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شركات التوظيف والرواتب واالمتيازات رفعت كلفة إنتاج النفط أضعافًا
ّصراع قادم على التوظيف... فمن يدفع يعين... والقيادات النفطية يعينون أقاربهم على العقود ّ ُُ

• شركات عقود التوظيف تشغل القطاع فنيًا وإداريًا • مافيا تبتز الشباب الكويتي لدفع المال للتوظيف • خفض تكاليف اإلنتاج ضرورة في ظل انهيار أسعار النفط وعجز الميزانية

اأكد مراقبون نفطيون لـ»ال�شاهد« اأن الواقع احلقيقي للقطاع النفطي 
خطري، حيث تو�شعت ال�رشكات النفطية يف عقود خدمات العمالة 
لتقدمي موظفني يقومون باأعمال كان يف ال�شابق يوؤديها موظفو 
و�شلت  اأن  اإلى  ومهند�شني،  واإداريــني  فنيني  من  ال�رشكات  هذه 
بع�ض القطاعات النفطية اإلى اإبرام عقود مع �رشكات هي بالفعل 
موظفيها  دور  وانح�شار  ال�رشكات  هذه  اأعمال  باأغلب  تقوم  من 
بالأعمال الإدارية والرقابية واملتابعة، رغم اأنهم يح�شلون على 
الأجور الأعلى بني موظفي الدولة، ناهيك عن المتيازات والدورات 
القطاع  يدير  فمن  املاليني،  مئات  الى  و�شلت  التي  واملكافاآت 
النفطي اليوم هم ن�شبة ل تزيد على 15% من املوظفني احلقيقيني 

و85% يقوم بها عمال وموظفو العقود.
واأكد خرباء نفطيون اأن هذا الو�شع ل ميكن ال�شكوت عليه، فمن 
غري املقبول اأن تدفع ال�رشكات النفطية تكاليف العمالة م�شاعفة 
ملوظفيها ولل�رشكات املتعاقدة معها، خ�شو�شًا مع انهيار اأ�شعار 
النفط وارتفاع العجز احلكومي، لبد من خف�ض تكاليف النتاج اإما 
من خالل اإلغاء هذه العقود والحتفاظ بالعاملني القادرين على 
العمل، ومن ل يرغب اأو ل ي�شتطيع ي�شتبدل باأحد من املئات من 
طابور ال�شباب املنتظر لأي وظيفة وي�شطر كثري منهم للتوظيف 
على هذه العقود برواتب ت�شل لن�شف رواتب زمالئهم العاملني 

يف القطاع النفطي والذين ل يقومون بربع العمل واجلهد الذي 
يوؤديه موظفو العقود.

وك�شفت امل�شادر عن �رشاع جديد من نوع اآخر يف القطاع النفطي ب�شبب 
خالفات بني ال�رشكات املخولة بالتوظيف من خالل عقود لتوريد 
اعداد من املوظفني والعمالة الفنية للموؤ�ش�شات وال�رشكات النفطية، 

بتزويد  تقوم  »ك.ح«  ان  حيث 
املوؤ�ش�شة بالعمالة الإدارية التي 
حتتاج اليها يف املقر الرئي�شي، 
الكويتية  ــرول  ــب ال �ــرشكــة  ــا  ام
تقوم  �رشكة  فهناك  العاملية، 
بتزويدها باملوظفني، وبالن�شبة 
ل�رشكة البرول الوطنية فهناك 3 
�رشكات تقوم بتزويدها بالعمالة 
و»هــــ.ت«  »ف.ع«  وهــي  الفنية 
�رشكة  ان  عن  ف�شال  و»�ـــض.ث«، 
مع  عقدًا   16 لديها  الكويت  نفط 
 2013 عام  منذ  التوظيف  مقاويل 
ادارية  خدمات  اعمال  عقود  وهي 
وعقد  الناقالت  �رشكة  ملكاتب 

خا�ض لتوفري خدمات فنية لل�رشكة وعقود اخرى مرتبطة بعمالة فنية 
متخ�ش�شة لفرع تعبئة الغاز امل�شال مبنطقة ام العي�ض وال�شعيبة، اما 
�رشكة �شناعة الكيماويات البرولية، فلديها عقود خمتلفة لتزويدها 
بعمالة ادارية وفنية متخ�ش�شة لتنفيذ اعمال الدعم الفني، ف�شاًل عن 

اخلدمات العالمية واأعمال احلرا�شة يف امل�شانع املختلفة.
وقـــد تــبــني مـــن خـــالل تــوريــد 
مراقبني،  كبري  ان  املــوظــفــني 
ان�شاءات  وم�رشف  عامة،  ثانوية 
وم�شاعد  ل�شلكية،  ات�شالت  فني 
حــقــوق،  ــود  ــق ع حمــا�ــشــب  اول 
ومهند�ض ادارة اعمال واخت�شا�شي 
�شوؤون ادارية ادارة اعمال، ومن�شق 
عمليات ت�شميم داخلي، واجلميع 
تربطهم عالقات وطيدة بالقيادات 
النفطية، حيث ان رئي�ض فريق عمل 
امل�شاريع الكبرية ا�شتغل من�شبه 
بتعيني ابنه يف العقد ال�شت�شاري، 
ف�شاًل عن ان معظم العقود ل تخدم 
امل�شاريع الكربى، بال�شافة الى 

ان املوظفني الذين تقوم �رشكات التوظيف بتزويد ال�رشكات النفطية 
بهم ل تتما�شى تخ�ش�شاتهم مع طبيعة العمل املطلوب.

فهناك مافيا التوظيف يف بع�ض العقود النفطية لبتزاز طالبي 
الوظائف من الكويتيني والوافدين، ومنهم من يقوم ببيع الوهم 
ويطلب امواًل مقابل التوظيف بحجة ان العقود خا�شة بالقطاع 
النفطي، فال�شعار عالية، رغم ان عقود املقاولني بها بند ين�ض 
على عدم تقا�شي اي مبالغ من قبل �شاحب ال�رشكة الفائزة بالعقد 

من ال�شخا�ض املتقدمني للوظائف.
واأكدت معلومات ان بيانات خطرية تتعلق بعمليات توظيف وهمية 
اأو متت خالف قواعد و�شلوكيات احلياد، ومتثل �شورة من �شور 
تعار�ض امل�شالح يف �رشكة نفط الكويت، من اأهمها توظيف العديد 
من الأطراف على العقود من دون اعالنات اأو اأ�ش�ض اختبارات �شليمة 
وعدم توافر التاأهيل العلمي املطلوب، ناهيك عن عدم تواجد عدد 
منهم يف العمل بعد التوظيف وتقا�شي مرتبات دون عمل حقيقي.

واأ�شارت الى تعيني قياديني ب�رشكة نفط الكويت واأع�شاء يف جلان 
مناق�شات موؤ�ش�شة البرول، اقاربهم من الدرجتني الولى والثانية 
يف عقود من دون العالن اأي�شًا، ف�شال عن ح�شور موظف من قبل 
ال�شت�شاري وال�رشكة وهو مقيد بالتعليم التطبيقي وح�شوله على 

راتب ومزايا يف وظيفة علمية اأعلى من موؤهله.

جاك

مئات الحاالت دخلت في »غيبوبة«... و500 عملية تجرى شهريًا... والمستشفيات الخاصة تحيلها إلى »الحكومية«الوكيح

عمليات  ب�شبب  »الوفيات«  حالت  ازدادت 
وهي  املــعــدة«،  »ق�ض  اأو  املــعــدة«  »ربــط 
او  ال�شمنة  لعالج  ت�شتخدم  التي  التقنية 
التنحيف، بل بات خيار »املوت« قائمًا، اإذ 
ان مئات احلالت �شنويًا تدخل يف »غيبوبة« 

اأثناء او بعد اجراء عمليات التكميم.
التكميم يف بع�ض  ا�شعار عمليات  وتراوح 
العيادات اأو امل�شت�شفيات اخلا�شة بني 3 و6 

اآلف دينار وهي اأغلى ا�شعار لعمليات التكميم على م�شتوى دول 
العامل، وي�شطر الكثريون، ممن اأجروا عمليات تكميم ف�شلت يف 
بع�ض امل�شت�شفيات اخلا�شة، اإلى البحث عن عالج يف اخلارج، 
حيث يوؤكد الطباء ان بع�ض العيادات ت�شجع على اجراء مثل 

وجتارية،  مادية  لأ�شباب  العمليات  هذه 
خا�شة اأن اأمرا�ض ال�شمنة بلغت %40.

واأكدت م�شادر طبية ان الكويت تعترب الولى 
يف عدد عمليات التكميم التي جترى، تليها 
ت�شيلي، اإذ يتم اجراء نحو 500 عملية تكميم 
�شهريًا، وحذرت امل�شادر من ال�شتعجال يف 
التاأكد  دون  املعدة  تكميم  عمليات  اجراء 
من النتائج النهائية، اإذ اإن مئات احلالت 
دخلت يف »غيبوبة«، وت�شطر بع�ض امل�شت�شفيات اخلا�شة 
انها معلنة  احلكومية،  امل�شت�شفيات  اإلــى  احالتها   اإلــى 

ل ت�شتطيع عمل اي �شيء بعد هذه احلالة.
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• أمراض السمنة بلغت 40%... والكثيرون يفضلون التدخل الجراحي للعالج
• أسعار العمليات تتراوح بين 3 و6 آالف دينار... وهي األعلى على مستوى دول العالم

عمليات »التكميم« في الكويت تثير الفزع

الجمعية االقتصادية: المصدات المالية أشبه باألسطوانة المشروخة
• أكثر من 325 ألف خريج إلى سوق العمل خالل 20 سنة قادمة

• اتساع العجز المالي يهدد االحتياطيات المالية في حال عدم اتخاذ خطوات اإلصالح
• الرواتب والدعم يستهلكان أكثر من 125% من اإليرادات النفطية المقدرة
• اقتصاد الكويت الكلي تخلف عن دول مجلس التعاون خالل 10 سنوات ماضية

أين »البلدية« وهيئة البيئة من هذه المناظر المؤسفة؟

فوضى »النفايات« تضرب المناطق السكنية
• مخاطر صحية تنتج عن هذه النفايات والحاويات الغارقة بالمهمالت

من  العديد  يف  النفايات  فو�شى 
اإلــى  بحاجة  ال�شكنية  املناطق 
حمالت بيئية وبلدية �شاملة، بل اإلى 
اجراءات حا�شمة �شد بع�ض �رشكات 
بــدورهــا  تقم  مل  الــتــي  التنظيف 
اأ�شبحت  حتى  ــه،  وج اأكــمــل  على 
النفايات ظاهرة مزعجة للعديد من 
املواطنني، فاأين »البلدية« من هذه 
اأي  التي ل ت�رش  املناظر املزعجة 
مواطن غيور على وطنه؟ واأين هيئة 
البيئة من هذه املخلفات؟ وملاذا مل 
كثرية  اأ�شئلة  فوري؟  ب�شكل  تتحرك 
يطرحها املواطنون الذين ي�شعرون 
اإزالة النفايات وعدم  باأمل من عدم 
رفع احلاويات املليئة باملهمالت.
)ت�شوير فوؤاد ال�شيخ(�ض3

»التعيينات« في مجالس الجمعيات
التعاونية أطاحت بوكيل وزارة الشؤون

اأطاحت التعيينات يف جمال�ض اإدارات اجلمعيات التعاونية 
اأ�شدر  حيث  والعمل،  الجتماعية  ال�شوؤون  وزارة  بوكيل 
وزير ال�شوؤون قرارًا بت�شكيل جلنة حتقيق من اإدارة الفتوى 
ال�شعيب  عبدالعزيز  ال�شوؤون  وزارة  وكيل  مع  والت�رشيع 
فيما ن�شب اإليه من جتاوزات اإدارية متثلت بتعيينات يف 

عدد من جمال�ض اإدارات اجلمعيات التعاونية.
مل�شلحة  العمل  عن  ــوزارة  ال وكيل  بوقف  الوزير  واأمــر 

التحقيق ملدة ثالثة اأ�شهر.
املت�رشعة  القرارات  من  حذرت  الإدارية  املحكمة  وكانت 

حلل بع�ض جمال�ض اإدارات اجلمعيات التعاونية، موؤكدة 
يف حيثيات حكمها الذي األغت فيه حل اإحدى اجلمعيات اأن 

املخالفات يجب اأن تكون ج�شيمة حتى يتخذ قرار احلل.
فيما ترى وزارة ال�شوؤون اأن لها احلق بحل جمال�ض اإدارات 

اجلمعيات املخالفة وتعيني اأخرى موؤقتة.
وكانت »ال�شوؤون« قامت يف ال�شنوات الأخرية بحل العديد 
من جمال�ض اإدارات اجلمعيات التعاونية وتعيني جمال�ض 
من  العديد  وجــود  لــلــوزارة  تبني  اأن  بعد  موؤقتة  اإدارة 

املخالفات الإدارية واملالية.

الصين تثأر لشركاتها الدولية 
بإجراءات مضادة.. حرب في األفق

ن�رشت وزارة التجارة ال�شينية قواعد جديدة ملواجهة القوانني والقيود 
ال�شينية  ال�رشكات  على  اأجنبية  دول  تفر�شها  التي  ــربرة«  امل »غري 

وال�شينيني.
حكومات  من  قوية  فعل  ردود  ي�شهد  وقت  يف  اجلديدة  القواعد  وتاأتي 
الأمريكية  ال�شينية، خا�شة احلكومة  ال�رشكات  العديد من  اأجنبية �شد 
التي �شهدت عالقاتها القت�شادية تدهورا كبريا مع ال�شني، ومن بينها 
القيود التي فر�شتها وا�شنطن على تطبيق تيك توك التابع ل�رشكة بايت 

دان�ض املحدودة ال�شينية. 
وُن�رشت القواعد املتعلقة »بالتطبيق غري املربر للت�رشيعات الأجنبية يف 
اخلارج« على موقع الوزارة، اول من ام�ض، وو�شعت »اآلية عمل« لتقييم 

الآثار القانونية املرتبة على اأحداث كهذه.
متنعها  �شينية  �رشكة  اأي  اأو  �شيني  لأي  ميكن  فاإنه  الإ�شعار،  وبح�شب 
�لت�رشيعات �الأجنبية من »�النخر�ط يف �الأن�صطة �العتيادية �القت�صادية �أو 
التجارية اأو ما يتعلق بذلك مع دولة اأخرى اأو مواطنيها« اأن تبلغ وزارة 

التجارة بذلك يف غ�شون 30 يوما.
و�شتعمل الوزارة بعد ذلك على تقييم الو�شع وما اإذا كان ي�شكل انتهاكا 
القومي  واأمنها  ال�شني  �شيادة  على  وتاأثريه  الــدويل،  للقانون  حمتمال 
اأي�شا  وتاأثريه على املواطنني ال�شينيني. وقد تتخذ احلكومة ال�شينية 

»اإجراءات م�شادة �رشورية« للرد.

»التربية« تراجعت عن الورقية واإللكترونية

عن  ــة  ــي ــرب ال وزارة  ــت  ــع ــراج ت
ــات الــورقــيــة وكــذلــك  ــان ــح ــت الم
الإلكرونية، رغم انها �شبق ان اأعلنت 
عن نيتها، بناء على موافقة ال�شلطات 
اختبارات  جتــري  بــاأن  ال�شحية، 

ورقية يف �شهر يناير احلايل، ما اأثار 
حالة من الرف�ض بني الطلبة واأولياء 

اأمور يف ظل تف�شي فريو�ض كورونا.
وقالت م�شادر تربوية ان امتحانات 
الدرا�شي  العام  من  الأول  الف�شل 

احلايل تعترب معطلة، اإذ اأعلنت اأم�ض 
وزارة الربية اأنه لن يكون هناك اأي 
امتحانات ورقية اأو اإلكرونية للف�شل 
الدرا�شي  العام  من  الأول  التعليمي 

احلايل 2021/2020.

لة امتحانات الفصل األول للعام الدراسي الحالي... معطَّ

وزير الصحة البريطاني: التلقيح ال يعني السيطرة على »كورونا«

يف  يجري  ما  حقيقة  عن  وتك�شف  تتاأهب  الـــدول  من  العديد  بـــداأت 
تف�شي  ملواجهة  كافية  لي�شت  اللقاحات  ان  اعتربت  اإذ  م�شت�شفياتها، 

فريو�ض كورونا.
تف�شي فريو�ض  اأن  من  هانكوك  مات  الربيطاين  ال�شحة  وزير  ذلك حذر  اإلى 
كورونا يت�شارع، موؤكدًا ان و�شع النظام الربيطاين يف حالة خطرية جدًا جدًا.
وذكر ان ال�شيطرة على الوباء بالتلقيح ل تعني الق�شاء عليه نهائيًا، 
م�شيفًا: اأتوقع اننا نحتاج اإلى معاودة التلقيح، لأننا نعرف مدة املناعة 

التي توفرها هذه اللقاحات، قد تكون كل �شتة اأ�شهر وينتهي مفعولها.
ومن جهته، حذر نقيب الأطباء اللبنانيني �رشف اأبو�رشف من ان لبنان 
يواجه �شيناريو �شحيا خطريا، فيما دعا رئي�ض جلنة ال�شحة يف جمل�ض 
النواب اللبناين، رئي�ض اجلمهورية مي�شال عون اإلى اإعالن حالة الطوارئ 

ال�شحية يف البالد.
ودعا الرئي�ض اللبناين العماد مي�شال عون، املجل�ض الأعلى للدفاع اإلى 
اجتماع ا�شتثنائي يعقد يف ق�رش بعبدا اليوم، اإذ يبحث الو�شع ال�شحي 

وواقع القطاع ال�شت�شفائي يف لبنان.

بريطانيا: وضع النظام الصحي خطير
ولبنان يواجه أصعب السيناريوهات

بنوك بيروت تعاني.. وخزائن الشركات 
تستحوذ على الحصة األكبر

• اأين »البيئة«؟!

• مؤهالت مخالفة بالعقود... وصراع الواسطات بين القيادات أضر المشروعات • موظفو الشركات النفطية األعلى أجراً... وأغلبهم األقل إنتاجًا
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جو  املنتخب  المــريكــي  الرئي�ض  ــد  اأك
املتحدة  الوليات  رئي�ض  اأن  بايدن، 
لي�ض فوق القانون، وذلك يف اإ�شارة اإلى 
الرئي�ض املنتهية وليته دونالد ترامب.

ــه على  ل تــغــريــدة  ــدن يف  ــاي ب وكــتــب 
القانون،  »رئي�شنا لي�ض فوق  »توير«: 
والعدالة خلدمة ال�شعب ولي�ض حلماية 

الأقوياء«.
ياأتي هذا يف الوقت الذي يعتزم فيه الدميقراطيون مبجل�ض 
اليوم،  ترامب  مل�شاءلة  ت�رشيع  تقدمي  المريكي،  النواب 

على خلفية اأحداث اقتحام مبنى الكونغر�ض.
وقال النائب الدميقراطي تيد ليو، يف تغريدة له اإن هناك 

واحــدة  مــادة  من  لت�رشيع  داعما   180
مل�شاءلة ترامب بغر�ض عزله، مو�شحًا 
ال�شغب  اأحداث  اأعقاب  يف  ياأتي  ذلك  اأن 
داخل مبنى  اأن�شار ترامب  بها  قام  التي 

الكونغر�ض.
اأن  عن  اأمريكية  اإعــالم  و�شائل  وك�شفت 
الرئي�ض املنتهية وليته دونالد ترامب 
مل  ــه  لأن بن�ض  مايك  نائبه  مــن  غ�شب 
الرئي�ض املنتخب جو  الكونغر�ض على فوز  يعرقل ت�شديق 
نادم  ترامب  اأن  الإعالمية  الت�رشيبات  اأظهرت  كما  بايدن، 
على كلمته التي حتدث فيها عن انتقال �شلمي لل�شلطة بعد 

اقتحام اأن�شاره الكونغر�ض الأربعاء املا�شي.

بايدن: الرئيس األميركي ليس فوق القانون

ترامب نادم على كلمته عن نقل السلطة وغاضب من نائبه

• ترامب• بايدن

الكتناز  مــن  حالة  لبنان  ي�شهد 
بعيدا  البيوت  يف  للعملة  املمنهج 
البنوك. وقدر خرباء لبنانيون  عن 
البيوت  يف  املخزنة  الأمــوال  حجم 
وذلك  دولر،  مليارات   10 بنحو 
اإجــراءات قد ت�شدر من  اأي  ملقاومة 

امل�رشف املركزي. 
لدخــار  اللبنانيني  هلع  زاد  كما 
البيوت عقب ت�رشيب  الدولرات يف 
اأنباء عن قرب عملية مالية لتعومي 
اللرية، بفعل اأزمة الدولر امل�شتعلة 
هناك  اأن  كما  لبنان.  اأرجـــاء  يف 
العملة  تخزين  على  بالفعل  تهافتا 
يف املنازل بلبنان ومنها ق�شم كبري 

بالدولر والآخر باللرية اللبنانية، 
املوؤمن  القيمة  ارتــفــاع  عن  ف�شال 
اأ�شعاف ح�شب  و5   4 بني  ما  عليها 
�رشكات  جمعية  رئي�ض  يو�شح  ما 
اإيلي  لبنان  يف  اخلا�شة  ال�شمان 

طربيه.
على  ال�رشكات  خزائن  وت�شتحوذ 
احلــ�ــشــة الأكــــرب بــ�ــشــوق الــتــاأمــني 
واحلرا�شة لأن تاأمني خزائن املنازل 
معروفا  �مل�ؤمن  يك�ن  باأن  م�رشوط 
عند �رشكة التاأمني ولديه نوع اآخر 
من عقود التاأمني عندها، ف�شال عن 
اأن يكون املبلغ املخزن يراوح بني 

25 و100 األف دولر كحد اأق�شى.

الديون الحكومية العالمية تقفز
إلى 275 تريليون دوالر

معهد  عــن  �ــشــادرة  بيانات  اأظــهــرت 
الديون  ارتــفــاع  الـــدويل،  التمويل 
تريليون   17 مــن  بــاأكــر  العاملية 
 275 لتبلغ   ،2020 عام  خالل  دولر 

تريليون دولر. 
كــان  الرتـــفـــاع  اأن  املــعــهــد  وذكـــر 
مدفوعا بالراكم احلاد يف القرا�ض 
الدين  ن�شبة  رفــع  الــذي  احلكومي، 
احلكومي العاملي اإلى الناجت املحلي 
الإجمايل، اإلى 105% العام املا�شي 
التقرير  واأ�شار   ،2019 يف   %90 من 

اإلى اأن القت�شاد العاملي يدخل 2021 
وبكمية  املتزايدة،  الختاللت  و�شط 
�شتوؤثر على  التي  الديون  قيا�شية من 
ا�شتمرار  اإلى  لفتا  النتعا�ض،  اآفاق 
احلكومات ل �شيما بالأ�شواق النا�شئة 
اأن  مــن  ــذر  ح لكنه  القــرا�ــض،  يف 
املــال  راأ�ـــض  على  الكبري  العــتــمــاد 
املقر�شني  يجعل  قــد  ــبــي،  الأجــن
عر�شة  ــر  اأك النا�شئة  ــواق  ــش الأ� يف 
املخاطر  يف  املفاجئة  للتحولت 

العاملية.

• غرفة العناية املركزة

�شلة القرابةالقياديال�رشكة
ابنهع�شو جلنة املناق�شاتف.ر
ابنهرئي�ض امل�رشوعاتو.�ض
ابنهمدير اخلدماتت.ب
ابنهمدير الت�شديرو.ن
ابنهنائب اخلدماتو.ر
ابن الأخمدير التطويرو.و
ابنهمدير جمموعة امل�شاريعاأ.ك

القياديون النفطيون عينوا أقاربهم

الوصفاسم الشركةعدد العقودالشركات

تزويد عمالة إداريةك.ح1مؤسسة البترول

لتزويدها بموظفينت.ع1البترول العالمية

لتزويدها بالعمالة الفنية1-ف.ع  2- هـ.ت  3- ص - س3البترول الوطنية

لتقديم عمالة فنيةمقاولو توظيف منذ 162013 عقداشركة ناقالت النفط

موظفون ومتخصصونس.لعقود مختلفةصناعة الكيماويات

عقود شركات التوظيف بالقطاع النفطي

السيولة في بورصة الكويت 
صعدت إلى 46.53 مليون دينار

الكويت  بــور�ــشــة  اأغــلــقــت 
على  ـــض  ـــ� اأم ــا  تــعــامــالتــه
العام  ال�شوق  موؤ�رش  ارتفاع 
م�شتوى  ليبلغ  نقطة   35.77
بن�شبة  نــقــطــة   5572.96
�شعود بلغت 0.65 يف املئة، 
اإلــى  ال�شيولة  وارتــفــعــت 

46.53 مليون دينار.
بلغت  اأ�شهم  كمية  تــداول  ومت 
عرب  متت  �شهم  مليون   197.2
بقيمة  نقدية  �شفقة   9150
»نحو  ــار  ــن دي مليون   46.5

153.4 مليون دولر«.
وارتفع موؤ�رش ال�شوق الرئي�شي 
م�شتوى  ليبلغ  نقطة   33.71
4602.04 نقطة بن�شبة �شعود 
بلغت 0.74 % من خالل كمية 
اأ�شهم بلغت 109.6 ماليني �شهم 
نقدية  �شفقة   4269 متت عرب 
بقيمة 8.5 ماليني دينار »نحو 

28 مليون دولر«.
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محليـــة
شؤون

سموه استقبل ولي العهد والخالد والغانم والعلي والصالح والياسين وبن ناجي والزويد... وعزى رئيس إندونيسيا بضحايا سقوط طائرة الركاب

األمير هنأ سلطان عمان بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم

• ... ووزير الدفاع

• ... واأن�س ال�صالح

• �صمو الأمري لدى ا�صتقباله �صمو ال�صيخ �صباح اخلالد

• ... ومرزوق الغامن

• �صاحب ال�صمو م�صتقباًل �صمو ويل العهد 

•... وم�صتقباًل مرزوق الغامن

• �صمو ويل العهد م�صتقباًل وزراء اخلارجية والداخلية والدفاع والدولة ل�صوؤون جمل�س الوزراء

• �صموه م�صتقباًل وزير العدل ورئي�س واأع�صاء املحكمة الد�صتورية

• �صمو ويل العهد م�صتقباًل �صمو ال�صيخ �صباح اخلالد 

سموه استقبل الخالد والغانم وحمد العلي والصالح والناصر وثامر العلي

ولي العهد التقى وزير العدل
ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية

»الدستورية« تحدد
20 الحالي للنظر

في الطعون االنتخابية

الد�صتورية  املحكمة  اأعلنت 
حممد  امل�صت�صار  برئا�صة 
بن ناجي حتديد جل�صة يوم 
احلايل  يناير   20 الربعاء 
لنظر الطعون النتخابية يف 

الدوائر اخلم�س.

»الخارجية«: تحديد مصير 13 شهيداً من األسرى 
والمفقودين بالتعرف على هوياتهم

الأ�رسى واملفقودين  قال رئي�س جلنة �صوؤون 
اإنه  العد�صاين  ربيع  اخلارجية  وزارة  يف 
الأ�سسرسى  مسسن  �صهيدا   13 م�صري  حتديد  مت 
واملفقودين وذلك بالتعرف على هوياتهم من 
بالتحليل  ال�صتعراف  عملية  ا�صتمرار  خالل 
به  تقوم  السسذي  الوراثية  للب�صمة  اجليني 

بسسوزارة  اجلنائية  لسسالأدلسسة  العامة  الإدارة 
مت  التي  الرفات  على  الكويت  يف  الداخلية 
جلبها من العراق لين�صموا الى قائمة �صهداء 
الكويت ممن �صبق اأن مت الإعالن عن التعرف 

على رفاتهم. 
ذوي  باإبالغ  قامت  اخلارجية  وزارة  اأن  واأكد 

الفح�س  عملية  انتهاء  فور  الأ�سسرسى  هسسوؤلء 
والإجسسسسراءات  ال�صتعراف  بنتائج  اجليني 
اأن  اإلى  م�صريا  ال�صاأن،  هذا  يف  اتخذت  التي 
اإبالغ ذوي الأ�رسى عن  الوزارة حري�صة على 
اأي معلومات اأو بيانات تتوفر ب�صاأن اأ�رساهم 
باعتبار اأن ذلك حقا اإن�صانيا وقانونيا لهم.

سفارة الكويت في جاكرتا
تدعو إلى التريث في السفر

دعت �صفارة الكويت يف جاكرتا املواطنني اإلى الرتيث يف التخطيط 
اإلى اجلمهورية الندوني�صية يف هذا الوقت احلايل حيث مت  لل�صفر 
اإغالق املطار عن القادمني الجانب. وذكرت ال�صفارة اأن ال�صلطات 
الندوني�صية اعلنت اجراءات م�صددة ا�صافية ابتداء من يوم الثنني 

املوافق 11 يناير 2021 وفقا للربوتوكولت ال�صحية املتبعة.

بعض المستشفيات والعيادات الخاصة تشجع عليها ألسباب تجارية

• مئات الحاالت دخلت في »غيبوبة«... و500 عملية تجرى شهريًا 
في الكويت... والمستشفيات الخاصة تحيلها إلى »الحكومية«

• أمراض السمنة بلغت 40%... والكثيرون يفضلون التدخل الجراحي للعالج

• أسعار العمليات تتراوح بين 3 و6 آالف دينار
... وهي األعلى على مستوى دول العالم

يف الآونة الأخرية ازدادت حالت 
»ربط  ب�صبب عمليات  »الوفيات« 
املعدة« اأو »ق�س املعدة«، وهي 
لعالج  ت�صتخدم  التي  التقنية 
بات  بل  التنحيف،  او  ال�صمنة 
ان  اإذ  قائمًا،  »املسسسوت«  خيار 
تدخل يف  �صنويًا  احلالت  مئات 
اجراء  بعد  او  اأثناء  »غيبوبة« 

عمليات التكميم.
عمليات  ا�سسصسسعسسار  وتسسسسسسرتاوح 
اأو  العيادات  بع�س  يف  التكميم 
 3 بني  اخلا�صة  امل�صت�صفيات 
و6 اآلف دينار وهي اأغلى ا�صعار 
م�صتوى  على  التكميم  لعمليات 
دول العامل، وي�صطر الكثريون، 
ممن اأجروا عمليات تكميم ف�صلت 

يف بع�س امل�صت�صفيات اخلا�صة، 
اإلى البحث عن عالج يف اخلارج، 
بع�س  ان  الطسسبسساء  يسسوؤكسسد  حيث 
العيادات ت�صجع على اجراء مثل 
مادية  لأ�صباب  العمليات  هسسذه 

وجتارية.
الكويت  ان  طبية  م�صادر  واأكدت 
عمليات  عدد  يف  الولسسى  تعترب 
تليها  جتسسرى،  التي  التكميم 
ت�صيلي، اإذ يتم اجراء نحو 500 
وحذرت  �صهريًا،  تكميم  عملية 
ال�صتعجال  عسسدم  من  امل�صادر 
تكميم  عسسمسسلسسيسسات  اجسسسسسراء  يف 
النتائج  من  التاأكد  دون  املعدة 
احلالت  مئات  اإن  اإذ  النهائية، 
وت�صطر  »غيبوبة«،  يف  دخلت 

اخلا�صة  امل�صت�صفيات  بع�س 
امل�صت�صفيات  اإلى  احالتها  اإلى 
ل  انسسهسسا  معلنة  احلسسكسسومسسيسسة، 
ت�صتطيع عمل اي �صيء بعد هذه 

احلالة.
 500 نحو  الكويت  يف  وجتسسرى 
اإن  اإذ  �صهريًا،  تكميم  عملية 
نحو  بلغت  ال�صمنة  اأمسسرا�سسس 
يف�صلون  والسسكسسثسسريون   ،%40
للعالج  اجلسسسراحسسسي  السستسسدخسسل 
اتباع  من  بدل  الأ�رسع  باعتباره 
وريا�صي،  وغذائي  �صحي  نظام 
وتسسسسسسرتاوح كسسلسسفسسة السسعسسمسسلسسيسسات 
اجلراحية يف الكويت بني 3 و6 
على  الأعلى  وهي  دينار،  اآلف 

م�صتوى دول العامل.

عمليات »التكميم«
في الكويت... تثير الفزع

•  العناية املركزة

اأن�س  الوزراء  ل�صوؤون جمل�س  الدولة 
وزير  �صموه  ا�صتقبل  كما  ال�صالح، 
ورئي�س  اليا�صني  د.نسسسواف  السسعسسدل 
 املحكمة الد�صتورية امل�صت�صار حممد
الزويد  فسسوؤاد  وامل�صت�صار  ناجي  بن 
اأمام  الد�صتورية  اليمني  اأدى  والذي 
يف  ع�صوا  تعيينه  مبنا�صبة  �صموه 
وامل�صت�صار  الد�صتورية  املحكمة 
اليمني  اأدى  والسسذي  البحوه  عسسادل 
مبنا�صبة  �صموه  اأمسسام  الد�صتورية 
تعيينه ع�صوا يف املحكمة الد�صتورية 
وامل�صت�صار وليد املعجل والذي اأدى 
رعاه  �صموه  اأمام  الد�صتورية  اليمني 
يف  ع�صوا  تعيينه  مبنا�صبة  السسلسسه 

املحكمة الد�صتورية.
ح�رس املقابلة وزير �صوؤون الديوان 
الأمريي ال�صيخ علي اجلراح ورئي�س 
مبارك  ال�صيخ  الأمسسسريي  السسديسسوان 
الفي�صل ونائب وزير �صوؤون الديوان 
العبدالله  حممد  ال�صيخ  الأمسسريي 

الأمسسسريي ومدير  السسديسسوان  ووكسسيسسل 
البالد  اأمسسري  ال�صمو  �صاحب  مكتب 
املرا�صم  ورئي�س  الفهد  فهد  اأحمد 
والت�رسيفات الأمريية ال�صيخ خالد 

العبدالله.
البالد  اأمسسري  ال�صمو  �صاحب  وبعث 
تعزية  بربقية  الأحمد  نواف  ال�صيخ 
ويدودو  الرئي�س جوككو  فخامة  اإلى 
رئي�س جمهورية اأندوني�صيا عرب فيها 
و�صادق  تعازيه  خال�س  عن  �صموه 
طائرة  �سقوط  ب�سحايا  موا�ساته 
الركاب الندوني�صية يف بحر »جاوة« 
مبتهال  ركابها،  بحياة  اأودى  والذي 
�صموه حفظه الله اإلى املولى تعالى 
اأن يتغمد �صحايا هذا احلادث الأليم 
يلهم  واأن  ومغفرته  رحمته  بوا�صع 

ذويهم جميل ال�صرب وح�صن العزاء.
وبعث �صمو ويل العهد ال�صيخ م�صعل 
اخلالد  �صباح  ال�صيخ  و�صمو  الأحمد 

بربقيتني مماثلتني.

البالد  اأمسسري  ال�صمو  �صاحب  بعث 
تهنئة  بربقية  الأحمد  نواف  ال�صيخ 
ال�صلطان  اجلاللة  �صاحب  اأخيه  اإلى 
هيثم بن طارق �صلطان عمان ال�صقيقة 
تهانيه  خال�س  عن  �صموه  فيها  عرب 
مبنا�صبة ذكرى توليه مقاليد احلكم، 
باأوا�رس  الله  رعسساه  �صموه  م�صيدا 
والتاريخية  الأخسسويسسة  السسعسسالقسسات 
عمان  و�صلطنة  الكويت  جتمع  التي 
عهده  ال�صقيق يف  البلد  ي�صهده  ومبا 
بارزة  اإجنازات تنموية  امليمون من 
له  متمنيا  املجالت  خمتلف  �صملت 
ول�صلطنة  والعافية  ال�صحة  موفور 
من  املزيد  الكرمي  و�صعبها  عمان 
القيادة  ظل  يف  والزدهسسسار  التقدم 

احلكيمة لل�صلطان هيثم.
وبعث �صمو ويل العهد ال�صيخ م�صعل 
اأخيه  اإلسسى  تهنئة  بربقية  الأحسسمسسد 
طارق  بن  هيثم  ال�صلطان  �صاحب 
خال�س  �صموه  �صمنها  عمان  �صلطان 
تهانيه مبنا�صبة ذكرى توليه مقاليد 
ال�صحة  مسسوفسسور  لسسه  راجسسيسسا  احلسسكسسم 
الرقي  كل  ال�صقيق  وللبلد  والعافية 

والزدهار.
 كما بعث �صمو ال�صيخ �صباح اخلالد 
رئي�س جمل�س الوزراء بربقية تهنئة 

مماثلة.
وا�صتقبل �صمو اأمري البالد ال�صيخ نواف 
الأحمد بق�رس ال�صيف �صمو ويل العهد 
ا�صتقبل  كما  الأحمد،  م�صعل  ال�صيخ 
�صموه بق�رس ال�صيف �صمو ال�صيخ �صباح 
اخلالد رئي�س جمل�س الوزراء ورئي�س 

جمل�س الأمة مرزوق الغامن.
رئي�س  نسسائسسب  �صموه  ا�صتقبل  كما 
جمسسلسس�سسس السسسسسسوزراء وزيسسسسر السسدفسساع 
�صموه  وا�صتقبل  العلي  حمد  ال�صيخ 
وزير  السسوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 

العهد  ويل  �صمو  ا�صتقبل 
الأحسسمسسد  م�صعل  ال�صيخ 
�صباح  ال�صيف  بق�رس 
�صباح  ال�صيخ  �صمو  اأم�س 
جمل�س  رئي�س  اخلسسالسسد 
جمل�س  ورئي�س  السسوزراء 

الأمة مرزوق الغامن.
وا�سسصسستسسقسسبسسل �سسصسسمسسو ويل 
السسعسسهسسد نسسائسسب رئسسيسس�سسس 
وزيسسر  السسسسوزراء  جمل�س 
حمد  السس�سسصسسيسسخ  السسسدفسسساع 
رئي�س  ونسسائسسب  السسعسسلسسي 
وزيسسر  السسسسوزراء  جمل�س 
جمل�س  ل�صوؤون  الدولة 
ال�صالح  اأن�س  السسسوزراء 
ال�صيخ  ووزير اخلارجية 
ووزير  النا�رس  اأحمد  د. 
ثامر  ال�صيخ  الداخلية 

العلي.
وا�صتقبل �صمو ويل العهد 
الأحسسمسسد  م�صعل  ال�صيخ 
بسسقسس�سسرس السس�سسصسسيسسف وزيسسسر 
العدل د. نواف اليا�صني 
ورئسسسيسسس�سسسس املسسحسسكسسمسسة 
امل�صت�صار  الد�صتورية 
حمسسمسسد بسسن نسساجسسي حيث 
قسسسدم لسس�سسصسسمسسوه اأعسس�سسصسساء 
كال  الد�صتورية  املحكمة 
من امل�صت�صار فوؤاد خالد 
الزويد وامل�صت�صار عادل 
البحوه وامل�صت�صار وليد 
مبنا�صبة  وذلك  املعجل 
منا�صبهم  يف  تعيينهم 

اجلديدة.
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املناطق  من  العديد  يف  النفايات  فو�ضى 
بيئية  حللمللات  اإللللى  بحاجة  ال�ضكنية 
حا�ضمة  اجراءات  اإلى  بل  �ضاملة،  وبلدية 
تقم  مل  التي  التنظيف  �رشكات  بع�ض  �ضد 
اأ�ضبحت  حتى  وجه،  اأكمل  على  بدورها 
من  للعديد  مزعجة  ظللاهللرة  النفايات 
هذه  مللن  »البلدية«  فللاأيللن  املللواطللنللن، 
اأي مواطن  التي ال ت�رش  املناظر املزعجة 
من  البيئة  هيئة  واأين  وطنه؟  على  غيور 

ب�ضكل  تتحرك  مل  وملاذا  املخلفات؟  هذه 
املواطنون  يطرحها  كثرية  اأ�ضئلة  فوري؟ 
اإزاللللة  عللدم  مللن  بلللاأمل  ي�ضعرون  الللذيللن 
املليئة  احلاويات  رفع  وعدم  النفايات 

باملهمات. 
�ضوؤون  يف  خمت�ضون  حللذر  جانبهم  ومللن 
النفايات  مواجهة  يف  الرتاخي  من  البيئة 
خماطر  عنها  ينتج  الللتللي  واملللهللمللات 
املناطق  قاطني  على  و�ضحية  بيئية 

البحوث  اثبتت  فقد  ال�ضكنية، 
النفايات  هذه  ان  والدرا�ضات 

ا�ضافة  �ضامة،  غللازات  تبعث 
الكريهة. الروائح  الى 

العملية  ان  املللواطللنللون  ويلللرى 
بع�ض  على  م�ضددة  رقابة  اإلى  حتتاج 

مهمة  تتولى  التي  التنظيف  �رشكات 
من  جبال  ظهور  من  بدال  احلاويات،  رفع 

ال�ضكنية. املناطق  من  عدد  النفايات يف 

• اأكيا�ض النفايات... ملاذا مهملة؟ • حاويات غارقة باملهمات

• ... واأين »البلدية«؟

)ت�ضوير فوؤاد ال�ضيخ(

• نفايات

• اأين »البيئة«؟!

