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برشلونة يبحث عن 

عودة البطوالت أمام 
14سوسيداد في السوبر

الدينار يستقر أمام 
الدوالر... وينخفض 

4مقابل اإلسترليني
المركبات المهملة 

تعرقل حركة المرور 
3داخل المناطق

بورسلي: مستعدون 
للتعاون مع الجميع 

213لخدمة ذوي االحتياجات
منة فضالي:

لو عاد الزمن 
لتزوجت وتركت الفن

العميد والقرين... 
وبرقان والجهراء في 
دور الـ8 لدوري السلة

»البيتكوين« فقدت 
10.5 آالف دوالر 

خالل 24 ساعة

خوات مريم ُملك وسلطان
خوات مريم دوا كل علة

أصغر خواتي في الشدايد تجي ذيب
وأكبر خواتي فزة وفزعة اصايل

هم أمن وسند ال يميل وال يهتز 
اللهم احفظ لي ديرتي وخواتي 

بوأحمد: سمو رئيس الحكومة بوخالد، منذ ان دخلت المرأة الملعب 

السياسي وزيرة، نائبة، سفيرة، رئيس هيئة، لم نر واحدة من بنات 

الصباح، مكتفين بالرجال من الصباح. هناك الكثير من المواطنات 

الشيخات من ذوات الكفاءة واالمكانيات والخبرة، مكنوهم كما 

مكنتم من سبقهم من المواطنات، ذوله خوات مريم، نذكر بعضهم: 

الشيخات أمثال األحمد، حصة الصباح، فادية السعد، 

عايدة السالم، دانة الناصر، تماضر الخالد، شذى 

 العذبي، الزين الناصر، أوراد الجابر، فاطمة السعود،

منى الجابر، جواهر اإلبراهيم، وغيرهم كثير كثير.
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16 نائبًا للخالد: بتحالفاتك وخياراتك السليمة يتحقق االستقرار
سبب التأزيم رئاسة الحكومة المستقيلة... ونهدف لالستقرار وتحقيق طموحات المواطنين

خوات رجال

الوكيح

الدفاع  وزير  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  رفع 
ال�سيخ حمد العلي والوزراء، ا�ستقالة احلكومة 
�سباح  ال�سيخ  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  �سمو  اإلى 
اال�ستقالة  وا�سعني  ال�سيف،  ق�رص  يف  اخلالد 
حتت ت�رصف �سموه، وذلك يف �سوء ما اآلت اإليه 
تطورات االأو�ساع الراهنة يف العالقة بني جمل�س 

االأمة واحلكومة وما تقت�سيه امل�سلحة العامة.
وقال د�ستوريون ل�»ال�ساهد« ان هذه اال�ستقالة 

تن�سجم مع مواد الد�ستور وتعترب �سكاًل من اأ�سكال 
امل�ساندة ل�سمو رئي�س جمل�س الوزراء وت�سامنًا 

مبكرًا مع �سموه، يف حال تقدمي ا�ستقالته.
رئي�س  �سمو  تقدمي  حال  يف  انه  اإل��ى  واأ���س��اروا 
احلكومة  تعترب  ا�ستقالته  ال���وزراء  جمل�س 

ُم�ستقيلة.
حملها  التي  اال�ستقالة  ان  الد�ستوريون  واعترب 
نوعًا  تعترب  العلي،  حمد  ال�سيخ  الدفاع  وزير 

من امل�ساندة والتاأكيد على الت�سامن احلكومي 
يف القرار اجلماعي.

اي��دوا  ال��ذي��ن  م��ن  16 نائبا  اأ���س��در  اإل��ى ذل��ك 
على  احتوى  بيانا  ال��وزراء،  رئي�س  ا�ستجواب 
خارطة طريق ملا يرغب هوؤالء النواب اجنازه 
هذا  ويعترب  برغبة،  واق��راح��ات  قوانني  من 
البيان مبثابة ر�سالة ابداء ح�سن نية والرغبة 
القائم  الو�سع  منتقدين  واالجن��از،  العمل  يف 

القيام  عن  االم��ة  جمل�س  عطل  ال��ذي  املت�سنج 
بدوره وعدم متكني النواب من االيفاء بوعودهم 

لناخبيهم.
العطاء  ال�سعي  بنينّ  متوازنا  جاء  الذي  البيان 
والتعاون  للعمل  فر�سة  اجل��دي��دة  احلكومة 
والتم�سك بحقهم يف اال�سالح واملحا�سبة، وهو 
ر�سالة ايجابية لرئي�س احلكومة ان عرف كيفية 
التعامل معها وك�سب هذه املجموعة خ�سو�سا 

ان غالبية مطالبهم م�ستحقة وت�سب يف م�سلحة 
الكويت وحماية املال العام وحتقيق طموحات 
املواطنني، وتنفيذ فعلي الأوامر �ساحب ال�سمو.
بني  االآن  اخلالد  ان  املتابعني  اح��د  اك��د  وق��د 
خيار االلتفات الى النواب، خ�سو�سا من لديه 
رغبة ونية يف التعاون واال�سالح، وبني حلفائه 
احلاليني الذين ف�سلوا يف حماية �سمو الرئي�س 

يف اول اختبار له.

دستوريون: االستقالة تنسجم مع مواد الدستور وتعتبر شكاًل من أشكال المساندة لسمو رئيس مجلس الوزراء وتضامنًا مبكراً معه

الكويتي  ال��روب��ي��ان  كيلو  �سعر  جت���اوز 
حاجز ال�9 دنانري يف �سوق ال�سمك، اإذ زاد 
يزاحم  حيث  ملحوظ،  ب�سكل  عليه  الطلب 
كان  الذي  واالإيراين  الباك�ستاين  الروبيان 
االأكرث طلبًا، فتوجه »ع�ساق الزبيدي« اإلى 
الزبيدي الكويتي ما اأدى اإلى ارتفاع �سعره 

ب�سكل كبري.
وكان الطلب من قبل امل�ستهلكني يزداد على 
الروبيان الباك�ستاين واالإيراين اأثناء فرة 
هيئة  وتفهمت  الكويتي،  الروبيان  حظر 
فقامت  ال�سيادين  احتاد  مطالب  الزراعة 
من  االأول  ال��ى  الروبيان  مو�سم  بتمديد 

فرباير املقبل اأ�سوة بدول اجلوار.
)ت�سوير فوؤاد ال�سيخ(�س3 • �سوق ال�سمك

كيلو الروبيان الكويتي يتجاوز الـ9 دنانير

• اغالق الطريق• ا�ستعرا�س

إغالق الشوارع لالستعراض ... ظاهرة تغزو المناطق 

القادسية شارك بـ 11-1 = 10.. والكويت بـ 11 + 1 = 12

الكأس بجهود الحكم لنادي الكويت

�سمو  برعاية  الكويتية  الريا�سية  احلركة  ت�رصفت 
كاأ�س  نهائي  االأحمد،  م�سعل  ال�سيخ  العهد  ويل 
�سموه ال� 28، وقد اأناب �سموه وزير االإعالم وزير 
املطريي،  عبدالرحمن  ال�سباب  ل�سوؤون  الدولة 
يف  الفائز  الفريق  وتتويج  امل��ب��اراة  حل�سور 

املباراة بني الكويت والقاد�سية.
اأن  واحلقيقة  عبا�س،  علي  احلكم  املباراة  اأدار 
املباراة كانت كبرية عليه، وكاد يت�سبب يف م�سكلة 
احت�ساب  يف  مبالغته  الى  ذلك  ويرجع  كبرية، 

نف�سه  الوقت  ويف  القاد�سية،  العبي  على  اأخطاء 
الكويت  العبو  ارتكبها  عدة  اخطاء  عن  تغا�سى 
وانه  بالظلم  ي�سعرون  القاد�سية  العبي  جعل  ما 
الظفريي  احمد  الالعب  قام  لذلك  عليهم،  متحامل 
به  باالحتكاك  اآ�سيا  العبي  اف�سل  �سمن  واملر�سح 
ا�سناد  الكرة  احت��اد  على  يجب  وك��ان  بخ�سونة، 
لهم  امل�سهود  احل��ك��ام  م��ن  اخ��ر  حلكم  امل��ب��اراة 

املتميز. بالتحكيم 
�س12

إلى متى يدفع قائدو المركبات ثمن الصمت المروري
عن هذه التجاوزات الخطيرة وانتهاك القانون علنًا؟

بالقرب  املطار  طريق  اغ��الق  بعد 
وانيت  �سائق  ق��ام  اخلالدية،  من 
تهوره  ليمار�س  كبد  طريق  باإغالق 
قائدي  وي��ج��رب  اال�ستعرا�س،  يف 
اأو  م�سارها  تغيري  على  املركبات 

و�سلته  من  ينتهي  حتى  التوقف، 
اال�ستعرا�سية برعونة وا�ستهتار.

املرور  دوريات  قبل  من  فالت�ساهل 
مع هوؤالء جعلهم يتمادون يف اغالق 
امل��رور  حركة  وتعطيل  ال��ط��رق، 

النا�س، فاإلى متى ي�ستمر  وم�سالح 
الكويت؟  �سوارع  يف  اال�ستهتار  هذا 
واإلى متى يدفع قائدو املركبات ثمن 
ال�سمت املروري عن هذه التجاوزات 

اخلطرية وانتهاك القانون علنا؟

الجمهوريون يحملونه مسؤولية أعمال الشغب التي شهدتها أميركا

دونالد  االأمريكي  الرئي�س  اأقر 
زعيم  م��ع  ت��رام��ب يف حم��ادث��ة 
النواب  مبجل�س  اجلمهوريني 
ي�سعر  ب��اأن��ه  م��ك��ارث��ي  ك��ي��ف��ني 
التي  اال�سطرابات  ب�سبب  بالذنب 

�سهدتها اأمريكا موؤخرًا.
ون��ق��ل��ت ق���ن���اة ف��وك�����س 
نقل  مكارثي  ان  نيوز 

هاتفية  م��ك��امل��ة  خ���الل  ل��رام��ب 
ترامب  يحملون  اجلمهوريني  ان 

م�سوؤولية اأعمال ال�سغب.
يف  االأغلبية  زعيم  اأعلن  ذلك  اإل��ى 
�ستيني  االأم��ريك��ي  النواب  جمل�س 
على  ت  ُي�سونّ قد  املجل�س  ان  هوير 
دونالد  االأمريكي  الرئي�س  م�ساءلة 

ترامب اليوم االأربعاء.

جمل�س  يف  الدميقراطيون  وك��ان 
النواب قدموا ر�سميًا م�رصوع قانون 
عزل الرئي�س التهامه بالتحري�س.

مبادرة  ان  ترامب  ق��ال  جهته  من 
الكونغر�س  يف  ال��دمي��ق��راط��ي��ني 
غ�سبًا  تثري  عزله  عملية  الط��الق 
اأري��د  »ال  اأ���س��اف:  لكنه  ���س��دي��دًا، 

عنفًا«.

مجلس النواب يصّوت اليوم على مساءلة ترامب
الرئيس األميركي: مبادرة الديمقراطيين في الكونغرس إلطالق عملية عزلي تثير غضبًا شديداً

»التجارة« تخاطب 
»الشؤون« لتكويت فروع 

التموين بالجمعيات

التجارة  وزارة  اأك��دت 
وزي��ر  اأن  وال�سناعة 
وال�سناعة  ال��ت��ج��ارة 
لل�سوؤون  الدولة  وزي��ر 
في�سل  االق��ت�����س��ادي��ة 
كتابا  وج���ه  امل��دل��ج 
اإل���ى وزي���ر ال�����س��وؤون 
االج��ت��م��اع��ي��ة وزي���ر 
االأوق�����اف وال�����س��وؤون 
عي�سى  االإ����س���الم���ي���ة 
فيه  ط��ل��ب  ال��ك��ن��دري، 
ت���ك���وي���ت ال���وظ���ائ���ف 
االإدارية بفروع التموين 
يخ�س  فيما  وحت��دي��دا 
ال���ع���ام���ل���ني ب���ف���روع 
باجلمعيات  التموين 

التعاونية. 
�س5

الرئاسات العراقية تدعو إلى رقابة دولية على االنتخابات البرلمانية المقبلة

العراق: مقتل 7 إرهابيين بضربة جوية
اأعلنت خلية االإعالم االأمني التابعة 
امل�سركة  العمليات  ل��ق��ي��ادة 
اأف��راد  من   7 قتل  اأم�س  العراقية 
غ��ارات  يف  االإره���اب���ي  التنظيم 
لطريان التحالف الدويل ب�سمايل 

العراق.
وذكرت اخللية يف بيان ان ال�رصبة 
اجلوية للتحالف نفذت فجر اأم�س 
ال�ساي« مبحافظة  »وادي  مبنطقة 
كركوك ومت العثور على نفق يبعد 
10 اأمتار عن مكان ال�رصبة وقد مت 
العثور  مت  كما  بالكامل  تدمريه 

على وكر لالإرهابيني.

على �سعيد اآخر، دعت الرئا�سات 
ال��ع��راق��ي��ة ال���ث���الث »رئ��ا���س��ة 
احلكومة  ورئا�سة  اجلمهورية 
ورئ��ا���س��ة ال��ربمل��ان« اأم�����س الى 
النيابية  االنتخابات  اخ�ساع 
يونيو  يف  امل��ق��رح��ة  امل��ب��ك��رة 

املقبل لرقابة دولية.
يف  العراقية  الرئا�سة  مقر  وذكر 
بيان له ان الرئي�س العراقي برهم 
م�سطفى  احلكومة  ورئي�س  �سالح 
الكاظمي ورئي�س الربملان حممد 
احللبو�سي دعوا يف اجتماع م�سرك 
النزاهة  م��راع��اة  وج���وب  ال���ى 

مراحل  خمتلف  يف  وال�سفافية 
العملية االنتخابية وان يدعى لها 
مع  بالتن�سيق  دوليون  مراقبون 
بعثة  بذلك يف  املخت�سة  الدائرة 

االمم املتحدة يف العراق.
وحث الروؤ�ساء على �رصورة عمل 
جميع ال�سلطات يف البالد والقوى 
ال�سيا�سية والفعاليات االجتماعية 
االج������راءات  دع����م  »يف  ك���اف���ة 
االنتخابات  الجن��اح  ال�رصورية 
عرب منع التزوير والتالعب باإرادة 
ممثليهم  اختيار  يف  العراقيني 

بعيدا عن �سطوة ال�سالح«.

• حريق اإرحية... اأم�س

عادت اأم�س احلرائق جمددًا اإلى منطقة »ارحية« 
يف مدينة اجلهراء، رغم التحذيرات من �رصورة 
بني  حرائق  ت�سهد  التي  االإطارات  مواقع  اإزالة 
اأ�رصار  اإحل��اق  اإلى  ي��وؤدي  ما  واالآخ��ر،  احلني 

بالبيئة وبقاطني اجلهراء.

فيما قال مدير عام الهيئة العامة للبيئة ال�سيخ 
عبدالله االأحمد ان حريق ارحية بفعل فاعل.

وكانت 4 فرق كافحت حريق اإطارات يف منطقة 
اإرحية بلغت م�ساحته نحو 5 اآالف مر مربع.

�س2

»إرحية«... اشتعلت مجدداً بفعل فاعل

• احلكم يحتفل مع نادي الكويت حممواًل على اأكتافهم• باالأح�سان ياحكمنا باالأح�سان
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محليـــة
شؤون

صاحب السمو استقبل ناصر المحمد 
وسعاد الصباح

حمد العلي رفع للخالد استقالة أعضاء الحكومة

بورسلي: مستعدون 
للتعاون مع الجميع 

لخدمة ذوي االحتياجات

• �شمو ال�شيخ �شباح اخلالد م�شتقبال ال�شيخ حمد العلي والوزراء

ق�رص  يف  اخلالد  �شباح  ال�شيخ  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  �شمو  ا�شتقبل 
ال�شيخ حمد  الدفاع  الوزراء وزير  اأم�س، نائب رئي�س جمل�س  ال�شيف 
اأع�شاء احلكومة  ا�شتقالة كل من  العلي والوزراء، حيث رفع ل�شموه 

وا�شعني اياها حتت ت�رصف �شموه وذلك يف �شوء ما اآلت اإليه تطورات 
الأو�شاع الراهنة يف العالقة بني جمل�س الأمة واحلكومة وما تقت�شيه 

امل�شلحة الوطنية. 

دعت رئي�س نادي الطموح الكويتي 
اولياء  جمعية  رئي�س  الريا�شي 
بور�شلي،  رحاب  املعاقني  امور 
ذوي  �شوؤون  جلنة  واأع�شاء  رئي�س 
املبادرة  اإلى  الربملانية  العاقة 
لال�شتفادة من اأهل الخت�شا�س يف 
جمال الإعاقات املختلفة للوقوف 
تواجههم  التي  التحديات  على 
حقوقهم  دعم  نحو  معًا  وال�شعي 
والرتقاء بدورهم يف خدمة وطننا 
عاليًا  وثمنت  الكويت،  الغايل 
�شلم  و�شع  على  اللجنة  حر�س 
اأولويات لها ور�شم خارطة طريق 

مقرر  بت�رصيح  اأ�شادت  كما  ت�شكيلها،  بعد  اجتماع  اأول  منذ  لعملها 
اللجنة النائب �شعود اأبو �شليب الذي اأعلن فيه تخ�شي�س رقم هاتف 
الحتياجات  وذوي  الهمم  اأ�شحاب  �شكاوى  ل�شتقبال   »51314849«
مواقع  يف  ح�شابه  على  وكذلك  »الوات�شاب«،  ر�شائل  عرب  اخلا�شة 
التوا�شل الجتماعي للعمل على اإن�شافهم، ف�شال عن تقدمه مبقرتح 
املرافق  من  وغريها  والألعاب  باملطاعم  العامة  احلدائق  لتزويد 

التي توفر �شبل الراحة لذوي الإعاقة.
الريا�شي  الطموح  نادي  ا�شتعداد  على  بالتاأكيد  بور�شلي  واختتمت 
لأع�شاء  وامل�شاعدة  العون  يد  املعاقني ملد  اأمور  اأولياء  وجمعية 

اللجنة يف اأي اأمر ي�شهم يف دعم هذه الفئة الغالية.

• رحاب بور�شلي

494 إصابة جديدة بـ»كورونا« 
وحالة وفاة واحدة 

»الشؤون«: تثبيت 35 موظفًا إشرافيًا
بالنابة  الجتماعية  ال�شوؤون  وزارة  وكيل  اأعلن 
م�شلم ال�شبيعي عن تثبيت 35 موظفًا اإ�رصافيًا يف 
اأق�شام ب�شتى  منا�شب مديرين ومراقبني وروؤ�شاء 

قطاعات الوزارة. 
منح  على  »حري�شون  �شحايف  ت�رصيح  يف  وقال 
للوائح  وفقًا  حقوقهم  امل�شتحقني  املوظفني 
اخلدمة  دي��وان  قبل  من  بها  املعمول  والنظم 
يف  ا�رصفيًا  موظفًا   35 تثبيت  مت  وعليه  املدنية 
املوظفني  �شوؤون  جلنة  اعتماد  عقب  منا�شبهم 

لال�شماء امل�شتحقة«. 
و10  م��دراء   5 بينهم  اإ�رصافيًا   35 »ال���  وا�شاف 
ق��رارات  اأن  مبينًا  ق�شم«  رئي�س  و20  مراقبني 
اخلدمة  جمل�س  ل��ق��رار  وفقا  ُات��خ��ذت  التثبيت 
املدنية رقم 25  لعام 2006 ب�ش�أن �رشوط �شغل 

الوظائف ال�رصافية بالوزارات. 
جمموعة  تثبيت  اعتماد  ب�شدد  ال��وزارة  اأن  وبنينّ 
العالن  �شيتم  امل�شتحقني  املوظفني  من  اأخ��رى 

عنها بنهاية ال�شبوع.

 494 ام�س  ال�شحة  وزارة  �شجلت 
كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�شابة 
امل�شتجد »كوفيد 19« يف ال�شاعات 

بذلك  لريتفع  املا�شية  ال�24 
اإجمايل عدد احلالت امل�شجلة يف 
مت  حني  يف   155335 اإل��ى  البالد 

ت�شجيل حالة وفاة واحدة لي�شبح 
امل�شجلة  الوفاة  حالت  جمموع 

حتى اأم�س 946 حالة.

• �شمو ويل العهد م�شتقبال �شمو ال�شيخ نا�رص املحمد

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو اأمري البالد ال�شيخ نواف الأحمد بق�رص بيان ظهر 
اأم�س ال�شيخة د. �شعاد ال�شباح، حيث اأهدت �شموه كتابا حمل عنوان 
»الكويت يف عهدي جابر بن عبدالله ال�شباح احلاكم الثالث »1814-

1859« و�شباح بن جابر ال�شباح احلاكم الرابع »1866-1859«.
كما ا�شتقبل �شاحب ال�شمو امري البالد ال�شيخ نواف الأحمد �شمو ال�شيخ 

نا�رص املحمد.

معهد األبحاث يطلق التقرير الخاص 
بزيارة وفد علمي كويتي لبريطانيا

ال�شفارة  مع  بالتعاون  العلمية  لالأبحاث  الكويت  معهد  قام 
اخلا�س  للتقرير  الر�شمي  بالإطالق  الكويت  لدى  الربيطانية 
بريطانيا  اإلى  الكويت  من  وفد  بها  قام  التي  العلمية  بالزيارة 

العام املا�شي.
وبحث  اخلربات  تبادل  اإلى  هدفت  الزيارة  تلك  اإن  املعهد  وقال 
من  الوقود  واإنتاج  الكيماويات  جمال  يف  العلمي  التعاون  �شبل 
النفايات ال�شلبة والحتبا�س احلراري وتلوث الرتبة وا�شتخدام 
اآخر  على  التعرف  اإل��ى  بالإ�شافة  الكربون  لتخزين  املكامن 

التقنيات لإنتاج طاقة نظيفة.

المشكلة بدأت منذ العام 2012

دت اأم�����س ح��رائ��ق »اإرح��ي��ة« و�شط  جت���دنّ
ان  خا�شة  املتابعني،  وذهول  ا�شتغراب 
امل�شوؤولة  اجلهات  اأعلنت  كما  احلريق 

بفعل فاعل.
البلدية  �شكلت   2012 ال��ع��ام  وم��ن��ذ 
ادت  التي  ال�شباب  على  للوقوف  جلنة 
جتميع  موقع  يف  احل��رائ��ق  ان��دلع  ال��ى 
ارحية  مبنطقة  امل�شتعملة  الط���ارات 
العاجلة  الت�شورات واملقرتحات  وو�شع 
جتميع  موقع  �شالمة  تاأمني  تكفل  التي 
الطارات امل�شتعملة باملنطقة يف الوقت 
وال�شوابط  الشش�ششرشوط  وو�شششششع  الششراهششن 
الالزمة  واحللول  الآلية  تت�شمن  التي 
الطارات  جتميع  موقع  او�شاع  ملعاجلة 
من  التي  الخ��ط��ار  وت��اليف  امل�شتعملة 
وال�شالمة  ال�شحة  على  توؤثر  ان  �شاأنها 
الق��رتاح��ات  وو�شع  ودرا���ش��ة  العامة، 
الط��ارات  من  التخل�س  بطرق  اخلا�شة 
من  منها  ال�شتفادة  وامكانية  امل�شتعملة 
املقرتحة،  او  املتاحة  المكانات  خالل 
قبل  م��ن  املتخذة  الج����راءات  ودرا���ش��ة 
باملوقع  املخت�شة  احلكومية  اجلهات 
الط���ارات  م��ن  بالتخل�س  واملتعلقة 
امل�شتعملة منذ تخ�شي�س املوقع مبنطقة 
ارح��ي��ة م��ع اي�����ش��اح اوج���ه اخل��ل��ل بها 
الالزمة ملعاجلتها لتاليف ذلك  واحللول 
اإجراءات  اأي  اتخاذ  يتم  مل  لكن  اخللل، 

ملنع هذه احلرائق.
عن  امل�شوؤولة  اجلهات  اأعلنت  وبعدها 
اأ�شباب  ملعرفة  حتقيق  جلنة  ت�شكيل 
حمافظة  يف  »ارح��ي��ة«  منطقة  ح��ري��ق 
البلدي  املجل�س  من  و�شتطلب  اجلهراء، 
عن  وبعيدة  بديلة  اأم��اك��ن  تخ�شي�س 
املرادم،  هذه  ملثل  املاأهولة  املناطق 
اآملة �رصعة تخ�شي�س هذه املواقع، ومل 

يتم اتخاذ اأي اإجراء.
العالقات  ادارة  ذكرت  اأم�س  حريق  وعن 
العامة والعالم بقوة الطفاء العام ان فرق 
قوة الطفاء العام متكنت من ال�شيطرة على 
اإرحية الذي ن�شب يف وقت  اإطارات  حريق 
فرق  باأن  مفيدة  اأم�س،  �شباح  من  �شابق 
الطفاء التي تعاملت مع احلادث من مراكز 
والعار�شية  والتحرير  احلرفية  اجلهراء 
ما  احلريق  م�شاحة  وبلغت  وال���ش��ن��اد، 
يقارب 5 اآلف مرت مربع وقد متكنت الفرق 
انت�شار  وعدم  احل��ادث  على  ال�شيطرة  من 

النريان لباقي الطارات.
اإ�شابات  اأي  احل��ادث  عن  ينتج  ومل  هذا 
ب�رصية وجار التحقيق ملعرفة مالب�شات 

احلادث.
وتواجد رئي�س قوة الطفاء العام الفريق 
احل��وادث  قيادة  غرفة  يف  املكراد  خالد 
الكربى مع نائب رئي�س قوة الطفاء العام 
البليهي�س  جمال  اللواء  املكافحة  لقطاع 

لالطالع على جمريات احلادث.

»إرحية«... حرائق تتجدد

• �شمو الأمري يت�شلم كتابا من د. �شعاد ال�شباح • �شاحب ال�شمو م�شتقبال �شمو ال�شيخ نا�رص املحمد

• حريق اإرحية

• اأثناء املكافحة

ولي العهد استقبل ناصر المحمد 
ا�شتقبل �شمو ويل العهد ال�شيخ م�شعل الأحمد بق�رص بيان �شباح اأم�س �شمو ال�شيخ نا�رص املحمد. 

وزارة التربية... األولى عالميًا بمؤشر 
النظام واألمان في المدارس

قال وكيل وزارة الرتبية لقطاع البحوث الرتبوية واملناهج ومدير 
حلت  الكويت  ان  دب�شة  �شالح  التعليم  لتطوير  الوطني  املركز 
باملركز الأول عامليا يف موؤ�رص توافر النظام والأمان يف املدار�س 
وفقا لدرا�شة اجرتها »تيمز« العاملية لطلبة ال�شف الثامن يف مادة 

الريا�شيات وبن�شبة بلغت %77.
وا�شاف ان الكويت حلت يف املركز الثاين عامليا يف مادة العلوم 

بن�شبة بلغت ٪75.
وا�شار الى م�شاركة الكويت بالدرا�شات الدولية لتقييم نظام التعليم 
 »IEA« مع ت�شليط ال�شوء على ارتفاع نتائج الكويت واإ�شادت منظمة

ب�لتزام الكويت ب�ملع�يري وال�رشوط الدولية.



امل��ه��م��ل��ة«  »امل���رك���ب���ات  اأدت 
اإل��ى  و»ال�����س��ك��راب«  واملن�سية 
ع��رق��ل��ة ح��رك��ة امل����رور داخ��ل 
خا�سة  ال�سكنية،  امل��ن��اط��ق 
ي�ؤدي  ال�سكل  بهذا  اإهمالها  ان 
الرتكاب اجلرائم من قبل �سعاف 

النف��س.
فقد يق�م �سخ�س ما بفتح ل�حة 
اأرقام ال�سيارة املهملة وتركيبها 
جرمية  وارت��ك��اب  �سيارته  على 
امل�س�ؤولية  وتقع  عق�بة  دون 
املهملة  ال�سيارة  م��ال��ك  على 
وبالتايل البد اأن تتحمل اجلهات 
نقل  جتاه  م�س�ؤولياتها  املعنية 

هذه ال�سيارات.
املهملة  ال�سيارات  وج�د  ان  كما 
خالل  م��ن  ك��ب��را  خ��ط��را  يعترب  
�سعفاء  بع�س  م��ن  ا�ستغاللها 

النف��س لتك�ن خمباأ لهم للقيام 
املمن�عات  وو�سع  بال�رسقات 
مل��روج��ي اخل��م���ر وامل��خ��درات 
اأي  االأهايل عن  اأن يبلغ  اذ يجب  
عن  تزيد  مل��دة  تت�قف  �سيارة 

ال�سكنية  املناطق  يف  ايام  ثالثة 
كما ان  هذه تعترب ظاهرة خطرة 

ومظهرا غر ح�ساري. 
الثقيلة  املركبات  وج���د  ويعد 
من  ال�سكنية  امل��ن��اط��ق  داخ���ل 

منها  تعاين  التي  امل�ساكل  ابرز 
الى  باال�سافة  املعنية  اجلهات 
�سكان املنطقة ال�سيما ان وج�دها 
قاطني  يعترب خطرا حقيقيا على 
القان�ن  ان  حيث  املناطق  تلك 

مثل  وج�د  بعدم  و�رسيح  وا�سح 
داخ��ل  الثقيلة  ال�سيارات  ه��ذه 
يتم  ل��ذل��ك  ال�سكنية  امل��ن��اط��ق 
اإذا  خ�س��سًا  ف�ري  ب�سكل  رفعها 
وردت �سك�ى من اأهايل املنطقة. 

انتع�س جمددًا الطلب على »الروبيان« يف �س�ق 
ال�سمك مبنطقتي �رسق واملباركية، حيث عاد 
متديد  بعد  ال�س�ق  الى  الك�يتي«  »الروبيان 

م��سم �سيد الروبيان.
ان  ال�سمك  �س�ق  يف  الباعة  من  ع��دد  وق��ال 
الروبيان  حاليًا  يزاحم  الك�يتي  الروبيان 
اجلهات  ان  باعتبار  واالإي���راين  الباك�ستاين 
املعنية قامت بتمديد فرتة امل��سم، وهذا ما 
القى ارتياحًا بني حمبي الروبيان، خا�سة ان 

م��سم �سيد الروبيان ينتهي يف االأول من يناير 
من كل عام ويحظر �سيده يف املياه االإقليمية 

الك�يتية.
على  يزداد  امل�ستهلكني  قبل  من  الطلب  وكان 
فرتة  اثناء  واالي��راين  الباك�ستاين  الروبيان 

حظر الروبيان الك�يتي.
احتاد  مطالب  تفهمت  الزراعة  هيئة  وكانت 
ال�سيادين وقامت بتمديد م��سم الروبيان الى 

االأول من فرباير املقبل ا�س�ة بدول اجل�ار.

• �سالل روبيان • اأكواد

• كل الأنواع
• روبيان
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• �سوق ال�سمك

إهمالها بهذا الشكل يؤدي إلى ارتكاب الجرائم من قبل ضعاف النفوس

المركبات المهملة تعرقل حركة المرور داخل المناطق

تمديد موسم صيده أنعش حركة البيع

كيلو الروبيان الكويتي يتجاوز حاجز الـ9 دنانير... مجدداً
)ت�س�ير ف�ؤاد ال�سيخ(

»البلدية«: الكشف 
على 1210 محالت وتوجيه 

350 إنذاراً في األحمدي
الدب��س  م.�سع�د  االأحمدي  حمافظة  بلدية  فرع  مدير  قال 
االأن�سطة  كافة  على   امليدانية  اجل���الت  تكثيف  مت  ان��ه 
واملطاعم  واملقاهي  والبقاالت  باملجمعات  التجارية 
ال�سحية  ال�سلطات  بتعليمات  العاملني  التزام  من  للتاأكد 
باتخاذ االإجراءات والتدابر ال�قائية واالحرتازية بارتداء 
وجتنب  للحد  اجل�سدي  والتباعد  والكمامات  القفازات 
انت�سار فرو�س ك�رونا ف�سال عن التاأكد من التزامهم بل�ائح 

واأنظمة البلدية.  
الفريق  نفذها  التي  التفتي�سية  اجل���الت  اأن  اإل��ى  واأ�سار 
 350 ت�جيه   عن  اأ�سفرت  املحافظة  بلدية  بفرع  الرقابي 
اال�ستثماري  بال�سكن  لبقاالت  وتعهدا  واإن���ذارا  تنبيها 
واالأ�س�اق امل�ازية واملطاعم  ف�سال عن الك�سف على 1210 
خمالفات   205 خمالفة  ملحالت،   131 وحترير  حمالت 

الأن�سطة متن�عة اإلى جانب رفع 38 ل�حة اإعالنية . 

 • رفع اإحدى ال�سيارات • �سيارة  مهملة
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اقتصادية
شؤون

 اأغلقت بور�صة الكويت تعامالتها 
ال�صوق  موؤ�رش  ارتفاع  على  اأم�س 
م�صتوى  ليبلغ  نقطة   25.7 العام 
5645.06 نقطة بن�صبة �صعود بلغت 
اأ�صهم  كمية  ت��داول  ومت   .%0.46
بلغت 309.5 ماليني �صهم متت عرب 
11259 �صفقة نقدية بقيمة 45.04 
مليون   148.6 »نحو  دينار  مليون 
ال�صوق  م��وؤ���رش  وارت��ف��ع  دوالر«. 
3.8 نقاط ليبلغ م�ستوى  الرئي�صي 
�صعود  بن�صبة  نقطة   4613.46
بلغت 0.08% من خالل كمية اأ�صهم 
بلغت 230.5 مليون �صهم متت عرب 
 15.4 بقيمة  نقدية  �صفقة   6611
مليون   50.8 »نحو  دينار  مليون 
ال�صوق  موؤ�رش  ارتفع  كما  دوالر«. 
م�صتوى  ليبلغ  نقطة   36.41 االأول 
�صعود  بن�صبة  نقطة  80ر6168 
بلغت 0.59% من خالل كمية اأ�صهم 
عرب  متت  �صهم  مليون   78.9 بلغت 
مليون   29.6 بقيمة  �صفقة   4648
دوالر«.  مليون   97.6 »نحو  دينار 
نحو   »50 »رئي�صي  موؤ�رش  وارتفع 

6.02 نقاط ليبلغ م�ستوى 4723.09 
 %0.13 بلغت  �صعود  بن�صبة  نقطة 
من خالل كمية اأ�صهم بلغت 112.12 
�صفقة   3839 �صهم متت عرب  مليون 
دينار  ماليني   9.9 بقيمة  نقدية 
وكانت  دوالر«.  مليون   32.6 »نحو 
ال�����رشك��ات االأك����ر ارت��ف��اع��ا هي 
و»متحدة«  و»ا�صتهالكية«  »اأرك��ان« 
و»ال��ت��خ�����ص��ي�����س« اأم����ا ���رشك��ات 
و»جت��ارة«  و»بيتك«  متحد«  »اأهلي 
تداوال  االأك��ر  فكانت  و»اأجيليتي« 

»جت��ارة«  ���رشك��ات  كانت  ح��ني  يف 
و»انوف�صت«  و»اأ�صيكو»  و»نابي�صكو» 

االأكر انخفا�صا.
ارتفاعها  الكويت  بور�صة  ووا�صلت 
التوايل،  على  جل�صة  لرابع  ام�س 
حيث �صعد موؤ�رشها العام %0.46، 
اأعلى  بوترية  االأول  ال�صوق  وارتفع 
املوؤ�رشان  و�صجل   ،%0.59 مبعدل 
الرئي�صي و»رئي�صي 50« منوًا بن�صبة 
الرتتيب.  على  و%0.13   %0.08
اأم�س  ال��ت��داوالت  حركة  وتباينت 
هبطت  حيث  الكويتية،  بالبور�صة 

اإلى  لت�صل   %6.8 بنحو  ال�صيولة 
 48.30 مقابل  دينار  مليون   45.04
بينما  ام�����س،  اأول  دي��ن��ار  مليون 
لت�صل   %18.4 االأح��ج��ام  ارتفعت 
مقابل  �صهم  ماليني   309.51 اإل��ى 
261.51 مليون �صهم بجل�صة االثنني 
 9 م��وؤ���رشات  و�صجلت  امل��ا���ص��ي، 
ب�صدارة  اأم�س  ارتفاعًا  قطاعات 
ن�صبته  بنمو  اال�صتهالكية  ال�صلع 
فقط،  قطاعان  هبط  فيما   ،%0.94
وت��راج��ع  وال��غ��از  ال��ن��ف��ط  االأول 
التكنولوجيا  وال��ث��اين   ،%2.07

وج��اء   .%1.43 بنحو  وانخف�س 
القائمة  راأ���س  على  »اأرك���ان«  �صهم 
ُمرتفعًا  امُلدرجة  لالأ�صهم  اخل�رشاء 
�صهم  ت�صدر  بينما   ،%18.28 بنحو 
»جتارة« القائمة احلمراء ُمرتاجعًا 
�صهم  وح��ق��ق   .%19.31 بن�صبة 
تداول  حجم  اأن�صط  اأي�صًا  »جتارة« 
 70.92 بلغت  بكميات  بال�صوق 
ماليني   3.46 بقيمة  �صهم  مليون 
دينار، فيما �صجل �صهم »اأهلي متحد 
بقيمة  �صيولة  اأن�صط  البحرين«   -
5.72 ماليني دينار ُمرتفعًا %3.72.

•  م�صتثمرون يتابعون التداوالت ببور�صة الكويت

اللون األخضر يزين مؤشرات بورصة الكويت
في تداوالت منتصف األسبوع

النفط والغاز والتكنولوجيا خالفت االتجاه الصعودي

الدينار يستقر أمام الدوالر... 
وينخفض مقابل اإلسترليني

دياب: السوق عّوض خسائر 
األسابيع الثالثة السابقة

البحوث  اإدارة  رئي�س  نائب  قال 
اال�صتثمارية  واال�صرتاتيجيات 
ب�رشكة »كامكو اإنف�صت« رائد دياب، 
ا�صتعادت  الكويت  بور�صة  اإن 
التي  خ�صائرها  وعو�صت  زخمها 
الثالثة  االأ�صابيع  يف  بها  منيت 
اأن  يبدو  اأنه  واأو�صح،  ال�صابقة. 
البدء  بعد  وذلك  ا�صتقرارًا  هناك 
وا�صتقرار  التطعيم  بعمليات 
على  وال�صيطرة  االإ�صابات  ع��دد 
»كوفيد  كورونا  فريو�س  انت�صار 

ب��االإج��راءات  اال�صتمرار  مع   »19
ال�صالالت  من  خوفًا  االح��رتازي��ة 
للفريو�س.  اجل��دي��دة  املتحورة 
النفط  اأ�صعار  ارتفاع  اأن  واأ�صاف 
منذ  ي�صهدها  مل  م�صتويات  اإل��ى 
اإيجابي  اأث��ر  له  ك��ان  اأ�صهر  ع��دة 
امل�صتثمرين.  معنويات  على 
�صتتجه  دياب،  بح�صب  ذلك،  اإلى 
املالية  النتائج  اإل��ى  االأن��ظ��ار 
عن  املدرجة  والبنوك  لل�رشكات 
حيث   ،2020 امل��ال��ي��ة  ال�صنة 

على  القطاعات  من  الكثري  عانت 
اأزمة تف�صي جائحة كورونا  �صوء 
�صاحبته  التي  االإغ��الق  وعمليات 
االقت�سادي.  الن�ساط  وت��راج��ع 
الو�صع  على  ال�صيطرة  مع  لكن 
ال�صحي والبدء باإعالن العديد من 
التو�صل  عن  املطورة  ال�رشكات 
اإل���ى ل��ق��اح��ات ف��ع��ال��ة، ب���داأت 
من  الثاين  الن�صف  يف  ال�رشكات 
اأنفا�سها  التقاط  املن�رصم  العام 

والتعايف تدريجيًا من االأزمة.

