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كايلي جينر تتعرض للسخرية 
لضعف المياه بحمام قصرها 
15البالغ سعره 35 مليون دوالر

السعودية تتخطى 
روسيا كأكبر مورد نفط 

6إلى الصين في 2020
طوكيو تتصدر أكبر 10 
مدن ازدحامًا بالسكان 

5والقاهرة  ضمن القائمة
بورصة الكويت تضيف 

229 مليون دينار
414إلى قيمتها السوقية

الكويت والعربي.. قمة 
مبكرة ومثيرة بالدوري 
الممتاز stc لكرة القدم

العقم التهديفي يطارد 
الريدز وحلم الدفاع

عن اللقب يتراجع

أنغام تخضع
ألول جلسة تصوير 

في 2021

حّيرتنا يا أقرع
من وين نبوسك

بو أحمد: شمعنى صحيفتين فقط 
يطبلون لفايزر ويدعون الناس 
يأخذون اللقاح وشغالين على 

هالسالفة كل يوم.
حتى وزارة الصحة مو قاعدة تشتغل مثل 
هالصحيفتين، شنو مصلحتهم من فايزر 

مع أن هناك لقاحات أخرى كثيرة؟

7

»الطيران المدني« لشركات 
الطيران: أرجعوا

قيمة تذاكر السفر
املدين«  »الطريان  اأ�صدرت 
�رشكات  جلميع  تعميمًا 
ال�صفر  ووك��االت  الطريان 
وال�����ص��ي��اح��ة ال��ع��ام��ل��ة 
بطلب  امل�صافر  باأحقية 
ت��ذاك��ر  قيمة  ا���ص��رج��اع 
الفنادق  وحجوزات  ال�صفر 
ال�صياحية  واخل���دم���ات 
من  األغيت  التي  االأخ��رى 
 2020 دي�صمرب   21 تاريخ 
يناير   1 يوم  نهاية  حتى 
اأي  ا�صتقطاع  دون   2021

مبلغ منها. 
يحق  ان����ه  واو����ص���ح���ت 
ا�صرجاع  طلب  للم�صافر 
خالل  من  اأو  نقدًا  املبلغ 
 ال��ب��ط��اق��ة االئ��ت��م��ان��ي��ة
اأو ليكون ر�صيدًا متاحا له 
هذا  تاريخ  من  �صنة  ملدة 
التعميم وذلك ح�صب رغبة 

امل�صافر.

الوكيح

بيلقحونه!

»المشروعات الصغيرة«... تجاهلوها فأفلست
824 مشروعًا تواجه أزمات مالية بعد تراكم اإليجارات والديون وأجور العاملين فيها

824 م�رشوعًا من امل�رشوعات  ان  ك�صف مراقبون ل�»ال�صاهد« 
واأج��ور  االيجارات  تراكم  ب�صبب  االإفال�س  تواجه  ال�صغرية 
الكويتي،  ال�صباب  من  وهم  اأ�صحابها،  دفع  ما  العاملني، 
البع�س  فيما يواجه  التجارية اخلا�صة بهم،  االأن�صطة  لوقف 
االآخر ق�صايا يف املحاكم  رفعها �صدهم مالك عقارات ب�صبب 
عدم ت�صديد االيجارات املتاأخرة، حيث بلغت مئات الق�صايا 

يف اأروقة املحاكم.
وقال املراقبون ان هناك جلنة كانت �صكلت من البنك املركزي 
وممثلني من ال�صندوق الوطني الأ�صحاب امل�رشوعات ال�صغرية 
واملتو�صطة ووزارة املالية ووزارة ال�صوؤون ووزارة التجارة 
امل�رشوعات  ا�صحاب  النت�صال  طريق  وخارطة  ت�صور  لو�صع 

قرار  اإلى  ت�صل  مل  لكنها  اخل�صائر،  م�صتنقع  من  ال�صغرية 
عملي، ما اأدى اإلى تفاقم االأزمة، فتحولت من اأزمة مالية اإلى 

اأزمة عاطلني عن العمل.
تكبدها  دينار  مبليار  تقدر  خ�صائر  هناك  ان  املراقبون  واأكد 
حتى  املا�صي  فرباير  �صهر  منذ  ال�صغرية  امل�رشوعات  قطاع 
ا�صتهلكت ب�صبب عدم  االآن، ا�صافة الى خ�صائر املعدات التي 
الأق�ساط  لت�سديد  البنكية  املطالبات  عن  ف�ساًل  ا�ستخدامها، 
كان  املا�صي  اأبريل  �صهر  ففي  عام،  منذ نحو  تراكمت  والتي 
قد قرر البنك املركزي منح قرو�ض مي�رشة للمت�رشرين ب�رشط 
التمويل  فكان  ب�صوابط،  الوطنية  العمالة  على  احلفاظ 
املقدم للم�رشوعات ال�صغرية م�صركًا بني ال�صندوق الوطني 

والبنوك املحلية بن�صبة 80% لل�صندوق و20% للبنوك، علمًا 
باأن البنك املركزي اأ�صدر قرارات، فيما واجهت البنوك اأزمة 
�ستة �رشوط كان قد و�سعها  التدفقات املالية، وذلك ب�سبب 
»املركزي« اأهمها ان يقدم العميل املت�رشر طلب التمويل عرب 
البوابة االإلكرونية، ويقوم بعمل درا�صة ائتمانية، وهذا ما 

حمله خ�صائر مالية.
وان��ذارات  اآخر  نوع  من  مطالبات  هناك  ان  املراقبون  وذكر 
متعددة من وزارة الكهرباء ب�صبب دفع الفواتري عن امل�رشوعات 

ال�صغرية املهددة باالإفال�س.
على  ال�صغرية  امل�رشوعات  ا�صحاب  اجمع  جانبهم  وم��ن 
من  »االأزم����ة«،  مع  التعامل  يف  احلكومية  التعقيدات  ان 

العمالة  و»تطفي�س«  اخل�صائر  زيادة  يف  الرئي�صية  االأ�صباب 
بامل�رشوعات.

تتحرك  اأن  ب�رشورة  ال�صغرية  امل�رشوعات  اأ�صحاب  وطالب 
»الأزم���ة  م��ن  تنقذهم  �رشيعة  خ��ط��وات  لت��خ��اذ  احل��ك��وم��ة 
اأ�صحاب  يطالبون  العقارات  ا�صحاب  ان  خا�صة  الطاحنة«، 
بهدف  وحمالتهم،  مواقعهم  باإخالء  ال�صغرية  امل�رشوعات 

تاأجريها الآخرين.
على  ال�سغط  حتاول  ال�سوؤون  وزارة  ان  املراقبون  واأو�سح 
العمل  اأذون  جتديد  عدم  خالل  من  ال�صغرية«  »امل�رشوعات 

للعمالة يف تلك امل�رشوعات، ب�صبب االإغالق.
�س3

التبادل التجاري لدول مجلس التعاون
مع الصين 19.75 مليار دوالر

تجميد حسابات عدد من كبار القادة 
في العالم على »مواقع التواصل«

ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  حققت 
اخلليجي فائ�صًا بامليزان التجاري 
مع ال�صني خالل عام 2020، بقيمة 
19.75 مليار دوالر، و�صط حتقيق 
4 دول فائ�صا بامليزان التجاري، 
 10.93 بقيمة  ال�صعودية  اأبرزها 
ب�12.46  وُعمان  دوالر،  مليارات 
مليار دوالر، فيما �صجلت االإمارات 

بقيمة  ال�صني  مع  جتاريا  عجزا 
15.44 مليار دوالر.

لدول  التجاري  التبادل  وتراجع 
التعاون مع ال�صني بنحو  جمل�س 
اأ���ص��ا���س  ع��ل��ى   2020 يف   %9.8
قيمة  ان��خ��ف��ا���ض  م��ع  ���س��ن��وي، 
ارتفاع  مقابل   %18.6 ال�صادرات 

الواردات %4.1.