• مخاطر صحية تنتج عن هذه النفايات والحاويات الغارقة بالمهمالت

فوضى »النفايات« في المناطق السكنية
أين »البلدية« وهيئة البيئة من هذه المناظر المؤسفة؟ 
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اقتصادية
شؤون

السيولة صعدت إلى 46.53 مليون دينار

مؤشرات بورصة الكويت... خضراء
اأغ��ل��ق��ت ب��ور���ص��ة ال��ك��وي��ت 
ارتفاع  على  اأم�س  تعامالتها 
 35.77 العام  ال�صوق  موؤ�رش 
نقطة ليبلغ م�صتوى 5572.96 
بلغت  �صعود  بن�صبة  نقطة 

0.65 يف املئة.
بلغت  اأ�صهم  كمية  ت��داول  ومت 
عرب  متت  �صهم  مليون   197.2
بقيمة  نقدية  �صفقة   9150
»نحو  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   46.5

153.4 مليون دوالر«.
وارت����ف����ع م���وؤ����رش ال�����ص��وق 
ليبلغ  نقطة   33.71 الرئي�صي 
نقطة   4602.04 م�����ص��ت��وى 
 %  0.74 بلغت  �صعود  بن�صبة 
بلغت  اأ�صهم  كمية  خ��الل  من 
عرب  متت  �صهم  ماليني   109.6
 8.5 4269 �صفقة نقدية بقيمة 
ماليني دينار »نحو 28 مليون 

دوالر«.
كما ارتفع موؤ�رش ال�صوق االأول 
م�صتوى  ليبلغ  نقطة   36.96
�صعود  بن�صبة  نقطة   6067.75
% من خالل كمية   0.61 بلغت 
�صهم  مليون   87.5 بلغت  اأ�صهم 
بقيمة  �صفقة   4881 عرب  متت 
»نحو  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   37.9

125.07 مليون دوالر«.
 »50 »رئي�صي  موؤ�رش  وارتفع 
ليبلغ  نقطة   35.73 ن��ح��و 
نقطة   4708.57 م�����ص��ت��وى 
يف   0.76 بلغت  �صعود  بن�صبة 
اأ�صهم  كمية  خ��الل  من  املئة 
متت  �صهم  مليون   75.3 بلغت 
عرب 2781 �صفقة نقدية بقيمة 
6.9 ماليني  دينار »نحو 20.7 

مليون دوالر«.
وك��ان��ت ال�����رشك��ات االأك���ر 
ارت���ف���اع���ا ه���ي »ورب�����ة ت« 

و»ال�������راي« و»ن��اب��ي�����ص��ك��و« 
�رشكات  اأم��ا  تكافل«  و»اأول��ى 
»وط��ن��ي« و»ب��ي��ت��ك« و»اأه��ل��ي 
م��ت��ح��د« و»زي�������ن« ف��ك��ان��ت 
كانت  ت��داوال يف حني  االأك��ر 
و»اأ�صيكو«  »�صنام«  �رشكات 
كبيتل«  و»ورب��ة  و»ال�صورية« 

االأكر انخفا�صا.
الرئي�صية  املوؤ�رشات  واأغلقت 
تعامالت  الكويت  لبور�صة 
بعد  وذلك  ارتفاع،  على  ام�س 
ال�صنوية  امل��راج��ع��ة  اإع���الن 
لعام  امل��درج��ة  ل��ل�����رشك��ات 
رئي�صي  موؤ�رش  2021.و�صعد 
وارتفع   ،%0.76 بن�صبة   50

زاد  كما   ،%0.74 الرئي�صي 
واالأول  ال��ع��ام  امل���وؤ����رشان 
على  و%0.61   %0.65 بن�صبة 
م�صتويات  عن  وذلك  التوايل، 

اخلمي�س املا�صي.
اإذ  اأم�س،  التداوالت  وتباينت 
 46.53 عند  ال�صيولة  ارتفعت 
 34.15 مقابل  دينار،  مليون 
بينما  اخلمي�س،  دينار  مليون 
 197.24 الكميات  تراجعت 
م��ل��ي��ون ���ص��ه��م، ب��امل��ق��ارن��ة 
�صهم يف  208.41 مليون  بنحو 

ال�صابقة. اجلل�صة 
الكويتية  امل���وؤ����رشات  ودع���م 
راأ�صها  على  قطاعات   9 ارتفاع 

 ،%4.71 بن�صبة  والغاز  النفط 
ال�صلع  قطاعا  انخف�س  فيما 
بن�صبة  واملنافع  اال�صتهالكية 
التوايل،  على  و%0.37   %0.87
التكنولوجيا  قطاعا  وا�صتقر 
ال�صحية.وب�صاأن  وال��رع��اي��ة 
االأ�صهم، فقد تقدم وربة للتاأمني 
 ،%19.05 بن�صبة  االرتفاعات 
راأ����س  ع��ل��ى  ���ص��ن��ام  ج���اء  فيما 

الرتاجعات ب�%4.97.
املرتفع  متحد  اأه��ل��ي  وت��ق��دم 
0.95% الكميات ب�22.77 مليون 
الوطني  ت�صدر  بينما  �صهم، 
ال�صيولة ب�10.68 ماليني دينار، 

م�صتقرًا عند �صعر 846 فل�صًا.

»الصالحية« توافق على بيع عقار بالكويت

زيادة أصول »المركز المالي« بـ11.4 
مليون دينار لتجميع شركة تابعة

دون سبب واضح ... سهم 
سيغنال يقفز 1100% بالخطأ

وافق جمل�س اإدارة �رشكة ال�صاحلية العقارية على العر�س 
املقدم من اإحدى اجلهات املحلية ب�رشاء عقار مملوك لها يف 
مدينة الكويت.وح�صب بيان ال�رشكة لبور�صة الكويت اأم�س، 
فاإن العر�س املقدم غري ملزم اإلى حني ا�صتكمال االإجراءات، 

واملوافقات النهائية من جانب الطرف امل�صرتي.
والقيمة  امل��ايل،  االأث��ر  عن  االإف�صاح  �صيتم  باأنه  ونوهت 
االإجمالية، والربح املتوقع من تلك ال�صفقة، بعد ا�صتكمال 
الطرف امل�صرتي للموافقات النهائية من جانبه، والتوقيع 
ال�صاحلية  اأرب��اح  الطرفني.وكانت  بني  ملزم  اتفاق  على 
 2020 عام  من  االأولى  اأ�صهر  الت�صعة  يف  ارتفعت  العقارية 
اأرباح بقيمة  21.23 مليون دينار، مقابل  اإلى   %85 بن�صبة 
الربح  بدعم   ،2019 من  الفرتة  لنف�س  دينار  مليون   11.5

الناجت من بيع �رشكة تابعة.

تابعة  �رشكة  جتميع  الكويتي  املايل  املركز  �رشكة  اأعلن 
نقل  خالل  من  اخلليجي،  العقاري  املركز  �صندوق  ت�صمى 

ال�صيطرة على املجموعة اعتبارا من 31 دي�صمرب 2020.
ذلك  اأن  اأم�س  الكويت  لبور�صة  بيان  يف  املركز  وتابع 
بالقيمة  ا�صتثمار  اأن��ه  على  �صابقا  بعامل  كان  اال�صتثمار 
العادلة من خالل الربح اأو اخل�صارة، ومن املتوقع اأن ينتج 
عن جتميعه زيادة اأ�صول املركز مببلغ 11.35 مليون دينار.
مليون   1.14 مببلغ  �صرتتفع  مطلوباته  اأن  املركز  وبني 
دينار، وكذلك زيادة احل�ص�س غري امل�صيطرة مببلغ 10.21 

ماليني دينار كما يف 31 دي�صمرب 2020.
وحتول »املركز« للخ�صائر بالت�صعة اأ�صهر االأولى من العام 
الفرتة  باأرباح  مقارنة  دينار،  مليون   6.02 احلايل وبقيمة 

املماثلة من العام املا�صي البالغة 3.45 ماليني دينار.

 Signal« ���رشك��ة  ���ص��ه��م  ق��ف��ز 
بنحو  للتكنولوجيا   »Advance
مفاجئ ودون  1100% على نحو 

�صبب وا�صح.
ال��رئ��ي�����س  اأن  ت��ب��ني  والح���ق���ا 
اإيلون  ت�صال  ل�رشكة  التنفيذي 
متابعيه  ن�صح  ق��د  ك��ان  ما�صك 
قبل اأيام با�صتخدام تطبيق يدعى 
االجتماعي  للتوا�صل   Signal

امل�صفر بداًل من وات�صاب. 
 Signal وباخلطاأ فهم املتابعون اأن ال�رشكة املق�صودة هي
Advance فتدافعوا ل�رشاء اأ�صهمها، االأمر الذي دفع ال�صهم 
للتحليق.و�صعد �صعر �صهم Signal Advance من 60 �صنتًا 

اإلى 7.19 دوالر لل�صهم، حمققا مكا�صب بن�صبة 1098 %.
قبل  من  ويدار   Signal هو  ما�صك  به  ن�صح  الذي  والتطبيق 
منظمة غري ربحية ويعمل كبديل لتطبيقات الر�صائل الن�صية 

.CNBC مثل في�صبوك ووات�صاب، وفقًا ملا ذكرته �صبكة

»كامكو«: 1.87 مليار دوالر حصيلة 
االكتتابات األولية الخليجية

تداول »كيو إل إم« في قطر
األربعاء المقبل

االكتتابات  اأن�صطة  تراجعت 
اخلليجية يف عام 2020 مقارنة 
�صهده  ال���ذي  ال��ق��وي  ب����االأداء 
بالعام الذي ي�صبقه، وذلك رغم 
خالل  ن�صبيًا  ن�صطة  ظلت  اأنها 

الن�صف الثاين من 2020.
كامكو  ل�رشكة  ب��ي��ان  وح�صب 
تراجع  اأم�س،  �صادر  لال�صتثمار 
لالكتتابات  االإج��م��ايل  ال��ع��دد 
العامة االأولية ال�صادرة عن دول 
يف  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
والدولية  االإقليمية  البور�صات 
ال��ع��ام  اإ����ص���دارات يف   7 اإل���ى 
يف  اإ�صدارًا   12 مقابل  احل��ايل، 

عام 2019.
وب��ل��غ��ت ح�����ص��ي��ل��ة اأن�����ص��ط��ة 
يف  االأولية  العامة  االكتتابات 
عام 2020 للجهات اخلليجية يف 
والدولية  االإقليمية  البور�صات 
مقابل  دوالر،  م��ل��ي��ار   1.87
29.04 مليار دوالر بالعام الذي 

ي�صبقه.
كامكو  ت��ق��دي��رات  وت�صمنت 
ال��ذي  االأويل  ال��ع��ام  االكتتاب 
 2020 عام  يف  دوليًا  طرحه  مت 
املحدودة  جروب  يال  ملجموعة 
ومقرها االإمارات »144.8 مليون 
العام  والطرح  اأمريكي«،  دوالر 

االأويل الأ�صهم �رشكة فينابر »398 
و�رشكة  اأمريكي«  دوالر  مليون 
مليار   1.4« القاب�صة  نيتورك 

دوالر« يف العام 2019.
اإدراج   2020 العام  �صهد  كما 
التي  ال�رشكات  اأ�صهم  من  عدد 
العام  لالكتتاب  طرحها  مت 
�صمنها  وم��ن   2019 يف  االأويل 
الكويت  بور�صة  �رشكة  اأ�صهم 
اأمريكي«،  دوالر  مليون   177«
االأول��ى  ال���زور  �صمال  و���رشك��ة 
مليون   32« وامل��ي��اه  للطاقة 

بيتك  اأمريكي«، و�صندوق  دوالر 
كابيتال ريت »77.8 مليون دوالر 
بور�صة  يف  للتداول  اأم��ريك��ي« 

الكويت.
من  ك��ان  اأن��ه  التقرير  وك�صف 
يف  االكتتابات  زي��اة  املتوقع 
الن�صف االأول من العام ال�صابق 
ف�صلت  امل�صدرة  اجلهات  ولكن 
ال�صوق  اإل���ى  ال��ت��ط��رق  جتنب 
االأ�صواق  تتعافى  حتى  االأولية 
جائحة  تداعيات  من  الثانوية 

فريو�س كورونا.

اأنه  قطر  بور�صة  اإدارة  اأعلنت 
اإل  »كيو  �رشكة  اأ�صهم  قبول  تقرر 
اعتبارا  ال�صوق  يف  للتداول  اإم« 
بعد  وذلك  املقبل،  االأربعاء  من 
ا�صتكمال جميع االإجراءات الفنية 
لريتفع  ال�رشورية،  واالإداري���ة 
بذلك عدد ال�رشكات املدرجة يف 
البور�صة اإلى 48 �رشكة م�صاهمة.

واأفاد م�صدر م�صوؤول يف البور�صة 
اإم«  اإل  »كيو  �رشكة  اأ�صهم  ب��اأن 
�صتدرج برمز »QLMI« يف قطاع 
التاأمني، واأن �صعر �صهم ال�رشكة 
االإدراج  يوم  يف  معوما  �صيكون 
اعتبارا  �صي�صمح  بينما  االأول، 
ال�صعر  بتذبذب  الثاين  اليوم  من 
وهبوطا،  �صعودا   %10 بن�صبة 
ال�رشكات  �صاأن  ذل��ك  يف  �صاأنها 
ال�صوق،  يف  امل��درج��ة  االأخ���رى 
واأو�صح امل�صدر ذاته اأنه لن يكون 
هنالك اأي تغيري يف موعد جل�صة 

عدا  فيما  االإدراج،  ليوم  التداول 
لل�رشكة  االفتتاح  قبل  ما  ف��رتة 
ل�رشكات  �صي�صمح  حيث  فقط، 
البيع  اأوام��ر  باإدخال  الو�صاطة 
وال�رشاء على �صهم ال�رشكة ابتداء 
ليوم  �صباحا   8:30 ال�صاعة  من 
االإدراج فقط، و�صيبقى توقيت ما 
االأخرى  لل�رشكات  االفتتاح  قبل 
املدرجة كما هو متبع عادة عند 

ال�صاعة التا�صعة �صباحا.
اأن  ن��ف�����س امل�����ص��در  واأ����ص���اف 
املكتتبني  امل�صاهمني  بيانات 
لدى  متاحة  �صتكون  ال�رشكة  يف 
ا�صتعدادا  الو�صاطة،  ���رشك��ات 
ي�صتطيع  بحيث  اأ�صهمها،  لتداول 
ذلك  م��ن  اع��ت��ب��ارا  امل�صاهمون 
ال��ت��اري��خ م��راج��ع��ة ���رشك��ات 
اأوامر  لت�صليم  مبا�رشة  الو�صاطة 

البيع اأو ال�رشاء.
قد  اإم«  اإل  »كيو  �رشكة  اأن  يذكر 

يف  النهائي  بال�صكل  اأ�ص�صت 
مال  ب��راأ���س   ،2018 اإب��ري��ل   30
 350 قيمته  وم�صدر  به  مرخ�س 
مليون ريال قطري، وهو مدفوع 

بالكامل بن�صبة %100.
�رشكة  اأغرا�س  اأهم  اأن  اإلى  ي�صار 
بالقيام  يتمثل  اإم«  اإل  »ك��ي��و 
واأعمال  ال�صحي  التاأمني  باأعمال 
واإع���ادة  احل��ي��اة  ال��ت��اأم��ني على 
ال�صادر  التاأمني وفقا للرتخي�س 
املركزي،  قطر  م�رشف  من  لها 
اأعمال  م��ن  اأخ���رى  اأوج���ه  واأي���ة 
التاأمني وفقا ملا يتم الرتخي�س 
لها به من م�رشف قطر املركزي 

يف امل�صتقبل.
معر�س  يف  ل��ل�����رشك��ة  وي��ك��ون 
الرئي�صي  ن�صاطها  مم��ار���ص��ة 
ال  واأن�صطة  اأعمال  اأي��ة  ممار�صة 
الرئي�صي  ن�صاطها  مع  تتعار�س 

وت�صهم يف حتقيقه.

• م�صتثمر يتابع التداوالت ببور�صة الكويت

البورصة: إتمام المراجعة السنوية للشركات المدرجة
اأعلنت بور�صة الكويت، اأم�س، اإمتام املراجعة ال�صنوية لل�رشكات 

املدرجة لعام 2021 وفقًا الأحكام قواعد البور�صة. 
وبناء على تلك املراجعة ال�صنوية تقرر انتقال 6 �رشكات من ال�صوق 
اإلى ال�صوق االأول وهي: اال�صتثمارات الوطنية، وجمموعة  الرئي�صي 
للكابالت  واخلليج  الكويت،  وع��ق��ارات  اال�صتثمارية،  االمتياز 
وال�صناعات الكهربائية، واأالفكو لتمويل �رشاء وتاأجري الطائرات.

ونوهت بور�صة الكويت يف البيان باأنه ال يوجد �رشكات �صتنتقل من 

ال�صوق االأول اإلى ال�صوق الرئي�صي، لعدم توفيق او�صاعها وااليفاء 
مبعايري ال�صوق االأول عليها.

وتابعت باأنها منحت �رشكتي ميزان القاب�صة، واملتكاملة القاب�صة 
بااللتزامات  اأخلت  التي  ال�رشكات  اأو�صاعها  لتوفيق  �صنة  فرتة 

امل�صتمرة يف ال�صوق االأول.
املراجعة  عملية  نتائج  تطبيق  �صيتم  اأنه  الكويت  بور�صة  وبينت 

اعتبارًا من يوم االأحد املوافق 14 يناير 2021.

• اإيلون ما�صك

غموض وارتباك يصيب صناديق التحوط
بعد اختبار الجائحة

يحيط كثري من الغمو�ض ب�صناديق التحوط 
وت�صود  فيها،  وامل�صتثمرين  ومديريها 
موؤ�ص�صات  باأنها  قناعات  كثريين  ل��دى 
فقط،  االأثرياء  على  ح�رشا  لي�صت  مالية 
ما  االأغلب  ويف  وح�صب،  لكبارهم  واإمن��ا 
ينظر اإلى مديري �صناديق التحوط خا�صة 
عند مقارنتهم بنظرائهم من مديري البنوك 
االأخرى  اال�صتثمارية  ال�صناديق  حتى  اأو 

باأنهم مديرون »خم�س جنوم«.
الذين يعملون مل�صلحة  وينظر لهم كاأنهم 
االأثرياء وعائالتهم، ومبا ميتلكونه  كبار 

جتعلهم  وات�صاالت  وعالقات  مهارات  من 
واجتاهاتها  ال�صوق  بخبايا  اط��الع  على 
القدرة  لهم  يكون  وبذلك  امل�صتقبلية، 
الع�رشة،  اأوقات  يف  االأرب��اح  حتقيق  على 
يكون  ورمبا  الي�رشة،  باأوقات  بالك  فما 
رواتبهم  تكون  الأن  مربر  النجاح  ذلك  يف 
ب��امل��الي��ني، ب��ل ع�����رشات امل��الي��ني من 

الدوالرات �صنويا.
اأخ��رى  م��الي��ني  ب�صعة  ذل��ك  اإل���ى  اأ���ص��ف 
ما  مقابل  ك��ع��م��والت  عليها  يح�صلون 
ال�صمعة  تلك  لكن  اأرب��اح،  من  يحققونه 

من  االأح��ي��ان  من  كثري  يف  تت�صمنه  وم��ا 
خالل  االأول��ى  �رشبتها  تلقت  مبالغات، 
 ،2008 انفجرت عام  التي  االأزمة املالية 
ق�صرية  زمنية  فرتة  خالل  نطاقها  ليت�صع 
من حدود القطاع املايل لت�رشب االقت�صاد 

العاملي ككل.
�صفحة  طي  مت  وح��دة   2008 عام  وخ��الل 
1500 �صندوق حتوط يف العامل، بع�صها 
مثل  ال�صناعة  تلك  رم��وز  من  رم��زا  ك��ان 
هايالند  و���ص��ن��دوق  ب��ارت��رز  بيلوتون 
جنحت  التي  العوائد  ورغ��م  كابيتال، 

يف  حتقيقها  يف  التحوط  �صناديق  بع�ض 
العامة  ال�صمعة  ف��اإن  التالية،  االأع��وام 
من  اأ�صابها  ما  اأ�صابها  ال�صناديق  لتلك 

ذبول وتراجع.
مت  التي  التحوط  �صناديق  ع��دد  وك��ان 
اأكر من ال�صناديق   2019 اإغالقها يف عام 
اخلم�صة  االأع����وام  وخ���الل  امل��ف��ت��وح��ة، 
ال�صابقة اأي بني 2014 - 2019 اأغلق اأكر 
من 4000 �صندوق حتوط، ما جعل عددها 
وفقا  حاليا  �صندوق   9000 حول  ي��دور 

ملعظم التقديرات.

»المركزي المصري«: طرح أذون خزانة
بقيمة 19.25 مليار جنيه

اأم�س،  امل�رشي،  املركزي  البنك  يطرح 
جنيه،  19.25مليار  بقيمة  خزانة  اأذون 
بالتن�صيق مع وزارة املالية لتمويل عجز 

املوازنة. 
واأ�صاف املركزي عرب موقعه االإلكرتوين، 
اأن قيمة الطرح االأول تبلغ 7 مليارات جنيه 
الأجل 182 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح 
الثاين 12.25 مليار جنيه الأجل 357 يومًا.

وت�صتدين احلكومة من خالل �صندات واأذون 
اخلزانة على اآجال زمنية خمتلفة، وتعترب 

البنوك احلكومية اأكرب امل�صرتيني له.
يف  امل�رشية،  املالية  وزارة  واأعلنت 
وقت �صابق عن احتمالية تقلي�س الكميات 
وال�صندات  االأذون  عطاءات  من  املقبولة 
بالعملة  امل�صدرة  العامة،  اخلزانة  على 
املحلية حتى نهاية العام املايل احلايل.

مليار   2.7 مبلغ  ت�صلمت  قد  م�رش  كانت 
ثل  دوالر من �صندوق النقد الدويل الذي ميمُ
املمنوح  ال�رشيع  االئتماين  التمويل  قيمة 

للحكومة امل�رشية.
قرارًا  واأ�صدر حممد معيط وزير املالية، 
م�صلحة  رئي�س  مبكتب  وح��دة  باإن�صاء 
متابعة  م�صوؤولية  تتولى  ال�����رشائ��ب 
حت�صيل وتوريد ال�رشيبة على عوائد اأذون 
ومراجعة  وفح�س  وال�صندات،  اخلزانة 
م�رش  �رشكة  مع  بالتن�صيق  العوائد  هذه 
املركزي،  واحلفظ  واالإي���داع  للمقا�صة 
املعنية  اجلهات  وجميع  البنوك،  وقطاع 

االأخرى.

واأو�صح بيان للمالية، اأن الوحدة �صتتولى 
ال�رشيبة  وتوريد  حت�صيل  متابعة  اأي�صًا 
على االأرباح الراأ�صمالية لالأوراق املتداولة 
املقيدة  »غ���ري  اأي  امل��ق�����ص��ورة  خ���ارج 
هذه  وم��راج��ع��ة  وفح�س  بالبور�صة«، 
�رشكة  مع  بالتن�صيق  واالأرب��اح،  العوائد 
م�رش للمقا�صة واالإيداع واحلفظ املركزي.

للبنك  النقدية  ال�صيا�صة  جلنة  وق��ررت 
املا�صي،  نوفمرب  امل�����رشي  امل��رك��زي 
خف�س كل من �صعر عائد االإيداع واالإقرا�س 
الرئي�صية  العملية  و�صعر  واح��دة  لليلة 
اأ�صا�س،  نقطة   50 بواقع  املركزي  للبنك 
8.25 باملائة و9.25 ٪ و8.75  اإلى  لي�صل 

٪، على الرتتيب.

الفائ�صة  ال�صيولة  ارتفعت 
االأردين،  امل��رك��زي  بالبنك 
مبا  دي��ن��ار،  مليوين  ب��واق��ع 
لليلة  املودعة  االأم��وال  فيها 

واحدة بنافذة االإيداع.
الفائ�صة  ال�صيولة  وبلغت 
االأردين،  امل��رك��زي  بالبنك 
 2.943 امل��ا���ص��ي  اخلمي�س 
 2.941 مقابل  دينار،  مليار 
م��ل��ي��ار دي���ن���ار، االأرب���ع���اء 
االأم��وال  فيها  مبا  املا�صي، 
بنافذة  واحدة  لليلة  املودعة 

االإيداع.
بيان  امل��رك��زي يف  واأو���ص��ح 
االحتياطات  قيمة  اأن  ل��ه، 
االإلزامية ا�صتقرت عند 1.222 

مليار دينار.
مل  اأن��ه  اإل��ى  املركزي  واأ�صار 
يتم عقد اتفاقيات اإعادة �رشاء 
يوم  البنك،  مع  واحدة  لليلة 

االأربعاء 6 يناير احلايل.
بالبنك  النقدية  وال�صيولة 
على  قدرته  تعني  املركزي، 
ت�صديد جميع التزاماته نقدًا، 
االئتمان  لطلبات  واال�صتجابة 
اجلديدة،  القرو�س  منح  اأو 
وي�صتدعي ذلك توفر نقد �صائل 
احل�صول  اإمكانية  اأو  لديه 
ت�صييل بع�س  عليه عن طريق 

اأ�صوله.

»المركزي األردني«: 
السيولة الفائضة 

ترتفع مليوني دينار

• مقر املركزي امل�رشي
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خالل بيان لها بعنوان »رسالة إلى صناع القرار«

• أكثر من 325 ألف خريج إلى سوق العمل خالل 20 سنة قادمة  • اتساع العجز المالي يهدد االحتياطيات المالية في حال عدم اتخاذ خطوات اإلصالح

• الرواتب والدعم يستهلكان أكثر من 125% من اإليرادات النفطية المقدرة  • اقتصاد الكويت الكلي تخلف عن دول مجلس التعاون خالل 10 سنوات ماضية 
ك�صفت اجلمعية االقت�صادية الكويتية 
خالل بيان لها بعنوان »ر�صالة اإلى 
املالية  امل�صدات  اأن  القرار«  �صناع 
�صكل  على  الكويت  كونتها  التي 
اأ�صعار  ارتفاع  اأوقات  يف  احتياطات 
باال�صطوانة  اأ�صبه  اأ�صبحت  النفط 
اأن  منها  ماأمواًل  وك��ان  امل�رشوخة 
تكون طبقة قوية حلماية امليزانية 
ميكن  ما  اأ�صواأ  ان  موؤكدة  العامة، 
ثمن  النا�س  يدفع  اأن  هو  يحدث  اأن 
وال  االق��ت�����ص��ادي  االإ���ص��الح  تباطوؤ 
حال  وه���ذا  ب��ع��وائ��ده  ي�صتفيدون 

الكويت يف الو�صع احلايل.
لي�صت  الكويت  ان  اإل��ى  واأ���ص��ارت 
ت�صنيف  موؤ�ص�صات  اإل���ى  بحاجة 
عاملية لتخربنا مبا نعلمه جميعا، 
العامة  للخزينة  املحتمل  فالنفاد 
ترتيبات  اأن  حني  يف  حتميا  اأ�صبح 
التمويل البديلة مل يتم و�صعها اإلى 
الرئي�صي  امل�صدر  اإلى  الفتة  االآن، 
عجز  لتمويل  للكويت  وال��وح��ي��د 
قانون  وجود  عدم  ظل  يف  املوازنة 
االحتياطي  �صندوق  هو  ع��ام  دي��ن 

العام.
واأ�صافت اأن النظرة ال�صلبية لوكاالت 
الت�صنيف االئتمانية يف املقام االأول 
ب�صاأن  مهمة  نظر  وج��ه��ة  تعك�س 
ال�ضغوط  ع��ن  النا�ضئة  املخاطر 
املالية على ا�صتثمار الدولة، وكذلك 
النفاد املحتمل ل�صندوق االحتياطي 
لتمويل  الرئي�صي  »امل�صدر  العام 
الدولة«، موؤكدة اأن انخفا�س اأ�صعار 

النفط و�ضط تخفي�ضات اإنتاج النفط 
تنفيذا التفاقية »اأوبك+« وعدم وجود 
قانون دين عام واأزمة مالية و�صحية 
�صتوؤدي  االأ�صباب  تلك  كل  عا�صفة، 
اإلى ات�صاع عجز املوازنة العامة يف 
الكويت من 10% اإلى ما يقرب %40 

من الناجت املحلي االإجمايل.
واأكدت اجلمعية االقت�صادية الكويتية 
االقت�صادي  التحدي  مواجهة  اأن 
احلكومات  اأن  على  اأي�ضا  يدل  ومما 
املتعاقبة ال متلك م�رشوعًا للنهو�س 
بالدولة اأن الرواتب والدعم ت�صتهلك 
اأكرث من 125% من االإيرادات النفطية 
املقدرة والرواتب والدعوم ي�صكالن 
االإي��رادات  اإجمايل  من   %110 قرابة 
على  يدل  فاإنه  دل  اإن  وهذا  العامة 
لي�س  �صيا�صية  احلكومة  وع��ود  ان 
لها ر�صيد واقعي، وكذلك ا�صتحالة 
ا�صتمرار نف�س النهج يف ظل توقعات 
خريج  ال��ف   325 من  اأك��رث  بدخول 
االأعوام  يف  العمل  �صوق  اإلى  كويتي 
االمر  يف  واملخيف  القادمة،  ال�20 
اإذا مل يكن هناك قرارات حازمة  اأنه 
اأزم��ة  �صنواجه  اننا  امل��وؤك��د  فمن 

بطالة كبرية.
واأو�ضحت ان بيئة االعمال يف الكويت 
التي  الرئي�ضية الوحيدة  البيئة  هي 
العام  بني  ما  اختالف  اأي  مل حتقق 
املا�صي واحلايل، حيث ان االأو�صاع 
بل  تتغري  مل  واالقت�ضادية  املالية 
جمل�س  دول  ع��ن  الكويت  تخلفت 
ال�صنوات  خالل  اخلليجي  التعاون 

�صعيد  ع��ل��ى  امل��ا���ص��ي��ة  ال��ع�����رش 
ا�صتمرار  وكذلك  الكلي،  االقت�صاد 
القطاع العام عايل التكلفة و�صعيف 
من  اأكرث  على  الهيمنة  االإنتاجية يف 
ما  االإجمايل  املحلي  الناجت  ثلثي 
التاريخي  االقت�صادي  االأداء  يجعل 
ان  اإلى  م�صرية  موفق،  غري  للدولة 
الكويتي  االقت�صاد  انكما�س  ا�صتمرار 
فاإن النفط ال زال ي�صكل 55% تقريبا 
واقل  االإجمايل  املحلي  الناجت  من 
بقليل من 90% من االإيرادات العامة 
بعدما كانت حوايل 94% ، ويعترب 
انعكا�س  فقط  هو  االنخفا�س  ه��ذا 
النفطي  غري  القطاع  ن�ضاط  لرتاجع 

ولي�س لتح�صني الو�صع املايل.
االقت�صادية  االأو���ص��اع  ان  واأك���دت 
امل�صاريع  اأن  يالحظ  الكويت  يف 
التكرار  من  حالة  تعي�ش  ال�ضغرية 
والدعم  التاأ�صي�س  من  بدءًا  الدوري 
احل��ك��وم��ي امل����ادي امل���ح���دود ثم 
ال��ت��ذب��ذب و���ص��واًل اإل���ى االإف��ال���س 
امل�صاريع  اأن  مو�صحة  واالغ��الق، 
ال�ضغرية واملتو�ضطة يف واقع موؤمل 
املتبع  االقت�ضادي  نهج  يتغري  مل 
امل�صاريع  تخرج  ول��ن  الدولة  يف 
القيمة  اإلى  اال�صتهالكي  القطاع  من 
البيئة  توفري  يتم  مل  ما  امل�ضافة 

املنا�صبة لذل.
وق���ال���ت اجل��م��ع��ي��ة االق��ت�����ص��ادي��ة 
الكويتية من خالل ر�صالة اإلى �صناع 
القرار اأن هذه الر�صالة نخاطب فيها 
نخفي  وال  والعقد  احل��ل  بيده  من 

العام  االإح��ب��اط  ح��ال��ة  اأح���د  على 
والالمباالة  التجاهل  من  والقلق 
واإهمال ال�صاأن العام االقت�صادي من 
يف  واآثرنا  املتعاقبة،  احلكومات 
على  الكويتية  االقت�صادية  اجلمعية 
توجيه  اإلى  املتعاقبة  الظروف  مر 
حيث  الوطن  بهذا  للرفق  ن���داءات 
اأ�صبح وا�صحًا باأن ا�صتدامة االأو�صاع 
بتاأمني  �صتكون  الكويت  يف  املالية 
تت�صم  التي  الدائمة  الدخل  م�صادر 
التقلب  باال�صتقرار وجتنبها خماطر 
اأ�صعار  االقت�صادي ال�رشيع مع تقلب 

النفط.
عن  احل��دي��ث  اأن  اجلمعية  واأك���دت 
اأ�صبه  ب��ات  االق��ت�����ص��ادي  االإ���ص��الح 
فامل�صدات  امل�رشوخة  باال�صطوانة 
على  الكويت  كونتها  التي  املالية 
ارتفاع  اأوق��ات  يف  احتياطات  �صكل 
تكون  ان  منها  ماأمواًل  كان  اأ�صعار 
طبقة حماية قوية مليزانية الدولة، 
غري اأن توقف الن�ضاط االقت�ضادي من 
اأزمة كورونا وانخفا�س اأ�صعار النفط 
العجز  ات�صاع  واإن  االآمال،  تلك  قلل 
االحتياطات  ي��ه��دد  ال��ي��وم  امل���ايل 
جادة  خطوات  تتخذ  مل  اإذا  املالية 
اأح��د  على  يخفى  وال  ل��الإ���ص��الح، 
مببداأ  لي�صت  احلقيقية  امل�صكلة 
االإ�صالح بل بتاأخره مع مرور الوقت 
وفاقم امل�صكلة، وان االأ�صواأ ما ميكن 
ثمن  النا�س  يدفع  اأن  هو  يحدث  اأن 
وال  االقت�صادي  باالإ�صالح  التباطوؤ 
بال�ضبط  وهذا  بعوائده  ي�ضتفيدون 

ما نحن فيه االآن.
بالقلق  »ن�صعر  اجلمعية:  وقالت 
الكبري جتاه احلالة املالية للدولة 
فامل�صار  املوؤ�ص�صات،  ودمي��وم��ة 
بعدم  االعرتاف  هو  املتاح  الوحيد 
ال�صيا�صات  يف  اال�صتمرار  ج��دوى 
املعرقلة  ال��راه��ن��ة  االق��ت�����ص��ادي��ة 
اليوم  لكويت  وتنتظر  للتنمية، 
على  بظاللها  ترمي  كبرية  حتديات 
القامت،  االقت�صادي  الكويت  و�صع 
العاملية  ال�صحية  باالزمة  وب��داأت 
اأ�صعار  يف  م�صبوق  غري  وتراجعه 
لدى  عقيم  �صجال  و���ص��ط  النفط 
من  العجز  وج��ود  ح��ول  ال�صلطتني 
عرب  ال��رثوة  تبديد  وم�صاعي  عدمه 
تدهور  اإلى  اآلت  واقرتاحات  قرارات 
الت�ضنيف  وخف�ش  العامة  املالية 

ال�صيادي للكويت«.
من  ح��ال��ة  ه��ن��اك  اإن  وت��اب��ع��ت: 
امل�صهد  على  ت�صيطر  ال��الم��ب��االة 
دهاليز  يف  وت��دخ��ل��ه  االق��ت�����ص��ادي 
اإلى حالة من الركود غري  ال�صيا�صة 
امل�صبوق لذلك لي�س غريبا ان ي�صب 
احلكومة  على  غ�ضبه  العام  ال��راأي 
التاأخر  ج��راء  من  املجل�س  ون��واب 
تغيريات  بتطبيق  االك��رتاث  وع��دم 
من  وك��ذل��ك  اق��ت�����ص��ادي��ة  هيكلية 
بعقول  ت�صتخف  التي  الت�رشيحات 

النا�س وم�صاعرهم.
ال�صلبية لوكاالت  النظرة  اأن  واأكدت 
املقام  يف  االئتمانية  الت�صنيف 
االأول تعك�س وجهة نظر مهمة ب�صاأن 

ال�ضغوط  ع��ن  النا�ضئة  املخاطر 
الدولة،  ا�صتثمارات  على  املالية 
املحتمل  ال��ن��ف��اد  ذل���ك  يف  ومب���ا 
ويف  العام،  االحتياطي  ل�صندوق 
البديلة  التمويل  ترتيبات  ان  حني 
مل يتم و�صعها بعد انخفا�س اأ�صعار 
النفط و�ضط تخفي�ضات اإنتاج النفط 

تنفيذا التفاقية »اأوبك+«.
وزارة  ت��ربي��رات  من  الرغم  وعلى 
املالية لل�صنة املالية 2020/2019 
غري الواقعية، اإال اأنه مل ياأت اإعالن 
اخلتامي  احل�����ص��اب  ع��ن  ال����وزارة 
االأخ����ري ب���اأي م��ع��ل��وم��ات ج��دي��دة 
ومفاجئة فاالأجور والدعوم ما زالت 
االنفاق،  من   %70 من  اأك��رث  تاكل 
وما يبقى من اإيرادات ال يتنا�صب مع 
تطلعات دولة غنية وم�صتوى ثقايف 
مب�صتوى  ل��الرت��ق��اء  ع��ايل  �صعبي 
والبنى  ال�صحية  واخلدمات  التعليم 
النفقات  اأرقام  تبقى  لكن  التحتية/ 
مع  مرنة،  وغري  مت�ضخمة  العامة 
اأكرث  النفقات  هذه  اإجمايل  ت�ضاعف 

من 5 مرات يف 20 عامًا.
االعمال  بيئة  اأن  اجلمعية  واأك��دت 
الرئي�ضية  البيئة  هي  الكويت  يف 
الوحيدة التي مل حتقق اي اختالف 
بني العام املا�صي واليوم حيث ان 
مل  واالقت�صادية  املالية  االأو�صاع 
دول  عن  الكويت  تخلفت  بل  تتغري 
ال�صنوات  خ��الل  التعاون  جمل�س 
ا�صتمر  وك��ذل��ك  املا�صية،  ال�10 
القطاع العام عايل التكلفة و�صعيف 

اأكرث  على  الهيمنة  يف  االإنتاجية 
االإجمايل  املحلي  الناجت  ثلثي  من 
التاريخي  االقت�صادي  االأداء  يجعل 
اأن  واملحزن  موفق،  غري  للدولة 
النفط  على  االقت�صاد  اعتماد  درجة 
ارتهان  ودرج��ة  تزايدت  قد  اليوم 
ت�ضاعفت  قد  به  الكويتيني  م�ضتقبل 
االقت�صاد  انكما�س  ا�صتمرار  فمع 
العام  خالل  والتوقعات  الكويتي، 
حتقيق  فر�س  ان  اإلى  ت�صري   2021
او  �ضئيلة  تكون  تكاد  انتعا�ضه  اأي 
القطاعات  جميع  ان  ومبا  معدومة 
تعتمد ب�صورة اأ�صا�صية على االنفاق 
احلكومي، فاإذا انفقت احلكومة ن�صط 
عن  احلكومة  احجمت  واإذا  االقت�صاد 
االقت�ضادي  الن�ضاط  تراجع  االنفاق 

ب�صكل الفت.
اأن  االقت�صادية  اجلمعية  وق��ال��ت 
احل���اج���ة امل��ل��ح��ة ل��ت��ب��ن��ي ودع���م 
امل�ضاريع ال�ضغرية هي ذات احلاجة 
جديد  وطني  اقت�صاد  لبناء  امللحة 
بعد  ما  حقبة  يف  وم�صتدام  متنوع 
لها  يفتح  الأن  بحاجة  فهي  النفط 
املجال واالفق يف ال�صناعة والزراعة 
الت�صدير،  اإل���ى  و���ص��وال  وال��ن��ق��ل 
الآالف  وجاذبة  ت�صبح جمدية  بحيث 
االعمال  اإلى  التوجه  يف  اخلريجني 
بدال من  منتج  راأ�صمال  احلرة وخلق 
الراتب احلكومي واالمر الذي يقابله 
على  هيمنتها  ع��ن  ال��دول��ة  تخلي 
والبريوقراطية  والرخ�س  االأرا�صي 

القاتلة للطموح.

