
يومية كويتية عربية �شاملةنحن جنر�ؤ على الكالم

بو أحمد: من هو شبيه ترامب في الكويت، 
سواء بتصريحاته العنترية على البوديوم وانفعاالته 

وقراراته وردود أفعاله الصبيانية وأفعال غربانه 
السود في مواقع التوافه بالتطبيل والرقص له، والردح 

والنباح على كل من يختلف معه بحروبه الشخصية 
وانتصاراته الوهمية، يحول كل من اختلف معه على 

أنه خالف مع النظام والدولة والمصلحة العامة. 
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الحكومة... ما استقالت
»الصحف واإلعالم التجاري« روجت الستقالة الحكومة... والمجلس قد يواجه »اإلبطال« في 20 الحالي

مسودن

الوكيح

عون: الحريري كّذاب
وزيارة تركيا بدون صفة

ان���ت�������ر ع��ل��ى 
التوا�صل  و�صائل 
االج����ت����م����اع����ي 
االجتماع  لقطات 
ب���ن ال��رئ��ي�����س 
مي�صال  اللبناين 
ع����ون ورئ��ي�����س 

حكومة ت�ريف االأعمال ح�صان دياب، قبل انعقاد 
املجل�س االأعلى للدفاع يف ق�ر بعبدا.

 وح�صب املقطع �صاأل دياب الرئي�س عون يف بداية 
الرئي�س  فرد  احلكومة،  ت�صكيل  ملف  عن  اللقاء 
عون  واتهم  تاأليف،  يوجد  ال  انه  قائاًل:  اللبناين 
وافتعال  بالكذب  احل��ري��ري  دي��اب  ح�صان  اأم��ام 
ت�صاريح كاذبة، قائاًل: هال ليك حظهن اللبنانين، 

وهال راح ع تركيا ما بعرف �صو بياأثر.

المواطنون يتهافتون على األسواق

قالت مديرة مكتب قناة �صوت العرب يف بريوت جوويل 
مارون اإن اللبنانين بداأوا يتهافتون على حمالت ال�صوبر 
من  ممكنة  كميات  اأكرب  ل�راء  العامة  واالأ�صواق  ماركت 
من  خماوف  و�صط  االأ�صا�صية،  واملواد  واللوازم  الطعام 
اأغلب  ان  واأ�صافت  ال�صامل،  واالإقفال  كورونا  فريو�س 

الب�صائع قد نفدت وخا�صة املواد الغذائية.
وكان جمل�س الدفاع االأعلى يف لبنان اأعلن حالة الطوارئ 
من  والع�رين  اخلام�س  اإلى  ع�ر  الرابع  من  ال�صحية 

ال�صهر احلايل.
ح�صان  االأعمال  ت�ريف  حكومة  رئي�س  قال  جهته  من 
ت�صددًا،  اأكرث  تدابري جديدة  اتخذت  احلكومة  اإن  دياب، 
لتفادي  بتطبيقها  واالأمنية  الع�صكرية  االأجهزة  مطالبًا 

ح�صول انهيار �صحي �صامل.

• االأرفف فارغة

• والثالجات نا�صفة • تزاحم على �راء املواد الغذائية

29 وزارة ال تعرف محاسبة المقصّرين و19 هيئة نسبها متدنية و21 شركة ال تحترم حقوق المساهم

62 جهة حكومية فشلت في تطبيق
مبادئ النزاهة وسيادة القانون

ك�صفت وثيقة ل�»ال�صاهد« عن مدى التزام 
متطلبات  بتحقيق  احلكومية  اجلهات 
تلك  عدد  بلغ  حيث  احلوكمة،  مبادئ 
 29 منها  حكومية،  جهة   62 اجلهات 
وزارة واإدارة حكومية و19 هيئة عامة 
موؤ�ص�صة  و15  ملحقة  ميزانيات  ذات 
عامة ذات ميزانيات م�صتقلة، ف�صاًل عن 
21 �ركة مق�صمة اإلى 4 �ركات مدرجة 
يف �صوق الكويت لالأوراق املالية و10 
الكويت  �صوق  يف  مدرجة  غري  �ركات 
تابعة  �ركات  و7  املالية  ل���الأوراق 

للقطاع النفطي.

وتراوحت ن�صبة تنفيذ مبادئ احلوكمة 
ال��وزارات  بع�س  و45٪ يف   30 بن  ما 
واأغلبها مت التق�صري يف مبداأ املحا�صبة 
وامل�صاءلة ومبداأ �صيادة القانون ومبداأ 
وامل�صوؤولية  اال�صتدامة  ومبداأ  النزاهة 
وهو  مبداأ  اأهم  عن  ف�صاًل  االجتماعية، 

حماية االأموال العامة.
اأما عن امليزانيات امل�صتقلة وعددها 
املبادئ  تطبيق  ن�صب  فرتاوحت   15
هناك  ول��ك��ن   ٪76 اإل���ى   ٪25 م��ن 
�ركة،   21 ال���  يف  حقيقية  كارثة 
فجميعها تقاع�صت يف حتديد املهام 

النزاهة  و�صمان  وامل�����ص��وؤول��ي��ات 
الرئي�صي  امل�صاهم  حقوق  واح��رتام 
وال  ال�ركة  اأداء  وحت�صن  وتعزيز 
امل�صالح  اأ�صحاب  لدور  ادراك  يوجد 
ما عدا هيئة اأ�صواق املال التي طبقت 

مبادئ احلوكمة بن�صبة ٪100.
ان من اأهم اأ�صباب االهتمام باحلوكمة 
م�صتوى  ت��دين  احلكومي  القطاع  يف 
وت��داخ��ل  احلكومية  اجل��ه��ات  اأداء 
و�صعف  وامل�صوؤوليات  ال�صالحيات 
امل�صوؤولية،  وغ��ي��اب  االنتاجية 
املنظومة  �صعف  ال��ى  ب��االإ���ص��اف��ة 

االف�صاح  م�صتوى  وت��دين  الرقابية 
وال�صفافية وت�صارب امل�صالح وظهور 
فال  واالإداري،  املايل  الف�صاد  حاالت 
من خالل  اال  ذلك  على  التغلب  ميكن 
وتطبيقها  احلوكمة  مبفهوم  االلتزام 
الذي  االأم��ر  احلكومي،  القطاع  يف 
احلكومية  اجلهات  اخ�صاع  ي�صتدعي 
والنظم  ال��ق��وان��ن  م��ن  ملجموعة 
تطوير  �صاأنها  من  التي  واالإج��راءات 
املنا�صبة  االأ�صاليب  واختيار  االأداء 
والربامج  اخلطط  لتنفيذ  والفعالة 

وزير اإلعالم أحال إدارة الوكالة للتحقيقوحتديد االأهداف وامل�صوؤوليات.

اأحال وزير االعالم وزير الدولة ل�صوؤون ال�صباب عبدالرحمن املطريي، نائب 
ملعرفة  التحقيق  الى  باحلادثة،  املعني  والفريق  »كونا«  وكالة  عام  مدير 
مالب�صات املو�صوع وحما�صبة املق�رين ل�صمان عدم تكرار مثل هذه االخطاء 

م�صتقبال، م�صددا على انه لن ي�صمح بتكرار هذه االخطاء.
ولعل اكرث ما تتعر�س له وكالة االأنباء الكويتية من انتقادات يعود اإلى فر�س 
االوامر من ادارة االعالم يف الديوان االأمريي والتي تربك العمل ومليئة باالخطاء 
�صفهية  اوامر  من  يناق�صها  وما  اخلربية،  املادة  وت�صطيح  وتاأخريها  املهنية 
طاملا ا�صقطها موظفو دائرة االعالم بالديوان على اداء الوكالة، وهذه لي�صت 
اأول مرة، فاأخطاء »كونا« كثرية خ�صو�صا فيما يتعلق باأخبار الديوان االأمريي.

الوطنية  الكويتية  الكفاءات  من  الع�رات  خروج  اإلى  »كونا«  �صيا�صات  واأدت 
واالنتقال  واال�صتقالة  املمنهج  التطفي�س  �صيا�صات  عرب  الرتاكمية  واخلربات 
الى وظائف اخرى واالهم من ذلك �صيا�صة القبول التي ترتكز على الرت�صيات 
ميت  ال  الذي  والنهج  القرارات  وكذلك  الوكالة  موظفي  لكبار  واملحا�ص�صات 

للمهنة ب�صلة، ما �صبب احباطا كبريا لدى العاملن.

أخطاء »كونا« فيما يخص 
الديوان األميري... كثيرة

30 ألف وحدة سكنية تواجه »عراقيل بيئية وفنية« ومواقع شركات

قطار »جنوب سعد العبداهلل«... يتوقف اضطراريًا
توقف قطار م�روع جنوب �صعد العبدالله 
االإ�صكاين ا�صطراريًا ب�صبب املعوقات التي 
األف   30 بناء  يهدد  ما  تقف يف طريقه، 

وحدة �صكنية.
وقالت م�صادر مطلعة ان هناك معوقات 
فنية وبيئية وجتارية اإ�صافة اإلى اأن�صطة 

قائمة يف امل�روع املخ�ص�س للبناء.
ودعا عدد من النواب اإلى �رعة تطبيق 

القانون واإزالة مواقع بع�س ال�ركات و»على البلدية �رعة 

تطبيق القانون«.
وطالب النواب البلدية باتخاذ موقف حا�صم 
من  املعطلة  االإ�صكانية  املدينة  هذه  يف 
القانون«، م�صددين على  »�ركات تتحدى 
�رورة اإلغاء تخ�صي�س االأرا�صي البديلة.

وعدم  »البلدية«  تقاع�س  وا�صتغربوا 
بع�س  تعديات  حول  للقانون  تطبيقها 
ال�ركات يف مدينة جنوب �صعد العبدالله.
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)ت�صوير فوؤاد ال�صيخ( • �صيارات االأجرة... زحمة

زادت من االختناقات في الشوارع

»األجرة الجوالة«... تربك المرور
االختناقات  فعادت  ال�صوارع،  يف  املركبات  لتزاحم  االأجرة  �صيارات  عادت 
اإذ انها ت�صبب »ربكة مرورية« غري م�صبوقة و�صط تفرج دوريات  املرورية، 
املفاجئ  الوقوف  من خالل  باحلوادث  يت�صببون  �صائقيها  ان  كما  امل��رور، 

للزبون.
ورغم ان اإدارة املرور حددت طبيعة عمل هذه ال�صيارات و�صّددت على االلتزام 
ب�»العداد«، لكن ما يح�صل حاليًا هو اأن الت�صعرية يحددها �صائق االأجرة وذلك 

لعدم وجود رقابة م�صددة من قبل دوريات املرور.
�س3

سلطان عمان يضع آلية النتقال 
والية الحكم وتعيين ولي العهد

ط��ارق،  بن  هيثم  عمان  �صلطان  اأ�صدر 
ق�صى  �صامين،  �صلطانين  مر�صومن 
االأ�صا�صي للدولة،  االأول باإ�صدار النظام 
جمل�س  قانون  باإ�صدار  الثاين  وق�صى 
االأنباء  وكالة  ذكرته  ملا  وفقًا  ُعمان، 

العمانية اأم�س.
 2021 لعام   6 رق��م  املر�صوم  وت�صمن 
جديد  اأ�صا�صي  نظام  باإ�صدار  القا�صي 
وم�صتقرة  حمددة،  اآلية  »و�صع  للدولة 
النتقال والية احلكم يف ال�صلطنة وو�صع 
مهامه  وبيان  العهد  ويل  تعين  اآلية 
واخت�صا�صاته والتاأكيد على مبداأ �صيادة 
كاأ�صا�س  الق�صاء  وا�صتقالل  القانون 

للحكم يف الدولة«. 

معاهد الدراسات التي تحّرض على الشغب 
تقودها جهات استخباراتية

بايدن اختار مدير معهد بحوث لتولي وكالة االستخبارات األميركية

حتكم  التي  الدرا�صات  معاهد  ان  تبن 
ال�صغب  اث���ارة  على  وحت��ّر���س  ال��ع��امل 
ا�صتخباراتية،  جلهات  تابعة  والفو�صى 
املنتخب  االأمريكي  الرئي�س  اختار  فقد 
ملن�صب  درا�صات  معهد  مدير  بايدن  جو 
ال�  االأمريكية  اال�صتخبارات  وكالة  مدير 
C.I.A، اإذ ان مراكز الدرا�صات والبحوث 

هي التي حترك اال�صطرابات يف الدول من 
خالل التحري�س على مواجهة االأنظمة.

وه��ذا م��وؤ���ر ل��ع��ودة اح��ي��اء دور هذه 
ال�صيا�صة  يخدم  فيما  البحثية  املراكز 
االأم��ريك��ي��ة اخل��ارج��ي��ة م��ن خ��الل عمل 
الدول  من  كثري  يف  البحثية  الدرا�صات 
وهي  واالأبحاث  الدرا�صات  عباءة  حتت 

امل�صالح  يخدم  مبا  ولكن  كذلك  فعاًل 
لها  ويوؤمن  اال�صتخباراتية  االأمريكية 
لفهم  املهمة  واالح�صاءات  املعلومات 
رجال  وبالتايل  ال���دول،  لهذه  اأعمق 
هذه  اأداء  على  االأق��در  هم  اال�صتخبارات 

املهمة.
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• سائقوها كسروا القوانين ويتسببون بحوادث... و»العّدادات« مو شّغالة

واالع��الم  »ال�صحف  على  الطريق  اأم�س،  ال���وزراء  جمل�س  قطع 
التجاري« التي ظلت تروج باأن احلكومة ا�صتقالت، اإال اأن احلكومة 

باجتماعها اأم�س االثنن مل يذكر مو�صوع اال�صتقالة من عدمها.
ا�صتقالت  اأن احلكومة  التجاري« تروج  »ال�صحف واالعالم  وكانت 
اأنها �صتقدم ا�صتقالتها يوم ال�صبت  اأخذت تردد  وانتهى االأمر، ثم 
اأو االأحد اأو االثنن، وان هناك اجتماعًا لرفع كتاب عدم التعاون، 
واأخريًا تبن اأن كل هذه االأخبار كاذبة، فاحلكومة »ما ا�صتقالت« 

وم�صتمرة يف اأداء عملها.
وقال مراقبون اإن حالة االحتقان يف جمل�س االأمة لن تنتهي حتى لو 
تغريت احلكومة واإن الو�صع لي�س له عالقة باحلكومة اجلديدة، 
بل بتبعات انتخابات جمل�س 2020 وانتخابات الرئا�صة واللجان.

وبالرغم من كل ما اأثارته »ال�صحف واالعالم التجاري« عن ا�صتقالة 
احلكومة اإال اأن هذه االخبار املوجهة �رعان ما تال�صت وتبخرت مع 
توقعات حكم املحكمة الد�صتورية يف الع�رين من ال�صهر احلايل 

وما �صينجم عنه اثر الطعون االنتخابية ملجل�س االأمة 2020، وهذا 
يعني ان جمل�س االأمة مهدد باأن يكون »مبطل 3«.

ببطالن  اإثرها  على  املواطنون  طالب  التي  االأ�صباب  وتعددت 
العملية االنتخابية، بن عدم رفع الكمامات الواقية من فريو�س 
كورونا اأو النقاب من قبل الن�صاء خالل الت�صويت، للتاأكد من 

مطابقة الهوية مع من تديل ب�صوتها.
على  امل�رفة  اللجان  روؤ���ص��اء  با�صتجواب  طالبوا  كما 

االنتخابات، و�صوؤالهم عن ذلك، وتوجيه اليمن املتممة لهم 
يف خ�صو�س هذه اجلزئية، اإ�صافة اإلى املالحظات واملذكرات 

الد�صتورية القانونية التي رفعت اإلى املحكمة الد�صتورية.
وكانت املحكمة الد�صتورية تلقت عددا من الطعون االنتخابية 
مقدمة من بع�س املر�صحن الذين طالبوا يف طعونهم باإعادة 
باب  اإغ��الق  قبل  وذل��ك  االنتخابات،  وبطالن  االأ���ص��وات  فرز 

الطعون االنتخابية يوم االثنن املقبل.

• ال�صلطان هيثم بن طارق

• جانب من المشروع

الداهوم استقبل المسؤول السياسي 
في السفارة األميركية بالكويت

مكتبه،  الداهوم، يف  بدر  النائب  ا�صتقبل 
الواليات  �صفارة  يف  ال�صيا�صي  امل�صوؤول 
املتحدة االأمريكية يف الكويت بات ريدي.

• الداهوم لدى ا�صتقباله بات ريدي

لبنان أعلن الطوارئ الصحية 
• احلريري• عون
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• �سمو ويل العهد

ولي العهد يشمل برعايته اليوم 
المباراة النهائية لكأس سموه 

بين فريقي الكويت والقادسية
ي�شمل �شمو ويل العهد ال�شيخ م�شعل الأحمد برعايته املباراة النهائية 
التي تقام على كاأ�س �شموه بني فريقي نادي الكويت الريا�شي ونادي 

القاد�شية الريا�شي.
وقد اأناب �شموه وزير الإعالم وزير الدولة ل�شوؤون ال�شباب عبدالرحمن 
م�شاء  ال�شابعة  ال�شاعة  يف  النهائية  املباراة  حل�شور  املطريي  بداح 

اليوم الثالثاء على ا�شتاد جابر الأحمد الدويل.

»البلدية«: الكشف على 855 محاًل 
وتوجيه 350 إنذارا وتنبيها 

اأكد مدير فرع بلدية حمافظة حويل 
اأحمد الهزمي اأن اجلولت امليدانية 
الرقابية  ال��ف��رق  نفذتها  التي 
بلدية  بفرع  الإدارات  مبختلف 
دي�شمرب  �شهر  خ��الل  املحافظة 
ع��ن حترير  اأ���ش��ف��رت  امل��ا���ش��ي 
وتوجيه 350  خم��ال��ف��ة،   185
بال�شكن  لبقالت  وتنبيها  اإن��ذارا 
املوازية  والأ�شواق  ال�شتثماري 
 855 على  الك�شف  بعد  واملطاعم 

حماًل. 
ال��ف��رق  اأن  ال���ه���زمي  وق�����ال 
الإدارات  مبختلف  ال��رق��اب��ي��ة 

من  كثفت  املحافظة  بلدية  بفرع 
على كافة  امليدانية  جولتها 
باملجمعات  التجارية  الأن�شطة 
واملطاعم  واملقاهي  والبقالت 
العاملني  ال��ت��زام  م��ن  للتاأكد 
ال�شحية  ال�شلطات  بتعليمات 
والتدابري  الإج���راءات  باتخاذ 
بارتداء  والحرتازية  الوقائية 
والتباعد  والكمامات  القفازات 
اجل�����ش��دي ل��ت��ج��ن��ب ان��ت�����ش��ار 
ف�شال عن  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س 
بلوائح  التزامهم  م��ن  التاأكد 

البلدية.  واأنظمة 

أسفرت عن نتائج طيبة توجت بتوقيع »بيان العال«

مجلس الوزراء: صاحب السمو قام بجهود مخلصة في القمة الخليجية

العبدالله  �شعد  جنوب  م�رشوع  يواجه 
م�شاكل بيئية وجتاوزات مل تتم ازالتها 
األف وحدة   30 الآن، فيما لتزال  حتى 
الهيئة  بانتظار احلل، وكانت   �شكنية 
العامة للبيئة قالت اإنها �شتتخل�س من 
الإطارات املوجودة �شمن موقع م�رشوع 
مدينة جنوب �شعد العبدالله الإ�شكاين، 
العامة  للموؤ�ش�شة  الر����س  وت�شليم 

للرعاية ال�شكنية خالل �شنة.
ح��ول  ت��ق��ري��ره��ا  يف  الهيئة  وق��ال��ت 
مع  للتعامل  املتكاملة  املنظومة 
يخ�س  ما  اإن  الكويت،  يف  النفايات 
مردم ارحية لالإطارات فاإنه يعترب اأكرب 
العامل،  يف  ال�شيارات  لإطارات  مقربة 
حيث يقع يف منطقة ارحية »ال�شليبية« 
عدد  وو���ش��ل  ال��ك��وي��ت،  مدينة  غ��رب 

الإطارات يف املردم الى نحو 57 مليون 
اطار قدمي، وبينت اأنها ت�شلمت ر�شميًا 
الهيئة  من  امل�شتعملة  الإط��ارات  موقع 
قرار  وف��ق  وذل��ك  لل�شناعة،  العامة 
جمل�س الوزراء ب�شاأن حتويل م�شوؤولية 
الإطارات، حيث  من  التخل�س  ا�شتكمال 
البلدية  مع  بالتعاون  الهيئة  تقوم 
العامة  واملوؤ�ش�شة  ال�شناعة  وهيئة 
م�شكلة  من  لالنتهاء  ال�شكنية  للرعاية 
لت�شليمها  ���رشي��ع��ة  ب��ف��رتة  امل����ردم 

ل�»ال�شكنية«.
اإن  قال  احلجرف  مبارك  النائب  وكان 
جميع  لإزالة  ال�شعبية  اللجنة  مطالب 
والأمنية  والبيئية  الفنية  املعوقات 
والأن�شطة املجاورة املوؤثرة على �شحة 
و�شالمة املواطنني يف م�شاريع ال�شكنية 

مبنطقة جنوب �شعد العبدالله م�شتحقة 
األف   30 من  اأك��ر  لتوفري  و���رشوري��ة 
الذي  امل�رشوع  هذا  يف  �شكنية  وح��دة 
واأهم  ال�شكن  لأزم��ة  �رشيعًا  حاًل  يعد 
امل�شاكل التي يعاين منها املواطنون، 
اأنه والتزامًا بق�شمنا  واأ�شاف احلجرف 
وقعناه  ال��ذي  بامليثاق  لهم  وعهدنا 
واإزال��ة  نف�س  اآخر  حتى  معهم  �شنكون 
امل�رشوعات  تلك  لتنفيذ  التجاوزات 
حماية  ي��ح��اول  متنفذ  اأي  و�شنمنع 
جتاوزاته بدعم احلكومة وتراخيها عن 
كما ونحذر احلكومة  القانون،  تطبيق 
اإهمالها وتراخيها لإزالة جميع  اأن  من 
املعوقات املذكورة يرجع اإلى �شل�شلة 
من الخفاقات الإدارية والقانونية التي 

تعود لعدة حكومات متتالية.

مشروع جنوب سعد العبداهلل... يواجه عقبات

الرتاخي�س التي مت اإلغاوؤهاالنوع
91.854ت�شاريح
33.414وافدة 

44.264تراخي�س
30.700ملفات

»القوى العاملة« تلغي بعض 
البيانات القديمة

للقوى  العامة  بالهيئة  والإعالم  العامة  العالقات  اإدارة  مدير  اأفادت 
العاملة اأ�شيل املزيد بقيام الهيئة باإطالق النظام الآيل اجلديد والذي 
�شيخدم �رشيحة كبرية من امل�شتفيدين من خدمات هذا النظام وت�شهيل 
باإلغاء  قامت  املعلومات  نظم  اإدارة  اأن  اإل��ى  واأ�شارت  اإجراءاتهم، 
الآيل  النظام  عمل  حت�شني  بهدف  وذل��ك  القدمية،  البيانات  بع�س 
وتوفري الوقت واجلهد على املراجع مبا ي�شمن له ال�رشعة وال�شهولة 
بالإجراءات، فتم اإلغاء جميع امللفات القدمية والتي لي�س لها عمالة 
حمددة والرتاخي�س وت�شاريح العمل املنتهية ومل يتقدم �شاحب العمل 

لإلغائها، وبع�س العمالة املنتهية اإقامتها وغادرت البالد.

»البلدية« لم تطبق القانون على بعض الشركات  ولم تقم بإزالة التجاوزات

• م�رشوع جنوب �شعد العبدالله

ع��ق��د جم��ل�����س ال������وزراء اج��ت��م��اع��ه 
ق�رش  يف  ام�س  ظهر  بعد  الأ�شبوعي 
�شباح  ال�شيخ  �شمو  برئا�شة  ال�شيف 
اخل��ال��د رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
مب�شاعر  ال��وزراء  جمل�س  وا�شتعر�س 
اأعمال  نتائج  والرت��ي��اح  الع��ت��زاز 
ملجل�س  والأربعني  احلادية  ال��دورة 
»قمة  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 
�شباح«  وال�شيخ  قابو�س  ال�شلطان 
املا�شي  الثالثاء  ي��وم  عقدت  التي 
العربية  باململكة  العال  مدينة  يف 
وزير  �رشح  ال�شدد  وبهذا  ال�شعودية 
النا�رش  د.اأحمد  ال�شيخ  اخلارجية 
يف  م�شاركته  نتائج  ال��وزراء  ملجل�س 
املرافق  الوفد  �شمن  ال��دورة  اأعمال 
كلمة  وفحوى  الأمري  ال�شمو  ل�شاحب 
دولة الكويت التي األقاها �شموه اأمام 
القمة وما ت�شمنه بيان العال والبيان 
من  القمة  ع��ن  ال�����ش��ادران  اخلتامي 
اخلرية  وامل�شاعي  باجلهود  اإ�شادة 
الكويت  اأمري  بذلها  التي  واملخل�شة 

الراحل �شمو ال�شيخ �شباح الأحمد طيب 
الأ�شقاء  بني  ال�شدع  ل��راأب  ث��راه  الله 
والثناء والتقدير جلهود �شاحب ال�شمو 

اأمري البالد ال�شيخ نواف الأحمد .
خال�س  عن  ال��وزراء  جمل�س  عرب  وقد 
املخل�شة  للجهود  والتقدير  ال�شكر 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بها  قام  التي 
نواف الأحمد يف القمة اخلليجية مكمال 
ال�شيخ  الراحل  الأم��ري  �شمو  مل�شاعي 
وما  ث��راه  الله  طيب  الأح��م��د  �شباح 
توجت  طيبة  نتائج  من  عنه  اأ�شفرت 
يف  امل�شاركة  الوفود  روؤ�شاء  بتوقيع 
العال«  »بيان  على  اخلليجية  القمة 
والبيان اخلتامي للقمة وكانت مو�شع 
الكويتي  لل�شعب  واع��ت��زاز  ارت��ي��اح 

اخلليج  دول  �شعوب  وك��اف��ة  خا�شة 
لإجنازات  مهمة  اإ�شافة  من  ت�شكله  مبا 
جمل�س التعاون عك�شت روح امل�شوؤولية 
على  وحر�شهم  قادتها  لدى  العالية 
مظاهر  جميع  واح��ت��واء  الت�شامن 
ال�شوائب  كل  واإزالة  الطارئة  الحتقان 
جمل�س  م�شرية  تعيق  التي  والعقبات 
التعاون اخلليجي وتهدد اأمن وا�شتقرار 
هذه املنطقة ووعيهم مبخاطر املرحلة 
التي  اخلطرية  وحتدياتها  الراهنة 
وقوته  حلمته  ا�شتعادة  ت�شتوجب 
وحتقيق املزيد من التالحم والتما�شك 
وتر�شيخ اأوا�رش الأخوة اخلليجية وكل 
ما من �شاأنه الرتقاء بالعمل امل�شرتك 
ما  والزدهار  بالرخاء  املنطقة  لتنعم 
والثقة  الطماأنينة  من  املزيد  اأ�شفى 

دول جمل�س  اأبناء  نفو�س  والعتزاز يف 
التعاون اخلليجي.

رئي�س  �شمو  تقدم  ال�شياق  هذا  و�شمن 
عن  ونيابة  با�شمه  ال���وزراء  جمل�س 
لوزير  التهنئة  بخال�س  ال����وزراء 
النا�رش  اأحمد  د.  ال�شيخ  اخلارجية 
مبنا�شبة تكرميه مبنحه »و�شام الكويت 
ذو الو�شاح من الدرجة الأولى« من قبل 
جلهوده  تقديرا  الأمري  ال�شمو  �شاحب 
يف  الإيجابي  ودوره  الدوؤوبة  املميزة 
كويتنا  خدمة  يف  وتفانيه  عمله  جمال 
تنمية  يف  امل�شهود  ودوره  احلبيبة 
تربط  التي  الأخوية  العالقات  اأوا�رش 
ال��دول  من  باأ�شقائها  الكويت  دول��ة 
اخلليجية والعربية �شعيا نحو حتقيق 
مكانتها  وتعزيز  خا�شة  امل�شاحلة 

له  متمنيا  وعامليا  وعربيا  خليجيا 
عطائه  موا�شلة  يف  والتوفيق  النجاح 

املخل�س خلدمة الكويت.
ال�شحة  ���رشح وزي��ر  اآخ��ر  وم��ن جانب 
للمجل�س  ال�شباح  با�شل  د.  ال�شيخ 
جراء  الوبائي  الو�شع  م�شتجدات  اآخر 
تف�شي فريو�س كورونا على امل�شتويني 
ال��ع��امل��ي والإق��ل��ي��م��ي وب���الإج���راءات 
الحرتازية املتخذة ملنع دخول �شاللة 
كورونا اجلديدة للبالد والتي انت�رشت 
كما  العامل  دول��ة يف   30 من  اأك��ر  يف 
ال�صحي  بالو�صع  علما  املجل�س  اأحاط 
لتنفيذ  اجلارية  وباخلطوات  البالد  يف 
ح�شب   »19 »كوفيد  �شد  التطعيم  خطة 

املراحل.
وق���د دع���ا جم��ل�����س ال������وزراء ك��اف��ة 

املواطنني واملقيمني اإلى عدم الرتدد 
يف تلقي اللقاح نظرا خلطورة الأو�شاع 
ال�شاللة اجلديدة  ال�شحية بعد تف�شي 
مت�شارع  ب�شكل  كورونا  فريو�س  من 
العودة  �شاأنه  من  ما  كل  ولتحقيق 

الآمنة للحياة الطبيعية.
ت��دار���س جمل�س  اآخ���ر  وم��ن ج��ان��ب 
�شمن  ال���واردة  التو�شية  ال���وزراء 
حم�����رش اج��ت��م��اع جل��ن��ة ال�����ش��وؤون 
القت�شادية ب�شاأن التقرير املقدم من 
حول  العاملة  للقوى  العامة  الهيئة 
تنفيذا  اإج��راءات  من  اتخاذه  مت  ما 
ت�شجيل  ب�شاأن  الوزراء  جمل�س  لقرار 
الإدارة  ل���دى  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ع��ق��ود 

لديها. املخت�شة 
التقرير  ثم اطلع جمل�س الوزراء على 
للهيئة  ال��ث��اين  ال�����ش��ن��وي  ن�����ش��ف 
 2019 لعام  الف�شاد  ملكافحة  العامة 
واملت�شمن اجلهود التي بذلتها الهيئة 
والتحقيق  الف�شاد  ك�شف  نطاق  يف 
املالية  ال��ذم��ة  اإق������رارات  وت��ل��ق��ي 
كما  ومكافحته  الف�شاد  من  والوقاية 
الهيئة  عمل  اعرت�س  ما  التقرير  ر�شد 
وما  معوقات  م��ن  امل��ج��الت  ه��ذه  يف 
التي  واملقرتحات  �شلبيات  من  وجدته 
على  التغلب  اأجل  من  الهيئة  ارتاأتها 
تلك  اأ�شباب  واإزال���ة  املعوقات  ه��ذه 

ال�شلبيات.
�شكره  عن  ال��وزراء  اأع��رب جمل�س  وقد 
الهيئة  تبذلها  التي  للجهود  وتقديره 
اأج��ل  م��ن  الف�شاد  ملكافحة  العامة 
تنفيذ مهامها وكل ما من �شاأنه تر�شيخ 
املناخ  وتهيئة  الف�شاد  مكافحة  ثقافة 
خطط  م�شتهدفات  لتحقيق  املنا�شب 
اإلى  يتطلع  والتي  املن�شودة  التنمية 

ثمارها �شائر املواطنني.

• على المواطنين عدم التردد في تلقي اللقاح نظرًا لخطورة األوضاع الصحية

 • �شمو رئي�س الوزراء مرتئ�شًا الجتماع ام�س

 السلطان هيثم بن طارق يشيد 
بدور سمو األمير الراحل الشيخ صباح 

األحمد في دعم المسيرة الخليجية 
اأ�شاد �شلطان عمان ال�شلطان هيثم بن طارق اأم�س بالدور 
الذي قام به �شمو ال�شيخ �شباح الأحمد، طيب الله ثراه، 

يف دعم م�شرية جمل�س التعاون اخلليجي.
بن  هيثم  ال�شلطان  ان  العمانية  الأنباء  وكالة  وذكرت 
ال��وزراء  جمل�س  لجتماع  تروؤ�شه  خ��الل  اأ�شاد  ط��ارق 
العماين »بالدور الرائد الذي قام به املغفور له باإذن 
طيب  الأحمد  �شباح  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  تعالى  الله 
الله ثراه يف دعم امل�شرية اخلليجية حتقيقا لطموحات 

�شعوبها«.
»بالقمة  الجتماع  خالل  هيثم  ال�شلطان  اأ�شاد  كما 
العربية  باململكة  م��وؤخ��را  عقدت  التي  اخلليجية 
حتقق  وما  اإجناحها  يف  �شاهمت  والتي  ال�شعودية 
دول  التفاهم بني  اإيجابية على �شعيد  نتائج  فيها من 

اخلليجي«. التعاون  جمل�س 

• ال�شيخ اأحمد النواف م�شتقباًل ال�شفرية الرتكية لدى البالد

احلر�س  رئي�س  نائب  بحث 
متقاعد  اأول  الفريق  الوطني 
اأم�س  النواف  اأحمد  ال�شيخ 
م���ع ���ش��ف��رية اجل��م��ه��وري��ة 
ال��رتك��ي��ة ل����دى ال��ك��وي��ت 
املوا�شيع  كويتاك  عائ�شة 
بني  امل�شرتك  الهتمام  ذات 

لبلدين. ا
وق���ال احل��ر���س ال��وط��ن��ي يف 
ال�شيخ  ان  ���ش��ح��ايف  ب��ي��ان 
بال�شفرية  النواف رحب  اأحمد 
الرتكية، م�شيدا بدور ال�شفارة 
العالقات  دع��م  يف  الرتكية 
موؤكدا  البلدين،  بني  املتميز 
عمق العالقات التاريخية بني 
الكويت واجلمهورية الرتكية.

ال�شفرية  قدمت  جانبها  ومن 
النواف  اأحمد  لل�شيخ  الرتكية 
ح�شوله  مبنا�شبة  التهنئة 

ال�شيا�شية  القيادة  ثقة  على 
وتعيينه نائبا لرئي�س احلر�س 

الوطني.

أحمد النواف بحث مع السفيرة التركية 
المواضيع  ذات االهتمام المشترك 

• نائب وزير اخلارجية اأثناء ا�شتقباله �شفري تون�س
ال��ت��ق��ى ن��ائ��ب وزي����ر اخل��ارج��ي��ة خ��ال��د 
اجلمهورية  �شفري  م��ع  م�����س  اأ اجل��ارال��ل��ه 
الها�شمي  ال�شفري  الكويت  لدى  التون�شية 
لدى  عمله  مهام  ا�شتالم  مبنا�شبة  عجيلي 
ا�شتعرا�س  ال��ل��ق��اء  خ��الل  مت  اذ  ال��ب��الد، 

بني  الثنائية  ال��ع��الق��ات  اأوج���ه  م��ن  ع��دد 
الأو�شاع  تطورات  ل��ى  اإ اإ�شافة  البلدين، 

والدولية.  القليمية  ال�شاحتني  على 
ل�شوؤون  اخلارجية  وزير  م�شاعد  اللقاء  ح�رش 

مكتب نائب الوزير ال�شفري اأيهم العمر.

نائب وزير الخارجية التقى 
السفير التونسي 

تسجيل 527 إصابة جديدة وحالتي وفاة 
»الصحة«: شفاء 366... 

وإجمالي المتعافين 149373 
عن  ال�����ش��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
جديدة  اإ�شابة   527 ت�شجيل 
امل�شتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س 
ال�����ش��اع��ات  يف   »19 »ك��وف��ي��د 
بذلك  لريتفع  املا�شية  ال�24 
امل�شجلة  احلالت  عدد  اإجمايل 
يف   154841 اإل���ى  ال��ب��الد  يف 
وفاة  حالتي  ت�شجيل  مت  حني 
لي�شبح  باملر�س  اإ�شابتها  اإثر 
جمموع حالت الوفاة امل�شجلة 

945 حالة. حتى ام�س 
با�شم  الر�شمي  املتحدث  وقال 
ال�شند  عبدالله  د.  ال���وزارة 
ع��دد  ان  ل���»ك��ون��ا«  ل��وك��ال��ة 
الطبية  ال��رع��اي��ة  يتلقى  م��ن 
املركزة  العناية  اأق�شام  يف 
بذلك  لي�شبح  حالة   50 بلغ 
التي  للحالت  الكلي  املجموع 
اإ�شابتها مبر�س »كوفيد-  ثبتت 

الرعاية  تتلقى  ومازالت   »19
4523 حالة. الطبية الالزمة 

واأ�شاف ان عدد امل�شحات التي 
مت اجراوؤها يف ال�شاعات ال�24 
م�شحة   10087 بلغ  املا�شية 
الفحو�شات  جم��م��وع  ليبلغ 

1337514 فح�شا.
 واأعلنت الوزارة عن �شفاء 366 
بفريو�س  ال���ش��اب��ة  م��ن  حالة 
 »19 »كوفيد  امل�شتجد  كورونا 
املا�شية  ال�24  ال�شاعات  يف 
ل��ريت��ف��ع ب��ذل��ك اإج��م��ايل ع��دد 
اإل���ى  ال���ب���الد  امل��ت��ع��اف��ني يف 

.149373
ل���»ك��ون��ا«  ب��ي��ان  وق��ال��ت يف 
احلالت  تلك  متاثل  تاأكد  انه 
الفحو�شات  اإجراء  بعد  لل�شفاء 
واخل��ط��وات  ال��الزم��ة  الطبية 

املتبعة يف هذا ال�شاأن.
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• البحث عن زبون • �سيارات باجلملة

• �سباق نحو الزبون

• فو�سى �سيارات الأجرة

• زحمة

• كيف منحت إدارة المرور تصاريح ألشخاص ال ينطبق 

عليهم شرط إجادة اللغتين العربية واإلنكليزية محادثة؟

• سيارات األجرة زادت من حدة المشكلة المرورية 

في شوارع الكويت

(ت�سوير فوؤاد ال�سيخ)

عادت �سيارات الأجرة اجلوالة اإلى �سابق عهدها، بعد 
ن�ساطها  با�ستئناف  ال�سحية  ال�سلطات  لها  �سمحت  اأن 
وع��ادت  ك��ورون��ا،  جائحة  تف�سي  ب�سبب  توقف  اإث��ر 
الختناقات كما كانت، رغم انه خالل فرتة املنع كانت 
احلركة طبيعية، اإل ان غالبية �سيارات الأجرة تت�سبب 
للزبون  املفاجئ  التوقف  ب�سبب  ال�سوارع  يف  ب�»ربكة« 
الذي يقف يف ال�سارع، يف اإطار التناف�س على الزبائن.
ورغم ان ادارة املرور حددت طبيعة عمل هذه ال�سيارات، 
و�سددت على اللتزام ب�»العداد«، لكن ما يح�سل حاليًا 
لعدم  وذلك  الأجرة،  �سائق  يحددها  الت�سعرية  ان  هو 

وجود رقابة م�سددة من قبل دوريات املرور.
على  احل�سول  حددت  للمرور  العامة  الإدارة  وكانت 
الت�رصيح  ان  اأهمها  ومن  الطلب،  حتت  اجرة  ت�رصيح 
تبا�رص  موؤ�س�سة  اأو  مبكتب  العاملني  لل�سائقني  ي�رصف 
يف  العمل  ترك  عند  الت�رصيح  وينتهي  الن�شاط  هذا 
العامة  الدارة  ا�سرتطت  كما  املوؤ�س�سة،  اأو  املكتب 
اأن يكون �ساحب الت�رصيح حا�ساًل على رخ�سة  للمرور 
والإنكليزية  العربية  باللغتني  وملمًا  عامة  قيادة 

حمادثة.
املعلنة  بال�رصوط  للمرور  العامة  الإدارة  تلتزم  ومل 

ملنح ت�ساريح اأجرة حتت الطلب، اإذ اإن غالبية �سائقي 
هو  كما  العربية  اللغة  يجيدون  ل  ال�سيارات  تلك 
حمدد يف �رصوط الإدارة العامة للمرور، فكيف مت منح 
الت�رصيح لهذا ال�سائق الذي ل يجيد اللغة العربية اأو 

الإنكليزية؟ حتى 
تتنا�سب  ل  الأج��رة  �سيارات  كرثة  ان  مراقبون  ويرى 
وحركة الزبائن، اإذ اإن بع�س اأ�سحاب املكاتب يقومون 
من  واآخرين  الآ�سيويني  بع�س  على  ال�سيارات  بتاأجري 
جن�سيات عربية، وهذا ما فاقم م�سكلة �سيارات الأجرة 
لتنظيم  تتدخل  مل  املرور  اإدارة  ان  م�ؤكدين  اجل�الة، 

عملية ا�سدار تراخي�س للعاملني يف هذا القطاع، حتى 
بات فو�سويًا، ول ميكن ال�سيطرة عليه بعد اأن »اختلط 
اجلوالة  الأجرة  �سيارات  ان  وقالوا  بالنابل«،  احلابل 
وان  منظمة  غري  فهي  تعقيدًا،  امل��رور  م�سكلة  زادت 
بع�س مكاتب التاأجري ل تهتم باحلفاظ على القانون اأو 
لذلك  العمل،  لتنظيم  املعنية  الأجهزة  حتى مب�ساعدة 

ظهرت م�ساكل كثرية.
الأجرة  �سيارات  فو�سى  ُيوقف  من  املراقبون:  وت�ساءل 
للمرور  العامة  الإدارة  تركت  فقد  الكويت،  �سوارع  يف 

احلبل على الغارب؟!

