للملفات  ال�شقيمة 

تلك  ع��ن  بة  املرتترّ الإن�شانية 
الفرتة القامتة.

واأ�شاف املراقبون، اأنه بعد م�شي 
اأكرث من ثاث �شنوات على ح�شم 
الإرهابي  التنظيم  �شدرّ  احل��رب 
ل  العراقية،  القوات  مل�شلحة 
بني  ت�شود  النتقام  روح  ت��زال 
�شكان بع�س املناطق التي �شهدت 
حلقات دامية من تلك احلرب، كما 
ل تزال تهمة النتماء للتنظيم اأو 
التعاون مع عنا�رشه ت�شتخدم يف 
اأخرى ل عاقة  ت�شفية ح�شابات 
الإرهابي  بالتنظيم  اأحيانا  لها 

وباحلرب �شده.

احلقيقة  هيئة  مقا�شاة  تون�شي  نائب  ق��رر 
والتواطوؤ  الف�شاد  بتهمة  ب��اده  يف  والكرامة 
زين  الراحل  الرئي�س  �شهر  �شيبوب،  �شليم  مع 

علي. بن  العابدين 
مقا�شاة  ���رشورة  كور�شيد  م���وك  النائب  واأك��د 
رئي�شة الهيئة �شهام �شدرين، م�شريا اإلى اأن الهيئة 

ما  وهو  مدتها  انتهاء  بعد  فردية  قرارات  اأ�شدرت 
اعت�ه تدلي�شا ي�شتوجب مقا�شاة �شدرين، م�شريا 
هيئة  اأ�شدرتها  التي  التحكيم  ق��رارات  اأن  اإل��ى 
ال�شتبداد  �شحايا  �رشر  جل�  والكرامة  احلقيقة 
اأنها  علما  كبرية  اأعباء  الدولة  و�شتحمل  باطلة 

تناهز ثاثة اآلف مليون دينار.

• لقاح

• الو�شع ال�شحي يف لبنان... �شعب

• جبل طارق

• اثار الق�شف

• قوات تركية
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جو  املنتخب  الأمريكي  الرئي�س  ترك 
اإطالق  م�سوؤولية  للكونغر�س  بايدن، 
وليته  املنتهية  الرئي�س  لعزل  اآلية 
انتهاء  قبل  عدمه  اأو  ترامب  دونالد 
وليته، الأمر الذي يطالب به العديد 
اأحداث  بعد  الدميقراطيني  النواب  من 

الكابيتول.
وقال بايدن، اإن الطريقة الأ�رسع خلروج 
ترامب من الرئا�سة هي اأداء اليمني يف 
الع�رسين من يناير احلايل، م�سيفا اأن 
ما يح�سل قبل اأو بعد، هو قرار يتعني 

على الكونغر�س اتخاذه.
وجاءت ت�رسيحات بايدن بعد يومني 
على ت�سجيع ترامب منا�رسين له على 
و�سلت  الكونغر�س  اإلى  م�سرية  تنظيم 
الى حد اقتحامه وخو�س مواجهات مع 

ال�رسطة ا�سفرت عن خم�سة قتلى.
اأمريكية،  اإعللالم  و�سائل  واتهمت  هذا 
نان�سي  اللللنلللواب،  جمل�س  رئي�سة 
على  �سغري  انقالب  بقيادة  بيلو�سي، 

الد�ستور الأمريكي با�ستخدام اجلي�س.
جورنال  �سرتيت  وول  �سحيفة  وقالت 
اإلى زمالئها  اإن بيلو�سي بعثت ر�سالة 
يف املجل�س، قالت فيها اإنها توا�سلت 
اأن  من  للتاأكد  الأمللريكللي  اجلي�س  مع 
الرئي�س دونالد ترامب لن يكون قادرًا 
على ا�ستخدام الرموز النووية، ودعت 

اإلى عزله.
بيلو�سي،  ال�سحيفة،  وانللتللقللدت 
موقعها  على  للر�سالة  ن�رسها  ب�سبب 
اإلى  و�سولها  من  للتاأكد  الإلكرتوين، 
اخلطوة  معتربة  العامل  دول  جميع 
خطر على الوليات املتحدة، من قبل 

خ�سومها.
اأ�سدرت  اإنها  قالت  بيلو�سي  وكانت 
تعليماتها اإلى جلنة القواعد لال�ستعداد 
للم�سي قدما يف م�ساءلة الرئي�س ترامب 

ما مل يقدم ا�ستقالته.
وقالت يف بيان عن اجتماعها مع الكتلة 
اإن  النواب،  جمل�س  يف  الدميقراطية 

الرئي�س  ي�ستقيل  اأن  ياأملون  الأع�ساء 
على الفور، لفتة اإلى اأن جمل�س النواب 
�سيحافظ على كل اخليارات و�سيوا�سل 

مداولته باحرتام كبري.
ال�ستخبارات  جلنة  رئي�س  دعا  بدوره 
الدميقراطي  الأمريكي  النواب  مبجل�س 
اإلى  الكونغر�س  اأع�ساء  �سيف،  اأدم 

التحرك لعزل ترامب عن ال�سلطة.
وو�سط تعايل الأ�سوات يف جمل�س النواب 
املنتهية  الرئي�س  م�ساءلة  اأجللل  من 
وليته، حذر البيت الأبي�س من اأن اتخاذ 
اإلى  �سوى  يوؤدي  لن  اخلطوة  تلك  مثل 

تعميق لل�رسخ بني الأمريكيني.
وقال املتحدث با�سم البيت الأبي�س جاد 
ديري، اإن م�ساءلة ترامب مع بقاء اأحد 
ع�رس يوما فقط على انتهاء وليته لن 
النق�سام يف  اإلى زيادة حدة  اإل  توؤدي 

البالد.
اجلمهوري  ال�سيناتور  راأى  بلللدوره 
يف  ترامب  عزل  اأن  غراهام،  ليند�سي 
مزيد  اإلى  �سيوؤدي  الظروف  هذه  مثل 
موؤ�س�سة  �سي�سعف  كما  النق�سام،  من 

الرئا�سة نف�سها.
هذا واأظهر ا�ستطالع للراأي يف الوليات 
املتحدة اأن اأكرث من %50 من الأمريكيني 
اأن  يجب  احلايل  الرئي�س  اأن  يعتقدون 
يتنحى قبل انتهاء فرتة وليته ب�سبب 

اأعمال ال�سغب يف الكابيتول. 
ووفقا ل�ستطالع اأجرته وكالة رويرتز 
بال�سرتاك مع �رسكة الأبحاث اإب�سو�س، 
ان %57 من الأمريكيني يرون اأن ترامب 
كرئي�س  العمل  على  قلللادرا  يعد  مل 

للوليات املتحدة.
ويعتقد %14 اأنه يجب عزله من من�سبه 

من خالل اإجراءات الإقالة، واأيد 30% 
ا�ستخدام التعديل اخلام�س والع�رسين 

يف الد�ستور لعزله.
كما دعا عدد من امل�ساهري الأمريكيني 
انتهاء  قبل  ترامب  الرئي�س  عزل  اإلى 
وليته، حمذرين من اأن عدم فعل ذلك 

قد يت�سبب يف موت الدميقراطية.
غاغا  ليدي  ال�سهرية  املغنية  واألقت 
على  لتحري�سه  تللرامللب  على  اللللللوم 
ن�رستها  ر�سالة  يف  الداخلي  الإرهللاب 

عرب ح�سابها يف موقع تويرت.
الهوليوودي  اأكد املخرج   من جهته، 
روب ريرن اأن اأع�ساء الكونغر�س الذين 
ترمب  تنحية  جهود  على  يوافقون  ل 

يدعمون الفتنة.
بدوره، قال الرئي�س ترامب تعليقا على 
جتميد ح�سابه على تويرت ب�سكل دائم، 

اإن هذا الإجراء لن يجعله ي�سمت.
الأبي�س  البيت  ن�رسه  بيان  يف  واكللد 
يتم  اأن  قبل  تويرت  على  كذلك  وظهر 
حذفه على الفور، انه ل ميكن اإجباره 
ال�سكوت، واأنه توقع حدوث هذا  على 
يجري حمادثات  اأنه  اإلى  لفتا  الأمر، 
مع العديد من املواقع الأخرى وقريبا 
ويدر�س  كبري،  اإعللالن  لديه  �سيكون 
اإن�ساء من�سة خا�سة يف  اإمكانية  اأي�سا 

امل�ستقبل القريب.
واأ�ساف اأن تويرت مي�سي اإلى اأبعد من ذلك 
يف حظر حرية التعبري، واليوم ين�سق 
العاملون يف تويرت مع الدميقراطيني 
والي�ساريني الراديكاليني لإزالة ح�سابه 

من املن�سة لإ�سكاته ح�سب قوله.
كوهني،  مايكل  قلللال  جللانللبلله،  مللن 
الأمريكي  للرئي�س  ال�سابق  املحامي 

ب�سهادته  �سيديل  اإنه  وليته  املنتهية 
ارتكبها  حمددة  غري  خمالفات  ب�ساأن 

ترامب وعائلته.
اإنه وافق على التعاون  وقال كوهني، 
احلكومية  الللوكللالت  من  العديد  مع 
لالإدلء ب�سهادته  ب�ساأن  تلك املخالفات 
اأ�سا�سي،  اإنه �سيفعل هذا ب�سكل  وتابع 
وعائلته حاولوا، وحل�سن  ترامب  لأن 
دميقراطية  تدمري  يف  ف�سلوا  احلللظ، 

اأمريكا.
�سي  بللي  اإن  اإ�للس  اإم  قناة  مذيع  اأمللا 
ندد  فلقد  �سكاربورو  جو  الأمريكية، 
بتعامل ال�رسطة الناعم مع املتمردين، 

الذين اقتحموا مبنى الكونغر�س.
على  عنيفا  هجوما  �سكاربورو  و�سن 
�رسطة الكابيتول انتقد فيه معايريها 
املزدوجة الفظيعة ب�سبب ت�ساهلها مع 

املقتحمني، م�سريا اإلى اأنهم لو كانوا 
من  قن�سهم  لتم  م�سلمني  اأو  ال�سود  من 

اأ�سطح املباين.
مع  ال�رسطة  تعامل  طريقة  واأثلللارت 
الوليات  يف  وا�سعا  جدل  املقتحمني 
املتحدة، اإذ  متت املقارنة بني تعاملها 
لرتامب  املوؤيدين  ال�سغب  مثريي  مع 
حياة  حركة  حمتجي  مللع  وتعاملها 
ال�سود مهمة يف وا�سنطن خالل ال�سيف 

املا�سي.
رئي�س  اتهم  الدولية  الفعل  ردود  ويف 
الوزراء الكندي جا�سنت ترودو الرئي�س 
الأمريكي املنتهية وليته دونالد ترامب 

بالتحري�س على اأعمال ال�سغب 
وقال ترودو اإنه �سدم لروؤية متطرفني 
بهذا  الت�رسف  على  ترامب  حر�سهم 
القدر من العنف لتخريب الكابيتول، 
م�سيفا اأنه من املهم للغاية اأن يتحمل 
اجلميع امل�سوؤولية واأنه يجب اأن يختار 
اجلميع كلماته جيدا ويتخذ اخليارات 
ال�سحيحة للجمع بني النا�س واحرتام 
خمتلف وجهات النظر وعدم ترك م�ساحة 

للكراهية والتطرف والعنف.
ويف برلني اأعربت املانيا عن رغبتها يف 
التعاون الوثيق مع الوليات املتحدة 

على خطة مار�سال للدميقراطية.
هايكو  الأملاين  اخلارجية  وزير  واأكد 
املجال  ف�سح  عدم  �رسورة  على  ما�س 
لفتا  الليربالية،  الدميقراطية  لأعداء 
اإلى اأن هذا ينطبق على اأملانيا واأوروبا 
بقدر ما ينطبق على الوليات املتحدة، 
دعم  على  العتماد  ميكنه  بايدن  واأن 
اأملانيا، معتربا اأنه ل توجد دميقراطية 
يف اأوروبا دون دميقراطية يف الوليات 

املتحدة.
وكانت خطة مار�سال برناجما اأمريكيا 
�ساعد الدول الأوروبية يف اإعادة بناء 
العاملية  احلللرب  بعد  اقت�ساداتها 
الثانية، وا�ستفادت منه اأملانيا ب�سكل 

خا�س.
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خارجية
شؤون

رئيس لجنة االستخبارات: يجب التحرك لتنحية الرئيس

بايدن: الكونغرس معني بعزل ترامب

باكستان: 
منظمات غير 

حكومية تسعى 
لتشويه سمعتنا

لالأمم  تابعة  جلنة  باك�ستان  دعت 
الو�سع  مراجعة  اإللللى  املتحدة 
املتحدة  الأمللم  لللدى  ال�ست�ساري 
ملللجللمللوعللة مللن املللنللظللمللات غري 
حملة  يف  املللتللورطللة  احلكومية 

ت�سويه �سمعة باك�ستان.
لدى  الباك�ستاين  ال�سفري  ولفت 
الأمللللم املللتللحللدة مللنللري اأكللللرم يف 
ر�سالته املوجهة اإلى رئي�س جلنة 
لدى  احلكومية  غللري  املنظمات 
اإلى  اآدم  الأمم املتحدة حممد �سالم 
ملراقبة  الأوروبية  املنظمة  تقرير 
ك�سفت  التي  امل�سللة  املعلومات 
وزعزعة  لتقوي�س  الهند  خطط 
جنحت  حيث  باك�ستان،  ا�ستقرار 
حملة  واإف�سال  ك�سف  يف  املنظمة 
عملت  عامًا  ع�رس  خم�سة  عمرها 
على ت�سويه �سمعة باك�ستان واإقليم 

ك�سمري يف املحافل الدولية.
ملراقبة  اأوروبلللي  خمترب  وك�سف 
طبيعة  بروك�سل،  يف  املعلومات 
كرونيكالز«  اإنديان  »ذا  عمل حملة 
بت�سليل  قامت  اإنللهللا  قالت  التي 
الأوروبللي والأمللم املتحدة  الحتاد 
اإعالمية  و�سيلة   750 من  اأكرث  عرب 
�سد  للح�سد  وهللملليللة،  حمللللليللة 

باك�ستان.