»مارك كوبان«: تداول العمالت المشفرة 
يذكرني بفقاعة »دوت كوم«

األسهم اليابانية عند أعلى 
مستوياتها في 3 عقود

ارتفع املوؤ�رش نيكي الياباين ليغلق 
عقود  ثالثة  يف  م�صتوى  اأعلى  عند 
اأم�س، اإذ قادت اأ�صهم �رشكات �صناعة 
ذكر  تقرير  بف�سل  الن�ساط  العقاقري 
لالأدوية  ت�صوغاي  ت�صنعه  عقارا  اأن 
كوفيد-19،  مر�صي  عالج  يف  فعال 
اإلى   %0.09 نيكي  املوؤ�رش  و�صعد 
اأن تعافى من  28164.34 نقطة بعد 
مبكر،  وقت  يف  �صجلها  انخفا�صات 
بينما ارتفع املوؤ�رش توبك�س االأو�صع 
1857.94 نقطة.  اإلى   %0.16 نطاقا 
وقفز �صهم ت�صوغاي لالأدوية %5.91 
عقار، مما  فعالية  عن  اأنباء  بف�صل 

�رشكات  م��وؤ���رش  تعزيز  يف  �صاهم 
 .%1.68 لالرتفاع  االأدوي��ة  �صناعة 
كما ربحت �رشكات اأخرى مثل تاكيدا 
لالأدوية واإي�صاي و�صيونوغي اآند كو 
و%3.38.   %1.95 بني  ي��رتاوح  ما 
�صهم  رب��ح  االأخ���رى،  االأ�صهم  وب��ني 
بعد   %1.36 بنك  �صوفت  جمموعة 
من  ج��زءا  تديره  �صندوق  ب��اع  اأن 
مقابل  تكنولوجيز  اأوبر  يف  ح�صته 
ملياري دوالر. و�صعدت اأ�صهم اأ�صباه 
طلب  احتماالت  بف�صل  املو�صالت 
�صهم  اأ�صاف  اإذ  الرقائق،  اأقوى على 
و�صعد   %0.29 اإل��ك��رتون  طوكيو 

 .%3.29 كيميكال  �صني-اإيت�صو  �صهم 
�صناعة  ���رشك��ات  اأ�صهم  وخالفت 
اأن  بعد  العام،  االجت��اه  ال�صيارات 
قالت تويوتا موتور وهوندا موتور 
ال�صيارات  اإنتاج  �صتقل�صان  اإنهما 
اأ�صباه  نق�س  ب�صبب  ال��ع��ام  ه��ذا 
تويوتا  �صهم  وتراجع  املو�صالت. 
0.59% وتراجع �صهم هوندا %1.55. 
املوؤ�رش  على  اأداء  االأ�صهم  اأقل  وكان 
اآند  30 هو نيبون تليغراف  توبك�س 
وتاله   %2.54 هبط  ال��ذي  تليفون 
الذي  هولدينغز  اآي  اآند  �صيفن  �صهم 

خ�رش %2.08.

مع صعود شركات صناعة العقاقير

اأم��ام  اأم�����س،  ال��دي��ن��ار،  ���رشف  �صعر  ا�صتقر 
اجلانب  وعلى  عربية.  عمالت  و5  ال��دوالر، 
االآخر، ارتفع الدينار مقابل 3 عمالت اأجنبية، 
بينما انخف�س اأمام اجلنيه االإ�صرتليني وحيدا، 
وذلك عن م�صتويات اأول ام�س، وعامليا، ا�صتقر 
موؤ�رش الدوالر خالل تعامالت اأم�س، و�صط اإعالن 
حالة طوارئ يف العا�صمة »وا�صنطن« وتراجع 
القيا�صية  م�صتوياتها  من  االأمريكية  االأ�صهم 
خالل تداوالت االثنني املا�صي، وا�صتقر موؤ�رش 
االأمريكية  العملة  اأداء  يقي�س  -الذي  ال��دوالر 
اأمام �صلة من �صت عمالت رئي�صية- عند 90.43 
نقطة، وا�صتقرت العملة االأوروبية عند 1.2156 
اأمام  الربيطانية  العملة  ارتفعت  فيما  دوالر، 
م�صجلة   %0.2 بنحو  االأم��ريك��ي��ة  نظريتها 
اليابانية  العملة  وا�صتقرت  دوالر.   1.3551
تراجعت  فيما  ين،   104.17 عند  الدوالر  اأمام 
العملة االأمريكية اأمام نظريتها ال�صينية بنحو 

0.3% م�صجلة 6.4631 يوان. 

�رشح امللياردير »مارك كوبان« باأن تداوالت عملة البيتكوين وغريها 
من العمالت امل�صفرة يذكره بفقاعة اأ�صهم االإنرتنت »فقاعة دوت كوم« 
يف نهاية ت�صعينيات القرن املا�صي. و�صجلت اأ�صهم �رشكات االإنرتنت 
قبل  املا�صي  القرن  نهاية  يف  حادًا  ارتفاعًا  املتحدة  الواليات  يف 
انحدارها نحو ال�صوق الهابط يف بداية القرن احلايل. وقال »كوبان« 
امل�صفرة  العمالت  ت��داول  متابعة  »عند  »تويرت«:  على  تغريدة  يف 
واالإيريوم  البيتكوين  اأن  اأعتقد  االإنرتنت،  اأ�صهم  ت�صبه متامًا  فاإنها 
وعددا قليال من تلك العمالت �صتكون م�صابهة لالأ�صهم التي جنت من 
انفجار فقاعة دوت كوم مثل اأمازون دوت كوم واآيباي«. ورغم ذلك اأكد 
»كوبان« اأن الكثري من العمالت امل�صفرة لن تتمكن من املحافظة على 
اأدائها املرتفع حاليًا، م�صريًا اإلى اأن ن�صيحته يف ذلك هي كيفية تعلم 
ارتفاع حتققه  الأي  التربير  يحاولون  اأن اخلرباء  واأو�سح  التحوط. 
العمالت امل�صفرة مثلما كان يحدث خالل فقاعة »دوت كوم«، موؤكدًا 
اأن تلك العمالت مثل الذهب تعتمد على العر�س والطلب. وارتفعت 
البيتكوين اأعلى 36 األف دوالر خالل تعامالت الثالثاء، وزادت بنحو 

9.1% اإلى 36.07 األف دوالر.
•  مارك كوبان

»المركزي«: طرح سندات بقيمة 240 
مليون دينار بمعدل عائد 1.25 %

الشركات الصينية تتخلف عن سداد 
سندات بـ30 مليار دوالر في 2020

المؤشرات الصينية ترتفع.. و»شنغهاي 
المركب« يقفز بأكثر من 2 %

»دويتشه بنك« أكبر مقرضي ترامب 
يقرر وقف التعامل معه في المستقبل

»المركزي الُعماني«: إصدار أذون 
خزانة بقيمة 37 مليون ريال

املركزي  الكويت  بنك  ط��رح 
مقابل  وت��ورق  �صندات  اأم�س 
دي��ن��ار،  مليون   240 بقيمة 
 .%1.25 ع���ائ���د  ومب���ع���دل 
املن�صورة  البيانات  وح�صب 
تغطية  متت  امل��رك��زي،  على 
مرة،   11.34 بواقع  االإ�صدار 
الطلب عليه  اإجمايل  باأن  علمًا 
وبلغ  دينار.  مليار   2.72 بلغ 
اأجل تلك ال�صندات 3 اأ�صهر، اإذ 
 ،2021 اأبريل   13 يف  ت�صتحق 
وذلك وفق املركزي. وتتوافق 
طرح  اآخ��ر  مع  االإ���ص��دار  قيمة 

احلايل  يناير   5 يف  للمركزي 
اأ�صهر،   6 اأج��ل��ه  بلغ  وال���ذي 
 .%1.375 ع��ائ��د  ومب��ع��دل 
اأداة  هي  ال�صندات  اأن  ُيذكر 
دي���ن ت�����ص��دره��ا احل��ك��وم��ات 
الدولة  وتلتزم  لالقرتا�س، 
يف  مل�صرتيها  قيمتها  بدفع 
فائدة.  مع  اال�صتحقاق  تاريخ 
تتيح  عملية  هي  التوريق  اأما 
من  للموؤ�ص�صات جمع جمموعة 
ديون  اأو  لها  م�صتحقة  اأم��وال 
وحتويلها الأوراق مالية ميكن 

التداول عليها.

تخلف  حاالت  قيمة  اإجمايل  بلغ 
�صداد  عن  ال�صني  يف  ال�رشكات 
م�صتوى   2020 يف  ال�����ص��ن��دات 
ب��اأن  توقعات  و�صط  قيا�صيا، 
ال�صعودي  اجت��اه��ه��ا  ت��وا���ص��ل 
وفقًا  وذل��ك  احل��ايل،  العام  يف 
مار�صنت�س  »ت�صينا  لبيانات 
���ص��ي��ك��ي��ورت��ي��ز««. وب��ح�����ص��ب 
�رشكة   39 تخلفت  البيانات، 
بقيمة  �صندات  �صداد  عن  �صينية 
وهو   2020 يف  دوالر  مليار   30
عن   %14 ارت��ف��اع��ًا  مي��ث��ل  م��ا 
واأ���ص��ارت   .2019 م�صتويات 
حاالت  قيمة  اأن  اإل��ى  البيانات 
 137 بلغت  املحلية  االإع�����ص��ار 
مليار يوان »21 مليار دوالر« وهو 
ما ميثل تراجعًا عن م�صتوى 142 
قيمة  اأما   ،2019 يف  يوان  مليار 
الديون  التخلف عن �صداد  حاالت 

مليارات   8.6 فبلغت  خارجيًا 
عن  ارتفاعًا  ميثل  ما  وهو  دوالر 
يف  دوالر  مليارات   3.9 م�صتوى 
وا�صتحوذت  له.  ال�صابق  العام 
التكنولوجي  القطاع  ���رشك��ات 
التخلف  ح��االت  م��ن   %28 على 
فيما  حمليًا،  ال�صندات  �صداد  عن 
يف  امل�صىتهلكني  ق��ط��اع  ج��اء 
املايل  القطاع  ثم  الثاين  املركز 
الثالثة. وقال حملل  يف املرتبة 
مار�صنت  »ت�صينا  لدى  االئتمان 
املركزي  البنك  اإن  �صيكيورتيز« 
�صينفذ �صيا�صات نقدية اأكر حكمة 
مزيدا  واأن  احل���ايل،  ال��ع��ام  يف 
�سغوط  تواجه  قد  ال�رصكات  من 
اآجال  ارتفاع  ومع  متويل  اإع��ادة 
اال�صتحقاق �صتزيد كميات حاالت 
بني  ما  يرتاوح  مب�صتوى  التعر 
10% و 30% عن العام املا�صي.

بعد  اأم�س،  تداوالت  ختام  ال�صينية يف  املوؤ�رشات  ارتفعت 
اأكرب تراجع لها منذ ثالثة اأ�صابيع خالل اجلل�صة ال�صابقة، 
الطريان  قطاع  اأ�صهم  وارتفعت  الطريان.  قطاع  من  مدعومة 
حركة  لتعايف  هدًفا  املدين  الطريان  هيئة  حددت  بعدما 
خالل  الوباء  قبل  ما  م�صتويات  اإلى   %90 بن�صبة  الركاب 
جديدة  قيوًدا  ال�صينية  ال�صلطات  وفر�صت  احلايل،  العام 
ام�س،  »بكني«  بالعا�صمة  املحيطة  املناطق  على  لالإغالق 
االأمر الذي من �صاأنه حتجيم حركة 4.9 ماليني مواطن �صيني 
ب�صبب خماوف تف�صي موجة ثانية يف الدولة من�صاأ الوباء. 
بنحو  ام�س  تعامالت  ختام  يف  املركب«  »�صنغهاي  وارتفع 
املركب«  »�سنت�سن  ارتفع  كما  نقاط،   3608 م�صجاًل   %2.2
 »300 اآي  اإ�س  »�صي  موؤ�رش  واأغلق  نقطة،   2420 عند   %1.9
مرتفًعا 2.9% عند 5596 نقطة بالًغا اأعلى م�صتوى له منذ 
2008. وارتفعت العملة ال�صينية اأمام الدوالر بنحو %0.3 

م�صجلة 6.4660 يوان.

قال دويت�صه بنك اإنه قرر عدم اإجراء اأن�صطة يف امل�صتقبل مع الرئي�س 
االأمريكي دونالد ترامب اأو �رشكاته، وذلك يف اأعقاب هجوم اأن�صاره 
على مبنى الكونغر�س االأمريكي. ويعترب دويت�صه بنك هو اأكرب مقر�س 
احلكومي  االأخالقيات  ملكتب  ترامب  اإف�صاحات  تفيد  اإذ  لرتامب، 
للبنك  امل�صتحقة  القرو�س  قيمة  ب��اأن  بنكية  وم�صادر  االأمريكي 
ميتلكها  التي  ال�رشكات  ملجموعة  مظلة  وهي  ترامب،  منظمة  على 
 340 تبلغ حوايل  عليها حاليا جناله،  وي�رشف  االأمريكي  الرئي�س 
تاميز  نيويورك  �صحيفة  عنها  ك�صفت  التي  اخلطوة  دوالر،  مليون 
نقال عن م�صدر مطلع على نهج التفكري يف البنك تاأتي يف وقت دعا 
فيه بنك �صيجنت�رش ترامب اإلى اال�صتقالة. وقال بنك �صيجنت�رش على 
موقعه االإلكرتوين »ا�صتقالة الرئي�س.. هي االأ�صلح الأمتنا وال�صعب 
االأمريكي«. وامتنع متحدث با�صم دويت�صه بنك عن التعقيب اأم�س على 
تقرير نيويورك تاميز. ومل ترد منظمة ترامب حتى االآن على ر�صالة 
بالربيد االإلكرتوين تطلب التعليق خارج �صاعات العمل املعتادة، 

كما مل يرد املكتب ال�صحايف للبيت االأبي�س على ات�صاالت هاتفية.

اأ�صدر البنك املركزي الُعماين 
بقيمة  حكومية  خزانة  اأذون 
 95.85« ري���ال  م��ل��ي��ون   37
اإجمايل  متثل  دوالر«،  مليون 
واأو�صح  املطروح.  االإ���ص��دار 
املركزي يف بيان على موقعه 
الأجل  االإ���ص��دار  اأن  الر�صمي، 
اليوم  م��ن  ب���دءًا  ي��وم��ًا،   91
اأب��ري��ل   14 االرب��ع��اء وح��ت��ى 
املركزي،  وبح�صب  املقبل. 
املقبول  ال�صعر  متو�صط  بلغ 
99.798 ريال لكل 100 ريال، 
مقبول  �صعر  اأق��ل  ك��ان  فيما 
99.795 ريال لكل 100 ريال، 
اخل�صم  �صعر  متو�صط  وبلغ 
ومب��ت��و���ص��ط   ،%0.81087
واأ�صار   .%0.81251 العائد 
الفائدة  �صعر  اأن  اإلى  البيان 
ال�رشاء  اإع��ادة  عمليات  على 

الُعماين  املركزي  البنك  مع 
االأذون  تلك  على  »ال��ري��ب��و» 
�صعر  ي��ب��ل��غ  ف��ي��م��ا   ،%0.5
املركزي  البنك  م��ع  اخل�صم 
اخلزانة  اأذون  ت�صهيالت  على 
وتعترب  نف�صها.  للفرتة   %1
مالية  اأداة  اخل��زان��ة  اأذون 
االأجل  ق�صرية  لفرتة  م�صمونة 
ي�����ص��دره��ا ال��ب��ن��ك امل��رك��زي 
عن حكومة  بالنيابة  الُعماين 
منافذ  ل��ت��وف��ري  ال�����ص��ل��ط��ن��ة 
التجارية  للبنوك  ا�صتثمارية 
املرخ�صة. واأذون اخلزانة من 
اأدوات الدين احلكومية ق�صرية 
من  اآجالها  وت��رتاوح  االأج��ل، 
وتتميز  ع��ام،  اإل��ى  اأ�صهر   3
دون  فيها  الت�رشف  ب�صهولة 
خل�صائر،  حاملها  تعر�س  اأن 

وتباع ب�صعر خ�صم.

•  �صعار البنك املركزي الُعماين

تداوالت العقارات في قطر ترتفع 128 % خالل ديسمبر
قفزت قيمة تداوالت العقارات يف دولة قطر خالل �صهر دي�صمرب 2020 بن�صبة 
128.15% على اأ�صا�س �صهري، وذلك ح�صب الن�رشة ال�صهرية ال�صادرة عن 
وزارة العدل اأم�س. و�صجلت التداوالت العقارية يف دولة قطر خالل ال�صهر 
املا�صي 5.43 مليارات ريال، مقارنة ب�2.38 مليار ريال يف �صهر نوفمرب 
دي�صمرب  486 �صفقة عقارية خالل  البيانات ت�صجيل  واأظهرت   .2020 عام 
 504 ال�صابق والبالغ  3.57% عن م�صتواها يف نوفمرب  املا�صي، برتاجع 
التداوالت  قيمة  حيث  من  البلديات  قائمة  الدوحة  وت�صدرت  �صفقات. 
 829.58 بنحو  الريان  وتبعتها  ري��ال،  مليارات   3.95 بقيمة  العقارية 
مليون ريال، ثم الظعاين ب�299.99 مليون ريال، والوكرة بواقع 143.18 
مليون ريال. وبلغت قيمة التداوالت ببلدية اأم �صالل 129.31 مليون ريال، 
و�صجلت بلدية اخلور والذخرية تداوالت بقيمة 43.27 مليون ريال، و�صجلت 
بلدية ال�صمال تداوالت ب� 38.62 مليون ريال، بينما �صجلت بلدية ال�صحانية 
تداوالت بقيمة 1.70 مليون ريال. ومن حيث موؤ�رش عدد ال�صفقات، اأظهرت 
هي  املبيعة  العقارات  لعدد  ن�صاًطا  البلديات  اأكر  اأن  التداول  موؤ�رشات 
بلدية الريان بن�صبة 26%، تلتها الدوحة بن�صبة 24%، ثم بلدية الظعاين 
بن�صبة 20%، وبلديتا اأم �صالل والوكرة بن�صبة 10% لكل منهما، وبلديتا 

اخلور والذخرية وال�صمال ب�5% لكل منهما. 
ل�صهر  مبيعة  عقارات   10 قيمة  اأعلى  ت�صجيل  عن  التداول  حجم  وك�صف 
بلدية  يف  وعقارين  الدوحة  بلدية  يف  عقارات   8 �صجلت  حيث  دي�صمرب، 
املا�صي،  ال�صهر  خالل  الرهونات  معامالت  حجم  يخ�س  وفيما  الريان. 
فقد بلغ عدد معامالت الرهن التي متت خالل ال�صهر 113 معاملة، بقيمة 
اللوؤلوؤة  التداول مبنطقة  6.56 مليارات ريال. وبالن�صبة حلركة  اإجمالية 
والق�صار، فقد بلغ عدد ال�صفقات امل�صجلة خالل �صهر دي�صمرب املا�صي نحو 
336 �صفقة للوحدات ال�صكنية التي �صملتها عمليات البيع وال�رشاء، بقيمة 

اإجمالية 804.80 ماليني ريال. •  عقارات يف دولة قطر على كورني�س الدوحة
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بريطانيا: متاجر التجزئة تمر بأسوأ عام منذ 1995
يف  التجزئة  متاجر  احت��اد  ع��ن  ���ص��ادر  تقرير  اأظ��ه��ر 
العام  خالل  �صجلت  التجزئة  متاجر  اأن  اأم�س  بريطانيا 
ب�صبب  بياناتها  ر�صد  بدء  منذ  لها  عام  اأ�صواأ  املا�صي 
اأن  االحت��اد  وذكر  امل�صتجد،  كورونا  فريو�س  جائحة 
بن�صبة  بريطانيا  التجزئة تراجعت يف  اإجمايل مبيعات 
0.3% خالل العام املا�صي وهو اأ�صواأ اأداء �صنوي منذ بدء 

ت�صجيل هذه البيانات عام 1995.
العام  خالل  بريطانيا  يف  االأغذية  مبيعات  وارتفعت   
املا�صي بن�صبة 5.4% يف حني تراجعت مبيعات ال�صلع 
اإجمايل  وارت��ف��ع  �صنويا.   %5 بن�صبة  الغذائية  غري 

 %1.8 بن�صبة  املا�صي  دي�صمرب  خالل  التجزئة  مبيعات 
�صنويا، يف حني ارتفعت املبيعات بعد و�صع املتغريات 

املو�صمية يف احل�صاب بن�صبة %4.8.
من ناحيته قال بول مارتن، رئي�س ق�صم اأ�صواق التجزئة 
االقت�صادية،  لال�صت�صارات  كيه.بي.اإم.جي  �رشكة  يف 
الغذائية  وامل��واد  اال�صتهالكية  ال�صلع  م�صرتيات  اإن 
امليالد  عيد  مو�صم  يف  الت�صوق  قوائم  راأ�س  على  كانت 
بالن�صبة  احلال  عك�س  على  تاريخية  منو  معدالت  مع 
ملبيعات االأزياء واالإك�ص�صوارات ومنتجات التجميل التي 

�صهدت تراجعا باأكرث من %10.

العدد )4333( األربعاء 13 يناير 2021

قال البنك الدويل اإنه �صي�صتثمر ما يزيد على خم�صة مليارات 
يف  للم�صاعدة  املقبلة  اخلم�س  ال�صنوات  مدار  على  دوالر 
اأثناء تعافيها من  اأفريقية  11دولة  العي�س يف  تعزيز �صبل 

جائحة كوفيد-19. 
اال�صتثمار  اإن  مالبا�س  ديفيد  ال��دويل  البنك  رئي�س  وق��ال 
�صي�صاعد يف حت�صني حياة النا�س بينما تتعايف تلك الدول 
من كوفيد-19 وتتعامل مع تاأثري فقدان التنوع البيولوجي 
�صت�صتفيد  االأموال  اإن  بيان  يف  البنك  وقال  املناخ.  وتغري 

منها دول منطقة ال�صاحل وبحرية ت�صاد والقرن االأفريقي.
الزراعة  يف  تدخالت  لتمويل  ا�صتخدامها  �صيجري  واالأموال 
واملياه وتنمية املجتمعات واالأمن الغذائي وحت�صني البنية 

التحتية والطاقة املتجددة.
النقد والبنك الدوليني،  اأكد �صندوق  اأبريل املا�صي،  ويف 
دوالر  مليار   57 اإلى  ي�صل  ما  ر�صدوا  ر�صميني  مقر�صني  اأن 
يف �صورة قرو�س ومنح الأفريقيا يف 2020 من اأجل م�صاعدة 

القارة يف جهودها للت�صدي جلائحة فريو�س كورونا.
مع  بالفيديو  موؤمتر  عقب  �صدر  م�صرتك  بيان  يف  واأ�صافا، 
18 مليار دوالر  اأكرث من  اأن هذا الدعم ي�صمل  اأفارقة،  قادة 

قدمته املوؤ�ص�صتان الدوليتان.
ويف اأكتوبر املا�صي، قال �صندوق النقد اإن اأفريقيا تواجه 
الر�صميني  املقر�صني  التزامات  الأن  التمويل  يف  فجوة 
االحتياجات  رب��ع  من  اأق��ل  تغطي  الدولية  واملوؤ�ص�صات 
املتوقعة. واأ�صاف« حتتاج الدول االأفريقية 1،2 تريليون 
االأزمة الناجمة عن  2023 للتغلب على  دوالر كتمويل حتى 
جورجييفا  كري�صتالينا  قالته  ملا  وفقا  كوفيد-19،  وباء 
اأكرب  واأك���دت  ال���دويل.  النقد  ل�صندوق  العامة  امل��دي��رة 
م�صوؤولة يف �صندوق النقد يف لقاء افرتا�صي، اأن النق�س يف 

التمويل يبلغ حاليا 345 مليار دوالر. 
لالأمم  التابعة  الأفريقيا  االقت�صادية  اللجنة  واأ���ص��درت 
التمويل  حول   2020 للعام  طبعتها  اأيام،  قبل  املتحدة، 
حتديات  اإلى  وا�صارت  اخلا�س،  القطاع  لتنمية  املبتكر 
القارة ال�صمراء يف ظل كوفيد -19، الذي �صكل تهديدا غري 

م�صبوق لنموها خالل العقد املا�صي.
امل�صتدامة  التنمية  اأه��داف  حتقيق  تكلفة  اللجنة  وق��درت 
دوالر  تريليون   1.3 بنحو  اأفريقيا  يف   2030 عام  بحلول 

�صنويا.

منطقة  اقت�صاد  اأن  اإلى  حديثة  توقعات  اأ�صارت 
العام  من  االأول  الربع  خالل  �صينكم�س  اليورو 
احلايل وقد يدخل يف حالة ركود بفعل توقعات 
انكما�صه يف الربع االأخري من 2020، تزامنًا مع 
جديدة  �صاللة  وظهور  االإغالق  اإجراءات  تطبيق 

من فريو�س »كورونا« وا�صعة االنت�صار.
الناجت  اأن  اإلى  »بلومربغ«  واأ�صار م�صح لوكالة 
�صينكم�س  اليورو  ملنطقة  االإج��م��ايل  املحلي 
بنحو 4.1% يف الفرتة من يناير وحتى مار�س، 
ا�صتنادًا اإلى التوقعات املت�صائمة حول ا�صتمرار 

باأن  �صابقة  توقعات  ومقابل  القيود،  تطبيق 
انكما�س  يتوقعوا  كما   ،%1.3 بن�صبة  ينمو 

االقت�صاد 1.5% يف الربع االأخري من 2020.
كما ذكرت الوكالة اأن »جيه بي مورغان« الذي 
االأخري  الربع  9% يف  االقت�صاد  انكما�س  يتوقع 
من العام املا�صي يتوقع تراجع الناجت املحلي 
االإجمايل 1% يف الربع االأول من العام احلايل 
 ،.%2 ينمو  باأن  ال�صابقة  بالتوقعات  مقارنة 
اأما »يو بي اإ�س« فيتوقع تراجع الناجت املحلي 
مقارنة  احل���ايل  ال��رب��ع  يف   %0.4 االإج��م��ايل 

بتوقعات �صابقة بالنمو %2.4.
التعايف  بدء  املحللون  يتوقع  نف�صه  الوقت  يف 
يف الربع الثاين من العام احلايل م�صريين اإلى 
االأقل يف  قد يكون حادًا على  االنتعا�س  ذلك  اأن 
البداية مع تخفيف القيود وتراجع معدل تف�صي 

الفريو�س مع تطعيم املزيد من ال�صكان.
اإطالق  اإل��ى  ي��وؤدي  قد  املكبوت  الطلب  اأن  كما 
اليوروهات  املليارات من  جزء كبري من مئات 
من مدخرات امل�صتهلكني وت�صاعد موؤقت ملعدل 

الت�صخم.

البنك الدولي: أكثر من 5 مليارات دوالر 
استثمارات جديدة في 11 دولة أفريقية

»بلومبرغ«: اقتصاد منطقة اليورو 
قد ينكمش في الربع األول من 2021

االحتياطي الفيدرالي: توقعات برفع معدل 
الفائدة في النصف الثاني من2022

التجارة تخاطب الشؤون »بتكويت« الوظائف 
اإلدارية بفروع التموين في الجمعيات

اأكدت وزارة التجارة وال�صناعة 
وال�صناعة  التجارة  وزي��ر  اأن 
وزي�����ر ال����دول����ة ل��ل�����ص��وؤون 
امل��دل��ج  في�صل  االق��ت�����ص��ادي��ة 
ال�صوؤون  وزير  اإلى  كتابا  وجه 
االأوق���اف  ووزي���ر  االجتماعية 
عي�صى  االإ�صالمية  وال�����ص��وؤون 
تكويت  فيه  طلب  ال��ك��ن��دري، 
ال��وظ��ائ��ف االإداري������ة ب��ف��روع 
يخ�س  فيما  وحتديدا  التموين 
التموين  ب��ف��روع  ال��ع��ام��ل��ني 

باجلمعيات التعاونية. 

بيان  يف  »التجارة«  واأو�صحت 
ت��ك��وي��ت ه��ذه  ان  اأم�����س  ل��ه��ا 
الهدر  وقف  يف  ي�صهم  الوظائف 
من  ال��ت��م��وي��ن��ي��ة،  امل����واد  يف 
االأجنبية  العمالة  منع  خ��الل 
وح�رشها  االأعمال  هذه  اأداء  من 
بالكويتيني مبا ي�صهم يف خدمة 
واأ���ص��ارت  واملواطنني  الوطن 
هذه  تكويت  اأن  اإلى  »التجارة« 
عمل  ف��ر���س  يخلق  ال��وظ��ائ��ف 
وحملة  الكويتيني  للمتقاعدين 
اأب��ن��اء  م��ن  الدنيا  ال�����ص��ه��ادات 

املناطق ال�صكنية الواقعة فيها 
على  م�صددة  التموين،  ف��روع 
اأهمية االإ�رشاع بتكويت الوظائف 
التموينية  بالفروع  االإداري���ة 
التعاونية،  اجل��م��ع��ي��ات  يف 
باملواد  والتالعب  الهدر  لوقف 

التموينية.
خماطبة  »ال��ت��ج��ارة«  وج���ددت 
االجتماعية  ال�����ص��وؤون  وزارة 
لالإ�رشاع يف هذا االأمر مبا يواكب 
نحو  للدولة  العامة  ال�صيا�صة 

تكويت الوظائف احلكومية.

•  ديفيد مالبا�س

»مورغان ستانلي« يتراجع عن توقعات 
ضعف الدوالر على المدى القريب

توقعاتهم  عن  �صتانلي«  »مورغان  حمللو  تراجع 
ب�صاأن �صعف الدوالر على املدى القريب، اإذ اجته 
اأف�صل  لت�صجيل  ام�س  اأول  الرئي�صي  الدوالر  موؤ�رش 

وترية ارتفاع على مدار 3 اأيام منذ �صبتمرب.
وقال حملل البنك »ماثيو هورنباخ« يف ت�رشيحات 
احلايل  الوقت  يف  قرارهم  اإن  »بلومربغ«  لوكالة 
يرجع  ال���دوالر  �صعف  توقعات  ع��ن  بالرتاجع 
املالية  ال�صيا�صة  باآفاق  املرتبطة  ال�صكوك  اإلى 
تقديرات  ومن��و  النقدية  ال�صيا�صة  وت��وق��ع��ات 

الت�صخم.

مقابل  الدوالر  ببيع  التو�صية  عن  البنك  وتراجع 
اليورو والدوالر الكندي، والتو�صية ببيع اجلنيه 

االإ�صرتليني مقابل الكرونة الرنويجية.
االأمريكي،  للدوالر  حمايدة  نظرة  »نباخ«  ومنح 
التحفيزات  ب�صاأن  املتزايدة  االحتماالت  و�صط 
فوز  مع  تزامنًا  املتحدة  ال��والي��ات  يف  املالية 
ال�صيوخ،  جمل�س  يف  باالأغلبية  الدميقراطيني 
النقدية  ال�صيا�صة  تطبيع  مناق�صة  بدء  واحتماالت 
من  مبكر  وقت  يف  الفيدرايل  االحتياطي  بنك  يف 

يونيو.

م�صفرة  ع��م��ل��ة  اأ���ص��ه��ر  ف��ق��دت 
دوالر   10500 نحو  »بيتكوين« 
من قيمتها خالل 24 �صاعة فقط، 
ام�س  اأول   %26 بن�صبة  لتهبط 
دوالر،   30700 م�صتوى  عند 
االحد  دوالرات   41209 مقابل 
ارتفاع  نتيجة  وذلك  املا�صي، 

الدوالر مقابل العمالت.
التقارير  وحدة  لتحليل  ووفقا 
»االق��ت�����ص��ادي��ة«،  �صحيفة  يف 
التي  »ب��ي��ت��ك��وي��ن«،  ارت��ف��ع��ت 
من  االأ�صد  ن�صيب  على  ت�صتحوذ 
اإلى م�صتوى  العمالت امل�صفرة، 
عند  احلايل  يناير   8 قيا�صي يف 
 %44 مرتفعة  دوالر،   41616
»12683 دوالرا« منذ مطلع العام 
مب�صتوياتها  مقارنة  اجلديد، 
العام املا�صي  بنهاية  امل�صجلة 

2020 البالغة 28933 دوالرا.
 ،2020 ع����ام  م��ط��ل��ع  وم���ن���ذ 
اأدن��ى  امل�صفرة  العملة  �صجلت 
مار�س  من  ال�13  يف  م�صتوياتها 
بداية  لالأوقية  دوالر   4001 عند 
غلق  �صدمة  مع  اجلائحة  تف�صي 
وتراجع  واحل��دود  االقت�صادات 
لكنها  لل�صناعة،  عليها  الطلب 
»نحو  ال��ق��اع  ه��ذا  م��ن  �صعدت 
اأ�صهر« بنحو 940% حتى  ع�رشة 
ترتاجع  اأن  قبل   2021 يناير   8

الحقا.
وياأتي ذلك بعد اأن �صجلت �صيدة 
»بيتكوين«  امل�صفرة  العمالت 

يف  اإغ��الق  اأعلى   2020 بنهاية 
تاريخها على االإطالق حينها عند 
28933 دوالرا للوحدة، مرتفعة 
 21737 ي��ع��ادل  مب��ا   ،%302
دوالرا، حيث كانت اأغلقت 2019 

عند م�صتوى 7196 دوالرا.
يهتمون  امل�صتثمرون  واأ�صبح 
خا�صة  امل�صفرة،  بالعمالت 
لها  ويخ�ص�صون  »بيتكوين«، 
جزءا من حمافظهم اال�صتثمارية، 

ال�صاعدة  ال�صوق  اأن  يرجح  ما 
اأن  كما  العملة،  على  �صت�صيطر 
االع��ت��ق��اد امل��ت��زاي��د ب���اأن عملة 
مبنزلة  �صتكون  »ب��ي��ت��ك��وي��ن« 
حت���وط ف��اع��ل ���ض��د االرت���ف���اع 
املحتمل للت�صخم يدعم �صعرها.
وياأتي ذلك خا�صة اأن احلكومات 
يف دول العامل تزيد من معدالت 
ال��دوالرات  برتيليونات  االإنفاق 
لتمويل  اأ�صابيع،  غ�صون  يف 

براجمها التحفيزية، التي تهدف 
االقت�صادي  ال�رشر  تخفيف  اإلى 

الناجم عن جائحة كورونا.
امل�صفرة  االفرتا�صية  والعمالت 
وال  مت�صل�صال  رق��م��ا  مت��ل��ك  ال 
احل��ك��وم��ات  ل�صيطرة  تخ�صع 
كالعمالت  املركزية،  والبنوك 
بها  التعامل  يتم  بل  التقليدية، 
دون  االإنرتنت،  �صبكة  عرب  فقط 

وجود فيزيائي لها.