إدارة المرور لم تتدخل وتركت الحبل على الغارب

من ُيوقف فوضى سيارات

 األجرة الجوالة في الشوارع؟
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اقتصادية
شؤون

275 تريليون دوالر الديون العالمية وسط ضغوط الجائحة خالل 2020

»المركزي«:  طرح سندات 
بـ240 مليون دينار

معهد  ع��ن  ���ص��ادرة  بيانات  �أظ��ه��رت 
�ل��دي��ون  �رت��ف��اع  �ل���دويل،  �لتمويل 
تريليون   17 م��ن  ب��اأك��ر  �لعاملية 
 275 لتبلغ   ،2020 عام  خالل  دوالر 
جائحة  �ضغوط  و�ضط  دوالر  تريليون 
فريو�س كورونا اجلديد. وذكر املعهد 
وكالة  وف��ق  ام�س،  اأول  تقرير،  يف 
مدفوعا  كان  االرتفاع  اأن  االأنا�ضول، 
بالرتاكم احلاد يف االقرتا�س احلكومي، 
احلكومي  ال��دي��ن  ن�ضبة  رف��ع  ال���ذي 
�لعاملي �إلى �لناجت �ملحلي �الإجمايل، 
�إلى 105% العام املا�ضي من 90% يف 
2019. واأ�ضار التقرير اإلى اأن االقت�ضاد 

�لعاملي يدخل 2021 و�ضط االختالالت 
املتزايدة، وبكمية قيا�ضية من الديون 
االنتعا�س،  اآف��اق  على  �ضتوؤثر  التي 
�ضيما  ال  احلكومات  ا�ضتمرار  اإلى  الفتا 
باالأ�ضواق النا�ضئة يف االقرتا�س، لكنه 
راأ�س  الكبري على  االعتماد  اأن  من  حذر 
املقرت�ضني  قد يجعل  االأجنبي،  املال 
عر�ضة  اأك��ر  النا�ضئة  االأ���ض��واق  يف 
املخاطر  يف  املفاجئة  للتحوالت 
�لعاملية. و�أدت جائحة كورونا خالل 
م�ضبوقة  غري  ا�ضطرابات  اإل��ى   2020
دفع  ما  االقت�ضادية،  القطاعات  بكافة 
الإقرار  العامل  حول  املركزية  البنوك 

خف�ضت  كما  �ضخمة،  حتفيزية  حزم 
الإنعا�س  حماولة  يف  الفائدة  اأ�ضعار 
التمويل  ومعهد  العاملي.  االقت�ضاد 
الدويل، موؤ�ض�ضة عاملية ت�ضم اأكر من 
مهمته  وتتمثل  مالية،  موؤ�ض�ضة   470
واالإدارة  املالية  ال�ضناعة  دع��م  يف 
البنوك  للمخاطر، وي�ضم يف ع�ضويته 
الدولية  والبنوك  العاملية  املركزية 
و�ضناديق  التاأمني،  و�رشكات  الكربى 
و�ضناديق  االأ�ضول  ومديري  التقاعد، 
م�ضوؤولو  ك��ان  ال�ضيادية.  ال���روة 
اأكتوبر  يف  اتفقوا  الع�رشين  جمموعة 
لتجميد  مبادرة  متديد  على  املا�ضي 

الثنائية  الر�ضمية  الديون  مدفوعات 
 2021 من  االأول  الن�ضف  نهاية  حتى 
 6 متديدها  �ضيدر�ضون  اإنهم  وقالوا 
بيانات  ويف  اإبريل.  يف  اأخ��رى  اأ�ضهر 
يف  الدويل  التمويل  معهد  عن  �ضادرة 
دين  اإج��م��ايل  قفز  املا�ضي،  نوفمرب 
من   %432 اإل��ى  املتقدمة  االأ���ض��واق 
الربع  يف  االإج��م��ايل  املحلي  الناجت 
حوايل  مع  مقارنة   ،2020 من  �لثالث 
380% يف نهاية 2019. وبلغت ن�ضبة 
الدين اإلى الناجت االإجمايل يف االأ�ضواق 
النا�ضئة نحو 250% يف الربع الثالث، 

و�ضجلت ال�ضني %335.

لترتفع بأكثر من 17 تريليون دوالر 

»أسواق المال«: إصدار حكم لصالح 
»ريم العقارية« ضد »الفوز لالستثمار«

أسهم أوروبا تتراجع بفعل انخفاض 
السلع األولية ومخاوف كورونا

»الصالحية« تعقب على خبر بيع »برج 
الراية«.. والسهم يعود للتداول اليوم

اأ�ضدرت حمكمة هيئة اأ�ضواق املال 
ل�ضالح  اأول��ي��ًا  حكمًا  الكويتية 
�رشكة  �ضد  العقارية  رمي  �رشكة 
الفوز لال�ضتثمار، يف دعوى ندب 
وقالت  ح�ضاب.  لت�ضفية  خبري 
اأم�س،  »رمي« يف بيان للبور�ضة، 
اإن املحكمة اأ�ضدرت حكمًا بتاريخ 
فيه  األزمت   ،2020 دي�ضمرب   23
»الفوز« باأن توؤدي ل�»رمي« مبلغًا 

واألزمتها  دينار  األ��ف   284 ق��دره 
دي��ن��ارً�   50 ومبلغ  �مل�صاريف 

مقابل اأتعاب امُلحاماة.
واأو�ضحت »رمي« اأن االأثر املتوقع 
امل��رك��ز  ع��ل��ى  ال�����ض��اب��ق  للحكم 
قيا�ضه  ميكن  ال  لل�رشكة  امل��ايل 
اأنه  مو�ضحة  احل��ايل،  الوقت  يف 
كانت  احل��ك��م.  ا�ضتئناف  ج���اِر 
قرارًا  اأ�ضدرت  املال  اأ�ضواق  هيئة 

نهاية  يف  »رمي«  �ضد  ت��اأدي��ب��ي��ًا 
االأ�ضبوع املا�ضي، حيث مت تغرمي 
رئي�س  ب�ضفته  احلميدي،  ���رشار 
مبلغًا  ال�رشكة،  اإدارة  جمل�س 
تقدمي  لعدم  دينار؛  اآالف   3 قدره 
عن  املرحلية  املالية  البيانات 
 2020 و�لثاين من  �الأول  �لربعني 
من  �ملحددة  �ملهلة  خالل  وذل��ك 

الهيئة.

يزيد عن ع�رشة  ما  ذروة  االأوروبية عن  االأ�ضهم  نزلت 
اأ�ضبوع  بعد  االأرب��اح  م�ضتثمرين  جني  مع  اأم�س  اأ�ضهر 
بفريو�س  االإ�ضابة  حاالت  زي��ادة  دفعت  بينما  قوي، 
كورونا يف القارة والرب الرئي�ضي لل�ضني اأ�ضهم الطاقة 
رويرتز  وكالة  ذك��رت  ما  وفق  للهبوط،  والتعدين 
لالأ�ضهم   600 �ضتوك�س  املوؤ�رش  ون��زل  االإخ��ب��اري��ة. 
0.4% وكاك  0.1%. وفقد املوؤ�رش االأملاين  �الأوروبية 

40 الفرن�ضي %0.2.
اأ�ضلحت  اإنها  للبور�ضات  امل�ضغلة  يورونك�ضت  وقالت 
االآجلة  العقود  يف  التداول  على  اأث��رت  فنية  م�ضكلة 
اخلا�ضة باملوؤ�رش كاك 40. واأعلنت اأملانيا عن تزايد 

االإ�ضابات يف حني تخ�ضع اأوروبا الأ�ضد القيود �رشامة 
بينما �ضهدت ال�ضني اأكرب زيادة يومية فيما يزيد عن 
دات�س  ورويال  بي.بي  اأ�ضهم  وانخف�ضت  اأ�ضهر.  خم�ضة 
جتدد  ج��راء  النفط  اأ�ضعار  هبوط  مع  وت��وت��ال  �ضل 
املخاوف حيال الطلب على الوقود عامليا يف ظل تزايد 
التعدين  �رشكات  اأ�ضهم  وفقدت  بكورونا.  االإ�ضابات 
ال�ضلع.  اأ�ضعار  على  القوي  ال��دوالر  �ضغط  مع   %0.4
وقفزت  تقريبًا،  لندن  يف  القيادي  املوؤ�رش  وا�ضتقر 
الريا�ضية  املالب�س  لبيع  �ضبورت�س  جيه.دي  اأ�ضهم 
بالتجزئة 5% بعدما توقعت اأن تاأتي االأرباح املالية 

لعام 2021 اأعلى كثريا من توقعات ال�ضوق احلالية.

على  العقارية  ال�ضاحلية  �رشكة  عقبت 
وفرة  �رشكة  ل�ضالح  الراية  برج  بيع  خرب 
موؤكدة  دينار،  مليون   58 مببلغ  العقارية 
يف  »ال�ضاحلية«  وق��ال��ت  اخل���رب.  �ضحة 
والربح  التكلفة  اإن  اأم�س،  للبور�ضة،  بيان 
املذكورين يف اخلرب ال�ضحايف غري دقيقني؛ 
�ضايف  على  يتوقف  ال�ضفقة  ربح  الأن  نظرًا 
القيمة الدفرتية النهائية لالأ�ضل واحت�ضاب 
بعد  بالبيع  املرتبطة  التكاليف  جميع 
والتوقيع  الطرفني  بني  املفاو�ضات  انتهاء 
ال�رشكة  اأك��دت  كما  النهائية.  العقد  على 
على اأن اإجراءات اإمتام ال�ضفقة ب�ضفة نهائية 
تتوقف على اإمتام الطرف امل�ضرتكة »�رشكة 
العتماد  اإجراءاتها  جلميع  العقارية«  وفرة 

النهائي  العقد  وتوقيع  النهائية  املوافقة 
ذكرت  حملية  �ضحيفة  كانت  الطرفني.  بني 
نحو  تبلغ  املبدئية  ال�ضفقة  قيمة  اأن  اأم�س 
تقييم  اآخ��ر  من  اأق��ل  اأي  دينار،  مليون   58
اأن  حني  يف  مليون،   62.5 والبالغ  للربج 
 %7.5 اإلى  ي�ضل  املتوقع  ال�ضنوي  العائد 
على  ال��ربج  كلفة  اأن  اإل��ى  ُم�ضرية  �ضنويًا، 
دينار،  مليون   32 نحو  بلغت  »ال�ضاحلية« 
ما يعني اأن الربحية املتوقعة لل�رشكة حال 
دينار.  مليون   26 اإلى  ت�ضل  ال�ضفقة  اإمتام 
تعقيب  بعد  الكويت  بور�ضة  اإدارة  وقررت 
�ضهم  اإع��ادة  اأع��اله،  املذكور  »ال�ضاحلية« 
من  اعتبارًا  بال�ضوق  التداول  اإلى  ال�رشكة 

اليوم الثالثاء.

المؤشرات الصينية تتراجع 
مع تزايد حاالت اإلصابة بالوباء

تعامالت  ختام  يف  ال�ضينية  امل��وؤ���رشات  تراجعت 
التوترات  ب�ضاأن  امل��خ��اوف  ا�ضتمرار  م��ع  اأم�����س، 
اأعلنت ال�ضني عن لوائح  االأمريكية -بعدما  ال�ضينية 
جديدة للت�ضدي لعقوبات »ترامب«- وارتفاع حاالت 

االإ�ضابة بفريو�س »كورونا«.  
و�ضجلت الدولة االآ�ضيوية اأكرب ارتفاع يومي يف حاالت 
االإ�ضابة بالوباء منذ اأكر من خم�ضة اأ�ضهر، مدعوًما 
املحيطة  »خبي«  مقاطعة  يف  االإ�ضابات  بارتفاع 
اأخرًيا على ا�ضتقبال فريق  ب�«بكني«، ووافقت ال�ضني 
من�ضاأ  يف  للتحقيق  العاملية  ال�ضحة  منظمة  من 
»فريو�س »كورونا« اخلمي�س املقبل. وتراجع موؤ�رش 
بنحو  االإثنني  تداوالت  ختام  يف  املركب«  »�ضنغهاي 
»�ضنت�ضن  انخف�س  كما  نقطة،   3531 عند   %  1.1
نقطة.   2375 م�ضجاًل   %  1.8 من  باأكر  امل��رك��ب« 
وا�ضتقرت العملة ال�ضينية اأمام الدوالر عند  6.4772 

يو�ن.

اأعلن بنك الكويت املركزي، 
اأم�س، تخ�ضي�س اآخر اإ�ضدار 
مقابل  وت����ورق  ل�����ض��ن��دات 
دينار.  مليون   240 بقيمة 
وح�ضب بيان للبنك، فقد بلغ 
اأ�ضهر،   3 اأجل تلك ال�ضندات 
 .%1.25 يبلغ  عائد  مبعدل 
اأداة  هي  ال�ضندات  اأن  ُيذكر 
�حلكومات  ت�صدرها  دي��ن 
الدولة  وتلتزم  لالقرتا�س 
مل�ضرتيها  قيمتها  ب��دف��ع 
مع  اال�ضتحقاق  تاريخ  يف 
فهو  التوريق  اأم��ا  ف��ائ��دة. 
للموؤ�ض�ضات  تتيح  عملية 
اأم���وال  م��ن  جمموعة  جمع 
دي��ون  اأو  ل��ه��ا  م�ضتحقة 
مالية  الأوراق  وحتويلها 

• مقر بنك الكويت املركزيميكن التداول عليها.

•  البنوك املركزية �ضخت اأموااًل �ضخمة ملواجهة تداعيات كورونا

�ضرتيت  وول  م��وؤ���ض�����ض��ات  ق��ال��ت 
اإنها  كونغ  هونغ  يف  تعمل  التي 
�رشكات  على  انك�ضافها  �ضتخف�س 
اأمريكي  حظر  يف  مدرجة  �ضينية 
على اال�ضتثمار يف �رشكات تعتربها 
وا�ضنطن مرتبطة باجلي�س ال�ضيني 
النفاذ  حيز  القواعد  تدخل  اأن  قبل 

�ضاك�س«  »غولدمان  وق��ال  اأم�س، 
و«مورغان  مورغان«  و«جيه.بي 
�ضتانلي« يف اإ�ضعار لبور�ضة هونغ 
اإنهم  املا�ضية،  قبل  الليلة  كونغ 
500 منتج مدرج  ب�ضطب  �ضيقومون 
ب�رشكات  مرتبطة  كونغ  هونغ  يف 
موبايل«  »ت�ضاينا  االت�����ض��االت 

و«ت�ضاينا  تليكوم«  و«ت�ضاينا 
حملية  وم���وؤ����رشات  ي��ون��ي��ك��وم« 
�ضنغ«  »ه��ان��غ  م��وؤ���رش  بينها  م��ن 
االت�ضاالت  و���رشك��ات  الرئي�ضي. 
الثالث مدرجة يف املوؤ�رش القيا�ضي 

�ملحلي.  
بنك  ق���ال  منف�ضل،  ب��ي��ان  ويف 

�ضرتيت«  »�ضتيت  االأمريكي  احلفظ 
املتداولة  املوؤ�رشات  �ضندوق  اإن 
بتداوالت  الذي يديره والذي يقوم 
يقوم  لن  �ضنغ«  »هانغ  املوؤ�رش  يف 
االأ�ضهم  يف  جديدة  ا�ضتثمارات  باأي 
لكنه  عقوبات،  عليها  املفرو�ضة 
بامل�ضاهمات  االحتفاظ  �ضيوا�ضل 
وفقا  اإن��ه  البيان  وق��ال  القائمة. 
مكتب  ن�رشها  التي  للمعلومات 
مراقبة االأ�ضول االأجنبية االأمريكي، 
مالئما  يعد  مل  ال�ضندوق  ف���اإن 
ال�رشكات  اأو  االأف���راد  ال�ضتثمار 
بعد  االإعالنات  تاأتي  االأمريكية. 
املا�ضي  االأ�ضبوع  �ضادرة  بيانات 
من مكتب مراقبة االأ�ضول االأجنبية 
الرئي�س  عن  �ضادرا  اأم��را  تو�ضح 
االأمريكي دونالد ترامب يف نوفمرب 
اال�ضتثمار  االأمريكيني  على  يحظر 
ال��والي��ات  تعتربها  ���رشك��ات  يف 
باجلي�س  �ضلة  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة 
كونغ  »هونغ  وذك��رت  ال�ضيني. 
اإك�ضت�ضينجز اآند كلريينغ« امل�ضغلة 
للبور�ضة اأنها »تعمل عن كثب مع 
امل�ضدرين املعنيني ل�ضمان اإلغاء 
وت�ضهيل  منظم  نحو  على  االإدراج 
التي  ال�����رشاء  اإع����ادة  ترتيبات 
اأكر  ويوجد  امل�ضدرون«.  ي�ضعها 
األف منتج مدرج يف هونغ   12 من 

كونغ �أ�صدرته 15 �رشكة.
• يبداأ احلظر االأمريكي على ثالث �رشكات �ضينية 

بورصة هونغ كونغ تشهد انسحابات أميركية 
من شركات صينية

تعامالتها  الكويت  بور�ضة  اأغلقت 
ال�ضوق  موؤ�رش  ارتفاع  على  اأم�س 
46.32 نقطة ليبلغ م�ضتوى  �لعام 
�ضعود  بن�ضبة  نقطة   5619.28

بلغت %0.83.
ومت تداول كمية اأ�ضهم بلغت 261.5 
 12374 ع��رب  مت��ت  �ضهم  مليون 
مليون   48.3 بقيمة  نقدية  �ضفقة 
دينار »نحو 159.3 مليون دوالر«. 
الرئي�ضي  ال�ضوق  موؤ�رش  وارتفع 
8.5 نقاط ليبلغ م�ضتوى 4609.57 
نقاط بن�ضبة �ضعود بلغت %0.19 
من خالل كمية اأ�ضهم بلغت 189.3 
مليون �ضهم متت عرب 6029 �ضفقة 
دينار  مليون   13.9 بقيمة  نقدية 

»نحو 45.8 مليون دوالر«. 
االأول  ال�ضوق  موؤ�رش  ارتفع  كما 
م�ضتوى  ل��ي��ب��ل��غ  ن��ق��ط��ة   64.6
�ضعود  بن�ضبة  نقطة   6132.39
بلغت 1.07% من خالل كمية اأ�ضهم 
�ضهم متت عرب  مليون   72.2 بلغت 

مليون   34.3 بقيمة  �ضفقة   6345
دينار »نحو 113.19 مليون دوالر«. 
نحو   »50 »رئي�ضي  موؤ�رش  وارتفع 
 4717.07 8.5 نقاط ليبلغ م�ضتوى 
 %0.18 بلغت  �ضعود  بن�ضبة  نقطة 
 135.6 بلغت  اأ�ضهم  كمية  من خالل 
3964 �ضفقة  مليون �ضهم متت عرب 
دينار  مليون   11.1 بقيمة  نقدية 

»نحو 36.6 مليون دوالر«.
وكانت ال�رشكات االأكر ارتفاعا هي 
و»عقار«  كبيتل«  و»وربة  »جتارة« 
»بيتك«  ���رشك��ات  اأم���ا  و»ال����راي« 
و»زي��ن«  و»اأجيليتي«  و»وط��ن��ي« 

فكانت االأكر تداوال يف حني كانت 
اأ«  ���رشك��ات »ورب���ة ت« و»ف��ج��رية 
االأكر  و»التخ�ضي�س«  و»ال��ه��الل« 

انخفا�ضا.
تعامالت  �لكويت  بور�صة  �أنهت 
االأخ�رش، حيث �ضعد  باللون  اأم�س 
وارتفع   ،%0.83 العام  موؤ�رشها 
و�ضجل   ،%1.07 االأول  ال�ضوق 
50« والرئي�ضي  املوؤ�رشان »رئي�ضي 
على  و%0.19   %0.18 بن�ضبة  منوًا 
بور�ضة  �ضعود  ياأتي  الرتتيب. 
الثالثة  للجل�ضة  اأم�����س  الكويت 
امل�ضاحلة  من  بدعم  التوايل  على 
منت�ضف  يف  متت  التي  اخلليجية 

انعك�ضت  والتي  املا�ضي،  االأ�ضبوع 
املنطقة  اأ���ض��واق  على  باالإيجاب 
وال��ت��داوالت.  االأداء  م�ضتوى  على 
وزادت وترية التداوالت اأم�س حيث 
 %3.8 ال�ضوق  �ضيولة  ارتفعت 
لت�صل �إلى 48.3 مليون دينار مقابل 
كما  اأم�����س،  دينار  مليون   46.53
�رتفعت �لكميات 32.6% لت�صل �إلى 
261.51 مليون �ضهم مقابل 197.24 
مليون �ضهم بجل�ضة االأحد املا�ضي. 
قطاعات   10 م��وؤ���رشات  و�ضجلت 
ارتفاعًا اأم�س ب�ضدارة التكنولوجيا 
بنمو ن�ضبته 3.55%، بينما تر�جعا 
قطاعا التاأمني وال�ضلع اال�ضتهالكية 

على  و%1.29   %0.23 بنحو  فقط 
التوايل. وجاء �ضهم »جتارة« على 
لالأ�ضهم  اخل�����رشاء  القائمة  راأ���س 
 ،%11.02 ن�ضبته  بنمو  امُلدرجة 
للتاأمني«  »وربة  �ضهم  ت�ضدر  فيما 
بنحو  ُمرتاجعًا  احلمراء  القائمة 

.%6.50
�ضيولة  اأن�ضط  »بيتك«  �ضهم  وحقق 
ماليني   8.01 بقيمة  بالبور�ضة 
بينما   ،%1.17 مرتفعًا  دي��ن��ار 
الكويت«  »ع��ق��ارات  �ضهم  ت�ضدر 
 24.11 ب��ت��داول  الكميات  ن�ضاط 
عند  ال�ضهم  لريتفع  �ضهم  مليون 

االإغالق %3.67.

• قاعة التداوالت ببور�ضة الكويت

مؤشرات بورصة الكويت تواصل الصعود
للجلسة الثالثة على التوالي

إضافة 12 شركة لمؤشر 
»رئيسي 50« بالبورصة

اأول  ال��ك��وي��ت،  ب��ور���ض��ة  امت��ت 
ال�ضنوية  امل��راج��ع��ة  ام�����س، 
 2021 لعام  املدرجة  لل�رشكات 
البور�ضة.  قواعد  الأحكام  وفقًا 
 12 اإ�ضافة  تقرر  عليه  وب��ن��اًء 
الرئي�ضي  ال�ضوق  ملوؤ�رش  �رشكة 
للبور�ضة،  بيان  وح�ضب   .50
ف��ال�����رشك��ات امل�����ض��اف��ة ه��ي: 
القاب�ضة،  اخل�ضو�ضية  جمموعة 
ون���ق���ل وجت�����ارة امل��وا���ض��ي، 
وكامكو  للرماية،  و�لوطنية 
ال�ضاحل  عن  ف�ضاًل  لال�ضتثمار، 
ومنازل  واال�ضتثمار،  للتنمية 

اإ�ضافة  ت��ق��رر  كما  القاب�ضة. 
للمنتزهات،  الكويتية  من  كل 
�لكويتية  �الأع���م���ال  وم��دي��ن��ة 
اال�ضتثمار  وب��ي��ت  ال��ع��ق��اري��ة، 
اخلليجي، ودبي االأولى للتطوير 
الكويت،  واأ�ضمنت  العقاري، 
و�ل��ك��وي��ت��ي��ة ل��ب��ن��اء �مل��ع��ام��ل 
وامل���ق���اوالت. وع��ل��ى اجل��ان��ب 
االآخ�����ر ف��ق��د ت��ق��رر ح���ذف 11 
معايري  مطابقتها  لعدم  �رشكة 
االمتياز  جمموعة  وهي:  املوؤ�رش 
اال�ضتثمارية، وعقارات الكويت، 
وال�ضناعات  للكابالت  واخلليج 

واال�ضتثمارات  الكهربائية، 
حذف  اأي�ضًا  وتقرر  الوطنية. 
���رشاء  لتمويل  اأالف��ك��و  ���رشك��ات 
وم�ضاعر  ال��ط��ائ��رات،  وت��اأج��ري 
عربي  وجم��م��وع��ة  ال��ق��اب�����ض��ة، 
القاب�ضة، وجياد القاب�ضة، اإلى 
القاب�ضة،  التخ�ضي�س  جانب 
والكويتية للتمويل واال�ضتثمار، 
و�الإج����ارة.  للتمويل  و�مل��ن��ار 
يف  ال��ك��وي��ت  ب��ور���ض��ة  وك�ضفت 
نتائج  تطبيق  �ضيتم  اأنه  بيانها 
عملية �ملر�جعة �عتبارً� من يوم 
االأحد املوافق 14 فرباير 2021.

• م�ضتثمرون يتابعون التداوالت ببور�ضة الكويت
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»التجارة«: 233.9 ألف دينار رسوم 
وسم 3.5 أطنان معادن ثمينة

»ستاندرد آند بورز«: توقعات بتحسن
بيئة االستثمار في الخليج بعد المصالحة

بورز«  �آند  »�ستاندرد  وكالة  قالت 
�إن �مل�ساحلة  للت�سنيف �الئتماين، 
�خلليجية، �ستوؤدي �إلى حت�سن بيئة 
�ملنطقة.  يف  و�ال�ستثمار  �الأعمال 
�أول  تقرير،  �لوكالة يف  و�أو�سحت 
�م�س، �أن قطاعات �ل�سفر و�ل�سياحة 
و�لعقار�ت د�خل �ملنطقة �ست�ستفيد 
�أن  م��ن  �ل��رغ��م  على  �أك���ر،  ب�سكل 
قد  �لثنائية  �لتجارة  على  �لتاأثري 

يكون هام�سيا. 
بني  �لتجارة  �أن  �لتقرير  و�أ�ساف 
تعتر حم��دودة  �الأع�����س��اء  �ل���دول 
�ملوحد  �سبه  للرتكز  نظر�  ن�سبيا، 
نق�س  ب��خ��اف  �لنفط  ل�����س��ادر�ت 
�لت�سنيع  ق��ط��اع��ات  �أو  �ل��زر�ع��ة 

�لقوية يف �ملنطقة.
وكالة  �أن  �إال  �مل�ساحلة،  ورغ��م   
�ل�رضر  ��ستمر�ر  ترجح  �لت�سنيف 
�لتي  قطر  مقاطعة  �أحدثته  �ل��ذي 
�لتما�سك  على  �سنو�ت،  ثاث  د�مت 

�ل�سيا�سي لدول �خلليج. 
وتابعت �لوكالة: »يف هذه �ملرحلة 
�لت�سنيف  على  تاأثري  �أي  نتوقع  ال 
لدولة قطر �أو تلك �لدول �لتي تزيل 

�ملقاطعة«. 
قو�س  �ملقاطعة،  فر�س  �إن  وقالت 
قادة  طرحه  �ل��ذي  �لوحدة  مفهوم 
�النق�سام  قبل  �لتعاون  جمل�س  دول 
تظل  �أن  متوقعة  �لدبلوما�سي، 
�الختافات �الأ�سا�سية يف �ل�سيا�سات 
�لعاقات  على  توؤثر  �خلارجية، 
بني �لدول على �لرغم من �مل�ساحلة 

�لر�سمية. 
�ل��ن��ظ��رة  �أن  �ل��ت��ق��ري��ر  و�أف������اد 

م�ستقرة،  لقطر،  �مل�ستقبلية 
للنمو  �ملنخف�سة  �لتوقعات  رغم 
�لو�سع  �أن  مو�سحا  �القت�سادي، 
�سامًد�  �سيظل  لقطر  �الئ��ت��م��اين 
مدعوًما باقت�سادها �لرثي و�الأ�سول 
يناير   5 ويف  �ل�سخمة.  �خلارجية 
�خلليجية  �لقمة  عقدت  �حل��ايل، 
غربي  �سمال  �لعا  مدينة  �ل�41 يف 
قطر،  �أمري  مب�ساركة  �ل�سعودية، 
ل��ل��م��رة �الأول����ى م��ن��ذ �أك���رث م��ن 3 
�خلتامي  �لبيان  وت�سمن  �سنو�ت. 
للقمة �خلليجية �ل�41، �لعديد من 
�لتكامل  على  حت�ّس  �لتي  �لبنود 
�القت�سادي، من بينها �لرتكيز على 

�مل�ساريع ذ�ت �لبعد �ال�سرت�تيجي، 
متطلبات  م��ن  �الن��ت��ه��اء  و�أب��رزه��ا 
�الحت�����اد �جل���م���رك���ي، و�ت���خ���اذ 
�إجر�ء�ت عملية نحو حتقيق �ل�سوق 
وم�رضوع  �مل�سرتكة،  �خلليجية 

�ل�سكة �حلديد.
�لعمل  و�سدد �ملجل�س على �رضورة 
على و�سع منظومة متكاملة لتحقيق 
�الأم���ن �ل��غ��ذ�ئ��ي و�مل��ائ��ي و�أم��ن 
و�آليات  �أه���د�ف  وتبني  �لطاقة، 
�لثورة �ل�سناعية �لر�بعة يف جمال 
وتكنولوجيا  �ملعلومات،  تقنية 

�الت�ساالت و�لذكاء �ال�سطناعي.
ما  تنفيذ  ب�رضعة  �ملجل�س  ووج��ه 

�لطريق،  خريطة  يف  ب�ساأنه  ِفق  �ُتّ
و�مل�ساريع  �لدر��سات  و��ستكمال 
�القت�سادية  �لوحدة  �إلى  للو�سول 
بحلول  �لتعاون  جمل�س  دول  بني 

عام 2025.
�تفاقية  على  �ملو�فقة  جرت  كذلك 
بني  �ملدفوعات  �أنظمة  ربط  نظام 
�خلليج  لدول  �لتعاون  دول جمل�س 
�ملظلة  و�ع��ت��ب��اره��ا  �ل��ع��رب��ي��ة، 
�ملدفوعات  ملنظومة  �لقانونية 
�ملجل�س  دول  ب��ني  و�ل��ت�����س��وي��ة 
�لتعاون  جلنة  �أع�ساء  وتفوي�س 
بالتوقيع  و�الق��ت�����س��ادي  �مل���ايل 

عليها.

الدينار يرتفع أمام 4 عمالت أجنبية
... وينخفض مقابل الدوالر

و�ل�سناعة  �ل��ت��ج��ارة  وز�رة  قالت 
�لثمينة  �مل��ع��ادن  وزن  �إج��م��ايل  �إن 
�ملو�سومة خال �سهر دي�سمر �ملا�سي 
بلغ نحو 3 �أطنان و597 كيلو غر�ما، 
لت عنه ر�سوما تقدر بنحو 165.7  ح�سّ
�ألف دينار، م�سرية �لى �أن وزن �لذهب 
�ملحلي و�خلارجي �ملو�سوم بلغ نحو 
عنه  ح�سلت  غ��ر�م  كيلو  و309  طن   2
ر�سوما تقدر بنحو 115.4 �آالف دينار.
 و�أ�سافت »�لتجارة« يف بيان �سحايف، 
�أن كمية �لذهب �ملحلي �ملو�سومة من 
199.8كيلوغر�ما، يف  22 بلغت  عيار 
�خلارجي  �لذهب  كمية  بلغت  حني 
كمية  �أن  مبينة  كيلوغر�ما،   226

�لذهب �ملحلي �ملو�سومة من عيار 21 
بلغت 1 طن و225 كيلوغر�ما يف حني 
بلغت كمية �لذهب �خلارجي نحو 329 

كيلوغر�ما.
�ملحلي  �ل��ذه��ب  كمية  �أن  وب��ي��ن��ت 
نحو  بلغت   18 عيار  من  �ملو�سومة 
بلغت كمية  29.5 كيلوغر�ما يف حني 
كيلوغر�ما،   299 �خلارجي  �لذهب 
م�سرية �إلى �أن كمية �ل�سبائك �لذهبية 
كيلوغر�ما   1225 بلغت  �ملو�سومة 
ح�سلت عنها ر�سوما تقدر بنحو 61.2 

�ألف دينار.
�ملو�سومة  �لف�سة  كمية  �أن  و�أ�سافت 
بلغت  �ملا�سي  دي�سمر  �سهر  خ��ال 

61.8 كيلوغر�ما ح�سلت عنها ر�سوما 
�إل��ى  م�سرية  دي��ن��ار�،   679 بنحو 
�مل�سغوالت  حول  ك�سفا   1658 �إ�سد�ر 
للتخلي�س ومطابقة �لبيان �جلمركي، 
لل�سبائك  ���س��ه��ادة   449 ع��ن  ف�سا 
من  �ملعفاة  و�مل��ع��ادن  و�مل��ارك��ات 
تقدر  ر�سوما  عنها  وح�سلت  �خلتم 

بنحو 8580 دينار�.
وذكرت �أن �الإد�رة فح�ست �أي�سا 2275 
كما  �لكويت،  �إلى  �إدخالها  مت  عينة 
لتدقيق وفح�س  293 معامات  �أجرت 
 41.4 لنحو  �ل�ساأن  ه��ذ�  يف  �لذهب 
كيلوغر�ما ح�سلت عنها ر�سوما بلغت 

486 دينار�.

�رت��ف��ع ���س��ع��ر ����رضف �ل��دي��ن��ار 
�ل��ك��وي��ت��ي، �أم�������س، �أم�����ام 4 
�جلنيه  تقدمها  �أجنبية  عمات 

�الإ�سرتليني.
�نخف�س  �الآخ���ر،  �جلانب  وعلى 
�الأمريكي  �ل��دوالر  مقابل  �لدينار 
 %0.03 بن�سبة  عربية  عمات  و5 
�أول  م�ستويات  ع��ن  منهما  لكل 
�ل��دوالر  ع��زز  وعامليًا،  �م�س، 
�أم�س،  ت���د�والت  خ��ال  مكا�سبه 

م��دع��وًم��ا ب��ارت��ف��اع �ل��ع��و�ئ��د 
من  �ملزيد  يف  و�الآم��ال  �الأمريكية 
�إلى  �أدى  �لذي  �الأمر  �مل�ساعد�ت، 
�أدنى  من  �خل�رض�ء  �لعملة  �رتفاع 
م�ستوياتها منذ �أعو�م �لتي بلغتها 
موؤ�رض  و�رتفع  �ملا�سي.  �الأ�سبوع 
�لعملة  �أد�ء  �لدوالر -�لذي يقي�س 
�الأمريكية �أمام �سلة من �ست عمات 
م�سجًا   %0.3 بنحو  رئي�سية- 
�ليورو  وت��ر�ج��ع  نقطة،   90.39

�أمام �لعملة �الأمريكية بنحو %0.3 
عند 1.2184 دوالر، كما �نخف�ست 
نظريتها  �أمام  �لريطانية  �لعملة 
 1.3491 عند   %0.6 �الأم��ريك��ي��ة 

دوالر. 
�لعملة  �أم���ام  �ل����دوالر  و�رت��ف��ع 
 104.16 م�سجًا   %0.2 �ليابانية 
�لعملة  ����س��ت��ق��رت  ف��ي��م��ا  ي���ن، 
�ل�سينية  نظريتها  �أمام  �الأمريكية 

عند 6.4749 يو�ن. 

تغريم »بوينغ« 2.5 مليار دوالر لتسوية دعاوى »737 ماكس«
�الأمريكية  �لطائر�ت  �سناعة  �رضكة  و�فقت 
�لعماقة »بوينغ« على دفع �أكرث من مليارين 
و500 مليون دوالر، من �أجل ت�سوية �تهامات 
جنائية ب�ساأن طائرتها من طر�ز »737 ماك�س«. 
و�أعلن ديفيد برينز، م�سوؤول �لق�سم �جلنائي يف 
وز�رة �لعدل �الأمريكية، �جلمعة، �أن موظفي 
�ل�رضكة »و�سعو� �الأرباح قبل �الأمانة وحجبو� 
�الحتادية  �ل��ط��ري�ن  �إد�رة  عن  �ملعلومات 
تتهم  �ل���وز�رة  �أن  �إل��ى  م�سري�ً  �الأمريكية«، 
»بوينغ« با�ستخد�م بيانات م�سللة لعرقلة قدرة 
�جلوي،  �ل�سفر  �سامة  �سمان  على  �حلكومة 
�لتي  للحو�دث  �لرئي�سي  �ل�سبب  �أن  و�عتر 
تعر�ست لها طائر�ت«737 ماك�س« هو خلل يف 

برجميات �لتحكم �لتي وجهت �لطائر�ت نحو 
�الأر�س، ما �أفقد �لطيارين �لقدرة على �لتغلب 
جهتها،  وم��ن  �لتلقائية.   �الإع����د�د�ت  على 
وز�رة  عقوبات  �إن  بيان  يف  »بوينغ«  قالت 
�لعدل تتعلق بت�رضفات �ثنني من �ملوظفني 
�ل�سابقني، و�إن هناك مز�عم باأنهما �سلا عمدً� 
جلنة �إد�رة �لطري�ن �الحتادية �مل�سوؤولة عن 
نظام  يف  تغيري�ت  ب�ساأن  �لطيارين  تدريب 

�لتحكم.
�لغر�مات  من  جزءً�  �أن  �ل�رضكة  و�أو�سحت 
كتعوي�س  دوالر  مليون   500 دف��ع  ي�سمل 
�إير«  »ليون  حادثتي  �سحايا  الأ�رض  �إ�سايف 

و«اخلطوط اجلوية الإثيوبية«.

�لرئي�س  كالهون،  ديف  عن  �لبيان  ونقل   
�لتي مت  �لت�سوية  �أن  للمجموعة،  �لتنفيذي 
�لتو�سل �إليها �الآن تظهر مدى �أهمية �لتز�مات 

»بوينغ« جتاه �ل�سلطات �لتنظيمية.
تعليق  مت   2019 مار�س  يف  �أنه  �إلى  ُي�سار 
�أعقاب  يف  ماك�س«   737« �ل��ط��ر�ز  ط��ري�ن 
حادثني كبريين، وقع �أولهما يف �إندوني�سيا 
�إثيوبيا  يف  و�ل��ث��اين   ،2018 �أكتوبر  يف 
م�رضع  ع��ن  و�أ���س��ف��ر�   ،2019 م��ار���س  يف 
تهٌم  »بوينغ«  �إل��ى  وُوّجهت  �سخ�سًا.   346
من  �ل�سل�سلة  هذه  �إدخال  يف  ت�رضعت  باأنها 
كافة  تو�فر  دون  من  �الأ�سو�ق  �إلى  طائر�تها 

�رشوط �سالمة املطلوبة.