خامنئي: لسنا
مستعجلين لعودة أميركا 

لالتفاق النووي
املللر�للسللد  يللخللف  مل 
الإيللللللللللللراين علللللي 
خللامللنللئللي، رغللبللة 
تظل  اأن  يف  بلللالده 
التزامات  اأي  خارج 
جتللللاه بللرنللاجمللهللا 
ي�سمح  ما  النووي، 
له بزيادة نفوذها يف 
مع  خا�سة  املنطقة 
�سعود اإدارة اأمريكية 
اأمامها  ت�سع  جديدة 
اأولللويللة احلللوار مع 
�إير�ن دون �أي �رشوط 

بدورها  تعلق  ما  اأو  ال�ساروخي  برناجمها  ب�ساأن  وا�سحة 
الإقليمي.

لعودة  م�ستعجلني  لي�سوا  الإيرانيني  اأن  خامنئي  واأكللد 
الوليات املتحدة اإلى التفاق النووي، ويطالبون قبل ذلك 
برفع العقوبات الأمريكية عن اإيران وقال اإن الأمر ل يتعلق 
بعودة الوليات املتحدة من عدمها واأ�ساف اأن مطلب طهران 
من  م�سلوب  اأن هذا حق  موؤكدا  العقوبات  رفع  املنطقي هو 

الأمة الإيرانية.
ويعتقد مراقبون اأن املر�سد الإيراين يريد اأن ي�سع الرئي�س 
اأن  بعد  ال�سغط  واإدارته حتت  بايدن  اجلديد جو  الأمريكي 
كان ال�سغط م�سلطا على اإيران يف فرتة حكم دونالد ترمب 

حتت وقع العقوبات املت�ساعدة.

متوعدًا بزيادة األسلحة االستراتيجية النووية

كيم جونغ: أميركا عدونا األكبر
جونغ  كيم  ال�سمالية  كوريا  زعيم  و�سف 
اأون، الوليات املتحدة باأنها العدو الأكرب، 
وقال اإن على وا�سنطن التخلى عن �سيا�ساتها 

العدائية لتح�سني العالقات مع بالده.
الكورية  املركزية  الأنللبللاء  وكالة  وذكللرت 
اأدلى  ت�رسيحات  قال يف  كيم  اأن  ال�سمالية، 
بيونغ  يف  احلاكم  للحزب  موؤمتر  خالل  بها 
الأمريكية حيال بالده لن  ال�سيا�سة  اإن  يانغ 
تتغري بغ�س النظر عن �ساكن البيت الأبي�س.

يف املقابل اأكد زعيم كوريا ال�سمالية اأن بالده 
من  كل  مع  عالقاتها  تطوير  موا�سلة  تنوي 

رو�سيا وال�سني.
الكوري  الرئي�س  قللال  مت�سل  �سعيد  على 
قوة  زيللادة  على  �ستعمل  بللالده  اإن  ال�سمايل 
اأ�سلحتها ال�سرتاتيجية النووية ومداها الذي 
يجب اأن ي�سل اإلى خم�سة ع�رس األف كيلومرت، 

مع تقلي�س حجمها ووزنها.
قطاع  اأمللام  الرئي�سي  الهدف  اأن  كيم  وذكللر 
تطوير  زيللادة  هو  الع�سكرية  ال�سناعات 
اأ�سلحة  وابتكار  الع�سكرية  التكنولوجيا 
ومعدات متطورة جلعل اجلي�س الكوري قويا 

وع�رسيا.
الهدف  اأن  ال�سمايل  الكوري  الزعيم  واأعلن 
تزويد  من  التمكن  هو  القريب  امل�ستقبل  يف 
يحتوي  براأ�س حربي  ال�سرتاتيجية  الأ�سلحة 

على وحدة توجيه فرط �صوتية.

لندن تشهد موجة واسعة من الوباء

العاملية  ال�سحة  ملنظمة  الللعللام  املللديللر  توقع 
تيدرو�س غيربي�سو�س، اأن يتم حتديد مواعيد ال�سفر 
كورونا،  فريو�س  من�ساأ  يف  للتحقيق  ال�سني  اإلللى 

الأ�سبوع املقبل، يف مهمة طال انتظارها.
وكان تيدرو�س قد قال يف وقت �سابق من هذا الأ�سبوع 
اإنه ي�سعر بخيبة اأمل كبرية لأن ال�سني مل تاأذن بعد 
يف  للتحقيق  الدوليني  اخلللرباء  من  فريق  بدخول 

احلالت املبكرة لكوفيد19-.
مدينة  يف  مرة  لأول  ظهر  الفريو�س  اأن  وُيعتقد  هذا 
ووهان و�سط ال�سني يف اأواخر عام 2019، ومنذ ذلك 
يقرب  ما  واأ�ساب  العامل  م�ستوى  على  انت�رس  احلني 

من 88 مليون �سخ�س وقتل حوايل مليوين �سخ�س.
اأعلن عمدة لندن �سادق خان  على اجلانب الأوروبي 
عن وقوع حادث كبري يف العا�سمة الربيطانية اأم�س 
كورونا،  لفريو�س  ال�رسيع  التف�سي  جللراء  الول، 
حمذرا من اأن هيئة اخلدمات ال�سحية الوطنية التي 
ل�صغوط  تعر�صها  خماطر  تو�جه  �لدولة  تديرها 
كما  مبهامها  القيام  عن  عاجزة  جتعلها  قد  هائلة 

ينبغى.
وذكرت وكالة بلومبريغ لالأنباء اأن اإعالن خان ميثل 
لندن،  ل�سكان  الفريو�س  تهديد  ب�ساأن  �سارما  راأيا 
تت�ساعد  حيث  �سخ�س،  ماليني   9 عددهم  البالغ 

�ل�صغوط على �مل�صت�صفيات وخدمات �لإ�صعاف.
من  حدث  باأنه  ر�سميا  الكبري  احلادث  تعريف  ويتم 
اأو  اإرباكا  اأو  اأو تلفا  اأن ي�سمل �رسرا بالغا  املرجح 
خطرا هائال على احلياة العامة اأو ال�سالح العام اأو 

اخلدمات ال�رسورية اأو البيئة اأو الأمن القومي.

»الصحة العالمية«: لجنة للتحقيق بمنشأ 
كورونا في الصين

• اإحدى جل�سات الكوجنر�س• جو بايدن

• تر�سانة كوريا ال�سمالية

• ال�سني تواجه كورونا

• علي خامنئي



12
info@alshahedkw.com

العدد )4330( األحد 10 يناير 2021
www.alshahedkw.com

رياضيـــة
شؤون

التضامن وبرقان يتنافسان على المركز الثالث

القادسية والكويت في نهائي كأس سمو ولي العهد الثالثاء المقبل
والكويت  القاد�سية  فريقا  �سعد 
الى نهائي كاأ�س �سمو ويل العهد، 
ال�سنوات  خ���ال  ت��ع��ودن��ا  ك��م��ا 
الكرة  قطبا  يكون  ان  االخ���رة 
اأغ��ل��ى  ن��ه��ائ��ي��ات  يف  الكويتية 
امللكي  يلتقي  و�سوف  البطوالت 
بالكاأ�س  الفوز  اجل  من  والعميد 
الغالية الثاثاء املقبل 12 يناير 

احلايل.
بعد  النهائي  الى  القاد�سية  تاأهل 
ان تخطى الت�سامن بهدفني مقابل 
ال �سيء �سجلهما عبدالعزيز وادي 
االول  ال�شوط  من   3 الدقيقة  يف 
 27 الدقيقة  يف  ترا�سي  ولوران�س 

من ال�شوط نف�شه.
ج����اءت امل����ب����اراة م��ت��و���س��ط��ة 
القاد�سية  وح�سمها  امل�ستوى 
ب���اق���ل جم���ه���ود ب��ع��دم��ا جنح 
هدف  بخطف  وادي  عبدالعزيز 
العبي  عزمية  م��ن  احبط  مبكر 
ال��ت�����س��ام��ن وم��ن��ح االف�����س��ل��ي��ة 
اجل  من  لي�سغط  امللكي  لاعبي 
النتيجة  وتاأمني  االهداف  زيادة 
ن�سبيا  ما  الى حد  تفوقه  وو�سح 
الهدف  ترا�سي  لوران�س  وا�ساف 
كرة  من   27 الدقيقة  يف  الثاين 
لت�سكن  اجلميع  من  مرت  ثابتة 
�سارت  ثم  الت�سامن  مرمى  �سباك 
الفريقني  بني  �سجاال  امل��ب��اراة 
من  اك��ر  امللكي  العبو  وا�ساع 
حتى  االه���داف  ل��زي��ادة  فر�سة 

وبذلك   0-2 امل��ب��اراة  انتهت 
على  برقان  مع  الت�سامن  �سيلعب 

الثالث. املركز 
الكويت  حلق  الثاين  اللقاء  ويف 
بالقاد�سية الى النهائي بعد فوزه 

ال  دون  اي�سا  بهدفني  برقان  على 
يف  الهاجري  فهد  �سجلهما  �سيء 
يف  �سعيد  وجمعة   30 الدقيقة 

الدقيقة 45 من نف�س ال�شوط.
املباراة جاءت مثرة يف بدايتها 

وو���س��ح��ت رغ��ب��ة ال��ف��ري��ق��ني يف 
كفته  كانت  الكويت  ان  اال  الفوز 
طريق  عن  و�سغط  فنيا  االرج��ح 
العكاي�شي  واحمد  �شعيد  جمعة 
زايد ودميبلي،  في�سل  الى جانب 

يف املقابل حاول برقان ا�ستغال 
قدرات كويف وجيوفاين مع خالد 
العميد  �سغط  وو�سط  يحيى  بن 
برقان  العب  عليان  احمد  ارتكب 
خطاأ تلقى عليه بطاقة �سفراء لكن 

احلكم جلاأ »للفار« وطرد الاعب.
اداء  على  تاأثره  لذلك  كان  ولقد 
ارت��ب��ك��ت خطوطه  ال���ذي  ب��رق��ان 
ب�شورة  ن�شط  الثاين  ال�شوط  ويف 
حماوالته  جميع  ان  اال  وا�سحة 

مدافعي  ام���ام  بالف�شل  ب���اءت 
 0-2 امل��ب��اراة  لتنتهي  الكويت 
برقان  يلتقي  وبذلك  للكويت، 
للمناف�سة على املركز الثالث مع 

الت�سامن.

كوفي: نسعى لتتويج جهودنا بالمركز 
الثالث في كأس ولي العهد

العميد والجهراء يلتقيان القرين وبرقان
في دور الـ8 لدوري السلة

اأنهم  ب��رق��ان،  حم��رف  ك��ويف  نيكوال�س  اأك��د 
يطمحون لتتويج جهودهم منذ بداية املو�سم، 
ويل  بكاأ�س  الثالث  املركز  اقتنا�س  اأجل  من 
خ�سارة  عقب  ت�رصيح  كويف يف  وقال  العهد. 
اإن  النهائي،  ن�سف  يف  الكويت  ام��ام  فريقه 
التي جاءت  الطرد  بحالة  �سلبا  تاأثر  فريقهم 
واأ�ساف  العميد.  بحجم  مناف�س  امام  مبكرة 
خال  العميد  جم���اراة  وحاولنا  »اجتهدنا 
املباراة، اإال اأن الطرد اإلى جانب االإرهاق الذي 

يعاين منه الاعبون يف ظل �سغط املباريات، خا�سة 
مع خو�سنا اأ�سواطا اإ�سافية يف اآخر مباراتني، كلها 
اأن »برقان قادر  اأثرت علينا«. وتابع كويف  عوامل 
على تقدمي االأف�سل فيما هو قادم من مناف�سات من 
اأجل ال�سعود للدوري املمتاز واملناف�سة وكذلك يف 

كاأ�س ويل العهد«.
واأكد اأن اقتنا�س املركز الثالث يف كاأ�س ويل العهد 
هدف ي�سعون لتحقيقه لتتويج جهودهم، كما اأنه 

�سيكون دافعا لهم يف القادم من اال�ستحقاقات.