• �صعار العملة امل�صفرة البيتكوين

»البيتكوين« فقدت 10.5 آالف دوالر 
خالل 24 ساعة

آخر ُفرصة للتسجيل في أكبر برنامج لتطوير المشاريع التكنولوجية الناشئة... غدًا

• أولوية التسجيل للمشاريع الكويتية الناشئة.. والبرنامج فرصة لتقديم المبادرين للمجتمع االستثماري

Zain Great idea زين«: إقباٌل كبير على التسجيل في«
للخدمات  ال��رائ��د  امُل���زّود  زي��ن  اأعلنت 
الرقمية يف الكويت اأن يوم غد اخلمي�س 
ال��ي��وم  �صيكون  ي��ن��اي��ر   14 امل��واف��ق 
ال�صاد�صة  الُن�صخة  يف  للت�صجيل  االأخري 
 Zain االفرتا�صية من برناجمها امُلبتكر 
Great Idea لت�رشيع وتطوير امل�صاريع 
التكنولوجية النا�صئة، الذي القى اإقبااًل 
يف  امُلبادرين  قبل  من  االآن  حتى  وا�صعًا 
و�رشكاتهم  اأفكارهم  لت�صجيل  الكويت 

النا�صئة.
اأنها  �صحايف  بيان  يف  ال�رشكة  وذكرت   
طلبات  من  العديد  اليوم  حتى  تلّقت 
الت�صجيل يف الربنامج – الذي ياأتي هذا 
العام بن�صخة افرتا�صية بالكامل للتقّيد 
فر�صتها  التي  ال�صحية  باال�صرتاطات 
امُلبادرين  قبل  من   - كوڤيد-19  جائحة 
ممن  �صواًء  االإبداعية،  االأفكار  واأ�صحاب 
لديهم �رشكات نا�صئة يف بداية م�صوارها 
التي  تلك  وخا�صًة  التاأ�صي�س،  قيد  اأو 
تعمل يف قطاعات التكنولوجيا والتحول 

الرقمي.
فرتة  انتهاء  ف��ور  اأن��ه  زي��ن  واأو�صحت 
التحكيم  جل��ن��ة  �صتقوم  الت�صجيل، 
مب��راج��ع��ة ج��م��ي��ع ط��ل��ب��ات ال��ت��ق��دمي 
�صينتقلون  الذين  امُل�صاركني  واختيار 
وهي  الربنامج،  من  التالية  للمرحلة 
ال��ذي  ال��ت��دري��ب��ي،  امُلع�صكر  مرحلة 
مدار  على  املرة  هذه  افرتا�صيًا  �صُيعقد 
عمل  ور���س  و�صي�صمل  اأ�صابيع،  اأربعة 
تدريبية،  وحم��ا���رشات  تخ�ص�صية، 
ُنخبة  فيها  ُي�صارك  نقا�صية  وحلقات 
كربى  من  وامل��درب��ني  االأكادمييني  من 
 IE مثل  العاملية  التعليمية  املوؤ�ص�صات 
 Stanfordو  MITو  Business School
جل�صات  اإل��ى  باالإ�صافة  ه��ذا  وغريها، 
نهائي.  ُم�صارك  لكل  فردية  ا�صت�صارية 
 Zain Great وبينت ال�رشكة اأن برنامج
للمواهب  ُمتجددة  فر�صة  ُي��ق��ّدم   Idea

املحلّية وجمتمع ريادة االأعمال، اإذ يعد 
اأطلقتها  التي  املبادرات  اأكرث  من  واحدًا 
جناحًا يف بيئة االأعمال يف الكويت حتت 
مظلة ا�صرتاتيجيتها امُلتكاملة لال�صتدامة 
حيث  االأعمال،  وري��ادة  االبتكار  ودع��م 
ال�صنوات  مدى  على  خالله  من  احت�صنت 
الع�رش االأخرية مئات ال�صباب الكويتيني 
�صغرية  �رشكات  لديهم  ممن  املبدعني 
االأ���ص��واق  يف  تعمل  ناجحة  ومتو�صطة 

املحلية واالإقليمية حتى هذا اليوم. 
ُم�صرتك  بتعاون  الربنامج  زين  وُتقّدم 
 Brilliant Lab موؤ�ص�صة  م��ن  ك��ل  م��ع 
ت�رشيع  اإل���ى  ت��ه��دف  ال��ت��ي  الكويتية 
يف  واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�����رشك��ات 
 Mind The Bridge الكويت، وموؤ�ص�صة

وادي  »مقرها  العاملية  اال�صت�صارية 
التي  املتحدة«  الواليات  يف  ال�صيليكون 
ذات  عملية  بيئة  ت��وف��ري  اإل���ى  ت�صعى 
معايري عاملية لل�صباب البتكار وت�رشيع 

م�صاريعهم ال�صغرية.
وُتدرك زين اأهمية دور موؤ�ص�صات القطاع 
اال�صتدامة  جم���االت  دع��م  يف  اخل��ا���س 
وانطالقًا  واالقت�صادية،  االجتماعية 
املمار�صة  نحو  املتنامي  التزامها  من 
االجتماعية،  مل�صوؤوليتها  ال�صليمة 
يف  اإيجابية  اآث��ار  باإحداث  تلتزم  فاإنها 
اإلى  دفعها  ما  وه��ذا  ن�صاطاتها،  كافة 
يف  ت��اأث��ريًا  االأك��رث  الق�صايا  تتبنى  اأن 
بفئة  االهتمام  ومنها  املجتمع،  ن�صيج 
ال�صباب وريادة االأعمال واالإبداع. وتتيح 

تطرحها  ال��ت��ي  وال��ربام��ج  امل��ب��ادرات 
ال�صباب  اآخر لفئة  اإلى  ال�رشكة من وقت 
الو�صول  م��ن  لتمكينهم  ف��ري��دة  فر�س 
باالأفكار،  والت�صارك  املعلومات  اإل��ى 
التدريبية التي تقدمها  وجت�ّصد الربامج 
ال�رشكة، والرعايات التي حتر�س عليها 
يف جماالت التكنولوجيا، وبرامج املنح 
التعليم  وبوابات  املتعددة،  التدريبية 
التوجه  ه���ذا  وغ��ريه��ا،  االإل���ك���رتوين 
تعزيز  يف  ال�رشكة  خلطط  اال�صرتاتيجي 

جماالت اال�صتدامة لديها.
يف  الت�ضجيل  باب  واالأح��ك��ام:  ال�رشوط 
وجلنة  االفرتا�صي  التدريبي  املع�صكر 
من  لالأفراد  مفتوحًا  �صيكون  اال�صتثمار 
فما  عاما   21 �صن  من  اجلن�صيات  جميع 

فوق، علمًا باأن اأولوية الت�صجيل �صتتاح 
على  اأواًل.  الكويتية  النا�صئة  لل�رشكات 
املوؤ�ص�س  اأو  املوؤ�ص�س  يكون  اأن  املتقدم 
املمكن  ومن  النا�صئة،  لل�رشكة  ال�رشيك 
اأكرث  ي�صم  ُم�صرتك  واحد  م�رشوع  تقدمي 
باأنه  علمًا  جماعي«،  »فريق  �صخ�س  من 
�صي�صمح ل�صخ�صني اثنني فقط من الفريق 
يف  التدريبي  التجمع  يف  بامل�صاركة 
فكرة  تكون  اأن  وميكن  القبول،  ح��ال 
اأو  الكويت  يف  للتطبيق  قابلة  امل�رشوع 
اأي دولة اأخرى، كما ميكن اأن تكون فكرة 
قطاعات  يف  للتطبيق  قابلة  امل�رشوع 
التكنولوجيا والتحول الرقمي. وتتكون 
من  كل  من  اأع�صاء  من  اال�صتثمار  جلنة 
 Brilliantو لال�صتثمار،  ر�صاميل  �رشكة 

 10 اختيار  و�صيتم  زي��ن،  واإدارة   Lab
التدريبي  املع�صكر  من  نا�صئة  �رشكات 
لكي تتقّدم اإلى املرحلة اخلام�صة، وهي 
مرحلة الدعم االإداري واالإعالمي من زين، 
و�ضيتم توفري ن�ضخ من ال�رشوط واالأحكام 
لكل  واالإجنليزية  العربية  باللغتني 
متقدم للمعلومية واملوافقة عليها، ويف 
حال ح�صول اأي التبا�س بني الن�صختني، 

�صيتم اعتماد الن�صخة العربية. 
على  املوافقة  بعد  الت�صجيل:  كيفية 
ال�����رشوط واالأح���ك���ام، ي��ق��وم امُل��ب��ادر 
التكنولوجية  �رشكته  فكرة  بت�صجيل 
النموذج  تعبئة  طريق  ع��ن  النا�صئة 
 zaingreatidea.com يف  االإلكرتوين 
واإرفاق اأي م�صتندات اأو مقاطع فيديو »اإن 

وجدت« حول الفكرة.
امُلع�صكر التدريبي االفرتا�صي: �صيخو�س 
املع�صكر  مرحلة  املتاأهلون  امُل�صاركون 
مدار  على  وذلك  االفرتا�صي،  التدريبي 
على  �صيتعّرفون  حيث  اأ�صابيع،  اأربعة 
النا�صئة  امل�صاريع  ت�رشيع  اأ�صا�صيات 
وحلقات  عمل  ور���س  يف  التكنولوجية 
متنوعة  تدريبية  وحما�رشات  نقا�صية 
من  عامليني  معتمدين  مدربني  ُيديرها 
العاملية  التعليمية  املوؤ�ص�صات  كربى 
و  MITو  IE Business School مثل 

Stanford وغريها. 
اإذا  زي��ن:  وخدمات  امُل�صرتك  التطوير 
جلنة  قبول  النا�صئة  ال�رشكة  اجتازت 
امُل��ب��ادر  ب��اإم��ك��ان  �صيكون  التحكيم، 
فريق  خربات  من  كامل  ب�صكل  اال�صتفادة 
زين مل�صاعدته يف تعزيز �رشكته النا�صئة 
�صيقوم  بحيث  مم��ك��ن،  �صكل  باأف�صل 
باال�صتفادة من اال�صت�صارات، والتوجيه، 
واملزيد  واال�صرتاتيجيات،  والعرو�س، 
العديد من املجاالت  من خرباء زين يف 
املبيعات،  ومنها  �رشكة،  الأي  احليوية 
وال��ت�����ص��وي��ق، وال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة، 
ال�صبكات  القانونية، وحلول  واخلدمات 
وال�رشاكات  املعلومات،  وتكنولوجيا 

الرقمية، واملزيد.
فعالية Zain Demo Day االفرتا�صية 

ا�صت�صافة  �صيتم  الربنامج،  نهاية  يف 
 Zain حفل  يف  النهائيني  امُل�صاركني 
احلدث  وهو  االفرتا�صي،   Demo Day
با�صتعرا�س  خالله  من  �صيقومون  الذي 
النهائية  ب�صورتها  النا�صئة  �رشكاتهم 
و�رشكاء  امل�صتثمرين  من  جمموعة  اأمام 
االأعمال وغريهم حتى تكون لديهم فر�صة 
اإل���ى م�رشوع  حت��وي��ل ف��ك��رة امل�����رشوع 
املعلومات  من  وللمزيد  ُمربح.  جتاري 
زي���ارة  ميكنكم  ا���ص��ت��ف�����ص��ارات  اأي  اأو 

.zaingreatidea.com

• اإحدى الزيارات ال�صابقة مُلبادري زين اإلى مقر مايكرو�صوفت بالواليات امُلتحدة• اأحد ُمبادري زين ي�صتعر�س �رشكته النا�صئة يف فعالية �صابقة

• الدورة الحالية من البرنامج ستكون افتراضية التزامًا من الشركة باالحترازات الصحية 

االحتياطي  مبجل�س  ع�صو  قال 
بو�صتيك  راف��ائ��ي��ل  ال��ف��ي��درايل 
ترتفع  قد  الفائدة  معدالت  اإن 
العام  م��ن  ال��ث��اين  الن�صف  يف 
االقت�صاد  تعايف  مع  املقبل، 
اأكرب  اأ�رشار كورونا  ب�رشعة من 

مما كان متوقعًا.
واأ�صاف بو�صتيك اأول ام�س، اأنه 
الطوارئ  اإج���راءات  اأن  يعتقد 
ال��ت��ي ات��خ��ذه��ا االح��ت��ي��اط��ي 
الفيدرايل ملكافحة الوباء ميكن 
غ�صون  يف  الرتاجع  يف  تبداأ  اأن 
العامني املقبلني اإن مل يكن قبل 

ذلك.
يف اجتماع دي�صمرب، قدم اأع�صاء 
توقعاتهم  االأمريكي  املركزي 
ال��ف��ردي��ة مل��ع��دل ال��ف��ائ��دة يف 
ال�����ص��ن��وات امل��ق��ب��ل��ة، وك��ان 
تثبيت  هو  التوقعات  متو�صط   
تكاليف االقرتا�س عند �صفر اإلى 

0.25% حتى عام 2023.
وتابع بو�صتيك: »اأعتقد اأن هناك 
االقت�صاد  باأن  االحتماالت  بع�س 
مما  قلياًل  اأق��وى  يعود  اأن  ميكن 

حدث  واإذا  البع�س،  يتوقعه 
يف  الفيدرايل  يغري  فقد  ذل��ك، 

�صيا�صته النقدية«.
اأن  اأتوقع  ال  »لكنني  واأ���ص��اف: 
يحدث ذلك يف عام 2021، يجب 
لهذه  لن�صل  الكثري  يحدث  اأن 

الن�صف  يكون  رمب��ا  النقطة، 
حتى  اأو   2022 عام  من  الثاين 

عام 2023«.
واأو�صح ع�صو الفيدرايل اأن وترية 
تعايف االقت�صاد االأمريكي تعتمد 

على جناح لقاحات كورونا.

•  جمل�س االحتياطي الفيدرايل
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نفط ُعمان يرتفع 48 
سنتًا للبرميل بالعقود 

اآلجلة

�أظهرت بيانات �صادرة عن بور�صة 
�صعر  �رتفاع  �أم�س،  للطاقة،  دبي 
�لقادم،  مار�س  ت�صليم  عمان  نفط 
بو�قع 48 �صنتًا للربميل. و�أ�صارت 
عمان  نفط  �صعر  �أن  �إلى  �لبيانات 
 55.72 �إلى  �رتفع  مار�س،  ت�صليم 
دوالر� للربميل، مقارنة ب�صعره �أول 

�أم�س، عند 55.24 دوالر�.
وبح�صب �لبيانات، بلغ �صعر �لنفط 
�لُعماين ت�صليم �صهر �أبريل �ملقبل 
بارتفاع  للربميل،  دوالر�   55.47
م�صتوياته  عن  للربميل  �صنتًا   58
دوالر�   54.89 �لبالغة  �ل�صابقة، 
خ��ام  �صعر  و�رت��ف��ع  ل��ل��ربم��ي��ل، 
ناميك�س �الأمريكي بالعقود �الآجلة 
 ،%0.75 �ملقبل  فرب�ير  ت�صليم 
لي�صل �إلى 52.64 دوالر� للربميل، 

ر�بحًا 39 �صنتًا للربميل. 
ت�صليم  برنت  خ��ام  �صعر  و�رتفع 
مار�س 0.68%، لي�صل �إلى م�صتوى 
مبكا�صب  للربميل،  دوالر�   56.04
م�صتوياته  عن  للربميل  �صنتًا   38

�ل�صابقة.

النفط يصعد %0.7 
أعلى مستوى 56 دوالرا 
و»األميركي« 52.7 دوالرا

برنت  خام  عقود  �أ�صعار  �رتفعت 
بن�صبة  �أم�س،  �إ�صتحقاق،  الأقرب 
دوالر�   56.1 عند  لتتد�ول   %0.7
للربميل. كما �صعدت �أ�صعار خام 
 WTI �لو�صيط  تك�صا�س  غ��رب 
�إ�صتحقاق،  الأق��رب  »�الأم��ريك��ي« 
 52.7 عند  لتتد�ول   %0.8 بنحو 

دوالر للربميل.
بفعل  م��وؤخ��ر�  �الأ�صعار  وترتفع 
�ل�صعودية  من  طوعي  تخفي�س 
برميل  مليون  بو�قع  الإنتاجها 
وم��ار���س  ف��رب�ي��ر  �صهري  خ��ال 
2021. وكانت �الأ�صعار قد �رتفعت 
للقاحات  �لرتخي�س  ب��دء  م��ع 
كورونا،  فريو�س  من  �لوقاية 
وتو�فق »�أوبك+« على متديد �تفاق 
خف�س �النتاج حتى نهاية �لعام. 
وهبط خام غرب تك�صا�س �لو�صيط 
مايو،  ت�صليم  »�الأمريكي«   WTI
�أو  دوالر�   55.90 بنحو  حينها، 
306%، �إلى �صالب 37.63 دوالر� 

للربميل عند �لت�صوية. 

»يو بي إس«: سوق
النفط قد يشهد عجزاً

في اإلمدادات خالل 2021
يتوقع »يو بي �إ�س« �أن ي�صهد �صوق 
بنحو  �الإم��د�د�ت  يف  عجزً�  �لنفط 
خال  يوميًا  برميل  مليون   1.5
�إلى  ذلك  و�أرج��ع  �حلايل،  �لعام 
�لطلب  �صمنها  من  �أ�صباب  ع��دة 
ويتوقع  �خل����ام،  ع��ل��ى  �ل��ق��وي 
توؤدي  �أن  �ل�صوي�رسي  �مل�رسف 
�الإم��د�د�ت  ب�صاأن  »�أوب��ك+«  يقظة 
�إلى  �خل��ام  على  �لقوي  و�لطلب 
�لنفط  ب�صوق  �إم���د�د�ت  يف  عجز 

خال �لعام �حلايل.
»يو  يتوقع  �لطلب،  �صعيد  وعلى 
�لبنزين  على  �رتفاعه  �إ���س«  بي 
يومًيا  برميل  مليوين  من  باأكرث 
على �أ�صا�س �صنوي يف 2021، وعلى 
برميل  مليون   1.5 بنحو  �لديزل 
يومًيا وعلى وقود �لطائر�ت بنحو 
مليون برميل يومًيا. وفيما يتعلق 
بتقدير�ت �صعر خام »برنت«، �أ�صار 
�لتقرير �إلى �أنه قد ي�صجل 63 دوالرً� 
من  �ل��ث��اين  �لن�صف  يف  للربميل 

.2021

الفارس يبحث تطورات الصناعة 
مع األمين العام لـ»أوابك«

مختصون: استجابة حذرة من شركات 
النفط الصخري األميركي الرتفاع األسعار

 قال خمت�صون وحمللون نفطيون، 
لاإنتاج  �ل�صعودي  �خلف�س  �إن 
جاء يف �لتوقيت �ملنا�صب، ووفق 
الأو�صاع  ومتاأنية  عميقة  ق��ر�ءة 
تعرث  و�صط  وحتدياته  �ل�صوق 
�لتخل�س  و�صعوبة  �لطلب  تعايف 
من تخمة �ملعرو�س، الفتني �إلى 
�إنتاجها  رفعت  »�أوب��ك+«  دول  �أن 
من �لنفط �خلام مبقد�ر 280 �ألف 
�إلى  »دي�صمرب«  يف  يوميا  برميل 
�أ�صهر،  �صبعة  يف  م�صتوى  �أعلى 
منذ  قدر  �أكرب  ليبيا  �صخت  حيث 
دول  عدة  و�صجلت   2013 منت�صف 

�أخرى زياد�ت متو��صعة.
وتوقع خمت�صون ��صتجابة حذرة من 
�الأمريكي  �ل�صخري  �لنفط  �رسكات 
زي��ادة  ب�صبب  �الأ���ص��ع��ار  الرت��ف��اع 
واالن�ضباط  امل��ال  راأ���س  تكاليف 
�لطاقة  �أزم��ات  و��صتمر�ر  �مل��ايل 
�الأمريكية، م�صريين �إلى �أن حترك 
�صيكون  �الإنتاج  خلف�س  �ل�صعودية 
يف  �الأ�صعار  على  و��صع  م��ردود  له 
تبدل  متوقعني  �ملقبلة،  �لفرتة 
�أو�صاع �ل�صوق الحقا ورمبا تكافح 
ب�رسعة  �الإنتاج  لزيادة  »�أوب���ك+« 
كافية ملو�جهة �نتعا�س �لطلب قبل 

نهاية �لعام.
مدير  �صتيهرير،  روب��رت  وق��ال 
للدر��صات  �ل��دويل  فيينا  معهد 
�الأ�صبوع  بد�ية  �إن  �القت�صادية، 
ج�����اءت م��ف��اج��ئ��ة وع���ل���ى غري 
ت�صجيل  بعد  �مل�صبقة  �لتوقعات 
زي���ادة يف �إ���ص��اب��ات ك��ورون��ا يف 
�ل�صني، ما رفع م�صتوى �ملخاوف 
على  �لطلب  تعرث  ��صتمر�ر  م��ن 
�جليدة،  �الإنتاج  قيود  من  �لرغم 
ل�صهري  �ل�صعودية  فر�صتها  �لتي 
مليون  بنحو  و»مار�س«  »فرب�ير« 

برميل يوميا.
من جانبه، ذكر �ألك�صندر بوجل، 
�مل�صت�صار يف �رسكة »جي بي �صي 
�ل�صعودية  �أن  �لدولية،  �إنرجي« 
نحو  �الأك��رب  �لعبء  دوما  تتحمل 
�ل�صوق  يف  �ل��ت��و�زن  ��صتعادة 
تعادل  �لتي  �الإج���ر�ء�ت  و�تخاذ 
جت���اوز�ت �الآخ��ري��ن، ول��ذ� كان 
و�حد  جانب  من  بخف�س  �لقر�ر 
عن  يوميا  برميل  مليون  بقيمة 
يف  بينما  ح�صتها،  م�����ص��ت��وى 
�ملقابل �صتكتفي �أغلبية �ملنتجني 
على  ب��احل��ف��اظ  »�أوب�������ك+«  يف 
كانون  يف  �الإنتاجية  م�صتوياتهم 

�لثاين »يناير« �ملا�صي.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه، ق����ال ل��وك��ا���س 
»�أو  �رسكة  يف  �ملحلل  برتريهر، 
�إم يف« �لنم�صاوية للنفط و�لغاز، 
�الإد�رة  تويل  يرتقب  �جلميع  �إن 
�الأ�صبوع  يف  �جلديدة  �الأمريكية 
�ملقبل، �لتي على �الأرجح �صتكون 
�أكرث �نحياز� �إلى �لطاقة �لنظيفة، 
�الأعباء  من  مزيد�  يعني  ما  وهو 
�ل�صخري،  �لنفط  منتجي  على 
�ندالع  منذ  كثري�  ت�رسرو�  �لذين 

�جلائحة يف �لعام �ملا�صي.
هنج�صتلر،  نايا  ذكرت  بدورها، 
يف  �الأو���ص��ط  �ل�رسق  �إد�رة  مدير 
�لنم�صاوية،  �لفيدر�لية  �لغرفة 
�جل��دي��دة  ك��ورون��ا  لقاحات  �أن 
على  �لطلب  تعايف  فر�س  تدعم 
�الأول  �لن�صف  خال  �خلام  �لنفط 
�لرغم  على  �حل���ايل  �ل��ع��ام  م��ن 
�ل�صني  يف  �الإ�صابات  جت��دد  من 
و�أوروبا، مبينة �أن بنك غولدمان 
�صاك�س يتوقع مزيد� من �ملكا�صب 
�ملقبلة،  �ل��ف��رتة  يف  �ل�صعرية 
�صعر  �رت��ف��اع  على  ي��ر�ه��ن  حيث 
خام برنت �إلى 65 دوالر� للربميل 

بحلول منت�صف 2021.

بسبب زيادة تكاليف رأس المال واالنضباط المالي  سعر برميل النفط الكويتي
يرتفع إلى 55.50 دوالراً

انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي 
العالمي %3.6

ق���ال���ت ري�������ص���ت���ارد �إن���رج���ي 
�إن��ت��اج  �إن  �أم���ي  لا�صت�صار�ت 
�ل���غ���از �ل��ط��ب��ي��ع��ي �ل��ع��امل��ي 
لكنه   2020 يف   %3.6 �نخف�س 
ظ��ل ي��ف��وق �ال���ص��ت��ه��اك يف ظل 
�جلائحة  �أحلقتها  �لتي  �الأ�رس�ر 
تك�صف  و�الأ���ص��ع��ار.  بالطلب 
�الإن��ت��اج  �أن  ري�صتاد  ب��ي��ان��ات 
مرت  مليار   3918 �إل��ى  ت��ر�ج��ع 
�أمريكا  �إنتاج  ت�رسر  مع  مكعب 
�ل�صمالية �أ�صد �ل�رسر، وهو �أقل 
�رسكة  وقالت  �صابق.  تقدير  من 
�لعاملي  �لطلب  �إن  �ال�صت�صار�ت 
�إلى   %2.5 �نخف�س  �لغاز  على 
بح�صب  مكعب  مرت  مليار   3840
�نخفا�س  �أن  بيد  �لتقدير�ت، 
�أ�صعار �لغاز يعني زيادة قدرته 
�لفحم يف  �لتناف�صية مقارنة مع 
�صاهم  ما  وهو  �لكهرباء  قطاع 
�لنزول. ويف �صوء  من  يف �حلد 
�لهادفة  �الإغاق  �إجر�ء�ت  تاأثري 
كورونا،  فريو�س  �نت�صار  لكبح 

 %7 �أوروب���ا  يف  �لطلب  تر�جع 
مبا يعادل 40 مليار مرت مكعب، 
قويا  �آ�صيا  يف  �لطلب  ظل  بينما 
�لغاز  و�رد�ت  وخالفت  ن�صبيا، 
�لعاملية  �مل�����ص��ال  �لطبيعي 
 %3 وز�دت  �ل��ن��زويل  �الجت���اه 
مدفوعة  طن،  مليون   363 �إل��ى 
ال�صيما  �آ���ص��ي��ا،  م��ن  بالطلب 
�ل�صني، ح�صبما ذكرته ري�صتاد.

�مل�صال  �لغاز  �أ�صعار  وبلغت   
يف �آ�صيا م�صتوى قيا�صيا مرتفعا 

�الأ�صبوع �ملا�صي.
�إلى   %5 �لت�صييل  قدر�ت  ومنت 
مع  �صنويا،  ط��ن  مليون   464
دخ���ول حم��ط��ات ج��دي��دة حيز 
�ملتحدة  �ل��والي��ات  �الإن��ت��اج يف 

على �الأخ�س.
ن��ظ��رة  ويف   2040 ت��وق��ع��ات 
 ،2040 �لعام  �إل��ى  م�صتقبلية 
�إنها  �ال�صت�صار�ت  �رسكة  قالت 
من  �لعاملي  �الإنتاج  تتوقع منو 
مليار   4857 �إل��ى   %24 �لغاز 

مرت مكعب، مدفوعا بزيادة 410 
�أمريكا  يف  مكعب  مرت  مليار�ت 
�ل�صمالية، و�إن كانت �ل�صيا�صات 
�إد�رة  حتت  �لطموح  �ملناخية 
جو  �لقادم  �الأم��ريك��ي  �لرئي�س 
يف  خطر  مبعث  ت�صكل  ب��اي��دن 

�لتوقعات.
�أن  �إن من �ملتوقع  وقال ري�صتاد 
بقيادة  �لعاملي،  �لطلب  ينمو 
�آ�صيا، 26% على مدى �لع�رسين 
مليار   4867 �إلى  �لقادمة  عاما 
مرت مكعب، لكن �أوروبا �صت�صهد 

�نخفا�صا من 2024.
�ملتوقع  من  �إنه  �ل�رسكة  وقالت 
�مل�صال  �لغاز  �إنتاج  يقفز  �أن 
79% �إلى 672 مليون طن بحلول 
2040 لكنه �صيظل �أقل من �لطلب 
 736 عند  �مُلقدر  عليه  �لعاملي 

مليون طن.
تت�صاعف  �أن  ري�صتارد  وتتوقع 
قدر�ت �لت�صييل �إلى نحو مثليها 

عند 886 مليون طن �صنويا.

و�ملاء  �لكهرباء  وزير  �لنفط  وزير  بحث 
�الأمني  مع  �م�س،  من  �أول  �لفار�س،  حممد 
�مل�صدرة  �لعربية  �القطار  ملنظمة  �لعام 
�لتطور�ت  �صبت  بن  علي  »�أو�بك«  للبرتول 
على  و�لغاز  �لنفط  �صناعة  يف  �حلالية 

�ل�صعيدين �لعربي و�لدويل.
بيان  يف  و»�أو�ب����ك«  �لنفط  وز�رة  وقالت 
�للقاء  خ��ال  ج��رى  �أن��ه  م�صرتك  �صحايف 
��صتعر��س �أهم �ن�صطة منظمة »�أو�بك« وذلك 
يف  �ملنظمة  وزر�ء  جمل�س  مو�فقة  بعد 
�جتماعه �لذي عقد يف دي�صمرب 2020 على 
خطة �لتفعيل و�لتطوير. و�أ�صافت �ن �خلطة 
�آنفة �لذكر �صت�صهم يف تقدمی �لدعم �لكامل 
لن�صاطات �المانة �لعامة للمنظمة ملو�كبة 
�لتطور�ت �حلالية يف �صناعة �لنفط و�لغاز 
على �ل�صعيدين �لعربي و�لدويل. كما ��صتقبل 
�لعام لاأمم �ملتحدة  �الأمني  �لفار�س ممثل 
طارق �ل�صيخ و�لوفد �ملر�فق له وجمموعة 
من �ل�صفر�ء �ملعتمدين لدى �لباد �ذ مت بحث 

�ملو��صيع ذ�ت �الهتمام �مل�صرتك.

�أول  �لكويتي  �لنفط  برميل  �صعر  �رتفع 
�م�س، بو�قع 68 �صنتًا لي�صل �إلى 55.50 
للربميل  دوالر�   54.82 مقابل  دوالر�، 
لل�صعر  وفقًا  وذل��ك  �ملا�صي،  �جلمعة 

�مُلعلن من موؤ�ص�صة �لبرتول �لكويتية. 
ب�صكل  �لنفط  �أ�صعار  تر�جعت  وعامليًا، 
�أم�س،  تعامات  ت�صوية  عند  هام�صي 
على  �لطلب  ب�صاأن  �ملخاوف  جتدد  مع 

�خلام.
مع  لل�صغط  �خل��ام  �أ�صعار  وتعر�صت 
بعد  خا�صة  كورونا،  �إ�صابات  تز�يد 
زيادة يف حاالت  �أكرب  �ل�صني  �أعلنت  �أن 

�الإ�صابة منذ 5 �أ�صهر.
 كما تخ�صع �أوروبا لقيود �أكرث �رس�مة، 
�جلديدة  �ل�صالة  �نت�صار  ملو�جهة 

للوباء خا�صة يف بريطانيا.

•  �لفار�س وبن �صبت

صعود أسعار الذهب عن أدنى 
مستوى في 6 أسابيع

�رتفع �لذهب �أم�س عن �أدنى م�صتوى له يف 
�رتفاع  �أن توقفت موجة  �أ�صابيع بعد  �صتة 
�رتفاع  كبحها  �ملكا�صب  لكن  لاأ�صهم، 
�لدوالر وعو�ئد �صند�ت �خلز�نة �الأمريكية. 
و�صعد �لذهب يف �ملعامات �لفورية %0.1 
1849.64 دوالر� لاأوقية »�الأون�صة«،  �إلى 
�لثاين  منذ  م�صتوياته  �أدنى  �أن الم�س  بعد 

من دي�صمرب عند 1816.53 دوالر�.
�أكرب  �ملا�صي  �الأ�صبوع  �لذهب  و�صجل   
ن�صبة تر�جع بالن�صبة �ملئوية منذ �أو�خر 
�الأمريكية  �لعقود  و�رتفعت  نوفمرب، 
�الآجلة للذهب 0.8% �إلى 1849.70 دوالر�.  
�الأخ��رى،  �لنفي�صة  للمعادن  وبالن�صبة 
دوالر   25.15 �إلى   %0.9 �لف�صة  �نخف�صت 
�صابق  وقت  يف  �صجلت  �أن  بعد  لاأوقية، 
عند  �صهر  من  يقرب  ما  تر�جع خال  �أكرب 

24.30 دوالر�. 
 1048.65 �إل���ى   %1.5 �ل��ب��ات��ني  ون���زل 
�إلى  دوالر�، كما �نخف�س �لباديوم %0.6 

2356.82 دوالر�.

•  �صعر برميل �لنفط �لكويتي يرتفع 68 �صنتًا

•  لقاحات كورونا �جلديدة تدعم فر�س تعايف �لطلب على �خلام

»غولدمان ساكس«: »برنت« قد يرتفع 
إلى 65 دوالراً بحلول صيف 2021

»سيتي« يتوقع متوسط سعر خام برنت 
عند 59 دوالرا للبرميل في 2021

يرتفع  قد  »برنت«  خام  �صعر  �أن  �صاك�س«  »غولدمان  بنك  توقع 
�إلى 65 دوالرً� للربميل بحلول �صيف 2021، مدفوعة بتخفي�صات 
يف  �لدميقر�طيني  �إلى  �ل�صلطة  و�نتقال  �ل�صعودية،  يف  �الإنتاج 

�لواليات �ملتحدة.
وكان بنك �ال�صتثمار �الأمريكي قد توقع يف وقت �صابق �أن ي�صل �صعر 

�لنفط �إلى 65 دوالرً� بنهاية �لعام �حلايل.
وقال حمللون بالبنك �الأمريكي يف مذكرة للعماء، �ول �م�س، �إن 
فوز �لدميقر�طيني النتخابات �الإعادة يف جمل�س �ل�صيوخ �الأمريكي 
جانب  من  �الإن��ت��اج  تخفي�صات  عن  �الأخ��ري  �ل�صعودية  و�إع��ان 
و�حد، ز�دت من توقعات ت�صديد �ملعرو�س من �لنفط على �ملدى 
�ل�صعودية  �إن تعهد  �لبنك  قال  �الأ�صبوع �ملا�صي،  �ملتو�صط، يف 
بخف�س �إنتاجها باأكرث مما هو مطلوب مبوجب �تفاقها مع منتجي 
ي�صري  �ملقبلني«  �ل�صهرين  خال  يوميًا  برميل  »مليوين  »�أوبك+« 
�إلى �صعف �لطلب على �لنفط يف �أعقاب عمليات �الإغاق �جلديدة 
لفريو�س كورونا، تر�جع �صعر �لعقود �الآجلة خلام برنت �لقيا�صي 

ت�صليم مار�س �آذ�ر بنحو 0.6% �إلى 55.65 دوالر� للربميل.
دوالر�   59 برنت  خام  �صعر  متو�صط  يبلغ  �أن  »�صيتي«  وتوقعت 
�لتوقع  يف  للربميل  دوالر�   54 مع  مقارنة   ،2021 يف  للربميل 
 61 عند  �لذروة  برنت  خام  �صعر  يبلغ  �أن  توقعت  كما  �ل�صابق. 
 56 ثم يرت�جع �صوب   ،2022 من  �الأول  �لربع  دوالر� للربميل يف 
�لعاملي  �لطلب  متو�صط  يبلغ  و�أن   ،2022 بنهاية  للربميل  دوالر� 
�نخفا�صا   ،2021 للعام  يوميا  برميل  مليون   97.8 �لنفط  على 
�أن  و�أ�صافت  �ل�صابق،  �لتوقع  يف  يوميا  برميل  مليون   98.1 من 
برميل  مليون   95.5 �إلى   2021 من  �الأول  للربع  �لطلب  توقعات 
للفريو�س  �أ�صد  تف�س  ب�صبب  يوميا  برميل  مليون   96.38 من  يوميا 
ممددة  �صامل  �إغاقات  و�إجر�ء�ت  �ل�صابقة  �لتقدير�ت  مع  مقارنة 

�لنطاق. وو��صعة 
كما عدلت توقعات �لطلب على �لنفط يف �لربع �لثاين من 2021 �إلى 
97.2 مليون برميل يوميا من 97.7 مليون برميل يوميا، مع تركز 

معظم خف�س �لتوقعات يف �آ�صيا عد� �ل�صني.
�ل�صحب  �صت�رسع  و�أوب�����ك+  �ل�����ص��ع��ودي��ة  خ��ط��و�ت  �إن  وت��ق��ول 
 م��ن �مل��خ��زون��ات وت��ع��م��ق��ه، مم��ا ���ص��ي��دف��ع خ���ام ب��رن��ت ف��وق
ت�صارع  يتوقع  كما   .2021 �أو�خ���ر  بحلول  للربميل  دوالر�   60
برميل  مايني   3.2 �إل��ى  �لعاملية  �لنفط  خمزونات  من  �ل�صحب 
�نح�صار�  ذلك  عن  ينح�رس  ثم   ،2021 من  �الأول  �لربع  يف  يوميا 
عند تغري  دون   2021 يف  �ل�صحب  متو�صط  لي�صتقر   طفيفا، 

1.9 مليون برميل يوميا.

بعد إعالن أوبك وحلفائها عن قرار خفض اإلنتاج

صعود أسعار الخام إلى أعلى مستوياتها
في 11 شهرا خالل األسبوع الماضي

�إلى  �ملا�صي  �الأ�صبوع  �لنفط  �أ�صعار  �رتفعت 
بعد  �صهرً�   11 يف  �مل�صجلة  م�صتوياتها  �أعلى 
�ل�صعودية  قر�ر  عن  وحلفائها  �الأوب��ك  �إع��ان 
ي�صهده  قد  �صعف  �أي  لتفادي  �إنتاجها  خف�س 
�لطلب على �لنفط خال �لثاثة �صهور �ملقبلة. 
يف  �الإيجابية  �لتطور�ت  بع�س  �صاهمت  كما 
�لواليات �ملتحدة، مبا يف ذلك خطط �لتحفيز 
جو  �ملنتخب  �لرئي�س  و�صعها  �لتي  �مل��ايل 
تعزيز  يف  �لنفط،  خمزونات  وتر�جع  بايدن 
�أ�صعار �لنفط. ولكن، رغم بدء بر�مج �لتلقيح 
�أن  �إال  كوفيد-19،  فريو�س  �صد  �جلماعي 
�لعديد من �القت�صاد�ت دخلت جمددً� يف حالة 
�صعف  ��صتمر�ر  �إمكانية  من  يجعل  مما  �إغاق 
�ملتوقع  من  �أط��ول  لفرتة  �لنفط  على  �لطلب 

خال �لربع �الأول من �لعام �حلايل. 
ووفقا لتقرير بنك �لكويت �لوطني، و�رتفعت 
�أ�صعار �لنفط خال �الأ�صبوع �ملا�صي �إلى �أعلى 

م�صتوياتها �مل�صجلة يف 11 �صهرً�. 
مزيج  �ملرجعي،  �لنفط  خام  �صعر  �رتفع  �إذ 
خام برنت، �إلى 55.99 دوالرً� للربميل بنهاية 
غرب  خام  �صعر  وو�صل  �جلمعة  يوم  تد�والت 
تك�صا�س �لو�صيط �إلى 52.24 دوالرً� للربميل. 

الإعان  رئي�صية  ب�صفة  �الرتفاع  هذ�  ويعزى 
عزم  ع��ن  �ل��ث��اث��اء  ي��وم  وحلفائها  �الأوب���ك 
منفردة  ب�صفة  �إنتاجها  تخفي�س  �ل�صعودية 
فرب�ير  �صهري  يوميًا يف  برميل  مليون  مبقد�ر 

ومار�س. 
�أف�صل  ب�صورة  حت�صنت  �ملعنويات  �أن  كما 
�الأمريكي  �لرئي�س  تعهد  �أن  بعد  �جلمعة  يوم 
حتفيز  حزمة  ب��اإق��ر�ر  بايدن  جو  �ملنتخب 
�لدوالر�ت  تريليونات  �إلى  قيمتها  ت�صل  مايل 
�للقاحات  ط��رح  برنامج  وت��رية  وت�رسيع 

�مل�صادة لفريو�س كوفيد-19.
�خل��ام  �لنفط  خم��زون��ات  �نخفا�س  و�صاهم 
يوم  متوقعًا  كان  مما  �أعلى  بوترية  �الأمريكي 
�الأربعاء و�صعف �لدوالر يف تعزيز �ملعنويات 
كانت  �لذي  �لوقت  هذ� يف  وياأتي  �اليجابية. 
فيه �الأ�صو�ق تتاأثر �إيجابًا ببدء حمات �لتلقيح 

�صد �لفريو�س. 
يف   %8.8 برنت  خام  مزيج  مكا�صب  وبلغت 
يف  تكبدها  �لتي  �خل�صائر  مقل�صًا  دي�صمرب، 
عام 2020 و�لتي و�صلت �إلى -21.5% بنهاية 
كافة  �الآن  �لنفط  �أ�صعار  عو�صت  كما  �لعام. 

خ�صائرها �لناجمة عن �جلائحة.

للمرة الثانية في أسبوع
... تركيا ترفع أسعار الوقود

تعتزم �ل�صلطات �لرتكية، رفع �أ�صعار �لبنزين 
مبقد�ر 17 قر�ًصا للرت، للمرة �لثانية خال �أقل 
حمطات  ماك  نقابة  ذلك  و�أعلنت  �أ�صبوع.  من 
و�لغاز  �لبرتولية  و�مل��و�د  بالطاقة  �لتزود 
هذه  �أن  �لبيان  و�أو�صح  بيان  يف   ،»EPGİS«
�لزيادة �صيبد�أ تطبيقها من منت�صف ليل �الإثنني 
�لثاثاء. وُيباع لرت �لبنزين حالًيا مقابل 7.25 
لري�ت يف �إ�صطنبول، و7.29 لري�ت يف �لعا�صمة 

�أنقرة، و7.32 تركية يف �إزمري.

�لرتكية  �ل�صلطات  ز�دت  �ملا�صي،  و�خلمي�س 
�صعر �لبنزين مبقد�ر 11 قر�ًصا للرت.

بناء  تركيا  يف  �لوقود  �أ�صعار  حتديد  ويتم 
�أم��ام  �ل����دوالر  ���رسف  �صعر  م��ت��غ��ري�ت  على 
�أ�صعار  متو�صط  ووفق  �للرية،  �ملحلية  �لعملة 
�لبحر  منطقة  �أ�صو�ق  يف  �مل�صنعة  �ملنتجات 
ج��زًء�  تركيا  تعترب  �لتي  �ملتو�صط  �الأبي�س 
تركيا  يف  �ملحروقات  �أ�صعار  و�صهدت  منها. 

زياد�ت متو��صلة طيلة �لعام �ملا�صي2020.