امل�صغر  التدوين  موقع  يوا�صل 
من  عدد  ح�صابات  جتميد  »توير« 
حيث  العامل،  دول  م�صوؤويل  كبار 
اأوقف ح�صاب مكتب املر�صد االيراين 
الرئي�س  تهديده  اثر  خامنئي  علي 
ترامب  دونالد  ال�صابق  االأم��ريك��ي 
اثر مقتل قا�صم  ب�»االنتقام احلتمي« 

�صليماين.
وكانت ادارة ترامب قد اوقفت ح�صاب 
دونالد  ال�صابق  االمريكي  الرئي�س 
ترامب، وعزت قرارها اإلى خ�صيتها 
علق  كما  ر�صائل«،  ن�رش  »تكرار  من 
الوطنية،  اجلمعية  ح�صاب  توير 
اقتحام  عقب  العنف،  على  حتر�س 
الكونغر�س  مبنى  ت��رام��ب  ان�صار 

ال�صفارة  وح�صاب  الفائت،  اال�صبوع 
م�صداقية  بحجة  بوا�صنطن  ال�صينية 
نائب  ح�صاب  علق  كما  اخبارها، 
ذلك  وق��ب��ل  الفرن�صي،  الرئي�س 
يف  ال�صابق  امل�صت�صار  ح�صاب  علق 
�صعود  ال�صعودي  امللكي  ال��دي��وان 

القحطاين.
كما علق توير ح�صاب لقاح كورونا 
خطوة  يف  »���ص��ب��وت��ن��ك«  ال��رو���ص��ي 
ت�سويق  تخدم  مراقبون  اعتربها 

اللقاحات االأخرى.
ويف خطوة غري م�صبوقة اوقف موقع 
توير عددًا من احل�صابات املناه�صة 
ارا�صي  ال�صهيوين  الكيان  ل�صم 

فل�صطينية يف ال�صفة الغربية.

مواطنون لجأوا إلى تركيب »كاميرات مراقبة« خشية تعرض مركباتهم إلى السرقة

عصابات »سرقة المركبات«
من أمام المنازل ترعب المواطنين

الدوالر األميركي يواصل 
الهبوط عالميًا لليوم الثالث 

على التوالي
عامليًا  خ�صائره  االأمريكي  ال��دوالر  وا�صل 
تعامالت  خالل  التوايل  على  الثالث  لليوم 

اخلمي�س، بعد بيانات اقت�صادية.
تراجع   ع��ن  اقت�صادية  بيانات  وك�صفت 
طلبات اإعانة البطالة يف الواليات املتحدة 
من  اأف�صل  لتاأتي  املا�صي،  االأ�صبوع  خالل 
التوقعات، كما ارتفع الن�ساط ال�سناعي يف 
والية فيالدلفيا الأعلى م�صتوى منذ فرباير، 
وخالل الفرة نف�صها، تراجع موؤ�رش الدوالر 
 6 اأمام  العملة  اأداء  يقي�س  الذي  الرئي�صي 

عمالت رئي�صية بنحو 0.3٪ اإلى 90.20.

فرنسا ستضطر إلى فرض عزل عام

ألمانيا: إغالق الحدود مع 9 دول لوقف انتشار »كورونا«
المتحدة الواليات  إلى  للقادمين جواً  بايدن يعلن عن حجر صحي   •

اأعلنت اأملانيا عن خطة الإغالق احلدود مع 9 دول 
لوقف انت�صار �صالالت فريو�س كورونا.

يف  �صاب�س  غرانت  الربيطاين  النقل  وزير  وقال 
من  القادمني  كل  دخول  �صتمنع  بالده  اإن  تغريدة 
تنزانيا وجمهورية الكونغو الدميقراطية اعتبارا 
�صاللة جديدة من فريو�س  انت�صار  اأم�س ملنع  من 

كورونا ظهرت يف جنوب اأفريقيا.
االحتاد  دعت  قد  مريكل  انغيال  امل�صت�صارة  وكانت 
اإقرار تدابري جذرية للحد من تف�صي  اإلى  االأوروب��ي 
حمذرة  الفريو�س،  من  املتحورة  اجلديدة  الن�صخ 
من اأنه »اإذا قررت الدول اأن ي�صلك كل منها م�صارات 

خمتلفة عن بع�صها البع�س، فعلينا اأن نكون م�صتعدين 
للذهاب الى حلول متطرفة واإعادة فر�س الرقابة على 

احلدود«.
واأ�صافت »نحن ال نريد ذلك، نريد التو�صل اإلى اتفاق 
مع �رشكائنا، لكن ال ميكننا اأن ندع »االإ�صابات« تاأتي 
اإلينا ملجرد اأن دواًل اأخرى قررت اأن ت�صلك طريقًا اآخر«.

ومن جانبه قال امل�صت�صار العلمي للحكومة الفرن�صية 
اأرنو فونتانيه، اإن بالده �صت�صطر للجوء اإلى فر�س 
عزل عام �صارم مثلما حدث يف ايرلندا وبريطانيا اإذا 
اخفقت يف كبح �ساللة جديدة اأ�رشع انت�سارًا من فريو�ض 

كورونا امل�صتجد.

اإلى ذلك، اأعلن الرئي�س االأمريكي جو بايدن فر�س 
الواليات  اإلى  جوًا  الوا�صلني  على  �صحي  حجر 
�صلبية  بنتيجة  ا�صتظهارهم  و���رشورة  املتحدة، 

الختبار االإ�صابة بكورونا امل�صتجد، قبل ال�صفر.
وقال بايدن: »اإ�صافة اإلى و�صع الكمامات، �صيحتاج 
كل م�صافر اإلى الواليات املتحدة من دولة اأخرى 
اإلى اجراء اختبار قبل �صعوده الطائرة، وااللتزام 

بحجر �صحي فور و�صوله«.
االإدارة  وكان االختبار ال�صحي معمواًل به يف ظل 
خانة  يف  ال�صحي  احلجر  اأدرج  بينما  ال�صابقة، 

التو�صيات.

وزارة األشغال تتبع سياسة »الترقيع« في الطرق الرئيسية

الفحيحيل  ط��ري��ق  ام��ت��داد  على 
م�صكلة  املركبات  قائدو  يواجه 
الطريق  ه��ذا  ففي  احل��ف��ري��ات، 
مفاجاآت ومفاجاآت ال تنتهي، حاله 
االأخ��رى  الرئي�صية  الطرق  ح��ال 

التي ل تخلو من املفاجاآت.
االأ�صغال  وزارة  مواطنون  ودع��ا 
اأكمل  على  ب��دوره��ا  القيام  اإل��ى 
»الرقيع«  �صيا�صة  من  بدال  وجه 
مع  التعامل  يف  تنتهجها  التي 

حفريات الطرق.
• طريق الفحيحيل�س 3

طريق الفحيحيل... مفاجآت »الحفريات«
رئيس الوزراء أقال 5 من كبار القادة األمنيين

قال رئي�س الوزراء العراقي م�صطفى الكاظمي 
بالعا�صمة  وقعا  اللذين  التفجريين  ان  اأم�س 
امني،  خلل  وج��ود  عن  ك�صفا  ام�س  بغداد 
اخلروقات  بتكرار  ال�صماح  بعدم  متعهدا 

م�صتقبال.
الكاظمي  بيان  يف  العراقية  احلكومة  ونقلت 
للمجل�س  ا�صتثنائي  اجتماع  اث��ن��اء  قوله 
الوزاري لالأمن الوطني ان ما حدث هو »خرق 