ال�سلة  كرة  لدوري  الثمانية  دور  مباريات  �سمن 
والن�سف  اخلام�سة  يف  االول  لقاءان  اليوم  يقام 
مبجمع  االحت��اد  ب�سالة  والقرين  الكويت  بني 
�سعوبة  ميثل  لقاء  وهو  العبدالله  �سعد  �ساالت 
جمموعة  ي�سم  العميد  ان  اذ  القرين،  فريق  على 
الكويت  يف  ال�سلة  كرة  العبي  اف�سل  من  كبرة 
وال  الوطني  املنتخب  �سفوف  �سمن  ومعظمهم 
امام  امللعب  اغ��اق  �سيحاول  القرين  ان  �سك 
الى  يتحول  املنطقة  ب��دف��اع  العميد  الع��ب��ي 
فيها  يكون  التي  الفرات  بع�س  يف  لرجل  رجل 
الهجوم  يف  و�سيعتمد  الهجوم  حالة  يف  الكويت 
فاإن  الكويت  فريق  اما  املرتدة،  الهجمات  على 
العبيه  فلدى  �سعبًا  لي�س  له  بالن�سبة  اللقاء 
على  القدرة  لديه  منهم  والبع�س  عالية  مهارات 

زوايا  جميع  من  الثاثية  الحراز  الكرة  ت�سويب 
دفاعه مركبة ومن  ان طريقة  الى  ا�سافة  امللعب 
ال�سعب اخراقها اال اذا كان لدى القرين العبون 
يتميزون باملراوغة ومع ذلك العميد يعتمد على 

�سلته ب�سورة ممتازة. التغطية حتت 
على  والن�سف  ال�سابعة  يف  يقام  الثاين  واللقاء 
نف�س ال�سالة عقب انتهاء مباراة العميد والقرين 
للعميد  القوي  املناف�س  اجل��ه��راء  بني  وجتمع 
ينطبق  وما  برقان  وفريق  اللقب  على  والقاد�سية 
من  املباراة  هذه  على  ينطبق  االول  اللقاء  على 

النواحي الفنية بني اجلهراء وبرقان.
قدرات  لديهم  االحمر  الق�رص  ابناء  ان  واحلقيقة 
متميزة ولن يجدوا �سعوبة يف تخطي برقان الذي 
ي�سعى الن يوقف تقدم اجلهراء مبا له من امكانات.

زايد: نعد جمهور الكويت
بكأس ولي العهد

جمهور  الكويت،  العب  زاي��د،  في�سل  وعد 
ويل  كاأ�س  لقب  بتحقيق  االأبي�س  وع�شاق 

العهد يف ن�سختها ال�28.
فوز  عقب  اإعامي،  ت�رصيح  يف  زايد  واأ�سار 
الى  برقان،  على  النهائي  قبل  يف  فريقه 
بالفرة  كبرة  م�ستويات  قدم  مناف�سهم  اأن 
اأو  الت�سنيف  دوري  يف  �سواء  املا�سية، 
على  اأدل  ولي�س  العهد  ويل  كاأ�س  مناف�سات 

ذلك من و�سولهم للدور ن�سف النهائي.
واأ�شاف »ح�شمنا املباراة من ال�شوط االأول، 
طبيعي  اأمر  الثاين  بال�شوط  االأداء  وتراجع 

لتحقيق الفريق لهدفه«.
النهائي  يف  القاد�سية  مواجهة  اأن  وتابع 
»دائما ما ت�شهد حتفظا من الطرفني، واعدا 
بتحقيق  البي�شاء  القلعة  وع�شاق  جمهور 

االأهم والفوز بالنهائي واإهدائهم اللقب«.

عبداهلل جمالي يحّكم
في الدوري البحريني

األبيض والبرتقالي فازا على خيطان 
والقرين في ممتاز اليد

اليد  لكرة  الكويت  نادي  فريق  وا�سل 
وحافظ  املمتاز  الدوري  يف  انت�ساراته 
على  فوزه  بعد  للدوري  �سدارته  على 
على  العميد  �سيطر   ،20-39 خيطان 
�رصيعًا  اداء  وق��دم  امل��ب��اراة  جمريات 
وارتبك فريق خيطان واختل دفاعه على 
خيطان  مرمى  الكويت  فامطر  الدائرة 
ب��االه��داف وخ���ارج ف��ائ��زًا ب��ف��ارق 19 

هدفًا.
على  الكويت  حافظ  النتيجة  وبهذه 
جتمد  فيما  نقطة   18 بر�سيد  �سدارته 

ر�سيد خيطان عند نقطة واحدة وظل يف 
املركز االخر من الرتيب العام.

القرين  على  كاظمة  فريق  اي�سًا  وفاز 
قدم  ان  بعد   20-23 اأه��داف   3 بفارق 
فيه  جن��ح  متكافئًا  عر�سا  الفريقان 
ان  يف  ال��ث��اين  ال�����ش��وط  خ��ال  كاظمة 

اللقاء ل�ساحله. بقوة وينهي  ي�سغط 
الى  كاظمة  ر�سيد  ارتفع  النتيجة  وبهذه 
بقائمة  الثالث  املركز  حمتًا  نقطة   11
القرين  بالدوري ومازال  العام  الرتيب 

يف املركز ال�سابع بنقطتني.

القدم،  لكرة  البحريني  االحتاد  اأ�سند 
مهمة اإدارة مباراة املنامة واملالكية، 
املمتاز  حمد  ب��ن  ن��ا���رص  دوري  يف 
عبدالله  الكويتي  للحكم  القدم،  لكرة 

جمايل.
ي�ستعني  التي  االأولى  املرة  وهذه هي 
من  بحكام  البحريني،  االحت��اد  فيها 
اخلارج، منذ عدة موا�سم، حيث اعتمد 
التحكيم  على  املا�سية  ال��ف��رة  يف 

املحلي يف جميع م�سابقاته.
حكًما  ج��م��ايل  ع��ب��دال��ل��ه  و���س��ي��ك��ون 
مل��واج��ه��ة امل��ن��ام��ة وامل��ال��ك��ي��ة يف 
�ساح  مب�ساعدة  اخلام�سة  اجل��ول��ة 

الرابع  واحلكم  �سيف  واأحمد  جناحي 
حممد بونفور ومراقب املواجهة جنم 

يو�سف.
واالأه��ل��ي  البديع  م��ب��اراة  و�سيدير 
و�سي�ساعده  قا�سم،  عبدالله  احلكم 
واحلكم  �سعد  وعلي  علوي  في�سل 
اللقاء  ومراقب  خليل،  اأحمد  الرابع 

حممد ح�سني.
والب�سيتني،  النجمة  مواجهة  اأم��ا 
اإدري�����س  اأ���س��ام��ة  احل��ك��م  ف�سيديرها 
واأحمد  �سالح  عبدالله  و�سي�ساعده 
جابر واحلكم الرابع اإ�سماعيل حبيب، 

و�سراقب اللقاء خالد العان.

• عبدالله جمايل

• كويف مع زمائه

• جانب من لقاء �سابق للكويت والقرين

• جانب من لقاء الكويت وبرقان • جانب من لقاء القاد�سية والت�سامن

• في�سل 
زايد
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• منتخب قطر

ت�شتحوذ امل�ش�رك�ت العربية يف بطولة ك�أ�س 
دائم�  كبري  اهتم�م  على  اليد  لكرة  الع�مل 
بف�شل تزايد �شعبية اللعبة على مدار العقدين 
التي  الب�شم�ت  م��ع  وخ��شة  امل��شيني، 
تركته� منتخب�ت م�رص وتون�س وقطر يف هذه 

البطولة خالل العقدين امل��شيني.
وعندم� تنطلق فع�لي�ت بطولة ك�أ�س الع�مل 
البطولة  �شت�شهد   ،»2021 »م�رص  الق�دمة 
م�ش�ركة 6 منتخب�ت مع ازدي�د عدد املنتخب�ت 
امل�ش�ركة يف البطولة اإلى 32 منتخب� للمرة 

الأولى.
فيه�  ي�ش�رك  التي  الأولى  لي�شت املرة  وهذه 
بن�شخة  العربية  املنتخب�ت  من  العدد  هذا 
الرقم   2003 ن�شخة  �شهدت  حيث  واح��دة، 
القي��شي لعدد ممثلي الكرة العربية يف ن�شخة 
اليد، وذلك عندم� خ��شت  واحدة مبوندي�ل 
وتون�س  واجلزائر  »م�رص  هي  منتخب�ت،   7
والكويت«  وق��ط��ر  وال�شعودية  وامل��غ��رب 
على  ا�شتحوذت  بعدم�  البطولة  فع�لي�ت 
جميع املق�عد الأربعة لق�رة اأفريقي� يف تلك 

الن�شخة واملق�عد الثالثة لق�رة اآ�شي�.
املنتخب�ت  م��ن  ال��ع��دد  ه��ذا  م�ش�ركة  وم��ع 
الأي�م  خالل  املرتقبة  الن�شخة  يف  العربية 
املقبلة، واإق�مة البطولة يف م�رص، ت�شتحوذ 
اأكرب  اهتم�م  على  البطولة  من  الن�شخة  هذه 
للمنتخب  ال��رائ��ع��ة  الب�شمة  بعد  ل�شيم� 
القطري يف ن�شخة 2015 على اأر�شه والإجن�ز 
الذي حققته اليد امل�رصية يف 2019 ب�إحراز 
 »1998 »مواليد  ال�شب�ب  موندي�ل  برونزية 
»مواليد  الن��شئني  موندي�ل  بلقب  والفوز 

.»2000
الث�ين  القطري ب�ملركز  وك�ن فوز املنتخب 
يف ن�شخة 2015 هو الأف�شل حتى الآن يف ت�ريخ 
الع�ملية،  ب�لبطولة  العربية  امل�ش�رك�ت 
ولكن اأول ب�شمة ب�رزة للمنتخب�ت العربية يف 
املوندي�ل ك�نت عن طريق املنتخب امل�رصي 
 2001 ن�شخة  الرابع يف  املركز  احتل  عندم� 
التون�شي يف  بفرن�ش� وهو م� كرره املنتخب 

ن�شخة 2005 على اأر�شه.
وي�شتحوذ املنتخب امل�رصي اأي�ش� على الرقم 
جميع  بني  من  امل�ش�رك�ت  لعدد  القي��شي 
البطولة  يخو�س  حيث  العربية  املنتخب�ت 
اأول  ك�ن  ب�أنه  علم�  ت�ريخه،  يف   16 للمرة 
بطولت  يف  م�ش�ركة  العربية  املنتخب�ت 
الع�مل لليد، وذلك من خالل ن�شخة 1964 يف 

ت�شيكو�شلوف�كي�.
وال�شطور الت�لية تو�شح بع�س احلق�ئق عن 
اليد  موندي�ل  يف  العربية  امل�ش�رك�ت  �شجل 
على مدار ت�ريخ اللعبة طبق� لرتتيب الظهور 
فيه�  امل�ش�رك�ت مب�  البطولة وعدد هذه  يف 

امل�ش�ركة املرتقبة يف »م�رص 2021«:

املنتخب امل�رصي
عدد امل�ش�رك�ت: 16 ن�شخة.

اأول م�ش�ركة: 1964 »املركز الرابع ع�رص«
اأحدث م�ش�ركة �ش�بقة: 2019 »املركز الث�من«

اأف�شل النت�ئج: املركز الرابع يف 2001

املنتخب التون�شي
عدد امل�ش�رك�ت: 15 ن�شخة.

اأول م�ش�ركة: 1967 »املركز اخل�م�س ع�رص«.
اأحدث م�ش�ركة �ش�بقة: 2019 »املركز الث�ين 

ع�رص«.
اأف�شل النت�ئج: املركز الرابع يف 2005.

املنتخب اجلزائري 
عدد امل�ش�رك�ت: 15 ن�شخة.

اأول م�ش�ركة: 1974 »املركز اخل�م�س ع�رص«.
اأحدث م�ش�ركة �ش�بقة: 2015 »املركز الرابع 

والع�رصون«.
اأف�شل النت�ئج: املركز الث�لث ع�رص يف 2001.

املنتخب الكويتي
عدد امل�ش�رك�ت: 8 ن�شخ.

اأول م�ش�ركة: 1982 »املركز اخل�م�س ع�رص«.

»املركز   2009 �ش�بقة:  م�ش�ركة  اأح���دث 
والع�رصون«. الث�ين 

يف  ع�رص  اخل�م�س  املركز  النت�ئج:  اأف�شل 
.1982

املغربي املنتخب 
7 ن�شخ. عدد امل�ش�رك�ت: 

ال��ث���ين  »امل��رك��ز   1995 م�����ش���رك��ة:  اأول 
والع�رصون«.

»املركز   2009 �ش�بقة:  م�ش�ركة  اأح���دث 
الع�رصون«.

يف  ع�رص  ال�ش�بع  املركز  النت�ئج:  اأف�شل 
.1999

ال�شعودي املنتخب 
9 ن�شخ. عدد امل�ش�رك�ت: 

احل���دي  »امل��رك��ز   1997 م�����ش���رك��ة:  اأول 
والع�رصون«.

