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غري خم�ش�ص للبيع
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السويد تنقل مدينة 

كاملة من موقعها 
15بسبب أعمال الحفر

»البنك الدولي« يوافق 
على صرف 246 مليون 

5دوالر لفقراء لبنان
»رئيسي 50«  يخالف 

االتجاه الهبوطي 
4لمؤشرات بورصة الكويت

»الهالل األحمر«: تمكين 
ذوي الهمم ومساندتهم 

214في المجتمع
القادسية في لقاء 

اإلثارة مع السالمية  
بممتاز اليد

صاروخ بوغبا يرسل 
مانشستر يونايتد إلى 

صدارة البريمييرليغ

انتهاء تصوير »الوصية 
الغائبة« والعرض
في رمضان2021

ال طلع العيب من أهل العيب
ما ينعد عيب

بو أحمد: الشيخ أحمد اليوسف السعود الصباح، أنت شيخ واال 

فداوي؟ على بالك أنت رئيس الصفاة لألغذية، أو الكويتية 

للدواجن،  شركات مساهمة لعشرين ثالثين تاجر؟ أنت رئيس 

اتحاد كرة القدم الكويتية الجماهيرية الشعبية الممولة 

ميزانيته من الحكومة، قاعد بالمنصة صمنديقة تسلم دروع 

لوزير أمس صار وزير ، ما تعلمت من اللي رّباك أستاذك الشيخ 

فهد األحمد كيف تكون ممثاًل للكرة الكويتية، واال برمجوك 

وركبولك الموجات وضبطوك، بالالسلكي يوجهونك ويأمرونك؟

احترم حالك واسمك وقدم استقالتك.
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وزراء تعمدوا إفشال المشروعات... وأّخروا تنفيذها
بسبب الوساطة والمصلحة والتحيز وتنفيع لشركات محددة ومحسوبة عليهم

ك�سفت درا�سة لـ»ال�ساهد« عن اأ�سباب تاأخر امل�رشوعات والعراقيل التي تواجهها، 
امل�رشوعات  لتلك  اال�سا�سية  املعوقات  يف  ت�سببت  عراقيل   10 يقارب  ما  فهناك 
باالقت�ساد  ال�سيا�سة  وتداخل  لل�رشكات  واملح�سوبيات  الوزراء  تخوف  اأهمها  من 
وتاأخر اجلهات الرقابية يف تعيني بع�ض امل�ست�سارين للم�رشوعات وطريقة اعتماد 
م�ستندات الطرح والرت�سية واعادة الطرح ملرات عديدة على املناف�ض، ف�سال عن 
بن�سبة  املناق�سات  اأ�سعاف  باأ�سعاف  قيمتها  قدرت  التي  التغيريية  االوامر  كرثة 
و�سلت اإلى 600% ف�سال عن عدم ا�ستكمال ال�رشكات للبنية التحتية وعدم جاهزية 

وتداخل الوزارات.
اخلطة  مل�ساريع  املخ�س�سة  االعتمادات  من  الوفر  ون�سب  االجناز  ن�سبة  وت�سري 
ب�سبب  تنفذ  مل  عديدة  م�ساريع  وجود  الى  املا�سية،  اخلم�سة  االعوام  مبيزانيات 
طول الدورة امل�ستندية الالزمة الإمتام اجراءات التعاقد وبدء التنفيذ نتيجة عدم 
التن�سيق بني اجلهات احلكومية ومنها هيئة ال�رشاكة والبلدية واملالية وال�سناعة 
والنفط والكهرباء، ف�سال عن �سعف الوزراء والقدرات التنفيذية والفنية لدى بع�ض 

اجلهات احلكومية والتي ال تتنا�سب مع امل�ساريع املدرجة مبيزانيات الدولة.
واأ�سارت الى ان بيوت اخلربة واملكاتب اال�ست�سارية تقوم بتغيري مكونات امل�رشوع 

مع  العالقة  ح�سب  التنفيذ  بعد  امل�سمون  تغيري  ويعاد  التنفيذ  قبل  وموا�سفاته 
ال�رشكة الفائزة، ف�سال عن ان كرا�سات ال�رشوط ال تتطابق مع العطاء واملتطلبات 
وعدم  العقود  ابرام  يف  الــوزارات  تاأخر  الى  يوؤدي  ما  املو�سوعة،  واملوا�سفات 

اال�ستفادة من االعتمادات املدرجة بامليزانية.
اخلطة  م�رشوعات  تنفيذ  على  ال�رشف  لتغطية  الالزمة  االعتمادات  ان  والدليل 
هذه  ان  حيث  متداولة،  غري  اأ�سول  و�رشاء  وتطويرية  ان�سائية  الى  ت�سنيفها  مت 
منها  م�رشوعا   72 الى  التنمية  خطة  م�رشوعات  لت�سل  تعديلها  مت  االعتمادات 
 9 الرتبية  اأغلبها يف  12 وزارة وجهة حكومية  34 م�رشوعا تطويريا وزعت على 
م�رشوعات وال�سحة 7 م�رشوعات و18 م�رشوعا وزعت على باقي اجلهات احلكومية، 
حيث ان ن�سبة ال�رشف ال تتعدى 35% ومنها 38 م�رشوعا ان�سائيا وزعت على 12 
تتعدى  ال  االجناز  ون�سبة  والكهرباء  والطريان  اال�سغال  تركزت يف  جهة حكومية 
ي�رشف  مل  باخلطة  املدرجة  امل�ساريع  من  م�رشوعا   22 هناك  ان  عن  ف�سال   %60
و�رشاع  الرقابية،  اجلهات  متابعة  وعدم  الوزراء  تقاع�ض  ب�سبب  مبلغ  اي  عليها 

ال�رشكات يف اعادة طرح املناق�سات اكرث من 3 مرات. 
وافادت بان م�رشوعات القطاعني العام واخلا�ض ا�ستغرقت مراحل تعيني م�ست�سار 

امل�رشوع ومراجعة الدرا�سات التي اعدتها اجلهة واعداد وثائق طلب تقدمي العرو�ض 
واحل�سول على املوافقات والتعاقد مع امل�ست�سار، يف 3 م�ساريع ما يقارب 5 - 8 
�سنوات واملدة الزمنية املقدرة للم�رشوع ما بني 3 - 6 اأ�سهر وم�رشوعات اأخرى من 
6 - 12 �سهرا ولذلك هيئة ال�رشاكة مل تنجح يف اجناز اي من م�رشوعاتها، ف�ساًل 
عن تعطيل تنفيذ مدينة احلرير االقت�سادية والتي كان متوقعا لها اأن تكون مركزًا 

ماليًا وجتاريًا.
م�رشوعا   28 منها  عقدا   47 لديها  تعرث  اال�سغال  وزارة  فان  االح�ساء  وبح�سب 
واتفاقية تابعة لقطاع امل�ساريع االن�سائية وابرزها مبنى حمافظة مبارك الكبري 
الذي يعود اجنازه الى 2016 ف�سال عن ان�ساء ال�سوق املركزي ل�ساحية غرناطة.

وم�رشوع رعاية االحداث ومواقف ال�ساحنات يف اجلهراء وميناء مبارك.
بالنفط  م�رشوعات  عن  ف�سال  املطالع،  مدينة  يف  م�ساريع   3 بتاأخر  ــادت  واف
تاأخر  وقد  املطار،  كتو�سعة  اخرى  وم�رشوعات  الزور  وم�سفاة  البيئي  كالوقود 
م�رشوع جزيرة بوبيان، وم�رشوع املدينة الطبية، وم�رشوع املدينة االإعالمية، 
وم�رشوعات الطاقة ال�سم�سية وم�رشوعات جممع البرتوكيماويات التي تاأجلت اإلى 
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»بدون« هّدد بطعن نفسه احتجاجًا على إزالة بقالته
هّدد �ساب »بدون« بحرق وطعن نف�سه بعد اأن 
بر  منطقة  يف  بقالته  ب�ساعة  م�سادرة  متت 

ال�سبية من قبل »البلدية«.
يتاأمل  وهو  فيديو  مقطع  يف  ال�ساب  وظهر 
علق  فيما  ب�ساعته،  م�سادرة  على  حرقة 
البلدية  �سوفوا  بقوله:  »الفيديو«  التقط  من 
توه  اأبوي  يقول  وال�ساب  اأغرا�سه،  �سالت 
متويف وهجم علينا، واحلمد لله زين ما ذبح 

نف�سه اأو طعن نف�سه.
على  قلبه  حمــرتق  ميكن  »الــولــد  وتــابــع: 

اأغرا�سه«.

ك�سفت م�سادر لـ»ال�ساهد« اأن الهيئة العامة ل�سوؤون ذوي االإعاقة 
تواجه بع�ض التحديات ابرزها �سعف اآلية التن�سيق مع بع�ض 
املوافقات  ومنح  التعليم،  ومنها  االأخرى  احلكومية  اجلهات 
االإعاقة وحتديد  بذوي  مدار�ض خا�سة  فتح  الرتاخي�ض يف  قبل 
اجلهاز  مع  التن�سيق  عن  ف�سال  وال�سحة،  والرقابة،  الر�سوم 

املركزي لتكنولوجيا املعلومات ب�ساأن النظام االإلكرتوين.
واأ�سارت الى ان الهيئة تعاين من تزايد اعداد واأنواع الدعاوى 
الق�سائية �سدها من حاملي �سهادات االعاقة، حيث ان “ال�سوؤون” 
اإدارات اليها، ما نتج عنه اعباء ت�سغيلية، باالإ�سافة   4 نقلت 
اإلى وجود اق�سام ال يوجد بها م�رشفون وكوادر عاملة ذات خربة 

يف ظل تدين الرواتب واملزايا النقدية للعاملني.
واأفادت باأن اجمايل عدد موظفي الهيئة ارتفع باأكرث من 17 
 2015 عام  عن   %1610 وبن�سبة  املا�سية  االعــوام  يف  مرة 

الطبي  اإدارات منها رعاية املعاقني واملركز   4 وذلك لنقل 
التاأهيلي والتاأهيل املهني، ف�سال عن عدم وجود ربط بني 
بجنوب  وفروعه  املختلفة  واق�سامه  الطبي  املركز  ادارات 
الفنية  كامل�ستودعات  اخلارجية  واجلــهــات  ال�سباحية 
ما  ال�سحة،  ــوزارة  ب اخــرى  وادارات  املركزية  والور�سة 

يت�سبب يف �سياع ملفات وبيانات املعاقني.
وا�سارت الى ان الهيئة تقوم بدعم مدار�ض غري مرخ�سة من 
الرقابة  نظام  �سعف  ا�ستمرار  الى  ا�سافة  الرتبية،  وزارة 
وم�ستحقات  املوظفني  رواتب  بع�ض  �رشف  على  الداخلية 
يف  اخلطاأ  نتيجة  وال�رشكات،  املدار�ض  ور�سوم  املعاقني 
ا�سم امل�ستفيد ورقم احل�ساب ف�سال عن �رشفها ر�سوما درا�سية 
حتديد  يتم  مل  وح�سانات  ملدار�ض  دينار  األف   828 بقيمة 

قيمة الدعم لها باملخالفة.

هيئة اإلعاقة... ضعيفة وتدعم مدارس غير مرخصة

مجلس النواب األميركي يطالب بنس بعزل ترامب
�سّوت جمل�ض النواب االأمريكي باالأغلبية، اأم�ض، باملوافقة 
على قرار يطالب نائب الرئي�ض االأمريكي مايك بن�ض بتفعيل 
التعديل الـ 25 من الد�ستور، والذي ي�سمح له بعزل الرئي�ض 

املنتهية واليته دونالد ترامب، اأو تنحيته عن مهامه.
النواب  مبجل�ض  الق�سائية  اللجنة  ن�رشت  ال�سياق،  يف 

االأمريكي  الرئي�ض  مبحاكمة  اخلا�ض  تقريرها  االأمريكي، 
دونالد ترامب.

وقالت اللجنة يف تقريرها اإن »خطاب ترامب جعل موؤيديه 
يتطلب  تهديدا  ت�سكل  الدميقراطية  العملية  اأن  يعتقدون 
التدخل«. م�سيفة: »رغم اأن ترامب اقرتح على اأن�ساره التوجه 

للكونغر�ض ب�سكل �سلمي؛ فاإن م�سمون خطابه كان تهديدًا«.
احلقوقية  رايت�ض«  »هيومن  منظمة  رئي�ض  قال  جهته  من 
كينيث روث ان دونالد ترامب كان كارثة كاملة على حقوق 
االإن�سان وقد ا�ستهان بحقوق االإن�سان داخل الواليات املتحدة 

االأمريكية.

»هيومن رايتس«: ترامب... كارثة كاملة على حقوق اإلنسان في أميركا وخارجها

جوازات مؤقتة لـ»البدون« للحاالت اإلنسانية وليس من أجل السياحة والترفيه

البالول لـ »                  «: نتعامل مع الحاصلين على الجنسية بالتزوير وفق اإلجراءات القانونية

األمير: نستذكر بكل االعتزاز األدوار البطولية للشهداء في الذود عن حمى الوطن

بعث �ساحب ال�سمو اأمري البالد ال�سيخ نواف االأحمد بربقيات تعاز 
اأ�رش ال�سهداء الذين احت�سنهم ثرى الوطن، معربًا �سموه عن  اإلى 
بكل  �سموه  م�ستذكرا  بوفاتهم،  موا�ساته  و�سادق  تعازيه  خال�ض 
االعتزاز ت�سحياتهم واأدوارهم البطولية يف الذود عن حمى الوطن 
الباري  العزيز وبذل دمائهم الزكية يف �سبيل ترابه �سائال �سموه 
تعالى اأن يتغمدهم بوا�سع رحمته ومغفرته وي�سكنهم ف�سيح جناته 
جميل  الكرمية  اأ�رشهم  يلهم  واأن  االأبرار  ال�سهداء  منازل  وينزلهم 

ال�سرب وح�سن العزاء.
و�سيعت الكويت اأم�ض مبرا�سم ع�سكرية 13 من �سهداء الوطن االأبرار، 
الذين �سحوا باأرواحهم خالل الغزو العراقي الغا�سم عام 1990، 
وذلك بعد اأن مت ت�سلم رفاتهم من العراق والتعرف على هوياتهم 

بو�ساطة الب�سمة الوراثية.
القيادات  كبار  ال�سليبخات  مقربة  يف  امل�سيعني  جموع  وتقدم 
الع�سكرية وقدموا تعازيهم الأهايل ال�سهداء االأبرار، �سائلني العلي 
القدير اأن يتغمدهم بوا�سع رحمته واأن يلهم ذويهم ال�سرب وال�سلوان.

ونوهوا ببطوالت هوؤالء االأ�رشى واملفقودين الذين �سحوا باأنف�سهم 
من اأجل الكويت، و�رشبوا مثاال رائعا يف الوطنية والفداء و�سجلوا 
بكل  املوت  واجهوا  اأن  بعد  والبطولة  ال�رشف  �سجل  اأ�سماءهم يف 
�سجاعة وب�سالة يف �سبيل رفعة هذا الوطن العزيز و�سالمة اأرا�سيه.
�ض2 • اأثناء �سالة اجلنازة

ووثائق  للجن�سية  العامة  لالدارة  العام  املدير  اأكد 
ال�سفر العميد بدر البالول ان من ح�سل على اجلن�سية 
الكويتية مبخالفة القانون او بالتزوير يتم التعامل 
معه وفق االجراءات القانونية التي حددها القانون 
»البحث  وهــي  ال�ساأن  بهذا  خمت�سة  ادارة  ولدينا 

واملتابعة« وعملها طوال العام.

وك�سف عن وجود اكرث من م�رشوع مثل املطالبة ب�سن 
مع  متا�سيا  قائمة  قوانني  تعديل  او  جديدة  قوانني 
الظروف الراهنة، ا�سافة الى درا�سة االجراءات ودرا�سة 
اآلية العمل احلالية من اجل تطويرها من ناحية �رشعة 

االجناز واالنتقال الى الرتا�سل االلكرتوين.
ال�سفر  جوازات  ا�ستالم  خدمة  توفري  مت  انه  وا�ساف 

او خارجها عن طريق اجهزة  العمل  اوقات  �سواء يف 
الكرتونية على مدار اال�سبوع.

جوازا  منحهم  يتم  انه  قال  »البدون«  جــوازات  وعن 
اجل  من  ولي�ض  االن�سانية  للحاالت  وذلــك  موؤقتا 

ال�سياحة او التنزه.
�ض3

• بقالة ال�ساب يف ال�سبية • ال�ساب اأثناء تهديده بحرق نف�سه

أسباب تأخر أو تعطل وإلغاء المشاريع:

• تداخل االختصاصات بين جهات حكومية عدة
• تقاعس وزراء وعدم متابعة األعمال

• إعادة دراسة وإعادة طرح المناقصات عدة مرات
• كثرة التعديل في دراسات الجدوى

• تدخل الشركات في كتابة المواصفات وزيادة األوامر التغييرية إلى 600% من المناقصة
• شراكة المسؤولين مع الشركات المتنافسة أخرت طرح المشاريع
• تالعب المكاتب االستشارية وتنفيع المسؤولين واستخدام مواد مقلدة عطلت التنفيذ

• مسؤولون شركاء في المشروعات تسببوا في إعادة طرح المناقصات عدة مرات

• بلغت األوامر التغييرية أضعاف قيمة المناقصة بنسبة وصلت إلى %600

• المطار والمطالع وميناء مبارك والوقود البيئي ومصفاة الزور وجامعة الشدادية ومدينة الحرير مشروعات تأخرت
• 22 مشروعًا ُأوقفت بسبب تقاعس الوزراء وقرارات لجنة المناقصات

• املدينة الطبية املتكاملة اجلديدة • تركيب و�سيانة االلواح ال�سم�سية ملوقف �سيارات جممع القطاع النفطي • مركز جتميع يف حقل الوفرة

• م�ست�سفي ال�سباح اجلديد • م�رشوع م�سفاة الزور

• منطقة جنوب عبدالله املبارك ال�سكنية

• م�رشوع حمطة الطاقة ال�سم�سية ملجمع النفط

• م�رشوع جممع البرتوكيماويات املتكامل

• م�رشوع مدينة احلرير االإقت�سادية

• حمطة اخلريان لتوليد الكهرباء

• م�رشوع تطوير جزيرة بوبيان

• م�رشوع الوقود البيئي

• مدينة املطالع ال�سكنية • مبنى املطار اجلديد

الكويت شّيعت 13 شهيداً

»الكمامات«
بال غرامات

ال�سحية  اللجنة  رف�ست 
فر�ض  اأمــ�ــض  الربملانية 
املواطنني  على  غــرامــات 
بــارتــداء  امللتزمني  غــري 
حني  يف  ــات«،  ــام ــم ــك »ال
ال�سحة  وزارة  تــطــالــب 

بفر�ض غرامات.

طمباخية

الصف الثاني من نواب الرؤساء التنفيذيين يقود الوكيح
الشركات النفطية في المرحلة المقبلة

الفارس ينفض »النفط«
اأجرى وزير النفط وزير الكهرباء واملاء د.حممد الفار�ض »نف�سة« يف »النفط«، يف اإطار 
رغبة بالتغيري، وجتاوبًا مع ما طرحته »ال�ساهد«، اإذ كان جتاوبه �رشيعًا من خالل 

قراراته يف »النفط«.
وعبدالنا�رش  البدر  ووليد  �سلطان  عماد  تكليف  البرتول  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�ض  وقرر 
املتكاملة«  و”البرتولية  اخلليج«  »نفط  ل�رشكات  بالوكالة  تنفيذيني  روؤ�ساء  الفليج 
و»الناقالت« باال�سافة الى مهام اعمالهم، وا�ستمرار تكليف نواف ال�سباح رئي�سًا تنفيذيًا 

لـ»اال�ستك�سافات البرتولية« بالوكالة.
وبحث جمل�ض االإدارة ام�ض البدائل املتاحة ملنا�سب الروؤ�ساء التنفيذيني الذين تنتهي 
خدمتهم بـ 35 �سنة يف ال�رشكات النفطية التابعة للموؤ�س�سة، وقال نائب رئي�ض جمل�ض 
االإدارة الرئي�ض التنفيذي للموؤ�س�سة ها�سم ها�سم يف بيان �سحايف ان اجتماع املجل�ض 
االول لعام 2021 عقد يوم االأحد املا�سي برئا�سة وزير النفط وزير الكهرباء واملاء 

رئي�ض جمل�ض االدارة د. حممد الفار�ض.
واأ�ساف ان املجل�ض ناق�ض مو�سوع البدائل با�ستفا�سة، اآخذا باالعتبار املرحلة احلالية 
التي تتطلب املزيد من التكامل والرتابط بني قطاعات املوؤ�س�سة واال�ستغالل االأمثل للموارد 

الب�رشية وانعكا�سات ذلك على اختيار القيادات يف القطاع للمرحلة املقبلة.

• احلكم ي�سحب الالعب بقوة من فانيلته

حكم يعتدي على العب
عندما يعتدي العب على حكم يعاقب بالطرد من 
املباراة، وتوقع عليه عقوبات نتيجة �سوء ال�سلوك 
اأربع  بني  ترتاوح  املباريات  من  لعدد  باالإيقاف 
على  حكم  يعتدي  عندما  لكن  مباريات،  وثماين 
تتخذه جلنة  اأن  الذي ميكن  االإجــراء  فما  العب، 

احلكام جتاه هذا احلكم املعتدي؟
فحكم مباراة الكويت والقاد�سية كان احلاكم باأمره 
يف امللعب، وفعل كل ما اأراد وتلقى التهاين من كل 
العباد على ما فعل، ولكن هل نهنئه على ما فعله مع 
الالعب احمد الظفريي؟ وال�سورة ت�سهد، مي�سكه من 
فانيلته بقوة، وكاأنه يعطيه انذارا بال�رشب، الأنه 
مل يكتف بالكارت االأحمر وطرده من امللعب، يو�سل 

له انه ي�ستطيع ان ي�رشبه... فهل هذا معقول؟
ان القانون اأعطى احلكم احلق باأن يوجه الأي العب 
يحتك به بالكلمة او اللفظ او اأكرث من ذلك، الكارت 
االأحمر وال اكرث، اأما ما حدث يف ال�سورة فهو جتاوز 
بكل املقايي�ض وا�ستفزاز لالعب، كاد يوؤدي الى ما 

ال حتمد عقباه.
ان ما حدث من حكم املباراة يجب ان يقف اأمامه 
احتاد الكرة وجلنة احلكام طويال، لكن لالأ�سف كل 
الت�رشيحات التي ادلى بها بع�ض امل�سوؤولني يف 
احتاد الكرة وجهت التهاين للحكم الهمام الذي اأدار 
املباراة، لكننا ن�ساأل جلنة احلكام ورئي�ض االحتاد 
الكويتي لكرة القدم عن راأيه يف هذا ال�سلوك من 

احلكم جتاه الالعب.
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محليـــة
شؤون

سموه استقبل ولي العهد والخالد والغانم وعزى خادم الحرمين الشريفين بوفاة األمير خالد بن عبداهلل

رئيس مجلس الوزراء رفع إلى صاحب السمو كتاب استقالة الحكومة

األمير: نستذكر بكل االعتزاز األدوار البطولية للشهداء في الذود عن حمى الوطن

ا�صتقبل �صمو اأمري البالد ال�صيخ نواف الأحمد بق�رص بيان �صباح 
اأم�س �صمو ويل العهد ال�صيخ م�صعل الأحمد.

وا�صتقبل �صموه رئي�س جمل�س الوزراء �صمو ال�صيخ �صباح اخلالد، 
حيث رفع اإلى مقام �صموه كتاب ا�صتقالة احلكومة، كما ا�صتقبل 

�صاحب ال�صمو رئي�س جمل�س الأمة مرزوق الغامن.
الأحمد  نواف  ال�صيخ  البالد  اأمري  ال�صمو  �صاحب  ح�رصة  وبعث 
ال�صهيد بدر ح�صني مراد  الوطن:  �صهداء  اأ�رص  اإلى  بربقيات تعاز 
الكندري، ال�صهيد �صليمان كاظم قاطع علي طاهر، ال�صهيد طارق 
عبدالعزيز  عبدالرحمن  ال�صهيد  الياقوت،  عبدالله  اأحمد  حممد 
حممد  عبداحلميد  عبداملهدي  ال�صهيد  ال�صومياين،  عبدالله 
معريف بهبهاين، ال�صهيد عي�صى حممد زمان حممد، ال�صهيد كامل 

م�صعود  �صعد  حممد  ال�صهيد  الفايز،  نا�رص  حممد  عبدالرحمن 
ال�صهيد  املهيني،  �صليمان  حممد  �صالح  حممد  ال�صهيد  الأحمد، 
اأحمد  ح�صني  م�صطفى  ال�صهيد  البلو�صي،  زيد  علي  حبيب  مهدي 
الذين  الزامل  �صعود  زامل  زيد  يو�صف  ال�صهيد  القطان،  حممد 

احت�صنهم ثرى الوطن
بوفاتهم،  موا�صاته  و�صادق  تعازيه  خال�س  عن  �صموه  واأعرب 
م�صتذكرا �صموه بكل العتزاز ت�صحياتهم واأدوارهم البطولية يف 
�صبيل  يف  الزكية  دمائهم  وبذل  العزيز  الوطن  حمى  عن  الذود 
رحمته  بوا�صع  يتغمدهم  اأن  تعالى  الباري  �صموه  �صائال  ترابه 
ومغفرته وي�صكنهم ف�صيح جناته وينزلهم منازل ال�صهداء الأبرار 

واأن يلهم اأ�رصهم الكرمية جميل ال�صرب وح�صن العزاء.

تعاز  بربقيات  الأحمد  م�صعل  ال�صيخ  العهد  ويل  �صمو  وبعث 
مماثلة �صمنها �صموه خال�س تعازيه و�صادق موا�صاته بوفاتهم، 
�صائال �صموه الباري تعالى اأن يتغمدهم بوا�صع رحمته ومغفرته 
وي�صكنهم ف�صيح جناته وينزلهم منازل ال�صهداء واأن يلهم اأ�رصهم 
ال�صيخ  �صمو  بعث  كما  العزاء.  وح�صن  ال�صرب  جميل  الكرمية 

�صباح اخلالد رئي�س جمل�س الوزراء بربقيات تعاز مماثلة.
بربقية  الأحمد  نواف  ال�صيخ  البالد  اأمري  ال�صمو  �صاحب  وبعث 
بن  �صلمان  امللك  ال�رصيفني  احلرمني  خ��ادم  اأخيه  اإل��ى  تعزية 
اآل �صعود ملك اململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة،  عبدالعزيز 
اأعرب فيها عن خال�س تعازيه و�صادق موا�صاته بوفاة املغفور 
له باإذن الله تعالى �صاحب ال�صمو الأمري خالد بن عبدالله بن 

يتغمده  اأن  تعالى  املولى  �صموه  �صائال  �صعود،  اآل  عبدالرحمن 
املالكة  الأ�رصة  يلهم  واأن  جناته  ف�صيح  وي�صكنه  رحمته  بوا�صع 

الكرمية جميل ال�صرب وح�صن العزاء.
اإلى  وبعث �صمو ويل العهد ال�صيخ م�صعل الأحمد بربقية تعزية 
اآل  عبدالعزيز  بن  �صلمان  امللك  ال�رصيفني  احلرمني  اأخيه خادم 
�صعود ملك اململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة عرب فيها �صموه 
عن خال�س تعازيه و�صادق موا�صاته بوفاة املغفور له باإذن الله 
تعالى �صاحب ال�صمو الأمري خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن اآل 
رحمته  بوا�صع  يتغمده  اأن  وعال  الباري جل  �صموه  راجيا  �صعود 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  �صمو  بعث  كما  جناته.  ف�صيح  وي�صكنه 

ال�صيخ �صباح اخلالد بربقية تعزية مماثلة.

•... ومرزوق الغامن• الأمري م�صتقباًل �صمو رئي�س جمل�س الوزراء• �صاحب ال�صمو م�صتقباًل �صمو ويل العهد

•... ومرزوق الغامن • �صمو ويل العهد م�صتقباًل �صمو ال�صيخ �صباح اخلالد

ولي العهد استقبل الخالد والغانم
ا�صتقبل �صمو ويل العهد ال�صيخ م�صعل الأحمد بق�رص بيان اأم�س �صمو ال�صيخ �صباح اخلالد رئي�س جمل�س الوزراء، كما ا�صتقبل �صموه 

رئي�س جمل�س الأمة مرزوق الغامن.

• هالل ال�صاير اأثناء لقائه وفدا من النادي الكويتي الريا�صي لل�صم

»الهالل االحمر«: تمكين ذوي الهمم 
ومساندتهم في المجتمع 

الأحمر  الهالل  جمعية  ادارة  جمل�س  رئي�س  اأكد 
من  الأف��راد  متكني  اأهمية  ال�صاير  هالل  الدكتور 
وتقدمي  وم�صاندتهم  املجتمع  يف  الهمم  ذوي 

الدعم اللوج�صتي واملعنوي الالزم لهم.
وقال ال�صاير عقب لقائه وفدا من النادي الكويتي 
كبري  ب�صكل  توؤمن  اجلمعية  اإن  لل�صم  الريا�صي 
اخلا�صة  الحتياجات  بذوي  الهتمام  ب�رصورة 
لهم  الرعاية  �صبل  وتوفري  والبكم  ال�صم  ل�صيما 

ولعملهم يف العمل التطوعي خلدمة البالد.
تعاون  اتفاقية  عمل  ب�صدد  اأن اجلمعية  واأ�صاف 
التطوع  جمالت  يف  لل�صم  الكويتي  النادي  مع 
لغة  على  وال��ت��دري��ب  الأول��ي��ة  وال���ص��ع��اف��ات 
الإ�صارة، م�صريا الى اأنها خطوة جيدة �صت�صب يف 

م�صلحة املجتمع.
واأعرب عن بالغ �صكره وتقديره للنادي الريا�صي 
يف  اإجن��ازات  من  قدمه  ملا  للمعاقني  الكويتي 

الوطن  راية  العاملية ورفع  الريا�صية  املحافل 
عاليا واإبراز مكانة الكويت الريا�صية.

من جانبه، عرب نائب رئي�س جمل�س ادارة النادي 
الكويتي الريا�صي لل�صم خالد زمان يف ت�رصيح 
الكبري  املجتمعي  ال��دور  عن  ل�»كونا«  مماثل 
الكويتي  الأحمر  الهالل  جمعية  به  تقوم  الذي 
جتاه جميع فئات املجتمع الكويتي ومنهم فئة 

ال�صم.

»الخارجية« احتفلت بتقليد األمير لوزيرها وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة األولى

• الجاراهلل: األمير وولي العهد يدعمان باستمرار الدبلوماسية الكويتية
اأم�����س  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأق���ام���ت 
اأمري  �صمو  تقليد  مبنا�صبة  احتفالية 
وزير  الأح��م��د  ن��واف  ال�صيخ  البالد 
النا�رص  اأحمد  د.  ال�صيخ  اخلارجية 
»و�صام الكويت ذو الو�صاح من الدرجة 
»ال�صيخ  قاعة  يف  وذل��ك  الأول���ى«. 
ب��دي��وان  ال��ك��ربى«  الأح��م��د  �صباح 
افتتح  حيث  اخلارجية  وزارة  ع��ام 
النا�رص  د.اأح��م��د  ال�صيخ  فعاليتها 
بح�صور نائب وزير اخلارجية ومدير 
الدبلوما�صي  النا�رص  »�صعود  معهد 
اخلارجية  وزير  وم�صاعدو  الكويتي« 

ونوابهم.
وقال ال�صيخ د.اأحمد النا�رص ي�رصفني 
اأن اأكون بينكم اليوم لالحتفاء بت�رصيف 
من  الو�صاح  ذو  الكويت  و�صام  بتلقي 
ح�رصة  �صيدي  م��ن  الأول���ى  ال��درج��ة 
�صاحب ال�صمو اأمري البالد ال�صيخ نواف 
الأحمد حيث اأتى هذا التكرمي تتويجا 
لثمرة تعليمات �صموه ب�رصورة متابعة 
ال�صابق  يف  حتققت  التي  الأم��ور  كل 
�صباح  ال�صيخ  املغفور  ف��رة  خ��الل 
الأحمد ال�صباح رحمه الله لراأب ال�صدع 
اللحمة  واإع��ادة  اخلليجي  اجل��دار  يف 
اخلليجية والإنطالق لفجر جديد �صواء 
ملجل�س التعاون وكذلك مل�صرية العمل 
هنالك  وك��ان��ت  امل�صرك.  العربي 
توجيهات مبا�رصة ومتابعة م�صتمرة من 

�صاحب ال�صمو يف هذا ال�صدد.

واأ�صاف: اإن هذا التقدير والتكرمي من 
لدن �صاحب ال�صمو اأمري البالد ال�صيخ 
نواف الأحمد لهو تقدير وتكرمي لكل 
هذه  على  تعاقبوا  الذين  ال���وزراء 
الوزارة منذ 60 عام بدءا من املغفور 
ال�صيخ  الراحل  الأمري  الله  باإذن  له 
�صباح ال�صامل ال�صباح رحمه الله اأول 
وزير للخارجية وكذلك تقديرا لراعي 
والذي  الكويتية  اخلارجية  ال�صيا�صة 

بنى هذا ال�رصح العتيد.
كلمته  النا�رص  د.اأحمد  ال�صيخ  وختم 
للقائمني  ال�صكر  ج��زي��ل  بتوجيه 
معاهدا  اجلميلة  اللفتة  ه��ذه  على 
باأن  الكويت  واأه��ل  الأم��ر  وولة  الله 

ملزيد  حمفزا  اإل  لي�س  التكرمي  هذا 
للكويت  خدمة  والعطاء  اجلهد  من 

واأمريها و�صعبها.
ال�صفري  واألقى نائب وزير اخلارجية 
خالد اجلارالله كلمة بهذه املنا�صبة 
قال فيها: »ي�صعدين وي�رصفني يف هذه 
بتكرمي  والبتهاج  البتهال  املنا�صبة 
ال�صيخ  البالد  اأم��ري  ال�صمو  �صاحب 
ال�صيخ  اأخي  بتقليدكم  الأحمد  نواف 
الدكتور اأحمد النا�رص بو�صام الكويت 
ذو ال��و���ص��اح م��ن ال��درج��ة الأول���ى 
اأ�صمى  عن  جميعا  وبا�صمكم  معربا 
الأمري  ل�صمو  والمتنان  ال�صكر  اآيات 
ال�صيخ نواف الأحمد و�صمو ويل العهد 

على  الأح��م��د  م�صعل  ال�صيخ  الأم��ني 
اخلارجية  ل��وزارة  امل�صتمر  دعمهما 
م�صيدا  الكويتية،  وللدبلوما�صية 
مبا ي�صكله هذا التكرمي له من مل�صة 
اأبناء  لأحد  بالوفاء  تت�صم  ح�صارية 
الكويت الذين بذلوا جهودا متوا�صلة 
ظل وجود حتديات خطرية جراء  يف 
وم�صرية  اخلليجي  البيت  الت�صدع يف 
اخلليج  ل����دول  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س 
العربية وما �صكله ذلك من خطر كبري 
بذلت  واأبنائه  املجل�س  م�صتقبل  على 
تخللها  متوا�صل  جهود  �صبيله  يف 
ال�صدع  راأب  اأجل  من  مكوكية  رحالت 
الذي عانت منه دول املجل�س جميعا.

الناصر: »الوسام« تتويج لثمرة تعليمات
صاحب السمو لرأب الصدع في الجدار الخليجي

• ال�صيخ اأحمد النا�رص اأثناء التكرمي بح�صور اجلارالله

سفارة الكويت: شهادة خلو
من »كورونا« للقادمين إلى أميركا

»السكنية«: تسكين المناصب  اإلشرافية الشاغرة 

539 إصابة جديدة بـ»كورونا« وال وفيات 

سمو رئيس الحرس الوطني ونائبه يبعثان 
ببرقيات تعزية ألسر شهداء الكويت األبرار 

جميع  اأم�س  وا�صنطن  يف  الكويت  �صفارة  دع��ت 
ال��ولي��ات املتحدة  اإل��ى  ال��ق��ادم��ني  امل��واط��ن��ني 
»بي  فح�س  اختبار  اجراء  �رصورة  اإلى  الأمريكية 
�صي اآر« يثبت خلوهم من فريو�س »كورونا امل�صتجد 

- كوفيد 19« اعتبارا من 26 يناير احلايل.
التي  ال�صهادة  اأن  بيان  يف  ال�صفارة  واأو�صحت 
تكون  اأن  يتعني  بالفريو�س  الإ�صابة  عدم  تثبت 

وذلك  املغادرة  موعد  من  �صاعة   72 قبل  �صادرة 
ال�صلطات  �صتطبقها  التي  اجلديدة  الإجراءات  وفق 

ال�صحية المريكية.
الوطنية  املراكز  زي��ارة  الى  ال�صفارة  دعت  كما 
 »CDC« والوقائية  الأم��را���س  على  لل�صيطرة 
املوقع  على  املعلومات  من  مزيد  على  للح�صول 

.www.cdc.gov :التايل

ال�صكنية  للرعاية  العامة  املوؤ�ص�صة  اأعلنت 
لت�صكني  املوؤ�ص�صة  موظفي  طلبات  ا�صتقبال 
الأ�صبوع املقبل،  ال�صاغرة  الإ�رصافية  املنا�صب 
متهيدًا ملقابلتهم من قبل جلنة �صوؤون التوظف.
معظمها  املوؤ�ص�صة  يف  ال�صاغرة  واملنا�صب 
والإدارية  املالية  قطاعي  يف  الأق�صام  لروؤ�صاء 
اإدارات  والتخ�صي�س، يف وقت معظم  والطلبات 

املوؤ�ص�صة غري �صاغرة يف الوقت الراهن.
بدر  م.  للموؤ�ص�صة،  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وا���ص��در 
مراقبني  بتعيني  اإداري���ة  ق���رارات  ال��وق��ي��ان، 
الوظائف  على  تقدموا  ج��دد  اأق�صام  وروؤ���ص��اء 
عدة  يف  متثلت  ع��ام  من  اأك��ر  قبل  الإ�رصافية 

قطاعات حيوية.

ل�صوؤون  احل��رز  حممد  املراقبني  تعيني  ومت 
ووليد  املوظفني،  �صوؤون  اإدارة  يف  التوظف 
اإدارة  يف  وامل�صريات  للميزانية  العازمي 
يف  الكندري  وف�صيلة  والتوريدات،  امليزانية 

بحوث بدل الإيجار يف اإدارة بدل الإيجار.
الأق�صام ح�صن جرخي  روؤ�صاء  تعيينات  و�صملت 
رئي�صًا لق�صم الأمن وال�صالمة يف اإدارة اخلدمات 
العامة، وتعيني في�صل العنزي رئي�صًا لوحدة 
املالية  ال�صوؤون  قطاع  يف  واملتابعة  التن�صيق 
والإدارية، وتعيني حممد ال�صهلي رئي�صًا لق�صم 
ال�صوؤون  اإدارة  يف  وال�رصف  الإي��رادات  مراجعة 
لق�صم  رئي�صًا  ال�صبال  عادل  وتعيني  املالية، 

حما�صبة العقود يف اإدارة ال�صوؤون املالية. 

اأم�س،  ال�صحة  وزارة  �صجلت 
جديدة  اإ���ص��اب��ة   539 ت�صجيل 

بفريو�س كورونا امل�صتجد 
ال�24  ال�صاعات  19« يف  »كوفيد 
اإجمايل  بذلك  لريتفع  املا�صية 
عدد احلالت امل�صجلة يف البالد 
يتم  مل  حني  يف   155874 اإل��ى 
لي�صتقر  وف��اة  ح��الت  ت�صجيل 

امل�صجلة  الوفاة  حالت  جمموع 
حتى ام�س عند 946 حالة.

با�صم  الر�صمي  املتحدث  وق��ال 
اإن  ال�صند  عبدالله  د.  ال��وزارة 
الطبية  الرعاية  يتلقى  من  عدد 
بلغ  املركزة  العناية  اأق�صام  يف 
48 حالة لي�صبح بذلك املجموع 
ثبتت  ال��ت��ي  ل��ل��ح��الت  ال��ك��ل��ي 

 »19 »كوفيد  مبر�س  اإ�صابتها 
الطبية  الرعاية  تتلقى  ولزالت 

الالزمة 5119 حالة.
التي  امل�صحات  عدد  اأن  واأ�صاف 
ال�24  ال�صاعات  يف  اجراوؤها  مت 
م�صحة   11567 بلغ  املا�صية 
الفحو�صات  جم��م��وع  ليبلغ 

1359421 فح�صا.

احل��ر���س  رئ��ي�����س  �صمو  ب��ع��ث 
العلي  �صامل  ال�صيخ  الوطني 
الوطني  احلر�س  رئي�س  ونائب 
ال�صيخ اأحمد النواف، بربقيات 
ت��ع��زي��ة لأ�����رص ال�����ص��ه��داء، 
واعتزاز  فخر  بكل  م�صتذكرين 
البطولية  والدوار  الت�صحيات 
ال��ذود  يف  الأب����رار  لل�صهداء 
و�صائلني  ال��وط��ن،  حمى  ع��ن 
يتغمدهم  ان  وجل  عز  املولى 

منازل  وينزلهم  رحمته  بوا�صع 
ال�صهداء الأبرار.