وهذا  بالأمن،  �سعبنا  وعدنا  لقد  بتكراره،  ن�سمح  ل 
اخلرق دليل وموؤ�رش على ان هناك خلال يجب اال�رشاع 

يف معاجلته«.
كبري  بجهد  قامت  العراقية  االمنية  االجهزة  ان  واأكد 
�صد  كبرية  عمليات  ون��ف��ذت  املا�صية  اال�صهر  يف 
التنظيم االإرهابي »وجنحت اغلب عملياتنا«، متعهدًا 

االمنية،  اخلروقات  بتكرار  ال�صماح  بعدم 
اإل��ى وج��ود »حت��دي��ات« يف االجهزة  واأ���ص��ار 
ال�ستخبارية يجب معاجلتها »ب�سكل عاجل«، 
امللف  هذا  على  �سخ�سيا  �سي�رشف  انه  موؤكدا 
و�سيتخذ  للعمل  و�سعا جديدا  �سيفر�ض  وانه 

تدابري عاجلة.
�صاحة  يف  وقعا  انتحاريان  تفجريان  وكان 
بغداد  بالعا�صمة  ال�رشقي  والباب  الطريان 
اأول اأم�ض، ما ا�سفر عن �سقوط 32 قتيال و110 جرحى 

وفقا لوزارة ال�صحة العراقية.
اأقال  الكاظمي  العراقي م�صطفى  الوزراء  رئي�س  وكان 
خم�صة من كبار القادة االمنيني العراقيني على خلفية 
العا�صمة  �صهدتهما  اللذين  االرهابيني«  »التفجريين 

العراقية.

العراق: خرق أمني وراء انفجاري بغداد

منازل  اأمام  من  املركبات  �رشقة  ق�صية  التزال 
ال�صكنية  املناطق  من  العديد  يف  املواطنني 
ترتكب  ي��وم  كل  ففي  الكثريين،  ب��ال  ت�صغل 
جرمية �رشقة حمتويات مركبة اأو �رشقة املركبة 
باأكملها، ورغم ان االأجهزة االأمنية تتو�صل اإلى 
بع�س اجلناة، اإال ان بع�س الق�صايا ت�صجل �صد 

جمهول ومل يتم التو�صل اإلى اجلاين.
مركبات  ب�رشقة  تقوم  املركبات«  »ع�صابات 
املواطنني باأكرث من طريقة، �صواء عندما تكون 
املركبة يف »حالة ت�سغيل« اأو ا�ستخدام مفاتيح 
حيث  �رشقتها،  ثم  ومن  للت�صغيل  ا�صطناعية 
تقوم بك�رش زجاج املركبة بطريقة �رشيعة ومن 
خالل اأدوات خا�صة، وخالل فرة زمنية قيا�صية 

يلوذ اجلاين هربًا بال�صيارة.
وق��ال��ت م�����ص��ادر اأم��ن��ي��ة ل���»ال�����ص��اه��د« ان 

املتورطني يف ال�رشقات، 
اأح���داث وواف����دون من 
اأو  عربية  جن�صيات 
م����ن غ����ري حم����ددي 
حيث  اجل��ن�����ص��ي��ة، 
من  اأف���رادًا  ان  تبني 
ه���ذه ال��ع�����ص��اب��ات 

بتفكيك  ي��ق��وم��ون 
امل�رشوقة  املركبات 

وبيعها قطع غيار على بع�س 
املحالت يف ال�صكراب، وهذا 

ال�صبطيات  اإح��دى  يف  تبني  ما 
االأخرية عندما مت اكت�صاف من يقف 

من  �سخ�سًا   11 وهم  املركبات  �رشقة  وراء 
جن�صيات عربية.

ه������ذا  ويف 
االجت���اه جل��اأ ع��دد كبري 

كامريات  تركيب  اإلى  املواطنني  من 
عملية  الأي  حت�صبًا  منازلهم  يف  مراقبة 

�رشقة، على اأمل الو�صول اإلى اجلناة.
ص2

»اللجنة الوزارية« قراراتها لم تنصف الشباب الكويتي فواجهوا قضايا رفعت ضدهم في المحاكم من قبل مالك العقارات... وخسائر القطاع بلغت مليار دينار

• إحدى العصابات سرقت 50 سيارة وقامت بتفكيكها وبيعها قطع غيار على محالت »السكراب«
• الجناة لديهم »مفاتيح اصطناعية« ويستخدمون أدوات خاصة لكسر زجاج المركبات واالستيالء عليها

• م�صطفى الكاظمي
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محليـــة
شؤون

• �ساحب ال�سمو اأمري البالد

تبيعها قطع غيار على محالت 
معينة في السكراب

مواطنون لجأوا إلى وضع كاميرات مراقبة في منازلهم خشية تعرض مركباتهم للسرقة

إحصائيات: سرقة المركبات والمحال والمنازل ... األكثر انتشاراً بين أنواع السرقات

بعض الجناة يلجأون إلى »الونش« في عمليات السرقة وآخرون يستخدمون مفاتيح اصطناعية

عصابات تسرق 
المركبات

من أمام المنازل

جلاأ مواطنون يف عدد من املناطق 
وتركيب  ن�سب  اإل���ى  ال�سكنية 
كامريات مراقبة يف منازلهم خ�سية 
بعد  لل�رسقة  مركباتهم  تعر�ض 
املركبات  �رسقة  ظاهرة  انت�سار 
متى  »اإلى  ت�ساوؤالت:  و�سط  موؤخرًا 
ت�ستمر هذه الظاهرة دون حل �سامل 

وعاجل«.
املركبات  �رسقة  ع�سابات  وباتت 
حمددة  اأوق���ات  يف  ومت��رح  ت�رسح 
�سالتها،  عن  وتبحث  الليل  من 
تثمر  التي  االأمنية  اجلهود  ورغ��م 
املتورطني  من  العديد  �سبط  عن 
اأو  اأح��داث  وهم  ال�رسقة  بعمليات 
غري  من  اأو  عربية  جن�سيات  من 
حمددي اجلن�سية، اإال ان الكثري من 
الق�سايا مل يتو�سل عن طريقها اإلى 

اجلناة.
اأن  الر�سمية  االإح�سائيات  وك�سفت 
�رسقة املركبات واملحال التجارية 
بني  انت�سارا  االأكرث  هي  واملنازل 

اأنواع ال�رسقات املختلفة.
ارتفاع  اأن  اأمنية  م�سادر  وقالت 
الى  يدعو  موؤ�رس  ال�رسقات  معدل 
ق�سايا  مع  للتعامل  اآلية  و�سع 
جرائم  اأن  اإل��ى  م�سرية  ال�رسقة، 
يف  كبري  ب�سكل  ب��رزت  ال�رسقات 
التي  االأخ��رية رغم اجلهود  االآون��ة 

املركبات  �رسقة  وك��ذل��ك  ت��ب��ذل، 
منازل  اأم��ام  من  الك�رس  طريق  عن 
املواطنني يف عدد من املناطق، فال 
يكاد مير يوم دون ان يتقدم �سخ�ض 
ببالغ عن تعر�ض �سيارته لل�رسقة، 
اما عن طريق ك�رس الزجاج و�رسقة 

حمتوياتها، اأو �رسقتها باأكملها.
اأن اجل��ن��اة يف  وق��ال��ت امل�����س��ادر 
اإل��ق��اء  يتم  ال  الق�سايا  غالبية 
القب�ض عليهم، ومن ثم تقيد ق�سايا 

ال�رسقات �سد جمهول.
ولفتت اإلى اأن جرائم ال�رسقات يف 
البالد ارتفعت ب�سكل كبري، وهناك 
مل  ال�رسقات  ق�سايا  من  املئات 
املتورطني  على  اال���س��ت��دالل  يتم 
فيها، فيما قال مواطنون ان �رسقة 
ال�سكنية،  املناطق  يف  املركبات 
االأمر  يومية،  �سبه  ب�سورة  تتكرر 
ال����ذي ب���ات ي����وؤرق امل��واط��ن��ني 
وغالبيتهم الى و�سع كامريات امام 
منازلهم تر�سد ما يدور يف مواقف 