الجمعية االقتصادية: المصدات المالية أشبه باألسطوانة المشروخة

االستثمار الداخلي يدعم استقرار السوق

اقتصاديون: أسعار إيجارات الشقق 
السكنية انخفضت بنسبة %30

السياسيون األميركيون يتفاوضون
حول حزم التحفيز المالي والميزانية الحكومية

الرتاجعات  �ضل�ضلة  توقف  املا�ضي  االأ�ضبوع  �ضهد 
التي �صجلها الدوالر االأمريكي على مدى الثالثة اأ�صهر 
االقبال  مبوازنة  امل�صتثمرون  قام   حيث  املا�صية 
على املخاطر مقابل التطورات االقت�صادية الهامة. 
املحادثات  االأمريكيون  ال�صيا�صيون  وا�صتاأنف 
املتعلقة بحزمة التحفيز املايل، وواجهت احلكومة 
حكومي،  الإغ���الق  تعر�صها  اإمكانية  االأم��ريك��ي��ة 
عن  املتحدة  اململكة  انف�ضال  مفاو�ضات  واقرتبت 
�صخ  كما  احلا�صمة،  ال�صاعة  من  االأوروب��ي  االحتاد 
وقام  جديدة  مايل  االأوروب��ي حزمة حتفيز  االحتاد 
بنك  لتقرير  وفقا  الكتلة،  ميزانية  مبناق�ضة  اي�ضًا 

الكويت الوطني، واأبقى بنك كندا على �صعر الفائدة 
الرئي�ضي دون تغيري عند م�ضتوى 0.25%. كما اأكد 
االقت�ضاد  يتعافى  الفائدة لن يتغري حتى  اأن معدل 
البالغ  الت�ضخم  الكندي ب�ضكل كامل وحتقيق هدف 
ل�صهر  النقدية  ال�صيا�صة  تقرير  2%.  ومتا�صيًا مع 
التي  االأو�صاع  اأن  جمددًا  كندا  بنك  �رشح  اأكتوبر، 
قبل  تتحقق  لن  الفائدة  �صعر  لرفع  توافرها  يجب 

»العام 2023« وفقًا لتوقعات البنك.
دون  الكمي  التي�صري  برنامج  على  البنك  اأبقى  كما 
احلكومية  �ضندات  ل�����راء  التخطيط  م��ع  تغيري 
كندي  دوالر  مليارات   4 عن  يقل  ال  مبا  الكندية 

اإال  كبريًا«،  تقدمًا  التعايف  »يحرز  حتى  اأ�صبوعيا 
باإمكانية  الرغم من ذلك، �رشح بنك كندا  اأنه على 
تقت�ضيه  ملا  »وفقًا  الكمي  التي�ضري  برنامج  تعديل 
احلاجة« للم�ضاعدة يف اإعادة الت�ضخم اإلى امل�ضتوى 

امل�صتهدف على اأ�صا�س م�صتدام.
تقلبات  االإ�ضرتليني  اجلنيه  ت���داوالت  و�ضهدت 
تزايد  خلفية  على  املا�صي  االأ�صبوع  ملحوظة خالل 
املحادثات اخلا�صة بانف�صال اململكة املتحدة عن 
االحتاد االأوروبي بدون التو�صل اإلى اتفاق ومل يتبق 
التي  فقط لك�رش حالة اجلمود  اأ�صابيع  �صوى ثالثة 

و�صلت اإليها املفاو�صات التجارية.

�صببت جائحة فريو�س كورونا اجلديد 
ارتفاع املعرو�س من ال�صقق ال�صكنية 
حيث  الكويت،  يف  للبيع  املطروحة 
على  الطلب  برتاجع  ال�ضوق  تاأثرت 
اآالف  مئات  رحيل  ب�ضبب  االإي��ج��ار 
التي  االأ�����رشار  ال��واف��دي��ن، يف ظ��ل 
خلفتها اجلائحة على خمتلف االأن�صطة 

االقت�صادية.
العربي  اخلليج  ملركز  تقرير  وذكر 
اأن  الكويت  يف  االقت�صادية  للبحوث 
من  اخلالية  ال�صكنية  ال�صقق  اإجمايل 
�صقة  األف   95 جتاوزت  امل�صتاأجرين 
اإلى  بنهاية نوفمرب املا�صي، م�صريًا 
وافد  األف   850 من  يقرب  ما  مغادرة 
خالل عام 2020 ب�صبب اأزمة كورونا.
وحذر التقرير من ا�صتمرار االإجراءات 
التي حتد من عودة الوافدين، ما قد 
ي�صاهم يف زيادة عدد ال�صقق ال�صاغرة 
خالل عام 2021، ويزيد ال�ضغط على 

ال�صوق العقارية. 
العقاريني  احت��اد  ���رش  اأم��ني  وق��ال 
اأزم��ة  اإن  ال��غ��امن  قي�ش  الكويت  يف 
تقلبات غري م�صبوقة  اأحدثت  كورونا 
بالكويت،  العقارية  ال�صوق  يف 
م�صريًا اإلى اأن اأ�صعار اإيجارات ال�صقق 
ال�ضكنية انخف�ضت بن�ضبة 30% خالل 
اجلائحة  تف�صي  اأعقبت  التي  االأ�صهر 

وهجرة مئات اآالف الوافدين.
ال�ضبابية  حالة  اأن  الغامن  واأ�ضاف 
على  بظاللها  األقت  كورونا  ب�صبب 
االأن�صطة  وك��ل  الكويتي  االقت�صاد 
القطاع  ن�ضاط  فيها  مبا  التجارية، 
وال�رشاء،  البيع  وحركة  العقاري 
عوائد  ت�صكل  التي  االإيجارات  وحتى 

ا�صتثمارية الآالف الكويتيني.

الكويتي  االقت�صادي  اخلبري  لكن 
ت�ضتمر  اأال  توقع  بوخ�ضور،  حجاج 
االأو�صاع غري امل�صتقرة التي ت�صهدها 
طويلة،  لفرتة  العقارية  ال�ضوق 
بنهاية  القطاع  تعايف  بدء  مرجحًا 

الربع االأول من العام احلايل.
توافر  مبجرد  اأنه  بوخ�ضور  واأ�ضاف 
حمالت  يف  وامل�����ض��ي  ال��ل��ق��اح��ات 
االأن�صطة  ك��ل  �صتعود  التطعيم، 
التجارية اإلى االنتعا�س، ولكن لي�س 
ك�صابق عهدها، فيما حذر من �صيا�صة 
حيث  الوافدين  ترحيل  يف  احلكومة 
ال�صواغر  ن�صبة  زيادة  منها  تنتج  قد 
العقارات،  ملالك  االإيرادات  وتراجع 
م�صبوقة  غري  اأزم��ات  واجهوا  الذين 
االإيجار،  على  الطلب  تراجع  ب�صبب 
على  االإي���ج���ارات  ت��راك��م  ع��ن  ف�ضاًل 

امل�صتاأجرين الوافدين.
الرتكيبة  باأن »معاجلة ق�ضية  وتابع 

وفق  ت��ك��ون  اأن  يجب  ال�صكانية، 
تراعي  م��درو���ص��ة  وخ��ط��ط  ���ص��واب��ط 
م�صلحة الكويت االقت�صادية واأ�صحاب 

االأعمال ومالك العقارات«.
يف  االقت�صاد  اأ�صتاذ  ق��ال  ب���دوره، 
الهاجري  حممد  الكويت،  جامعة 
اإن��ه رغ��م ت��داع��ي��ات ك��ورون��ا على 
دفعت  اأنها  اإال  العقارية،  ال�صوق 
اال�ضتثمار  اإل��ى  املواطنني  بع�ش 
تراجع  اأن  مو�صحًا  الكويت،  يف 
ال�صفر وعدم متكن املواطنني  حركة 
املتحدة  الواليات  اإل��ى  ال�صفر  من 
ممن  �رائح  دفع  االأوروبية  والدول 
يف  اال�صتثمار  اإلى  مدخرات  لديهم 
ال�صقق  ����رشاء  خ��الل  م��ن  ال��داخ��ل 

وال�صاليهات.
يف  العقارية  ال��ق��رو���س  واأ�صهمت 
حتريك مبيعات العقارات يف ال�صوق 
اأن  اإال  املا�صي،  ال�صنوات  مدار  على 

الر�صمية تظهر تباطوؤ منح  البيانات 
القرو�س خالل العام املا�صي.

بنك  واف��ق  املا�صي،  العام  وخ��الل 
االئتمان الكويتي على قرو�س عقارية 
مبنح  مقارنًة  مواطنًا،   6124 لنحو 
13 األفًا يف عام 2019، فيما �صهد عام 
اإ�صكاين.  األف قر�س  2018 تقدمي 14 
وت�صري البيانات الر�صمية اإلى اأن عدد 
قرو�س  على  احلا�صلني  املواطنني 
بقيمة  مواطن،  األ��ف   174 اإ�صكانية 

اإجمالية 41 مليار دوالر.
قر�صًا  الكويتي  االئتمان  بنك  ويقدم 
دوالر  األف   230 على  يزيد  ال  مببلغ 
ل�رشاء بيت اأو �صقة متليك اأو غريها، 
امل�ضاحة  ت��ق��ل  اأالاّ  ي�����ض��رتط  فيما 
375 مرتًا مربعًا،  املراد بناوؤها عن 
والبيوت  الق�صائم  ذلك  من  وي�صتثنى 
تتعر�س  ومل  ُهدَمت  التي  احلكومية 

للفرز.

• »كورونا« ت�ضبب يف رحيل مئات اآالف الوافدين وانخفا�ش االإيجارات ال�ضكنية

 • �صورة جماعية 

لدعم مواهب تقنية المعلومات بالقطاع العام

»هواوي« تتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا 
المعلومات في الكويت

اأعلنت �رشكة هواوي الرائدة عامليًا 
لتقنية  التحتية  البنى  توفري  يف 
واالأجهزة  واالت�صاالت  املعلومات 
اجلهاز  مع  تعاونها  عن  الذكية 
املعلومات  لتكنولوجيا  املركزي 
تعزيز  بهدف  وذل��ك  الكويت،  يف 
البالد  يف  الرقمي  التحول  م�صاريع 
ملواهب  التدريب  توفري  خالل  من 
تقنية املعلومات يف القطاع العام.
مبادرات  توفري  التعاون  وي�صمل 
املعلومات  تقنية  مواهب  لتنمية 
وت�صمل  احلكومية.  القطاعات  يف 

تدريبية  من�صات  توفري  املبادرات 
االختبارات  واإج��راء  االإنرتنت  عرب 
�صي�صمل  ك��م��ا  جم����اين.  ب�����ص��ك��ل 
العربية  باللغة  تدريًبا  التعاون 
والذكاء  ال�صحابية  احلو�صبة  على 
التقنيات  من  وغريها  اال�صطناعي 
التزام  مع  يتما�صى  مبا  املتقدمة 
�رشكة هواوي لدعم التحول الرقمي 

ومتكني املواهب املختلفة.
 وم����ن خ����الل ت��وف��ري ال��ت��دري��ب 
�صيتم  امل��ع��ت��م��دة،  وال�����ص��ه��ادات 
تزويد موظفي تقنية املعلومات يف 

القطاع العام باملعرفة واملهارات 
الالزمة لتطوير وتنفيذ حلول ذكية 
يف  �ضي�ضهم  القادم، مما  اجليل  من 
ودف��ع  الكويتي  املجتمع  تعزيز 

عجلة التحول الرقمي يف البالد.
�رشكة  رئي�س  زاو،  ل��ي��ام  وق���ال 
يقل  »ال  اخلليج:  �صمال  يف  ه��واوي 
اال�صتثمار يف تنمية املواهب اأهمية 
الرقمي  التحتية  البنية  اإن�صاء  عن 

الالزمة الإجناز التحول الرقمي.
نحن  ذكي  جمتمع  بناء  اأجل  ومن   
بحاجة اإلى تنمية القدرات الرقمية 

املعرفة  وتوفري  املواهب  وتدريب 
لي�س لفهم كيفية ا�صتخدام التقنيات 
لن�رشها  ب��ل  فح�صب،  احل��دي��ث��ة 
اأف��راد  جلميع  الفائدة  يحقق  مبا 

املجتمع. 
النظام  بتعزيز  ه���واوي  وتلتزم 
تقنية  مل���واه���ب  االإي��ك��ول��وج��ي 
وي�صعدنا  واالت�صاالت  املعلومات 
املركزي  اجلهاز  مع  نتعاون  اأن 
لتكنولوجيا املعلومات على رعاية 
العام  القطاع  يف  التقنية  املواهب 

يف الكويت«.

»التجارة«: إنفاق 12 مليون دينار
على دعم المواد التموينية واإلنشائية 

»زين« ُتعيد افتتاح فرعها الرئيسي 
في الفروانية بُحّلة جديدة

للخدمات  الرائد  امُل��زّود  زين  اأعلنت 
الرقمية يف الكويت عن اإعادة افتتاح 
الفروانية  منطقة  الرئي�صي يف  فرعها 
ال��ذي  ال��ف��رع  وه��و  ج��دي��دة،  بُحّلة 
الفرع  مفهوم  ت�صميمه  يف  يتخّطى 
اأح��دث  على  وي��ح��ت��وي  التقليدي، 
واالأج��ه��زة  االإلكرتونية  امُلنتجات 
الذكية من ُكربى العالمات التجارية 
العاملية، وُيقّدم ُجملة من اخلدمات 
ُي�صّكلون  الذين  زين  لعمالء  الرقمية 
الكويت.  يف  ُم�ضرتكني  عائلة  اأك��رب 
وذكرت ال�رشكة يف بيان �صحايف اأنها 
امُلنا�صبة  بهذه  ُعمالئها  مع  احتفت 
واأجهزة  قّيمة  هدايا  تقدمي  خالل  من 
بزيارة  قاموا  عميل   100 الأول  ذكية 
اأتت  ُمعاملة، حيث  اأي  الإجراء  الفرع 
ُخطة زين الإعادة افتتاح الفرع ب�صكله 
ال��ذي  الكبري  النجاح  بعد  اجل��دي��د 
االأخ��رى  االأف���رع  من  جمموعة  القته 
ومنها اأفرع جمعية م�رشف التعاونية 
ومطار الكويت الدويل ومركز احلمراء 
افتتاحها  اإعادة  مت  والتي  للت�صوق، 
نف�صه  باملفهوم  م��وؤخ��رًا  جميعها 
ل�رشكة  نوعها  من  االأول���ى  وُتعترب 

ات�صاالت يف الكويت.
يف  اجلديد  فرعها  اأن  زين  واأو�صحت 
حتديدًا  والكائن  الفروانية  منطقة 
يتميز  الدويلة  فهد  علي  �صارع  ُمقابل 
اخلا�صة  عرو�صها  اأح���دث  بتقدمي 
الدفع  فئتي  من  لعمالئها  واحل�رية 
اإل��ى  باالإ�صافة  وامُل�صبق،  االآج���ل 
الرقمية  اخلدمات  اأنواع  كافة  تقدمي 
اأنها  كما  العمالء،  رعاية  وخدمات 
توّفر فيه جمموعة من اأحدث االأجهزة 
االأ�ضلية  واالإك�ض�ضوارات  االإلكرتونية 
التكنولوجيا  لع�ّصاق  ُتقّدمها  التي 
م��ن ك���ربى ال��ع��الم��ات ال��ت��ج��اري��ة 
اأج��ه��زة  ت�صمل  وال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة، 
واأج��ه��زة  امل��ح��م��ول��ة،  الكمبيوتر 

والطائرات  االإلكرتونية،  االألعاب 
باأنواعها،  وال�صماعات  طيار،  بدون 

واأغطية احلماية، وغريها الكثري.
اجلديد  فرعها  اأن  ال�رشكة  واأ�صافت 
اأي�����ض��ًا ع��ل��ى رك���ٍن خا�ش  ي��ح��ت��وي 
اخلام�س  للجيل  زين  �صبكة  لتجربة 
التعرف  وفر�صة  ال�رشعة  فائقة   5G
التكنولوجيا  هذه  ُتقدمه  ما  كل  على 
خا�س  ركن  اإلى  باالإ�صافة  الثورية، 
 Zain LIFE عالمة  وخدمات  حللول 
املنازل،  اأمن  جماالت  يف  امُلبتكرة 
املنزل  اأم��ن  حلول  تت�ضمن  وال��ت��ي 
الذكية،  املراقبة  ككامريات  الذكي 
وكا�صف  احل��رك��ة،  وم�صت�صعرات 

الدخان الذكي، وغريها الكثري.
التام  التزامها  على  زي��ن  واأك���دت 
بتطبيق كافة االإجراءات واال�ضرتاطات 
اجلديد  الفرع  يف  الر�صمية  ال�صحية 
عمالئها  ���ص��الم��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
ناحية  م���ن  ����ص���واًء  وم��وظ��ف��ي��ه��ا، 
واأخذ  كالتعقيم  ال�صحية  االإج��راءات 
درج���ات احل����رارة، واال���ض��رتاط��ات 

االجتماعية امُلتمّثلة يف تطبيق قواعد 
التباعد االجتماعي وغريها.  

وبينت ال�رشكة اأنها ُتطّبق العديد من 
بجميع  ال�صارمة  ال�صحية  االإجراءات 
والتي  البالد،  يف  امُلنت�رشة  اأفرعها 
االأفرع  وتعقيم  تطهري  عمليات  ت�صمل 
فيها،  امُل�صتخدمة  واالأجهزة  واالأثاث 
حرارة  لر�صد  احلرارية  والكامريات 
ال�صفافة  واحلواجز  ُبعد،  عن  اجل�صم 
االأفرع  وموظفي  العمالء  بني  للف�صل 
ب�صكل اآمن اأثناء اإجراء امُلعامالت مع 
ان�صيابية  بكل  ال�صوت  مرور  اإمكانية 
خلدمة  مُمكنة  جتربة  اأف�ضل  لتحقيق 
جميع  اأن  زي��ن  واأ���ص��اف��ت  العميل. 
الذاتية  اخل��دم��ة  واأج��ه��زة  اأف��رع��ه��ا 
ولوحات  مل�صقات  على  حتتوي  فيها 
باالإجراءات  العمالء  لتذكري  اإر�صادية 
االجتماعي  التباعد  وقواعد  ال�صحية 
االن��ت��ظ��ار،  عند  اتباعها  ال��واج��ب 
داخل  املقاعد  بع�ش  اإغ��الق  مت  كما 
االأفرع ل�ضمان ترك م�ضافة كافية بني 

العمالء عند اجللو�س.

يحتوي أحدث المنتجات اإللكترونية العالمية ويقدم جملة من الخدمات الرقمية

وال�صناعة،  التجارة  وزارة  قالت 
مليون   12 اأن��ف��ق��ت  اإن��ه��ا  اأم�����س، 
التموينية  امل��واد  دعم  على  دينار 

واالإن�صائية يف دي�صمرب املا�صي.
ب��ي��ان  ال������وزارة يف  واأو����ص���ح���ت 
االأخ��رية  االإح�صائية  اأن  �صحايف 
هذا  اأن  اأظهرت  امل��ذك��ورة  للفرتة 
املواد  دعم  على  �رشفه  مت  املبلغ 
واالإن�ضائية.  الغذائية  التموينية 
انفاقه  مت  ما  اإجمايل  باأن  واأف��ادت 

ت�ضمل  التي  الغذائية  امل��واد  على 
حليب  الى  ا�صافة  اال�صا�صية  املواد 
ماليني   7.3 بلغ  االطفال  ومغذيات 
امل��واد  اأك��رث  انها  مبينة  دي��ن��ار، 
ال��ف��رتة  خ���الل  تكلفة  امل��دع��وم��ة 

امل�صمولة باالإح�صائية. 
دعم  على  انفاقه  مت  ما  ان  واأ�صافت 
باأنواعها  االطفال  ومغذيات  حليب 
قدر  املا�صي  دي�صمرب  يف  املختلفة 
بنحو 389 الف دينار انفقت على 17  

�صنفا من تلك املواد، يف حني ان دعم 
ال��وزارة يف  كلف  االن�صائية  امل��واد 
الفرتة ذاتها نحو 4.7 ماليني دينار.  
ويذكر ان عدد امل�صجلني يف ك�صوف 
اح�صائيات  اآخر  وفق  التموين  ادارة 
و153  مليونني  بلغ  التجارة  وزارة 
األفا و11 فردا من م�صتفيدي البطاقة 
التموينية يف حني بلغ عدد البطاقات 
التموينية التي ا�صدرتها الوزارة لهم 

240 الفا و899 بطاقة.

• فرع �رشكة زين اجلديد 
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�أعلى  �خلام  �لنفط  �أ�سعار  �سجلت 
ربح  حيث  ع��ام،  يف  م�ستوياتها 
�لأمريكي  و�خلام   8% برنت  خام 
�أ�سبوعي،  �أ�سا�س  على   %  7.7
�ل�سعودية  قر�ر  من  بتاأثري  وذلك 
بنحو  طوعية  تخفي�سات  �إج��ر�ء 
ل�سهري  يوميا  برميل  مليون 
لدعم  �ملقبلني  وم��ار���س  فرب�ير 
��ستعادة �لتو�زن يف �ل�سوق جر�ء 
�سعف �لطلب �لناجم عن �لنت�سار 
وتز�يد  كورونا  لوباء  �ل�رسيع 

�لإغالق �لعام خا�سة يف �أوروبا.
كما تلقت �أ�سعار �لنفط �خلام دعما 
�لنفطية  �ملخزونات  تر�جع  من 
�ل�سادر�ت  تقل�س  مع  �لأمريكية 
�ل�سوق  �إلى  �ل�سعودية  �لنفطية 
�لأمريكية �إلى م�ستوى �ل�سفر لأول 
مرة يف تاريخ �لعالقات �لتجارية 
بني �لدولتني، كما تلقت �لأ�سعار 
دول  بقية  �تفاق  من  �آخ��ر  دعما 
زيادة  �إج��ر�ء  عدم  على  »�أوب��ك+« 
يف �لإنتاج يف فرب�ير، مار�س مع 
من  لكل  حمدودة  بزيادة  �ل�سماح 

رو�سيا وكاز�خ�ستان.
�ل�سوق  �أن  �إل��ى  �لتقرير  و�أ�سار 
»�أوب��ك+«  �جتماع  ومنذ  �لنفطية 
�لتفاوؤل  من  مبوجة  متر  �أخ��ري� 
�لو��سع، �لذي ت�سببت فيه ت�سديد 
�لعاملي  �مل��ع��رو���س  ت��وق��ع��ات 
�أن  مو�سحا  �خل���ام،  �لنفط  م��ن 
جاء  �خلام  �لنفط  �أ�سعار  �رتفاع 
�لإنفاق  بتحفيز  �لتوقعات  بفعل 
�لقوي من �إد�رة �لرئي�س �لأمريكي 
ما  وه���و  ب��اي��دن  ج��و  �ملنتخب 
تغلب على تاأثري تقرير �لوظائف 
�أ�سعف من  �لذي جاء  �لأمريكية، 

�ملتوقع.
ول��ف��ت �إل����ى ت��ب��اط��وؤ �رت��ف��اع 
�أ���س��ع��ار �ل��ن��ف��ط ل��ف��رة وج��ي��زة 
ب��ع��د �ل��ت��ق��اري��ر، �ل��ت��ي �أف���ادت 
ب���اأن �ل�����س��ن��ات��ور �ل��دمي��ق��ر�ط��ي 
�سيكات  �سيعار�س  مان�سني  جو 
دولر،   2000 �لبالغة  �لتحفيز 
�لتي وعدت بها �إد�رة بايدن لكنه 
�سحح  �أن  بعد  ذل��ك  بعد  تعافى 
كما  تعليقاته،  مان�سني  مكتب 
قر�ءة  عو�ست  �لتحفيز  �آم��ال  �أن 
للوظائف  �ملتوقع  م��ن  �أ�سعف 
بيانات  �أظهرت  حيث  �لأمريكية، 

�أن  �إح�������س���اء�ت �ل��ع��م��ل  م��ك��ت��ب 
ل�سهر  �لزر�عية  غري  �لوظائف 
»دي�سمرب« قد تقل�ست مبقد�ر 140 
8 »يناير« �حلايل  �ألف وظيفة يف 
�ل�سوق  توقعات  م��ن  �أق��ل  وه��ي 
ب�ساأن زيادة طفيفة يف �لوظائف.

ونقل �لتقرير عن حمللني دوليني 
�لقوي  بايدن  نهج  �أن  تاأكيدهم 
يعني  لالقت�ساد  �لدعم  لتقدمي 
�لأ�سو�أ  �لقت�سادية  �لبيانات  �أن 
ذهبت �إلى غري رجعة خا�سة بعد 
بايدن  �ملنتخب  �لرئي�س  تاأكيد 
لقاح  كل  توزيع  �إل��ى  يهدف  �أن��ه 

�ل�سيطرة  جهود  وتكثيف  متاح 
على �لوباء.

عند  برنت  خ��ام  ت�سوية  وج��رت 
مرتفعة  للربميل،  دولر�   55.99
 ،3% يعادل  ما  �أو  دولر،   1.16
�أ�سبوعية  وبزيادة  �ليوم،  خالل 
8.1 %، وجرت ت�سوية خام غرب 
عند  �لأمريكي  �لو�سيط  تك�سا�س 
�سعد  �إذ  للربميل،  دولر�   52.24
1.41 دولر، �أو %2.8، وهو �أي�سا 
�أعلى م�ستوى منذ �أو�خر »فرب�ير« 
تك�سا�س  �سجل غرب  فيما   ،2020
�لو�سيط مك�سبا �أ�سبوعيا 7.7 %.

النفط يربح 8%... والخام األميركي 7.7% خالل أسبوع
زيادة إنتاج »أوبك« إلى أعلى 

مستوى في 8 أشهر

قفزة في إنتاج النفط الليبي منذ 3 أشهر

النفط الصخري وتحالف »أوبك+«
... الصعود من تحت الصفر

»أويل برايس«: المصالحة الخليجية 
تساهم في تعزيز األسواق النفطية

الهند: 11% تراجعًا في الطلب
على النفط العام الماضي

»�أويل  عن  �سادر  حديث  تقرير  �أكد 
�ل�سعودية  جهود  �أهمية  بر�ي�س« 
�ل�سوق  يف  �ل��ت��و�زن  ��ستعادة  يف 
�جلديد  �لقر�ر  مع  خا�سة  �لنفطية، 
من  يوميا  برميل  مليون  بخف�س 

�إنتاجها.
تفاوؤله  ع��ن  �لتقرير  �أع���رب  كما 
بامل�ساحلة �خلليجية بني �ل�سعودية 
يف  �ست�سهم  �أن��ه��ا  معترب�  وق��ط��ر، 
وعودة  �لقت�سادي  �لنتعا�س  تعزيز 
�للحمة �لعربية و�خلليجية وتو�سيع 
�لقت�سادية  �ل��ق��وى  م��ع  �ل��ت��ع��اون 

�لدولية �لكربى كافة.
�لتخفي�سات  �أهمية  �إل���ى  و�أ���س��ار 
�ل�سعودية  �أجرتها  �لتي  �ملفاجئة، 
�أن  معتربة  »�أوب���ك+«  �جتماع  بعد 
كبرية  دفعة  �أعطى  �ل�سعودي  �لقر�ر 
�لنفط،  �أ�سعار  �رت��ف��اع  لتوقعات 
حيث دفع خام برنت فوق 55 دولر� 

للربميل.
و�سلط �ل�سوء على جتاوز خام برنت 
55 دولر� للربميل يف نهاية �لأ�سبوع 
من  �لتعهد  �أدى  حيث  �مل��ا���س��ي، 
بناء  �إلى  �أعمق  �ل�سعودية بتخفي�س 
�إلى  م�سري�  لالأ�سعار،  قوي  �رتفاع 
دورها  تلعب  �أخ��رى  قوى  هناك  �أن 
�لتحفيز  وتت�سمن  �أي�سا،  �ملهم 
حتفيز  �إق���ر�ر  و�حتمالت  �لنقدي 
�ملتحدة،  �لوليات  يف  �أعمق  مايل 
�ملحيطة  �لتفاوؤل  حالة  �إلى  �إ�سافة 
وباء  �سد  �جلديدة  �للقاحات  ب�ساأن 

كورونا.
حمللني  تاأكيد  �إل��ى  �لتقرير  ولفت 
�أنهم ل يرون زيادة كبرية يف حو�س 
بريميان �أو �لنفط �ل�سخري �لأمريكي 
�ملقبلة  �لعديدة  �لأع��و�م  مدى  على 
�أعلى من  متوقعني عدم ت�سجيل منو 
5% حتت �أي ظرف من �لظروف حتى 

 100 �إل��ى  �لنفط  �أ�سعار  ذهبت  لو 
�ملرجح  من  حيث  للربميل،  دولر 
�أن يعاين �لعامل نق�سا يف �ملعرو�س 

�لنفطي �لأمريكي تدريجيا.
�لنفط  منتجي  تعهد  �إل��ى  و�أ���س��ار 
�لنف�س،  ب�سبط  �لأمريكي  �ل�سخري 
حيث لن يتم ��ستئناف �حلفر بوترية 
�رسيعة حتى مع �رتفاع �أ�سعار �لنفط 
�خلام، مو�سحا �أنه �إذ� فكرنا حقا يف 
ظروف وتوقعات 2021 فمن �لأف�سل 

�حلفاظ على ��ستقر�ر �لإمد�د�ت.
كاأ�سو�أ  ت�سجيله  مت   2020 �أن  وذكر 
�لنفط،  �سوق  يف  �لإط��الق  على  عام 
�أخرى  �أعو�ما  مبر�حل  جتاوز  حيث 
�إل��ى  لف��ت��ا   2016 ومنها  �سعيفة 
�لوليات  يف  �ملالية  �خل�سائر  �أن 
�ملتحدة جتاوزت 95 مليار دولر يف 
�لعام �ملا�سي وهو ما ميثل �أ�سعاف 

�لأعو�م �ل�سابقة.

�لعام   %10.8 بن�سبة  �لهند  يف  �لنفط  على  �لطلب  تر�جع 
�أدنى م�ستوى له خالل  �ملا�سي مقارنة بعام 2019، وبلغ 
��ستهالك  و�نخف�س  طن.  مليون   193.4 عند  �سنو�ت  خم�س 
يف  عقدين  من  �أك��ر  منذ  �لأول��ى  للمرة  �لهند  يف  �لنفط 
�إغالق  �إلى  كورونا  فريو�س  جائحة  �أدت  حيث   2020 عام 
�ل�رسكات و�مل�سانع، مما �أ�رس بالطلب فى و�حدة من �أكرب 

�لدول يف ��ستخد�م �لوقود يف �لعامل.
�لتي  �ملوؤقتة  للبيانات  بلومبريغ  حل�سابات  وفقا  وذلك 
ب��وز�رة  �لبرولية  و�لتحليل  �لتخطيط  خلية  ن�رستها 

�لبرول.
عام  منذ  �لإط��الق  على  �لأول  هو  �ل�سنوي  �لنكما�س  وكان 

 .1999
للنفط  م�ستورد  �أكرب  ثاين  قبل  من  �لوقود  ��ستهالك  و�نهار 
فر�س  يف  �رسعت  �أن  بعد   %70 �إلى  ت�سل  بن�سبة  �آ�سيا  يف 
و�حدة من �أكر �إجر�ء�ت �حلجر �ل�سحي �رس�مة يف �لعامل 

يف مار�س.
و�أدى �لنخفا�س فى �ل�ستهالك �إلى �نخفا�س حاد يف عمليات 

معاجلة �لنفط �خلام وعمليات م�سانع �لبروكيماويات.

�لنفط،  �سوق  �إلى  ليبيا  عودة  دفع 
دي�سمرب  يف  �أوب���ك  �إن��ت��اج  ل��زي��ادة 
 8 يف  م�ستوى  �أعلى  �إل��ى  �ملا�سي، 
�أ�سهر، حيث و�سل �إلى 25.23 مليون 

برميل يومًيا.
زيادة  �لليبي  �لنفطي  �لإنتاج  �سهد 
من  �ل��ر�ب��ع   �لربع  خ��الل  متتالية 
من�سة  ح�سب  �مل��ن�����رسم،  �ل��ع��ام 
ب�سوؤون  �ملعنية  ميديا  »�آرغ��و���س« 
من  ليبيا  �إن��ت��اج  �ل��ط��اق��ة.وك��ان 
يف  م�ستوى  لأعلى  �رتفع  قد  �لنفط 
من  �أك��ر  �إل��ى  قفز  �سنو�ت، حيث   7
�أغ�سط�س،  منذ  يومًيا  برميل  مليون 
وفقا ملا �أظهرته بيانات »�آرغو�س«. 
وكانت �لأطر�ف �ملتحاربة يف ليبيا 
منت�سف  م�ساحلة  �تفاق  وقعت  قد 
عودة  �إلى  �أدى  ما   ،2020 �سبتمرب 
�إلى  طر�بل�س  يف  �ملغلقة  �حلقول 

�لإنتاج.
للنفط  �لوطنية  �ملوؤ�س�سة  و�أعلنت 
ت�سغيل  �إع��ادة  �أكتوبر،  ليبيا،  يف 
�لنفط  حقول  -�أك��رب  �ل�رس�رة  حقل 

يف �لبالد- بعد رفعها حالة »�لقوة 
يف   – �ملوؤ�س�سة  وقالت  �لقاهرة«، 
تعليمات  �أعطت  �إنها  حينها-  بيان 
�مُل�سغلة  �أك��اك��او���س  ���رسك��ة  �إل���ى 
للحقل، مببا�رسة ترتيبات �لإنتاج، 
�رسف«  »�ت��ف��اق  �إل��ى  �لتو�سل  بعد 
�ملن�ساآت  ح��ر���س  مبوجبه  يلتزم 
�رسق  قو�ت  لقائد  �لتابع  �لنفطية، 
جميع  باإنهاء  حفر،  خليفة  ليبيا 
�ل�رس�رة-  حقل  �لعر�قيل.وينتج 
جنوب غرب �لبالد- نحو ثلث �إنتاج 
تقول  فيما  �خلام،  �لنفط  من  ليبيا 
تقدير�ت ر�سمية: �إن �حتياطاته تبلغ 

نحو 3 مليار�ت برميل نفط.
�إيجابية  م�ساور�ت  بعد  ذل��ك  ج��اء 
يف  �ملتحدة  �لأم���م  بعثة  برعاية 
�سبتمرب  يف  ج���رت  �ل��ت��ي  ليبيا، 
�ملا�سي مبدينة �لغردقة �مل�رسية، 
تناولت  �لأحمر،  �لبحر  �ساحل  على 
�لرتيبات �لأمنية للحقول و�ملو�نئ 
��ستقر  ليبيا،  وبا�ستثناء  �لنفطية، 
�ل�10  �لأع�ساء  �ل��دول  باقي  �إنتاج 

برميل  مليون   21.6 عند  �أوب��ك  يف 
كان  لكن  �ملا�سي،  �ل�سهر  يومًيا 
�لدول  �إنتاج  يف  طفيفة  زيادة  هناك 
�لأع�ساء مبنطقة �خلليج، عو�سا عن 

�نخفا�سه يف غرب �أفريقيا.
�نفجار  �أجرب  �ملثال،  �سبيل  وعلى 
حمطة »�إكو� �إيبوي«، دولة نيجرييا 

على خف�س �لإنتاج.
بينما �رتفع �إنتاج �لكويت و�لإمار�ت 
�أبقاهما  لكنه  �لعربي،  �خلليج  يف 
�تفاق  يف  �ملقررة  ح�ستهما  حتت 
وك��ان  �لإن���ت���اج،  خلف�س  �أوب����ك+ 
�أع�ساء  بني  �لتز�ما  �لأقل  �لعر�ق، 
�ل�سهر  �خل��ف�����س  بح�س�س  �أوب����ك 

�ملا�سي.
و�سعد �إنتاج �لدول �ل�9 �حللفاء غري 
�ألف   110 بنحو  �أوب��ك  يف  �لأع�ساء 
 12.84 �إلى  وو�سل  يومًيا،  برميل 
مليون برميل يومًيا �ل�سهر �ملا�سي، 
�ل��دول  تلك  تكون  �لكميات  وبهذه 
�لإنتاج  لتفاق خف�س  �متثال  حققت 
بن�سبة 92%، وهو �لأقل يف 7 �أ�سهر.

مع تعايف �أ�سعار �لنفط فوق 50 دولر� 
�أعطى  �أوب��ك+  حتالف  ف��اإن  للربميل، 
�ل�سخري  �لنفط  ملنتجي  �حلياة  قبلة 

لكنها لن تكون كافية حلل �أزماتهم. 
ومنذ مار�س 2020، تعاين �أ�سعار �لنفط 
ب�سدة ب�سبب �إجر�ء�ت �لإغالق �لعاملية 
�نت�سار  للحد من  �لدول  �تخذتها  �لتي 
فريو�س كورونا �مل�ستجد، �لأمر �لذي 
�سحق ما يزيد على ثلث �لطلب �لعاملي 
100 مليون  �لنفط و�ملقدر بنحو  على 
برميل يوميا.  وت�سبب ذلك يف هبوط 
حاد يف �أ�سعار خام برنت لكن �لكارثة 
�لكربي كانت يف تد�ول �خلام �لأمريكي 
تاريخ  يف  �لأول���ى  للمرة  بال�سالب 
�سناعة �لنفط، ما ز�د من �أعباء منتجي 

�لنفط �ل�سخري.
�لتي  �لإن��ت��اج  تخفي�سات  مع  ولكن 
بقيادة  �أوب����ك+  جمموعة  تنفذها 
�ل�سعودية ورو�سيا فاإن منتجي �لنفط 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  �ل�سخري 
�لرتفاعات  ب�سبب  �ل�سعد�ء  تنف�سو� 
�أ�سعار �خلام �لأمريكي  �ملتتالية يف 
للربميل،  دولر   50 يفوق  مل�ستوى 

للمرة �لأولى منذ فرب�ير 2020.
�ملنتجني   وهناك �سعوبة يف عودة 
برقمني  �لإنتاج  �إلى منو  �لأمريكيني 
قاله  �سنو�ت مقبلة، وفقا ملا  لعدة 
�لتنفيذي  �لرئي�س  منكريف  ري��ك 

�جلديد ل�رسكة »ديفون �إنرجي«. 
لي�س  �ل�ساأن  ه��ذ�  يف  منكريف  ر�أي 
�لروؤ�ساء  �إلى  ين�سم  ولكنه  �لوحيد 
�لتنفيذيني ل�رسكات �لنفط �ل�سخري 
�إلى �سبط �لنف�س بعدما  �لذين دعو� 
�أكد �أن �رتفاعات �أ�سعار �لنفط خالل 
لزيادة  تقوده  لن  �ملا�سي  �لأ�سبوع 
�لإنتاج بغ�س �لنظر عن �لتكلفة كما 

حدث �سابقًا.
وير�وح �إنتاج �لنفط �خلام �لأمريكي 
�لآن حول 11 مليون برميل يوميا، ما 
ميثل 12% من حجم �لطلب �لعاملي 
فيما  �ملا�سي،  �لعام  �لنفط  على 
عن  برميل  مليون   2 بنحو  ينخف�س 
و�سل  �لتي  �لإنتاج  معدلت  �أق�سى 
بح�سب   ،2020 �لعام  مطلع  �إليها 
بلومبريغ.  �لأنباء  وكالة  ذكرته  ما 
يف  �ملك�سيك  خليج  على  وي�سعب 

مبعدلت  �لعودة  �ملتحدة  �لوليات 
�إنتاج �لنفط �ل�سخري على ما كانت 
�لتدهور  ب�سبب  قريب  وقت  عليه يف 
�رسكات  له  تتعر�س  �ل��ذي  �مل��ايل 
مع  بالتز�من  �ل�سخري  �لنفط  �إنتاج 
�لفرة  �لإنتاج خالل  ب�سبط  تعهدها 

�ملقبلة. 
�أع�ساء  يهدد  �ل��ذي  �خلطر  ويبقى 
�أوبك وحلفائها من �ملنتجني  منظمة 
�مل��دي��ري��ن  رغ��ب��ة  يف  �مل�ستقلني 
�لتنفيذيني ل�رسكات �لنفط �ل�سخري 
�لنفط  �أ�سعار  �رتفاع  ��ستغالل  يف 
و�لعودة �إلى ��سر�تيجيتهم �لقدمية 
وقدرتهم على �لتو�سع يف �ل�ستك�ساف 
وحتقيق  ب�رسعة  �لإن��ت��اج  وزي���ادة 

معدلت منو مرتفعة.
يف  �سعوبة  يقابله  �ل���ذي  �لأم���ر   
�لتقليدية  �حلقول  ت�سغيل  �إع���ادة 
فيما ميكن  �سنو�ت  �إلى  �لتي حتتاج 
ملنتجي �لنفط �ل�سخري بدء �لإنتاج 
يف  �لنفط  و�سخ  �لت�سغيل  و�إع���ادة 
يف  مرونة  مينحهم  ما  فقط  �أ�سابيع 

خف�س وزيادة �لإنتاج ب�سكل �رسيع.