»كومرتس بنك«: استقرار أسعار الخام
مع تجدد اإلغالقات وصعود الدوالر

كومرت�س  يف  �ملحلل  ف��اي��ن��ربج  ي��وج��ني  ق��ال 
جد�  �ملرتفعة  �الأع��د�د  ب�صاأن  �لقلق  »جتدد  بنك 
�إلى  �إ�صافة  لاإ�صابات �جلديدة بفريو�س كورونا 

قوة �لدوالر يولد�ن �صغوطا للبيع«.
�الإ�صابات  ع��دد  جت��اوز  �إح�صائية،  وبح�صب 
�أن  و�أك��د  مليونا.   90 �لعامل  حول  بالفريو�س 
�أ�صعار �لنفط ��صتقرت �أول �م�س بعد مكا�صب قوية 
�إجر�ء�ت م�صددة  �إذ جددت  �الأ�صبوع �ملا�صي،  يف 
للعزل �لعام لكبح �نت�صار فريو�س كورونا �لقلق 

ب�صاأن �لطلب �لعاملي على �لوقود، وكان ل�صعود 
�لدوالر �أي�صا تاأثري �صلبي على �أ�صعار �خلام.

و�أنهت عقود خام برنت �لقيا�صي �لعاملي جل�صة 
�لت�صوية  عند  لتبلغ  �صنتا   33 منخف�صة  �لتد�ول 
�أدنى  عند  �صجلت  �أن  بعد  للربميل  دوالر�   55.66

م�صتوى لها يف �جلل�صة 54.99 دوالر�.
غرب  �الأم��ريك��ي  �لقيا�س  خ��ام  عقود  و�أغلقت 
تك�صا�س �لو�صيط مرتفعة �صنتا و�حد� �إلى 52.25 

دوالر للربميل.
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• رحاب اجلمل

• منة ف�ضايل

�ضعورها  عن  ف�ضايل  منة  الفنانة  ك�ضفت 
بالندم على الكثري من القرارات يف حياتها، 
اأكرث �ضيء ندمت عليه كان عدم  اأن  مو�ضحة 

زواجها وتف�ضيل الفن على الزواج.
وقالت اإن قرار تف�ضيل الفن على الزواج كان 
لربنامج  ت�رصيحات  يف  وتابعت  مت�رصًعا، 
»�ضدى املالعب«: ندمت على حاجات كثرية 
من بينها اأنه جاء وقت كنت �ضاأتزوج وف�ضلت 
ج��دا،  مت�رصعة  وكنت  ال���زواج  على  الفن 

واكت�ضفت اأن الأ�رصة اأهم من العمل«.
وتابعت: لو رجع بّيا العمر كنت وافقت على 
الزواج وتركت العمل، منوهة باأن موا�ضفات 
لأن  جمنوًنا  يكون  اأن  امل�ضتقبلي  زوجها 

ت�رصفاتها غري متوقعة.
واأ�ضافت: يجب اأن يكون مقتدرا لأنني مبذرة 
ب�ضكل كبري، وي�ضتطيع اأن يكفي احتياجاتنا، 

ولبد اأن يحبني ويحب والدتي.
مل�ضاعر  ا�ضتياقها  عن  منة  عربت  اأن  و�ضبق 
الأمومة، ون�رصت مقطع فيديو، عرب ح�ضابها 
طفلة  ب�ضحبة  اإن�ضتغرام،  مبوقع  الر�ضمي 
اإح�ضا�س  اأحلى  ر�ضيعة، وعلقت عليه قائلة: 
اأم  كنت  ما  عمري  اأن��ا  الأمومة،  الدنيا  يف 
وم�س عارفة هاكون اأم وال لأ ربنا كبري، ب�س 
حقيقي مفي�س اأجمل من الأطفال واخللفة ربنا 

يرزق كل النا�س الذرية ال�ضاحلة. 

منة 
فضالي:
لو عاد الزمن لتزوجت 

وتركت الفن

رحاب الجمل
...موقوفة عن العمل 

الفنانة رحاب اجلمل  باإيقاف  التمثيلية يف م�رص قرارا  اإدارة نقابة املهن  اأ�ضدر جمل�س 
عن العمل، واحالتها اإلى التحقيق، بعد خمالفتها تعليمات النقابة بعدم التال�ضن على 
مواقع التوا�ضل الجتماعي اأو برامج التوك �ضو حفاظا على �ضمعة ومكانة الفن امل�رصي.
و�ضيتم التحقيق يف الواقعة خالل 48 �ضاعة، م�ضريا اإلى اأن ما حدث اإ�ضاءة للو�ضط الفني 

امل�رصي بالكامل.
الفي�ضبوك  موقع  على  ح�ضابها  عرب  تدوينة  اجلمل،  رحاب  ن�رصت  عندما  بداأت  الأزمة 
وي�ضاحمك  بالكوع  زميل جنم  وت�رصب  فرح  تدخل  تبقى  ملا   »...« املمثل  فيها:  قالت 
لأنه م�ضت�ضعفك.. اأنت بقى تعترب هذا حق مكت�ضب.. وبعدها بحوايل �ضهرين تدخل حفلة 

وت�ضتم وتهني مغنيا.
وتابعت: لكن تدخل بالأم�س بروفة فيلم واإنت �ضكران وعايز كمان تلف ح�ضي�س، وملا 
الأغراب يف  قدام  ال�ضتائم  واأ�ضفل  باأقذر  وتتلفظ  وتغلط  زمايلك  وتهني  ت�ضتم  نعرت�س 
مكان عام.. دي ماتت�ضاحم�س عليها لزم تتعاقب وبالقانون لأن ده قلة اأدب وقلة 
اأو  اأي زميل  اأرفع احلرج عن  مهنية، واملرة دي البالغ للنائب العام عل�ضان 
زميلة يف طلب امل�ضاركة يف البالغ اأو ال�ضهادة يكفي تفريغ الكامريات.. 

اأنا هاربيك.
املهن  نقيب  من  لطلب  ا�ضتجابة  املن�ضور  بحذف  قامت  ثم 
ال�ضكر  اأخرى قالت فيها: كل  التمثيلية وكتبت تدوينة 
والتقدير لنقابتي نقابة املهن التمثيلية .. �ضكرا 
على  لهتمامك وحلر�ضك  زكي  اأ�رصف  دكتور 
الفن والفنانني .. ولعمل الالزم  م�ضلحة 
واإ�ضاءة  م�ضادة  واقعة  يف  والتحقيق 
يف  اأث��ق  واأن��ا   .. ولزمالئي  يل  زميل 
اأنها �ضتتخذ الالزم وحتويل  نقابتي 

املو�ضوع للتحقيق. 



نعرف  ال  جعلتنا  االأح��داث  زحمة  اأن  يبدو 
من اأين نبداأ ويف اأي مكان ننتهي، رمبا بدا 
ندري  ال  جمنون  رجل  وكاأنه  اجلديد  العام 
اأم نخاف منه. فهنا م�صاحلة  اأن�صحك عليه 
خليجية يقابلها تهديدات اإيرانية اأمريكية، 
وهنا لقاح لكوفيد 19 وهناك كوفيد 20 بداأ 
يتهدد العامل، وبني الفرح واحلزن واخلوف 
ماذا  يعرفون  ال  منبهرين  اخلليجيون  يقف 

يريدون؟
تقدمهم  ع��دم  على  اخلليج  دول  انتقاد  اإن 
العلمي بالرغم من اإمكاناتهم لي�س له فائدة 
التقدم فال فائدة  االآن، فمن لي�س لديه نية 
ذكر  من  مانع  ال  ذلك  ومع  معه،  الكالم  من 
ت�صابقت  الذي  الوقت  ففي  االأليم،  واقعنا 
وقفت  كورونا  لقاح  الكت�صاف  العامل  دول 
التقدم  ومراكز  اخلليجية  ال�صحة  وزارات 
العلمي وموؤ�ص�صات االأبحاث عاجزة بل واثقة 
باأنها اأف�صل من اأن تكت�صف مثل هذا اللقاح، 
وال اأعلم �صبب ا�صت�صالمهم للف�صل واالعتقاد اأن 
العلم يجب اأن ياأتي من اأمريكا فقط يف حني 
وهاهي  علميًا  اجتهدت  اإي��ران  مثل  دواًل  اأن 
اليوم تعلن تو�صلها الإيجاد لقاح كورونا، 
بال�صخرية  العرب  قام  »اإيران«  الأنها  ولكن 
اأف�صل  باأنهم  اأنف�صهم  اإقناع  حماولني  منها 
م�صت�صلمني  العرب  يكون  ال  وبذلك  منها، 
للف�صل فقط بل اإنهم غري قادرين على ت�صديق 
اأن العلم من املمكن اأن ياأتي من غري اأمريكا.
عن  وباحلديث  ال�صيا�صي  اجلانب  من  اأم��ا 
اأيام  التي حتققت قبل  امل�صاحلة اخلليجية 
فاإن االأمري الراحل ال�صيخ �صباح االأحمد بذل 
بني  �صقاق  هناك  يكون  لئال  جهده  ق�صارى 
قام  فقد  حقيقية،  غري  اأ�صباب  على  االإخوة 
رحمه الله بالتنقل يف نهار رم�صان واأجهزته 
اأن يحافظ على  اأجل  به من  ملت�صقه  الطبية 
الوحدة اخلليجية، وهو االأمر الذي ا�صتكمله 
مل  الذي  االحمد  نواف  ال�صيخ  االأم��ري  �صمو 
يهداأ له بال حتى جل�س االإخوة على طاولة 
اك  ال�صلح متجاوزين كل املوؤامرات التي حتحُ

�صدهم.
اأن  هو  اليوم  اخلليج  دول  من  املطلوب  اإن 
يلتفتوا مل�صاحلهم اخلا�صة ويرتكوا م�صالح 
اجلحيم،  اإل��ى  تذهب  املنطقة  يف  اأمريكا 
ا�صرتاتيجية  خلطة  حتتاج  اخلطوة  وه��ذه 
ممنهجة تغري توجهاتهم وجتعلهم ينظرون 
كان  واإن  مو�صوعية،  اأك��ر  ب�صكل  لالأمور 
هناك حروب ف�صيكون الإيقافها اآثار اإيجابية 
كبرية فهي اأوال وقف حالة احلرب مع اإيران 
باجلوانب  معها  العالقة  من  واال�صتفادة 
النووية،  حتى  بل  والعلمية  االقت�صادية 
الأنها  اأمريكا  اإياها  تعلمنا  لن  االأمور  فهذه 
لها  التبعية  حالة  على  حتافظ  اأن  تريد 
بينما نطمح الأن نعتمد على اأنف�صنا بكل هذه 
اليمن  مع  احلرب  وقف  وكذلك  املجاالت، 
ت�صتنزف  وهي  �صنوات  �صت  ومنذ  انها  حيث 

االأموال دون اأي نتيجة تذكر.
ال  اإقليمي  �رشيك  اإي��ران  اأن  يقول  الواقع  اإن 
اال�صتقرار  ان تو�صيع نطاق  ي�صتهان به، ثم 
يف املنطقة �صيكون له اإيجابيات ال تريدها 
التي  اال�صرتاتيجيات  هي  وهذه  لنا  اأمريكا 

يجب اأن تتبدل وتتطور.

المتباكون على الخالفة 
العثمانية

للعرب  العثمانية  اخل��الف��ة  ق��دم��ت  م���اذا 
الدولة  دمروا  لك:  اقول  انا  نعم  وامل�صلمني؟ 
يف  العبا�صية  اخلالفة  واأ�صقطوا  الفاطمية 
التتار  من  اال�صالم  التي حمت  القاهرة مب�رش 
االول  �صليم  اغت�صب  وت،  َجالحُ معركة عني  يف 
لي�س  باأنه  علمًا  اخلالفة،  م�رش  احتالل  عند 
حا�رشة  زكاة  اخ��ذوا  عربيًا،  ولي�س  قر�صيًا 
ورعاة بالد العرب وحرموا العرب من التعليم 
بالد  يف  عمت  حتى  وال��ع��م��ران  وامل��دار���س 
املعلمني،  على  ال�رشف  لعدم  االمية  العرب 
انت�رشت  ان  ذلك  وتبع  املدار�س  اغ��الق  فتم 
االمية ال�صيا�صية واليزال العرب يعانون هذه 
العربي  الوطن  اهملوا  االآن،  حتى  الظاهرة 
�صحيًا ومل يوجد يف بالد العرب اأي م�صت�صفى 
للوطن  العثمانية  ال��دول��ة  اح��ت��الل  اث��ن��اء 
الله  ر�صول  قرب  نفائ�س  و�رشقوا  العربي، 
�صاحة  يف  االأحرار  ذبحوا  املدينة،  من  »�س« 
بريوت  يف  الربج  و�صاحة  دم�صق  يف  املرجة 
العربية  املراجع  �رشقوا  ال�صهداء«،  »�صاحة 
ونفائ�س املخطوطات العربية، �صلموا قرب�س 
لربيطانيا حتى حتتل م�رش وح�صل ذلك مقابل 
الرو�صية  القي�رشية  من  للعثمانية  احلماية 
اليطاليا  ليبيا  �صلموا  كذلك  تهددهم،  التي 
مقابل مليون لرية ذهب، تركوا فرن�صا حتتل 
يف  وف�صلوا  املغرب  بالد  حاربوا  اجلزائر، 
ذلك، وب�صبب العثمانية وحربها مع املغرب 
وال�صحراء  املغرب  وفرن�صا  ا�صبانيا  احتلت 
ويبكي  ميجدها  التي  اخلالفة  هذه  الكربى، 
التاريخ  يعرفون  ال  الذين  اجلهال  عليها 

وافعال العثمانيني بالعرب. 
العثمانية  الدولة  ال�صوال: ملاذا غزت  اي�صا   
باأن  علمًا  الدين،  يف  اخوة  وهم  العرب  بالد 
كذلك  العثمانية؟  الدولة  يحاربوا  مل  العرب 
واليًا  امل��ن��ورة  املدينة  على  جعلوا  مل��اذا 
يدل  كله  ذلك  اغا«؟  »ابراهيم  ا�صموه  البانيًا 
ان الدولة العثمانية تعلم انه لي�س الي احد 
ان يطالب باخلالفة اال العرب، لذلك ا�صعلوا 
نار الفتنة والكراهية بني الع�صرية الها�صمية 
يف امارة مكة املكرمة، اذ كل امري يقتل االآخر 
وتعطيه ال�صلطنة العثمانية التاأييد على امارة 
على  العرب  ا�صتقرار  عدم  يف  منها  رغبة  مكة 
بحق  واملطالبة  القوة  خ�صية  واح��د  حاكم 
غري  على  �رشيرة  خالفة  كانت  انها  اخلالفة، 

احلق وغا�صبة للخالفة العربية. 
م�رش  بتجويع  العثمانية  ال��دول��ة  قامت   
وال�صام واملدينة وتون�س وليبيا، اذ ياأخذون 
والثمار  واحليوانات  الزراعية  املحا�صيل 
ويفر�صون الزكاة على كافة ال�صعوب العربية 
اجلوع  ومع  اطالقًا،  العرب  ينفعوا  ان  دون 
�صاد اجلهل حتى كادوا ي�صيعون اال�صالم لوال 
حفظ الله �صبحانه له، اي�صا الدول واالقاليم 
و�صط  ويفيِ  ا�صيا  �صمال  ���رشق  يف  اال�صالمية 
حتى  العثمانيون  اهملها  و�رشقها  افريقيا 
�صاروا �صحية لال�صتعمار اذ حالهم االآن يو�صح 
ي�صمونه  وم��ا  العثماين  اال�صتعمار  �صناعة 
اخلالفة العثمانية اغت�صابًا، واالآن ماذا يفعل 
يقتلون  بالعرب؟  احلالية  وحكومتهم  االتراك 
االر�س  ويحتلون  وليبيا  �صورية  يف  العرب 
وال��ع��راق،  �صورية  يف  االك���راد  قتل  وكذلك 
اال�صالم  دور  وقل�صوا  امل�صلمني  ���رشوا  لقد 
فيما  ح�صيبهم  فالله  واالنت�صار،  الدعوة  يف 
واغت�صاب  واال�صالمية  العربية  باالمة  فعلوا 
اخلالفة، اإذن تباكوا على خالفة االتراك التي 
اذلت ا�صالفكم ان كان عندكم غرية، وانا ا�صك 

يف ذلك. لله االمر من قبل ومن بعد. 
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السلطة التشريعية والعدالة الدستورية »الهبة المستحيلة« 
احتار الب�رش يف فهم اإن�صانية املراأة، حتى هي ت�صل�صلت 
م�صاعرها عرب االأزمان بالتجربة الوحيدة املوكلة لها، 

اأن تكون امراأة تقف دومًا يف خط املنت�صف بال تراجع.
كل يوم اأ�صتيقظ �صباحًا اأنظر لنف�صي هل ما زلت اأنا؟

 هل �صورتي ال تزال هناك يف زوايا املرايا؟ 
هل انتق�صت احلياة مني �صيئًا؟

�صحكة مثاًل... اأو م�صحة حزن ال اأ�صتطيع العودة اإليها 
بكل تفا�صيلها، هل ال اأزال ذلك االأنا امل�صتحيل الذي لن 

يتغري؟ 
كال اإنها تفعل وتفعل، ت�رشق مني كل يوم جزءا مني ال 
ال�صتاء  موا�صم  ينتظر  قابعًا  يبقى هناك  يكرب  وال  يعود 

و�صورا باتت من ع�رش ال�صو�صاء م�صتعلة.
رد م�صاعر متقلبة تكابد يف رحم احلياة لتبقى... وكل  جمحُ
من حويل كذلك نتقلب يف كون مر�صو�س متكرب متعجرف 

ال يعرف الرحمة واملغفرة اإال اإن ر�صخت الروح له.
كيف نتبادل اللحظات هذه لك وهذه يل وتلك لها وله... 
الكون  يف  املتبعرة  ال��ذرات  بغزارة  متوافرة  �صور 

االأوحد.
 اأحيانًا اأريد اأن اأعي�س يف املا�صي كما كان، اأبحث عن 
اأن تعود تلك املناف�صات  اأجدها، هيهات  نف�صي فيه فال 
الرقيقة، كل ركيزة فينا حتكي ق�صة اإن�صان تدهورت به 

ال�صنون متو�صاًل باأال يبدو متجعدًا اأكر...
اأف�صل  ب�صكل  عليه  تظهر  ب���داأت  روح���ه  فتجاعيد   
واأر�صتقراطي، نعم اأنا هناك واأبدو اأف�صل بدون من حويل 

ال�صور،  باأف�صل  ر�صموين  حويل  من  رمبا  اأو  رمب��ا... 
اأحت�صي  مركز،  اليومي  برناجمي  اأف�صل،  تبدو  �صالتي 
القهوة م�رشعًا ب�صفافية مطلقة وكاأين تدربت جيدًا عرب 

�صباحات م�رشقة غدت مريحة اآنذاك.
من ذاك االإن�صان الذي ال يتوقف مع نف�صه حلظة ليومئ 

لها كم اأ�رشفتيِ يف �رشب كاأ�س الع�صق جمددًا
فلرمبا تختفي �صنني التعب املذهلة. 

�صمعة عيد ميالدي  اإطفاء  التنازيل يف  العد  يبداأ  عندها 
اأم�صي  واأن��ا  ال�صعادة  يل  متمنني  فيه،  اجلميع  ي�صفق 

خطوة نحو النهاية املحتومة. 
به  ت�صلمنا  ما  ننتظر  االأف��ق  خط  عند  نقف  هناك  كلنا 
االأقدار لل�صحب، نتنازل عن بع�س املرات التي انك�رشنا 
فينا،  امل�صتحيل  ي�صاء  اأن  �صلينا  فقط  نقم،  ومل  فيها 
هناك،  نزال  ال  نعم  امل��راآة،  �صورنا يف  ونعود لرنتب 

نحن عالقون يف اأنف�صنا باأطراف النقي�س.
اإذا ع�صقنا كنا يف ذروة العطاء، واإذا كرهنا كنا يف ذروة 

املنع. 
ذلك التاأرجح بني الوعي وامل�صاعر باأعلى القيم يج�صد 
االأ�صياء  فقدت  مهما  منازع  بال  عايل  روحيًا  كائنًا  منا 
يف  علقنا  ومهما  منا  النف�س  م��راآة  انتق�صت  ومهما  منا 
املرايا بال �صبب تبقى االأنا. االأنثى هي االأعلى يف الوعي 
الروحي املتقدم الأنها متلك الهبات العظمى االأم واالأخت 

والزوجة، ال�صديقة واحلبيبة واخلليلة.
من نكون نحن كل اأولئك امل�صتحيالت.

ال�رشعية  من  نظام  يف  يعي�س  حر  جمتمع  يف 
�صيادة  م��ب��داأ  اإل��ى  وي�صتند  والدميقراطية 
وظيفة  تكون  حيث  احلق،  واأولوية  القانون 
التي  االأح����وال  خلق  الت�رشيعية  ال�صلطة 
والتي  االإن�����ص��ان  ك��رام��ة  تعزيز  �صاأنها  م��ن 
االإن�صان  بحقوق  لالعرتاف  اإ�صافة  تقت�صي، 
اجتماعية  اأحوال  اإقامة  وال�صيا�صية،  الدينية 

واقت�صادية وثقافية.
فيها  ا�صتقرت  قد  البلدان  بع�س  كانت  واإذا 
الت�رشيعية  ال�صلطة  ت�رشف  جتعل  تقاليد 
ووجودها ت�رشفًا دميقراطيًا رغم عدم وجود 
الت�رشيعية  الن�صو�س  د�صتور مكتوب يت�صمن 
ال�صلطة  ت�رشف  ع��دم  تكفل  اأن  يجب  التي 
واأال  الد�صتور،  يخالف  مب��ا  الت�رشيعية 
لكفالة  �صامنة  ق�صائية  �صلطة  هناك  تكون 
اأن  االإن�صان، وبالتايل  احرتام مبادئ حقوق 
بقواعد  ومعرفة  حمددة  ال�رشع  �صلطة  تكون 
اأن  �صاأنها  من  د�صتورية  �صفة  ذات  اأ�صا�صية 
بحيث  الت�رشيعية،  لل�صلطة  تنظيمًا  ت�صمن 
ممثليه،  بوا�صطة  اأو  بنف�صه  ال�صعب  يتمكن 
وبدون متييز بني االأفراد من تقرير ما يعنيه 
الت�رشيعية  لل�صلطة  يكون  واأن  القانون، 
الت�رشيع  و���ص��ع  يف  ال�صالحية  وح��ده��ا 
واأن  العامة،  والقواعد  باملبادئ  املتعلق 
ال�صلطة  على  الرقابة  ال�صعب  ملمثلي  يكون 
الت�رشيعية  الن�صو�س  و�صعها  يف  التنفيذية 

التنفيذ. مو�صع 
الق�صائية  الرقابة  تنظيم  ذلك،  اإلى  اإ�صافة 
االأ�صا�صية  امل��ب��ادئ  اح���رتام  على  ال��الزم��ة 
بحقوقه  م�صا�س  اأي  م��ن  ال��ف��رد  وح��م��اي��ة 
العاملي  االإعالن  يف  بها  املعرتف  االإن�صانية 

حلقوق االإن�صان.
واجب  الت�رشيعية  ال�صلطة  على  ف��اإن  كذلك 
اخت�صا�صها  على  املو�صوعة  القيود  احرتام 
مع  تتنافى  ظاملة  قوانني  ل�صدور  جتنبًا 
حقوق االإن�صان، ويف �صبيل هذا ال بد لل�صلطة 
الت�رشيعية من جتنب اإ�صدار قوانني تفرق بني 
االأفراد اأو الطبقات اأو االأقليات على اأ�صا�س من 
العن�رش اأو الدين اأو اجلن�س اأو اأي فارق اآخر ال 

يربر على االإطالق مثل هذا التمييز.
وحرية  العقيدة  حرية  تقيد  ال  وبالتايل، 
على  تنكر  واأال  الدينية  ال�صعائر  اإق��ام��ة 
وم�صوؤولة  منتخبة  حكومة  يف  احلق  االأفراد 
واأال ت�صع قيودًا على حرية القول واالجتماع 
اأي ت�رشيع ذي مفعول رجعي  واأن متتنع عن 
وحريات  حقوق  من  له  مبا  الفرد  مي�س  اأو 
يف  ال�صمانات  وتوفري  واأ�صا�صية  اإن�صانية 
احلريات  جعل  �صاأنها  من  التي  االإج��راءات 

وم�صمونة. فعالة 
اأنظمة  ال���دول  اأق��ام��ت  اخل�صو�س  ه��ذا  ويف 
ق�صائية لتحقيق االأهداف والغايات املرجوة 

ملا فيه اخلري والتنظيم الأفراد املجتمع.

المصالحة اإلقليمية
... بعد الخليجية

تت�صوره  اأن  ميكن  ما  اأ�صعب 
اأن تتعامل مع البخيل والبخل 
وكل  واأ�صكال  واأ�صناف  اأن��واع 
غريه،  من  اأك��ر  يتعبك  منهم 
نوع بخيل يف م�صاعره مبعنى 
ثم  وتقديرا  اهتماما  يعطيك 
عنه  لتبحث  ذلك  بعد  يختفي 
ملدة طويلة وبعدها تياأ�س من 
البحث عنه وت�صلم باأنه اختفى 
وكان يهدف من هذه اللعبة الى 
لفت االأنظار اإليك بعدها يتبخر 
والنوع  يختفي،  ما  و�رشعان 
الثاين من لديه خربه حياتية 
واجتماعية وال يقدم لك العون 
امل�����ص��ورة  وال  وال��ن�����ص��ي��ح��ة 
ف�صيئا  �صيئا  ت�صقط  ويجعلك 
يف املتاهات وامل�صاكل ب�صبب 
دون  االجتماعية  خربتك  قلة 
اأن ي�صاعدك بحل هذه امل�صاكل 
يف  البخيل  الثالث  وال��ن��وع 
لك  ي��ق��دم  ال  ال���ذي  م�صاعره 

اخلري وال الفرح وال االبت�صامة 
ال�صفاف  ال�صادق  القلب  وال 
بعالقته معك حتى الدعاء لكل 
وهنا  لك  يقدم  ال  غيب  بظهر 
الذي  الناقم  كاجلاحد  يكون 
امل�صاعر له ال يفعل وال ينفعل 
االأخري  والنوع  عليك  اأو  معك 
بذلك  االمتياز  على  واحلا�صل 
وال�صلطة  امل��ال  ميلك  من  هو 
تنهار  ويناظرك  عليك  ويبخل 
وتتاأمل بالفقر والديون وك�رشة 
ميلك  وه��و  واحل�����رشة  النف�س 
املتفرج  دور  يقف  اأنه  اإال  ذلك 
ل��رياك  املتبلد  ال�صنم  مثل 
دون  هادئة  ن��ار  على  حت��رتق 
اأن مينحك طوق النجاة، وبعد 
ال�صلبية  ال�صخ�صيات  هذه  كل 
العلي  الله  ن�صاأل  املري�صة،  
حتى  عنى  يبعدهم  اأن  القدير 
التعاون  وللمجتمع  لنا  ي�صود 

واحلب والتاآخي.

بخيل مع سبق اإلصرار

زي��ادة  اأي  نر  مل  �صنوات  منذ 
معقولة للرواتب ومرت الكثري 
االأمة  وجمال�س  احلكومات  من 
على الوطن ومل تفكر احلكومة 
االأمة مبو�صوع حيوي  وجمل�س 
وم��ل��ح وه��و زي���ادة ال��روات��ب 
ل��ل��ع��ام��ل��ني وامل��ت��ق��اع��دي��ن، 
تفكر  م��ت��ى  امل��ل��ح:  ال�����ص��وؤال 
احلكومة بدرا�صة قانون لزيادة 
املواطنني  جلميع  ال��روات��ب 
م��راف��ق  جميع  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
وهي  واملتقاعدين؟  ال��دول��ة 
ال�صيء  بع�س  متاأخرة  تعترب 
وذلك للغالء والزيادة يف جميع 
املواد اال�صتهالكية واملعي�صية، 
وزيادة االيجار غري الطبيعية، 
تقديرًا خلدماتهم يف القطاعات 
للمعي�صة  وذل��ك  احلكومية، 
على  �صعبة  ا�صبحت  ال��ت��ي 
املحدودة،  الدخول  ا�صحاب 
وال�سغوط النف�سية التي يعاين 
يف  نق�س  م��ن  امل��واط��ن  منها 
اوجه احلياة، ويجب  كثري من 
املواطنني  احلكومة  تن�صى  اال 
القطاع  يف  يعملون  ال��ذي��ن 
من  اكر  ام�صوا  الذين  املدين 
ثالثني �صنة يخدمون يف جميع 

الدولة،  وموؤ�ص�صات  وزارات 
البديل  اي��ن  امل��ه��م:  ال�����ص��وؤال 
كبري  فرق  هناك  اال�صرتاتيجي؟ 
يف الرواتب بني بع�س اجلهات 
احلكومة  ول��ك��ن  احلكومية، 
ن�صيت الكثري من اجلهات التي 
االأ�صف،  مع  احلكومة  تعمل يف 
هذه تفرقة بني �رشائح املجتمع 
الذي  للد�صتور  تناق�س  وفيه 
نهار  ليل  به  احلكومة  تت�صدق 
من  ال�صابعة  امل��ادة  وتخالف 
العدل  ان  تقول  التي  الد�صتور 
واحلرية وامل�صاواة من دعامات 
هذا  يف  العدل  اين  املجتمع، 
القانون الذي فرق بني �رشائح 
املجتمع؟ وفرق كبري ومتفاوت 
واأخ��رى،  جهة  بني  بالرواتب 
مع اأن االثنني مكمالن لبع�صهما 
ان  الوطن،  بخدمة  ويقومان 
التفرقة  عدم  تقت�صي  العدالة 
بني مكونات املجتمع وتف�صيل 
ج��ه��ة ع��ل��ى اأخ����رى يف زي���ادة 
باعطاء  واملميزات،  الرواتب 
اجلهة  وت��رك  جلهة  املميزات 
االأخرى وهذا خطاأ ج�صيم بعيد 
ع��ن ال��ع��دال��ة وامل�����ص��اواة يف 

الوطن. ودمتم.
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الينذيالسعودية
ال�سعودية  العربية  اململكة  نه�ست 
عبدالعزيز  املوؤ�س�س  امللك  عهد  منذ 
الله  رحمه  �سعود  اآل  عبدالرحمن  بن 
البناء  طريق  ابنا�ؤه  بعده  من  �اأكمل 
املبارك لهذه اململكة التي اخذت على 
نف�سها اعتناق دين التوحيد �العقيدة 
ال�سمحة �العدل �سعارًا لها الى يومنا 
�سمو  ن��رى  �نحن  نعي�سه  ال��ذي  ه��ذا 
االمري حممد بن �سلمان يكمل بدعم من 
خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان 
بن عبدالعزيز م�سرية االباء �االجداد 
بر�ح ذات همة �طاقة �سبابية �ر�ؤية 
حديثة لكل ما حولنا من تطور �نه�سة 
كما  لي�ست  اليوم  فاململكة  �علوم، 
كانت منذ �سبعني عاما �هي لي�ست كما 
كانت قبل ثالثني ا� ع�رشين عاما فقد 
نه�س ال�سباب العربي ال�سعودي بعهد 
خادم احلرمني ال�رشيفني، يحمل بني 
يديه عوامل البناء �التعمري �ل�سوف 
الله  ب��اإذن  القادمة  ال�سنوات  ت�سهد 
�علمية  �اجتماعية  عمرانية  نه�سة 
ال  كيف  ال���د�ل،  باقي  يف  ن��راه��ا  ال 
نهجها  يف  معتمدة  احلكيمة  �القيادة 
الريادي على بناء االن�سان ال�سعودي 
ا�اًل �من ثم دعمه للبناء االخر الذي 
يخدم باخلري م�سالح البالد �العباد، 

نعم ال�سعودية ابتداأت م�سرية النه�سة 
املباركة �انطلقت يف عام 2020 �لن 
تقف اال اذا حتقق لالن�سان ال�سعودي 
مدن  بان�ساء   2050 ع��ام  يف  م��راده 
ال�سو�ساء  م��ن  خ��ال��ي��ة  ح�����س��اري��ة 
املدن  ه��ذه  �الت�سحر،  �الكربون 
املنع�سة  الكربون،  ذرة  من  اخلالية 
�عطر  النقي  باالك�سجني  امل�سبعة 
الزهور �االقحوان �سوف تكون اال�لى 
االن�سان  يتنقل  العامل  يف  نوعها  من 
��سهولة  ��سال�سة  رحابة  بكل  فيها 
�ي�رش د�ن موانع ا� معوقات ��سوف 
�سمو  العامل كله نحو ما طرح  ي�سري 
طرح  م��ن  �سلمان  ب��ن  حممد  االم��ري 
يفهمه ال�سباب العربي �ي�ستفيد منه 
هذا  على  يعي�س  من  �كل  ال�سن  كبار 
خطوات  بالب�رش.  العامر  الكوكب 
للب�رشية  نفع  املباركة  الي��ن  ذي 
بف�سل اجلهد الذي يبذله �سمو االمري 
��سوف  �م�ساعد�ه  �سلمان  بن  حممد 
تلك  بف�سل  نحونا  قادمًا  اخلري  نرى 
يطيل  بان  معي  ادعوا  فقط  اجلهود، 
الله يف عمر خادم احلرمني ال�رشيفني 
من  معكم  �نكون  االم��ني  عهده  ��يل 
ال�ساهدين لنه�سة ال�سعودية ذي الين 

املباركة.

قرارأزمةالموظفينإعفاء
وليسفيروس»كورونا«

اإن هذا ال�ساعر لي�سف حبا عظيما، 
جمرى  امل��راأة  هذه  حب  جرى  فقد 
الدم يف البدن، اأي اأنه بلغ من اأدناه 
بالر�ح  امتزج  حب  اأق�ساه،  اإل��ى 
�سغل  كل  عن  حبها  ف�سغله  �الدم، 
فال  بالغا  تاأثريا  فيه  �اأثر  �سواه، 
عنها  ال�سلو  �ال  ن�سيانها  ي�ستطيع 
العظيم  احلب  هذا  ��سف  يتابع  ثم 

قائال:
�من ج�سدي مل يرتك ال�سقم �سعرة

فما فوقها اإال �بها له فعل
مل يرتك ال�سقم يف ج�سد هذا املحب 
لهذا  فعل  �فيها  اإال  �سعرة  الدنف 
اأقل  هنا  بال�سعرة  اأراد  �قد  احلب، 
�سيء يف ج�سده فكل مكان يف ج�سده 
اأثر  الهوى  ف�سقم  تاأثري،  فيه  للحب 
مل  اأنه  ��ا�سح  بالغا،  تاأثريا  فيه 
يرتك يف ج�سده قليال �ال كثريا، �قد 
اأمل بهذا املعنى اأبو الهدى ال�سيادي 
احل�سيني حممد بن ح�سن �ادي فقال:

خطرات ذكرك ت�ستفز م�سامعي
فاأح�س منها يف الفوؤاد دبيبا

ال ع�سو يل اإال �فيه �سبابة
فكاأن اأع�سائي خلقن قلوبا
�اأقول  العا�سق  املتنبي  الى  �اأعود 

انه بداأ هذه االأبيات بقوله:
عزيز اأ�سى من دا�ؤد احلدق النجل

عياء به مات املحبون من قبل
�املعنى هنا اأن العزيز ال�سيء الذي 
�الهم  احلزن  �االأ�سى  �جوده،  يقل 
الوا�سعة  االأعني  �النجل  �ال�سجن، 
عزيز  لنا:  يقول  اأن  يريد  �املتنبي 
د�اء من دا�ؤه العيون الوا�سعة �هو 
�هذا  قبله،  الع�ساق  به  مات  عياء 
بن  الله  عبد  قول  من  قريب  البيت 

املعتز: 
يا من يلوم على الهوى

دعني فذا داء عقيم
ثم يقول:

فمن �ساء فلينظر اإيل فمنظري
نذير اإلى من ظن اأن الهوى �سهل

احل��ب  داء  ي��ج��رب  اأن  اأراد  ف��م��ن 
اإلى حايل  �يعرفه عن قرب فلينظر 
�ما فعله احلب يف ج�سدي فاإين قد 
ملن  عربة  اإيل  �النظر  به،  اأ�سبت 
توهم باأن الع�سق �سهل �اأن اخلر�ج 
اأمر  تعظيم  �الق�سد  هني،  اأمر  منه 
�هذا  منه،  امل��دا�اة  �قلة  الهوى 
امللك  عبد  بن  قول حممد  من  قريب 

الزيات:
من �رشه اأن يرى ميت الهوى دنفا

فلي�ستدل على الزيات �ليقف
ثم يقول املتنبي:

�ما هي اإال حلظة بعد حلظة
اإذا نزلت يف قلبه رحل العقل

�الهوى  يجتمعان  ال  �العقل  الهوى 
فاإذا  نظرة  بعد  نظرة  اإال  يتولد  ال 
يف  املتكررة  اللحظات  تلك  حلت 
القدر  هذا  �يف  العقل،  ذهب  القلب 

كفاية، �دمتم �ساملني.

فري��س  �لي�س  ق��رار  اأزم��ة  املوظفني  اإعفاء 
»كور�نا«! 

كل ما اأدخل جهة حكومية اأ�سوف معلقني على 
باب االإدارة مالحظة هامة: 

اإعفاء بع�س املوظفني من العمل �اعتبارهم يف 
اأيام راحة. 