•  قطاعات �ل�سفر و�ل�سياحة و�لعقار�ت د�خل �ملنطقة �ست�ستفيد ب�سكل �أكر

رخص البناء المصدرة في قطر 
ارتفعت 28% خالل ديسمبر

ليبيا: توقعات بانتعاش األسواق 
بعد تطبيق سعر الصرف الجديد

الجزائر: ارتفاع كلفة المواد 
المستوردة يهّدد المستثمرين

2021... قد يكون العام األفضل 
لالستثمار المباشر في الشرق األوسط

البطالة في تركيا ترتفع
إلى 12.9% خالل أكتوبر الماضي

�سهر  خال  قطر  دول��ة  يف  �مل�سدرة  �لبناء  رخ�س  عدد  �رتفع 
�أ�سا�س �سنوي، وفق بيان  27.56% على  �ل�سابق بن�سبة  دي�سمر 

جلهاز �لتخطيط و�الإح�ساء �أم�س.
 وبلغ عدد رخ�س �لبناء �مل�سدرة يف قطر بال�سهر �ملا�سي نحو 
972 رخ�سة، مقارنة ب�762 رخ�سة يف نوفمر عام 2020.  وجاءت 
�لظعاين يف مقدمة �لبلديات من حيث عدد رخ�س �لبناء �ل�سادرة �إذ 
قامت باإ�سد�ر 248 رخ�سة �أي ما ن�سبته 26% من �إجمايل �لرخ�س 
�ل�سادرة، وتبعتها �لدوحة يف �ملرتبة �لثانية بعدد 200 رخ�سة �أي 
21%، تليهما �لريان بعدد 189 رخ�سة �أي 19%. و�أ�سدرت بلدية 
�لوكرة 149 رخ�سة �أي 15%، وتبعتها �أم �سال بنحو 90 رخ�سة 
ت�سكل 9% من �الإجمايل، وتليها �خلور 41 رخ�سة مبا ميثل 4%، ثم 

�ل�سيحانية بنحو 30 رخ�سة 3%، و�أخري�ً �ل�سمال 25 رخ�سة %3.

�الأعمال  �أ�سحاب  بع�س  يتوقع 
يف ليبيا �أن يدعم �سعر �ل�رضف 
يف  �الأ���س��و�ق  �جلديد  �ملوحد 
من  �سنو�ت  بعد  �لباد  �أنحاء 
�النق�سام بني طرفني متناف�سني 

على جانبي �ل�رض�ع. 
�إن  م�رض�تة  من  جتار  ويقول 
بغ�س  �ل�رضف،  �سعر  ��ستقر�ر 
�لنظر عن قيمته، هو �ملفتاح 

ل�سوق �أف�سل.
من  �ل��غ��ري�ين  �إبر�هيم  وق��ال 
�إن  �أح����د �مل�����س��ارف  د�خ����ل 
»��ستقر�ر �قت�ساد �لباد يعتمد 
على �الأمن ب�سفة عامة، لو مت 
توفري �لعملة �ستوفر �ل�سيولة 
يف �مل�سارف و�ستزيد �ل�سيولة 
ياأخذ  �ملو�طن  فعا  و�سيبد�أ 
ر�حته بدون زحمة. ولكن هذ� 

يعتمد على �ال�ستقر�ر �لعام.
 طبعا �إذ� ما ز�ل فيه م�ساك�سات 
ترجع  ممكن  ولهذ�  وح��روب، 
يوجد  ال  �ل�سابق  �إل��ى  �الأم��ور 

�سيولة، �لنفط يرجع لاإغاق 
وهكذ�«.

وقال �أمين مفتاح، وهو بائع يف 
حمل ماب�س مب�رض�تة �إن »�سعر 
م�ستقر�  يكون  عندما  �ل�رضف 
عدم  لكن  كتري  �لتاجر  �سرييح 
��ستقر�ر �لو�سع ي�سبب خ�سارة 
عندما  �لتاجر  مثا  ك��ب��رية، 
�لدوالر  ب�سعر  �لقطعة  ي�سرتي 
يبيعها  وييجي  دنانري   5 على 
مرة  ب�ساعة  ي�سرتي  ويرجع 
�أخرى يجد �ل�سعر ب�ستة دنانري، 
هنا فرق و�حد وحت�سبب خ�سارة 
كبرية للتاجر. نحن كتجار و�أي 
�ل��دوالر  ��ستقر�ر  يهمه  تاجر 
مهما كان �سعره. حتى يف نقطة 
ملا  �لتاجر  لها  يتطرق  تانية 
توفر �سيولة للمو�طن حتم�سي 
�للي  �لفرتة  الأن  �ل�سوق  حركة 
فاتت �سح �ل�سيولة �سّبب ركود 
�لليبي  �ل�سوق  �ل�سوق، يف  يف 

بالكامل يعني«.

من  �لدينار،  قيمة  تر�جع  من  �جلز�ئر،  يف  �ملخاوف  �نتقلت 
�ملو�طنني �إلى �مل�ستثمرين، �لذين خلط عدم �ال�ستقر�ر �لنقدي 
جديدة،  ��ستثمار�ت  �إطاق  يف  �لرتيث  �إلى  ودفعهم  ح�ساباتهم 
�ملكونة  �مل�ستوردة  �مل���و�د  م�ساريف  �رت��ف��اع  �إل��ى  بالنظر 
ال�ستثمار�تهم، �سو�ء كانت �إنتاجية �أو خدماتية، ما دفعهم �إلى 
توجيه ند�ء للرئي�س �جلز�ئري عبد �ملجيد تبون، من �أجل �سبط 

قيمة �لدينار وكبح تعوميه من طرف �مل�رضف �ملركزي. 
تاج  ح�سان  مالكه  يقف  ل��اأدوي��ة،  �جل��ز�ئ��ر  م�سانع  �أح��د  يف 
�لعر�ب، حائر� بني �إطاق تو�سعة مل�سنعه وبني �لرتيث �أكرث، 
وذلك حفاظا على ر�أ�س �ملال �ملدخر يف �لبنك، �إذ يقول �لعر�ب 
عملية  �إط��اق  تاأجيل  �إل��ى  دفعه   2020 يف  �لدينار  »تر�جع  �إن 
لعدة  وذلك  م�سنعه،  لتو�سعة  دوالر  مليوين  بقر�بة  ��ستثمارية 
�أ�سباب؛ �أولها �رضورة �إعادة �لدر��سة �لتي قام بها نهاية 2019، 
و�لتي �أ�سبحت من دون جدوى حاليا يف ظل تغري قيمة �لعملة. 
وحتى �سل�سلة �إنتاج �الأدوية ز�د �سعرها ب� 12% مقارنة مع �سيف 
2020، حني قام باإجر�ء �لطلبية ال�ستري�دها من �إيطاليا، وذلك 

بعد تر�جع �لدينار �أمام �لعملة �الأوروبية �ملوحدة«.

كيه  ب��ي  »�إن  ���رضك��ة  ق��ال��ت 
 2021 �إن  بارترنز«  كابيتال 
�الآن  حتى  �الأف�سل  يكون  قد 
لا�ستثمار �ملبا�رض يف منطقة 
و�سمال  �الأو����س���ط  �ل�����رضق 
�لتقييمات  �أن  �إذ  �أفريقيا 
�القت�ساد�ت  وبلغت  منخف�سة 
يف  لتبد�أ  �لقاع  �ملنطقة  يف 
من  �أقل  عدد  وتبقى  �ل�سعود 

�ملناف�سني.
�لع�سو  م�سطفى  يا�رض  وقال 
»�إن  �رضكة  �الأول يف  �ملنتدب 
بارترنز«  كابيتال  كيه  بي 
�ملبا�رض  لا�ستثمار  �لر�ئدة 
بقيمة  �أ���س��وال  تدير  و�ل��ت��ي 
1.2 مليار دوالر، �أم�س، »من 
نوعا  هذ�  يكون  �أن  �ملحتمل 
ال�ستثمار  �لذهبي  �لع�رض  ما 

ر�أ������س �مل����ال �خل���ا����س يف 
�ملنطقة«. 

�لتي  »�ال�ستثمار�ت  و�أ�ساف 
�ستدر  �ل��ع��ام  ه��ا  بها  نقوم 
�الإطاق«.  على  عو�ئد  �أف�سل 
�ملناف�سني  ع��دد  �أن  مبينا 
�أقل  �سار  �لقطاع  �لباقني يف 
بد�أت  عندما   50 مع  مقارنة 
كابيتال  كيه  بي  »�إن  �رضكة 
ب����ارت����رنز« ن�����س��اط��ه��ا يف 
�أكر  »�أب��ر�ج«  2006.وكانت 
�ملبا�رض  لا�ستثمار  �سندوق 
�ن��ه��ارت  حتى  �ملنطقة  يف 
خم��اوف  ب�سبب   2018 يف 
�سندوق  �إز�ء  �مل�ستثمرين 
�لرعاية �ل�سحية �لذي تديره 
مليار  قيمته  بلغت  و�ل���ذي 

دوالر. 

�ملعدلة  �لبطالة  �رتفاع  �أم�س  ر�سمية  بيانات  �أظهرت 
�أكتوبر  12.9% خال  �إلى   %0.1 بن�سبة  مو�سميا يف تركيا 

وذلك للمرة �الأولى بعد 3 �أ�سهر من �لرت�جع.
وبح�سب »بلومبريغ« و�سلت �لبطالة بني �الإناث �إلى %15.5 
و�لذكور 11.5%. وو�سلت بني �ل�سباب �إلى 24.8% مرتفعة 

للمرة �الأولى بعد 4 �أ�سهر من �لرت�جع.

الليرة التركية تبدأ رحلة هبوط جديدة... 2% تراجعا

في عصر الوباء.. السلع الزراعية تعود إلى محافظ المستثمرين

هبوط  رحلة  الرتكية  اللرية  بداأت 
�ال�ستقر�ر،  من  �أي��ام  بعد  جديدة 
باأكرث  �لرتكية،  �لعملة  وهبطت 
و�ليورو.  �ل��دوالر  مقابل   %2 من 
مكا�سب  ��ستمر�ر  ظل  يف  ذلك  ياأتي 
مزيد  �آمال  و�سط  �الأمريكي  �لدوالر 
�الأمريكي.  لاقت�ساد  �لتحفيز  من 
و�سجلت �للرية 7.47 مقابل �لدوالر 
يوم  �الإغ��اق  م�ستوى  مع  مقارنة 

�جلمعة عند 7.3550. 
قد  ك���ان���ت  ���س��اب��ق،  وق����ت  ويف 
 7.52 �إل��ى   %2.2 نحو  �نخف�ست 
�سجل  فيما  �ل��دوالر،  مقابل  لري�ت 
 9.0660 نحو  �الأوروب����ي  �ل��ي��ورو 

�الأمل يف  �الأتر�ك  فقد  تركية.  لرية 
حت�سن عملتهم �ملحلية �أمام �لدوالر 
يت�سابقون  وب��ات��و�  و�ل���ي���ورو، 
للدوالر،  مدخر�تهم  حتويل  على 
�لبنك  �أدو�ت  ف�سلت  �أن  بعد  وذلك 
رفع  بينها  من  �لرتكي،  �ملركزي 
يف  �ل��ل��رية،  على  �لفائدة  �أ�سعار 
�الأ�سهر  خال  �ل�رضف  �سوق  �سبط 
بيانات  وتظهر  �ملا�سية.  �لقليلة 
�لت�سخم  �أن  �الإح�ساء �لرتكي  معهد 
قفز  �لرتكية  �ل�سوق  يف  �ل�سنوي 
خال دي�سمر �ملا�سي �إلى %14.6 
من  �أغ�سط�س  منذ  م�ستوى  �أع��ل��ى 
�أ�سعار  رفع  قر�ر  2019.ويعد  عام 

�لفائدة عامليا، من �أبرز �خلطو�ت 
�لبنوك  لها  تلجاأ  ما  ع��ادة  �لتي 

�ملركزية لكبح �لت�سخم.
�حلديثة  �لت�سخم  بيانات  �أن  �إال 
�ل�سيا�سات  ف�سل  تك�سف  تركيا  يف 
�أ�سعار  الح��ت��و�ء  ه��ن��اك  �مل��ال��ي��ة 
حتركات  يف  و�لتحكم  �مل�ستهلك 
بيانات  و�أظهرت  �للرية.  �أ�سعار 
�ملن�سورة  �لرتكي  �ملركزي  للبنك 
�أن ود�ئع  يف 25 دي�سمر �ملا�سي، 
�سجلت  �الأجنبية  بالعملة  �الأت��ر�ك 
�أ�سابيع   10 مل��دة  قيا�سيا  رقما 
مليار   234.8 �إلى  لت�سل  متتالية، 

دوالر.

�مل�ستثمرين  �هتمام  دو�ئر  �إلى  �لزر�عية  �ل�سلع  عادت 
بعد طفرة �الأ�سعار �لتي حققتها يف 2020 بفعل تاأثري 

جائحة كورونا.
يف  كبرية«  »�سحوة  �لزر�عية  �ل�سلع  �أ�سعار  وت�سهد 
�الأ�سو�ق �لعاملية، بدفع من جائحة كوفيد-19 و�أي�سا 

�ل�سهية �ل�سينية و�ملخاوف �ملناخية.
 لكن �جلائحة �سكلت �ل�سبب �الأول يف �الرتفاع �لكبري يف 
�الأ�سعار �إذ �سجعت �لبلد�ن على تخزين �ملو�د �لغذ�ئية 
�لتموين  �سا�سل  �نقطاع  خلطر  تفاديا  �الأ�سا�سية 
بحاالت  تهديد�ت  �ملقابل  يف  �أث���ار  م��ا  �لعاملية، 
 2021 �سنة  �نطلقت  �جلديد،  �لعام  يف  جماعة.وحتى 
�لزيتية  و�لبذور  �حلبوب  �أ�سعار  كبري يف  �رتفاع  على 

من �لقمح و�ل�سويا و�لذرة.
وقال رئي�س �رضكة »�أغري تك تر�يد« للمعلومات ب�ساأن 
 2020« �إن  جورجيليه  كلود  �لزر�عية  �الأولية  �ملو�د 

�الأولية  �ملو�د  �أ�سعار  �سعيد  على  �زدهار  �سنة  كانت 
�لزر�عية �لتي عاد بع�سها �إلى م�ستويات غري م�سبوقة 

منذ 2014 كما �حلال مع �ل�سويا«.
�سعيد  على  �ل�سحوة  �إلى  توؤ�رض  �ل�سنة  »هذه  و�أ�ساف 

�ملو�د �الأولية �لزر�عية«.
»�أغريتل«  ل�رضكة  �لعام  �ملدير  بورتييه  مي�سال  وقال 
�سان«  »ب��ان  جملة  عر  �لعام  لنهاية  ح�سيلتها  يف 
�هتماما  �الأ�سعار  يف  �الرتفاع  هذ�  »يثري  �ملتخ�س�سة 
متجدد� لدى �مل�ستثمرين و�ل�سناديق �ملالية ويف قطاع 
�سنو�ت  �أو خم�س  �أربع  بعد  �لزر�عية  �الأ�سا�سية  �ل�سلع 
�سنو�ت  �الأمل يف  ذلك  ويبعث  �الأ�سعار،  فيها  تدهورت 
�زدهار �أكر«. و�أو�سح رئي�س »�أغري تر�يد كون�سلتينغ« 
بيار دوكلو �أن »�ل�سينيني �سّفو� يف �ل�سنتني �ملا�سيتني 
عمليًا 150 مليون طن من خمزونات �لذرة لبيعها �إلى 

م�سنعي �أغذية �ملو��سي �ل�سينية«.

 شركات كبرى توقف تبرعاتها
... ومعاقبة داعمي ترامب في الكونغرس

•  ردود �قت�سادية على �قتحام �لكونغر�س 

 كل �سيء �نقلب ر�أ�سًا على عقب يف �أمريكا. 
�قتحام  تخللها  �لتي  �لكابيتول  �أح���د�ث 
�لكونغر�س  مبنى  تر�مب  دونالد  منا�رضي 
تد�عياتها.  تنتِه  مل  مبحتوياته،  و�لعبث 
�لدعم  �ستوقف  �أنها  �أعلنت  كرى  �رضكات 
على  �لت�سويت  رف�س  من  كل  عن  و�لتمويل 
�أ�سارت  �لتي  �لرئا�سية  �النتخابات  نتائج 
�إلى فوز جو بايدن، �الآن، حان وقت �لعقاب 

وفق توقيت و��سنطن.
يف  فنادق  �سل�سلة  �أك��ر  م��اري��وت،  وقالت 
�الأ�سبوع  حدثت  �لتي  �لفو�سى  �إن  �لعامل، 
�ملا�سي يف مبنى �لكابيتول دفعت �إلى وقف 
�ل�رضكة ترعاتها للم�رضعني �لذين �سوتو� 

�سد �لت�سديق على فوز بايدن. 
�ل�رضكات  �رتياح  عدم  على  جديدة  عامة 
ن�رضته  تقرير  بح�سب  للعنف،  �الأمريكية 

»و��سنطن بو�ست« �م�س.
�أنها  �سيلد  بلو  كرو�س  بلو  جمعية  و�أك��دت 
م��زودة  �أعلنت  �إذ  نف�سه،  �ل�سيء  �ستفعل 
�لتاأمني �ل�سحي الأكرث من 100 مليون �سخ�س 
�لتابعة  �ل�سيا�سي  �لعمل  �إن جلنة  بيان  يف 
�مل�رضعني  »الأولئك  �مل�ساهمات  علقت  لها 

�لذين �سوتو� لتقوي�س دميقر�طيتنا«.
بيان:  يف   PAC �لتجارة  بنك  ق��ال  كذلك 

�أعاقو�  �لذين  للم�سوؤولني  دعم  كل  »علقنا 
�لتد�ول �ل�سلمي لل�سلطة«.

�أعمال �لعنف يف مبنى �لكابيتول  �أن  ويبدو 
تدرك  الأنها  للرد،  تتد�فع  �ل�رضكات  جعلت 
�سيا�سيًا  نز�عًا  لي�س  هذ�  �أن  متز�يد  ب�سكل 
�لهام�س  على  �جللو�س  خيار  و�أن  عاديًا، 
من  ق�سري  وق��ت  وبعد   . مر�سٍ غري  �أ�سبح 
�خرت�ق مبنى �لكابيتول، �سارعت �ل�رضكات 
غ�سبها،  لت�سجيل  �لتجارية  و�ملجموعات 
�الإد�ن����ات  ب��ني  �ل��ب��ي��ان��ات  ر�وح���ت  حيث 
و�ل��دع��و�ت �مل��ب��ا���رضة ل��ع��زل ت��ر�م��ب من 
من�سبه. علمًا �أن �ل�رضكات �سخت ما بني 80 
و90 مليون دوالر لدعم �جلمهوريني. ووفقًا 
�لفيدر�لية،  �النتخابات  جلنة  لبيانات 
قدمت �رضكة ماريوت متويًا باأكرث من 410 
�الأخرية.  �النتخابية  �لدورة  دوالر يف  �آالف 
ومتتلك �سل�سلة �لفنادق �أي�سًا عاقة جتارية 
وبلو  ماريوت،  وقر�ر�  تر�مب.  مع  مبا�رضة 
يلحقا  �أن  �ملتوقع  من  �سيلد  بلو  كرو�س 
�ل�رضر بجهود جمع �لترعات من قبل 139 
�أع�ساء جمهوريني  وثمانية  نائبًا جمهوريًا 
يف جمل�س �ل�سيوخ �سوتو� �الأ�سبوع �ملا�سي 
�النتخابات  نتائج  على  �لت�سديق  �سد 

�لرئا�سية.
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النفط يهبط 1.5 % لكنه أعلى 55 دوالراً 
و»األميركي« 51.7 دوالراً

خام  ع��ق��ود  �أ���س��ع��ار  تر�جعت 
ب��رن��ت لأق�����رب �إ���س��ت��ح��ق��اق، 
لتتد�ول   %1.55 بن�سبة  �أم�س، 
للربميل.  دولر   55.1 ع��ن��د 
خام  �أ���س��ع��ار  �نخف�ست  وكما 
 WTI �لو�سيط  تك�سا�س  غرب 
�إ�ستحقاق،  لأقرب  »�لأمريكي« 
عند  ل��ت��ت��د�ول   %1.05 بنحو 
للربميل.ترتفع  دولر   51.7
تخفي�س  بفعل  موؤخر�  �لأ�سعار 

لإنتاجها  �ل�سعودية  من  طوعي 
ب��و�ق��ع م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل خ��ال 
.2021 ومار�س  فرب�ير  �سهري 
�رتفعت  ق��د  �لأ���س��ع��ار  ك��ان��ت 
للقاحات  �لرتخي�س  ب��دء  مع 
كورونا،  فريو�س  من  �لوقاية 
متديد  على  »�أوب���ك+«  وتو�فق 
حتى  �لن��ت��اج  خف�س  �ت��ف��اق 
ن��ه��اي��ة �ل��ع��ام. وه��ب��ط خ��ام 
 WTI �لو�سيط  تك�سا�س  غرب 

»م��اي��و»،  ت�سليم  »�لأم��ريك��ي« 
دولر   55.90 بنحو  حينها، 
 37.63 �سالب  �إلى   ،%306 �أو 
�لت�سوية،  عند  للربميل  دولر 
وجاء �لرت�جع، حيث كان هذ� 
�ليوم قبل �لأخري لعقود ت�سليم 
�مل�سرتون  يرغب  ول  »مايو» 
�ل�سهر لعدم  �لت�سلم يف هذ�  يف 
قدرة �ملخازن �لأمريكية و�لآبار 

على ��ستيعاب �لإنتاج.

�لت�سدير  خلام  �لر�سمي  �لبيع  �سعر  �لكويت  رفعت 
فرب�ير  يف  �لآ�سيوية  �لتكرير  ل�رشكات  �لكويتي 

.2021
�أن �لكويت رفعت �سعر �خلام  �أم�س   و�أظهرت وثيقة 
متو�سط  فوق  للربميل  �سنتًا   65 �إلى  لآ�سيا  �مُلتجه 
دبي  بور�سة  يف  ُعمان  خلام  �ملعرو�سة  �لأ�سعار 
 40 بارتفاع  وذلك  بات�س،  على  دبي  وخام  للطاقة 

�سنتًا عن �ل�سهر �ل�سابق. وحددت �لكويت �سعر �لبيع 
�لكويتي �خلفيف �ملمتاز يف فرب�ير  �لر�سمي للخام 
50 �سنتًا عن  60 �سنتًا دون ُعمان دبي، بزيادة  عند 
�لبيع  لأ�سعار  �لكويت  زيادة  تاأتي  �ل�سابق.  �ل�سهر 
م�سدر  �أك��رب  �ل�سعودية،  رفعت  �أن  بعد  �لر�سمية 
جلميع  فرب�ير  ل�سهر  �أ�سعارها  للنفط،  �لعامل  يف 

�خلامات �ملبيعة �إلى �آ�سيا.
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ت���وق���ع خم��ت�����س��ون وحم��ل��ل��ون 
�ملكا�سب  ����س��ت��م��ر�ر  ن��ف��ط��ي��ون 
�خلام  للنفط  �لو��سعة  �ل�سعرية 
�أن  بعد  �حل��ايل،  �لأ�سبوع  خال 
عند  �مل��ا���س��ي  �لأ���س��ب��وع  �ختتم 
خام  وربح  عام  يف  م�ستوى  �أعلى 
�لقر�ر  �أثر  على   ،%8 نحو  برنت 
برميل  مليون  بخف�س  �ل�سعودي 
على  للم�ساعدة  طو�عية  يوميا 
�لعر�س  بني  �ل��ت��و�زن  ��ستعادة 
مع  �لتو�فق  ولتحقيق  و�لطلب، 
�إلى  �ل�ساعني  �ملنتجني  رغبات 

زيادة �لإنتاج.
�أ�سعار  �أن  �ملخت�سون  و�أو�سح   
�ملكا�سب  �ستو��سل  �خلام  �لنفط 
ب�سبب ثاثة عو�مل �أخرى �إ�سافية، 
�أب���رزه���ا: ت��ر�ج��ع �مل��خ��زون��ات 
توقف  بعد  �لأم��ريك��ي��ة  �لنفطية 
لأول  �إليها  �ل�سعودية  �ل�سادر�ت 
�إ�سافة  �لبلدين،  تاريخ  يف  مرة 

للقاحات  �مل�ستمر  �لنت�سار  �إلى 
موعد  و�قرت�ب  �جلديدة،  كورونا 
�جلديدة  �لأمريكية  �لإد�رة  تولى 
تعهدت  �لتي  بايدن،  جو  برئا�سة 
مبزيد من �إجر�ء�ت �لتحفيز �ملايل 

و�لقت�سادي يف �لباد.
�لرغم  على  �أنه  �ملخت�سون  وذكر 
�لإيجابية  �ل��ع��و�م��ل  هيمنة  م��ن 
على  �لأ�سعار  ملكا�سب  و�لد�عمة 
بطء  �إنكار  �أنه ل ميكن  �إل  �ل�سوق 
�لأقل  على  �لعاملي  �لطلب  تعايف 
ب�سبب  �ملقبلني  �ل�سهرين  خ��ال 
وباء  ل�سالة  �ل�رشيع  �لنت�سار 
حالة  وهيمنة  �جلديدة،  كورونا 
�لقت�ساد�ت  من  عديد  على  �لإغاق 

يف �لعامل خا�سة يف �أوروبا.
�لقر�ر  �أن  �ملخت�سون  و�أو���س��ح 
برميل  مليون  بخ�سم  �ل�سعودي 
يوميا يف بد�ية �لعام كان مبنزلة 
�حلفر  لأن�سطة  جد�  جيدة  �أخبار 
تز�ل  ل  �ل�سناعة  لكن  �لأمريكية، 
�نت�سار  ب�سبب  �سعب  ع���ام  يف 
�ل�����س��ال��ة �جل��دي��دة م��ن �ل��وب��اء 
�لطلب  �نتعا�س  يهدد  ما  �لعاملي 

على �لنفط ب�رشعة.
ويف ه��ذ� �لإط���ار، ي��ق��ول، رو���س 
ل�رشكة  �ملنتدب  �لع�سو  كيندي، 
للطاقة،  �لدولية  �آي  �إت�س  كيو 
�ستو��سل  �خلام  �لنفط  �أ�سعار  �إن 
�لأرجح ح�سد �ملكا�سب خال  على 
�لتخفي�س  بفعل  �حلايل  �لأ�سبوع 

�ل�سعودية  �إن��ت��اج  يف  �ملفاجئ 
�لعام  هدية  رو�سيا  عدته  �ل��ذي 
�جلديد، �إ�سافة �إلى حالة �لتفاوؤل 
�ملحيطة بطرح �للقاحات يف جميع 
�أن هذه  �إلى  �أنحاء �لعامل، م�سري� 
مقاومة  تلقى  �لإيجابية  �لعو�مل 
�لطلب  تعايف  �حتمال  تقل�س  من 
يف �أوروبا ب�سبب �ل�سالة �جلديدة 

لكورونا.
�إلى  يتطلع  �جلميع  �أن  و�أ�ساف، 
�حلايل  �لعام  خال  �لطلب  تعايف 
�ملوؤ�س�سات  بع�س  لكن   ،2021
�لدولية مثل وكالة �لطاقة �لدولية 
تتوقع تباطوؤ هذ� �لتعايف، خا�سة 
تد�عيات  ب�سبب  �لأول،  �لربع  يف 
�ل�سالة  ظل  يف  �جلائحة  �نت�سار 

توقع  �إل����ى  م�����س��ري�  �جل���دي���دة، 
�لنفط  على  �لطلب  �أن  �لوكالة 
برميل  مايني   5.7 بنحو  �سينمو 
يوميا يف عام 2021 على �لرغم من 
تاأخر تعايف قطاع �ل�سفر و��ستمر�ر 

�سعف ��ستهاك وقود �لطائر�ت.
مدير  ت�����س��رب�ت،  د�م���ري  وي���رى 
تكنيك  �رشكة  يف  �لأع��م��ال  تنمية 
»�أوبك +« هي  �أن  �لدولية،  جروب 
حتقيق  يف  و�لأبرز  �لأهم  �ل�سمانة 
�خلام،  �لنفط  �سوق  يف  �ل�ستقر�ر 
�ل�رش�كة  متا�سك  ظ��ل  يف  خا�سة 
و�لتن�سيق  �لتفاهمات  و��ستمر�ر 
متوقعا  ورو�سيا،  �ل�سعودية  بني 
�أن يزد�د هذ� �لدور ر�سوخا يف عام 

.2021

حتّولت �مل�سارف �ملركزية حول 
للذهب،  بائع  �سايف  �إلى  �لعامل 
خال �سهر نوفمرب �ملا�سي، وهو 
�لّتاه �لذي ياأتي بقيادة تركيا 

ومنغوليا.
جمل�س  عن  �سادر  تقرير  و�أظهر   
�ل��ذه��ب �ل��ع��امل��ي، �لأ���س��ب��وع 
�ملركزية  �مل�سارف  �أن  �حلايل، 
23.3 طًنا من  �لعامل باعت  حول 
�لذهب، خال نوفمرب، يف �أعقاب 

�ل�رش�ء خال �ل�سهر �ل�سابق له.
وخ����ال ن��وف��م��رب، �����س���رتت 7 
م�سارف مركزية يف �ملجمل، 16 
�لكّمية  تعادل  �لذهب،  من  طًنا 
�لأ�سفر،  �ملعدن  من  �مل�سرت�ة 

خال �سهري �أغ�سط�س و�سبتمرب .
وم��ن ب��ني �لأك���ر ����رش�ًء كانت 
 8.4 �أ�سافت  حيث  �أوزبك�ستان، 
لحتياطياتها  �لذهب  من  �أطنان 
من �ملعدن �لأ�سفر، فيما ��سرتت 
�مل��ع��دن،  م��ن  �أط��ن��ان   3.1 قطر 

بح�سب �لتقرير �ل�سهري.
وقاز�خ�ستان  �لهند  كانت  كما 
م��ن �ل����دول �لأخ����رى �ل��ت��ي ز�د 
من  �لر�سمية  �حتياطياتها  حجم 
�ملا�سي،  نوفمرب  خال  �لذهب، 
2.8 طًنا و1.7  بنحو  �رتفع  حيث 

طًنا.
�إجمايل  بلغ  �لآخر،  �جلانب  على 
طًنا،   23.3 نحو  �لذهب  مبيعات 

خال نوفمرب، حيث باعت تركيا 
20.9 طًنا من �لذهب.

�ملرتفع  �ملحّلي  �لطلب  وت�سّبب 
بني  �لتد�ولت  بزيادة  تركيا  يف 
�ملحّلية  �لتجارية  �مل�سارف 
�أّدى  م��ا  �مل��رك��زي،  و�مل�����رشف 
خلف�س �إجمايل �حتياطيات �لباد 
الهبوط  النفي�س.لكن  من املعدن 
يف �حتياطيات تركيا مل يكن قر�ًر� 
�مل�رشف  جانب  من  �إ�سرت�تيجًيا 
�ملركزي �لرتكي، بح�سب ما قاله 

جمل�س �لذهب �لعاملي.
�أحد  وكانت منغوليا هي �لأخرى 
حيث  �لأ�سفر،  للمعدن  �لبائعني 
خف�ست �حتياطياتها �لر�سمية من 

�لذهب بنحو 2.4 طًنا.
من  �لطلب  �أ�سبح  ع��اّم،  ب�سكل 
�أكر  �ملركزية  �مل�سارف  جانب 
حيث  �لأخ��رية،  �لأ�سهر  يف  تقّلًبا 
�مل�سرتيات  �سايف  بني  تاأرجح 

و�سايف �ملبيعات.
تغيري  مبثابة  �لّتاه  هذ�  ويعّد 
��ستمّر  �ل��ذي  �ل�رش�ء  توّجه  عن 
ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة م��ن ج��ان��ب ه��ذ� 
عندما   ،2010 عام  منذ  �لقطاع، 
�ملركزية  �مل�����س��ارف  �أ�سبحت 

�سايف م�سرٍت للمعدن.
�أن  ميكن  تركيا،  ��ستبعاد  ومع 
يف  �ل��ك��ب��رية،  �ملبيعات  تكون 
حلالة  نتيجة  �لأخ��رية،  �لآون��ة 

وال�ضغوط  املتزايد  اليقني  عدم 
�مل��ال��ي��ة �ل��ت��ي خ��ّل��ف��ه��ا وب��اء 

كورونا.
على  �لذهب  تفّوق  �لو�قع،  ويف 
�لحتياطية  �لأ�سول  من  �لعديد 
عام  خ��ال  �لأخ���رى،  �لتقليدية 
2020، حيث حّقق مكا�سب تقارب 
�سنوي  �أد�ء  �أف�سل  يف  �ل�%25، 

خال 10 �سنو�ت.
�ل�سابق  من  يكون  قد  ذلك،  ومع 
�إذ� كان  لأو�نه �ل�ستنتاج بثقة ما 
�ل�سايف  لل�رش�ء  �ل�سابق  �لّتاه 
قد  �أنه  �أم  ي�ستمّر،  �سوف  �لثابت 
�ّتاًها  ُيظهر  و�سوف  �نتهى، 

جديًد�.

�فتتح وزير �لنفط �لعر�قي، �أم�س، م�رشوع تاأهيل م�سفاة �ساح 
برميل  �ألف   70 بطاقة  بيجي  يف  �ل�سمود  م�سفاة  يف   2 �لدين 
باليوم، لرتتفع �لطاقة �لتكريرية �إلى 140 �ألف برميل جديدة 
�إ�سماعيل،  �جلبار  عبد  �إح�سان  �لنفط،  وزير  وقال  باليوم. 
بح�سب بيان للوز�رة، �إن �جلهد �لوطني جنح وبالعتماد على 
�لإمكانيات �ملتاحة من �إعادة بناء وتاأهيل م�سفاة �ساح �لدين 
2 بطاقة 70 �ألف برميل يوميا، بعد �أن دمرتها ع�سابات د�ع�س 
�لإنتاج �لكلي للم�سفاة �لذي كان  �إيقاف  �إلى  �لإرهابية، و�أدى 

بطاقة 280 �ألف برميل.
�مل�سفاة  �إعادة  �إلى  تهدف  �لوز�رة  �أن خطط  �لوزير،  و�أ�ساف 
�إلى طاقاته �ل�سابقة، ف�سًا عن �إ�سافة وحد�ت حت�سني �لبنزين 

و�لتي تهدف �إلى �لرتقاء بنوعية �مل�ستقات �لنفطية.
جزء  يغطي  �ل�سمود  م�سفاة  تاأهيل  �إعادة  �أن  �إ�سماعيل،  و�أكد 
�أن  مبينا  �لنفطية،  �مل�ستقات  من  �ملحلية  �حلاجة  من  كبري 

م�سفاة  ت�سغيل  �إعادة  خال  من  جديدة  تكريرية  طاقة  �إ�سافة 
�ساح �لدين 2 فاإنها تعد خطوة مهمة يف �لعتماد على �مل�سايف 
�أن  �إلى  �لنفط،  وزير  ولفت  �ل�ستري�د.  من  و�لتقليل  �ملحلية 
�لإنتاج �لكلي للم�سفاة من �مل�ستقات �لنفط �أ�سهم يف رفع �لطاقة 
�لتكريرية من وقود زيت �لغاز �إلى 3.383 مليون لرت باليوم، 
 1.2 �إلى  2.3 مليون لرت باليوم، و�جلازولني  و�لنفط �لأبي�س 
مليون لرت باليوم، و�لنفثا �إلى 2.5 مليون لرت�، و�لنفط �لأ�سود 

ل� 6.65 مايني لرت، و�لغاز �ل�سائل �إلى 160 طنا باليوم.
ومن جانبه، �أ�ساد رئي�س جلنة �لنفط و�لطاقة �لنيابية، هيبت 
باجلهد  �مل�سفاة  تاأهيل  �إعادة  �لوز�رة يف  بجهود  �حللبو�سي، 
�مل�ستقات  من  �لوطني  �لإن��ت��اج  بتعظيم  و�لهتمام  �لوطني 
ريبو�ر  �لنيابية،  �لطاقة  جلنة  رئي�س  نائب  �لنفطية.و�أكد 
طه، على �أهمية زيادة �لطاقات �لتكريرية للم�سايف �لعر�قية، 

ودورها يف تغطية �حلاجة �ملحلية وتوفري �لعملة �ل�سعبة.

ومن جهته، قال وكيل �لوز�رة ل�سوؤون �لت�سفية، حامد يون�س، 
مل�سفاة  �لتكريرية  �لطاقة  رفع  �إلى  تهدف  �ل��وز�رة  خطط  �إن 
تاأهيل  �إعادة  خال  من  باليوم  برميل  �ألف   280 �إلى  �ل�سمود 

م�سايف �ل�سمال.
�أن �لطاقة �لتكريرية للباد ت�رشرت كثريً�  �إلى  و�أ�سار يون�س، 
ب�سبب �حلرب   2014 بعد عام  �لإنتاج  �مل�سفاة عن  بعد توقف 
على �لع�سابات �لإرهابية، و�أن �لوز�رة تعمل على �إعادته �إلى 

طاقاته �ل�سابقة رغم �لتحديات �ملالية و�لقت�سادية.
عبد  قا�سم  �ل�سمال،  م�سايف  عام  مدير  �أكد  ذ�ته،  �ل�سياق  ويف 
حتققت  �لنفطية  �ملن�ساآت  وبناء  تاأهيل  عمليات  �أن  �لرحمن، 
بجهود �لعاملني يف �رشكة م�سايف �ل�سمال و�ل�رشكات �لنفطية 
�ل�ساندة ومنها �رشكة �مل�ساريع �لنفطية، و�ملعد�ت �لهند�سية، 
ودعم  ومبتابعة  وغريها  النفطية،  الأنابيب  خطوط  و�رشكة 

و�إ�سناد من قبل وزير �لنفط وقيادة �لقطاع �لنفطي.

• �أ�سعار �لنفط �خلام �ستو��سل �ملكا�سب ب�سبب ثاثة عو�مل

مختصون: 3 عوامل تدعم مكاسب النفط 
األسبوع الحالي رغم هيمنة اإلغالقات

تركيا ومنغوليا تتصّدران تحّول المصارف المركزية إلى بيع الذهب

»النفط العراقية«: رفع الطاقة التكريرية لمصفاة الصمود في بيجي

تراجع المخزونات النفطية األميركية واقتراب بايدن من الرئاسة وانتشار اللقاحات

7 مصارف اشترت 16 طنًا في نوفمبر

رفع سعر خام التصدير الكويتي 
المتجه آلسيا في فبراير

• �إحدى ناقات �لنفط

خفض إمدادات الوقود في سورية 
بنسبة 24 %

رسو أول باخرة وقود في ميناء قنا 
اليمني الجديد

�ملعدنية  و�ل��روة  �لنفط  وز�رة  �أنحت 
على  بالائمة  �م�س،  �أول  �ل�سورية، 
على  �إجبارها  يف  �لأمريكية  �لعقوبات 
بن�سبة  و�لديزل  �لوقود  توزيع  خف�س 
و�سول  ت��اأخ��ر  ب�سبب   %24 �إل��ى  ت�سل 

�لإمد�د�ت �لازمة.
�حلرب،  مزقتها  �لتي  �سورية،  وتو�جه 
بالفعل، �أزمة �قت�سادية حادة ت�سببت يف 

نق�س كبري يف �لقمح وم�ستقات �لوقود.
حمطات  خارج  طويلة  طو�بري  و��سطفت 
�لتزود بالوقود و�ملخابز، حيث ر�سدت 
خمزون،  من  لديها  ما  توزيع  �حلكومة 
بها  ي�سعر  �لتي  �لأزم��ة  عمق  من  ز�د  ما 

�ل�سوريون.
فاقمت جائحة كورونا �لأزمة �لقت�سادية 
مع فر�س قيود للحد من تف�سي �لفريو�س 

�لأمريكية  �لعقوبات  وت�سديد  كورونا، 
و�لغربية �سد نظام ب�سار �لأ�سد.

وتعتمد حكومة �لأ�سد ب�سكل �سبه ح�رشي 
�إي��ر�ن،  من  �ل��ق��ادم  �خل��ام  �لنفط  على 
حليفة �لأ�سد �لرئي�سية، بينما ز�د ت�سديد 
وطاأة  �إي��ر�ن  على  �لأمريكية  �لعقوبات 

�لأزمة يف �سورية.
من  يعانون  �ل�سوريني  �أن  �إل��ى  ي�سار 
ظل  يف  �لقت�سادية  �أو�ساعهم  تدهور 
�نهيار �لقيمة �ل�رش�ئية للرية �ل�سورية، 
و�نت�سار �لبطالة مع غياب فر�س �لعمل، 
خانقة،  وق��ود  �أزم��ة  يعانون  حني  يف 
�أف��ر�ن  �أم��ام  �لطو�بري  �أزم��ة  �إل��ى  �إ�سافة 
م��ن��زيل، و�خل��روج  و�أزم���ة غ��از  �خلبز 
من  �لكثري  وغريها  �لباد  �إلى  و�لدخول 

�لأزمات.