وقال �صمو ال�صيخ �صامل العلي 
وال�صيخ اأحمد النواف يف هذه 
موؤمنة  »ب��ق��ل��وب  ال��ربق��ي��ات 
الله وقدره نعرب لكم  بق�صاء 
و�صادق  التعازي  خال�س  عن 
املوا�صاة بوفاة �صهداء الوطن 
م�صتذكرين  ثراهم  الله  طيب 
ت�صحياتهم  واعتزاز  فخر  بكل 

الذود  يف  البطولية  واأدوارهم 
عن حمى الوطن العزيز وبذل 
�صبيل  يف  ال��زك��ي��ة  دم��ائ��ه��م 
تعالى  الله  �صائلني  ت��راب��ه 
رحمته  بوا�صع  يتغمدهم  اأن 
جناته  ف�����ص��ي��ح  وي�����ص��ك��ن��ه��م 
ال�صهداء  م��ن��ازل  وي��ن��زل��ه��م 
ذوي��ه��م  ي��ل��ه��م  واأن  الأب�����رار 
ال�صرب  جميل  الكرمية  والأ�رص 

العزاء«. وح�صن 
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اأجرى احلوار حممد احلربي:
اأكللد املللديللر الللعللام لللادارة 
ووثائق  للجن�سية  العامة 
البالول  بدر  العميد  ال�سفر 
اجلن�سية  على  ح�سل  من  ان 
القانون  مبخالفة  الكويتية 
او بالتزوير يتم التعامل معه 
القانونية  االجللللراءات  وفللق 
ولدينا  القانون  حددها  التي 
ادارة خمت�سة بهذا ال�ساأن وهي 
وعملها  واملتابعة«  »البحث 

طوال العام.
من  اكللر  وجللود  عللن  وك�سف 
ب�سن  املطالبة  مثل  م�رشوع 
تعديل  او  جللديللدة  قللوانللن 
مع  متا�سيا  قائمة  قللوانللن 
ا�سافة  الللراهللنللة،  الللظللروف 
الى درا�سة االجراءات ودرا�سة 
اآللليللة الللعللمللل احلللاللليللة من 
ناحية  مللن  تطويرها  اجللل 
الى  واالنتقال  االجناز  �رشعة 

الرتا�سل االلكرتوين.
خدمة  توفري  مت  انه  وا�ساف 
�سواء  ال�سفر  جوازات  ا�ستام 
خارجها  او  العمل  اوقات  يف 
الكرتونية  اجهزة  طريق  عن 

على مدار اال�سبوع.
وتابع: مت حتديث �سكل وثائق 
يتم  التي  اال�سطرارية  ال�سفر 
املفقودة  للمواطنن  منحها 
بحيث  ال�سفر  اأثناء  جوازاتهم 
عالية  موا�سفات  ذات  تكون 
امنية  �سمات  وفيها  اجلللودة 
بالهوية  العبث  عدم  ل�سمان 

الوطنية.
قال  »البدون«  جللوازات  وعن 
موؤقتا  جوازا  منحهم  يتم  انه 
االن�سانية  للللللحللاالت  وذللللك 
او  ال�سياحة  اجل  من  ولي�س 

التنزه.
وكان هذا احلوار الذي اجرته 
بدر  العميد  مللع  »ال�ساهد« 

البالول:
االدارة  جتهيزات  هللي  مللا   •
العامة خال الفرتة احلالية؟

العامة  االدارة  جتهيز  مت   -
ال�سفر  ووثللائللق  للجن�سية 

ا�سحاب  ال�ستقبال املواطنن 
تعليمات  ح�سب  املعامات 
الللوزراء  جمل�س  واإر�للسللادات 
مواجهة  يف  ال�سحة  ووزارة 
جائحة »كوفيد 19« من حيث 
تعقيم االدارة العامة ومراكز 
التابعة  الوطنية  الهوية 
وقيا�س  دوريللة  ب�سورة  لها 
وو�سع  الدخول  قبل  احلرارة 
باملمرات  ار�سادية  لوحات 
واال�للللسللللرتاحللللات واملللاكلللن 
التباعد  الى  ت�سري  االنتظار 
الكمام  وارتللللداء  اجللل�للسللدي 
وتعقيم اليدين ب�سورة دورية 
حر�سا على �سامة املواطنن 

واملوظفن.
يف  املتبعة  العمل  اآلية  ما   •

هذه الفرتة؟
االو�لللسلللاع  ملللع  - متللا�للسلليللا 
نظام  تفعيل  مت  الللراهللنللة، 
طريق  عللن  املللواعلليللد  حجز 
التابع  االلللكللرتوين  املوقع 
 Moi.« الداخلية  للللوزارة 
املللوعللد  الخلللذ   »gov. kw
التابعة  املراكز  احللد  لللدى 
مراكز   - العامة  »للللادارة 
املتواجد  الوطنية«  الهوية 
يف كل حمافظات الدولة مثل: 
 3« من  اقل  املواليد  ا�سافة 
اجلن�سية  ا�ستخراج  �سهور«، 

»18 �سنة«،
ت�سجيل عاقة  اثبات،  �سهادة 

ا�رشية »زواج او طاق«،
�سخ�سية،  بيانات  تعديل 

ا�سدار وجتديد جواز.
• اإذا كانت هذه االعمال تقوم 
الوطنية  الهوية  مراكز  بها 
ت�ستقبل  العامة  االدارة  فهل 
امللللراجلللعلللن وهللللل هللنللاك 

مواعيد؟
ت�ستقبل  العامة  االإدارة   -
املللراجللعللن ا�للسللوة مبللراكللز 
من  اكر  بل  الوطنية  الهوية 
تقوم  العامة  فلللاالدارة  ذلللك 

باالتي:
ا�ستقبال حاالت املواليد االكر 
من »3 اأ�سهر«، حاالت الوالدة 
االهلية  الللوالدات  باخلارج، 

بعد اتخاذ االجراءات الازمة 
باال�سافة  الت�سجيل،  لعملية 
واجلللللوازات  اجلنا�سي  الللى 
واعتماد  والتالفة،  املفقودة 
الازمة  الق�سائية  االحللكللام 
بع�س  املواطنن  ال�ستكمال 
بع�س  لللللدى  اجلللراءاتلللهلللم 
وا�ستقبال  الللدولللة،  اجهزة 
»كبار  مثل  اخلا�سة  احلللاالت 
االحتياجات  ذوي   + ال�سن 
االن�سانية  واحلاالت  اخلا�سة 
تلك  وجميع  امل�ستعجلة« 
مواعيد  دون  تتم  احللللاالت 

م�سبقة.
• ما امل�ساريع املقبلة لادارة 
ووثائق  للجن�سية  العامة 

ال�سفر؟
من  اكللر  درا�سة  يتم  اأوال:   -
اال�سعدة  جميع  على  م�رشوع 
القانونية والفنية كاملطالبة 
ب�سن قوانن جديدة او تعديل 

مع  متا�سيا  قائمة  قللوانللن 
باال�سافة  الراهنة،  الظروف 
الى درا�سة االجراءات ودرا�سة 
اآللليللة الللعللمللل احلللاللليللة من 
ناحية  مللن  تطويرها  اجللل 
الى  واالنتقال  االجناز  �رشعة 
وتقليل  االلكرتوين،  الرتا�سل 
بالن�سبة  املللراجللعللات  عللدد 
عن  واال�ستغناء  للمواطنن 
ما  متى  امل�ستندات  بع�س 
اجهزة  جميع  مع  الربط  مت 

الدولة،
تاأخذ  االجللراءات  كانت  حيث 
وقتا طويا ومعقدة، وحاليا 
مع  والللتللعللاون  بالتن�سيق 
مدة  تاأخذ  اخلارجية  وزارة 

يومن.
ا�ستام  خدمة  توفري  ثانيا: 
يف  �للسللواء  ال�سفر  جللللوازات 
او خارجها عن  العمل  اوقات 
على  الكرتونية  اجهزة  طريق 

مدار اال�سبوع.
وثائق  �سكل  حتديث  ثالثا: 
يتم  التي  اال�سطرارية  ال�سفر 
الكويتين  للمواطنن  منحها 
اثناء  جللوازاتللهللم  املللفللقللودة 
وجللودهللم  خلللال  او  ال�سفر 
تكون  بحيث  الباد،  خللارج 
موا�سفات  ذات  الوثيقة  هذه 
�سمات  وفيها  اجلللودة  عالية 
�سخ�س  اي  على  يتعذر  امنية 
وذلك  تقليدها  او  تزويرها 
بالهوية  العبث  عدم  ل�سمان 
امن  على  وللحفاظ  الوطنية 

الكويت ومن فيها،
مواطنينا  اجللراءات  وت�سهيل 
الللذيللن فللقللدوا جللوازاتللهللم او 
تعر�سوا لل�رشقة يف اخلارج.

على  اللللدوؤوب  العمل  رابعا: 
العدل  وزارة  مع  التن�سيق 
بالربط االيل لتوفري خدمات 
للمواطن  وكللثللرية  كللبللرية 

املراجعات  عللدد  وتقلي�س 
عند القيام ببع�س االجراءات 
لدى االدارة العامة للجن�سية 
ووثللللائللللق اللل�للسللفللر مللثللل: 
االجتماعية  احلالة  ت�سجيل 
»اال�ستعام الر�سمي«، التاأكد 
مللن �للرشيللان الللتللوكلليللات، 
االحكام  تنفيذ  مللن  الللتللاأكللد 

الق�سائية.
�سهادات  طلب  دون  ذلك  ويتم 
فهذا  الللعللاقللة  �ساحب  مللن 
يقلل  االآيل  الربط  من  النوع 
املادية  االعباء  من  الكثري 
وامللللراجلللعلللات اللللدوريلللة 
ملقدمي الطلبات لدى االدارة 

العامة.
و�للسللدر قلللرار مللوؤخللرا بللاأن 
ال�سفر  جواز  �ساحية  تكون 
بلغ  مللن  لكل  �سنوات«   10«
والع�رشين،  احلللاديللة  �سن 
الطلبة  ابناءنا  بذلك  مقدرين 
باخلارج  للدرا�سة  املبتعثن 

وكذلك موظفو الدولة.
اجلن�سية  اإدارة  عاقة  ما   •
جتني�س  بللحللث  مبللو�للسللوع 
انكم  اأم  امل�ستحقن  البدون 
اجلن�سية  الإ�سدار  تنفيذ  جهة 
يف  للله  منحها  بعد  للبدون 

جهات اخرى؟
للجن�سية  العامة  االإدارة   -
اجلهة  هللي  ال�سفر  ووثللائللق 
االخت�سا�س  �ساحب  االإداريللة 
ملفات  يف  النظر  يف  االأ�سيل 
اإلللى  واإحللالللتللهللا  التجني�س 
لتحقيق  الللعللللليللا  اللللللجللنللة 
مر�سوم  الإ�للسللدار  اجلن�سية 
اأمريي باملنح، فمن الوجوب 
الإدارة  امللللللفللات  ت�سلم  اأن 
اجلن�سية ومن ثم اإحالتها اإلى 

جمل�س الوزراء.
حاليًا  الللبللدون  جلللوزارات   •
مللقللتلل�للرشة علللللللى الللطلللللبللة 
الللدار�للسللن يف اخللللارج ومن 
هل  للعاج..  ال�سفر  يريدون 
هناك حاالت اأخرى مثل حملة 
اإح�ساء 1965 ميكن ان ي�سمح 
جللواز  على  باحل�سول  لهم 
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بلل�للسللورة غري  املللقلليللمللون   -
جللوازا  منحهم  يتم  قانونية 
ملللوؤقلللتلللا وذللللللك للللللحللاالت 
لزامًا  فلي�س  فقط،  االإن�سانية 
متنح  اأن  الللدولللة  على  لهذا 
من  الفئة  لهذه  �سفر  جللواز 
وما  والتنزه  ال�سياحة  اأجللل 
انه  الى  باالإ�سافة  ذلك،  غري 
االإدارة  يلزم  قانون  يوجد  ال 
العامة مبنح اجلواز الكويتي 
على وجلله االإطللاق الللى هذه 

الفئة.
• هل هناك دفعة �ستعلن قريبًا 
زوجللات  جتني�س  �للسللاأن  يف 

الكويتين؟
- هلللذا �للسللاأن مللعللايل وزيللر 

الداخلية.
مبنع  يطالب  البع�س  هل   •
الكويتين  زوجللللات  مللنللح 
واالكتفاء  الكويتية  اجلن�سية 
فقط...  �سفر  جواز  مبنحها 
هذا  يف  راأيللللًا  طرحتهم  هللل 

املو�سوع؟
مت  بقانون  م�رشوع  يوجد   -
االأمللة  جمل�س  اإللللى  ار�للسللاللله 
مبدئية  ب�سورة  مناق�سته  ومت 
ينظم  املللا�للسللي  الللعللام  يف 
لزوجة  اجلن�سية  منح  عملية 
مبنحها  واالكتفاء  الكويتي 

معاملة فرد كويتي.
الكويتين  بع�س  ملفات   •
اجلن�سية  على  ح�سلوا  الذين 
اأو  بللالللتللزويللر  الللكللويللتلليللة 
كيف  القانون...  مبخالفة 
ت�سري االآن؟ وهل هي موؤقتة اأم 
دائم  عمل  فريق  اأو  لها جلنة 

يبحث تلك امللفات؟
املزورة  للملفات  بالن�سبة   -
اجلن�سية  اكت�سبت  التي  اأو 
يتم  الللقللانللون،  مبللخللالللفللة 
التعامل معها وفق االإجراءات 
الللقللانللونلليللة الللتللي حللددهللا 
اإدارة  ولللديللنللا  الللقللانللون، 
وهي  اللل�للسللاأن  بهذا  خمت�سة 
واملتابعة«  »البحث  اإدارة 
اإمنا  موؤقتة  لي�ست جلنة  فهي 
�سائر  يف  الللدوؤوب  عملها  هو 

اأيام ال�سنة.

سائلني اهلل العلي القديـر أن يتغـمد الفقـيـد بواسع رحمتـه
ويسكنه فسيح جناته ويلـهم أهـلـه وذويــه الصبـر والسلـوان
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ينعـون ببالـــغ احلــزن واألســـى

الـمغفــور لــه بإذن اهلل تعـالــــى

¢Vƒ````Ø``ŸG ô````jRƒ```dG

»`aô©e º°SÉb óªfi ˆGóÑY ó«éŸGóÑY
مستذكرين بكل اإلعتزاز والتقدير مسيرة عمله الدبلوماسي

فـــي خدمـــة دولـــة الكويــــت ومصاحلهـــا

»بلدية مبارك الكبير«: إزالة 1389 إعالنًا 
مخالفًا  والكشف على 758 محاًل 

السفير التونسي: الكويت جسدت 
نموذجًا متميزاً للعمل اإلنساني الخيري

م.فهد  الكبري  مبارك  حمافظة  بلدية  فرع  مدير  ا�ستعر�س 
اخلرينج االإجراءات التي مت اإتخاذها من قبل الفرق الرقابية 
دي�سمرب  �سهر  املحافظة خال  بلدية  بفرع  االإدارات  مبختلف 
على جميع  امليدانية  اجلوالت  تكثيف  �سملت  التي  املا�سي 
واملقاهي  والللبللقللاالت  باملجمعات  التجارية  االأن�سطة 
ال�سلطات  بتعليمات  العاملن  التزام  من  للتاأكد  واملطاعم 
اجل�سدي  والتباعد  والكمامات  القفازات  بارتدائهم  ال�سحية 
من  التاأكد  عن  ف�سا  كورونا  فريو�س  انت�سار  وجتنب  للحد 

التزامهم بلوائح واأنظمة البلدية.  
الفريق  نفذها  التي  التفتي�سية  اجلللوالت  اأن  اإلللى  واأ�للسللار 
اأ�سفرت عن توجيه 70 اإنذارا  بلدية املحافظة  الرقابي بفرع 

جمل�س  لالتزام بقرار  ومطاعم  موازية  وا�سواق  لبقاالت 
الوزراء ووزارة ال�سحة ولوائح البلدية ف�سا عن حترير 17 
وغلق  ال�سحية  باال�سرتاطات  التقيد  لعدم  ملحات  خمالفة 
�سحة  داهم على  بخطر  يهدد  نحو  على  لت�سغيلهما  حملن 

و�سامة اجلمهور ذلك بعد الك�سف على 758 حما. 
قاموا  باملحافظة  الرقابي  بالفريق  املفت�سن  ولفت اإلى اإن 
اجلمايل  املنظر  ي�سوه  خمالفا  1389 اإعانا  واإزالللة  برفع 
وحترير  املركبات،  قائدي  عن  الروؤية  ويعوق  للمحافظة 
خمالفات  حترير6  ت�سمنت  نظافة متنوعة  خمالفة   12
للمر�سوم 87/9 حظر بع�س االأفعال امل�رشة بالنظافة العامة 

واملزروعات، حترير 6 خمالفات نظافة عامة. 

الباد  لللدى  تون�س  �سفري  قللال 
الكويت  اإن  عجيلي  الها�سمي 
للعمل  متميزا  منوذجا  ج�سدت 
تتوان  مل  اإذ  اخلريي،  االن�ساين 
يف تلبية نداء الواجب االن�ساين 
عرب تقدميها امل�ساعدات ال�سخية 

والدائمة جلميع ال�سعوب.
عقب  عجيلي  ال�سفري  واأعللرب 
ادارة  جمل�س  رئلليلل�للس  لللقللائلله 
الكويتي  االأحمر  الهال  جمعية 
تقديره  عن  ال�ساير  هللال  د. 
اإغللاثللة  اجلللمللعلليللة يف  لللللدور 
اللل�للسللعللوب املللتلل�للرشرة جللراء 
التي  اأو  الطبيعية  الللكللوارث 
من  واحلللد  االن�سان  �سنع  من 

انت�سارها.

على  اجلمعية  بجهود  واأ�للسللاد 
والللدويل  العربي  ال�سعيدين 
الكويت  خلدمة  به  تقوم  ومللا 
عللللرب تلللقلللدمي املللل�لللسلللاعلللدات 
عاجلة  بلل�للسللورة  االإنلل�للسللانلليللة 

املنكوبة. للدول 
ال�ساير  مللع  بحث  اأنللله  وذكلللر 
عددا من املو�سوعات املتعلقة 
والتطوعي  االإن�ساين  بالعمل 
البلدين  بن  تعزيزها  و�سبل 
االطاع  جانب  الى  ال�سقيقن 
اجلمعية  ن�ساطات  جممل  على 
االنلل�للسللانلليللة لللللدول الللعللامل 
كل  الللى  االأخلللرية  وم�ساعدات 
واليمن  والللعللراق  �سورية  من 

وتون�س. وفل�سطن 

جوازات مؤقتة لـ »البدون« للحاالت اإلنسانية وليس من أجل السياحة والترفيه

البالول لـ »الشاهد«: نتعامل مع الحاصلين على الجنسية الكويتية بالتزوير وفق القانون

• االإدارة العامة للجن�سية • العميد بدر البالول

• لدينا أكثر من مشروع لسن قوانين جديدة
أو تعديل أخرى ودراسة لتطوير آلية العمل الحالية

• تحديث شكل وثائق السفر االضطرارية التي ُتمنح لمن 

فقد جوازه أثناء السفر لتكون ذات مواصفات عالية الجودة

ديوان الخدمة يطلب
من »التربية« االستغناء

عن 131 باحثًا اجتماعيًا 
وزارة  من  املدنية  اخلدمة  ديوان  طلب 
االإحلللال  ك�سوفات  جتهيز  الللرتبلليللة 
 ،2021/ احلايل2020  الدرا�سي  للعام 
الوافدين يف  املوظفن  وانهاء خدمات 
بع�س التخ�س�سات التعليمية واالإدارية 
االإحال  �سيا�سة  من  ا�ستثنائهم  ورف�س 
هذا العام. وخاطبت الوزارة قطاعاتها 
باأ�سماء  ك�سوفات  لتح�سري  املختلفة 
عن  اال�ستغناء  ميكن  الذين  املوظفن 
خدماتهم، ومت طلب اإنهاء خدمات 131 
الباحثن  من  وتربويا  نف�سيا  باحثا 
وادارات اخلدمة  العاملن يف املدار�س 
باملناطق  واالجللتللمللاعلليللة  النف�سية 

وديوان عام الوزارة.

شهادة من »الشؤون« 
شرط لصرف مكافأة 

الطلبة في »التطبيقي« 
اأملللن �للسللنللدوق االحتلللاد العام  �للسللدد 
لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم 
را�سد  �سلطان  والللتللدريللب  التطبيقي 
�للرشورة  الطلبة  جميع  على  العتيبي 
ال�سوؤون،  وزارة  من  �سهادة  اإح�سار 
بعدم  تفيد  الللتللاأملليللنللات  مللن  ولي�س 
تقا�سيهم م�ساعدة واإعادة تعديل الطلب 
ومعاهد  بكليات  للطلبة  االآيل  بالنظام 
مكافاأة  �للرشف  لهم  ليت�سنى  الهيئة 

الطلبة.
امل�ستجدين  الطلبة  جميع  وطللالللب 
النظام  عللرب  حل�ساباتهم  الللدخللول 
الهيئة والتاأكد من عدم  االإلكرتوين يف 
مب�ستندات  يتعلق  فيما  نواق�س  وجود 
اأهمية  اإلى  م�سريا  الطابية،  االإعانة 
هلللذه اخلللطللوات الأنللله يف حلللال عللدم 
دوامة  يف  �سيدخل  بذلك  الطالب  قيام 

امل�ستندات ل�رشفها.

•  اللوحات االأوروبية

»اللوحات األوروبية« 
الصغيرة تصرف اليوم

اأعلنت االإدارة العامة للمرور عن �رشف »اللوحة االأوروبية« 
ج�سم  على  تثبيته  يتم  واملل�سق  اليوم.  من  بدءًا  ال�سغرية 
قاعدة  على  حتتوي  ال  التي  للمركبات  مبا�رشة  املركبة 

للوحة املعدنية.
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اقتصادية
شؤون

»رئيسي 50«  يخالف االتجاه الهبوطي 
لمؤشرات بورصة الكويت

أسواق األسهم العالمية تحافظ على اتجاه 
صعودي في الربع األخير

أرباح قطر الوطني األهلي تتراجع 12 % خالل 2020

التراجع األول خالل األسبوع الحالي

مستفيدة من المكاسب السابقة

مؤشر يتابع حركة الصناديق القابلة لالستثمار 
يحقق مكاسب أعلى من »داو جونز« و»فوتسي« 

تعامالتها  الكويت  بور�صة  اأغلقت 
ال�صوق  موؤ�رش  انخفا�ض  على  اأم�ض 
م�ستوى  ليبلغ  نقاط   8.6 العام 
5636.37 نقطة بن�سبة هبوط بلغت 
اأ�صهم  كمية  ت��داول  ومت   ،%0.15
223.9 مليون �صهم متت عرب  بلغت 
 40.3 بقيمة  نقدية  �صفقات   9610
مليون   132.9 »نحو  دينار  مليون 
ال�سوق  موؤ�رش  وانخف�ض  دوالر«، 
م�ستوى  ليبلغ  نقطة   2.5 الرئي�صي 
94ر4610 نقطة بن�سبة هبوط بلغت 
بلغت  اأ�صهم  0.05% من خالل كمية 
168.2 مليون �صهم متت عرب 5656 
مليون   14.9 بقيمة  نقدية  �صفقة 

دينار »نحو 49.17 مليون دوالر«.
وانخف�ض موؤ�رش ال�صوق الأول 11.6 
نقطة ليبلغ م�ستوى 6157.11 نقطة 
 55.6 بلغت  اأ�صهم  كمية  خالل  من 
�صفقة   3954 �صهم متت عرب  مليون 
»نحو  دينار  مليون   25.3 بقيمة 
غ�سون  ويف  دوالر«.  مليون   83.4
ذلك ارتفع موؤ�رش »رئي�صي 50« نحو 
13.9 نقطة ليبلغ م�ستوى 4737.08 
 %0.30 بلغت  �سعود  بن�سبة  نقطة 
 84.5 بلغت  اأ�صهم  كمية  خالل  من 
�صفقة   3361 �صهم متت عرب  مليون 
دينار  ماليني   10.7 بقيمة  نقدية 

»نحو 3ر35 مليون دوالر«.
ارتفاعا  الأك��ر  ال�رشكات  وكانت 
و»�سفن«  و»انوف�ست«  »معادن«  هي 
و»ا�ستهالكية«، اأما �رشكات »وطني« 
فكانت  و»بيتك«  و»�صفن«  و»زي��ن« 

كانت  حييني  يف  تييييداوال،  االأكيييير 
و»املنار«  ك«  م  »قاب�سة  �رشكات 
االأكيير  و»ييييوبييياك« و»متييدييين ع« 
الكويت  بور�صة  واأنهت  انخفا�صا. 
حيث  تراجع،  على  اأم�ض  تعامالت 
 ،%0.15 الييعييام  مييوؤ�ييرشهييا  هبط 
 ،%0.19 الأول  ال�صوق  وانخف�ض 
وتراجع املوؤ�رش الرئي�سي %0.05، 
الرتفاع   »50 »رئي�سي  �سجل  بينما 
 ،%0.30 ن�سبته  بنمو  الوحيد 
اأم�ض  البور�صة  �صيولة  وتقل�صت 

 40.37 اإل��ى  لت�صل   %10.4 بنحو 
مليون   45.04 مقابل  دينار  مليون 
انخف�ست  كما  ام�ض،  اأول  دينار 
اإلى  لت�صل   %27.7 التداول  اأحجام 
223.90 مليون �صهم مقابل 309.51 
الييثييالثيياء  بجل�سة  �سهم  ميياليييني 
 7 مييوؤ�ييرشات  و�سجلت  املييا�ييسييي، 
ب�سدارة  اأم�ض  انخفا�سًا  قطاعات 
 ،%1.10 ن�سبته  برتاجع  املنافع 
قطاعات   5 موؤ�رشات  ارتفعت  بينما 
اأخرى يت�سدرها التكنولوجيا بنمو 

ن�صبته 3.62%، وجاء �سهم »معادن« 
على راأ�ض القائمة اخل�رشاء لالأ�صهم 
 ،%9.85 ن�سبته  بنمو  امُلييدرجيية 
القائمة  »املنار«  �سهم  ت�سدر  فيما 
 ،%4.79 بنحو  ُمرتاجعًا  احلمراء 
الوطني«  »الييكييويييت  �سهم  وحقق 
بقيمة  بالبور�سة  �سيولة  اأن�سط 
5.32 ماليني دينار ُمرتاجعًا بن�سبة 
0.23%، بينما ت�سدر �سهم »جتارة« 
 56.39 بييتييداول  الكميات  ن�ساط 
مليون �سهم ُمرتفعًا بنحو %0.45.

على الرغم من تزايد حالة عدم اليقني 
�سهدناها  التي  ال�سديدة  والتقلبات 
تف�صي  خلفية  على   2020 عام  خالل 
االأ�سهم  اأ�سواق  اأداء  ان  اإال  اجلائحة، 
جنحت  اأن  بعد  جيدًا  كان  العاملية 
التي  الفادحة  اخل�سائر  تعوي�ض  يف 
�صجلتها خالل �صهري مار�ض واأبريل، 
من  الييعييديييد  يف  متكنت  انييهييا  كييمييا 
�سنوية  مكا�سب  حتقيق  من  احلاالت 
جيدة، وو�سلت املوؤ�رشات االأمريكية 
م�صتوياتها  اأع��ل��ى  اإل��ى  الرئي�صية 
الرابع بف�سل  الربع  االإطالق يف  على 
املكا�سب القوية التي حققتها االأ�سهم 
االإيجابية  االأخبار  اإلى  ترجع  والتي 
والتفاوؤل  اللقاحات  �سعيد  على 
املييايل  التحفيز  بييرامييج  لناحية 
املتحدة  الييواليييات  يف  االإ�ييسييافييييية 

التاريخية، وفقا لتقرير  اأدنى م�ستوياتها  اإلى  الفائدة  اأ�سعار  وانخفا�ض 
بنك الكويت الوطني، اإال ان هذا االأداء اجليد �سابه بع�ض التقلبات ال�سديدة 
كورونا  بفريو�ض  االإ�سابة  حاالت  ارتفاع  اإلى  رئي�سية  ب�سفة  يعزى  فيما 
وجتدد عمليات االإغالق يف العديد من الدول، ويف نف�ض الوقت، كان اأداء 
اأ�سواق االأ�سهم االإقليمية اأ�سعف من مثيالتها العاملية يف الربع الرابع من 
اأ�سعار  ارتفاع  من  بدعم  مكا�سب جيدة  من حتقيق  انها متكنت  اإال  العام، 
النفط وحت�سن امل�سهد اجليو�سيا�سي، وم�ستقبليًا، يتوقف ا�ستمرار ارتفاع 

االنتعا�ض  توقعات  على  االأ�ييسييهييم 
بدورها  تعتمد  والتي  االقت�سادي، 
من  املزيد  اإقرار  على  كبري  حد  اإلى 
البنوك  وموا�سلة  التحفيز  تدابري 
تي�سريية  �سيا�سات  اتباع  املركزية 
خا�سة  بنجاح،  اجلائحة  واحتواء 
اللقاحات  من  العديد  طرح  ظل  يف 
االإيجابي  االأداء  وجيياء  مييوؤخييرًا، 
على   2020 عام  من  الرابع  بالربع 
الرغم من اإعادة فر�ض تدابري االإغالق 
يف اأوروبا واململكة املتحدة وبع�ض 
ان  اإل  الكربى،  الأمريكية  الوليات 
قوية  ظلت  امل�ستثمرين  معنويات 
واآمال  االقت�سادي  التعايف  من  بدعم 
اإقرار حزم التحفيز املايل، هذا اإلى 
طراأت  التي  التح�سن  بييوادر  جانب 
وقد  الكلي،  االقت�ساد  بيانات  على 
12% مقارنة  ارتفاعا قويًا بن�سبة  العاملي  �ستانلي  �سجل موؤ�رش مورغان 
النا�سئة »موؤ�رش مورغان  االأداء القوي لالأ�سواق  ال�سابق بدعم من  بالربع 
�ستانلي لالأ�سواق النا�سئة: + 15.7%« والذي رمبا يرجع اإلى �سعف الدوالر 
االأمريكي والذي تزامن مع حت�سن اآفاق منو االقت�ساد العاملي، حيث اأدى 
من  وزاد  اآمن  كمالذ  االأمريكي  الدوالر  جاذبية  من  احلد  اإلى  التح�سن  ذلك 
جاذبية حمافظ االأ�سواق النا�سئة ب�سبب اإمكانية ارتفاع عمالت تلك االأ�سواق 

مقابل الدولر.

• م�صتثمر يتابع �صا�صة التداولت يف بور�صة الكويت

ت�ساعدت اأرباح �سناديق التحوط 
دي�سمرب،  �سهر  خيييالل  جمييييدًدا 
ال�صخمة  الأرباح  م�صرية  لتوا�صل 
نوفمرب  �سهر  خييالل  جنتها  التي 
مليًئا  عييياًميييا  بييذلييك  وتييخييتييتييم 
التف�سي  عليه  هيمن  بالتذبذب 
كورونا  فريو�ض  لوباء  العاملي 
ال�سيا�سي  اليقني  عدم  من  وحالة 

واملظاهرات.
 »500  HFRI« م��وؤ���رش  و���ص��ج��ل 
لل�سناديق  املييرجييح  للمركب 
مقداره  ارتفاًعا  القابل لال�صتثمار 
لي�صل  ال�صهر،  خ��الل   %3.5  +
االرتفاع الكلي الذي �سجله املوؤ�رش 

على مدار عام 2020 اإلى + %9.8، 
داو  موؤ�رشي  على  بذلك  متفوًقا 
جونز ال�سناعي و»فوت�سي 100«.

ارتييفييع املييوؤ�ييرش مبييقييدار +  كما 
خالل �سهر دي�سمرب، ليبلغ   %4.5
اإجييمييايل عييائييدات املييوؤ�ييرش خالل 
طبًقا  وذلييك   ،%11.6  + ال��ع��ام 
عن  اأميي�ييض  اليي�ييسييادرة  للبيانات 
التحوط  �سناديق  اأبحاث  موؤ�س�سة 
العاملية  ال�رشكة  وهي   ،»HFR«
الييرائييدة يف تييوفييري املييوؤ�ييرشات 
قطاع  يف  والتحليالت  واالأبحاث 
امل�ستوى  على  التحوط  �سناديق 
التي  االأربييياح  وتعد  العاملي، 

للمركب   HFRI م��وؤ���رش  �صجلها 
ال�سنة  خالل  لل�سناديق  املرجح 
تعايف  على  دلياًل   2020 املالية 
املوؤ�رش على نحو ي�ستحق االإ�سادة 
خالل  به  حلق  الذي  الرتاجع  من 
والييذي   ،2020 من  الأول  الربع 
حينما   ،%11.6  - ن�صبته  بلغت 
كانت عدوى وباء فريو�ض كورونا 
التزال  العزل  واإجراءات  العاملي 
يف ب��داي��ات��ه��ا، ع���الوة ع��ل��ى ما 
ملوؤ�رش  ال�سنوي  االأداء  فاإن  �سبق 
ا�سرتاتيجيات  على  تفوق   HFRI
حقوق امللكية يف كل من الواليات 
املتحدة،  واململكة  »نيكي« يواصل مكاسبه للجلسة املييتييحييدة 

الخامسة على التوالي

مع تألق األسهم المرتبطة بالرقائق

الصين تقترب من إطالق صندوق 
استثمار عقاري للمرة األولى

»المركزي األردني«: السيولة 
الفائضة تتراجع 164 مليون دينار

تراجع المؤشرات الصينية 
مع تزايد اإلصابة بالوباء

الياباين  نيكي  املوؤ�رش  وا�سل 
على  جل�سة  خلام�ض  مكا�سبه 
التوايل اأم�ض وبلغ اأعلى م�صتوى 
اأ�سهم  قييادت  اإذ  عييامييا،   30 يف 
املكا�سب  املييو�ييسييالت  اأ�ييسييبيياه 
قوي  بتعاف  تييوقييعييات  بف�سل 
للطلب يف القطاع، و�سعد نيكي 
 28456.59 عند  ليغلق   %1.04
اإغالق  م�ستوى  اأعلى  وهو  نقطة 
املوؤ�رش  وارتييفييع   ،1990 منذ 
 %0.35 نطاقا  االأو�سع  توبك�ض 
م�سجال  نقطة   1864.40 اإل���ى 
يوم  خلام�ض  ارت��ف��اع��ا  اأي�����ص��ا 
الأ�صهم  وت�صدرت  التوايل،  على 
املكا�سب،  بالرقائق  املرتبطة 
اإلكرتون  طوكيو  �سهم  �سعد  اإذ 
5.3% فيما ارتفع �سهم اأدفانت�ست 
5.5%، حيث �سارت هذه االأ�سهم 
على درب نظائرها االأمريكية مثل 

الم ري�سري�ض واأباليد ماتريالز، 
و�ييسييعييد �ييسييهييم رييينييييي�ييسييا�ييض 
ليحقق   %4.7 اإلكرتونيك�ض 
هييذا   %10 جتيييياوزت  مكا�سب 
يا�صكاوا  �صهم  وارتفع  الأ�صبوع، 
للمعدات  امل�سنعة  اإلييكييرتيييك 
رفعت  بعدما   %4.4 الكهربائية 
لييالأربيياح  توقعاتها  اليي�ييرشكيية 
متانة  م��ن  ب��دع��م  الت�صغيلية 
واملكونات  الرقائق  على  الطلب 
لكن  ال�سني،  يف  االإلكرتونية 
نق�ض  بييداأ  االآخيير  اجلانب  على 
لل�سيارات  املتاحة  الييرقييائييق 
�رشكات  اأ�صهم  على  التاأثري  يف 

�سناعة ال�سيارات.
موتور  تويوتا  �صهم  وانخف�ض 
ني�سان  �سهم  تراجع  فيما   %0.6
�صهم  وانخف�ض   %2.2 م��وت��ور 

�صوزوكي موتور %2.1.

على  املييوافييقيية  ال�سني  تييدر�ييض 
تد�سني اأول م�رشوع لها يف جمال 
العقاري  اال�ستثمار  �سناديق 
املحلية  احلكومات  لدعم متويل 
مل�ساريع البنية التحتية، وت�سري 
اخلطوة  تلك  اأن  اإلييى  الوكالة 
االأفييراد  للم�ستثمرين  ت�سمح  قد 
باال�ستفادة من ال�سوق الذي ت�سل 
دوالر،  تريليونات   3 اإلى  قيمته 
املنظمني  فاإن  للم�سادر،  ووفقًا 
قييد يييياأذنيييون لييعييدد قييليييييل من 
يف  لالإدراج  العقارية  ال�سناديق 
اأقرب وقت من الربع االأول، وذلك 

بعد اإجراء جتربة يف اأغ�سط�ض.
البنية  ميي�ييسيياريييع  �سمن  ومييين 
حمطة  ُتييدرج،  قد  التي  التحتية 

اليي�ييرشف  مييييياه  ميين  للتخل�ض 
»بكني  �رشكة  تديرها  ال�سحي 
للكهرباء  وم��ول��د  ك��اب��ي��ت��ال«، 
من  لطاقة  النفايات  لتحويل 
وثالثة  »�ييسييوقييانييغ«،  جمموعة 
ذلك  وم��ع  ع��ام،  نقل  م�صاريع 
تلك  اأن  على  امليي�ييسييادر  �ييسييددت 
املمكن  وميين  خمت�رشة  القائمة 
اإ�سافة مزيد من امل�ساريع، ومن 
املقرر اأن تركز جتربة ال�سني يف 
البنية  م�ساريع  هذا املجال على 
ال�رشيعة  الطرق  مثل  التحتية 
واملرافق، كما �سي�سمل الربنامج 
تركز  التي  ال�رشكات  التجريبي 
اللوجي�ستية  اخلييدمييات  عييلييى 

ومراكز البيانات.

االأردين،  املركزي  بالبنك  الفائ�سة  ال�سيولة  ارتفعت 
بواقع 21 مليون دينار، مبا فيها االأموال املودعة لليلة 
واحدة بنافذة االإيداع، وبلغت ال�سيولة الفائ�سة بالبنك 
املركزي االأردين، االثنني املا�سي 2.944 مليار دينار، 
فيها  مبا  املا�سي،  االأحد  دينار،  مليار   2.923 مقابل 
واأو�سح  االإيداع،  بنافذة  واحدة  لليلة  املودعة  االأموال 
االإلزامية  االحتياطات  قيمة  اأن  له،  بيان  يف  املركزي 
اإلى  1.231 مليار دينار. واأ�سار املركزي  ا�ستقرت عند 
اإعادة �رشاء لليلة واحدة مع  اتفاقيات  اأنه مل يتم عقد 

البنك، 11 يناير احلايل.
وال�سيولة النقدية بالبنك املركزي، تعني قدرته على 
لطلبات  واال�ستجابة  نقدًا،  التزاماته  جميع  ت�سديد 
ذلك  وي�ستدعي  اجلديدة،  القرو�ض  منح  اأو  االئتمان 
عن  عليه  احل�سول  اإمكانية  اأو  لديه  �سائل  نقد  توافر 

طريق ت�سييل بع�ض اأ�سوله.

تراجعت املوؤ�رشات ال�سينية يف ختام تداوالت اأم�ض، حيث حاول 
وال�سلع  ال�سحية  الرعاية  اأ�سهم  من  االأرباح  جني  امل�ستثمرون 
اال�ستهالكية، ف�ساًل عن تراجع معنوياتهم ب�سبب ت�سارع حاالت 
يف  اأم�ض  الطوارئ  حالة  ال�سني  وفر�ست  بالوباء،  االإ�سابة 
مقاطعة »هيلوجنيانغ« البالغ عدد �سكانها 37.5 مليون ن�صمة، 
بعد تزايد حاالت االإ�سابة بها، يف حماولة لل�سيطرة على تف�سي 
الوباء، ف�ساًل عن فر�ض قيود االإغالق يف عدة مقاطعات �سينية 
اأخرى، وتراجع »�سنغهاي املركب« يف ختام تعامالت اأم�ض بنحو 
3599 نقطة، كما انخف�ض »�سنت�سن املركب« باأكر  0.3% عند  
 »300 اآي  اإ�ض  »�سي  تراجع  بينما  نقطة،   2394 م�صجاًل   %1 من 
0.3% عند 5578 نقطة. وا�ستقرت العملة ال�سينية اأمام الدوالر 

عند  6.4672 يوان.

الدينار ارتفع أمام الدوالر 
و5 عمالت عربية

تراجع �سعر �رشف الدينار اأم�ض 
تقدمها  اأجنبية  عمالت   4 اأم��ام 
وعلى  االإ�ييسييرتلييييينييي،  اجلنيه 
الدينار  ارتفع  االآخيير،  اجلانب 
عمالت  و5  ال�����دولر،  م��ق��اب��ل 
عربية بن�سبة 0.13% لكل منهما 
عن م�ستوى اأول ام�ض، وعامليا، 
هام�سًيا  الييدوالر  موؤ�رش  تراجع 
خ���الل ت��ع��ام��الت اأم�����ض، على 
�سندات  عوائد  انخفا�ض  خلفية 
من  مقرتًبا  االأمريكية،  اخلزانة 
اأدنى م�ستوى له منذ ثالثة اأعوام 
الذي بلغه االأ�سبوع املا�سي عند 
89.206 نقطة، وتراجعت عوائد 
الأجل  االأمريكية  اخلزانة  �سندات 
باأكر  اأم�ض  اأول  �سنوات  ع�رش 
اأعلى  ميين  اأ�ييسييا�ييض  نييقيياط   6 م��ن 
اأ�صهر،   10 خ��الل  لها  م�صتوى 
ا  اأي�سً منخف�سة  اأم�ض  وتتداول 
موؤ�رش  وتراجع   ،%1.118 عند 
الدوالر- الذي يقي�ض اأداء العملة 

�صت  م��ن  �صلة  اأم���ام  الأم��ريك��ي��ة 
بنحو  هام�سًيا   - رئي�سية  عمالت 
نقطة،   89.98 م�صجاًل   %0.1
اأمام  الأوروبية  العملة  وارتفعت 
طفيف  ب�سكل  االأمريكية  نظريتها 
بن�سبة 0.1% عند 1.222 دوالر، 
الربيطانية  العملة  ارتفعت  كما 

م�صجلة   %0.2 ال����دولر  اأم���ام 
1.3697 دوالر، وتراجع الدوالر 
 %0.1 اليابانية  العملة  اأم��ام 
103.63 ين، فيما تراجعت  عند 
نظريتها  اأمام  االأمريكية  العملة 
م�صجلة   %0.2 بنحو  ال�سينية 

6.4525 يوان. 