�يكون لكل جهة حكومية �سالحية اإعفاء كل اأ� 
بع�س من احلاالت التالية من العمل �اعتبارهم 
يف اأيام راحة �فقا ملقت�سيات امل�سلحة العامة: 
 – املر�سعة  املوظفة   – احل��ام��ل  املوظفة 
امل��وظ��ف امل��ري�����س اأ�  امل��وظ��ف امل��ع��اق – 
55 ما  املوظف الذي بلغ �سن   – مكلف مبعاق 
�الوظائف  القيادية  الوظائف  »�ساغلي  عدا 
باالأمرا�س  املري�س  املوظف   – اال�رشافية« 
املزمنة، �ملحقة بعبارة حاالت اأخرى ت�ساف 

بناء على التعليمات ال�سلطات ال�سحية. 
اجلائحة �جتا�زا حلاالت  هذه  طوال  �ن�ساأل: 
ال  ال��ذي  املوظف  ذنب  ما  املزمنة،  االعفاء 
ي�سمله مثل هذا القرار عند التزامه بالد�ام من 

ح�سور �ان�رشاف �حتمل �سغط العمل؟! 
موظفو االعفاء يعترب�ن يف اأيام راحة �ي�ستلمون 
ر�اتب كاملة د�ن اأي جهد �عمل بينما املوظف 
ينال  »الوا�سطة«  �ال  االعفاء  ي�سمله  ال  الذي 
التاأخري  حظه من اخل�سومات �اجلزاءات عند 

�الغياب! 
املدنية  اخل��دم��ة  دي���وان  يحر�س  �مل���اذا   
العمل  من  املوظفني  اإعفاء  على  امل��رة  هذه 
�اعتبارهم يف اأيام راحة تاركا املو�سوع جلهة 

العمل حتت عنوان »م�سلحة العمل«؟! 
�ندرك جيدا اأن ن�سبة احل�سور للموظفني على 
الطبيعية �املرحلة  ح�سب خطة عودة احلياة 
يف  يح�سل  ما  اأن  اإال   ٪50 تتجا�ز  ال  الرابعة 
اجلهات احلكومية لي�س بناء على هذه الن�سبة 
�يرجع  ذل��ك،  من  اأق��ل  �اإمن��ا  �االإح�سائيات 
�التي  املزاجية  االعفاء  حاالت  اإلى  ال�سبب 
تتعذر بها بع�س اجلهات احلكومية عند التزام 
الداعي  �د�ن  الديوان  �ق��رار  العودة  بخطة 

للتفا�سيل املعر�فة! 
عالقة  لها  لي�س  »كور�نا«  فري��س  فجائحة 
�تعطيل  �ت�سويف  تاأجيل  م��ن  يح�سل  مب��ا 
ن�سهده  فما  �العمل،  �املراجعني  للمعامالت 
�االأ�سواق  �املراكز  التجارية  املجمعات  يف 
من حالة طبيعية جتعل الكثري منا يت�ساءل عن 
احلكومية  اجلهات  يف  الطبيعية  غري  احلالة 

�اأين هوؤالء من االلتزام �االعفاء؟! 
اأن جائحة فري��س »كور�نا«  فما نعرفه جيدا 
تواجه  التي  امل�سكلة  هي  لي�ست  امل�ستجد 
اأغلب املراجعني �كذلك املوظفون يف اجلهات 
بالتباعد  االل��ت��زام  عند  �خا�سة  احلكومية 
�االحرتازية  الوقائية  �االإج��راءات  اجل�سدي 
احلياة  اإلى  العودة  �خطة  القرار  اأزمة  �اإمنا 
اإلى  بال�رش�رة  حتتاج  التي  هي  الطبيعية 
اإعادة نظر �تو�سيح اخلطة الت�سغيلية لالإجناز 
اأنه مل يتم حتديد فرتة زمنية  �العمل خا�سة 
يف  الر�سمي  ال���د�ام  م��ن  االإع��ف��اءات  لنهاية 

اجلهات احلكومية.. يعني مطولني! 
قرار  �سد�ر  حلني  االإعفاءات  ا�ستمرار  �تاأكيد 
بتطور  ال��ق��رار  ه��ذا  اق���ران  م��ع  ذل��ك،  بوقف 
ا�ستمرار  من  حالة  خللق  الوبائية  احل��االت 

الزحام �التكد�س �التعطيل! 
ل  ي�سِكّ ال   ٪50 ن�سبة  مع  املوظفني  اإعفاء  �اإذا 
م�سا�اتهم  الظلم  فمن  للعمل  ملحوظا  تعطيال 
اأي�سا  الد�ام �العمل خا�سة  مع امللتزمني يف 
اعتبار املعفني يف اأيام راحة د�ن احت�ساب ذلك 

على ر�سيد االجازات �اخل�سم من الراتب! 
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التمثال جالسالعلماءفستصبحمنهم
اأربع يلزم من  قال ر�سول الله »�سّلى الله عليه ��سلم«: 
كل ذي حجا �عقل من اأمتي، قيل: يا ر�سول الله ما هي؟ 
قال: ا�ستماع العلم �حفظه �ن�رشه عند اأهله �العمل به.

التعلم  طرق  �ال�سالم«  ال�سالة  »عليه  ح  ��سّ �االآن، 
�كيفية االإفادة منها فح�رشها يف اأربع:

اأ�اًل: ا�ستماع العلم، فعلى املتعلم اأن ي�سغي جيدًا ملا 
التعليم،  اال�ستماع هام كفّن  فّن  العامل الأن  ي�سمعه من 

�من مل ي�سمع جيدًا ال ي�ستوعب جيدًا.
خزانة  الذاكرة  الأن  �رش�ري  اأمر  �هو  احلفظ،  ثانيًا: 
املعارف �العلوم فمن ال يحفظ ال ي�ستطيع االإفادة مّما 

تعّلمه.
ثالثًا: ن�رش العلم، �من �اجب العامل اأن ين�رش علمه �ال 
االآخرين.  به  يفيد  يبقيه حم�سورًا يف �سدره ذلك حتى 
�سواه  الذي يخزن علمه �يبخل به على من  العامل  الأّن 
يفيد  �ال  نف�سه  يفيد  فال  ماله  يخزن  البخيل  كالغني 
ين�رش  اأي��ن  يعرف  اأن  اأي�سًا  العامل  على  لكن  غ��ريه. 
علومه. عليه اأن ي�سع ال�سيء يف موا�سعه، فال ين�رشه 
االأر�س  ال��زارع  به  ي�سقي  املاء  اأن  ذلك  اأهله.  عند  اإال 

اخل�سبة �لي�س االأر�س الرملية.
رابعًا: اقرتان العلم بالعمل، اقرتان العلم بالعمل هو 
زكي جنيب حممود يف  الدكتور  قال  املرجوة.  الغاية 
الع�رش  هذا  عالمات  »من  العربي:  الفكر  جتديد  كتاب 
�املو�سول  بالعمل  املقرتن  العلم  ع�رش  اأنه  املميزة 

يجيء  ال  مزعومًا  علمًا  �جدت  ف��اإذا  باالآخر.  اأحدهما 
من  لي�س  انه  فقل  يوؤدى  لعمل  الدقيقة  اخلطة  مبثابة 

العلم يف �سيء اإال با�سم زائف«.
عملية  تتم  �ال  النبوية  ال�سنن  ا�لى  العلماء  ف�سماع 
حتليل  �بعد  متابعتهم،  ا�  مبجال�ستهم  اال  اال�ستماع 
نرى  ��سلم  عليه  الله  �سلى  للر�سول  ال�رشيف  احلديث 
�ا�ستمرارية  �تتطلب جهدا  القراءة  �سهلة  نبوية  قاعدة 
املعرفة  يك�سبك  علم  لديه  من  فف�سل جمال�سة  العمل، 

بالدنيا �االجر باالآخرة.
العلماء  جال�س  نبوية:  معادلة  عن  نتحدث  �هنا 
ف�ست�سبح منهم �هي: جمال�سة ا� متابعة خبري بتخ�س�سك 
+ حفظ علومهم + �ن�سهر ما تعلمته + العمل بهذا العلم 

= �ست�سبح عاملا �خبريا بتخ�س�سك.
عايل  امل��درب  موا�سفات  يف  ال�سابعة  القاعدة  �هذه   
HPT. هذا هو تف�سري جال�س العلماء ف�ست�سبح  االأداء 

منهم، ف�سوؤايل لكم، متى تريد�ن ان جتال�سوهم؟
�سعر لالمام علي بن ابي طالب كرم الله �جهه:

ما الفخُر اإال الأهِل العلِم اإنه���م 
على الُهدى ملن ا�ستهدى اأِداّلُء

ُنُه  �َقْدُر كِلّ امرئ ما كان ُيح�سِ
�اجلاهلوَن الأهِل العلِم اأع��داُء

َفُفْز بعلٍم تع�ْس حيًا به اأب�������دًا 
النا�س موتى �اأهُل العلِم اأحياُء

جم�سم،  ب�سكل  م�سور  ل�سيء  ا�سم  التمثال، 
اأي�سًا هذا امل�سمى عند  ال�سور  �قد يطلق على 
ذلك  الكرمي  القراآن  يف  كذلك  �جند  البع�س، 
عليه  اإبراهيم،  �سيدنا  خاطب  عندما  اال�سم 
ِبيِه  اِلأَ قاَل  »اإِْذ  االآية  يف  �قومه  اأباه  ال�سالم، 
ِتي اأَْنُتْم َلها عاِكُفوَن«  ماِثيُل اَلّ َ�َقْوِمِه ما هِذِه الَتّ

االأنبياء-52. 
�قد  التماثيل،  من  كثرية  ��سور  اأنواع  فهناك 
نراها يف حياتنا اليومية فمّنا من ُيدِرك �يعي 
معها  التعامل  على  يعمل  �ق��د  �يعلم  ذل��ك 
يكرتث  اأ�  يهتم  ال  َم��ْن  �مّنا  لها،  �االنتباه 
فمن  لها،  المباالته  اأ�  بها  معرفته  لعدم  لها 
الفئات من  خالل معاي�ستنا �معا�رشتنا لهذه 
اأ�  املجتمع  اأ�  العمل  حميط  يف  �سواًء  الب�رش 
من خالل ما تفر�سه علينا بع�س ��سائل االإعالم 
املختلفة نالحظ الكثري منها اأنها جمرد متاثيل 
فة باأد�ارها ��اجباتها املوكلة اإليها تارًة  ُمَكَلّ
للكذب  �ثالثة  للت�سلق،  �اأخ��رى  للتك�سب، 
فتقوم  �اآالم��ه��ا،  االأم��ة  ح�ساب  على  �اخل��داع 
اكمل  �اإتقانها على  االد�ار املنوطة بها  باأداء 
على  كانت  �ان  نعمتها  رب  ر�سا  لنيل  �جه 
التي  التماثيل  هذه  من  الكثري  فلدينا  باطل، 
اأن ت�ستجلب �ت�ستفرد بهذه امل�سميات  ارت�ست 
ارت�ست  الب�رشية  التماثيل  فهذه  الأنف�سها، 
�ال  ت��رى  �ال  ت�سمع  ال  �ُدم��ى  اأد�ات  لتكون 

تتكلم، �قد تكون لتفهم اأي�سًا ما يد�ر حولها، 
�باإخال�س  منها  ُيطلب  ما  تنفيذ  فقط  �مهامها 
ما تقوم  بنتائج  اأ� مهتمة  �تفان غري مكرتثة 
به اإن كان فيه �رشر املجتمع اأ� م�سلحته، فقد 
يف  �مهم  ح�سا�س  من�سب  ذا  اأ�  م�سوؤ�ال  يكون 
مركز عمله، لكنه كالتمثال ينتظر من يقلبه من 
مكان الآخر اأ� ميلي عليه ما يقوم به من عمل، 
�ينتظر االأ�امر، �هناك الكثري من اأمثلة لهذه 
التماثيل، فمثاًل رب االأ�رشة اأ� الز�ج قد يكون 
اأ� ز�ج  اأب  كذلك، فهو متثال متحرك مب�سمى 
د�ن  االآخرين  اأجندة  لتنفيذ  فقط  الد�ر  يوؤدي 
بع�س  ذلك  اإلى  �اأ�سف  �اإدراك،  اإرادة  اأ�  �عي 
اأ� مر�سحي جمل�س االأمة،  التماثيل من اأع�ساء 
فما اإن يتبواأ املقعد الربملاين تراه »�سم بكم 
عمي«، فال ي�سُدُر منه هم�س اأ� ملز، �اإن كان 
البد من الت�رشيح فرتاه ي�سطح �ينطح �يغرد 
لالأمة،  �سارة  تكن  مل  اإن  بكلمات  ينعق  اأ� 
االأمة  فم�سوؤ�لية   ، اأ� جمدية  نافعة  فهي غري 
فالواجب  االختيار،  عند  �مهمة  كبرية  اليوم 
هذه  ����س��ول  م��ن  امل�ستطاع  ق��در  التقليل 
متكينها  �عدم  املجتمع  من  �لفظها  التماثيل 
لالأمة  �تخطط  ع  لُت�رَشِّ للربملان  الو�سول  من 
�يف  لها  بحاجة  ل�سنا  فنحن  حياتها،  �سوؤ�ن 
غنى عنها �لتحتفظ به اأ�رشته اأ� ز�جته �تزين 

به مدخل بيتها.

جرىحبهامجرىدميفيمفاصلي
نبارك للمجموعة الثالثية »ال اأ�سمع ال فأصبحليعنكلشغلبهاشغل

اأرى ال اأتكلم« »SBD« ��سول ع�سوها 
 »T« الرابعة  �ذراعها  التكنولوجي 
املجموعة  ب��ني  االن��دم��اج  مت  حيث 
 »T« التكنولوجية  �ال��ذراع  الثالثية 
بعد مفا��سات �درا�سة جد�ى الأ�سول 
املجموعة الثالثية »SBD« �مركزها 
امل����ايل م���ن ق��ب��ل امل��ق��ي��م امل��دق��ق 
ل��ه خربة  �ال���ذي   MED اخل��ارج��ي 
اال�ست�سارات  طويلة يف جمال  عاملية 
�االجتماعية  �امل��ال��ي��ة  االإداري�����ة 
املقيم  ق���ام  ك��م��ا  �ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، 
MAD �هي �رشكة عاملية  اخلارجي 
اجلد�ى  درا�سات  اإعداد  يف  متخ�س�سة 
ال�سغرية  للم�ساريع  العمل  �خطط 
االإلكرت�نية  �امل�ساريع  �املتو�سطة 
�املواقع �التطبيقات االإلكرت�نية يف 
جمال االأ�سول �املركز املايل للع�سو 

.»T« الرابع الذراع التكنولوجية
 MED قد قام املكتبان اال�ست�ساريان�
�MAD يف �قت �سابق بعمل درا�سات 
التقييم املطلوبة مل�ساعدة املجموعة 

اأرى ال  اأ�سمع ال  »SBD«، »ال  الثالثية 
 »T« التكنولوجية  �ال��ذراع  اأتكلم« 
ملبادلة  ع��ادل  معدل  اإل��ى  للو�سول 
درا���س��ات  �اإج����راء  بينهما  االأ���س��ه��م 
Due Dil - النايف للجهالة  الفح�س 
االإج����راءات  م��ن  �غ��ريه��ا   ،gence
من  خا�سة  املطلوبة،  �الدرا�سات 
هذا  �الرقابية يف  القانونية  اجلهات 

ال�ساأن.
ي�سم  �ال��ذي  الفعلي  العمل  ��سيبداأ 
الثالثية  املجموعة  اجلديد  الكيان 
�ال��ذراع  اأتكلم«  ال  اأرى  ال  اأ�سمع  »ال 
مع   »Tech« الرابعة  التكنولوجية 
�سعار  �حت��ت  اجلديد  العام  بداية 
�ا�سم جديدبن هو املجموعة الرباعية 

.»Quartet »SBDT
جمال  يف  النا�سطني  بع�س  �يتوقع 
الكيان  اأن  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
اجلديد Quartet، �سيلعب د�رًا كبريًا 
�ال�سيا�سي  االجتماعي  املجال  يف 

�االقت�سادي �التكنولوجي.
�دمتم �ساملني.

قانون

محمد عبدالرضا دشتي
وردة سالم

إبراهيم باقر
anfour2000@yahoo.com
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خارجية
شؤون

قرقاش: نرغب بتطبيع العالقات مع تركيا
�أكد وزير �ل�شوؤون �خلارجية �لإمار�تي �أنور قرقا�ش �إن 
بالده ترغب يف تطبيع �لعالقات مع تركيا فيما �أعرب 

عن تطلعه لتح�شني �لعالقات بني �أنقرة و�لقاهرة.
�أنها  لرتكيا  تقول  �لإم��ار�ت  �ن  قرقا�ش  و�أ�شاف 
يوجد  ول  �ل�شيادة  حترتم  طبيعية  عالقات  تريد 
�لى  لفتا  م�شكلة،  توجد  فال  لالختالف  �شبب  �أي 
مع  �لنفتاح  مثل  �لأخ��رة  �لرتكية  �ملوؤ�رش�ت  �أن 

�أوروبا م�شجعة.
موؤ�رش  �أي  �أن  قرقا�ش  �أك��د  مت�شل،  �شعيد  وعلى 
�إيجابي من تركيا جتاه م�رش �شرتحب به �لإمار�ت 

لأن م�شلحة تركيا هي عالقات عربية �شوية.
و��شاف �لوزير �لإمار�تي �أن بالده تريد لأنقرة �أل 
تكون �لد�عم �لأ�شا�ش لالإخو�ن �مل�شلمني وتريدها 

�أن تعيد �لبو�شلة يف عالقاتها �لعربية.

 »الصحة« الفلسطينية أقرت استخدام لقاح سبوتنيك الروسي 

البرغوثي: حملة عالمية ضد 
التمييز العنصري اإلسرائيلي

عون يحذر من خطورة
الوضع الصحي

برئا�شة  ��شتثنائًيا  �جتماًعا  �للبناين  للدفاع  �لعلى  �ملجل�ش  عقد 
�لرئي�ش �لعماد مي�شال عون  وح�شور رئي�ش حكومة ت�رشيف �لعمال 
و�ل�شليب  �ل�شحية  �ملهن  نقباء  من  وعدد  �ملعنيني  �لوزر�ء  من  وعدد 

�لحمر �للبناين.
وخالل �لجتماع حذر �لرئي�ش عون من  خطورة �لو�شع �ل�شحي �لذي 
تعد  مل  �مل�شت�شفيات  �أن  �لى  لفًتا   ، »كورونا«  وباء  �نت�شار  عن  نتج 

تت�شع ل�شتقبال �مل�شابني.
وو�فتنا  �لجتماع  هذ�  تابعت  لبنان   يف  �لعرب  �شوت  مكتب  مديرة 

بالتقرير �لتايل
�أ�شدر �لن�رشة �حلمر�ء بحق �شاحب وقبطان �شفينة رو�شو�ش    �إلى ذلك 
�لربتغايل  �لنيرت�ت  ولتاجر  لبنان  �لى  �لأمونيوم  نيرت�ت  نقلت  �لتي 
�لذي ك�شف على �لنيرت�ت يف �لعنرب رقم �ثني ع�رش عام 2014  بناء على 

طلب �ملحامي �لعام �لتمييزي �لقا�شي غ�شان �خلوري.

�لأمني  �لربغوثي  م�شطفى  قال 
�لوطنية  �ملبادرة  �لعام حلركة 
عاملية  حملة  �إن  �لفل�شطينية 
كربى بد�أت �شد �شيا�شة �لتمييز 
�ملوجهة  �لإ�رش�ئيلية  �لعن�رشي 
من  �لفل�شطينيني  حل���رم���ان 
�شد  �للقاحات  على  �حل�شول 

مر�ش كورونا 
حملة  �نطالق  �لربغوثي  و�أك��د 
�ل�شيا�شة  �شد  عاملية  تو�قيع 
بتوفر  وللمطالبة  �لإ�رش�ئيلية 
لأبناء  فور�  �ل�شليمة  �للقاحات 
�ل�شفة  يف  �لفل�شطيني  �ل�شعب 

�لغربية وقطاع غزة.
�لآلف  ع�رش�ت  �أن  �إل��ى  و�أ���ش��ار 
عري�شة  �لآن  ح��ت��ى  وق���ع���و� 
وعلماء  �أطباء  فيهم  �حلملة مبن 
ومفكرون  ب����ارزون  ع��امل��ي��ون 

جوديث  مثل  عامليون  وفنانون 
ونوعم  بارنبومي  ود�نيال  بتلر 

ت�شوم�شكي.
هيئة  ذكرت  �إذ  �أخرى،  جهة  من 
���ش��وؤون �لأ�����رشى و�مل��ح��رري��ن 
�شجن  �إد�رة  �إن  �لفل�شطينية 
�أغلقت �ملعتقل بجميع  »رميون« 
�إ�شابة  ت�شجيل  بعد  �أق�شامه 
بني  كورونا  بفرو�ش  �أم�ش  يوم 

�شفوف �لأ�رشى.
تقريرها  يف  �لهيئة  ون���ددت 
و�لإج��ر�ء�ت  �ل�شيئة  بالتد�بر 
�لوقائية و�لحرت�زية �ملعدومة 
د�خل �شجون �لحتالل و��شتهتار 
�شالمة  على  �حلفاظ  يف  �لإد�رة 

�ملعتقلني.
حول هذ� �ملو�شوع و�فانا مدير 
فل�شطني  �لعرب يف  مكتب �شوت 

�لتايل مع  باللقاء  �لفالح  نظر 
هيئة  ع�شو  دول��ة  �لفتاح  عبد 

�شوؤون �لأ�رشى و�ملحررين.
�ل�شحة  وز�رة  �أق���رت  ب��دوره��ا 
لقاح  ��شتخد�م  �لفل�شطينية 
�للقاح  وه��و  يف«  »�شبوتنيك 
من  للوقاية  �لرئي�ش  �لرو�شي 

كوفيد-19.
و�أكدت وزيرة �ل�شحة مي �لكيلة 
على  طارئة  مو�فقة  منح  مت  �أنه 
ت��وزي��ع �ل��ل��ق��اح �ل��رو���ش��ي يف 
حلكم  تخ�شع  �ل��ت��ي  �مل��ن��اط��ق 

�ل�شلطة �لفل�شطينية.
�ل�شحنة  و�شول  �ملتوقع  وم��ن 
�لأولى من �للقاح �ل�شهر �ملقبل، 
و�أن ت�شل كل �ل�شحنات يف �لربع 
وفقا  �حل��ايل  �ل��ع��ام  م��ن  �لأول 

لت�رشيحات رو�شية ر�شمية.

• �للقاح

مصر: رفع الحظر الجوي 
المفروض على قطر

�جلوي  �حلظر  رفع  بدء  ر�شميا  �أم�ش  م�رش  �أعلنت 
�لذي فر�شته على رحالت �رشكات �لطر�ن �لقطرية 

�لى �لبالد وفتح �ملجال �جلوي �مل�رشي �أمامها.
نوير  �أ�رشف  �ملدين«  �لطر�ن  »�شلطة  رئي�ش  وقال 
يحق  �لقر�ر  هذ�  مبوجب  �أنه  �شحايف  ت�رشيح  يف 
القطرية«  و»اخل��ط��وط  للطريان«  »م�رص  ل�رصكتي 
�حلركة  ��شتئناف  �لقطرية  �لطر�ن  �رشكات  وكذلك 

�جلوية.
�إر�شال جد�ول  �ل�رشكات  �إنه يحق لهذه  وقال نوير 
ت�شغيل �لرحالت ل�شلطتي �لطر�ن �ملدين �مل�رشي 
»�شلطة  �ن  مو�شحا  عليها  للمو�فقة  و�لقطرية 
�حلظر  �إنهاء  �أعلنت  �مل�رشية  �مل��دين«  �لطر�ن 
�لقطرية  للطائر�ت  و�ل�شماح  �ملفرو�ش  �جل��وي 

باملرور يف جمالها �جلوي.
على  و�فقت  �مل��دين«  �لطر�ن  »�شلطة  �ن  و�أ�شاف 
لل�شماح  �لقطرية  �ل�شلطات  م��ن  مقدمة  طلبات 
فجر  �مل�رشية  �لأج��و�ء  بعبور  �لقطرية  للطائر�ت 
للطائر�ت  �ملالحية  �ل��ن�����رش�ت  وتعديل  �ل��ي��وم 

�لقطرية.

قطر: مستعدون للوساطة 
بين تركيا والسعودية

غريفيث: التزام السعودية بتسوية سياسية
في اليمن أمر بالغ األهمية

 الجامعة العربية: التعاون العربي الهندي 
ركيزة أساسية للتعاون الدولي

�أكدت جامعة �لدول �لعربية �أم�ش �أن �لتعاون 
�أ�شا�شية للتعاون  �لهندي يعد ركيزة  �لعربي 
رو�بط  من  مقوماته وجذوره  وي�شتمد  �لدويل 

تاريخية وح�شارية جتمع �جلانبني.
�مل�شاعد باجلامعة خالد  �لعام  �لأمني  وقال 
�لعربي  �لتعاون  منتدى  �فتتاح  يف  �لهبا�ش 
عن  �مل�شوؤولني  كبار  م�شتوى  على  �لهندي 
�لأع�شاء  �ل��دول  �ن  �ملرئي  �لت�شال  طريق 
عالقاتها  تعزيز  على  حري�شة  �جلامعة  يف 
�ل�شيا�شية  �ملجالت  خمتلف  يف  �لهند  مع 
عن  و�لثقافية  و�لجتماعية  و�لقت�شادية 
�لعربي  �لتعاون  منتدى  �آليات  تفعيل  طريق 

�لهندي �لذي �أن�شئ يف دي�شمرب 2008.

و�عترب �ن �لهند �رشيك دويل مهم للدول �لعربية 
و�ن لدى �جلانبني تاريخا طويال من �لعالقات 
�ملتبادل،  و�لدعم  �لت�شامن  ومو�قف  �لودية 
��شافة �لى �آفاق و��شعة يف �لعالقات �لتجارية 
و�لقت�شادية، مبينا �ن حجم �لتبادل �لتجاري 
بلغ نحو 162 مليار دولر عام  بني �جلانبني 

.2019
�لفعاليات �ملوؤجلة  و�أكد �رشورة عقد جميع 
�لهندي  �لعربي  �لتعاون  مبنتدى  �خلا�شة 
�لوقت  يف  ي�شهد  �لدويل  �ملجتمع  �أن  م�شيفا 
�لظروف  جر�ء  من  خطرة  منعطفات  �حلايل 

و�لأحد�ث �لدولية �ملت�شارعة.
�لتحديات  م��ن  جملة  ث��م��ة  �أن  و�و���ش��ح 

ما  �لتي  �ملتنوعة  و�لأزم���ات  �ملت�شابكة 
تظل  حيث  �لقليمي  �ل�شتقر�ر  تهدد  ز�ل��ت 
�ملركزية  �لق�شية  �لفل�شطينية  �لق�شية 
�لرغم  على  �لعربية  للدول  بالن�شبة  �لأولى 
ي�شهدها  �لتي  و�لأزم��ات  �لتحديات  كل  من 
�لعربية  �ملنطقة  ودول  عام  ب�شكل  �لعامل 

خا�ش. ب�شكل 
�لجتماع  �أن  يف  �لثقة  عن  �لهبا�ش  و�أع��رب 
�لعربية  �لعالقات  دعم  يف  �أهد�فه  �شيحقق 
م�شار  �أخرى يف  ي�شكل خطوة  و�أن  �لهندية   -
ومبا  �جلانبني  بني  �ل�شرت�تيجي  �لتعاون 
ويحقق  و�ل�شتقر�ر  و�ل�شالم  �لأم���ن  يعزز 

�لتنمية �مل�شتد�مة.

مارتن  �ليمن،  �إل��ى  �لأمم��ي  �خلا�ش  �ملبعوث  ق��ال 
�شيا�شية  ت�شوية  ب�شاأن  �ل�شعودية  �لتز�م  �إن  غريفيث، 

يف �ليمن �أمر بالغ �لأهمية.
تدخر  لن  �حلكومة  لغريفيث:  �ليمني  �خلارجية  وزير 

جهد� لتحقيق �ل�شالم.
وجاء ذلك يف تغريدة لغريفيث على ح�شابه يف »تويرت« 
عقب لقاء عقده م�شاء �لثنني يف �ل�شعودية، مع نائب 

وزير �لدفاع �ل�شعودي، خالد بن �شلمان.
بن  خالد  مع  لقائه  يف  »ناق�ش  �أنه  غريفيث  و�أ�شاف 
�ل�شالم  �آفاق  �لتي تو�جه  �لعقبات  �شبل جتاوز  �شلمان 

يف  �ليمن«.
ب�شاأن  و�ملنطقة  �ل�شعودية  »�ل��ت��ز�م  �أن  وت��اب��ع 
بقيادة  �لتفاو�ش  طريق  عن  �شاملة  �شيا�شية  ت�شوية 
مينية، �أمر بالغ �لأهمية لإنهاء �لنز�ع ب�شكل �شامل 

وم�شتد�م«.
بن  خالد  �ل�شعودي،  �ل��دف��اع  وزي��ر  نائب  وق��ال 
�إلى  �لأممي  » ��شتقبلت �ملبعوث  �شلمان، يف تغريدة 
�مل�شتجد�ت  �للقاء  خالل  وبحثنا  غريفيث،  �ليمن، 

يف �ل�شاأن �ليمني وجهود �ململكة �لإن�شانية«.
على  �ل�شعودية  حر�ش  لغريفيث،  �شلمان  بن  و�أك��د 

�لتو�شل �إلى حل �شيا�شي �شامل يف �ليمن.

»األوروبي«: استقرار العراق 
وسيادته شرط السالم

سلطان عمان يرسي سابقة 
تعيين ولي العهد

 
و�أ�شدر  �ل�شلطة،  �نتقال  �آلية  تثبيت  يف  و��شعة  خطوة  عمان  �شلطنة  خطت   
�ل�شلطان هيثم بن طارق �آل �شعيد مر�شوما ب�شاأن �آلية تعيني ويل �لعهد، وهي 
�لنوع  هذ�  �إجر�ء من  �تخاذ  فيها  يتم  �لتي  �ل�شلطنة  تاريخ  �لأولى يف  �ملرة 

خارج نظام �لو�شية.
و�أ�شدر �شلطان عمان مر�شومني بنظام �أ�شا�شي جديد للدولة، وقانون جمل�ش 
و�شائل  بح�شب  �لقادمة  �ملرحلة  يف  ملتطلبات  �ل�شلطنة  تلبية  وذلك  ُعمان، 

�إعالمية ر�شمية.
ويت�شمن مر�شوم �لنظام �لأ�شا�شي لل�شلطنة و�شع �آلية حمددة وم�شتقرة لنتقال 
مهامه  وبيان  �لعهد،  ويل  �آلية  تعيني  وو�شع  يف  �ل�شلطنة،  �حلكم  ولية 
و�خت�شا�شاته، و�لتاأكيد على مبد�أ �شيادة �لقانون و��شتقالل �لق�شاء كاأ�شا�ش 

للحكم.
 هذ� ولقيت هذه �خلطوة �رتياحا كبر� يف �ل�شارع �لعماين.

�أعرب مطلق �لقحطاين، �ملبعوث 
�خلا�ش لوزير �خلارجية �لقطري 
و�لو�شاطة  �لإره����اب  ملكافحة 
�ع��رب  �مل��ن��ازع��ات،  ت�شوية  يف 
بني  للو�شاطة  بالده  ��شتعد�د  عن 
بني  وكذلك  و�ل�شعودية  تركيا 

�لأخرة و�إير�ن.
بعنو�ن  ن��دوة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
قطر  دول���ة  وجت��رب��ة  »�شيا�شة 
�لنز�عات«  وح��ل  �لو�شاطة  يف 
للدر��شات  �لدوحة  معهد  نظمها 
ب�شاأن  �شوؤ�ل  على  ورد�  �لعليا. 
وتهدئة  للو�شاطة  قطر  ��شتعد�د 
�لتوتر�ت بني تركيا و�ل�شعودية 

�أجاب  و�إير�ن،  �ل�شعودية  وبني 
�إل��ى  يرجع  ه��ذ�  �أن  �لقحطاين 
يف  �أ�شا�شي  كمبد�أ  �ملو�فقة  مبد�أ 
�أنه  م�شيفا  �لدولية  �لعالقات 
�أن  �ل��دول��ت��ان  ه��ات��ان  ر�أت  �إذ� 
هذه  يف  دور  قطر  لدولة  يكون 
�لقيام  �لإمكان  ففي  �لو�شاطة، 

بهذ�.
وق���ال �مل�����ش��وؤول �ل��ق��ط��ري �إن��ه 
تكون  �أن  �جلميع  م�شلحة  م��ن 
ه��ن��اك ع��الق��ات ودي���ة ب��ني هذه 
�أ�شا�شية  دول  بني  �لدول، خا�شة 
�لعربية  �ململكة  مثل  ورئي�شية، 

�ل�شعودية وتركيا و�إير�ن.

��شتقر�ر  �أن  �لأوروب���ي  �لحت��اد  �أك��د 
�لكاملة  و�شيادته  و�زدهاره  �لعر�ق 
�رصط لل�سالم واال�ستقرار يف املنطقة 

باأكملها.
�لأوروبي  ورحب �شفر بعثة �لحتاد 
بخطو�ت  ه��وت  م��ارت��ن  ب��غ��د�د  يف 
�إج����ر�ء  �ل��ع��ر�ق��ي��ة يف  �حل��ك��وم��ة 
�لنتخابات �ملبكرة ودر��شة خيار�ت 
�لبعثة  �أن  مو�شحا  م��ر�ق��ب��ت��ه��ا، 
من  جهودها  �أق�شى  تبذل  �لأوروبية 
�أجل رفع ��شم �لعر�ق من قائمة �لدول 

عالية �ملخاطر.

�ل�رش�ع  على  تعليقًا  �ل�شفر  وقال 
�لأم��رك��ي �لإي���ر�ين وت��اأث��ره على 
�لأحيان  من  كثر  يف  �إنه  �لعر�ق، 
�لعر�ق  �لأجنبية  �لقوى  ت�شتخدم 
لتنفيذ  بالوكالة  ق��ت��اٍل  ك�شاحة 
من  يزيد  ما  �لإقليمية  �أجند�تها 
و�لإقليمي،  �لد�خلي  �ل�شتقر�ر  عدم 
�ن  ي��درك  �جلميع  �أن  على  م�شددً� 
ميلك  ل  م�شتقر  وغر  �شعيف  عر�ق 
�لأمر كدولٍة فا�شلة  �أن ينتهي به  �إل 
�ملنطقة  يف  كارثية  تد�عياٍت  مع 

وخارجها.

• عبداملجيد تبون

الرئيس الجزائري
في رحلة عالج جديدة

�شافر �لرئي�ش �جلز�ئري عبد�ملجيد تبون �إلى �أملانيا يف رحلة عالجية 
جديدة يجهل �ملدة �لتي �شت�شتغرقها، وعاد معها �حلديث عن �لو�شع 
يف  �لد�شتورية  مهامه  �أد�ء  على  قدرته  وم��دى  له  �حلقيقي  �ل�شحي 

�مل�شتقبل، وم�شتقبل موؤ�ش�شة �لرئا�شة.
�أدلى به يف �لقاعة �ل�رشفية ملطار  و�أعلن �لرئي�ش تبون، يف ت�رشيح 
بوفاريك �لع�شكري بالقرب من �لعا�شمة، �أنه ب�شدد �لعودة �إلى �أملانيا 

من �أجل ��شتكمال �لعالج، طبقا لتو�شيات �لفريق �لطبي.
�لعالجية  �لفرتة  �شت�شتغرقها  �لتي  �مل��دة  يجهل  �لرئي�ش  �أن  وب��د� 
�ملدنية  �ملوؤ�ش�شتني  م�شوؤويل  من  مودعيه  �أمام  �رشح  حيث  �جلديدة، 
و�لع�شكرية، باأنه ل يعرف �لوقت �لذي ي�شتغرقه �لعالج، و�أنه يتمنى 

�لعودة �لقريبة �إلى �لبالد.

قو�ت  باأن  �إخباري،  تقرير  �أفاد 
�إثيوبية م�شلحة �شنت �أم�ش هجوما 
�حلدود  د�خل  �للية  منطقة  على 
خم�ش  ملقتل  �أدى  ما  �ل�شود�نية 

ن�شاء وطفل وفقد�ن �مر�أتني.
�لهجوم  �أن  �شود�ين  موقع  وذكر 
�لذرة  ح�شاد  عمليات  �أثناء  وقع 
بال�رشيط �حلدودي، ما �أدى �إلى 
تدخل �جلي�ش �ل�شود�ين ومت�شيط 
�مل��ن��ط��ق��ة وم��الح��ق��ة �ل��ق��و�ت 

�لإثيوبية.
و�أفاد �ملوقع باأن �لقوة �لإثيوبية 
ي�شتهدف  ك���ان  كمينا  ن�شبت 
�جلي�ش �ل�شود�ين بتمركز قنا�شة 
كثيفة  �أ�شجار  �أعلى  �آلية  ببنادق 
مدنيني،  �سقوط  ع��ن  ا�سفر  م��ا 
من  ي��وم  بعد  �ل��ه��ج��وم  وي��اأت��ي 
يف  �لأح��د  م�شاء  د�رت  مناو�شات 
منطقة ود كويل �حلدودية متكنت 
خالله �لقو�ت �ل�شود�نية من �شد 

�لهجوم �لإثيوبي.
جمل�ش  ع�����ش��و  ت��وج��ه  ب�����دوره 
�ل�شود�ين،  �لنتقايل  �ل�شيادة 
جابر،  �بر�هيم  �لركن  �لفريق 
�لت�شادية  �لعا�شمة  �ل��ى  �أم�ش 
يوما  ت�شتغرق  زيارة  �جنمينا يف 
وزي��ر  خاللها  ي��ر�ف��ق��ه  و�ح����د�، 

يا�شني  �ل��رك��ن  �لفريق  �ل��دف��اع 
�بر�هيم يا�شني، ووزير �خلارجية 
وذلك  �لدين،  قمر  عمر  �ملكلف 
�لثنائية  �لعالقات  م�شار  لبحث 
�لتعاون  جمالت  ودفع  �ملتطورة 
يخدم  مبا  �و�شع  لآف��اق  �مل�شرتك 

م�شالح �شعبي �لبلدين.

ويف �خلرطوم �أجرى �لنائب �لأول 
�لنتقايل  �ل�شيادة  لرئي�ش جمل�ش 
دقلو  حمد�ن  حممد  �أول  �لفريق 
دولة  بقادة  �لإت�شالت  من  ع��دد� 
لبحث  �ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت 
م�شار �لعالقات �لثنائية و�لق�شايا 
بجانب  �مل�شرتك  �لهتمام  ذ�ت 

�لتطور�ت �لقليمية و�لدولية.
و�أع��ل��ن دق��ل��و ع��ن م��و�ف��ق��ة دول��ة 
�لإمار�ت على منح كميات مقدرة من 
لقاحات كورونا لل�شود�ن كم�شاهمة 
للت�شدي للجائحة، م�شر� �إلى �أن 
�للقاحات �شت�شل للبالد خالل �ليام 

�لقليلة �ملقبلة.

• قو�ت �إثيوبية

دقلو: لقاحات »كورونا« ستصل إلى البالد قريبًا

هجوم إثيوبي جديد على األراضي 
السودانية

الحريري في 
مهمة عربية 

بإسطنبول
�إعالمية  تقارير  �أف��ادت 
�إلى  باأن زيارة �حلريري 
بتكليف  ج���اءت  تركيا 
ع���رب���ي ل��ف��ت��ح �أب�����و�ب 
�ل��و���ش��اط��ة ب��ني �أن��ق��رة 

و�لريا�ش
مهمة  �أن  و�أو����ش���ح���ت 
�حلريري يف تركيا كانت 
للقيام  ع��رب��ي  بتكليف 
تتعلق  ���رشي��ة  مب��ه��م��ة 
�لو�شاطة  �أب���و�ب  بفتح 
و�ل�شعودية  تركيا  بني 

ومبو�فقة �إمار�تية. 
و�أج��������رى �ل��رئ��ي�����ش 
طيب  رج����ب  �ل���رتك���ي 
�أردوغ�����ان و�حل��ري��ري 
يف  ثنائية  حم��ادث��ات 
����ش��ط��ن��ب��ول �جل��م��ع��ة 
�مل���ا����ش���ي���ة وب��ح��ث��ا 
�لإقليمية  �ل��ت��ط��ور�ت 
�ملتعددة. و�لتحديات 

• �لدمار يف �ليمن

• مي�شال عون
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خارجية
شؤون

وزارة  عن  رويتترز  وكالة  نقلت 
اجلي�ش  اأن  الأمتتركتتيتتة  التتدفتتاع 
الأمركي مل يوقف �سحب قواته من 
اأفغان�ستان رغم �سدور قانون جديد 
يحظر اإجراء مزيد من التخفي�سات 

دون اإعالم الكونغر�ش.