ر�ست �أول باخرة وقود يف ميناء قنا يف حمافظة �سبوة جنوبي �ليمن، وعلى متنها 17 
�ألف طن من �لديزل، ح�سب ما �أوردت، �لأحد، وكالة �لأنباء �ليمنية �لر�سمية.

�إلى  �لوقود  بتفريغ  �خلا�س  �لعائم  و�خل��ز�ن  �لثانية  �لباخرة  و�سول  �ملقرر  ومن 
�مليناء، وهو قيد �لإن�ساء، يف غ�سون �ليومني �لقادمني.

�إن »قنا �أول ميناء نفطي  وقال حممد بن عديو، حمافظ �سبوة، يف ت�رشيح للوكالة، 
وتاري يف �سبوة، ونعول عليه يف �إنعا�س �حلركة �لتجارية و�لقت�سادية يف حمافظات 

�سبوة وماأرب و�جلوف و�أجز�ء من حمافظتي ح�رشموت و�أبني«.
للمحافظة  ميناء بحري  �أول  �إن�ساء  �تفاقية  �سبوة  �ملا�سي، وقع حمافظ  نوفمرب  ويف 

�لنفطية على �سو�طئ بحر �لعرب.
كونها  �ليمنية  �ملحافظات  �أهم  من  و�حدة  تعد  �حلكومة،  ل�سلطة  �خلا�سعة  و�سبوة، 

غنية بالنفط، وت�سهد ��ستقر�ر� �أمنيا رغم ظروف �حلرب �ليمنية.

مع صعود الدوالر

هبوط أسعار الذهب إلى أدنى 
مستوى 1900 دوالر لألوقية

ليام�س  �أم�����س،  �لذهب  هبط 
�أ�سابيع  �ستة  يف  م�ستوى  �أدنى 
�إذ  يف وقت �سابق من �جلل�سة، 
تظل الأ�ضعار تتعر�س ل�ضغوط 
وعو�ئد  �ل��دولر  �رتفاع  جر�ء 

�سند�ت �خلز�نة �لأمريكية.
 وتر�جع �لذهب يف �ملعامات 
 1816.53 �إلى   %1.7 �لفورية 
»�لأون�سة«،  لاأوقية  دولر� 
منذ  م�ستوياته  �أدن���ى  وه��و 
وتر�جع  دي�سمرب،  من  �لثاين 

0.5% �إلى 1839.89 دولر�.
�لأ�سعار%4.4  وت��ر�ج��ع��ت   

�جلمعة. 
�لأمريكية  �لعقود  و�رتفعت 
�إل��ى   %0.3 ل��ل��ذه��ب  �لآج��ل��ة 
1839.90 دولر�. وقال �ستيفن 
�إين�س كبري ��سرت�تيجي �ل�سوق 
�لذهب  جمد  »�أي��ام  �أك�سي  لدى 
ول����ت«. و�أ����س���اف: »�رت��ف��اع 
يوؤثر  ب��د�أ  �لأمريكية  �لعو�ئد 
�لذهب  على  بالغ  ب�سكل  �سلبًا 
�ملر�كز  من  �لكثري  وتو��سل 
�خلروج من �ل�سوق، �إذ �أنها مل 
�لتحركات  لتلك  م�ستعدة  تكن 

يف �لدولر �لأمريكي«.

 ومت��ا���س��ك��ت ع��و�ئ��د ���س��ن��د�ت 
ع�رش  لأجل  �لأمريكية  �خلز�نة 
و�حد%  فوق  مرتفعة  �سنو�ت 
مما �ساعد �لدولر على �أن يبلغ 
�أ�سابيع  ثاثة  يف  م�ستوى  �أعلى 

مناف�سة،  عمات  مقابل  تقريبًا 
مما يزيد تكلفة �لذهب. ويزيد 
�لفر�سة  تكلفة  �لعائد  �رتفاع 
�ل��ب��دي��ل��ة حل���ي���ازة �مل��ع��دن 

�لأ�سفر.

»باركليز«: »أوبك+« أفلحت في حماية 
أسعار الخام من االنخفاض

قال بنك باركليز »ما زلنا يف و�سع 
يتطور  بينما  �لغمو�س،  يكتنفه 
»�أوبك+«  لكن  كوفيد-19،  موقف 
�أفلحت حتى �لآن يف حماية �أ�سعار 
�لنفط �خلام من �لنخفا�س و�حلد 
قد  ما  وهو  �ل�سوق،  تقلبات  من 

ي�سجع على مزيد من �لتعاون«.
�لإن��ت��اج  خف�س  �أن��ب��اء  وع���ززت 
�أعلى  لت�سجل  �لأ�سعار  �ل�سعودي 
مع  �سهر�،   11 يف  لها  م�ستوى 
�رتفاع يف �سعر �لت�سليم �لفوري، 
مقارنة بالآجل، وهو ما قد ي�سجع 
من  �لنفط  �سحب  على  �ملتد�ولني 

�ملخزونات. 
يف  �ساك�س«  »غولدمان  وخف�س 
�لطلب يف  �أبحاثه توقعات  �أحدث 
»يناير« و»فرب�ير« و»مار�س« بني 
مليون ومليوين برميل يوميا لكل 

�سهر.
عجز� حمدود�  يتوقع  �أ�سبح  لكنه 
�ضباط  يف  اخل���ام  اإم�����دادات  يف 
�سابق  �فرت��س  من  بدل  »فرب�ير« 
برميل،  �ألف   600 بنحو  لفائ�س 
للخف�س  كبري  ب�سكل  يعود  فيما 
�ل�سعودي. وتوقع �أن ت�سهد �سوق 
لباقي  ع��ج��ز�  �لعاملية  �لنفط 
مليون   2.3 �إل��ى  �سي�سل  �لعام، 
»�سبتمرب«،  يف  يوميا  برميل 
�لإم���د�د�ت  من   ،%3 يقارب  مبا 

�لعاملية يف ذلك �ل�سهر.
ل�ست�سار�ت  �إنرجي  ري�ستاد  �أم��ا 
�أك��رب،  ع��ج��ز�  فتتوقع  �ل��ط��اق��ة 
ويقول بيورنار تونهاوجن رئي�س 
ري�ستاد  يف  �لنفط  �سوق  �أبحاث 
»يف �أكر ت�سور�ت �لأو�ساع تفاوؤل 
�أوب��ك+  من  �لتام  �لمتثال  وه��و 

�لطوعي،  �ل�سعودي  و�خلف�س 
�خلام  �نخفا�س خمزونات  نتوقع 
1.3 مليون برميل يوميا يف �ضباط 
برميل  مليون  و0.8  »ف��رب�ي��ر« 

يوميا يف »مار�س««.
و�سجلت �أ�سعار �لنفط �خلام �أعلى 
ربح  حيث  ع��ام،  يف  م�ستوياتها 
�لأمريكي  و�خلام   %8 برنت  خام 
7.7% على �أ�سا�س �أ�سبوعي، وذلك 
�إجر�ء  �ل�سعودية  قر�ر  من  بتاأثري 
مليون  بنحو  طوعية  تخفي�سات 
»فرباير«  ل�ضباط  يوميا  برميل 
لدعم  �ملقبلني  »م��ار���س«  و�آذ�ر 
�ل�سوق،  يف  �ل��ت��و�زن  ��ستعادة 
عن  �لناجم  �لطلب  �سعف  ج��ر�ء 
�لنت�سار �ل�رشيع لوباء كورونا، 
وتز�يد �لإغاق �لعام، خا�سة يف 

�أوروبا.

• توقعات بعجز حمدود يف �إمد�د�ت �خلام يف فرب�ير

نفط ُعمان يرتفع 
بقيمة 66 سنًتا 

للبرميل بالعقود اآلجلة
بور�سة  عن  �سادرة  بيانات  �أظهرت 
دبي للطاقة، �أم�س، �رتفاع �سعر نفط 
عمان ت�سليم مار�س �لقادم، بو�قع 66 

�سنًتا للربميل.
نفط  �سعر  �أن  �إلى  �لبيانات  و�أ�سارت 
عمان ت�سليم مار�س، �رتفع �إلى 55.24 
يوم  ب�سعره  مقارنة  للربميل،  دولر� 

�جلمعة �ملا�سي، عند 54.58 دولر.
�لنفط  �سعر  بلغ  �لبيانات،  وبح�سب 
�ملقبل  �أبريل  �سهر  ت�سليم  �لُعماين 
بارتفاع  للربميل،  دولر�   54.89
م�ستوياته  ع��ن  للربميل  �سنًتا   31
دولر�   54.58 �لبالغة  �ل�سابقة، 
�سعر خام ناميك�س  للربميل، تر�جع 
ت�سليم  �لآج��ل��ة  بالعقود  �لأم��ريك��ي 
�إلى  لي�سل   ،%0.48 �ملقبل  فرب�ير 
 25 ر�بحًا  للربميل،  دولر�   51.99
خام  �سعر  و�رتفع  للربميل.  �سنتًا 
لي�سل   ،%0.98 مار�س  ت�سليم  برنت 
للربميل،  دولر�   55.44 م�ستوى  �إلى 
عن  للربميل  �سنتًا   55 مبكا�سب 

م�ستوياته �ل�سابقة.

قطر ترفع سعر 
الخامين البحري والبري 

لشهر فبراير
�لبيع  �سعر  للبرتول  قطر  ح��ددت 
�لر�سمي للخام �لبحري �لقطري يف 
فرب�ير عند عاوة 70 �سنتا للربميل 
�ملعرو�سة  �لأ�سعار  متو�سط  فوق 
بات�س،  على  ودب��ي  عمان  خلامي 
بزيادة 50 �سنتا عن �ل�سهر �ل�سابق.

وفق  �أم�س،  ت�سعري  وثيقة  و�أف��ادت 
�لر�سمي  �لبيع  �سعر  باأن  روي��رتز، 
حتدد  فرب�ير  يف  �ل��ربي  قطر  خلام 
عند 40 �سنتا للربميل فوق متو�سط 
بزيادة  بات�س،  على  دب��ي  عمان 
40 �سنتا للربميل عن �ل�سهر  قدرها 

�ل�سابق.
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حورية فرغلي 
تحصل على... أوسكار العرب

الفنانة حورية فرغلي، تكرمي خا�ص يف  اإهداء  الغزاوي  برئا�سة مهند  العرب  اأو�سكار لتكرمي املبدعني  اإدارة مهرجان  اأعلنت 
الدورة الرابعة من املهرجان تاأكيدًا على رغبة الو�سط الفني العربي يف عودتها ملمار�سة املهنة يف اأقرب وقت.

مهرجان اأو�سكار العرب ينتقل للمرة الأولى اإلى م�رص، حيث اأقيمت الدورات املا�سية من املهرجان يف عدد من الدول العربية، 
اأبرزها تون�ص، واأكد القائمون على املهرجان اأن تكرمي حورية فرغلي لأنها من اأف�سل فنانات جيلها واأعمالها ت�سهد على ذلك.

اأن حورية فرغلي حظيت بدعم كبري بعد ظهورها باكية تاأثرا بابتعاد كل ا�سدقائها عنها بعد توقفها عن ممار�سة مهنة  يذكر 
التمثيل لأ�سباب �سحية، موؤكدة اأنها فقدت حا�ستي ال�سم والتذوق ب�سبب جراحات خاطئة، واأبدت حورية معاناتها من �سخرية 
رواد مواقع التوا�سل الجتماعي بعد خ�سوعها لعدة جراحات ا�ستهدفت اإ�سالح �سكل ووظائف الأنف، لفتة اإلى اأنها لزالت يف 

الأربعني من عمرها ومل تتزوج وهذا الكالم يفقدها الثقة يف نف�سها كامراأة وكفنانة.
واأ�سافت حورية فرغلي: فقدت حا�سة ال�سم والتذوق منذ 3 �سنوات، و�سبب اإجراء عملية الأنف هو تعر�سي حلادث ولي�ص عمليات 
التجميل، واأكدت اأنها ت�سعر باأنها فقدت الثقة بنف�سها كامراأة وممثلة، ول ت�سعر باأن اأحدا يقدر اأعمالها، وقالت: »�سعبان عليا 

نف�سي«.
واأ�سافت اأنها مل ت�سمع تهنئة بقدوم العام اجلديد اإل من اأخيها، رغم اأنها كانت تتلقى العديد من الت�سالت وهي يف القمة، 
وفجاأة وعندما عرفوا اأنها لن تعمل اإل بعد اإجراء العملية اختفى امل�ساعدون ومن كانت تعمل معهم، واختفى اجلميع كاأنها غري 

موجودة.
واأ�سارت اإلى اأنها بعد العملية اجلراحية الأخرية قدمت م�سل�سلها مع الفنانة فيفي عبده، وو�سلتها تعليقات مثل »اأنت قميئة« 
و»اقعدي يف بيتكم اأح�ص« و»بقيتي مايكل جاك�سون«، وهي يف النهاية بنت مل تتزوج ولي�ست خمطوبة، ومنذ عامني وهي مل تنظر 

لنف�سها يف املراآة، وت�سعر اأنها لي�ست حورية، وت�سعر باأنها فقدت الثقة يف نف�سها.
وتابعت: �سعبان علّي نف�سي، وقررت اأبعد متاًما وم�ص عايزة حد ي�سوفني اإل ملا اأرجع زي الأول، لأن اأنا باأكرب يف ال�سن وعمري 

44 �سنة دلوقتي، لكن فرحانة اإين عرفت النا�ص الكوي�سة والنا�ص الوح�سة، وده در�ص قا�سي واتعلمت منه.
 

�ساهمت يف جنوميتها،  الإثارة  م�ساهد  النجمة امل�رصية عبري �سربي  باأن  اعرتفت 
اأكدت اأنها حاليا ت�سع خطوطا حمراء تتوافق مع و�سعها كزوجة، وقالت:  ولكنها 
اأدوار جريئة  ومالب�ص جريئة وغري  اأي  اأرف�ص  اأن  ال�سيناريو ومن املمكن  اأقراأ  الآن 

ذلك.
عائلتي  الآن  ولدي  الأخرى،  واأرف�ص  الأدوار  بع�ص  اختار  اأن  الآن  قناعتي  وتابعت: 
كان  وفعال  بداياتي،  عن  يختلف  املرحلة  تلك  يف  الختيار  لذلك  وزوجي، 
هناك فيلم مهم عر�ص علّي وكان فيه م�سهد جريء، ورف�ست ومل اأ�سارك 
�سورا  وعر�ست  جتميل  جلراحة  خ�سوعها  عبري  ونفت  فيه، 
وانا  �سورتي  اهي  قائلة:  عليها  وعلقت  �سغرية  وهي  لها 
بتقويل  اللي  النا�ص  ع�سان  �سفايفي  »نف�ص  �سغرية، 
نفخاها، نف�ص عنيا، ومناخريي، وخدودي اأهو«. 

• عبري �سربي

•حورية 
فرغلي

عبير صبري:
لن أقدم مشاهد جريئة



ال�سيا�سي  الدميقراطي  العمل  يف 
ال���دمي���ق���راط���ي���ة  ال��������دول  يف 
بني  الفي�سل  يكون  والد�ستورية 
ال�سالح  هو  املخت�سة  اجلهات 
املدين،  املجتمع  وخدمة  العام 
اي اختالف بني اجلهات ال�سيا�سية 
�سخ�سي  �سيء  اأي  هناك  يكون  وال 
العام  لل�سالح  يعمل  اجلميع  الأن 
ال�سيا�سي، جميع  للتك�سب  ولي�س 
العريقة  الدميقراطية  ال���دول 
الدميقراطي  العمل  متار�س  التي 
�رشف  وميثاق  معيار  هناك  يكون 
واالأح��زاب  احلكومات  جميع  بني 
العمل  متار�س  التي  واملكونات 
يف  تختلف  وق��د  ال��دمي��ق��راط��ي، 
الكثري من االأمور التي متار�س وقد 
ت�سل اإلى اخلالف احلاد لكن يظل 
وعدم  وت�ساور  نور  ب�سي�س  هناك 
املخت�سة  اجل��ه��ات  ب��ني  قطيعة 
هناك  ال��دمي��ق��راط��ي،  العمل  يف 
ق�سية  ل��ل��ود  يف�سد  ال  اخل���الف 
�سبه  هناك  يكون  بالنهاية  الأن��ه 
وال�سفافية  التعاون  على  اإجماع 
يكون  وال  ال�سيا�سية  اجلهات  بني 
وال  خ�سومة  اأو  فجور  اأي  هناك 
وال  البع�س  بع�سهم  تخوين  يتم 
تهم وجتريح �سخ�سي، ان الفجور 
ال�سيا�سية  واخل�سومات  ال�سيا�سي 
العامة يف  وعدم تغليب امل�سلحة 
جميع االمور يف ال�سنوات االأخرية 
ب��ال��ع��امل ال��ث��ال��ث خ��ط��رية وغري 
حممودة، وتعترب ثقافة مع اال�سف، 
ان  اإم��ا  الثالث  بالعامل  امل�سكلة 
تكون معي وحتمل وجهة نظري او 
تكون عدوي، اين مقولة االختالف 
يف الراأي ال يف�سد للود ق�سية، يف 
اوروبا واأمريكا يختلفون يف الراأي 
امل�سلحة  ه��ن��اك   ت��ك��ون  ول��ك��ن 
يف  عليها  وي��ح��ر���س��ون  ال��ع��ام��ة 
اخل��الف��ات  ان  االم�����ور،  جميع 
الراقية التي كانت تعود بالفائدة 
او  خالف  اي  الوطن،  عموم  على 
خ�سومة �سيا�سية ومهنية يف اأوربا 
�سحيحة  بطريقة  يحل  واأم��ريك��ا 
وهي  اإهانة  اأو  اي جتريح  وبدون 
وتناظر  تناق�س  فكرية  مدر�سة 
هناك  وتكون  باحلجة،  احلجة 
خ�سومات وخالفات لكنك ال ت�سمع 
اأو  �ستيمة  اأو  �سب  اأو  تخوين  اأي 
تدن للغة احلوار اأو  جر اخلالفات 
حول الق�سايا العامة اإلى مناطق 
الطبيعي  من  �سخ�سية،  اأخ��رى 
وجود اختالفات الروؤى ال�سيا�سية 
التناف�س  ويف  جمتمع،  اأي  يف 
واح��رام  تعم  املحمود  ال��راق��ي 
االآخ��ر، ختاما،  ال��راأي وال���راأي 
�سوا�سية  اجل��م��ي��ع  ع��ل��ي  ي��ج��ب 
يف  املتمدن  احل��وار  لغة  تغليب 
وتهم  متار�س  التي  االمور  جميع 
ال�سفوف  ور�س  واملواطن  الوطن 
بالروح  والتحلي  الفرقة  وع��دم 
الدميقراطية، ن�ساأل العلي القدير 
كل  من  الغايل  وطننا  يحفظ  ان 

�سوء، ودمتم.  

»خطأ«.،األولالعدو
يف اأيام املدر�سة، كانت عبارة »االإدارة تطلبك«، 
حماكمة،  او  »مق�سلة  اأم���ام  امل��ث��ول  مبثابة 
اإدارة تربوية، تختلف  اأنها،  فورية«، مع العلم 
حدة االمتثال لها امام من؟ االإخ�سائي االجتماعي 
»يالييل«  امل�ساعد،  الوكيل  ب�سيطة«  »تعدي 
واقف  واأن��ت  ريقك  تبلع  »الزم  »الناظر«  املدير 
تخليني  ال  خاوين  تعال  لزميلك،  تقول  بعدين 
يا«، مع العلم، اأنها اإدارة تعليم وتربية تريد لك 
تربوي،  واإر�ساد  �سلوك،  العام وتقومي  ال�سالح 
اخلطاأ،  مقابل  وعقاب  ورقابة  م�سار،  وت�سويب 

وثواب مقابل النجاح. 
اليوم ومع قدوم التطعيم ل�«كوفيد-19« والعامل 
»بني  ال�سنة  قرابة  العالج  او  الدواء  هذا  ينتظر 
اأنف�س عزيزة علينا! تخرج  هلع وخوف وخ�سارة 
املوؤامرة  »ق�سية  اإال  اأ�سوات، ال تفهم يف احلياة 
هم  عليهم  املنطلقني  واأول  ال�سعوب«  جت��اه 
»احلكومة«، لت�سبح العدو االأول يف كل االأوقات.

حتى تقدم اأغلب اأ�سحاب القرار التنفيذي، الأخذ 
هذا الدواء، الإر�سال ر�سالة مفادها للكل« ال يوجد 

خطر فنحن نعمل الأجلكم«. 
»عمل موؤ�س�سة تنفيذية قامت على مواجهة االأزمة 
العمل  فلوال  االأخ��ط��اء  بع�س  مع  جدية،  بكل 
هذا  نتاج  نح�سد  واليوم  »اخل��ط��اأ«،  وج��د  ملا 
وانح�سار  وعمل  ومثابرة  وجهد  باأرقام  العمل، 

»كوفيد-19« 
باإذن الله. 

»ونقول  حتديدًا  االإعالمية«  »القنوات  ن�ساهد 
جام  ي�سب  الغالب،  يكون  مل  اإن  منها«  البع�س 
غ�سبه على االأداء احلكومي وكيفية التعامل مع كل 
املعوقات واالأزمات واالأخطاء، »�سيا�سة تخوين 
املخ  بني  قابعا  منطقا  اأ�سبحت  احلكومات« 
احلكومة  هل  �سخ�س  اأي  �ساألت  واإن  واملخيخ، 
بقول  الفورية  االإج��اب��ة  اخل��ري«  عن  لك  تبحث 
و«الت�سدق  وقتلنا  تريد هالكنا  الأنها  »ال« ملاذا؟ 
اأتى  بل  ياأت من فراغ،  علينا«، »املنطق هذا مل 
بربجمة ومنهجية، وتغذية الراأي العام بجرعات 
اإلى  ينظر  االأعظم،  ال�سواد  اأ�سبح  حتى  متفاوتة 
االأول  والفا�سد  االول  العدو  باأنها«  احلكومة 

والقاتل االأول، امام �سعبها. 
اأنت  نعم  الوزراء،  رئي�س  انت  كنت  لو  ال�سوؤال: 
اأيها القارئ ماذا كنت �سوف تفعل، �سوف ت�رشد 
كلمات وتعبري حتى نهاية اليوم الثاين، والواقع 
»هناك معوقات كثرية اإدارية تنفيدية ت�رشيعية، 
ال  فا�سل  اجلميع  اأم��ام،  جلعلك  ت�ساحبك  �سوف 
ت�سلح، واول املنتقدين »املن�سة االإعالمية« التي 
وتريد  تعمل  الأنك  »اجتاهك«  قوتها  كل  كر�ست 

العمل، ولكن دون جدوى. 
من  املبا�رش«  واخلطاب  »املبا�رش  العمل  لذلك، 
االأداء  من  املنطلقة  احلكومية،  الر�سمية  القنوات 
احلكومي، �سادقة جتاه �سعبها، وبكل �سدق تريد 
»حتقيق روؤية �ساحب ال�سمو امري البالد«، »والعمل 
الذي يقبع بني اأجندات خا�سة« واخلطاب املعلب 
الذي يدعو اإلى النقد دائمًا وتتبع اخلطاأ وتاأويل 
واإنتاج  ثقة  كل  يقتل  اإال خطاب  ما هو  �سيء،  كل 
جميعًا،  لها  نتطلع  جديدة«  »كويت  نحو  وتطور 
ت�سعى  وم�سالح  اأجندات  لها  االإعالمية  املن�سات 
كما  ال�سعبوية  امل�سالح  اإلى  االلتفات  دون  اإليها 

تفعل حكومتنا وقيادتنا ال�سيا�سية. 
- الثقة يقابلها، التخوين للمرب�سني. 

- العمل يقابله »التقليل منه« وت�سيد االأخطاء. 
- القرار يقابله، تعطيل وعدم متكني. 

اخلا�سة  النظرة  متنفذون  له  ي�سعى  ذلك،  »كل 
مل�ساحلهم 

اال�ستقرار  الأن  وق��رار،  وثقة  عمل  كل  ومهاجمة 
والهدوء واالأمان، ال تخدم م�ساحلهم ال�سخ�سية، 
ال�سيا�سية  وقيادتها  و�سعبها  الكويت  الله  حفظ 

وحكومتها،،، اآمني.
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أٍخلكلمتلدُهُأمك ُرَبّ الرسائلالخالدة
 ،1849 اأكتوبر   17 �سوبان  فريديريك  رحيل  لذكرى 

فرن�سا. باري�س، 
ال تزال هناك عالقة بني �سوبان وتلك الكاتبة..

اأخربت البيانو باالأ�سياء التي اأريد اأن اأقولها لِك
بها دائمًا  �سيخربك 

اإلى كلماتي وحتملك االأحلان 
ومن كلماتي اإلى مقا�سدي التي ال متوت

يغادر  واإياباً  يف حلٍن مل  ُتلّوح جميئًا  ال�سوق  اأُرجوحة 
راأ�سي

فاأف�سل الرحالت هي تذكرة مقطوعة نحو املا�سي
احلا�رش  قيد  من  مطلقة  �سعادٍة  اأو  الثمن  باهِظ  ب��اأمٍل 

املادي
وكيف ال.. واأحلاين ور�سالتي حتملِك ملا�سينا وحتملني 

مل�ستقبلنا وتوؤ�س�س  حلا�رشنا 
االأحياء  عن  خففوا  َمن  هم  املوت  �سارعوا  من  وحدهم 
فقط،  للعظماء  واحلياة  املوت  ف�رشاع  امُلدرك،  موتهم 

فهم َمن ي�سارعون املوت بر�سالٍة خالدة ال متوت.
املوت  ي�سارعون  للت�سلية،  احلياة  ي�سارعون  والبقية 

بال اإميان..
ومع حقول الربد ونهر الن�سيان ال اأزال هنا..

قرب  على  اأح�سل  كي  املو�سيقية  النوتات  هذه  اأكتب  مل 
امللوك، واأت�سدر ال�سالونات االر�ستقراطية، وال جائزة 

ال�سعوب، الع�سور وال تقدير 
اللغة كي  اأن تركت لِك هذه  كل ما فعلته يا حبيبتي هو 

يغيب  حني  وحدتك،وتكلمك  وتوؤن�س  اأرقِك،  عنِك  تخفف 
ال�سدى..

اأر����س  ب��وح�����س��ة  اأح�����س  امل��و���س��ي��ق��ى  تنقطع  ع��ن��دم��ا 
اللحن،كي  تكرار  انقطع،اأعيد  �سوتك  القبور،وكاأن 

اأح�س اأنَك معي،اأنا االآن باأمان ال اأعرف احلرمان.
وتخذلني  املو�سيقى  م�سكلة..تخذلني  هناك  لكن 

الع�رش. ويخذلني  هويتي  لغتي،تخذلني 
الكئيب  لوجهك  ب��ورت��ري��ه  بر�سم  رغ��ب��ة  جتتاحني 
الثورة  خلق  ال��ذي  وجهَك  اللئيم،  الهزيل،املتكهن 
�سد  ملحمي  طويل  �رشاع  برفقة  قلبي  يف  واال�سرحام 

ق�سية حياة اأو موت بال اأمل معك..
اأج�سادهم بال خلود  العظماء هم َمن يخ�سون فناء 

يخافون على كل رفقة روح
�سيطر  من  ومنهم  دموية  باأفعال  ر�سائله  ج�سد  من  منهم 

ر�سالته وجاذبيتها ب�سحر  باأكمله  على عامٍل 
ومنهم من اأوجد حلنًا ع�رشيًا لكل االأزمان

فكم �ستدوم ر�سالتي املحببة على قلوب اجلماهري؟
فال اأعمال خالدة وال متجيد وال تقدير اإال برحيل �ساحبها

ذلك الرحيل املقد�س.. رحيل كل عامل وفنان.
ت�سخم  يف  االأعمق  اأث��ره  للموت  كان  متمرد  كل  رحيل 

اخلالدة. ر�سالته 
ن�ستحق  اأواًل  التقدير،ونحن  ي�ستحق  حياتنا  يف  فرد  كل 
بتكري�س  �سوى  ي�ساعدنا  اأن  ي�ستطيع  اأح��د  فال  ذل��ك، 

العظماء. دومًا بني  اأنف�سنا الأحالمنا لنخلدها 

وم�ستودع  الروح  وتواأم  االأخ  هو  ال�سديق 
الذين  اال�سخا�س  من  الكثريون  اأ���رشاره، 
مرور  مير  من  منهم  حياتنا  يف  مي��رون 
وذكريات  اث��را  ي��رك  من  ومنهم  ال��ك��رام 
جمرد  لي�سوا  فهم  انف�سنا،  يف  عظيمة 
بل  الدنيا  هذه  م�سوار  يف  �سبيل  عابري 
حياتنا  ي�ساركوننا  الذين  الرجال  هم 
املح�سن  االأخ  هو  وال�رشاء،  ال�رشاء  يف 
املرحوم  البي�ساء،  االأي���ادي  و�ساحب 
حممد منري عبدالله املهنا، هو االب واالخ 
االكرب واملعلم واملتنف�س عند يوم التناد، 
لك  يتمني  من  هو  واالأخ  واآالم��ك  وهمومك 
وال  وب�سدق  لنف�سه،  يتمني  مثلما  اخلري 
لالأيتام  اأب  احلقيقة  هي  امنا  احدا  اأجامل 
الكويت  اأهل  من  وكثريين  للم�رشدين  ودار 
الغزو  اإب���ان  عنه  يعرفون  واالإم�����ارات 
يحتاج  ملن  التربع  من  والكثري  الغا�سم، 
كثري  يف  والعجزة  واالأيتام  امل�ساكني  من 
من البلدان، واأمتني من الله الأ�رشة الفقيد 
الكرمية ال�سرب وال�سلوان وامتنى اال تكتمل 
يارب،  بينهم  وااللفة  االأخوة  بالتقاء  اال 
ك�رش  فقد  االأ�رشة  يك�رش  واالأخ  االأب  فموت 
عمودها وهدم عماد من اعمدة اخليمة لي�س 
فقط لالأ�رشة الكرمية امنا لكل من له احلق 

عليه، ابا خالد لي�س هناك اأ�سد اإيالمًا على 
النف�س من اأن تتلقى نباأ وفاة �سديق العمر 
ومثل ذلك كثريون من ابناء االأحواز العرب 
يعملون عنده يف جتارته، خا�سة اإذا كنت 
وهو  �سبابي  منذ  ال�سديق  هذا  عا�رشت  قد 
يكربين بالعمر وفرة ال�سباب ال تن�سى من 
ال�سداقة  لهذه  �سادقًا  وفيًا  وبقي  العمر، 
احلميمة اإلى اآخر حلظة من حياته، وكان 
يت�سل علي عرب الهاتف من دون وات�ساب، 
ين�سى  ومل  وعائلتي  اوالدي  عن  وي�ساألني 
واالإم���ارات  الكويت  يف  ال��رب��ع  ذك��ري��ات 
احلبيبة وكان مل مير �سهر دون ان نتذكر ما 
م�سي من الزمن، ولكن االن يع�رشين االمل 
الغاليني  اال�سدقاء  من  الكثري  رحيل  عن 
اجمل  بها  ق�سيت  الذي  الكويت  وطني  يف 
دار  ال��ى  ارحت��ل  من  ومنهم  العمر،  اي��ام 
مثواهم  ويح�سن  يرحمهم  الله  ربه،  احلق 
الله  احلياة  قيد  على  من  ومنهم  جميعا، 
ان  امل  وعلى  واعمارنا  باأعمارهم  يطيل 
نلتقي بهم على تراب الكويت الطاهرة اذا 
كان بالعمر بقية مع اجمل الذكريات منا 
الكثريين  حمبيني  من  ودعت  ولقد  لهم، 
�سابرًا  كنت  ولقد  قلبي،  متالأ  واالأح��زان  

على امر ربي جل جالله.

الصالحالعام

مبحا�سبة  املويزري  �سعيب  النائب  هدد 
النا�رش  اأحمد  ال�سيخ  ع��اد  اإذا  احلكومة 
احلقيقة  يف  وه��ذا  القادم،  الت�سكيل  اإل��ى 
اأحمد  فال�سيخ  وغ��ري��ب،  عجيب  موقف 
ال��ن��ا���رش، وزي���ر اخل��ارج��ي��ة، جن��ح يف 
مهمته القيادية، وكان على م�ستوى الثقة 
ال�سمو  �ساحب  اإياها  اواله  التي  الغالية 
و�سمو  االأحمد،  نواف  ال�سيخ  البالد  اأمري 
وقد  االأح��م��د،  م�سعل  ال�سيخ  العهد  ويل 
فقد  الواقع،  اأر���س  على  اإجنازاته  راأينا 
كورونا،  اأزم��ة  خالل  م�سكورًا  جهدًا  بذل 
الكويتيني  وجنح يف اجالء كل املواطنني 
يف اخلارج، رغم دقة الظروف و�سعوبتها 
طيبة يف  بذل جهودًا  كما  الفرة،  تلك  يف 
كرمه  وقد  اخلليجية،  امل�ساحلة  حتقيق 
و�سام  مبنحه  البالد  اأمري  ال�سمو  �ساحب 
به،  قام  ملا  تقديرًا  الو�ساح  ذو  الكويت 
قيادي  ال��رج��ل  ه��ذا  اأن  على  دليل  وه��ذا 
واالأعباء  امل�سوؤولية  حجم  يدرك  ناجح، 
الدور  جيدًا  ويعرف  كاهله،  على  امللقاة 
ويعلم  للخارجية،  كوزير  منه  املطلوب 
حتظى  الكويتية  الدبلوما�سية  ان  اجلميع 
ب�سمعة عربية وعاملية متميزة، وقد كان 
املنا�سب يف  الرجل  النا�رش  اأحمد  ال�سيخ 

مطلوب  هو  ما  وحقق  املنا�سب،  املكان 
منه، فلماذا يقف بع�س النواب هذا املوقف 
ال�سلبي منه؟ علمًا اأنه معروف عنه نظافة 
اليد وطهارة الثوب ومل تلحقه اي تهمة اأو 
ا�ساءة، وكلنا راأيناه خالل ال�سنة املا�سية 
املواطنني  على  دائ��م  ب�سكل  يطل  وه��و 
اخلا�سة  االو�ساع  عن  يتحدث  واملقيمني 
بوباء كورونا، ويتابع جمريات االأحداث، 
وي�سارك يف ال�سفوف االأولى للت�سدي لهذه 
من  اأك��ر  النواب  يريد  فماذا  اجلائحة، 
ذلك؟ وما �سبب هذه املواقف ال�سخ�سانية 

من ال�سيخ اأحمد النا�رش؟
جهود  يثمنوا  اأن  بالنواب  االأج���در  ك��ان 
ما  على  وي�سكروه  النا�رش  اأحمد  ال�سيخ 
قام ويقوم به خلدمة الكويت واأهلها، واأن 
ي�سيدوا باجنازاته وي�ساعدوه على موا�سلة 
م�سريته لبذل املزيد من العطاء يف �سبيل 

رفعة الكويت وازدهارها.
اأما هذه املواقف ال�سخ�سية فاإنها ال تليق 
باملهمة الوطنية امللقاة على عاتق ع�سو 
املواطنون  اختاره  ال��ذي  االأم��ة،  جمل�س 
اأجل  من  وليعمل  احل��ر،  �سوتهم  ليكون 
الفردية  اأجل امل�سالح  الكويت ولي�س من 

والنظرة ال�سيقة.

ماذاتريدونمنأحمدالناصر؟

اأحدث  من  الرقمية  التكنولوجيا  تعد 
الطرق والو�سائل التي �ساهمت يف نه�سة 
املجتمع، وفتحت اآفاقًا وا�سعة للتعبري 
املختلفة،  واملو�سوعات  الق�سايا  عن 
الق�سايا  ح��ول  اآرائ��ه��م  توحيد  ويف 
اجتاهاتهم  ت�سكيل  ويف  املختلفة، 
بالق�سايا  وتعبئتها  وتوجهاتهم 
والتي  احل��ايل،  الوقت  يف  املطروحة 
ت�سغل حيزًا من هموم النا�س، ون�رشها 
عرب خمتلف و�سائل التوا�سل االجتماعي 
التي كان لها دور كبري يف التاأثري على 

الراأي العام ب�سكل عام.
مدى  احل��ايل  الوقت  يف  نالحظ  ونحن 
و�سائل  خمتلف  على  االأخ��ب��ار  انت�سار 
جائحة  ح��ول  االجتماعي  التوا�سل 
االآراء  يف  التناق�س  وم��دى  ك��ورون��ا، 
التق�سي  فرق  قبل  من  االأخبار  هذه  بني 
الوبائي، واالإعالميني، واي�سًا القرارات 

احلكومية املختلفة بني حني واآخر.
املحلي  املجتمع  اأغلبية  اأن  ونعلم 
االأخبار،  قراءة  يف  طوياًل  وقتًا  يق�سي 
هذه  حول  املختلفة  اآرائهم  اإب��داء  ويف 
�سدقها  م��دى  من  والتحقق  االأخ��ب��ار، 
ولكن  نعي�سه،  الذي  الواقع  على  بناء 
هناك اأعدادًا كبرية من املجتمع تن�سجم 

واحد،  راأي  على  بينها  فيما  وتتوافق 
بغ�س النظر عما يتم ن�رشه من خمتلف 
املواقع احلكومية والو�سائل االإعالمية، 
بني  عام  راأي  تكوين  يف  ت�سهم  والتي 
جميع اأفراد املجتمع، بحيث ميثل قوة 

�ساغطة على املجتمع والدولة.
يف  املنت�رشة  الق�سايا  ه��ذه  اأه��م  وم��ن 
الوقت احلايل ق�سية اللقاح �سد فريو�س 
ال�سيني  اللقاح  اأف�سل  هو  ما  كورونا: 
اأم ال؟ وهل  فّعال  االأمريكي؟ وهل هو  اأم 
من  اجلديدة  لل�ساللة  فّعال  م�ساد  هو 

الفريو�س؟ وهل �سيتم التطعيم اأم ال؟
اأذهان جميع  اأ�سئلة تدور يف  هذه كلها 
اأن  املمكن  من  وهل  املجتمع،  اأف��راد 
تكون جزء من �سيا�سة الدول العظمى، 
الذي  من  بينها  فيما  اختلفت  التي 
اأم  ال��ف��ريو���س،  ه��ذا  ظهور  يف  �ساعد 
ميكن  ال  بحتة؟  �سيا�سية  عالقات  هي 
ينبغي  كثرية  اأ�سئلة  اإليها،  الو�سول 
اأن يكون لها راأي عام يجمع لي�س فقط 
غالبية  واإمنا  املجتمع،  اأفراد  جميع 
الدول العربية، ذلك الأن الراأي العام 
املطروحة  الق�سايا  اإب��راز  يف  �ساهم 
االأخرى  االإعالمية  الو�سائل  من  اأكر 

تاأثريًا وفاعلية. اأ�سد  ب�سكل 

ودورهاالرقميةالتكنولوجيا
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نصيحة للزراعة والبلدية: مزارعنا خط أحمر 
بلدية  يف  املعنية  للجهات  ن�صيحة  اوج��ه 
وال��روة  للزراعة  العامة  والهيئة  الكويت 
من  لي�صت  ومزارعها  اجلهراء  بان  ال�صمكية 
القوانني  بح�صب  فهي  املهنية،  اخت�صا�صاتكم 
م�صوؤولية  حت��ت  تقع  ال�����ص��ادرة  وال��ق��رارات 
املجل�س الوطني للثقافة والفنون واالداب وال 
للتعدي  االع��ام  بع�س  غياب  ا�صتغال  نريد 
البيئة  يف  احل��م��راء  اخل��ط��وط  على  اجل��ائ��ر 

الزراعية بكويتنا احلبيبة. 
ال�صدر  و�صعة  النقي  الهواء  قيمة  يعرف  فمن 
الله  رزقنا  مبا  واال�صتمتاع  التنف�س  ب�صهولة 
من بيئة طيبة طبيعية، يعرف ان اجلهراء منذ 
القدم كانت وما زالت رئة الكويت وم�ساحتها 
اخل�رضاء التي تغنى بها �سعراء االم�س البعيد 
واليوم. وملا كانت اجلهراء التاريخية تروي 
االجيال  و�سري  ال��ذك��ري��ات  حديث  لالجيال 
ال�صابقة لنا »ع�صاهم للجنة« وقد تعارفت االمم 
الدائمة  املحافظة  ���رضورة  على  املتح�رضة 
لي�س  الب�رضي،  واالرث  االن�ساين  الرتاث  على 
جاءت  امنا  ماديًا،  مك�صبًا  او  الحد  جماملة 
البيئة  على  لتحافظ  الدولية  القرارت  تلك 
ب�سكل عام ويبقى ذاك االرث التاريخي الذي مر 
عليه اكرث من خم�سني عامًا، يعرفون عرب تلك 
احل�رضية  وامل��زارع  الطبيعية  البيئية  االثار 
يبنى  حتى  واالن�سان  واملكان  الزمان  تاريخ 

وحمافظة  لالن�سانية  املفيد  ب�سكله  امل�ستقبل 
وتلك  االهتمام  هذا  عن  بعيدة  لي�ست  اجلهراء 
ب�سوؤون  املعنية  والدولية  االممية  القرارات 
ملعايل  حديثي  اوجه  لهذا  واالن�صان.  البيئة 
وزير البلدية والهيئة العامة للزراعة والروة 
البعاد  احل��ر���س  ك��ل  يحر�سوا  ان  ال�سمكية 
البولدوزرات واحلفرات واال�صمنت امل�صلح عن 
البقعة  هذه  اجلهراء  يف  اخل�رضاء  امل�ساحة 
اجلميلة من ار�س الكويت الغالية هي ما تبقى 
فما  الكويتي،  والتاريخ  االم�س  �سور  من  لنا 
منا احد من اهل الكويت او اغلبهم اال وله مع 
تبقى  ان  ويهمه  وذكريات  �سلة  اجلهراء  قرية 
اخلر�ساين  البناء  مظاهر  عن  بعيدة  اجلهراء 
واملوالت  التجارة  �صتار  حتت  الهدم  ومعاول 
الرقعة  ت�سييق  على  ويعمل  هذا  يخالف  ومن 
االن�ساين  ال�رضب  خارج  يغرد  فهو  اخل�رضاء 
علينا  ياتي  ان  وهدفه  التيار  عك�س  وي�صبح 
للتنف�س  ال�صالح  النقي  الهواء  فيه  نبيع  يوم 
معالى وزير  الله.  �سمح  ال  معباأة  باأكيا�س 
البلدية اجلهراء وقلبانها ت�ستغيث بكم النقاذ 
ما تبقى فكونوا كما عهدنا بكم ع�سدًا م�ساندًا 
اجلهراء  بان  علما  الله،  حفظكم  بناء  وعامل 
فال  م�سوؤولياتكم  �سلطة  عن  خارجة  ومزارعها 
الكويتي  املجتمع  ي�رض  فيما  انف�سكم  تقحموا 

كله ولي�س اجلهراء واهلها فقط .