»املركز   2019 �ش�بقة:  م�ش�ركة  اأح���دث 
والع�رصون«. احل�دي 

.2003 اأف�شل النت�ئج: املركز الع��رص يف 

القطري املنتخب 
8 ن�شخ. عدد امل�ش�رك�ت: 

ال�ش�د�س  »امل��رك��ز   2003 م�ش�ركة:  اأول 
ع�رص«.

»املركز   2019 �ش�بقة:  م�ش�ركة  اأح���دث 
ع�رص«. الث�لث 

.2015 اأف�شل النت�ئج: املركز الث�ين يف 

البحريني املنتخب 
4 ن�شخ. عدد امل�ش�رك�ت: 

الث�لث  »امل��رك��ز   2011 م�ش�ركة:  اأول 
والع�رصون«.

»املركز   2019 �ش�بقة:  م�ش�ركة  اأح��دث 
الع�رصون«.

اأف�شل النت�ئج: املركز الع�رصون يف 2019.

• ج�نب من لق�ء العربي والأهلي

العربي يفوز على األهلي.. وأم صالل يتغلب على الخور

الدحيل يغرق شباك الوكرة بثمانية 
أهداف في الدوري القطري

ريمة الحوسني تنال عضوية لجنة 
الصحة والطب في »الوادا«

�شحق الدحيل �شيفه الوكرة، بنتيجة 8-1، اأول اأم�س، 
�شمن من�ف�ش�ت اجلولة 13 من دوري جنوم قطر لكرة 
27 نقطة يف املركز  اإلى  القدم. ورفع الدحيل ر�شيده 
والذي  ال�سد،  املت�سدر  خلف  نقاط   8 بف�رق  الث�ين، 
الآخر،  اجل�نب  وعلى   ،0-8 ال�شيلية  �شحق  قد  ك�ن 

جتمد ر�شيد الوكرة عند 13 نقطة يف املركز الت��شع.
اإدميل�شون  تقدم الدحيل يف الدقيقة الث�نية عن طريق 
جونيور، قبل اأن ي�شيف دودو تريندادي الهدف الث�ين 

يف الدقيقة الث�لثة.
الهدف  الت��شعة، ع�د تريندادي لي�شيف  الدقيقة  ويف 
اإدميل�شون  ي�شجل  اأن  قبل  لفريقه،  والث�لث  له  الث�ين 
 16 و  الع��رصة  الدق�ئق  متت�لية يف  اأهدف   3 جونيور 
الوحيد يف  الوكرة  هدف  يطو  بن  و�شجل حممد  و19. 
ال�ش�ئع  من  بدل  املحت�شب  الوقت  من  الأولى  الدقيقة 
علي،  املعز  �شجل   ،70 الدقيقة  ويف  الأول.  لل�سوط 
الهدف ال�ش�بع من �رصبة جزاء، قبل اأن يختتم تريندادي 
له  الث�لث  ب�لهدف   72 الدقيقة  يف  الأه��داف  مهرج�ن 
ب�لدوري  انت�ش�راته  العربي  وا�شل  لفريقه.  والث�من 
القطري وحقق الفوز الرابع على التوايل، على ح�ش�ب 
الأهلي بنتيجة »1-0«، اأول اأم�س، ب�شت�د حمد الكبري، 

يف اإط�ر مب�ري�ت اجلولة 13 من امل�ش�بقة.
اأحرز حممد �شالح النيل هدف العربي واللق�ء الوحيد 
متو�شطة  ج���ءت  التي  املب�راة،  من   20 الدقيقة  يف 

امل�شتوى.

وتب�دل لعبو الفريقني ال�شيطرة على جمري�ت الأمور، 
ف�شل  بينم�  مبكر،  هدف  اإح��راز  يف  العربي جنح  لكن 
اإدارك التع�دل وب�ءت كل حم�ولته ب�لف�شل  الأهلي يف 

اأم�م �شمود دف�ع العربي.
وبهذه النتيجة، وا�شل العربي انتف��شته بعد خ�ش�رة 
الرابع  الفوز  العربي  وحقق  ال�شد،  اأم�م  الأمري  ك�أ�س 

على التوايل بعد نه�ئي الك�أ�س.
للمركز  به�  تقدم  نقطة   15 اإلى  ر�شيده  العربي  ورفع 
ال�ش�بع، بينم� جتمد ر�شيد الأهلي عند 22 نقطة بقي 

به� يف املركز اخل�م�س بجدول الرتتيب.
حقق اأم �شالل فوًزا ثميًن� على اخلور، بنتيجة »0-1«، 
م�ش�ء ام�س الول، على �شت�د عبد الله بن خليفة بن�دي 
للدوري  ال�13  اجلولة  مب�ري�ت  اإط���ر  يف  الدحيل، 
اأم  لعب  مورينو،  ك�يكي  الربازيلي  �شجل  القطري. 
�شالل هدف فريقه الوحيد، يف الدقيقة »14« من ركلة 
جزاء. ج�ءت املب�راة متو�شطة امل�شتوى تب�دل خالله� 

الفريق�ن ال�شيطرة على جمري�ت الأمور.
ربع  اأول  يف  مبكر  هدف  ت�شجيل  يف  �شالل  اأم  وجنح 
�ش�عة وح�فظ عليه طيلة اأوق�ت اللق�ء على الرغم من 

املح�ولت املكثفة للخور.
نقطة   13 اإلى  �شالل  اأم  ر�شيد  ارتفع  النتيجة،  وبهذه 

تقدم به� للمركز الت��شع بف�رق الأهداف عن الوكرة.
يف  بها  ظل  نقاط،   7 عند  اخل��ور  ر�شيد  جتمد  بينم� 

املركز احل�دي ع�رص »قبل الأخري«.

رئي�شة  احلو�شني،  د.رمية  ح�زت 
ملك�فحة  الإم����رات���ي���ة  ال��ل��ج��ن��ة 
ال�شحة  جلنة  ع�شوية  املن�شط�ت، 
وال��ط��ب وال��ب��ح��وث يف ال��وك���ل��ة 
املن�شط�ت  ملك�فحة  ال��دول��ي��ة 
امراأة  اأول  بذلك  لت�شبح  »ال��وادا«، 
يف  الع�شوية  ه��ذه  ت��ن���ل  عربية 

اإجن�ز جديد لالإم�رات.
اللجنة  ع�شوية  على  رمية  وح�شلت 
من  تر�شيحه�  بعد  �شنوات،   3 ملدة 
ج�نب الهيئة الع�مة للري��شة واملكتب 
الدولية  للوك�لة  الت�بع  الآ�شيوي 
ملك�فحة املن�شط�ت »الوادا«. وك�نت 
برئ��شة   ،2019 يف  ف�زت  قد  رمية، 
على  للق�ش�ء  الدعم  �شندوق  جلنة 
املن�شط�ت ب�لري��شة الت�بعة ملنظمة 
الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثق�فة 
ال��دول  ت�شويت  بعد  »اليون�شكو«، 
الأع�ش�ء ب�ل�شندوق يف النتخ�ب�ت، 
لت�شبح اأول امراأة تتولى املن�شب منذ 

ت�أ�شي�س ال�شندوق ع�م 2008.
ع�شوية  على  ح�شوله�  اإن  وق�لت 
كبريا  اإجن�����زا  يعترب  ال��ل��ج��ن��ة، 
امراأة  اأول  اأنه�  خ��شة  لالإم�رات، 

عربية تن�ل هذا املن�شب يف منظمة 
ع�ملية له� وزنه� و�شمعته�.

واأ�ش�رت اإلى اأن تواجده� يف ع�شوية 
اللجنة يعزز من مك�نة الدولة على 
عن  واأع��رب��ت  الع�ملي،  امل�شتوى 
للري��شة  الع�مة  للهيئة  تقديره� 
لهذه  تر�شيحه�  ل��دع��م  ب���ل��دول��ة 
اللجنة. وتعهدت مبوا�شلة جهوده� 
مك�فحة  على  العمل  يف  احلثيثة 

املن�شط�ت على امل�شتويني املحلي 
وال����دويل. واأ���ش���ف��ت: »وج���ودي يف 
اللجنة يعزز دورن� الفع�ل يف مك�فحة 
املن�شط�ت، و�ش�أعمل من خالل وجودي 
على امل�شتوى ال��دويل يف امل�ش�عدة 
على تعزيز وجود الإم�رات يف خ�رطة 
امل�شتوى  على  املن�شط�ت  مك�فحة 
ال�شحة  »جلنة  وت�بعت:  الع�ملي«. 
ال��وادا، تعمل  والبحوث يف  والطب 
وبدعم من جل�ن اأخرى على مت�بعة 
تطور املواد املحظورة يف الري��شة 
يف  التنفيذية  للجنة  ت�شليمه�  قبل 
الوك�لة لعتم�ده�، وفق التعريف�ت 
الع�ملية  امل��دون��ة  يف  امل��وج��ودة 

ملك�فحة املن�شط�ت«.
دائ��م  تن�شيق  وج��ود  على  واأك���دت 
ملك�فحة  الإم�راتية  اللجنة  بني 
الدولية  والوك�لة  املن�شط�ت، 
والت�ش�ميم  ب�لبحوث  يخت�س  فيم� 
يف  امل��رج��وة  الف�ئدة  تقدم  التي 
اإلى  املن�شط�ت،  مك�فحة  جم���ل 
املوؤمترات  ودعم  امل�ش�عدة  ج�نب 
والندوات  العمل  وور���س  العلمية 

والجتم�ع�ت.

• رمية احلو�شني

أبوظبي تستضيف النسخة الثالثة
من جزيرة النزال

ت��ت�����ش���رك دائ������رة ال��ث��ق���ف��ة 
ومنظمة  ب�أبوظبي،  وال�شي�حة 
القت�لية  للفنون  �شي«  اإف  »يو 
الن�شخة  لتنظيم  املختلطة، 
من  النزال  جزيرة  من  الث�لثة 
»يو اإف �شي«، والتي تنطلق يف 
جزيرة ي��س ب�أبوظبي، يوم 16 

ين�ير احل�يل.
���ش��ي«،  اإف  »ي����و  وت�����ش��ت��ه��ل 
مع   ،2021 لع�م  فع�لي�ته� 
نزالت ثالثية جزيرة النزال من 
اإف �شي، والتي ت�شهد عودة  يو 
اإل��ى  الأول���ى  للمرة  اجلم�هري 
فع�لي�ت يو اإف �شي، منذ بداية 

ج�ئحة »كوفيد-19«.
اإلى  �شي  اإف  يو  وتعود بطولت 
مقره� الع�ملي الآمن، يف �ش�لة 
الحت�د اأرين� اجلديدة، بجزيرة 
لت�شت�شيف  ب�أبوظبي،  ي��س 
3 ن��زالت ك��ربى خ��الل 7 اأي���م 
حم��دودة  اأع��داد  بح�شور  فقط، 
من امل�شجعني، يف اإجن�ز جديد 
بني  املثمر  للتع�ون  نتيجة 
الثق�فة  ودائ��رة  �شي«  اإف  »ي��و 

وال�شي�حة ب�أبوظبي.
وتق�م اأول بطولة يو اإف �شي لهذا 
ين�ير احل�يل،   16 يوم  الع�م، 
ليلة  �شي  اإف  ي��و  بطولة  م��ع 

والتي  الري�شة،  ل��وزن  القت�ل 
ه��ول��واي،  م�ك�س  ب��ني  جتمع 
امل�شنف الأول ع�ملي�، وخ�شمه 
الأمريكي ك�لفن كت�ر، امل�شنف 
���ش���د���ش���، ال����ذي اأع����رب عن 
اإظه�ر  على  وحر�شه  ت�شميمه 
مه�راته للفوز ب�للقب وانتزاعه 

من هولواي.
احل���يل،  ين�ير   20 ي��وم  ويف 
من�ف�شه  �شي�ش�،  م�يكل  يواجه 
القوي نيل م�جني، يف نزال فئة 
املق�تالن  ويدخل  الديك،  وزن 
منهم�  كل  حتقيق  بعد  احللبة 

الفوز يف 3 نزالت متع�قبة.