وجاء يف بيان وزارة الدفاع اأنه 
يف الوقت احلايل، مل يتم اإ�سدار 
اأوامر جديدة توؤثر على موا�سلة 
اأن  املتوقع  ومن  القوات  �سحب 
جندي   2500 اإلى  اخلف�ش  ي�سل 
يناير  من  اخلام�ش ع�رش  بحلول 

احلايل.
اإجتتراء  يثر  اأن  املتترجتتح  ومتتن 
امل�رشعني  غ�سب  البنتاغون 
والدميقراطيني  اجلمهوريني 
املتتتعتتتار�تتتستتتني ملتتتتزيتتتتد متتن 

القوات. تخفي�سات 

»الدفاع األميركي«: لم نوقف سحب 
قواتنا من أفغانستان

المحللون األميركيون يتجاهلون صورة رفع العلم اإلسرائيلي بين مثيري الشغب

املنتهية  الأمركي  الرئي�ش  األقى 
وليته باللوم على حركة اأنتيفا يف 
اأحداث اقتحام الكونغر�ش الأ�سبوع 

املا�سي.
عن  نقال  اأك�سيو�ش  موقع  واأفتتتاد 
م�سوؤول يف البيت الأبي�ش اأن ترامب 
مكاملة  يف  الت�رشيح  بهذا  اأدلتتى 
مع  دقيقة  ثالثني  ا�ستمرت  هاتفية 
زعيم الأقلية يف جمل�ش النواب كيفن 

مكارثي.
عك�ش  على  اأنه  اإلى  املوقع  واأ�سار 
ال�سور  فتتتاإن  تتترامتتب  ت�رشيحات 
واملقاطع امل�سورة تظهر اأن مثري 
له  املتتوؤيتتديتتن  متتن  كتتانتتوا  ال�سغب 

ب�سكل كبر.
التحقيقات  مكتب  حتتذر  بتتتدوره 
اآي« من تخطيط  بي  »اإف  الحتادي 
جماعات لتنظيم احتجاجات م�سلحة 
وا�سنطن ويف  العا�سمة  حمتملة يف 
يف  اخلم�سني  التتوليتتات  عوا�سم 
الفرة التي ت�سبق تن�سيب الرئي�ش 
الع�رشين  يف  بايدن  جو  املنتخب 
وقت  يف  وذلتتك  احلتتايل  ال�سهر  من 
ي�سهد اإجراءات اأمنية م�سددة ون�رش 

اآلف من عنا�رش احلر�ش الوطني.
حلفل  تخطط  التي  اللجنة  وقالت 
احلفل  عنوان  اإن  بايدن  تن�سيب 

�سيكون 
»اأمركا متحدة« فيما قامت ال�سلطات 
احلتترا�تتستتات  بتكثيف  الأمتتركتتيتتة 
اأع�ساء  حول  املطارات  يف  الأمنية 
واإلى  من  �سفرهم  اأثناء  الكونغر�ش 
من  ثالثة  تعر�ش  اأن  بعد  وا�سنطن 
امل�رشعني على الأقل مل�سايقات من 
قبل اأن�سار الرئي�ش املنتهية وليته 

دونالد ترامب.
اجلي�ش  يحقق  مت�سل  �سياق  ويف 
وم�سوؤولة  �سابطة  مع  الأمتتركتتي 
للعمليات النف�سية من قاعدة فورت 
اأن�سار  من   100 بقيادة  قامت  براغ 
وليتتة  متتن  وا�سنطن  اإلتتتى  تتترامتتب 
كارولينا ال�سمالية يف اليوم نف�سه 
الذي مت فيه اقتحام مبنى الكابيتول 
من  الكونغر�ش  اأع�ساء  منع  بهدف 

الت�سديق على فوز بايدن.
باأعمال  القائمة  قالت  جهتها  من 
رئتتيتت�تتش �تتترشطتتتة التتكتتابتتيتتتتتول، 
ي�سمح  لن  اإنه  بيتمان  يوجاناندا 
مبنى  اإلتتى  بالو�سول  للجمهور 
الكابيتول خالل حفل التن�سيب يف 

الع�رشين من يناير احلايل.
�رشطة  قتتيتتادة  بيتمان  وتتتولتتت 
�سوند  �ستيفن  من  بدل  الكابيتول 
الذي ا�ستقال و�سط انتقادات لتعامل 
الذين  ال�سغب  مثري  مع  ال�رشطة 
الأ�سبوع  الكابيتول  مبنى  اقتحموا 

املا�سي.
واكدت اأن اأجهزة اإنفاذ القانون على 
واملحلية  الحتادية  امل�ستويات 
تعمل معا واأن هناك خططا �ساملة 

ومن�سقة ل�سمان ال�سالمة.
الأبي�ش  البيت  قال  ذلك  يف غ�سون 
وافق  ترامب  الرئي�ش  اإن  المركي 
بالن�سبة  التتطتتوارئ  اإعتتتالن  على 
الآن وحتى  العا�سمة من  لوا�سنطن 
الرابع والع�رشين من يناير احلايل 
بعد �ساعات من حتذير ال�سلطات من 

تهديدات اأمنية خالل الأيام املقبلة.
والتقى ترامب نائبه مايك بن�ش يف 
املكتب البي�ساوي بالبيت الأبي�ش 
اأمركي.  م�سوؤول  اأفتتاد  ما  بح�سب 
وتاأتي هذه املقابلة يف وقت ي�سغط 
فيه الدميقراطيون على بن�ش لعزل 
اخلام�ش  التعديل  مبوجب  ترامب 

والع�رشين للد�ستور.
جمل�ش  يف  الدميقراطيون  وكتتان 
النواب الأمركي قد طرحوا م�رشوع 
قرار عزل الرئي�ش املنتهية وليته 

ر�سميًا.
مترير  التتدميتتقتتراطتتيتتون  وحتتتتاول 
الرئي�ش  نائب  يحث  قرار  م�رشوع 
 25 التعديل  اإنفاذ  على  واحلكومة 
يف الد�ستور، لكنه ُحجب من جانب 

اجلمهوريني يف املجل�ش.
ريد  توم  اجلمهوري  النائب  وقال 
النواب لطرح  ان�سم لغره من  اإنه 
بهجوم  لعالقته  ترمب  يوبخ  قرار 
اأنه  التتى  لفتا  الكونغر�ش،  على 
يتيح  �سبيل  لإيجاد  اأي�سا  �سيعمل 
املنتهية  الرئي�ش  منع  للكونغر�ش 

وليته من ال�سعي لتويل اأي من�سب 
احتادي يف امل�ستقبل.

اإلتتتتى ذلتتتتك جتتتاهتتل املتتحتتلتتلتتون 
�سورة  متعمد  ب�سكل  الأمركيون 
التاريخي  امل�سهد  يف  للنظر  لفتة 
الأ�تتتستتتود، التتتتذي �تتستتهتتد اقتتتتتحتتام 
من  العديد  ظهر  اإذ  الكونغر�ش 
العلم  يحملون  وهم  املتظاهرين 

الإ�رشائيلي قبل عملية القتحام.
لال�ستغراب  مدعاة  هناك  يكن  ومل 
رفع  على  الإعتتالمتتي  التعتيم  متتن 
اأحداث  يف  ال�سهيوين  الكيان  علم 
ال�سغب، خ�سية من ردود فعل �سلبية 
على هذه امل�ساركة، بعد اأن قوبلت 
من  عنيف  فعل  برد  الأحتتداث  هذه 
امل�رشعني والأمركيني ب�سكل عام.

اإلى  اأ�سارت  اخبارية  مواقع  لكن 
هناك  الإ�رشائيلي  العلم  رفع  اأن 
اجلماعات  بني  التحالف  يوؤكد 
املتطرفة  الأمتتركتتيتتة  اليمينية 
والكيان الإ�رشائيلي، القائم على 
الأفكار  من  والكثر  العن�رشية 

املتطرفة.

ترامب: »انتيفا« هي المسؤولة
عن اقتحام الكونغرس

باريس: تحويل الشانزليزيه
إلى حديقة استثنائية

جتديد  عملية  اأن  هيدالغو،  اآن  باري�ش  عمدة  اأعلنت 
�سارع ال�سانزليزيه بقيمة مئتني وخم�سني مليون يورو 
اأن ذلك لن يحدث قبل  �ستم�سي قدما، على الرغم من 
اأن ت�ست�سيف باري�ش الألعاب الأوملبية ال�سيفية لعام 

.2024

عنها  النقاب  ُك�سف  التي  اخلطة  اإن  هيدالغو  وقالت 
و�سط  الواقع  ال�سارع  من  كيلومرين  نحو  �ستحول 
باري�ش اإلى حديقة ا�ستثنائية وتقوم جلنة ال�سانزليزيه 
بحملة لإعادة ت�سميم ال�سارع ال�سطوري وحميطه بعد 

ان فقد رونقه خالل الثالثني عاما املا�سية.

كوبا: قرار أميركا  إدراجنا ضمن 
»اإلرهاب« وقح ومنافق

قائمة  على  اإعادتها  املتحدة  الوليات  قتترار  كوبا  دانتتت 
الدول الراعية لالإرهاب الأمركية، وا�سفة القرار باأنه وقح 

ومنافق.
واعتربت وزارة اخلارجية الكوبية اأن النتهازية ال�سيا�سية 
الإرهتتاب.  بق�سية  يهتم  من  جلميع  وا�سحة  اخلطوة  لهذه 
على  كوبا  اإعتتادة  عن  اأعلنت  قد  املتحدة  الوليات  وكانت 
قادة  بدعم  اإياها  متهمة  لالإرهاب  الراعية  التتدول  قائمة 
جماعة جي�ش التحرير الوطني املتمردة الي�سارية النا�سطة 

يف كولومبيا.
ي�سار اإلى اأن اإدارة الرئي�ش اجلديد جو بايدن قد تعيد النظر 
اأ�سهر،  عدة  ت�ستغرق  قد  العملية  هذه  لكن  القرار  هذا  يف 

ح�سب �سحيفة نيويورك تاميز.

بومبيو: سنقدم معلومات 
سرية جديدة عن إيران

اإن  مطلعان  م�سدران  اأكتتد 
الأمركي  اخلارجية  وزيتتر 
متتتايتتتك بتتومتتبتتيتتو يتتعتتتتتزم 
ا�ستخدام معلومات خمابرات 
يف  التت�تترشيتتة  عنها  نتتزعتتت 
الآونة الأخرة لتهام اإيران 
علنا باأن لها �سالت بتنظيم 

القاعدة الرهابي.
ياأتي ذلك يف اإطار حتركات 
احلالية  المركية  الدارة 
�سد  الأختترة  اللحظات  يف 
ال�سلطة  ت�سليم  قبل  اإيتتران 
لتتلتترئتتيتت�تتش املتتنتتتتتختتب جو 

بايدن.

والأمن  اخلارجية  لل�سوؤون  الأوروبتتي  الحتاد  مفو�ش  دعا 
جوزيب بوريل اإيران للتخلي عن تخ�سيب اليورانيوم بن�سبة 
٪20 يف موقع فوردو النووي، موؤكدا �سعيه لإعادة وا�سنطن 

اإلى التفاق النووي.
وو�سف بوريل بدء اإيران بتخ�سيب اليورانيوم حتى الن�سبة 
املذكورة باأنه تطور خطر يثر قلقا بالغا، م�سرا اإلى اأن 
هذه اخلطوة من قبل طهران ل تتجاوب مع التفاق النووي 
النت�سار  بالن�سبة لنظام عدم  لها عواقب جدية  وقد تكون 

النووي
وحث امل�سوؤول الأوروبي الكبر ايران على �رشورة المتناع 
على  الأوروبي  الحتاد  عزم  موؤكدا  الت�سعيد،  موا�سلة  عن 
احلفاظ على التفاق النووي وبدعم كل اجلهود الدبلوما�سية 
الإدارة  ظل  يف  لالتفاق  املتحدة  الوليات  عودة  اأجل  من 

املقبلة.

»األوروبي« يدعو إيران إلى التخلي 
عن تخصيب اليورانيوم

 إسرائيل توافق على خطوات 
أولية تسمح بالبناء في 

»المنطقة C« بالضفة الغربية
عن  الإ�رشائيلية  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
موافقتها على »عدد من اخلطوات الأولية« 
ال�سفة  يف  فل�سطينية  بناء  مل�ساريع 

الغربية املحتلة.
وياأتي هذا القرار بعد يوم واحد من اإيعاز 
بنيامني  الإ�رشائيلي،  التتوزراء  رئي�ش 
 800 نحو  بناء  م�رشوع  بدفع  نتنياهو، 
يف  اإ�رشائيلية  ا�ستيطانية  �سكنية  وحدة 

ال�سفة الغربية.
متعلقة  اجلتتديتتدة  البناء  وت�ساريح 
املنطقة  الفل�سطينية يف  املباين  مبئات 
»C«، التي ت�سكل نحو 60% من ال�سفة 
الأمنية  لل�سيطرة  وتخ�سع  الغربية، 

واملدنية الإ�رشائيلية الكاملة.
كما اأ�سار مكتب وزير الدفاع الإ�رشائيلي، 
بيني غانت�ش، ليلة، اإلى املوافقة على 
الوجلة  قرية  لتو�سيع  خمططات  تقدمي 
وتو�سيع  الغربية،  ال�سفة  جنوب  يف 
وامل�سادقة  القد�ش،  خارج  حزما  قرية 
منطقة  يف  فندق  لإقامة  خمططات  على 
ا�ستماع ب�ساأن تقدمي  بيت حلم، وجل�سة 
خمططات لفندق يف بيت جال، وجل�سة 
على  رجعي  باإثر  موافقة  ب�ساأن  ا�ستماع 
ب�سمال  الفارعة  منطقة  زراعية يف  مبان 

ال�سفة الغربية.

اأنغيال  الأملانية،  امل�ست�سارة  اأبلغت 
مركل، امل�رشعني يف حزبها املحافظ 
يف  الإغتتتالق  ي�ستمر  اأن  تتوقع  اأنتتهتتا 
فرو�ش  انت�سار  متتن  للحد  اأملانيا 
كورونا حتى بداية �سهر اأبريل القادم.

عن  الأملانية  بيلد  �سحيفة  ونقلت 
مركل قولها: »اإذا مل ننجح يف وقف 
هذا الفرو�ش الربيطاين، ف�سنواجه 
اأ�سعاف عدد احلالت بحلول  ع�رشة 
عيد الف�سح. نحتاج من ثمانية اإلى 
الإجراءات  من  اأخرى  اأ�سابيع  ع�رشة 

ال�سارمة«.
اإلى ذلك قالت امل�ست�سارة الأملانية 
فيديو  ر�سالة  يف  مركل،  اأنغيال 
الإلتتكتتروين  املتتوقتتع  ُنتت�تترشت على 
اإن  ال�سبت،  الأملتتانتتيتتة  للحكومة 
�ستكون  املقبلة  ال�ستاء  اأ�سابيع 
الأ�سعب من حيث تطور وباء كوفيد 

-19 يف اأملانيا.
ومنذ 16 دي�سمرب املا�سي، جرى يف 
فقد مت  الإجتتراءات،  ت�سديد  اأملانيا 
اإغالق جميع املوؤ�س�سات، با�ستثناء 
الأجهزة  وحمتتالت  البقالة  حمتتالت 
الأدويتتتة  بيع  وحمتتتالت  ال�سغرة 
وال�سيدليات واأخ�سائيي الب�رشيات 
ومكاتب  ال�سحف  واأك�ساك  والبنوك 
الأليفة  احليوانات  ومتاجر  الربيد 
من  وُطلب  الطبية،  واملوؤ�س�سات 
دون  املنزل  مغادرة  عتتدم  ال�سكان 
�سبب وجيه، كما طلب من الأ�سخا�ش 
من  ختتطتترة،  مناطق  متتن  القادمني 
اجتياز  التتوبتتاء،  انت�سار  ناحية 
اختبار مزدوج لت COVID-19 عند 

و�سولهم اإلى اأملانيا.

ميركل تتوقع استمرار 
إجراءات اإلغالق بسبب 

كورونا في البالد حتى أبريل

إندونيسيا تعلن انتشال أحد الصندوقين 
األسودين للطائرة المنكوبة

الصين في معركة جديدة مع كورونا في »خوبي« 

قال املتحدث با�سم البحرية الإدوني�سية، 
فجر تري روهادي، اإن ال�سلطات انت�سلت 
اأحد ال�سندوقني الأ�سودين لطائرة �رشكة 
التي حتطمت يف بحر  اإير«  »�رشيويجايا 

جاوة ال�سبت املا�سي.
البحرية  بتتا�تتستتم  املتتتتتحتتدث  واأ�تتتستتتاف 
نقل  جرى  اأنه  لت”رويرز”  الإندوني�سية 

ال�سندوق اإلى ميناء جاكرتا.
تلفزيون  حمطة  بثتها  لقطات  واأظهرت 
حملية يف وقت �سابق �سندوقا بال�ستيكيا 
الأ�سود على  ال�سندوق  اللون ي�سم  اأبي�ش 

منت زورق �رشيع.
ومل يت�سح على الفور ما اإذا كان ال�سندوق 
الذي ا�ستخرج خا�سا بت�سجيالت بيانات 
ال�سوت  م�سجل  اأنه  اأم  الطائرة  رحالت 

اخلا�ش بقمرة القيادة.
»بوينغ  طراز  من  وهي  الطائرة  و�سقطت 
�سخ�سا   62 متنها  وعتتلتتى   »500-737
املا�سي،  ال�سبت  يتتوم  جتتاوة  بحر  يف 
املطار  من  اإقالعها  من  دقائق  اأربع  بعد 

الرئي�سي يف جاكرتا.
عرث  الثالثاء،  اليوم  �سابق  وقتتت  ويف 
الب�رشية يف موقع  الأ�سالء  على مزيد من 
�سخ�سية  متعلقات  اإلى  اإ�سافة  التحطم، 

مثل حمافظ بها بطاقات هوية.
اإلى  داخلية  رحلة  يف  الطائرة  وكانت 

بونتياناك يف جزيرة بورنيو، التي تقع 
على بعد نحو 740 كيلومرا من جاكرتا، 

قبل اأن تختفي من �سا�سات الرادار.
وهتتتذا ثتتتاين حتتتادث كتتبتتر لتتطتتائتترة يف 
اإندوني�سيا منذ حتطم طائرة �رشكة »ليون 

737 ماك�ش«  اإير« وهي من طراز »بوينغ 
 189 اأودى بحياة  2018، والذي  يف عام 
من الركاب واأفراد الطاقم، وحتطمت تلك 
وقت  بعد  جاوة  بحر  يف  اأي�سا  الطائرة 

ق�سر من اإقالعها من جاكرتا.

قالت و�سائل اإعالم اإن ال�سني قد �سددت تدابرها الوقائية 
يف  فعلت  مثلما  بكني  من  القريبة  »خوبي«  مدينة  حول 
ووهان �سابقا، ملحا�رشة الوباء املتزايد النت�سار موؤخرا 

بع�رشات الإ�سابات اجلديدة يوميا
اإليها  الدخول  ومنع  املنطقة  اإغتتالق  اإلتتى  وبالإ�سافة 
اجلارية  ال�سحية  الختبارات  وم�ساعفة  منها  واخلروج 
على ال�سكان، قالت �سحيفة »بيزن�ش تاميز« ال�سادرة يف 
�سنغافورة اإن بكني، ملواجهة هذا الرتفاع الأكرب يف عدد 
الإ�سابات اليومية منذ 5 اأ�سهر، تقوم بفح�ش �سامل ل�سكان 
اإلى  دة وبعزل امل�سابني ونقلهم باحلافالت  البوؤر املوؤَكّ

اأماكن احلجر ال�سحي.
يف  تي يف«  �سي  »�سي  ال�سينية  التلفزيونية  القناة  وذكرت 
�سفحتها مبوقع التوا�سل »توير« اأن اأكرث من 20 األف �سخ�ش 
ينتمون اإلى 12 قرية يف منطقة غاوت�سينغ، يف �سيجيازهوانغ 
ب�سمال مقاطعة »خوبي«، الأكرث ت�رشرا، قد ُنِقلوا اإلى مركز 

حجر �سحي بعد ارتفاع عدد الإ�سابات يف الأيام الأخرة.
يف  تي  »فران�ش  الفرن�سية  التلفزيونية  القناة  وقالت 
�سني«، من جهتها، اإن »اأكرث من 20 األف �سخ�ش من دائرة 
اإدارية ب�سيجيازهوانغ قد ُنقلوا اإلى احلجر ال�سحي، لأن 
الفرو�ش  انت�سار  على  ي�ساعد  البيوت  يف  الذاتي  العزل 

ح�سب ال�سلطات ال�سينية«.
»ندوة  اأي�سا  ال�سينية  ال�سلطات  األغت  ال�سياق،  هذا  يف 
الناطقة  الركية،  الأنا�سول  وكالة  و�سفتها  �سيا�سية« 
بالإنكليزية، بت«الهامة« حيث كانت مقررة يوم 25 يناير 

يف »�سيجيازهوانغ« عا�سمة مقاطعة »خوبي«.  
اأن  اأعلنت  قد  ال�سني  لل�سحة يف  الوطنية  اللجنة  وكانت 
الأحد املا�سي �سهد 69 اإ�سابة جديدة بفرو�ش كورونا، 

معظمها يف »خوبي«.

• عملية اإنقاذ بعد حتطم الطائرة الإندوني�سية 

• احرازات م�سددة يف ال�سني

• جنود �أمريكان يف �أفغان�ستان
• �لكونغر�س

• تخ�سيب �ليور�نيوم
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الكويتية  الريا�سية  احلركة  ت�رشفت 
برعاية �سمو ويل العهد ال�سيخ م�سعل 
كاأ�س  نهائي  ال�سباح  اجلابر  االأحمد 
اأناب �سموه وزير  28، وقد  الـ  �سموه 
ال�سباب  ل�سوؤون  الدولة  االإعالم وزير 
ح�سور  املـــطـــري،  عــبــدالــرحــمــن 
يف  الفائز  الفريق  وتتويج  املباراة 

املباراة بني الكويت والقاد�سية.
ي�سيف  اأن  الكويت  فريق  جنح  وقــد 
ــوزه  ف لر�سيد  التا�سعة  النجمة 
على  فــاز  ان  بعد  الغالية  بالكاأ�س 
القاد�سية بهدفني مقابل هدف.. وكان 
الوقت االأ�سلي للمباراة انتهى بتعادل 

الفريقني بهدف لكل منهما.
عبا�س،  علي  احلكم  املــبــاراة  اأدار 
كبرة  كانت  املباراة  اأن  واحلقيقة 
عليه، وكاد يت�سبب يف م�سكلة كبرة، 
ويرجع ذلك الى مبالغته يف احت�ساب 
يف  القاد�سية،  العبي  على  اأخــطــاء 
الوقت نف�سه تغا�سى عن اخطاء عدة 
مماثلة  هي  الكويت  العبو  ارتكبها 
القاد�سية  العــبــي  جعل  ممــا  متــامــا 
ي�سعرون بالظلم وانه متحامل عليهم، 
الظفري  احمد  الــالعــب  ــام  ق لذلك 
ان  اآ�سيا  العبي  اف�سل  �سمن  واملر�سح 
على  يجب  وكان  بخ�سونة،  به  يحتك 
احتاد الكرة ا�سناد املباراة حلكم اخر 
بالتحكيم  لهم  امل�سهود  احلكام  من 

املتميز.
العهد  ويل  �سمو  نائب  قام  وقد  هذا 
ل�سوؤون  الدولة  وزيــر  االإعــالم  وزيــر 
كابنت  الى  الكاأ�س  بت�سليم  ال�سباب 
امليداليات  وت�سليم  الكويت  نــادي 
والف�سية  الكويت  لالعبي  الذهبية 
لالعبي القاد�سية والربونزية لالعبي 

برقان.
ال�سيخ خالد الفهد قدم درعا تذكارية 

الى نائب �سمو ويل العهد.
�سارك ال�سيخ احمد اليو�سف يف تتويج 
الالعبني وت�سليمهم امليداليات للفرق 

االأولى الثالثة.
ال�شوط الأول

الفريقني  بني  �رشيعة  املباراة  بداأت 
الكويت  ولعب  الهجمات،  وتبادال 
ويف  الــدفــاع،  على  ال�سغط  بطريقة 
انت�رش  االأولــى  االأربــع  الدقائق  خالل 
العبوه يف و�سط امللعب وعملوا على 

زيادة املهاجمني.
اأنفا�سه  ا�سرتد  ما  �رشيعا  القاد�سية 
ولعب بدفاع �ساغط يف و�سط امللعب 
حتركات  ــف  واأوق امل�ساحات  واأغلق 
امللكي  و�سيطر  الهجومية،  الكويت 

حتركات  بف�سل  امللعب  و�سط  على 
وعدي  هاين  ور�سا  العنزي  �سلطان 
ال�سيفي الذي لعب يف اجلناح االأي�رش.
ت�سجيل  يف  القاد�سية  اأبناء  وجنــح 
من  دقائق   9 مرور  بعد  االأول  الهدف 
جملة تكتيكية بداأت من و�سط امللعب، 
اإلى  الكرة  بتمرير  هاين  ر�سا  وقــام 
عدي ال�سيفي القادم من اخللف واأمامه 
وي�سدد  ليتقدم  خالية  كبرة  م�ساحة 

الكرة داخل املرمى.
خطته  تنفيذ  القاد�سية  فريق  ووا�سل 
ب�سورة رائعة اإذ تقاربت خطوطه لذلك 
تبادل العبوه مترير الكرات واكت�ساب 
اأكرث  الكويت  مرمى  وهدد  امل�ساحات 
من مرة كما متيز العبوه باالنق�سا�س 
على الكرة ومنعوا العبي الكويت من 
بالكرة  الت�رشف  اأو  بحرية  التحرك 

بال�سكل املطلوب.
االأف�سل  القاد�سية  اأداء  ــان  ك لقد 
توفيق  عــدم  ــوال  ول وهجوما  دفاعا 
اأعلى  بالكرة  اأطاح  الذي  املطوع  بدر 
العار�سة من الناحية الي�رشى ملرمى 
من  الــثــاين  الــهــدف  ل�سجل  الكويت 
متريرة اأر�سلها له عدي ال�سيفي، كرة 

مق�رشة لت�سجيل هدف.
اما فريق الكويت فعلى الرغم من انه 
اال  وهجوما  دفاعا  قوية  بداية  بــداأ 
لعبه  ا�سلوب  يكمل  ان  ي�ستطع  مل  انه 
على  الوقت  طوال  القاد�سية  ل�سغط 
خطوطه  تباعد  الى  ا�سافة  العبيه، 
امللعب  م�ساحات خالية يف  اوجد  ما 
التحرك  يف  القاد�سية  اأبناء  ا�ستغلها 
العبي  مــن  ب�سهولة  ــرة  الــك وقــطــع 

الكويت ومنعهم من التمرير.

على  الدفاع  لعب  ذلك  اإلى  اإ�سافة 
بلعبة  اقــتــحــامــه  ومت  واحـــد  خــط 
للخطر،  مــرمــاه  وعــر�ــس  واحـــدة 
تكن  مل  ــة  ــي ــاع ــدف ال والــتــغــطــيــة 
كانت  لــذلــك  املــطــلــوب  بال�سكل 
م�سدر  دائــمــا  القاد�سية  هجمات 

العميد. مرمى  على  خطورة 

اأهم الفر�س ال�سائعة
•مرر عدي ال�سيفي الكرة مق�رشة الى 
بها  اطاح  لت�سجيل هدف  املطوع  بدر 

على ي�سار القائم ملرمى الكويت.
•ركلة حرة لنادي الكويت يف الدقيقة 
وبقوة  رائعة  زايد  في�سل  �سددها   34

�سدها الر�سيدي و�ستتها الدفاع.
يف  كانت  للكويت  ركنية  ركلة  •اأول 

الدقيقة االولى من املباراة.

•اأول ركلة للقاد�سية يف الدقيقة 3 من 
ال�شوط الأول.

•اأول اإنذار يف املباراة كان من ن�سيب 
طالل فا�سل يف الدقيقة 27 من ال�شوط 

االأول.
ال�شوط الثاين

فريق  اأداء  تغري  الثاين  ال�شوط  يف 
امل�سافات  بت�سييق  قام  اإذ  الكويت، 
العبي  على  و�سغط  خطوطه  بــني 
القاد�سية، لذلك مل ي�ستطع القاد�سية 
بها خالل  التي لعب  ينفذ طريقته  ان 
الكويت  �شاركه  لذلك  الأول،  ال�شوط 
منطقة و�سط امللعب وا�سبحت هجمات 
واأخرى  هنا  م�سرتكة هجمة  الفريقني 

هناك.
وجنح فريق الكويت يف ان ي�سجل هدف 
ال�شوط  من   20 الدقيقة  يف  التعادل 

الثاين من ركلة حرة رفعها في�سل زايد 
العليا  الزاوية  يف  العكاي�سي  اودعها 
الر�سيدي، بعد ذلك  على ميني خالد 
بني  اخل�سونة  طابع  املباراة  اتخذت 
الفريقني ومع ذلك ا�ستمر اللعب على 
من  فريق  اي  يغر  ومل  واحــد  منوال 

طريقته.
الوقوع  القاد�سية  العبي  على  ويوؤخذ 
يف اخطاء يف اماكن ت�سكل خطورة على 
مرمى الفريق وجنح الكويت من ادراك 
التعادل من احد هذه االأخطاء، ا�سافة 
احمد  رقابة  الدفاع  اهمال  ذلك  الى 
العكاي�سي يف الركلة احلرة التي جاء 

منها الهدف.
اي�سا فريق الكويت �سغط بعد الهدف 
الذي �سجله لكن بع�س العبيه اهتموا 
العبي  �سد  خ�سنة  اخطاء  بارتكاب 

ب�رشعة  اللعب  واهملوا  القاد�سية 
امل�ساحات  يف  االر�ــــس  الكــتــ�ــســاب 
بتقدم  تخلو  كــانــت  الــتــي  اخلالية 

مدافعي القاد�سية خلف مهاجميهم.
االلعاب  �سانع  مع  زايد  في�سل  فطن 
يف و�سط الكويت وار�سال الكرات خلف 
�ساري �سعيد وت�سكلت جبهة هجومية 

كانت خطرة على مرمى القاد�سية.
اأهم الفر�س

• عدي ال�سيفي جنح يف مترير الكرة 
على  لعبها  وادي  عبدالعزيز  الــى 
االي�رش  القائم  بجوار  مــرت  الطائر 

للقالف يف الدقيقة 80 من املباراة.
يف  الكويت  ل�سالح  ركنية  ركلة   •
اطاح  زايد  في�سل  رفعها   74 الدقيقة 
بها العكاي�سي براأ�سه اعلى العار�سة.

• اعطى احلكم يف هذا ال�شوط 4 انذارات 
وعبدالعزيز  �سعيد  �ساري  من  لكل 
�سعيد  جمعة   - »القاد�سية«  وادي 

وحمود »الكويت«.
الوقت االإ�سايف

فيه  ــدم  ــق ي مل  ـــايف  االإ�ـــس الــوقــت 
بل  جــديــد،  �ــســيء  اأي  الــفــريــقــان 
كل  الطريقة  بنف�س  اللعب  ا�ستمر 
و�سط  يف  ــاأوراقــه  ب احتفظ  منهما 
الفريقني  كــال  وحـــاول  املــلــعــب، 
لكن  ــر،  االآخ مرمى  اإلــى  الو�سول 
متقدم  بدفاع  لعبا  الفريقني  الأن 
منطقة  فا�سبحت  امللعب  و�سط  من 
بالالعبني،  مزدحمة  املــنــاورات 
مع  الالعبني  خ�سونة  تتوقف  ومل 
احلكم  يكن  ومل  البع�س،  بع�سهم 
اأعطى  الأنــه  املباراة  م�ستوى  على 
م�ستحقة  غر  للكويت  حرة  ركالت 
ــاء  ــط ــى عـــن بــعــ�ــس االخ وتــغــا�ــس

لالعبني.
و�سط  يف  الــكــرة  الالعبون  وتــبــادل 
الدقائق  امللعب »لعب تعاوتي« ويف 
االأخرة، اال ان  يف الدقائق االأخرة 
الدقيقة  يف  وبالتحديد  املباراة  من 
الفوز  هــدف  �سو�سوكو  �سجل   115
الر�سيدي  من  مرتدة  كرة  من  للكويت 

و�سط دفاع مفتوح.
ان  الهدف  هذا  بعد  القاد�سية  حاول 
ي�سغط على دفاع الكويت حتى يتعادل 
ويعود اإلى املباراة لكن ف�سلت جهود 
وانتهت  ــك  ذل يف  القاد�سية  ابــنــاء 

املباراة ل�سالح الكويت.
اعرت�س  الأنــه  الظفري  اأحمد  طرد   •
دفعه  اإلـــى  بــاال�ــســافــة  احلــكــم  على 
ل�سعوره بالظلم الذي وقع على فريقه 

يف بع�س القرارات.

• خالد الر�سيدي يت�سدى الإحدى الكرات  • العبو القاد�سية

• اإداريو الكويت باالأح�سان حلكم املباراة
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عودة دي بيازي إلى صفوف اليرموك

إسطبل العصيمي نجم االجتماع الـ12 لسباقات 
الخيل... اقتنص كأسي محمد األحمد ومبارك الكبير 

برقان أحرز برونزية كأس ولي 
العهد بعد فوزه على التضامن

قامت ادارة نادي الريموك بالتعاقد مع الالعب 
نادي  العب  بيازي  دي  نيكوال�س  االرجنتيني 
خيطان لتدعيم �صفوف الفريق االول بالنادي، 
حيث  ال�صابق،  فريقه  الى  بيازي  يعود  وبذلك 
عن  الكويتية  املالعب  يف  االول  ظهوره  ك��ان 

طريق نادي الريموك.
م�صاعي  اط��ار  يف  الالعب  مع  التعاقد  وياأتي 
�صفقة  من  باأكرث  الفريق  �صفوف  لدعم  االدارة 
بعد هبوطه الى الدرجة االأولى وم�صاعي النادي 
املو�صم  نهاية  مع  للممتاز  اخرى  مرة  لل�صعود 

احلايل.
التون�صي  �صفوفه  يف  حاليًا  الريموك  وي�صم 
الى  دوف  �صامي  والتوغويل  االدري�صي  و�صام 
اقرتب من  الذي  الدباغ  الفل�صطيني عدي  جانب 

الرحيل عن �صفوف الفريق.
ومازالت املفاو�صات جارية بني ادارة الريموك 
والتي  تيتي  احمد  االيفواري  اجلهراء  ومهاجم 
و�صلت الى مراحل متقدمة للح�صول على خدماته 
نهاية املو�صم ليكون ا�صافة فعالة لهجوم ابناء 

م�رشف.

لكرة  ب��رق��ان  فريق  ا�صتطاع 
القدم ان يحرز املركز الثالث 
وامليدالية الربونزية لبطولة 
ان  بعد  العهد  ويل  �صمو  كاأ�س 
اأهداف  فاز على خيطان بثالثة 

مقابل ال �صيء.
من  كل  برقان  اه��داف  و�صجل 
خالد بن يحيى يف الدقيقة 20 
وجيوفاين  االول  ال�شوط  من 
من   25 ال��دق��ي��ق��ة  يف  �صيلفا 
رامي  واختتمها  نف�شه  ال�شوط 
من   92 الدقيقة  يف  بو�صنيبة 

املباراة.
الهجمات  الفريقان  تبادل  وقد 

واحت�صب  املباراة،  بداية  مع 
ركلة  االبراهيم  ها�صم  احلكم 
األغي  ثم  عجب،  لفي�صل  جزاء 

بعد العودة الى »الفار«.
بني  �صجاال  الهجمات  وتوالت 
بن يحيى  الفريقني حتى جنح 
يف ت�صجيل الهدف االول لربقان 
يف  رائعة  تكتيكية  جملة  من 
هجمة منظمة، وبعدها بخم�س 
الهدف  ا�صاف جيوفاين  دقائق 
مرت  بينية  من متريرة  الثاين 
من املدافعني اودعها جيوفاين 

املرمى.
ال��ث��اين ح��اول  ال�����ش��وط  ويف 

الت�صامن بكل قوته ان ي�صجل، 
برقان  دف��اع  ام��ام  ف�صل  لكنه 
ب�صورة  منطقته  اغلق  ال��ذي 
مم��ت��ازة، ال��ى ان جن��ح رام��ي 
الهدف  ي�صجل  ان  يف  بو�صنيبة 
الثالث يف الوقت بدل ال�صائع 

.92
الت�صامن  فريق  على  ويوؤخذ 
داخل  الدفاعية  التغطية  عدم 
الى  ا�صافة  الدفاعي،  املربع 
الهجمات  ان��ه��اء  يف  الت�رشع 
ال��ذي  الع�صوائي  والت�صديد 
والنتيجة  الفريق  جهود  ا�صاع 

كانت ال �صيء.

جنم  يكون  ان  الع�صيمي  اإ�صطبل  ا�صتحق 
اخليل  ل�صباقات  ع�رش  ال��ث��اين  االج��ت��م��اع 
كاأ�س  واقتنا�س  هاتريك  ب�صوبر  ف��وزه  بعد 
اجلابر  االأح��م��د  حممد  ال�صيخ  له  املغفور 
االأ�صيلة  العربية  للخيل  املخ�ص�س  ال�صباح 
الكبري  مبارك  بكاأ�س  والفوز  2.40.2ق  بزمن 
اجل��واد  ف��از  كما  في�صل،  اجل��واد  طريق  عن 
�رشكة  ب��ك��اأ���س  ال��دع��ي��ة  الإ�صطبل  ت�صاهيل 
املقدم  امليموين  الديحاين ومن�صور  عبدالله 
وح�رش  ال�صيوخ،  جليب  فر�صان  ن��ادي  من 
اأ�رشة  واأبناء  البدر  خالد  ال�صيخ  املهرجان 
ال�صيخ  واع��رب  االأحمد،  حممد  له  املغفور 
مهرجان  حل�صور  �صعادته  عن  البدر  خالد 
ريا�صة االآباء واالأجداد وانه حر�صا من اأ�رشة 
دعم  على  االأحمد  حممد  ال�صيخ  له  املغفور 
�صنوية  جائزة  وتخ�صي�س  الفرو�صية  ريا�صة 
لل�صباقات لدعم حمبي ريا�صة الفرو�صية وانه 

بهذه  االهتمام  على  الفتيات  بت�صجيع  ياأمل 
تعليمات  وتنفيذ  االأ�صيلة  العربية  الريا�صة 
الرماية  اأوالدن����ا  بتعليم  احلنيف  ديننا 
وال�صباحة وركوب اخليل، و�صكر اأ�رشة نادي 
ال�صيد والفرو�صية بقيادة ال�صيخ �صاري الفهد 

على التنظيم واجناح ال�صباقات.
الهزاع وحمود  املهرجان د.حممد  كما ح�رش 
اخل�رش، واعرب الهزاع عن �صعادته وانه لي�س 
كانت  ال�صباقات  وان  الفرو�صية،  عن  بغريب 
جيدة، وو�صح تفوق اإ�صطبل الع�صيمي واإ�صطبل 
لريا�صة  والنجاح  التوفيق  ومتنى  الدعية، 
العذاب  �صلطان  ق��ام  كما  واالأج���داد،  االآب��اء 
اإ�صطبل  اإلى  الكبري  مبارك  نادي  كاأ�س  بتقدمي 
فاز  ال�صباقات  بقية  ويفيِ  اي�صا،  الع�صيمي 
بكاأ�س  العجمي  ل�صايف  املر�صاال  وارد  اجلواد 
مركز اجلواد العربي للخيل العربية االأ�صيلة 
فار�س  اجل��واد  وج��اء  املحلي،  النتاج  من 

ميا�س  واجل��واد  الثاين  املركز  يف  ال�صاجر 
الثالث،  املركز  يو�صف يف  الكويت مل�صاري 
بيت  بكاأ�س  للهطالين  رم�صان  اجل��واد  وف��از 
العرب الثاين واملخ�ص�صة للنتاج املحلي من 
الدماء املفتوحة، وجاء اجلواد حرف لعمر 
مبارك  ل�صالمة  زمرد  واجل��واد  ثانيا  الهيفي 
العز  غازي  اجلواد  وفاز  الثالث  املركز  يف 
الإ�شطبل الع�شيمي بال�شوط الثاين املخ�ش�ص 
للجياد �صن ثالث �صنوات على م�صافة 1200م، 
وجاء اجلواد ميقاف لفهد العجمي يف املركز 
يف  ال�رشور  الإ�صطبل  منوخ  واجل��واد  الثاين 
املركز الثالث، وفاز اجلواد عزالله الإ�صطبل 
املال بال�شوط االأول املخ�ش�ص جلياد الدرجة 
وجاء  1000م،  ال�رشعة  م�صافة  على  االأويل 
الثاين  املركز  يف  للدعية  اال�رش�س  اجل��واد 
الدبو�س  نايف  الأبناء  نا�رش  الغايل  واجلواد 

يف املركز الثالث.