»بتروبراس« تسّجل إنتاجًا 
قياسيًا في عام انهيار النفط استخراج 147 مليون قيراط ألماس بقيمة سوقية ُتقدر بـ 76 مليار دوالر

غانا تقترب من إطالق أول مشروع لتوليد الطاقة من الغاز المسال

يف حني ُي�سار �إلى �أن �أول رو��سب ما�س 
�أن  �إل  �سنة،  مليون   900 منذ  ت�سكلت 
يف  عليها  ُعر  �لأول��ى  �ملا�س  �أحجار 

�لهند يف �لقرن �لر�بع قبل �مليالد.
ومن �ملعروف عن �ملا�س �أنه ُي�ستخدم 
�خل��و�مت  مثل  �مل��ج��وه��ر�ت  �سنع  يف 
�ملا�س  م��ن   %80 ول��ك��ن  و�ل��ق��الئ��د، 
�لأب��ح��اث  يف  ُي�ستخدم  �مُل�ستخرج 
لأنه  نظًر�  �ل�سناعية،  و�لتطبيقات 
�أكر �ملو�د �سالبة على كوكب �لأر�س، 
وُي�ستخدم لقطع مو�د �سلبة �أخرى، وقد 
قرياط  مليون   147 نحو  ��ستخر�ج  مت 
�سوقية  بقيمة   ،2018 ع��ام  يف  ما�س 

عاملية ُتقدر ب� 76 مليار دولر.
وتعد رو�سيا موطًنا لأغنى و�أكرب مو�رد 
�ملا�س يف �لعامل؛ �إذ متتلك �أكر من 12 
منجًما للما�س، وتت�سدر رو�سيا قائمة 
�أنها  كما  للما�س،  �إنتاًجا  �لدول  �أكر 
�لعامل،  يف  �خلام  للما�س  ُم�سدر  �أكرب 
وهي   ،»ALROSA« جمموعة  وتنتج 
�ملا�س  معظم  �ل�رسكات،  من  جمموعة 

يف �لدولة.
وقد ��ستخرجت رو�سيا ما ير�وح بني 
عام  ما�س  قرياط  مليون   39 �إلى   38
يف  �ملا�س  من  �إنتاجها  وز�د   ،2014
مليون   43 ��ستخرجت  حيث   ،2018
اأن�سطة  معظم  وتتم  املا�س،  قييرياط 
ياقوتيا  منطقة  يف  بها  �لتعدين 

�ل�سيبريية.
وت�سري �أحدث �لتقارير �إلى �أن رو�سيا 
متتلك مو�رد ما�س ُتقدر ب� 973 مليون 
قرياط، من بينها احتياطي ما�س ُيقدر 

ب� 608 ماليني قرياط.
�ل��دول  �أك��رب  هي  بوت�سو�نا  وكذلك 
�لأفريقية �إنتاًجا للما�س، وثاين �أكرب 

�لعامل،  يف  للما�س  �إنتاًجا  �ل��دول 
�لدولة  ��ستخرجت   2013 ع��ام  ففي 
23.2 مليون قرياط ما�س بقيمة بلغت 
�ملا�س  ويتميز  دولر،  مليار�ت   3.6
�مُل�ستخرج من بوت�سو�نا بكونه �أكرب 
و�أكر جودة من �ملا�س �مل�ستخرج يف 
رو�سيا، وميثل �ملا�س نحو 25% من 

�لناجت �ملحلي �لإجمايل لبوت�سو�نا، 
و60% من �سادر�تها.

ومتتلك بوت�سو�نا �سبعة مناجم ما�س 
من �لدرجة �لأولى، من بينها »�أور�با« 
منجمي  �أك��ر  وهما  و”جو�نينج”، 
وينتج  �ل��ع��امل،  يف  �إنتاجية  ما�س 
ماليني   10 نحو  وح��ده  »جو�نينج« 

قرياط ما�س �سنوًيا.
جمهورية  �إن��ت��اج  �نخفا�س  وبالرغم 
يف  �ملا�س  من  �لدميقر�طية  �لكونغو 
�أن �لدولة تاأتي  �إل  �ل�سنو�ت �لأخرية، 
حيث  �لقائمة،  يف  �لثالث  �ملركز  يف 
بلغ �إنتاجها من �ملا�س عام 2018 نحو 
16.4 مليون قرياط، بقيمة بلغت 136.1 
مليون دولر، وقد ز�د �إنتاجها من �ملا�س 
يف 2019، وبلغ نحو 19 مليون قرياط.
�أ�سر�ليا يف تعدين �ملا�س عام  وبد�أت 
1981، ويعترب منجمها »�أرجيل« و�لذي 
منجم  �أكرب  تينتو«  »ريو  �رسكة  متتلكه 
للما�س يف �لبالد، حيث ينتج �أكر من 
ورغم  �سنوًيا،  ما�س  قرياط  مليون   12
�أن �أ�سر�ليا تاأتي يف �ملركز �لر�بع يف 
�لقائمة، �إل �أنه من �ملتوقع �أن ينخف�س 
مليون   14.2 �لبالغ  �حل��ايل  �إنتاجها 
األييف قييرياط يف  اإلييى 134.7  قيييرياط، 
�ملا�س. رو��سب  ن�سوب  ب�سبب   ،2021

وكان �ملركز �خلام�س من ن�سيب كند�، 
�لتي بد�أت يف تعدين �ملا�س عام 1998، 
ماليني   10.6 �لدولة  ��ستخرجت  وقد 
قرياط ما�س عام 2013، بقيمة بلغت 1.9 
�ملا�س  من  �إنتاجها  وز�د  دولر،  مليار 
يف 2018 وو�سل �إلى 23 مليون قرياط، 
بقيمة بلغت 2.7 مليار دولر، ومن �أهم 
مناجم �ملا�س يف �لدولة منجم »�إيكاتي« 
و»دياقيك« و»Snap Lake« و»فيكتور«.

�أول حمطة طاقة تعمل بالغاز �لطبيعي  تقرب غانا من �فتتاح 
�مل�سال مبدينة تيما �ل�ساحلية، يف �إطار خطتها للتمو�سع كمحور 
جنوب �ل�سحر�ء  �أفريقيا –  للوقود �لأنظف و�لأرخ�س يف منطقة 

�لكربى.
و��ستلمت �رسكة تيما، �ملالكة للمحطة، �لوحدة �لعائمة لإعادة 
�لتغويز »رد �لغاز �مل�سال �إلى �حلالة �لغازية« من حو�س بناء 
�لأربعاء  يوم  �ل�سينية،  �سنغهاي  مبدينة  جيانغنان  يف  �ل�سفن 
من  طن  مليون   1.7 ب�  غانا  لتزويد  �لطريق  ميهد  ما  �ملا�سي، 
�لغاز �لطبيعي �سنوًيا يف وقت ما من ربع �لعام �جلاري، وفقا 

ملا �أوردته وكالة بلومربغ.

وبد�أت �ل�رسكة يف بناء �مل�رسوع، �لذي تبلغ تكلفته 350 مليون 
�خلا�سة  �ل�ستثمار  �رسكة  من  بدعم  عامني،  نحو  منذ  دولر، 

�لر�ئدة يف �إفريقيا، »هيليو�س �نف�ستمنت بارترنز«.
للدولة  �ململوكة  �لغانية  �لوطنية  �لبرول  �رسكة  وتتولى 
��ستقبال �لغاز �لطبيعي �مل�سال �ملعاد حتويله �إلى غاز لتزويد 

حمطات �لطاقة يف تيما.
وقال مدير م�رسوع �ملحطة �إدموند �أغيمان دو�ه: »ميكن لغانا �لآن �أن 
تبد�أ يف تزويد بقية �ملنطقة بالوقود �لذي تزد�د �سعبيته با�ستمر�ر 
ب�سبب كلفته »�ملنخف�سة« و�لفو�ئد �لبيئية �لكبرية �لتي يوفرها«.
و�أ�سار �إلى �أن �ملحطة حت�سل على �لغاز مبوجب عقد طويل �لأجل 

مع �رسكة »رويال د�ت�س �سل«.
�لطبيعي  �لغاز  عن  �ل�سادرة  �حلر�ري  �لحتبا�س  غاز�ت  ومتثل 
�مل�سال نحو ن�سف نظريتها �لناجتة عن �لفحم عند حرقه لتوليد 

�لكهرباء.
ومنا ��ستهالك �لكهرباء يف غانا، �لتي يبلغ عدد �سكانها 30 مليون 
ن�سمة، بالتو�زي مع تقدم �قت�سادها، لكن متو�سطه ل يز�ل �أقل من 
متو�سط   ��ستهالك �لفرد يف �أفريقيا جنوب �ل�سحر�ء، و�أقل بكثري 
�ملتحدة  �لوليات  يف  فاملقيم  �ملتقدمة.  �لدول  يف  مثيله  من 
�لأمريكية مثال ي�ستهلك �أكر من 30 �سعف �لكهرباء �لتي ي�ستهلكها 

�ملو�طن �لغاين، وفًقا لبيانات �لبنك �لدويل.

السودان توصل إلى تصفية 
ديونه للبنك الدولي

�أنهت �رسكة �لنفط �لرب�زيلية �حلكومية »بروبر��س«، عام 2020، باإنتاج 
قيا�سي، يف �لوقت �لذي تعررّ فيه معظم �أقر�نها جر�ء �أ�سو�أ �نهيار ل�سوق 

�خلام يف �لتاريخ. 
ط �إنتاج �ل�رسكة �لرب�زيلية �لعمالقة �رتفاًعا بلغ 2.3 مليون  ل متو�سرّ و�سجرّ
برميل يومًيا من �لنفط �خلام، على �لرغم من ركود �سناعة �لنفط �ل�سخري 

يف �لوليات �ملتحدة.
للنفط  رة  �مل�سدرّ �لدول  مة  دولة ع�سوة مبنظرّ �إنتاج  ط  متو�سرّ �لرقم  ومياثل 

»�أوبك«، وهي �لكويت، وفًقا ملا �أوردته وكالة بلومربغ.
و�أ�سارت �لوكالة �لأمريكية �إلى �أن مفارقة �لإنتاج �لقيا�سي يف ظلرّ �أزمة �لنفط 

تها 5 �سنو�ت. �لعاملية تعود �إلى خطة تطوير لل�رسكة �لرب�زيلية، مدرّ
و��ستهدفت �خلطة تطوير �حلقول �لتي تناف�س �ململكة �لعربية �ل�سعودية يف 
�إنتاج �لنفط منخف�س �لتكلفة، من خالل ت�سغيل بع�س �أكرب �كت�سافات �لنفط 
ا  �لبحرية يف هذ� �لقرن. فمعظم �إنتاج بروبر��س من �لنفط �خلام ياأتي ممرّ
ي�سمى ب� »حقول ما قبل �مللح« حتت قاع �ملحيط �لأطل�سي، قبالة �ساحل 

فت �ل�رسكة �لرب�زيلية ن�ساطها منذ �سنو�ت.  »ريو دي جانريو«، حيث كثرّ
»قدرة  �إلى  �لقيا�سي  �إنتاجها  �لرب�زيلية  �ل�رسكة  بيان  عز�  �ل�سياق،  ويف 
معاجلة �أف�سل يف حقل بوزيو�س، و�نخفا�س �أقلرّ يف �لإنتاج بحقلي توبي 
دت �ل�رسكة، يف وقت �سابق،  اتها«، �أكرّ و�سابينهو�، وكفاءة �أف�سل يف من�سرّ
�لأ�سا�سية يف  �لنفط  و�أعمال  �مل�ستد�مة  �لأهد�ف  للتوفيق بني  ت�سعى  �أنها 
ها �رسورية لتعظيم قيمة حقوق �مل�ساهمني،  �ملياه �لعميقة، �لتي تعدرّ

ة �آرغو�س �ملعنية ب�سوؤون �لطاقة. وفًقا ملا �أوردته من�سرّ
بر�نكو«،  كا�ستيلو  »روبرتو  لل�رسكة  �لتنفيذي  �لرئي�س  فاإن  ذلك،  ومع 
قال، �إنها ل تهدف ملحاكاة �ل�سر�تيجيات �خل�رس�ء للنظر�ء �لأوروبيني، 
د  و�سدرّ »خيالية«،  باأنها  لالأوروبيني  �لبيئية  �لأهد�ف  من  �لعديد  و��سًفا 
»بر�نكو« على �أن تركيز »بروبر��س« �سين�سبرّ -يف �لأ�سا�س- على خلق قيمة 
للم�ساهمني، وحماولة �لتوفيق بني خلق �لقيمة للم�ساهمني وبني �نبعاثات 

�لكربون �ملنخف�سة.

و�لتخطيط  �ملالية  وز�رة  باتفاق  �سود�نيون  وم�سوؤولون  خرب�ء  رحب 
�لقت�سادي مع وز�رة �خلز�نة �لأمريكية على ت�سفية متاأخر�ت �ل�سود�ن للبنك 

�لدويل ومتكني �ل�سود�ن من �حل�سول على ما يفوق �ملليار دولر �سنويًا.
 وقالت �ملديرة �ل�سابقة لإد�رة �لدين �خلارجي يف بنك �ل�سود�ن �ملركزي 
ليلى عمر ب�سري �إن �لتفاق مهم لالقت�ساد، �إذ �إن �لبنك �لدويل من �ملوؤ�س�سات 

�ملالية �لتي ل تعفي عادة من �لديون.
لعالقات  �لدويل متهد  للبنك  �ل�سود�ن  متاأخر�ت  ت�سفية  �أن  �لى  و�أ�سارت   
ثنائية معه وتفتح �لباب للح�سول على متويل مل�ساريع يف �لبنى �لتحتية 
و��ستقطاب قرو�س تنموية وب�سعر فائدة �أقل من و�حد % وفرة �سد�د طويلة 
�لأجل. وتوقعت ح�سول �ل�سود�ن على قرو�س �سنوية للم�ساريع �حلكومية، 
�لتي  للم�ساريع  �لو��سحة  �ل�سر�تيجية  �خلطط  غياب  �نتقدت  �أنها  غري 

حتتاج �لى �لتمويل.

• من�سة لإنتاج �لنفط �ل�سخري

و�فقت وز�رة �لطاقة و�ملناجم 
�لتون�سية،  �لطاقي  و�لنتقال 
على منح 4 رخ�س للبحث عن 
وليتي  يف  �ملعدنية  �مل��و�د 

قاب�س و�سفاق�س.
ورخ�ست �لوز�رة، وفق بيانات 
�لر�سمي  ب��ال��ر�ئ��د  ���س��درت 
»�جلريدة �لر�سمية« يف قر�رها 
م��و�د  ع��ن  بالتعدين  �لأول 
مبنطقة  �لر�بعة  باملجموعة 
»�سبخة �حلامة« ملدة 3 �أعو�م 
بتكلفة بحث �إجمالية 120 �ألف 

دينار.
�لثانية  �لرخ�سة  وج���اءت 
معدنية  م���و�د  ع��ن  للبحث 
�ل�ساد�سة مبنطقة  باملجموعة 
»بري �خلنفو�س«، بتكلفة بحث 

�إجمالية 98 �ألف دينار.
 و�لرخ�سة �لثالثة للبحث عن 
�ملجموعة  من  معدنية  م��و�د 
�لر�بعة مبنطقة »بية«، بتكلفة 

بحث �إجمالية 83 �ألف دينار.
و�لرخ�سة �لر�بعة للبحث عن 
باملجموعة  �ملعدنية  �ملو�د 
»�سبخة  مبنطقة  �ل��ر�ب��ع��ة 
بحث  بتكلفة  �لعبا�سية«، 
�أل���ف دي��ن��ار.  �إج��م��ال��ي��ة 70 
�لر�بعة  �ملجموعة  وت�سم 
للتعدين وفق ت�سنيف �لوز�رة 
و�أح���ك���ام جم��ل��ة �مل��ن��اج��م، 
�ل�سلبة  �لطبيعية  �لأم����الح 
�مللحية  و�ل�سو�ئل  و�لذ�ئبة 
و�مللح  كالكلورير  �لطبيعية 
�لبحري، وغريها من �لربومري 
و�ليودير و�لبور�ت و�لنير�ت 
�لأخرى  و�لأم��الح  و�ل�سيلفات 

�ملوجودة بنف�س �لرو��سب.

»الطاقة والمناجم 
التونسية« تمنح 4 
رخص للتعدين في 

قابس وصفاقس

• �رتفاع �أ�سعار �خلام جاء بفعل �لتوقعات بتحفيز �لإنفاق �لقوي

• قطع من �لأملا�س
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�سماحة   ك��ارول  اللبنانية   الفنانة  اأعلنت 
الأك��ر  هي   ،» هعي�ش  م�ش   « اغنيتها  ان 
الغنائية  اأعمالها  بني  من  ا�ستماعًا 
على  ك���ارول  وكتبت   ،2020 ل��ع��ام 
ح�سابها اخلا�ش على موقع التوا�سل 
الجتماعي: »الأغنية الأكر ا�ستماعا 
م�ش   2020 ل�سنة  اأعمايل  بني  من 

هعي�ش«.
عدد  اعجاب  من�سورها  لقى  وقد 

كبري من املتابعني.
ك���ارول  ان  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
طرحت  ق��د  ك��ان��ت  �سماحة 
حتمل  التي  اأغنيتها  موؤخرا 
ع��ن��وان »ك���ل ع��ي��د وان��ت 
ب��خ��ري ح��ب��ي��ب��ي«، وذل��ك 
عرب قناتها اخلا�سة على 
»يوتيوب«، والأغنية من 
 hugh« كلماتها واأحلان
وت��وزي��ع   ،»martin

• كارول �سماحةمو�سيقي اإليو كال�سي.

• نور

• زينة

كارول سماحة 

نور

زينة:
أحلى صورتين في عمري

ك�سفت الفنانة زينة عن امتالك طفليها التواأم زين الدين وعز الدين اأحمد عز، موهبة الت�سوير، 
وو�سفتهما  منزلها،  داخل  التقاطهما  اإن�ستغرام، مت  �سورتني عرب ح�سابها مبوقع  بن�رش  وقامت 

باأنهما الأف�سل لها يف عمرها.
زينة قامت با�ستخدام ايقونة الطفلني التواأمني، لالإ�سارة اإلى اأن ال�سورتني مت التقاطهما بعد�سة طفليها 

التواأم، وعلقت عليهما عرب ح�سابها مبوقع اإن�ستغرام قائلة: »احلى �سورتني يف عمرى«.
كانت  والبداية  بالت�سوير،  طفليها  موهبة  ويف  جمالها  يف  للتغزل  الفن  جنوم  من  التعليقات   وانهالت 
الفنانة نادية اجلندي، ومن بعدهما املطربة �سذى والنجمة التون�سية فريال يو�سف،  اإدوارد، ثم  مع النجم 

وامل�رشية ملك قورة.
يذكر اأن زينة اأعلنت موؤخرًا تفرغها لراعية طفليها التواأم، وجددت رف�سها التام لفكرة الزواج، موؤكدة اأنها مل تتعود 
الف�سل، وخرجت من جتربتها الأولى بدر�ش انها ل ت�سلح لهذه التجربة، وبنف�ش الوقت نفت اأن تكون جتربتها مع اأحمد 

عز قد ت�سببت يف كراهيتها للرجال، وقالت اإن اأولدها �سيكونون رجال ول ميكن اأن تكرههم.
ووا�سلت قائلة: م�ش ب�ست�سلم للف�سل نهائي، ب�ش اأنا متعودت�ش اأف�سل، وملا ف�سلت قررت اإين منفع�ش يف احلتة دي فخال�ش، 

حتى لو اأنا غلطت، ولكن اأكيد ممكن األقي مليون حد يحبني.
وعن الدرو�ش التي تعلمتها من العام 2020، و�ستوؤثر على قراراتها يف العام 2021 قالت زينة: اأحاول اأترك اخلوف واأتعاي�ش.

تكشف عن األغنية

 األكثر استماعًا من بين أعمالها لعام 2020

بدوية في »درب الهوى«

م�سل�سل  يف  م�ساهدها  ت�سوير  من  موؤخًرا  نور  الفنانة  انتهت 
»درب الهوى«، من اإخراج حمد البدري، وق�سة الكاتبة فاطمة 
ح�سني، وال�سيناريو واحلوار لدخيل النبهان، وتاأتي اأحداثه 
يف 15 حلقة، و�ساركها البطولة نخبة من النجوم، من اأبرزهم: 
فهد عبداملح�سن، م�ساري البالم، زهرة عرفات، غدير ال�سبتي، 

عبدالله الطراروة، وروان العلي.
من  اإط���ار  يف  اأح��داث��ه��ا  ت�سري  درام��ي��ة  جتربة  ال��ه��وى«  »درب 
م  يقَدّ »اأمينة«، والعمل  الفنانة نور �سخ�سية  الت�سويق، وجت�سد 
باأداء  التي تقوم فيها نور  الأولى  البدوية، وهي املرة  باللهجة 

دور باللهجة البدوية.
خمتلف،  ب�سكل  ُيقدم  اجتماعي  قالب  يف  امل�سل�سل  اأح��داث  وتقع 
ويناق�ش م�ساكل الأ�رشة بحب وعطف، ومن املقرر عر�سه يف رم�سان.

يذكر اأن اآخر اأعمال الفنانة نور كان يف رم�سان مع الفنانة �سعاد عبدالله، 
وهو م�سل�سل »جنة هلي«، والذي لقى ا�ستح�ساًنا لدى عر�سه، وج�سدت فيه 

�سخ�سية »نهاد«. 



منذ اأن اأعلن عن نتائج النتخابات الأخرية، 
التي جرت يف  ال�ضهر املا�ضي، واأنا متوقع 
غ��رار  على  حتمية  ال�ضدامات  تكون  اأن 
املتداولة  بجملته  النواب  اأحد  اأعلنه  ما 
»م�ضامخ رو�س« وما اأعلن من »دق خ�ضوم« 
اجتاحت  فو�ضى  من  جرى  ما  على  تعليقا 
قاعة جمل�س الأمة، ب�ضبب بع�س املرتدية 
والنطيحة ممن �ضمح لهم بالدخول الى مبنى 
جمل�س الأمة، ومنع ال�رشفاء الوطنيني من 
ح�ضورها يف اأول بادرة ا�ضتفزازية لل�ضعب 
بعد اأن اأجرى تغيري جتاوز 70% من نواب 
احلكومة  تقراأ  مل  وال��ذي  ال�ضابق  جمل�ضه 
الرغبة  وتلك  ال�ضيا�ضية،  ال�ضاحة  جيدا 
وروؤو���س  تخاذلك  روؤو���س  بنزع  ال�ضعبية 
لتمد  جاءت  جديدة  وروؤو���س  الثقة  منحت 
كان  فما  الوطن،  لإنقاذ  متعاونة  يدها 
وعربدة  كفر  بيان  ال  الفتتاح  جل�ضة  من 
الأمة  بيت  اأجنحة  اأحد  يف  و»هز«  �ضيا�ضية 
اأعمدة مبناه �ضاهدناه منقوًل على  و حتت 
موقع التوا�ضل الجتماعي �ضناب �ضات ومن 
ما جرى يف  تخف  التي مل  الهواتف  خالل 
ذلك اليوم الذي اأ�ضيئ للدميقراطية فيه بل 
اأعلنه  وما  فرد،  ل�ضالح  نتائجها  وجريت 
النواب من امتعا�س ميثل الرادة ال�ضعبية 
بتجا�رش كل علج على الدميقراطية وت�ضويه 
املتوافقة  ونتائجها  اجلميلة  �ضورتها 
ت�ضتوعبها  مل  التي  ال�ضعبية  الرادة  مع 
احلكومة باأي �ضكل �ضحيح لتعود وتوؤيد ما 
الأحداث  من جمريات  اأفعال وجرى  من  مت 
ما  ونتائج  اجلل�ضة  عن  الرتياح  باإعالنها 
ما  الى  ال�ضارة  دون  اليوم  ذلك  يف  جرى 
به  تقم  مل  م�ضتهجن  �ضبياين  فعل  من  مت 
يوم  ال��ى  املجل�س  تاأ�ضي�س  منذ  الرجال 
مل  ليتنا  وي��ا  �ضاهدناها  التي  الواقعة 
اأمام  اأننا  ن�ضهدها وما �ضاهدنا فانه يعني 
حالة ا�ضتثنائية حتتاج لدرا�ضة معمقة عمن 
مبوقع  املن�ضورة  املجرمة  الأفعال  فعل 
رق�ضوا  ح�ضابات  خالل  ومن  �ضات  �ضناب 
ال�ضعب  ارادة  الذين و�ضتموا جهارا نهارا، 
من نواب اأمة وا�ضفني اياهم بعبارة »�ضغل 
الذي مل  اللفظي  امل�ضتوى  موؤكدين  حرمي« 
يرتقوا به احرتاما لل�ضعب فهل يحا�ضبون؟ 
�ضبي ومعزبة يهينون �ضعبا باأكمله بكلمات 
خارجة عن الأداب العامة ول يحا�ضبون.. 
انكم  نقول  حتى  بال�ضبي  �ضحوا  طيب 
احرتمتوا ال�ضعب  حتى هذا مل ت�ضحوا به 
قادم  من  �ضيكون  ما  ان  الأم��ر  حقيقة  لكن 
ورف�س  بل  متكرر  احتكاك  هو  املجل�س 
داخلي ملا جرى من احلكومة برتجيح كفة 
ال�رشفاء  النواب  اأعلنها  والتي  اأخرى  دون 
التي  ونتائجها  للرئا�ضة  معلن  برف�س 
ظهرت واأعلم باأين بعد هذا املقال �ضي�ضتمر 
ممن  لأين  الأم��ة  جمل�س  دخ��ول  من  منعي 
�ضار  ال��ذي  وجمل�ضها  الأم��ة  حال  انتقدوا 
جمل�ضا تقام حتت قبته احتفالت م�ضتهجنة 
املوؤخرات  به  تهتز  بيت  ال�ضعب  بيت  فما 
منة  ومينع  ال�ضغار  الأط��ف��ال  يدخله  ول 
اأن  رف�س  الذي  الوطني  وال�ضباب  ال�ضيب 
باأن  النواب  واأعلنها  النا�س  كرامة  تهان 
ومعاقبة  بل  فية  التحقيق  واجب  جرى  ما 
�ضيفقد هيبته ولن  وال فاملجل�س  مرتكبيه 
تعي  فهل  وجمل�ضه  النواب  ال�ضعب  يحرتم 
احلكومة واملجل�س خطورة ما جرى بذلك 
فكالهما  الزمن  فرق  مع  الأ�ضود  الأربعاء 
م�ضتهجن ومرفو�س وارادة ال�ضعب حترتم.   

 »أناقات التدوين«
ب�ضال�ضة  جمل  تكوين  �رشمدية 
موؤكدة..  حقيقة  هي  لغوية.. 
متلك  معطاءة  لغة  ال�ضاد  فلغة 
املعقودة  ال�ضال�ضل  من  حميطًا 
ِفكر  لكل  املفيدة  الح��رف  من 

املحبني للكتابة.
وبو�ضوح  املب�ضطة  بعفويتها 
م��ن مي�ضك  ان  امل��ع��اين.. جن��د 
اجلميلة  الدللة  ليرتجم  قلمًا 
يجد  ت��راوده...  انيقة  من جمٍل 
ال��ورق  ف��وق  �ضامتًا  ك��الم��ًا  ان 
من  كنوع  انامله  به  فا�ضت  قد 

التنفي�س غري امللفوظ. 
ليحاور  قلمًا  مي�ضك  مل  منا  من 
ال�رشاحة..  �ضطور  بني  ذات��ه 
�ضديقًا  يومًا  يكن  مل  منا  ومن 
من  بع�ضًا  فيها  دون  ل��ورق��ة 
واخلجولة  ال�رشية  الحا�ضي�س 
م�ضموعة..  كجمٍل  تظهر  ان  من 
كفكرة  ال��ت��دوي��ن  اأن��اق��ات  ك��ل 
حتى  او  ق�ضة  او  خ��اط��رة  او 
ف�ضف�ضة.. باإمكاننا ان ن�ضت�ضف 
املرتجم  ال�ضعور  روع��ة  منها 
عن  التعبري  ل�ضدف  وامل��وازي 
الذات يف حال معينة، م�ضتقرة 

كانت ام ل .
فالكتابة من ارقى طرق التوا�ضل 
الحا�ضي�س  م��ن  ال��ع��دي��د  م��ع 
او  ال��راأي  وفر�س  كاملعار�ضة 
ن�س  كتابة  او  نظر  وجهة  طرح 
معني..  اخت�ضا�س  يف  مادة  او 
معني  �ضخ�س  حمادثة  حتى  او 
ب��ال��ك��الم امل�����ض��ّط��ر وامل��ق��روء 

لتو�ضيح امور عدة او نفيها.
ت�ضفي  انها  الكتابة  مزايا  ومن 
ل��ك��ل حمبي  اي��ج��اب��ي��ة  ط��اق��ة 
من  تخل�ضك  فهي  ال��ك��ت��اب��ة.. 
خ��الل  م��ن  احلبي�ضة  الف���ك���ار 
توليفة جميلة من الحرف لتخط 

ما �ضئت ومتى �ضئت.
اآلف موؤلفة من ال�ضعراء والكّتاب 
ما  خياًل  لنا  قدموا  واملوؤلفني 
بني ق�ضة ورواية.. وما بني بيت 
�ضعر وخاطرة.. هي ثقافة ادبية 
ما  وتواُتر  والكاتب..  للقارئ 
نظرية  هي  وقناعة..  منط  بني 
ما  الكاتب  فيها  يفر�س  حمرتمة 
لي�ضع  وايامًا  ليايل  فيه  فّكر  قد 
بني  الفكري  اجلهد  ذلك  خال�ضة 

يدي قارئ وبني غالف وغالف.
ان  اليوم  اردت  وموؤلفة  ككاتبة 
�ضمو  ال�ضاد يف  لغة  اهمية  ابني 
التثقيف..  �ضيا�ضة  مع  عالقتنا 
جزء  الكتابة  ان  على  والتفاق 
لكل  الدراك��ي  احل�س  تفريغ  من 
�ضخ�س ل ميكنه البوح او النطق 

ببع�س حنايا امل�ضاعر.
ِم��دادي  اآف��اق  رفيقًا ويف  ِم��دادي 

عنرتًا وِنزارا
اأحريف  يُكُبّ  ِحربي  �ضواد  ي  ِع��ِزّ

وِعرًا ودرارا
يح�رشين  احريف  وجي�س  لْوحي 

ُفراتًا وح�ضارا
ترقرقت كلماتي بني الِرِقّ والقلم 

كعزف اوتارا
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غريب الدار  وسام الكويت... تقديراً لجهود أحمد الناصر
ح�رشة  تكرم  حيث  ب��ارزا،  ر�ضميا  حدثا  الكويت  �ضهدت 
الأحمد  ن��واف  ال�ضيخ  املفدى  البالد  اأم��ري  ال�ضمو  �ضاحب 
اجلابر الأحمد ال�ضباح، حفظه الله ورعاه، بتكرمي معايل 
وزير اخلارجية الدكتور اأحمد نا�رش املحمد ال�ضباح و�ضام 

الكويت ذو الو�ضاح من الدرجة الولى.
الله  بحفظ  ال�ضمو  �ضاحب  عودة  بعد  التكرمي  هذا  ياأتي   
يف  الر�ضمية  امل�ضاركة  بعد  الوطن  اأر���س  اإل��ى  ورعايته 
باململكة  العال  مدينة  يف   »41« اخلليجية  القمة  موؤمتر 
العربية ال�ضعودية والتي تكللت بامل�ضاحلة اخلليجية بني 
الأ�ضقاء وب�ضكل خا�س بني ال�ضقيقة الكربى اململكة العربية 
دللت  التكرمي  لهذا  ال�ضقيقة،  قطر  دولة  وبني  ال�ضعودية 
ال�ضمو  �ضاحب  نظر  بعد  توؤكد  وا�ضرتاتيجية  ديبلوما�ضية 
لالأحداث  املنطقي  وامل�ضار  القليمية  املنطقة  لإحداثيات 
الر�ضمية  اجلهود  على  تاأكيدا  جاء  التكرمي  هذا  جهة  فمن 
للديبلوما�ضية الكويتية التي كانت على وجه الدوام ت�ضكل 
لدول  التعاون  جمل�س  لدول  الديبلوما�ضي  التوازن  اأيقونة 
جمل�س  دول  بني   العالقات  اجتهت  فكلما  العربية  اخلليج 
التعاون نحو التوتر الن�ضبي �ضارعت الديبلوما�ضية الكويتية 
البيت  وح��دة  على  باملحافظة  منها  يقينا  ال�ضدع  ل��راأب 
والأ�رشة اخلليجية واأن ل يتعر�س جمل�س التعاون كمنظمة 
اقليمية اإلى التفكك وكانت الديبلوما�ضية الكويتية على مر 
الدوام حتظى بالتقدير من اجلميع ملا لها من م�ضداقية ومن 
جهة ثانية فاإن هذا التكرمي يوؤكد ان اجلهود الديبلوما�ضية 
الكويتية لتحقيق امل�ضاحلة اخلليجية مل تكن تلك املعلن 
عنها يف و�ضائل العالم بل كان هناك جهود خا�ضة ومكثفة 

وغري معلن عنها نظرا لدقة وح�ضا�ضية اخلالف ال�ضابق بني 
حمور دول الرباعية وبني دولة قطر حيث كان هناك �رشوط 
اأن حتققت امل�ضاحلة هذا  لتحقيق امل�ضاحلة واليوم وبعد 
معلن  غري  جهودا  الكويتية  الديبلوما�ضية  بذلت  كم  يوؤكد 
عنها لتجاوز �رشوط دول الرباعية يقينا من الديبلوما�سية 
الكويتية بان امل�ضاحلة اخلليجية اأول هي التي تكفل جتاوب 
القطيعة والجتاه نحو  وا�ضتعدادهم لتجاوز حقبة  اجلميع 
تال�ضي م�ضبباتها �ضيئا ف�ضيئا واأما الدللة الثالثة من دللت 
تكرمي معايل وزير اخلارجية فهي ال�ضادة بالدور الرئي�ضي 
نا�رش  اأحمد  الدكتور  ال�ضيخ  �ضمو  اخلارجية  وزير  ملعايل 
املحمد ال�ضباح  باإجناز الأ�ض�س الديبلوما�ضية وال�ضيا�ضية 
حلدث امل�ضاحلة وهذا يعيد الكويت اإلى واجهة ال�ضتينات، 
�ضباح  ال�ضيخ  تعالى  الله  ب��اإذن  له  املغفور  كان  حينما 
للخارجية  وزيرا  اخلارجية  وزير  ال�ضباح  اجلابر  الأحمد 
ومتكن �ضيئا ف�ضيئا من تر�ضيخ ال�ضدارة الديبلوما�ضية لدولة 
اآن للكويت  اقليميا وخليجيا وعربيا ودوليا لذلك  الكويت 
ولل�ضعب الكويتي باأن يفخر مبعايل وزير اخلارجية معايل 
كديبلوما�ضي  ال�ضباح  املحمد  نا�رش  اأحمد  الدكتور  ال�ضيخ 
متميز حظي بتكرمي �ضاحب ال�ضمو اأمري البالد املفدى ال�ضيخ 
الكويت ذو  ال�ضباح له بتقليده و�ضام  الأحمد اجلابر  نواف 
املفدى  المري  ال�ضمو  و�ضاحب  الأولى  الدرجة  من  الو�ضاح 
هو اخلبري الول بتاريخ  دول جمل�س التعاون وهذا الو�ضام  
ال�ضيخ  الأ�ضبق  الوزراء  رئي�س  ال�ضمو  ل�ضاحب  و�ضام  اأي�ضا 
ظل  يف  اأ�رشته  اأن�ضاأ  الذي  ال�ضباح  الأحمد  املحمد  نا�رش 

اخلربة واحلنكة الديبلوما�ضية التي متيز بها.

طلب مني بع�س ال�ضباب ان ا�رشح معاناتهم يف 
مقال، من تلك املعاناة ال�رشاعات الطائفية 
التي  الدينية  وال�ضيا�ضية والقت�ضادية وحتى 
الحوازي  العربي  ال�ضباب  من  الكثري  دفعت 
اإلى  للهجرة  املثمر  وفكره  بعروبته  الغني 
وذلك  العربية،  الدول  راف�ضًا  اأجنبية  بلدان 
بحثا عن احلياة اكرث كرامة التي افتقدها يف 
وطنه والوطن العربي، من املعروف للجميع 
بال�ضيء  لي�س  والوطن  الأه��ل  عن  البعد  اأن 
يكن  اإن مل  اأ�ضعب املواقف  بل هو من  ال�ضهل 
اأ�ضعبها على الإطالق، ولكن هل فعال الغربة 
و�ضقل  للرجال  م�ضنع  الغربة  نعم  �ضعبة 
احلر باحل�ضا�س  الن�ضان  وتثقيف  العقل 
له  وطن  ل  وطن ملن  الغربة  نعم  والثقافة، 
ارجاع حقه من املغت�ضب  ومن ل يتمكن على 

املحتل.
وهي  الغربة  يف  بها  م��ررت  التي  جتربتي 
عما  والبتعاد  للرزق   طلب  باب  من  الأول��ى 
يجري من ظلم يف وطني، واما الهجرة الثانية 
فهي خلدمة ق�ضيتي من بالد احلرية والعي�س 
العلم لبنائي وتغيري مكانتهم   الكرمي وطلب 
اف�ضل،  ب�ضكل  هويتنا  وتغيري  عليه  انا  عما 
وموقفي الدهى ب�ضبب تغيري الروتني واملكان 
ما  و�ضعوبات  والظروف  العادات  تغيري  مع 

م�ضي من العمر لالأ�ضواأ، وامل�ضكلة هنا تكمن 
بقطار  واح�س  العقل  واإقناع  التعود  عدم  يف 
العمر قد �رشف على املحطة الآخرية، ولكن 
اإلى  اأعود  فقط و�ضوف  موؤقتة  اقول هذه فرتة 
التي  التقاليد  نف�س  واأمار�س  الغايل  الوطني 
اجد  ماذا  ولكن  �ضغري،  منذ  عليها  تعودت 
يف دياري، فمعظم اهلي واأ�ضحابي رحلوا من 
والأوج��ه  تغريت  وال�ضوارع  والديار  الدنيا 
اأ�ضبحت  اأعرفها، وهم مل يعرفوين،  ما عدت 
ا�ضبحت  كما  اهلي،  وعند  وطني  يف  غريبا 
غريبا يف الغربة ويف هذه احلالة ي�ضبح كل 
�ضياع  هو  اخل��ارج  يف  حياتك  يف  تفعله  ما 
العطاء  قادرا على  الوقت وبالتايل لن تكون 
لوطنك ب�ضكل كامل، وق�ضيت عمري غربة يف 

غربة، وا�ضتح�رش بع�س ال�ضعار:
 غريب الدار ومناي الت�ضلي

 اأ�ضلي خاطري عن حب خلي
�ضمعت ال�ضور من قا�رش معرفة

 يح�ضب البعد عن داره ي�ضلي
اأ�ضافر عنه من ديرة لديرة 

 ع�ضاي ا�ضاله لكن ما ح�ضلي
اأهوج�س فيه واأن�ضى اإين ن�ضيته

 واأفكر يف ليايل »ن« قد م�ضن يل
بع�س من كلمات ق�ضيد المري خالد الفي�ضل.