مركباتهم.
وم�����وؤخ�����را، ���س��ق��ط��ت ع�����س��اب��ة 
البالغ  اأف��راده��ا،  �رسقة تخ�س�ض 
�رسقة  يف  �سخ�سا،   11 ع��دده��م 
بعد  غيار  قطع  وبيعها  املركبات 
ب�سكراب  »ح��وط��ة«  يف  تفكيكها 
ر�سد وافد  مت  ان  بعد  النعامي، 

عمليات  نفذ  عربية  جن�سية  م��ن 
و�سعية  يف  وهي  املركبات  �رسقة 
املنازل،  احد  اأمام  من  الت�سغيل، 
اأم���ام  امل��رك��ون��ة  امل��رك��ب��ات  اأو 
�سحبها  طريق  عن  وذلك  املنازل، 
حتت  و�سعه  ون�ض، ومت  بوا�سطة 
على  التحريات  ودل��ت  الرقابة، 
يف  متخ�س�سة  ع�سابة  يرتاأ�ض  اأنه 
واأف���راد  وان��ه  امل��رك��ب��ات،  �رسقة 
من  العديد  خلف  يقفون  ع�سابته 
جرائم �رسقة املركبات يف عدد من 

املناطق ال�سكنية.
واعرتف على اأفراد ع�سابته البالغ 
اأن��ه  اإل��ى  ع�����رسة، م�سريا  ع��دده��م 
ع�سابته  واأفراد  باأنه  اأي�سا  اعرتف 
متكنوا من ارتكاب 50 جرمية �رسقة 

ملركبات يف جميع املحافظات.
انهم  الع�سابة  اأف����راد  واع���رتف 
داخل  املركبات  بتفكيك  يقومون 
النعامي  ���س��ك��راب  يف  »ح���وط���ة« 
حيث  االأول،  امل��ت��ه��م  ميتلكها 
لتفكيك  »احل��وط��ة«  ي�ستخدمون 
قطع  وبيعها  امل�رسوقة  املركبات 

غيار.
مركبات  ا���س��رتوا  اأن��ه��م  وت��ب��ني 
م�رسوقة من اأ�سخا�ض ال يعرفونهم 
ك��ان��وا  االأ���س��خ��ا���ض  ه����وؤالء  وان 

ميتهنون �رسقة املركبات اأي�سا.

تفقد قاعدة صباح األحمد البحرية ومراكز حدودية ومواقع منشآت نفطية

تسخير اإلمكانات لحماية أمن الحدود البرية والبحرية
البالد  اأم��ري  ال�سمو  �ساحب  بعث 
ال�سيخ نواف االأحمد بربقيتي تعزية 
رئي�ض  �سالح  د.برهم  الرئي�ض  اإلى 
رئي�ض  واإل���ى  ال��ع��راق  جمهورية 
م�سطفى  ال��ع��راق  وزراء  جمل�ض 
عن  �سموه  فيهما  ع��رب  الكاظمي 
موا�ساته  و�سادق  تعازيه  خال�ض 
وقعا  اللذين  التفجريين  ب�سحايا 
واأ���س��ف��را  ب��غ��داد  العا�سمة  و���س��ط 
ال�ضحايا  من  العديد  �ضقوط  عن 
عن  �سموه  معربا  وامل�����س��اب��ني، 
ال�سديدة  واإدانتها  الكويت  ا�ستنكار 
ا�ستهدفا  اللذين  العملني  لهذين 
وزعزعة  االآم��ن��ني  االأب��ري��اء  اأرواح 
االأمن واال�ستقرار يف البلد ال�سقيق، 
موؤكدا �سموه موقف الكويت الراف�ض 
و�سوره  اأ�سكاله  بكافة  ل��الإره��اب 
البلد  يتخذه  م��ا  لكل  وتاأييدها 
مثل  ملواجهة  اإجراءات  من  ال�سقيق 
االإج��رام��ي��ة، �سائال  االأع��م��ال  ه��ذه 
يتغمد  اأن  تعالى  امل��ول��ى  �سموه 
ومغفرته  رحمته  بوا�سع  ال�سحايا 
ب�رسعة  امل�سابني  على  مين  واأن 

ال�سفاء والعافية.
وبعث �سمو ويل العهد ال�سيخ م�سعل 
رئي�ض  اإلى  تعزية  بربقيتي  االأحمد 
جمهورية العراق برهم �سالح واإلى 
رئي�ض جمل�ض وزراء العراق م�سطفى 
خال�ض  �سموه  �سمنهما  الكاظمي 
ب�سحايا  موا�ساته  و�سادق  تعازيه 
و�سط  وق��ع��ا  ال��ل��ذي��ن  التفجريين 
�ضقوط  عن  واأ�ضفرا  بغداد  العا�ضمة 
وامل�سابني  ال�سحايا  من  العديد 
لل�سحايا  تعالى  الله  �سموه  �سائال 
وللم�سابني  وال��رح��م��ة  امل��غ��ف��رة 

�رسعة ال�سفاء والعافية.
كما بعث �سمو رئي�ض جمل�ض الوزراء 
بربقيتي  اخل��ال��د  �سباح  ال�سيخ 

تعزية مماثلتني.
البالد  اأم��ري  ال�سمو  �ساحب  وبعث 
ال�سيخ نواف االأحمد بربقية تعزية 
زيلين�سكي  فالدميري  الرئي�ض  اإل��ى 
رئي�ض اأوكرانيا، عرب فيها �سموه عن 
خال�ض تعازيه و�سادق موا�ساته له 
اندلع  الذي  والأ�رس �سحايا احلريق 
داخل دار لرعاية امل�سنني يف مدينة 
اأوكرانيا،  �رسقي  جنوب  خاركوف 
واأ�ضفر عن �ضقوط عدد من ال�ضحايا 
وامل�����س��اب��ني، راج���ي���ا ���س��م��وه، 
للم�سابني �رسعة ال�سفاء والعافية.

وبعث �سمو ويل العهد ال�سيخ م�سعل 
الرئي�ض  اإلى  تعزية  بربقية  االأحمد 

وزير الداخلية: تعديل قوانين المالحة منعًا 
للخروقات المتكررة للمياه اإلقليمية

اأكد وزير الداخلية ال�سيخ ثامر 
العلي اأن �سالمة احلدود اأولوية 
ال�ساملة  االأمنية  املنظومة  يف 
يتجزاأ«،  »ال  الكويت  اأم��ن  واأن 
التعاون  ���رسورة  على  م�سددا 
اأجهزة املوؤ�س�سة  والتن�سيق بني 
االأمنية واجلهات احلكومية ذات 
ال�سلة يف �سبيل »تاأمني وتطوير 

العمل االأمني البحري«.
وك����ان وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ق��ام 
ق��اع��دة  ع��ل��ى  تفقدية  ب��ج��ول��ة 
ومراكز  البحرية  االأحمد  �سباح 
ومواقع  جنوبية  برية  حدودية 
من  عدد  برفقة  نفطية  من�ساآت 
من  امل�ساعدين  ال��وزارة  وكالء 

ذوي االخت�سا�ض.
وا�ستهدفت اجلولة الوقوف على 
واجلهوزية  اال�ستعداد  درج��ة 
بع�ض  على  والتدقيق  االأمنية 
احلدود  تعوق  التي  ال�سلبيات 
ال�سبل  وم��ن��اق�����س��ة  ال��ب��ح��ري��ة 
ك��ان  ح��ي��ث  بحلها،  الكفيلة 
الداخلية  وزي���ر  ا�ستقبال  يف 
اأمن  لقطاع  امل�ساعد  الوكيل 
مبارك  اللواء  باالإنابة  احلدود 
العمريي وم�ساعد املدير العام 
ال�سواحل  خلفر  العامة  لالإدارة 
وعدد  الفودري  �سالح  العميد 
االإدارة  يف  االأمنية  القيادات  من 