• دي بيازي

• جانب من لقاء برقان والت�صامن

• ال�صيخ خالد البدر ي�صلم الكاأ�س اإلى اإ�صطبل الع�صيمي

الكويتي  االحت��اد  �صالة  ت�صهد 
�صاالت  جممع  يف  ال�صلة  لكرة 
دور  يف  لقاءين  العبدالله  �صعد 
بني  االول  ال�صلة  ل��ك��رة  ال�8 
ف��ري��ق��ي ب��رق��ان واجل���ه���راء يف 
اخلام�صة والن�صف م�صاء والثاين 
يف  والكويت  القرين  بني  يجمع 

ال�صابعة والن�صف م�صاء.
وب��رق��ان  اجل��ه��راء  ل��ق��اء  ويف 
ي�صعى كل منهما من اجل الفوز، 
الفوز  االح��م��ر  الق�رش  واب��ن��اء 
الذي  للفوز  تاأكيد  لهم  بالن�صبة 
املباراة  برقان يف  احرزوه على 
بينهما  اق��ي��م��ت  ال��ت��ي  االول����ى 
م�صتواهما  وكان  املا�صي  االحد 
متكافئًا، اال ان اجلهراء ا�صتطاع 
ينهي  ان  ال��ث��اين  ال�����ش��وط  يف 
10 نقاط  اللقاء ل�صاحله بفارق 
وفوزه يرفعه ال�صتكمال امل�صوار 
ن�صف  ال��ى  ال�صعود  اج��ل  م��ن 
برقان  ي�صعى  كما  النهائي، 
خ�صارته  ع��ن  تعوي�صا  للفوز 
ان  االم��ل  فيه  وتبعث  ال�صابقة 
ال��دور  ال��ى  الو�صول  يف  ينجح 
خا�صة  ال��ب��ط��ول��ة  م��ن  ال��ث��اين 
اداوؤه��م  يت�صم  العبيه  جمموعة 
ب��احل��م��ا���س واجل���دي���ة، وه��ذا 
النق�س  تعوي�س  على  ي�صاعدهم 

يف اخلربة.
ي��ح��اول  ال��ث��اين  ال��ل��ق��اء  ويف 
يف  القرين  يتخطى  ان  الكويت 
ه��ذه امل��ب��اراة رغ��م ف���وزه يف 
من  كبري  بفارق  االول  لقائهما 
النقاط ل�شالح العميد الذي اثبت 
انه الفريق املر�صح لل�صعود الى 

اللقب،  حامل  وه��و  النهائي، 
مفتوحان  كتابان  وال��ف��ري��ق��ان 
واللقاء �صعب على القرين وفوزه 
بكل  معجزة  يحتاج  الكويت  على 

للعميد  وبالن�صبة  املقايي�س، 
يخ�صى  ول��ك��ن��ه  ���ص��ه��ل  ال��ل��ق��اء 
بل  تهاون،  ال  لذلك  املفاجاآت، 
نتيجة  حل�صم  الفريق  �صي�صعى 

من  االأول��ى  الفرتات  يف  املباراة 
على  مطمئنًا  يكون  حتى  اللقاء 
�صعوده  وتاأكيد  اللقاء  نتيجة 

الى ن�صف النهائي.

من  والن�صف  اخلام�صة  يف  تنطلق 
العا�رشة  اجلولة  اليوم  م�صاء 
اليد  لكرة  املمتاز  ال��دوري  من 
فريقي  ب��ني  االول  ب��ل��ق��ائ��ني، 
بني  والثاين  وخيطان،  القرين 
االول  واللقاء  والعربي،  كاظمة 
حت�صني  الى  القرين  فيه  ي�صعى 
م���رك���زه، ف��ه��و ي��ح��ت��ل امل��رك��ز 
ال�صابع بقائمة الرتتيب للدوري، 
املركز  يحتل  خيطان  ح��ني  يف 
وال�صك  واح���دة،  بنقطة  االأخ���ري 
الفريقني  بني  الفني  الفارق  ان 
الذي  القرين  م�صلحة  يف  ي�صب 
ي�صم جمموعة جيدة من الالعبني 
الى  الدافئة  املنطقة  يف  جعلته 
ح��د م��ا وف���وزه ي��وؤم��ن ت��واج��ده 
فاإن  فريق خيطان  اما  باملمتاز، 
موقفه ال يح�صد عليه، فهو يحتل 
له  بالن�صبة  واللقاء  امل��وؤخ��رة 
لكن  اجتيازه،  يف  �صعوبة  ميثل 
بامللعب،  النهاية  يف  الكلمة 
االإثارة  لقاء  هو  الثاين  واللقاء 
وال�صفري  وال��ع��رب  كاظمة  ب��ني 
تواجده  لتاأكيد  خالله  ي�صعى 
االأول��ى  امل��راك��ز  على  كمناف�س 
املركز  يحتل  فهو  املتقدمة، 
والقاد�صية  الكويت  بعد  الثالث 
وينتظر ان يتعرث اي من الفريقني 
يف املناف�صات حتى ينق�س عليهم، 
الرابع  املركز  يحتل  والعربي 

وي�صعى هو االآخر من اجل حت�صني 
املقدمة،  الى  وال�صعود  مركزه 
ناحية  من  متكافئان  والفريقان 

لديه  وكالهما  الفني  امل�صتوى 
وبني  اليد  ك��رة  يف  كبرية  خ��ربة 
�صفوف العبيهما ال�صباب واخلربة 
على  فريق  ترجح  التي  واملهارة 

احدهما  ف��وز  يتوقف  لكن  اآخ��ر، 
كيفية جناح  من خالل  االآخر  على 
اي منهما يف ا�شتغالل نقاط �شعف 
وعلى  ال��دائ��رة،  على  املدافعني 

احل�صابات  خ��ارج  مباراة  هي  كل 
على  وتعتمد  والتكتيكية  الفنية 
البدنية  اللياقة  م�صتوى  ارتفاع 

وتوفيق الالعبني يف الت�صويب.

ابتعد الفرن�صي �صتيفان بيرتهان�صل بنحو 8 دقائق يف �صدارة رايل داكار يف 
ال�صعودية يف خ�صم احلزن على وفاة البطل ال�صابق اأوبري اأوريول اأول فائز 
بالرايل يف فئتي ال�صيارات والدراجات النارية. وقال منظمون اإن اأوريول 
مدير الرايل ال�صابق، الذي انت�رش يف فئة الدراجات النارية عامي 1981 
و1983 ويف فئة ال�صيارات يف 1992 عندما كان الرايل يقام يف اأفريقيا، 

تويف عن 68 عاما بعد �رشاع طويل مع املر�س.
قيا�صي  رقم  وهو  مرة   13 ال�صعب  بالرايل  الفائز  بيرتهان�صل،  واأنهى 
ال�صيارات،  اإلى  النارية قبل حتوله  الدراجات  فئة  6 مرات يف  بينها  من 
املرحلة ال�صابعة التي امتدت من حائل اإلى �صكاكا بطول 453 كيلومرتا يف 
املركز الثاين، وفاز ال�صعودي يزيد الراجحي من فريق تويوتا باملرحلة.
40 كيلومرتا كان هناك تاأثري كبري للح�صى،  اآخر  وقال بيرتهان�صل: »يف 
ما اأدى اإلى ته�صم حافة االإطار، اإزالة االإطار كانت عملية معقدة حقا الأنه 
لكن   3 اأو  دقيقتني  العملية  ت�صتغرق  املعتاد  »يف  واأ�صاف:  عالقا«،  كان 

االأول  ال�صابعة اجلزء  املرحلة  دقائق«.وكانت   8 اأو   7 توقفنا  اأننا  اأعتقد 
من مرحلة ماراثونية ت�صتغرق يومني، ويجب على املت�صابقني اجتيازها 
اأقرب  دون احل�صول على م�صاعدة خارجية.واحتل القطري نا�رش العطية 
مناف�صي بيرتهان�صل املركز الرابع مع فريق تويوتا بفارق 7 دقائق و53 

ثانية عن ال�صدارة مع تبقي 5 مراحل على نهاية الرايل.
اإك�س-ريد  بفريق  بيرتهان�صل  وزميل  اللقب  حامل  �صاينز  كارلو�س  وجاء 
عن  دقيقة   41 بفارق  باملرحلة  الثالث  املركز  جيه.�صي.دبليو يف  ميني 
برابيك  ريكي  اللقب  حامل  فاز  النارية،  الدراجات  فئة  ويف  ال�صدارة. 
15 دقيقة  العام بفارق  الثامن يف الرتتيب  باملرحلة لكنه يحتل املركز 

خلف املت�صدر اجلديد خو�صيه اإجنا�صيو كورنيخو زميله بفريق هوندا.
ويتاأخر االأ�صرتايل توبي براي�س بثانية واحدة خلف الت�صيلي كورنيخو يف 
كيه.تي.اإم  فريق  من  �صندرالند  �صام  الربيطاين  ويحتل  العام،  الرتتيب 

اأي�صا املركز الثالث.

• جانب من لقاء �صابق للكويت والقرين

• جانب من لقاء �صابق لكاظمة مع العربي

العميد والقرين... وبرقان مع الجهراء 
في دور الـ8 لدوري السلة

القرين مع خيطان... والسفير واألخضر 
في لقاء اإلثارة بممتاز اليد

بيترهانسل يعزز صدارته لرالي داكار في السعودية
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سولسكاير يطالب العبي اليونايتد 
بتعزيز المكاسب في »البريمييرليغ«

�أكد �أويل جونار �سول�سكاير، مدرب مان�س�سرت يونايتد، 
�أن فريقه حت�سن هذ� �ملو�سم ويجب عليه تعزيز مكانه 

يف �ملربع �لذهبي للدوري �لإنكليزي �ملمتاز.
ويحتل يونايتد �ملركز �لثاين بر�سيد 33 نقطة من 16 
حامل  ليفربول،  عن  �لأه��د�ف  بفارق  متاأخر�  مبار�ة، 
يحتل  يونايتد  وكان  مبار�ة،   17 لعب  �لذي  �للقب، 
�ملركز �خلام�س يف هذه �ملرحلة من �ملو�سم �ملا�سي، 
بر�سيد 24 نقطة، متاأخر� بفارق 22 نقطة عن ليفربول 

�ملت�سدر.
وقال �سول�سكاير قبل مو�جهة برينلي: »نحن يف موقف 
�ملو�سم  ذ�تها  باملرحلة  مقارنة  �ملو�سم  هذ�  �أف�سل 
�أكرث،  مبباريات  ونفوز  �أف�سل  ب�سكل  نلعب  �ملا�سي، 

مكان  تعزيز  �ملهم  »من  و�أ�ساف:  يتح�سن«،  �لفريق 
�لفريق يف �ملربع �لذهبي، فعلنا هذ� 3 مر�ت فقط منذ 
مرة  �ملو�سم  �أنهينا  فريغ�سون،  �أليك�س  �ملدرب  رحيل 
قوية  مناف�سة  هناك  لكن  �لثالث،  �ملركز  يف  و�ح��دة 
�لفوز  يف  ترغب  �لتي  �لأندية  من  �لكثري  من  حاليا 
�ختبار� حمفوفا  �سيو�جه  فريقه  �أن  مو�سحًا  باللقب«، 
باملخاطر يف ملعب تريف مور �أمام فريق �ملدرب �سون 
من  نقطة   16 بر�سيد  �ل�16  �ملركز  يحتل  �لذي  د�يك، 
15 مبار�ة، متقدما بفارق 5 نقاط على منطقة الهبوط، 
بد�ية  بعد  �لطيبة  �لنتائج  بع�س  برينلي  »حقق  و�أمت: 
�سعبة، ي�سعب الت�سجيل يف مرماه وال يفرط يف فر�ص 

كثرية«.

• فرحة لعبي �ليونايتد

• مبابي 

مبابي... صفقة انتخابية 
تهدد باريس سان جيرمان

مدوية  ب�سفقة  بر�سلونة  نادي  لرئا�سة  مر�سح  وعد 
�لكتالوين خالل  �لنادي  �أع�ساء  ثقة  ك�سب  �سبيل  يف 
�حل��ايل.  يناير   24 يف  �ستجرى  �لتي  �لنتخابات 
بر�سلونة  رئا�سة  على  املحتدمة  املعركة  واأقحمت 
�سمن  مبابي،  كيليان  جريمان  �سان  باري�س  جنم 
�ل�سريجنيتو  برنامج  بح�سب  �لنتخابية  �لوعود 
�سان جريمان يف  مع  مبابي  عقد  وينتهي  �لإ�سباين، 
�سيف 2022، ويرف�س �لالعب �لفرن�سي كل حماولت 
�أحد  فاإن  �ل�سهري،  للربنامج  ووفًقا  عقده.  جتديد 
يك�سف  »مل  بر�سلونة  رئا�سة  مقعد  على  املر�سحني 
ب�سم  مدوية  تبادلية  �سفقة  باإجر�ء  وعد  ��سمه«  عن 
مبابي، نظري �ل�ستغناء عن �أنطو�ن غريزمان ل�سان 
جريمان، �ل�سيف �ملقبل. وكان بر�سلونة �أعلن �أم�س 
عن القائمة النهائية للمر�سحني على مقعد الرئا�سة، 
وتوين  فونت،  وفيكتور  الب��ورت��ا،  »خ��وان  وه��م: 

فري�سا، و�إمييلي رو�سود«.
��ستخدم  �لذي  �لوحيد  �لنجم  لي�س  مبابي  �أن  يذكر 
�أن  �سبق  �إذ  �نتخابات بر�سلونة،  �لأع�ساء يف  لإغر�ء 
»�سان  �سيلفا  دا  نيمار  ب�سم  املر�سحني  بع�ص  وعد 

جريمان« و�إيرلينغ هالند »بورو�سيا دورمتوند«.

يوفنتوس يبحث عن مهاجم 
رابع في االنتقاالت الشتوية

الفريق  هجوم  اإلى  جديد  العب  الإ�سافة  يوفنتو�ص  م�سوؤولو  حترك 
خالل �ملريكاتو �ل�ستوي �حلايل.

مدرب  بريلو،  �أن��دري��ا  ف��اإن  �إيطاليا«،  »�سبورت  لقناة  ووف��ًق��ا 
يوفنتو�س، طلب من �لإد�رة �لتعاقد مع مهاجم ر�بع خالل �ل�ستاء، 
ديباال،  وباولو  موراتا  واألفارو  رونالدو  كري�ستيانو  جانب  اإلى 
جيانلوكا  مع  للتعاقد  ا  عر�سً قدم  يوفنتو�ص  اأن  اإل��ى  واأ���س��ارت 
�سكاماكا، مهاجم �سا�سولو املعار اإلى جنوى، من اأجل �سمه على 
�سبيل �لإعارة ملدة 18 �سهًر�، مع �إلز�مية �ل�رش�ء يف �سيف 2022، 
 20 اأن يوفنتو�ص �سيفي بطلبات �سا�سولو الذي يريد من  واأو�سحت 

اإلى 25 مليون يورو، لال�ستغناء عن �سكاماكا.
ا للتعاقد  وقالت القناة االإيطالية اإن بارما وبولونيا يتفاو�سان اأي�سً

مع �سكاماكا، لكن يوفنتو�ص حتى االآن يتواجد يف ال�سدارة.

• بريلو 

لقبه  ع��ن  م��دري��د  ري���ال  �سيد�فع 
�لإ�سباين،  �ل�سوبر  لكاأ�س  كبطل 
يف االأندل�ص، على بعد 7 �آلف كلم 
توج  حني  »ال�سعودية«،  جدة  من 
بالن�سخة االأخرية التي كانت اأكرث 

تناف�سية مب�ساركة �أربعة فرق.
�إقامة  19« من  وحرم وباء »كوفيد 
ب�سكلها  للبطولة  �لثانية  �لن�سخة 
�ل�سعودية،  �لأر��سي  يف  �جلديد 
االأركانخيل يف  اإلى مالعب  لتنتقل 
قرطبة ول رو�ساليد� يف مالغا ول 

كارتوخا يف �إ�سبيلية.
ويف هذه �ملنا�سبة، �سيناف�س فريق 
زيدان على اأول األقابه هذا املو�سم، 
مب�ساركة  لليغا،  بطال  ب�سفته 
�إ�سافة  �لبطل،  و�سيف  بر�سلونة، 
امللك  كاأ�ص  لنهائي  للمتاأهلني 
يح�سم  مل  و�لذي  �ملا�سي  �ملو�سم 
بعد جر�ء تد�عيات كورونا، وهما 

�أتلتيك بيلباو وريال �سو�سيد�د.
مزيج  و�سط  �ل�سوبر  كاأ�س  وتقام 
�مل�ساركة،  للفرق  �لتطلعات  من 
�لرجنتيني  �لنجم  با�ستفاقة 
ليونيل مي�سي مع �لبار�سا، مرور� 
�لأخ��رية،  مدريد  ري��ال  بتقلبات 
�ل�سيئة  �لنتائج  ب�سل�سلة  و�نتهاء 
ترتيب  وتر�جع  �سو�سيد�د،  لريال 
بيلباو للن�سف �ل�سفلي من �جلدول.

تذوقت  اأن  االأربعة  لالأندية  و�سبق 
�ملحلي،  بال�سوبر  �ل��ف��وز  طعم 
بر�سلونة ملك �مل�سابقة  حيث يعد 
عن  بلقبني  متفوقا  لقبا،  ب�13 
بيلباو  ميتلك  بينما  مدريد،  ريال 
له  و�سو�سيداد  خزائنه،  لقبني يف 

لقب وحيد.
�لهولندي  �مل��درب  فريق  �أن  وب��د� 
رون��ال��د ك��وم��ان ق��د �أغ��ل��ق �سفحة 
بعدما  للمو�سم،  �ل�سيئة  �لنطالقة 
يف  متتالية  �نت�سار�ت  ثالثة  حقق 
�أمام  نو،  كامب  عن  بعيد�  �لليغا 
كما  وغرناطة،  بيلباو  هوي�سكا، 
يقرتب مي�سي من �أح�سن م�ستوياته، 
�أن  �إل  �سفوفه  يف  �لغيابات  ورغم 
�لإيجايبة  �لنتائج  ��ستعاد  �لرب�سا 
وامل��ن��اف�����س��ة ع��ل��ى ال��ل��ق��ب جم��ددا 
بفارق  �لثالث  للمركز  ب�سعوده 

ثالث نقاط خلف الريال.
و���س��ت��ك��ون م��وق��ع��ة ب��ر���س��ل��ون��ة 
�لن��ط��الق  نقطة  ه��ي  و�سو�سيد�د 
ملعب  على  االأربعاء  يوم  للبطولة 
ولدى  بقرطبة،  �جلديد  �أركانخيل 
ذلك  على  جيدة  ذك��ري��ات  الرب�سا 
�مللعب حينما فاز 8-0 على قرطبة 
م��درب��ه  ب��ق��ي��ادة   2015 م��اي��و  يف 
بينما  �إن��ري��ك��ي،  لوي�س  �ل�سابق 

�إمي��ان��ول  �مل���درب  لع��ب��و  يحتاج 
�جليدة  للنتائج  للعودة  �أجلو��سيل 
�ملو�سم،  بد�ية  يف  قدموها  �لتي 
رغم  �لليغا،  جل��دول  وت�سدرهم 
بنتائجهم  �أ����رشت  �لإ���س��اب��ات  �أن 
ديفيد  النجمني  خا�سة  تدريجيا، 

�سيلفا وميكيل �أويارز�بال.
�لتقليل  عن  �سو�سيد�د  و�سيبحث 
مناف�س  �أمام  خا�سة  �أخطائه،  من 
ك��رب���س��ل��ون��ة، و����س��ت��ع��ادة ك��رة 
�لكفاءة  و�إي��ج��اد  �جل��ذ�ب��ة  ق��دم��ه 
�لهجومية، �إذ� �أر�د �أن ينهي �سل�سلة 
بر�سلونة،  �أم��ام  �ل�سلبية  نتائجه 
 11 �آخ���ر  يف  عليه  يفز  مل  حيث 
ملعب  �سي�ست�سيف  بينما  مو�جهة، 
ريال  مو�جهة  �خلمي�س  لرو�ساليد� 
�لنهائي  ن�سف  يف  وبيلباو  مدريد 
�لآخر، و�لذي �سيحمل طعم �لرغبة 
�لفريق  هزمية  بعد  �لنتقام  يف 
�أم��ام  �لليغا  يف   1-3 �لبا�سكي 
دي  األ��ف��ري��دو  ملعب  على  ال��ري��ال 

مو�جهة  بعد  بالليغا،  �ستيفانو 
قوية ح�سمها �مللكي عقب طرد لعب 

»اأ�سود البا�سك« راوؤول غار�سيا.
خم�س  ط���و�ل  زي���د�ن  يخ�رش  ومل 
الريال  راأ���ص  على  ق�ساها  �سنوات 
ورغم  بيلباو،  اأمام  مرحلتني  على 
�مللكي  �أن  �إل  �لعديدة،  �لتعادلت 
مو�جهات،  ت�سع  ط��و�ل  ي�سقط  مل 
حمبطا  للمو�جهة  �لريال  وي�سل 
ملعب  يف  �ل�سلبي  �ل��ت��ع��ادل  بعد 
�سيئة  جوية  ظروف  يف  �أو�سا�سونا 
و�نتقاد  �لثلجية  �لعا�سفة  ب�سبب 
ليو��سل  �ملبار�ة،  خلو�س  زيد�ن 
يف  النقاط  اإه��دار  امللكي  الفريق 
نقاط يف  اأربع  فقدانه  بعد  الليغا، 
اآخ��ر ث��الث ج���والت، م��ا ق��د مينح 
مدريد  لأتلتيكو  �لأف�سلية  من  مزيد� 
نقطة  ب��ف��ارق  �ل�����س��د�رة  �ساحب 
مباريات  ث��الث  مع  لكن  وح��ي��دة، 

�أقل.
�لريال  �لثلجية  �لعا�سفة  و�أجربت 

بامبلونا  من  مبا�رشة  التوجه  على 
اإلى ماالغا، حيث ت�سببت يف حالة 
و�إز�ء  �مللكية،  للبعثة  �رت��ب��اك 
�لريال  لعبو  ��سطر  �مل�سهد،  هذ� 
يف  خفيفة  تدريبية  ح�سة  لإج��ر�ء 
فيه،  يقيمون  �لذي  �لفندق  حديقة 
و�سط حالة من �ل�ستياء من �ملدرب 

الفرن�سي وبع�ص الالعبني.
نف�ص  على  زيزو  يعتمد  اأن  وينتظر 
امكانية  مع  الالعبني  من  ال��ق��وام 
����س��ت��خ��د�م��ه ل��الع��ب �ل��ع��ائ��د من 
من  ملزيد  هاز�رد،  �دين  �ل�سابة، 
يف  بنزمية  كرمي  وعلى  الدقائق، 
�لأخ��رية  م�سكالته  رغ��م  �لهجوم، 
على  وكذلك  الفرن�سي،  الق�ساء  مع 
من  �لعائد  ر�مو�س  �رشخيو  �لقائد 
مل  و�ل��ذي  �أخ��رية  بدنية  م�سكالت 
�لفريق  يف  بقائه  م�ساألة  بعد  يحل 

�أم �لرحيل.
اجلديدة  االأ�ساليب  ب��دت  حني  يف 
غار�سيا  مار�سيلينو  بيلباو  ملدرب 

تورال تظهر على الفريق منذ توليه 
خلفا  ال�سهر  هذا  اأوائل  امل�سوؤولية 
�إن��ه  حيث  جاريتانو،  جلايزكا 
ورغم �خل�سارة �أمام �لرب�سا، �إل �أن 
ومنظم  جريء  ب�سكل  لعب  �لفريق 

ومعتمد على الهجمات العمودية.
جنمي  على  مار�سيلينو  ويعتمد 
واإينياكي  غار�سيا  راوؤول  الفريق 
يف  ثنائية  �سجل  �ل��ذي  ويليامز، 
�آخر زيارة له مللعب لرو�ساليد�، 
�حلالة  يتابع  مار�سيلينو  ولي��ز�ل 
بري�سي�س  ي��وري  من  لكل  �لبدنية 
وير�ي �ألفاريز �للذين يلعبان ب�سكل 
�لظهري  مركزي  يف  بفريقه  �أ�سا�سي 

�لي�رش ولعب �لو�سط �ملد�فع.
�لنهائية  �ملبار�ة  تقام  �أن  وينتظر 
االأحد على ملعب الكارتوخا، نف�ص 
ي�ست�سيف  �أن  ينتظر  �لذي  �مللعب 
ن�سخته  يف  �مل��ل��ك  ك��اأ���س  نهائي 
و�سو�سيداد،  بيلباو  بني  املا�سية 

من دون ح�سور جماهريي.

• جانب من نهائي �ل�سوبر �ملا�سي 

برشلونة يبحث عن عودة البطوالت 
أمام سوسيداد في السوبر

مباريات اليومالريال يسعى لتخطي عقبة بيلباو... غدًا 

• �أوزيل 

تفا�سيل  �إخ��ب��اري  تقرير  ك�سف 
�ل��دويل  �ل��الع��ب  �نتقال  �سفقة 
�جلز�ئري �إ�سالم �سليماين، مهاجم 
�لإنكليزي  �سيتي  لي�سرت  ن��ادي 
�ل��دوري  مت�سدر  ليون،  لنادي 

�لفرن�سي.
وذك������رت ���س��ح��ي��ف��ة »�خل����رب« 
م��وق��ع��ه��ا  يف  �جل����ز�ئ����ري����ة، 
�سي�سل  �سليماين  �أن  �لإلكرتوين، 
اإلى مدينة ليون يف وقت الحق من 
على  اأعماله  وكيل  رفقة  اليوم، 
منت طائرة خا�سة و�سعتها حتت 

ت�رشفه �إد�رة نادي ليون.
رئي�ص  اأن  ال�سحيفة،  واأو�سحت 
مي�سال  ج��ون  ل��ي��ون،  �أومل��ب��ي��ك 
�لريا�سي  و�مل��دي��ر  �أول������س، 
�نتظار  يف  �سيكونان  جونينيو، 
�ل��الع��ب �ل����دويل �جل���ز�ئ���ري، 
�لطبي،  �لفح�س  لجتياز  حت�سبا 
ان�سمامه  عقد  على  التوقيع  قبل 
�لذي  �لفرن�سي  �ل��دوري  ملت�سدر 
ك�سفت  كما  �سهرًا،  ل�18  �سيمتد 
بكل  �سيحتفظ  �سليماين،  �أن 
يحوزها  ك��ان  �لتي  �لم��ت��ي��از�ت 
ر�تبه  ومنها  لي�سرت،  ن��ادي  يف 

يورو  �ألف   380 لنحو  ي�سل  �لذي 
�سهريًا.

احلديث  اإل���ى  التقرير  واأ���س��ار 

ورودي  �سليماين  بني  دار  ال��ذي 
�لذي  ليون،  نادي  مدرب  غار�سيا 
�ملنتخب  ه��د�ف  باإمكانات  �أ�ساد 
�جلز�ئري، مربز� �أن غياب �لالعب 

�سيتي  لي�سرت  مع  �ملناف�سة  عن 
�سوق  يف  قيمته  على  ي��وؤث��ر  مل 
تلقي  عن  ك�سف  كما  �لتحويالت، 
�لأخ��رية،  �لفرتة  يف  �سليماين، 

رين  �أندية  من  باجلملة  عرو�سا 
الفرن�سية  اإيتيان  و�سانت  وليل 
اإلى  اإ�سافة  االأمل���اين،  و�سالكة 

الدحيل والريان القطريني.

• �إ�سالم �سليماين ي�ستعد للت�سجيل 

ليون يسابق الزمن لحسم صفقة التعاقد 
مع سليماني

�لقناةالتوقيت�لفريقان

�لدوري �لإنكليزي »�جلولة 18«

9.00bein hd2 م�ساءمان�س�سرت �سيتي X بر�يتون

تاأجلت11.15 م�ساء��ستون فيال X توتنهام

11.15bein hd1 م�ساءتوتنهام X فولهام

كاأ�س �ل�سوبر �ل�سباين

3.30bein hd1 فجرً�ريال �سو�سيد�د X بر�سلونة

�بتعد م�سعود �أوزيل، لعب و�سط �آر�سنال عن ح�سابات �لفريق منذ مار�س 
ان�سمامه  على  بالندم  ي�سعر  ال  االأملاين  الالعب  لكن  املا�سي،  العام  من 

للفريق �للندين.
ومل ين�سم �أوزيل، 32 عاًما، الذي ميتد تعاقده حتى يونيو، ويح�سل على 
�لأ�سبوع وفقا لتقارير �سحافية،  �إ�سرتليني يف  �ألف جنيه   350 �أجر يبلغ 
اإلى قائمة اآر�سنال بالدوري االإنكليزي، اأو الدوري االأوروبي هذا املو�سم. 
�لنادي  يغادر  قد  �أوزي��ل  �إن  بريطانية،  �إعالم  و�سائل  يف  تقارير  وتقول 
�للندين هذ� �ل�سهر، وقال �ملدرب ميكل �أرتيتا، �إنه �سي�سمح له بالرحيل 
على  اجلماهري  مع  درد�سة  خالل  اأوزي��ل  وقال  منا�سًبا،  ا  عر�سً تلقى  اإذا 
االآن،  حتى  والهبوط  ال�سعود  حلظات  من  العديد  هناك  »كانت  »تويرت«: 
لكن يف املجمل مل اأندم مطلًقا على قرار االن�سمام الآر�سنال«. واأ�ساف: »كي 
فرب�ير،  يف  كورونا  فريو�س  تف�سي  قبل  �لأخرية  �ملباريات  �أمينا،  �أكون 
ومار�س 2020 كانت يف غاية االإثارة حًقا، لكن بعد التوقف تغريت االأمور 
وذكرت  �ل�سهر،  هذ�  �أخرى  �أندية  مع  �لتفاو�س  لأوزيل  ويحق  لالأ�سف«، 
�أجرى حمادثات مع فرنبخ�سة �لرتكي، ودي �سي  �أنه  �إعالم حملية  و�سائل 
يونايتد �لأمريكي، وتابع �أوزيل: »فرنبخ�سة مثل ريال مدريد يف �إ�سبانيا، 
�إنه �أكرب ناد يف تركيا«، وز�د: »كل �سخ�س �أملاين - تركي ي�سجع فريًقا يف 
تركيا عندما ين�ساأ يف اأملانيا، فريقي كان فرنبخ�سة«، وم�سى قائال »هناك 
دولتان �أود �أن �ألعب فيهما قبل �عتز�يل وهما تركيا، و�لوليات �ملتحدة، 

اإذا ذهبت اإلى تركيا لن اأن�سم �سوى اإلى فرنبخ�سة«.

أوزيل: لم أندم على قرار االنتقال إلى اآلرسنال
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•  تكنولوجيا طبية

التكنولوجيا تواكب طفرة »الطب عن بعد«
معر�ض  امل�شهد يف  الرقمية  ال�شحية  االبتكارات  تت�شدر 
ال�ض فيجا�ض للإلكرتونيات، بعدما اأدت جائحة »كورونا« 
اإلى ازدياد هائل يف ا�شتخدام خدمات التطبيب عن بعد. 
وهذا املعر�ض الذي انطلق افرتا�شيًا، ُيقدم �شل�شلة اأدوات 
الهاتف،  اأو  االإنرتنت  عرب  الطبية  اال�شت�شارات  لت�شهيل 
اجلديدة  الطبية  االأجهزة  من  �شتى  اأن��واع  اإل��ى  اإ�شافة 
واالبتكارات التي ُتّنب املر�شى غرف االنتظار املكتظة 
وامل�شت�شفيات.  الطبية  العيادات  يف  كثرية  اأحيان  يف 
عن  التطبيب  خدمات  على  الطلب  ارتفاع  املتوقع  ومن 
باحثني  وفق  املتحدة،  الواليات  يف   %64 بن�شبة  ُبعد 
اإلى  اأند �شاليفان«، ما يزيد احلاجة  يف �رشكة »فرو�شت 
من�شات توا�شل عملية وفعالة واأجهزة طبية لدى االأفراد. 
ويقول الطبيب العام �شمري قمر، مبتكر اأداة »ميد واند« 
قيا�ض  للمري�ض  وتتيح  املقبلة  االأ�شهر  �شُتطرح يف  التي 
�شغط الدم واحلرارة بنف�شه، ونقل النتائج مبا�رشة على 
الكمبيوتر: »تعلمنا اأن مت�شية الوقت يف قاعات االنتظار 
مع مر�شى اآخرين قد يت�شبب يف م�شكلت والنا�ض يبحثون 

عن و�شائل اأخرى للتداوي«.
وي�����ش��ري ق��م��ر اإل���ى اأن اجل��ائ��ح��ة ب��ّي��ن��ت ث��غ��رات يف 
التكنولوجيا، بينها عدم نفاذ بع�ض املر�شى اإلى �شبكة 

االإنرتنت. ويو�شح لوكالة »فران�ض بر�ض«: »اإحدى اأكرب 
امل�شكلت تكمن يف �شعوبة فح�ض املر�شى عن بعد«.

تطوير  خلل  من  املجال  هذا  كثرية  �رشكات  وخا�شت 
اأدوات ميكن ا�شتخدامها يف املنزل، بينها �شماعات القلب 
اأو االأذن واأجهزة قيا�ض ال�شغط وم�شتوى االأك�شجني يف 
للح�شول  فائقة  دقة  اإثبات  عليها  يتعني  ال  لكن  الدم، 

على موافقة اجلهات الناظمة، بح�شب قمر.
ملراقبة  اأدوات  املعرو�شة،  االأخ��رى  االأج��ه��زة  وم��ن 
مبفردهم،  يعي�شون  الذين  للم�شنني  ال�شحي  الو�شع 
ر�شد  على  القادرة  االأ�شاور  مثل  للب�ض  قابلة  اأجهزة  اأو 

املوؤ�رشات االأولى للإ�شابة باالأمرا�ض.
ال ت�شتثني االبتكارات ال�شحية عامل العمل، مع اأجهزة 
ويقول  تعقيم.  وروبوتات  ومنقيات هواء  ذكية  حرارة 
املحلل املتخ�ش�ض يف التكنولوجيا ريت�شارد ويند�شور 
مثل  »اأجهزة  اإن  موبايل«،  فري  »رادي��و  مدونة  مدير 
كبري  باهتمام  �شتحظى  ال�شخ�شية،  الهواء  منقيات 
العامة  املديرة  اإك�شربتون  بتينا  وتلفت  العام«.  هذا 
عن�رش  اإلى  الرقمية،  لل�شحة  »هيومرتيك�ض«  ملن�شة 
اأ�شا�شي اآخر للعناية الطبية عن ُبعد، يتمثل يف متابعة 
لتح�شني  التحليل  اأدوات  وا�شتخدام  ال�شحية  البيانات 

اأو باقي  فهم املخاطر، �شواء تعلق االأمر بكوفيد-19، 
االأمرا�ض.

ففي حال جلاأ عدد اأكرب من املر�شى اإلى خدمات التطبيب 
عن بعد، »رمبا ي�شطر الطبيب ملعاجلة مري�ض مل يره 
�شابقًا.  من ال�رشوري اإذًا توفري قدرة االطلع على ملفه 
خمتلفة،  حممولة  تطبيقات  �رشكته  الطبي«. وطّورت 

تتيح ت�شارك بيانات املري�ض بكب�شة زر.
و�رشكات  للأفراد  املتاحة  املن�شة  ت�شتخدم  وكذلك 
للم�شاعدة  اال�شطناعي  الذكاء  ال�شواء،  على  التاأمني 
امل�شابون  وبينهم  املر�شى  على  املخاطر  تقومي  يف 

بفريو�ض »كوفيد  19« على �شبيل املثال.
وتقدم �رشكة »اأك�شيون ري�رشت�ض« التي تتخذ من طوكيو 
للإلكرتونيات،  فيجا�ض  ال�ض  معر�ض  لها، خلل  مقرًا 
االأمرا�ض  لبع�ض  املبكرة  املوؤ�رشات  ر�شد  يتيح  نظامًا 
مثل الزهامير اأو ال�رشطان بف�شل نظام ذكاء ا�شطناعي 

ي�شع »خريطة« عن حالة املر�شى ال�شحية.
اأخ��رى  واأج��ه��زة  ذكية  �شاعات  لدينا  »باتت  ويقول: 
تقي�ض النب�ض وم�شتوى االأك�شجني يف الدم، وغريها من 
عمليات القيا�ض، ومتدكم بكّم كبري من البيانات« التي 

ميكن للأطباء اال�شتعانة بها.

•  ووهان ال�شينية

بعد عام على أول وفاة بفيروس كورونا 

ووهان... المدينة األكثر أمانًا اآلن في العالم

الخفافيش تقتل فرنسيًا
بفيروس جديد

ال�شبب وراء ظهور  اأن  العامل  الكثريون حول  يعتقد 
يف  اخلفافي�ض  امل�شتجد،  كورونا  فريو�ض  وانت�شار 
هذه  خمتلف  االأم��ر  ولكن  ال�شينية،  ووه��ان  منطقة 
االأطباء  يظن  بفريو�ض  فرن�شي  ق�شي  حيث  امل��رة، 
اأي�شًا، بح�شب ما ذكرت جملة  اأنه ب�شبب اخلفافي�ض 

»�شاين�ض« الطبية. 
الفرن�شية  ال�شحية  ال�شلطات  عن  املجلة  ونقلت 
داء  من  نادر  نوع  ب�شبب  تويف  فرن�شيًا  متقاعدًا  اأن 
التي  اخلفافي�ض  من  به  اأ�شيب  اأنه  رجحوا  الكلب، 
تقرير  واأو���ش��ح  منزله.  �شطح  ف��وق  تعي�ض  كانت 
الكلب  لداء  الوطني  املرجعي  املركز  اأن  ال�شلطات 
اإلى  نقله  مت  عمره  من  ال�شتينات  يف  الرجل  اأن  اأكد 
م�شت�شفى جامعة ليموج بفرن�شا يف اأغ�شط�ض 2019. 