بعد هدوء أنشطتها في ديسمبر الماضي
استقرار إصدارات الدخل الثابت 

في الدول الخليجية

يف  الثابت  الدخل  اإ�صدارات  �صهدت 
منوًا  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول 
وو�صلت  التوايل  على  الثاين  للعام 
خالل  جديد  قيا�سي  م�ستوى  اإلييى 
النمو  معدل  اأن  اإال   ،2020 العام 
ال�سنوي كان هام�سيًا مقارنة بالعام 
يف  النمو  م�ستوى  وكييان  املا�سي. 
اأن  بعد  املتوقع  من  اأقييل  املنطقة 
�سهد دي�سمرب 2020 م�صتويات اإ�صدار 
هام�سية، اإذ مل ت�سهد االأ�سواق اإ�سدار 
اأو �سكوك، كما مل ت�سدر  اأي �سندات 

ال�رشكات اأي �سكوك جديدة. 
وبلغ اإجمايل قيمة االإ�سدارات 140.3 
مقابل  الييعييام  خييالل  دوالر  مليار 
 2019 العام  يف  دوالر  مليار   139.1
ا�سدار  معدالت  تزايد  خلفية  على 
اإ�سدارات  ظلت  حني  يف  ال�سندات، 
مب�ستويات  مقارنة  ثابتة  ال�سكوك 
العام ال�سابق، وبلغت قيمة اإ�سدارات 
ال�سندات 95.3 مليار دوالر اأمريكي يف 
العام 2020 يف املنطقة مقابل 94.1 
مليار دوالر يف العام 2019، م�صجلة 
1.2%، يف حني  بن�سبة  �سنويًا  منوًا 

 45.0 ال�سكوك  اإ�سدارات  قيمة  بلغت 
اإ�سدارات  �سهدت  كما  دوالر،  مليار 
اليي�ييرشق  ملنطقة  الييثييابييت  الييدخييل 
للعام  منوًا  اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط 
الثاين على التوايل وارتفعت قيمتها 
اإلى  15.8% لت�صل  االجمالية بن�سبة 
 2020 العام  يف  دوالر  مليار   211.7
العام  يف  دوالر  مليار   182.9 مقابل 
التي  الزيادة  تلك  وتعزى  ال�سابق، 
�سهدها العام 2020 على اأ�سا�ض �سنوي 
ح�رشيًا اإلى تزايد اإ�سدارات ال�سندات 
ا�ستقرت  حييني  يف  امليينييطييقيية،  يف 
تغريًا  ت�سهد  ومل  ال�سكوك  اإ�سدارات 
على  فقط  م�سدرها  واقت�رش  يذكر 
منطقة دول جمل�ض التعاون اخلليجي 
ال�رشق  دول  ملوا�سلة  نظرًا  وذلييك 
اخلم�ض  اأفريقيا  و�سمال  االأو�ييسييط 
واملغرب  ولبنان  واالأردن  »م�رش 
ال�سكوك،  �سوق  جتنب  وتون�ض« 
اتبعته  الذي  للنهج  مماثل  اأداء  يف 
حيث  من  اأمييا   ،2019 العام  خ��الل 
ال�سندات  ت�سدرت  االإ�ييسييدار،  عملة 
املقومة بالدوالر االأمريكي يف منطقة 

اأفريقيا،  و�سمال  االأو�ييسييط  ال�رشق 
اأمريكي  دوالر  مليار   96.4 بلغت  اإذ 
مليار   84.2 مقابل   2020 العام  يف 
دوالر اأمريكي يف العام 2019، وجاء 
املغربي  والدرهم  امل�رشي  اجلنيه 
يف املرتبة التالية باإ�سدارات بلغت 
اأمريكي  دوالر  مليار   36.4 قيمتها 
على  اأمريكي،  دوالر  مليارات  و8.7 
لل�سكوك،  بالن�سبة  اأمييا  الييتييوايل، 
اأخرى  مرة  االأمريكي  الدوالر  فاحتل 
بلغت  بيياإ�ييسييدارات  اليي�ييسييدارة  مركز 
دوالر  مليار   21.8 االجمالية  قيمتها 
ثم  ال�سعودي  الريال  تبعه  اأمريكي، 
بلغت  باإ�صدارات  العماين  الريال 
اأمريكي  دوالر  مليار   21.1 قيمتها 
على  اأمييريكييي،  دوالر  مليار  و1.1 
التوايل، كما �سيطر الدوالر االأمريكي 
من  العاملية  االإ�سدارات  على  اأي�سًا 
 30.1 قيمتها  بلغت  والتي  ال�سكوك 
مركز  منتزعًا  اأمريكي،  دوالر  مليار 
املاليزي  الرينجت  من  ال�سدارة 
الذي بلغت قيمة االإ�سدارات املقومة 

به 23.6 مليار دوالر اأمريكي.

 ،2020 اأظهرت القوائم املالية املجمعة لبنك قطر الوطني االأهلي خالل 
تراجع اأرباحه بن�سبة 12.09% على اأ�سا�ض �سنوي.

واأو�سح البنك يف بيان لبور�سة م�رش، اأم�ض، اأنه حقق اأرباحًا بلغت 7.49 
اأرباح  2020، مقابل  دي�سمرب  الفرتة من يناير حتى  مليارات جنيه خالل 
بلغت 8.52 مليارات جنيه بالفرتة املقارنة من 2019، مع االأخذ يف االعتبار 
حقوق االأقلية، وارتفع �سايف دخل البنك من العائد يف العام املا�سي اإلى 
14.63 مليار جنيه، مقابل �سايف دخل بلغ 13.75 مليار جنيه يف 2019، 
7.4 مليارات  اإلى  اأرباح البنك  االأعمال امل�ستقلة، تراجعت  وعلى م�ستوى 
جنيه يف العام املا�سي، مقابل اأرباح بلغت 8.32 مليارات جنيه يف العام 
ال�سابق له، وحقق البنك خالل اأول 9 اأ�سهر من العام احلايل �سايف ربح 
5.64 مليارات جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية �سبتمرب املا�سي، مقابل 
6.45 مليارات جنيه اأرباحًا خالل نف�ض الفرتة من العام املا�سي »مع االأخذ 
يف االعتبار حقوق االأقلية«، وارتفع �سايف دخل البنك من العائد واالأتعاب 
والعمالت خالل الأ�صهر الت�صعة الأولى من 2020 لت�صل اإلى 12.37 مليار 
من  الفرتة  نف�ض  خالل  جنيه  مليار   11.65 مقابل  �سبتمرب،  بنهاية  جنيه 
اأ�سهر، فقد تراجع �سايف  العام املا�سي، وعن القوائم امل�ستقلة للت�سعة 
ربح البنك لي�سل اإلى 5.57 مليارات جنيه خالل »يناير-�سبتمرب«، مقابل 
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»التجارة«: 14 نشاطًا تجاريًا جديداً
وفق الدليل الموحد  لألنشطة االقتصادية

على شكل تحويالت مالية 

»البنك الدولي« يوافق على صرف
246 مليون دوالر لفقراء لبنان

شركات أميركا تفرض نفوذها 
بمعاقبة ترامب ومرشحي الحزبين لتعزيز الشراكة الراسخة بين البلدين

واشنطن تعتزم إنشاء منطقة تجارية 
أميركية في البحرين

تعتزم �أمريكا �إن�شاء منطقة جتارية 
لتعزيز  �لبحرين،  يف  �أمريكية 
�لبلدين،  بني  �لر��شخة  �ل�رش�كة 
�للذين يتمتعان بتاريخ عريق من 
�ل�شناعة  وزير  ووقع  �لتعاون، 
�لبحريني،  و�ل�شياحة  و�لتجارة 
ووزير  �لزياين،  ر��شد  بن  ز�ي��د 
رو�س،  ويلبور  �لأمريكي  �لتجارة 
لتعزيز  تفاهم  مذكرة  �م�س،  �أول 
خالل  من  �لبلدين  بني  �لتجارة 
�أمريكية يف  �إن�شاء منطقة جتارية 
�ل�شناعة  وزير  وقال  �لبحرين، 
�لبحريني،  و�ل�شياحة  و�لتجارة 
�لبحرين  �أن��ب��اء  وك��ال��ة  ح�شب 
�إن »تو�فر �لفر�س  �لر�شمية »بنا« 
يعد  منطقتنا  يف  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
فر�شة مثالية لل�رشكات �لأمريكية 
من  �أعمالها  وتو�شيع  لال�شتثمار، 
خالل �ملنطقة �لتجارية �لأمريكية 

يف مملكة �لبحرين«.
و�أ����ش���اف: »���ش��وف مت��ن��ح ه��ذه 
لتعزيز  �أو���ش��ع  �آف��اق��ا  �مل��ذك��رة 
�مل�شرتكة  �لتجارية  �لعالقات 
�تفاقية  ملز�يا  وفقا  �لبلدين  بني 
مملكة  ب���ني  �حل����رة  �ل��ت��ج��ارة 

�لبحرين و�لوليات �ملتحدة«.
�لتجارة  وزي��ر  ق��ال  وب���دروه، 
»كانت  رو�س،  ويلبور  �لأمريكي 
�رشيكا  وماز�لت  �لبحرين  مملكة 
مهما  وجت��اري��ا  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ا 
ل��ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة وذل���ك من 
��شتقر�ر  على  �ملحافظة  خ��الل 
�لتجارية  �لعملية  �شري  و�شمان 
�خلليج«،  منطقة  يف  �لأمريكية 
هذه  على  �لتوقيع  »ياأتي  وتابع: 
�لل��ت��ز�م  ه��ذ�  ليعزز  �مل��ذك��رة 
�لوطيدة  و�ل��ع��الق��ة  �مل�����ش��رتك 
�أن  �ملتوقع  ومن  �لبلدين«،  بني 

�لتجارية  �ملنطقة  �إن�شاء  ي�شاهم 
�لأمريكية يف �لبحرين يف تعزيز 
و�لتجاري  �لقت�شادي  �لتعاون 
�لتجارة  عجلة  ودفع  و�ل�شناعي 
�آفاق  نحو  �لبلدين  بني  �لثنائية 
�لوليات  �شتبا�رش  كما  �أب��ع��د، 
على  �لبحرين  ومملكة  �ملتحدة 
�لتجارية  للمنطقة  �ل��رتوي��ج 
�لأم���ريك���ي���ة ك��م��رك��ز �إق��ل��ي��م��ي 
و�خلدمات  و�لت�شنيع  للتجارة 
بني  و�ل��ت��وزي��ع  �للوجي�شتية 
مملكة  يف  �لأمريكية  �ل�رشكات 
�أ�شو�ق دول جمل�س  �لبحرين ويف 

وخارجها. �خلليجي  �لتعاون 
�لتجارية  �ملنطقة  ت�شمح  و�شوف 
�لبحرين  مملكة  يف  �لأم��ريك��ي��ة 
لل�رشكات �لأمريكية �لعمل مبنطقة 
�لب�شائع  تبادل  لأن�شطة  جمهزة 
�ل�شاملة،  �للوجي�شتية  و�حللول 

عمليات  ت�شهيل  �إل���ى  �إ���ش��اف��ة 
بن  خليفة  ميناء  عرب  �لت�شدير 
�لدويل  �لبحرين  ومطار  �شلمان 
وج�رش �مللك فهد �أو عرب �أي منافذ 
يف  م�شتقبالاً  �إن�شاوؤها  يتم  �أخرى 
جمركية  حلول  خالل  من  �ململكة 
هذه  توقيع  وياأتي  متخ�ش�شة، 
لل�رش�كة   � ت��ع��زي��زاً �مل���ذك���رة، 
�ملتحدة  �لوليات  بني  �لر��شخة 
ومم��ل��ك��ة �ل��ب��ح��ري��ن، و�ل��ل��ذي��ن 
ي��ت��م��ت��ع��ان ب��ت��اري��خ ع��ري��ق من 
�ل�شعيدين  على  �ملتني  �لتعاون 
و�أق��ام��ت  و�لأم��ن��ي،  �لقت�شادي 
�ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة �لأم��ريك��ي��ة 
�لبحرين  مع  دبلوما�شية  عالقات 
بت�شنيف  وقامت   1971 �لعام  يف 
من  رئي�شي  كحليف  �لبحرين 
خارج منظمة حلف �شمال �لأطل�شي 

»�لناتو« يف �لعام 2002.

مع استمرار تشديد إجراءات اإلغالق
اقتصاد منطقة اليورو قد ينكمش 

4.1% في الربع األول
�قت�شاد  �نكما�س  حديث  م�شح  توقع 
من  �لأول  �لربع  خالل  �ليورو  منطقة 
ت�شديد  ��شتمر�ر  مع  �حل��ايل،  �لعام 
بفريو�س  �ملتعلقة  �لإغ��الق  �إج��ر�ء�ت 
كورونا، و�أو�شح �مل�شح �ل�شادر عن 
�أنه  �أم�س،  �أول  »بلومربغ«،  وكالة 
منطقة  �قت�شاد  �نكما�س  �ملتوقع  من 
�لأول  �لربع  يف   %4.1 بنحو  �ليورو 
من �لعام �حلايل، مقارنة مع توقعات 
تر�جعه بنحو 1.5% يف �لربع �لأخري 
من 2020، وميثل ذلك �لركود �لتقني 
نتيجة  �ل��ي��ورو  منطقة  يف  �ل��ث��اين 
باأنه  ُيعرف  و�ل��ذي  كورونا،  وب��اء 
�لإجمايل  �ملحلي  �لناجت  �نكما�س 
لربعني متتاليي، .ويتعر�س �قت�شاد 
ت�شديد  مع  لل�شغط  �ليورو  منطقة 
�نت�شار  ملو�جهة  �لإغ��الق؛  �إج��ر�ء�ت 
كورونا،  لفريو�س  �جلديدة  �ل�شاللة 
�قت�شاد  �لوكالة منو  تتوقع  يف حني 
و%3.1   ،%4.8 بنحو  �ليورو  منطقة 
على  و�لثالث  �لثاين  �لربعني  خالل 

�لتو�يل. • �شعار الحتاد الأوروبي

من  �ملتبقية  �لأخ���رية  �لأي���ام  يف 
�لكبرية  �لأ�شماء  تتخلى  وليته، 
يف ق��ط��اع �لأع��م��ال �لأم��ريك��ي عن 
�ل��رئ��ي�����س دون��ال��د ت��ر�م��ب، على 
خلفية �تهامات له بالتحري�س على 
ح�شد  �شنه  �ل��ذي  �ل��د�م��ي  �لهجوم 
�لكابيتول  مبنى  على  منا�رشيه  من 
�لأ�شبوع �ملا�شي، وحظرت »تويرت« 
كان  �ل��ت��ي  من�شتها  ع��ن  �لرئي�س 
ر�شالته،  لإي�����ش��ال  عليها  ي��ع��ّول 
�شفحات  »�شوبيفاي«  �أغلقت  كما 
تبيع  �لتي  �لإلكرتونية  �لتجارة 
لو�زم متعلقة به، فيما تقول من�شة 
جتري  ل��ن  »�إن��ه��ا  �شرت�يب  �ل��دف��ع 
تر�مب«،  حلملة  معامالت  �لآن  بعد 
ح��ول��ت ���رشك��ات �أخ���رى �أن��ظ��اره��ا 
للحزبني  �حل��ادة  �ل�شيا�شات  �إل��ى 
»مايكرو�شوفت«  من  كل  �إع��الن  مع 
تعليق  و»غ���وغ���ل«  و»ف��ي�����ش��ب��وك« 
�جلمهوريني  للمر�شحني  �لتربعات 
�شو�ء،  ح��د  على  و�لدميقر�طيني 
هذه  ��شتمر�ر  ي�شمن  �شيء  ل  لكن 
عامل  عالقة  يف  �ملفاجئة  �ل��ربودة 
بو��شنطن،  �لأم���ريك���ي  �لأع���م���ال 
جو  فيه  ي�شعى  وق��ت  يف  خ�شو�شا 
�شيا�شات  من  عديد  لإبطال  بايدن 
عندما  لل�رشكات  �ملر�عية  تر�مب 
�ملقبل،  �لأ���ش��ب��وع  مهامه  يتولى 
مركز  رئي�س  فريد  �إف  برو�س  وقال 
حلظة  »�إنها  �ل�شيا�شية،  �ملحا�شبة 
�حلقيقة فعال، هل يغريون �شلوكهم؟ 
بعد  عهدهم  �شابق  �إلى  يعودون  �أو 
فرتة من �لوقت«؟ وهز �لهجوم على 
�ملا�شي،  �لأ�شبوع  �لكونغر�س، 
�ل�شميم  يف  �لأمريكية  �لدميقر�طية 

و��شتدعى �إد�نات دولية. 
لإز�ح��ة  جديد�  جهد�  �أي�شا  وول��د 
�حل�شد  بتحفيز  �مل��ت��ه��م  ت��ر�م��ب 

لق��ت��ح��ام �مل��ج��ل�����س ف��ي��م��ا ك��ان 
�مل�رشعون ي�شادقون على فوز بايدن 
يف �نتخابات �لثالث من »نوفمرب«، 
و�شارعت جمموعات �شناعية كبرية 
ونقابات جتارية لإد�نة تر�مب حتى 
�ل�شغب م�شتمرة،  �أعمال  فيما كانت 
ودعت �جلمعية �لوطنية لل�شناعيني 
لأجندة  موؤيدة  كانت  طاملا  �لتي 
تر�مب، مايك بن�س، نائب �لرئي�س، 
تفعيل  يف  ج��دي��ا«  »يفكر  �أن  �إل��ى 
�لذي  للد�شتور   25 �مل��ادة  تعديل 
موؤقتا،  �لرئا�شة،  بتويل  له  ي�شمح 
بعد �عتبار تر�مب غري �أهل للحكم، 
�لجتماعي  �لتو��شل  �رشكات  �أم��ا 
ومنا�رشيه  تر�مب  ل�شتخد�م  �لقلقة 
للهجوم  ل��ل��رتوي��ج  م��ن�����ش��ات��ه��ا 
مع حظر  تاليا  فتحركت  وتنظيمه، 
و»�إن�شتغر�م«  و»في�شبوك«  »تويرت« 
قامت  فيما  �لرئي�س،  و»�شناب�شات« 

»ب��ارل��ر«  من�شة  بوقف  »�أم����ازون« 
�لجتماعي،  للتو��شل  �ملحافظة 
بالتربعات  �لأمر  يتعلق  لكن عندما 
متر  م��ا  كثري�  �لتي  �ل�شيا�شية، 
�ل�شيا�شي،  �لعمل  جلان  خالل  من 
حر�شا،  �أكرث  �ل�رشكات  كانت  فقد 
ماريوت  فنادق  جمموعة  و�أعلنت 
�ل�����ش��خ��م��ة، وج��م��ع��ي��ة ���رشك��ات 
بلو  كرو�س  بلو  �ل�شحي  �لتاأمني 
�ملالية  �خلدمات  و�رشكة  �شيلد، 
�لتربعات  وقف  �إك�شرب�س،  �أمريكان 
�ل��ذي��ن  �جل��م��ه��وري��ني  للم�رشعني 
فوز  على  �مل�شادقة  وقف  حاولو� 
تر�مب  حلفاء  وم�شاعي  ب��اي��دن، 
جتري  كانت  بالف�شل  ب��اءت  �لتي 
يف �ملجل�س عندما قام متظاهرون، 
ب��اأن  ي��وؤم��ن��ون  مم��ن  منهم  ع��دي��د 
باقتحام  مزورة،  كانت  �لنتخابات 

�لكابيتول.

�ل����دويل ع��ل��ى تقدمي  �ل��ب��ن��ك  و�ف���ق 
م�شاعد�ت طارئة لفقر�ء لبنان بقيمة 
246 مليون دولر على �شكل حتويالت 
�لتي  مالية، كما تت�شمن �مل�شاعد�ت 
�أم�س،  �أول  عليها  �لت�شديق  ج��رى 
وت�شتهدف  �ج��ت��م��اع��ي��ة،  خ��دم��ات 
لبناين  �أل��ف   786 نحو  �مل�شاعد�ت 
حتت  وي��رزح��ون  �لفقر  يف  يعي�شون 
و�شحية  �قت�شادية  �أزم��ت��ني  وط���اأة 
خانقتني ت�شهدهما �لبالد، وبالإ�شافة 
�ملبا�رشة  �ملالية  �لتحويالت  �إل��ى 
�مل�شاعدة  تهدف  �لفقرية،  لالأ�رش 
�إلى دعم تطوير نظام وطني ل�شبكات 
��شتجابة  لإتاحة  �لجتماعي  �لأم��ان 
وغري  »�ملتفاقمة  ل��الأزم��ات  �أف�شل 
�مل�شبوقة« �لتي ت�شهدها �لبالد، وفق 
وي�شهد  �لدولية،  �ملالية  �ملوؤ�ش�شة 
لبنان منذ 2019 �أ�شو�أ �أزمة �قت�شادية 
ومالية منذ عقود، وقد تر�جع �إجمايل 
يف   %19.2 بن�شبة  �ملحلي  ناجته 
�لت�شّخم  ن�شبة  2020، فيما جتاوزت 
100% و�شاد �لفقر على نطاق و��شع، 
 %45 يعي�س  �لدويل،  �لبنك  وبح�شب 
و%22  �لفقر،  �ل�شكان حتت خط  من 
حتت خط �لفقر �ملدقع، وفاقم �نعد�م 
ت�شهده  �ل��ذي  �ل�شيا�شي  �ل�شتقر�ر 
و�جلائحة   2019 �أكتوبر  منذ  �لبالد 
وقد  �لقت�شادية،  �لأزم��ة  �لعاملية، 
�لبالد  ك��ورون��ا  فريو�س  تف�شي  دف��ع 
مار�س  منذ  عدة  �إغالقات  فر�س  �إلى 
�للبنانية  �ل�شلطات  وق��ّررت   ،2020
ف��ر���س �إغ����الق م�����ش��ّدد �ع��ت��ب��ار�اً من 
�خلمي�س مع حظر كامل للتجّول ملدة 
�ملت�شارع  �لتف�شي  لحتو�ء  يومااً   11

لكوفيد-19.

�شلبا  يوؤثر  قد  �لتام  �لإغ��الق  ولكّن 
ع��ل��ى �ل��ع��ائ��الت و�لأط���ف���ال �ل��ذي��ن 
ه�ّشة،  �قت�شادية  �أو�شاع  من  يعانون 
وفق  فوري،  ب�شكل  دعمهم  يتم  مل  ما 
»�شايف  �لأط��ف��ال«  »�أن��ق��ذو�  منظمة 
مديرة  وح����ّذرت  ت�����ش��ي��ل��درن«،  ذي 
مورهاد  جينيفر  لبنان  يف  �ملنظمة 
و�أطفالها  �ل�شعيفة  »�لعائالت  �أّن  من 

�ل��ك��ارث��ة  م��ع  للتعامل  ���ش��ي��رتك��ون 
باأنف�شهم«، و�شّجل لبنان ر�شميا 226 
�ألفا و948 �إ�شابة بكوفيد- 19، بينها 
1705 وفيات، وتو��شل �لبالد ت�شجيل 
�لإ�شابات  �شعيد  على  قيا�شية  �أرقام 
�لتي بلغت �جلمعة ذروتها مع 5440 
�إ�شابة يف غ�شون 24 �شاعة، و�لثنني 
�أعلن وزير �ملالية يف حكومة ت�رشيف 

�حلكومة  �أّن  وزين  غ��ازي  �لأع��م��ال 
75 مليار لرية لبنانية »نحو  ر�شدت 
�ل�رشف  �شعر  وفق  دولر  مليون   49
�لر�شمي« ك�شلفة خزينة للهيئة �لعليا 
�لجتماعية  للخطة  تنفيذ�  لالإغاثة، 
�لهادفة �إلى م�شاعدة �لأ�رش �لتي ترزح 
ب�شبب  ح��ادة  معي�شية  �أو�شاع  حتت 
�لجر�ء�ت �ملتخذة ملو�جهة كورونا.

�لدولة  وزير  و�ل�شناعة  �لتجارة  وزير  �أ�شدر 
قر�رين  �ملدلج،  في�شل  �لقت�شادية  لل�شوؤون 
�لى  ن�شاطا    14 مبوجبه  �أ���ش��اف  وز�ري���ني 
�ملعمولة  �حلدود  و�شمن  �لتجارية  �لأن�شطة 
�لأن�شطة  لت�شنيف  �ملوحد  �لدليل  يف  بها 
�خلليجي،  �لتعاون  جمل�س  بدول  �لقت�شادية 
البالد  يف  االقت�صادي  الن�صاط  ووفقا حلاجات 
لتحقيق  �شعيااً  �لقت�شادية  �لتنمية  ومتطلبات 

روؤية كويت جديدة 2035.
وقالت �لوز�رة يف بيان �ن �لقر�ر رقم 2021/6 

ن�س على �إ�شافة 5 �أن�شطة وهي : �إد�رة �ل�شمانات 
�ملطالبات،  ت�شوية  خدمات  و�إد�رة  �ملمددة، 
م�صاحات  ون�صاط  االأعمال،  م�رسعات  ون�صاط 

�لعمل �مل�شرتك، ومر�كز �لبتكار.
رقم  يحمل  �ل��ذي  �ل���وز�ري  �ل��ق��ر�ر  �ن  وكما 
منها  �أن�شطة   9 ��شافة  على  ن�س   2021/8
ورقيا  الفلكية  التقاومي  ون�رس  ا�صدار  ن�صاط: 
و�لكرتونيا، و��شت�شار�ت يف جمال علوم �لفلك 
و�لفعاليات  �مل��وؤمت��ر�ت  تنظيم  و�لف�شاء، 
والتطوير  البحث  ن�صاط  والفلكية،  العلمية 

��شت�شار�ت  و�لف�شاء،  �لفلك  علوم  جمال  يف 
��شت�شار�ت جتارية،  �لتجارية،  يف �مل�شاريع 
البيع  ال�صداأ،  من  املعادن  معاجلة  ن�صاط 
�ملعادن،  معاجلة  ومعد�ت  لأجهزة  باجلملة 
معاجلة  ومعد�ت  لأجهزة  بالتجزئة  و�لبيع 

�ملعادن.  
�لقر�ر من تاريخ  �نه يعمل بهذ�  �إلى  و�أ�شارت 
وعلى  �لر�شمية،  باجلريدة  ون�رشه  �شدوره 
وتنفيذه،  به  �للتز�م  �ملعنية  �جلهات  جميع 

كل فيما يخ�شه.

بريطانيا تتفاوض مع االتحاد 
األوروبي  بشأن الخدمات 

المالية هذا األسبوع
�إج��ر�ء  �ملتحدة  �ململكة  تعتزم 
حم���ادث���ات ه���ذ� �لأ����ش���ب���وع مع 
�لأوروب����ي ح��ول كيفية  �لحت���اد 
�خلدمات  ب�شاأن  �ملنظمني  تعاون 
عملية  �ك��ت��م��ال  بعد  �مل��ال��ي��ة، 
�لربيك�شيت، وقال »جيمي ديفيز« 
�ل��وزر�ء  رئي�س  با�شم  �ملتحدث 
لل�شحافيني،  جون�شون  بوري�س 
�أول �م�س، �إن �ملناق�شات ت�شتهدف 
ب�شاأن  تفاهم  مذكرة  �إلى  �لتو�شل 
�خلدمات  يف  �لتنظيمي  �لتعاون 
وكانت  مار�س،  بحلول  �ملالية 
حد  �إلى  غائبة  �ملالية  �خلدمات 
�لتي  �لتجارة  �شفقة  ع��ن  كبري 
�لحت��اد  م��ع  جون�شون  �أب��رم��ه��ا 
�كتمال  من  �أي��ام  قبل  �لأوروب���ي 
�لعام  نهاية  يف  �خل��روج  عملية 

�ملا�شي.
بريطانيا  �أن  »ديفيز«  و�أ���ش��اف 
�ل�شتقر�ر  على  �حل��ف��اظ  ت��ري��د 
وحماية  �ل�شوق  ونز�هة  �مل��ايل 
و�مل�شتهلكني،  �مل�شتثمرين 
و�أو�شح �ملتحدث با�شم جون�شون: 
�تفاق  �إلى  للتو�شل  �جتهنا  »لقد 
�ملالية  �خل��دم��ات  ب�شاأن  �أو���ش��ع 
كجزء من �ملفاو�شات، و�شتو��شل 
مع  �لعمل  ه��ذ�  �خل��ز�ن��ة  وز�رة 
من  �بتد�ءاً  �لأوروب��ي��ة  �ملفو�شية 

هذ� �لأ�شبوع«.

قطر: معدل التضخم يهبط 
3.37% خالل ديسمبر الماضي

ه��ب��ط �مل���وؤ����رش �ل��ع��ام لأ���ش��ع��ار 
�شهر  خ��الل  �ل��ق��ط��ري  �مل�شتهلك 
3.37% على  2020 بن�شبة  دي�شمرب 
�أ�شا�س �شنوي، وح�شب بيان جهاز 
�لقطري،  و�لإح�����ش��اء  �لتخطيط 
يف  �لت�شخم  معدل  �شجل  �أم�����س، 
نقطة،   95.93 �ملا�شي  �ل�شهر 
دي�شمرب  يف  نقطة   99.28 مقابل 
تر�جع  �ملوؤ�رش  على  و�أّث��ر   ،2019
تقدمها  جم��م��وع��ات   4 �أ���ش��ع��ار 
�لرتفيه و�لثقافة بو�قع %21.61، 
ب�%6.77،  و�لأح��ذي��ة  و�ملالب�س 
و�ل��ك��ه��رب��اء  و�مل����اء  �ل�شكن  ث��م 
و�ل��غ��از و�أن���و�ع �ل��وق��ود �لأخ��رى 
و�مل�����رشوب��ات   ،%5.56 بن�شبة 
�لآخر،  �جلانب  وعلى  ب�%0.62، 
ر�أ�شها  على  جمموعات   8 �رتفعت 
�لتعليم  ويليه  ب�%8.37،  �لتبغ 
و�لفنادق  و�ملطاعم  ب�%3.37، 
بن�شبة  و�ل�شحة   ،%3.30 بن�شبة 
�لت�����ش��الت  ويتبعها   ،%1.69
و�خل��دم��ات  و�ل�شلع  ب�%0.89، 
�لأث���اث  ث��م  ب�%0.60،  �لأخ����رى 
بن�شبة  و�لنقل  �ملنزلية  و�لأجهزة 

0.53%، و0.13% على �لتو�يل. 
وعلى �أ�شا�س �شهري، فقد منا معدل 
�أ�شعار  لنمو  ب�%0.02،  �لت�شخم 
�لرتفيه  ر�أ�شها  على  جمموعات   5
و�لثقافة ب�3.31%، فيما �نخف�شت 
�أ�شعار4 جمموعات تقدمها �ملالب�س 
و��شتقرت  ب�%3.30،  و�لأح��ذي��ة 

�أ�شعار 3 جمموعات �أخرى.   

الجائحة دفعت »يو بي أس« 
السويسري إلى إغالق 44 فرعًا

�أ�س«  بي  »يو  م�رشف  �أكد  �لتكاليف،  خف�س  يف  �ملتمثل  لهدفه  ��شتمر�ر� 
رغبته يف تغيري حجم �شبكة فروعه يف �شوي�رش�، ويف �إطار هذ� �لهدف، 
�شيغلق �أكرب م�رشف �شوي�رشى 44 من 240 فرعا يف �لبالد بنهاية »مار�س« 
�ملقبل، هذ� �لإجر�ء، �لذي عده �مل�رشف »تكيفا مع �لتغيري�ت يف عاد�ت 
�لعمالء«، �شيوؤثر يف نحو 150 موظفا، بيد �أنه يف �لوقت �حلايل مل يتقرر 
بعد خف�س �لوظائف، وبح�شب بيان �شحايف �أول �أم�س، قال �أك�شل ليمان 
على  عام  ب�شكل  يقت�رش  �ل�شبكة  »�إن خف�س  للم�رشف،  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�إذ مل يعد من �ملمكن  �لقرية،  �ل�شغرية، مثل متجر بقالة يف  �لوكالت 
�أو  �لإنرتنت  عرب  �لعمالء  فيه  يت�شوق  وقت  يف  ت�شغيله،  يف  �ل�شتمر�ر 
 28 �أ�س«  بي  »يو  �أقفل  �ملا�شي،  �لعام  ويف  �أكرب«،  متاجر  �إلى  يذهبون 
�أن »�حتياجات وتوقعات عمالئنا قد  فرعا له، و�أ�شاف رئي�س �مل�رشف 
�أعمالهم  مع  بها  يتعاملون  �لتي  �لطريقة  وكذلك  كبري،  ب�شكل  تغريت 
�مل�رشفية معنا، هذه �لظاهرة ت�شارعت �أكرث نتيجة لوباء كوفيد - 19، 
�لذي �أعطى زخما �إ�شافيا للعامل �لرقمي«، ووفقا للن�س »ينبغي تكييف 
مناذج �لأعمال �لقائمة و�إعادة ت�شميمها مع �لتطور�ت �لتقنية با�شتمر�ر، 
وهذ� ينطبق �أي�شا علينا وعلى �أ�شاليب عملنا«، هكذ� ي�شيف ليمان، و�أ�شار 
�لعامني �ملا�شيني  �لرقمنة على مدى  ��شتثمرت يف  �أ�س«  بي  »يو  �أن  �إلى 
�ملوؤ�ش�شة  وتعتزم  دولر«،  مليون   630« فرنك  مليون   500 من  �أقل  لي�س 
مو��شلة ��شتثمار�تها يف هذ� �ملجال، ل�شيما يف جمال �ملبيعات، وكجزء 
من تكييف �شبكته، يريد �مل�رشف �لرتكيز ب�شكل �أكرب على �لفروع �لأكرب. 
وما يتعلق مبوظفي �لفروع �لتي �شيتم �إغالقها، قال رئي�س »يو بي �أ�س«، 
�لوثيق مع ممثلي �ملوظفني، يخطط �مل�رشف  وبالت�شاور  �أمكن  »حيثما 
�أخ��رى«،  �شناعات  �أو  �أخ��رى  وك��الت  �إلى  �ملت�رشرين  �ملوظفني  لنقل 
وكانت �لأنباء �لأولية �أ�شارت �إلى �أن »يو بي �أ�س« يعتزم �شطب 40 فرعا 
من �شبكته، ويف »نوفمرب« �ملا�شي، ذكرت و�شائل �لإعالم �ل�شوي�رشية �أن 
عدد عمليات �لإغالق �شي�شمل 50 فرعا، ويف �ل�شيف �ملا�شى، قال مناف�شه 
فروعه  من  فقط  فروع  ب�109  �شيحتفظ  »�إنه  �شوي�س«،  »كريدي  �لرئي�س 

�ل�146 يف �شوي�رش�«.
وب�شكل عام، فاإن كثافة �ل�شبكة �مل�رشفية، �لتي لتز�ل قوية يف �شوي�رش�، 
�لوطني  �مل�رشف  لإح�شاء�ت  ووفقا  �أع��و�م،  عدة  منذ  �لتقل�س  يف  �آخذة 
�ل�شوي�رشي »�مل�رشف �ملركزي«، �نخف�س عدد �لفروع بن�شبة 18% بني 
�لرئي�شيان  �مل�رشفان  �أغلق  وقد  فرعا.   2448 �إلى  لي�شل  و2019   2009

وحدهما ما ي�شل �إلى 80 م�رشفا يف غ�شون عقد من �لزمان.

• لبنان يو�جه �أ�شو�أ �أزمة �قت�شادية

• اأيام قليلة متبقية من ولية ترامب الرئا�شية

المشروعات الصغيرة والمتوسطة تكبدت خسائر بفعل كورونا
اقتصاديون: 10 مليارات دينار 
خسائر القطاع الخاص المحلي 

معدل تسليم طائرات »بوينغ« يتراجع %59 

• �إعادة تدوير �لبال�شتيك... �أحد �مل�شاريع �ل�شغرية 

خالل   %59 بنحو  »بوينغ«  طائر�ت  ت�شليم  معدل  تر�جع 
العام املا�صي، مع �صغوط فريو�س كورونا على ال�صناعة، 
�إنها  �أم�س،  �أول  وقالت �ل�رشكة �لأمريكية يف بيان �شادر، 
ت�شليم  مع  مقارنة   ،2020 يف  جتارية  طائرة   157 �شلمت 
من  �لأخري  �لربع  ويف  له،  �ل�شابق  �لعام  يف  طائرة   380
2020، �شلمت »بوينغ« 59 طائرة، مقارنة مع 79 طائرة يف 

�لفرتة نف�شها من 2019.

 184 بلغت  �لطلبيات  �إجمايل  �أن  »بوينغ«  و�أو�شحت 
80 من طر�ز  2020، مبا يف ذلك �أكرث من  طائرة يف عام 
�ملنظمني  رفع  من  �شهر  بعد  دي�شمرب،  ماك�س« يف   737«
بعد  �لطر�ز  هذ�  على  �شهر�   20 ملدة  حظر�  �لأمريكيني 
�رش�ء  طلبات  �لعمالء  �ألغى  حني  يف  مميتني،  حادثني 
تد�عيات  مع  �ملا�شي  �لعام  يف  طائرة   650 من  �أكرث 

كورونا. فريو�س 

�لكلي  �لق��ت�����ش��اد  �إد�رة  ك�شفت 
عن  �ل����وزر�ء،  ملجل�س  �لتابعة 
ت��وج��ه �حل��ك��وم��ة لإق�����ر�ر ح��زم��ة 
�خل��ا���س  للقطاع  ج��دي��دة  حتفيز 
�ل�شغرية  �مل�رشوعات  ولأ�شحاب 
تد�عيات  من  للحد  و�ملتو�شطة، 
�جلديد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  جائحة 
�لقت�شادية،  �لأن�شطة  خمتلف  على 
�لإد�رة،  ع��ن  ���ش��ادر  تقرير  وذك��ر 
ب�شبب  �خلا�س  �لقطاع  خ�شائر  �أن 
بنحو  تقدر   2020 عام  يف  �جلائحة 
�إل��ى  م�شري�  دي��ن��ار،  م��ل��ي��ار�ت   10
حت�شيل  �إلغاء  تنوي  �حلكومة  �أن 
خالل  �خلدمات  من  �لعديد  ر�شوم 
خف�س  �شيتم  فيما  �حل��ايل،  �لعام 
�إلى  ت�شل  بن�شبة  �لأخ��رى  �لر�شوم 
يقدر  �ل��ت��ق��ري��ر  وب��ح�����ش��ب   ،%75
�شيتم  �لتي  �لر�شوم  قيمة  �إجمايل 
ن�شف  بنحو  تخفي�شها  �أو  �إلغاوؤها 
قد  �حلكومة  وكانت  دينار،  مليار 
حتفيز،  خطة  �ملا�شي  �لعام  �أقرت 
�ملركزي  �لبنك  تخ�شي�س  بينها  من 

ح���و�يل ن�����ش��ف م��ل��ي��ار دي��ن��ار من 
�ل�شغرية،  للم�شاريع  �لت�شهيالت 
نتيجة  �أع��م��ال��ه��ا  ت���اأث���رت  �ل��ت��ي 

�لإغالق.
بر�مج  �لقت�شادية  �حلزمة  وت�شمنت 
مايل  دع��م  وتقدمي  �ملي�رش  �لتمويل 
�لتمويل  مبلغ  لي�شل  وفاعل،  �رشيع 
�أق�شى للعميل  270 مليون دينار كحد 
�لو�حد، على �أن تكون �أوجه �ل�شتخد�م 
و�لتعاقدية  �لدورية  �مل�شاريف  يف 

مثل �لرو�تب و�لإيجار�ت.
نا�رش  �لق��ت�����ش��ادي  �خل��ب��ري  وق���ال 
بهبهاين  �إن دعم �لقطاع �خلا�س يجب 
للحكومة،  بالن�شبة  �أولوية  يكون  �أن 
ح��ي��ث مت��ث��ل �ل�����رشك��ات و�أ���ش��ح��اب 
وع�شبه،  �لقت�شاد  عمود  �مل�شاريع 
م�شبوق  غري  رك��ود�اً  ي�شهد  �لذي  وهو 

ب�شبب تد�عيات كورونا.
عقد  ����رشورة  �إل��ى  بهبهاين  و�أ���ش��ار 
�لقطاع  ممثلي  مع  دوري��ة  �جتماعات 
ومطالبهم  �شكو�هم  ل�شماع  �خلا�س 
لتجاوز تد�عيات �لأزمة �لر�هنة، لفتا 

»�لربملان« عليه  �لأمة  �أن جمل�س  �إلى 
�لت�رشيعات  �إقر�ر  من خالل  �أكرب  دور 
و�لقو�نني �لتي توفر �حلماية للقطاع 
وكان  �لأزم��ة،  تد�عيات  من  �خلا�س 
على  �أخ���ري�اً  و�ف��ق  قد  �لأم���ة،  جمل�س 
يهدف  �لذي  �لإفال�س،  قانون  م�رشوع 
من  �ملدينة  �ل�رشكات  حماية  �إل��ى 
مطالبات �لد�ئنني لتمكينها من جتاوز 
�أو�شاعها،  ت�شوية  و�إع��ادة  عرث�تها 
��شتيفاء  م��ن  �أي�شا  �ل��د�ئ��ن  ومتكني 

حقوقه وديونه من �ملدين.
و�ع��ت��رب �خل��ب��ري �لق��ت�����ش��ادي ع��ادل 
�لفهيد، �أن »حزمة �لدعم �لتي تخطط 
�أن  لها �حلكومة تاأخرت كثري�اً ويجب 
�أخرى لدعم �ل�رشكات  تتبعها قر�ر�ت 
�لوطنية و�إنقاذها من �لنهيار«، وقال 
�ل�رشكات  دعم  زي��ادة  »ميكن  �لفهيد: 
�مل�رشوعات  يف  �إ�رش�كها  خ��الل  من 
ل�شيما  �لعقبات،  وتذليل  �لتنموية 
�أن هناك �رشكات �أغلقت �أبو�بها ب�شفة 
�خل�شائر  نتيجة  د�ئ��م��ة  �أو  موؤقتة 

�لفادحة �لتي تكبدتها«.
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»فيتول« لتجارة النفط: حركة السفر 
لن تتعافى قبل الربع الثالث من 2021

مصافي التكرير األوروبية تخفض 
استهالك النفط الخام في ديسمبر

قال مايك موللر رئي�س قطاع التجارة 
يف اأن�شطة �رشكة فيتول لتجارة النفط 
النفط  على  الطلب  منو  اإن  اآ�شيا  يف 
الطائرات  وق��ود  با�شتهالك  مرتبط 
حتى  يتعافى  اأن  ينتظر  ال  وال���ذي 
احل��ايل،  ال��ع��ام  م��ن  الثالث  ال��رب��ع 
�رشكة  اأك��ر  فيتول  �رشكة  وتعتر 
واأ�شارت  العامل،  يف  النفط  لتجارة 
وق��ود  اأن  اإل���ى  اأم�����س  »ب��ل��وم��رغ« 
ت�رشرا  االأ�شد  املنتج  كان  الطائرات 
كورونا  تداعيات جائحة فريو�س  من 
امل�شتجد يف اآ�شيا، حيث تاأثر الطلب 
االأخ���رى  النفطية  املنتجات  على 
يف  والبنزين  »ال�شوالر«  الديزل  مثل 
درج��ة  بنف�س  لي�س  ولكن  املنطقة 

الطائرات،  وق��ود  على  الطلب  تاأثر 
قد  للنفط  العاملي  اال�شتهالك  وكان 
مبقدار  املا�شي  العام  خالل  تراجع 
من  لكن  يوميا،  برميل  ماليني   9
ماليني   6 مب��ق��دار  زي��ادت��ه  املتوقع 
بح�شب  احل��ايل  العام  خ��الل  برميل 
»جلف  موؤمتر  اأمام  موللر  ت�رشيحات 
وقال  االإنرتنت،  عر  اإنتيليجان�س« 
ي�شهد  مل  »ال��ع��امل  اإن  موللر  مايك 
قبل  من  االنتقالية  الفرتة  هذه  مثل 
للغاية..  �شعبة  �شتكون  واإدارت��ه��ا 
اأكر م�شدر منفرد للطلب »على النفط« 
مطلوب عودته وهو وقود الطائرات«.
الطائرات لن  ا�شتهالك وقود  واأ�شاف: 
دون  الطبيعية  م�شتوياته  اإلى  يعود 

�شد  املناعة  معدل  يف  كبرية  زي��ادة 
ا�شتخدام  نتيجة  ال�شكان  بني  كورونا 
اللقاحات امل�شادة للفريو�س وزيادة 
واأكد  املر�س،  من  املتعافني  اأع��داد 
اأن الطلب على النفط لن يتعافى حتى 
اللقاحات  توافر  مرحلة  اإل��ى  ن�شل 
بحيث  وا�شع،  نطاق  على  امل�شادة 
امل�شافرين  اأغلب  مقدور  يف  يكون 
التطعيم  على  احل�شول  �شهادة  تقدمي 
عند  �شفرهم  ج����وازات  ج��ان��ب  اإل���ى 
اإلى  بالنظر  املطارات  اإلى  الو�شول 
معدالت حجز الرحالت ال�شياحية يف 
اأوروبا واالأمريكتني واآ�شيا �شرنى اأنها 
يتغري«  اأن  يجب  وهذا  راك��دة..  كلها 

قبل اأن يتح�شن الطلب على النفط.