العامة خلفر ال�سواحل.
قاعدة  يف  جولته  نهاية  ويف 
اأعرب  البحرية  االأحمد  �سباح 
تقديره  ع��ن  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر 
اأن  موؤكدا  املبذولة،  للجهود 
»رج���ال خ��ف��ر ال�����س��واح��ل« هم 
ال�����س��اه��رة ع��ل��ى حفظ  ال��ع��ني 
اأي  وتاأمني احلدود البحرية من 
الوطن  اأمن  ت�ستهدف  حماوالت 
اأنه  على  م�سددا  واملواطنني، 

• جانب من اجلولة

االأداء  يف  ق�سور  باأي  ي�سمح  لن 
الت�سلل  واقعة  »تكرار  اأو  االأمني 
املا�سي«  االأ�سبوع  حدثت  التي 
املق�رسين  مع  تهاون  »ال  انه  اإذ 
حماية  جت��اه  الواجب  اأداء  يف 
املواطن  اأم��ن  وحتقيق  الوطن 

واملقيم«.
ال�سباح  ثامر  ال�سيخ  اأك��د  كما 
القوانني  »تعديل  �رسورة  على 
البحرية  باملالحة  املتعلقة 
امل��ت��ك��ررة  ل��ل��خ��روق��ات  منعا 
الكويت  لدولة  االإقليمية  للمياه 
عقوبة  تغليظ  خالل  من  وذل��ك 
دول  من  ال�سيد  مراكب  دخ��ول 
املياه  داخ��ل  و�سبطها  اجل��وار 
االإق��ل��ي��م��ي��ة وت��وق��ي��ع اأق�����س��ى 
الت�سلل  جرمية  على  العقوبات 

اإلى البالد«.
ات�ساال  الداخلية  وزير  واأجرى 
ل�سوؤون  الدولة  بوزير  هاتفيا 
ل�سوؤون  الدولة  وزير  االإ�سكان 

الله  عبد  ال��دك��ت��ور  اخل��دم��ات 
من  لال�ستفادة  وذل��ك  معريف، 
يف  امل��ت��ط��ورة  التكنولوجيا 
ال�سلكية  االت�����س��االت  جم���ال 
اجلانبان  وات��ف��ق  والال�سلكية 
الداخلية  وزارة  »اإم���داد  على 
على  لفر�سها  ذك��ي��ة  ب�رسائح 
وهي  البحرية  القطع  جميع 
متقدم يف  تكنولوجي  نظام  ذات 

حتديد املواقع والبيانات«.
جولته  الداخلية  وزير  ووا�سل 
املراكز  من  ع��دد  اإل��ى  ب��زي��ارة 
اجلنوبية  ال��ربي��ة  احل��دودي��ة 
املدير  ا�ستقباله  يف  كان  حيث 
ال��ع��ام ل����الإدارة ال��ع��ام��ة الأم��ن 
�سوق  بن  جمبل  العميد  احلدود 
ال�سعيد  وليد  العميد  وم�ساعده 
اأه��م  ع��ن  اإي��ج��از  اإل��ى  وا�ستمع 

اخت�سا�سات ومهام االإدارة.
واأ�ساد ال�سيخ ثامر العلي بيقظة 
وجهوزية رجال االأمن يف املراكز 

احلدودية الربية ومبا مل�سه من 
على  وتقنية  اأمنية  »اإجن���ازات 
اأر�ض  على  حتققت  عال  م�ستوى 
الكويت  اأبناء  ب�سواعد  الواقع 
ال��ذي��ن  االأوف���ي���اء  املخل�سني 
يوا�سلون الليل بالنهار من اأجل 
موؤكدا  ومواطنيه«،  الوطن  اأمن 
ت�سخر  االمنية  »املوؤ�س�سة  اأن 
كل اإمكاناتها وتتعاون مع كافة 
اأمن  حلماية  املعنية  اجلهات 

احلدود الربية والبحرية«.
بزيارة  الداخلية  وزير  قام  ثم 
املن�ساآت  مواقع  من  ع��دد  اإل��ى 
النفطية تابع خاللها االإجراءات 
والنظم املعمول بها يف الدخول 
النفطية  املواقع  اإلى  واخلروج 
الدور  ثمن  اجلولة  نهاية  ويف 
الكبري الذي يقوم به رجال اأمن 
للوطن  الواقي  »ال��درع  احل��دود 
نف�سه  ل��ه  ت�سول  م��ن  ك��ل  �سد 

العبث باأمن البالد«.

سموه بعث ببرقيتي تعزية إلى رئيس أوكرانيا والرئيس الهندي

األمير عزى الرئيس العراقي 
في ضحايا التفجيرين

اأوكرانيا  فالدميري زيلين�سكي رئي�ض 
تعازيه  خ��ال�����ض  ���س��م��وه  �سمنها 
و�سادق موا�ساته له والأ�رس �سحايا 
احل��ري��ق ال���ذي ان��دل��ع داخ���ل دار 
لرعاية امل�سنني يف مدينة خاركوف 
راجيا  اأوك��ران��ي��ا،  �رسقي  جنوب 
ال�سفاء  �رسعة  للم�سابني  �سموه، 

والعافية.
كما بعث �سمو رئي�ض جمل�ض الوزراء 
ال�سيخ �سباح اخلالد بربقية تعزية 

مماثلة. 
ال�سيخ  ال��ب��الد  اأم��ري  �سمو  وبعث 
اإلى  تعزية  بربقية  االأحمد  ن��واف 
رئي�ض  كوفيند  ناث  رام  الرئي�ض 
�سموه  فيها  عرب  الهند  جمهورية 
ع��ن خ��ال�����ض ت��ع��ازي��ه و���س��ادق 
موا�ساته له وال�رس �سحايا احلريق 
االإن�ساء  قيد  موقع  يف  اندلع  الذي 

اللقاحات يف  اكرب معهد النتاج  يف 
�ضقوط  عن  وا�ضفر  الهند،  غربي 
وامل�سابني،  ال�سحايا  م��ن  ع��دد 
للم�سابني  الله  رعاه  �سموه  راجيا 

والعافية. ال�سفاء  �رسعة 
وبعث �سمو ويل العهد ال�سيخ م�سعل 
الرئي�ض  الى  تعزية  بربقية  االحمد 
جمهورية  رئي�ض  كوفيند  ناث  رام 
الهند �سمنها �سموه خال�ض تعازيه 
وال�رس  لفخامته  موا�ساته  و�سادق 
يف  ان��دل��ع  ال��ذي  احل��ري��ق  �سحايا 
معهد  اك��رب  يف  االن�ساء  قيد  موقع 
الهند،  غربي  يف  اللقاحات  النتاج 
للم�سابني  الله  رعاه  �سموه  راجيا 

�رسعة ال�سفاء والعافية.
كما بعث �سمو ال�سيخ �سباح اخلالد 
رئي�ض جمل�ض الوزراء بربقية تعزية 

مماثلة.

• مركبات م�رسوقة
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»ت�ش�ير ف�ؤاد ال�شيخ«• طريق الفحيحيل 

الشباب الكويتي يواجه مقصلة البنوك وأجور العمال... ومطاردة مالك العقار

المشروعات الصغيرة... تحت اإلفالس
• مئات القضايا في أروقة المحاكم بسبب الديون واإليجارات المتراكمة     • خسائر أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتجاوز مليار دينار

يف  الق�شايا  مئات  ال�شغرية  امل�شاريع  اأ�شحاب  ي�اجه 
والإيجارات  املرتاكمة،  الدي�ن  ب�شبب  املحاكم  اأروق��ة 
التي  ك�رونا  جائحة  على  عام  م��رور  بعد  املرتاكمة، 
�رضبت تلك امل�شاريع، و�رضبت اأحالم ال�شباب الك�يتي.