األربعاء األسود  

بعد الرحيل، والوداع الأخري للراحل الغايل 
اأمري الإن�ضانية، ال�ضيخ �ضباح الأحمد، الذي 
مل يهناأ له بال ول يهداأ له فكر، ومل يرحت 
اخلالف  لبزوغ  يوم  اأول  ومنذ  وهو  ج�ضديًا 
اخلليجي بني الأ�ضقاء، وهو يحاول ويحاول 
والأخ��وي��ة  الدبلوما�ضية  الو�ضائل  بكل 
لتوافق  وهناك،  هنا  واحل�ضور  وال�ضفهية 
والختالف  اخل��الف  اأوج��ه  وحتديد  ال��روؤى 
ال�ضواهد  واح���دة،  طاولة  على  واللتقاء 
�ضمو  الإبرة يف كف  »�ضورة  من  كثرية جدًا، 
الأبي�س« حتى  البيت  الراحل وهو يف  الأمري 
�ضورة تفقد العلم القطري يف اأحد القمم التي 
املنعقدة،  للقمة  قطر،  ال�ضقيقة  حت�رش  مل 
اإلى احل�ضور املكثف والدوؤوب بني الأ�ضقاء، 
الإجن���ازات  م��ن  حافلة  رحلة  م��ن  ليرتجل 
واحلكيمة  والإن�����ض��ان��ي��ة  ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ة 
اإقليم  �ضماء  يف  وال�ضيا�ضية  والقت�ضادية 
خمتلفة  اجتاهات  من  املنطقة  بكل  يع�ضف 
الأم��ري  �ضمو  »ع�ضيده«  لبث  وم��ا  متعددة، 
م�ضرية  اأكمل  حتى  الأحمد«،  »نواف  ال�ضيخ: 
املبادرة  زمام  اأخذ  »و�ضية«،  وكاأنها  اأخيه 
يف اأول اأوامره حتى كثف املرا�ضيل والر�ضائل 

اأخباره« هذة  وايجاد التوافق الذي »خرجت 
الأيام، مبباركة من وزير اخلارجية الكويتي 
ليكون  الأحمد،  نواف  ال�ضيخ  الأمري  و�ضمو 
اجلديدة،  لل�ضنة  يناير   5 ي��وم  الجتماع 
للخليج  ج��دي��دة  و�ضفحة  خ��ط��وة  مبثابة 
ناب�ضًا  قلبًا  ك��ان  ما  دائ��م��ًا  ال��ذي  العربي 
وعينًا مراقبة وج�ضدًا واحدًا ملا يح�ضل بني 
الذي  الجتماع  هذا  ومع  جميعهم،  الأ�ضقاء 
اأ�ضقاء،  بني  كان  انتظاره، حلل خالف  طال 
وروابط  املحبة  اأو�ضال  بني  اليوم  ليذوب 
ال�ضعوب  وترابط  والأخ���وة  والن�ضب  ال��دم 
»خليجنا  اإل��ى  الكل  وي��ع��ود  بينها،  فيما 
واحد، و�ضعبنا واحد«، بالفعل الكل متفائل 
انتظارها، بني  التي طال  القمة  بهذه  وفِرح 
باملنطقة،  تع�ضف  ظروف  ظل  يف  الأ�ضقاء، 
هذه  يف  وامل�ضري  الكلمة  وح��دة  من  فالبد 
الله، �ضعوبنا اخلليجية من  الأحوال، حفظ 
كل مكروه، وحفظ الله حكامنا من كل مكروه 
وجعل  قلوبهم  ب��ني  واأل���ف  خطاهم  و���ض��دد 
كاماًل  خليجنا  الله  وحفظ  منهجهم،  التاآزر 
رب  لله  واحلمد  واملرتب�ضني،  الأع��داء  من 

العاملني.

الغائب... الحاضر

عن  بعيدًا  القارئ،  عزيزي  بك  اه��اًل 
الأحداث ال�ضيا�ضية وبني ال�ضد واجلذب 
هناك  واحلكومة،  للمجل�س  بالن�ضبة 
من�ضي،  قتل  حتى  بل  من�ضي،  عنٌف 

من�ضي لأنه ال�ضحية هي امراأة!
بق�ضايا  ول��ن��ب��داأ  ال��ك��وي��ت،  يف  هنا 
القاتل  فعقوبة  ال�رشف،  بدافع  القتل 
يعتمد على اجلن�س واإن كان على نف�س 
 29 املادة  ن�س  وذلك يخالف  املوقف 
امراأة  القاتل  كان  فاإن  الد�ضتور،  من 
فحكمها الإعدام، واإن كان رجاًل فرمبا 
دفع  اأو  �ضنوات  ثالث  يتجاوز حكمه  ل 
من   153 امل���ادة  وف��ق  مالية  غ��رام��ة 
ازدادت  فقد  الكويتي،  اجل��زاء  قانون 
يف الآونة الأخرية جرائم القتل للن�ضاء 
لأ�ضحاب  املوقف  �ضيد  هو  وال�ضكوت 
القرار، فاإنني اأت�ضاءل هل دم املواطنة 
الكويتية هو رخي�س اإلى هذه الدرجة؟ 
و�ضيلة  اأ�ضبحت  القتل  جرمية  اأن  اأم 
ل�ضرتداد �رشف القاتل؟ اأو اأ�ضبح الأمر 
لي�س مهمًا يف جمتمع يغلب عليه الفكر 

الذكوري؟ 
قانون  م��ن   153 امل���ادة  اإل��غ��اء  اإن 
الوحيد  املطلب  ه��و  لي�س  اجل���زاء 
اأ�ضبح  حتى  ب��ل  الن�ضاء،  حلماية 

يف  كالكابو�س  لهن  الأ���رشي  العنف 
اأرجو من يقراأ الآن ل يقول  حياتهن، 
فهناك  تبالغ«،  قاعد  »عبدالعزيز 
عنف  من  فكم  حت��دث،  ب�ضعة  ق�ض�س 
عنه  ال�ضكوت  مت  فتاة  جت��اه  اأ���رشي 
اأو  خمفر«  تد�س  البنت  »عيب  بحجة 
ان  بحيث  ودي��ة  بطريقة  حلها  يتم 
الفتاة  عن  رغمًا  كق�ضية  ل  ت�ضَجّ ل 
اأ�ضبح جزءًا  املعّنفة، وكاأن التعنيف 
جرمية  ولي�ضت  لالأبوين  الرتبية  من 

الفاعل. عليها  يعاقب 
اإن ازدياد موؤ�رش العنف الأ�رشي والقتل 
حتت م�ضمى ال�رشف للمراأة دون وجود 
و�ضكوت  حقيقية،  وعقوبة  رادع  اأي 
مطبق من احلكومة وجمل�س الأمة لهذه 
اإل  ن�ضتنتج  ل  الإجرامية  املمار�ضات 
قرار  ل�ضانع  كيف  واإل  را�ضون!  اأّنهم 
املاأ�ضاوية  احل��وادث  هذه  كل  ي�ضاهد 
عالمة  فال�ضكوت  �ضاكنًا،  يحّرك  ول 
كرامة  لها  الكويتية  فاملراأة  الر�ضا، 
وحقوق فهي لي�ضت مواطنة من الدرجة 
الثانية، فاإن مل يتم ايجاد الت�رشيعات 
لهذه  ال��رادع��ة  والعقوبات  واحللول 
احدى  �ضتكون  ال�ضحية  رمبا  املاأ�ضاة 
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ال لديمقراطية الغوغاء 
غوغاء  باالم�س،  ال��ي��وم  ا�شبه  م��ا 
رافقه اخلروج عن القانون واالعتداء 
املن�شود  ال�����ش��ام��ي  امل��ع��ن��ى  ع��ل��ى 
بع�س  احتج  عندما  للدميقراطية 
اخلارجني على اال�شا�س الذي اتخذت 
و�شيلة  الدميقراطيه  ال�شعوب طريق 
ال�شعوب  م�شالح  ال��ى  للو�شول 
يف  ح��دث  ه��ذا  م�شاحلهم،  واجن��از 
وا�شنطن،  الدميقراطية  عا�شمة 
النا�س  اغلب  ي�شتنكره  الذي  االمر 
ال�شعوب  م��ن  االع��ظ��م  وال�����ش��واد 
امل��ت��ط��ل��ع��ة ل��ل��ت��ق��دم وال��ن��ه�����ش��ة، 
يف  ال��رم��ز  املبنى  على  فالتعدي 
وا�شنطن لي�س اعتداء على نظام حكم 
او ا�شخا�س بقدر ما هو اعتداء على 
املتفق  والد�شتور  واالع��راف  القيم 
عليه اينما كان ذلك، فما حدث يوم 
م�شتنكر  مرفو�س  املا�شي  االربعاء 
تتخذ  عقليات  وج��ود  على  ودليل 
وامل��راوغ��ة  وال�����راخ  العنف  م��ن 
ال�شارع  وتهييج  الغوغاء  وا�شلوب 
فقدها  التي  املكا�شب  بع�س  لنيل 
والدميقراطية،  ال��ق��ان��ون  بف�شل 
الدميقراطية  تلك  يقبل  ال  لكنه 
خ�ر  الأن��ه  عليه  اخل���روج  وي��ري��د 
هذا  وال��ق��ان��ون،  بالدميقراطية 
بع�س  م��ار���ش��ه  امل�شتنكر  االم���ر 

ال��ن��ا���س وم���ا زال����وا مي��ار���ش��ون��ه 
يقبلون  وال  مك�شوف  وا�شح  ب�شكل 
ثائرتهم  فتثور  ال�شندوق،  نتائج 
ف��ي��وؤج��ج��وا ال�����ش��ارع وي��ح�����ش��دوا 
اث��ارة  نحو  االغ���رار  املتحم�شني 
م�شالح  وتعطيل  والقلق  الفو�شى 
اذا  نرف�شه  ما  هذا  والعباد،  البالد 
او  الكويت  يف  او  امريكا  يف  حدث 
فاالربعاء  العامل،  يف  مكان  اي  يف 
النا�س  بع�س  فيه  اقتحم  ال���ذي 
ب��اب  وك�����ر  االم���ة  جمل�س  مبنى 
نف�شه  ه��و  ال�شامل  عبدالله  قاعة 
وي�شتنكره  امريكا  يف  ح�شل  ال��ذي 
فالدميقراطية  ا�شتثناء،  دون  الكل 
ي�شب  ان  يجب  ع��ام  و�شالح  روح 
كما  يعطلها  وال  النا�س  م�شالح  يف 
حدث عندنا يف يوم االربعاء البعيد 
يف  بهم  وزج  بهم  املغرر  بع�س  من 
وتركهم  لل�شجون  او�شلتهم  م�شاكل 
يواجهون  عليهم  االحكام  �شدور  بعد 
م�شريهم دون اي اهتمام ممن حر�شهم 
وحثهم على ا�شتخدام الغوغاء بحجة 
البعد  كل  بعيدة  وهي  الدميقراطية 
عن القانون والدميقراطية، فال واألف 
من  ال��ن��واب  بع�س  ب��ه  يقوم  مل��ا  ال 
النار  جر  بهدف  وغوغاء  ه�شتريية 

على اقرا�س خبزهم.

االستغناء عن بعض التخصصات 
من المعلمين المنتهية إقامتهم! 

عند  ماألوفا  اأمرا  املعروف  نكران  بات 
كثري من النا�س، حتى اأ�شبحت اللئامة 
ولي�س  ح��دود،  بال  واجلحود  �شهامة، 
وليت  االأزل،  منذ  واإمن��ا  جديدا  االأم��ر 
احلد  ه��ذا  عند  يقف  امل��ع��روف  نكران 
اأ�شبح  فقد  ذل��ك،  جت��اوز  االأم��ر  ولكن 
اإليه  اح�شن  ملن  ي�شيء  املعروف  منكر 
والنذالة،  والدناءة  اخل�شة  قمة  وهذه 
تعد  ال  جدا  كثرية  ذلك  على  وال�شواهد 
املعروف  اإ�شداء  باأن  علما  وال حت�شى، 
ني�شان االأ�راف وحلية املوؤمن، ولي�س 
مبعروف  املعروف  ترد  ان  بال�رورة 
اإليك  اح�شن  من  ذكر  االأق��ل  على  ولكن 
الذين  النا�س  ق��ال  هنا  من  باخلري، 
ولله  تلقى«  �را  تعمل  »خريا  �شبقونا: 

در القائل: 
ومن ي�شنع املعروف يف غري اأهله

يالقي الذي القى جمري اأم عامر
ومثل من يفعل ذلك مثل  »جرو ال�شوء« 
ونكران  النعم  جحود  من  واإياك  فاإياي 
ما  واأح�شن  املتنبي  �شدق  وقد  الف�شل، 

�شاء حيث يقول:
اإذا اأنت اأكرمت الكرمي ملكته

واإن اأنت اأكرمت اللئيم متردا
النا�س،  ي�شكر  ال  الله  ي�شكر  ال  وم��ن 
الكرمي،  ال��ق��راآن  بن�س  �شوية،  ق�شمة 
يقول املولى عز وجل: »ومن �شكر فاإمنا 
غني  ربي  ف��اإن  كفر  ومن  لنف�شه  ي�شكر 
كرمي« »النمل- 40« واإن �شاع املعروف 
عند العبد اجلاحد، فلن ي�شيع عند رب 
خري  من  الأنف�شكم  تقدموا  »وما  العباد: 
اأجرا  واأعظم  خريا  هو  الله  عند  جتدوه 
وا�شتغفروا الله اإن الله غفور رحيم« »20 
املزمل« وقد �شمي املعروف معروفا   –
وترتاح  وحتبه  تعرفه  النفو�س  الأن 
له، وت�شهد مبالءمته الفطرة، فما بال 
النا�س تنكره، وما حدا فيما بدا، يقول 
اخلليفة االأموي احلادي ع�ر الوليد بن 
125هجري«  يزيد بن عبدامللك »126 - 
بن  عبدامللك  بن  ه�شام  اخلليفة  لعمه 

مروان وقد راأى منه ما يكره:
كفرت يدا من منعم لو �شكرتها

جزاك بها الرحمن ذو الف�شل واملن
راأيتك ت�شعى جاهدا يف قطيعتي

ولو كنت ذا حزم لهدمت ما تبني
تقي  املعروف  �شنائع  ان  لله  واحلمد 
على  اأح��د  يندمن  فال  ال�شوء،  م�شارع 
املعروف  نكران  اأما  املعروف،  اإ�شداء 
فهو �شبب زوال النعم وعلى الباغي تدور 

الدوائر، يقول معن بن اأو�س:
اأعلمه الرماية كل يوم

فلما ا�شتد �شاعده رماين
وكم علمته نظم القوايف

فلما قال قافية هجاين
فيا عجبا ملن ربيت طفال

األقمه باأطراف البنان!
يقول:  اأعرابيا  �شمع  اأنه  االأ�شمعي  ذكر 
الذنوب عقوبة نكران املعروف،  اأ�رع 
وفيما ذكرته بلوغ املق�شود، كتبت هذه 
والن�شف  الثالثة  ال�شاعة  عند  املقالة 
من ع�ر يوم ال�شبت املوافق التا�شع من 

يناير 2021. واأترككم يف رعاية الله.

ال مير يوم واحد على وزارة الرتبية دون انت�شار كم هائل 
التي  واملقرتحات  والقرارات  والتخبطات  االخبار  من 
توؤثر بال�شلب على امليدان الرتبوي والعملية التعليمية! 

 يذهب وزير وياأتي اآخر والرتبية كما هي ال جديد يذكر، 
اإن الرتبية يف حاجة كبرية اإلى تغيريات جذرية يف �شتى 
وو�شائل  االع��الم  و�شائل  بع�س  طالعتنا  فقد  اأركانها، 
التوا�شل االجتماعي عن عزم الرتبية على اال�شتغناء عن 
اأي  فعلى  اإقاماتهم  املنتهية  املعلمني  تخ�ش�شات  بع�س 

اأ�شا�س يتم اال�شتغناء عنهم؟ 
فهل هذه هي خطوات التدابري واالحرتازات ال�شحية مع 

جائحة فريو�س »كورونا« امل�شتجد؟! 
ا�شرتاتيجية حتى  اأقولها �راحًة ال توجد هناك خطة 
لالحالل وخا�شة يف ظل هذه االأو�شاع والظروف، فاأنا 
اأعلم اأن يف هوؤالء املعلمني من اخلربة والكفاءات ماال 
من  عملهم  راأ�س  على  الذين  املعلمني  من  مثله  يوجد 
والكفاءة  اخلربة  واإمنا  انتقا�شا  لي�س  وذلك  مواطنني 
مقابالت  اجتاز  من  فيهم  اأي�شا  اأن  بل  املعيار  هي 
�شنوات  منذ  وا�شطة  دون  اال�رافية  للوظائف  الرت�شح 
وهذا اإن دل على �شيء فاإمنا يدل على الكفاءة والتمكن 
التي تطبق علي  االإحالل  ف�شيا�شة  العلمية،  من املادة 
املطلوب  امل�شار  تراعي  ال  الرتبية  وزارة  يف  جهل 
اإلى  ننظر  اأن  اأ�شولها  اأب�شط  من  التي  واالحتياجات 
اأقل  هم  من  ون��رتك  االأكفاء  عن  ن�شتغني  فال  الكفاءة 
من  التي  اجلن�شية  ب�شبب  واخلربة  امل�شتوى  يف  منهم 
كثريا  نقف  ال  اأن  التعليم  وخا�شة يف جمال  املتفر�س 
عندها، فمثل هذه ال�شيا�شة والقرار املتخبط ال جتني 

على العملية التعليمية اإال يف التدين. 
يف  الرتبية  اأمر  على  القائمني  من  اأ�شتغرب  ال  واإنني 
بع�س  ع��ن  ف��ج��اءة  اال�شتغناء  يف  التوجه  ه��ذا  مثل 
م��راع��اة  دون  الإق��ام��ات  �سقوط  بعد  التخ�س�سات 
فمن  والكفاءة  والرتبوي  والوظيفي  االإن�شاين  اجلانب 
التعهد  التجديد والعودة للجميع بعد  يتم  اأن  البديهي 
عن  اال�شتغناء  تنتوي  ال��وزارة  كانت  واإذا  والوعد، 
عندما  ولكن  املتدنية  الكفاءات  عن  ت�شتغني  البع�س 
فهذا  امل��رتدي  والتوجه  ال�شيا�شة  بهذه  االأم��ور  تدار 
يف  لها  وزن  ال  والكفاءات  والتعليم  الرتبية  اأن  يعني 
وال�شكليات  بالق�شور  تهتم  واأنها  التعليمية  املنظومة 
وم�شتوى  التعليمية  العملية  م�شلحة  اإلى  تلتفت  وال 
هذه  الكويت  يف  التعليم  يهدد  ما  فاأخطر  فيها،  االأداء 
�شيئًا  تراعي  ال  التي  والقرارات  الع�شوائية  ال�شيا�شة 
و�شوؤال  الباهتة،  وال�شورة  وال�شكل  الق�رة  �شوى 
اأي  اأن يجيب عنه على  القرار واأحتداه  اأوجهه ل�شاحب 
التقارير  على  اطلعت  هل  هوؤالء؟  عن  ن�شتغني  اأ�شا�س 
عنهم  باال�شتغناء  القرار  �شدر  والكفاءة ملن  وامللفات 
واأو�شاعهم؟  اأمورهم  وت�شوية  حقوقهم  اإعطائهم  دون 

واالإجابة �شتكون بال �شك ال...! 
املدار�س،  واإدارات  الفنية  التواجيه  راأي  اأخ��ذت  هل 

االإجابة بتاأكيد النفي! 
اإذن املعيار الوحيد انتهاء االإقامة التي ت�شببت الوزارة 
اأخلفت وعودها فما الذنب  اأن  يف التقادم و�شقوطها بعد 
الذي اقرتفوه وما اجلرم الذي ارتكبوه يا وزارة الرتبية؟! 
اأرجو العدول عن مثل هذه ال�شيا�شة والقرارات اجلائرة 
بعد  ثم  للجميع  يكون  اأن  يجب  فالتجديد  واملتخبطة، 
ذلك يتم االإحالل على اأ�ش�س ومعايري مهنية وعلمية فلي�س 
من احلكمة اأن ن�شتغني على االأكفاأ بهذه ال�شورة الظاملة 

يف ظل هذه االأو�شاع والظروف!  
ملاذا كلما اأردنا اأن مندح هجونا وكلما عقدنا االأمل فيكم 

خذلتمونا فما هكذا تدار االأمور! 
اأوردها �شعد و�شعد م�شتمل 

ما هكذا يا �شعد تورد االإبل 
الذي  الرتبوي  امليدان  على  والتاأثري  تخبطا  كفاكم 
عانى كثريًا من نتائج هذه ال�شيا�شات والقرارات التي 
موؤ�ش�شة  اأي  اإلى  نظرنا  فلو  �شيء  كل  يف  الثقة  اأفقدتنا 
بع�س  عن  اال�شتغناء  يف  رغبت  العامل  يف  مكان  اأي  يف 
الكفاءة  لالإحالل  احلقيقي  املعيار  يكون  موظفيها 

والعطاء ال اأي �شيء اآخر.  
باإلغاء  وحا�شمًا  عاجاًل  قرارًا  الرتبية  تتخذ  اأن  نرجو 
نهاية  يف  ثم  للجميع  التجديد  يتم  واأن  العبث  هذا 

العام يتم االإحالل. 

مجالس

د.محمد الدويهيس
www.alduwaihees.com

طلب إنشاء جمعية للفساد  »2-2«

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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شروط جديدة لمستخدمي تطبيق الواتساب! حّكم مقاالتهم تحكم دوراتك
بداأ حياته ببيع اجلرائد اأمام مبنى الربملان املغربي 
وت�شكيل  ال�شيا�شية  ال�شاحة  على  ي�شهد  جعله  ال��ذي 
احلكومات واالعالم واالحتجاجات، وجعل منه يعا�ر 

املفكرين واالدباء وال�شيا�شيني وعلمه القراءة.
املر�شي  حممد  وه��و  بالروبيو  امللقب  ه��و  ه��ذا 
املغربي، بداأ حياته ببيع اجلرائد واملجالت اليومية 
بالبداية  علمته   ،2011 وفاته  الى  ال�شبعينيات  يف 
القراءة والكتابة ثم نقد الكتاب يف اجلرائد واملجالت 
و�شوال الى اال�رار ال�شيا�شية واالقت�شادية والفنية، 
قبل  من  ا�شت�شارته  تتم  اأن  ال��ى  احل��ال  به  وو�شل 
خلربته  وذلك  واملجالت،  لل�شحف  التحرير  روؤ�شاء 
يف  ال�شارع  تهز  التي  واملقاالت  العناوين  اف�شل  يف 
كل مرحلة من مراحل احلياة باملغرب، وقالت ابنته 
ومعيدة  القانون  املاج�شتري يف  على  احلا�شلة  ليلى 
طلبة  بع�س  ميد  اباها  اأن  املغرب  كليات  احدى  يف 
الدرا�شات العليا ببع�س املقاالت وعناوين الر�شائل 
م�شامع  الى  و�شلت  اكت�شبها  التي  ال�شهرة  ان  لهم، 

اأع�شاء هيئة التدري�س يف جامعة القرويني.
تعد جامعة القرويني من اأقدم جامعات العامل، وهي 
الطب،  العلمية يف  االج��ازة  تعطي  كانت  اأول جامعة 
وتاأ�ش�شت اجلامعة �شنة 859 م يف مدينة فا�س املغربية.
واالآن، املقاالت العلمية والتخ�ش�شية التي كان يطلع 
عليها العم حممد املر�شي يوميا جعلت منه وهو ال 

اعتمد  الذين  االأ�شخا�س  اإجازة جامعية من  اأي  يحمل 
املقاالت  هذه  لكن  العليا،  الدرا�شات  طلبة  عليهم 
منه  اال�شتزادة  تريد  تخ�ش�س  اأي  يف  اجلديد  حتمل 
بالعلم، ونحن نتحدث اليوم لي�س عن املقاالت التي 
ت�شدر يف جمالت رخي�شة املحتوى او ما �شابه، امنا 
نتحدث عن املقاالت التي ت�شدر يف املجالت العلمية 
املحكمة التي ت�شدر من اجلهات االكادميية العاملية 

واجلامعات والكليات.
االأبحاث  من  العامل  جديد  نقراأ  اأن  هنا  فن�شتطيع 
مادتك  على  و�شيطرة  حكما  لكي متلك  املجالت  بهذه 

التدريبية.
وهنا نتحدث عن معادلة حكم مقاالتهم حتكم دوراتك 

وهي:
االأبحاث  من  اال�شتفادة   + املحكمة  املجالت  متابعة 
احلديثة + حتكيم هذه املقاالت مبا ينا�شبك = تتحكم 
التدريبية بقوة و�شالبة ال ميلكها غريك من  باملادة 

املدربني واملعلمني.
القاعدة اخلام�شة يف موا�شفات املدرب عايل   وهذه 

.HPT االأداء
هذا هو تف�شري حكم مقاالتهم حتكم دوراتك، ف�شوؤايل 

لكم: متى تريدون ان تتحكموا بدوراتكم؟
ِه  الَلّ ُهَدى  »َذِلَك  العزيز  كتابه  حمكم  يف  تعالى  قال 

َيْهِدي ِبِه َمْن َي�َشاُء ِمْن ِعَباِدِه«. »االنعام 88«.

احل�شار  الى  اخلناق  ت�شييق  من  الوات�شاب، 
امل�����ش��ت��م��ر، ه��ك��ذا ه��ي و���ش��ائ��ل ال��ت��وا���ش��ل 
للعامل  ومغٍر  �شل�س  ب�شكل  تبداأ  االجتماعي، 
اتفاقية  �شمن  التطبيقات،  هذه  ت�شتخدم  كي 
قد  االأقل  على  او  اأحد  يقراأها  ال  ما  بروتوكول 
اال مقدماتها ومن ثم  يرونها وال يقراأون منها 
اي تطبيق ما  ا�شتعمال  اذ ال ميكنك  يوافقون، 
مبا�رشة  تظهر  التي  ال�رشوط  على  توافق  مل 
بعد تنزيل اي تطبيق، واالآن �ركة الوات�شاب 
ال�رشوط  خالل  من  فاأكرث  اأكرث  اخلناق  ت�سيق 
يف  بلغت  والتي  م�شتخدميها  على  اجلديدة 
يعلم  ومن  م�ستخدم،  ملياري  من  اكرث  العامل 
اإلى اأين قد ت�سل هذه ال�رشوط، فقد قال ناطق 
اإلى  ال�شبكة  اأر�شلته  بيان  »وات�شاب« يف  با�شم 
على  »التحديثات  اإن  بر�س«  »فران�س  وكالة 
القطاع،  يف  �شائعة  اخل�شو�شية  اإع���دادات 
املعلومات  بكل  م�شتخدمينا  من��ّد  ون��ح��ن 
�شتح�شل  التي  التغيريات  من  للتحقق  الالزمة 

اعتبارًا من الثامن من فرباير«. 
ولفتت ال�ركة اإلى اأن البيانات التي قد يجري 
تطبيقات  ومنظومة  »وات�شاب«  بني  ت�شاركها 
و»م�شنجر«،  »اإن�شتغرام«  بينها  »في�شبوك«، 
امللف  وم��ع��ل��وم��ات  االت�����ش��ال  ج��ه��ات  ت�شمل 

ال�شخ�شي، وهي ال ت�شمل م�شمون الر�شائل التي 
تبقى م�سفرة، غري اأن ال�رشوط اجلديدة تختلف 
بني االحتاد االأوروبي وبقية اأنحاء العامل، ففي 
حالة االحتاد االأوروبي وبريطانيا، لن ُت�شتخدم 
مقدمة  خ�شائ�س  لتطوير  �شوى  البيانات  هذه 
حل�شابات املهنيني عرب »وات�شاب بزن�س«، وفق 
ما اأو�شحت »وات�شاب«، وال تت�شارك »وات�شاب« 
بيانات م�شتخدميها يف اأوروبا مع »في�شبوك« اإال 
منتجاتها  حت�شني  يف  االأخرية  ت�شتخدمها  لكي 
اأو اإعالناتها، وفق ناطق با�شم خدمة املرا�شلة.

وقال اأرتور مي�شو، اخلبري القانوين يف منظمة 
مدافعة عن حقوق م�شتخدمي االإنرتنت، لوكالة 
»فران�س بر�س«: »اإذا ما كانت الطريقة الوحيدة 
ا�شتخدام  ب��وق��ف  ه��ي  التعديل  ه��ذا  لرف�س 
باالإكراه  ي�شبح  الر�شا  عن�ر  فاإن  وات�شاب، 

ومعاجلة البيانات تكون غري قانونية«.
يف  »ت��وي��ر«  ع��ر  ك��رث  م�ستخدمون  وا�ستكى 
على  املوافقة  منحهم  من  املا�شية  ال�شاعات 
الط��الع  دون  من  اجلديدة  ال�ستخدام  ���رشوط 

تف�شيليًا عليها. 
تغريدة  يف  ما�شك  اإلون  »تي�شال«  رئي�س  واأملح 
تطبيق  ا�شتخدام  اإم��ك��ان  اإل��ى  »ت��وي��رت«  ع��رب 

»�شيغنال« املناف�س.

بات من المألوف
اأن لديه ميوال نكران المعروف 6- كل من يرى بنف�شه 

 6« موؤقتة  ع�شوية  بالف�شاد  ورغبة 
ف�شاده  �شالحية  يثبت  حتى  اأ�شهر« 
تنمية  هو  ال�رشط  ه��ذا  من  »ال��ه��دف 
الفا�شدين  م��ن  جيل  وخلق  الف�شاد 

واملف�شدين«.
جمعية  اإن�شاء  من  الرئي�شى  والهدف 
واالقت�شادي  االجتماعي  »الف�شاد 
هذه  منت�شبي  عزل  هو  وال�شيا�شي« 
املجتمع  اأف���راد  بقية  ع��ن  اجلمعية 
واأه��داف��ه��ا  اأع��م��ال��ه��ا  مُت��ار���س  لكى 
بني  مطلقة  و�شفافية  واأريحية  براحة 
االإ�شالح  �شجيج  عن  بعيدًا  منت�شبيها 

وامل�شلحني .
Ta -  و�شيتم عمل �شعار خا�س »تاتو

االأي�ر  الكف  اأعلى  على  يو�شع   »too
الأع�شاء اجلمعية حتى ي�شهل التعرف 

عليهم والتوا�شل فيما بينهم.
من  موقع  ر�شمي  طلب  تقدمي  و�شيتم 
ال�شوؤون  لوزارة  املوؤ�ش�شني  االأع�شاء 
تتطلبها  التي  ال�رشوط  اكتمال  عند 
منح  وطلب  اجلمعية  با�شهار  الوزارة 
اجلمعية مقرًا دائمًا يتنا�شب مع دورها 

واأهميتها باملجتمع. 

وعند عر�س فكرة اإن�شاء هذه اجلمعية 
�شككوا  االأفا�شل،  االأخوة  بع�س  على 
ب��ن��ج��اح ه���ذه اجل��م��ع��ي��ة، م��ربري��ن 
والفا�شدين  املف�شدين  ب���اأن  ذل��ك 
االج��ت��م��اع��ي��ني واالق��ت�����ش��ادي��ني 
يت�شدرون  اأغلبهم  �شتجد  وال�شيا�شيني 
املقامات يف موؤمترات مكافحة الف�شاد 
واالجتماعي  واالقت�شادى  ال�شيا�شي 
�شالة  يف  االأم��ام��ي��ة  ال�شفوف  وف��ى 
اجلمع وعلى �شا�شات حمطات التلفزة 
مقابالت  ويف  واخل��ا���ش��ة  الر�شمية 
ولن  والتنمية!  االإ�شالح  عن  ون��دوات 
للت�شجيل  يتقدم  واح��دا  �شخ�شًا  جتد 
بالظالم  عملهم  طبيعة  الأن  باجلمعية 

واخلفاء وتت�شف بال�رية.
املحبطة  ال���ردود  ه��ذه  �شماع  وعند 
النوم  من  �شحوت  لالآمال  واملخيبة 
اإن�شاء  يف  حلمي  ف�شل  من  منزعجًا 
هذه اجلمعية، تعوذت من ال�شيطان، 
وتعهدت باأن تكون وجبات الع�شاء منذ 
تاأتيني  ال  حتى  خفيفة  والحقا  اليوم 
هذه االأفكار اجلهنمية والفا�شدة واأنام 

واأنا قرير العني مرتاح البال.
ودمتم �شاملني.

قانون

محمد عبدالرضا دشتي
وهج

سنا فنيش
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خارجية
شؤون

الجزائر: انطالق محاكمة ممولي 
انتخابات بوتفليقة

السعودية: ال يسمح بالطواف 
لغير المعتمرين

تونس... »النهضة« تستعجل 
التعديل الوزاري

اجلزائر  ق�ضاء  مبجل�س  انطلقت 
العا�ضمة اجلل�ضة اخلا�ضة مبلفي 
والتمويل  ال�����ض��ي��ارات  تركيب 
اخلفي للحملة االنتخابية للعهدة 
العزيز  عبد  للمرت�ضح  اخلام�ضة 
املحكمة  قبول  بعد  بوتفليقة، 
العليا للطعن بالنق�س الذي تقدم 
به حمامو كل من رئي�ضي احلكومة 
االأ�ضبقني عبد املالك �ضالل واأحمد 
الرئي�ضيني  املتورطني  اأويحيى، 

يف الق�ضية.
بت�ضكيلة  امل��ح��اك��م��ة  وجت���ري 
الثالثة  للمرة  جديدة  ق�ضائية 
املحكمة  قبول  بعد  للمدانني، 
بالنق�س  الطعن  ق��رار  العليا 
دف��اع  هيئة  ب��ه  ت��ق��دم��ت  ال���ذي 
كل  الق�ضية  يف  ويتابع  املدانني 
املالك  وعبد  اأويحيى  اأحمد  من 
�ضابقني،  �ضناعة  ووزراء  �ضالل 
م�ضانع  اأ���ض��ح��اب  ج��ان��ب  اإل���ى 

ال�ضيارات.
يف  املتهمني  حماكمة  ومت��ت   
 ،2019 ع��ام  من  دي�ضمرب  �ضهر 
اأموال عمومية، منح  بتهم تبديد 
�ضيما  ال  م�ضتحقة  غري  امتيازات 
ال�ضيارات،  تركيب  ق��ط��اع  يف 
للحملة  اخلفي  التمويل  وك��ذا 
بوتفليقة،  للرئي�س  االنتخابية 
 2019 ل��رئ��ا���ض��ي��ات  ال�����ض��اب��ق 

امللغاة.

ما  �ضحة  مطلعة  �ضعودية  م�ضادر  نفت 
ب��اأداء  ال�ضماح  حول  موؤخرا  تداوله  مت 
لغري  احل���رام  امل�ضجد  ح��ول  ال��ط��واف 
قرار  اأن  امل�ضادر  املعتمرين.وبينت 
جائحة  بداية  مع  واتخذ  قدمي  ال�ضماح 
اإلى  م�ضرية  امل�ضتجد،  كورونا  فريو�س 

عرب  تناقله  يتم  ما  وراء  االن�ضياق  عدم 
مواقع التوا�ضل االجتماعي.

وعلقت ال�ضعودية موؤقتا يف مطلع مار�س 
اإطار  يف  العمرة  منا�ضك  اأداء  املا�ضي 
اإجراءات احرتازية غري م�ضبوقة اّتخذتها 

للحّد من تف�ّضي اجلائحة.

ه�ضام  احلكومة  رئي�س  على  ت�ضغط  النه�ضة  حركة  اإن  مطلعة  تون�ضية  م�ضادر  قالت 
فيه  تعي�س  الذي  الوقت  يف  ال��وزاري،  التعديل  عن  باالإعالن  لالإ�رساع  امل�ضي�ضي 
حول  �ضعيد  قي�س  والرئي�س  احلكومة  رئي�س  بني  خا�ضة  حادة  �ضيا�ضية  اأزمة  البالد 
ال�ضالحيات. واأ�ضارت امل�ضادر اإلى اأن حركة النه�ضة تدفع باجتاه التعديل الوزاري 
لل�ضغل،  التون�ضي  العام  االحتاد  له  يدعو  الذي  الوطني  الطريق على احلوار  لقطع 
ويهدف اإلى اخلروج بقرارات مهّمة من اأجل اخلروج من االأزمة، ومن املتوّقع اأن يتّم 
اقرتاح تعوي�ض حكومة التكنوقراط احلالية بحكومة وحدة وطنية مثل ما جرى يف 
األفني وثالثة ع�رس. يف �ضياق مت�ضل دعا رئي�س جمل�س نواب ال�ضعب التون�ضي را�ضد 

الغنو�ضي، اإلى اإجراء تعديل وزاري لرفع كفاءة حكومة امل�ضي�ضي.

ن��ظ��م اأه�����ايل م��دي��ن��ة 
ال�ضورية  القام�ضلي 
وق���ف���ة اح��ت��ج��اج��ي��ة 
رف�����ض��ًا مل��م��ار���ض��ات 
م����ا ت�����ض��م��ى ق����وات 
الدميقراطية  �ضوريا 
ال��رام��ي��ة  امل�ضلحة، 
االأهايل  على  للت�ضييق 
وحم����ا�����رست����ه����م يف 

اأحيائهم.
ه���ذا وحت��ا���رس ق��وات 
ق�����ض��د امل��دع��وم��ة من 
ال��ق��وات االأم��ريك��ي��ة، 
حي طي وحي حلكو يف 
مدينة القام�ضلي ومتنع 
الغذائية  املواد  اإدخال 
بهدف  احلي  اأهايل  اإلى 
ال�ضغط عليهم للر�ضوخ 

ملمار�ضات قواتها.

العراق: مراقبة 
دولية لالنتخابات 

المقبلة
العراقي  الثقافة  وزير  اأكد 
احلكومة  با�ضم  املتحدث 
ح�ضن ناظم، رغبة احلكومة 
مبراقبة دولية لالنتخابات 

ل�ضمان نزاهتها.
هناك  اأن  ن��اظ��م،  وذك���ر 
اهتماما جديا من احلكومة 
مب�����ض��األ��ة االن��ت��خ��اب��ات. 
اأك��د  ���ض��اب��ق،  وق���ت  ويف 
الهنداوي،  احل�ضني  عبد 
احلكومة  رئي�س  م�ضت�ضار 
ال���ع���راق���ي���ة، ل�����ض��وؤون 
وجود  ع��دم  االنتخابات، 
���ض��ب��ب ل��ت��اأج��ي��ل م��وع��د 
االنتخابات املبكرة املقرر 
يونيو  م��ن  ال�����ض��اد���س  يف 

املقبل.

عراجي يدعو إلعالن الطوارئ في لبنان
دعا رئي�س جلنة ال�ضحة يف جمل�س النواب اللبناين 
عا�ضم عراجي، رئي�س اجلمهورية مي�ضال عون اإلى 
جراء  البالد،  يف  ال�ضحية  الطوارئ  حالة  اإعالن 

تزايد عدد االإ�ضابات اليومية بالفريو�س.
اأ�ضبح  اليومية  االإ�ضابات  عدد  اإن  عراجي،  وقال 
اأكرثمن 5 اآالف حالة، واالإقفال اجلزئي الذي يطبق 
لن يعطي النتيجة املطلوبة، داعيا اإلى اإقفال عام 

تام يف البالد ملدة اأ�ضبوع الإيقاف اأعداد االإ�ضابات 
املتزايدة.

حكومة  ورئي�س  ع��ون  الرئي�س  ع��راج��ي،  وح��ث 
التوجه الإعالن  اإلى  االأعمال ح�ضان دياب  ت�رسيف 
اإلى تقدمي  داعيا  البالد،  حالة طوارئ �ضحية يف 
امل�ضاعدات االجتماعية اإلى العائالت الفقرية التي 

قد تت�رسر جراء االإقفال الكلي.

• كورونا اأكرب من اأ�ضلحة املواجهة

• حمد بن جا�ضم

• �ضكان القام�ضلي يف مظاهرة احتجاجية

األردن: وصول أول دفعة من لقاح 
سينوفارم الصيني

من  دفعة  اأول  االأردن و�ضول  اأعلن 
امل�ضاد  ال�ضيني  �ضينوفارم  لقاح 
البالد،  اإل��ى  ك��ورون��ا  لفريو�س 
كاأول �ضحنة لقاحات ت�ضل اململكة 

بعد اإجازة ا�ضتخدامه عامليا.
وقال م�ضدر يف مطار امللكة علياء 
حمولة  ب��وزن  طائرة  اإن  ال��دويل 
كورونا  لقاح  من  طن   3800 بلغ 
اأفرغت حمولتها يف املطار متهيدا 

لت�ضليمها للجهات املخت�ضة.
نذير  االأردين  ال�ضحة  وزير  وكان 
اإن  عبيدات، قال يف وقت �ضابق، 
كمية جيدة من اللقاح ال�ضيني �ضد 
ال�ضبت،  ليلة  االأردن  اإلى  �ضت�ضل 
اأن لقاح �رسكة  اإلى  يف حني لفت 
الفريو�س،  لهذا  امل�ضاد  فايزر 

• لقاح كورونا�ضي�ضل البالد هذه الليلة.