اأو اخلد�ض  اأن الرجل تعر�ض للع�ض  واعتقد االأطباء 
من قبل خفا�ض يع�ش�ض على منزله. واأظهر التحليل 
لي�شا، وهو فريو�ض اخلفافي�ض  بفريو�ض  اأ�شيب  اأنه 
االأوروبي من النوع EBLV« 1-1«، لدى اخلفافي�ض 
ومت ت�شخي�شه باأثر رجعي بعد حوايل عام من وفاته. 
فاإن  دا�شي يف معهد با�شتور،  ووفقًا للباحث لوران 
املكت�شفة يف   1-EBLV ل�  االأول��ى  هي  احلالة  هذه 
على  مرت  عامًا   35« وقال:  لفرن�شا،  الرئي�شي  الرب 
فرن�شا،  ويف  العامل،  يف  النوع  هذا  من  وفاة  اآخر 
هي بالفعل االأولى من نوعها«. وتويف الرجل ب�شكل 
ماأ�شاوي يف امل�شت�شفى مع ذكر االأطباء يف ذلك الوقت 
الدماغ،  يف  التهاب  هو  لوفاته  الر�شمي  ال�شبب  اأن 

لكن خرباء طبيني قالوا اإن ال�شبب غري معروف. 

اأول  �شجلت  اليوم،  من  قبل عام 
وف���اة ج���راء ف��ريو���ض ك��ورون��ا 
بو�شط  ووه����ان  يف  امل�شتجد 
الذكرى  ه��ذه  اأن  غري  ال�شني، 
يف  �شمت  و�شط  حتل  امل�شوؤومة 
وقت ت�شعى ال�شني اإلى التخل�ض 
االأول��ى  كالبوؤرة  �شورتها  من 

لوباء كورونا.
واأ�شفر الوباء منذ ذلك احلني عن 
وفاة اأكرث من 1.9 مليون �شخ�ض 

يف العامل.
ال�شينية  ال�شلطات  ومتكنت 
اإلى  ال�شيطرة  من  الربيع  منذ 
كورونا  فريو�ض  على  بعيد  حد 
امل�شتجد يف ووهان كما يف بقية 
الوطنية  احل�شيلة  وتبقى  البلد 
وفاة   4636 مب�شتوى  الر�شمية 

منذ منت�شف مايو »اأيار«.
و�شط  يف  الواقعة  املدينة  ويف 
منطقة  اأول  كانت  والتي  ال�شني 
ال�شحي  احل��ج��ر  فيها  ف��ر���ض 
 ،2020 يناير   23 من  اعتبارًا 
�شباح  من�رشفني  ال�شكان  كان 

االإثنني اإلى اهتماماتهم اليومية 
و�شائل  لزمت  فيما  االعتيادية، 
حول  ال�شمت  الر�شمية  االإع��لم 

هذه الذكرى االأولى.
ووهان..املدينة االأكرث اأمانًا يف 

ال�شني ويف العامل
ك�شيونغ  يدعى  �شّتيني  وق��ال 
يق�شده  متنّزه  يف  ليان�شينغ 
ي�شع  بع�شهم  م��ت��ق��اع��دون، 
القيام  اأو  للرق�ض  كمامات، 
�شباحية  ريا�شية  بتمارين 
االأكرث  االآن املدينة  »ووهان هي 
اأم���ان���ًا يف ال�����ش��ني وح��ت��ى يف 

العامل«.
متاما  مدركون  »ال�شكان  وتابع 
حفيدي  حتى  الوقاية،  لتدابري 
ي�شع كمامة حني يخرج، وعمره 

ال يتعدى ال�شنتني«.
وواج���ه���ت ال�����ش��ني ان��ت��ق��ادات 
يف  الوباء  مع  تعاملها  لطريقة 
بداية انت�شاره، واتهمت ال�رشطة 
وجود  ك�شفوا  ووه��ان  يف  اأطباء 

الفريو�ض، بن�رش �شائعات.

�شحية  اأول  ا���ش��م  يعلن  ومل 
نعرفه  ما  كل  للوباء،  معروفة 
اأنه رجل يف ال�61 من العمر كان 

يق�شد �شوق هوانان للتب�شع.
 ،2020 يناير  م��ن  االأول  ويف 
اأغلقت ال�شلطات هذه ال�شوق التي 
للوباء  كربى  ب��وؤرة  اأول  تعترب 
حيوانات  فيها  ت��ب��اع  وك��ان��ت 
من  لل�شتهلك  معدة  حية  برية 
املحتمل اأن تكون هي التي نقلت 

الفريو�ض اإلى الب�رش.
مغلقة  ت��زال  ال  ال�شوق  وكانت 

االإثنني خلف �شور طويل.
و�شجلت يف االأيام االأخرية بوؤرة 
ج��دي��دة حم����دودة ل��ل��وب��اء يف 
حمافظة هاباي املحيطة ببكني، 
حيث اأعلن االإثنني عن نحو 100 
ال�24  ال�شاعات  خ��لل  اإ�شابة 
رق��م على  اأعلى  االأخ���رية، وه��و 

ال�شعيد الوطني منذ يوليو.
ويحظر على 18 مليون �شخ�ض يف 
من  اخلروج  �شا�شعتني  منطقتني 

حدود بلدياتهم. 

»ميتم« لحماية صغار وحيد القرن في جنوب أفريقيا
ليمبوبو  منطقة  غابات  حتت�شن 
اأفريقيا  جنوب  �شمايل  الوا�شعة 
فقد  قرن  وحيد  ل�شغار  »ميتمًا« 
كثري منها اأّمه يف اأن�شطة ال�شيد غري 
عنوانه  يبقى  موقع  القانوين، يف 

�رشيًا حلماية هذه احليوانات.
�شلوك  يتعني  امل��ك��ان،  ولبلوغ 
بربك  م��زروع  طويل  ترابي  طريق 
املياه العميقة وتنت�رش فيه القردة 
تواكب  التي  وال��زراف��ات  ال�شقّية 

ال�شيارات على جانب الطريق.
وي��و���ش��ح م��وؤ���ش�����ض »امل��ي��ت��م«، 
ال�  �شاحب  ديفنرت  ف��ان  اأري���ي 
يف  يعتمد  ال���ذي  ع���ام���ًا«،   67«
»عندما  خا�شة  هبات  على  عمله 
اإلى  معلومات  زراعي  عامل  ينقل 
حتى  قانونيني،  غ��ري  �شيادين 
على  �شغرية  بعبارة  ذلك  كان  لو 
هناك  الفلين  املكان  يف  �شاكلة 
ق��رن،  وح��ي��د  ح��ي��وان��ات  خم�شة 
راتبه  تفوق  اأم��وااًل  �شيح�شد  فاإنه 

ال�شهري«.

الذي  هذا  ال�شابق  التاريخ  اأ�شتاذ 
اأ�شبح مرّبي حيوانات الحقًا، تلقى 
ات�شاالت يف 2011 تبلغ فيه مبقتل 
هي  ق��رن  وحيد  حيوانات  ثلثة 
فيما بقي حيوان  اأنثيان و�شغري، 
احلياة.  قيد  على  حديثًا  مولود 
ي�شلح  مكان  اإي��ج��اد  ح��اول  وق��د 
القرن  وحيد  رعاية  مهمة  الإيكاله 
االأبي�ض. ويقول »اأجريت ات�شاالت 
مقبواًل  مكان  اأال  واأدرك��ت  هاتفية 
ال�شغري. فقلت ملحّدثي عرب  لهذا 

الهاتف ح�شنًا، �شاأن�شئ واحدًا«.
»امل��ي��ت��م«  ه���ذا  مهمة  وُت��ل��خ�����ض 
»االإنقاذ«  كلمات:  بثلث  احليواين 
و»ال��ت��اأه��ي��ل« و»االإط�����لق«. ويف 
املكان، قلة من الزوار وال �شياح، 
بداعي احلفاظ على ال�رشية، لكن 
اأي�شًا لعدم تعويد احليوانات على 
من  »�شيكون  واإال  الب�رش  وج��ود 
للعودة  حت�شريها  ج��دًا  ال�شعب 
يف  وتعمل  الربية«.  احلياة  اإل��ى 
ومتطوعتان  موظفات  اأربع  املكان 

احليوانات  من  ب���»ع��دد«  يهتممن 
باأكرثيتها من ف�شيلة وحيد القرن 

االأبي�ض، مع بع�ض ال�شود اأي�شًا.
وتو�شح مديرة املوقع يوالند فان 
دير مرييف »38 عامًا« اأن العاملت 
االأول��ى  اخلم�شة  االأ�شهر  يف  ينمن 
ليلة  كل  احليوانات يف  �شغار  مع 
لها«.  كاأمهات  »ن�شبح  لدرجة 
خلل  بنا  تلت�شق  »ه��ي  وت��ق��ول: 
وال��دفء«،  للتوا�شل  طلبًا  الليل 
ال��ه��واء  يف  ح��ظ��رية  ي�شبه  فيما 

الطلق. 
الذهاب  اأردن���ا  ما  »اإذا  وت�شيف 
لتناول الطعام اأو ق�شاء حاجتنا، 
علينا ا�شتدعاء بديل لنا، واإال فاإن 
و�شيبكي  التوتر  �شيعاين  ال�شغري 
ال�شبيه  الرفيع  ب�شوته  وي�رشخ« 

ب�شوت الدلفني.
االأخ��رية،  الع�رش  ال�شنوات  ويف 
القانونيني  غري  ال�شيادون  ق�شى 
القرن  وحيد  حيوانات  اآالف  على 
يف البلد طمعًا بقرونها املطلوبة 

جدًا يف اآ�شيا، خ�شو�شًا يف فيتنام، 
ب�شبب مزاياها الكثرية املزعومة. 
هذه  من  الكيلو  �شعر  يزيد  وق��د 
يف  دوالر،  اآالف   110 عن  القرون 
بها  تتحكم  قانونية  غري  ت��ارة 

�شبكات اإجرامية.
اأ�شغر  يت�شارك  »امليتم«،  ويف 
عينه،  امللجاأ  حيوانات  ثلثة 
تنتظر  وذك����ر«  »اأن��ث��ي��ان  وه��م��ا 
مبزيج  املليئة  الر�شاعة  عبوات 
بفارق  املغلي  واالأرّز  احلليب  من 

�شاعات بني اجلرعة والثانية. 
عند  ال�شغرية  احليوانات  وت��زن 
الوالدة حوالى اأربعني كيلوغرامًا، 
ويتعني االنتظار حتى بلوغها �شن 
اخلام�شة لتكون جاهزة للدفاع عن 
نف�شها بوجه احليوانات املفرت�شة 
يف  اإط��لق��ه��ا  ميكن  وعندها  لها 
وتزور  اجل��وار.  يف  اأو�شع  حممية 
املوقع  با�شتمرار  بيئية  نا�شطة 
العاملت  الن�شاء  تبلغ  حيث 

باأنباء »نزالء« املوقع �شابقًا. •  �شغار وحيد القرن

مرضى كورونا أكثر 
عرضة للخلل الدماغي 

الحاد
مر�شى  اأن  جديدة  درا�شة  اأظهرت 
اإدخ��ال��ه��م  ال���ذي���ن مت  ك���ورون���ا 
خلل  امل��رك��زة  للعناية  وح��دات 
الوباء،  تف�شي  من  االأولى  االأ�شهر 
الهذيان  من  اأكرب  عبء  من  عانوا 
والغيبوبة ممن هم يتوجهون عادة 
بف�شل  ال�شابتهم  امل�شت�شفيات  اإلى 
الدرا�شة  وتتبعت  ح��اد.  تنف�شي 
االأ�شخم من نوعها التي ُن�رشت يف 
جملة »ذا الن�شيت« الطبية، حاالت 
من  اأكرث  لدى  والغيبوبة  الهذيان 
2000 م�شاب بكورونا، والذين مت 
اإدخالهم يف 69 من وحدات العناية 
بالبالغني  اخل��ا���ش��ة  امل��رك��زة 
من   28 تاريخ  قبل  دول��ة،   14 يف 
العلماء،  وبح�شب   .2020 اأبريل 
بقيادة الباحثني يف املركز الطبي 
بجامعة »فاندربيلت« يف الواليات 
اأ�شتخدام  اختيار  ف��اإن  املتحدة، 
القيود  وفر�ض  املهدئة  االأدوي���ة 
له  كان  العائلية،  الزيارات  على 
الوظيفي  اخللل  زي��ادة  يف  دورًا 

الدماغي احلاد لهوؤالء املر�شى.
82% من  ي��ق��رب م��ن  وع��ان��ى م��ا 
الدرا�شة،  �شملتهم  الذين  املر�شى 
يف  اأي���ام   10 مل��دة  غيبوبة  م��ن 
من   %55 عانى  كما  املتو�شط. 
ثلثة  ملدة  الهذيان  من  املر�شى 
اأيام يف املتو�شط. واأ�شار العلماء 
الدماغي  الوظيفي  اخللل  اأن  اإلى 
يف  يوما   12 مل��دة  ا�شتمر  احل��اد 

املتو�شط.
ويعتقد العلماء اأنه من املمكن اأن 
املر�شى  جعل  كورونا يف  يت�شبب 
الوظيفي  للخلل  ع��ر���ش��ة  اأك���رث 

الدماغي احلاد. 

تطبيق التحذير من كورونا 
بألمانيا أبلغ عن 200 ألف 
نتيجة إيجابية حتى اآلن

عن  ال�����ش��ادرة  البيانات  اأف���ادت 
وزارة ال�شحة االأملانية باأن تطبيق 
التحذير من كورونا اأبلغ عن 200 

األف نتيجة اإيجابية حتى االآن.
وقال متحدث با�شم الوزارة اإن هذا 
مت  اإذا  يت�شاعف  اأن  يجب  العدد 
وعدد  املخالطني  عدد  يف  �رشبه 
حتذيرهم  مت  ال��ذي��ن  اال�شخا�ض 

»وهذا عدد كبري«.
باأنه  التطبيق  املتحدث  وو�شف 
تنزيله  اأنه مت  اإلى  م�شريًا  ناجح، 
25 مليون مرة حتى االآن واأنه نقل 

7 مليني نتيجة اختبار.
زايربت  �شتيفن  قال  جانبه،  من 
املتحدث با�شم احلكومة االأملانية 
نف�ض  اليوم  يعد  مل  التطبيق  اإن 
التطبيق الذي كان عند بدايته يف 
يونيو 2020 »فقد خ�شع لتحديثات 
اأكرث  حتذيراته  و�شارت  متعددة 

دقة اليوم«.
فلم  ال�شادرة،  البيانات  وح�شب 
لتحديث  االآن  حتى  التخطيط  يتم 
�شلالت  ظ��ه��ور  ظ��ل  يف  التطبيق 
اأنها  �ض  ُيْفرَتَ للفريو�ض  جديدة 

تنت�رش ب�شكل اأ�شهل.

التوائم المتماثلة
ليست دائمًا متطابقة جينيًا

توصية بغسل الدمى القماشية 
بانتظام للوقاية من الحساسية

التوائم  متثل  اأال  املمكن  م��ن 
من  كربونية  ن�شخًا  املتطابقة 
يتعلق  فيما  البع�ض  بع�شهم 
ففي  ال����ن����ووي.  ب��احل��م�����ض 
التوائم  يختلف  امل��ت��و���ش��ط، 
تغريات   5.2 بواقع  املتطابقون 
جينية، بح�شب ما ذكره باحثون 
يف درا�شة جديدة ُن�رشت يف جملة 

»نيت�رش جينيتيك�ض«.
مهمًا  اجلديد  االكت�شاف  ويعترب 
الأنه غالبًا ما يتم عمل الدرا�شات 
لتحديد  املتطابقة  التوائم  على 
اأو  �شمات  وج���ود  ك��ان  اإذا  م��ا 

اأمرا�ض اأو حاالت معينة لديهم، 
من  اأو  اجل��ي��ن��ات،  ع��ن  ن��ات��ًا 
ما  بح�شب  البيئية،  التاأثريات 

نقلته جملة »�شاين�ض نيوز«.
ال��ت��وائ��م  اأن  ُي��ع��ت��ق��د  وك����ان 
املتطابقة لديها نف�ض اجلينات، 
االخ��ت��لف��ات يف  اع��ت��ربت  لذلك 

�شحتهم نتيجة لبيئتهم. 
وت�شري النتائج اجلديدة اإلى اأنه 
من املمكن اأي�شًا اأن تف�رش بع�ض 
االختلفات  اجلينية  التغيريات 

بني التوائم.
اإلى  اجلديدة  النتائج  وت�شري 

التوائم  بني  الطفرات  اأمناط  اأن 
بدقة  تنق�شم  ال  االأجنة  اأن  تظهر 
عندما يت�شكل التوائم. فقد تظهر 
تنف�شل  عندما  التوائم  بع�ض 
خلية واحدة اأو جمموعة �شغرية 

من اخلليا عن اجلنني.
التي  اخل��لي��ا  ع��دد  يحدد  وق��د 
ال��ت��واأم��ني،  اأح���د  منها  ين�شاأ 
تواأمه  عن  وراثيًا  اختلفه  مدى 
انق�شامات  ح��دوث  مع  االخ��ر، 
غري مت�شاوية للجنني توؤدي اإلى 
بني  االختلفات  من  اأك��رب  ع��دد 

التوائم.

•  توائم

•  دمية بالغ�شالة

ل�رشكات  االأملانية  الرابطة  اأو���ش��ت 
وم�شاحيق  باجل�شم  العناية  منتجات 
القما�شية  ال��دم��ى  بتنظيف  الغ�شيل 
بانتظام، وذلك للق�شاء على عث الغبار 
قد  وال��ذي  بها  ي�شتقر  الذي  املنزيل، 

يوؤدي اإلى االإ�شابة باحل�شا�شية.
ول���ه���ذا ال��غ��ر���ض ت��ن�����ش��ح ال��راب��ط��ة 
الغ�شالة  يف  القما�شية  الدمى  بغ�شل 
 60 ح��رارة  درجة  على  االأوتوماتيكية 
غ�شيل  م�شحوق  ا�شتخدام  مع  مئوية 
حيث  تبيي�ض،  م���واد  على  يحتوي 
ي�شاعد ذلك يف الق�شاء على عث الغبار 

املنزيل.
القما�شية  الدمى  و�شع  اأي�شًا  وميكن 
 18 �شالب  درجة حرارة  امُلجّمد يف  يف 
مئوية لب�شع �شاعات، حيث ي�شهم ذلك 

يف قتل عث الغبار املنزيل.
القما�شية  الدمى  غ�شل  يتم  ذلك  وبعد   
درجة  على  االأوتوماتيكية  الغ�شالة  يف 
بقايا  الإزال��ة  وذل��ك  مئوية   30 ح��رارة 

وف�شلت عث الغبار املنزيل.
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العصفورةمعلومات وحقائق

الهروب من مواجهة المشكالت
ممثلة  احلكومة،  علينا  خرجت   2016 جمل�س  يف 
اأنه  باعالنه  ال�شيتان،  ب��راك  ال�شابق  بوزيرها 
لن   2020 العام  من  ودي�شمرب  نوفمرب  �شهر  خالل 
ت�شتطيع الدولة ت�شديد رواتب املوظفني لعدم وفرة 
رئي�س  �شمو  الحقا  نفاه  ت�رصيح  وهو  ال�شيولة، 
تعر�شت  ان  بعد  اخلالد،  �شباح  ال�شيخ  ال��وزراء 
تلك  من  ال�شعبية  ال�شخرية  من  ملوجة  احلكومة 
اغنى  من  تعترب  لدولة  الواقعية  غري  الت�رصيحات 

دول العامل.
جديدة  حكومة  وج��اءت  ال�شابقة  احلكومة  م�شت 
روات��ب  تتوقف  ان  دون   2021 ال��ع��ام  ودخ��ل��ن��ا 
ودون  ال�شابق،  املالية  وزير  زعم  كما  املوظفني، 
ان نرى اي حترك حكومي جاد يف ال�شابق او حاليا 
ملعاجلة العجز بامليزانية، وهو ما ي�شري الى عدم 
اهتمام حكومي حقيقي ملعاجلة امل�شكلة االقت�شادية 
ا�شعار  انخفا�س  نتيجة  البالد،  منها  تعاين  التي 

النفط ب�شبب ازمة كورونا.
عدم االهتمام احلكومي مبعاجلة اخللل يف امليزانية 
مواجهة  م��ن  ال���وزراء  تخوف  اال�شا�شي  مرجعه 
الوزارية،  مقاعدهم  وفقدان  الربملان  مع  مفتوحة 
ابرزها  من  التي  احللول  تلك  على  االقدام  حالة  يف 
»الدين العام«، وبالتايل اال�شتمرار يف حالة تاأجيل 

امل�شكالت دون حلها او مواجهتها.
من  الدخل  م�شادر  وتنويع  امليزانية  معاجلة عجز 
الق�شايا املهمة جدا للبالد ال�شتمرار دولة الرفاه، 
االمر الذي يتطلب وجود وزراء رجال دولة قادرين 
على االبتكار واالبداع ومن ثم ترويج تلك االبتكارات 
واقناع الربملان وال�شعب بهما القرارهما وتطبيقهما 

على ار�س الواقع.
تقدمي امل�شلحة ال�شخ�شية للوزراء �شبب رئي�شي من 
ا�شباب ا�شتمرار امل�شكالت التي تعاين منها البالد، 
الن اجلميع يعمل الأجل ار�شاء اع�شاء جمل�س االمة، 
حتى لو كان ذلك يتعار�س مع م�شلحة الوطن، وهو 
او م�شتقبلية تريد  اي حكومة حالية  ما يتطلب من 
ان حتل امل�شاكل ان تواجه اجلميع بقدراتها الذاتية 
من  اخل��وف  دون  املطلوب  والتغيري  التنفيذ  على 

فقدان املن�شب الوزاري.
حال  لي�س  امل�شكالت  مواجهة  وعدم  احللول  تاأجيل 
الروؤو�س  ودفن  الواقع  من  هروب  هو  بل  �شحريا، 

بالرمال وهو لال�شف ال�شديد ميثل واقعنا احلايل!

من وحي القلم

عويد الصليلي

حكايات

ازال��ة  م��ن  ال��ك��وي��ت  بلدية  تتمكن  ل��م   •
العبداهلل  سعد  جنوب  مشروع  معوقات 

اإلسكاني. 
• وزارة الشؤون لم توضح آلية التعامل مع 

حضانات األطفال في ظل جائحة كورونا. 

موجعة،  ض��رب��ة  »أع��راب��ي«  تلقى 
ففقد  عيونه،  م��ن  ال��ن��وم  ط��ّي��رت 
من  ظن  حتى  يتخبط،  وبدأ  توازنه، 
أن مسا  يعرفه عن قرب، وعن بعد، 

من الجن أصابه.
األعرابي اللي عايش الدور في قرية، 
ويوزع  بوابتها،  حامي  انه  توهم 
ويشطح  ي��ري��د،  لمن  المناصب 
تبين  حتى  وينهي،  ويأمر  وينطح، 

انه طرطور صغير جدا جدا.
...ما راح تكبر؟

ضلع  كسر  في  بقوة  العطس  يتسبب  قد 
قد  العطسة  كتم  ح��اول  وإذا  اإلن��س��ان، 
أو  ال��رأس  في  دم��وي  وع��اء  لديه  ينفجر 
الرقبة، وهذا ما قد يؤدي إلى الوفاة، واألمر 
اإلنسان  أّن  العطس  حول  الثالث  الغريب 
إذا عطس وأبقى عينيه مفتوحتين فإنهما 

قد تنفجران.

مو صاحي!

إنا هلل وإنا إليه راجعون

عامًا،   50 عبدالرحيم،  را�شد  عبدالله  را�شد  زوجة  العريفي،  سعد  ناصر  نادية   •
»�شيعت«، ت: 99184249، 22516938.

74 عامًا، »�شيعت«،  آسيا عبداهلل علي الرويح، ارملة عبدالرحمن ابراهيم ال�شيف،   •
ت: 99601579.

• مشعل فيروز صنقور مال اهلل، 50 عامًا، »�شيع«، ت: 99741052.
• رجاء عبدالمحسن محمد الحقان، 55 عامًا، »�شيعت«، ت: 60006635، 51155955.

ت:  »�شيعت«،  عامًا،   80 املدعج،  مدعج  حمد  ارملة  محمد،  عبدالواحد  حسيبه   •
.99998745 ،99837791

• غياض عبيد العنزي، 84 عامًا، »�شيع«، ت: 99764047، 99471114
 ،99800000 ت:  »�شيع«،  عامًا،   83 معرفي،  قاسم  محمد  عبداهلل  عبدالمجيد   •

.99898001

إنقاذ طفل سقط تحت 
عجالت القطار في روسيا

مرتو  املوجودة يف حمطة  املراقبة  كامريات  �شورت 
العمر  من  يبلغ  »بابو�شكين�شكايا«، حلظة تعرث طفل 

ع�رص �شنوات و�شقوطه حتت عجالت القطار.
وحل�شن احلظ متكن الطفل من ح�رص نف�شه بني اجلدار 
متكن  حيث  بجانبه،  القطار  ليمر  ال�شكة،  وق�شبان 

ال�شائق من التوقف مل�شاعدته على اخلروج.
املحطة  يف  املوجودين  ال�رصطة  رجال  اأحد  و�شارك 
االأطباء،  قبل  من  فح�شه  ومت  الطفل،  اإخراج  بعملية 

ومل يتعر�س الأي اإ�شابة.

 • جحا

احتجاز 22 عاماًل إثر انفجار بمنجم للذهب
اأعلنت ال�شلطات ال�شينية، اأم�س اأّن 22 عاماًل حمتجزون 
حتت االأر�س منذ اأكرث من 48 �شاعة اإثر وقوع انفجار 

يف منجم للذهب قيد االإن�شاء يف �رصق البالد.
وقالت ال�شلطات املحلية على مواقع التوا�شل االجتماعي 
اإّن االنفجار وقع يف منجم للذهب قيد االإن�شاء يف ت�شي�شي 
بالغة  اأ���رصاراً  االنفجار  واأحل��ق  �شاندونغ.  مبقاطعة 
بال�شالمل املوؤّدية اإلى قاع املنجم كما اأّدى اإلى انقطاع 
اإمكانية  االإنقاذ من  االت�شاالت، مّما حرم فرق  كابالت 

التوا�شل مع العّمال املحتجزين.
ومل حتّدد ال�شلطات على اأي عمق احتجز عمال املنجم 
اململوك من �رصكة »�شاندونغ ووت�شايلونغ اإنف�شتمنت« 

املحلّية.

 وال�شني هي اأكرب منتج للذهب يف العامل، ويف العام 
2019 ا�شتخرج من مناجمها 11% من اإجمايل االإنتاج 

العاملي من الذهب، وفقًا ملجل�س الذهب العاملي.
اأكرث  ال�شني  يف  الذهب  مناجم  عدد  بلغ   2016 ويف 
امل�شح  هيئة  اأجرتها  لدرا�شة  وفقًا  منجم،   3000 من 

اجليولوجي الوطنية.
اأّن القطاع  وحوادث املناجم �شائعة يف ال�شني، ذلك 
والتقّيد  ال�شالمة  اإج���راءات  التزام  يف  ت��راٍخ  يعاين 

بالقوانني والقواعد املّتبعة.
 ويف دي�شمرب الفائت لقي 23 عاماًل حتفهم يف حادث 
وقع يف منجم للفحم يف ت�شونغت�شينغ يف جنوب غرب 

البالد. 

وزير اإلعالم نعى 
اإلعالمي حسين المتروك 
ل�شوؤون  الدولة  وزي��ر  االإع��الم  وزي��ر  نعى 
ببالغ  امل��ط��ريي  عبدالرحمن  ال�شباب 
احلزن واالأ�شى االإعالمي واملذيع املخ�رصم 
املغفور له باإذن الله تعالى ح�شني مال علي 
اأم�س  ربه  جوار  الى  انتقل  الذي  امل��رتوك 
زاخرة  بالعطاء  حافلة  م�شرية  بعد  االول 

باالإجناز يف ال�شاحة االإعالمية.
وقال اإن الراحل متيز باالإخال�س واالإبداع 
الواحد  الفريق  ب��روح  موؤمنا  عمله  يف 
مل  الذين  ال�شباب  االإعالميني  حمت�شنا 
والتوجيه  بالن�شح  يوما  عليهم  يبخل 

واالإر�شاد.
اأن للفقيد الراحل ب�شمات كبرية  واأ�شاف 
التي  املميزة  براجمه  خالل  من  �شطرها 
قدمها عرب اإذاعة الكويت مبختلف قنواتها 
برامج  مثل  االإعالمية  ال�شاحة  واأث���رت 
اخلط«  و»على  كويت«  يا  اخلري  »م�شاء 
و»جولة يف الدولة« و»معكم يف كل مكان« 
و»ركن ال�رصطة« اإ�شافة اإلى برامج اأخرى 

عديدة خالل م�شريته املمتدة.

»الجيش الكويتي«: منع هواة الطيران الشراعي 
وطائرات »درون« إال بإذن مسبق 

ه��واة  للجي�س  العامة  االأرك���ان  رئا�شة  دع��ت 
الال�شلكية  وال��ط��ائ��رات  ال�����رصاع��ي  ال��ط��ريان 
اإلى عدم  وامل�شرية ذات التحكم عن بعد »درون« 
م�شبق  باإذن  اإال  الريا�شية  ن�شاطاتهم  ممار�شة 
من قبل االإدارة العامة للطريان املدين واجلهات 

امل�شوؤولة.

والعالقات  املعنوي  التوجيه  مديرية  واأهابت 
العامة بوزارة الدفاع يف بيان �شحايف ام�س بهواة 
الطريان ال�رصاعي والطائرات الال�شلكية وامل�شرية 
ذات التحكم عن بعد »درون« الى اتباع االإجراءات 
يقع  ال  حتى  اجلوية  بال�شالمة  املتعلقة  االأمنية 

حتت طائلة امل�شاءلة القانونية.

اإلعدام شنقًا 
إلرهابي جرش 

في األردن
اأمن الدولة االأردنية  ق�شت حمكمة 
يف جل�شتها، ام�س، باالإعدام �شنقًا 
مدينة  يف  االإرهابي  العمل  ملنفذ 
�شحيفة  وف��ق   ،2019 يف  جر�س 

»الغد« االأردنية.
اأي�شًا  وق�شت املحكمة يف اجلل�شة 
منفذ  ل�رصيك  املوؤبدة  باالأ�شغال 
 7 املوؤقتة  واالأ�شغال  العملية، 
اأعوام ملتهم ثالث يف االعتداء على 

ال�شياح يف جر�س.
يف  العام،  االأم��ن  مديرية  وقالت 
اأردنيني،   4« اإن   ،2019 نوفمرب 
منهم �شابطا �شف يف االأمن العام، 
حافلة،  و�شائق  �شياحي،  ودليل 
اأج��ان��ب،  �شياح   4 اإل��ى  اإ���ش��اف��ة 
و�شائحة  املك�شيك،  من   3 منهم 
االعتداء  يف  اأ�شيبوا  �شوي�رصية، 

بالطعن يف حمافظة جر�س«. 

لوحة لتشرشل 
بنصف مليون 

إسترليني
»ك��ري�����ش��ت��ي��ز«  دار  اأع���ل���ن���ت 
العلنية،  للمزادات  الربيطانية 
من  م�����ش��ت��وح��اة  ل���وح���ة  اأن 
املغرب  الطبيعية يف  املناظرة 
الوزراء  رئي�س  ر�شمها  العربي 
ت�رص�شل  ون�شتون  الربيطاين 
اإبان احلرب، وقدمها هدية اإلى 
مونتغمري،  اجل���رال  عائلة 
مليون  بن�شف  للبيع  مر�شحة 
امل��زاد  يف  اإ�شرتليني،  جنيه 

املقرر مار�س القادم.
التي  ال�شورة  تاريخ  ويعود   
مراك�س  يف  م�شهد  عنوان  حتمل 

اإلى عام 1935.
ت�شور  ال��ت��ي  اللوحة  وبقيت 
ت��الل وج��داول امل��اء يف حوزة 
منحها  منُذ  مونتجمري  عائلة 

للجرال.
رئي�س  اأورت�����ش��ارد،  نيك  وق��ال 
الفن الربيطاين يف دار كري�شتري: 
اإلى  ترمز  ت�رص�شل  هدية  »اإن 
وال�شداقة  العميق  االح���رتام 
التي يكنها فنان بارع و�شخ�شية 

�شيا�شية م�شهورة للجرال«.

موسم الشبط »برد البطين«
يدخل 15 الحالي

اإن  ال�شعدون  ع��ادل  الفلكي  قال 
البطني«  »ب���رد  ال�شبط  مو�شم 
يدخل يف اخلام�س ع�رص من �شهر 
يناير كل عام ويعد ثاين مو�شم 
من موا�شم الربد يف ال�شتاء بعد 
ال�شتاء  مربعانية  مو�شم  انتهاء 

وي�شتمر 26 يوما.
اأه��ل  اإن  ال�����ش��ع��دون  واأ���ش��اف 
اإذا  العربية  اجل��زي��رة  �شبه 
ال��ربد  ب��داي��ة  يعتربون  ك��ان��وا 
من  ال�شابع  يف  املربعانية  مع 
ال�شبط  دخ���ول  ف���اإن  دي�شمرب 

يعترب �شدة الربد.
ال�شبط  مو�شم  مع  اأنه  واأو�شح 
اجلو  وب���رودة  البطني«  »ب��رد 

حت��ت ت��اأث��ري ال��ري��اح ال��ب��اردة 
والقطب  �شيبرييا  من  القادمة 
واأحيانا  اأوروب��ا  عرب  ال�شمايل 
يحدث ال�شقيع وفيه يجمد املاء 

يف االأوعية من �شدة الربد.
يتميز  ال�شبط  مو�شم  اأن  وذك��ر 
وتقلبها  الرياح  �رصعة  بازدياد 
البيبان«  مقرقع  »�شباط  ويقال 
اأنوف  يدمي  البطني  »برد  كذلك 
االإبل« من �شدة الربد وخ�شو�شا 
املناطق  الباكر يف  ال�شباح  يف 
وحني  وال�شحراء  املك�شوفة 
ينتهي مو�شم ال�شبط يف التا�شع 
من فرباير يبداأ الربد بالرتاجع.
ال�شبط جنمني  اأن ملو�شم  وبني 

كل جنم 13 يوما »نوء النعامي 
البلدة  و«نوء  يوما«   13 ومدته 
ن��وء  ويف  ي��وم��ا«   13 وم��دت��ه 
ويتجنب  ال��ربد  ي�شتد  النعامي 
امل��زارع��ون ه��ذه ال��ف��رتة زرع 
االأر�س وتقول العرب: اإذا طلعت 
من  البهائم  ابي�شت  النعامي 
النهار  وق�رص  الدائم  ال�شقيع 
واأيقظ  العمائم  لل�شائم وكربت 
الليل  وط����ال  ال��ن��ائ��م  ال����ربد 

للقائم.
ولفت ال�شعدون اإلى اأن النعامي 
منازل  من  الرابعة  املنزلة  هي 
تبداأ يف  ال�شتاء  ف�شل  من  القمر 

15 يناير وملدة 13 يوما.

»التطبيقي« تفتح باب 
البعثات الطالبية لحملة 

الدبلوم من متفوقيها 
والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  اأعلنت 
من  الدبلوم  حلملة  الطالبية  البعثات  باب  فتح  عن 
الى   11 من  الفرتة  وذلك خالل  اإلكرتونيا  متفوقيها 

30 يناير احلايل.
الثقافية  والعالقات  البعثات  ادارة  مدير  وق��ال 
ام�س  �شحايف  ت�رصيح  يف  القعود  جا�شم  بالهيئة 
الطالبية حلملة  البعثات  يف  االلتحاق  باب  فتح  اإن 
الدبلوم املتفوقني للعام الدرا�شي 2020/2019 يتم 

عرب موقع الهيئة االلكرتوين.
الدرا�شات  لكلية  مفتوح  التقدمي  ب��اب  اأن  واأ���ش��اف 
التجارية وكلية الدرا�شات التكنولوجية وكلية العلوم 
العايل  واملعهد  للطاقة  العايل  واملعهد  ال�شحية 

لالت�شاالت واملالحة ومعهد التدريب االن�شائي.
العامة  ال�رشوط  على  االطللاع  �للرشورة  اإلى  واأ�شار 
واملالحظات الهامة للتقدمي وذلك ل�شمان عدم رف�س 

الطلب من خالل املوقع االلكرتوين للهيئة. 

• حتميل اللقاحات �ضد كورونا يف الهند

امل�شادة  اللقاحات  �شحن  اأم�س  الهند،  ب��داأت 
وذلك  الرئي�شية،  مدنها  اإلى  كورونا،  لفريو�س 
التطعيم على م�شتوى  انطالق حملة  اأيام من  قبل 

البالد.
وخرجت الكميات االأولى من لقاح »كوفي�شيلد« من 
»معهد اأم�شال الهند« يف مدينة بيون غربي البالد، 

يف طريقها اإلى نيودلهي، و12 مدينة اأخرى.
االإخبارية،  القنوات  بثتها  لقطات  واأظ��ه��رت 
اإلى  طريقها  يف  املن�شاأة  تغادر  مربدة  �شاحنات 
مطار املدينة، لنقلها من هناك اإلى باقي املدن.

املدين هارديب  الطريان  وزير  قال  ومن جانبه، 

�شينغ بوري، الذي و�شف االأمر 
ت�شيري  املقرر  من  اإن  االأهمية«،  بالغة  ب�»مهمة 
ماليني   5.6 لنقل  بيون،  من  جوية  رحالت  ت�شع 
وت�شيناي،  دل��ه��ي،  اإل���ى  ال��ل��ق��اح  م��ن  ج��رع��ة 
اآباد،  واأحمد  و�شيلونغ،  وجواهاتي  وكولكاتا، 
وحيدر اآباد، وفيجايوادا، وبوباني�شوار وباتنا، 

وبنغالورو، ولكناو، و�شانديغاره.
من  ه��و  »كوفي�شيلد«  ل��ق��اح  اأن  اإل���ى  وي�����ش��ار 
و�رصكة  الربيطانية  اأك�شفورد  جامعة  تطوير 
اأم�شال  »معهد  بوا�شطة  وي�شنع  »اأ�شرتازينيكا«، 

الهند«، اأكرب �شانع للقاحات يف العامل.

الهند تبدأ شحن لقاحها كوفيشيلد ضد كورونا 
إلى مدنها الرئيسية
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