ال�شغرية  امل�رضوعات  اأ�شحاب  خ�شائر  اإجمايل  وبلغ   
هذه  تت�شمن  حيث  دينار،  مليار  من  اأك��ر  واملت��شطة 
ال�شهرية والدي�ن للجهات احلك�مية  الإيرادات  اخل�شائر 
الوطني  لل�صندوق  والأق�����ص��اط  البنكية  والأق�����ص��اط 
تراكم  عن  ف�شال  واملت��شطة  ال�شغرية  للم�رضوعات 
اإلى  بالإ�شافة  العاملني،  واأج���ر  ال�شهرية  الإيجارات 

امل�رضوفات ال�شهرية.
وهناك 824 م�رضوعا من اأ�شل 840 م�رضوعا اأعلنت اإفال�شها 
خالل  التجارية،  الأن�شطة  عن  الت�قف  اأ�شحابها  قرر  اأو 
م�شريا  ك�رونا،  جائحة  عقب  املا�شية  الثمانية  الأ�شهر 
اإلى اأن تلك امل�رضوعات مت ت�شنيفها على اأ�شا�س اأنها كانت 
تعمل فعليا وت�شجل اإيرادات �شهرية ولي�س لديها م�شكالت 

اأو متاأخرات ل�شالح ال�شندوق اأو امل�شارف الك�يتية.
ال�طني  ال�شندوق  عن  ال�شادرة  البيانات  وبح�شب 
قام  واملت��شطة،  ال�شغرية  امل�����رضوع��ات  لأ�شحاب 
ال�شندوق بتحديث اأعداد اأ�شحاب امل�رضوعات التي تعمل 
على  واأبقى  م�رضوع   600 ال�شندوق  ا�شتبعد  حيث  فعليا 

840 م�رضوعا قائما ب�شكل فعلي.
وممثلني  الك�يتي  امل��رك��زي  البنك  من  جلنة  و�شكلت 
ال�شغرية  امل�رضوعات  لأ�شحاب  ال�طني  ال�شندوق  عن 
ووزارة  ال�ش�ؤون  ووزارة  املالية  ووزارة  واملت��شطة 
لنت�شال  طريق  وخارطة  ت�ش�ر  و�شع  بهدف  التجارة 
جائحة  تداعيات  من  املت�رضرين  امل�رضوعات  اأ�شحاب 
عدم  ف��اإن   ،0 ناجزة  ق��رارات  الى  ي�شل�ا  ومل  ك�رونا، 
امل�رضوعات  اأ�شحاب  اأزم���ات  مع  احلك�مي  التجاوب 
ال�شغرية واملت��شطة قد ي�ؤدي الى تفاقم الأزمة القت�شادية 
ف�شال عن اأزمة بطالة بني �شف�ف ال�شباب الك�يتي، الذي 
ي�شعى اإلى البتعاد عن ال�ظائف احلك�مية والعتماد على 

اأفكاره لتنمية امل�ارد وتن�يع القت�شاد.
ب�شبب  الك�يتية  املحاكم  اأروقة  الق�شايا يف  مئات  هناك   
فاأ�شحاب  امل�اطنني،  على  املتاأخرة  واليجارات  الدي�ن 
العمال مل يف�شل�ا ب�شبب �ش�ء الإدارة اأو الف�شاد، ولكن هناك 
ظروفا قهرية واإجراءات حك�مية ت�شببت يف تراكم اخل�شائر.
على �شعيد اآخر، ا�شت�شلم اأ�شحاب املقاهي لالفال�س، مع 
مرور عام على قرار ال�شلطات ال�شحية والذي تتابع تنفيذه 
بلدية الك�يت، ل �شيما ان ال�شي�شة تعترب مادة رئي�شية يف 

املقهى، وهي املربحة، ولي�س ال�شاي والقه�ة.
وقال اأ�شحاب املقاهي اننا نتعر�س خل�شائر، بل اأ�شبحت 
الدي�ن حتا�رضنا مع مرور عام كامل على ت�قف ن�شاطنا، 
اذ �شمحت لنا ال�شلطات ال�شحية بتقدمي ال�شاي والقه�ة، 

وهي ل تتجاوز ا�شعارها ن�شف دينار.
ويقدر عدد  م�شاريع مقاهي ال�شي�شة يف الك�يت اأكر من 
ال�شي�شة للزبائن  اآلف م�رضوع، واأن  قرار منع تقدمي    3
اأحلق اأ�رضارا مادية ج�شيمة، لأن ال�شي�شة هي الأ�شا�س يف 

م�رضوع املقاهي وت�شكل  99% من دخل املقاهي«. 
واكد اأ�شحاب املقاهي اننا مل نعد قادرين على اأن ن�اجه 
والياب�س،  الخ�رض  اكلت  التي  الطاحنة  املالية  الأزمة 
فكيف  ت�شدد،  ان  لبد  وقرو�س  بنكية،  التزامات  فلظينا 
ن�شددها، ا�شافة الى دفع اإيجار املقهى، ودفع اإيجار �شكن 

العمال، ودفع رواتب العمال.
واأ�شاف�ا ان امل��ش�ع عبارة عن خراب بي�ت، فاليجارات 
اأن  نت�قع  ومل  دينار،  اآلف   4 دينار   2000 بني  ترتاوح 

تك�ن الأزمة الى الي�م.
لنا  حتدد  ان  ال�شحية  ال�شلطات  على  املت�رضرون:   وزاد 
املطاعم  حال  حالنا  بها،  �شنلتزم  ونحن  ال�شرتاكات 
وال�شال�نات، لنتمكن من ا�شتئناف العمل، فهذه رزقتنا، 
ن�شمع  مرة  كل  ويف  التهدئة،  حقن  ننتظر،  متى  فاإلى 
القرار  يلغي  ال�شحة  وزارة  من  �شي�شدر  ق��رارا  هناك  ان 
الأول ومل ي�شدر �شيء، علما بان »بع�س املقاهي اغلقت 

نهائيا«.

• معاناة ال�صيارات من �صعوبة الطريق • مفاجاآت الطريق

طريق الفحيحيل حاله حال الطرق 
الرئي�شية الأخرى.

اإنه طريق املفاجاآت غري العابرة، 
»الثقيلة«  احل��ف��ري��ات  طريق  ب��ل 
اأي  عليها  مير  ول��ن  و»ال�شعبة« 

�شخ�س مرور الكرام.
م�ش�ؤولية  الأ�شغال  وزارة  وتتحمل 
من  امل���اط��ن���ن  ل��ه  يتعر�س  م��ا 
تقم  مل  فهي  الطريق  يف  »مفاجاآت 

بدورها على اأكمل وجه.
مفاجاآت طريق الفحيحيل دائمًا هي 

»احلفر« بعد ان تزايدت ب�شكل ملح�ظ 
من  الكثري  اأ�شبح  اإذ  م�قع،  كل  ويف  مكان،  كل  يف 

حلظة،  اأي  يف  ل�»اخلطر«  تعر�شهم  يخ�ش�ن  املركبات  قائدي 
ي�شتطيع�ن  ول  �شعيفة  الإ�شاءة  تك�ن  حيث  الليلية،  الفرتات  يف  خا�شة 

حتديد اأماكن »احلفر« خا�شة انها كثرية وعلى امتداد الطريق.