كلف مكتب النائب العام بطرابل�س 
الداخلية  ل����وزارة  تابعة  ق��وة 
ب��ح��م��اي��ة م��رك��ز امل��ح��ف��وظ��ات 
»االأر�ضيف  التاريخية  والدرا�ضات 
ق��رار  على  ردا  وذل��ك  ال��وط��ن��ي«، 
حلكومة  التابعة  االأوق��اف  لهيئة 
الوفاق، اأمهلت فيه املركز باإخالء 

املبنى خالل ثالثة اأيام.
وي��ح��ت��وي امل��ق��ر ال����ذي ك��ان��ت 
�ضمن  �ضنفته  ق��د  ال��ي��ون�����ض��ك��و 
يف  االإن�����ض��اين  ال���رتاث  موؤ�ض�ضات 
�ضبعة  عن  يقل  ال  ما  على  ليبيا 
تاريخية  وثيقة  مليون  وع�رسين 
ليبيا  بتاريخ  تتعلق  وخمطوطة، 
االحتاللني  �ضد  املقاومة  وف��رتة 
الرتكي واالإيطايل واأن�ضاب الليبيني 
واحلدود الربية والبحرية للبالد.

بطرابل�س  مطلعة  م�ضادر  ورجحت 
االأوقاف  هيئة  قرار  وراء  يكون  اأن 
على  لل�ضيطرة  تركية  حم��اول��ة 
وعلى  الليبيني،  وت��راث  تاريخ 

املخطوطات  من  الهائلة  ال��رثوة 
والوثائق، وخا�ضة املتعلقة بفرتة 

االحتالل العثماين للبالد.
املمثلة  رح��ب��ت  اخ��ر  ج��ان��ب  م��ن 
اخل��ا���ض��ة ل��الأم��ني ال��ع��ام ل��الأم��م 
وليامز  �ضتيفاين  باالإنابة  املتحدة 
الرئا�ضي  املجل�س  رئي�س  بدعم 
حلكومة الوفاق املعرتف بها دوليا  
انتخابات  الإج���راء  ال�����رساج  فايز 

وطنية يف دي�ضمرب املقبل.

خالل  �ضتيفاين  اإ���ض��ادة  وج���اءت 
اجتماعها مع ال�رساج يف العا�ضمة 
االإيطالية روما. واأفاد بيان حلكومة 
االأممية  امل�ضوؤولة  ب��اأن  ال��وف��اق 
اأبداه ال�رساج من التزام  رحبت مبا 
لتمكني  االإمكانيات  جميع  بت�ضخري 
من  لالنتخابات  العليا  املفو�ضية 
يف  االنتخابي  اال�ضتحقاق  اإجن��از 
بالتعاون  عليه  املتفق  امل��وع��د 

والتن�ضيق مع االأمم املتحدة.
�ضيا�ضيون،  مراقبون  قال  ذلك  الى 

زيارة  تلعب  اأن  امل�ضتبعد  من  اإنه 
دور يف  اأي  روم���ا،  اإل��ى  ال�����رساج 
الفريقني  بني  املحادثات  حتريك 
تن�ضيط  اأو  ليبيا،  املت�ضارعني يف 

م�ضار احلل ال�ضيا�ضي.
االأوروبيني  اأن  واأ�ضاف املراقبون، 
ع��م��وم��ا رمب����ا ع����دا اأمل��ان��ي��ا، 
ب�ضبب  ليبيا،  يف  اأوراقهم  خ�رسوا 
ال�رساعات الثنائية التي اأنهكتهم، 
ما  واإيطاليا،  فرن�ضا  بني  وال�ضيما 
اأف�ضح املجال اأمام الرو�س واالأتراك 

احلل  اأوراق  بغالبية  لي�ضتاأثروا 
اإلى  ال�ضيا�ضي.  ولفت املراقبون، 
اأن اأعطال �ضيا�ضية وقانونية تعرقل 
الرغم  على  ال�ضيا�ضي،  احلل  م�ضار 
من اخلطوات ال�ضغرية، التي توؤكد 
ابتعاد ُنُذر احلرب عن ليبيا موؤقتا 
تبادل  عملية  ث��اين  اإجن��از  ومنها 
حكومة  ق���وات  ب��ني  للمحتجزين 
الوفاق من جهة والقوات املوالية 
جهة  م��ن  حفرت  خليفة  ل��ل��ج��رال 

اأخرى.

• احلرب اتلفت كل �ضيء

النائب العام الليبي يطالب بحماية 
األرشيف الوطني 

األمم المتحدة ترحب بدعوة السراج إلقامة انتخابات في ديسمبر

حمد بن جاسم: يجب
فتح حوار خليجي إيراني

دعا رئي�س وزراء قطر االأ�ضبق، ال�ضيخ حمد بن جا�ضم اآل ثاين، اإلى 
فتح حوار خليجي اإيراين، وعدم املراهنة على التوتر بني طهران 
انتهاء  بعد  اإنه  قائال  تويرت،  عرب  جا�ضم،  بن  وغرد  ووا�ضنطن. 
جديدة  اإدارة  وو�ضول  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  بني  التوتر 

للبيت االأبي�س، فاإن هناك فر�ضة قائمة حلوار مع اإيران.
واأ�ضاف اأنه ين�ضح باغتنام الفر�ضة واأال يتم املراهنة على التوتر 
الراهن بني اأمريكا واإيران م�ضيفا اأن هناك وجهات نظر خمتلفة مع 
طهران، ولكن هذا يجب اأال مينع من فتح حوار معها، فدول اخلليج 

العربي تتعاون مع دول ال تتفق معها يف اأ�ضياء كثرية.

ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  ح���ذرت 
حكومة  اأن  من  الفل�ضطينية  التحرير 
ال�ضتمرار  تعمل  االإ�رسائيلي  االحتالل 
يف  امل�رسوع  غري  اال�ضتيطان  �ضيا�ضة 
وحتاول  املحتلة  الفل�ضطينية  االأرا�ضي 
ال�ضيا�ضية  اال�ضتحقاقات  من  التهرب 

لل�ضالم عرب اال�ضتمرار يف خطة ال�ضم.
للمنظمة  التنفيذية  اللجنة  ع�ضو  وقال 
حكومة  �ضيا�ضة  اإن  جم��دالت��ي  اأح��م��د 
اال�ضتنتاج  اإلى  تقود  نتنياهو  بنيامني 
�رسيك  ال  اأن���ه  حقيقة  يف  الرئي�ضي 
يتطلب  ما  ال�ضالم  ل�ضنع  اإ�رسائيليا 
م�ضوؤولياته  ال��دويل  املجتمع  حتمل 
جت���اه ح��ف��ظ االأم����ن واال���ض��ت��ق��رار يف 

املنطقة.
جديدة  ا�ضرتاتيجية  �ضياغة  اإلى  ودعا 
وتنهي  الفل�ضطينيني  حقوق  ت�ضمن 
من  اأ�ضود  ف�ضال  �ضكل  ال��ذي  االنق�ضام 

تاريخ احلركة الوطنية الفل�ضطينية.

على �ضعيد اآخر، اأكدت وزارة اخلارجية 
الفل�ضطينية ان على اإ�رسائيل باعتبارها 
واج��ب  ب��االح��ت��الل  القائمة  ال�ضلطة 
لل�ضعب  كورونا  �ضد  لقاحات  توفري 
فيه  توفر  الذي  الوقت  يف  الفل�ضطيني 
وتتجاهل  ملواطنيها  اللقاحات  هذه 
واجباتها كقوة احتالل وتقوم بالتمييز 
الفل�ضطيني  ال�ضعب  �ضد  العن�رسي 

وحترمه من حقه بال�ضحة.
واأ�ضافت اخلارجية يف بيان اأن اإ�رسائيل 
واجباتها  من  نف�ضها  تعفي  اأن  حتاول 
بامل�ضوؤولية  وترمي  احتالل،  كقوة 

كاملة على احلكومة الفل�ضطينية.
على  فل�ضطني  دول��ة  اأن  على  و���ض��ددت 
كاملة  م�ضوؤولياتها  لتحمل  ا�ضتعداد 
والقيام بواجباتها غري منقو�ضة، وهو 
ما كانت وما تزال تقوم به اأمام االهمال 
املتعمد والالمباالة من �ضلطة االحتالل 
االعرتاف  اإال  االحتالل  �ضلطة  على  وما 

بتمييزها العن�رسي وعدم قدرتها على 
م�ضوؤولياتها  وحتمل  التزاماتها  تنفيذ 
احلكومة  اإل��ى  بالكامل  تنقلها  اأن  اأو 

الفل�ضطينية للقيام بها.
اأن  اأعلنت الرئا�ضة الفل�ضطينية  بدورها 
الرئي�س حممود عبا�س �ضي�ضدر مرا�ضيم 
العامة  االن��ت��خ��اب��ات  اإج���راء  حت��دي��د 
الع�رسين  اأق�ضاه  موعد  الفل�ضطينية يف 

من ال�ضهر احلايل.
جاء ذلك عقب لقاء الرئي�س عبا�س يف 
مدينة رام الله رئي�س جلنة االنتخابات 
نا�رس  حنا  الفل�ضطينية  امل��رك��زي��ة 
الت�رسيعية  االنتخابات  مواعيد  لبحث 
ملنظمة  الوطني  واملجل�س  والرئا�ضية 

التحرير وفق القانون.
يف  ال��ع��رب  �ضوت  مكتب  مدير  ونقل 
وك��ال��ة  ع��ن  ال��ف��ال��ح  ن��ظ��ري  فل�ضطني 
االجتماع  اإن  قولها  الفل�ضطينية  االأنباء 
تاأكيدا ملا مت  بني عبا�س ونا�رس جاء 

ب�ضاأن  الوطني  الكل  مع  عليه  االتفاق 
عام  منذ  عامة  انتخابات  اأول  اإج��راء 
األفني و�ضتة، وجدد الرئي�س الفل�ضطيني 
الوحدة  بتعزيز  مواقفه  على  التاأكيد 
الوطنية من خالل عملية انتخابات حرة 

ونزيهة.
اأم�س  مقد�ضيون،  ت�ضدى  ذل��ك  ال��ى 
االأحد، جلرافات االحتالل االإ�رسائيلي، 
حي  يف  اأرا����سٍ  جتريف  من  ومنعوها 
جنوب  �ضلوان  بلدة  من  الربابة  وادي 

امل�ضجد االأق�ضى املبارك.
اأرا�ضي  عن  الدفاع  جلنة  ع�ضو  واأف��اد 
قوات  ب��اأن  تايه،  اأب��و  خالد  �ضلوان، 
لتجريف  احل��ي  اقتحمت  االح��ت��الل، 
اال�ضتيطان،  ل�ضالح  الزراعية  اأرا�ضيه 
هناك  املرابطني  املقد�ضيني  اأن  اإال 
من  ومنعوها  باأج�ضادهم،  لها  ت�ضدوا 
يف  والتخريب  التجريف  اأعمال  تنفذ 

املنطقة.

منظمة التحرير: إسرائيل تتهرب 
من استحقاقات السالم

»الخارجية«: سلطة االحتالل تحرم شعبنا الفلسطيني من لقاحات كورونا

• االأرا�ضي الفل�ضطينية تئن حتت االحتالل

أهالي القامشلي يستنكرون 
ممارسات »قسد«
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خارجية
شؤون

ال تزال وا�شنطن ت�شهد توابع زلزال 
الكونغر�س  مبانيها  اأقد�س  اقتحام 
على اأيدي ان�شار الرئي�س املنتهية 
اأفادت  فقد  ترامب  دونالد  واليته 
من  باأن جمموعة  بلومبريغ  وكالة 
امل�رشعني اجلمهوريني االأمريكيني 
جو  املنتخب  الرئي�س  من  طلبت 
بايدن اإقناع رئي�شة جمل�س النواب 
عن  بالرتاجع  بيلو�شي  نان�شي 

م�شاعي عزل الرئي�س احلايل.
تقرير  يف  ال��وك��ال��ة  واأو���ش��ح��ت 
امل�رشعني  جم��م��وع��ة  اأن  ل��ه��ا، 
النواب  جمل�س  يف  اجلمهوريني 
االأمريكي الذين �شوتوا لقبول فوز 
طلبت  االنتخابية،  بالهيئة  بايدن 
عن  بالرتاجع  بيلو�شي  اإقناع  منه 

عزل ترامب.
النائب  بقيادة  امل�رشعون  وحذر 
اإلى بايدن من  كني باك يف ر�شالة 
اأن م�شاءلة ترامب �شتوؤجج موؤيديه 
بايدن  بجهود  وت�رش  جديد  م��ن 

لتوحيد البالد.
وكانت بيلو�شي قد هددت بال�شماح 

ببدء اإجراءات العزل يف اأقرب وقت، 
اال�شتقالة  على  ترامب  يقدم  مل  ما 

بعد عملية االقتحام.
ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ي�شتبعد  ومل 
ا�شتخدام  بين�س  مايك  االأم��ريك��ي 
التعديل رقم 25 من الد�شتور لعزل 
قبل  ال�شلطة  من  ترامب  الرئي�س 
الع�رشين من ال�شهر اجلاري تاريخ 
بايدن  املنتخب جو  الرئي�س  ت�شلم 

ال�شلطة.
م�شدر  عن  اإن  اإن  �شي  قناة  ونقلت 
يحتفظ  االأخري  اأن  بين�س  من  مقرب 
ترامب  اأ�شبح  حال  اخليار يف  بهذا 

اأكرث ا�شطرابا وبح�شب امل�شدر ذاته 
اأ�شبح من الوا�شح هذا االأ�شبوع اأنه 
كاأمر  بهذا اخليار  االحتفاظ  ينبغي 

ممكن.
يذكر اأن التعديل 25 مت تبنيه بعد 
اغتيال الرئي�س، جون كينيدي عام 
املواقف  حل  اإل��ى  ويهدف   1963
الوفاة  اأو  املر�س  فيها  التي مينع 
اأو  واج��ب��ات��ه  اأداء  م��ن  الرئي�س 

اال�شتقالة.
النواب  جمل�س  رئي�شة  طلبت  وقد 
االأمريكي من زمالئها الدميقراطيني 
اإلى  للعودة  اال�شتعداد  املجل�س  يف 
االأ�شبوع مو�شحة انها  وا�شنطن هذا 

الرد  كيفية  ح��ول  تعليقات  تلقت 
على اأعمال �شغب يوم االأربعاء.

ول��ف��ت��ت ب��ي��ل��و���ش��ي ال���ى ان���ه من 
اأولئك  حما�شبة  للغاية  ال�رشوري 
ال��ذي��ن ارت��ك��ب��وا االع���ت���داء على 
ويجب  االأم��ريك��ي��ة  الدميقراطية 
هذا  ب��اأن  اع��رتاف  هناك  يكون  اأن 
ال��ت��دن��ي�����س ك���ان ب��ت��ح��ري�����س من 

الرئي�س.
االأمريكي  الدفاع  وزير  دعا  بدوره 
الرئي�س  ب���ريي  ول��ي��ام  االأ���ش��ب��ق 
اإلغاء  اإل��ى  ب��اي��دن  ج��و  املنتخب 
اإط��الق  ب��رم��وز  التحكم  ح�رشية 
اأن  ال�����ش��الح ال���ن���ووي، م��ع��ت��را 

خمالف  حاليا  ال�شاري  النظام 
وال  الزمن  وتخطاه  للدميوقراطية 

لزوم له وخطري للغاية.
وحّذر من اأن رموز اإطالق ال�شواريخ 
الرئي�س  بيد  ت���زال  ال  ال��ن��ووي��ة 
ترامب  دون��ال��د  والي��ت��ه  املنتهية 
اأعمال  على  بالتحري�س  املّتهم 
الكونغر�س  �شهدها  التي  العنف 

االأربعاء املا�شي.
باأن  االأ�شبق  ال��دف��اع  وزي��ر  وذّك��ر 
توليه  حلظة  منذ  نح  ميمُ الرئي�س 
حرب  ب�شن  املطلق  احلق  املن�شب 
اإلى  ذلك  يف  يحتاج  ال  وهو  نووية 

راأي اأحد.

• فو�شى اقتحام الكونغر�س

نائب الرئيس األميركي يتوقع 
عزل ترامب قريبًا

بيلوسي: تلقينا تعليقات حول كيفية الرد على اقتحام الكونغرس

محتجون إسرائيليون حاولوا 
اقتحام مقر نتنياهو

ترامب نادم على كلمته عن نقل السلطة 
ورافض لالستقالة وغاضب من نائبه

وثيقة بالكونغرس لعزله

بومبيو: لن نسمح إليران بامتالك »النووي«

مقتل 5 في إطالق نار بوالية شيكاغو

»األوروبي«: مستعدون للحوار مع تركيا

االإ�رشائيليني،  مئات  ���ش��ارك 
م�����ش��اء اأم�����س، يف م��ظ��اه��رات 
وزراء  رئ��ي�����س  ���ش��د  ح��ا���ش��دة 
نتنياهو،  بنيامني  االح��ت��الل 
اإق��ام��ت��ه يف  حت��دي��دا ق��رب مقر 
اأبيب،  تل  العربية ويف  القد�س 

رغم االإغالق ال�شامل.

وي�شهد الكيان ال�شهيوين خروج 
التا�شع  لالأ�شبوع  م��ظ��اه��رات 
وال��ع�����رشي��ن ع��ل��ى ال��ت��وايل، 
على  احتجاجا  نتنياهو،  �شد 
�شيا�شاته، �شواء ب�شاأن مواجهته 
للظروف  اأو  ك��ورون��ا،  الأزم���ة 

االقت�شادية واالجتماعية.

املحتجني  ب��اأن  م�شدر،  واأف��اد 
اإق��ام��ة  مقر  اق��ت��ح��ام  ح��اول��وا 
ن��ت��ن��ي��اه��و مب��دي��ن��ة ال��ق��د���س 
بالفعل  وجن��ح��وا  املحتلة، 
نقاط  �أح��د  على  �ل�سيطرة  يف 
ل�رشطة  ال��ت��اب��ع��ة  التفتي�س 

االحتالل.

الرئي�س  اأن  عن  اأمريكية  اإع��الم  و�شائل  ك�شفت 
نائبه  من  غ�شب  ترامب  دونالد  واليته  املنتهية 
مايك بن�س الأنه مل يعرقل ت�شديق الكونغر�س على 
اأظهرت  كما  بايدن،  جو  املنتخب  الرئي�س  فوز 
كلمته  على  نادم  ترامب  اأن  االإعالمية  الت�رشيبات 
بعد  لل�شلطة  �شلمي  انتقال  عن  فيها  حتدث  التي 

اقتحام اأن�شاره الكونغر�س االأربعاء املا�شي.
الرئي�س  ب��اأن  بو�شت  وا�شنطن  �شحيفة  واأف���ادت 
ترامب غا�شب من نائبه مايك بن�س الأنه مل ينفذ ما 
نتائج  على  الكونغر�س  ت�شديق  بعرقلة  منه  طلبه 

االنتخابات الرئا�شية التي فاز بها بايدن.
ونقلت �شبكة »�شي اإن اإن« عن م�شدر مقرب من بن�س 

اأنه ال ي�شتبعد التوجه نحو تفعيل التعديل 25 من 
الد�شتور لعزل ترامب، واأنه قد يلجاأ اإليه يف حال 

ازداد الرئي�س تهورا.
اإلى وجود بع�س القلق لدى فريق  واأ�شار امل�شدر 
نائب الرئي�س من وجود خماطر ترتتب على اللجوء 
حماكمة  نحو  التوجه  حتى  اأو  اخليار،  هذا  اإلى 
يتخذ  اأن  احتمال  ب�شبب  الكونغر�س،  يف  ترامب 

الرئي�س اإجراءات متهورة تعر�س البالد للخطر.
حمامني  اأن  بو�شت  وا�شنطن  �شحيفة  وذك��رت 
لن  االأول���ى  املحاكمة  يف  ت��رام��ب  ع��ن  داف��ع��وا 
ال�شخ�شي  حماميه  ومنهم  امل��رة،  هذه  ميثلوه 

رودي جولياين. 

لل�شوؤون  االأوروب��ي  لالحتاد  االأعلى  املمثل  اأعلن 
بوريل،  جوزيب  االأمنية  وال�شيا�شة  اخلارجية 
احلوار  اأجل  من  العمل  ملوا�شلة  االحتاد  ا�شتعداد 
مع تركيا.وقال بوريل، اإن الرئي�س رجب اأردوغان 
دير  فون  اأور�شوال  االأوروبية  املفو�شية  ورئي�شة 
الين، اأجريا ات�شاال مفيدا، م�شيفا اأنهم م�شتعدون 

ملوا�شلة العمل من اأجل احلوار مع تركيا.
اخلارجية  بوزير  للرتحيب  تطلعه  عن  واأع��رب 
ملتابعة  بروك�شل،  يف  اأوغ��ل��و  م��ول��ود  ال��رتك��ي 
االأوروب��ي  االحتاد  زعماء  له  اأوكلها  التي  املهمة 
حول العالقات مع تركيا خالل قمتهم يف دي�شمر 

املا�شي.

بومبيو  مايك  االأم��ريك��ي  اخلارجية  وزي��ر  انتقد 
ال�شلطات االإيرانية بعد اأن هدد ع�شو هيئة رئا�شة 
الرملان االإيراين اأحمد فراهاين، بطرد املفت�شني 

الدوليني ما مل يتم رفع العقوبات عن اإيران.
ويف رده على ت�رشيحات فراهاين، قال بومبيو اإن 
اإيران ت�شتخدم من جديد برناجمها النووي البتزاز 

املجتمع الدويل وتهديد االأمن االإقليمي م�شيفا اأنه 
ال ينبغي ال�شماح الإيران بتخ�شيب اليورانيوم باأي 

م�شتوى وفقا حلديثه.
منع  معاهدة  �شمن  اإيران  التزامات  اأن  اإلى  واأ�شار 
بتواجد  ال�شماح  عليها  تفر�س  النووي  االنت�شار 

مفت�شي وكالة الطاقة الذرية.

اأم�س  اآخران،  اثنان  واأ�شيب  اأ�شخا�س  خم�شة  ٌقتل 
والية  يف  املطاعم   احد  قرب  نار  اإطالق  جراء   ،
ت�شفية  من  ال�رشطة  ومتكنت  االمريكية،  �شيكاغو 

منفذ العملية.

هذا ومت التعرف على منفذ العملية ويدعى  جي�شون 
عاما،  وثالثني  اثنني  العمر  من  ويبلغ  نايتنجيل 
والذي كان م�شتبها به يف ثالث عمليات اإطالق نار 

مميتة يف �شاوث �شايد ب�شيكاغو.

• هتافات �شد نتنياهو

• ال�رشطة تطوق املكان

اأ�شالء ومالب�س وحطام  االإندوني�شية على  البحث واالإنقاذ  عرثت وكالة 
يف بحر جاوة بعد حتديد املوقع الذي �شقطت فيه طائرة الركاب من 

طراز بوينغ 737 .
رث عليها على عمق 23 مرتا  اأن االأ�شالء واحلطام عمُ وذكر م�شوؤول حملي 

حتت �شطح البحر

وقال رئي�س وكالة البحث واالإنقاذ يف اإندوني�شيا اإن ال�شلطات ر�شدت، 
التي  اإير  �رشيويغايا  طائرة  رحلة  م�شجل  من  تكون  قد  اإ�شارات  اأم�س 

حتطمت يف البحر بعد دقائق من اإقالعها من مطار جاكرتا.
وكانت الطائرة تقل 65 �شخ�شا على االأقل، بينهم 53 راكبا وطاقم مكون 

من 12 فردا.

العثور على أشالء ضحايا الطائرة اإلندونيسية 
في بحر جاوة

تحذير أميركي من تفشي كورونا 
بعد أحداث الكونغرس

• خالل انت�شال االأ�شالء

• الوباء خارج ال�شيطرة

الع�رش  جائحة  تطورات  يف 
االأمريكية  حذر مدير املراكز 
والوقاية  االأمرا�س  ملكافحة 
ريدفيلد،  روب���ريت  منها، 
ا�شطرابات  ت���وؤدي  اأن  م��ن 
جديد  تف�س  اإل��ى  الكابيتول 
ي�رشب  قد  كورونا  لفريو�س 

البالد باأ�رشها.
ويف غ�شون ذلك اأكد امل�شوؤول 
يتوقع  اأن��ه  الكبري  ال�شحي 
اليومية  الوفيات  عدد  بقاء 
م�شتوى  ع��ن��د  ب��ال��ف��ريو���س 
يرتاوح بني الفني وخم�شمئة 
مبينا  �شخ�س،  اآالف  وخم�شة 
تتدهور  اأن  املرجح  من  انه 
ورمبا  يناير  اأثناء  االأو�شاع 
اأن  اأيام فراير قبل  يف بع�س 

يح�شل حت�شن
املتحدة  ال��والي��ات  وتعتر 
من  عامليا  االأول���ى  ال��دول��ة 
حيث عدد االإ�شابات بفريو�س 
مليون   22 من  باأكرث  كورونا 
حالة وكذلك االأولى من حيث 
ب�  اجلائحة  �شحايا  ح�شيلة 

371016 وفاة.

إشادة أميركية بالعالقات مع المغرب
اخلارجية  وزي��ر  م�شاعد  اأ�شاد 
االأم���ريك���ي ل�����ش��وؤون ال�����رشق 
ديفيد  اأفريقيا  و�شمال  االأو�شط 
حاليا  ي��ق��وم  ال���ذي  �شينكر، 
مبنطقة  ل��ل��ع��ي��ون  ب���زي���ارة 
بالعالقات  الغربية،  ال�شحراء 
املغربية،  واململكة  بالده  بني 
قائال اإنها اأ�شحت قوية اأكرث من 

اأي وقت م�شى.

واأ�شاف امل�شوؤول االأمريكي اأنها 
بني  العالقات  يف  فارقة  حلظة 
البلدين.  واأ�شار �شينكر يف هذا 
التاريخي  االإع��الن  اإلى  ال�شدد 
ال�شهر املا�شي من قبل الواليات 
االع��رتاف  االأمريكية  املتحدة 
للمملكة  ال��ت��ام��ة  ب��ال�����ش��ي��ادة 
ال�شحراء  منطقة  على  املغربية 
لها  قن�شلية  وبفتح  املغربية، 

بالداخلة.
اإلى  االأمريكي  امل�شوؤول  ولفت 
اأنه بحلول 2021 تكون قد مرت 
وا�شنطن  فتح  على  �شنة  مئتا 
باملغرب،  دبلوما�شية  لبعثة 
باأنه  ال�����ش��دد  ه��ذا  يف  م��ذك��را 
مقر  اأق��دم  طنجة  مبدينة  يوجد 
املتحدة  للواليات  دبلوما�شي 

يف العامل 
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شؤون

وا���ص��ل ف��ري��ق ن����ادي ال��ف��ت��اة 
لل�صيدات  ال�صاالت  ق��دم  لكرة 
بفوز  ال���دوري  يف  انت�صاراته 
الكويت،  نادي  فريق  على  كبري 
الذي  ي�صعى ملناف�صته من اجل 
مقابل  اهداف  بخم�صة  ال�صدارة 
الفتاة  ن���ادي  واأّم����ن  ه��دف��ن، 
دون  منفردا  ل��ل��دوري  �صدارته 

مناف�صة من احد.
عر�صا  الفتاة  �صيدات  فريق  قدم 
قويا على مدار �صوطي املباراة، 
والقوة وجنحت  بال�رسعة  ات�صم 
الفر�ص  ا�صتغالل  يف  العباته 
الكبري  ال��ف��وز  ه���ذا  لتحقيق 

كان  �صهلة  فر�ص  عدة  واأ�صعن 
من  ترفع  اهدافا  تكون  ان  ميكن 

ر�صيد الفريق.
يف  بندية  لعب  الكويت  فريق 
�رسعان  لكن  امل��ب��اراة،  بداية 
وف�صلوا  م�صتواهم  ت��راج��ع  م��ا 
امللعب  م�صاحات  تغطية  يف 
نادي  ام��ام  خالية  كانت  التي 
للو�صول  ا�صتغلها  والتي  الفتاة 
هذا  وا�صتمر  الكويت  مل��رم��ى 
احلال على مدار �صوطي املباراة 
املباراة  نتيجة  الكويت  وخ�رس 

واملناف�صة على املركز االول.
ويف اللقاء الثاين قدم القاد�صية 

ات�صم  ق��وي��ا  عر�صا  وال��ع��رب��ي 
الفريقان  وت��ب��ادل  بالتكافوؤ، 
االه��داف،  وت�صجيل  الهجمات 
ال�شوط  يف  جنح  القاد�شية  لكن 
اإنهاء اللقاء ل�صاحله  الثاين يف 

.3/4
وعلى الرغم من ان العربي خ�رس 
نتيجة اللقاء، اال انه يف املجمل 
قدم اداء متميزا وا�صاعت العباته 
اهدافا حمققه، اما القاد�صية فاإن 
مبهارات  امتزن  العباته  بع�ص 
ترجيح  وراء  كانت  عالية  فنية 
كفة امللكي على اال�صفر وجنحن 

يف انهاء اللقاء ل�صاحلهن.

االأول  االأ�صبوع  مناف�صات  اأ�صفرت 
من بطولة جنوم الع�رس الذهبي 
ل��ك��رة ال��ق��دم ال��ت��ي ت��ق��ام على 
الرقعي  يف  واحد«  »عيال  ملعب 
فوز  عن  فريقًا،   12 مب�صاركة 
على  العنربي  عبدالعزيز  فريق 
الدخيل  في�صل  فريق  مناف�صه 
بعد  الرتجيح  بللركللات   0  –  2
ان��ت��ه��اء ال��وق��ت االأ���ص��ل��ي من 
1 – 1، فيما  املباراة بالتعادل 
على  كميل  فتحي  فريق  تفوق 
بثنائية  الغامن  نا�رس  نظريه 
وليد  ف��ري��ق  وتخطى  نظيفة، 
نعيم  فريق  مناف�صه  اجلا�صم 
الرتجيح،  بركات   1  –  2 �صعد 

بعد تعادلهما يف الوقت االأ�صلي 
.1 -1

تقام  التي  املباريات  و�صهدت 
مثريًا  تناف�صًا  ترابي  ملعب  على 
وحما�صا كبريًا من قبل الالعبن، 
حبيب  االأ�صبوع  جنم  كان  فيما 
يا�رس العب فريق العنربي الذي 
الثاين  ال�شوط  يف  بديًا  �شارك 
لفريقه  التعادل  ه��دف  و�صنع 
املالعب  يف  خربته  م�صتثمرًا 
فريقه  جهود  متوجًا  الرتابية، 

باالنت�صار االأول يف امل�صابقة.
وعرب مدير البطولة خلف امليدار 
عن �صعادته باالنطالقة الناجحة 
رغبة  الى  م�صريا  للمناف�صات، 

جميع الفرق امل�صاركة يف الفوز 
حتمل  البطولة  يف  لال�صتمرار 
اأ�صماء جنوم الكرة الكويتية يف 

ع�رسها الذهبي.
على  التناف�ص  ان  امليدار  واأك��د 
للله طابع  الللرتابلليللة  املللاعللب 
االي��ام  ال��ى  »ويعيدنا  خا�ص، 
امل��ا���ص��ي��ة اجل��م��ي��ل��ة.. ول��ه��ذا 
البطولة  تنظيم  على  حر�صنا 
هذه  على  اللعب  اإحياء  بهدف 
العديد  �صنعت  التي  املالعب 
م���ن امل���واه���ب ال��ك��وي��ت��ي��ة«، 
الفرق  جلميع  التوفيق  متمنيًا 
للبطولة  والنجاح  امل�صاركة، 

يف ن�صختها االأولى.

• جانب من لقاء الكويت والفتاة

• فريق عبدالعزيز العنربي قدم اأداء قويًا يف مناف�صات االأ�صبوع االأول

الفتاة هزم العميد بخماسية... وتصدر 
دوري قدم الصاالت للسيدات

فوز العنبري وكميل 
في »نجوم العصر الذهبي«

أحمد تيتي قد يرحل عن الجهراء

الملكي في لقاء ساخن ومثير مع الجهراء بدوري الطائرة
• اأحمد تيتي

• جانب من لقاء �صابق بن القاد�صية واجلهراء

الكويت والقادسية يضعان اللمسات األخيرة الستعداداتهما لنهائي كأس ولي العهد
والكويت  القاد�صية  فريقا  ي�صع 
االخ��رية  مل�صاتهما  القدم  لكرة 
للقائهما  ا�صتعدادا  التدريبات  يف 
�صمو  ك���اأ����ص  ن��ه��ائ��ي  يف  غ����دًا 
زار  وال���ذي  ال�28.  العهد  ويل 
يجد  ام�ص  واول  ام�ص  النادين 
عبارة  الرئي�صين  ملعبيهما  ان 
تواجد  حيث  ن��ح��ل،  خلية  ع��ن 
حتى  الفريقن  يف  الالعبن  كل 
امل�صابن منهم الذين ح�رسوا من 
الفريق  يف  زمالئهم  ازر  �صد  اجل 
الكروي  لهذا املهرجان  ا�صتعدادا 
على  اثنان  يختلف  وال  الكبري، 
لي�صت  الفريقن  ا�صتعدادات  ان 
من  جديد  كل  فيها  بل  ع��ادي��ة، 
كل  واختلفت  الفنية،  الناحية 
االختالف عن التدريبات اليومية 
العداد  الفريقان  يخو�صها  التي 

الالعبن ملباريات الدوري.
القاد�صية  ع��ن  اوال  ولنتحدث 
اليومن  يف  تدريباته  خالل  من 
فرانكو  بابلو  قاد  اذ  ال�صابقن، 
ب�صكل  وركز  الفريقن  تدريبات 
ال�رسعة  تدريبات  على  خا�ص 
بالكرة  الالعبن  �رسعة  لزيادة 
ومن دون كرة واي�صا مترير الكرة 

الى  ا�صافة  واح���دة،  مل�صة  من 
حتفيظ  اي�صا  امل��راك��ز،  تبادل 
التكتيكية  اجلمل  بع�ص  الالعبن 
يف الدفاع والهجوم بجانب اعطاء 
خا�صة،  م��ه��ام  ال��و���ص��ط  ث��الث��ي 

يف  اال�صلية  مهمتهم  الى  ا�صافة 
ال�صيطرة على منطقة املناورة.

ومن الالفت للنظر ان فرانكو قام 
التمرير  على  الالعبن  بتدريب 
الى  امللعب  و�صط  من  الطويل 

احلربة،  راأ���ص  احل��ر،  املهاجم 
العك�صية  التمريرات  الى  ا�صافة 
واالي�رس،  االمي��ن  اجلناحن  من 
الت�صديد  التدريبات  اب��رز  وم��ن 
الثبات  حالتي  يف  املرمى  على 

على  التدريب  واي�صا  واحلركة 
ت�صديد ركالت اجلزاء.

وف��ري��ق ال��ك��وي��ت مل ي��ك��ن اق��ل 
تدرب  االآخ��ر  فهو  القاد�صية  من 
يقودهم  وحما�ص  بجدية  العبوه 

عبدالله،  حممد  الوطني  املدرب 
على  تدريباته  يف  رك��ز  واأي�صا 
امللعب  يف  الالعبن  حت��رك��ات 
اإلى  ا�صا�صا  يعمد  التدريب  وكان 
كيفية تغطية امل�صاحات اخلالية 

ال�صق  يف  ���ص��واء  امل��ل��ع��ب  يف 
الدفاعي،  ال�صق  او  الهجومي 
تدريبات  هناك  كانت  انلله  كما 
وحتفيظهم  للمهاجمن  خا�صة 
بع�ص اجلمل الفنية لتنفيذها بن 
قام  ذلك  الى  ا�صافة  املدافعن، 
حممد عبدالله ببع�ص املالحظات 
امللعب  يف  ال��الع��ب��ون  ن��ف��ذه��ا 
ان  ا�صا�ص  على  الو�صط  مبنطقة 
الدفاع  حالة  يف  الثالثي  يتحول 
الهجوم  ويف  الدفاعية  للمعاونة 
يتحرك منهما العبان، احدهما يف 
اجلهة  يف  واالآخ��ر  اليمنى  اجلهة 
ويبقى  املهاجمن  خلف  الي�رسى 
العب منهم واحد فقط كارتكاز يف 

منطقة املناورة.
على  ال��ت��دري��ب��ات  �صملت  اي�صا 
املهاجمون  نفذها  الت�صديدات 
والعبو الو�صط للت�صديد من خارج 
كما تدرب جميع  منطقة اجلزاء، 
رك��الت  ت�صديد  على  ال��الع��ب��ن 

اجلزاء.
اننا نتمنى غدًا ان يقدم الفريقان 
العزيزة  باملنا�صبة  يليق  عر�صًا 
علينا جميعا وان يتحلى اجلميع 

بالروح الريا�صية.

الكرة  ف��ري��ق  جن��م  تيتي  اأح��م��د 
فكرة  االآن  يدر�ص  اجلهراء  بنادي 
هبوطه  بعد  الفريق  عن  الرحيل 
الدرجة االولى، حيث  الى دوري 
ان عقده ي�شمح له بذلك من خال 
هذا  تعطيه  ال��ت��ي  البنود  اح��د 
اكرث  الالعب  تلقى  وقد  احل��ق.. 
اندية تخو�ص  من عر�ص من عدة 
الى  املمتاز  ال��دوري  مناف�صات 
دوري  من  اآخرين  عر�صن  جانب 

الدرجة االأولى.
لديه  الالعب  ان  بالذكر  جدير 
وهو  الكبار  م��ع  للعب  الرغبة 
املقبلة  وجهته  حل�صم  مهم  عامل 
العر�ص  ن��ال  م��ا  اذا  ح��ال��ة  يف 
من  ميكنه  الذي  املنا�صب  املايل 
تعوي�ص العائد املادي الذي كان 

يتقا�صاه من اجلهراء.
م�����ص��واره  ب���داأ  تيتي  ان  ي��ذك��ر 
بوابة  م��ن  الكويتية  باملالعب 
ال�صليبخات قبل ان ينتقل لل�صاحل 
متميزا،  مو�صما  معهم  وق���دم 
اجلهراء  نادي  الى  رحل  وبعدها 

يف بداية املو�صم احلايل.

القاد�صية  فريقي  اليوم  م�صاء  من  ال�صابعة  يف  يلتقي 
ال��دوري  �صمن  مباراة  يف  الطائرة  للكرة  واجلهراء 
�صعد  ملجمع  االحت���اد  ب�صالة  للطائرة  امل��م��ت��از 

العبدالله.
على  الكويت  مناف�صة  اجل  من  للفوز  امللكي  وي�صعى 
فهو  يالحقهما،  كاظمة  وان  خ�صو�صا  االول،  املركز 
�صمن الثالوث املناف�ص على اللقب، وميتلك القاد�صية 
يف  دائما  جعلته  اللعبة  جنوم  من  ممتازة  جمموعة 
حالة من املناف�صة على االلقاب يف م�صابقات الطائرة 
بقوة  للقاد�صية  االم��ام��ي  اخل��ط  ويتميز  املختلفة 
بناء  او  ال�صاحقة  ال�رسبات  يف  خ�صو�صا  �صاربة، 
انتباه  ال�صبكة، والعبوه يف حالة  ال�صد على  حوائط 
�صامل لتغطية م�صاحات امللعب اثناء �رسبات االر�صال 

او الكرات ال�صاقطة من على ال�صبكة.
وفريق اجلهراء فريق جمتهد يقدم عرو�صا قوية امام 
الكبار ودائما له مفاجاآت ال تخطر على البال، ولديه 
جتعلهم  التي  اخل��ربة  لديهم  الالعبن  من  جمموعة 

دائما مناف�صن ا�صداء وال يخ�رسون ب�صهولة.
ان لقاء اليوم ميثل للملكي حجر الزاوية يف ا�صتمراره 
ثالثي  �صمن  ويجعله  ل��ل��دوري  للمت�صدر  كمناف�ص 
لقاء  يكون  ان  نتوقع  لذلك  اللقب،  على  املناف�صة 

�صاخنا ومثريا بن الفريقن.