وتختتم فع�لي�ت ثالثية جزيرة 
���ش��ي، مع  اإف  ال��ن��زال م��ن ي��و 
بطولة يو اإف �شي 257، والتي 
�شت�شهد اإع�دة النزال بني البطل 
ودا�شنت  م�كجريغور  ك��ون��ور 

بورييه.
فئة  يف  ال�ش�بق  نزالهم�  ومنذ 
وزن الري�شة، الذي اأقيم يف ع�م 
2014، وجد بورييه �ش�لته يف 
وتغلب  اخلفيف،  ال���وزن  فئة 
الالعبني،  كب�ر  من  ع��دد  على 
وم�ك�س  ج�يثجي  ج��شنت  اأمث�ل 

هولواي.
فئة  عن  امل��وؤق��ت  اللقب  وح���ز 
وا�شل  فيم�  اخلفيف،  ال���وزن 
املخ�رصم  البطل  م�كجريغور، 
تقدمي  �شي،  اإف  يو  بطولت  يف 
توجت  التي  القوية  عرو�شه 
موؤخرا بهزمية دون�لد �شريوين، 

خالل 40 ث�نية فقط.
يو  رئي�س  واي���ت،  دان���  وق���ل 
ب�أن  للغ�ية  »�شعداء  �شي:  اإف 
ب�أ�شبوع  اجلديد،  ع�من�  ن�شتهل 
ثالثية  يف  املهمة  النزالت  من 
لع�ش�ق  لنقدم  النزال،  جزيرة 
جرعة  الع�مل  حول  �شي  اإف  يو 
من احلم��س مع جزيرة النزال«.
ال�شيبة،  علي  ق���ل  وب���دوره، 
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط���ع 
دائرة  يف  والت�شويق،  ال�شي�حة 
ب�أبوظبي:  وال�شي�حة  الثق�فة 
»ب��ع��د ال��ن��ج���ح ال��الف��ت ال��ذي 
حققته الن�شخت�ن ال�ش�بقت�ن من 
�شي،  اإف  يو  من  النزال  جزيرة 
اإلى ج�نب �شب�ق ج�ئزة الحت�د 
للفورمول  ال��ك��ربى  ل��ل��ط��ريان 
اأثبتت  موؤخرا،  اأقيم  ال��ذي   ،1
على  قدرته�  جم���ددا  اأب��وظ��ب��ي 
الع�ملية  الفع�لي�ت  ا�شت�ش�فة 
اآم��ن��ة  بيئة  �شمن  ال���ك���ربى، 

و�شحية«. • يو اف �شي ابوظبي - من�ف�ش�ت �ش�بقة

التعادل يفرض نفسه على مواجهات
كأس الخليج العربي

خرج الو�شل بتع�دل ثمني بدون 
اأهداف اأم�م �شيفه ال�ش�رقة، اأول 
اأم�س، يف ذه�ب دور الثم�نية من 
ك�أ�س اخلليج العربي، على �شت�د 

ال�ش�رقة.
الإي�ب  لق�ء  اإلى  وت�أجل احل�شم 
ي��ن���ي��ر احل�����يل، يف   26 ي���وم 
�شي�فة الو�شل على �شت�د زعبيل 

بدبي.
�رصيع�  �شوط�  الفريق�ن  وق��دم 
من  العديد  واأ�ش�ع�  وحم��شي�، 
بف�شل  للت�شجيل  ال�شهلة  الفر�س 
وح��را���س  ال��دف���ع  ت���أل��ق خطي 

املرمى.
ب�لدقيقة  الفر�س  اأخطر  وك�نت 
�ش�لح،  �ش�مل  انفرد  12، عندم� 
ح�ر�س  وت�ألق  ال�ش�رقة،  لعب 
الو�شل يف اإبع�د الكرة، لينتهي 
بدون  بالتعادل  الأول  ال�سوط 
بنف�س  الأداء  وا�شتمر  اأه���داف. 
ال�سوط  يف  وال��ق��وة  امل�ستوى 
الفر�س  ن���درت  لكن  ال��ث���ين، 
اخل��ط��رية على امل��رم��ى، وه��داأ 
الأداء كثريا يف الدق�ئق الأخرية، 
ب�لتع�دل  ر�شي�  الفريقني  وك�أن 

بدون اأهداف.
احت�د  و�شيفه  ي��س  بني  تع�دل 
اأول   ،»1-1« بنتيجة  كلب�ء، 
اأم�س، يف ذه�ب دور الثم�نية من 

ك�أ�س اخلليج العربي.
وب�ت احت�د كلب�ء اأقرب للت�أهل، 
اإذ يكفيه التع�دل ال�شلبي للو�شول 

اإلى الدور قبل النه�ئي.
الأول  ال�سوط  انتهى  اأن  وبعد 
متكن  اأه��داف،  بدون  ب�لتع�دل 
كلب�ء  لحت�د  التقدم  من  م�لب� 
بهدف من كرة راأ�شية يف الدقيقة 

»57«، بعد ركنية نفذت �رصيع� 
من اجل�نب الأمين.

هدف  بيدرو،  ج��واو  واقتن�س 
الدقيقة  ي��س يف  لبني  التع�دل 
»70«، بكرة راأ�شية بعد حتركه 
ب�شكل جيد و�شط مدافعي احت�د 
يفعل  اأن  ي�شتطع  ومل  كلب�ء، 
�شيئ�،  ال�شيوف  ح�ر�س  معه� 

�شب�كه. وهو يراه� ت�شكن 
احت�د  لع��ب  �شبيل  فهد  وط��رد 
 ،»87« ال��دق��ي��ق��ة  يف  ك��ل��ب���ء، 
بني  على لعب  قوي  تدخل  بعد 
ي��س، والذي ح�فظ على نتيجة 
املب�راة،  نه�ية  حتى  التع�دل 
الإي�ب  اإلى لق�ء  ليوؤجل احل�شم 

يوم 25 ين�ير احل�يل.

• ج�نب من لق�ء الو�شل وال�ش�رقة
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القناةالتوقيتالفريقان

الدوري الإ�سباين »اجلولة 18«

4.00beIN HD3 بعد الظهرليفانتي X اإيبار

6.15beIN HD3 م�ساءقادي�ش X بورتيفو

8.30beIN HD3 م�ساءالت�سي X خيتايف

11.00beIN HD3 م�ساءبلد الوليد X فالن�سيا

الدوري الإيطايل »اجلولة 17«

2.30beIN HD1 بعد الظهرروما X انرت ميالن

5.00beIN HD10 م�ساءهيال�ش X كروتوين

5.00beIN HD1 م�ساءاودينيزي X نابويل

5.00beIN HD8 م�ساءبارما X لت�سيو

8.00beIN HD4 م�ساءفيورنتينا X كالياري

10.45beIN HD4 م�ساءيوفنتو�ش X �سا�سولو

الدوري الأملاين »اجلولة 15«

 X اوج�سبورغ
5.30beIN HD9MAX م�ساء�ستوتغارت

 X ارمينيا بيليفيلد
8.00beIN HD9MAX م�ساءهريتا برلني

روابط للدرجات األدنى تطالب بإلغاء الموسم اإلنكليزي

رابطة »البريمييرليغ« تحظر العناق
... وتهدد بمعاقبة الالعبين

الإنكليزي  ال��دوري  رابطة  فر�ست 
اإج���راءات  اأم�����ش،  اأول  املمتاز، 
جديدة على الأندية ملقاومة انت�سار 
بعقوبات  وه���ددت  كوفيد-19، 
يخرقون  ال��ذي��ن  ال��الع��ب��ني  �سد 
اأو  التدريبات  يف  الربوتوكولت، 

اأيام املباريات.
ناديا   20 اإل��ى  مر�سل  خطاب  ويف 
الرابطة  �سددت  املمتاز،  بالدوري 
بني  ال��ع��ن��اق  منع  ����رورة  على 
القم�سان،  تبادل  اأو  الالعبني، 
انت�سار  م��ن  للحد  حم��اول��ة  يف 
احلكومة  و�سمحت  ال��ف��ريو���ش. 
مناف�سات  با�ستمرار  الربيطانية 
ت�سديد  رغم  املهمة،  الريا�سات 
تف�سي  مع  العام  العزل  اإج��راءات 

الإ�سابات بالفريو�ش.
جتاهلوا  ال��الع��ب��ني  بع�ش  لكن 
الإر�سادات احلكومية، خالل فرتة 
الرابطة  واأبلغت  امل��ي��الد،  عيد 
يف  التحقيق  ب�����رورة  الأن��دي��ة 
الرابطة  وذكرت  الت�رفات.  هذه 
التاأكد  املهم  »م��ن  اخل��ط��اب  يف 
واحل��ك��وم��ة،  اجل��م��ه��ور  ثقة  م��ن 
ب��روت��وك��ولت  يف  وامل�ساهمني 
و�سيتم  املباراة،  ويوم  التدريب 
فردية  جت����اوزات  يف  التحقيق 
معاقبة  مع  بارزين،  لأ�سخا�ش 

لهم«. الأندية 
الالعبني  اإن  ال��راب��ط��ة  وق��ال��ت 
�سي�ستخدمون  الأط��ق��م،  واأف����راد 
التدريب،  مبالعب  طبية  ج��وازات 
من  م�����س��وؤول��ون  و�سيفح�سها 
اإج���راء  املمكن  وم��ن  ال��راب��ط��ة، 

فحو�ش مفاجئة وع�سوائية.
ت�سبب  اأن  بعد  الإج���راءات  وتاأتي 
اأرب���ع  ال��ف��ريو���ش، يف ت��اأج��ي��ل 
مباريات بالدوري املمتاز، واأكرث 
من 50 مباراة بالدرجات الأدنى يف 

اإنكلرتا، هذا املو�سم.
وم����ن ج��ان��ب��ه��ا ط��ال��ب��ت ث��الث 
الأدنى، يف  الدرجات  من  بطولت 
القدم،  لكرة  الإنكليزي  ال��دوري 
ب�سبب  واإلغائه  املو�سم  باإيقاف 
واأ���س��درت  كوفيد-19.  جائحة 
ورابطة  وال�سمال  اجلنوب  روابط 

اأندية  ميثلون  وجميعهم  اأخرى، 
يف  والثامنة  ال�سابعة  الدرجتني 
ملراجعة  م�سرتكا  بيانا  اإنكلرتا، 
العام  احلكومي  الإغالق  تداعيات 

موؤخرا.
و���س��ي��ج��ري الحت����اد الإن��ك��ل��ي��زي 
الأندية، عن  فيه  ي�ساأل  »ا�ستطالعا 

ميكن  اإذا  ما  ب�ساأن  نظرها  وجهات 
اإنهاء مو�سم 2020-2021، واإذا مل 
البديل  هو  فما  كذلك،  الأم��ر  يكن 

الذي يجب تطبيقه«.
وقال البيان »بغ�ش النظر عن هذا 
اإدارة  جمال�ش  ف��اإن  ال�ستطالع، 
اأن املو�سم  الدوري الثالثة، ترى 

واإع���الن  ف���ورا  يتوقف  اأن  يجب 
النهائي  »القرار  وتابع  اإلغائه«. 
الإنكليزي،  الحتاد  يد جمل�ش  يف 
املباريات  كافة  تاأجيل  مت  لكن 
لأنه  مار�ش،  من  ال�ساد�ش  حتى 
اإلغاء  على  موؤ�رات  اأي  توجد  ل 

الإغالق العام قبل ذلك احلني«.

• من الدوري الإنكليزي املمتاز

كلوب: المباراة اختبار غير مسبوق

ليفربول أسقط أستون فيال برباعية
علق �لأملاين يورغن كلوب، �ملدير �لفني لليفربول، على �إ�سقاط �أ�ستون 
فيال ال�ساب بنتيجة 4-1، اأول اأم�ش، يف الدور الثالث من كاأ�ش الحتاد 

الإنكليزي.
»لقد  لليفربول:  الر�سمي  املوقع  اأبرزها  ت�ريحات  يف  كلوب،  وقال 
وكانوا  جيًدا  فيال  اأ�ستون  �سباب  اأداء  وكان  جيًدا،  الالعبني  اأداء  كان 
بال�رعة  نتحرك  اأو  نلعب  مل  ثم  مبكًرا،  هدًفا  �سجلنا  لقد  منظمني.. 

الكافية، كما اأننا مل نلعب يف امل�ساحات املنا�سبة«.
كانت  لقد  �لثاين،  �ل�سوط  يف  �مل�سكالت  لهذه  حالاً  »وجدنا  و�أ�ساف: 
مواجهة خادعة مل ي�سبق يل اأن واجهت هذا التحدي من قبل يف حياتي، 
فكرة على  اأي  يكن لدي  املناف�ش.. مل  فكرة عن  عندما ل يكون لديك 
الإطالق«. وتابع: »اإننا جهزنا للمواجهة ثم جتاهلنا كل هذا، وو�سعناه 
يف �سلة املهمالت، ثم عليك البدء من جديد. لعبو الأكادميية جيدون، 
ويف العام املا�سي الالعبون ال�سباب يف ليفربول قدموا مباراة جيدة 

ا اأمام اأ�ستون فيال. هكذا ت�سري الأمور«. اأي�سً
هذا  على  اتفقنا  لقد  هندر�سون؟ ل..  ا�ستبدال  وراء  »الإ�سابة  ووا�سل: 
التغيري قبل املباراة، حيث يلعب هندر�سون �سوًطا وتياغو مثله، ول 

توجد م�سكلة على الإطالق«.
عاًما   23 فريق  باختيار  ال�سحيح  الأمر  الإنكليزي  الحتاد  »فعل  واأمت: 
من اأ�ستون فيال خلو�ش املباراة، كما اأنهم خ�سعوا لختبارات كورونا، 

وظهرت النتائج �سباًحا، وكل �سيء على ما يرام«. • جانب من لقاء ليفربول واأ�ستون فيال

بايرن ميونيخ 
يقترب من صفقة 

إنكليزية مجانية
ميونيخ  ب��اي��رن  ن����ادي  ر���س��د 
الأمل��������اين، اأح�����د امل���واه���ب 
�سمه  الإن��ك��ل��ي��زي��ة، مل��ح��اول��ة 
املو�سم  ن��ه��اي��ة  ع��ق��ب  جم��اًن��ا 
�سحيفة  احل�����ايل.  وبح�سب 
»الأتليتك«، فاإن النادي البافاري 
مع  متقدمة  مفاو�سات  يف  دخ��ل 
ريدينيغ  ظهري  ريت�ساردز،  عمر 
الإنكليزي، من اأجل �سمه ال�سيف 
القادم. وينتهي عقد �ساحب ال�22 
عاًما مع ريدينيغ، الذي ين�سط يف 
الإنكليزي،  الأولى  الدرجة  دوري 
له  يتيح  م��ا   ،2021 �سيف  يف 
فر�سة الرحيل بدون مقابل مادي. 
ميونيخ  بايرن  م�سوؤولو  ويكثف 
الأي�ر  الظهري  مع  مفاو�ساتهم 
اإلى  بالنتقال  لإقناعه  ال�ساب، 
النادي البافاري فور انتهاء عقده 
مع ريدينغ، يف �سفقة انتقال حر.