وزارة األشغال تتحمل مسؤولية »الخلطات األسفلتية الفاشلة«

طريق الفحيحيل... مفاجآت »الحفريات«

• ا�صفلت ... متطاير

• حفريات ... على طول الطريق
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اقتصادية
شؤون

بورصة الكويت تضيف 229 مليون دينار 
إلى قيمتها السوقية

تراجع السيولة األسبوعية... واألحجام ترتفع 5.8 %

هيكل سوق االئتمان يبدأ في »التمايل«

الروس يحمون أموالهم بشراء عقارات موسكو

صناعة السفر تنتظر... متى تعود رحالت مجتمع األعمال؟

ارتفاعها  الكويت  بور�صة  وا�صلت 
التوايل،  على  الثالث  للأ�صبوع 
�صيطرت  التباين  من  حالة  و�صط 
اأ�صبوع  يف  التداوالت  حركة  على 
احلكومة  ا�صتقالة  ق��ب��ول  �صهد 
الرئي�صي  وتن�صيب  الكويتية 

االأمريكي اجلديد، جو بايدن.
خلل  االأول  ال�صوق  موؤ�رش  و�صعد 
م�صتوى  عند   %0.30 االأ���ص��ب��وع 
بلغت  مبكا�صب  نقطة   6201.09
باإقفال  مقارنة  نقطة،   18.30
 6182.79 عند  املا�صي  االأ�صبوع 

نقطة.
بن�صبة   »50 »رئي�صي  ارتفع  كما 
 4843.97 م�صتوى  عند   %1.73
مقارنة  نقطة   82.38 رابحًا  نقطة 
عند  املا�صي  االأ���ص��ب��وع  باإقفال 

م�صتوى 4761.59 نقطة.
الرئي�صي  ال�صوق  موؤ�رش  و�صجل 
م�صتوى  عند   %1.25 بنحو  منوًا 
 4619.03 4676.59 نقطة، مقابل 
املا�صي،  االأ�صبوع  اإقفال  نقطة 

لتبلغ مكا�صبه 57.56 نقطة.
االإجمالية  املح�صلة  وج���اءت 
االأ�صبوعية للموؤ�رش العام مرتفعة 
 5687.17 م�صتوى  عند   %0.55
نقطة   30.89 نحو  راب��ح��ًا  نقطة 
املا�صي  االأ�صبوع  باإقفال  مقارنة 

عند 5656.28 نقطة.
بالكامل،  االأ�صبوع  م�صتوى  وعلى 
الكويت  بور�صة  �صيولة  تراجعت 
 178.01 اإل���ى  لت�صل   ،%21.4
مليون دينار، مقارنة مع 226.42 

مليون دينار يف االأ�صبوع ال�صابق.
يف املقابل، زادت اأحجام التداول 
لت�صل   ،%5.8 بنحو  االأ�صبوعية 
اإلى 1.38 مليار �صهم، مقابل 1.30 

مليار �صهم يف االأ�صبوع املا�صي.
االإجمالية  ال�صفقات  ع��دد  وبلغ 
األ��ف   50.649 االأ���ص��ب��وع  خ���لل 
 54.618 مع  باملقارنة  �صفقة، 
ال�صابق،  االأ�صبوع  يف  �صفقة  األف 

بانخفا�ض ن�صبته %7.3. 
القيمة  بلغت  االأ�صبوع،  وبنهاية 

الكويتية  للبور�صة  ال�صوقية 
 109.48« دينار  مليار   33.088
مع  م��ق��ارن��ة  دوالر«،  م��ل��ي��ارات 
 108.73« دينار  مليار   32.859
االأ���ص��ب��وع  يف  دوالر«  م��ل��ي��ارات 
امل��ا���ص��ي.وب��ل��غ��ت امل��ك��ا���ص��ب 
ال�صوقية للبور�صة الكويتية خلل 
دينار  مليون   229 نحو  االأ�صبوع 
�صكلت  دوالر«،  مليون   757.73«

منوًا اأ�صبوعيًا بن�صبة %0.70.
ارتفعت  ال�صنوي،  ال�صعيد  على 

للبور�صة  ال�����ص��وق��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة 
بحوايل  ُتقدر  مبكا�صب   ،%2.69
بلغت  حيث  دينار،  مليون   868
تلك القيمة بنهاية العام املا�صي 

32.220 مليار دينار.
ال�صني واملدينة   واحتلت كل من 
املالية »هونغ كونغ« نحو %40 
العامة  االكتتابات  اإج��م��ايل  من 
االأولية على م�صتوى العامل خلل 
�رشكة  لبيانات  وف��ًق��ا   ،2020

»اإرن�صت اآند يونغ«. 

• م�صتثمر يتابع التداوالت ببور�صة الكويت مرتديًا كمامة

ع��امل  م��راق��ب��ي  الأح���د  بالن�صبة 
االئتمان املوؤثرين، بداأت الظروف 
تبدو  ال�رشكات  �صندات  �صوق  يف 
مي�ض،  فمات  للأع�صاب،  مثرية 
ا�صرتاتيجية  فريق  يراأ�ض  ال��ذي 
اإ�ض،  بي  يو  م�رشف  يف  االئتمان 
ي�صبه الو�صع احلايل لل�صوق بربج 
اخل�صبية،  جينجا  لعبة  قطع  من 
الدعم املهم  الوقت احلايل،  ويف 
التي  ال�رشاء  عمليات  من  ياأتي 
تنفذها البنوك املركزية يف جميع 
اأنحاء العامل، التي تبقي تكاليف 
الدعم  وتقدم  منخف�صة  االقرتا�ض 
امل�صتثمرين،  طلب  انخف�ض  اإذا 
وعند اإزالة هذا الدعم، قطعة تلو 
ال��ربج يف  يبداأ  اأن  اأخ��رى، ميكن 

التمايل.
وق���ال م��ي�����ض: »يف م��رح��ل��ة م��ا، 
جينجا  اأن  امل�صتثمرون  �صيدرك 
القطع،  من  واملزيد  املزيد  تفقد 
�صينهار  الربج  اأن  يعني  ال  وهذا 
اأن  املحتمل  من  لكن  بالتاأكيد، 
يت�صبب يف املزيد من التقلبات«، 

ال  ق��د  ذل��ك  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على 
يقول  كما  فوريا،  خطرا  ي�صكل 
م�رشفيون، اإال اأنه بداأ يف الظهور 

يف املحادثات مع العملء. 
البنوك  تقلل  كيف  االآن:  ال�صوؤال 
بدعم  التزامها  برفق  املركزية 
اإذا  اأ�صواق االئتمان، وماذا يحدث 
مل حتقق ذلك؟ قال مارك ليناج، 
الرئي�ض امل�صارك الأ�صواق الديون 
بي  اإن  بي  م�رشف  يف  االأوروب��ي��ة 
يف  املحت�صب  »التفاوؤل  باريبا: 
اإلى  مدفوع  اإن��ه  �صخم،  ال�صوق 
املركزي  البنك  بدعم  كبري  حد 
بالتزامن  �صي�صتمر  اأنه  وافرتا�ض 
كان  اإذا  ناجح.  لقاح  اإط��لق  مع 
هناك جانب حمبط الأي من ذلك، 
�صوق  على  خ��ط��را  ي�صكل  ف��اإن��ه 

االئتمان«.
يف الواليات املتحدة، اأول قطعة 
نهاية  يف  كانت  تخرج  جينجا 
الت�صهيلت  تخفيف  مع  العام، 
جاءت  التي  لل�رشكات  االئتمانية 
يف  ما  اأ�صواأ  خلل  ال�صوق  الإنقاذ 

عمليات البيع الكثيفة التي �صببها 
فريو�ض كورونا يف مار�ض. 