• جانب من تدريبات الكويت• جانب من تدريبات القاد�صية

برعاية ال�صيخ �صاري الفهد ي�صهد 
م�صمار �صباق اخليل بنادي ال�صيد 
مهرجانا  ال��ي��وم  وال��ف��رو���ص��ي��ة 
واأفرا�ص  جياد   103 فيه  ي�شرتك 
من خمتلف الدرجات على كوؤو�ص 
وفر�شان  الكبري  مللبللارك  نلللادي 
اجل��واد  ومركز  ال�صيوخ  جليب 
ال�شوط  فيه  خ�ش�ص  العربي، 
الندية  خمتلط  كرنفال  اخلام�ص 
ال��درج��ات  جلميع  ال��ف��رو���ص��ي��ة 
ي�صمل  كما  1400م،  م�صافة  على 
خا�شا  �رصاعا  اخلام�ص  ال�شوط 
واحلمدان،  الن�صاما  جياد  بن 
اأبناء  ا�شطبل  ي�شارك  مرة  والأول 
�صي  الن��د  ان  ب��اجل��واد  ال�صهيد 
���رسوري  باجلوادين  والن�صاما 
للجياد  باال�صافة  وجم��ري��ات، 
للع�صيمي  منرية  وول��د  في�صل 
والبلدوزر وعزيز الطيب للحمدان 
وجنان  اخل�رس  لعوا�ص  والفاتك 
البناء  حمد  وال��غ��ايل  ل��ل��ع��ذاب 
لل�رسور  ولهاب  الدبو�ص  نايف 
لل�صفار  ت��و  الله  ورزق  وع��ب��ود 
وال�رسق،  والبلجيكي  وعزيزي 
لتحديد  �صعبة  وال��ت��وق��ع��ات 
وال�شوط  الفائز،  اجلللواد  هوية 

الدرجة  جلياد  خ�ص�ص  ال��راب��ع 
م�صافة  على  واملبتدئات  الثالثة 
1200م وال�شوط ال�شاد�ص خ�ش�ص 
وجياد  الفرن�صية  العربية  جلياد 
واالب��رق  ال�صباح  �صعد  ال�صيخ 
والدو�رسي  والعجمي  والع�صيمي 
والدرجة  للفوز،  تر�صيحا  االكرث 
ال�رسعة  م�صافة  على  الثالثة 
خ�ش�ص  الثالث  وال�شوط  1000م 
العربي  اجل��واد  مركز  كاأ�ص  على 
املقدم من بيت العرب على م�صافة 
اال�صيلة  العربية  للجياد  2000م 

وال�صوطان  امل�رسية  الدماء  من 
للجياد  خ�ص�صا  وال��ث��اين  االول 
على  املحلي  ال��ن��ت��اج  اال�صيلة 
الثالث  وال�شوط  1400م  م�صافة 
على  الثالثة  والدرجة  للمبتدئات 
امن  اعرب  وقد  1200م،  م�صافة 
الفهد  �صباح  ال�صيخ  العام  ال�رس 
لل�صباق  العليا  الهيئة  رئي�ص 
ال�صباقات  ملوا�صلة  �صعادته  عن 
امل�صاركة  اخل��ي��ل  ع��دد  وزي���ادة 
لتاأمن  االحتياطات  جميع  وعمل 
ريا�صة  واجناح  للجميع  ال�صالمة 

تعليمات  وتنفيذ  واالج��داد  االآباء 
ال�صيخ  االدارة  جمل�ص  رئي�ص 
�صاري الفهد باحلر�ص على �صالمة 
وا�صاد  واجلماهري،  اخليل  اه��ل 
الكبري  مللبللارك  انللديللة  مب�شاركة 
ومتنى  ال�صيوخ،  جليب  وفر�صان 

التوفيق للجميع. 
كما ا�صاد �صلطان العذاب، دينامو 
بالتعاون  الكبري،  مبارك  نللادي 
واندية  ال�صيد  ن��ادي  بن  التام 
مثريا  تناف�صا  وتوقع  الفرو�صية، 

بن اجلياد امل�صاركة اليوم.

• جانب من �صباقات نادي ال�صيد والفرو�صية • �صلطان العذاب

103 جياد وأفراس في االجتماع الثاني عشر لفروسية نادي الصيد 
سلطان العذاب يشيد بالتعاون بين أندية الفروسية 
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إنفانتينو ونجوم العالم يشاركون 
في ودية استعراضية بدبي

تحديد موعد نهاية الموسم 
الكروي في قطر

سابالينكا تنهي مغامرة 
أنس جابر في أبوظبي للتنس

هيرنانديز: العبو الشباب أوفوا بالعهد في لقاء االتفاق

بعد التعادل... رضا في الرائد وسخط بالتعاون
وح�سني  ف��وزي��ر  حم��م��د  �أع����رب 
�ل�����س��وي�����ش، الع���ب���ا �ل���ر�ئ���د 
بنتيجة  ر�ساهما  �ل�سعودي، عن 
حققها  �لتي  �ل�سلبي،  �لتعادل 
�ل��ف��ري��ق �أم����ام �ل��ت��ع��اون، يف 

�لدوري �ل�سعودي للمحرتفني.
ت�رصيحات  يف  ف��وزي��ر،  وق���ال 
�ل�سعودية  لقناة  تلفزيونية 
�لريا�سية: »بحثنا عن �لفوز بعد 
نتائج �ملباريات �الأخرية، وكنا 
هي  �ملبار�ة  هذه  تكون  �أن  نريد 
نقطة �نطالقتنا، ال�ستعادة نغمة 

�النت�سار�ت«.
�لفر�ش،  بع�ش  »�سنعنا  و�أردف: 
�ل��ت��ي ك��ان��ت م���ن �مل��م��ك��ن �أن 

ر��سون  لكننا  �لفوز،  متنحنا 
�لنتيجة، يف ظل وجود  عن هذه 
�سفوف  �لغيابات يف  من  �لعديد 

�لفريق«.
�لالعبني  »ك��ل  �ل�سوي�ش:  وق��ال 
وعدم  �ملبار�ة،  رجاال يف  كانو� 
قيل،  ما  عك�ش  �أثبت  خ�سارتنا 
�أو خم�سة  باأربعة  �سنخ�رص  باأننا 

�أهد�ف«.
وت��اب��ع: »�أ���س��ع��ن��ا �ل��ع��دي��د من 
�لفر�ش، لكن �حل�سول على نقطة 
�أف�سل من ال �سيء، �لنتيجة جيدة 
ظروف  ظل  يف  خا�سة  للغاية، 
ي��ع��اين منها  �ل��ت��ي  �ل��غ��ي��اب��ات 

�لفريق«.

�أبو  حممد  �أع��رب  �ملقابل،  ويف 
عن  �ل��ت��ع��اون،  الع��ب  �سبعان، 
�لر�ئد، وقال:  �أ�سفه للتعادل مع 
»�لنتيجة غري مر�سية، حيث كنا 
ن�سعى للفوز للدخول يف �ملربع 
بني  النقاط  ف���ارق  ال��ذه��ب��ي.. 
�ملر�كز �الأولى و�الأخرية، نحو 7 
�أو 8 نقاط، لذلك الفوز وجتميع 

النقاط مهم جدا«.
ن�ستغل  »مل  �سبعان:  �أبو  و�أ�ساف 
�أتيحت لنا  �لطرد و�لفر�ش �لتي 

يف حتقيق �لفوز«.
وم���ن ج��ان��ب��ة �أك����د ك��ارول�����ش 
ه���رين���ان���دي���ز، م�����درب ن���ادي 
�ل�سباب، �أن فوز فريقه �أول �أم�ش 

 ،»0-1« بنتيجة  االت��ف��اق  على 
�أوفو�  العبيه  و�أن  م�ستحقا  كان 

بوعدهم. 
يف ت�رصيحات  هرينانديز  وقال 
�مل���ب���ار�ة:  تلفزيونية بعد 
يف  كلمتهم  ق��ال��و�  »�ل��الع��ب��ون 
متحم�سا  ك��ان  �لفريق  �للقاء، 
ب��ع��د �خل�����روج م���ن �ل��ب��ط��ول��ة 
حتقيق  على  و�تفقنا  �لعربية، 
لنا  »�أتيحت  وت��اب��ع:  �ل��ف��وز«، 
مل  لكننا  �لفر�ش،  من  �لعديد 
ت�سحيح  على  و�سنعمل  ن�ستغلها 
هذه �الأخطاء«، و�أمت هرينانديز: 
»�ل�سباب فريق طموح، و�سنخطط 

لكل مبار�ة ب�سكل خمتلف«.

�أكد �ل�سيخ ر��سد �لنعيمي، رئي�ش �الحتاد �الإمار�تي 
بوجهات  �أخ��ذ  �ملحلي  �الحت��اد  �أن  �لقدم،  لكرة 
يف  و�لنقاد  �خل��ر�ء  طرحها  �لتي  �ملهمة  �لنظر 
�ملا�سي،  يونيو  يف  عقدت  �لتي  �الحت��اد  خلوة 
حجر  �ستكون  �الأفكار  هذه  �أن  على  و�سدد �لنعيمي 
�أجل  من  �الإمار�تية  �لكرة  ال�سرت�تيجية  �الأ�سا�ش 

م�ستقبل م�رشق.
�لتهنئة  �لفيفا،  رئي�ش  �إنفانتينو  جياين  وق��دم 
على  �الإم���ار�ت���ي،  �ل��ك��رة  �حت��اد  �إد�رة  ملجل�ش 
عر�ست  و�لتي  لالحتاد،  �جلديدة  �ال�سرت�تيجية 
�إد�رة  ع�سو جمل�ش  بالهول،  خلفان  قبل  من  عليه 
و�ال�ستثمار،  �ال�سرت�تيجية  جلنة  رئي�ش  �الحتاد، 
و�أكد �إنفانتينو �أن �لفيفا على ��ستعد�د للتعاون مع 

�حتاد �لكرة �الإمار�تي يف جميع �سوؤون �للعبة.

وجاءت ت�رصيحات �ل�سيخ ر��سد و�إنفانتينو، على 
�لتي نظمها  �ال�ستعر��سية  �لودية  �ملبار�ة  هام�ش 
مبقر  عو�نة  ذياب  ملعب  يف  �الإمار�تي،  �الحت��اد 
�الحتاد بدبي، و�سارك �ل�سيخ ر��سد و�إنفانتينو يف 
�ملبار�ة، �إلى جانب �أحمد بالهول �لفال�سي، وزير 
�ل�سغرية  و�مل�ساريع  �الأعمال  لريادة  �الإم��ار�ت 
جمل�ش  رئي�ش  �ملبارك،  وخلدون  و�ملتو�سطة، 
�لرئي�ش  للكرة،  ج��روب«  »�سيتي  �رصكة  �إد�رة 
عام  �أمني  حارب،  و�سعيد  للمجموعة،  �لتنفيذي 

جمل�ش دبي �لريا�سي.
�لقدم  ك��رة  جن��وم  م��ن  نخبة  فيها،  ���س��ارك  كما 
�لعاملية �ل�سابقني، ومنهم باتري�ش �إيفر� و�سمري 
�سيدورف،  وكالرين�ش  ديالريد،  وروب��ن  ن�رصي 

وجو كول، ومدرب منتخب �إيطاليا مان�سيني.

�أبريل   30 حددت جلنة �مل�سابقات يف �الحتاد �لقطري لكرة �لقدم، 
-2020« �ملحلي  �لكروي  �ملو�سم  مناف�سات  النتهاء  موعًد�  �ملقبل، 

2021«، على �أن يكون �خلتام باملبار�ة �لنهائية لكاأ�ش �الأمري، و�أكد 
�لزمني  �ل�سقف  �أن حتديد  حمد �ملناعي، رئي�ش جلنة �مل�سابقات، 
�لرزنامة  عن  مبعزل  �ملحلية،  �الأجندة  على  �ملدرجة  للبطوالت 
تكتنف  ماز�لت  �لتي  �لروؤية  و�سوح  عدم  ب�سبب  ياأتي  �الآ�سيوية، 
�مل�سابقات �لقارية، خا�سة �لن�سخة �جلديدة من دوري �أبطال �آ�سيا، 
�لتي مل يتم �الإعالن عن بر�جمها �لكاملة حتى �الآن، و�أ�ساف �ملناعي: 
»جلنة �مل�سابقات �آثرت �لرتيث خالل �لفرتة �ملا�سية قبل �الإعالن عن 
نف�سها  وجدت  لكنها  �ملحلية،  �لبطوالت  باإجناز  �خلا�سة  �لرجمة 
جمرة على حتديد �ل�سقف �لزمني الإمتامها بغ�ش �لنظر عن �لرزنامة 

�لقارية«.
تلك  عن  كاملة  �سورة  يف  �الأندية  ن�سع  حتى  ذلك  »فعلنا  و�أو�سح 
�لرجمة، وكي يت�سنى لها و�سع خططها وبر�جمها �لتي تتنا�سب مع 
خو�ش �ملناف�سات، خا�سة يف ظل �الأو�ساع �ال�ستثنائية �لتي تعي�سها 
من  »�عتباًر�  �ملناعي:  وتابع  كورونا«،  جائحة  ب�سبب  �لقدم  كرة 
�الأول من مايو �ملقبل �سيتم تفريغ �لالعبني �لدوليني مع �ملنتخب 
ويف حالة برجمة �أي مناف�سات يف هذ� �لتوقيت لالأندية يف �لبطوالت 

�الآ�سيوية �سوف تلعب من دون �لدوليني«.

مجلس الوزراء اإلماراتي يكلف الفالسي برئاسة هيئة الرياضة
�أ�سدر جمل�ش �لوزر�ء �الإمار�تي، برئا�سة �ل�سيخ حممد 
�لفال�سي،  بالهول  �أحمد  د.  بتكليف  قر�ر�  ر��سد،  بن 
�ل�سغرية  و�مل�ساريع  �الأع��م��ال  لريادة  دول��ة  وزي��ر 
�لعامة  �لهيئة  �إد�رة  جمل�ش  برئا�سة  و�ملتو�سطة، 
�الإمار�تية  �الأنباء  وكالة  ذكرته  ما  ح�سب  للريا�سة، 
�خلطط  بو�سع  �ملجل�ش  ويخت�ش  �أم�ش.  �أول  »و�م« 
�لكفيلة بتنظيم وتن�سيط  و�لر�مج و�الأنظمة و�للو�ئح 
وتطوير قطاع �لريا�سة يف �لدولة، و�لعمل على �قرت�ح 

�لت�رصيعات �خلا�سة بتنظيم هذ� �لقطاع يف �لدولة.
كما ي�سمل �خت�سا�سات �ملجل�ش ت�سكيل جمال�ش �إد�ر�ت 

�جلهات  �إ�سهار  قر�ر�ت  و�إ�سد�ر  �لريا�سية،  �الحتاد�ت 
�لريا�سية، و�لبت يف �ل�سكاوى و�لتظلمات �لتي ترفع 

للهيئة من �جلهات �لريا�سية يف �لدولة.
يف  �لعمل  وتطوير  تنظيم  على  كذلك  �ملجل�ش  ويعمل 
و�ال�سرت�تيجيات  �ل�سيا�سات  �عتماد  حيث  من  �لهيئة 
�لعامة و�لنظم و�للو�ئح وخطط �لعمل �لالزمة لتنظيم 
�لعمل يف �لهيئة. وياأتي هذ� �لقر�ر يف �إطار تعزيز دور 
جمال�ش �الإد�رة يف �حلكومة �الحتادية، ورفع م�ستويات 
�الإد�رية �حلكومية وتوفري  �لكفاءة وتطوير �ملنظومة 

�أف�سل �خلدمات.

لوكي  �لكامريوين  �لالعب  مع  بالتعاقد  �سفوفه  �سحم  ن��ادي  عزز 
باملو�سم  �لفريق  مع  لي�سارك  �لقطري  �ملرخية  من  قادما  ويكيمي 
�لكروي »2020-2021«، ويلعب لوكي يف خط �لدفاع، ومن �ملتوقع 
�أن ي�سكل �إ�سافة يف خط دفاع فريق �سحم �لذي يبحث عن �إنقاذ ما ميكن 
�إنقاذه، بعد �أن تعر�ش لثالث هز�ئم متتالية مقابل �نت�سار وحيد يف 
دوري عمانتل. وقال �سحم عر ح�سابه �لر�سمي على موقع تويرت �أم�ش 
ويكيمي،  لوكي  �لكامريوين  �ملد�فع  مع  توقع  �لنادي  �إد�رة  »ر�سميا، 
قادما من نادي �لوكرة �لقطري«. وكان �لفريق قد تعاقد مع �ملدرب 

�لنم�ساوي مالدن بو�سافيت�ش �أول �أم�ش.

صحم يتعاقد مع العب 
المرخية القطري

دور  �إل��ى  �سابالينكا  �رينا  �لبيالرو�سية  تاأهلت 
لتن�ش  �ملفتوحة  �أب��وظ��ب��ي  لبطولة  �لثمانية 
-6« �أن�ش جابر  �لتون�سية  بفوزها على  �ل�سيد�ت، 

�مل�سنفة  �سابالينكا  وحققت  �أم�ش،  و»4-6«،   »2
دون هزمية،  �ل�12  فوزها  �لعامل،  �لعا�رصة على 
�أكتوبر  �أو�خ��ر  يف  جابر  يد  على  خ�سارتها  منذ 
فرن�سا  لبطولة  �لثالث  �ل���دور  يف  �مل��ا���س��ي، 
 9 �لبيالرو�سية  �لالعبة  و�سجلت  �ملفتوحة، 
 2020 عام  من  �سهرين  �آخر  متتالية يف  �نت�سار�ت 

ولينز  �لت�سيكية  �أو�سرت�فا  بطولتي  لقب  وح�سدت 
�لنم�ساوية، قبل �أن ت�سجل 3 �نت�سار�ت متتالية يف 
2021 لتبلغ دور �لثمانية لبطولة �أبوظبي، وقالت 
�سابالينكا »كانت مبار�ة �سعبة، لكني �أعتقد �أنني 
لت�سديد�تها  فر�سة  �أي  �أعط  ومل  جيد  ب�سكل  �أديت 
�خلادعة، يف �عتقادي هذ� هو �ل�سبب يف عدم لعبها 

باأريحية �ليوم«.
على  كو�ستيوك  م��ارت��ا  �الأوك��ر�ن��ي��ة  ف���ازت  كما 

�ل�سلوفينية تامار� زيد�ن�سك »6-1 و1-6«.

• �أن�ش جابر

• فرحة العبي �ل�سباب

• �إنفانتينو خالل �ملبار�ة �لودية

• د. �أحمد بالهول �لفال�سي• حمد �ملناعي

• جانب من �لتقدمي

رئي�ش  م��وؤم��ن��ة،  �الإل���ه  عبد  رد 
جدة،  �أهلي  ن��ادي  �إد�رة  جمل�ش 
على تغريدة طارق كيال امل�رشف 
تقدم  �لذي  �لقدم  كرة  على  �لعام 
با�ستقالته خالل �ل�ساعات �لقليلة 
�إل��ى  خاللها  و�أمل���ح  �ملا�سية، 
م�سوؤوليته عن قراره، وكان طارق 
كيال قد �أملح �إلى م�سوؤولية رئي�ش 
�لنادي عبد �الإله موؤمنة عن قر�ره، 
خ�سارة  عقب  ��ستقالته  ب��اإع��الن 
�أم��ام  �ملا�سية  �جلمعة  �لفريق 
�لقاد�سية باخلر بنتيجة »3-1«، 
�ل�سعودي  للدوري  �ل�12  باجلولة 
للمحرتفني، وغرد كيال: »�لبع�ش 
يف  �الأهلي  من  هربت  �أنني  يعتقد 
�سحيحا،  لي�ش  وهذ�  �لوقت  هذ� 
لكن �أترك �الإجابة على هذ� �ل�سوؤ�ل 
عبد�الإله،  �الأخ  �لنادي  لرئي�ش 
طلبه  كان  هو  وما  عليه  لالإجابة 
بعد �ملبار�ة مبا�رصة عندما �ت�سل 
و��ست�سهد  رغبته«،  هي  وم��ا  بي 
�الأهلي  �لنادي  رئي�ش  بنائب  كيال 
�ل����ذي ك���ان م��ت��و�ج��د�، ق��ائ��ال: 
»�لدكتور يا�رص حمرو�ش ي�سهد على 

ذلك الأنه كان متو�جد�«.
على  »�لديو�نية«  برنامج  ونقل 
�ل�سعودية،  �لريا�سية  �لقنو�ت 
قال:  عندما  موؤمنة،  عبد�الإله  رد 

هو  كيال  ط��ارق  م��ن  طلبناه  »م��ا 
�ال�ستقالة، وال نبحث عن رد عليه، 
ونتائج  عمل  عن  نبحث  ما  بقدر 
�إيجابية للفريق د�خل �مللعب وعلى 
و�ستكون  �الإد�ري،  �لعمل  م�ستوى 

هناك �أخبار مهمة للجمهور �الأهالوي 
برنامج  �أكد  جانبه،  قريبا«.ومن 
كورة عر قناة روتانا خليجية، �أن 
�إد�رة �لنادي �الأهلي بقيادة عبد�الإله 
موؤمنة ت�سابق �لزمن الإقالة �ملدرب 

ميلويفيت�ش،  ف���الد�ن  �ل�����رصب��ي 
وتو��سل �لبحث يف عدد من �مللفات 
�لدفاعية حل�سمها وتدعيم �ملنطقة 
�ل�ستوية  �لفرتة  خ��الل  �لدفاعية 

�ملقبلة.

مدرب  كاريلي،  فابيو  �لر�زيلي  �أكد 
�ليومي  �ل��ع��م��ل  �أن  ج���دة،  �حت���اد 
�إلى  للعودة  �لعميد  قاد  �ملتو��سل 
�لطريق �ل�سحيح يف جميع �لبطوالت، 
متمنيًا �لتوفيق للفريق هذ� �ملو�سم.

ت�رصيحات  يف  كاريلي  فابيو  وق��ال 
عقب  �ل�سعودية  �لريا�سية  للقنو�ت 
»�أنا  نظيف:  بهدف  �سمك  على  �لفوز 
�أوؤمن بالعمل �ليومي �ملتو��سل، وكل 
عام  وب�سكل  �لالزم،  بال�سكل  مرحلة 
�لفنية،  �جلو�نب  جميع  على  �أعمل 
فريق  �إع��ادة  حول  �أ���رص�ر  يوجد  وال 

�الحتاد، عمل يومي متو��سل فقط«.
�أ�ساف:  �لبدين للعميد،  �لعامل  وعن 
�الآون���ة  يف  ك��ث��ري�  �ل��ف��ري��ق  »حت�سن 
�لفريق  درب���ت  فعندما  �الأخ����رية، 
خ��الل �ل��ع��ام �مل��ا���س��ي، وج��دت �أن 
بع�ش العبي �الحتاد �أج�سامهم لي�ست 
وكانت  �ل��ك��ايف،  بال�سكل  ريا�سية 
بدنية«،  نو�ق�ش  وه��ن��اك  معاناة 
�للياقة  م��درب  مع  »عملت  و�أ���س��اف: 
�لتمارين  �أو  �حلديد  �سالة  يف  �سو�ء 
و�سنو��سل  �مللعب،  د�خل  �للياقية 
ل�سغط  �مل��ق��ب��ل��ة  ب��ال��ف��رتة  ذل���ك 
من  �أكرث  على  و�ملناف�سة  �ملباريات 

بطولة«.
»�أمتنى  قائال:  كاريلي،  فابيو  وختم 
لالأندية  �لعربية  بالبطولة  �لتوفيق 
و�لدوري وكاأ�ش �مللك هذ� �ملو�سم«.

• عبداالإله موؤمنة وطارق كيال وفالدان ميلويفيت�ش

• من لقاء �حتاد جدة و�سمك

رئيس األهلي يرد على كيال
... ويسابق الزمن إلقالة ميلويفيتش

كاريلي: هذا العمل أعاد االتحاد
إلى الطريق الصحيح
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ريال مدريد يتعثر على ثلوج أوساسونا
... وزيدان: لم تكن مباراة كرة قدم

ح�سم التعادل ال�سلبي على ملعب 
مدريد  ري��ال  مواجهة  �سادار  األ 
يف  اأم�س،  اأول  اأو�سا�سونا،  �سد 
ال�18  اجلولة  مناف�سات  اإط��ار 
رفع  التعادل  وبهذا  الليغا،  من 
ريال مدريد ر�سيده اإلى 37 نقطة 
رفع  كما  ال��ث��اين،  امل��رك��ز  يف 
15 نقطة  اإلى  ر�سيده  اأو�سا�سونا 

يف املركز التا�سع ع�رش.
الدين  زي��ن  اأع��رب  اللقاء  وبعد 
زي����دان امل��دي��ر ال��ف��ن��ي ل��ري��ال 

م���دري���د، ع���ن ا���س��ت��ي��ائ��ه من 
اأه��داف  ب��دون  ال�سلبي  التعادل 
والتي  بالليغا،  اأو�سا�سونا  �سد 
�سيئة  مناخية  ظروف  يف  اأقيمت 
التي  الثلجية  العا�سفة  ب�سبب 

هددت اإقامة املباراة.
ت�رشيحات  خالل  زي��دان،  وق��ال 
ن��ق��ل��ت��ه��ا ���س��ح��ي��ف��ة »م���ارك���ا« 
الإ�سبانية: »لقد تعاملنا مع الأمر 
ميكننا  ما  وفعلنا  �سيئ،  ب�سكل 
تكن  ومل  امللعب،  يف  به  القيام 

واأ�ساف: »هذا  مباراة كرة قدم«، 
ول  حدث،  ما  بعد  به  ن�سعر  ما 
مدريد،  اإلى  �سنعود  متى  نعرف 
ك����ان يجب  امل����ب����اراة  وه����ذه 

تاأجيلها«.
وتابع زيدان: »مل تكن مباراة يف 
اأ�سبح  ما حدث  لكن  القدم،  كرة 
»اأ�ستكي مما  واأمت:  يف املا�سي«، 
مهياأة  الظروف  تكن  فلم  حدث، 
لإقامة مباراة يف كرة القدم، اأنا 
اأكرر حديثي، لكن هذا ما حدث«.

• من لقاء ريال مدريد واأو�سا�سونا

آرسنال يتخطى نيوكاسل بصعوبة... ودوكوري ينقذ إيفرتون في الوقت اإلضافي

دورتموند يحمي عرش بايرن 
بإسقاط اليبزيغ

مانشستر يونايتد يتأهل إلى ربع نهائي 
كأس إنكلترا  بالفوز على واتفورد

قمة  دورمت��ون��د  بورو�سيا  ح�سم 
ال����دوري  م���ن  ال�15  اجل���ول���ة 
تغلب  بعدما  ل�ساحله  الأمل��اين 
على ليبزيغ يف عقر داره »1-3«، 

اأول اأم�س.
الثنائي جادون �سان�سو واإيرلينغ 
اأه��داف  �سجال  »ثنائية«  هالند 
و71   55 الدقائق  يف  دورمتوند 
األيك�سندر  اأح���رز  فيما  و84، 
الوحيد  ليبزيغ  هدف  �سورلوث 

يف الدقيقة 90.
دورمتوند  قفز  النتيجة،  وبهذه 

للنقطة  بو�سوله  الرابع  للمركز 
جتاوز  من  ليبزيغ  ليحرم   ،28
على  والنق�سا�س  ميونيخ  بايرن 
عند  الأخري  توقف  بعد  ال�سدارة 
31 نقطة، بفارق نقطتني اأقل عن 
الفريق البافاري، و�سجل الدويل 
الرنويجي ثنائية خالل املباراة، 
يف  هدًفا   12 اإلى  ر�سيده  لريفع 
ا  البوند�سليغا هذا املو�سم، مقل�سً
الفارق مع روبرت ليفاندوف�سكي، 
مت�سدر  ميونيخ،  بايرن  مهاجم 

قائمة الهدافني اإلى 8 اأهداف.

واأ�����س����ارت ���س��ب��ك��ة »���س��ك��واك��ا« 
هالند  اأن  اإل���ى  لالإح�سائيات 
اأهداف يف �سباك ليبزيغ   4 �سجل 
خا�سهما  فقط،  مباراتني  خالل 
�سحيته  بات  الذي  الأخ��ري،  �سد 
يف  البوند�سليغا  يف  املف�سلة 
و�سل  كما  واح���د،  ع��ام  غ�سون 
هدفه  اإل��ى  عاًما  ال�20  �ساحب 
 25 خالل  البوند�سليغا  يف  ال�25 
مباراة فقط، وذلك منذ اأول ظهور 
يف  دورمت��ون��د  بورو�سيا  مع  له 

يناير 2020. 

الدور  اإلى  حلق مان�س�سرت يونايتد بركب املتاأهلني 
الرابع من كاأ�س الحتاد الإنكليزي، وذلك بعد تغلبه 
على �سيفه واتفورد بهدف دون رد، يف املباراة التي 

احت�سنها ملعب اأولد ترافورد م�ساء اأول اأم�س.
�سكوت  الوحيد،  يونايتد  مان�س�سرت  هدف  و�سجل 

ماكتوميناي يف الدقيقة اخلام�سة.
كاأ�س  م�سابقة  من  الرابع  الدور  اإلى  اآر�سنال  وتاأهل 
اإنكلرتا، بفوزه ال�ساق على �سيفه نيوكا�سل يونايتد، 
�سوطني  التمديد  بعد  اأم�س،  اأول   ،»0-2« بنتيجة 
واأحرز  الثالث،  الدور  مناف�سات  �سمن  اإ�سافيني، 
ثنائية اآر�سنال، اإميل �سميث رو يف الدقيقة »109«، 

الدقيقة  يف  اأوباميانغ  اإميرييك  ببري  والغابوين 
»117«. وعلى ملعب جودي�سون بارك، �سجل البديل 
عبدالله دوكوري هدفا حا�سما، يف الوقت الإ�سايف، 
يونايتد،  روث��ره��ام  عناد  لك�رش  اإيفرتون  ليقود 
بالفوز عليه »2-1« يف مباراة مثرية، بالدور الثالث 
لكاأ�س الحتاد الإنكليزي، يف جودي�سون بارك، اأول 
 ،»1-1« بالتعادل  الأ�سلي  الوقت  وانتهى  اأم�س. 
اإيفرتون،  اأول هدف مع  بعدما �سجل جينك طو�سون 
منذ نوفمرب 2019، واحتاج اإيفرتون اإلى وقت اإ�سايف 
بهدفني  يونايتد  روثريهام  �سيفه  على  فوزه  حل�سم 

مقابل هدف.

• من لقاء دورمتوند وليبزيغ

• فرحة لعبي باري�س �سان جريمان

• من لقاء مان�س�سرت يونايتد وواتفورد

ابتعد ميالن بفارق اأربع نقاط يف �صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطايل لكرة القدم 
بفوز �سهل 2- 0 على �سيفه تورينو اأول اأم�س يف عودة مهاجمه زلتان اإبراهيموفيت�س 
من الإ�سابة. واأنهى يوفنتو�س �سجل ميالن اخلايل من الهزمية يف الدوري عند 27 
مباراة عندما تغلب على ميالن يوم الأربعاء املا�سي، لكن املت�سدر تعافى �رشيعا 
وانت�رص بثنائية يف ال�صوط الأول عرب رفائيل لياو وفرانك كي�صي من ركلة جزاء، 
وتعززت معنويات ميالن بعودة هدافه اإبراهيموفيت�س، حيث �سارك كبديل يف اآخر 
خم�س دقائق يف ظهوره الأول منذ اإ�سابته �سد نابويل يف 22 نوفمرب، ورفع ميالن 
ر�سيده اإلى 40 نقطة متقدما باأربع نقاط على جاره اإنرت ميالن، وبقي تورينو يف 
تلقى  بعدما  الأمان  منطقة  بنقطتني عن  ويتاأخر  نقطة   12 وله  الأخري  قبل  املركز 

الهزمية الأولى يف خم�س مباريات. 
وقدم ال�سلوفيني جو�سيب اإيلي�سيت�س عر�سا مذهال ليقود اأتالنتا للفوز »4-1« على 
م�سيفه بنفينتو، اأول اأم�س، والتقدم اإلى املركز الرابع موؤقتا يف الدوري الإيطايل.

ومنح املهاجم ال�سلوفيني التقدم للفريق ال�سيف عند مرور ن�سف �ساعة من اللعب، 
بعد مراوغة اثنني من املدافعني داخل منطقة اجلزاء، و�سدد كرة مرت بني قدمي 

احلار�س لورينت�سو مونتيبو.
وكاد اإيلي�سيت�س يعزز من تقدم اأتالنتا بت�سديدة قوية ارتدت من القائم، غري اأن كل 
ما فعله �ساع هباء عندما اأدرك ماركو �سو التعادل، عك�س جمريات اللعب يف بداية 
ال�صوط الثاين، لكن �صحر اإيلي�صيت�ش األهم اأتالنتا للتقدم يف الدقيقة »69«، عندما 
تبادل مترير الكرة مع كري�ستيان رومريو، و�سدد كرة اأبعدها مونتيبو، لت�سل اإلى 
رفائيل تولوي لي�سعها يف ال�سباك، وبعد ذلك بدقيقتني فر�س اأتالنتا �سيطرته، 
زاباتا  دوفان  حولها  البعيد  القائم  عند  عر�سية  متريرة  اإيلي�سيت�س  اأر�سل  عندما 
مبا�رشة يف املرمى، ثم اأكمل البديل لوي�س موريل الرباعية حمرزًا هدفه العا�رش 
يف الدوري هذا املو�سم، ومدد اأتالنتا م�سريته اخلالية من الهزمية يف الدوري اإلى 
31 نقطة، فيما ظل بنفينتو عا�رشا وله  7 مباريات ليحتل املركز الرابع بر�سيد 
21 نقطة. وفاز فريق جنوى على �سيفه بولونيا بهدفني دون رد، يف املباراة التي 

جمعتهما اأول اأم�س يف اإطار اجلولة ال�17 من الدوري الإيطايل.
طريق  عن  الت�سجيل  الأر���س  اأ�سحاب  افتتح  فرياري�س«،  »لويجي  ملعب  وعلى 
املهاجم  اأ�ساف   »55« الدقيقة  ويف   ،»44« بالدقيقة  زايت�س  ميخا  ال�سلوفيني 
ماتيا دي�صرتو الهدف الثاين للفريق، موؤكدا فوزه بنقاط املباراة الثالث، وبهذه 
النتيجة، رفع جنوى ر�صيده من النقاط اإلى 14 يف املركز ال�17، فيما جتمد ر�سيد 

• من لقاء ميالن وتورينوبولونيا عند 17 نقطة يف املركز ال�12. 

ميالن يعزز صدارته للكالتشيو
في ليلة عودة إبراهيموفيتش

إيليشيتش يقود أتاالنتا الكتساح بنفينتو... وجنوى يتخطى عقبة بولونيا بثنائية

جريمان  ���س��ان  باري�س  ان��ت��زع 
فوزا ثمينا وم�ستحقا على �سيفه 
اأول  رد،  دون  بثالثية  بري�ست 
من  ال�19  اجل��ول��ة  يف  اأم�����س، 

الدوري الفرن�سي.
���س��ج��ل م��وي�����س ك��ني وم����اورو 
اأهداف  �سارابيا  وبابلو  اإيكاردي 
و81   16 الدقائق  يف  امل��ب��اراة 

و83.
و����رشب ���س��ان ج��ريم��ان اأك��ر 
م���ن ع�����س��ف��ور ب��ح��ج��ر واح���د، 
ماوري�سيو  م��درب��ه  حقق  حيث 
يف  الأول  انت�ساره  بوكيتينو 
حامل  رفع  كما  الثاين،  ظهوره 
 39 اإلى  ر�سيده  وان  الليغ  لقب 
نقطة، ليقل�س الفارق مع ليون 
الذي تعر بالتعادل  املت�سدر، 
اأما  اجلولة،  نف�س  يف  رين  مع 
 26 عند  ر�سيده  فتجمد  بري�ست 

نقطة يف املركز ال�11.

على  ا  عري�سً فوًزا  بر�سلونة  حقق 
م�سيفه غرناطة »4-0«، اأول اأم�س، 
من  ال�18  اجلولة  لقاءات  �سمن 
اأنطوان  واأحرز  الإ�سباين،  الدوري 
والرابع  الأول  الهدفني  غريزمان 
للبار�سا »ق 12 و63«، بينما �سجل 
الثاين  الهدفني  مي�سي  ليونيل 
ورف��ع  و42«،   35 »ق  وال��ث��ال��ث 
 34 اإل��ى  بذلك  ر�سيده  بر�سلونة 
بجدول  الثالث  املركز  يف  نقطة، 
ر�سيد  جتمد  بينما  ال��رتت��ي��ب، 
غرناطة عند 24 نقطة، يف املركز 
الهدف  غريزمان  واأحرز  ال�سابع، 
الدقيقة  يف  للبلوغرانا،  الأول 
احتجاجات  اأث��ارت  لقطة  12، يف 
ك��ب��رية م���ن لع��ب��ي غ��رن��اط��ة، 
بو�سكيت�س  م���رر  ب��ع��دم��ا  وذل���ك 
لعب  ب�سولدادو،  لرتتطم  الكرة 

لت�سل  اجتاهها  وتغري  املناف�س، 
اإلى الفرن�سي، الذي كان يف موقف 

ت�سلل، لي�سددها يف ال�سباك.
بعد  الهدف،  ب�سحة  احلكم  واأق��ر 
التي  الفيديو،  لتقنية  ال��ع��ودة 
لغريزمان  ذهبت  الكرة  اأن  اأكدت 
من  مي�سي  ومتكن  �سولدادو،  من 
بالدقيقة  الثاين،  الهدف  ت�سجيل 
غريزمان،  من  متريرة  بعد   35
ا���س��ت��ل��م��ه��ا ال���ربغ���وث وت��وغ��ل 
ليطلق  العمليات،  منطقة  داخ��ل 
احلار�س  قوية على ميني  ت�سديدة 
الهدف  مي�سي  واأ���س��اف  �سيلفا، 
بعدما   ،42 الدقيقة  يف  الثالث 
ح��دود  على  م��ن  ح��رة  ركلة  �سدد 
اأر�سية  لتذهب  اجل���زاء،  منطقة 
 63 الدقيقة  واأ�سفرت  ال�سباك،  يف 
حيث  بر�سلونة،  اأه��داف  رابع  عن 

اإلى  طولية  كرة  بو�سكيت�س  لعب 
اليمنى، ليمررها  دميبلي باجلهة 
املنطقة،  داخ��ل  غريزمان  اإل��ى 
وي�ستلمها الفرن�سي بقدمه الي�رشى 

وي�سددها باليمنى يف ال�سباك.
الإ�سباين،  الدوري  رابطة  وقررت 
من  م��ب��اراة  تاأجيل  اأم�����س،  اأول 
البطولة،  عمر  من  ال�18  اجلولة 

ب�سبب �سوء الأحوال اجلوية.
تاأجيل  الليغا،  رابطة  واأعلنت 
واأتلتيك  مدريد  مباراة اأتلتيكو 
على  اإقامتها  وامل��ق��رر  بيلباو، 
ملعب واندا ميرتوبوليتانو، �سمن 

مناف�سات اجلولة ال�18.
ر�سمي  بيان  يف  الرابطة  وقالت 
الناديني،  م��ع  التوا�سل  »بعد 
تاأجيل  امل�سابقات،  جلنة  قررت 
واأتلتيك  مدريد  اأتلتيكو  مباراة 

وان��دا  ملعب  على  املقرر  بيلباو 
ميرتوبوليتانو«.

القرار للو�سع  »يعود  واأ�سافت 
فيه  ت�سببت  ال���ذي  ال�ستثنائي 
ج��زًءا  اجتاحت  التي  العا�سفة 
كبرًيا من �سبه اجلزيرة، وت�سببت 
باراخا�س  مدريد  مطار  اإغ��الق  يف 
ط���وال ال��ي��وم، ب��الإ���س��اف��ة اإل��ى 
ا�ستحالة وجود اأر�سية امللعب يف 
ظروف لعب مثالية«، واأمت البيان 
»�سيتم تاأكيد موعد جديد للمباراة 
يف الأيام القادمة، خالل املواعيد 

املتاحة يف اأجندة امل�سابقة«.
يت�سدر  مدريد  اأتلتيكو  اأن  يذكر 
الإ�سباين  ال��دوري  ترتيب  ج��دول 
نقطتني  بفارق  نقطة،   38 بر�سيد 
املركز  �ساحب  مدريد  ري��ال  عن 

الثاين.