اأن  اأم�س  اأول  �شتوك  اأوي��ل  ي��ورو  من  بيانات  اأظهرت 
ماليني   8.1 بتكرير  قامت  االأوروبية  التكرير  م�شايف 
برميل يوميا من النفط اخلام يف دي�شمر ، بانخفا�س 
واأ���ش��ارت   . نوفمر  م�شتويات  ع��ن   %6 على  يزيد 
البيانات اإلى اأن ا�شتهالك م�شايف التكرير للنفط اخلام 
وبلغ   ،2019 دي�شمر  يف  م�شتوياته  عن   %20 هبط 

 1.159 النفطية  واملنتجات  اخلام  خمزونات  اجمايل 
ال�شهر  عن   %1.5 منخف�شا  دي�شمر،  يف  برميل  مليار 
ال�شابق لكنه مرتفع 7% على اأ�شا�س �شنوي، وانخف�شت 
عن   %1.5 دي�شمر  يف  االأوروبية  البنزين  خمزونات 
نواجت  خمزونات  تراجعت  حني  يف  ال�شابق،  ال�شهر 

التقطري، التي ت�شمل الديزل وزيت التدفئة، %2.
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بحث جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة البرتول 
البدائل املتاحة ملنا�شب الروؤ�شاء 
خدمتهم  تنتهي  الذين  التنفيذيني 
النفطية  ال�رشكات  يف  �شنة  ب�35 
نائب  وق��ال  للموؤ�ش�شة،  التابعة 
الرئي�س  االإدارة  جمل�س  رئي�س 
ها�شم  ها�شم  للموؤ�ش�شة  التنفيذي 
اجتماع  اإن  اأم�س  �شحايف  بيان  يف 
عقد   2021 لعام  االأول  املجل�س 
وزي��ر  برئا�شة  امل��ا���ش��ي  االأح���د 
وامل��اء  ال��ك��ه��رب��اء  وزي���ر  النفط 
الدكتور  االإدارة  جمل�س  رئي�س 
اأن  ها�شم  واأ�شاف  الفار�س،  حممد 
البدائل  مو�شوع  ناق�س  املجل�س 
با�شتفا�شة اآخذا باالعتبار املرحلة 
من  املزيد  تتطلب  التي  احلالية 
قطاعات  بني  وال��رتاب��ط  التكامل 
االأم��ث��ل  واال���ش��ت��غ��الل  املوؤ�ش�شة 
وانعكا�شات  الب�رشية  ل��ل��م��وارد 
يف  ال��ق��ي��ادات  اختيار  على  ذل��ك 

حيث  املقبلة،  للمرحلة  القطاع 
املتعلقة  قرارته  املجل�س  اأ�شدر 
جمل�س  اأن  واأو�شح  ال�شاأن،  بهذا 
التنفيذي  الرئي�س  كلف  االإدارة 
�شلطان  عماد  الكويت  نفط  ل�رشكة 
التنفيذي  الرئي�س  مبهام  للقيام 
اخلليج  لنفط  الكويتية  لل�رشكة 
مهام  اإلى  باالإ�شافة  »بالوكالة«، 
كلف  املجل�س  ب��اأن  واأف��اد  عمله، 
ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�س  اأي�شا 
وليد  الكويتية  الوطنية  البرتول 
الرئي�س  مب��ه��ام  للقيام  ال��ب��در 
الكويتية  ل��ل�����رشك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
املتكاملة  البرتولية  لل�شناعات 
مهام  اإلى  باالإ�شافة  »بالوكالة«، 
عمله، وذكر اأن جمل�س االإدارة كلف 
الع�شو املنتدب للت�شويق العاملي 
الكويتية  ال��ب��رتول  موؤ�ش�شة  يف 
مبهام  للقيام  الفليح  عبدالنا�رش 
ناقالت  ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�س 

»بالوكالة«،  الكويتية  النفط 
اأن  على  عمله،  مهام  اإل��ى  اإ�شافة 
تبداأ قرارات التكليف اعتبارا من 1 

فراير املقبل.
ق��رر  املجل�س  اإن  ه��ا���ش��م  وق���ال 
ن��واف  ال�شيخ  تكليف  ا�شتمرار 
التنفيذي ل�رشكة  الرئي�س  ال�شباح 
البرتول الكويتية العاملية للقيام 
لل�رشكة  التنفيذي  الرئي�س  مبهام 
الكويتية لال�شتك�شافات البرتولية 
باالإ�شافة  »بالوكالة«،  اخلارجية 
ثقته  عن  واأعرب  عمله،  مهام  اإلى 
الكبرية وثقة جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة 
يف ال�شف الثاين من نواب الروؤ�شاء 
النفطية  بال�رشكات  التنفيذيني 
م�شاعفة  اأهمية  موؤكدا  التابعة، 
التنفيذيني  ل��ل��روؤ���ش��اء  ال��دع��م 
الفريق  ب��روح  العمل  وا�شتمرار 
الواحد يف �شبيل حتقيق التوجهات 

اال�شرتاتيجية للموؤ�ش�شة.

ام�س،  اأول  الكويتي،  النفط  برميل  �شعر  ارتفع 
55.94 دوالرا، مقابل  اإلى  لي�شل  �شنتًا   44 بواقع 
وذلك  املا�شي،  االثنني  للرميل،  دوالرا   55.50
وفقًا لل�شعر املعلن من موؤ�ش�شة البرتول الكويتية. 
وعامليًا، ارتفعت اأ�شعار النفط عند ت�شوية جل�شة 
الأول  دوالرًا،   53 اأعلى  »ناميك�س«  ليغلق  اأم�س، 
اخلام  اأ�شعار  ا�شتفادت  حيث  فراير،  منذ  مرة 
قررت  اأن  بعد  املعرو�س  ت�شديد  توقعات  من 
بنحو  النفطي  الإنتاجها  طوعيًا  خف�شًا  ال�شعودية 
املقبلني،  ال�شهرين  خالل  يوميًا  برميل  مليون 
�شعر  ارتفع  اأم�س،  اأول  تعامالت  ت�شوية  وعند 
ت�شليم  االأمريكي  »ناميك�س«  خلام  االآجلة  العقود 
عند  �شنتًا   96 ب��زي��ادة   %1.6 ب��واق��ع  ف��راي��ر 
العقود  �شعر  ارتفع  كما  للرميل،  دوالرا   53.21
امل�شتقبلية للخام القيا�شي »برنت« ت�شليم مار�س 
بن�شبة 1.6% مبا يعادل 92 �شنتًا اإلى 56.58 دوالرا 

للرميل.

كبري  اإي���ن�������س  ���ش��ت��ي��ف��ن  ك��ت��ب 
العاملية  االأ�شواق  ا�شرتاتيجيي 
اأن  »اأعتقد  تقرير  يف  اأك�شي  لدى 
اأن  �رشيعا  �شت�شتنتج  ال�شوق 
لالأ�شعار  املتوا�شع  ال��رتاج��ع 
احتواء  ا�ستمرار  ب�رشط  اأم�س، 
ال�شني،  يف  الفريو�س  انت�شار 
هام�شيا«،  اأم���را  �شوى  يكن  مل 
طويلة  لعا�شفة  اأوروبا  وت�شتعد 
احل��رارة  درج���ات  انخفا�س  م��ع 
اأج��زاء  يف  ال�شفر  دون  م��ا  اإل��ى 
نهاية  بحلول  ال��دول  من  كثرية 
اأن  املقرر  وم��ن  االأ�شبوع،  ه��ذا 
التي  الثلجية  العا�شفة  تتفاقم 
غطت مدريد بالفعل، مع ظاهرة 
الطق�س املعروفة با�شم االحرتار 
احلدث  لهذا  وميكن  املفاجئ. 
اأن يعطل الدوامة القطبية، وهي 
على  ع��ادًة  حتافظ  التي  الرياح 
الهواء البارد يف اأق�شى ال�شمال، 
وت�شمح للطق�س املتجمد بالتوجه 
العا�شفة  ه��ذه  وتعيد  جنوبًا، 
اإلى االأذهان ما ح�شل قبل عامني، 
عندما اجتاح برد قاتل اأوروبا، ما 
اأجر العديد من الدول على القيام 
بعمليات االإجالء، وتقطعت ال�شبل 
بالقطارات، وازداد االكتظاظ، وال 

اأ�شواأ  ياأتي ذلك يف وقت  اأن  ميكن 
والطاقة  التدفئة  الأنظمة  بالن�شبة 
املتوقع  من  حيث  املنطقة،  يف 
املحطات  ان��ق��ط��اع  ي��ت��زاي��د  اأن 
من  للكهرباء  املولدة  النووية 
وفق  ال��رد،  عن  الناجت  ال�شغط 

الهواء  تدفق  واأدى  »بلومرغ«، 
اإلى  ال�شمايل  القطب  يف  البارد 
على  الطلب  زي��ادة  اإل��ى  اأوروب���ا 
م�شتويات تخزين  الطاقة وخف�س 
الغاز، ما اأدى اإلى ارتفاع االأ�شعار 
اإلى اأعلى م�شتوياتها منذ عامني.

وع��ن��دم��ا ت��ت��ق��ل�����س ال��ه��وام�����س 
فهذا  املتجدد،  االإنتاج  وينخف�س 
يعني اأنه �شتكون هناك حاجة اإلى 
حمطات حرارية اأكرث كلفة لزيادة 
رفع  اإل��ى  ه��ذا  وي��وؤدي  العر�س، 

االأ�شعار يف اأ�شواق الطاقة.

• ها�شم ها�شم
• برميل النفط الكويتي ارتفع 44 �شنتًا 

• العا�شفة الثلجية ت�شيطر على مدريد

مجلس إدارة مؤسسة البترول يبحث البدائل المتاحة 
لمناصب الرؤساء التنفيذيين المنتهية خدمتهم

سعر برميل النفط الكويتي 
ارتفع إلى 55.94 دوالراً

عاصفة ثلجية تهدد اإلمدادات النفطية في أوروبا
مستفيدًا من تراجع الدوالر وعوائد السندات األميركية
الذهب يواصل الصعود... ويرقص 

على طلبات عزل ترامب
م�شتفيدا  اأم�س  الذهب  �شعر  قفز 
�شندات  وعوائد  الدوالر  تراجع  من 
اخلزانة االأمريكية وتعزز احتماالت 
ال��والي��ات  يف  �شخم  م��ايل  حتفيز 
املتحدة، وتعزز حزم التحفيز من 
كاأداة  االأ�شفر  املعدن  على  االإقبال 
حتوط من الت�سخم، وكذلك نتيجة 
االأم��ريك��ي،  الرئي�س  ع��زل  طلب 
ال��ذه��ب يف امل��ع��ام��الت  و���ش��ع��د 
الفورية 0.1% اإلى 1857.76 دوالرا 
ربحت  بينما  »االأون�شة«،  لالأوقية 
للذهب  االآجلة  االأمريكية  العقود 

0.8% اإلى 1859.20 دوالرا.
وقال كايل رودا املحلل لدى اآي.جي 
مازالت  الكبرية  »ال�شورة  ماركت: 
للذهب،  بالن�شبة  للغاية  اإيجابية 
يف ظل اأن العوائد احلقيقية مازالت 
منخف�شة واأن الدوالر يوا�شل م�شاره 
ال��ن��زويل م��ع ت��ق��دم ال��ع��ام، يظل 

الذهب اقرتاحا جذابا«.
راأينا  اإذا  اأفاجاأ  لن  »لكنني  واأ�شاف 
اجتاها  اأو  االن��خ��ف��ا���ش��ات  بع�س 
مع  الذهب  يف  االأم��د  ق�شري  نزوليا 
توازن �شوق الدوالر«، وتلقى الذهب 
للرئي�س  الدعم من خطة  املزيد من 
االأمريكي املنتخب جو بايدن ل�شخ 
»تريليونات« الدوالرات يف اإجراءات 
االقت�شاد  يف  التداعيات  لتخفيف 

امل��ت�����رشر م��ن ف��ريو���س ك��ورون��ا، 
و�شيجري الك�شف عن اخلطة اليوم.

بفريو�س  االإ���ش��اب��ات  وارت��ف��ع��ت 
 91 على  يزيد  ملا  عامليا  كورونا 
العديد  تطبق  فيما  حالة،  مليون 
لكبح  �رشامة  اأ�شد  قيودا  الدول  من 
معدالت  تظل  بينما  االن��ت�����ش��ار، 
ال��ت��ط��ع��ي��م خم��ي��ب��ة ل��ل��ت��وق��ع��ات، 
ويتوقع م�شوؤولو جمل�س االحتياطي 
االحت�������ادي »ال���ب���ن���ك امل���رك���زي 

االقت�شاد  يتعافى  اأن  االأم��ريك��ي« 
اإذا ت�شارعت وترية التطعيم،  بقوة 
ب�شاأن  اأ�شئلة  يطرح  اأي�شا  ذلك  لكن 
لل�شيا�شة  املركزي  البنك  توقعات 
للمعادن  وبالن�شبة  ال��ن��ق��دي��ة، 
الف�شة  تراجعت  االأخرى،  النفي�شة 
لالأوقية،  دوالرا   25.48 اإلى   %0.4
ونزل البالتني 0.1% اإلى 1074.55 
دوالرا، وهبط البالديوم 0.2% اإلى 

2386.72 دوالرا.

النفط يواصل صعوده و»برنت« 
يتجاوز 57 دوالراً  و»األميركي« قرب 54 

جزائريون يحتجون ضد فساد 
التوظيف في شركات النفط

»معلومات الطاقة«:  تخفيض التوقعات 
لنمو الطلب العالمي على النفط

إنتاج كازاخستان اليومي من النفط 
انخفض 11 % في 11 الحالي

بسبب انقطاع الكهرباء

بن�شبة  اأم�س،  ا�شتحقاق،  الأقرب  برنت  خام  عقود  اأ�شعار  ارتفعت 
اأ�شعار خام  57.2 دوالرا للرميل، كما �شعدت  لتتداول عند   %1.1
غرب تك�شا�س الو�شيط WTI »االأمريكي« الأقرب ا�شتحقاق، بنحو %1 
بفعل  موؤخرا  االأ�شعار  وترتفع  للرميل،  دوالرا   53.7 عند  لتتداول 
خالل  برميل  مليون  بواقع  الإنتاجها  ال�شعودية  من  طوعي  تخفي�س 
بدء  مع  ارتفعت  قد  االأ�شعار  وكانت   ،2021 ومار�س  فراير  �شهري 
الرتخي�س للقاحات الوقاية من فريو�س كورونا، وتوافق »اأوبك+« 
على متديد اتفاق خف�س االنتاج حتى نهاية العام، وهبط خام غرب 
بنحو  حينها،  »مايو«،  ت�شليم  »االأمريكي«   WTI الو�شيط  تك�شا�س 
عند  للرميل  دوالرا   37.63 �شالب  اإلى   ،%306 اأو  دوالرا   55.90

الت�شوية.
ت�شليم  لعقود  االأخ��ري  قبل  اليوم  هذا  كان  حيث  الرتاجع،  وج��اء 
قدرة  لعدم  ال�شهر  هذا  يف  الت�شلم  يف  امل�شرتون  يرغب  وال  »مايو« 
االإنتاج، وتوقعت وكالة  ا�شتيعاب  االأمريكية واالآبار على  املخازن 
الطاقة الدولية اأخريا، انكما�س الطلب على النفط بواقع 23.1 مليون 
برميل يوميا يف الربع الثاين من العام احلايل على اأ�شا�س �شنوي، 

و9.3 ماليني برميل يوميا خالل 2020.

من  عدد  اإلى  ال�شبابية  واالحتجاجات  االجتماعية  التوترات  عادت 
البنية  وحت�شني  بالتنمية  للمطالبة  اجلزائر،  يف  اجلنوب  واليات 
التحتية وتوفري منا�شب �شغل، خا�شة يف ال�رشكات النفطية العاملة 
عن  العاطل  ال�شباب  من  املئات  وجتمع  اجلزائرية،  ال�شحراء  يف 
العمل، خا�شة من خريجي معاهد املحروقات، و�شط مدينة ورقلة، 
عا�شمة النفط جنوبي اجلزائر، يف حراك احتجاجي جديد للمطالبة 
بالتوظيف والتنديد بطريقة اإدارة ملف الت�شغيل يف املنطقة النفطية، 
وغياب ال�شفافية يف توزيع منا�شب ال�شغل وعدم تطبيق مبداأ اأولوية 
التوظيف الأبناء املنطقة يف �رشكات النفط اململوكة للحكومة اأو غري 
احلكومية العاملة يف املنطقة، وهتف املعت�شمون ب�شعارات غا�شبة 
احلقرة  من  و»بركات  اخل�رشاوات«  يبيعون  املحروقات،  »خريجي 

»الظلم«، وبركات من التهمي�س«.
النفطية يف اجلنوب وكاالت  ال�رشكات  التوظيف يف  وتدير عمليات 
ال�رشكات  مع  وتن�شق  ال�شغل  طالبي  ت�شجل  متخ�ش�شة،  حكومية 
العاطلون  ال�شباب  ويعتقد  العمال،  من  حاجتها  ملعرفة  النفطية 
عن العمل اأن هذه الوكاالت تعمل بطريقة غري �شفافة وتتحايل على 
حتقيق  بفتح  اجلزائرية  الرئا�شة  املحتجون،  وطالب  القوانني، 
واإر�شال جلنة مراقبة لفح�س عمل هذه الوكاالت، و�شدر عن الوقفة 
اأ�شبوعا   37 منذ  ينتظرون  ظلوا  اأنهم  املعت�شمون  فيه  اأعلن  بيان، 
قوائم  املحليني  امل�شوؤولني  اإعداد  كيفية  ملعرفة  حتقيقات،  فتح 
التوظيف، ولف�شح الف�شاد يف قطاع الت�شغيل، وفر�س اآليات ل�شمان 
عن  واملعطلني  املحتجني  على  العمل  عرو�س  توزيع  ال�شفافية يف 
العمل، واأعلن املحتجون عن توجههم اإلى تنظيم �شفوفهم وتوحيد 
لفر�س  �شبياًل  احتجاجي  ح��راك  واإط��الق  االجتماعية،  ن�شاالتهم 
تغيري �شيا�شات الت�شغيل يف املنطقة، ومل تتدخل ال�رشطة لتفريق 
املحتجني، لكنها راقبت هذا االعت�شام من دون ال�شدام مع ال�شباب 

الذين رف�شوا مقابلة امل�شوؤولني املحليني.

خف�شت اإدارة معلومات الطاقة االأمريكية توقعاتها لنمو الطلب العاملي 
يف  الطاقة  معلومات  اإدارة  واأظهرت  احل��ايل،  العام  يف  النفط  على 
تقريرها ال�شهري ال�شادر، اأول اأم�س اأنه من املتوقع تراجع منو الطلب 
العاملي على اخلام مبقدار 220 األف برميل يوميًا، مقارنة مع تقديراتها 
يوميًا،  برميل  ماليني   5.56 قدرها  زي��ادة  حاليًا  وتتوقع  ال�شابقة، 
يف  النفط  على  العاملي  الطلب  اأن  توقعاتها  اأحدث  يف  االإدارة  وذكرت 
2022 �شيبلغ 101.08 مليون برميل يوميًا، بزيادة قدرها 3.31 ماليني 
اأن ي�شجل  اإدارة معلومات الطاقة  2021، فيما تتوقع  برميل يوميا عن 
11.10 مليون برميل يوميا  اإنتاج الواليات املتحدة من النفط م�شتوى 
يف العام احلايل، ونحو 11.49 مليون برميل يوميًا يف 2022، وقالت 
االدارة اإن اإنتاج الغاز الطبيعي يف الواليات املتحدة �شيهبط يف 2021 
اإلى 88.17 مليار قدم مكعبة يوميا يف 2021 من 90.76 مليار قدم مكعبة 
يوميا يف 2020، مع ا�شتمرار التداعيات االقت�شادية لالإغالقات املرتبطة 

بفريو�س كورونا.

النفط  ب��ق��ط��اع  م�����ش��دران  ق���ال 
االإنتاج  بيانات  عن  نقال  اأم�س، 
يف  النفط  اإنتاج  اإن  اليومية، 
يف   %11 انخف�س  كازاخ�شتان 
احلادي ع�رش من يناير اإلى 1.57 
مليون   1.78 من  برميل  مليون 
بعد  ال�شابق  اليوم  يف  برميل 
اجلوية  االأحوال  �شوء  ت�شبب  اأن 
الكهربائي،  التيار  انقطاع  يف 
حقل  يف  النفط  اإنتاج  وانخف�س 
يف  الرئي�شي  النفطي  تنجيز 
كازاخ�شتان 26% االثنني مقارنة 
مب�شتوى يوم االأحد عند 437792 
برميال، يف حني انخف�س االإنتاج 
حقل  اأك��ر  ثاين  كا�شاجان،  يف 
 353921 اإل����ى   %7 ن��ف��ط��ي، 
التي  للبيانات  وفقا  برميال، 

اطلع عليها امل�شدران. 

اإنتاج  اإن  امل�شدرين  اأحد  وقال 
النفط يف حقل كا�شاجان النفطي 
وقالت  املعتاد،  من  اأقل  اليزال 
التي  �شيفراأويل  تنجيز  �رشكة 
تقودها �شيفرون، امل�شغلة حلقل 
»انقطاعا  واجهت  اإنها  تنجيز، 
م��وؤق��ت��ا يف اإح����دى وح��دات��ه��ا، 
الكهربائي  التيار  توقف  ب�شبب 
م�شيفة   ،»2021 يناير   11 يف 
االآن،  تعمل  االإنتاج  وح��دات  اأن 
بحر  ���ش��م��ال  ���رشك��ة  ت���رد  ومل 
امل�شغلة حلقل  النفطية،  قزوين 
الطاقة  ووزارة  ك��ا���ش��اج��ان، 
على  االآن  حتى  كازاخ�شتان  يف 
طلبات رويرتز للتعليق، وعلقت 
كازاخ�شتان اأول اأم�س »نقل النفط 
عر رو�شيا ب�شبب انقطاع التيار 

الكهربائي«.

االإغ��الق  عمليات  من  الرغم  على 
وحظر ال�شفر والتنقل يف العديد من 
تزايد  ب�شبب  الكرى  االقت�شادات 
تف�شي جائحة كورونا، �شهد العام 
اإيجابية  ت��ط��ورات  اجلديد2021 
امل�شال  والغاز  النفط  اأ�شعار  يف 
يف  الطاقة  �رشكات  اأ�شهم  واأ�شعار 
الكرى،  الرئي�شية  البور�شات 
�رشكات  اأ�شهم  تراجعت  وبينما 
التقنية يف بور�شة »وول �شرتيت« 
ارتفعت  اجل��دي��د،  ال��ع��ام  خ��الل 
اأ�شعار اأ�شهم �رشكات النفط، و�شجل 
�شهم �رشكة »اأك�شون موبيل«، كرى 
�رشكات الطاقة االأمريكية، ارتفاعًا 
دوالرًا   47 اإل��ى   %3.0 من  باأكرث 
التي  التعامالت  نهاية  يف  لل�شهم 
االثنني،  يوم  نيويورك  يف  جرت 
عوامل  ثالثة  من  ذلك  يف  م�شتفيدًا 
االأعلى  هو  ال�شعر  وهذا  رئي�شية، 
م��ن��ذ ي��ون��ي��و امل��ا���ش��ي، وك��ذل��ك 
النفطية  اخلامات  اأ�شعار  وا�شلت 
االآجلة  التعامالت  يف  �شعودها 
منها  عانت  التي  ال�سغوط  رغ��م 
االأ�شبوع احلايل ب�شبب عودة  خالل 
يوؤثر  ما  وعادة  لالرتفاع،  الدوالر 

�شلبًا  ال��دوالر  �رشف  �شعر  ارتفاع 
النفط  اأن  ب�شبب  النفط  اأ�شعار  يف 
تباع  التي  العاملية  ال�شلع  م��ن 
الدوالر  فاإن  وبالتايل  بالدوالر، 
على  امل�شتهلكني  ي�شجع  الرخي�س 
ال�رشاء، بينما يدفع الدوالر القوي 
م�شرتيات  تاأجيل  اإلى  امل�شتهلكني 

ال�شوق  يف  النفطية  ال�شحنات 
الفوري. 

الطبيعي،  ال��غ��از  �شعيد  وعلى 
الطبيعي  الغاز  اأ�شعار  ارتفعت 
اآ�شيا  يف  اأ�شعاف  �شبعة  امل�شال 
مقارنة  احل���ايل  االأ���ش��ب��وع  خ��الل 
العام  يف  املنخف�شة  باأ�شعارها 

اآند  »اأ�س  ن�رشة  وح�شب  املا�شي، 
�شعر  ف��اإن  بالت�س«  غلوبال   � بي 
بريطانية  حرارية  وح��دة  مليون 
 45  .21 اإلى  ارتفع  يو«،  تي  »بي 
م�شبوق،  غري  �شعر  وهو  دوالرًا، 
الطاقة ب�رشكة  اأ�شواق  ويرى حملل 
املتخ�ش�شة  ال�شوي�رشية  تافيغورا 

وم�شتقاتها،  الطاقة  جت��ارة  يف 
العام  اأن  ه��ول��ت��وم،  ري��ت�����ش��ارد 
اأف�شل  م��ن  ُيعتر   2021 احل��ايل 
امل�شال،  الطبيعي  الغاز  اأع��وام 
امل�شال  الغاز  اأ�شعار  وا�شتفادت 
ارتفاع  اأهمها  ع��وام��ل،  ع��دة  م��ن 
ال�شني  يف  ال������رودة  درج�����ات 
املعرو�س  يف  والنق�س  واليابان 
يف  امل�����ش��ال  ال��غ��از  �شحنات  م��ن 
اإي��ج��ارات  اأ�شعار  وارت��ف��اع  اآ�شيا 
اآ�شيا،  اإلى  امل�شال  الغاز  ناقالت 
اأ�س«  اأت�س  »اأي  �رشكة  مدير  وقال 
زي  جونغ  اآ�شيا،  يف  لالأبحاث 
اآ�شيا  يف  »امل�����ش��رتي��ن  اإن  ���ش��ن، 
للتدفئة غري  خيارات  لديهم  لي�س 
وبالتايل  امل�شال  الطبيعي  الغاز 
يرفعون االأ�شعار«. واأ�شار زي �شن 
»اأويل  ن�رشة  نقلتها  تعليقات  يف 
الثالثاء،  االأم��ريك��ي��ة،  براي�س« 
اآ�شيا  يف  امل�شال  الغاز  �شوق  اأن 
يف  النق�س  م��ن  ت��ع��اين  اأ�شبحت 
اأ�شعار  املعرو�س، وكذلك ارتفعت 
اإيجارات ناقالت الغاز امل�شال اإلى 
اآ�شيا بن�شب راوحت بني 15 و%35، 
اأي بلغت اأكرث من 150 األف دوالر. 

الغاز المسال يتضاعف 7 مرات... وتوقعات بارتفاع 
النفط إلى 65 دوالراً في الصيف

• ناقلة غاز م�سال يف املوانئ الهولندية
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المنتج مشاري العميري وعد بإعادة توجيه بوصلة دراما الحقب التاريخية

�نتهى �ملخرج ح�سني �أبل من 
من  �لأخيير  �مل�سهد  ت�سوير 
�لغائبة«  “�لو�سية  م�سل�سل 
مرحلة  لييدخييولييه  متييهيييييد� 
در��سة  ثييم  وميين  �ملييونييتيياج 
للعرو�ض  �ملنتجة  �جلهة 
لتقدميه  متهيد�  �ملييقييدميية 
�ييسييميين ميينييافيي�ييسيية �ملييو�ييسييم 
وي�سارك   ،2021 �لرم�ساين 
يف بطولة �مل�سل�سل جمموعة 
جا�سم  منهم  �لفنانني  ميين 
عبد�لله  وعبد�لمام  �لنبهان 
وزهرة  �لعقل  وعبد�لرحمن 
عيييرفيييات وعييبيير �جليينييدي 
حممد  �ل�سباب  �لنجوم  ومن 
�لبالم  وم�ساري  �ل�سريف 
وحممد  �لطر�روة  وعبد�لله 
�خل�رض  وعبد�لله  �لعلوي 

وغدير ز�يد وغرهم.
موؤلف  �أكد  �ملنا�سبة  وبهذه 
وميينييتييج �لييعييمييل �ملييفييكيير 
عبد�لله  م�ساري  و�لأدييييب 
ت�رضيحات  يف  �لييعييمييري 
بيياأن  ييياأمييل  بيياأنييه  �سحافية 
�لإنتاج  �لييى  عودته  تكون 
�لتلفزيوين ت�ساهم يف �عادة 
بو�سلة �لدر�ما �ملحلية �لى 
ووجهتها  �ل�سحيح  م�سارها 
�سهدت  بييعييدمييا  �ل�سليمة 
جنوحا  �لأخييرة  �ل�سنو�ت 
و��سحا فيما يقدم من �عمال 
�أبو�ب  طرق  خالل  من  وذلك 
تدور  �لتي  �لرت�ثية  �لدر�ما 
رحاها يف �حلقب �لزمنية من 
�لفرتة  وهي  �لكويت  تاريخ 
و�لق�س�ض  بالأحد�ث  �ملليئة 
�لتي  و�ملييو�قييف  و�حلكايا 

�لكويتي  �ملجتمع  �سهدها 
بييني �هيياليييييه و�رتييبيياطييهييم 

باخلارج.
�أن  يييحيياول  بيياأنييه  م�سيفا 
ن�سو�سه  كتابة  يف  يرتكز 
خربته  على  �لتلفزيونية 
ووثييقييافييتييه ومييعيياييي�ييسييتييه 
�لكويتي  �لييو�قييع  لتاريخ 

ميييرور�  �خلم�سينيات  يف 
و�ل�سبعينات  بال�ستيناًت 
خا�سة  جييو�نييب  وتييينييياول 
�ليها  تطرق  �أن  ي�سبق  مل 
يف  و�ملنتجون  �ملييوؤلييفييون 

�ل�سابقة. �عمالهم 
وقال: »يف �لو�سية �لغائبة« 
طرقت باب �لوفاء بني جتار 

و�سيتابع  قييدميييا  �لييكييويييت 
عالقة  كانت  كيف  �مل�ساهد 
�لبع�ض  بع�سهم  مع  �لتجار 
من حلمة و�خوة ولي�ض كما 
كانت  باأنها  �لبع�ض  يدعي 
عبارة عن �رض�عات حمتدمة 
�مل�ساهد  �سيكت�سف  بل  دوما 
�ن  ي�ستحق  مييا  هناك  بيياأن 
جمتمعية  كقيمة  يييدر�ييض 

م�ستحقة.
بجهود  �لييعييمييري  و�أ�يييسييياد 
�لتي  �أبييل  ح�سني  �ملييخييرج 
بذلها طو�ل مرحلة �لت�سوير 
تفا�سيل  لييكييل  و�حييتييو�ئييه 
كرثة  رغييم  على  �مل�سل�سل 

�ل�سخ�سيات �مل�ساركة �ل �ن 
ملا  وتفهمه  للن�ض  قر�ءته 
بني �ل�سطور مكنه من تقدمي 
روؤى �خر�جية جيدة و�سورة 
م�ساهد  �سيحبها  جميلة 

�ل�سغرة. �ل�سا�سة 
و�و�سح �لعمري باأنه �أي�سا 
و�لتنقيب  �لبحث  يف  �جتهد 
�ل�سوء  ت�سليط  و�لتدقيق يف 
�لتي  �لأمييييور  بع�ض  عييلييى 
و�لتليل  �آنذ�ك  د�رجة  كانت 
مثل  �لأ�سماء  ب�سو�هد  عليها 
و�لييفييرجييان  �ل�سخ�سيات 
و�لنقعات وغرها،  و�لأزقة 
على  ي�سفي  �ليييذي  �لأميييير 

�لعودة  متعة  �ل�سيناريو 
لييلييمييا�ييسييي و��ييسييتييحيي�ييسييار 
تفا�سيلها  بييكييل  �حييد�ثييهييا 
بها  �سي�سعد  ر�سالة  وهييذه 
�حلقبة  تلك  عا�رض  من  كل 

�لزمنية.
ومل يفت �لعمري من توجيه 
�لعاملني  جلميع  �سكر  كلمة 
�لفريقني  من  �مل�سل�سل  يف 
مدير  قيييييادة  حتييت  �لد�ري 
�حمد  �لفنان  �لنتاج  �د�رة 
�يجاد  يف  و�سعيه  عبد�لله 
مييو�قييع تيي�ييسييوييير و�قييعييييية 
�ل�سبعينات  حقبة  تتناول 
و�ييي�ييسييا �لييفييريييق �لييفيينييي 

مبيي�ييسيياركيية كييوكييبيية جنييوم 
على  ومناف�ستهم  �لتمثيل 

تقدمي �د�ء متقن وحمرتف.
�ختيار  على  حر�سه  وعيين 
على  �لييرت�ثييييية  �لأعيييميييال 
يف  �ل�سائدة  �ملوجة  عك�ض 
�ملعا�رضة  لالأعمال  �لجتاه 
من  حالة  �أن  �لعمري  �كييد 
ت�سيطر  �لتي  هييي  �ل�سغف 
عييلييى �مليي�ييسيياهييدييين وهيينيياك 
وحقيقية  جيياحميية  رغييبيية 
�مل�سل�سالت  مييتييابييعيية  يف 
�لتي  و�لتاريخية  �لرت�ثية 
�لو�قع  من  �حد�ثها  ت�ستنبط 
و�ن  للحقيقية  و�لق�س�ض 
�مل�رضوع  حقه  للموؤلف  كان 
وخيالة  فكرة  ��ستخد�م  يف 
�لتي  �لدر�مية  �حلبكة  يف 
يف  حييدث  ما  وهييذ�  يطرحها 

�لغائبة«. »�لو�سية 
مييين جييهيية ثييانييييية، بيييد�أت 
تلفزيونية  جهة  ميين  �أكييرث 
حماولتها  وخليجية  حملية 
عر�ض  حقوق  على  للح�سول 
ح�رضيا  �ييسييو�ء  �مل�سل�سل 
عر�سا  �و  �سا�ستها  عييلييى 
�ملنتج  يز�ل  ما  لكن  ثانيا 
�عطاء  يف  يرتيث  �لعمري 
و�ن  �سيما  ل  �لف�سل  �لكلمة 
�لذي  �ليام«  »رحى  م�سل�سل 
�لفائت  رم�سان  يف  عر�ض 
وكبر�  �ساحقا  جناحا  حقق 
و�سعه �مام م�سوؤلية �حلفاظ 
خالل  من  �لنجاح  هذ�  على 
�لتي  �جلهة  على  �ملو�فقة 
دون  من  �مل�سل�سل  �ستعر�ض 

�ن ي�سمي �ي حمطة.

انتهاء تصوير »الوصية الغائبة« والعرض في رمضان2021

• زهرة عرفات يف �أحد �مل�ساهد

• فريق عمل �لو�سية �لغائبة مع موؤلف ومنتج �لعمل م�ساري �لعمري

شيرين عبد الوهاب
تهنئ سميرة سعيد 
بعيد ميالدها

�سرين عبد �لوهاب، قدمت �لتهنئة بدون ن�رض �سور 
جتمعها ب�سمرة �سعيد، وغردت قائلة: كل �سنة و�نت 
طيبة وجميلة وناجحة يا �أقرب �سديقة لقلبي، يا رب 

�سنة كلها �سحة وجناح و�سعادة
�سنة  كل  �سرين..  يا  �سعيد:    حبيبتي  �سمرة  وردت 
تاين  ونرجع  وب�سحة..  وبخر  طيبني  كلنا  ونحن 

نتقابل بعيد� عن �ل�ست كورونا.
�لي63  ميالدها  بعيد  �حتفلت  �سعيد  �سمرة  �أن  يذكر 
باأعياد  حتتفل  ل  �أنها  رغم  يناير،   10 و�فق   �لذي 
باأنها مل�ست  موقفها  عن  تر�جعها  وبررت  ميالدها، 
م�ساعر �حلب من جمهورها، ووجهت ر�سالة لهم عرب 

ح�سابها مبوقع تويرت.
عرب  لها  حديثة  �سورة  بن�رض  قامت  �سعيدة  �سمرة 
مع  قائلة:  عليها  وعلقت  تويرت  مبوقع  ح�سابها 
ر�ئع  هو  كم  لكن  ميالدي،  بعيد  �أحتفل  ل  عادة  �أين 
من  �لكم  هذ�  �أرى  و�أنا  ب�سعادة  مرة  كل  �أ�سعر يف  �أن 
�حلب و�مل�ساعر �ل�سادقة، من كل قلبي �أ�سكركم وكما 

متنيتم �أن �أكون بخر وب�سحة.
�لبال  ور�حيية  �ل�سحة  جميًعا  لكم  �أمتنى  و�أ�سافت: 
كل  من  و�أدعو  �جلائحة  بهذه  منر  ونحن  ا  وخ�سو�سً

قلبي �أن متر ب�سالم ون�ستعيد حياتنا.
قامت  �سعيد  �سمرة  بفن  �ملعجبني  رو�بط  �أن  يذكر 
بتنظيم عدة �حتفالت على مد�ر يوم �أم�ض، مبنا�سبة 
بعنو�ن  فيديو  مقطع  تيييد�ول  ومت  ميالدها،  عيد 
لقطات  ي�سم  �لإبييد�ع«  من  قرن  ن�سف  �سعيد  »�سمرة 
�لغنائية منذ كانت طفلة تعرف  نادرة من م�سرتها 
وتنباأ  �حلليم حافظ يف �ملغرب،  �لفنان عبد  عليها 
لها مب�ستقبل مبهر، ثم حما�سة �مللحن �لر�حل بليغ 

حمدي لتقدميها �إلى �جلمهور �لعربي. 