وحال اإمتام ال�سفقة بنجاح، فاإن 
ريت�ساردز �سي�سبح ثاين الالعبني 
ميلك  ال��ذي  بايرن،  يف  الإنكليز 
جمال مو�سيال، املن�سم اإليه من 

ت�سيل�سي عام 2019.

فياريال يمطر 
شباك سيلتا 
فيغو برباعية

م�سيفه  فياريال  فريق  اكت�سح 
 ،»0-4« بنتيجة  فيغو،  �سيلتا 
جمعتهما  التي  امل��ب��اراة  خ��الل 
الثامنة  اجلولة  يف  اأم�ش،  اأول 
ع�رة من الدوري الإ�سباين لكرة 
فياريال،  اأهداف  و�سجل  القدم. 
جريارد مورينو يف الدقيقة »5«، 
الدقيقة  يف  غوميز  وموي�سي�ش 
يف  ب��اري��خ��و  ودان��ي��ال   ،»14«
الدقيقة »19«، وفرناندو نينيو 

يف الدقيقة »31«.
اإل��ى  ر�سيده  ف��ي��اري��ال  ورف���ع 
الثالث،  املركز  يف  نقطة   32
وتوقف ر�سيد �سيلتا فيغو عند 

23 نقطة يف املركز الثامن.

زيدان: وضع بنزيما صعب
.. وال أعرف مصير راموس حتى اآلن

بايرن ميونيخ يسقط
أمام مونشنغالدباخ بريمونتادا مثيرة

مون�سنغالدباخ،  بورو�سيا  قلب 
بايرن  �سيفه  راأ�ش  على  الطاولة 
ميونيخ، بتحويل تاأخره بهدفني 
اأم�ش،  اأول   ،»2-3« ف��وز  اإل��ى 
ال��دوري  م��ن  ال�15  اجل��ول��ة  يف 

الأملاين.
بهدفني،  ميونيخ  بايرن  تقدم 
ليفاندوف�سكي  روبرت  طريق  عن 
من ركلة جزاء يف الدقيقة »21«، 
الدقيقة  يف  جوريت�سكا  وليون 

.»26«
بثالثية،  مون�سنغالدباخ  رد  ثم 
هوفمان  ج��ون��ا���ش  ط��ري��ق  ع��ن 
و2+45«،   35« الدقيقتني  يف 
الدقيقة  يف  نيوهاو�ش  وفلوريان 

.»49«
 33 عند  ب��اي��رن  ر�سيد  وجتمد 
بخ�سارته  ي��ن��ذر  مم��ا  ن��ق��ط��ة، 
�سدارة الرتتيب لحًقا، فيما رفع 
نقطة   24 اإل��ى  ر�سيده  غالدباخ 

ا�ستقر بها يف املركز ال�سابع.
حكم  جل��اأ   ،»18« الدقيقة  ويف 
لتبني  الفيديو  لتقنية  املباراة 

ل�سالح  ج��زاء  ركلة  وج��ود  مدى 
بايرن، حيث كان هناك �سك حول 

مل�ش نيوهاو�ش الكرة بيده.
التليفزيونية  الإع��ادة   واأظهرت 
ت�����رف ن��ي��وه��او���ش ال�����س��اذج 
بيده،  ال��ك��رة  اإب��ع��اد  مبحاولة 
ج��زاء  رك��ل��ة  احل��ك��م  ليحت�سب 
�سجلها  ال�����س��ي��وف،  ل�����س��ال��ح 

ليفاندوف�سكي.
يوقف  اأن  جوريت�سكا  وا�ستطاع 
اإحدى هجمات غالدباخ، لينطلق 
بالكرة وميررها اإلى �ساين، الذي 
لي�سوب  جم���دًدا،  اإليه  اأع��اده��ا 

�ساروخية اخرتقت ال�سباك.
بـ10  �لأول  �ل�سوط  نهاية  وقبل 
دقائق، جنح غالدباخ يف ال�سغط 
وا�ستخل�ش  البافاري  الدفاع  على 
اإلى هوفمان،  منه الكرة، لت�سل 

الذي اأودعها داخل ال�سباك.
ويف �للحظات �لأخرية من �ل�سوط 
هوفمان  جونا�ش  تلقى  الأول، 
وجًها  جعلته  حريرية  متريرة 
لوجه مع مانويل نوير، لينهيها 

بت�سديدة داخل ال�سباك.
ل��ك��ن احل���ك���م امل�����س��اع��د رف��ع 
مهاجم  ت�سلل  ب�سبب  راي��ت��ه 
مون�سنغالدباخ، وهو ما عار�سته 
احلكم  ليحت�سب  الفيديو،  تقنية 

هدف التعادل لأ�سحاب الأر�ش.
فاجاأ  �لثاين  �ل�سوط  بد�ية  ومع 
مبكر  ب��ه��دف  �سيفه  غ��الدب��اخ 
ت�سديدة �ساروخية من نيوهاو�ش 
مل  اجل���زاء،  منطقة  ح��دود  على 

ي�ستطع نوير الت�سدي لها.
ورغم �سيطرة بايرن على جمريات 
دف��اع  اأن  اإل  ذل��ك،  بعد  اللعب 
تهديد  دون  حائاًل  وقف  غالدباخ 
رجال  مكن  مما  �سومري،  مرمى 
احلفاظ  من  روزه  مارك  امل��درب 

على تقدمهم.
من  فريقه  مرمى  جينرت  واأن��ق��ذ 
ا�ستقبال هدف قاتل يف اللحظات 
من  ك��رة  اأبعد  بعدما  الأخ���رية، 
من  ل�سويل،  متقنة  راأ�سية  �ربة 
على  ليحافظ  املرمى،  اأمام خط 

فوز غالدباخ حتى النهاية.

ريال مدريد يرسل »كوبو« لتعزيز 
صفوف خيتافي حتى نهاية الموسم

بيان  يف  مدريد،  ريال  اأعلن 
انتقال  اأم�ش،  اأول  ر�سمي، 
لع��ب��ه ال��ي��اب��اين ال�����س��اب 
ل�سفوف  كوبو  تاكيفو�سا 
خ���ي���ت���ايف، خ�����الل ���س��وق 

النتقالت ال�ستوية.
وق���ال ري���ال م��دري��د، خالل 
موقعه  ع��ل��ى  ر���س��م��ي  ب��ي��ان 
الإلكرتوين »اتفق ريال مدريد 
الالعب  اإعارة  على  وخيتايف 
نهاية  حتى  كوبو  تاكيفو�سا 

املو�سم«.
وكان كوبو قد ان�سم ل�سفوف 
فياريال بداية املو�سم للعب 
لكنه  الإع���ارة،  �سبيل  على 
فرتات  على  �سوى  ُي�سارك  مل 
ريال  ا�سطر  لذلك  متباعدة، 
جدير  اإع��ارت��ه.  قطع  مدريد 
خا�ش  ك��وب��و  اأن  ب��ال��ذك��ر 
اإلى  معاًرا  املا�سي  املو�سم 
�سفوف ريال مايوركا، وقدم 

م�ستويات مميزة للغاية.

اأب���دى زي��ن ال��دي��ن زي���دان م��درب 
كرمي  لالعبه  دعمه  مدريد،  ري��ال 
ابتزاز  ق�سية  يف  املتهم  بنزميا، 
زميله ال�سابق يف منتخب الديوك، 
يف  زيدان،  وقال  فالبوينا.  ماثيو 
ت�ريح �سحايف اأول اأم�ش: »بنزميا 
يحظى بدعمي.. هي مواقف لي�ست 
وت��اب��ع:  وا���س��ح«.  وه���ذا  �سهلة، 
»لكنني اأرى اأنه بخري، ويركز على 
واآمل  عمله.. هو يف و�سع �سعب، 
اأن يتم اإ�سالحه«. واأ�ساف: »رامو�ش 
ل  رونالدو؟  طريقة  على  والرحيل 

رامو�ش  �سيحدث..  الذي  ما  اأعرف 
هنا حالًيا«.

وع��ن ه����ازارد، ق���ال: »ه��و معنا 
اإذا  اأع��رف  ل  بانتظام..  ويتدرب 
دقيقة،  ل�90  اللعب  باإمكانه  كان 
نتعامل  ف��ن��ح��ن  ذل����ك،  ���س��رى 
»مل  واأردف:  ف�سيئا«.  �سيئا  معه 
جتديد  حول  الالعبني  مع  اأحت��دث 
ع��ق��وده��م، وال�����س��يء امل��ه��م هو 
اأن  اأري��ده  ما  الأم���ر..  حل  يتم  اأن 
يكونوا م�ستعدين للعب والتدريب، 

والقيام بعملهم ب�سكل جيد«.

وح����ول ث��الث��ي��ة »ك��ا���س��ي��م��ريو، 
»هم  ق��ال:  ك��رو���ش«،  مودريت�ش، 
جيدون، ولعبون اأ�سحاب خربة.. 
ق�سوا فرتة طويلة يف ريال مدريد، 
هنا  واجلميع  �سيء،  كل  ويعرفون 

م�ستعد للمناف�سة«.
على  الالعبني  اعتماد  وبخ�سو�ش 
زيدان:  اأج��اب  �سخ�سيني،  مدربني 
التي  الأ�سياء  من  العديد  »هناك 
تتم، لكن الأكرث اأهمية اأن الالعبني 
نكون  اأن  جميعا  علينا  جاهزون.. 

م�ستعدين«.

• جانب من لقاء بورو�سيا مون�سنغالدباخ وبايرن ميونيخ

مورينيو يطلب صفقة 
ثالثة من ريال مدريد

اأم�ش، عن رغبة توتنهام يف �سم  اإ�سباين اأول  ك�سف تقرير �سحايف 
جنم جديد من ريال مدريد، هذا ال�سهر.

ال�سيف املا�سي،  قد �سم لعبني من ريال مدريد يف  كان توتنهام 
�سبيل  على  بيل  وغاريث  نهائي«،  »بيع  ريجيلون  �سريغي  وهما 

الإعارة.
املدافع  ف��اإن  ديبورتيفو« الإ�سبانية،  �سحيفة »موندو  وبح�سب 
الربازيلي اإيدير ميليتاو لعب ريال مدريد، �سمن قائمة تر�سيحات 

الربتغايل جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام.
املناف�سة على  اأمل  فريقه على  دفاعات  ويرغب مورينيو يف تقوية 
بوجود  هجومه  �را�سة  ظل  يف  املو�سم،  هذا  الربمييريليغ  لقب 

الثنائي هاري كني، و�سون.
اأ�سا�سية مع ريال مدريد، وياأتي ترتيبه  ول ي�سارك ميليتاو ب�سفة 
ونات�سو  ف��اران،  ورافاييل  رامو�ش،  �سريغيو  الثالثي  بعد  رابًعا 
قادًما من   ،2019 الريال يف �سيف  اإلى  ميليتاو  وان�سم  فرنانديز. 

بورتو، مقابل 50 مليون يورو.

• اإيدير ميليتاو

• تاكيفو�سا كوبو
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نيكول سابا:
نحن في غابة

اثارت الفنانة اللبنانية  نيكول �سابا  جدال كبريا مبن�سورها الذي حتدثت فيه عن الغدر، اذ ن�رشت على ح�سابها 
اخلا�ش على موقع التوا�سل االجتماعي، �سورة ت�سع فيها قناعًا وعّلقت عليها بالقول: »�رشنا متل يّلي عاي�ش 

بغابة..وعم يّتكل ع غريزتو ووح�سنتو حتى ي�سّل عاي�ش..النو الغدر �سار من كل امَلْيالت وعكّل اجلبهات!!«.
على �سعيد اآخر، تلقت نيكول �سابا تعليقًا م�ستفزًا من اإحدى املتابعات التي عّلقت لها على �سور ن�رشتها نيكول 

مع زوجها املمثل اللبناين يو�سف اخلال، ظهرا فيها وهما يقبالن بع�سهما احتفااًل بعيد زواجهما التا�سع.