منطقة مبارك الكبير 
التعليمية ومشروع البيئة 
التعليمية اآلمنة الجاذبة هناك ر�سائل تقراأ من عنوانها كما جرت العادة، وهناك 

ر�سائل ال ي�ستطيع اأحد فك رموزها وطال�سمها حتى يقراأ 
ما بداخلها، ورمبا ال يطمئن املرء لها ويتوج�س خيفة 
منها، حتى انه يحاول جاهدا عدم قراءتها، خلوفه مما 
وجمل�س  احلكومة  بني  كثرية  ر�سائل  راأينا  وقد  فيها، 
والرموز  الطال�سم  من  تخلو  ال  الر�سائل  ه��ذه  االأم��ة، 
يجعلنا  ما  وهذا  ال�صيا�صة،  يفقه  ال  من  عند  الغام�صة 
حالهما  اأ�سبح  االأمة  وجمل�س  ال��وزراء  جمل�س  ان  نقول 
حانة  »بني  فيه:  قيل  الذي  ومانة  حانة  �ساحب  كحال 
توارثناه ممن  مثل  ومانة  وحانة  �ساعت حلانا«  ومانة 
�سبقنا لرجل تزوج امراأتني االأولى حانة والثانية مانة، 
مالك،  ال��زوج  ان  ذلك  يعني  وال  موؤذيتان،  وكلتاهما 
الرجل  يحذر  الأن��ه  كثريا،  الن�ساء  يعجب  املثل  وه��ذا 
الرجل  هذا  ان  و»احلا�سل«  ثانية،  امراأة  يتزوج  اأن  من 
له:  قالت  حانة  ليلة  كانت  فاذا  كبرية،  حلية  له  كان 
بي�ساء،  بالراأي وحليتك  اإليه  وامل�سار  قومك  اأنت كبري 
قوة،  وال  لك  حول  ال  �سعيف  م�سن  رجل  وكاأنك  فتظهر 
وظهرت  القوم،  لهابك  االأ���س��ود  باللون  �سبغتها  فلو 
�سطوتك  ويخاف  براأيك،  فيوؤخذ  القوي،  ال�ساب  مبظهر 
ويقبل  ويطيعها  حانة،  امل�سكني  في�سدق  و�سولتك، 
براأيها، ويقوم على الفور ب�سبغ حليته، فت�سبح حالكة 
ال�سواد، فيمر عليه اليوم اأ�سود اللحية حتى تاأتي ليلة 
�رضيكتها  من  الغرية  ال�سديدة  مانة،  الثانية  زوجته 
حالكة  واأ�سبحت  تغريت  قد  زوجها  حانة، فرتى حلية 
�سديدا،  لوما  فتلومه  بي�ساء،  كانت  اأن  بعد  ال�سواد 
بعد  وهم  النا�س،  عند  مكانة  لك  رجل  اأنت  له:  وتقول 
وقد  اما  ويبجلونك،  ويوقرونك  �سيباتك،  يحرتمون 
�سبغتها باالأ�سود، فقد فقدت هيبتك، ولن يحرتمك اأحد 
على االطالق، على عك�س ما كنت عليه عندما كانت حليتك 
اأفعله يا مانة؟  بي�ساء، ت�سع نورا، في�ساألها: فما الذي 
عليه  كنت  كما  تعود  حتى  ل�سيبك  العنان  اطلق  فتقول: 
ح�سابا،  لك  ويح�سبوا  اجلميع  على  احرتامك  وتفر�س 
يغزو حليته  ال�سيب  ويرتك  مانة  قالته  ما  على  فيوافق 
من جديد، وت�ستمر احلكاية بني الرجل وزوجتيه حانة 
لل�سيب ملدة  وتركها  باال�سود  �سبغ حليته  ومانة، بني 
طويلة، حتى مل و�سئم من كرثة ما �سبغ حليته وكرثة 
ما تركها لل�سيب، ويف ليلة غ�سب مدلهمة اأقدم على حلق 
رمى  ولكنه  بذلك،  يكتف  ومل  احلنق،  �سدة  من  حليته 
بيمني الطالق على حانة ومانة، ومل يخربنا الراوي هل 
هو طالق بائن اأم طلقة واحدة، املهم انه طلق الزوجتني 
ول�صان حاله يردد بيت يزيد بن مفرغ وهو يهجو حلية 

وايل خرا�سان عباد بن زياد ابن اأبيه:
اأال ليت اللحى كانت ح�سي�سا

فنعلفها خيول امل�صلمينا
ي�سبغه،  ولي�س  بيده  ال�سيب  ينتف  كان  اأنه  ذكر  وقد 
ال�ساحة  على  نراه  ما  اأن  الكرام  ال�سادة  اأيها  والواقع 
ال�صيا�صية يف الكويت، يجعلنا نكره ال�صيا�صة ومنقتها، 
وطعمها  لونها  فقدت  الأنها  اهتمامنا،  نعريها  وال 
ورائحتها، وما يثري الده�سة والغرابة اأن بع�س اأع�ساء 
الوزير  باأن  اإيهامنا  يحاولون  املحرتمني  االأمة  جمل�س 
�سيطان والنائب مالك، واأن النائب املحرتم هو املنقذ، 
واأن الكويت �ستكون على خري ما يرام بجهده، اأما الوزير 
فهو من ال يريد اخلري للكويت، وهذا ما يذكرنا بق�س�س 
النائب  وال  مالك  الوزير  فال  اخليالية،  �سهريار  االأمري 
ب�سيطان،  النائب  وال  ب�سيطان  الوزير  ولي�س  م��الك، 
االإجتهاد  يكون  اأن  وي�سيب،املهم  يخطئ  ب�رض  فكالهما 
اأع�ساء  الوطن، ونحن نحرتم  والعمل ي�سب يف م�سلحة 
جمل�س االأمة مثلما نحرتم اأع�ساء احلكومة، ويف الوقت 
فهذا  بال�سيطان،  الوزير  لنا  ي�سور  ان  نقبل  ال  نف�سه 
الت�سبيه مرفو�س جملة وتف�سيال، وهذه ال�سعارات مل تعد 
مقبولة حتى من اأبناء ريا�س االأطفال، كما اأنها ا�ستهلكت 
اعملوا  و�رضب،  الدهر  عليها  واأكل  الزمن  عليها  وعفى 
ت�ستعجلوا حل  وال  ذلك،  �سوى  ما  عنكم  ودعوا  للكويت 
جمل�س االأمة، فاالأمر لن يكون �سهال كما يت�سور البع�س، 
متعمدة  فو�سى  من  ن��راه  ملا  ناجع  ع��الج  ثمة  ولي�س 
احلكمة  ال��ى  وال��ع��ودة  ال�سلطتني  بني  التعاون  �سوى 
جديدة،  �سفحة  وفتح  املا�سي  �سفحة  وطي  والعقل، 
ولنعلم ان ترك ما ال فائدة منه فائدة، ونحن كمواطنني 
بالتفاهم  اإال  امل�سلحة  تتحقق  وال  الوطن  م�سلحة  نريد 
اأما ما �سوى ذلك فلي�س له عالج اال الكي،  واالن�سجام، 
اآخر الدواء،  اأن يلتئم اجلرح الغائر، وهو  لعل وع�سى 
وال اأخال الكي هذه املرة اإال �سيكون موجعا للغاية، فهي 
كية لها ما بعدها،  الأنها لن تكون ك�سابقتها، واخلري 
يخ�س وال�رض يعم، فاالنفالت احلا�سل ال يخدم اال اأعداء 
الكويت، فلنكن اأبناء بررة لهذا الوطن العزيز، ولننف 
ال�سغائن عنا ونكن يدا واحدة والله تعالى ويل التدبري. 
انتهيت من هذه املقالة عند الواحدة والن�سف من ظهر 

يوم االثنني املوافق 11 يناير واأترككم يف رعاية الله.

ريا�س  مراقبة  االأ�ستاذة  بها  تقدمت  مبادرة 
التعليمية  الكبري  مبارك  منطقة  يف  االأطفال 
مديرة  من  ومبوافقة  العماين  �سمر  االأ�ستاذة 
ال�سعيدي  �سكرية  االأ�ستاذة  التعليمية  ال�سوؤون 
حممد  ب��االإن��اب��ة  التعليمية  املنطقة  وم��دي��ر 
اال�ستثنائية  االنطالقة  كانت  حيث  العجمي، 
الطبيعة  اإل���ى  احل��ي��اة  ع���ودة  خ��ط��ة  �سمن 
املدار�س  اإلى  التدريجية  العودة  وا�ستعدادات 
التعليمية  املنطقة  �سمن  متكامل  فريق  وتكفل 
 104 بنحو  امل�ساركة  امل��دار���س  وب��ت��ع��اون 
اإلى  يهدف  م�رضوع  نحو  العمل  ب�سري  للقيام 
جعل البيئة املدر�سية اآمنة وجاذبة مما يعود 
اجلانب  على  فقط  لي�س  االإيجابية،  باالآثار 
االهتمام  واإمنا يف  املدر�سية  للمرافق  اجلمايل 
ومنهج  ومتعلم  معلم  من  االأ�سا�سي  باملحور 
تعليمي والعملية التعليمية بال�صفة العامة يف 
لي�س  وجائحة  ا�ستثنائية  واأو�ساع  ظروف  ظل 
لها مدى واآفق وهذا يعني ال�سعور بامل�سوؤولية 

وترجمة ذلك باالإرادة االإيجابية والعمل. 
الت�سجيع  ت�ستحق  القيمة  املبادرة  هذه  ومثل 
على  التعليمية  املناطق  عموم  يف  والتعميم 
م�ستوى الكويت، فهذا امل�رضوع الوطني والذي 
من خالله تتحقق االإجراءات والتدابري ال�سحية 
امل��راف��ق  يف  للمتعلمني  وال�سالمة  واالأم���ن 
يقت�رض  وال  التعليم،  مراحل  بكل  املدر�سية 
لتحقيق  اأو على جانب  املو�سوع على م�رضوع 
التقدير والدرجة عند امل�ساركة واإمنا يف حفظ 
واالهتمام  واالإداري  واملعلم  املتعلم  ا�ستقرار 
اآمنة  بيئة  البيئة املدر�سية  بحر�س على جعل 

جاذبة. 
 فريق عمل متكامل واأع�ساء من مراقب مرحلة 
ومدير من كل مرحلة ومدير م�ساعد وم�سوؤول من 
ال�سوؤون  من  ومهند�س  العامة  اخلدمات  مراقب 
اال�ستثنائية  الفرتة  هذه  يف  للعمل  الهند�سية 
اآمنة  لتكون  املدر�سية  البيئة  على  والرتكيز 
واالطمئنان  وال�رضور  للبهجة  وباعثة  ونظيفة 
وكذلك يف توفري الو�سائل التعليمية املختلفة 
ملمار�سة  جمهزة  و�ساالت  وغرف  واملتطورة 
االأن�سطة املختلفة باالإ�سافة اإلى �رضورة القيام 
املرافق  جلميع  الوقائية  ال�سيانة  باأعمال 
والتاأكد من �سالمتها و�سالحيتها وكذلك نظافتها 
هذه  ظل  يف  املدرا�س  ميزانية  ا�ستغالل  �سمن 
الظروف اال�ستثنائية والتي فر�ست واأحالت عن 
احلالة الطبيعية وتوجيه امل�رضوفات من اأجل 
اأو تكاليف مع  اأعباء  اأحد  املدر�سة دون حتمل 
�رضورة التقييد الكامل بالتعليمات واالإجراءات 
من  ال�سادرة  الوقائية  والتدابري  االحرتازية 

ال�سلطات ال�سحية يف البالد. 
ومع االأ�سف عند االإعالن عن مثل هذه املبادرة 
اأن يوجه البع�س �سهام االنتقاد قبل ت�سكيل فرق 
ظنون  لديه  فالبع�س  النتائج،  وظهور  العمل 
اإلى  تتنامى  احلاالت  وهذه  ال�سك،  من  وحالة 
وجود اأزمة يف امليدان، تتعلق بال�سمري احلي 
احلر�س  على  والعمل  بامل�سوؤولية  وال�سعور 

واالهتمام واالإخال�س لهذا الوطن. 
الكبري  م��ب��ارك  منطقة  يف  املخل�سني  جهود 
والدعم  والت�سجيع  التقدير  ت�ستحق  التعليمية 
وب�سكل ا�ستثنائي، وت�سجل منطقة مبارك الكبري 
بالبيئة  االهتمام  يف  اخلطوة  هذه  التعليمية 
ا�ستعدادات  �سمن  اجلاذبة  االآمنة  التعليمية 
�سعار  حتت  املدار�س  اإلى  التدريجية  العودة 
رغم  ج��دي��دة«  بحلة  الكبري  مبارك  »م��دار���س 

التحديات والظروف واالأو�ساع اال�ستثنائية.
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ماذا إذا كانت الورود تنبت من داخل أنفسنا؟ خالطهم بالمؤتمرات لتكسب الجديد
يجتمع املئات من القادة ال�سباب من اكرث من 16 دولة 
حول العامل يف موؤمتر ميتد على مدار 3 ايام لتفعيل 
يتلقونه  مما  امل�ستقبل  قادة  لي�سبحوا  ال�سباب  دور 
من م�ساركات ت�سم اأكرث من 150 متحدثا ليمالأوا عددا 
التدريبية  والدورات  والور�س  كبريا من املحا�رضات 
يف املجالني االن�ساين والرتبوي، ويتهاتف اأكرث من 
للم�ساركة  الثانوية  100 طالب وطالبة من املرحلة 
»مبوؤمتر قطر ال�سنوي للقيادة« الذي يعترب اأكرب قمة 

طابية بالوطن العربي.
ويف احدى قاعات الور�س التدريبية جل�ست جمموعة 
تقدميه  اأثناء  املدرب  يتابعون  ال�سباب  الطالب  من 
وقتها  املبحث  وك��ان  ال�سوتيات،  فن  عن  ور�سة 
الفرق بني التنوع ال�سوتي وقوة ال�سوت، ويف و�سط 
الور�سة التفت املدرب الى اأحد ال�سباب يف املجموعة 
تقلد  اأن  اأريدك  له:  وقال  لهم  �رضح  ما  عمليا  ليطبق 
وو�سط  منهك،  وهو  املاء  يطلب  عجوز  رجل  �سوت 
�سحكات الطالب من هذا الطلب لل�سباب، قال ال�سباب 
وهو حمرج وب�سوت خافت وبه رجفة واخل�سونة متالأ 
احباله ال�سوتية » ماااء ماااااااء اأ ريد من يررررويني 
بكاأ�س�س�س«، فعم الهدوء املكان م�ستغربني من �سوت 
ال�ساب وهو  به �ساحبهم  واذا  بالقاعة،  رجل عجوز 
وبداأ  بذلك،  ي�سعر  اأن  بدون  ال�سحيح  االداء  ي��وؤدي 
املدرب يهطل عليه كحبات املطر بتقليد �سخ�سية تلو 

االخرى، اكت�سف ال�ساب اليافع موهبة جديدة �ستجعل 
له مقعدا يف عامل ال�سوتيات.

خالل  من  املخفية  ذاته  اكت�سف  ال�ساب  هذا  واالآن، 
الور�س احلية يف املوؤمترات التي يوجد بها النخبة، 
ا�سا�س  ال�سنوية االحرتافية هي  العلمية  فاملوؤمترات 
ا�سحاب  املنظمون  فيقدم  الذات،  واكت�ساف  اجلديد 
اهداف  مع  موا�سيعهم  تتما�سى  التي  التخ�س�سات 
املوؤمتر، وكل تخ�س�س يف هذا العامل يوجد له موؤمتر 
�سنوي يحيي التطور فيه، البد لنا كمعلمني يف عامل 
موؤمتر  عن  يقل  ال  ما  نح�رض  اأن  والتدري�س  التدريب 
نقدمه النف�سنا  تقدير  اقل  �سنوات، وهذا   3 كل  واحد 

وللجمهور ملتابعة اجلديد.
وهنا نتحدث عن معادلة خالطهم باملوؤمترات لتك�سب 

اجلديد وهي:
اح�رض موؤمترا كل 3 �سنوات + اال�ستفادة من االأبحاث 
املعرفة   = التخ�س�س  ا�سحاب  خمالطة   + احلديثة 

احلية احلديثة عن تخ�س�سك التعليمي او التدريبي.
ال�صاد�صة يف موا�صفات املدرب عايل  القاعدة   وهذه 

.HPT االأداء
هذا هو تف�سري خالطهم باملوؤمترات لتك�سب اجلديد، 
ف�سوؤايل لكم: متى تريدون ان تك�سبوا اجلديد لدوراتكم؟

قال ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم »اْلَوْحَدُة َخرْيٌ ِمْن 
اِلُح َخْيٌ ِمَن اْلَوْحَدِة«.  ِلي�ُس ال�صَّ وء، َواجْلَ َجِلي�س ال�صُّ

لكل منا عامله اخلا�س، عامل يخفيه عن اجلميع، 
مليئا  العامل ورديًا جمياًل  اذا كان هذا  ماذا  لكن 
احلياة  تعني  ف��االأح��الم،  واالأح���الم؟  بالتفاوؤل 
عن  توقفنا  قد  نكون  االحالم  عن  نتوقف  وعندما 
الغد  وانتظر  بعمق  تنف�س  يحدث  مهما  حياتنا، 
مهما حدث فانظر للنجوم وتخيلها لربهة ت�سيء 
اذا  لكن  جدا  بعيدة  اأنها  �سحيح  اأن��ت،  حياتك 

اردتها ان تكون قريبة ف�صتكون.
�سع دائما هدفًا الأنك بدون هدف لن تكون، االإبداع 
اأر�س  على  جنعله  من  نحن  ثم  اأنف�سنا  يف  يكمن 

الواقع.
احلياة  وم�ساكل  الروتينية  احلياة  تكون  قد 
عائقًا اأمامنا لكن طاملا لدينا حلم يف اال�ستمرار 

والنجاح ف�سننجح.
�سواء  �سجننا  من  نتخل�س  كيف  نتعلم  ان  علينا 
كان �سجن املخاوف اأو الف�سل او الكره واالنتقام 
فلنتخل�س من كل هذه امل�ساعر التي تعكر حياتنا 
وحيوية  طاقة  اأكرث  اخرى  مب�ساعر  ون�ستبدلها 
التي  املعجزات  ونتذكر  الله  يف  اأملنا  فلن�سع 
ل�سنا  اننا  �سحيح  وغريهم،  االأنبياء  مع  حدثت 
قويا  بالله  اإمياننا  يكون  عندما  لكن  اأنبياء 

ف�صتتحقق املعجزات.
ق�سة  مثل  موؤثرة  وق�س�سًا  املا�سي  فلن�ستح�رض 
من  وغدر  عذاب  من  عا�سه  ما  بعد  يو�سف  النبي 

�ساأن عظيم وحتقق  الى  النهاية  اإخوته و�سل يف 
اأيوب  والنبي  بالله،  اإميانه  يفقد  مل  الأنه  حلمه 
قوة  جت��اوز  ال��ذي  �سربه  ال�سرب،  علمنا  ال��ذي 
بالله  باإميانه  الذي  اإبراهيم  و�سيدنا  الب�رض، 
حتولت النار ولهيبها لربد و�سالم، وعي�سى وكل 
ومهما  حدث  مهما  باملعجزات،  املليئة  حياته 
ان�سدمنا يف هذا العامل فال نقتل اجلانب اجلميل 
من حياتنا فقط ب�سبب مواقف اأو ا�سخا�س، فعندما 
األن  �سنتوقع  فماذا  واأمننا  الداخلي  �سالمنا  نفقد 

تتزلزل حياتنا بالكامل؟
دائما فلنزرع ما هو اأف�سل، فالكره نقابله باحلب 
والف�سل  بال�سالم  والعداء  بالت�سامح  واالنتقام 
بالنجاح واالنهزام باملحاولة لن�سهل على اأنف�سنا 
الداخلي  ل�سعورنا  ن�سغي  ان  فلنتعلم  الطريق، 
واإمياننا باأن هناك قوة عظمى، فالكثريون مثال 
يقولون ان الله �صديد العقاب وال يقولون ان الله 
وان  معنا  انه  دائما  فلنتخيل  لكن  روؤوف رحيم، 
�سيئًا  يطلب  مل  هو  �سيتحقق،  بوجوده  �سيء  كل 
مثل  �سافية  قلوبنا  فلنجعل  القلوب،  �سفاء  غري 
العطاء  على  قادرة  ولنجعلها  ال�سافية  ال�سماء 

والرحمة.
من  تنبت  كانت  اذا  فماذا  جدا  جميلة  فالورود 
و�سم�سًا  مزهرًا  ربيعًا  داخلنا  لتعطي  اأنف�سنا 

م�رضقة؟

من سخريات القدر
 يغزو هذه االأيام وب�سكل كبري م�سطلح املبادرين »وزير شيطان ونائب مالك«

ال�سيا�سية  واملهرجانات  اخلطابات  الكويتيني 
والكلمات االفتتاحية لرجال املال واالأعمال يف 
دولة الكويت، فال يخلو افتتاح موؤمتر اأو ور�سة 
اأو  مايل  اأو  جتاري  معر�س  اأو  فعالية  اأو  عمل 
امل�سطلح!  هذا  من  تلفزيوين  لقاء  اأو  اقت�سادي 

فهل مت حتديد ما هو املق�سود بذلك؟!
بداأ بع�س ال�سا�سة ورجال االأعمال يح�رض »م�سطلح 
املبادرين الكويتيني« بكل �ساردة وواردة لي�سفي 
هذا  وك��اأن  امل�رضوعية  وخطابه  م�رضوعه  على 
املفتاح   password ال�رض  كلمة  اأو  امل�سطلح 

ال�سحري لقبول اأي م�رضوع!
»م�سطلح  ب�  يتعلق  ما  كل  يرى  البع�س  ان  بل 
املبادرين الكويتيني« هو ما ت�سعى اإليه التنمية 
الب�رضية  التنمية  ب��ل  ال�سناعية  فقط  لي�س 
حّمل  قد  امل�سطلح  هذا  اأن  وجند  واالجتماعية! 
بوزر اأغلب امل�ساريع الفا�سلة وغري املدرو�سة من 
االقت�سادية!  واجلدوى  والفنية  االإدارية  الناحية 
كل  الكويتيني«  »املبادرين  وبا�س  موجة  فركب 
من هب ودب! بل ان بع�س املتنفذين والفا�سدين 
االأهداف  اأحد  الو�سع من خالل جعل  ا�ستغل هذا 
تعزيز  يف  امل�ساهمة  مل�ساريعهم  الرئي�سّية 

م�ساهمة �رضيحة املبادرين الكويتيني!
يتم  مل  اذا  الكويتيني  املبادرين  م�سطلح  اإن 
تعريفه وحتديده حتديدًا علميًا وا�سحًا، فاإن هذا 
امل�سطلح �سيكون مفتاحًا للفا�سدين واملتنفذين 

والتوجهات  االقت�سادية  الظروف  وم�ستغلي 
ال�سيا�سية وم�ساريع التنمية. و�سيختلط احلابل 
من  املق�سود  ال�سامي  الهدف  و�سي�سيع  بالنابل 

م�سطلح »�رضيحة املبادرين الكويتيني«!
من خالل عملي يف اجلهاز احلكومي ويف القطاع 
اخلطابات  بع�س  ب���اأن  اأج���زم  اأك���اد  اخل��ا���س 
والفعاليات  امل��وؤمت��رات  لبع�س  االفتتاحية 
حفل  يف  يقروؤها  عمن  بعيدًا  تكتب  واملعار�س 
من  يكون  عندما  تكمن  وامل�سيبة  االف��ت��ت��اح! 
ملم  غري  وامل��وؤمت��رات  املعار�س  ه��ذه  يفتتح 
واملالية  واالقت�سادية  االإداري��ة  بامل�سطلحات 
التي يقروؤها اأمام احلا�رضين! حيث ان الغالبية 
يكون  واملعار�س  الفعاليات  هذه  يفتتح  ممن 
تفكريه من�سبًا على عد�سات التلفزة وامل�سورين  

اأكرث من م�سمون كلمته االفتتاحية!
لذا اأرجو من معايل ال�سادة الوزراء والقياديني 
باجلهاز احلكومي وكذلك رجال املال واالأعمال 
واالق��ت�����س��ادي��ون  ال�سيا�سيون  وال��ن��ا���س��ط��ون 
امل�سطلحات  بع�س  ي��رددوا  اأال  واالجتماعيون 
اأن  ميكن  التي  والفنية  واالقت�سادية  االإداري���ة 
ي�ساء فهمها وا�ستغاللها من البع�س واأن يتحروا 
الدقة يف كلماتهم االفتتاحية يف هذه املوؤمترات 
الر�سمية  واالجتماعات  والفعاليات  واملعار�س 
لعامة  وت�سليال  توجيه  ���س��وء  ذل��ك  يف  الأن 

املواطنني!
ودمتم �صاملني.

قانون

محمد عبدالرضا دشتي
واقع

فريهان رؤوف
firihenraouf@gmail.com
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خارجية
شؤون

نجاد: التعاون السعودي اإليراني يغير أوضاع المنطقة
طهران ترحب باتفاق المصالحة الخليجي

غزة: استراتيجية موحدة لمواجهة 
سياسة االحتالل

دياب: لبنان دخل مرحلة الخطر 
بسبب »كورونا«

افتتاح معرض 
المنتجات السودانية 

في جوبا
لرئي�س  الأول  النائب  افتتح 
النتقايل  ال�سيادة  جمل�س 
اأول  ال��ف��ري��ق  ال�������س���وداين 
وري��اك  دق��ل��و  ح��م��دان  حممد 
لرئي�س  الأول  النائب  م�سار 
ال�سودان،  جنوب  جمهورية 
ال�سودانية  املنتجات  معر�س 

يف جوبا.
ونقلت م�سادر عن دقلو اعجابه 
ب��امل��ن��ت��ج��ات امل��ع��رو���س��ة 
ال�رشكات  داعيًا  وبتنوعها، 
اإلى م�ساعفة اجلهود وحت�سني 
حاجة  ل��ت��واك��ب  املنتجات 

الأ�سواق العاملية.

البحرين فتحت مجالها 
الجوي أمام قطر

امل��دين  ال��ط��ران  هيئة  ق��ال��ت 
فتحت  اإنها  البحرين  مملكة  يف 
اأمام قطر اعتبارا  جمالها اجلوي 
من اأم�س وذلك عقب توقيع اتفاق 
رعته  الذي  اخلليجية  امل�ساحلة 

الكويت.
ويتزامن ذلك مع ا�ستئناف �رشكة 
اخل��ط��وط اجل��وي��ة ال��ق��ط��ري��ة، 
اإلى  املبا�رشة  رحالتها  ت�سغيل 
الإثنني،  من  اعتبارا  الريا�س، 
لأول مرة منذ يونيو األفني و�سبعة 

ع�رش.  
القطرية،  اخلطوط  اإعالن  وجاء 
ب�تويرت  امل��وث��ق  ح�سابها  ع��ر 
مماثل  قرار  من  ق�سر  وقت  بعد 

لنظرتها ال�سعودية.

رحبت اإيران باتفاق امل�ساحلة 
الكويت  رعته  ال��ذي  اخلليجي 
بتفاوؤل  اإليه  تنظر  اأنها  موؤكدة 
يتمكن  كي  يتوا�سل  اأن  وتاأمل 
اإقليمي  حل  اإيجاد  من  اجلميع 

لأجل ا�ستقرار املنطقة.
املتحدث  قال  اأخرى،  من جهة 
با�سم وزارة اخلارجية اليرانية 
اإن الرتويكا  زادة  �سعيد خطيب 
بواجباتها  تعمل  مل  الوروبية 
وكانت  النووي  التفاق  جتاه 
ف�سال عن ذلك �رشيكة للوليات 
التفاق  انتهاك  يف  املتحدة 
التحركات  املقابل  يف  منتقدا 

جماعة  ل��و���س��ع  الأم��رك��ي��ة 
اليمنية على قائمة  الله  اأن�سار 
عن  تعر  اأنها  معترا  الإرهاب 
املنتهية  الرئي�س  اإدارة  اإفال�س 
وليته دونالد ترامب يف اأيامها 

الأخرة.
ال�سابق  الإيراين  الرئي�س  وكان 
�سدد  قد  جن��اد  اأحمدي  حممود 
الإي����راين  ال��ت��ع��اون  اأن  ع��ل��ى 
تغير  ���س��اأن��ه  م��ن  ال�سعودي 
و�سي�سكل  املنطقة،  اأو���س��اع 
ال�سلم  لإح���الل  ذهبية  فر�سة 
بلدان  لكل  والتطور  والإع��م��ار 

املنطقة.

واأ�ساف جناد يف حديث �سحايف 
بلدان  وال�سعودية  اإي���ران  ان 
يف  وم��وؤث��ران  ومهمان  كبران 
الدولية،  والأو���س��اط  املنطقة 
ومل تكن هناك خالفات مهمة يف 

عالقاتهما التاريخية.
واأ�سار اإلى اأن ال�سداقة والتعاون 
اإليها  يتطلع  مطالب  والتن�سيق 
�ساأن  ومن  وال�سعبان،  البلدان 
كل ذلك تغير اأو�ساع املنطقة، 
بني  الوحدة  من  ن��وع  واإي��ج��اد 
ذهبية  فر�س  وظهور  �سعوبها، 
لإحالل ال�سلم والإعمار والتطور 

لكل بلدان املنطقة.

دعت قيادات فل�سطينية يف غزة اإلى �رضورة اإبقاء 
ق�سية الأ�رشى م�ستعلة لدى املوؤ�س�سات احلقوقية 
وطنية  ا�سرتاتيجية  وو�سع  والدولية  الفل�سطينية 

موّحدة للت�سدي ل�سيا�سات كيان الحتالل.
العرب  �سحافية  ت�رشيحات  يف  متحدثون  و�سدد 

وزارة  نّظمته  موؤمتر  خالل  طبا�سي  بهاء  غزة  يف 
تقف  لن  املقاومة  اأن  على  واملحررين،  الأ���رشى 
مكتوفة الأيدي اإزاء املمار�سات التي يتعر�ض لها 
دخول  منع  واآخرها  الحتالل  �سجون  يف  الأ���رشى 

لقاحات كورونا اإلى ال�سجون.

حكومة  رئي�س  ح��ذر  الع�رش  جائحة  تطورات  يف 
اأّن كل  من  دياب  لبنان ح�سان  الأعمال يف  ت�رشيف 
املوؤ�رضات حول تف�سي وباء كورونا، ت�سري بو�سوح 
اأو  ال�سديد،  البالد دخلت يف مرحلة اخلطر  اأن  اإلى 

باحلد الأدنى، هي على اأبواب هذه املرحلة.
الوزارية  اللجنة  اجتماع  بداية  يف  دي��اب  وق��ال 
مع  �رش�سًة  حرًبا  يخو�س  كله  العامل  اإن  لكورونا 

هذا الوباء، والبع�ض يف لبنان يعتقد اأن كورونا 
كذبة.

حماية  يف  يتمثل  احلكومة  واج��ب  اأن  واأ���س��اف 
كبر  ق�سم  ا�ستهتار  ب�سبب  اأنف�سهم  من  اللبنانيني 
باإقفال  الو�سع  احلكومة  ت�ستدرك  اأن  فاإما  منهم، 
تام و�سارم وحازم للبلد، اأو اأن تكون البالد اأمام 

منوذج اأخطر من النموذج الإيطايل.

الجيش اإلثيوبي نقل سبحات نيغا 
إلى أديس أبابا

سورية: الجيش األميركي
يسرق القمح من حقولنا

المجموعة الرباعية بحثت
في القاهرة مسار السالم

ماليزيا تفرض إغالقًا جزئيًا جديداً 
بسبب تزايد إصابات »كورونا« 

بداأت يف القاهرة اأم�س الجتماعات 
الرباعية  للمجموعة  التح�سرية 
م�سار  دع��م  �سبل  مناق�سة  بهدف 

ال�سالم يف ال�رشق الأو�سط.
الرباعية  املجموعة  وت�سكلت 
الذي  لالأمن  ميونخ  موؤمتر  خالل 
عقد يف اأملانيا يف فراير املا�سي 
ال�سالم  اإحياء عملية  اإعادة  بهدف 

بني الفل�سطينيني واإ�رشائيل.
يف  اجتماعا  املجموعة  وعقدت   
العا�سمة  يف  املا�سي  �سبتمر 

وزراء  بح�سور  عمان  الأردن��ي��ة 
واأملانيا  وم�رش  الأردن  خارجية 
وفرن�سا واملمثل اخلا�س لالحتاد 
حيث  ال�سالم  لعملية  الأوروب���ي 
ال�سالم  عملية  دعم  الجتماع  اأكد 
اأ�سا�س  على  الأو���س��ط  ال�رشق  يف 
الأمم  وق��رارات  ال��دويل  القانون 
هذه  م��ع  وبالتزامن  املتحدة. 
الجتماعات ك�سفت تقارير عرية 
مت�سارعة  اإ�رشائيلية  عن حتركات 
ال�ستيطاين  الن�ساط  لتو�سيع 

خالل الأيام القليلة املقبلة.
من  اأن��ه  اإل��ى  التقارير  واأ���س��ارت 
احلكومة  ت�����س��ادق  اأن  امل��ق��رر 
ثمامنئة  بناء  على  الإ�رضائيلية 
يف  ا�ستيطانية  وح��دة  وخم�سني 
املقبل  الأ�سبوع  الغربية  ال�سفة 
تتم  اخلطوات  ه��ذه  اأن  مو�سحة 
اأيام من تن�سيب  ب�سكل مكثف قبل 
جو  املنتخب  الأمركي  الرئي�س 
ال�سهر  من  الع�رشين  يف  بايدن 

احلايل.

اإغالق جزئي  اأم�ض عن  اأعلنت ال�سلطات املاليزية 
يف معظم وليات البالد ملدة 14 يوما اعتبارا من 
يوم غد وذلك ب�سبب تزايد حالت الإ�سابة اليومية 
حيث  »كوفيد-19«  امل�ستجد  كورونا  بفرو�س 
الفي  املا�سية  الأ�سابيع  خالل  احلالت  جتاوزت 

حالة يوميا.
الدين  حميي  املاليزي  ال���وزراء  رئي�ض  واأعلن 
تقييد  نظام  فر�س  عن  متلفز  خطاب  يف  يا�سني 
كوالملبور  مدينة  ت�سمل  ولي��ات   6 على  احلركة 
والعا�سمة الإدارية بوتراجايا كما اأعلن عن فر�س 
وليات   6 على  امل�رضوط  احلركة  تقييد  نظامي 
اأجل التعايف على  وفر�س نظام تقييد احلركة من 

وليتني.
حافة  على  ال�سحي  »نظامنا  الدين  حمي  وق��ال 

النهيار« م�سيفا »اأن مرافق ال�سحة العامة مل تعد 
اإ�سابة  حالة  األفي  من  اأكرث  ا�ستيعاب  على  قادرة 
لك�رش  �رشامة  اأكرث  نهج  اتباع  يجب  لذلك  يوميا 

�سل�سلة العدوى وتقليل عدد الإ�سابات اليومية«.
واأ�ساف »اإنه بينما ت�ستعد البالد لتلقي اللقاحات 
الطريقة  لأن  وق��ائ��ي  الإج���راء  ه��ذا  ف��اإن  قريبا 
القواعد  ات��ب��اع  ه��ي  ال��ع��دوى  ملنع  الرئي�سية 
واإجراءات النظافة« معتربا ان ال�سبوعني املقبلني 
للبلد  ولكن  لأنف�سنا  فقط  لي�س  للغاية  »مهمان 

باأكمله«.
جديدة  ا�سابة   2232 اليوم  ماليزيا  و�سجلت 
بفرو�س كورونا و4 حالت وفاة فيما بلغ جمموع 
109115 حالة لتبلغ  التعايف من املر�س  حالت 

ن�سبة التعايف 78.9%من جمموع الإ�سابات.

اإعالمية �سورية، عن �سهود  نقلت و�سائل 
الأمركية  ال��ق��وات  ب��اأن  قولهم  عيان 
بال�سعر  حممال  اآل��ي��ات  رت��ل  اأخ��رج��ت 
�سمال  اإل���ى  احل�����س��ك��ة  م��ن  امل�������رشوق 
العراق، عرب معرب الوليد غري ال�رضعي 

يف ريف اليعربية.
خم�سني  ي�سم  الرتل  اأن  م�سادر  واأك��دت 
خرجت  ال���رادات،  من  ع��دد  مع  �ساحنة 
من مدينة املالكية اإلى معرب الوليد غري 
العراقية.  الأرا�سي  اإلى  متجهة  ال�رشعي 
ولفتت امل�سادر اإلى قيام اجلي�س الأمركي 
املنتجة  للحبوب  منظمة  �رشقة  بعمليات 
من احلقول ال�سورية، اآخرها �رشقة القمح 

من �سومعة الطويبة.
اأر�سلت القوات الأمركية  اآخر  على �سعيد 
اإ�سافية  ولوج�ستية  ع�سكرية  تعزيزات 
�رشقي  ال��زور  دير  ريف  يف  قواعدها  اإلى 

�سورية.
وقالت وكالة الأنباء ال�سورية اإن رتاًل ي�سم 
حمملة  �ساحنات  بينها  اآلية  ثالثني  نحو 
ودبابات  مدافع  من  الثقيلة  بالأ�سلحة 
و�ساحنات تابعة للقوات الأمركية تتجه 
من احل�سكة اإلى ريف دير الزور، لتعزيز 

القواعد هناك. 