• �سمرة �سعيد

• �سرين عبد�لوهاب



من  ال�سابق  الأم��ة  جمل�س  يف  يحدث  كان  ما 
رفع اجلل�سات لعدم اكتمال الن�ساب والغياب 
املواطنني  من  الكثري  احبط  الع�ساء  من 
جل�سة  هناك  كانت  لقد  ال�سديد،  الأ�سف  مع 
خا�سة ملناق�سة مو�سوع يهم كل ا�رسة و�ساب 
رفع  مت  التوظيف،  مو�سوع  وه��و  كويتي 
بع�س  وغياب  الن�ساب  اكتمال  لعدم  اجلل�سة 
اجلل�سة،  واأد  مت  لقد  واحلكومة،  الع�ساء 
املجل�س،  يف  يحدث  ما  املواطن  ي�ستغرب 
اآخ��ر  لكن  امل��واط��ن��ني  م��ن  منتخب  الع�سو 
املواطن  يهم  ما  الع�ساء  بع�س  اهتمامات 
ان اهم امرين لدى  الأ�سف،  وحل م�ساكله مع 
وكالهما  والإ�سكان،  التوظيف  هما  املواطن 
اأك��ر  منها  يعاين  التي  امل�ساكل  اأه��م  م��ن 
امل�سكلة  ال�سباب،  وهم  باملجتمع  �رسيحة 
تتاأخر  وكتابكم  وكتابنا  البريوقراطية  يف 
ان  حكومي  ت�رسيح  الول  النا�س،  م�سالح 
ا�سكاين  طلب  الف   100 فوق  ال�سكان  طلبات 
تعي�س  كويتية  اأ���رسة  ال��ف   100 ان  مبعني 
وت�رسيح  التنمية،  عن  ونتحدث  بالإيجار 
اآخر ان طلبات التعيني و�سلت الى عدة اآلف، 
التنمية  واأين  املتعاقبة  احلكومات  عمل  اأين 
ون�ساأل:  للمجتمع،  والقت�سادية  الجتماعية 
عندنا  امل�ستدامة  التنمية  ت��اأخ��رت  مل��اذا 
الذي  احلكومي  الإجناز  اأين  طويلة؟  ل�سنوات 
تتحدث عنه احلكومات املتعاقبة؟ اين اخلطط 
يري  من  والثالثينية؟  اخلم�سية  احلكومية 
بالتنمية  والتطور  وال�سبعينات  ال�ستينات 
وال�سباح  الم��ريي  امل�ست�سفيات  حينه،  يف 
توقفت  لقد  طويلة،  �سنوات  منذ  وال�سدري 
التنمية امل�ستدامة �سنوات طويلة مع ال�سف، 
طويلة  �سنوات  منذ  احلالية  وامل�ست�سفيات 
مازالت علي حالها تعمل وقدمية ومتهالكة، 
وكذلك املدينة الرتفيهية التي كانت �رسحا 
م�سبوق  غري  �سياحيا  ومعلما  كبريا  ترفيهيا 
لقد  ال�سف،  مع  اغالقها  مت  والتي  باملنطقة 
يزورون  التعاون  جمل�س  بدول  ال�سقاء  كان 
الكويت لال�ستمتاع والراحة، لقد كانت هناك 
احلدائق العامة وبرامج الرتويح ال�سياحي، 
لقد وقفت عجلة التنمية والتنمية امل�ستدامة 
وهو  حرية  يف  املواطن  طويلة،  �سنوات  منذ 
وينظر  اخلليج،  بدول  احلا�سل  التطور  يري 
فيها  احلا�سل  والتطور  امل��ج��اورة  للدول 
واحلياتية  التنموية  اأو�ساعه  على  ويتح�رس 
املختلفة، لكن مع الأ�سف من �سوؤال برملاين 
جميع  اأن يف  مع  احلكومة  �سدر  ي�سيق  واحد 
اأي  وجود  عند  املتقدم  العامل  دميقراطيات 
خالف واأيا كان يتم الرجوع اإلى الفي�سل بينهم 
ينظم  الذي  الرملاين  والنظام  القانون  وهو 
العالقة بني املجل�س واحلكومة ويتم التعامل 
مع اأي خالف مهما كان نوع اخلالف اأو ال�سوؤال 
الرملان،  يف  اإدخ��ال��ه  يتم  ال��ذي  واأهميته 
عك�س احلا�سل عندنا حيث يتم ا�سغال ال�سارع 
وتكرث الت�رسيحات يف املو�سوع مع اأننا دائما 
التنفيذية  ال�سلطة  بني  التعاون  عن  نتحدث 
والت�رسيعية، لقد ترك بع�س نواب الرملان 
الت�رسيع والرقابة، ما يح�سل يعتر تهمي�سا 
قدر  هل  ال�سف،  مع  الكبري  ودوره  للمجل�س 
اأهل الكويت ومن �ساهم يف و�سع هذا ال�رسح 
وعند  والدميقراطية  الد�ستور  وهو  الكبري 
وال�سلطة  التنفيذية  ال�سلطة  بني  خالف  اأي 
والدميقراطية  الأمة  جمل�س  ان  الت�رسيعية، 
منهاج حياة و�سمام اأمان للكويت واأهله، لقد 
بداأت التنمية عندنا لكن بطيئة، لقد تاأخرنا 

كثريا فى التنمية امل�ستدامة.

بطوالت من ورق 
اأحداث  من  فيه  جرى  وما  الأ�سبوع  هذا  انت�ساف  مع 
عاملية مهمة واأحداث حملية ل تقل عنها اأهمية ب�سبب 
ما جرى يف اجلل�سة الفتتاحية التي فتحت على رئي�س 
بداأت  �سعبية  وبراكني  نريانا  الأمة   ي�سمى جمل�س  ما 
بالرتفاع غليانا وما جرى يف ذلك احلدث من انقالب 
د�ستوري يف انتخاب الرئا�سة التي ح�سد النواب عدتهم 
ورجالهم لأن مييلوا الى كفة املواطن وما مت من خيانة 
بع�س مند�سي ذلك الجتماع الذي كان يفرت�س اأن يغري 
الحتقان  ويفكك  الرتياح  ويجلب  ال�سيا�سي  امل�سهد 
م�ساكل  من  تئن  التي  ال�سعب  مكونات  من  املتنامي 
جمة تراكمت، حتى اأ�سبحت جل همة بعد اأن ا�ستخدمت 
معه نظريات الكتب ال�سيا�سية يف فن الإدارة ال�سيا�سية 
والتي عقدت ال�سفقات تلو ال�سفقات �سد ارادة ال�سعب 
الأخرية بغية اخلال�س  النتخابية  العملية  الذي جلاأ 
�سدر  على  جثمت  التي   2016 جمل�س  خمرجات  من 
ال�سعب بعد اأن اأ�ستغل ب�سكل ا�ستغالل العاطفة الوطنية 
له  ما يخبئ  يعلم  الذي ل  ال�سعب  ا�ستغلت �سد  التي 
خروجه   وبعد  ال�سعب  ذات  ليعود  املرحلة  تلك  يف 
الوباء  ب�سبب  عناها  اأ�سهر  بعد  ال�سعداء  ليتنف�س 
النتكا�سات  جمل�س  حقبة  لتنتهي  عامليا  املتف�سي 
ال�سعبية متاأمل باأن تكون انتخابات املجل�س احلايل 
اأف�سل من ما م�سى ال اأن ما جرى يف جل�سته الأولى اأدى 

الى ال�سعور باخليبة بعد اجلهد 
فزع  ال��ذي  املاطر  ال�ستوي  اليوم  ذلك  يف  والتعب 
للحال  مغريا  �سوتهم  ليكون  فزعة  املواطنون  فيه 
ال�سيا�سي  التاأزمي  بوؤر  و�سول  اأن  ال  له  و�سلوا  الذي 
ال�سيا�سي  امل�سهد  الى  وعودتهم  املجل�س  ذلك  الى 
ليكون النتقام اأ�سد واأقوى بعد ما جرى من حماولت 
جتارة  بالأزمات  يتاجرون  الذين  املوؤزمني  اأزاح��ة 
بعد  الكويتي  املواطن  حلم  لينتهي  والأج��داد  الآب��اء 
تلك الفر�شة ويعود ال�شعور بالإحباط الى متلك روح 
لرفع  القادمة  القرارات  حمور  �سيكون  الذي  املواطن 
�ستواجه  الت�سعيد واحل�سد �سد احلكومة من خالل ما 
مامل  �سعبة  �ستكون  التي  م�سريتها  يف  اإخفاقات  من 
ومعطياتها  ال�ساحة  وتقراأ  ال�سيا�سية  اللعبة  تتدارك 
فتحت  لو  التي  ال�سيا�سة  مبادئ  اأولى  وتك�سب  جيدا 
ما  فهم  يف  �سالتها  لوجدت  مليكاييل  الأم��ري  كتاب 
يقراأه  مل  اأظن  الذي  الكتاب  هذا  خالل  من  لها  يجري 
كيف  يعلمون  ول  كرث  ن��واب  ول  وزراء  �سيا�سيونا 
الأربع  ال�سنوات  خالل  جرى  وما  نظرياته  يقارنون 
املا�سية واحلالية التي ينتظرنا فيها مفاجاآت عديدة 
الأحداث  لرت�سم  ال�سيا�سي  امل�سهد  على  بظاللها  تلقي 
الرئي�س  �سمو  يتداركه  اأن  يجب  خطري  ب�سكل  القادمة 
التي  ال�سعبية  القرارات  بتفعيل  يجري  مما  ويحذر 

تر�سي ال�سعب ومتيل الى كفته ول ت�رس الدولة 
واقت�سادها ول مت�س جيوب املواطنني وحرياتهم التي 
ولدوا وهم يتنف�سون هواءها وقراءة ما جاء يف مقال 
رئي�س التحرير وهو ابن الأ�رسة احلاكمة قراءة جيدة 
حاكمة  �سلطة  من  فيها  ومن  الدولة  �سد  يوؤجج  فمن 
ي�سعد املواطن من مقرتحات  ما  ب�سحق كل  وتنفيذية 
ال�سابة  احلكومية  للقرارات  والرف�س  ال�سخط  وينمي 
يف م�سلحة املواطن وي�سنع له بطولت من ورق حتى 
يوؤجج الو�سع ال�سيا�سي ليكون هو ال�سمام الآمن الذي 

يجب اأن حت�سب له القوى ال�سيا�سية ح�ساب 
وتتجنب احلكومة اللعب معه لتك�سب وده ولأن كتاب 
ن�سحي  اأك��رر  فاين  اليوم  اأقوله  عما  حتدث  الأم��ري 
يف�رس  الذي  الكتاب  تقراأ احلكومة ورئي�سها هذا  باأن 
حالنا  ال�سيا�سي اليوم ولت�ستخل�س منه بع�س طرق 
فر�س  وال��ذي  حولها  الطوق  �رسب  ممن  التخل�س 
بع�س  معها  يفعله  ما  �سد  مهادنة  تكون  اأن  عليها 
فحتى  فيه،  يدور  وما  ال�سيا�سي  للم�سهد  موؤججي 
الإلكرتوين  الذباب  من  و�سم خبيث  طالها  »ال�ساهد« 
التي  التحرير  رئي�س  افتتاحية  بعد  له  املدفوع 
اخلبيث  الو�شم  ليكون  احلروف  على  النقاط  و�شعت 
من  ال�ساهد  وجريدة  التحرير  رئي�س  ن�سيحة  �سد 
يف  موؤخراتهم  يهزون  ممن  املدلل  الطفل  اأن�سار 
ثمنها  ودفع  رجولتهم  معاين  فقدوا  اأن  بعد  الهواء 

اأن ي�سرتيها باأبخ�س الأثمان . من ا�ستطاع 
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بايدن وإرث ترامب »الثقيل جداً«!  »2-1« الواليات المتحدة وجدل تسليم السلطة
ي��ع��د ال��د���س��ت��ور الأم���ريك���ي وال��ن��ظ��ام 
الد�ستوري الأمريكي من اأهم معامل تر�سيخ 
اأمريكا كدولة قبل اأن تتحول لدولة عظمى 
منذ  اإذ  عاملية.  م�شوؤوليات  بها  منوط 
اأ�سبحت  الثانية  العاملية  احلرب  نهاية 
العامل  اتتخابات  الأمريكية  النتخابات 
الأمريكية  ب���الدارة  تغري  ك��ل  م��ع  لأن��ه 
ن�سبيا  ال�سيا�سي  العامل  خارطة  تتغري 
ال�����رساع��ات واحل���روب بتغري  وت��ت��اأث��ر 
الدارة الأمريكية وتن�ساأ �رساعات جديدة 
وعلى   1918 �سنة  وم��ن��ذ  اأم��ريك��ا  لكن 
اأعقاب الثورة البل�سفية الرو�سية ثم قيام 
الحتاد  تفكك  حلني  ال�سوفييتي  الحتاد 
ومعياري  قيا�سي  كنموذج  نف�سها  قدمت 
والرئا�سية  النتخابية  للدميقراطية 
احلرية  وقيم  النتخابية  والدميقراطية 
م�رسب  اأم��ريك��ا  فكانت  احل��ر  وال��ع��امل 
املثل ل�سعوب العامل الآخرى يف مواجهة 
الطغيان وال�ستبداد والديكتاتورية، لكنه 
منذ وقت قريب ي�سهد العامل ولزال يرتقب 
امل�سهد النتخابي الرئا�سي الأمريكي حيث 
جرت النتخابات الرئا�سية الأمريكية وفق 

النتخابي  املجمع  وقرر  ال�سائدة   النظم 
الذي ي�سم مندوبني عن الوليات الأمريكية 
على  والت�سديق  جوبايدن  فوز  اخلم�سني 
الوليات  رئي�س  لي�سبح  د�ستوريا  فوزه 
20 يناير احلايل كذلك  املتحدة بدءا من 
جو  حق  على  �سدق  الأمريكي  الكونغر�س 
الرئي�س  لالأ�سف  ولكن  د�ستوريا  بايدن 
ورف�س  النتخابات،  نتائج  رف�س  ترامب 
املالحق الد�ستورية وحر�س منا�رسيه من 
ال�سعبويني العرقيني على العنف وح�سل 
ت�رسيعية  �سلطة  اأعلى  للكابيتول  اجتياح 
دماء  و�سالت  ووفيات  �سدامات  ووقعت 
ونهبت حمتويات وامالك �سلطة ت�رسيعية 
للنموذج  الذهنية  ال�سورة  ه��ي  ف��اأي��ن 
اأمام  ومثاله  هيبته  خ�رس  الذي  الأمريكي 
يف  لأم��ريك��ا  حجة  واأي  ال��ع��امل  �سعوب 
الدميقراطية وقيم احلرية �ستكون مقبولة 
كدولة  لأمريكا  نتطلع  نحن  اليوم  بعد 
التع�سفي  احل��دث  هذا  مثل  اإن  اإذ  عظمى 
تتجه  فو�سى  يف  باأمريكا  يزج  اأن  ميكن 
والبادة  الدمار  نحو  والعامل  بالب�رسية 

ال�ساملة.

اأمام العامل! هذا ما  لقد ف�سحنا »دونالد ترامب« 
قاله الرئي�س املنتخب جو بايدن، وقالت رئي�سة 
»يجب  لها:  مقابلة  يف  الأمريكي  النواب  جمل�س 
»دونالد  الرئي�س  لعزل  الو�سائل  كل  ا�ستعمال 
الفرتة  كانت  واإن  وليته  نهاية  قبل  ت��رام��ب« 

املتبقية غري كافية«!
ل �سك اأن ما فعله دونالد ترامب يف اآخر اأيامه يف 
اإذا جاز التعبري،  البيت الأبي�س »�رسب جنوين« 
اأن ما فعله  اإن دل على �سيء فاإنه يدل على  لكنه 
ومبغ�سيه  حمبيه  معظم  »بل  جمنون،  لإنه  لي�س 
يقولون عنه اأنه »رجل ذكي«، واإل مل يكن لي�سل 
اإلى اأعلى �سلطة يف الوليات املتحدة الأمريكية«، 
اأن الرجل مل يكن يت�رسف  اأي�سًا يدل على  اأنه  اإل 
من  بطاقم  حم��اط��ًا  ك��ان  ب��ل  نف�سه،  تلقاء  م��ن 
ال�سيا�سة  ع��امل  يف  املخ�رسمني  امل�ست�سارين 
الأمريكية، اأمثال وليام بار ومايك بومبيو ومايك 
بن�س ورودي جولياين وليند�سي غراهام وميت�س 
وكايلي  ه��ايل  ونيكي  مكارثي  وكيفن  ماكونيل 
ماكناين وجميع اأع�ساء جمل�َسي ال�سيوخ والنواب 
من اجلمهوريني الذين و�سعوا م�ساحلهم احلزبية 
والذاتية فوق م�سلحة الوطن، فقط لإنهم راهنوا 
يعني  �شقوطه  لإن  »ت��رام��ب«  �شقوط  ع��دم  على 

�سقوطهم معه وهذا ما ح�سل نتيجة حماقة اقتحام 
مبنى الكابيتول يف وا�سنطن دي. �سي.

فعندما يت�رسف هوؤلء امل�ست�سارون املخ�رسمون 
لآليات  فهمهم  على  يوؤ�رس  فهذا  الطريقة،  بهذه 
العمل ال�سيا�سي والأمني داخل اأروقة البيت الأبي�س 
يف  القرار  مراكز  من  وغريها  ه��وول  والكابيتل 
الوليات املتحدة، ورهانهم على »األعاب« ترامب 
اجلنونية، مل تاأت من عبث، بل اأتت نتيجة درا�سة 
ملوازين القوى داخل احلزب اجلمهوري واحلزب 
الدميقراطي على ال�سواء بالإ�سافة الى الدرا�سات 
وموؤ�رسات ا�ستطالعات الراأي والتي كانت تتاأرجح 
والتي  النتخابية،  العملية  انتهاء  حتى  يوميًا 
اجلمهوري  الفريق  لهذا  �سدمة  نتائجها  �سكلت 
بامتياز، وجعلت البع�س منهم يهرب من ال�سفينة 

قبل غرقها. 
والف�سيحة التي حتدث عنها جو بايدن هي اأن ترامب 
بت�رسفه هذا مع فريق عمله ك�سف واأخرج الى العلن 
على  الأمور  مع جمريات  الروؤ�ساء،  تعامل  طريقة 
م�ستوى الداخل الأمريكي وخارجها، واملالحظ اأنه 
مل يتحدث اأحد عن القتلى واجلرحى الذين �سقطوا يف 

»غزوة الكونغر�س«، ال ب�سكل عابر.
يتبع

هموم المواطنين 
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هجت  هجت  ه���اااااااااااج���ت... 
اأم�سك اأم�سك ال�سبي ل ينحا�س 

مل مت�س اإل اأيام قالئل على تويل 
حلقائبهم  ووزرائ��ه��ا  احلكومة 
با�ستقالة  تقدموا  حتى  الوزارية 
ا�ستقالتهم  وا�سعني  جماعية 
بعد  وذلك  �سموه،  ت�رسف  حتت 
بخطوة  ال��ن��واب  بع�س  اإ���س��ارة 
»ب�سم  الرئي�س،  �سمو  ل�ستجواب 
اأمداها  ما  الرحيم  الرحمن  الله 
حتى  اأعمالها  ت�ستلم  احلكومة 
ب��اإ���س��ارة  ال��ن��واب  بع�س  ت��ق��دم 

ل�ستجواب �سمو الرئي�س«.
الإ���س��الح  م��ع  كمواطنني  نحن 
الف�ساد  ومواجهة  وخ��ط��وات��ه، 
ال�سعب  ممثلي  م�سوؤوليات  من 
لفعل  �سابقة  الرئا�سة  ل�ستجواب 
غري مقنع، وهي خطوة ل �سحة 
بوخالد  �سفحة  اأن  خا�سة  منها 
يف  ول��ن��ا  نظيفة  وي���ده  بي�ساء 
اأزم��ة  يف  ال�ستطالعية  مواقفه 

عليه،  و���س��اه��د  دل��ي��ل  ك��ورون��ا 
اهتمامات  عينيه  ن�سب  وا�سعا 
ال�سعب من  املواطن واحتياجات 

�سمن اأولوياته.
ولقد ذكر جمموعة من الد�ستوريني 
اأن هذه ال�ستقالة تن�سجم مع مواد 
الد�ستور وتعتر �سكال من اأ�سكال 
امل�ساندة ت�سامنا مع �سمو رئي�س 
تقدمي  ح��ال  يف  ال���وزراء  جمل�س 
الأو�ساع  تطورات  بعد  ا�ستقالته 
ال��ع��الق��ة م��ا بني  ال��راه��ن��ة يف 
وح�سب  واحلكومة  الأم��ة  جمل�س 
العامة،  امل�سلحة  تقت�سيه  ما 
ال�ستجواب  بيان  اأن  الوا�سح 
اأ�سدر من 16 نائبا كر�سالة لإبداء 
العمل  يف  والرغبة  النية  ح�سن 
جمييييييل  ك���الاااااام  والإجن��از 
ما  معقوووووول  وك����الاااااااااام 
اأقدر�س اأقوووووووول حااااااااجة 
عنه لكن عطوا �سداح فر�سة ملدة 
على الأقل ل تقل عن �ستة اأ�سهر من 
تويل مهامه الوزارية هاااااااااجت 

يا ولد هجت.

استقالة الحكومة 

�سديق،  اإيّل  ار�سله  ق�سري،  فيديو 
�سي�سانها،  مع  دجاجة  فيه  تظهر 
الطعام،  وبقايا  احلبوب  تلتقط 

وتقدمه ل�سغارها.
جارح،  �سقر  عليها  ينق�س  وفجاأة 
مت�سلحا مبنقاره املرعب، وخمالبه 
نظرة  تلتمع  عينيه  ويف  النووية، 
�ستغدو  ثوان  فبعد  والفوز،  الفرح 
وجبة  و�سي�سانها  الدجاجة  هذه 
ثم  عال،  مبزاج  يتناولها  �سهية، 

يطري حملقا يف العاليل.
ح�ساباته  خلبطت  الدجاجة  لكن 
نف�ست  ف��ق��د  اأم��ن��ي��ات��ه،  وخ��ي��ب��ت 
كالوح�س  عليه  وانق�ست  ري�سها، 
ونتفًا  ن��ق��رًا  فاأ�سبعته  الكا�رس، 
مذهول  خائفا  فانزوى  وتخمي�سًا، 
التحول املرعب، وتراجع  من هذا 
جناحيه  مطلقا  هرب،  ثم  خائبًا، 
من  جنا  باأنه  م�سدق  غري  للريح، 

هذه التهلكة.
�سي�سانها،  الى  الدجاجة  ع��ادت 
اللقطة،  هذه  عند  امل�سهد  وانتهى 
يف  ين�سط  ب��داأ  جديدا  م�سهدا  لكن 
ما  ذهني  الى  تبادر  فقد  خميلتي، 

ومتخ�س�سون  وخراء  علماء  قاله 
ب�سفات  يتخلق  الن�����س��ان  ب���اأن 
ويكت�سب  ياأكلها،  التي  احليوانات 
اولئك  ان  يل  وب��دا  عاداتها،  من 
امامي  يقفون  واخل��راء  العلماء 
مطاأطئي الروؤو�س، فقد ثبت بطالن 
يحدث  العك�س  وهاهو  قالوه،  ما 
العرب،  الواقع، فنحن  اأر�س  على 
ل يكاد مير يوم اإل وناأكل فيه حلوم 
يف  نتفنن  بداأنا  اننا  بل  الدجاج، 
املطبوخ  فهناك  الدجاج،  وجبات 
وال�سي�س  وامل�����س��وي  وامل��ق��ل��ي 
واملقرم�س،  وامل�سّحب  ط��اووق، 
واملبهر بالفلفل، فلم ن�ستفد �سيئا 
اأي  ناأخذ  ومل  الدجاج،  طبائع  من 
ميزة من موا�سفات هذه الكائنات، 
فال نخوة تتحرك فينا حني يعتدي 
علينا املغت�سبون ول »فزعة« تثور 
يف اعماقنا عندما ي�ستبيح حرماتنا 
ال�سعاف  بنا  يلوذ  ول  املحتلون، 

حني تهب رياح املوت.
لقد اأ�سبحت هذه الأمة اخلائبة بال 
خ�سارة  يا  اأن��ي��اب.  ول  خمالب، 

الكنتاكي فيكم يا اأمة العرب.

أمة... بال مخالب
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التبرعات لسورية
اهل الكويت جبلوا على حب اخلري ومد يد 
العون ملن يحتاج، هذه املعلومة لي�ست 
جديدة وال تنح�رص مبجموعة دون اخرى، 
مر  وعلى  تاريخهم  منذ  فالكويتيون 
ال�سنني ومازالوا، عون ملن يحتاج ومن 
العربية،  �سورية  يف  واال�سقاء  ي�ستغيث 
لها  ال�سيا�سي  اال�سالم  غزو  قبل  �سورية 
فيها  االأمن  لزعزعة  الرتكية  والتدخالت 
بالدخول  للمتطرفني  ال�سماح  عن طريق 
بلد  كانت  الدولية،  حدودها  عرب  اليها 
ما  امن وامان بها من اخلريات واالرزاق 
تلك  لوال  عجاف،  طوال  ل�سنوات  يكفي 
حولتها  التي  االردوغ��ان��ي��ة  ال�سيا�سة 
ي�ساع  ا�سباح  مدينة  الى  منها  جزءا  او 
واخلراب  والدمار  واحلزن  البوؤ�س  فيها 
اجلماعات  ب��ني  مق�سمة  ع���ادت  حتى 
واالطياف والفرق، واليوم وبعد �سنوات 
عليها  املفرو�سة  االهلية  احل��روب  من 
التيار  من  اخر  جانب  يقوم  جارتها  من 
باملوؤن  اال�سقاء  مب�ساعدة  اال�سالمي 
ال�سوؤال:  ولكن  العينية  واملواد  والغذاء 
امل�ستحقة  امل�ساعدات  تلك  متر  مل��اذا 
لل�سعب ال�سوري عن طريق تركيا؟ ملاذا 

طريق  عن  الكويت  اهل  م�ساعدات  متر 
تركيا وتوزع للمحتاجني يف �سورية؟ هل 
الطريق اليهم من الكويت مرورًا برتكيا 
اململكة  من  العبور  ان  ام  واقرب  اق�رص 
العربية ال�سعودية واالردن �سعب مناله؟ 
وهل االجواء ال�سورية اجلوية مغلقة يف 
اعتقد  ال  انا  اخلريية؟  م�ساعداتنا  وجه 
الكويتيني يف  االخوة  ان  اتوقع  ذلك وال 
�سيا�سية  اه��داف  لهم  اخلريية  اللجان 
بتلك  �سيا�سيًا  او  اقت�ساديًا  تركيا  لدعم 
حق  ه��ي  ال��ت��ي  العينية  امل�����س��اع��دات 
لال�سقاء يف �سورية، وال اعتقد ان هناك 
او  يعتقد  كما  االدوار  تبادل  من  نوعا 
�سيا�سية  دينية  جمموعة  البع�س،  يقول 
جتمع  اخ��رى  وجمموعة  وت��دم��ر  تقتل 
املال لت�سمد وت�ساعد املحتاجني بجزء 
كلها  دفعت  التي  امل�سلمني  ام��وال  من 
قر�س  منه  يوؤخذ  ان  دون  الله  �سبيل  يف 
االموال  دفعت  النا�س  جهة،  الي  احمر 
تلك  تنفقوا  فال  لله  التربعات  وقدمت 
االموال على دعم من كان �سببًا رئي�سيًا يف 
ال�سوري  ال�سعب  وت�رصيد  �سورية  تدمري 

العزيز.

نرجو تمديد فترة اإلعفاء 
من الفحص الفني 

�سوؤالك  كمثل  لي�س  تعالى  الله  �سوؤالك 
اأهنت  فرمبا  اأجنا�س،  النا�س  الأن  النا�س 
لئيم  عند  حاجتك  تكون  عندما  نف�سك 
فمن  اخلالق  الله  اأما  قبيحا،  ردا  فريدك 
�ساأل،  ما  اأع��ط��اه  �سادقة  بنية  ي�ساأله 
وحقق له ما يريد، ويف ذلك يقول �سامل 

بن عمرو املعروف ب�سلم اخلا�رص:
اإذا اأذن الله يف حاجة

اأتاك النجاح على ر�سله
فال ت�ساأل النا�س من ف�سلهم

ولكن �سل الله من ف�سله
اأما البيت االأول فيقوله ال�ساعر اجلاهلي 
من  يبدو  الذي  االأ�سدي  االأبر�س  بن  عبيد 
معنى بيته اأنه كان موحدا الأنه يقول بعد 

ذلك:
الله لي�س له �رصيك

عالم ما اأخفت القلوب
وكل ذي غيبة يوؤوب

وغائب املوت ال يوؤوب
بالله يدرك كل خري

والقول يف بع�سه تلغيب
اأن  وقد تبني لنا مبا ال يدع جماال لل�سك 
�ساعرنا من املوحدين ومل يكن م�رصكا، 
عدها  م�سهورة  ق�سيدة  من  االأبيات  وهذه 
املعلقات  �سعره واحدى  اأجود  قتيبة  ابن 
ال�سبع ويعد هذا ال�ساعر من قدماء �سعراء 
وابن  االأ�سفهاين  له  ترجم  وقد  اجلاهلية 
اأنه  على  اتفقوا  وق��د  قتيبة  واب��ن  �سالم 
بن  عامر  بن  ج�سم  بن  االأبر�س  بن  عبيد 
االأ���س��دي،  ثعلبة  بن  احل��ارث  بن  مالك 
اأحد  يعرف  مل  ولقدمه  زياد،  اأبا  ويكنى 
طويال  عمرا  عا�س  وقد  ميالده،  تاريخ 
وكان فار�سا �سجاعا و�ساعرا مفلقا و�سيدا 
بال  اأ�سد  �ساعر  وهو  العرب  �سادات  من 
وح�سافة  العقل  برجاحة  ومتيز  مدافع، 
والدراية  واخل��ربة  النظر  وبعد  ال��راأي 
�سعره  البديهة، وكان يح�س يف  و�رصعة 
على حميد اخل�سال وال�سيم، ومن �سعره 

ال�سائر امل�سهور:
طاف اخليال علينا ليلة الوادي

من اأم عمرو ومل يلمم مليعاد
اإين اهتديت لركب طال �سريهم

يف �سب�سب بني دكداك واأعقاد
يكلفون �رصاها كل يعملة

مثل املهاة اإذا ما احتثها احلادي
اأبلغ اأبا كرب عني واخوته

قوال �سيذهب غورا بعد اإجناد
الأعرفنك بعد املوت تندبني

ويف حياتي ما زودتني زادي
فاخلري يبقى واإن طال الزمان به

وال�رص اأخبث ما اأوعيت من زاد
يا عمرو ما طلعت �سم�س وال غربت

اإال تقرب اآجال مليعاد
يا عمرو ما راح من قوم وال ابتكروا

اإال وللموت يف اآثارهم حادي
باأمر  القتل  ال�ساعر  هذا  نهاية  وكانت 
لدخوله  ال�سماء  ماء  بن  املنذر  امللك 
ال�رصقي  رواية  وهذه  بوؤ�سه  يوم  احلرية 
بن القطامي وق�سة مقتله مذكورة يف كتاب 

االأغاين بتمامها. واأكتفي مبا ذكرت.

اأ�سدر نائب رئي�س الوزراء وزير الداخلية ال�سابق 
املنتهية  املركبات  جميع  باإعفاء  يق�سي  ق��رارًا 
التاأمني منذ تاريخ 2020/3/12 من الفح�س الفني 
حتى اإ�سعار اآخر ب�رشط اأن ي�ستخرج مالك املركبة 
قرار  ت�سمن  وقد  مدة عام،  املفعول  �ساري  تاأمينًا 

االإعفاء من الفح�س الفني االآتي: 
� بعد االطالع على املر�سوم بقانون رقم 76/67 يف 

�ساأن املرور وتعديالته. 
بالالئحة   1976/81 رقم  ال��وزاري  القرار  وعلى   �

التنفيذية لقانون املرور وتعديالته. 
اجتماعه  يف  املتخذ  ال��وزراء  جمل�س  قرار  وعلى   �

املنعقد بتاريخ 2020/3/11. 
� وعلى كتاب وكيل الوزارة امل�ساعد ل�سوؤون املرور 
 2020/5/14 املوؤرخ   20547401 رقم  والعمليات 

ومرفقاته. 
� وبناء على عر�س وكيل الوزارة. 

التي   � املركبات  اأنواع  جميع  تعفى   :1 مادة  قرر: 
اإجازات ت�سيريها اعتبارا من 2020/3/12 �  انتهت 
اآخر ب�رشط تقدمي  اإ�سعار  الفني وحتى  الفح�ص  من 

وثيقة تاأمني �سارية املفعول ملدة �سنة. 
مادة 2: على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتبارا 

من تاريخ �سدوره وين�رص باجلريدة الر�سمية. 
وقد جاء هذا القرار ت�سهيال للمواطنني واملقيمني 
»كورونا«  فريو�س  جائحة  واأو���س��اع  ظ��روف  يف 
وزارة  تعلن  ومل  منه  ننته  مل  وال��ذي  امل�ستجد 
اإلى  االنتقال  عن  ال���وزراء  جمل�س  وال  ال�سحة 
طبيعتها  اإلى  احلياة  عودة  من  اخلام�سة  املرحلة 
ا�ستنادا  وبهذا اخل�سو�س جاء هذا القرار ال�سابق 
املركبات  ع��دد  اأن  اإل��ى  ت�سري  اإح�سائيات  اإل��ى 
ت�سيري  رخ�س  جتديد  من  اأ�سحابها  يتمكن  مل 
اإلى  املا�سي  العام  يف  و�سلت  والتي  املركبات 
قرارات  تداعيات  نتيجة  مركبة  األف   50 من  اأكرث 
القرار  اأن  يعني  وه��ذا  والكلي  اجلزئي  احلظر 
كانت  التي  واالزم���ة  ال�سغط  نتيجة  �سدر  ق��د 
عند  والعمليات  امل��رور  �سوؤون  قطاع  �ستواجه 
من  الفح�س  و�رصكات  الفني  الفح�س  اإدارات  فتح 
خا�سة  حتمله،  ي�سعب  وال��ذي  ال�سديد  الزحام 
بني  ترتاوح  فرتة  ي�ستغرق  مركبة  اأي  فح�س  اأن 
ال�سعب  من  ان��ه  يعني  ما  وه��و  دقائق،  و10   5
باالإجراءات  االلتزام  مع  املركبات  جميع  فح�س 
املركبات  اإلى  وباالإ�سافة  الوقائية،  والتدابري 
املا�سي  العام  ت�سيريها  �سالحية  تنتهي  التي 
قرار  من  واملقيمون  املواطنون  منها  ا�ستفاد  وقد 
قطاع  على  واجلهد  الوقت  اخت�رص  الذي  االعفاء 

والعمليات.  املرور  �سوؤون 
من  واالع��ف��اء  ال�سماح  ف��رتة  متديد  نرجو  لذلك 
الفح�س الفني وذلك لتجديد دفاتر املركبات دون 
واأنظمة  واللوائح  بالقوانني  بااللتزام  االخ��الل 
االمن وال�سالمة، فخطوة االعفاء جديرة باالهتمام 
وبالتمديد يف هذه الظروف واالأو�ساع ال�ستغالل هذه 
الفر�سة الإعادة مراجعة اآلية العمل بالفح�س الفني 
املركبات  جميع  فح�س  قرار  �سدور  بعد  وخا�سة 
تذلل  بخدمات  التقدم  دون  االعفاء  مدة  وانتهاء 
اجلهد وتخت�رص الوقت واالنتقال اإلى مرحلة جديدة 

ال�ستخراج رخ�س ت�سيري املركبات اإلكرتونيا. 
اخل��دم��ات  ت��وف��ري  �����رصورة  ذل���ك  ع��ل��ى  ون�سيف 
ووجوده  الرتاخي�س  من  ق�سم  للمركبة  امل�ساحبة 
اإلى  احلاجة  دون  الفني  الفح�س  موقع  نف�س  يف 
البحث عن مركز خدمة اأخرى لالنتهاء من املعاملة 
وال�ستخراج دفرت للمركبة بعد االنتهاء من الفح�س 
اال�ستثنائية  واالأو�ساع  الظروف  هذه  ظل  الفني يف 
التطوير  قيد  هي  والتي  املتهالكة  وال�����س��وارع 
املواقف  هذه  يف  التقدير  الواجب  فمن  والعمل، 
واملقيمني  املواطنني  ومراعاة  والت�سهيل  واحلالة 
وخمالفة  بالتجاوزات  ال�سماح  يعني  ال  وه��ذا 
القانون فهناك دوريات تابعة للمرور لها دور يف 
حترير املخالفات على املركبات عند عدم االلتزام 
ال�رصكات  على  الفني  الفح�س  عمل  اقت�سار  وميكن 
ت�سغيل  اإل��ى  احلاجة  دون  املخالفة  واملركبات 
اإلى  ومنا  الفني،  للفح�س  اإ�سافية  واق�سام  مراكز 

امل�سوؤولني مع جزيل ال�سكر والتقدير. 
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ال تستثِن أحداً اجعل لك مستشاراً من أهل الخبرة
ْ ِل اأَْمِري. َواْحُلْل  ْدِري. َوَي�رِصرّ ْح ِل �سَ قال تعالى »رِبرّ ا�رْصَ

�َسايِن. َيْفَقُهوا َقْوِل«. – »�سورة طه 28-25«. ن ِلرّ ُعْقَدًة ِمرّ
اذهب الى فرعون انه طغى وجتاوز حدوده، فتقبل �سيدنا 
اولها  طلبات،  عدة  الله  من  وطلب  االلهي  االمر  مو�سى 
و�سرب  �سدر  �سعة  له  ليكون  وذلك  �سدره  له  ي�رصح  ان 
االمر  له  يي�رص  ان  والثاين  الغ�سب،  �رصيع  كان  النه 
الدماء  ان فرعون طاغية وكان ي�سفك  ا�سباب منها  لعدة 
واي�سا قتل �سيدنا مو�سى احد اعوان فرعون فكان مطلوبا 
بدخول  االلهية  الر�سالة  يحمل  اي�سا  ولكونه  لالعدام، 
ان يحل عقدة من  والثالثة  الله،  دين  وا�سحابه  فرعون 
ل�سانه اذ انه يف ال�سغر اكل اجلمر بدل التمر حني اختربه 

فرعون.
حني  له،  ووزي��را  وم�ست�سارا  عونا  يطلب  بعدها  وجاء 
ال�سالم  ان يكون اخوه �سيدنا هارون عليه  الله  طلب من 
ميلك  ال�سالم  عليه  مو�سى  �سيدنا  كون  املهمة،  يف  معه 
كل �سيء ما عدا ما طلبه من الله فاأراد ان يكملها باأخيه 

امل�ست�سار »الوزير«.
الله،  وكليم  والر�سول  االمام  هو  مو�سى  �سيدنا  واالآن، 
»التف�سري  التدريب  جم��ال  يف  اخلبري  امل��درب  ويعني 
للقيا�س فقط«، و�سيدنا هارون هو امل�ست�سار الذي يعاون 

�سيدنا مو�سى على ما يريد الو�سول اليه.

اإن االخذ با�ست�سارة احد ما ال يعني االخذ بالراأي الكامل، 
النه  البالغ،  العاقل  ل�ساحبه  يرجع  النهائي  فالقرار 
امل�ست�سار  او  املر�سد  ولكن  يريد طرحه،  امل�سوؤول عما 

له خما�سيات الفوائد وهم:
1 - انه من ي�سع املراآة امامك لرتى نقاط ال�سعف والقوة 

التي لديك.
2 - ينقل العلم واملعرفة لك.

3 - ي�ساندك يف التفكري املنطقي عند ال�سغوط.
ب�سكل  تراها  ال  التي  لالمور  منظورك  توجيه  يعيد   -  4

كامل او مغلوطة.
5 - ير�سم لك الطريق ويطرح االفكار وير�سدك للحلول.

اهل  من  م�ست�سارا  لك  اجعل  معادلة  عن  نتحدث  وهنا 
اخلربة وهي :

�سع مر�سدا خا�سا + �سع لك من يوجهك + قرر بطريقتك = 
انارة الطريق ال�سحيح لك.

وهذه القاعدة الثامنة يف موا�سفات املدرب عال االأداء 
.HPT

هذا هو تف�سري اجعل لك م�ست�سارا من اهل اخلربة، ف�سوؤال 
لكم، متى تريدون ان تنريوا طريقكم؟ 

يِف  »َو�َساِوْرُهْم  العزيز  كتابه  يف  وتعالى  �سبحانه  قال 
ِه«. » اآل عمران - 159«. ْل َعَلى الَلرّ ااْلأَْمِر  َفاإَِذا َعَزْمَت َفَتَوَكرّ

اأحدا  ت�ستثن  يرحلون، ال  ت�ستثنيهم  من  دائما 
من  مت��ام��ا  واع��ل��م  يغيب،  ال  ي��رح��ل،  ال  حتى 
عنك،  م�سغول  فهو  متقطع،  وح�سوره  يرحل، 
اأحدا،  تنبه  ال  اآخر،  ب�سخ�س  اأو  كثرية،  باأمور 
�سيبحث  يدلك،  يريدك،  من  اأحدا،  ت�ستجدي  وال 
الفر�س  �سيخلق  معك،  ليكون  ويخطط  عنك، 
الظروف تتجه له، ال حتزن، عدم تقبل  ويجعل 
اأنت لهم، لي�س  من حتب، لك، مبقدار ما حتبه 
بنف�سك  ان�سغل عنه  لعلها خرية،  العامل،  نهاية 
اآخر بديال له، حتى  وقو ذاتك، ال تخلق �سخ�سا 
جروح  اأم��ام  نف�سك،  وجتد  اخليبات،  ترتاكم  ال 
على  وتعيق  وتزعجك،  وتوؤملك،  ت��دوي  كثرية 
املحبة  �سيء،  كل  لنف�سك  كن  �سدقني  م�ساعرك، 
قبول وترا�س، وجتاذب باالهتمام، ال جتعل من 
جمامالته، م�سكنا لك باأنه يحبك، ال هو يحرتمك 
فقط، وال تطل االنتظار، وكما قال االأمري ال�ساعر 

خالد الفي�سل: 
ال يطول غيابك ثم ناأخذ عليه

لو حترك فوؤادك بالهوى ما تغلى

من يسأل الناس يحرموه
ول وسائل اهلل ال يخيب �سلمان  بن  حممد  االأمري  �سمو   اأطلق 

م�رصوع  ال�سعودية  العربية  اململكة  عهد 
مدينة »ذا الين« يف »نيوم Neom« وي�سم 
مرتابطة  اإدراك��ي��ة  جمتمعات  امل�����رصوع 
امتداد  على  اال�سطناعي  بالذكاء  ومعززة 
منوذجًا  امل�����رصوع  ه��ذا  ويعد  ك��م   170
املجتمعات  عليه  تكون  اأن  ميكن  مل��ا 
احل�رصية م�ستقبال، وخمطًطا يكفل اإيجاد 
التوازن للعي�س مع الطبيعة يف بيئة بال 
�سو�ساء اأو تلوث، وخالية من املركبات 

واالزدحام.
و�ستعمل مدينة »ذا الين« على حتقيق اأهداف 
وروؤية اململكة 2030 على �سعيد التنويع 
االقت�سادي من خالل امل�ساهمة باإ�سافة »48 
املحلي  الناجت  اإلى  اأمريكي«  دوالر  مليار 
االإجمال بحلول عام 2030م. باال�سافة اإلى 

توفري 380 األف فر�سة عمل.
باالعتماد  الين«  »ذا  مدينة   اإدارة  و�سيتم 
اال�سطناعي  الذكاء  تقنيات  على  الكامل 
الوقت  وتوفري  التوا�سل  عملية  لت�سهيل 
واجلهد االإن�ساين وتقدمي  اخلدمات بكفاءة 

وجودة عالية.
العربية  باململكة  ل��الأ���س��ق��اء  ن��ب��ارك 

ال�سعودية

من  وال��ت��ي  الي���ن«  »ذا  مدينة  م�����رصوع 
خاللها يتم اإعادة تعريف مفهوم التنمية 
جمتمعات  تطوير  خ��الل  م��ن  احل�رصية 

يكون فيها االإن�سان حمورها الرئي�سي،
وقد قارنت يف مقال �سابق بني م�رصوعي 
»مدينة احلرير« بالكويت وم�رصوع »نيوم« 
باأن  وذكرت  ال�سعودية  العربية  بامللكة 
العربية  باململكة   Neom نيوم  م�رصوع 
ال�سيا�سي  بالدعم  حظي  قد  ال�سعودية 
العهد  ول  قبل  من  والرعاية  وامل��ال 
بن  حممد  االأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
�سلمان وموؤ�س�سات املجتمع املدين، اإال اأن 
م�رصوع مدينة احلرير والذي بداأ التفكري 
يواجه  زال  ال  عامًا   15 من  اأكرث  قبل  به 
والفنية  االداري���ة  العقبات  من  الكثري 

واملعوقات ال�سيا�سية والبريوقراطية!
امل�رصوعني  هذين  دع��م  يتم  اأن  اأمتنى 
كافة  م��ن  واحل��ي��وي��ني  اال�سرتاتيجيني 
املجتمع  وموؤ�س�سات  احلكومية  اجلهات 
اإجنازهما  يف  التاأخري  اإن  حيث  امل��دين 
تعطيل للم�ساريع التنموية الرائدة وقتل 
دول جمل�س  منظومة  واالإب��داع يف  للتميز 

التعاون اخلليجي.
ودمتم �ساملني.