لطيفة
تهنئ نجوى كرم

على »معذور قلبي«
الفنانة  التون�سية   لطيفة  الفنانة   هناأت 
كليب  فيديو  على  ك��رم   جن��وى  اللبنانية  
والتي   ،» قلبي  معذور   « اجلديدة  اأغنيتها 

طرحتها قبل اأيام.
التوا�سل  موقع  على  لنجوى  لطيفة  وكتبت 
قلبي  حبيبة  م��روووووك  »الف  االجتماعي: 
وطبعا  واخ��راج  وحلن  كالم  متكاملة  اغنية 
 . احللوة  وال��روح  الطاقة  على  اك��ر  الله 

ابداع«.
بدورها رّدت جنوى على تهنئة لطيفة لها، 
من  بتطلع  املحبة  كل  عزيزة  »اخت  وكتبت: 

كل قلبك«.
كلمات  من  قلبي«  »معذور  اأغنية  اأن  ُيذكر 
علي  مو�سيقي  وتوزيع  اأحلان  الوند،  عامر 
ح�سون، ميك�ش وما�سرتينغ موري�ش طويلة، 
�ستوديو  �سوت  ت�سجيل  حلو،  داين  �ستديو 
وليد  اخراج   من  والكليب  بارودجيان،  جو 

نا�سيف .

خالد سرحان
اكتشفه عادل إمام

... ورفض حصره بالكوميديا
 خ��ال��د ����رشح���ان  ممثل 
ك��وم��ي��دي م��ن ال��ط��راز 
بافيهاته  وا�ستهر  االأول 
العديد  يف  الكوميدية، 
الفنية  االأع���م���ال  م���ن 
رف�ش  ولكنه  املهمة، 
يف  له  املخرجني  ح�رش 
اأن  ويريد  ال��ل��ون،  ه��ذا 
الفنية  موهبته  يثبت 
الكوميديا،  عن  بعيدًا 
م��ن كونه  ال��رغ��م  ع��ل��ى 
للممثل  ال��روح��ي  االب��ن 
امل�����رشي  ع���ادل ام��ام ، 
بالف�سل  له  والذي يدين 
ل��ه،  اكت�سافه  ب�سبب 
عدد  يف  به  وا�ستعانته 
كبري من اأعماله، لكنه مل 
يرح يومًا دور »ال�سّنيد« 
الدرامية،  االأع��م��ال  يف 

با�ستنثاء فيلم »الديكتاتور«.
من  ال��ع��دي��د  يف  ����س���ارك  ك��م��ا 

امل�سل�سالت، منها »العائلة والنا�ش«، »�سكة الهاليل«، 
»ماأمون و�رشكاه«، »يوميات زوجة مفرو�سة اوي«، » 
 «  ،» عائلي  قيد   «  ،» » خيانة عهد   ،» ال�سعادة  �ساحب 
ال�سندوق االأ�سود «، »موالنا العا�سق«، »�رشايا عابدين 
»الريان«،  ليل«،  »ابن  التحرير«،  يف  »العيادة   ،»
»ق�سة حب«، »العيادة 1 و2«، »حكاوي طرح البحر«، 
وال�سبع  »العطار  ميوت«،  ال  »اأم�ش  اأفندينا«،  »بنت 

بنات«، »اأمرية يف عابدين«.
ومل تقت�رش موهبة خالد �رشحان على التمثيل فقط، بل 
امتلك اي�سا ملكة الكتابة، وكان له جتربتان من خالل 
فيلم »اأمري الظالم« مع عادل امام، وفيلم »الديكتاتور« 
مع  ح�سن ح�سني، ولكنه اأو�سح يف مقابلة تلفزيونية 
من  بل  الكتابة،  الى  مييل  وال  ممثل  االأ�سا�ش  يف  اأنه 

املمكن اأن يطرح ق�س�سا ويقوم اأحد اآخر بكتابتها.
لالأدوار  تقدميه  عنه  معروف  �رشحان  خالد  اأن  رغم 
فيلم  يف  �رش  دور  تقدمي  يف  جنح  فانه  الكوميدية، 
»يوم وليلة«، وعن ذلك يقول يف مقابلة �سحفية: »اأنا 
الذي يروق يل قدر امل�ستطاع، وال  الدور اجليد  اأقدم 
اأف�سل اأن اأ�سنف كممثل كوميدي اأو غريه... ما يهمني 
الكوميدي  ال�سخ�سية ذاتها، بدليل تقدميي للم�سل�سل 
 ، البحريي  داليا  مع   اأوي،  مفرو�سة  زوجة  يوميات 

ال�رش يف  دور  وبعدها قدمت 
�سد  فاأنا  وليلة،  يوم  فيلم 
فني  قالب  يف  املمثل  و�سع 

واحد«.
تقدمي  �رشحان  خالد  يتمنى 
دور املمثل امل�رشي الراحل  

فيلم  يف   ، ���رشح��ان  �سكري 
»الل�ش والكالب«.

ه��ذا  اخ��ت��ي��اره  �سبب  وع���ن 
ان  ق��ال  بالتحديد،  العمل 
تفا�سيل الفيلم كثرية، وهذه 
يختر  الأن  منا�سبة  فر�سة 

املمثل قدراته التمثيلية.
خلالد  اأن  البع�ش  يعتقد 
ب�سكري  قرابة  �سلة  �رشحان 
�رشحان، لكنه نفى هذا االمر 
يف اأكرث من لقاء تلفزيوين، 
هو  االأمر  يف  ما  كل  اأن  واأكد 

ت�سابه اأ�سماء.
مواقع  مع  �رشحان  خالد  يتعامل  ال 
حلبه  وذل��ك  االجتماعي،  التوا�سل 
مقابلة  يف  اأو���س��ح  ولكنه  اخل�سو�سية،  حلياته 

�سحافية اأنه رمبا يتابع من وقت الخر، لكن ال�سائد 
هو جتنب الوقوع يف هذا العامل.

لتهديدات  تعر�سه  عن  �رشحان  خالد  ك�سف  
�سيحة،  حال  املمثلة    مواطنته  مع  بالقتل، 

ب�سبب الدورين اللذين اأدياهما، يف م�سل�سل 
رم�سان  يف  عر�ش  ال��ذي   ،» عهد  خيانة   «

عام 2020.
اأن  تلفزيونية  مقابلة  خالل  واأو�سح 

حد  ال��ى  ت��اأث��روا  العمل  م�ساهدي 
كبري جدًا بهذين الدورين، اللذين 

ات�سما بال�سلبية وال�رش.
واأ���س��اف خ��ال��د ���رشح��ان اأن 

قتلهما ابن  املمثلة امل�رشية 
ي�رشا  يف امل�سل�سل، اأثار يف 

وا�سعة  موجة  وجهيهما 
معترًا  الغ�سب،  من 

ال��ى  اأدى  ه���ذا  اأن 
من موجة   انت�سار 
احل����������ق����������د 

وال�سغينة.

• خالد �رشحان
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إنا هلل وإنا إليه راجعون

زوجة  القعود،  محمد  عبداهلل  عواطف   •
را�شد يو�شف امل�شيليم - 66 عامًا - �شيعت 

- ت: 99811100 - 99293040.
• حسن سعد مساعد المجمد - 52 عامًا 
 -  66639898  -  69000929 ت:   - �شيع   -

.90000949
زوجة  معرفي،  الخضر  عبد  باقر  أميره   •
 - عامًا   66  - معريف  من�شور  عبدالرحيم 

�شيعت - ت: 66799977 - 66868700.
• أمين سالم أمان المونس - 60 عامًا - 

�شيع - ت: 66857646 - 51247247.
• فاطمة علي عبدالحسين، ارملة يعقوب 
عبدالعزيز التوره - 76 عامًا - �شيعت - ت: 

.99176652
• سالم فرج مطبقي - 86 عامًا - �شيع - 

ت: 99112060.

العصفورة

• مؤسسة الرعاية السكنية منحت شهادات 

المطالع  قسائم  ألصحاب  األمر  يهمه  لمن 
دون التنسيق مع البلدية.

ادارة حيوية توقفت عن انجاز المعامالت   •

االلكترونية، وعادت الى الورقية. 

معلومات وحقائق

رسم »عدو« سيناريوهات الفوضى 
كل  ف��ي  أع��وان��ه  وح���ّرك  الخالقة، 
والتخريب،  للخراب  وخطط  مكان، 
وخلق حالة من الغوغائية والشغب 
في كل قرية، ليبقى قويا، منتصرا، 
ارتد  حتى  حديد،  من  بيد  يضرب 

عليه ما زرعه من فتن وخراب، فبات 
الخراب في قريته.

العدو وقع في فخ التآمر، فانشغل 
بذور  من  حصد  ما  مواجهة  في 

الفتنة.
... تستاهل!

فوضى!

 • جحا

حكايات

الحدود  على  هاسكل  أوبرا  دار  تقع 
الوقت  ففي  وأميركا،  كندا  بين 
الذي يقع فيه المسرح في كندا فإن 
مقاعدهم  على  يجلسون  الحضور 
المتحدة  الواليات  في  الموجودة 

األميركية.

العشاء  6.29المغرب  5.07 العصر  2.48الظهر  11.55الشروق  6.44 مواقيت
الفجر  5.20الصالة

 The median voter« الو�شيط  الناخب  نظرية  تنطلق 
متثيل  ي�شتطيع  الذي  املر�شح  او  احلزب  من   »theorem
ت�شددًا  االكرث  بني  املنت�شف  متام  يف  يقع  الذي  الناخب 
يف  الناخبني  حال  وكذلك  ي�شارًا،  ت�شددًا  واالكرث  ميينًا 
الكويت، يف الواقع ان االكرث بروزًا ون�شاطًا هم املت�شددون 
يف االفكار وهم ال يتعدون الـ10% من جمموع الناخبني، 
اما باقي الناخبني فترتاوح درجات ت�شددهم من االكرث الى 
االقل ت�شددًا وكلما ابتعدنا عن الت�شدد يف كل فئة ازدادت 
اعداد الناخبني، وهنا بيت الق�شيد، ال�شخط ال�شعبي �شد 
االغلبية  الغامن هو لي�ص ل�شخ�ص مرزوق، ولكن  مرزوق 
ترى مرزوق جزءًا من حقبة �شيئة، تراجع فيها االقت�شاد 
وا�شبح  التنمية  وغابت  مالية  وجرائم  ف�شائح  وانت�رشت 

اغلب حال املواطنني من �شيئ اإلى ا�شواأ.
�شمو  ا�شتجواب  تقدمي  بعد  النواب  لت�رشيحات  املتابع 
رئي�ص الوزراء يتاأكد ان الهدف احلقيقي هو مرزوق الغامن 
ولي�ص االطاحة او ازاحة ال�شيخ �شباح اخلالد، وبالتايل 
ان مل تتحلحل هذه امل�شكلة من املتوقع ان يواجه اخلالد 
مرزوق  فيه  مبن  باملجل�ص  يطيح  قد  جديدا،  ا�شتجوابا 
والنواب، وبالعودة الى خارطة النواب جند انهم يحملون 
معار�شتهم  على  يجتمعون  ولكنهم  خمتلفة،  اجندات 
ملرزوق قناعًة او تطهريًا من خطيئة اخليانة، كما ان هناك 
�شخطًا نيابيًا من احداث اجلل�شة االفتتاحية، خ�شو�شًا دور 
االمني العام عالم الكندري وما قام به خالد الغامن �شقيق 
مرزوق، وزاد تعامل مرزوق مع النواب من خالل تعطيل 

فتح املجال لهم لتقدمي مقرتحاتهم والت�شويت عليها.
من  كبري  بتاأييد  يحظيان  اثنان  او  قانون  هناك  نعم 
النواب، وبالتايل حتى تعرب الكويت هذا االحتقان براأيي 
اإالاّ من خالل تغيري رئا�شة جمل�ص االمة، وهذا لن  ال يتم 
االمة،  جمل�ص  حل  او  الغامن  مــرزوق  با�شتقالة  اال  يتم 
اغلب  به  يرغب  ال  واالآخر  م�شتبعد  احدهما  امران  وهذان 
اما احللول االخرى فتنح�رش يف تطبيق �شيا�شة  النواب، 
النواب  يهداأ  ولن  الطرفني،  من  والتنازالت  املمكن  فن 
اال بالتعامل القانوين مع احداث جل�شة الرئا�شة ومن ثم 
ت�شكيل حكومي ي�شتقطب ا�شماء قريبة من جماميع النواب 
القوانني  بع�ص  على  والتفاهم  حكومية  اغلبية  لتحقيق 

املمكن تطبيقها.
ما  م�شتحيل  امــر  واملجل�ص  واخلالد  ــرزوق  م ا�شتمرار 
تقدمي  يكمن يف  احلل  باأن  كلها  االطــراف  عقالء  يقتنع  مل 
تنازالت من االطراف كلها حتى الو�شول الى نقطة التقاء، 

تزيل هذا االحتقان ال�شيا�شي واجلمود.