اأبابا  اأدي�س  اإلى  نقل اجلي�س الإثيوبي من تيغراي 
تيغراي،  ال�سعبية لتحرير  قادة اجلبهة  من  عددا 
املدبر  العقل  اإثيوبيا  تعتره  ما  راأ�سهم  وعلى 
ل�سرتاتيجية املجل�س الع�سكري للجبهة، �سبحات 

نيغا.
اإلى  اإنه بالإ�سافة  اثيوبية  وقالت و�سائل اعالمية 
من  اآخرين  ق��ادة  ثمانية  نقل  مت  نيغا،  �سبحات 
اإقليم  يف  القتال  اأثناء  اأ�رضها  مت  التي  املجموعة 

تيغراي، اإلى اأدي�س اأبابا.
ووفقا للجي�س الإثيوبي، مت القب�س على �سبحات 
خمتبئا يف خندق جبلي من ال�سعب الو�سول اإليه، 
وبه ممر �سيق وعميق و�سديدة النحدار ومت اعتقال 
زعيم املجل�ض الع�سكري اأي�سا مع اأع�ساء �سابقني 
اإثيوبيا  تعترهم  الذين  الوطني  الدفاع  قوة  يف 
الع�سكري  املجل�س  مقاتلي  يدربون  وكانوا  خونة 

وي�ساركون يف القتال معهم.

• ا�ستنفار �سحي... لبنان حتت احلظر

مصر وفرنسا وألمانيا واألردن: حل الدولتين مطلب 
ال غنى عنه لتحقيق سالم شامل بالمنطقة

والأردن  واأملانيا  وفرن�سا  م�رش  اأكدت 
ال�����رشاع  ت�سوية  اأن  الث��ن��ني  ال��ي��وم 
اأ�سا�س  على  الإ�رشائيلي  الفل�سطيني 
عنه«  غنى  ل  »مطلب  هو  الدولتني  حل 

لتحقيق �سالم �سامل يف املنطقة.
الجتماع  عن  �سادر  بيان  ذلك يف  جاء 
ال��رب��اع��ي ل����وزراء خ��ارج��ي��ة ك��ل من 
اإيف  جون  وفرن�سا  �سكري  �سامح  م�رش 
لودريان واأملانيا هايكو ما�س والأردن 
القاهرة  يف  عقد  والذي  ال�سفدي  اأمين 
ملوا�سلة التن�سيق والت�ساور ب�ساأن �سبل 
الأو�سط  ال�رشق  يف  ال�سالم  عملية  دفع 

نحو �سالم عادل و�سامل ودائم.
الدولتني  التزامهم بحل  الوزراء  واأكد 
ال��دول��ة  ق��ي��ام  �سمان  على  ال��ق��ائ��م 
للحياة  القابلة  امل�ستقلة  الفل�سطينية 
يونيو  من  الرابع  خطوط  اأ�سا�ض  على 
الدويل  الأم��ن  جمل�س  وق��رارات   1967
العي�س  اإلى  اأن تف�سي  �ساأنها  التي من 
ومعرتفا  اآمنة  اإ�رشائيل  جانب  اإل��ى 

بها.
جميع  بدعم  التام  التزامهم  اأكدوا  كما 
اجلهود الرامية اإلى حتقيق �سالم عادل 
ودائم يف ال�رشق الأو�سط وفقا للقانون 
ال��دويل وق��رارات جمل�س الأم��ن الدويل 
عليها  املتفق  واملحددات  ال�سلة  ذات 
مبادرة  يف  اإليه  امل�سار  النحو  على 

ال�سالم العربية.
واأ���س��ار ال���وزراء ال��ى دور ال��ولي��ات 
ال�سياق  ه��ذا  يف  الأمريكية  املتحدة 
معربني عن ا�ستعدادهم للعمل معها من 
اأجل تي�سر املفاو�سات التي توؤدي اإلى 
املنطقة  ودائ��م يف  وع��ادل  �سامل  �سالم 
بها  املعرتف  املحددات  اأ�سا�س  على 
عملية  اإط��الق  اإع��ادة  اأج��ل  ومن  دوليا 
الفل�سطينيني  بني  م�سداقية  ذات  �سالم 

والإ�رشائيليني.
المتناع عن  اإلى  الأطراف  البيان  ودعا 
اأي اإجراءات اأحادية اجلانب تقو�ض من 
ودائم  عادل  حل  اإلى  التو�سل  م�ستقبل 

لل�رشاع.
اإلى  الدعوة  ال�سدد  هذا  يف  جدد  كما 
ال��دويل  الأم��ن  جمل�س  ق��رارات  تطبيق 
جلميع  والكامل  الفوري  الوقف  بهدف 
ذلك  يف  مب��ا  ال�ستيطانية  الأن�سطة 

بالقد�س ال�رشقية.
اأن  على  البيان  بح�سب  ال��وزراء  واتفق 
وم�سادرة  امل�ستوطنات  وتو�سيع  بناء 
تعد  الفل�سطينية  واملمتلكات  املباين 
وتقو�س  ال���دويل  للقانون  انتهاكا 
م�سددين  الدولتني  حل  اإمكانية  من 
الدويل  بالقانون  اللتزام  اأهمية  على 
الفل�سطينية  الأرا���س��ي  يف  الإن�����س��اين 
املحتلة عام 1967 مبا يف ذلك القد�س 

ال�رشقية.
واأ�ساروا اإلى �رشورة احلفاظ على طابع 
وو�سعية الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة 
ال�رشقية  القد�س  فيها  مبا   1967 عام 
بالو�سع  التم�سك  اأهمية  على  م�سددين 
لالأماكن  القائم  والقانوين  التاريخي 

الو�ساية  وعلى  القد�س  يف  املقد�سة 
الأم��اك��ن  على  التاريخية  الها�سمية 

املقد�سة .
وحث الوزراء جميع الأطراف مبن فيهم 
و�رشكاوؤها  الدولية  الرباعية  اللجنة 
جماعية  جهود  ب��ذل  على  املحتملون 
ورعاية  لإطالق  عملية  واتخاذ خطوات 
جميع  حول  م�سداقية  ذات  مفاو�سات 
عملية  يف  النهائي  الو�سع  ق�سايا 

ال�سالم يف ال�رشق الأو�سط.
ورحبوا بالتطورات الأخرة ذات ال�سلة 
الفل�سطينية  امل�ساحلة  حتقيق  بجهود 
لإجراء  الفل�سطينية  ال�سلطة  وا�ستعداد 
دعمهم  موؤكدين  املقبلة  النتخابات 
والرامية  ال�سدد  هذا  يف  م�رش  جلهود 

لإنهاء النق�سام بني الفل�سطينيني.
البالغ  تقديرهم  عن  ال��وزراء  واأع��رب 
ال��ذي ل غنى عنه يف  )اون���روا(  ل��دور 
واخلدمات  الإن�سانية  امل�ساعدة  تقدمي 
الفل�سطينيني  لالجئني  الأ���س��ا���س��ي��ة 

الوفاء  ال���دويل  املجتمع  منا�سدين 
ثم  وم��ن  الأون����روا  جت��اه  بالتزاماته 
العجز  تخطي  يف  الوكالة  م�ساعدة 

املايل احلاد الذي تعاين منه حاليا.
رحبوا  ال���وزراء  اأن  البيان  واأ���س��اف 
بالجتماع ملا ميثله من فر�سة ملناق�سة 
ال�سالم  عملية  لدفع  املمكنة  اخلطوات 
مواتية  بيئة  وخلق  الأو�سط  ال�رشق  يف 
الفل�سطينيني  بني  احل��وار  ل�ستئناف 
الطرفني  كال  ونا�سدوا  والإ�رشائيليني. 
من اأجل تعميق التعاون واحلوار بينهما 
على اأ�سا�س اللتزامات املتبادلة واأي�سا 
مرحبني  )كوفيد-19(  جائحة  �سوء  يف 
ا�ستئناف  الفل�سطينية  ال�سلطة  بقرار 
اإ�رشائيل  التزام  على  القائم  التعاون 
واتفق  ال�سابقة.  الثنائية  بالتفاقيات 
الوزراء على التوا�سل مع الفل�سطينيني 
امل�سرتكة  روؤيتهم  لنقل  والإ�رشائيليني 
ال�سالم. جتاه  قدما  العمل  دفع  حول 

)النهاية( ا �ض م / ا م م

• جانب من الجتماع الرباعي لوزراء خارجية كل من م�رض وفرن�سا واأملانيا والأردن

• قادة اجلي�س الإثيوبي

• قوات اأمركية
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خارجية
شؤون

بايدن تلقى جرعته الثانية 

من اللقاح
تلقى الرئي�س الأمريكي املنتخب جو بايدن اأم�س جرعته الثانية من 
اللقاح امل�ساد لكوفيد 19 وفق ما اأعلن مكتبه وذلك بعد ثالثة ا�سابيع 
على تلقيه اجلرعة الولى مبا�رشة على الهواء لتعزيز ثقة اجلمهور يف 
اللقاح. وقال بايدن البالغ 78 عاما لالمريكيني ان ل �سيء يدعو اإلى 
القلق عندما تلقى جرعته الولى من لقاح فايزر يف احلادي والع�رشين 
من دي�سمرب املا�سي. واأكد فريقه ان الرئي�س املنتخب �سيتلقى اي�سا 
اجلرعة الثانية امام و�سائل العالم دون اأن يعطي مزيدا من التفا�سيل.

كولن باول: لم أعد عضوًا في الحزب الجمهوري

بيلوسي: عزل ترامب قبل مساءلته

ال��ن��واب  جمل�س  رئي�سة  ق��ال��ت 
بيلو�سي  ن��ان�����س��ي  الأم���ريك���ي 
اإنهم  متاأخر  وقت  يف  للم�رشعني 
هذا  ق��رار  على  اأول  �سي�سوتون 
الرئي�س  نائب  يدعو  الأ���س��ب��وع 
عزل  اإل��ى  واحلكومة  بن�س  مايك 
دونالد  وليته  املنتهية  الرئي�س 
ترمب من من�سبه قبل النتقال اإلى 

امل�ساءلة.
اأن  ر�سالة  يف  بيلو�سي  واأك���دت 
اأن  امل��ق��رر  م��ن  ال��ن��واب  جمل�س 
ي�سوت اليوم على قرار يحث بن�س 
على اللجوء اإلى التعديل رقم 25 
للد�ستور الأمريكي الذي ي�سمح له 
وللحكومة باإقالة الرئي�س اإذا كان 
غري قادر على اأداء مهامه الر�سمية 
�سيم�سي  ذل��ك  بعد  اأن��ه  م�سيفا 
ت�رشيع  طرح  يف  النواب  جمل�س 

امل�ساءلة.
بيلو�سي  قالت  اأخ��رى،  جهة  من 
عفوا  ي�سدر  اأن  ميكنه  ترامب  اإن 
عن نف�سه، لكن لي�س يف اجلرائم 

الوليات  ت�رشيعات  مت�س  التي 
املتحدة.

هذا ويواجه ترامب قبل ع�رشة اأيام 
من انتهاء وليته دعوات لال�ستقالة 
مع�سكره  ي�سمل  مبا  متزايد  ب�سكل 
اجراءات عزله  لتجنب  اجلمهوري 
و�سحية  �سيا�سية  اأزم���ة  اأوج  يف 
الوليات  ت�سهدها  مل  واقت�سادية 

املتحدة من قبل.
جهاز  يحقق  الأث���ن���اء  ه���ذه  يف 
تهديدات  يف  ال�����رشي��ة  اخل��دم��ة 
نائب  بن�س  مايك  �سد  بالقتل 
املنتهية  الأم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����س 

وليته.
وهو  وود  لني  املحامي  وك�سف 
تطبيق  ح�ساب  اأن  لرتامب  موؤيد 
بارلري الذي مت حظره من تويرت 
ن�رش  ق��د  املا�سي  الأ���س��ب��وع  يف 
تغريدة تقول »جّهز فرقة الإعدام، 

مايك �سيذهب اأوًل«.
وق���ال م��ت��ح��دث ب��ا���س��م اخل��دم��ة 
علم  على  اجل��ه��از  اإن  ال�����رشي��ة 

الوكالة  باأن  موؤكدًا  بالتعليقات 
حممل  على  التهديدات  كل  تاأخذ 

اجلد.
ال�رشية ووكالت   وتقوم اخلدمة 
مع  بالتحقيق  اأخ��رى  فيدرالية 
م�سور  مقطع  يف  �سوهدوا  اآخرين 
وه��م  ال��ك��اب��ي��ت��ول  مبنى  داخ���ل 

يطالبون ب�سنق بن�س.
اخلارجية  وزي���ر  ق��ال  ب���دوره، 
ب��اول  كولن  الأ���س��ب��ق  الأم��ريك��ي 
يطلق  اأن  باإمكانه  يعد  مل  اإن��ه 
احلزب  يف  ع�سو  اأن��ه  نف�سه  على 

اجلمهوري.
من  العديد  ق��رار  اأن  ب��اول  وذك��ر 
اجلمهوريني  الكونغر�س  اأع�ساء 
بدعم الرئي�س احلايل جعله يناأى 
اأنه  واأ���س��اف  احل��زب  عن  بنف�سه 
للجمهوريني  �سوت  مواطن  جمرد 
ط��وال  للدميقراطيني  و���س��وت 
الوقت  ويف  املهنية  م�سريته 

الراهن لي�س مهتًما بالأحزاب.
ك��م��ا ان��ت��ق��د ب����اول امل�����رشع��ني 

الوقوف  يف  لف�سلهم  اجلمهوريني 
يف وجه الرئي�س ترمب يف حماولة 

حلماية م�سريتهم ال�سيا�سية.
الكونغر�س  اأحداث  على  وتعليقا 
الدميقراطيني  الدموية قال زعيم 
الأم��ريك��ي  ال�سيوخ  جمل�س  يف 
اإن  �سومر  ت�ساك  ال�سيناتور 
اجلماعات  متثله  ال��ذي  التهديد 
ي���زال  ال��ع��ن��ي��ف��ة ل  امل��ت��ط��رف��ة 

مرتفعا.
واأ����س���اف ���س��وم��ر يف ب��ي��ان اأن��ه 
حتدث مع مدير مكتب التحقيقات 
الحتادي »اإف.بي.اآي« كري�ستوفر 
راي حلثه على تعقب املهاجمني 

دون هوادة.
اجلماعات  تهديد  اأن  اإلى  وا�سار 
املتطرفة العنيفة ل يزال مرتفعا 
والأ�سابيع القليلة املقبلة حا�سمة 
مع  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  العملية  يف 
ونائبته  اجلديد  الرئي�س  تن�سيب 
واأدائهما  الكونغر�س  مبنى  يف 

الق�سم.

تركيا: نريد فتح صفحة جديدة مع أميركا

قلق فرنسي من عودة التنظيم اإلرهابي

نتنياهو يأمر ببناء 800 وحدة 
سكنية بالضفة

إندونيسيا تعتمد اللقاح 
الصيني »كورونا فاك« 

اأمر رئي�س الوزراء الإ�رشائيلي، بنيامني نتنياهو، 
يف  �سكنية  وحدة   800 بناء  م�رشوع  بدفع  اأم�س، 
الرئي�س  تن�سيب  من  اأي��ام  قبل  الغربية،  ال�سفة 

الأمريكي املنتخب، جو بايدن. 
واأفاد مكتب رئي�س الوزراء الإ�رشائيلي، باأن الأخري 
ال�سكنية  الوحدات  مئات  بناء  يف  بامل�سي  اأوعز 
املثال  �سبيل  وعلى  وال�سامرة،  يهودا  مناطق  يف 
تال  م�ستوطنة  �سكنية يف  100 وحدة  عن  يزيد  ما 
وحدة   200 عن  يزيد  ما  بناء  وكذلك  مينا�سيه، 

�سكنية يف م�ستوطنات ريحاليم، ونويف نيحاميا، 
وذلك كجزء من تنظيم امل�ستوطنة.

لبناء  خطة  رفع  اأي�سا،  نتنياهو  اأوام��ر  وت�سمت 
اإ�سافية يف كل من بيت  �سكنية  400 وحدة  حوايل 
و�سخونات  �سومرون،  و�سايف  واإفياتار،  اإي��ل، 
وكرين  بركان،  ال�سناعية  واملنطقة  هفاتيكيم، 
التخطيط  اإلى جمل�س  �سومرون، وجفعات زئيف، 
جل�سته  خ��الل  عليها  امل�سادقة  لتتم  الأع��ل��ى، 

املقبلة.

الإندوني�سية،  والدواء  الأغذية  وكالة  �سمحت 
كورونا  �سد  �سيني  لقاح  با�ستخدام  اأم�س، 
ابتكرته ال�رشكة ال�سينية »�سينوفاك بيوتيك«، 
لت�سبح اإندوني�سيا اأول بلد خارج ال�سني يعتمد 

هذا اللقاح.
جتارب  بينت  اأن  بعد  جاكارتا  ق��رار  ياأتي 
التطعيم باللقاح ال�سيني يف اأندوني�سيا، رابع 
بلد يف العامل من حيث الكثافة ال�سكانية، اأنه 

فعال بن�سبة %65،3. 
ال�سبط  هيئة  رئي�س  لوكيتو،  بيني  وقالت 
اإن  والدواء  لالأغذية  الإندوني�سية  الوكالة  يف 
املنظمة  مقايي�س  مع  تتما�سى  النتائج  »هذه 
العاملية لل�سحة ب�ساأن ن�سبة 50% كحد اأدنى 
الإيجابية  بالنتائج  م�ست�سهدة  الفعالية«  من 
الربازيل،  من  كل  يف  اللقاح  هذا  لختبارات 
وتركيا   ،%78 الفعالية  ن�سبة  بلغت  حيث 

اأن فعالية اللقاح  اأعلنت ال�سهر املا�سي  التي 
ن�سبة  اإل��ى  ت�سل  اختباراتها  ح�سب  ال�سيني 

.%91،25
و�سبق قرار التبني الإندوني�سي للقاح ال�سيني 
جاكارتا  ت�سلمت  ال���ذي  ف���اك«،  »ك��ورون��ا 
 122،5 انتظار  يف  منه،  جرعة  ماليني   3
العلماء  »جمل�س  اإعطاء  اأخرى،  جرعة  مليون 
امل�سلمني«، الهيئة الدينية الأعلى يف البالد، 
لعتماد  املا�سي،  اجلمعة  الأخ�رش،  ال�سوء 
لعدم  ال�رشعية،  النظر  وجهة  من  اللقاح  هذا 

مة �رشعا. ت�سمنه مواد حمَرّ
بوباء  ت�رشرا  الأك��ر  البلد  اأندوني�سيا  تعد 
كورونا يف جنوب �رشق اآ�سيا، باأكر من 800 
األف اإ�سابة واأكر من 24 األف وفاة، وتاأمل يف 
اأن ي�ساعدها اللقاح، كغريها من بلدان العامل 

املوبوءة، على جتاوز هذه الأزمة ال�سحية.

• م�ستوطنات اإ�رسائيلية

• اللقاح ال�سيني »كورونا فاك«

الرئا�سة  با�سم  املتحدث  اأك��د 
اإن  اإب��راه��ي��م ق��ال��ن  ال��رتك��ي��ة 
توا�سل  على  الرتكية  الرئا�سة 
الأم��ريك��ي  الرئي�س  اإدارة  م��ع 
تطوير  يريدون  وانهم  املنتخب 
وفتح  ت��رك��ي��ا  م��ع  ال��ع��الق��ات 

جديدة. �سفحة 

الكبري  الرتكي  امل�سوؤول  وقال 
مرات  اأربع  اأنقرة  زار  بايدن  اإن 
للرئي�س  ن��ائ��ب��ا  ك���ان  ع��ن��دم��ا 
واأنهم  اأوب��ام��ا  ب���اراك  ال�سابق 
طاقمه  مع  اإيجابي  توا�سل  على 

احلايل. 
الأخرية،  التطورات  ب�ساأن  اأما 

و�سف قالن اقتحام املتظاهرين 
مطب  باأنه  الكونغر�س  ملبنى 
الوليات  تاريخ  يف  �سيا�سي 
املتحدة، لفتا الى اأن الرئي�س 
ال�سبب يف ظهور  ترامب مل يكن 
اإلى  توجهت  التي  اجلموع  هذه 
الكابيتول بل مهد لذلك. مبنى 

الفرن�سية فلوران�س باريل  اأعربت وزيرة اجليو�س 
يف  الإرهابي  التنظيم  ظهور  ع��ودة  من  قلقها  عن 
العراق و�سورية، فيما تتوا�سل تعبئة الع�سكريني 
بقيادة  ملكافحته  دويل  حتالف  �سمن  الفرن�سيني 

الوليات املتحدة.
واأكدت الوزيرة اأن فرن�سا تعترب اأن التنظيم الإرهابي 

ل يزال موجوداً حتى اأنه ميكن احلديث عن �سكل من 
اأ�سكال عودة ظهوره جمددا يف بع�س املناطق.

وتاأتي ت�رشيحات باريل يف توقيت اأعلنت فيه اإدارة 
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب اأنها تعتزم �سحب 
واإبقاء  فرباير  منت�سف  العراق  من  جندي   500

2500 جندي فقط هناك.

• دونالد ترامب • نان�سي بيلو�سي

• جو بايدن

غوتيريش يرغب في البقاء 
لوالية ثانية

الأمني  اإن  قولهم  دبلوما�سيني  عن  لالأنباء  بلومربغ  وكالة  نقلت 
العام لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س اأبلغ الدول اخلم�س دائمة 
الع�سوية يف جمل�س الأمن باأنه يود البقاء يف من�سبه لولية ثانية.
رئي�س  الأرجح  على  �سيبلغ  غوتريي�س  اأن  الدبلوما�سيون  واأ�ساف 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة ر�سميا قريبا.
2017 ملدة  العام يف يناير عام  الأمني  وتولى غوتريي�س من�سب 
خم�س �سنوات تنتهي نهاية العام وقالت بلومربغ اإنه كان ينتظر 
نتيجة النتخابات يف الوليات املتحدة قبل اأن يح�سم المر واإنه 
قرر ال�سعي لولية ثانية بعد فوز الرئي�س املنتخب جو بايدن، 

هذا وامتنع مكتب غوتريي�س عن التعليق.

تايوان: عالقاتنا مع أميركا شراكة عالمية

بومبيو: أوباما جازف
بحياة األميركيين

اعترب وزير اخلارجية الأمريكي 
رئي�س  اأن  ب��وم��ب��ي��و  م��اي��ك 
ال�سابق  املتحدة  ال��ولي��ات 
اأوب��ام��ا ج��ازف بحياة  ب���اراك 
الأمريكيني بتطبيقه اللتزامات 
يف اإطار معاهدة نزع ال�سواريخ 
امل���دى،  وق�����س��رية  متو�سطة 
يف  امل�سلحة  القوات  وبتقييده 
رو�سيا  فيه  كانت  الذي  الوقت 

تعزز اأنظمتها.
تنتهي  ال��ذي  بومبيو  وت��اب��ع 
من  الع�رشين  يوم  �سالحياته 
يناير احلايل مع انق�ساء ولية 
ترامب  دونالد  الرئي�س احلايل 
واحد  طرف  يطبق  حينما  اإن��ه 
ي�سمى  فهذا  ثنائيا  اتفاقا  فقط 

غباء وفق حديثه.

اأ�ساد وزير خارجية تايوان »جوزيف وو« بالعالقات 
مع الوليات املتحدة، قائال اإنها ارتقت اإلى م�ستوى 
على  للقيود  وا�سنطن  رفع  وا�سفا  عاملية  �رشاكة 

التوا�سل بني م�سوؤويل اجلانبني باأنه �سيء كبري.

الأم��م  ل��دى  الأمريكية  ال�سفرية  اأن  »وو«  واأعلن 
ت�ساي  بالرئي�سة  �ستلتقي  كرافت  كيلي  املتحدة 
اإينج وين اخلمي�س املقبل خالل زيارة اإلى تايبيه 

ملناق�سة كيفية تعزيز م�ساركة تايوان الدولية.

إيران: نظام ترامب 
كارثة عالمية

اخلارجية  وزارة  اع��ت��ربت 
الرئي�س  نظام  اأن  الإيرانية 
وليته  املنتهية  الأم��ريك��ي 
ك���ان ك��ارث��ة ع��ل��ى ال��ع��امل 
�سد  و���رشي��را  ومتغطر�سا 
ح�سب  الإي������راين  ال�����س��ع��ب 

تعبريها.
ترامب  اأن  ال��وزارة  واأ�سافت 
رح���ل ت��ق��ري��ب��ا ل��ك��ن اإرث���ه 
الوقت  يف  ب��اق  امل�سموم 
منتقديه  وبع�س  احل���ايل، 
الحت����اد  يف  امل���زع���وم���ني 
توظيف  يريدون  الأوروب���ي 

اإرثه لبتزاز اإيران.

علماء: عصر التنقل 
بالفضاء قادم

 
تقت�رش  األ  العلماء  يتوقع 
على  امل�ستقبل  يف  التغريات 
�سيارة ذاتية القيادة وجدران 
تتحدث الى الب�رش بل ت�سمل 
واحلم�س  الف�سائي  ال�سفر 
ال���ن���ووي وت��و���س��ي��ع اآف���اق 

العقول واملدارك.
الع�رش  ان  العلماء  ويوؤكد 
بالف�ساء  للتنقل  الذهبي 
ق�����ادم. وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
العقول  �سرتبط  الرقمية 
للب�رش  وت�سمح  بالإنرتنت 
وم�ساركة  الذكريات  بتبادل 
ال���ع���واط���ف م��ب��ا���رشة مع 

الآخرين.
الإن�سانية  ان  املوؤكد  وم��ن 
�سوف تدخل »املوجة الرابعة 
التي  العلمي«  البتكار  من 
التكنولوجيا  دمج  �ست�سمل 
احل����ي����وي����ة وال�����ذك�����اء 
اأجل حت�سني  من  ال�سطناعي 
والتو�سل  ال��ب�����رش،  �سحة 
مثل  لأم��را���س  عالجات  اإل��ى 
ال�رشطان والزهامير ومر�س 

باركن�سون وال�سيخوخة.

• اأنطونيو غوتريي�ش

• باراك اأوباما• مايك بومبيو

غورباتشوف: علينا تجنب 
نشوب حرب نووية

لالحتاد  ال�سابق  الرئي�س  دع��ا 
ال�����س��وف��ي��ي��ت��ي، م��ي��خ��ائ��ي��ل 
والوليات  رو�سيا  غوربات�سوف، 
بايدن  جو  ت�سلم  بعد  املتحدة، 
اإعالنهما  جتديد  اإل��ى  ال�سلطة، 
للتفوق  ال�����س��ع��ي  ع���دم  ح���ول 
ن�سوب  عدم  و�سمان  الع�سكري، 

حرب نووية.
وقال غوربات�سوف اإنه مع و�سول 
اإل��ى  ل��ب��اي��دن  اجل��دي��دة  الإدارة 
املتحدة،  الوليات  يف  ال�سلطة 
ي��ت��ع��ني ع��ل��ى رو���س��ي��ا جت��دي��د 
اقرتاحها لتاأكيد ال�سيغة اخلا�سة 
النووية،  احل��رب  ج��واز  بعدم 
والتي مت تكري�سها يف اإعالن عقب 

نتائج القمة ال�سوفييتية الأمريكية يف جنيف، م�سيفا ان رو�سيا عر�ست 
تاأتي  والآن  ال�سيغة  هذه  تاأكيد  جتديد  املتحدة  الوليات  على  اأخريا 

اإدارة جديدة، و�سيكون من املفيد جتديد هذا القرتاح.

• ميخائيل غوربات�سوف

جو بايدن يختار مدير وكالة االستخبارات األميركية مديرًا لها
معهد كارنيغي للسالم العالمي 

»C.I.A« بإدارة الـ
ويليام  بايدن،  جو  املنتخب  الأمريكي  الرئي�س  اختار 
العاملي  لل�سالم  كارنيغي  معهد  مدير  برينز،  جي 
والدبلوما�سي املخ�رشم ال�سابق، ملن�سب مدير وكالة 
للمديرة  خلفا  اإيه«  »�سي.اآي.  الأمريكية  ال�ستخبارات 
دور  احياء  لعودة  موؤ�رش  وهذا  ها�سبل،  احلالية جينا 
الأمريكية  ال�سيا�سة  يخدم  فيما  البحثية  املراكز  هذه 
اخلارجية من خالل عمل الدرا�سات البحثية يف كثري من 
الدول حتت عباءة الدرا�سات والأبحاث وهي فعاًل كذلك 
ال�ستخباراتية  الأمريكية  امل�سالح  يخدم  مبا  ولكن 
ويوؤمن لها املعلومات والح�ساءات املهمة لفهم اأعمق 
الأقدر  هم  ال�ستخبارات  رجال  وبالتايل  الدول،  لهذه 
ان برينز خدم يف  بايدن:  وقال  املهمة.  اأداء هذه  على 
يف  احرتاما  ونال  والدميقراطية  اجلمهورية  الإدارات 
تعر�ست  وكالة  �سيتولى  حيث  وخارجها  امريكا  داخل 
لل�رشبات ال�سيئة من الرئي�س دونالد ترامب. واأ�ساف 
القرارات  اآخر  هو  املقبلة  الدارة  من  برينز  ت�سمية  ان 

بايدن  فريق  تطبع  التي  الكفاءات  ويظهر  ال�سخ�سية 
املوكلة اإليه مهمة ال�سيا�سة اخلارجية.

ويحب  ومتحفظ  ذكي   - الداخل  من  لعب  هو  فبرينز 
عندما  وحتى  عنه  للم�سوؤولني  موال  اجلماعي،  العمل 
 .2019 عام  مذكراته  اعرتف يف  كما  يكونون خمطئني 
جا�سو�سا  ولي�س  باملمار�سة  دبلوما�سي  رجل  اأنه  ومع 
الرجال  مثل  الرمادي«  ل�»الرجل  كال�سيكي  مثال  لكنه 
الذين يعي�سون يف عامل ال�ستخبارات، وعادة ما لعب 
»القناة  مذكراته  عنوان  وهو  ال�رشي  املبعوث  دور 
دوره يف  ال��ى  منه  ج��زء  ي�سري يف  وال��ذي  ال�����س��وداء« 
الو�ساطة ال�رشية يف املحادثات الولية مع اإيران والتي 
قادت اإلى التفاقية النووية عام 2015. ويعترب برينز 
م�سوؤول يف اخلدمات اخلارجية يف  اح�سن  وا�سع  وب�سكل 
جيله، وقائمة امل�رشفني عليه »من هو« ال�سلك الدبلوما�سي 
ت�سم جيم�س بيكر الذي عمل وزيرا خلارجية جورج بو�س 

يف ال�سنوات الخرية للحرب الباردة.
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رياضيـــة
شؤون

التي  الطبية  الفحو�ص  اأك��دت 
دانييل  النيجريي  لها  خ�ضع 
انه  القاد�ضية  مهاجم  �ضي�ضوجو 
بالع�ضلة  ع�ضلي  ب�ضد  ا�ضيب 
اخللفية، واو�ضح اجلهاز الطبي 
راح��ة  ال��ى  يحتاج  ال��اع��ب  ان 
وبذلك  ايام  لع�رشة  متتد  ملدة 

اال�ضتفادة  من  القاد�ضية  �ضيحرم 
اليوم  لقائه  يف  الاعب  بجهود 

مع الكويت.
وميتلك فرانكو يف كتيبة امللكي 
ال��ع��دي��د م��ن ال��اع��ب��ن ال��ذي��ن 
ميكنهم تعوي�ص جهود �ضي�ضوجو 
يف هذا اللقاء املهم، ومن ابرزهم 

الى  ا�ضافة  فاوت�ضيو،  لوكا�ص 
الذي  املطوع  بدر  الكبري  النجم 
متقدم  كمهاجم  به  الدفع  ميكن 
فرانكو  ان  كراأ�ص حربه، وال�ضك 
ام�ص  اول  منذ  البديل  و�ضع  قد 
الطبي  اجلهاز  اعلمهم  ان  بعد 

باإ�ضابة الاعب.

• �ضي�ضوجو 

سيسوجو لن يشارك إلصابته 
بشد في العضلة الخلفية

األبيض تصدر ممتاز الطائرة
... والبرتقالي تخطى األخضر

األبيض وأبناء القصر األحمر فازا 
في دور الثمانية لكرة السلة

الملكي في لقاء اإلثارة مع العميد 
في نهائي الكأس برعاية ولي العهد

تت�رشف احلركة الريا�ضية الكويتية برعاية �ضمو ويل العهد ال�ضيخ م�ضعل 
االأحمد لنهائي كاأ�ص �ضموه الذي �ضينطلق يف ال�ضابعة من م�ضاء اليوم 
با�ضتاد جابر االحمد الدويل بن القاد�ضية والكويت وهو لقاء االثارة 

واالداء الفني و�رشاع االجهزة الفنية يف هذا العر�ص الكروي الكبري.
ال�16  دور  مناف�ضات  خا�ضا  ان  بعد  النهائي  الى  �ضعدا  الفريقان 
يهداأ  ومل  وبرقان  الت�ضامن  على  وفازا  االربعة  دور  ثم  ال�8  دور  ثم 
الفريقان بعد ذلك، بل ا�ضتمرا يف التدريبات حتى م�ضاء االم�ص با راحة 
�رشف  ينال  الن  منهما  كل  فيه  ي�ضعى  الذي  الكبري  اللقاء  لهذا  ا�ضتعدادا 

احراز اللقب والكاأ�ص.
البطولة،  العا�رشة من عمر  النجمة  ي�ضعى الحراز  اللقاء  القاد�ضية يف هذا 
فقد فاز بها 9 مرات منذ تنظيمها حتى االآن، ولذلك اعد فريقه اعدادا متميزا 
الفني بابلو فرانكو كل ما ميلك من خربة كروية يف خطته  وو�ضع املدير 
االول يف  اللقب  �ضيكون  الفوز  الفريق يف  اذا جنح  اللقاء، خ�ضو�ضا  لهذا 
االيام  �ضاهدناها خال  التي  التدريبات  امللكي.. ومن خال  م�ضريته مع 
ان يدافع من و�ضط امللعب البعاد  ان فرانكو �ضيعتمد على  املا�ضية جند 
العبي الكويت عن منطقة اجلزاء و�ضيعتمد على العبي الو�ضط يف الت�ضديد 
اقتحام منطقة جزاء  ال�ضعب  من  انه  يعلم  منطقة اجلزاء النه  من خارج 
الكويت و�ضط املدافعن و�ضيعتمد اي�ضا على االجنحة يف �ضحب الفريق 
طوليا الى االمام ثم لعب الكرات العك�ضية خللخلة دفاع نادي الكويت 
الت�ضديد  من  الو�ضط  لاعبي  او  املتقدم  احلربة  لراأ�ص  الفر�ضة  العطاء 
الكويت  وفريق  املطوع،  بدر  ويقوده  العميد،  مرمى  على  باأريحية 
جميعا،  علينا  العزيزة  البطولة  بهذه  اهتمامه  يف  �ضاأنا  اقل  يكن  مل 

فهو االآخر مل يعِط راحة لاعبيه بل وا�ضل تدريباته 
االم�ص  م�ضاء  حتى  ب��رق��ان  على  ف���وزه  بعد 

الوطني  املدرب  الفريق  تدريبات  ويقود 
االآخ��ر  وه��و  عبدالله  حممد  املخ�رشم 
الى  التا�ضعة  النجمة  ال�ضافة  ي�ضعى 
فريقه التي فاز بها 8 مرات حتى االآن.. 

لذلك ركز اجلهاز الفني للفريق على ان 
تكون هجماته امام القاد�ضية بثاثة مهاجمن منهم راأ�ضا حربة 
�رشيحان مع االعتماد على احمد الزنكي وفهد الهاجري وفي�ضل 
زايد يف الت�ضديد على املرمى، ويف حالة اقتحام منطقة اجلزاء 
مع  املتقدمن  الو�ضط  العبي  من  اي  او  االق��رب  املهاجم  ي�ضدد 
املهاجمن، وعلى االرجح احمد الزنكي الذي قدم اداء عايل امل�ضتوى 
منذ ان�ضمامه الى فريق الكويت، اما خط الدفاع فهناك خطة مركبة 
�ضيلعب بها العبو االرتكاز دورا كبريا يف االن�ضمام الى املدافعن 

الغاق املنطقة واحلد من حتركات مهاجمي القاد�ضية.
ان الفريقان اعدا العدة ومهما كتبنا او �رشحنا طريقة لعب كل 
منهما ومن �ضينجح جند ان هذه املباراة ال تخ�ضع الي قيا�ص 
فني، فاإن لها ح�ضابات اخرى خارج التوقعات ولكن احل�ضم 
و�ضيعمل  ب�رشعة،  البدنية  لياقته  يفقد  لن  الذي  للفريق 

دون  اال�ضلي  الوقت  يف  اللقاء  ينهي  ان  على  منهما  كل 
اجلزاء  ركات  او  ا�ضايف  وقت  الى  اللجوء 

الرتجيحية.

القادسية يسعى إلحراز اللقب والنجمة العاشرة... والكويت يهدف إلضافة النجمة التاسعة

محترفان جديدان لألخضر

الكويت  ن��ادي  فريق  وا�ضل 
انت�ضاراته يف  الطائرة  للكرة 
كبري  بفوز  املمتاز  ال��دوري 
بثاثة  ال�ضباب  ن��ادي  على 
بعد  ال���ش��يء  مقابل  ا���ش��واط 
خال  قويا  عر�ضا  ق��دم  اأن 
اال����ش���واط ال��ث��اث��ة وال��ت��ي 
بنتائج  ل�ضاحله  ان��ه��اه��ا 

.25/10 - 25/22 ،25/14
وب���ه���ذه ال��ن��ت��ي��ج��ة ت�����ض��در 
بر�ضيد  ال����دوري  ال��ك��وي��ت 
ن��ادي  ن��ق��ط��ة، وي��ت��ذي��ل   13
ال�����ض��ب��اب ال��رتت��ي��ب ال��ع��ام 
نقاط، ويف   7 بر�ضيد  للفرق 
كاظمة  ف��از  ال��ث��اين  اللقاء 
بثاثة  اي�ضا  العربي  على 
كان  ال�شيء،  مقابل  ا�شواط 
االف�ضل يف  خالها الربتقايل 
�رشبات  يف  �ضواء  �ضيء،  كل 
ال�����رشب��ات  او  االر�����ض����ال 
العربي  كان  فيما  ال�ضاحقة، 
ان  ي�ضتطع  مل  لكنه  قويا  ندا 
ينهي اي �شوط من اال�شواط، 
توقف  الثاين  ال�شوط  حتى 
النقطة  عند  ال��ع��رب��ي  فيه 
املحافظة  ي�ضتطع  ومل   22
بهذا  ل��ل��ف��وز  نتيجته  ع��ل��ى 
كاظمة  وت��خ��ط��اه  ال�����ش��وط 
 27 ب� ال�شوط ل�شاحله  لينهي 

نتائج  ج���اءت  وق��د  نقطة، 
 25/14 ك��ال��ت��ايل:  اال���ش��واط 
ل�ضالح   25/18  -  27/22  -

النتيجة  وب��ه��ذه  الربتقايل 
يف  والعربي  كاظمة  تعادل 
 12 عدد النقاط، ولكل منهما 

الثاين  املركز  واحتا  نقطة 
العام  بالرتتيب  م�ضاركة 

للفرق.

وا�ضل فريق العميد انت�ضاراته 
فاز  اذ  ال�ضلة،  كرة  دوري  يف 
الثمانية  دور  القرين يف  على 
بنتيجة 58/107 يف لقاء كان 
وامل�ضيطر  االف�ضل  ه��و  فيه 
خال الفرتات االربع منه، ومل 
جماراة  القرين  فريق  ي�ضتطع 
الفرتات  بع�ص  اال يف  الكويت 
االبي�ص  اداء  لكن  القليلة، 
والقوة  بال�رشعة  ات�ضم  الذي 
والدفاع املغلق ملنطقته كتف 
التي  والنقاط  القرين،  فريق 
�ضجلها كانت مع تقدم االبي�ص 

بفارق كبري من النقاط.
ان اللقاء كان من جانب واحد 
القرين  امام  الكويت  ل�ضالح 
البعد  ك��ل  بعيدًا  ك��ان  ال��ذي 
للفريق  الفني  امل�ضتوى  عن 

االبي�ص.
ال��ل��ق��اء ال��ث��اين ك���ان ل��ق��اًء 
وبرقان  اجلهراء  بن  متكافئا 
وجنح اجلهراء بخربات العبيه 
اللقاء  اإنهاء  يف  ومهاراتهم 
 65/75 فقط  نقاط   10 بفارق 
ع��ر���ض��ا طيبا  ب��رق��ان  وق���دم 
قيا�ضا مبا ميتلكه اجلهراء من 
العبن لديهم خربة ومهارة، 
ب��رق��ان  ان  ال���ق���ول  ومي��ك��ن 
خربة  ان  اال  قويا،  ن��دا  ك��ان 
كفتهم  رجحت  اجلهراء  العبي 
من  االخرية  الفرتة  يف  للفوز 

املباراة.