قانون

محمد عبدالرضا دشتي
إشراقة

منال البغدادي
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خارجية
شؤون

غوتيريش حدد خطوات
وقف إطالق النار بليبيا

»اليونيفيل«: الجيش اإلسرائيلي 
اعتقل راعيًا لبنانيًا

»األوروبي« يحذر من تعقيد جهود 
السالم في اليمن

اندريا  اليونيفيل  باإ�سم  الر�سمي  الناطق  اأعلن 
يف  راعيا  اعتقل  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  اأن  تيننتي 
الأزرق  اخلط  من  بالقرب  ب�سطرة  منطقة  حميط 
اجلي�ش  اليونيفيل  اأبلغت  وق��د  لبنان،  جنوب 

اللبناين بالأمر.

�ستيفانو  اللواء  لليونيفيل  العام  القائد  ويجري 
اإط��اق  لتاأمني  بالطرفني  ات�سالت  ك��ول  دي��ل 
ماب�سات  لك�سف  حتقيقا  و�سيفتح  الراعي  �رساح 
احلادث، مبا يف ذلك املكان الدقيق الذي مت فيه 

الرجل. اعتقال 

يف بروك�سل حذر الحتاد الأوروبي، من اأن ت�سنيف 
منظمة  اليمن  يف  الله  اأن�سار  جلماعة  وا�سنطن 
اإرهابية، �سيوؤدي اإلى تعقيد جهود الأمم املتحدة 

للو�سول اإلى ت�سوية للنزاع يف الباد.
الت�سنيف  هذا  اأن  له،  بيان  يف  الحت��اد  واأو�سح 
الدبلوما�سي  التوا�سل  تعقيد  اإل���ى  ���س��ي��وؤدي 

ال�رسوري مع اأن�سار الله، وعمل املجتمع الدويل 
على الق�سايا ال�سيا�سية والإن�سانية والتنموية.

تاأثري  اإزاء  خا�ش  ب�سكل  قلقه  عن  الحتاد  واأعرب 
هذا القرار على الو�سع الإن�ساين يف اليمن، الذي 
متمثا يف  و�سيكا  خطرا  الراهن  الوقت  يف  يواجه 

جماعة وا�سعة النطاق.

اأم��ني ع��ام الأم��م املتحدة  ح��دد 
حزمة  غوتريي�ش،  اأنطونيو 
و�سفها  ال��ت��ي  اخل���ط���وات  م��ن 
التو�سل  اأج��ل  من  بال�رسورية 
اإط��اق  لوقف  دائ��م  اتفاق  اإل��ى 
الذي  وال��دور  ليبيا،  يف  النار 
الأممية  البعثة  توؤديه  اأن  ميكن 
يف هذا البلد متهيدا حلل �سيا�سي 

�سامل.
وقال غوتريي�ش يف تقرير مقدم 
ب�ساأن  الأمن  جمل�ش  اأع�ساء  اإلى 
مبلف  املتعلقة  التطورات  اآخر 
اإطاق  وقف  اإن  الليبية،  الأزمة 
يحتاج  ليبيا  يف  الدائم  النار 
يكون  اأن  اإل��ى  ���س��يء،  ك��ل  قبل 
عامة  ومن  الأط��راف  من  مقبول 

الليبيني، كما يتطلب اأي�سا دعما 
الإقليمية  املعنية  اجلهات  من 

والدولية.
على  اأي�سا  يجب  اأن��ه  واأ���س��اف 
تتقيد  اأن  الأع�ساء  الدول  جميع 
تقيدا تاما بحظر توريد الأ�سلحة 
املفرو�سة  الأخرى  وباجلزاءات 

من جمل�ش الأمن.

من  ال�سودان،  اإثيوبيا  ح��ذرت 
ا�ستمرار  اإزاء  ���س��ره��ا  ن��ف��اد 
الع�سكري  احل�سد  يف  جارتها 
متنازع  ح��دودي��ة  منطقة  يف 
فتيل  نزع  حم��اولت  رغم  عليها 

التوترات بالدبلوما�سية.
وزارة  با�سم  املتحدث  وق���ال 
اخلارجية الإثيوبية دينا مفتي، 
ال�����س��وداين  اجل��ان��ب  اأن  ي��ب��دو 
على  امل��وق��ف  لي�سعل  ي�سبق 
تعمل  باده  اأن  م�سيفا  الأر���ش، 

بالدبلوما�سية.
ال�سوداين  الإع��ام  وزي��ر  وك��ان 
احلكومة،  با�سم  وامل��ت��ح��دث 
في�سل حممد �سالح، قد قال يف 
تريد  ل  ب��اده  اإن  �سابق،  وقت 

قواتها  لكن  اإثيوبيا،  مع  حربا 
�سرتد على اأي عدوان.

اأم�ش  م�ساء  اخلرطوم  الى  عاد 
اإب��راه��ي��م جابر  ال��ف��ري��ق رك��ن 
النتقايل  ال�سيادة  جمل�ش  ع�سو 
ت�ساد  لدولة  ر�سمية  زيارة  بعد 

ا�ستغرقت يوما واحدًا.
�سوت  مكتب  م��دي��رة  ون��ق��ل��ت 
نهلة  ال�����س��ودان  يف  ال��ع��رب 
عبدالوهاب عن وزير اخلارجية 
قوله  الدين  قمر  عمر  املكلف 
الت�سادية  القيادة  اإطاع  مت  اإنه 
وما  ال�سودان  يف  الأو�ساع  على 
ال�رسقية  احل��دود  على  يحدث 
ف�سًا عن �سري عملية ال�سام يف 
اجلانب  ان  مو�سحا   دارف��ور، 

كبريَا  تفهمَا  اأب��دى  الت�سادي 
ال�سودان. لق�سايا 

طالبت  اآخ��ر  �سوداين  �ساأن  ويف 
من  تع�سفيًا  املف�سولني  جلنة 
اإلغاء  امل��دين،  الطريان  �سلطة 
قانونية  جلنة  وت�سكيل  القرار 
عمليات  حول  للتحقيق  م�ستقلة 

الف�سل.
�سامي  اللجنة  رئي�ش  وك�سف 
حممد الأمني، عن الطريقة التي 
يف  الفنية  الكوادر  ف�سل  بها  مت 
قبل  من  امل��دين  الطريان  �سلطة 
م�سيفا  التمكني،  اإزال���ة  جلنة 
بال�سلطة  املكونة  اللجنة  اأن 
لي�ش لها علم مبا حدث ومل يتم 

م�ساورتها.

•  اآثارت الدمار

•  عنا�رس من اجلي�ش ال�سوداين

•  الأ�رسى الفل�سطينيون

لدعم  الدولية  الهيئة  ا�ستعر�ست 
الفل�سطيني،  ال�����س��ع��ب  ح��ق��وق 
الأرا�سي  يف  الإن�سان  حقوق  حالة 
العام  خال  املحتلة  الفل�سطينية 
األ��ف��ني وع�����رسي��ن، م�����س��رية اإل��ى 
م�ستوى  على  الأ���س��واأ  ال��ع��ام  اأن��ه 
تعر�ش  التي  اجل�سمية  النتهاكات 

لها الفل�سطينيون.
التي  النتهاكات  الهيئة  وعر�ست 
جراء  الفل�سطينيون،  لها  تعر�ش 
الحتال  وقيود  �سيا�سات  ا�ستمرار 
�سيا�سة ممنهجة  اإطار  يف  واإدارات��ه 

تتنكر حلقوق ال�سعب الفل�سطيني.
حما�ش  حركتا  ���س��ددت  ذل��ك  اإل��ى 
���رسورة  على  ال�سامي  واجل��ه��اد 
ا�ستعادة  خ��ط��وات  يف  ال�ستمرار 
اإلى  للو�سول  الفل�سطينية  الوحدة 
ا�سرتاتيجية وطنية كفاحية موحدة 
ال�ساملة  امل��ق��اوم��ة  ق��اع��دة  على 
الكفيل  الوطني  اخليار  باعتبارها 
الفل�سطيني  ال�سعب  اأهداف  بتحقيق 

وم�ساحله العليا.
العا�سمة  يف  ال���وف���دان  وب��ح��ث 

ال��ق��ط��ري��ة ال���دوح���ة ال��ت��ط��ورات 
النق�سام  اإن��ه��اء  مبلف  املتعلقة 
النتخابات  اإج���راء  ق��اع��دة  على 
و�سبل  ال��ث��اث��ة،  مب�ستوياتها 
ملواجهة  الوطنية  اجلبهة  تقوية 
حماولت  من  اخلطرية  التحديات 

ت�سفية الق�سية الفل�سطينية
وجددت وزيرة ال�سحة الفل�سطينية 
املجتمع  مطالبتها  الكيلة،  مي 
ال����دويل وامل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة 
وحماية  للتدخل  والإن�����س��ان��ي��ة 
�سجون  يف  الفل�سطينيني  الأ���رسى 
خ�سو�سًا  الإ�رسائيلي،  الحتال 
تف�سي  ظ��ل  يف  م��ن��ه��م،  امل��ر���س��ى 
على  وال�سغط  ك��ورون��ا،  فريو�ش 
عن  ل���اإف���راج  الح��ت��ال  �سلطات 
ال�ّسن  وك��ب��ار  امل��ر���س��ى  الأ�����رسى 
اللقاح  باإعطاء  الحتال  واإل���زام 
امل�����س��اد ل��ف��ريو���ش ك��ورون��ا لهم 

باإ�رساف جلنة دولية حمايدة.
بيان  يف  الكيلة،  الوزيرة  واأ�سارت 
�سحايف، �سباح اأم�ش، الى اأن تراجع 
امل�ساب  لاأ�سري  ال�سحية  احلالة 

خملوف  با�سل  ك��ورون��ا  بفريو�ش 
طولكرم،  �سيدا يف  بلدة  من  عجاج 
ت�ستلزم تدخًا عاجًا لتدارك الو�سع 

ال�سحي لاأ�رسى يف ال�سجون.
اإ���رسائ��ي��ل  اإم��ع��ان  اإن  وت��اب��ع��ت، 
الأ���رسى  بحق  الطبي  اإهمالها  يف 
اجلائحة  تف�سي  ظل  يف  خ�سو�سًا 
الأ���رسى  بقتل  ق��رار  مبثابة  يعد 

ببطء.
حلقوق  الإ�رسائيلي  املركز  واأطلق 
املحتلة  الأرا����س���ي  يف  الإن�����س��ان 
على  الأول�����ى  ل��ل��م��رة  »بت�سيلم« 
ف�سل عن�رسي  دولة  اإ�رسائيل و�سف 
»اأبارتهايد«، م�سددا على اأن و�سفها 
للواقع  ميت  ل  دميقراطية  باأنها 

ب�سلة.
وقال املركز اإن النظام الإ�رسائيلي 
تفوق  واإدام���ة  حتقيق  اإل��ى  ي�سعى 
من  املمتدة  امل�ساحة  يف  يهودي 
الأبي�ش،  البحر  اإل��ى  الأردن  نهر 
فل�سطني  اأر����ش  اإل���ى  اإ���س��ارة  يف 

التاريخية.
وذك������رت امل��ن��ظ��م��ة احل��ق��وق��ي��ة 

الإ�رسائيلية اأنه يف كل املنطقة التي 
ت�سيطر عليها اإ�رسائيل داخل اأرا�سي 
الغربية  ال�سفة  ويف   1948 ع��ام 
هناك  غزة  وقطاع  القد�ش  و�رسقي 
ناظم  مبداأ  وفق  يعمل  واحد  نظام 
تفوق  واإدام����ة  حتقيق  ه��و  واح���د 
جماعة »اليهود« على جماعة اأخرى 

»اأي الفل�سطينيني«.
اإ�رسائيليون �سباح  واأقدم م�ساحون 
م�سح  اع��م��ال  اإج����راء  على  اأم�����ش 
امل�سجد  ب��اح��ات  يف  وق��ي��ا���س��ات 
ال�سخرة  قبة  �سحن  ويف  الأق�سى 
حتت حماية �رسطة الحتال وو�سط 

حالة من التوتر ال�سديد. 
اأي  وم��ن��ع��ت ���س��ل��ط��ات الح���ت���ال 
القدمية  البلدة  خ��ارج  من  مواطن 
امل�سجد  اإلى  بالدخول  القد�ش  من 
الغ��اق  م�ستغلة  ك��ورون��ا  بحجة 
الوقائع  تغيري  اأجل  من  املوجود 

على الأر�ش.
التي  الأولى  املرة  اأنها  الى  ي�سار 
بلدية  من  م�ساحون  فيها  يتجراأ 

الحتال بالقيام مبثل هذا الفعل.

»حماس« و»الجهاد« تدعوان الستراتيجية كفاحية موحدة

وزيرة الصحية الفلسطينية تطالب العالم 
بحماية األسرى في سجون االحتالل

استشهاد 5 جنود في غارات إسرائيلية شرق البالد

الجعفري: مساءلة الدول الداعمة 
لإلرهاب في سورية

الخرطوم: ال نريد حربًا مع أديس أبابا

تحذير إثيوبي للسودان: 
صبرنا ينفد الدائم لدى  �سورية  طالب مندوب 

اجلعفري  ب�سار  املتحدة  الأم��م 
الداعمة  الدول  م�ساءلة  ب�رسورة 
ل��اإره��اب يف ب���اده، واإل��زام��ه��ا 
بوقف انتهاكاتها للقانون الدويل 

وميثاق الأمم املتحدة.
عدم  اأن  على  اجل��ع��ف��ري  و���س��دد 
ا�سطاع جمل�ش الأمن مب�سوؤولياته 
الإرهابيني  ي�سجع  ال�ساأن  بهذا 
ورع��ات��ه��م ع��ل��ى ال��ت��م��ادي يف 
جرائمهم، وهو ما طرحه يف بيان 
خال  الأمن  جمل�ش  لرئا�سة  قدمه 

اأم�ش، حول تهديد الأعمال  جل�سة 
وال�سلم  الأم���ن  على  الإره��اب��ي��ة 

الدوليني.
تقوم  ���س��وري��ة  اأن  ال���ى  ول��ف��ت 
�سعبها  حلماية  مب�سوؤولياتها 
وح�ساراتها  املنفتحة  وثقافتها 
حماولت  من  والغنية  املتعددة 
الإرهاب،  يد  على  والإلغاء  القتل 
تعزيز  اإلى  ال��دوام  على  وت�سعى 
اجلهود الدولية امل�سرتكة الرامية 
الذي ميثله  التهديد  على  للق�ساء 
الإرهاب لاأمن وال�سلم الدوليني.

ال�سوري  املر�سد  اأعلن  ذلك  اإلى 
�سوريني  جنود  خم�سة  ا�ست�سهاد 

بغارات اإ�رسائيلية �رسق �سورية.
لاأنباء  العربية  الوكالة  وذكرت 
»�سانا« اليوم اأن عدوانًا اإ�رسائيليًا 
ال��زور  دي��ر  يف  مناطق  ا�ستهدف 

والبوكمال. 
م�سدر  ع��ن  ال��وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 
ه��وي��ت��ه  ت��ك�����س��ف  مل  ع�����س��ك��ري 
اأن���ه ف��ج��ر ال��ي��وم ق���ام ال��ع��دو 
على  جوي  بعدوان  الإ�رسائيلي 

املذكورة املناطق 

رو�سية  تقارير  اأف���ادت  ب��دوره��ا 
ي�سبح  ب��اأن  الحتمالت  بتنامي 
حرب  �ساحة  ال�سوري  اجل��ن��وب 
بني اإ�رسائيل وايران يف عام األفني 

وواحد وع�رسين. 
تغيري  اأن  اإل��ى  حمللون  واأ���س��ار 
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  الإدارة 
جو  املنتخب  الرئي�ش  وو�سول 
بايدن اإلى البيت الأبي�ش يتطلبان 
جديدة  �سبل  اإيجاد  اإ�رسائيل  من 
العودة  خماطر  تقليل  �ساأنها  من 

املحتملة اإلى التفاق النووي.

•  الإرهاب... مازال م�ستمرًا
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خارجية
شؤون

الفرن�سية  الطائرات  حاملة  اأّن  باري�س،  اأعلنت 
�سارل ديغول �ستنّفذ خالل الن�سف الأول من العام 
املتو�سط  الأبي�س  البحر  �رشق  يف  مهّمة  احلايل 
ويف املحيط الهندي يف اإطار العمليات الع�سكرية 
وا�سنطن  بقيادة  الدويل  التحالف  يقودها  التي 

�سّد التنظيم الرهابي يف �سورية والعراق. 

وقالت وزيرة الدفاع فلوران�س باريل، اإن املهّمة 
�ستكون  ديغول  �سارل  الطائرات  حلاملة  التالية 
تعزيز القوات امل�ساركة يف عملية �سامال، ال�سّق 
التي  الدولية  الع�سكرية  العملية  من  الفرن�سي 
تقودها الوليات املّتحدة �سّد التنظيم الإرهابي 

يف العراق و�سورية.

فرنسا: حاملة الطائرات ديغول
في مهمة ضد التنظيم اإلرهابي

أعضاء ديمقراطيون: الرئيس ارتكب جريمة خطيرة

الكونغرس بدأ فعليًا خطوات عزل ترامب
الأم��رك��ي  ال��ن��واب  جمل�س  ب���داأ 
الثانية  امل�����س��اءل��ة  مناق�سة 
املنتهية  اجل��م��ه��وري  للرئي�س 
اأم�س،  ت��رام��ب  دون��ال��د  ولي��ت��ه 
القواعد  جلنة  اأق���رت  اأن  بعد 
التابعة للمجل�س قواعد املناق�سة 

والت�سويت.
النواب  جمل�س  اأع�ساء  و�سوت 
قرار  على  املا�سية،  قبل  الليلة 
بين�س  مايك  الرئي�س  نائب  يدعو 
لالجتماع مبجل�س الوزراء لتفعيل 
اخلام�س  الد�ستوري  التعديل 
الرئي�س ترامب  والع�رشين لعزل 

عن ال�سلطة.
بن�س  اأع��ل��ن  اأن  بعد  ذل��ك  ي��اأت��ي 
ر�سميًا رف�سه اللجوء اإلى التعديل 
يف قرار �سيدفع الدميقراطيني لأن 
للمرة  اتهامية  لئحة  يوّجهوا، 
املنتهية  الرئي�س  �سّد  الثانية 
جمل�س  يف  ملحاكمته  ولي��ت��ه 
ال�سيوخ بهدف عزله يف �سابقة يف 

تاريخ الوليات املتحدة.
احل��زب  ع��ن  اأع�ساء  وات��ه��م  ه��ذا 
ترامب  الرئي�س  ال��دمي��ق��راط��ي 
ب��ارت��ك��اب ج��رمي��ة خ��ط��رة �سد 
من�سب  من  عزله  تتطلب  ب��الده 

الرئا�سة فورا ح�سب قولهم
مبلف  خ��ا���س  تقرير  يف  وج���اء 
من  الدميقراطيون  اأع��ده  العزل 
يف  القانونية  ال�����س��وؤون  جلنة 

رئي�س  ون�رشه  النواب،  جمل�س 
النائب جرولد نادلر،  اللجنة، 
اأن الرئي�س ترامب ارتكب جرمية 
البالد، حيث حر�س  �سد  خطرة 
يف  الكابيتول  يف  الع�سيان  على 
حماولة لإلغاء نتائج النتخابات 

الرئا�سية.
واأ�ساف التقرير اأن الوقائع ت�سر 
يف  يبقى  اأن  له  ميكن  ل  اأنه  اإلى 

من�سبه ول ليوم واحد.
ال�سيناتور  قال  مت�سل  �سياق  يف 
الأغلبية  زعيم  ماكونيل،  ميت�س 
ال�سيوخ،  مبجل�س  اجلمهورية 
الرئي�س  اأن  اإنه يعتقد  مل�ساعديه 
جرائم  ارتكب  وليته  املنتهية 

ت�ستوجب عزله.
ون��ق��ل��ت و���س��ائ��ل اإع��الم��ي��ة عن 
عنها  تك�سف  مل  مطلعة  م�سادر 

�سعادته  عن  اأع��رب  ماكونيل  اأن 
لأن الدميقراطيني يتجهون لعزل 
�سي�سهل  ذلك  اأن  معتقدا  ترمب، 

اإزاحته من احلزب.
اجلمهورية  النائبة  واأع��ل��ن��ت 
تعتزم  اأّنها  ت�سيني  ليز  النافذة 
قرار  توجيه  مل�سلحة  الت�سويت 
عزله  بهدف  ترامب  بحّق  اّتهامي 
اإلى  عزته  ق��رار  يف  من�سبه،  من 

بها  ق��ام  ال��ت��ي  العنف  اأع��م��ال 
اأن�ساره يف الكونغر�س.

وبالتزامن مع هذه املواقف التي 
واكرث  اأكرث  عليه  اخلناق  ت�سيق 
دعا ترامب، اإلى ال�سالم والهدوء 
يف الوليات املتحدة بعدما نفى 

م�سوؤوليته عن عملية القتحام.
واأ����س���اف ت��رام��ب، ال���ذي ك��ان 
اجل��دار  م��ن  ق��ط��اع  عند  يتحدث 

اأمركا  بني  اجلنوبي  احل��دودي 
ل�سيا�سة  رمز  وهو  واملك�سيك، 
انتهجها  التي  ال�سارمة  الهجرة 
التعديل  اأن  رئا�سته،  فرتة  خالل 
اخلام�س والع�رشين ل ميثل اأدنى 

خطر بالن�سبة له.
قادة  كبار  اأ�سدر  الأثناء  هذه  يف 
ن��ادرًا  بيانا  الأم��رك��ي  اجلي�س 

يدين اقتحام مبنى الكونغر�س.

امل�سرتكة  الأرك��ان  هيئة  وكتبت 
اجلي�س  على  تعميمه  بيان مت  يف 
اأعمال  متت  اأنه  باأكمله  الأمركي 
تتفق  ل  الكابيتول  مبنى  داخ��ل 
مع �سيادة القانون وحقوق حرية 
لأحد  تعطي  ل  والتجمع  التعبر 
العنف  اإل���ى  ال��ل��ج��وء  يف  احل��ق 

والفتنة والتمرد.
فوز  العادي  البيان غر  اأكد  كما 
الرئي�س املنتخب جو بايدن وكرر 
الأوام��ر  بطاعة  اجلي�س  ال��ت��زام 

القانونية من القيادة املدنية.
يوتيوب  م��وق��ع  ع��ّل��ق  ب����دوره، 
اململوك من �رشكة غوغل، موؤقتا 
احلايل  الأمركي  الرئي�س  قناة 
م�سور  مقطع  ت�سجيل  وح���ذف 
ب�ساأن  املوقع  قواعد  لنتهاكه 

التحري�س على العنف.
يف  اإن��ه  بيان  يف  يوتيوب  وق��ال 
الحتمالت  اإزاء  املخاوف  �سوء 
عنف،  اأعمال  حل�سول  امل�ستمرة 
مت حذف حمتوى جديد مت حتميله 
على قناة دونالد ترامب لنتهاكه 
ال�سيا�سة اخلا�سة للقناة، م�سيفا 
اأن القناة الآن ممنوعة موؤقتا من 
حتميل حمتوى جديد ملدة �سبعة 

اأيام.
يوم  عّلق  قد  تويرت  موقع  وك��ان 
ترامب  ح�ساب  املا�سي  اجلمعة 

ب�سكل دائم.

امل�ستقبلية  ال��رواب��ط  تفر�س 
اململكة  على  بريكزت  اإمت��ام  بعد 
خا�سة  عالقات  تاأ�سي�س  املتحدة 
الحت���اد  وب���ني  بينها  ج��دي��دة 
ال�سيا�سة  ب�����س��اأن  الأوروب�������ي 
اخلارجية والأمنية لتف�سح املجال 
حول  والفعاليات  املبادرات  اإلى 
الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك. 

اإن  �سيا�سيون،  مراقبون  وق��ال 
لأن  ت�سعى  األ  يجب  بريطانيا 
الأوروبي  لالحتاد  مناف�سة  تكون 
م�سيفني  ال�سيا�سة اخلارجية،  يف 
اأن بريطانيا �ستف�سل اإذا �سعت اإلى 
نف�سها بعد خروجها  اإعادة متثيل 
الأوروبي كقوة عظمى  من الحتاد 
���س��غ��رة، وب���دل م��ن ذل��ك يجب 
و�سيطا  ك��ون��ه��ا  ع��ل��ى  ت��رك��ز  اأن 
لتحديات  حلول  لإيجاد  عامليا 
والأم��ن  املناخ  تغر  مثل  حم��ددة 
العاملية  وال�سحة  ال�سيرباين 

وحقوق الإن�سان.
هناك  اأن  امل��راق��ب��ون  واأ���س��اف 
بريطانيا  ترتكب  اأن  من  خماوف 
نف�سها  و�سع  اإلى  �سعت  اإذا  خطاأ 
الأوروب�����ي  ل��الحت��اد  كمناف�س 
لأنها  اخلارجية،  ال�سيا�سة  يف 
الحت��اد  ت��ع��اون  اإل���ى  �ستحتاج 
من  العديد  لتحقيق  الأوروب����ي 

الأهداف.

مراقبون: على 
بريطانيا أال تنافس 

االتحاد األوروبي

سوري وزيراً 
للنقل في كندا

روسيا: ال دليل على اتهام 
إيران بإيواء اإلرهابيين

عنّي رئي�س الوزراء الكندي جا�سنت 
�سوري،  اأ�سل  من  الكندي  ت��رودو 

عمر الغربا، وزيرا للنقل.
لوزارة  الر�سمية  ال�سفحة  واأعلنت 
راأ�سها  على  الغربا  تعيني  النقل 
ورحبت به، ون�رشت نبذة عن عمله 
كان  اأن  منذ  ال�سيا�سة  م�سمار  يف 

نائبا يف الربملان. 
اأن الغربا  اإل��ى  واأ���س��ارت ال��وزارة 
عمل ك�سكرتر لوزير اخلارجية يف 
البالد لل�سوؤون القن�سلية كما عمل 
يف وزارة تنويع التجارة الدولية، 
لرئي�س  �سكرترا  ي�سبح  اأن  قبل 
اخلدمات  جتديد  ل�سوؤون  ال��وزراء 

العامة.

الرو�سية،  اخلارجية  وزارة  قالت 
اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ات���ه���ام  اإن 
مالذ  باأنها  لإي���ران  الأم��رك��ي��ة، 
لتنظيم القاعدة الإرهابي ل ي�ستند 
لدى  لي�س  اأنه  موؤكدة  دليل،  اإلى 
�سالت  ح��ول  معطيات  مو�سكو 

طهران بالتنظيم الإرهابي.
بعد  الت�رشيحات  ه��ذه  وت��اأت��ي 
ات��ه��ام وزي��ر اخلارجية  ي��وم م��ن 
لطهران  بومبيو،  مايك  الأمركي 
باأنها اأ�سبحت مالذا لتنظيم داع�س 

الإرهابي.
القاعدة  قيادات  اإن  بومبيو  وقال 
ما  بكل  وتقوم  طهران  يف  تعي�س 
يف  �سابق  وق��ت  يف  به  القيام  مت 

اأفغان�ستان وباك�ستان.

وزارة الصحة البريطانية: قد نستخدم 
الفنادق لتعافي المصابين بكورونا

قال وزير ال�سحة الربيطاين، مات 
ل  الذين  املر�سى  اإن  هانكوك، 
بامل�ست�سفيات  للرعاية  يحتاجون 
اإطار  يف  الفنادق  اإلى  نقلهم  ميكن 
مر�سى  ل�ستيعاب  بديلة  خطة 
احلكومة  تطبقها  مل  ك��ورون��ا، 
اأن  الوا�سح  »م��ن  واأ���س��اف:  بعد. 
اأخ��رى،  بديلة  خطة  �ستكون  هذه 
ونحن ندر�س كل اخليارات«. وهذا 
الأمر يتعلق باملر�سى الذين تلقوا 
مل  والذين  بامل�ست�سفيات  العالج 

الكاملة،  يعودوا بحاجة للرعاية 
للعودة  بعد  جاهزين  غر  لكنهم 

اإلى منازلهم.
وتعترب بريطانيا الدولة اخلام�سة 
الإ�سابات  ع��دد  حيث  من  عامليا 
امل�����س��ج��ل��ة ب��ف��رو���س ك��ورون��ا 
امل�ستجد، وكذلك من حيث ح�سيلة 

�سحايا اجلائحة.
املتحدة  اململكة  �سلطات  واأطلقت 
يوم 8 دي�سمرب املا�سي حملة تطعيم 
جماعي �سد عدوى فرو�س كورونا، 

ب��ل��ق��اح ط��ورت��ه ���رشك��ت��ا »ف��اي��زر« 
الأمركية و”بيونتيك” الأملانية.

البالد  ر���س��دت  ذات��ه  ال��وق��ت  ويف 
يف  للمر�س  مت�سارعا  انت�سارا 
دي�سمرب   14 ويف  مناطقها،  بع�س 
الربيطاين،  ال�سحة  وزي��ر  اأعلن 
مات هانكوك، اأن العلماء اكت�سفوا 
�ساللة جديدة من فرو�س كورونا 
رئي�س  ذك��ر  فيما  بريطانيا،  يف 
اأنها  الوزراء، بوري�س جون�سون، 
قد تكون اأكرث عدوى بن�سبة %70.

»هيومن رايتس« تنتقد السياسة 
الترامبية وتقدم النصائح لبايدن

حكومة أفريقيا الوسطى تعلن صد هجوم 
من قبل جماعات مسلحة على العاصمة

»هيومن  منظمة  رئي�س  اعترب 
احلقوقية،  ووت�����س«  رايت�س 
»الرئي�س  اأن  روث،  كينيث 
ترامب،  دون��ال��د  الأم��رك��ي، 
حقوق  على  كاملة  كارثة  كان 
بحقوق  ا�ستهان  وقد  الإن�سان، 

الإن�سان يف داخل بالده«.
عن  العفو  خيار  ب��ني  ت��رام��ب 
ن��ف�����س��ه وخم����رج ال���س��ت��ق��ال��ة 
اأمركيون  اأكادمييون  املبكرة، 

يجيبون!
اأن  اإل��ى  روث  كينيث  واأ���س��ار 
على  العتداء  على  »التحري�س 

ال�ساد�س  يوم  الكابيتول  مبنى 
من يناير »الأربعاء املا�سي«، 
على  مثال  اأح��دث  �سوى  لي�س 
لأرب���ع  الطبيعية،  ال����ذروة 
���س��ن��وات م��ن اإه��ان��ة امل��ب��ادئ 

الدميقراطية«.
»هيومن  منظمة  رئي�س  ووج��ه 
راي��ت�����س ووت�������س« الت��ه��ام 
حاكم  لكل  ب�»التودد  لرتامب، 
م�ستبد، يف الوقت الذي اخت�س 
ف��ي��ه خ�����س��وم��ه امل��ع��روف��ون 
واإي���ران،  وك��وب��ا،  بفنزويال، 
واأحيانا ال�سني، بانتقادهم يف 

ق�سايا حقوق الإن�سان«.
وحول �سيا�سة الإدارة الأمركية 
اجلديدة جتاه حقوق الإن�سان، 
اأكد كينيث روث، اأنه يجب على 
املنتخب،  الأمركي  الرئي�س 
ج��و ب���اي���دن، »ال��ع��م��ل على 
فيما  بالده  م�سداقية  ا�ستعادة 
يف  الن�����س��ان  بحقوق  يتعلق 

الداخل واخلارج«.
كما دعا روث الرئي�س الأمركي 
جعل  اإل��ى  بايدن،  جو  القادم 
حقوق الإن�سان »حجر زاوية« يف 
ال�سيا�سة اخلارجية الأمركية.

عن  الو�سطى  اإفريقيا  جمهورية  حكومة  اأعلنت 
�سد قواتها هجوما �سنته جماعات م�سلحة، فجر 
اأم�س، من اأجل ال�ستيالء على العا�سمة بانغي.

فرمني  الو�سطى،  اإفريقيا  وزراء  رئي�س  وذكر 
اأن  »في�سبوك«،  يف  �سفحته  على  نغريبادا، 
كبرة  باأعداد  هجوما  �سنوا  الذين  امل�سلحني 
الت�سدي  »مت  العا�سمة  على  حم��اور  ع��دة  من 
لتطهر  جارية  العملية  اأن  موؤكدا  بحزم«،  لهم 
العودة عربها  امل�سلحون  التي حاول  املناطق 

اإلى بانغي.
التزام  اإل��ى  املواطنني  احلكومة  رئي�س  ودع��ا 
متواجدين  كانوا  اإن  امل�سلحني  وت�سوير  الهدوء 
يف مناطقهم ون�رش هذه اللقطات يف الإنرتنت مع 
ذكر ا�سم املوقع، كي ت�ستفيد اأجهزة الأمن من هذه 

ال�سور.
دوي  تاأكيده  �ساهد  عن  »روي��رتز«  وكالة  ونقلت 
طائرات  وحتليق  بانغي،  يف  انفجارات  اأ�سوات 

مروحية يف اأجواء املدينة لحقا.

• الكونغر�س الأمركي• دونالد ترامب

أميركا: روسيا والصين وإيران 
تعرقل حصولنا على اللقاح

يف تطورات جائحة الع�رش قال مدير 
لالأمن  الأم��رك��ي  ال��وط��ن��ي  املكتب 
اإيفانينا،  ويليام  التج�س�س  ومكافحة 
اإن الوليات املتحدة تعتقد باإمكانية 
�سل�سلة  يف  خ��ارج��ي  ت��دخ��ل  ح���دوث 
لقاحات  بتوفر  اخلا�سة  التوريد 

فرو�س كورونا.
خ�سوم  الدول  حول  اإيفانينا  واأ�ساف 
اأمركا، التي قد تتدخل يف توريدات 
ال��دول  تلك  بني  من  ان  اللقاحات، 

رو�سيا وال�سني يف هذه اللحظة.
وكان اإيفانينا قد اتهم رو�سيا وال�سني 
ح�سول  عرقلة  مب��ح��اول��ة  واإي����ران 

�سد  اللقاح  على  املتحدة  الوليات 
فرو�س كورونا.

ال�سني  �سجلت  اجلائحة  ارق��ام  ويف 
ال�ساعات  خالل  جديدة  اإ�سابة   115
اأعلى  الأربع والع�رشين املا�سية، يف 
اأكرث  منذ  الإ�سابات  يف  يومية  زيادة 

من خم�سة اأ�سهر.
ه��ذا وو���س��ل اإج��م��ايل الإ���س��اب��ات 
الرب  يف  كورونا  مبر�س  امل��وؤك��دة 
من  اأك��رث  اإل��ى  ال�سيني  الرئي�سي 
اإجمايل  ظل  بينما  حالة  األ��ف   87
من  اأكرث  عند  تغير  دون  الوفيات 

4600 حالة وفاة.

115 إصابة جديدة في بكين

• زيادة اأعداد امل�سابني بكورونا

• حاملة الطائرات ديغول

• بريطانيا تواجه اأزمة ب�سبب كورونا
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رياضيـــة
شؤون

الفائز  برقان  ن��ادي  فريق  قائد  �سعد  يو�سف  قال 
الثالث  واملركز  العهد  ويل  �سمو  كاأ�س  بربونزية 
ان �سعادتي ال تو�سف مبا حققناه يف هذه البطولة 
العزيزة علينا جميعا وكنا نطمع ان نكون احد طريف 
وا�ساف  حققناه،  ما  على  احلمدلله  لكن  النهائي، 
الربونزية يعترب مكافاأة  ان حتقيق امليدالية  �سعد 
على املجهود الذي بذله فريق برقان �سواء العبني 
املو�سم  انطلق  ان  منذ  واالداري  الفني  اجلهازين  اأو 

يف مواجهات الت�سنيف واي�سا مواجهات كاأ�س �سمو 
يف  اجلميع  جنح  »لقد  �سعد  ووا�سل  العهد،  ويل 
بهذا  جهودهم  لتتوج  الت�سامن  امام  هدفهم  حتقيق 
االجناز الرائع وان كان ذلك ال يقلل من جهود العبي 
الدعم  ان  قائال  ت�رصيحه  �سعد  الت�سامن«.واختتم 
الى  ا�سافة  برقان  نادي  ادارة  ملجل�س  الالحمدود 
املجهود الكبري الذي بذله اجلهازان االداري والفني 

كان وراء ما حتقق، وان �ساء الله القادم اأف�سل.

العربي يفاوض الالعب 
السوري عالء الدالي

اأعلن نادي ت�رصين ال�سوري ان مهاجمه عالء الدايل 
الكويتي  العربي  النادي  من  ر�سميا  عر�سا  تلقى 
على  واحل�سول  فريقه  �سفوف  الى  الالعب  النتقال 
الى  االنتقال  يف  رغبته  عالء  اب��دى  كما  خدماته، 

�سفوف العربي بعد انتهاء مرحلة الذهاب.
وبني  بيننا  املوقع  العقد  »وبح�سب  البيان  وقال 
وهذا  فريق  الأي  باالنتقال  الكامل  احلق  له  الالعب 
كان ال�رشط اال�سا�سي للدايل للتوقيع مع ت�رشين قبل 
انطالق املو�سم«، وتابع ت�رصين »يف ع�رص االحرتاف 
ال ميكن الوقوف يف وجه االغراءات املالية الكبرية 
املو�سم  با�ستكمال  اقناعه  جاهدين  وح��اول��ن��ا 

وتعوي�سه ماليا دون جدوى«.
ومن املتوقع انتقال عالء الدايل للعربي الكويتي يف 
فرتة االنتقاالت ال�ستوية بعد ان و�سلت مفاو�سات 

الطرفني الى مرحلة متقدمة.

ك�سف اأحمد عقله، نائب رئي�س االحتاد الكويتي لكرة القدم، رئي�س 
جلنة احلكام، عن اأ�سباب االحتفال باحلكم علي عبا�س، عقب انتهاء 
مباراة الكويت والقاد�سية يف نهائي كاأ�س ويل العهد، والتي انتهت 

بفوز االأبي�س بلقبه التا�سع يف تاريخه.
وطال الفيديو املنت�رص لالحتفال باحلكم علي عبا�س عقب املباراة، 
من  حتدث  مل  غريبة  كواقعة  باجلملة،  واتهامات  كبرية  انتقادات 

قبل.
وقال عقله: »كان هناك فرحة كبرية باإخراج حكم واعد عمره 23 �سنة 
يدير مباراة نهائية بهذا الزخم«، واأ�ساف: »مت االحتفال باحلكم يف 
غرفة احلكام بعد املباراة عقب �سدور تقرير الفار الذي ك�سف اأنه 
ال توجد اأخطاء حتكيمية يف املباراة، رغم االأحداث والهجوم على 

احلكم خالل الدقائق االأخرية«.
واأمت: »نفتخر باأن يكون عندنا حكام واعدون بهذا امل�ستوى«.