والتي  االخـــرية،  اخلليجية  القمة  جنحت 
العربية  اململكة  يف  العال  منطقة  يف  اأقيمت 
ا�شدلت  اإذ  ــاهــرا،  ب جنــاحــا  ال�شعودية، 
ازمة مرت بتاريخ جمل�ص  اق�شى  ال�شتار على 
الى  الو�شع  واإعـــادة  اخلليجي،  التعاون 
وااللفة  املحبة  حيث  الطبيعية،  حالته 
اخلليج  دول  بني  الطيبة  واجلــرية  واالخــوة 
مواطني  جميع  افرح  امر  وهو  املتخا�شمة، 

دول اخلليج.
******

الفايت..  يف  »كالم  يقول:  بدوي  مثل  هناك 
نحتاجه  ما  فعال  وهــذا  بالعقل«،  نق�شان 
االن يف اخلليج.. اذ يجب االبتعاد عن حالة 
حول  النقا�ص  ان  حيث  ال�شابقة،  اخل�شام 
م�شبباتها وابعادها، او من كان م�شيبا ومن 
كان خمطئا.. يعترب خو�شا يف امر انتهى.. 
االحتقان  يعيد  ان  االمر  هذا  مثل  �شاأن  ومن 
الر�شمي او ال�شعبي الى الواجهة مرة اخرى. 

******
الدر�ص الذي يجب ان يكون عربة لنا نحن اهل 
اخلليج من حكومات و�شعوب.. هو ان »الظفر 
اخلليجي  اجل�شد  واأن  اللحم«،  من  يطلع  ال 
واحد ال يتجزاأ، وان اخلالفات - مهما ا�شتدت 
- يجب اال تخرج عن نطاقها الطبيعي، واإن 
تاأزمت يجب اال تخرج عن قواعد واعراف اهل 
»خ�شمك  اهلنا  قال  فكما  انف�شهم..  اخلليج 
االحتواء  ف�شيا�شات  عوج«،  كان  لو  خ�شمك 
امل�شتويني  على  واالجنع  االف�شل  هي  دائما 

القريب والبعيد.
******

اهل اخلليج اي�شا قالوا »ما يحك ظهرك غري 
ظفرك«.. وبالتايل اي خالف بينهم هو ك�رش 
اخلليجي  غري   - باالآخر  اعتزاز  واي  لهم، 
لي�ص  ولكن  لنختلف  لهم!  ك�رش  اي�شا  هو   -
و�شعوبا..  حكاما  خليجنا  امن  ح�شاب  على 
ت�شقط  ان  لبلداننا  يريد  من  فعال  هناك  الن 
علينا  يجب  ما  وهذا  تتاأمل..  ان  ول�شعوبنا 
اآخر مهم جدا.. وهو ان  امر  ان نعيه جيدا. 
ر�سمي  اعالن  اأي »خيمة خليجية« هو  �سقوط 

ل�سقوط البقية.. فهل نعي ذلك؟!

وجهة نظر

الناخب الوسيط صباح العال يا قمة

أحد وخميس

د.أنور الشريعانأ.د. علي الزعبي

حريق يودي 
بحياة 10 أطفال 

حديثي الوالدة 
اأدى حريق هائل �شب يف م�شت�شفى 
الهندية،  مــهــارا�ــشــرتا  ــة  ــوالي ب
حديثي  ــال  اأطــف  10 مــ�ــرشع  اإلـــى 
الهندي،  الطبيب  وفق  ــوالدة،  ال
حزن  و�شط  خــانــداتــي،  بــرامــود 
حول  كبار  �شيا�شيني  م�شوؤولني 

هذه اخل�شارة.
واأفاد برامود خانداتي باأن »حريقا 
اإنقاذ  ومت  امل�شت�شفى،  يف  اندلع 
كانوا  طفال   17 بني  من  �شبعة، 
الــوالدة  حديثي  رعاية  وحــدة  يف 

املر�شى«.
وزراء  رئي�ص  اأمـــر  جانبه،  مــن 

الوالية بالتحقيق يف احلادث.
ــــوزراء  ــني قـــال رئــيــ�ــص ال يف ح
الــهــنــدي، نــاريــنــدرا مـــودي، يف 
يف  للقلب  موجعة  »ماأ�شاة  تويرت: 
حيث  مهارا�شرتا،  بوالية  بهاندرا 

فقدنا اأرواحا �شغرية ثمينة«.
بالتعازي جلميع  »اأتقدم  واأ�شاف: 
اأن  ــــو  االأ�ــــرش املــكــلــومــة، واأرج
يتعافى امل�شابون يف اأقرب وقت«.

»روبوت« يجمع 
النفايات البحرية

روبوتًا  �شينية  �رشكة  ابتكرت 
البحرية  النفايات  يجمع  مائيًا 
جمموعة  مع  اأو  م�شتقل  ب�شكل 
ــات يف املــوانــئ  ــوت ــروب ــن ال م
املائية،  والقنوات  والبحريات 
العائمة  النفايات  ر�شد  ويتم 
للروبوت  خلفي  باب  خالل  من 
داخــلــه  وتـــرتاكـــم  تتجمع  ثــم 
ــى  ومبــجــرد امــتــالئــه يــعــود اإل
النفايات  ويفرغ  اإر�شاله  حمطة 
للعمل  يعود  ثم  حمدد  مكان  يف 
الطاقة  بوا�شطة  ويعمل  جمددًا، 
ال�شم�شية والبطاريات التي تبلغ 
�شاعة   48 الت�شغيلية  طاقتها 
ال�شحن.  اإعــادة  قبل  متوا�شلة 
اأحد  جوبتا،  �شيدهانت  وقــال 
»اأثبت  االبتكار:  يف  امل�شاركني 
قنوات  يف  فاعليته  ــوت  ــروب ال

هونغ كونغ«.

يحتال على مسنة
ب� »لقاح م�زي�ف«

هيئة  من  اأنه  ادعى  حمتال  اأقدم 
الربيطانية  ال�شحية  اخلدمات 
العمر  من  تبلغ  م�شنة  على حقن 
على  مزيف«  »لقاح  بـ  عامًا   92
وك�شفت   .»19 »كوفيد-  �شد  اأنه 
�شور كامريات املراقبة امل�شتبه 
منزل  مــن  خــروجــه  حلظة  فيه 
منزلها  دخــل  اأن  بعد  امل�شنة 
مب�شت�شفى  ممر�ص  ــه  اأن مدعيًا 
اللقاح،  الإعطائها  قــدم  حملي 
 160 بـ  طالبها  االنتهاء  وبعد 
اإنه  وقــال  اإ�شرتلينيًا،  جنيهًا 
اأ�شبوع  بعد  امل�شنة  اإلى  �شيعود 
ملنحها اجلرعة الثانية وطالبها 
بـ 100 جنيه اإ�شرتليني اأخرى. 

ـــح املــحــقــقــون، اأنــهــم  واأو�ـــش
يطاردون امل�شتبه فيه الذي كان 
العقد  ويف  ريا�شيًا  زيًا  يرتدي 
الثالث من العمر، للتحقيق معه 
بها  حقن  التي  املــادة  ومعرفة 

امل�شنة.
تظهر  »مل  املحققون:  واأ�ــشــاف 
بعد  امل�شنة  على  اأعــرا�ــص  اأي 
يف  الطبية  الفحو�ص  اإجــــراء 

امل�شت�شفى«.
رئي�ص  اآيـــفـــر  كــيــفــن  وطـــالـــب 
املحققني يف املدينة، املجتمع 
املحلي باالإبالغ عن امل�شتبه فيه 

حال التعرف اإليه. 

عائلة ستيال تينانت تكشف 
انتحارها

ــــاء  االأزي ــة  عــار�ــش عــائــلــة  ك�شفت 
التي  تينانت،  �شتيال  الربيطانية، 
برزت منذ ت�شعينات القرن املا�شي، 
اأن وفاتها يف اأواخر دي�شمرب املا�شي 
عن عمر يناهز اخلم�شني، كانت بفعل 

انتحارها.
واأو�شحت العائلة يف بيان اأ�شدرته، 
يف  يــرام  ما  على  تكن  مل  »�شتيال  اأن 
يحزننا  وبالتايل  ــرية،  االأخ االآونــة 
على  قادرة  باأنها  ت�شعر  تكن  اأنها مل 
اال�شتمرار، على الرغم من حب اأقرب 

النا�ص اإليها«.
»كانت  الراحلة  اأن  البيان  واأ�شاف 
ــراد  اأف اأحبها  جميلة،  روحـــًا  متلك 

وكان  وموهوبة،  ح�شا�شة،  امراأة  وكانت  الطيبون،  واأ�شدقاوؤها  عائلتها، 
الإبداعاتها وذكائها وروح الدعابة لديها اأثر يف نفو�ص الكثري من النا�ص«.

ميالدها  عيد  من  اأيام  خم�شة  بعد  دي�شمرب،   22 يف  تينانت  �شتيال  وتوفيت 
اخلم�شني. واأعلنت ال�رشطة اأن وفاتها ال تعترب م�شبوهة.

عائلة  من  املتحدرة  العار�شة  اكت�شف  ميزل،  �شتيفن  االأزيــاء  م�شور  وكان 
لعرو�ص  �شتيال  على  بانتظام  يقع  االختيار  وكان  بريطانية.  اأر�شتقراطية 
»�شانيل«  وحمالت  ماكوين،  واألك�شندر  جاليانو،  وجون  فر�شات�شي،  جاين 

االإعالنية.

• �ستيال تينانت

رحيل... الفنان صادق الدبيس 
انتقل اإلى رحمة الله الفنان �شادق الدبي�ص، اأم�ص عن عمر ناهز الـ62 

عامًا، بعد �رشاع مع مر�ص ال�رشطان.
وكتبت  الوفاة،  اإن�شتغرام خرب  على  دانة عرب ح�شابها  ابنته  ون�رشت 
ي يفيِ  ًة َفاْدُخليِ َياّ َيًة َمْر�شيِ كيِ َرا�شيِ اّ ي اإيَِلى َربيِ عيِ ُة اْرجيِ َناّ ْطَمئيِ ْف�ُص امْلُ ُتَها الَناّ »َيا اأََياّ

ي«. تيِ ي َجَناّ ي َواْدُخليِ َباديِ عيِ
كما اأ�شافت »انتقل اإلى رحمة الله تعالى اأبوي �شادق عبدالله الدبي�ص 

»اإنا لله واإنا اإليه راجعون« الله يرحمك يايبا ويغفرلك«.
اأيام وكتب   5  وكان الفنان داود ح�شني، قد ن�رش �شورة للدبي�ص قبل 
�شادق  الأخونا  دعواتكم  مري�ص..  كل  ويعايف  ي�شايف  »الله  عليها 

الدبي�ص اأبوجراح بال�شفاء العاجل«.
ي�شار اإلى اأن الدبي�ص من مواليد 14 مار�ص 1958، ودخل املجال الفني 
الفنية، منها:  العديد من الربامج واالأعمال  1983، و�شارك يف  العام 

• �شادق الدبي�ص�شالمتك، وقا�شد اخلري، واأبناء الغد، و�شوق املقا�شي�ص. 

تمديد تعليق حركة الطيران في مطار مدريد  
بسبب عاصفة فيلومينا

ان  اال�شباين،  التلفزيون  قال 
�شيمدد  ــدويل  ال مدريد  مطار 
تــعــلــيــق الـــرحـــالت اجلــويــة 
»فيلومينا«  عا�شفة  ب�شبب 

التي ت�رشب البالد.
نقاًل  الــتــلــفــزيــون  واأو�ـــشـــح 
النقل  وزارة  يف  م�شادر  عن 
الــتــ�ــشــاقــط  ان  ــة  ــانــي ــب ــش اال�
العا�شمة  يف  للثلوج  الكثيف 
الــروؤيــة  على  يــوؤثــر  مــدريــد 
مطار  مــنــ�ــشــاآت  يف  والــعــمــل 
اأدولفو   - باراخا�ص  »مدريد 
�شيتم  فاإنه  وعليه  �شواريز« 
الرحالت  جميع  تعليق  متديد 

اليوم. حتى 
الثلجية  العا�شفة  ان  واأ�شاف 
من  اأكـــرث  قــطــع  يف  ت�شببت 
اأنحاء  خمتلف  يف  طريق   400
اإ�شبانيا واإيقاف خدمة القطار 
ب�شكل  العام  النقل  وحافالت 
عدة  ويف  العا�شمة  يف  كلي 
قطار  باأن  علما  اأخــرى،  مدن 
و�شيلة  هو  »املــرتو«  االنفاق 

النقل الوحيدة يف »مدريد«.
اعالن  انه مت  التلفزيون  وذكر 
مناطق   10 يف  التاأهب  حالة 
العا�شفة  ب�شبب  اإ�شبانية 
معها  حتمل  التي  »فيلومينا« 

والــريــاح  ــار  ــط واالأم الثلوج 
باأن  علمًا  ال�شديد،  ــربد  وال
ال�شلطات طلبت من املواطنني 

التزام منازلهم وعدم اخلروج 
الـــ�ـــرشورة  ــــاالت  ح يف  اإال 

الق�شوى.

• اآثار عا�شفة فيلومينا

• الثلوج متالأ �شوارع مدريد
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