تألق ميسي يقود برشلونة 
الجتياح غرناطة برباعية نظيفة

رابطة الليغا تؤجل مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو نظرًا لألحوال الجوية

• من لقاء بر�سلونة وغرناطة

مباريات اليوم

القناةالتوقيتالفريقان
الدوري الإ�سباين »اجلولة 18«

9.00beIN HD3 م�ساءالت�سي X خيتايف

11.00beIN HD3 م�ساءهوي�سكا X ريال بيتي�س

الدوري الإيطايل »اجلولة 17«
10.45beIN HD4 م�ساء�سيزيا X �سامبدوريا

باريس يكتفي بثالثية 

في أول انتصار مع بوكيتينو
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التقط م�سبار نا�سا على املريخ 
واد  لأكرب  مذهلة  جديدة  �سورا 
وياأتي  ال�سم�سي،  نظامنا  يف 
عن  عبارة   Valles Marineris
ال�سخمة  الأخ��ادي��د  م��ن  نظام 
 2500 مل�سافة  تنت�رش  التي 
ميل على طول خط ال�ستواء يف 
الكوكب الأحمر، ويرتاوح زهاء 
 Grand ط��ول  اأ�سعاف  ع�رشة 
Canyon على الأر�ض، كما اأنه 

اأعمق منه بثالث مرات.
اأريزونا  جامعة  باحثو  واأراد 
فا�ستخدموا  اأك��ر،  ا�ستك�سافه 

ت�سمى  ال��دق��ة  عالية  ك��ام��را 
على  م���وج���ودة   ،HiRISE
املريخ  ا�ستطالع  مركبة  منت 
لنا�سا،  التابعة  امل��داري��ة 
عام  منذ  للوادي  واأخذوا �سورا 
2006 ملحاولة اإلقاء نظرة على 
واحل�سول  الغريبة،  ميزاته 
كيفية  حول  ثاقبة  نظرة  على 

ت�سكله.
Grand Ca n اإن نظام  ويقال 
yon الأر�سي ت�سّكل عرب مليارات 
ال�����س��ن��ن م��ن حت���رك امل��ي��اه 
ناحية  ومن  احلركة،  �رشيعة 

 Valles اأخرى، قد يكون ت�سّكل
هائلة  كمية  ب�سبب   Marineris

من الن�شاط الربكاين.
وتقول اإحدى النظريات اإن ق�رشة 
وانفتحت،  امتدت  رمبا  املريخ 
كبرة  جمموعة  ك��ان��ت  عندما 
اأول،  تت�سكل  ال���رباك���ن  م��ن 
القدمية  الأنهار  ت�سببت  ورمبا 
وال�سهارة  الأر�سية  والنهيارات 

يف مزيد من التاآكل.
���س��ورًا  العلماء  و�سي�ستخدم 
على  احل�سول  ملحاولة  مف�سلة 

املزيد من الإجابات.

اأك��ر  اأح���د  »وات�����س��اب«  يعد 
ح��ول  �سعبية  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
ملياري  من  اأك��ر  مع  العامل 
بع�ض  ولكن  ن�سط،  م�ستخدم 
امل�����س��ت��خ��دم��ن ق��د ي��ف��ق��دون 
يوافقوا على  ما مل  ح�ساباتهم 
مع  حم��ددة  بيانات  م�ساركة 
»في�سبوك«، واأعلنت »وات�ساب« 
اأن��ه��ا جت��ري ت��غ��ي��رات على 
اخلا�سة  اخل�سو�سية  �سيا�سة 
بها، اعتبارا من 8 فرباير، ما 
للم�ستخدمن  اإلزامية  يجعلها 
يف جميع البلدان خارج اأوروبا 
مل�ساركة  املتحدة  واململكة 
الأم  ال�����رشك��ة  م��ع  بياناتهم 
التغير  ويوؤثر  »في�سبوك«، 
على الطريقة التي يعالج بها 
»وات�ساب« البيانات، و�سُيطّبق 
كان  اإذا  عما  النظر  بغ�ض 
على  ح�ساب  م�ستخدميه  لدى 

»في�سبوك« اأم ل.

اخل�سو�سية  �سيا�سة  وتو�سح 
�رشكات  من  »كجزء  يلي:  ما 
»وات�ساب«  يتلقى  »في�سبوك«، 
م���ع���ل���وم���ات م����ن ����رشك���ات 
»في�سبوك« الأخرى، وي�ساركها 
معها، وقد ن�ستخدم املعلومات 
وق��د  م��ن��ه��م،  نتلقاها  ال��ت��ي 

التي  املعلومات  ي�ستخدمون 
يف  للم�ساعدة  معهم  ن�ساركها 
وعرو�سها  خدماتنا  ت�سغيل 
وت���وف���ره���ا وحت�����س��ي��ن��ه��ا 
ودعمها  وتخ�سي�سها  وفهمها 
وت�����س��وي��ق��ه��ا، مب��ا يف ذل��ك 

منتجات �رشكة »في�سبوك«.

صور من »ناسا« ألكبر واٍد في المجموعة 
الشمسية على المريخ!

الماليين من مستخدمي »واتساب« سيفقدون حساباتهم 
في 8 فبراير ما لم يوافقوا على »شرط خصوصي«!

تقارير تزعم عجز اختبارات كورونا
عن كشف ساللة جنوب أفريقيا!

تحذير ألماني: استخدام الكمامة أكثر
من مرة يعّرض لمشاكل في التنفس

اختبارات  ب��اأن  تقارير  اأف��ادت 
قد  ال�سائعة  ك��ورون��ا  فرو�ض 
اجلديدة  ال�ساللة  اأم��ام  تعجز 
ج��ن��وب  يف   »n19ل�»كوفيد
اأن  ميكن  وبالتايل  اأفريقيا، 
تكون اأكر انت�سارا مما يعتقد، 
ويقول العلماء اإن ذلك يجعل من 
ال�سعب للغاية تتبع عدد حالت 
جنوب  يف  بال�ساللة  الإ�سابة 
بالفعل،  امل��وج��ودة  اأفريقيا 

ولكن هذا لي�ض م�ستحيال.
ال�ساللة  ف���اإن  وب��امل��ق��ارن��ة، 
�رشيعة  الأخ������رى  اجل���دي���دة 
الن��ت�����س��ار، ال��ت��ي ظ��ه��رت يف 
ميكن  امل���ت���ح���دة،  امل��م��ل��ك��ة 
الختبار،  طريق  عن  متييزها 
يف  تتبعها  مي��ك��ن  وب��ال��ت��ايل 

»الوقت الفعلي«.
اخل��الي��ا  اأن  ي��زع��م��ون  ع��ل��م��اء 
اجلذعية من احلبل ال�رشي لدى 
تعالج،  ق��د  ال���ولدة  حديثي 
حالت  من  حالتان  واكت�سفت 
ب�سبب   ،»n19ب�»كوفيد الإ�سابة 
»اخلطرة«  اجل��دي��دة  ال�ساللة 
.501« اأف��ري��ق��ي��ا  ج��ن��وب  م��ن 
امل��ت��ح��دة،  اململكة  يف   »V2
ال�سلطات  ���س��ارع��ت  اأن  ب��ع��د 
على  اختبارات  لإجراء  ال�سحية 
البالد،  زاروا  الذين  الأ�سخا�ض 
هذا  اإن  يقولون  العلماء  ولكن 

رمبا يكون »قمة جبل اجلليد«.
وي���ب���ح���ث اخ���ت���ب���ار ت��ف��اع��ل 
 »PCR« املت�سل�سل  البوليمراز 
n امل�ستخدم ك�»املعيار الذهبي« 
يف جميع اأنحاء العامل لت�سخي�ض 
جينات  ثالثة  عن   n»n19كوفيد«
اجلن  ت�سمى:  كورونا  لفرو�ض 

 ،ORF1ab واجلن N واجلن S
وتبن اأن �ساللة اململكة املتحدة 
اجلديدة، التي ظهرت يف كينت، 
 ،S ل��دي��ه��ا ط��ف��رات يف اجل���ن 
نتائج  ت�سر  ل��ذل��ك،  ونتيجة 
الختبار التي تظهر جينن فقط، 
�ساللة  يحمل  ال�سخ�ض  اأن  اإل��ى 

اململكة املتحدة اجلديدة، بينما 
يف حالة وجود اجلينات الثالثة 
يحمل  ال�سخ�ض  ف��اإن  جميعها، 
وتكمن  الأ���س��ل��ي��ة«،  »ال�ساللة 
اأفريقيا  جنوب  �ساللة  م�سكلة 
اجلينات  اأي�سا  متتلك  اأنها  يف 

الثالثة.

م�سكالت  ح��دوث  من  اأملانية  جمعية  ح��ذرت 
الرت��داء  خ��الل  من  معينة  ظ��روف  يف  �سحية 
املتكرر لأقنعة وقاية الأنف والفم »الكمامات« 

املخ�س�سة لال�ستخدام ملرة واحدة.
وقال روبرت لندزيدل، نائب رئي�ض اجلمعية 
اأن  »ميكن  ال�سموم:  بعلوم  املعنية  الأملانية 
ملرة  لال�ستخدام  املخ�س�سة  الأقنعة  تطلق 
الألياف  من  عددًا  قدمية  ت�سبح  بعدما  واحدة 
يزيد على ما ت�سدره الأقنعة اجلديدة«، وتابع 
الألياف  هذه  اأن  من  الرغم  على  اأنه  لندزيدل 
التنف�سية  القنوات  اإل��ى  ال��ع��ادة  يف  ت�سل  ل 
تت�سبب يف  اأن  الأكر عمقًا، وبالتايل ل ميكن 
تاأثر �سار، »اإل اأنه ميكنها الت�سبب يف تهيج 
اجللد والأغ�سية املخاطية والقنوات التنف�سية 
اجلمعية  رئي�ض  ن��ائ��ب  واأ���س��اف  العليا«، 
�سحيح  اأنه  ال�سموم  بعلوم  املعنية  الأملانية 
اأن اجلمعية مل يكن لديها درا�سات خا�سة بهذا 
ال�ساأن، اإل اأن زمالء معنين بالأمر يف اجلمعية 
ر�سدوا تفكك جزيئات كبرة من الألياف ب�سفة 
خا�سة من الأقنعة، تلك اجلزيئات التي ل ت�سل 

اإلى القنوات التنف�سية الأعمق. 

موؤخرا  �سام�سونغ  �رشكة  ك�سفت 
هاتف  وموا�سفات  ت�سميم  عن 
بن  م��ن  ليكون  ط��ورت��ه  جديد 
املناف�سة  الذكية  الأجهزة  اأكر 
�سبكات  مع  للعمل  املخ�س�سة 
 Galaxy هاتف  وياأتي   ،5G
اأنيق  A42 5G اجلديد بهيكل 
من املعدن والزجاج، متتاز 
بتدرجات  اخللفية  واجهته 
األوانها،  لأط��ي��اف  مميزة 
الهيكل يف هذا  اأبعاد  وتبلغ 

اأما  ملم،   »8.6/75.9/164.4« اجلهاز 
وزنه ف�193غ.

 6.6 Super AMOLED مبقا�ض  وزود هذا اجلهاز ب�سا�سة 
اأبعادها  بيك�سل،  »720/1600�ض  عر�سها  دقة  بو�سات، 

»20:9«، ومعدل �سطوعها 266 �سمعة/م تقريبا.

هاتف متطور بسعر مقبول 
من سامسونغ مخصص 

5G للعمل مع شبكات

ثعبان ضخم »يقتحم« 
منزل مواطن تايلندي  

ويعبث بمحتوياته

ثعبان  على  عر  بعدما  تايلندي،  مواطن  على  الذعر  خيم 
�سخم طوله 3.5 اأمتار يف منزله الواقع بالعا�سمة بانكوك، 
وعقب عودته اإلى املنزل لحظ املواطن انهيار �سقف املطبخ 
و�شقوط جزء كبري منه على الأر�ض ليالحظ حينها اقتحام 

احلفاث ال�سخم غرفة الطعام واملطبخ.
التايلندي  املواطن  ن�رشه  الذي  امل�سور  ال�رشيط  ويظهر 

اإحلاق احلفاث اأ�رشارا بال�سقف واأجزاء كثرة من املنزل.
لالإم�ساك  املنزل  اإل��ى  اخل��رباء  با�ستدعاء  املواطن  وق��ام 
به  الإم�ساك  من  طويلة، متكنوا  وبعد حماولت  باحلفاث، 

واإعادته اإلى الطبيعة مرة اأخرى.

وميغان  ه��اري  الأم��ر  �سا�سك�ض،  دوق��ا  توقف 
م��ارك��ل ع��ن ا���س��ت��خ��دام ���س��ب��ك��ات ال��ت��وا���س��ل 
في�سبوك  ل�ستعمال  يخططان«  و»ل  الجتماعي 
اجلديدة  موؤ�س�ستهما  لعمل  للرتويج  وتويرت 
»Archewell«، ح�سبما ذكرت �سحيفة »�سنداي 

تاميز«.
مقربة من  نقاًل عن م�سادر  ال�سحيفة،  واأ�سارت 
حفيد ملكة بريطانيا اإليزابيث الثانية، وقرينته 
اأي�سًا  املرجح  غر  من  اأن��ه  اإل��ى  الأمركية، 
الجتماعية  ال�سبكات  هذه  ل�ستخدام  عودتهما 
الهجمات  بعد  ال�سخ�سي،  امل�ستوى  على  حتى 
التي تعر�سا لها منذ زواجهما، وخا�سة ميغان 

ماركل.
وقالت ال�سحيفة اإن قرار دوقي �سا�سك�ض اللذين 

امللكية  مهامها  عن  البتعاد  ع��ام  قبل  اأعلنا 
وا�ستقاللهما  اخلا�سة  مل�ساريعهما  للرتويج 

املايل، ميثل خطوة جديدة يف هذا النف�سال.
الثانية  اإليزابيث  امللكة  تقوم  املقابل،  ويف 
كامربيدج،  ودوق��ا  وكاميال  ت�سارلز  والأم��ر 
ويليام وكيت بن�رش اأن�سطتهم واأعمالهم اخلرية 
عرب »تويرت« و»اإن�ستغرام« و»في�سبوك« من بن 

تطبيقات اأخرى.
الآن  من  الثنائي  �سركز  لل�سحيفة،  ووفقا 
ف�ساعدًا على الرتويج لعملهما من خالل مقاطع 
فيديو على الإنرتنت ومداخالت على التلفزيون 
يف و�سائل الإعالم التي يختارونها، ومن خالل 
الإنرتنت،  عرب   »Archewell« موؤ�س�سة  موقع 

والذي اأطلقوه ع�سية راأ�ض ال�سنة اجلديدة.

أكبر معمرة على وجه األرض 
تحتفل بعيد ميالدها

قالت قناة NHK، اإن ال�سيدة اليابانية كن تاناكا، التي 
تعترب اأكرب معمرة على وجه الأر�ض، احتفلت بعيد ميالدها 

ال�118.
عام  من  واعتبارا   ،1903 عام  يناير   2 يف  تاناكا،  ولدت 

2018، باتت حتمل لقب »اأقدم �سكان الأر�ض«.
ويف نوفمرب من العام املا�سي، ذكرت �سحيفة »ماينيت�سي«، 
اأن اأكرب معمرة على وجه الأر�ض، يجب اأن ت�سارك يف مايو 
يف  الألعاب  ل��دورة  الأوملبية  ال�سعلة  تتابع  يف   ،2021
طوكيو، ووفقا للخطة، �ستقطع تاناكا يف 11 مايو، 200 

مرت على كر�سي متحرك وبيدها ال�سعلة الأوملبية.
 8 من  الفرتة  يف  طوكيو،  يف  الأوملبية  الألعاب  و�ستجري 

يوليو اإلى23 اأغ�سط�ض عام 2021.

• اأكرب معمرة

استقالة وزيرة نمساوية إثر اتهامها 
بتزوير شهادتها الجامعية

والعائلة  العمل  وزي���رة  اأع��ل��ن��ت 
كري�ستن  النم�سا  يف  وال�����س��ب��اب 
من  �سنة  بعد  ا�ستقالتها  اأ�سباخر  
ت�سلمها مهامها، غداة اتهامها ب�رشقة 
واأو�سحت  ع��دة،  جامعية  اأع��م��ال 
اأ�سباخر املنتمية اإلى حزب امل�ست�سار 
يف  املحافظ،  كورتز  �سيبا�ستيان 
بهدف  من�سبها  من  ا�ستقالتها  بيان 
»حماية عائلتها«، منددة ب�»العدائية 
والهجمات«  ال�سيا�سي  والتالعب 

املوجهة �سدها ب�»قوة ل تطاق«.
��ه��م��ت ال���وزي���رة ال��ب��ال��غ��ة 37  واُتّ
وا�ستخدام  الأدبية  ب�»ال�رشقة  عامًا 
اقتبا�سات مغلوطة وجهل اأ�سول اللغة 
املاج�ستر  اأطروحة  يف  الأملانية« 
التي قدمتها يف 2006، على ما ورد 
يف  املتخ�س�ض  اخلبر  م��دون��ة  يف 
ال�سهادات  التزوير يف  ر�سد عمليات 
اجلامعية �ستيفان فيرب، وهي نالت 
»جيد  بدرجة  اجلامعية  �سهادتها 
جدًا« من جامعة العلوم التطبيقية يف 

»فيرنnنوي�ستات« قرب فيينا.
خمطوطة  عينها  التهامات  وطاولت 
»اأ�سلوب  عن  قدمتها  التي  الأطروحة 
البتكارية« يف مايو  ال�رشكات  اإدارة 
2020 جلامعة »براتي�سالفا التقنية« 
يف �سلوفاكيا يف اأوج الأزمة ال�سحية.

الوزيرة  قدمته  ما  اأن  فيرب  وكتب 
الهراء  م��ن  »حفنة  كونه  يعدو  ل 

�سفحة،   134 على  وال��ت��ف��اه��ات« 
ُخم�سها على الأقل ماأخوذ من م�سادر 
اأخرى من دون ن�سب القتبا�سات اإلى 
يف  مقالة  من  خ�سو�سا  اأ�سحابها، 

جملة »فورب�ض«.
املعار�سة،  م��ن  الن��ت��ق��ادات  واإث���ر 
ه��ذه  اأ���س��ب��اخ��ر  كري�ستن  »ن��ف��ت« 
كتبت  اأنها  موؤكدة  »التلميحات«، 
اأعمالها »بال�ستناد اإلى اأف�سل ما لدّي 

من معارف وقناعات«.
واأعلن امل�ست�سار النم�ساوي زبا�ستيان 
كورت�ض تعين عامل القت�ساد مارتن 
خلفًا  العمل  وزير  من�سب  يف  كو�رش 

لأ�سباخر.
معهد  ع��ام��ًا«   47« ك��و���رش  وي��ق��ود 

وهو  فيينا،  يف  املتقدمة  الدرا�سات 
القت�سادية  البحثية  املراكز  اأح��د 
اأ�ستاذ  اأنه  كما  النم�سا،  يف  الرائدة 
كو�رش  ويتولى  فيينا،  جامعة  يف 
املن�سب بعدما و�سل عدد العاطلن 
من  اأكر  اإلى  دي�سمرب  يف  العمل  عن 
يعني  ما  وه��و  �سخ�ض،  األ��ف   500
 ،%11 اإل��ى  البطالة  معدل  و�سول 
جائحة  ت��داع��ي��ات  ا�ستمرار  و�سط 
»كورونا«، كما يعمل نحو 417 األف 
مبوجب  خمف�سة  ب�ساعات  �سخ�ض 

خطة حكومية.
امل�ست�سار  مع  �سحايف  موؤمتر  ويف 
كو�رش  قال  املحافظ،  النم�ساوي، 
كورت�ض  عر�ض  ليقبل  يكن  مل  اإن��ه 
قرر  اأن��ه  اإل  العادية،  الظروف  يف 
للو�سع  نظرًا  امل�سوؤولية  هذه  تويل 
الباحث  وق��ال  احل��ايل،  القت�سادي 
امل�ستقل �سيا�سيًا »الأزمة القت�سادية 
اجلائحة  خلفتها  ال��ت��ي  العميقة 
وبالتايل  الوقت،  لبع�ض  �ست�ستمر 
ف��الب��د م��ن ال���س��ت��ع��ان��ة ب��اخل��ربة 

الالزمة«.
العليا  ال��درا���س��ات  معهد  ويتوقع 
من  اأع��ل��ى  البطالة  معدل  يظل  اأن 
م�ستويات ما قبل اجلائحة حتى عام 
�سيعمل  اأنه  اأكد  كو�رش  لكن   ،2024
على تق�سر هذه املدة عن طريق خلق 

املزيد من فر�ض العمل.

• كري�ستن اأ�سباخر

• الأمر هاري وميغان ماركل

األمير هاري وميغان ماركل يعتزالن 
شبكات التواصل االجتماعي

• اأكرب واٍد يف املجموعة

• وات�ساب

• هاتف

• كورونا حتت الختبار

• الكمامات

• ثعبان



بني  العالقة  و�صول  من  �صابقة  مقاالت  حذرت يف 
طريق  ال��ى  والتنفيذية  الت�رشيعية  ال�صلطتني 
م�صدود، نتيجة اندفاع الكثري من النواب وان�صياقهم 
االجتماعي،  التوا�صل  مواقع  ل�صغط  وخ�صوعهم 
جمل�س  انتخابات  لواقع  التام  احلكومة  وجتاهل 
حالة  من  الناخب  لدى  العام  واال�صتياء  االأم��ة، 

اجلمود التي تعي�صها البالد.
حالة التاأزمي التي تعي�صها البالد اجلميع م�صرتك 
بها، �صواء جمل�س االمة اأو احلكومة التي يقع عليها 
العبء االأكرب، النها هي من تقود البالد ويفرت�س 
دون  الوطن،  مل�صلحة  ت�رشفاتها  تخ�صع  ان  بها 
ملتنفذين  �صيا�صية  اأو  جتارية  مل�صالح  اعتبار 

يحققون اهدافهم على ح�صاب احلكومة ووزرائها!
ال�صحف  بها  تتحفنا  التي  والتحليالت  التكهنات 
لل�صارع  نب�س  ج�س  انها  يبدو  والتي  املحلية، 
او  احلالية  احلكومة  ق��ي��ام  بتوقع  واخل��ا���ص��ة 
القادمة، يف حال اال�صتقالة، باإطالة امد الت�صكيل 
احلكومي ملدة تزيد على ال�صهر وال�صهرين، لعل 
وع�صى تهداأ النفو�س وحتل امل�صاكل، تفكري عقيم 
على  ووزرائها  احلكومة  م�صلحة  تقدمي  على  يدل 
م�صلحة ال�صعب، الن ا�صاعة الوقت بهذا الت�صكيل 
وعدم  اجلمود  حالة  ا�صتمرار  الى  حتما  �صتوؤدي 
ازمة  منذ  البالد  تعي�صها  ا�صا�صا  التي  االجن��از 

كورونا ومازالت حتى هذه اللحظة.
اخليار ال�صحيح للحكومة هو قراءة نب�س ال�صارع 
الو�صع  مع  يتوافق  الت�صكيل مبا  واإعادة  الكويتي 
االندفاع  مواجهة  �رشورة  مع  اجلديد،  ال�صيا�صي 
الد�صتورية،  ل��الدوات  وفقا  للنواب  املربر  غري 
تع�صف  حالة  يف  للحكومة،  احل��ق  تعطي  التي 
الربملان، باللجوء الى كتاب عدم التعاون وترك 
الختيار  ورعاه،  الله  حفظه  االمري  ل�صمو  القرار 
الوطن  م�صلحة  يف  �صي�صب  �صك  بال  الذي  القرار 

واملواطن.
ر�صالة اخرية للنواب املنت�صني بالفوز: ان ا�صتمرار 
ذلك االندفاع لن يقدم �صيئا للمواطن وال للبالد، بل 
الى تعطيل م�صالح اجلميع با�صتجوابات  �صيوؤدي 
برملانية  وانتخابات  نتيجة،  حتقق  ال  فارغة 
مبكرة اخلا�رش فيها هو ال�صعب الذي �صئم �صعارات 
ان  دون  اخلادعة،  الرباقة  والتيارات  االح��زاب 

يلم�س فائدة مرجوة لذلك املواطن امل�صكني.
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حكايات

ولم  الدرس،  »اعرابي«  يستوعب  لم 
عقد  وح���اول  ال��م��اض��ي،  م��ن  يتعلم 
ان  اال  »ال��ش��اه��ب��ن��در«،  م��ع  صفقات 
أنا  نفسك،  »دّبر  له:  قال  الشاهبندر 

عندي معركة جديدة«.
االع���راب���ي أب��ل��غ ح��اش��ي��ت��ه، أن���ه لن 

بسبب  الشاهبندر،  مع  ثانية  يقف 
يسعى  وق��د  المتخاذلة،  مواقفه 
مع  ليلعب  اللعبة،  خيوط  تغيير  الى 
غضب...  يهمه  وال  األم���س،  أع���داء 

الشاهبندر!
... الشاهبندر محاصر من كل الجهات! 

... اللعبة!

 • جحا

العصفورة

آفاق

أ.د.نورية الرومي
@AlroumiDr

• تعهد نائب بإنهاء مشكلة أصحاب القسائم 
في المطالع مع تراخيص البناء، اال ان المشكلة 

لم تحل!
عن  طويلة  فترة  منذ  توقفت  التربية  وزارة   •
اآلن  حتى  تعلن  ولم  الجدد،  المعلمين  استقبال 

عن موعد جديد! 

بني  ملجاريها  العالقات  بعودة  فرحة  الكون  عمت 
فامل�صهد  قطر،  ودول��ة  ال�صعودية  العربية  اململكة 
املهيب ال�صطفاف ال�صيارات ليال على احلدود الفا�صلة 
بني البلدين مثري للم�صاعر. غنت �صعوب اخلليج غبطة 
ورق�صت فرحة وذكرت دولة الكويت والدور اجلبار الذي 
بذله ال�صيخ »�صباح االأحمد ال�صباح« وجهوده امل�صنية 
»قابو�س  ال�صلطان  ع�صيده  وكذلك  العالقات  عودة  يف 
بن �صعيد«، رحمهما الله، ويف غمرة الفرحة تطالعنا 
م�صدرها  ذكر  كما  لندن،  من  ال�صادرة  العرب  �صحيفة 
برمزها  ممثلة  الكويت،  دول��ة  على  بتهجم  الحقا، 
حفظه  ال�صباح«  االأحمد  »نواف  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
اأمري دولة الكويت  »اأزمة داخلية تفاجئ  الله، بقولها 
املنت�صي بنجاح و�صاطته بني قطر وال�صعودية«، احلمد 
لله اأنها اعرتفت بنجاحه، وعجبا ملوروث خربة العمل 
من  ينتظره  مبا  االأ�صقاء  �صلح  ن�صوة  بربط  ال�صحايف 
فما عالقة  بينهما،  �صبه  زوابع حني عودته، فال وجه 
احلنيف  اال�صالمي  ديننا  عليه  حثنا  الذي  اخلري  فعل 
واأو�صانا به ر�صول الله باأزمة متخيلة �صتفاجئ �صاحب 
ال�صمو حني عودته الأر�س الوطن؟ وهي ال تعلم اأن حبه 
اأر�س الكويت،  متلك زمام قلوب �صعبه وكل مقيم على 
بكذب  املهنة  و�رشف  ال�صحايف  العمل  م�صداقية  فاأين 
الربملاين  لل�رشاع  تلمز  ال�صحيفة  كانت  واإن  وافرتاء؟ 
وظواهرها  الدميقراطية  من  فهذا  بالكويت  ال��دائ��ر 
وقانونية  د�صتورية  موؤ�ص�صات  بلد  فالكويت  ال�صحية، 
واملعار�صة  ال�صلطات،  م�صدر  فيها  ال�صعب   فاعلة، 
الكويتية معار�صة تنويرية اإ�صالحية تن�صد االأف�صل، وال 
تهدف لقلب نظام احلكم اأ�صوة ببع�س الدول امل�صطهدة 
غري  وقوانينها  �صورية  د�صاتريها  الأن  ل�صعوبها، 
فهي حمفوظة  الكويت  على  ال�صحيفة  فلتطمئن  مفعلة، 
ووحدة  اأمريها  راية  الأفعالها اخلرية حتت  الله  بعني 
بتقدمي  االأزل  منذ  مرارا  له  التاريخ  �صهد  الذي  �صعبها 
لهم  يقبل  ومل  حكامه  عن  ودفاعا  لوطنه  فداء  االأرواح 
مل  ال�صحيفة  ف��اإن  واأخ���ريا،  االأي���ام.  من  يوما  بديال 
تدرك، بل فاتها، اأن الله �صبحانه خ�س منطقة اخلليج 
واجلزيرة العربية بخ�صو�صية ال مثيل لها يف العامل، 
وثقايف  وديني  واجتماعي  تاريخي  وتوحد  رواب��ط 
اللغة  لوحدة  اإ�صافة  وتراثي،  واقت�صادي  و�صيا�صي 
ال�صحيفة  على  في�صعب  وامل�صري،  والن�صب  واالأ�صل 

العبث بها اأو االقرتاب منها.

»فرحة الكون بعودة
مياه الخليج لمجاريها«

ارملة  البلوشي،  علي  اسد  كاظمية   •
 - عامًا   78  - �صموه  علي  حممد  عبدال�صمد 

�صيعت - ت: 94912766.
• علي حسن عباس ابل - 58 عامًا - �صيع 

- ت: 99070170.
• حسين علي حجي الشهاب - 69 عامًا 
 -  99717785  -  99209206 ت:   - �صيع   -

.99506667
54 عامًا  احمد محمد دخيل العوض،   •

- �صيع - ت: 67776992 - 66630250.
ارملة  السيف،  سيف  مبروك  جميلة   •
�صعيد في�صل بن �صبالن املطريي - 85 عامًا 

 - 66299990  - 97344432 - �صيعت - ت: 
.99673541 - 68885067

زوجة  خاجة،  محمد  حسين  زينب   •
عبدالله علي ح�صن حممد �صفر - 66 عامًا - 

�صيعت - ت: 66223383 - 66434005.
• بدرية حجي علي احمد المهدي، ارملة 
احمد ابراهيم ال�صفار - 90 عامًا - �صيعت - 

ت: 99766411.
• خالد سالم محمد االنصاري - 80 عامًا 

- �صيع - ت: 66099267 - 99065021.
• حماد محمد سالم العازمي - 42 عامًا 

- �صيع - ت: 94962010 - 99599112.

إنا هلل وإنا إليه راجعون

م��دي��ن��ة  ف����ي  ال��ت��ن��ف��س   •

م��وم��ب��اي ال��ه��ن��دي��ة ي��ع��ادل 
 ت��دخ��ي��ن ع��ل��ب��ت��ي��ن ون��ص��ف
من السجائر لشدة تلوث البيئة 

فيها.

سالحف صغيرة تنطلق نحو الحرية 
عند شاطئ إندونيسي

زوجة هاري
... لن تنال الجنسية

االأم��ري  زوج���ة  م��ارك��ل  ميغان  اأ���ص��اع��ت 
فر�صتها  ر�صميًا،  ه���اري،  ال��ربي��ط��اين 
لعدم  بريطانية«  »مواطنة  ت�صبح  اأن  يف 
ا�صتيفائها ال�رشوط املطلوبة يف احل�صول 
 3 العي�س  ت�صتلزم  والتي  اجلن�صية،  على 
اأال تتجاوز مدة  اأو  بريطانيا،  �صنوات يف 
وكانت  يومًا.   270 البالد  خارج  مكوثها 
ال�صابقة،  االأمريكية  املمثلة  م��ارك��ل، 
يف   2018 مايو  يف  هاري  االأمري  تزوجت 
وح�صلت  وند�صور،  بقلعة  زف��اف  حفل 
بالعام  الدائمة يف بريطانيا  االإقامة  على 
تقدم  اأن  حينها  باإمكانها  وك��ان  ذات��ه، 
على  للح�صول  الداخلية  ل��وزارة  طلبًا 

الربيطانية. اجلن�صية 
لقبي  على  اللذان ح�صال  الزوجان،  وف�صل 
دوق ودوقة �صا�صك�س من امللكة اإليزابيث، 
وتخليا  املالكة  العائلة  من  ين�صحبا  اأن 
امتيازات،  من  تخوله  وما  �صفاتهما  عن 
للعي�س  وانتقال   ،2020 مار�س  نهاية  يف 
مع ابنهما الطفل ارت�صي، يف ق�رش »�صانتا 
بحثًا  االأمريكية،  كاليفورنيا  يف  باربرا« 
م��وارد  على  واحل�صول  اخل�صو�صية  عن 
اأن  اأرادت ماركل  اإ�صافية، ويف حال  مالية 
حت�صل على اجلن�صية، عليها اأن تق�صي وقتًا 

اأطول يف بريطانيا، م�صتقباًل. 

وفاة آخر »طيارة بريطانية« 
شهدت الحرب العالمية الثانية

وهي  وادزورث،  اإليانور  الطيارة  توفيت 
احلياة  قيد  على  بريطانية  طيارة  اآخ��ر 
الثانية، عن عمر  العاملية  �صهدت احلرب 
�صانت  بريي  بلدة  يف  اأع��وام،   103 يناهز 
الربيطانية،  �صافولك  مبدينة  اإدم��ون��دز 
بطائرات  احلرب  اأثناء  وادزورث  وحلقت 
وان�صمت  و»هيلكات�س«،  »�صبيتفاير« 
م�صاعدة  تعمل  ك��ان��ت  ال��ت��ي  وادزورث 
مهند�س معماري، لقطاع »الطيار املتدرب 
مت   166 بني  من  اجل��وي  للنقل  امل�صاعد« 
العاملية  احلرب  اندالع  وبعد  اختيارهن، 
ب�صالح  التحقت   ،1939 ع��ام  الثانية 
ب�22  التحليق  من  بعدها  لتتمكن  الطريان 

طائرة خالل م�صوارها املهني.
ت�رشيحاتها  اآخ��ر  يف  وادزورث،  وقالت 
قبل رحيلها: كنت �صعيدة وقتها بالتدريب 
على الطريان جمانًا وكان حافزًا كبريًا يل، 
املختارات،  االأوائ��ل  ال�6  بني  من  جعلني 
واإلى  من  الطيارين  نقل  تدريبنا  وت�صمن 
هادنهام  مطار  اإل��ى  واأُر�صلنا  املطارات، 
االأول���ى  املرحلة  يف  باكنغهام�صري  يف 
واأنظمة  الطق�س  اأحوال  ومراقبة  للتدريب، 
التنقل،  وكيفية  املحرك  مثل  الطائرات 
ومتكنت من الطريان مبفردي بعد 12 �صاعة 
�صياتل  �صماء  يف  وحلقت  التدريب،  من 
على  وح�صلت  املتحدة،  واململكة  واأال�صكا 
رخ�صة طائرة مبحركني، وانتهت احلرب، 

وكان لدي 590 �صاعة طريان.

• هادي اجليار

مصرع شخصين في أسوأ عاصفة ثلجية 
تشهدها إسبانيا منذ عقود

ل��ق��ي ���ص��خ�����ص��ان ع��ل��ى االأق����ل 
واأن��ق��ذ  اإ�صبانيا،  يف  حتفهما 
داخل  عالقني  �صائقني  جنوٌد، 
التي  الثلوج  و�صط  �صياراتهم 
العا�صفة  اأثناء  بكثافة  ت�صاقطت 
فو�صى  حُم��دث��ًة  »فيلومينا«؛ 
اأنحاء  جميع  يف  النقل  بحركة 
العا�صمة  ت�صهد  فيما  ال��ب��الد؛ 
متر  ثلجية  عا�صفة  اأ�صد  مدريد 
مطار  واأُغ��ل��ق  ع��ق��ود،  منذ  بها 
مدريد ب�صبب العا�صفة؛ يف حني 
يف  بالتزلج  البع�س  ا�صتمتع 

عادة  ال��ذي  فيا«  »ج��ران  �صارع 
ال�صوارع  اأك��ر  اأح��د  يكون  م��ا 
يف  املرورية  باحلركة  ازدحامًا 

العا�صمة.
ام���راأة  اإن  ال�صلطات  وق��ال��ت 
داخل  حو�رشت  اأن  بعد  توفيت 
عن  نهر  مياه  وفا�صت  �صيارتها 
�صفتيه بالقرب من ملقا بجنوب 
حتفه  ُم�����رشد  ولقي  اإ�صبانيا، 
متجمدًا من الربد يف مدينة »قلعة 

اأيوب« �رشق البالد.
بيدرو  ال����وزراء  رئي�س  وكتب 

»دعونا  تويرت:  على  �صانت�صيث 
تعليمات  ونتبع  ال�صفر  نتجنب 
اأجهزة الطوارئ، دعونا نتوخى 
اأق�صى درجات احلذر يف مواجهة 

العا�صفة فيلومينا«.
امل�صغلة  ال�����رشك��ة  وق���ال���ت 
مدريد  مطار  اإن  البالد  ملطارات 
م�صاء  اأُغلق  ال��ذي  »باراخا�س« 
واأعلنت  مغلقًا،  �صيظل  اجلمعة 
الهيئة اإلغاء 50 رحلة على االأقل 
وتينرييفي  وملقا  مدريد  اإل��ى 

و�صبتة. 

وفاة الفنان هادي الجيار
متأثراً بإصابته بكورونا

نعت نقابة املهن التمثيلية يف م�رش، الفنان هادي اجليار، الذي 
كورونا  بفريو�س  باإ�صابته  متاأثرًا  اأم�س،  مبكرة  �صاعة  يف  تويف 
امل�صتجد. وكان اجليار اأعلن قبل اأيام قليلة عرب ح�صابه ال�صخ�صي 
على في�صبوك عن اإ�صابته بالفريو�س، لكن حالته ال�صحية تدهورت 
�رشيعًا، ما ا�صتلزم دخوله امل�صت�صفى.ولد اجليار يف اأكتوبر 1949 
وبداأ   ،1970 عام  امل�رشحية  للفنون  العايل  املعهد  يف  وتخرج 
م�صواره الفني مع الدراما التلفزيونية يف م�صل�صل »القاهرة والنا�س« 
الدمردا�س،  نور  اإخراج  »الكنز«  م�صل�صل  ثم  فا�صل،  حممد  اإخراج 
ليقطع بعد ذلك م�صوارًا طوياًل امتد قرابة اخلم�صة عقود. ومن اأبرز 
ولكن«  و»اأبناء..  البي�صاء«  »الراية  فيها  �صارك  التي  امل�صل�صالت 
و»املال والبنون« و»�صوق الع�رش« و»الع�صيان« و»ال�صوء ال�صارد« 

و»حق ميت« و»االأ�صطورة« و»كفر دلهاب«.

• �صوارع ا�صبانيا تغطيها الثلوج

ت��ت��داف��ع ع�������رشات ال�����ص��الح��ف 
من  حديثًا  خرجت  ال�صغرية، 
املحيط  يف  املوج  نحو  بي�صها 
فريق  م��ن  م���راأى  على  الهندي 
متنزه  يف  احليوانات  حلماية 
اإندوني�صي، ويجد بع�س  طبيعي 
التي  ال�صغرية  احليوانات  هذه 
اليد،  كف  حجم  ت��وازي  بالكاد 
فيحرك  ظهره  على  عالقا  نف�صه 
حم��اوال  اجت��اه  ك��ل  يف  زعانفه 

االأ�صخا�س  اأن  غري  االن��ق��الب، 
ال�صالحف  ح��م��اي��ة  امل��وك��ل��ني 
يف  ترتكها  حديثا  امل��ول��ودة 
حالها لتتعلم طريقة تدبر اأمرها 
وحتفظ  الطبيعة  يف  بنف�صها 
فيه  النور  راأت  ال��ذي  ال�صاطئ 
وقد تعود اإليه لتلقي بي�صها بعد 

عقود.
وي��و���ص��ح ح���ار����س ال��غ��اب��ات 
على  بيتريي  م��ريو  متنزه  يف 

جاوة  ال�رشقي جلزيرة  ال�صاحل 
»ال�صالحف  اأن  االإندوني�صية 
�صن  يف  بالغة  ت�صبح  البحرية 
ما  ف��اإذا  والع�رشين،  اخلام�صة 
اأطلقناها االآن، �صرناها جمددًا يف 
على  عاما   25 بعد  عينه  املكان 

االأرجح«.
موقع  ال�صواطئ  ه��ذه  وت�صكل 
االإب��ا���ص��ة الأج��ن��ا���س ع���دة من 

ال�صالحف البحرية 

• �صالحف اندوني�صيا ال�صغرية

قيادات نفطية
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