ت�سهد �سالة االحتاد الكويتي لكرة اليد مبجمع �ساالت �سعد العبدالله 
االول  اليد،  لكرة  املمتاز  للدوري  العا�رصة  اجلولة  �سمن  لقاءين 
يجمع بني الكويت حامل اللقب واملت�سدر للدوري بر�سيد 18 نقطة 
وبرقان الذي يحتل املركز ال�ساد�س بر�سيد 6 نقاط، وال�سك ان 
برقان ومهمته  فاز على  ان  و�سبق  فنيا  االرجح  كفته  الكويت 
كل  الن  �سهلة،  نف�سه  الوقت  يف  ولي�ست  �سعبة  تكون  لن 
مباراة ولها ظروفها فاإن برقان لديه جمموعة جيدة من 
الكويت  امام  مهمتهم  واي�سا  بجدية  يوؤدون  الالعبني 
منهما  كل  لكن  للغاية،  �سعبة  بالنجوم  املدجج 
وامنا  منهما  الي  التوفيق  ويبقى  عليه  ما  يوؤدي 
باحل�سابات الفنية فاإن الكويت كفته االرجح.
بني  االث���ارة  لقاء  هو  الثاين  واللقاء 
يحتل  امللكي  وال�ساملية..  القاد�سية 
يف  نقطة   15 بر�سيد  الثاين  املركز 
وال�ساملية  للدوري،  العام  الرتتيب 
 8 بر�سيد  اخلام�س  امل��رك��ز  يحتل 
من  متكافئان  وال��ف��ري��ق��ان  ن��ق��اط، 
الفنية وي�سمان عددا من جنوم  الناحية 
ميتازون  �سفوفهما  يف  وال�ساعدون  اللعبة 
باملهارة وال�رصعة، ودائما وابدا مباراة الفريقني تت�سم بالندية والقوة واملناف�سة احلما�سية 
ويقدمان اداء ممتعا.. وتبقى الكلمة اليوم لهما بامللعب، ونتمنى ان ن�ساهد اداء متميزا من 

الفريقني.

�سالة  على  اليوم  م�ساء  من  والن�سف  اخلام�سة  يف  يلتقي 
االحتاد لكرة ال�سلة مبجمع �سعد العبدالله 
يف  والعربي  كاظمة  فريقا  لل�ساالت 
ل��دوري  الثمانية  ب��دور  �ساخن  لقاء 
ال�سلة، يعقبه لقاء اآخر ي�سم القاد�سية 
ال�سابعة  يف  ال�سالة  نف�س  يف  وال�سباب 

والن�سف م�ساء.

• يو�سف �سعد يف احدى املباريات مع فريقه

• عالء الدايل

• جانب من لقاء القاد�سية وال�ساملية

• فريق العربي

عقلة يكشف سر االحتفال 
بحكم نهائي الكأس

الكويت يواجه برقان... والقادسية 
في لقاء اإلثارة مع السالمية  بممتاز اليد

كاظمة مع العربي... والقادسية أمام 
الشباب بدوري السلة

حملة  القاد�سية  ن��ادي  جنم  املطوع  بدر  رف�س 
الت�سكيك التي يتعر�س لها مبا يقدمه من جهود 
التي  اال�سوات  بع�س  ارتفاع  ظل  يف  ناديه  مع 
تتحدث عن تخاذله امام الكويت الذي احرز كاأ�س 
املطوع  بدر  وغرد  ام�س،  اول  العهد  ويل  �سمو 
العهد  ويل  كاأ�س  نهائي  يف  فريقه  خ�سارة  بعد 
جلماهرينا  وهاردلك  حال  كل  على  »احلمدلله 
البطوالت  يف  تتعو�س  الله  وب���اإذن  الوفية، 
املقبلة«. قبل ان يعود ويغرد مرة اخرى ب�سبب 
املباراة  عقب  عليه  البع�س  �سنه  الذي  الهجوم 

هناك  االخ��رية  االآون��ة  »يف  قائال 
�رصاحة  عليها  ماأ�سوف  غري  قلة 
ام��ام  م�����س��ارك��ات��ي  يف  ت�سكك 
القاد�سية  ان�سار  الكويت، لكن 

يعرفون من هو بدر املطوع«.
ون���وه »ل��الأ���س��ف ع��م��ري ما 

خارج  �سخ�س  على  ردي��ت 
الت�سكيك  لكن  امللعب، 
للقاد�سية  العطاء  يف 

امر غري مقبول«.

• بدر املطوع

العصيمي: انطالق مسابقات كأس 
علي صباح السالم  السنوية للرماية... اليوم 

فيصل الدخيل: هناك الكثير من األخطاء 
للحكم... وعلى اتحاد الكرة أن يتعلم

جممع  على  اليوم  �سباح  تنطلق 
االأحمد  �سباح  ال�سيخ  ميادين 
م�سابقات  للرماية  االأومل��ب��ي 
ك��اأ���س امل��غ��ف��ور ل��ه ب���اإذن الله 
تعالى ال�سيخ علي �سباح ال�سامل 
يف  ث���راه«  الله  »طيب  ال�سباح 
وال����رتاب«  »ال�سكيت  رم��اي��ات 
مب�ساركة  وال�سيدات،  للرجال 
رم���اة ال��ن��ادي ورم����اة احل��ر���س 
التا�سعة  يف  تبداأ  حيث  الوطني، 
الر�سمية  امل�سابقات  �سباحًا 
الرتاب  ورماية  ال�سكيت  لرماية 
لفئة ال�سيدات، و�ستكون الرماية 
لكل  ج��والت  ث��الث  على  م��وزع��ة 
م�ساركة باإجمايل 75 طبقا على اأن 
يتبعها الرماية على جولتني بعدد 
50 طبقا يف اليوم التايل، ومن ثم 
ايل  املتاأهالت  الراميات  حتديد 
�ستنطلق  كما  النهائية،  اجلولة 
التدريبات  التوقيت  نف�س  يف 
الر�سمية لرماية ال�سكيت والرتاب 

لفئة الرجال.
لعبيد  �سحايف  ت�رصيح  ويف   

اأمني عام االحتادين  الع�سيمي – 
اأ�ساد  للرماية  والعربي  الكويتي 
خالله بالدور الكبري الذي تقدمه 
الله  ب���اإذن  ل��ه  املغفور  اأ����رصة 
تعايل ال�سيخ علي �سباح ال�سامل 
الرماية  ن��ادي  جت��اه  ال�سباح 
م��وؤازرة  من  الريا�سي  الكويتي 
وت�سجيع خا�س يحمل يف طياته 
الود واالإخاء،  الكثري من معاين 
الدائم  بالدعم  الع�سيمي  واأ�ساد 
علي  ثامر  ال�سيخ  من  وامل�ستمر 
وزير   – ال�سباح  ال�سامل  �سباح 
نادي  يف  الإخ��وان��ه   – الداخلية 
الريا�سي  الكويتي  ال��رم��اي��ة 
كاأ�س  ا�ستمرار  على  وحر�سه 
تعايل  الله  ب���اإذن  ل��ه  املغفور 
»طيب  ال�سامل  �سباح  علي  ال�سيخ 
البطوالت  ك��اإح��دى  ث���راه«  الله 
املهمة يف املو�سم الريا�سي لنادي 
الريا�سي،  الكويتي  ال��رم��اي��ة 
به  حظيت  م��ا  الع�سيمي  وثمن 
هذه الكاأ�س من م�ساركة عدد كبري 
الرماية  نادي  وراميات  رماة  من 

الكويتي الريا�سي ورماة االحتاد 
الريا�سي للحر�س الوطني، حيث 
بلغ عدد امل�ساركني ما يقارب من 
80 راميا ورامية، متمنيًا للجميع 

التوفيق والنجاح.
اأ�ساف الع�سيمي باأن اللجنة  كما 
بعمل  قامت  للبطولة  املنظمة 
الإخ���راج  اخل��ا���س��ة  التجهيزات 

اأب��ه��ى ���س��وره من  احل����دث يف 
خ���الل جت��ه��ي��ز جم��م��ع م��ي��ادي��ن 
االأوملبي  االأحمد  �سباح  ال�سيخ 
امل�ستلزمات  وتوفري  للرماية 
والراميات،  بالرماة  اخلا�سة 
التعقيم  اأدوات  كل  توفري  وكذلك 
تطبيقًا  ال���الزم���ة  واحل��م��اي��ة 
ال�سحية واالحرتازية  لالإجراءات 
املعلنة من قبل اجلهات ال�سحية 
على  التاأكيد  مت  كما  الكويتية، 
وجلان  الفنية  اللجان  جاهزية 
وتنظيم  باإدارة  املعنية  التحكيم 
للبطولة،  املختلفة  املناف�سات 
كما قامت جلان التحكيم باإجراء 
املجموعات  وت��وزي��ع  القرعة 
الت�سجيل  ب��اب  غلق  مت  بعدما 

م�ساء الثالثاء املا�سي.
 هذا و�سيقام حفل ختام البطولة 
ال�سبت  ي��وم  اجل��وائ��ز  وت��وزي��ع 
على   2021/1/16 امل���واف���ق 
�سباح  ال�سيخ  م��ي��ادي��ن  جممع 
االأحمد االأوملبي يف متام ال�ساعة 

اخلام�سة والن�سف م�ساء.

• عبيد الع�سيمي

الكويتية  للكرة  الذهبي  الع�رص  جنوم  ابرز  الدخيل  في�سل  قال 
العهد يف  �سمو ويل  كاأ�س  نهائي  مباراة  �سارك يف حتليل  والذي 
ا�ستوديو تلفزيون الكويت ان احتاد الكرة عليه ان يتعلم طريقة 

املناف�سة وكيفية �سناعتها واحرتامها.
وا�ساف الدخيل يف ت�رصيحات باأنه يرف�س ت�رصف الالعب احمد 
الظفريي وطريقة احتجاجه على احلكم، موؤكدًا ان الكويت جنح 
يف الفوز باملباراة، وا�سار الدخيل بقوله »قرار احلكم باحت�ساب 
وهناك  الظفريي  احمد  الالعب  ع�سبية  وراء  �سحيح  غري  خطاأ 
ان  على  الدخيل  و�سدد  �سحيحة«،  تكن  مل  القرارات  من  الكثري 
امل�سوؤول االأول من وجهة نظره هو املدرب بابلو فرانكو الذي ال 
ي�سلح لقيادة العنا�رص اجليدة. واختتم الدخيل ت�رصيحه بقوله 
ان فوز القاد�سية او الكويت امر طبيعي ومنطقي، لكن يجب ان 
نتعلم من الفوز او اخل�سارة ان احتاد الكرة يقتل املناف�سة بهذه 

• في�سل الدخيلالطريقة كونه جزءا من اللعبة وم�سوؤوال عنها.

• اأحمد عقلة

يوسف سعد: برونزية كأس
 ولي العهد... مكافأة لالعبي برقان

بدر المطوع: التشكيك في عطائي 
للقادسية... أمر غير مقبول
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الإمارات والعراق،  تعادل منتخبا 
اأم�����س، يف  اأول  اأه����داف،  ب���دون 
ا�ستاد زعبيل  الودية على  املباراة 
ا�ستعدادات  �سمن  الو�سل،  بنادي 
الآ�سيوية  للت�سفيات  املنتخبني 
املوؤهلة اإلى نهائيات كاأ�س العامل 

2022، وكاأ�س اآ�سيا 2023.
اأ���س��ود  جن��م  ت��ك��رمي  اللقاء �سهد 
اأن  بعد  اإبراهيم،  اأحمد  الرافدين، 
و�سل اإلى مباراته رقم 100 بقمي�س 
الأداء  وج��اء  العراقي،  املنتخب 
الفريقني يف  متو�سط امل�ستوى من 
تذكر  خطورة  دون  الأول،  ال�شوط 
 4 24، حيث �ساعت  الدقيقة  حتى 
خطرية  هجمة  يف  للت�سجيل  فر�س 
واحدة للمنتخب العراقي، وانتهت 
جا�سم،  �سجاد  الالعب  بت�سديدة 
الأمين،  القائم  من  ارت��دت  والتي 
وقبل �شافرة نهاية ال�شوط الأول، 
خرج الالعب عالء مهاوي م�ساًبا، 
ليحل حمله م�سطفى حممد جرب يف 

الدقيقة 44.
بنف�س  الفريقني  اأداء  وا�ستمر 
مع  الثاين،  ال�شوط  يف  امل�شتوى 
اخلطرية  الهجمات  بع�س  تنظيم 
التي مل ترتجم اإلى اأهداف، لتنتهي 
املباراة بالتعادل ال�سلبي، ليكون 
املنتخبني  بني  التعادل الرابع 
بينهما،  امل��واج��ه��ات  ت��اري��خ  يف 
العراق،  كاتانيت�ش مدرب  واأجرى 
الثاين،  ال�شوط  يف  تبديالت   4
و���رغ��ام  علي  ح�سني  ب��اإ���راك 
و�سريكو  ط��ارق  وهمام  اإ�سماعيل 

• من لقاء الإمارات والعراقكرمي.

يعد فرا�س الغامدي، اأحد اأبرز املواهب ال�سعودية يف عامل كرة القدم، التي ترعرعت 
داخل قلعة اأهلي جدة، فان�سم اإلى برنامج البتعاث الكروي عام 2019، قبل اأن ينتقل 
اإلى نادي نا�ستيك دي تاراغونا الإ�سباين، على �سبيل الإعارة، وخ�سع الغامدي لفرتة 
طويلة من التاأهيل داخل برنامج البتعاث، حيث جنح يف حجز مكانه باأحد الأندية 
الدوريات  يف  ال�سعودي  لالعب  موؤثرة  ب�سمة  �ساحب  يكون  لأن  ويطمح  الإ�سبانية، 

الأوروبية الكربى.
ويف لقاء مع الغامدي ملعرفة التفا�سيل املهمة عن جتربته الحرتافية يف اإ�سبانيا 

وتطلعاته امل�ستقبلية، جاء ن�س احلوار كالتايل:
• حدثنا عن ان�سمامك لربنامج البتعاث؟

- اأقدم ال�شكر لوزير الريا�شة الأمري عبدالعزيز الفي�شل، ومدير الربنامج 
ه�شام طا�شكندي واملدير الإعالمي غ�شان فلمبان وعبدالله املحمدي وكيل 
اأعمايل، والوالد والوالدة وكل من �ساعدين يف حتقيق حلمي، وجتربة 
الالعب  اأن  و�ساأثبت  الح��رتاف  نحو  الأول��ى  اخلطوة  هي  البتعاث 

ال�سعودي قادر على الحرتاف.
• وما هي اأهم الختالفات بني التدريب يف ال�سعودية واإ�سبانيا؟

- الربنامج هياأنا اأنا وزمالئي لالحرتاف العام املا�شي، ومت توفري 
مدربني لنا على م�ستوى عاٍل و�سعرت بالتح�سن معهم على امل�ستوى 

الغذائي  النظام  من  بداية  حياتنا  طريقة  غريرّ  والربنامج  ال�شخ�شي، 
واللياقة البدنية واللغة الإنكليزية، ومازال يقدم يل كل ما اأحتاجه لأجنح 

مع نا�ستيك مثل درو�س اللغة الإ�سبانية.
• كيف ترى جتربتك الحرتافية يف نا�ستيك دي تاراغونا الإ�سباين؟

اأ�شارك  اأداء معهم ملدة �شهر وطلبني املدرب  - املو�شم املا�شي كنت يف جتربة 
معهم من بداية املو�سم ملدة 4 اأ�شهر، واأكرث �شيء لفت انتباهي هو الن�شباط يف 

الوقت والرتكيز على البنية اجل�سدية لالعب.
• وما هي الأمور التي تغريت يف نظام حياتك؟

- اأكرب فارق هو اأننا يف نا�شتيك نتمرن مرتني يف اليوم بخالف الأندية ال�شعودية 
يتمرنون مرة واحدة.

•  وما انطباع الالعبني يف نادي نا�ستيك عن الالعب ال�سعودي؟
- حتى الآن دائًما ما ي�شاألني زمالئي يف الفريق عن ال�شعودية، لأنه مل ي�شبق اأن 
اأ�سعر بال�سعادة والفخر كوين  لعب لعب �سعودي يف النادي، وهذا الأمر يجعلني 

اأمثل وطني. 
• وهل لديك النية يف موا�سلة الحرتاف؟

 - نا�شتيك هو البداية واأطمح للعب يف اأحد الأندية الإ�شبانية للدرجة الأولى.
• وما اأبرز املعوقات التي تقف اأمام الالعب ال�سعودي نحو الحرتاف؟

 - من وجهة نظري اأعتقد اأن ال�شبب الأول هو عدم الرغبة اأو اخلوف من التغيري، كما 
اأن اأ�شلوب احلياة كالعب تختلف ب�شكل كبري وقد تكون من اأهم العوائق.

• هل ترى اأن برنامج البتعاث �سيكون مفتاح الالعب ال�سعودي نحو الحرتاف؟
- بكل تاأكيد، واأنا اكرب مثال على ذلك، فربنامج البتعاث ال�شعودي لتطوير مواهب 
كرة القدم هو برنامج واعد تبناه �سمو وزير الريا�سة �سخ�سيا لإعداد جيل بطل يخدم 

املنتخبات الوطنية يف املحافل القارية والدولية.

• فرا�س الغامدي

تشافي: غيرنا ديناميكية الكرة القطرية

السوبر اإلماراتي... 22 يناير الحالي

مدرب  هرينانديز،  ت�شايف  و�شف 
اأول  الزعيم  لعبي  اأداء  ال�سد، 
اأم�س يف مواجهة الدحيل بالأ�سبوع 
ال��ق��ط��ري،  ال����دوري  م��ن  ال�14 
بالرائع واملذهل، وقال ت�شايف، 
يف ت�ريح ملوقع النادي: »لعبنا 
رائعة،  من  واأكثثرث  مذهلة  مباراة 
ال�سد،  لعبي  ك��ل  ب���اأداء  فخور 
جيدة  مثثن  اأكثثثرث  مثثبثثاراة  قدمنا 

التاأخر  بعد  العودة  يف  وجنحنا 
بهدف وت�سجيل 3 اأهداف«.

»الأداء  الزعيم:  م��درب  واأ���س��اف 
الفريق  وروح  رائع  من  اأكرث  كان 
هي  كانت  واجلماعية  الإيجابية 
املهم  الفوز  حتقيق  يف  الأ�سا�س 
ن��ح��و لقب  ال��ف��ري��ق  م�����س��رية  يف 
اأنه  ت�شايف  واأو�ثثشثثح  الثثثدوري«، 
�سد  لل�سد  مباراة   11 اآخ��ر  خالل 

الفوز  حتقيق  ا�ستطعنا  الدحيل، 
واحدة  وخ�رنا  مباريات   9 يف 
واح���دة،  م��ب��اراة  يف  وتعادلنا 
غرينا  الأف�����س��ل،  »كنا  ووا���س��ل: 
ديناميكية الكرة القطرية، ونحن 
واأمت: »مل نحقق  الف�سل حاليا«، 
�سيئا حتى الآن، يجب اأن نوا�سل 
العمل ونحافظ على فارق النقاط 

يف ال�سدارة حتى النهاية«.

• من لقاء ال�سد والدحيل

• من لقاء �شابق لل�شارقة و�شباب الأهلي

السيلية يكرم ضيافة الخريطيات 
بثنائية

الغامدي:  سأثبت أن الالعب 
السعودي قادر على االحتراف

نغمة  ال�����س��ي��ل��ي��ة  ا���س��ت��ع��اد 
بقيادة  جديد  من  النت�سارات 
علي،  مهند  ال��ع��راق��ي  جن��م��ه 
وهزم اخلريطيات بنتيجة 0-2، 
بن  حمد  ملعب  على  اأم�س،  اأول 
ال�14  اجلولة  اإطار  يف  خليفة، 

من الدوري القطري.
�سجل هديف ال�سيلية، عبد القادر 

»ميمي«  علي  ومهند  اإل��ي��ا���س 
ورفع  و51،   27 الدقيقتني  يف 
نقطة   18 اإلى  ر�سيده  ال�سيلية 
بينما جتمد  الثامن،  يف املركز 
نقاط   6 عند  اخلريطيات  ر�سيد 

يف ذيل الرتتيب.
وجاءت املباراة قوية من جانب 
يف  ال�سيلية  وجن��ح  الالعبني، 

اخل�سارة  بعد  الثقة  ا�ستعادة 
اجلولة  يف  ال�سد  م��ن  الثقيلة 
املا�سية، ووا�سل اخلريطيات، 
واأ�شبح  البطولة،  يف  ال�شقوط 
ويحتاج  �سعبة  و�سعية  يف 
الفرتة  يف  النتائج  حت�سني  اإلى 
املقبلة من اأجل البتعاد عن قاع 

الرتتيب.

املحرتفني  ل��راب��ط��ة  الفنية  اللجنة  ق���ررت 
كاأ�س  مباراة  اإقامة  اأم�س،  اأول  الإم��ارات��ي��ة، 
الأهلي  و�شباب  ال�شارقة  بني  املحلية  ال�شوبر 
على  احل��ايل،  يناير   22 اجلمعة،  يوم  دب��ي، 
موقعها  عرب  اللجنة  وقالت  مكتوم،  اآل  ا�ستاد 
الثانية  املواجهة  ه��ذه  اإن  الإن��رتن��ت،  على 
كاأ�ش  يف  الأهلي  و�شباب  ال�شارقة  �شتجمع  التي 
ح�سمها  التي  املا�سية  الن�سخة  بعد  ال�سوبر، 
هذه  و�شتكون  الرتجيح،  بثثركثثالت  ال�شارقة 

اآل  ا�ستاد  فيها  ي�ست�سيف  التي  الرابعة،  املرة 
مكتوم امللقب ب�»الفريوز الأزرق«، مباراة كاأ�س 
الدوري  ال�شارقة  ويت�شدر  الإماراتية.  ال�شوبر 
بينما  مباراة،   12 من  نقطة   29 بر�سيد  حاليا 
ياأتي �سباب الأهلي يف املركز الثامن بر�سيد 16 
نقطة. يذكر اأن ا�ستاد اآل مكتوم يف ثوبه اجلديد 
�سبق  فيما   ،2019 ن�سخة  يف  الكاأ�س  ا�ست�ساف 
ن�سختي  يف  التجديد  قبل  املباراة  ا�ست�سافة  له 

2008 و2010.

• فرحة لعبي ال�سيلية

3 ماليين ريال مكافأة 
خاصة التحاد جدة

الأم��ري  ال�سعودي  الريا�سة  وزي��ر  وّج��ه 
عبدالعزيز الفي�سل، بتقدمي مكافاأة مالية 
الحت��اد،  لنادي  ري��ال  ماليني   3 قدرها 
حممد  ك��اأ���س  لنهائي  ت��اأه��ل��ه  مبنا�سبة 

ال�ساد�س لالأندية الأبطال.
وتاأكيًدا  الوطن،  ملمثل  دعما  ذلك  ياأتي 
جلميع  القيادة  توليه  ال��ذي  لالهتمام 
الفرق ال�شعودية يف م�شاركاتها اخلارجية 
ومبا  واملناف�سات،  الأل��ع��اب  مبختلف 
يحفزها على تقدمي امل�ستوى املاأمول الذي 
ال�سعودية. القدم  كرة  تطور  مدى  يعك�س 
املباراة  اإلى  تاأهل  قد  جدة  احتاد  وكان 
ال�شباب،  عقبة  تخطيه  بعد  النهائية 
املغربي،  الرجاء  النهائي  يف  و�سيواجه 

بعد جتاوزه الإ�سماعيلي امل�ري.

الكرواتي ريزتش مديراً 
فنيًا لضمك

اأول  ال�سعودي،  �سمك  نادي  اإدارة  وقعت 
اأم�ش، عقدًا مع الكرواتي كر�شمري ريزت�ش، 
للجزائري  خلفا  للفريق،  احلايل  املدرب 
نور الدين بن زكري، ورحل بن زكري يف 4 
يناير املا�سي بعد مرور 11 جولة من عمر 
الدوري، بعدما اأنهى عقده بالرتا�سي مع 
الإدارة، تقديرًا لطلبه ال�سابق يف املغادرة 
املو�سم،  لنهاية  به  الإدارة  ظل مت�سك  يف 

لظروف والده واأ�رته ال�سحية.
على  ل�سمك  الر�سمي  احل�����س��اب  وغ���رد 
برئا�سة  النادي  اإدارة  »وقعت  »تويرت«: 
مع  احرتافًيا  عقًدا  نخاع،  اأب��و  �سالح 
الأول  ال��ك��روي  للفريق  احل��ايل  امل��درب 
مهام  لتويل  ريزت�ش،  كر�شمري  الكرواتي 
تدريب الفريق، بعقد ميتد ل�6 اأ�سهر قابلة 

للتجديد«.
للمدرب  امل�شاعد  الطاقم  اأن  اإلثثى  ي�شار 
�شي�شل  ريثثزتثث�ثثش،  كر�شمري  الثثكثثرواتثثي 
لهم  �سمك  اإدارة  ومتنت  املقبل،  الأ�سبوع 

التوفيق يف مهمتهم احلالية.

اأوتودروم،  ت�ست�سيف حلبة دبي 
�ساعة   24 ه��ان��ك��وك  ���س��ب��اق 
غدًا،  ينطلق  وال��ذي  العاملي، 
بن  من�شور  ال�شيخ  رعاية  حتت 
حممد بن را�سد اآل مكتوم، رئي�س 

جمل�س دبي الريا�سي.
من  ال�16  ال��ن�����س��خ��ة  وت���ق���ام 
التحدي، اأيام اخلمي�س واجلمعة 
�سائًقا   250 مب�شاركة  وال�شبت، 
بواقع  خمتلفة،  جن�سية   33 من 
على  ي��ت��ن��اوب��ون  ���س��ائ��ق��ني   4
ويبلغ  �سيارة،  كل  يف  القيادة 
عثثثدد الثث�ثثشثثيثثارات املثث�ثثشثثاركثثة، 
اأن���واع  خمتلف  م��ن  �سيارة   54
ال�سيارات، والتي ت�سم 12 نوًعا 
تتناف�س  العاملية  ال�سيارات  من 
متوا�سلة،  �ساعة   24 مدار  على 
امل�ست�سيفة  دب���ي،  و�ستكون 
ل�سل�سة  الفتتاحية  للجولة 
24 �ساعة لعام 2021،  �سباقات 
والتي تت�سمن 9 حمطات عاملية.

ع�ر  الرئي�سي  ال�سباق  وينطلق 
الفائز  عن  الإع��الن  ويتم  الغد، 
من  �ساعة   24 بعد  ال�سباق  يف 
ال�سبت  ع�����ر  اأي  الن���ط���الق، 

القادم، وت�شم قائمة امل�شاركني 
اأف�سل  م��ن  نخبة  ال��ع��ام،  ه��ذا 
وم��ن  ال��ع��امل��ي��ني،  ال�سائقني 
بينهم 5 �سائقني فازوا بلقب هذه 
فئة جي تي  قبل يف  البطولة من 

3، الأكرث اإثارة.

البطل  اإل���ى  الأن���ظ���ار  وت��ت��ج��ه 
الإماراتي خالد القبي�سي، والذي 
بالفوز  القيا�سي  ال��رق��م  حطم 
هذا  وي�شارك  البطولة،  هذه  يف 
العام مدافًعا عن لقبه يف الن�سخة 
ال�سابقة والتي فاز فيها مع فريق 

بالك فالكون مر�سيد�س ايه اإم جي 
تي 3.

هو  املا�سي،  العام  فوزه  ويعد 
اللقب الثالث يف البطولة، حيث 
فاز مرتني �سابقتني عامي 2012 

و2013.

• جانب من �سباق هانكوك 24 �ساعة العاملي

دبي تستضيف سباق هانكوك
24 ساعة العالمي

تعادل أبيض 
بين اإلمارات 

والعراق
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أتلتيكو مدريد يضرب إشبيلية 
بثنائية عكس التيار

زيدان يحمي ثنائي الريال من غدر بيريز

غرناطة يستفيق ويزيد أوجاع أوساسونا

شيفيلد يتذوق أول انتصار في البريمييرليغ

انطالقته  مدريد  اأتلتيكو  وا�صل 
ال��رائ��ع��ة يف امل��و���ص��م احل��ايل 
القدم،  لكرة  الإ�صباين  بالدوري 
امل�صابقة  جلدول  �صدارته  وعزز 
بفوز ثمني على اإ�صبيلية اأول اأم�س، 
من  بينهما  املوؤجلة  املباراة  يف 
املرحلة الأولى للم�صابقة، ورفع 
نقطة يف   41 اإلى  ر�صيده  اأتلتيكو 
ال�صدارة بفارق 4 نقاط عن جاره 
ريال  العنيد  التقليدي  ومناف�صه 
اإ�صبيلية  ر�صيد  وجتمد  مدريد، 

عند 30 نقطة يف املركز ال�صاد�س.
وا�صتعاد غرناطة بع�س اتزانه يف 
هزميتني  بعد  الإ�صباين،  الدوري 
غاليا  فوزا  وانتزع  متتاليتني، 
بنتيجة »2-0«، على اأو�صا�صونا، 
املوؤجلة  املباراة  يف  اأم�س،  اأول 
الرابعة  امل��رح��ل��ة  م��ن  بينهما 
غرناطة  وح�صم  امل�صابقة.  من 
حيث  الأول،  �صوطها  يف  املباراة 
تقدم بهدف �صجله لوي�س �صواريز 
يف الدقيقة »22«، ثم عزز تقدمه 

بهدف من النريان ال�صديقة �صجله 
�صريجيو هرييرا عن طريق اخلطاأ 
يف مرماه يف نهاية ال�شوط الأول، 
 27 اإل��ى  ر�صيده  غرناطة  ورف��ع 
نقطة يف املركز ال�صابع، وجتمد 
نقطة   15 عند  اأو�صا�صونا  ر�صيد 
الأخري«،  »قبل  ال�19  املركز  يف 
ومني اأو�صا�صونا بالهزمية الأولى 
متتالية،  ت��ع��ادلت  اأرب��ع��ة  بعد 
ت�صع  اآخر  يف  له  اخلام�صة  لكنها 

مباريات خا�صها بامل�صابقة.

ال�صاد�س  انت�صاره  اإيفرتون  حقق 
ملعبه  خارج  مباريات  ت�صع  يف 
هدف  قاده  عندما  املو�صم،  هذا 
كني  مايكل  طريق  ع��ن  متاأخر 
على   1-2 للفوز  راأ���س  ب�رضبة 
م�صيفه وولفرهامبتون واندرارز.

اجلانبني،  من  مثرية  بداية  ويف 
فريقه  اي��وب��ي  األ��ي��ك�����س  و���ص��ع 
اأن  قبل  املقدمة،  يف  اإيفرتون 
النتيجة  نيفي�س  روب��ن  يعادل 
وبدا  الأر���س،  اأ�صحاب  ل�صالح 
للفوز  الأق���رب  وولفرهامبتون 
�رضبة  لكن  الثاين،  ال�شوط  يف 
راأ�س كني يف الدقيقة 77 ح�صمت 
فريق  ل�شالح  الللثللاث  النقاط 

املدرب كارلو اأن�شيلوتي.
وقفز اإيفرتون اإلى املركز الرابع 
بر�صيد 32 نقطة من 17 مباراة، 
وولفرهامبتون  ت��راج��ع  بينما 
نقطة،   22 ولديه  ال�14  للمركز 
اأول  يونايتد،  �صيفيلد  وانتزع 
انت�صار له يف الدوري الإنكليزي 
بفوزه  املو�صم  ه��ذا  امل��م��ت��از، 
نيوكا�صل  �صيفه  على  ال�صعب 
التي  امل���ب���اراة  خ���الل   ،0-1

جمعتهما الثالثاء.
هذا  يف  بالف�صل  �صيفيلد  ويدين 
الذي  �صارب  بيلي  لالعبه  الفوز 
الوحيد  امل��ب��اراة  ه��دف  �صجل 
جزاء،  ركلة  من   73 الدقيقة  يف 

ري��ان  ط��رد  امل��ب��اراة،  و�صهدت 
ف��را���ص��ري لع���ب ن��ي��وك��ا���ص��ل يف 
ال�شوط  مللن  الأخللللرة  الدقيقة 
ر�صيده  �صيفيلد  ورف��ع  الأول، 
اإلى 5 نقاط يف املركز الع�رضين 
له  انت�صار  اأول  حمققا  الأخ��ري، 
مقابل  املو�صم  هذا  ال��دوري  يف 
 15 يف  واخل�����ص��ارة  ت��ع��ادل��ني 
توقف  امل��ق��اب��ل  ويف  م��ب��اراة، 
لديه  ال��ذي  نيوكا�صل،  ر�صيد 
مباراة موؤجلة، عند 19 نقطة يف 
متلقيا  ع�رض،  اخلام�س  املركز 
ال��دوري  يف  الثامنة  خ�صارته 
 5 يف  الفوز  مقابل  املو�صم  هذا 

مباريات والتعادل يف اأربع.

• من لقاء اأتلتيكو مدريد واإ�صبيلية

• من لقاء وولفرهامبتون واإيفرتون 

• اإي�صكو ومار�صيلو

إيفرتون يخطف الفوز من 
وولفرهامبتون برأسية قاتلة

اأكد تقرير �صحايف اإ�صباين، اأم�س، اأن الفرن�صي 
زين الدين زيدان، املدير الفني لريال مدريد، 
اإي�صكو  الثنائي  بقاء  يف  الوحيد  ال�صبب  هو 
ومار�صيلو مع الفريق حتى الآن، ويعد الثنائي 
اأحد اأفراد اجليل الذهبي للريال، والذي حقق 3 
بطولت متتالية لدوري اأبطال اأوروبا، اإل اأنهما 
فقدا بريقهما الذي كانا عليه. وبح�صب �صحيفة 
»�صبورت« الكتالونية، فقد تراجع م�صتوى اإي�صكو 
يف  الأبطال  دوري  نهائي  عقب  ب�شدة  ومار�شيلو 
2018، حيث فقدا مكانهما يف الت�شكيل الأ�شا�شي 
برييز،  فلورنتينو  دفع  ما  وهو  للمريينغي، 
رئي�س النادي، للتفكري يف بيعهما خالل �صيف 
2019، قبل عودة زيدان، واأو�صحت ال�صحيفة، 
هو  الثنائي،  با�صتمرار  زيدان  مت�صك  �صبب  اأن 
وليته  يف  قدموه  مبا  لهما  مدين  باأنه  �صعوره 
مذهل.  تاريخ  �صناعة  على  وم�صاعدته  الأولى 
اأبًدا  اأن�س  وقال زيدان يف دي�صمرب املا�صي: »لن 
بجد«،  يعمال  اأن  عليهم  لكن  يل،  قدماه  ما  كل 
ثقة  ا�صتعادة  حاليًا  ومار�صيلو  اإي�صكو  ويحاول 
التدريبات،  يف  القوي  الأداء  خالل  من  زيدان، 
لكنهم يلقون �شعوبة يف امل�شاركة يف ظل تاألق 
وميندي  لإي�شكو،  بالن�شبة  ومودريت�س  كرو�س 
بالن�صبة ملار�صيلو. واأ�صار التقرير، اإلى اأنه مت 
طرح الثنائي يف �صوق النتقالت من جديد، اإل 
قرار  و�صيقاوم  عليهما،  يعتمد  زيدان ليزال  اأن 

بيعهما.

مباريات اليوم

كاأ�س ال�صوبر ال�صباين
11.00bein HD5 م�صاءريال مدريد x اتلتيك بيلباو

الدوري النكليزي »اجلولة 18«
11.00bein HD1 م�صاءار�صنال x كري�صال بال�س

اإلللى  يونايتد  مان�ش�شرت  ارتللقللى 
الإنكليزي املمتاز،  الدوري  �صدارة 
برينلي  م�صيفه  على  تغلبه  بعد 
التي  املباراة  يف  رد،  دون  بهدف 
اأول  م��ور  ت��ريف  ملعب  احت�صنها 
ال��ل��ق��اء امل��وؤج��ل من  اأم�����س، يف 
اجلولة الأولى، و�صجل بوغبا هدف 
 ،71 الدقيقة  الوحيد يف  اليونايتد 
ر�شيدهم  احلمر  ال�شياطني  لرفع 
بينما  ال�صدارة،  يف  نقطة   36 اإلى 
نقطة   16 عند  برينلي  ر�صيد  جتمد 

يف املركز ال�16.
�صول�صكاير،  جونار  اأويل  واأع��رب 
عن  يونايتد،  مان�ش�شرت  ملللدرب 

بعد  ليفربول،  ملواجهة  تطلعه 
بهدف  برينلي،  على  فريقه  انت�صار 
دون رد، وارتقى مان�ش�شرت يونايتد 
بعد  الربمييريليغ،  ���ص��دارة  اإل��ى 
بهدف  برينلي  م�صيفه  على  تغلبه 
دون رد، يف املباراة التي احت�صنها 
الثالثاء،  م�صاء  ملعب تريف مور، 
اجلولة  م��ن  امل��وؤج��ل  ال��ل��ق��اء  يف 

الأولى.
امل��ب��اراة  عقب  �صول�صكاير  وق��ال 
ل�شبكة �شكاي  تلل�للرضيللحللات  يف 
نقاط   3 حت�صد  �صبورت�س »عندما 
يف ال��ربمي��ي��ريل��ي��غ، ي��ر���ص��م ذل��ك 
ذلك  كان  الوجه،  على  البت�صامة 

قتاًل كبًرا من اأجل النقاط الثاث، 
الأمر �صعب دائًما هنا«.

مثرية  لقطات  اأ�صاهد  »مل  واأ�صاف 
ميكنني  ل  وب��ال��ت��ايل  ل��ل��ج��دل، 
خطاأ  هناك  ك��ان  رمب��ا  التعليق، 
على لوك �صاو، ولذلك يبدو القرار 
على  وبالطبع ل خمالفة  �صحيًحا، 
الهدف  لقطة  يف  ماغواير  ه��اري 

امللغي«.
جيدة  ب�صورة  نلعب  »بداأنا  وتابع 
كان  للفار،  الكبري  التوقف  بعد 
بع�س  على  موافقني  غري  الالعبون 
ولكن  احت�صبت،  التي  ال��ق��رارات 
بني  الالعبني  تهدئة  يف  جنحنا 

ال�شوطني«.
يف  مميزة  ب�صورة  »لعبنا  ون��وه 
ومل  منظم  اخل�شم  الثاين،  ال�شوط 

يرتك الكثري من امل�صاحات«.
»كانت  علق  بوغبا،  ه��دف  وح��ول 
عر�صية رائعة من را�صفورد، واإنهاء 
باإمكاننا  ك��ان  بوغبا،  م��ن  مميز 
لتهدئة  ه��دف  م��ن  اأك���ر  ت�صجيل 
الطريق  اخرتنا  ولكن  الأع�صاب، 
يقدم  »ليفربول  واأمت  ال�صعب«، 
م�صتويات مذهلة على مدار 3 موا�صم 
وقت  اأف�صل  ه��ذا  ول��ك��ن  ون�صف، 
م�صتوى  نحن يف  الريدز،  ملواجهة 

جيد ون�شعر باجلوع«.

املر�صح  لب��ورت��ا،  خ���وان  علق 
و�صع  على  بر�صلونة،  لرئا�صة 
يف  مي�صي  ليونيل  الأرجنتيني 
يف  رحيله  واإم��ك��ان��ي��ة  ال��ن��ادي، 

ال�صيف.
بر�صلونة  مع  مي�صي  عقد  وينتهي 
يتو�صل  ومل  املو�صم،  هذا  بنهاية 
لتفاق حول توقيع عقٍد جديد حتى 
الربغوث  �صيكون  وبالتايل  الآن، 
واختبار  ملف  اأول  هو  الأرجنتيني 

حقيقي للرئي�س القادم للرب�صا. 
ت�رضيحات  يف  لب���ورت���ا  وق���ال 

لإذاعة »كادينا �صري« الإ�صبانية: »ل 
ملي�صي  يكون  اأن  اإمكانية  يف  اأفكر 
اأعرف  ال�صتمرار،  غري  قرار اآخر 
بر�شلونة،  يف  بالراحة  ي�شعر  اأنه 
»اأعتقد  م�صيفًا:  البقاء«،  ويريد 
باقي  ع��ن  ن�صبية  ميزة  ل��دي  اأن 
ب�صبب  الآخ���ري���ن،  امل��ر���ص��ح��ني 
مبي�صي«،  تربطني  التي  العالقة 
قلته  ما  كل  اأن  يعلم  »اإن��ه  وتابع: 
العودة  يريد  وهو  به،  اأوفيت  قد 
والبطولت  النت�صارات  لتحقيق 
م��رة اأخ���رى«، واأك���د: »اأه��م �صيء 

واأن��ا  امل��ال،  لي�س  له  بالن�صبة 
لدي القدرة على تقدمي عقد جديد 
»لقد  واأكمل:  بالراحة«،  ي�شعره 
يف  النجاحات  من  العديد  حققت 
جًدا  فخور  فاأنا  ال�صابقة،  وليتي 
الرغم  على  مبي�صي  بالحتفاظ 
ُقدمت  التي  املذهلة  العرو�س  من 
عر�س  هناك  »كان  واأردف:  لنا«، 
اأعلى  من اإنرت ميالن ملي�صي بقيمة 
عقده  اجلللزائللي يف  اللل�للرضط  مللن 
�صي�صعف  ك��ان  م��ا  وه��و  وقتها، 
رف�صنا  اأننا  اإل  اآخ��ر،  رئي�س  اأي 

التفريط فيه«.
هرنانديز  ت�شايف  عن  وب�شوؤاله 
اأج��اب  الفريق،  تدريب  وتوليه 
لبورتا: »الآن، هو يدرب يف قطر، 
يوًما ما �صيكون مدرًبا لرب�صلونة، 
اأ�شماء، اأقل  مل  م�رضوعي  يف   لكن 
ل اأعتقد اأنه �صيء ينا�صب الكيان«.

قال:  نيمار،  عودة  اإمكانية  وعن 
عن  اأحت��دث  لن  اإنني  وقلت  »�صبق 
النتخابية،  حملتي  خالل  اأ�صماء 
�صعره  يجعل  لع��ب  عن  احلديث 

يرتفع، ولن اأدخل هذه اللعبة«.