• جانب من لقاء كاظمة والعربي

• جانب من لقاء اجلهراء وبرقان

• بدر املطوع • في�ضل زايد

• كاأ�ص �ضمو ويل العهد

رحيل كيتا عن العربي... وبقاء هنري 
إلى نهاية الموسم

العربي  ال��ن��ادي  ا�ضتغنى 
ع���ن خ���دم���ات م��ه��اج��م��ه 
اأن  بعد  �ضيكوكيتا  الغيني 
لي�ص  الفني  اجلهاز  وجده 
ومل  املطلوب  بامل�ضتوى 
يفيد  ال���ذي  االداء  ي��ق��دم 
ان�ضمامه  م��ن��ذ  ال��ف��ري��ق 
يف  االخ�����رش  �ضفوف  ال��ى 
االنتقاالت ال�ضيفية، وكان 
كل  ا�ضتنفد  ق��د  ال��اع��ب 
له  اعطاها  التي  الفر�ص 
اجلهاز الفني خال الفرتة 
اقناع  يف  وف�ضل  املذكورة 

اجلهاز الفني مب�ضتواه.
ال�ضياق نف�ضه مت�ضكت  ويف 
باملحرتف  ال��ك��رة  ادارة 
هرني  �ضيدريك  االيفواري 
وحتى  اآخ��ر  ا�ضعار  حتى 
تنجح االدارة يف حتركاتها 
من اجل تدعيم خط الهجوم 
ب�ضفقتن ي�ضنعان الفارق، 
الفني  اجلهاز  اج��ل  لذلك 
حتى  ه���رني  م��ل��ف  ح�ضم 
للوافدين  ال�ضورة  ت�ضح 
�ضوري  احدهما  اجلديدين 
بعد  اف���ري���ق���ي  واالآخ�������ر 
�ضيجريه  ال��ذي  االختبار 
ويعلق  لهما  الفني  اجلهاز 
رحيل هرني بتاألق الثنائي 
او احدهما والتعاقد معه، 
نهاية  اإلى  هرني  و�ضيبقى 

• كيتا يف مباراة العربي مع القاد�ضيةاملو�ضم.
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إسدال الستار على الجولة الـ12 في الدوري
... والثالثي المرعب يفقد بريقه

اأُ�سدل ال�ستار، على مناف�سات اجلولة الـ12 من دوري املحرتفني 
ال�سويدي كارلو�س �سرتاندبريغ، مهاجم  ال�سعودي، وحافظ 

اأبها، على �سدارة الهدافني بر�سيد 9 اأهداف.
وبافيتيمبي  عبدالرزاق حمدالله،  املرعب،  زال الثالثي  وما 
غوميز، وعمر ال�سومة، الذي كان مهيمًنا على قائمة الهدافني 
املعتاد، وكانت  امل�ستوى  يقدم  مل  الأخــرية،  املوا�سم  يف 
ال�سعوديني،  الهدافني  غياب  �سهدت  قد  الأخــرية  ال�سنوات 
اآخر لعب  عن املناف�سة على لقب هداف الدوري، حيث كان 
حملي، متكن من حتقيق هذا الإجناز، هو نا�رص ال�سمراين يف 

مو�سم »2014-2013«.
اأهلي جدة، على لقب الهداف يف  و�سيطر عمر ال�سومة، جنم 
الـ3 موا�سم التالية، قبل اأن يحقق الت�سيلي روين فرنانديز، 
لعب الفيحاء ال�سابق، لقب الهداف يف مو�سم »2018-2017«. 

بلقب  الن�رص،  مهاجم  حمدالله،  عبدالرزاق  املغربي  وتوج 

الهداف يف اآخر مو�سمني، متفوقا على جنم الهالل، الفرن�سي 
بافيتيمبي غوميز.

وقد لعب ال�سومة 141 مباراة مع الأهلي، يف الدوري املحلي، 
حمدالله  �سارك  بينما  هدفا،   128 خاللها  �سجل  الآن،  حتى 
فيها  اأحــرز  امل�سابقة،  نف�س  يف  الن�رص،  مع  مباراة   58 يف 
71 مباراة بقمي�س الهالل، يف  اأما غوميز فخا�س  64 هدفا، 
امتد  هدفا، كما   54 و�سجل  للمحرتفني،  ال�سعودي  الدوري 
هداف  بلقب  فاز  حيث  القاري،  ال�سعيد  اإلى  الفرن�سي  تاألق 
دوري اأبطال اآ�سيا 2019، م�ساهما يف تتويج فريقه بت�سجيل 11 
هدفا، ومتكن حمدالله من الفوز بلقب هداف نف�س البطولة، 
يف الن�سخة املا�سية، بر�سيد 7 اأهداف، عندما قاد الن�رص اإلى 

ن�سف النهائي.
نا�رص  اأهداف  عدد  تخطيه  فكان  الأبرز،  ال�سومة  اإجناز   اأما 
ال�سمراين، لي�سبح الهداف التاريخي للدوري ال�سعودي، مند 

اإقرار نظام الحرتاف يف مو�سم »2008-
الثالثة  النجوم  اأداء  2009«، لكن 

املو�سم  بداية  منذ  كبري،  ب�سكل  تراجع 
اأهداف،   6 احلايل، فرغم ت�سجيل غوميز 

اأنه ظهر مب�ستوى خمتلف،  اإل  حتى الآن، 
واأهــدر  مو�سمني،  اآخــر  يف  عليه  كان  عما 

الأمر  ال�سهلة، وينبطق  الفر�س  من  العديد 
ذاته على ال�سومة، �ساحب الـ6 اأهداف اأي�سا، 

والذي يكتنف الغمو�س م�ستقبله حتى الآن.
املو�سم،  هذا  بينهم،  الأ�سواأ   ويعبرت حمدالله 
حيث مير بفرتة ع�سيبة منذ بداية الدوري، ومل 

من  وحيد،  هدف  �سوى  ت�سجيل  من  يتمكن 
ركالت   3 اأهدر  بينما  جزاء،  ركلة 

اأخرى.

• مركب من البال�ستيك ل يتنا�سب مع البطولت• اأحمد الفيلكاوي ي�سلم الفائزين اجلوائز

أرقام مميزة بالجولة األولى لمنافسات بطل الموسم في »الكاياك«
الالعبون: تنقصنا اإلمكانات األساسية للعبة... ونتمنى دعم الهيئة  

حقق الالعبان عبدالعزيز خالد وعبدالرحمن جنم لقب اجلولة الأولى 
من جولت بطل املو�سم 2020 - 2021 للعبة الكاياك التي نظمتها جلنة 
 15 الريا�سي مب�ساركة  التجديف وال�رصاع والكاياك بالنادي البحري 
لعبًا ولعبة وا�ستملت اجلولة على �سباقني، ال�سباق البحري مل�سافة 
وثالثا  عبدالرحمن جنم  ثانيا  وحل  خالد  عبدالعزيز  وت�سدره  250م 
عبداللطيف مال الله، ويف �سباق الجوميرت 250م  حقق املركز الول 
عبدالرحمن جنم وحل ثانيًا عبداللطيف مال الله وثالثًا حممد د�ستي، 
كما مت تكرمي الالعبة فاتنة �سويدان مل�ساركتها واإحرازها رقمًا مميزًا.

ونائب  البحري  النادى  ادارة  جمل�س  ع�سو  الفيلكاوى  احمد  وا�ساد 
املتميز لالعبني وم�ستوى  بامل�ستوى  وال�رصاع  التجديف  رئي�س جلنة 
الدعم  تقدمي  ومتنى  ال�سحية،  ال�سرتاطات  وفق  اقيم  الذي  ال�سباق 
على  باملوافقة  اللعبة  هذه  لبطال  للريا�سة  العامة  الهيئة  قبل  من 
من  لعبينا  لتمكني  باللعبة  اخلا�سة  والرجوميرتات  القوارب  �رصاء 
م�سريًا  اخلارجية،  البطولت  فى  واملناف�سة  وامل�ساركة  ارقامهم  رفع 
الى انه رغم المكانيات املتوا�سة وغري الدولية املتاحة فى القوارب 
واجهزة الرجوميرت جنح لعبونا يف حتقيق املراكز الولى يف البطولة 

العربية التى اقيمت 2019. 
وقدم الفيلكاوى ال�سكر الى رئي�س جمل�س ادارة النادي البحري اللواء 
فهد الفهد وامني ال�رص العام خالد الفودري على دعمهم لريا�سة الكاياك 

وجميع الريا�سات البحرية. 
الى  باللتفات  الله، اجلهات املعنية  مال  الالعب عبداللطيف  ونا�سد 
المكانيات  يف  حاد  نق�س  من  يعانون  الذين  الكاياك  لعبى  معاناة 
تتمثل يف القوارب والرجوميرتات اخلا�سة بلعبة الكاياك، م�سريًا الى 
ان القوارب املتوافرة حاليًا غري منا�سبة وغري معتمدة يف التدريبات 
وال�سباقات الدولية »قوارب بال�ستيكية«، بال�سافة الى قيا�ساتها غري 
منا�سبة وخم�س�سة للن�ساء، كما نعاين اي�سًا من نق�س الرجوميتريات 
داخل ال�سالت املخ�س�سة للعبة الكاياك، واأعرب عن اأمله يف ان يلتفت 
امل�سوؤولون الى معاناة لعبى الكاياك وتوفري المكانيات التي متكنهم 

من تطوير امل�ستوى واملناف�سة وحتقيق الجناز.

التحكيم الرياضي يتفق مع االتحاد اإلماراتي 
على فض المنازعات

إدارة األهلي تستجيب 
لتهديد السومة

ماريا ساكاري تقصي موغوروزا من أبوظبي للتنس

الريا�سي،  للتحكيم  الإمــارات  مركز  يوا�سل 
الجتماع مع كل اجلهات الريا�سية واملعنية 
اعتماده  بعد  خا�سة  بــه،  العالقة  وذات 
التي  الإجرائية  والقواعد  الأ�سا�سي  النظام 
وطــرق  عمله  اآلــيــات  دقيقة  ب�سورة  حتــدد 
ويتحرك مركز  املنازعات،  وف�س  التوفيق 
�ساحب  الريا�سي، باعتباره  التحكيم 
الولية احل�رصية والنهائية لف�س املنازعات 

الريا�سية داخل الإمارات.
جمل�س  رئي�س  نائب  بالهول،  �ــرصار  واأكــد 
اإدارة مركز المارات للتحكيم الريا�سي، اأنه 
اأجل  مت عقد اجتماعني مع احتاد الكرة، من 
الأو�ساع  توفيق  خطوات  جميع  على  التفاق 
اخلا�سة باأنظمة عمل الحتاد، ولتتوافق مع 
النظام الأ�سا�سي والقواعد الإجرائية اخلا�سة 

باملركز.
اأجــواء  الجتماعني  »�سادت  بالهول:  وقــال 
ممتازة، واأ�سفرت عن التفهم الكامل لطبيعة 
نظر  يف  الولئي  واخت�سا�سه  املركز  عمل 
امل�ستاأنف  النهائية  والقرارات  املنازعات 

عليها من احتاد المارات لكرة القدم«.

ال�سومة،  عمر  ال�سوري  م�ستقبل  ليزال 
دخوله  بعد  �سبابًيا  جدة،  اأهلي  جنم 
الفرتة احلرة من عقده، دون اأن يت�سح 
الأنباء  الآن،  وت�ساربت  حتى  م�سريه 
من  ال�سومة  عقد  جتديد  حول  موؤخرا، 
اأكد مدير الكرة بالنادي،  عدمه، حيث 
مع  اتفقت  الإدارة  اأن  كــيــال،  طــارق 
نهاية  بعد  ال�سومة خرج  لكن  الالعب، 
القاد�سية، يف اجلولة املا�سية  مباراة 
اتفاق  لأي  تو�سله  لينفي  الدوري،  من 
كيال  ا�ستقالة  ذلك  واأعقب  النادي،  مع 

من من�سبه.
اأهلي  نادي  باإدارة  م�سوؤول  م�سدر  واأكد 
بــــالإدارة،  اجتمع  ال�سومة  اأن  جــدة 
م�سيفا:  الــقــاد�ــســيــة،  مـــبـــاراة  بــعــد 
موقف  من  ا�ستيائه،  عن  »الالعب عرب 
ــه  لأن الــعــقــد،  جتــديــد  اإزاء  الإدارة 
هذا  حــول  ال�سائعات  ــادة  زي اإلــى  اأدى 
ال�سومة  »طالب  املو�سوع«،  وتابع: 
الأهلي بالو�سوح حول التجديد،  اإدارة 
عر�س  لأي  الآن  حتى  يلتفت  مل  ــه  لأن
اآخر، احرتاما للنادي، واأكد اأنه �سيبداأ 
له، خالل  املقدمة  للعرو�س  النظر  يف 
متنحه  مل  حال  يف  املقبلني،  اليومني 
امل�سدر:  مر�سيا«، واأمت  عر�سا  الإدارة 
الجتماع  بعد  مبا�رصًة  حتركت  »الإدارة 
يف  جــادة  رغبة  وهناك  ال�سومة،  مع 

جتديد العقد«.
جدة،  اأهلي  اإدارة  تعلن  اأن  ُوينتظر 
ال�سومة،  الفريق عمر  جتديد عقد جنم 

بعدما  �سنوات،   3 ملــدة  الــيــوم، 
دخل الالعب موؤخرًا الفرتة احلرة 
وت�سابق  النادي،  مع  عقده  من 
اإدارة اأهلي جدة برئا�سة عبد الإله 
موؤمنة، الزمن، لتخفيف ال�سغط 
اجلماهري  قبل  من  عليها  الواقع 
نتائج  ــردي  ت عقب  ــة،  الأهــالوي
الأخرية،  املباريات  يف  الفريق 
التي  ال�سبابية  احلالة  عن  ف�ساًل 

تغطي ملف جتديد عقد ال�سومة.
وكيل  مع  الأهــلــي  اإدارة  واتفقت 
العقد  بنود  كل  على  ال�سومة، 
�ششروط  اجلششديششد، ووافششقششت على 
الالعب، التي حتفظت عليها يف 

وقت �سابق.
قد  جدة،  اأهلي  اإدارة  وكانت 
جماهريها  غ�سب  اأثــــارت 

ــاإعــالن اإقــالــة  مــوؤخــرًا، ب
وم�ساعد  الفريق  مرتجم 
اأخـــ�ـــســـائـــي الــعــالج 
وم�ساعد  الطبيعي 
اأن  قــبــل  املـــــدرب، 
تـــعـــود وتـــرتاجـــع 
ب�ساأن  قــرارهــا  عن 
وم�ساعد  املرتجم 

العالج الطبيعي.
ـــه  ــــان عــبــد الإل وك

ب�رص  ـــد  ق مـــوؤمـــنـــة، 
ــوؤخــرًا،  م ــي  ــل الأه جماهري 

باأخبار �سارة منتظرة.

بطولة  ــوغــوروزا،  م جاربيني  الإ�سبانية  ودعــت 
اأبوظبي املفتوحة للتن�س، بخ�سارتها اأول اأم�س اأمام 
وفازت  النهائي،  ثمن  �ساكاري يف  ماريا  اليونانية 
�ساكاري، املر�سحة التا�سعة للقب، على موغوروزا 

املر�سحة اخلام�سة بواقع 7-5 و6-4 يف �ساعة و32 
الفائزة  النهائي  ربع  يف  �ساكاري  وتواجه  دقيقة. 
مبواجهة الأمريكية �سوفيا كينني والكازاخية يوليا 

بوتينت�سيفا.

• جانب من الدوري الإماراتي

منصور بن زايد اشترى كأس االتحاد 
اإلنكليزي وأعارها لمتحف مانشستر

من�سور  ال�سيخ  مــبــادرة  حظيت 
جمل�س  رئي�س  نــائــب  ـــد،  زاي بــن 
�سوؤون  وزير  الإماراتي،  الــوزراء 
مان�س�سرت  نــادي  مالك  الرئا�سة، 
�سيتي، ب�رصاء اأقدم ن�سخة موجودة 
لكرة  الإنكليزي  الحتاد  كاأ�س  من 
القدم، واإعارتها للمتحف الوطني 
فعل  بــردود  مان�س�سرت،  مدينة  يف 
وا�سعة يف اململكة املتحدة، وقال 
التنفيذي  الرئي�س  ديزموند،  تيم 
الــقــدم:  لــكــرة  الوطني  للمتحف 
هذه  مثل  لدينا  يكون  اأن  »ي�سعدنا 
الرائعة،  التاريخية  الأيــقــونــة 
لالحتاد  كــاأ�ــس  اأقـــدم  باعتبارها 
من  نعتربها  ونحن  الإنكليزي، 
القطع  يف  الــتــاج  جــواهــر  �سمن 

»عندما  واأ�ساف:  لدينا«،  الأثرية 
�سبتمرب  يف  الكاأ�س  تلك  تركتنا 
املزاد  يف  بيعها  ليتم  املا�سي، 
العلني من قبل مالكها اآنذاك، كنا 
واأن  اأخرى،  مرة  نراها  األ  نخ�سى 
الحتــاد  كــاأ�ــس  بريطانيا  تخ�رص 
واأكــمــل:  ـــد«،  الأب ــى  اإل الإنكليزي 
»لكن عندما اأعارها ال�سيخ من�سور 
ذلك  كان  �رصائها،  بعد  للمتحف 
اأجل  من  لنا،  بالن�سبة  رائع  خرب 
الريا�سي  تراثنا  على  احلــفــاظ 
اإلــى  نتطلع  ونحن  اإنــكــلــرتا،  يف 
مان�س�سرت  من  بالزوار  الرتحيب 
وخارجها،  املتحدة  واململكة 
اأن  مبجرد  الكاأ�س  هذه  مل�ساهدة 

ت�سمح الظروف بذلك«.

ومن جانبه، قال مارك بولينغهام، 
الــرئــيــ�ــس الــتــنــفــيــذي لــالحتــاد 
رائعة،  مبادرة  »حقا  الإنكليزي: 
ال�سكر  بخال�س  نتقدم  جهتنا  ومن 
بن  من�سور  ال�سيخ  اإلى  والتقدير 
زايد، واإلى نادي مان�س�سرت �سيتي، 
على �سمان بقاء اأقدم كاأ�س لالحتاد 

الإنكليزي يف اململكة املتحدة«.
ي�سمن  الكاأ�س  تلك  »بقاء  واأ�ساف: 
الزوار يف املتحف  عر�سها جلميع 
مكانة  حتتل  كونها  الــوطــنــي، 
الكرة  ع�ساق  كل  قلوب  يف  خا�سة 
يف  القدم  كرة  وعائلة  اإنكلرتا  يف 
رمزا  باعتبارها  باأ�رصه،  العامل 
وتراثنا  الرائع  لتاريخنا  دائما 

املميز«.
ملان�س�سرت  الر�سمي  املوقع  وكان 
اأ�سبح  النادي  اأن  اأكد  قد  �سيتي، 
موجودة  ن�سخة  اأقدم  حاليا  ميلك 
من كاأ�س الحتاد الإنكليزي للكرة، 
بعد اأن ا�سرتاها ال�سيخ من�سور بن 
زايد، يف مزاد علني خالل �سبتمرب 
»كانت  املوقع:  وقــال  املا�سي، 
فاز  التي  الأولى  الكاأ�س  هي  هذه 
من  اأكـــر  منذ  �سيتي  فــريــق  بها 
 ،1904 قــرن، وحتــديــدا يف عــام 
عندما تغلب على بولتون واندررز 
املباراة  يف  �سيء  ل  مقابل  بهدف 
من  فريق  اأول  لي�سبح  النهائية، 
مان�س�سرت  مدينة  يف  املحرتفني 
�سبكة  واأكدت  كبريًا«.  لقبًا  يحقق 
ال�سيخ  اأن  �سبورت�س«،  »�سكاي 
تلك  على  ح�سل  زايد،  بن  من�سور 
ــزاد  امل يف  التاريخية  التحفة 
مقابل 760 األف جنيه اإ�سرتليني، 
ليكون له حق الحتفاظ بها كقيمة 
تاريخية، ولكنه اأعارها للمتحف 
مدينة  يف  الــقــدم  لكرة  الوطني 
�رصاء  على  وتعليقا  مان�س�سرت. 
املبارك،  خلدون  اأكــد  الكاأ�س، 
رئي�س مان�س�سرت �سيتي ملوقع »مان 
اأن هذه الكاأ�س  �سيتي دوت كوم«، 
الغني  بالتاريخ  وا�سح  تذكري 
الإنكليزية،  القدم  لكرة  والطويل 
�سيتي  مان�س�سرت  نادي  يعد  التي 
جزءا منها، وزاد املبارك: »وجهة 
من  زايد،  بن  من�سور  ال�سيخ  نظر 
الوطني،  للمتحف  الكاأ�س  اإعارة 
من  اجلماهري  مب�ساركة  ال�سماح 
مدينة مان�س�سرت وكل مدن اإنكلرتا، 
العامل،  يف  القدم  كــرة  وعائلة 
للم�ساركة يف متابعة هذه الأيقونة 

التاريخية«.  • ال�سيخ من�سور بن زايد

• عبدالرزاق
 حمدالله
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إنتر يواصل التخبط بالتعادل مع روما

تعرث اإنرت ميالن جمدًدا، بعدما 
تعادل مع م�ضيفه روما، بنتيجة 
التي  امل���ب���اراة  يف   ،»2-2«
الأوليمبيكو،  مبلعب  جمعتهما 
يف اإطار مناف�ضات اجلولة ال�17 
واأح��رز  الإيطايل،  ال��دوري  من 
لورينزو بيليغريني وجيانلوكا 
الدقيقتني  يف  لروما  مان�ضيني 
ميالن  �ضجل  بينما  و86،   17
حكيمي  واأ�����رف  �ضكرينيار 
 56 بالدقيقة  ل��ل��ن��رات��زوري 
اإلى  ر�ضيده  الإنرت  ورفع  و63، 
الثاين خلف  باملركز  نقطة   37

املت�ضدر ميالن »40«.

اإيطايل،  �ضحايف  تقرير  واأف��اد 
ميالن  اإن���رت  ب���اأن  اأم�����س،  اأول 
جمانية  �ضفقة  �ضم  ي�ضتهدف 
وكانت  امل��ق��ب��ل،  ال�ضيف  يف 
اإنرت  رغبة  عن  ترددت  قد  اأنباء 
الأرجنتيني  مهاجمه  بيع  يف 
اأج��ل  م��ن  مارتينيز؛  لوت���ارو 
يعاين  التي  املالية  الأزمة  حل 
منها النادي، وبالتايل �ضيكون 
مبهاجم  لتعوي�ضه  حاجة  يف 

جديد.
»كالت�ضيو  م��وق��ع  وب��ح�����ض��ب 
اإنرت  فاإن  الإيطايل،  مركاتو« 
ميالن ي�ضع عينيه على الهولندي 

ليون،  مهاجم  ديباي،  ممفي�س 
والذي ينتهي عقده بانتهاء هذا 
قريًبا  ديباي  وك��ان  املو�ضم، 
يف  لرب�ضلونة،  الن��ت��ق��ال  م��ن 
الأزمة  لول  املا�ضي،  ال�ضيف 
املالية التي عانى منها الفريق 
الكتالوين، وحاجته لبيع عدد 
مهاجم  ل�ضم  اأوًل  لعبيه  م��ن 

ليون.
ال�ضيف  ي�ضهد  اأن  املتوقع  ومن 
املقبل �راًعا بني اأكرث من ناٍد 
ا بعد  على �ضم ديباي، خ�ضو�ضً
ليون،  مع  بريقه  ا�ضتعاد  اأن 
و�ضيكون حًرا يف يونيو املقبل.

انتزع يوفنتو�س فوًزا �ضعًبا من 
-3« بنتيجة  �ضا�ضولو،  �ضيفه 
اأقيمت  التي  امل��ب��اراة  يف   ،»1
يف  �ضتاديوم،  األيانز  مبلعب 
من  ال�17  اجلولة  لقاءات  اإطار 

الدوري الإيطايل.
كل  يوفنتو�س  ثالثية  اأح���رز 
 ،50 م��ن دان��ي��ل��و ب��ال��دق��ي��ق��ة 
 82 بالدقيقة  رام�����ض��ي  اآرون 
بالدقيقة  رونالدو  وكري�ضتيانو 
جريجوري  �ضجل  بينما   ،2+90
ديفريل هدف �ضا�ضولو بالدقيقة 
58، ورفع البيانكونري ر�ضيده 

الرابع  باملركز  نقطة   33 اإل��ى 
جتمد  بينما  الرتتيب،  بجدول 
نقطة   29 عند  �ضا�ضولو  ر�ضيد 

باملركز ال�ضابع.
الربتغايل  �ضاهم  جانبه  وم��ن 
جنم  رون���ال���دو،  كري�ضتيانو 
فريقه،  ف��وز  يف  يوفنتو�س، 
و���ض��ج��ل ال���ه���دف ال��ث��ال��ث يف 
الدقيقة »92«، لي�ضاهم يف الفوز 
البيانكونري  ويقود  ال�ضعب، 
بجدول  ال��راب��ع  للمركز  للقفز 
نقطة،   33 بر�ضيد  ال��رتت��ي��ب 
املت�صدر  ع��ن  ن��ق��اط   7 ب��ف��ارق 

ميالن.
»���ض��ك��واك��ا«  �ضبكة  وب��ح�����ض��ب 
كري�ضتيانو  فاإن  لالإح�ضائيات، 
و�ضل  �ضا�ضولو،  اأم��ام  بهدفه 
اإلى الهدف رقم 759 يف م�ضرته 
لعب  التي  الأندية  مع  الكروية 

لها واملنتخب الربتغايل.
كري�ضتيانو  اأن  واأ����ض���اف���ت 
رون���ال���دو، ع���ادل ب��ذل��ك رق��م 
بيكان،  ج��وزي��ف  النم�ضاوي 
كاأكرث  هدًفا   759 �ضجل  وال��ذي 
ل��الأه��داف  ت�ضجياًل  ال��الع��ب��ني 

الر�ضمية عرب التاريخ.

• من لقاء اإنرت وميالن

• من لقاء يوفنتو�س و�ضا�ضولو

خطوة تفصل رونالدو 
عن عرش الساحرة المستديرة

غموض موقف نيمار 
من كالسيكو السوبر الفرنسي

يحيط الغمو�س حول نيمار جونيور جنم 
باري�س �ضان جرمان، قبل مباراة فريقه 
كاأ�س  يف  غدًا،  مار�ضيليا،  اأوملبيك  �ضد 

الفرن�ضي. ال�ضوبر 
تقرير  باريزيان يف  �ضحيفة لو  وذكرت 
يف  نيمار  م�ضاركة  ح��ظ��وظ  اأن  ل��ه��ا، 
املباراة تبقى بن�ضبة 50%، واأ�ضافت اأنه 
اإذا �ضارك الالعب الربازيلي يف التدريبات 
اجلماعية لفريقه، فاإن تواجده يف قائمة 

املباراة لن يكون م�ضتحياًل.
ثالثي  جاهزية  ت��اأك��دت  املقابل،  ويف 

دانيلو  باريدي�س،  لياندرو  الو�ضط، 
بريرا واإدري�ضا جايي، بعد تعافيهم من 
رافينيا  باأن  وتابعت  خمتلفة،  اإ�ضابات 
األكانتارا اإذا جاءت نتيجة م�ضحته الطبية 
م��ب��اراة  يف  م��ت��واج��ًدا  �ضيكون  �ضلبية، 
الربازيلي  الالعب  غاب  حيث  ال�ضوبر، 
عن اآخر مباراتني ب�ضبب اإ�ضابته بفرو�س 
كرير  تيلو  الدفاع  ثنائي  اأما  كورونا، 
عدم  متاًما  تاأكدت  كيمبيمبي،  وبر�ضنيل 
ال�ضوبر  مباراة  للم�ضاركة يف  جاهزيتهما 

الفرن�ضي.

• نيمار

ا�ضتعاد قاد�س ذاكرة النت�ضارات 
اأكرم �ضيافة  اأن  الليغا، بعد  يف 
بثالثية  األف��ي�����س  ديبورتيفو 
لواحد، يف اللقاء الذي جمعهما 
ال�18  اجلولة  �ضمن  اأم�س  اأول 
بالدوري الإ�ضباين، وعلى ملعب 
انتهى  ك��اران��زا«،  دي  »رام���ون 
ال�صوط الأول بهدف يف كل �صبكة، 
حيث تقدم قاد�س اأول يف الدقيقة 
الو�ضط  لع���ب  ط��ري��ق  ع��ن   18
فرنانديز، ولكن  األيك�س  ال�ضاب 
�رعان ما اأدرك الفريق البا�ضكي 
ركلة  من  دقائق   5 بعد  التعادل 
لوي�س  خو�ضيه  �ضجلها  ج��زاء 

�ضامنارتني »خو�ضيلو«.
ويف ال�صوط الثاين، لعب األفي�س 
األربتو  بطرد  لعب  من  منقو�ضا 
�ضفراويني  ببطاقتني  رودريغيز 

يف الدقيقة 50.
�ضجل  حتى  دق��ائ��ق   6 مت��ر  ومل 
بتوقيع  ال��ت��ق��دم  ه��دف  ق��اد���س 
يقتل  اأن  قبل  ل��وزان��و،  اأنتوين 
امل��ه��اج��م امل��خ�����رم األ��ف��ارو 
نيجريدو املباراة متاما بالهدف 

الثالث يف الدقيقة 68.
يعود  الكبرة  النتيجة  وبهذه 
ال��ف��ري��ق الأن���دل�������ض���ي ل���درب 
الن��ت�����ض��ارات ب��ع��د غ��ي��اب 5 
مفاجاآته  منذ  وحتديدا  جولت، 
املدوية بانت�ضاره على بر�ضلونة 

»2-1« يف دي�ضمرب املا�ضي.
الفريق  ر���ض��ي��د  ال��ف��وز  ورف���ع 
اإلى  املو�ضم  هذا  ال�ضاعد حديثا 
للمركز  بها  يرتقي  نقطة   23
األفي�س  اأم��ا  موؤقتا،  التا�ضع 
نقطة   18 عند  ر�ضيده  فتوقف 
تكبد  اأن  بعد  ال�14  املرتبة  يف 
التوايل،  على  الثانية  خ�ضارته 

الثامنة هذا املو�ضم.
وا���ض��ت��ع��اد ف��ال��ن�����ض��ي��ا ذاك���رة 
بعد  الليغا،  يف  الن��ت�����ض��ارات 
دار  عقر  من  �ضعب  بفوز  عاد  اأن 
يف  نظيف،  بهدف  الوليد،  بلد 
الفريقني  بني  اأقيم  الذي  اللقاء 
ال�18  اجلولة  �ضمن  اأم�س،  اأول 
بدوري الدرجة الأولى الإ�ضباين.
ثوريا،  خو�ضيه  ملعب  وعلى 
يف  بالف�ضل  »اخلفافي�س«  يدين 
لالعب  الثالث  النقاط  اقتنا�س 
الو�ضط كارلو�س �ضولر، �ضاحب 
الهدف الوحيد يف الدقيقة »76«.

و�رب فالن�ضيا اأكرث من ع�ضفور 
اإنه  حيث  الثالث،  النقاط  بهذه 
النت�ضارات  طعم  بها  ا�ضتعاد 
الغائبة يف الليغا خالل اجلولت 
منذ  وحت��دي��دا  الأخ����رة،  ال�8 
اللقب  حامل  على  الكبر  ف��وزه 
نوفمرب  يف   »1-4« مدريد  ري��ال 

املا�ضي.
الفوز اأي�ضا اأبعد الفريق قليال عن 
منطقة اخلطر، حيث رفع ر�ضيده 
ال�13،  املركز  نقطة يف   19 اإلى 
ليبتعد عن مراكز الهبوط بفارق 

3 نقاط.
بلد  تلقى  الآخ��ر،  اجلانب  وعلى 
هذا  الثامنة  خ�ضارته  الوليد 
 18 عند  ر�ضيده  ليظل  املو�ضم، 
وعاد  ال�16،  املركز  يف  نقطة 

اأول اأم�س، اإلى درب النت�ضارات، 
بعدما متكن من الفوز على �ضيفه 
 18 اجل��ول��ة  يف   »1-2« اإي��ب��ار 
ومتكن  الإ���ض��ب��اين،  ال���دوري  من 
اأول يف  ال�ضباك  هز  من  ال�ضيوف 
الالعب  طريق  عن   51 الدقيقة 
اأ�ضحاب  اإينوي، لكن  تاكا�ضي 
 ،65 الدقيقة  الأر�س تعادلوا يف 
ع��ن ط��ري��ق ال��الع��ب غ��ون��زال��وا 

ميلرو.

ومتكن ليفانتي من ت�ضجيل هدف 
بوا�ضطة   ،76 الدقيقة  يف  الفوز 

خو�ضيه لوي�س مورالي�س.
ليفانتي  يعود  الطريقة،  وبهذه 
عقب  الن��ت�����ض��ارات،  درب  اإل���ى 
املا�ضية  اجلولة  يف  اخل�ضارة 
اإلى  ر�ضيده  لرفع  فياريال  من 
21 نقطة يف املركز التا�ضع، اأما 
اإيبار فتجمد ر�ضيده عند 19 نقطة 

يف املركز الثالث ع�ر.

النت�ضارات  ل�ضكة  فيورنتينا  عاد 
ال�ضعب  بفوزه  اآ«،  »ال�ضري  يف 
-1« كالياري  �ضيفه  على  والثمني 

0«، �ضمن مواجهات اجلولة ال�17 
بدوري الدرجة الأولى الإيطايل.

فرانكي«،  »اأرتيميو  ملعبه  وعلى 
هذا  يف  بالف�ضل  »الفيول«  يدين 
الفوز ال�ضعب، ملهاجمه ال�ربي 
�ضاحب  فالهوفيت�س،  دو���ض��ان 
 ،72 الدقيقة  يف  الوحيد  الهدف 
وكان الفريق ال�ضيف قد اأهدر فر�ضة 
عندما   ،37 الدقيقة  منذ  التقدم، 
الربازيلي،  الو�ضط  لع��ب  اأه��در 
وعاد  ج��زاء،  ركلة  بيدرو،  جواو 
لدرب  النتيجة  بهذه  فيورنتينا 
�ضهدتا  جولتني  بعد  النت�ضارات، 
ر�ضيده  لرفع  وخ�ضارة،  تعادل 
ال�12،  املركز  نقطة، يف   18 اإلى 
خ�ضارته  فتكبد  ك��ال��ي��اري،  اأم��ا 
والتا�ضعة  التوايل،  على  الرابعة 
هذا املو�ضم، ليظل ر�ضيده عند 14 

نقطة، يف املركز ال�16.
ال�ضباك  باكايوكو  تيموي  وه��ز 

ليمنح  الأخ�����رة،  ال��دق��ي��ق��ة  يف 
م�ضيفه  على   »1-2« الفوز  نابويل 
املركز  اإل��ى  والتقدم  اأودينيزي، 
الأولى  الدرجة  دوري  يف  اخلام�س 

الإيطايل.
يف  امل�ضاعد  الفيديو  حكم  ووق��ف 

تدخل  عندما  الزائر،  الفريق  �ضف 
�ضد  خطاأ  ل��وج��ود  احلكم  لتنبيه 
منطقة  داخ��ل  ل��وزان��و،  هرفينغ 
اإن�ضيني  لورينزو  لينفذ  اجل��زاء، 
الدقيقة  يف  بنجاح،  اجل��زاء  ركلة 
ال��ط��رف  اأودي��ن��ي��زي  وك���ان   .15
كيفن  التعادل عرب  واأدرك  الأف�ضل، 

متريرة  ا�ضتغل  ال���ذي  لزان��ي��ا، 
اأم��ر  م��ن  ال��ق��دم  بكعب  خ��اط��ئ��ة 
لي�ضعها  نابويل،  مدافع  رحماين، 
ووا�ضل   ،27 بالدقيقة  املرمى  يف 
ال�صوط  يف  هجومه  الأر�س  �صاحب 
الثاين، لكن باكايوكو، املعار من 
ت�ضيل�ضي، هز ال�ضباك ب�ربة راأ�س 

جمريات  عك�س   ،90 الدقيقة  يف 
اللعب، ليقفز بنابويل اإلى املركز 

اخلام�س بر�ضيد 31 نقطة.
ال�13،  املركز  اأودينيزي يف  وبقي 
ف��وز  دون  ن��ق��ط��ة،   16 ب��ر���ض��ي��د 
للمباراة ال�ضاد�ضة على التوايل، يف 

الدوري.

• فرحة لعبي قاد�س

• من لقاء فيورنتينا وكالياري

قادش يتخلص من لعنة برشلونة 
بثالثية في أالفيس

فيورنتينا يستعيد توازنه على أنقاض كالياري

فالنسيا وليفانتي يعودان لنغمة االنتصارات في الليغا

يوفنتوس ينتزع فوزًا صعبا من ساسولو

ريال مدريد صاحب اإليراداترأسية قاتلة تخرج نابولي فائزًا من ملعب أودينيزي
 األكبر في عام كورونا

ك�ضفت درا�ضة ل�ركة »كي.بي.اإم.
اأن  احل�ضابات،  ملراجعة  ج��ي« 
ريال مدريد بطل الدوري الإ�ضباين 
لكرة القدم حقق اإيرادات اإجمالية 
 832« يورو  مليون   681.2 بلغت 
مليون دولر« خالل مو�ضم 2019-

الإيرادات  2020 رغم واقع تراجع 
بطل  واإي������رادات   ،%8 بن�ضبة 
الأندية  بني  الأك��رب  هي  اإ�ضبانيا 
يف  املحلية  ب��الأل��ق��اب  الفائزة 
ال�ضت  الأوروب���ي���ة  امل�ضابقات 

الكربى.
ميونيخ  بايرن  اإي���رادات  وبلغت 
بطل اأملانيا 607.2 ماليني يورو، 
 557« اإنكلرتا  بطل  ليفربول  يليه 
�ضان  باري�س  ثم  ي��ورو«  مليون 

جرمان »540.6 مليون يورو«.
بطل  يوفنتو�س  اإي���رادات  وبلغت 
ي��ورو،  مليون   401.4 اإيطاليا 
بطل  بورتو  اإي��رادات  كانت  بينما 
الربتغال الأقل بني الأبطال ال�ضتة 
مليون   87.3 بتحقيق  اكتفى  حيث 

يورو.
اأبطال  كل  معاناة  الدرا�ضة  واأكدت 
من  اأوروبا  الكربى يف  امل�ضابقات 
الت�ضغيلية  الأرب��اح  يف  انخفا�س 
جلائحة  القت�ضادية  الآثار  ب�ضبب 
الكثر  اإل��غ��اء  وم��ع  كوفيد-19، 
دون  اإقامتها  اأو  املباريات  من 

وحتى  م��ار���س  م��ن��ذ  م�ضجعني 
اأيام  اإي��رادات  خ�ضائر  ف��اإن  الآن، 
امل�ضابقات  اأبطال  لكل  املباريات 
كانت  بورتو  با�ضتثناء  الكربى 
الأكرب لهذه الأندية، وعانى ريال 
مليون   34.9 تبلغ  خ�ضائر  م��ن 
�ضافية  اأرباح  تتحقق  ومل  يورو، 
لالأندية الأبطال عن مو�ضم 2019-
2020 �ضوى لبايرن ميونيخ »5.9 
ماليني يورو« وريال مدريد »300 

احل���ال يف  عك�س  ي����ورو«،  األ���ف 
مو�ضم 2018-2019 عندما حتققت 

الأرباح من كل الأندية الأبطال.
���ض��ان جرمان  ب��اري�����س  وع��ان��ى 
وبلغت  �ضافية  خ�ضارة  اأك��رب  من 
كان  حيث  ي���ورو  مليون   125.8
يف  الوحيد  هو  الفرن�ضي  ال��دوري 
الذي  الكربى  املحلية  امل�ضابقات 
اأبريل  يف  ا�ضتكماله  ع��دم  يتقرر 

ب�ضبب كورونا.