صاروخ بوغبا يرسل مانشستر 
يونايتد إلى صدارة البريمييرليغ

سولسكاير: هذا أفضل توقيت لمعركة ليفربول
• من لقاء مان�ش�شرت يونايتد وبرنلي

• خوان لبورتا ومي�صي

ق���ال ب��ي��ب غ���واردي���ول، م��درب 
الإنللكللللليللزي،  �شيتي  مان�ش�شرت 
يف  فريقه  م�صتوى  ارت��ف��اع  اإن 
ال��ف��رتة الأخ�����رية، ي��ع��ود اإل��ى 
ال�صيطرة على  الالعبني يف  جناح 
اإل��ى  امل��ب��اري��ات، دون احل��اج��ة 

»الرك�س املبالغ فيه«.
يف  بثبات  يلعب  �صيتي  يكن  ومل 
امل�صتوى يف بداية املو�صم، لكنه 
انت�صارات   6 وحقق  كثريا  حت�صن 
وهي  امل�صابقات  كل  يف  متتالية 
اأجنح فرتة للفريق خالل املو�صم 
على  �صيتي  ف��از  واإذا  احل���ايل، 
فاإنه  الحتاد،  ا�صتاد  برايتون يف 
من  نقاط   4 ُبعد  على  �صي�صبح 
املت�شدر،  يونايتد  مان�ش�شرت 
و���ص��ي��ت��ب��ق��ى ل��ف��ري��ق امل����درب 
غوارديول مباراة واحدة موؤجلة، 
الوحيد  »الفارق  غوارديول  وقال 
كنا  اأق��ل،  نرك�س  اأ�صبحنا  اأننا 
عندما  فيه،  مبالغ  ب�شكل  نرك�س 
مت�شي  اأن  يجب  القدم  كرة  تلعب 
»عندما  واأ�صاف  اأقل«،  ترك�س  اأو 
ترك�س،  اأن  يجب  الكرة  متلك  ل 
الكرة  على  ت�صتحوذ  عندما  لكن 
وتدع  مركزك  يف  البقاء  ت�صتطيع 
ولقد  اأنت،  ولي�س  تتحرك  الكرة 

املباريات  هذه  م�صتوانا يف  تطور 
لهذا ال�صبب«.

 15 يف  ه��دف��ا   24 �صتي  و���ص��ج��ل 

مباراة، وهو الأقل بني اأول 9 فرق 
التعادل  منذ  لكن  امل�صابقة،  يف 
األبيون  بروميت�س  و�شت  مع   1-1
الفريق  �صجل  دي�صمرب،   15 يف 

بكل  مباريات   6 اآخر  يف  هدفا   15
امل�صابقات.

اأنه  الطبيعي  وقال غوارديول »من 
وم�صتويات  نتائج  حتقيق  بعد 

اأن��ن��ا  يف  ال��ن��ا���س  يفكر  ج��ي��دة، 
كنا  ما  نفعل  اأن  جم��ددا  ن�صتطيع 
نحتاج  وبهذا  املا�صي،  يف  نفعله 
اإلى موا�صلة العمل بهذه الطريقة«.

• غوارديول ولعبو مان�ش�شرت �شيتي

غوارديوال: نحتاج لركض أقل وانتصارات أكثر

البورتا: ميسي يريد البقاء... ولن أدخل لعبة نيمار



يحر�ص امل�ساهري علي ال�سفر 
�سواء  الدول،  بني  والتجول 
الفعاليات  اإح���دي  حل�سور 
بع�ص  لت�سوير  اأو  الفنية 
امل�ساهد اخلا�سة مب�سل�سل اأو 
فيلم من بطولتهم، اأو للتنزه 
لذلك  ال�����دول،  اإح����دي  يف 
���راء  علي  بع�سهم  حر�ص 
لل�سعور  خ��ا���س��ة،  ط��ائ��رة 
اإزع��اج  عن  بعيدًا  بالراحة 
امل�سورين وامل�سافرين، ويف 
هذا التقرير، ن�ستعر�ص اأبرز 
ميتلكون  ال��ذي��ن  امل�ساهري 
ملا  وفقًا  خا�سة،  طائرات 

.»thetravel« ذكره موقع
مت��ت��ل��ك امل��غ��ن��ي��ة، ت��اي��ل��ور 
خا�سة،  ط��ائ��رة  �سويفت، 
للتجول  ت�ستقلها  وال��ت��ي 
حفالتها  لإح��ي��اء  البالد  بني 
اإح��دي  حل�سور  اأو  الغنائية 
الفعاليات الفنية، ويبلغ �سعر 
دولر،  مليون   40 الطائرة 
وحتتوي علي 12 مقعًدا، لذلك 
تكفي عددا كبريا من اأ�سدقائها 

وعائلتها .
موؤ�س�ص  غيت�ص،  بيل  ميتلك 
»طائرة«   Microsoft �ركة 
 700-Bombardier BD
 40 بقيمة   Global Express
ل�19  وتت�سع  دولر  مليون 

�سخ�سا.
متتلك النجمة اأجنلينا جويل، 
بالوقود  تزود  خا�سة  طائرة 
ويبلغ �سعرها حوايل 600000 
مع  ت�ستقلها  وال��ت��ي  دولر، 
البالد  ب��ني  لل�سفر  اأطفالها 
اأعمالها  اأح��د  لت�سوير  �سواء 

فنية. فعالية  حل�سور  اأو 
الإنكليزي،  كرة  جنم  وميتلك 
فيكتوريا  وزوج��ت��ه  دي��ف��ي��د 
وهي   خا�سة  طائرة  بيكهام، 
 ،350 ت�سالنجر  بومباردييه 
بقيمة 18 مليون دولر، والتي 
ي�سافرون بها لكل دول العامل.

ومت��ت��ل��ك م��ق��دم��ة ال��رام��ج 
وينفري،  اأوب��را  ال�سهرية، 
 42 ب�سعر  خ��ا���س��ة  ط��ائ��رة 
وال��ت��ي  دولر،  م��ل��ي��ون 
واأ�سدقاوؤها  هي  ت�ستوعبها 
مكان  اأي  اإلى  �سفرهما  اأثناء 

تريد ال�سفر اإليه.

الكوميدي  امل��م��ث��ل  ميتلك 
ثروة  ك��اري،  جيم  ال�سهري، 
دولر،  مليون   150 تزيد عن 
بقيمة  خا�سة  نفاثة  وطائرة 
59 مليون دولر، وهي الأغلى 

تكلفة يف هذه القائمة.
�سيلني  امل��غ��ن��ي��ة،  متتلك 

دي����ون، ط��ائ��رة خ��ا���س��ة، 
دولر،  مليون   42 ب�سعر 
 800 تزيد عن  ثروة  و�سايف 
وحت��ت��وي  دولر،  م��ل��ي��ون 
من  والعديد  مطبخ،  على 

احلمامات.
ك��روز  ت��وم  النجم  وميتلك 

يبلغ  والتي  خا�سة،  طائرة 
دولر،  مليون   36 �سعرها 
ا،  �سخ�سً ل�20  تت�سع  والتي 
بني  للتجول  ي�ستقلها  والتي 
الفعاليات  حل�سور  ال��ب��الد 
اأعماله  ولت�سوير  الفنية 

الدرامية. 
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سجن »بيت الجالد« للبيع

غلي الفول السوداني قبل تناوله 
يعالج الحساسية

اأفاد باحثون يف اإمريال كوليدج لندن، باأن تناول 
اأن  الذي مت غليه يف املاء ميكن  ال�سوداين  الفول 
يقلل من خطر ردود الفعل التي تهدد احلياة لدى 

اأولئك الذين يعانون من احل�سا�سية.
ويوؤدي غلي الفول ال�سوداين ملدة 20 اإلى 30 دقيقة 
اإلى التخل�ص من بع�ص الروتينات التي ميكن اأن 
توؤدي اإلى ا�ستجابات قاتلة يف كثري من الأحيان، 

والتي تبقى يف الفول ال�سوداين بعد التحمي�ص.
مبجرد غلي الفول ال�سوداين وتريده، يتم تناوله 
حتت اإ�راف طبي ملن يعانون من ح�سا�سية �سده. 
يتم  ثم  البداية،  يف  �سغرية  بكميات  هذا  ويتم 
زيادة الكمية ب�سكل تدريجي على مدار عام كامل. 

هذه التقنية هي نوع من العالج املناعي الفموي، 
املناعي  اجلهاز  ح�سا�سية  لإزالة  ي�ستخدم  والذي 

�سد الروتني املوجود يف الفول ال�سوداين.
�سد  للح�سا�سية  الفم  طريق  عن  املناعي  العالج 
الفول ال�سوداين متاح بالفعل وتقوم هيئة ال�سحة 
ا  الريطانية باإجرائه با�ستخدام دقيق معد خ�سي�سً

م�سنوع من الفول ال�سوداين املحم�ص.
تفاعالت  مينع  العالج  هذا  اإن  العلماء  ويقول   
اإل  املر�سى،  م��ن   ٪80  -60 ل��دى  احل�سا�سية 
�سدمة  مثل  جانبية  اآثار  يف  يت�سبب  اأن  ميكن  اأنه 
امل�سببة  الروتينات  وج��ود  ب�سبب  احل�سا�سية 

للح�سا�سية.

قرية  يف  ق���دمي،  �سجن  ُع��ر���ص 
ج���ي���ده���ول ب���ولي���ة ف��ريم��وت 
الإنرتنت،  على  للبيع  الأمريكية 

ب�سعر 149 األف دولر.
ويحتوي ال�سجن املعروف ب�»بيت 
م�ساحته  تبلغ  ال��ذي  اجل���الد«، 
يوحي  ول  مربعة،  قدمًا   2190

نوم  غ��رف   4 على  ب��ال��غ��راب��ة، 
و�سبع  خلفي،  وفناء  وحمامني 

زنازين. 
الزمن،  من  لعقود  البيت  ويعود 
اخلارجني  ل�سجن  خم�س�سًا  وكان 
على القانون يف البلدة، واملنزل 
يعود جلالد ال�سجن، ومت حتديث 

تقطنه  وكانت  مرات  عدة  املنزل 
عر�سه  قبل  �سنوات  لعدة  اأ���رة 

للبيع.
ال�سم�سار  األ��ني،  جينيفر  واأك��د 
العقاري اإمكانية ا�ستغالل م�ساحة 
الق�سبان،  اإزال����ة  بعد  البيت 

وحتويله اإلى م�سكن معي�سة 

• بيت اجلالد

دراسة: المرأة أكثر عرضة لـ»ألزهايمر«
... و33% من اإلصابات يمكن تجنبها

يعد الزهامير مرحلة من املراحل التدريجية 
ووفق  الذاكرة.  علي  �سلبًا  يوؤثر  ما  للخرف 
درا�سات عدة ي�سيب املر�ص الن�ساء اأكرث من 
الإ�سرتوجني  هرمون  فقدان  ب�سبب  الرجال 

بعد انقطاع الدورة ال�سهرية.
الع�سبي  النف�ص  علم  اإخ�سائية  وت��ق��ول 
كالدويل:  جي�سكا  الروفي�سورة  الأملانية 
الإ�سرتوجني مهم جدًا للحفاظ علي  »هرمون 
خاليا  ت�سكيل  علي  لقدرته  الدماغ،  �سحة 
باملرونة  يعرف  فيما  جديدة  وات�سالت 
حماية  يف  دوره  علي  ع��الوة  الع�سبية، 
خ�سارته  اأن  يعني  ما  امل��وت،  من  اخلاليا 

توؤدي لفقدان فوائده«.
العامل  يف  الإ�سابات  من   %33« واأ�سافت:   
جتنبها«،  ممكن  خ��ط��ورة  لعوامل  ت��ع��ود 

ووظيفة  بنية  يف  التغيريات  اأن  ل�سيما 
الدماغ، املرافقة للمر�ص تبداأ قبل عقود من 
و�سع  علي  العمل  يجب  لذا  الأعرا�ص؛  ظهور 

اخلطط الوقائية وتطبيقها يف وقت مبكر.
غذائي  بنظام  اللتزام  اأن  كالدويل  واأك��دت 
باخل�روات  غني  للمراأة  جدا  مهم  �سحي 
ال��ده��ون  م��ن  القليل  ويحتوي  وال��ف��واك��ه 
»حمية  مثل  امل�سنعة،  والأغذية  امل�سبعة 
»ميند«،  اأو حمية  املتو�سط«  الأبي�ص  البحر 
ما يوؤدي لتح�سني الإدراك املعريف واحلفاظ 
العمر.  تقدم  مع  الذهنية  ال��ق��درات  علي 
بانتظام  البدين  الن�شاط  ممار�شة  تعد  فيما 
فهي  املهمة،  الوقائية  ال�سرتاتيجيات  من 
يعزز  ما  الع�سبية  الناقالت  م�ستوي  حت�ّسن 
الذاكرة، اإذ يوؤثر اإيجابيًا علي عمل املناطق 

املعلومات  با�ستقبال  املعنية  الدماغية 
اجلديدة واإر�سالها اإيل مراكز الذاكرة طويلة 
ال�سلبية  التاأثريات  من  تخفف  كما  الأم��د، 
التوتر  م��ن  وحت��م��ي  ال�����س��ك��ري،  ملر�سي 
اخلطورة  عوامل  من  تعد  والتي  والكتئاب، 

ملر�ص األزهامير.
ن�شاط  علي  احلفاظ  اأن  كالدويل  واعتربت 
الدماغ وا�ستخدام مهارات التفكري يلعب دورًا 
وقالت:  األزهامير،  من  الوقاية  يف  ب��ارزًا 
فكريًا،  جم��ه��ودًا  تتطلب  باأعمال  »القيام 
فيلم  وم�ساهدة  الأ���س��دق��اء،  مع  والنقا�ص 
املتقاطعة،  الكلمات  وحّل  التفكري،  يحّفز 
هي  الإنرتنت،  عر  بالألعاب  وال�ستمتاع 
التي  املفيدة،  الفكرية  الأن�سطة  علي  اأمثلة 

تعزز �سحة الدماغ«. 

ممرضة بريطانية تعيش 9 أشهر
في »كرفان« لحماية والدتها من »كورونا«

السويد تنقل مدينة كاملة
من موقعها بسبب أعمال الحفر

نواجهها  التي  ال�سعوبات  رغم 
اأثناء نقل ال�سكن من مكان لآخر، 
اإل اأنه يبدو اأمرا ب�سيطا للغاية، 
كاملة  مدينة  نقل  مع  باملقارنة 
من مكانها، وهو ما يحدث حاليا 
ال�سويدية،  »كريونا«  مدينة  مع 
�سمال  اأق�����س��ى  يف  ت��ق��ع  وال��ت��ي 
نحو  فيها  ويعي�ص  ال�سويد، 
نقل  يتم  حيث  �سخ�ص،  األف   23
عمليات  ب�سبب  بالكامل  موقعها 
التي  املدينة  منجم  يف  احلفر 

ت�شببت يف هبوط اأر�ض املدينة.
بعمليات  حاليا  تقوم  املدينة 
 3 بعد  على  مبنى   40 نحو  نقل 
هدم  و�سيتم  �رًقا  كيلومرتات 
بناء  يتم  حيث  املباين،  باقي 
منازل جديدة يف املكان اجلديد، 
لالهتمام،  مثري  م�����روع  وه��و 
�سويدية،  اإعالم  و�سائل  تناولته 
م��واق��ع  رواد  ���س��وره  وت�����داول 
ون�ر  الج��ت��م��اع��ي،  التوا�سل 
بالعربي«،  »ال�سويد  ح�ساب 
تو�سح  التي  �سوره،  من  بع�سا 

كيف يتم النقل.
ت��اأ���س�����س��ت ك��ريون��ا ن��ح��و ع��ام 
املناجم،  عمال  قبل  من   1900
كبري  ب�سكل  املدينة  وتعتمد 
اأكر منجم  التعدين، وهي  على 
يف  الأر���ص  حتت  احلديد  خلام 
بع�ص  نقل  قرار  وجاء  العامل، 
بعد  امل��دي��ن��ة،  يف  امل��ب��اين 
املدينة  و�سط  من  اأجزاء  انهيار 
قاباًل  املدينة  جمل�ص  يعد  ومل 
ن�ر  م��ا  بح�سب  ل��الإ���س��الح، 

ال�سويدي.  Sargasso موقع 
القدمية  بالكني�سة  يتعلق  وفيما 
نقلها،  تقرر  فقد  املدينة،  يف 
اإلى جانب 38 مبنى اآخر، مبركز 
بناء  مت  كما  اجل��دي��د،  ك��ريون��ا 
م�ستديرة  ج��دي��دة  مدينة  قاعة 
ل��ت��ك��ون م�����س��در ج���ذب م��رك��زي 
برج  ويقع  اجل��دي��دة،  للمدينة 
البلدية  ملبنى  القدمي  اجلر�ص 
انتقل  وق��د  ب��ج��واره،  ال�سابق 
اأي نحو  �ساكن،  اآلف   6 اأكرث من 
القدمية،  املدينة  �سكان  ثلث 
و�سي�ستغرق امل�روع 10 �سنوات 

اأن يتم نقل  الأقل قبل  اأخرى على 
املنطقة املهددة بالكامل.

ومعظم �سكان كريونا ل يعار�سون 
من  فالعديد  التوطني،  اإع���ادة 
مبا�ر  ب�سكل  يعتمدون  ال�سكان 
على  واع��ت��ادوا  التعدين،  على 
ال�سو�ساء امل�ستمرة والنفجارات 
الليلية يف املنجم حتت الأر�ص، 
هناك  كان  املا�سي،  مايو  ففي 
زلزال �سديد اخلطورة لدرجة اأنه 

مت اإغالق املنجم موؤقتا.
 LKAB التعدين  �ركة  وتدفع 
تكاليف  جميع  املبداأ  حيث  من 

النقل املقدرة ب�1.2 مليار دولر، 
خام  على  الطلب  اإل��ى  وبالنظر 
بالن�سبة  العمل  يزال  ل  احلديد، 
كافية،  بدرجة  مربًحا   LKAB
طرق  بنظام  حديث  منجم  فهو 
وتدريبات  كيلومرت،   400 بطول 
بوا�سطة  ف��ي��ه��ا  ال��ت��ح��ك��م  ي��ت��م 
 2100 ب��ه  ويعمل  الكمبيوتر 
الن�ساء،  فيهم  مب��ن  م��وظ��ف، 
يوم  ك��ل  ك��ريون��ا  منجم  وينتج 
اأبراج  ل�ستة  احلديد  من  يكفي  ما 
هي  وهولندا  اإيفل،  برج  ت��وازي 

واحدة من اأكر 4 عمالء. 

يف  العاملني  من  الكثري  يحاول 
عن  بعيدا  البقاء  ال�سحي  املجال 
م�سدرا  ي�سبح  ل  بحيث  املنزل 
تف�سي  ظ��ل  يف  اأق��ارب��ه  ل��ع��دوى 
»كوفيد  امل�ستجد  كورونا  فريو�ص 
ا�ستطاعت  ال�سدد،  هذا  ويف   ،»19
نف�سها  ع��زل  بريطانية  ممر�سة 
ت�سعة  ملدة  �سيارة  »كرفان«  يف 
امل�سنة  والدتها  حلماية  اأ�سهر 
م��ن ف��ريو���ص ك���ورون���ا، وال��ت��ي 
اأن  بعد  اأخ��ريا  املنزل  اإلى  عادت 
دي�سمر  يف  اللقاح  والدتها  تلقت 

املا�سي.
وذك�����رت ج���ري���دة »دي���ل���ي م��ي��ل« 
�سارة  املر�سة  اأن  الريطانية، 
يف  نف�سيهما  ع��زل  وزوج��ه��ا  لينك 
كرفان �سيارة متوقفة اأمام منزلهما 

العمر  من  البالغة  والدته  حلماية 
بالفريو�ص  الإ�سابة  من  عاًما   84

اأثناء ا�ستمرارها يف العمل.
اأن  الريطانية،  ال�سحيفة  واأفادت 
�سارة تعمل ممر�سة منذ 17 عاًما، 
مب�ست�سفى  العمل  يف  وا�ستمرت 
برمنغهام،  يف  اإليزابيث،  امللكة 
�ركة  »غاري«،  زوجها  يدير  فيما 

لبيع الأ�سماك.
ا�سرتيا  اأنهما  التقرير،  واأو�سح 
جنيه   600 م��ق��اب��ل  ال���ك���رف���ان 
العام  م��ن  م��ار���ص  يف  اإ�سرتليني 
املا�سي يف بداية الوباء، معتقدين 
اأنه لن يكون �سوى حل موؤقت، حيث 
اأنهم �سيعي�سون يف  كانوا يعتقدون 
الكرفان لب�سعة اأ�سابيع، لكنهم مل 
هناك  �سيبقون  اأنهم  اأب��ًدا  يتوقعوا 

ملدة ت�سعة اأ�سهر.
وقالت املمر�سة الريطانية، »كنا 
اأربعة  �سي�ستغرق  الأم��ر  اأن  نعتقد 
اأ�سابيع اأو 12 اأ�سبوًعا كحد اأق�سى، 
ثم جاء ال�سيف وذهب، وبعد ت�سعة 
كان  لقد  هناك،  نزال  ل  كنا  اأ�سهر 
اأمًرا ل ي�سدق، ل اأ�سدق اأننا فعلنا 

ذلك«.
الزوجني  اأن  اإلى  التقرير،  واأ�سار 
مدار  على  الكرفان  بتزيني  قاما 
امليالد،  وعيد  الهالوين  العام يف 
 NHS وعالمة  اأ�سواء  و�سعوا  كما 
ذلك  من  ورغم  جوانبه،  اأحد  على 
بفريو�ص  ال��زوج��ني  اإ�سابة  ثبتت 
املا�سي،  دي�سمر  يف  ك��ورون��ا 
موا�سلة  على  قادرين  كانا  لكنهما 

العزلة الذاتية يف الكرفان. 

• املمر�سة �سارة لينك اأمام الكرفان

مشاهير يمتلكون طائرات خاصة.. أسعارها تبدأ من 18 مليون دوالر

• نقل اأحد املنازل

»بوليمر طبي« من الخشب
باث  جامعة  من  علماء  ابتكر 
طبي«  »بوليمر  الريطانية، 
»ال�سيلوز«  با�ستخدام  م�ستدامًا 
املوجود يف اخل�سب، وهو مادة 
يف  ا�ستخدامها  ميكن  �سكرية 
�سناعة املواد الطبية، وجمايل 
البيولوجية  ال�ست�سعارات 

والكيميائية.
وق���ال د.اأن���ط���وان ب��و���س��ارد، 
امللكية  اجلمعية  جامعة  من 
الريطانية: هذا البتكار اإجناز 
الطبيعة،  م��ن  م�ستدام  طبي 
لأن  ال���س��ت��خ��دام��ات،  ومتعدد 
خوا�سه الفيزيائية والكيميائية 

ل�سنع  ب�سهولة  تعديلها  ميكن 
مادة بلورية اأو اأكرث وا�ستخدامها 
يف امل��ط��اط امل���رن، وه��و ما 
يعتر �سعب التحقق با�ستخدام 
من  امل�ستقة  »ال��ب��ول��ي��م��رات« 

املواد احليوية.
واأ�����س����اف: ب��ا���س��ت��خ��دام ه��ذا 
ا�ستهداف  ميكننا  البوليمر 
القطاعات  جمموعة متنوعة من 
بطريقة اأكرث ا�ستدامة. و�سيكون 
اأك��رث  البال�ستيك  جلعل  احل��ل 
البال�ستيك  يعتمد  اإذ  ا�ستدامة، 
يف ���س��ن��اع��ات��ه ع��ل��ى ال��وق��ود 

الأحفوري. 

وسائد ذكية لمراقبة الموظفين
عالية  للتكنولوجيا  ال�سينية  »هيبو«  �ركة  من  موظفون  ك�سف 
الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  على  ت�سغيانغ،  مبقاطعة  التقنية، 
املمار�سات التي اعتروها غري قانونية اأو اأخالقية، بعد اإهدائهم 

»و�سائد مقاعد ذكية«، تبني لحقًا اأنها و�سيلة ملراقبتهم �رًا.
تعر�سوا  زمالئها  من  وت�سعة  اإنها  وان��غ:  تدعى  موظفة  وقالت 
للمراقبة عر و�سائد الكر�سي الذكية التي منحتهم اإياها ال�ركة، 
وتقدمي  احليوية  اأن�سطتهم  وتتبع  �سحتهم،  على  للحفاظ  كهدية 
الن�سائح ال�سحية، من خالل قيا�ص معدل التنف�ص و�ربات القلب 

وو�سعية اجللو�ص وكيفية النهو�ص. 
اإلى اأن قابلت وانغ اأحد املديرين يف ق�سم املوارد الب�رية، الذي 
�ساألها عن �سبب عدم وجودها على مكتبها من ال�ساعة ال�10 �سباحًا 
اأن الإدارة �سوف تخف�ص مكافاأتها  اإلى  وملدة ن�سف �ساعة، م�سريًا 

ال�سهرية، اإذ ا�ستمر هذا ال�سلوك. وتكرر الأمر مع اآخرين.
يراقب حتركاتنا،  تتبع  جهاز  هناك  وكاأن  �سعرنا  وانغ:  واأ�سافت 

ويجمع بياناتنا وي�سجل كالمنا اأثناء �ساعات العمل.
الذكية  الو�سائد  ا�ستخدام  فيه  تنفي  بيانًا،  ال�ركة  واأ�سدرت 

للمراقبة. 

• طائرة توم كروز • طائرة جيم كاري
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ستعود  كيف  يتساءلون:  األم��ور  أول��ي��اء   •
حضانات األطفال في المناطق في ظل تفشي 

جائحة كورونا؟

• تدوير ستشهده وزارة خدمات، يشمل عددا 
كبيرا من القياديين.

معلومات وحقائق

كان سباق الخيل الذي أقيم في القرية مجرد 
تمثيلية إلرضاء »شاهبندر« في القرية، إذ إن 
مشرف السباق طار من الفرحة، بمجرد أن فاز 
حصان الشاهبندر، رغم انه يفترض أن يكون 

حياديا، أنت شكو تفرح؟

راح  انك  اظن  كنت  للمشرف:  قال  »جحا« 
بس  ت��دري،  ما  نفسك  وتسوي  تسكت، 
بأي  أشارك  راح  ما  يخليني  راح  صار  اللي 

سباق«!
...فضحت عمرك!

واضحة!

 • جحا

حكايات

عين  فثمة  مختلفان؛  اإلنسان  وجه  جانبا 
يكاد  ال  قليلة  بنسبة  األخرى  العين  من  أكبر 
األذن  أّن  إلى  باإلضافة  المعظم،  يلحظها 

اليمنى تكون أعلى من األذن اليسرى.

العشاء  6.32المغرب  5.11 العصر  2.51الظهر  11.57الشروق  6.44 مواقيت
الفجر  5.20الصالة

امل�شاهدين  وا�شتمتاع  للرتفيه  فقط  الريا�شة  تعد  مل 
وامل�شجعني بها، بل حتولت اإلى �شناعة مهمة واأ�شبحت 
الإجمالية  القيمة  وتقدر  البلدان،  لبع�ض  رئي�شيا  رافدا 
مليار   700 من  باأكرث  الريا�شية  القت�شادية  للأن�شطة 
قطاعي  كتن�شيط  املبا�رشة  غري  الآث��ار  غري  هذا  دولر، 
ببع�ض  املرتبطة  وال�شناعات  وال��ف��ن��ادق  ال�شياحة 
الأن�شطة، حتى ان هناك درا�شات اأكادميية متخ�ش�شة يف 
وم�شتقبل  حال  وتتوقع  وحتلل  تدر�ض  وغريه  القت�شاد 
تتناف�ض  الرئي�شية  وامل��دن  ال��دول  ان  كما  الريا�شة، 
الإقليمية والعاملية  البطولت  الأموال ل�شت�شافة  وتنفق 
ملا فيها من مردود اقت�شادي عال جدًا قد ينع�ض القت�شاد 

ل�شنوات.
القطاعات  عن  بعيدا  لي�ض  الكويت  يف  الريا�شة  حال 
املختلفة،  واخل��دم��ات  والتعليم  كالقت�شاد  الخ��رى 
اننا  حتى  متتال  انحدار  من  تعاين  وغريها  فالريا�شة 

بداأنا نظن اأن ل قاع لنهاية النحدار والتحول لل�شعود.
 اأنا من اجليل الذي ن�شاأ طفل على اأوج الريا�شة الكويتية 
حني ت�شيدنا اآ�شيا وتاأهلنا لنهائيات كاأ�ض العامل، كان 
والبطولت  كجمهور،  امل�شلمات  من  لنا  بالن�شبة  الفوز 
والإجنازات حت�شد واحدة تلو الخرى، يف �شبابي ع�شنا 
اخلليجية  للكرة  وت�شيدنا  بر�شلونة  لوملبياد  وتاأهلنا 
الثمانينات  اأخرى، بعد ذلك كما حدث يف منت�شف  مرة 
عادت ال�شيا�شة لتف�شد الريا�شة، فبداأت ال�رشاعات ومل 
و�شوق  العاملية  يف  اللعبني  احلم  ال  �شحية  له  تكن 
ل�شنوات  ذه��ب  ذل��ك  كل  الفوز،  طعم  لتعلم  اجلمهور 
انتقال  اإلى  ال�رشاع  ادى هذا  عدة نتيجة �رشاع، للأ�شف 
للأ�شف  ومت  ريا�شي،  احتقان  اإلى  ال�شيا�شي  الحتقان 
وحتويلهم  اجلماهري  وبع�ض  اللعبني  بع�ض  جتنيد 
وفرحة  الريا�شة  متعة  فف�شدت  �شيا�شية،  جلماهري 
لل�رشاع  �شاحات  ال��ى  امل��لع��ب  وحت��ول��ت  اجلماهري 
ال�شيا�شي واجل�شدي والأخلقي، بينما كانت اهم اهداف 
الريا�شة ت�شويق وجت�شيد ا�شمى انواع املناف�شة ال�رشيفة 

بروح ريا�شية مو بروح �شيا�شية.
ملباراة  رعايته  على  العهد  ويل  ل�شمو  �شكرا  ختاما، 
ح�شوره  لعدم  ال�شماء  بحجم  اأخ��رى  و�شكرا  كاأ�شه، 
ل  تعد،  ل  مبراحل  اك��ر  وحجمه  فمقامه  للمباراة، 
يعيها م�شوؤولو واداريو ولعبو بع�ض الندية وم�شوؤولو 
الحتاد، يف نهائي كاأ�ض �شمو ويل العهد، للأ�شف مل يكن 

هناك فائز اأو منت�رش.

قدم  ان  بعد  ا�شتقالتها  احلكومة  قدمت 
ال��ى  �شاخنا  ا���ش��ت��ج��واب��ا  ن���واب  ث��لث��ة 
رئي�شها، الذي ف�شل الرتاجع عن مواجهة 
ل�شتقالة  تقدميه  خلل  من  ال�شتجواب، 
�شاحب  ال���ى  ووزرائ�����ه  ه��و  ج��م��اع��ي��ة 
ال�شباح  الحمد  ن��واف  ال�شيخ  ال�شمو 
خالف  م�شلك  وهذا  ورع��اه،  الله  حفظه 
يف  يطرحه  ك��ان  ما  الرئي�ض  �شمو  فيه 
لبع�ض  او�شح  عندما  املا�شية،  الفرتة 
ملواجهة  ا�شتعداده   2016 برملان  نواب 
على  م�شددا  اإليه،  يوجه  ا�شتجواب  اأي 
الد�شتورية  املحكمة  اإلى  يلجاأ  لن  اأنه 
اأو  الت�رشيعية  اللجنة  اإل��ى  الإحالة  اأو 
جل�شة  يف  ال�شتجواب  مناق�شة  طلب  حتى 
برملان  طبيعة  ان  يبدو  ولكن  �رشية. 
رئي�ض  اختيار  احلكومة يف  ودور   ،2020
جعلت  قد  املجل�ض،  المة وجلان  جمل�ض 
من �شعود من�شة ال�شتجواب ا�شبه بحالة 
القاتل! باخلطر  �شيا�شي حمفوفة  انتحار 

احل�شافة  اف��ه��م  ول  اع��ل��م،  ل  ط��ب��ع��ا.. 
ال�شيا�شية التي وقفت خلف اندفاع حكومة 
�شد  ط��رف  ت��اأي��ي��د  ال��ى  اخل��ال��د  �شباح 
املجل�ض  رئا�شة  انتخابات  يف  اآخر  طرف 
يف  ح��دث  ما  ولكن  اللجان،  ت�شكيل  او 
اجلل�شتني يعتر - وب�شكل ل يقبل اجلدل- 
وجهة  م��ن  حكيم  غ��ري  حكوميا  ت�رشفا 
نظري املتوا�شعة، خا�شة ان �شمو رئي�ض 
جمل�ض الوزراء يفرت�ض به ان يكون قارئا 
جهة،  من   2020 انتخابات  لنتائج  جيدا 
هذه  مع  التعامل  فن  �شيا�شيا  يجيد  وان 

املخرجات ال�شعبية من جهة اخرى!
ان  نتفق جميعا ودون اي اعرتا�ض، على 
حق  هو  ال��وزراء  جمل�ض  رئي�ض  اختيار 
ورعاه،  الله  حفظه  المري  ل�شمو  مطلق 
ولكن  اح��د،  عليه  ينازعه  ل  حق  وه��و 
ان  يجب  المة  احلالية ملجل�ض  الت�شكيلة 
�شيكون  البلد  و�شع  لأن  وتفهم جيدًا  تقراأ 
ال��وزراء  جمل�ض  رئي�ض  بهوية  مرهونا 

القادم.. والله ويل التوفيق.

وجهة نظر

سمو ولي العهد شكراً لعدم حضورك رئيس مجلس الوزراء القادم

أحد وخميس

إنا هلل وإنا إليه راجعون

هاشم  سيد  عبدالوهاب  هاشم   •
ت:  »���ش��ي��ع«،  ع��ام��ًا،   75 ال��غ��رب��ل��ل��ي، 

.99656333
ارملة  الفهد،  احمد  سليمان  طيبة   •
عبدالرزاق عبداللطيف اجل�شار، 75 عامًا، 

»�شيعت«، ت: 99000349، 99074151.
البدر،  احمد  عبدالرحمن  ضياء   •
 ،97569966 ت:  »�شيعت«،  ع��ام��ًا،   59

.99677991
 51 العنزي،  فريح  عبداهلل  ماجد   •

عامًا، »�شيع«، ت: 99622905.
المسلم،  عبداهلل  احمد  عبداهلل   •
 ،90017080 ت:  »���ش��ي��ع«،  ع��ام��ًا،   93

.94008468
حسين علي عبدالحسين بوعباس،   •
 ،99995019 ت:  »���ش��ي��ع«،  ع��ام��ًا،   62

.66569144

د.أنور الشريعانأ.د. علي الزعبي

تأجيل تنفيذ إعدام أول أميركية منذ 70 عامًا
قرر قا�ضٍ اإرجاء تنفيذ حكم الإعدام بحق اأمريكية، كانت 
باإعدامها  الفيدرالية  ال�شلطات  تقوم  امراأة  اأول  �شت�شبح 

منذ 70 عامًا.
وكان من املقرر اأن تتلقى ليزا مونتجومري »52 عامًا«، 
الفيدرايل، يف مدينة تريي هوت  ال�شجن  املحتجزة يف 
 16 بعد  الثلثاء،  م�شاء  قاتلة  حقنة  اإنديانا،  بولية 

عامًا من قتل امراأة حامل؛ ل�رشقة طفلها.
لكن القا�شي جيم�ض هانلون من جنوب ولية اإنديانا، اأمر 

الثنني بوقف تنفيذ حكم الإعدام.

حمامو  ا�شت�شهد  الإعدام،  عقوبة  لتجنيبها  �شعيهم  ويف 
يف  عانتها  التي  اجل�شدية  بالتعديات  مونتجومري 

�شبابها والإ�شابات يف الراأ�ض التي تعر�شت لها.
اإلى  املقدمة  املعلومات  »ت�شم  القا�شي:  قرار  وجاء يف 
احلالية  العقلية  احلالة  اأن  على  اأدل��ة  عدة  املحكمة 
تدرك  ل  اأنها  لدرجة  الواقع  عن  منف�شلة  ملونتجومري 

ب�شكل منطقي دافع احلكومة لإعدامها«.
جلل�شة  موعدًا  �شتحدد  املحكمة  اأن  اإلى  القا�شي  واأ�شار 

ا�شتماع لحقة لتقييم احلالة العقلية لل�شجينة.

اكتشاف نجم 
غريب جديد

اكت�شف علماء فلك من جامعة 
جنمًا  الأملانية،  بوت�شدام 
ت�شبق  مل  وغ��ري��ب��ًا،  ج��دي��دًا 
روؤي���ت���ه يف ���ش��وء الأ���ش��ع��ة 
ال�شينية، ت�شكل بعد ا�شطدام 
ويتميز  اأبي�شني«،  »قزمني 
العالية  ري��اح��ه  ب�����رشع��ة 

و�شطوعه الكبري و�شخامته.
اأو�شكينوفا  ليديا  وق��ال��ت   
»النجم  بوت�شدام:  جامعة  من 
النيون،  عن�رش  م��ن  م��ك��ون 
املتحمل  ومن  م�شتقر،  وغري 
جنم  اإلى  ويتحول  يتفكك  اأن 
يف  �شماوي«  »جرم  نيوتروين 

غ�شون 10000 عام. 

األشعة فوق 
البنفسجية تسبب 
سرطانًا نادراً للعين

جامعة  م��ن  ع��ل��م��اء  ك�����ش��ف 
اأبحاث  وم��رك��ز  مان�ش�شرت، 
اأن  ال��ري��ط��اين،  ال�����رشط��ان 
البنف�شجية  ف��وق  الأ���ش��ع��ة 
ت�شبب نوعًا نادرًا من �رشطان 
تغريات  خ��لل  م��ن  ال��ع��ني، 
ملتحمة  »ميلنني  يف  جينية 

العني«.
اأن  اإل���ى  واأ����ش���ار ال��ع��ل��م��اء 
ال���ع���لج���ات امل�����ش��ت��خ��دم��ة 
اأن  ل�����رشط��ان اجل��ل��د مي��ك��ن 
ت��ع��ال��ج ه����ذا ال���ن���وع من 

ال�رشطان.
وا���ش��ت��خ��دم ال��روف��ي�����ش��ور 
معهد  م��ن  م��اري��ه  ريت�شارد 
باململكة  ال�رشطان  اأبحاث 
اجلينوم  »ت�شل�شل  املتحدة، 
الرتكيب  لفح�ض  ال��ك��ام��ل« 
امليلنية  ل���لأورام  اجليني 
امللتحمة،  على  تتطور  التي 
املتخ�ش�ض  الغ�شاء  وه��و 
الأمامي  اجل��زء  يغطي  ال��ذي 

من العني. 
تغريات  اأن  العلماء  ووج���د 
عينات  يف  مم��اث��ل��ة  جينية 
مر�شى  من  املاأخوذة  الأن�شجة 
ت�شابه  امللتحمة،  ���رشط��ان 
التغريات اجلينية التي حتدث 

يف الورم امليلين اجللدي.

يربح 10 آالف إسترليني
شهريًا ل�30 سنة

البناء  عامل  اإيفانز،  جيم�ض  فاز 
بجائزة  »21عامًا«،  الريطاين 
مببلغ  ليف«،  فور  »�شت  يان�شيب 
�شهريًا  ا�شرتليني  جنيه  اآلف   10

30 عامًا.  وملدة 
العمل  اأوا�شل  �شوف  اإيفانز  وقال 
خططه  عن  �شوؤاله  ويف  البناء.  يف 
تزلج  رحلة  �شاأفعله  ما  كل  ق��ال: 
م��ع ع��ائ��ل��ت��ي اإل���ى ك��ن��دا. ورمب��ا 

�شغريًا.   منزًل  • الرابح جيم�ساأ�شرتي 

»الصحة«: وقف صرف رواتب الموظفين المنقطعين
اأبلغت وزارة ال�شحة جميع قطاعاتها بوقف �رشف 
اليوم  العمل يف  عن  املنقطعني  املوظفني  رواتب 
اأيام من   10 اخلام�ض من النقطاع بالوزارة خلل 

تاريخ النقطاع وذلك بحد اأق�شى.
الأخ��رية من  الآون��ة  جاء هذا نظرا ملا لوحظ يف 
انقطاع  عن  الإب��لغ  يف  العمل  مراكز  بع�ض  تاأخر 

وتاأخر  العمل،  ع��ن  لهم  التابعني  املوظفني 
للقرار  باملخالفة  رواتبهم  �رشف  وقف  اإج��راءات 
على  يرتتب  مما  ال�شاأن،  بهذا  اخلا�ض  ال��وزاري 
حق  وجه  غري  من  املنقطعني  روات��ب  �رشف  ذلك 
خلل  الوظيفي  و�شعهم  تكييف  اإج��راءات  وتاأخر 

فرتة النقطاع.

قالت رئي�شة جمعية ال�شدو الكويتية 
اب��راج  اإن  الدعيج  بيبي  ال�شيخة 
فن  نقو�ض  باإ�شاءة  �شت�شتمر  الكويت 
ال�شدو عليها حتى 31 احلايل احتفال 
باإدراج ال�شدو �شمن لئحة »يون�شكو« 
املادي  غري  الثقايف  ال��رتاث  ل�شون 

للب�رشية.
اعتزازها  عن  بيبي  ال�شيخة  واأعربت 
وتقديرها للتعاون املثمر مع �رشكة 
فخرها  وعن  ال�شياحية  امل�رشوعات 
بهذا الإجناز، لفتة الى اأن اجلمعية 
حفظ  يف  اجلادة  بجهودها  �شت�شتمر 

هذه احلرفة وتقاليدها الفنية.
الكويتي  ال�شدو  فن  اإدراج  اأن  وذكرت 
بقائمة الرتاث غري املادي للب�رشية 
للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة  لدى 
ميثل  »يون�شكو«  والثقافة  والعلم 
اعرتافا دوليا مبكانة ورفعة وجودة 
و�شهادة  الكويتية  اليدوية  احلرف 
تقدير لأهمية جهود ومبادرات تركيز 
ال�شدو  �شناعة  اإنعا�ض  على  الكويت 
القدمية واحلفاظ عليها من الندثار. • اإ�ساءة نقو�س ال�سدو

 »السدو« ... على  أبراج الكويت
• الأبراج تتزين بال�سدو
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