• لعبو الريال
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• �سنغافورة ت�ستعد لالحتفاالت

سنغافورة تسعى لنشر استخدام »العيدية الرقمية« 
في احتفاالت رأس السنة القمرية

�إلى  �ل�سنغافوري  �ملركزي  �لبنك  ي�سعى 
�لرقمية  »�لعيدية«  با�ستخد�م  �ل�سكان  �إقناع 
خالل  �لتقليدية  �لنقدية  �لعيدية  من  ب��داًل 
لتقليل  �لقمرية،  �ل�سنة  ر�أ���س  �حتفاالت 
عن  �لناجمة  و�لعو�دم  �لبنوك  يف  �لزحام 
طباعة ماليني �الأور�ق �لنقدية �جلديدة لهذه 

�ملنا�سبة.
هذه  توزيع  عملية  فاإن  �لتقدير�ت  وبح�سب 
�لعيدية خالل �حتفاالت ر�أ�س �ل�سنة �لقمرية 
توؤدي �إلى �نبعاثات غازية تعادل �النبعاثات 
 5 ملدة  ذكي  هاتف   5.7 �سحن  عن  �لناجمة 

�أيام، بح�سب وكالة بلومربغ لالأنباء.
�سنغافورة  يف  �ملو�طنني  �أغلب  �أن  يذكر 
�لقمرية  بال�سنة  �الحتفال  �أثناء  يتبادلون 
»هونغ  با�سم  تعرف  نقدية  هد�يا  �جلديدة 
جديدة  نقدية  �أور�ق  عن  عبارة  وهي  ب��او« 

تو�سع د�خل مظاريف حمر�ء.
يف  �ل�سنغافورية  �لنقد  موؤ�س�سة  وقالت 
تقدمي  يريدون  �لذين  ه��وؤالء  �إن  �م�س  بيان 
عيديات نقدية تقليدية خالل �حتفاالت ر�أ�س 
�ملقبل،  فرب�ير   12 يوم  تبد�أ  �لتي  �ل�سنة 
60 عامًا  �لذين ال يقل عمرهم عن  با�ستثناء 
كمية  حجز  عليهم  �سيكون  �الإعاقة،  ذوي  �أو 
�الأور�ق �لنقدية �جلديدة �لتي يريدونها عرب 
طلبات  �ستجمع  بنوك   5 خالل  من  �الإنرتنت 
�حلجز، م�سيفة �أنه ميكن �سحب هذه �الأور�ق 
ماكينات  خالل  من  حجوز�ت  �لنقدية بدون 
جروب  دي.ب��ي.�إ���س  لبنك  �الآيل  �ل�����ر�ف 

هولدجنز.
معظم  ينحدر  حيث  �سنغافورة،  وحتتفل 
ن�سمة  ماليني   5.7 عددهم  �لبالغ  �سكانها 
�جلديدة  �لقمرية  بال�سنة  �سيني،  �أ�سل  من 

�أور�ق  �سورة  يف  عيدية  �لنا�س  يقدم  حيث 
وتتناف�س  �أحمر.  مظروف  يف  جديدة  نقدية 

�ل�ركات على تقدمي مظاريف جميلة.
وتوؤدي عملية طباعة �الأور�ق �لنقدية �جلديدة 
330 طنًا  �إنتاج نحو  �إلى  �ل�سنوي  لالحتفال 
بح�سب  �سنويا  �لكربونية  �النبعاثات  من 

تقدير�ت موؤ�س�سة �لنقد �ل�سنغافورية.
�لعام  �ملدير  وي،  برنارد  قال  ناحيته  من 
يف  �ل�سنغافورية  �لنقد  ملوؤ�س�سة  �مل�ساعد 
�لقادمة  �جلديدة  �لقمرية  �ل�سنة  �إن  بيان 
�لعيدية  مز�يا  من  لال�ستفادة  فر�سة  »تتيح 
مع  ج��دي��دة  تقاليد  و�سياغة  �لرقمية، 

عائالتنا و�أ�سدقائنا«.
 و�أ�ساف: »ت�ساعد �لعيدية �الإلكرتونية على 
كما  �لبنوك،  يف  �النتظار  طو�بري  تقليل 
ت�ساعد �أي�سًا يف تقليل �نبعاثات �لكربون«. 

وفاة متقاعد فرنسي بسبب فيروس 
خفافيش نادر

تويف متقاعد فرن�سي ب�سبب نوع نادر للغاية من د�ء 
�أ�سيب به من �خلفافي�س �لتي كانت  �إنه  �لكلب يقال 

تعي�س يف علية منزله.
و�أكد �ملركز �ملرجعي �لوطني لد�ء �لكلب �أن �لرجل، 
�ل�ستينات من عمره، تويف يف ليموج  �لذي كان يف 
فريو�س  من  �إفريقيا  جنوب  �ساللة  در��سة:  بفرن�سا. 
�إلى  نقله  ومت  �مل�سادة!  �الأج�سام  تقاوم  قد  كورونا 
م�ست�سفى جامعة ليموج يف �أغ�سط�س 2019 حيث قال 
�الأطباء �إنهم يعتقدون �أنه تعر�س للع�س �أو �خلد�س 

من قبل خفا�س كان يع�س�س يف �لعلية.
وهو  لي�سا،  بفريو�س  �أ�سيب  �أن��ه  �لتحليل  و�أظهر 
-EBLV(  1 �لنوع  من  �الأوروبي  �خلفافي�س  فريو�س 

1(، لدى �خلفافي�س ومت ت�سخي�سه باأثر رجعي بعد 
حو�يل عام من وفاته.

فاإن  با�ستور،  د��سي يف معهد  للباحث لور�ن  ووفقا 
يف  �ملكت�سفة   1-EBLV ل�  �الأول��ى  هي  �حلالة  هذه 
على  مرت  عاما   35« وقال:  لفرن�سا،  �لرئي�سي  �لرب 
�آخر وفاة من هذ� �لنوع يف �لعامل. ويف فرن�سا، هي 

بالفعل �الأولى من نوعها«.
يدعي د��سي، وهو نائب رئي�س �ملركز �لوطني لد�ء 
�لكلب يف معهد با�ستور، �أنه كانت هناك حالة وفاة 
مماثلة يف رو�سيا عام 1985، وحالتا وفاة �أخريان 
تتعلقان بنوع �آخر من فريو�س لي�سا EBLV-2، يف 

فنلند� عام 1985 وو�حدة يف ��سكتلند� عام 2002.

اإلمارات: إنقاذ حياة طفل
ابتلع 13 قطعة مغناطيس

جنح �الأطباء مب�ست�سفى ميديكلينيك 
حياة  �إنقاذ  يف  باالإمار�ت  �أبوظبي 
�سهر�،   15 �لعمر  من  يبلغ  طفل 
حيث �أ�سيب بنوبات قيء مفاجئة، 
 13 �بتلع  �أنه  �لفحو�سات  وبينت 

قطعة مغناطي�س.
مليون  حاجز  تتخطى  �الإم����ار�ت 
حتى  مقدمة  كورونا  لقاح  جرعة 
باأن  �ع��الم  و�سائل  و�أف��ادت  �الآن. 
�الأ�سعة  با�ستخد�م  �لفحو�سات 
�أظهرت  �لبطن  ملنطقة  �ل�سينية 
قالت  غريبا،  ج�سما   13 وج��ود 
�الأم �إنها قطع مغناطي�س من �ألعاب 

�أخته �لكبرية.
�جلنيبي،  ع��ادل  �لدكتور  وذك��ر 
�لذي  �الأطفال،  جر�حة  ��ست�ساري 
�أجرى عملية جر�حية طارئة للطفل 

ُع��ر خالل  �أن��ه  ذ�ت��ه،  �مل�ساء  يف 
»جمموعة  على  �جل��ر�ح��ة  عملية 
�الأمعاء  حلقات  بني  ثقوب  ت�سعة 
من  بنجاح  ترميمها  مت  و�ل��ت��ي 
�لتدخل  حم����دودة  تقنية  خ���الل 
�جلر�حي بعد ��ستخر�ج جميع قطع 

�ملغناطي�س«.
�أن  �إل��ى  �ملخت�س  �لطبيب  ولفت 
�لطاقم �لطبي متكن حل�سن �حلظ، 
دون  �الأمعاء  وظيفة  »��ستعادة  من 
�الأمعاء  ��ستئ�سال  �إل��ى  �حلاجة 
�لطفل يف  حياة  على  يوؤثر  قد  مما 

�مل�ستقبل«.
وو�سع �لطفل �ل�سغري بعد �لعملية 
�لعناية  وح���دة  يف  �جل��ر�ح��ي��ة 
تعافى  حتى  �أيام  لب�سعة  �ملركزة 
�أي��ام   10 بعد  له  مح  و�سُ متاما، 

مبغادرة �مل�ست�سفى وهو يف حالة 
جيدة.

يف  �جلنيبي  �ل��دك��ت��ور  �أك���د  كما 
�أية  وجود  عدم  �ملر�جعة،  موعد 
��سطر�بات جر�حية، و�أن �لطفل قد 

��ستاأنف ن�ساطه �لطبيعي.
هذ�  يف  �جل���ر�ح  �لطبيب  و���س��دد 
�ل�سياق »على �أهمية جتنيب �الأطفال 
�ل�سغرية  و�لقطع  �ملعدنية  �لقطع 
الإمكانية �بتالعها من قبل �الأطفال، 
ويف حال �ل�سك يف �بتالع �لطفل الأي 
�لت�رف ب�رعة و�تباع  فاإن  �سيء 
�ل�سحيحة يف مثل هذه  �الإج��ر�ء�ت 
للحد  مهم  �أم��ر  �لطارئة  �حل��االت 
�مل�ساعفات  وجتنب  �الأ���ر�ر  من 
تهدد  �أن  ميكن  �لتي  جًد�  �خلطرية 

حياة �لطفل«.

إضافات تجعل الشاي
مشروبًا سحريًا

�حتو�ئه  �إلى  �ل�ساي  �رب  فو�ئد  عز� 
و�لتي  �لبوليفينول،  م��ادة  على 

تعمل على حمية �لقلب.
هذه  يف  خا�سة  �ل�ساي  ويعد 
�أف�سل  م��ن  �ل��ب��اردة  �الأي����ام 
للج�سم،  تقدميه  ميكن  ما 
ولزيادة فائدة �ل�ساي هناك 
بع�س �الإ�سافات �لتي حت�سن 
من مذ�قه وتزيد من فائدته.

تاأثري  له  لي�س  �لنحل  ع�سل 
يف  �ل�سكر  ن�سبة  على  �سلبي 

�الأن�سولني  وم�ستويات  �ل��دم 
وميكن  باعتد�ل،  تناوله  مت  �إذ� 

لع�سل �لنحل �أن يخفف �أعر��س �لربد 
�أو  �حللق  �لتهاب  وكذلك  و�الإنفلونز�، 

�حلنجرة، وي�ساعد مزيج �لع�سل و�ل�ساي �أي�سًا على 
�إنقا�س �لوزن وتنظيف �لب�رة ومكافحة �اللتهابات.

من  فريد  مزيج  على  �لهند  ج��وز  زي��ت  ويحتوي 
�لدهون  فقد�ن  يف  وي�ساعد  �لدهنية،  �الأحما�س 
ويح�سن �لوظائف �الإدر�كية، وهو مفيد جد� لل�سيد�ت 
�لزيوت  �أك��ر  من  �لالفندر  زيت  يعترب  �حلو�مل. 

و����س��ع،  ن��ط��اق  ع��ل��ى  �مل�ستخدمة 
�لر�ئعة،  لر�ئحته  فقط  لي�س 
م�ساكل  من  يخفف  �أي�سًا  ولكنه 
�له�سمي  و�جلهاز  �لروماتيزم 
�ال���س��رتخ��اء  على  وي�ساعد 
ويقلل من �لتوتر ويخفف من 

�ل�سد�ع.
تعزيز  على  �لقرفة  وعمل 
فقد�ن �لوزن، وتقوية جهاز 
تقل�سات  وتخفيف  �ملناعة، 
وحتارب  �ل�سهرية،  �ل��دورة 
�اللتهابات و�الإنفلونز� �لعامة، 
�ملزمنة،  و�الأمر��س  و�اللتهابات 
بخ�سائ�سها  �أي�سًا  �لقرفة  وت�ستهر 

�ملخف�سة لن�سبة �ل�سكر يف �لدم.
�لعنا�ر  �مت�سا�س  على  �جل�سم  �لزجنبيل  ي�ساعد 
�ملعدة  �آالم  وتخفيف  يحتاجها،  �لتي  �لغذ�ئية 
و�ل��دورة  �له�سم  وحت�سني  �لع�سبي،  و�لقولون 
ل�ساي  وميكن  �ل��وزن.  فقد�ن  وتعزيز  �لدموية، 
�ل�سيد�ت  �ملعدة، وخا�سة عند  يهدئ  �أن  �لزجنبيل 

�حلو�مل.

•  �لتمثال �لنادر

انتفاخ البطن المفاجئ  ينذر بالمخاطر

تأجيل حفل جوائز غرامي الموسيقية بعد تفشي
»كورونا« في لوس أنجلوس

معاناة  �إل��ى  »فرويندين«  جملة  �أ�سارت 
مع  �لبطن  �نتفاخات  من  �الأ�سخا�س  بع�س 

و�النزعاج. باملغ�س  �ل�سعور 
هذه  �أن  �الأمل��ان��ي��ة  �ملجلة  و�أو���س��ح��ت 
�النتفاخات قد ترجع لعدة �أ�سباب، منها:
�حل�سا�سية من بع�س �الأطعمة هناك بع�س 
ب�سهولة،  ه�سمها  يتم  ال  �لتي  �الأطعمة، 
��ستجابة  ح���دوث  يف  ت�سبب  �إن��ه��ا  ب��ل 
مثل  الآخ��ر  �سخ�س  من  تختلف  حت�س�سية 
يعني  م��ا  وه��و  �ل��الك��ت��وز،  حتمل  ع��دم 

ومنتجاته.  �للنب  جتنب 
�أ�سباب  معرفة  ع��دم  م��ن  �ل��رغ��م  وع��ل��ى 
�إال  �الآن،  �لع�سبي حتى  �لقولون  متالزمة 
�لع�سبي  و�ل�سغط  �لنف�سية  �مل�سكالت  �أن 

�مل�ساكل  هذه  تفاقم  �إلى  يوؤدي  �أن  ميكن 
�ملعوية.

�له�سم  عملية  حتفيز  يتم  �حلركة  بف�سل 
وميكن �لتخل�س من �لغاز�ت ب�سكل �أ�رع.

على  �ملعدة  يف  �لطعام  تكدي�س  ويعمل 
من  فاإنه  ولذلك  �له�سم،  عملية  �إبطاء 
�سغرية  وج��ب��ات  ع��دة  ت��ن��اول  �الأف�����س��ل 
موزعة على مد�ر �ليوم بدال من �لوجبات 

�لكبرية.
�أو  �ملعدة  ��سطر�بات  ت��وؤدي  �أن  وميكن 
�لعدوى  �أو  �حليوية  �مل�ساد�ت  تناول 
بالفلور�  �الإ�ر�ر  �إلى  �ملعوية  �ملعدية 
غري  �لبكترييا  ل�سالح  �ل�سحية  �ملعوية 

فيها. �ملرغوب 

كميات  تدخل  ب�رعة  �لطعام  بلع  وعند 
ولذلك  �ملعدة،  �إل��ى  �لهو�ء  من  كبرية 
م�سغ  يف  وق��ت��ه  �أخ���ذ  �مل���رء  على  يجب 
�ملعدة  ي�ساعد  ما  وهو  وبلعه،  �لطعام 

�أكرب. �لطعام ب�سهولة  على ه�سم 
مع  �لبطن  �نتفاخات  حت��دث  �أن  ميكن 
خاللها  �أو  قبلها  عادة  �ل�سهرية،  �لدورة 
�أو �أثناء �حلمل، ويوؤثر �لتغيري �لهرموين 
�الأمعاء  ويجعل  �له�سم  عملية  على  �أي�سًا 

بطيئة.
�لبطن  �ن��ت��ف��اخ��ات  ت��رج��ع  �أن  ومي��ك��ن 
�ل�سديدة و�ملوؤملة الأ�سباب �أكر خطورة، 
�أو  �لبنكريا�س  يف  �ملزمن  �اللتهاب  مثل 

وجود مر�س يف �الأمعاء. 

مكسيكيون يعثرون على تمثال نسائي نادر 
بخصائص فريدة من عصر ما قبل اإلسبان

بالقرب  حم�سيات  ب�ستان  مز�رعون يف  عر 
من �ساحل خليج �ملك�سيك، على متثال مذهل 
متثل  قد  ل�سخ�سية  �أق��د�م   6 �رتفاعه  يبلغ 
�أو رمبا تكون  �إلهة  �مر�أة من �لنخبة ولي�س 

مزيجا من �الثنني.
لالأنروبولوجيا  �لوطني  �ملعهد  وق��ال 
و�لتاريخ �إنه كان �أول متثال من هذ� �لقبيل 
با�سم  ُتعرف  منطقة  يف  عليه  �لعثور  يتم 

هو��ستيكا.
وقال �ملعهد �إن متثال �ملر�أة له �سعر منحوت 
ب�سكل متقن وعالمات تدل على مكانتها، وقد 

يعود تاريخها �إلى نحو 1450 �إلى 1521.
عليه  �لعثور  مت  �لذي  �ملوقع  �أن  ويف حني 
�إل  �الإ�سباين  قبل  �أثري  موقع  �إلى  �أقرب  هو 
ت��اأث��ري�ت  بع�س  �لتمثال  ُيظهر  ت��اج��ني، 

�الأزتيك.

يف  يحفرون  كانو�  �لذين  �ملز�رعون  ووجد 
�ل�سنة،  ر�أ���س  يوم  يف  �لتمثال  �لب�ستان، 
و�أبلغو� �ل�سلطات ب�رعة. و�ملنطقة �لتي مت 
باأنها  �سابقا  معروفة  تكن  عليها مل  �لعثور 
موقع �أثري، ورمبا مت نقل �لتمثال �حلجري 

من موقعه �الأ�سلي غري �ملعروف.
مع�سكر�ت  ع�ر�ت  يت�سمن  مثري  �كت�ساف 

�جلي�س من روما �لقدمية!
يبلغ  �جلريي  �حلجر  من  منحوت  و�لتمثال 
عر�سه 60 �سم و�سمكه نحو 25 �سم. وت�سمح 
مثل  ميز�ته،  مبر�قبة  �جليدة  حفظه  حالة 
�للتني  �لكبريتني  و�لعينني  �ملفتوح  �لفم 
»نوع  بال�سبج  مملوءتني  تكونا  �أن  يجب 
حجرية  �أنو�ع  �أي  �أو  �لكرمية«  �الأحجار  من 

�أخرى.
وما يز�ل �ل�سبب يف ت�سوير �لتمثال مفتوح 

�لفم وو��سع �لعينني �أمر� غام�سا.
ماريا  �ملعهد،  يف  �الآث���ار  عاملة  وكتبت 
�مل���ر�أة:  �أن  فيت،  م��ال��دون��ادو  يوجينيا 
موقفها  على  بناء  حاكمة،  تكون  �أن  »ميكن 

ومالب�سها، �أكر من جمرد �إلهة«.
يكون  قد  �لتمثال  �أن  مالدونادو  و�أ�سافت 
مبكانة  تتمتع  و�م��ر�أة  �آلهة  بني  »�ندماجا 
�سيا�سية �أو �جتماعية رفيعة يف هو��ستيكا«.
 وكانت تلك �الآلهة جزء� من عبادة �خل�سوبة.

و�أ�سار �خلرب�ء �إلى �أن �أ�سلوب نحت �لتمثال 
لالأر�س  هو��ستيك  �آلهة  لت�سوير  »م�سابه 

و�خل�سوبة، ولكن مع تاأثري خارجي«.
وتوؤكد �لنتائج على �أهمية �ملر�أة يف �لهيكل 
�ل�سيا�سي لهو��ستيكا. وياأمل علماء �الآثار �أن 
يلقي �الكت�ساف مزيد من �لتحليل وكثري� من 

�لتفا�سيل لهذه �لقطعة �الأثرية �لفريدة.

• جائزة غر�مي �ملو�سيقية

�ستون«  »رول��ي��ن��غ  جملتا  ذك���رت 
�أن حفل توزيع جو�ئز  و«فار�يتي« 
غر�مي �ملو�سيقية �لذي كان مقرر� 
ب�سبب  تاأجل  يناير،  من  �ل�31  يف 
بفريو�س  �الإ�سابة  ح��االت  زي��ادة 

كورونا يف لو�س �أجنلو�س.
م�سادرهما  عن  �ملجلتان  ونقلت 
�سناعة  يف  �الأرف��ع  وهو  �حلفل  �أن 
مار�س  يف  يقام  رمبا  �ملو�سيقى، 
�أك��ادمي��ي��ة  ت���رد  ومل  �مل��ق��ب��ل. 
�لت�سجيالت �لتي تنظم �حلفل، بعد 

على طلب للتعقيب.
�لفائقة  �لعناية  �أق�سام  وبلغت 
�أكرب  �أجنلو�س  لو�س  مقاطعة  يف 
�لبالغ  كاليفورنيا  والي��ة  م��دن 
�سكانها ع�رة ماليني ن�سمة،  عدد 
منت�سف  منذ  �لق�سوى  طاقتها 
حاكم  وح��ذر  �ملا�سي.  دي�سمرب 
نيو�سوم  غافني  كاليفورنيا  والية 
�لرت�جع  �أن  م��ن  �الث��ن��ني،  �أم�����س 
�لب�سيط �لذي �سهدته �أرقام �إ�سابات 
»من  �ملا�سية،  �الأي��ام  يف  كورونا 
قبل  ما  ه��دوء  يكون  �أن  �ملحتمل 
�نق�ساء  بعد  وال�سيما  �لعا�سفة«، 

مو�سم �الأعياد.

• من د�خل �مل�ست�سفى



وجهة نظر

منذ  االرتفاع  يف  النفط  ا�سعار  ا�ستمرت 
ال��ع��ام اجل��دي��د، رغ��م تعر�ض  ب��داي��ة 
جديدة  ل��ه��زة  العاملية  االق��ت�����س��ادات 
بع�ض  ط��ال��ت  ال��ت��ي  االغ��اق��ات  ب�سبب 
التوقعات  وت�سري  االوروب��ي��ة،  ال��دول 
خال  النفط  ا�سعار  �سعود  ا�ستمرار  الى 
الفرتة القادمة وي�ستمر تعايف اال�سواق. 
ا�سواق النفط ال تتاأثر فقط بقوى العر�ض 
اي�سا  تتاأثر  بل  ال�سلع،  كباقي  والطلب 
وب�سكل كبري بالقرارات ال�سيا�سية للدول 
ا�ستهاكا،  او  انتاجا  �سواء  املرتبطة 
وكبار  املنتجني  كبار  ف��اإن  وبالتايل 
يف  الفعليون  املوؤثرون  هم  امل�ستهلكني 

ا�سواق النفط.
االمريكي  لل�ساأن  متابع  على  يخفى  ال 
ب�سناع  وثيقة  عاقة  على  ت��رام��ب  ان 
االمريكية  املتحدة  الواليات  يف  النفط 
م�ساحلهم،  ت��خ��دم  ال��ت��ي  و�سيا�ساته 
»ترامب«  امريكا  �سيا�سات  فاإن  وبالتايل 
هي االكرث تاأثريًا يف اال�سواق، فباال�سافة 
اقت�ساديا  االق��وى  للدولة  رئا�سته  الى 
ذلك هي  الى  ا�سافة  فاأمريكا  وع�سكريا، 
اكرب منتج وم�ستهلك للنفط منذ اكرث من 
5 اعوام، كما جنح ترامب يف الزام بع�ض 
ل�سيا�ساته  باالن�سياع  الكبار  املنتجني 
يف ا�سواق النفط وفق مبداأ ترامب حتقيق 

اكرب ارباح ممكنة باأقل ا�ستثمار.
االنتخابات  ُح�سمت  ان  منذ  وباخت�سار 
االمريكية مطلع هذا العام واعان ترامب 
تقبله بنقل ال�سلطة ن�سبيًا، قد انح�رست 
وب��داأت  وت��اأث��ريه،  ت��رام��ب  نفوذ  معها 
نرى  وق��د  قيوده،  من  تتحلل  اال���س��واق 
النفط  ا�سواق  انتعا�سًا يف  ورمبا  تعافيًا 
�سعر  حاجز  وما  القادمة،  اال�سهر  خال 

70 دوالرًا ببعيد.

ترامب يرفع أسعار النفط 
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الذئاب ُتصّلي

معلومات وحقائق

وأثار  قرية،  على  الذهول  خّيم 
»الشاهبندر« االستغراب، ودارت 
حوله دوائر عالمات االستفهام 
واالس����ت����غ����راب وال��ت��ع��ج��ب 

والعجاب.
القرية،  أقصى  من  »اع��راب��ي«  

تساءل: »ليش ما طلعت راسك 
يا غالم، ليش منخش وراء ذباب 
تحارب  وليش  الهوية،  مجهول 

بسالح غيرك«؟
... هذا الميدان...وهذا الملعب.

وين ما تريد نلعب؟

طّلع... راسك!

 • جحا

حكايات
العصفورة

• وزارة األوقاف طنشت اإلجراءات الصحية 
وال  ي��دي��ن،  معقمات  ال  المساجد،  ف��ي 

نايلون، وال فحص.

تم  ال���وزارات  إح��دى  في  رسمي  ناطق   •
استبعاده من موقعه.

13 أبريل... غرة شهر 
رمضان  فلكيًا

يومًا على   91 نحو  يتبقى 
ح���ل���ول ���س��ه��ر رم�����س��ان 
ينتظره  ال���ذى  امل��ب��ارك، 
م��اي��ني امل�����س��ل��م��ني ح��ول 
ك�����س��ف��ت  اإذ  ال�����ع�����امل، 
املبدئية  الفلكية  احل�سابات 
لعام  �سهر رم�سان  غرة  اأن 
2021 فلكيا �ستكون الثاثاء 

13 اأبريل املقبل.
الفلكية  للح�سابات   ووفقا 
الهجرى  العام  اأي��ام  فعدد 
 354 1442 هجريا،  اجلديد 
يومًا، وهى بذلك تكون �سنة 
كبي�سة،  ولي�ست  ب�سيطة 
اأيامها  ع��دد  يكون  وال��ت��ى 
تنتهى  حيث  ي��وم��ا،   355
يوم   1442 الهجرية  ال�سنة 
وذلك   ،2021 اأغ�سط�ض   10

الفلكية.  للح�سابات  وفقا 

جهاز جديد لعالج 
السكتات الدماغية

جامعة  من  طب  علماء  طور 
ال�سمالية،  كارولينا  والية 
تقنية جديدة لعاج ال�سكتات 
جهاز  خال  من  الدماغية، 
ي��ع��م��ل ب���امل���وج���ات ف��وق 
بالوريد،  يدخل  ال�سوتية، 
ال�سوتية  بالرتددات  ويوجه 
اجللطة،  نحو  املنخف�سة 
لاأوعية  ال�رسر  ي�سبب  وال 

الدموية.
اجللطات  اجل��ه��از  وي��ف��ك��ك 
نانوية«،  »قطرات  مب�ساعدة 
دهنية  ك��ري��ات  م��ن  مكونة 
»الكربون  مبركبات  مملوءة 
الكثيف«  بالفلور  امل�سبعة 
ت���دم���ر اجل��ل��ط��ات مب��ج��رد 

الو�سول اإليها.
اختباراتهم  العلماء  واأجرى 
املخربية  احليوانات  على 
ال��ن��ت��ائ��ج مع  وق����ارن����وا 
العقاقري، حيث ثبتت فاعلية 

التقنية اجلديدة.
جياجن،  زياونينج  د.  وقال 
كارولينا،  والية  من جامعة 
»ا�ستخدام  الدرا�سة:  وموؤلف 
القطرات النانوية واملوجات 
خطر  يقلل  ال�سوتية،  فوق 
االإ�سابة باجللطات الدماغية 
امل��دى  على   ٪  40 بن�سبة 

البعيد«.

• حسين مال علي حمود المتروك - 84 
عامًا - �سيع - ت: 99667896.

• عادل عبدالكريم فتح اهلل علي - 63 
عامًا - �سيع - ت: 97901665.

ارملة  محمد،  عبدالواحد  فطومة   •
�سيعت   - عامًا   83  - البدر  ابراهيم  غازي 
 -  99274020  -  99458358 ت:   -

.99623278
الديحاني  جقيتم  ذي���اب  رق��ي��ة   •
 -  94499445 ت:   - �سيعت   - عامًا   65  -

.55933222 - 50922229
• حسين علي محماس العدواني - 49 

عامًا -  �سيع - ت: 99661553.
عبداللطيف،  عبدالحميد  فاطمة   •
86 عامًا -   ال�سلطان -  ارملة جا�سم حممد 

�سيعت - ت: 55644477.
جا�سم  ارملة  عليه،  عبداهلل  صبريه   •
ت:   - �سيعت   - عامًا   82  - العزان  حممد 

.99158951 - 50509159
السريع،  عبدالرحمن  سريع  شعاع   •
ارملة عبداملح�سن حممد الدعيج - 84 عامًا 
- �سيعت - ت: 65016240 - 99499355.

• مريم ميرزا حسن الحالق - 77 عامًا 
- �سيعت - ت: 99072297 - 99898626.

إنا هلل وإنا إليه راجعون

د.أنور الشريعان

مكافحة السمنة السلكيًا
»تك�سا�ض  من جامعة  اأطباء  ك�سف 
ال�سلكي  جهاز  عن  اإم«،  اآن��د  اإي��ه 
بال�سبع  ال�سعور  يوفر  �سغري 
ملكافحة ال�سمنة وامتاء املعدة، 
م���ن خ���ال حت��ف��ي��ز ال��ن��ه��اي��ات 
تنظيم  عن  امل�سوؤولة  الع�سبية 

تناول الطعام. 
رقائق  خال  من  اجلهاز  ويعمل 
تيارات  عن  عبارة  دقيقة  �سغرية 
»اإل  االأع�ساب، وم�سابيح  لتحفيز 

ال�ستهداف  ال�سوء  تطلق  دي«  اإي 
النهايات الع�سبية. 

ال�سلكي،  باأنه  اجلهاز  ويتميز 
خ��ارج  م��ن  فيه  التحكم  ومي��ك��ن 

اجل�سم بعد تثبيته يف املعدة.
االآلية  اأن  اإل���ى  االأط��ب��اء  واأ���س��ار   
البيولوجية التي تن�سق امتاء املعدة 
تتو�سع وتنقل املعلومات اإلى الدماغ 
عن طريق امل�ستقبات املوجودة يف 

الع�سب املبهم باملعدة.

بارك،  �سوجن  الربوفي�سور  وقال 
الكهربائية  الهند�سة  ق�سم  م��ن 
اإم«،  اآند  اإيه  »تك�سا�ض  بجامعة 
هدفنا  ال��درا���س��ة:  يف  وامل�سارك 
من  احل���د  اجل��ه��از  ت�سميم  م��ن 
اخلايا  وحتفيز  اجل���راح���ات، 
بعُد«،  »عن  املعدة  يف  الع�سبية 
حتفيز  اأج��ه��زة  يجعل  م��ا  وه��و 
راحة  واأكرث  تعقيدًا  اأقل  االأع�ساب 

للمري�ض.

تستخدم بعض أنواع الضفادع التي تعرف 
بالضفادع النمرية عينيها في عملية ابتالع 
الفرائس، حيث تستعين بهما لدفع الطعام 

نحو المريء عبر تحريكهما لألسفل.

انطفاأ ثالث جنوم الرحابنة الكبار اليا�ض، فازدادت 
يرحل  ان  اياما  واال�سد  ووح�سة،  عتمة  لبنان  ظلمة 
هذا املو�سيقي العبقري، والوطن اجلميل متوقف عن 
عفن  يف  ويغرق  واملبدعني،  االبداع  وتوليد  التجدد 

�سيا�سة متخلفة ت�سده بقوة واإ�رسار الى الوراء.
وفلمون  ال�سايف  وودي��ع  ومن�سور  عا�سي  رحل  قبله 
واأخذ  بركات،  وملحم  و�سباح  نا�سيف  وزكي  وهبي 
ال  واجلمال،  االبداع  وطن  من  قطعة  فقدناه  مبدع  كل 
�ض الظلم وتن�رس  �ض يف زمن موح�ض ب�سياطني تكِرّ ُتعَوّ

الظام.
ال�سيا�سة  كبار يف  ال  عامًا،  ثاثني  قبل  الطائف،  منذ 
�أو  كمال جنبالط  وال  �شهاب  ف�ؤ�د  يتكرر  �للبنانية، مل 
ويتمدد  تويني،  وغ�سان  ال�سدر  ومو�سى  كرامي  ر�سيد 
العقم القاتل من ال�سيا�سة الى مناحي احلياة، فينكم�ض 
والر�سم  وال�سعر  االدب  يف  اجلفاف  ويت�سع  االب���داع 
والريا�سة والفكر والثقافة وال�سحافة، ويكاد يختفي 
االجتهاد يف الدين، وان بقي الوطن فخوراً بكبار وقامات 
زمرة  فيه  وتتحكم  حتكمه  ان  قبل  اأجنبهم،  عماقة 
جمبولة يف الف�ساد والطائفية والتبعية، عدمية الثقافة.
بني القامات العالية اليا�ض الرحباين الذي اأبدع 2500 

مقطوعة مو�سيقية وحلن لكبار من قما�سته.
الى  ال�سيا�سيون  يرتقي  وال  ال�سيا�سة  َتف�َسد 
ومنابت  الفكر  م�سادر  فتجف  دولة،  رجال  م�ساف 
فنون  فقط  تزدهر  االبداع،  وينابيع  والفن  الثقافة 
اللحوم  ومطارح  الليل  وعلب  واحلانات  الفندق، 

األوانها! على 
املبدعني  وبقية  فريوز  مع  الرحباين  الثاثي  روائع 
الراقية  واالغنية  اجلميل  بالنغم  ر�سمت  الكبار، 
للبنانيني  واالمل  والفرح  ال�سعادة  الثائرة،  والكلمة 

والعرب، وجعلت لبنان قطعة �سما.
الفن العظيم باإن�سانيته، واملوهبة يف ا�سعاد النا�ض 
اأحد  الرحباين  اليا�ض  لكن  رقيهم.  يف  وامل�ساهمة 
ناع ال�سعادة، رحل مقهورًا حزينًا وهو يعي�ض  كبار �سُ
يوم جديد  ب�رسوق  اللبنانيني  كل  تقل�ض حلمه وحلم 
حتكم  التي  الفئة  ان  اأدرك  لقد  لبنان،  على  �سعيد 
واإقطاعييها  وجتارها  واأحزابها  ب�سيا�سييها  لبنان، 

ورجال دينها، هي �سبب بائه وا�سمحاله .
بعدما علمنا الفرح وع�سق لبنان وبريوت اجمل املدن، 
�ساغ حزنه يف ا�سدار اأخري خل�ض حقيقة ال�سياطني، 
كم هي كاذبة وفا�سدة. اإنهم »الذئاب ُت�سّلي«.. ورحل.

الراحل خالد األنصاري أحد رواد األدب
والتأريخ المميزين في الكويت 

كامل  واالآداب  والفنون  للثقافة  الوطني  للمجل�ض  العام  االأمني  اأبن 
االأدب��اء  رابطة  ع�سو  تعالى  الله  ب��اإذن  له  املغفور  العبداجلليل 
الكويتيني االأديب والباحث واملوؤرخ خالد االن�ساري اأحد رواد االأدب 

والتاأريخ املميزين يف دولة الكويت.
اإن للمغفور ب�سمات وا�سحة  وقال العبداجلليل يف ت�رسيح �سحايف 
الباحثني املعدودين يف توثيق  الكويتي وهو من  االأدب  يف خريطة 
التاريخ واللهجات وما يعرتيها من تغيري وتبدل ب�سبب تاأثرياتها 

املتبادلة.
تاريخ  توثيق  يف  وري��ادة  اقتدار  بكل  �ساهم  له  املغفور  ان  وبني 
كتب وبحوث  ذلك  وله يف  املدنية  و�سكانها وحياتها  فيلكا  جزيرة 
عديدة كما �ساهم يف اإغناء جملة »البيان« ل�سان حال رابطة االأدباء 
وكذلك ال�سحف واملجات الكويتية االأخرى مبقاالت غنية �ساهمت يف 

تطوير احلراك الثقايف الكويتي واخلليجي.
والتوثيقية  االأدبية  احلركة  باهتمام  حظي  له  املغفور  ان  واأ�ساف 
يف دولة الكويت حيث كلف من قبل موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي 
كلف  كما  اإقليمية«  درا�سة  فيلكا  »جزيرة  كتاب  وتقييم  مبراجعة 
اأي�سا باإعداد خريطة تاريخية جلزيرة فيلكا من قبل مركز البحوث 
والدرا�سات الكويتية اإ�سافة اإلى انتاجه الوافر من الكتب والدرا�سات 

االأدبية والتوثيقية املختلفة.

• خالد الأن�صاري

روسيا تطلق مركبة شحن نحو المحطة 
الفضائية الدولية... قريبًا

اأعلنت وكالة نا�سا اأن رو�سيا تخطط الإطاق مركبة 
الدولية  الف�سائية  املحطة  نحو  جديدة  �سحن 
عن  �سادر  بيان  واأ�سار  املقبل،  ال�سهر  منت�سف 
مركبة  الإط��اق  تخطط  »رو�سيا  اأن  اإل��ى  الوكالة 
املحطة  نحو   16-Progress MS نوع   من  �سحن 

الف�سائية الدولية يف 15 فرباير املقبل«.
ومن املفرت�ض تبعا ل�»نا�سا« اأن تطلق املركبة يف 

الف�سائية  بايكونور  قاعدة  من  املذكور  التاريخ 
بكازاخ�ستان.

اأن  اإلى  اأ�سارت  قد  رو�سية  اإعام  و�سائل  وكانت 
اأن  املقرر  من  كان   16-Progress MS اإط��اق 
تاأجلت  العملية  لكن  الفائت،  دي�سمرب  يجري يف 
حتى العام احلايل بعد اأن تقرر اإخ�ساع املركبة 

اإ�سافية. لفحو�سات 

التيار  انقطاع  اإلى  ال�سديدة  الثلجية  العوا�سف  اأدت 
�سمايل  اأكيتا  منزل يف حمافظة  األف   34 عن  الكهربائي 
اليابان، وتعمل �رسكة توهوكو للكهرباء على ا�ستعادة 

التيار الكهربائي و�سط ظروف مناخية �سعبة.
الثلوج  من  املزيد  ت�ساقط  من  الطق�ض  م�سوؤولو  وحذر 
بحر  امتداد  على  اأخرى  ومناطق  هوكوريكو  منطقة  يف 

اليابان.
وتقول وكالة االأر�ساد اجلوية اإن نظام �سغط �ستوي قوي 
كميات  ت�ساقط  يف  ت�سببا  الربودة  �سديدة  هواء  وكتلة 
كبرية من الثلوج يف منطقة هوكوريكو وحمافظة نييغاتا 

ب�سكل رئي�سي.
و�سهدت مدينة اإيتويغاوا مبحافظة نييغاتا ت�ساقط ثلوج 
بلغ ارتفاعها 26 �سنتيمرتا بني ال�ساعة احلادية �سباحا 

وال�ساعة الرابعة �سباحا.
ت�ساقط  عن  معلومات  اجلوية  االأر�ساد  وكالة  ون�رست 
حدوث  يف  الت�سبب  ميكنها  الثلوج  من  كبرية  كميات 

ا�سطرابات هائلة يف حركة املرور.
وتقول الوكالة اإن نظام ال�سغط ال�ستوي من املرجح اأن 

ي�ستمر حتى �سباح اليوم االثنني. 
ومن املتوقع ت�ساقط الثلوج ب�سكل رئي�سي على املناطق 
غربي  اإلى  �سمايل  من  اليابان  بحر  �ساحل  على  املطلة 
متقطع  ب�سكل  الثلوج  ت�ساقط  يتوقع  انه  كما  الباد، 

وغزير يف منطقة هوكوريكو وحمافظة نييغاتا.
وقد بلغ �سمك الثلوج بالفعل من مرتني اإلى ت�سع مرات 
م�ستوى املتو�سط ال�سنوي يف بع�ض املناطق ال�ساحلية 

من منطقة توهوكو اإلى منطقة ت�سوغوكو. 

• الثلوج ت�صل احلركة

الثلوج تشّل اليابان
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