ملجل�ض  التاريخي  القرار  وعزز 
يف  البدء  الفيدرايل  االحتياطي 
����رشاء ���ص��ن��دات ال�����رشك��ات ثقة 
على  الباب  وفتح  امل�صتثمرين 
ما  اجلديد،  للإقرا�ض  م�رشاعيه 
�صمح لل�رشكات ب�صد الثغرات التي 
خلفها الرتاجع االقت�صادي بديون 
�صحب  من  الرغم  وعلى  جديدة، 
الت�صهيلت، ال يزال الربج قائما، 
على  العوائد  متو�صط  بقاء  مع 
ال�صندات ذات الدرجة اال�صتثمارية 
وال�صندات عالية العائد عند اأدنى 
م�صتوياته قيا�صية اأو قريبا منها.
الدعم  يكون  اأن  املتوقع  وم��ن 
هو  اإزال��ت��ه  �صتتم  ال��ذي  ال��ث��اين 
االحتياطي  م�صرتيات  تقلي�ض 
الفيدرايل من ال�صندات احلكومية، 
يف  ي��ب��داأ  اأن  املنتظر  م��ن  ال���ذي 
وفقا  العام،  هذا  من  مبكر  وقت 
رئي�ض  وقال  التوقعات.  لبع�ض 
الفيدرايل،  االحتياطي  جمل�ض 

اإن  املا�صي  االأ�صبوع  باول،  جاي 
يكون  اأن  يجب  امل��رك��زي  البنك 
التوا�صل  يف  للغاية  »حري�صا 
ب�صبب  االأ����ص���ول«  ����رشاء  ب�����ص��اأن 
احل�صا�صية بني امل�صتثمرين ب�صاأن 
ال  ما  كل  االقت�صاد،  دع��م  اإزال���ة 
الفيدرايل،  االحتياطي  ي�صرتيه 
م�صتثمرون  ي�صرتيه  اأن  يجب 
العر�ض،  م��ن  امل��زي��د  اآخ���رون، 
قد  اآخ��ر،  �صيء  كل  ت�صاوي  مع 
وزيادة  االأ�صعار  انخفا�ض  يعني 
ارتفاع  يرتبط  عندما  العوائد، 
عوائد �صندات اخلزانة بالت�صخم، 
�صيئا  �صيئا  ذل��ك  يكون  ال  ع��ادة 
فارتفاع  ال�����رشك��ات،  ل�صندات 
قيمة  تاآكل  اإل��ى  ي��وؤدي  الت�صخم 
ما  وغالبا  امل�صتحقة،  الديون 
يدعم  ما  اأعلى،  منو  اإل��ى  ي�صري 
قدرة ال�رشكات على �صدادها، ومع 
احلقيقية،  العوائد  ارتفاع  ذلك، 
ت�صخمية،  اآث��ار  اأي  تعك�ض  التي 
تكاليف  ارتفاع  على  موؤ�رش  هي 

االقرتا�ض لل�رشكات. 

جائحة  فيه  األقت  ال��ذي  الوقت  يف 
االقت�صادية  وتداعياتها  ك��ورون��ا 
املجاالت،  اأغلب  اأداء  على  بظللها 
العا�صمة  يف  العقارات  قطاع  �صهد 
الرو�صية مو�صكو انتعا�صًا غري متوقع، 
على  املدخرات  اأ�صحاب  اإقبال  و�صط 
تاآكل  من  واإنقاذها  االآم��ن  اال�صتثمار 
بن�صبة  الروبل  تراجع  ب�صبب  قيمتها 
ال��دوالر يف  اأم��ام   %20 بحوايل  تقدر 
الطلب  تزايد  ومع  املا�صي،  العام 
�صعر  متو�صط  �صجل  العقارات،  على 
عام  خ��لل  مو�صكو  يف  املربع  امل��رت 
تقريبًا   %16 ن�صبتها  زي��ادة   2020
يعادل  ما  عند  ا�صتقراره  مع  بالروبل 
�رشف  ب�صعر  دوالر   2800 ح���وايل 
الإج��راءات  وك��ان  املا�صي،  دي�صمرب 
احلكومة وامل�رشف املركزي الرو�صي 
دور اأي�صًا يف ارتفاع الطلب واالأ�صعار، 
االأ�صا�صية  الفائدة  �صعر  اأدى خف�ض  اإذ 
بواقع  تاريخيًا  م�صتوى  اأدن��ى  اإل��ى 
4.25% اإلى تراجع اأ�صعار الفائدة على 

اإلى ما دون معدل  الودائع امل�رشفية 
املدخرات  حتمي  تعد  فلم  الت�صخم، 
اآلية  اإط��لق  اأم��ا  قيمتها،  تاآكل  من 
العقارات  ل�رشاء  املي�رشة  القرو�ض 
بال�صوق االأولية »اأي من �رشكة البناء 
 %6.5 ن�صبتها  فائدة  مع  مبا�رشة«، 
االإ�رشاع  اإلى  امل�صتثمرين  فدفع  فقط، 
هذا  ويف  ال�رشاء،  عمليات  اإمت��ام  يف 
احت��اد  رئي�ض  نائب  يقدر  االإط����ار، 
رو�صيا،  يف  العقاريني  الو�صطاء 
الزيادة  ن�صبة  اأبريليف،  ق�صطنطني 
بني  مبا  مو�صكو  عقارات  اأ�صعار  يف 
 - و18  الثانوية  لل�صوق  و%15   12
25% لل�صوق االأولية التي حققت اأكرب 
ا�صتفادة من اإجراءات احلكومة، ويقول 
يف  ال��زي��ادة  ه��ذه  »ج���اءت  اأبريليف 
مداخيل  اإن  اإذ  متوقعة،  غري  االأ�صعار 
م�صتمر،  تراجع  يف  كانت  ال�صكان 
بالعملة  ال��ع��ق��ارات  اأ���ص��ع��ار  ول��ك��ن 

الوطنية وا�صلت ارتفاعها«. 
من جهته، لفت مركز »موؤ�رشات �صوق 

عن  تقرير  يف  للتحليل،  العقارات« 
اأ�صعار  اأن  اإل��ى   ،2020 ع��ام  نتائج 
زي��ادة  ت�صجل  مل  مو�صكو  ع��ق��ارات 
العالية  ال��وت��رية  ب��ه��ذه  ب��ال��روب��ل 
االأزمة  اندالع  »عام   2008 العام  منذ 
من  بقائها  مع  العاملية«،  املالية 
دون اأي تغيري يذكر بالدوالر، واأرجع 
القرو�ض  برنامج  اإط���لق  التقرير 
املي�رشة اإلى �صعي ال�صلطات الرو�صية 
2015، حينما  ال�صتن�صاخ جتربة عام 
اإجراء مماثل العديد من �رشكات  اأنقذ 
�صوق  اأن  خا�صة  االإفل�ض،  من  البناء 
بعد  »مت��وت«  ك��ادت  العقاري  الرهن 
رفع �صعر الفائدة االأ�صا�صية اإلى %17 
يف نهاية عام 2014، مع ذلك، اعترب 
مي�رشة  القرو�ض  اأن  التقرير  معدو 
الفوائد مل تكن عامل الدعم الرئي�صي 
العام  يف  مبو�صكو  العقارات  ل�صوق 
امل�رشف  �صيا�صات  واإمن��ا  املا�صي، 
ال�صوق  اإلى  الودائع  وتدفق  املركزي 

العقاري.

األي�ض هانكوك وفيليب جورجادي�ض  قال 
عاما   20 من  اأكرث  مدى  على  لندن،  من 
كان اإيان وودروف ي�صافر يف رحلة عمل 

»رمبا كل اأ�صبوع« – غالبا يف اخلارج. 
وكانت الرحلت دائما على درجة رجال 
ثلث  اأو  بطاقتان  لديه  وكانت  االأعمال 

بطاقات والء ل�رشكات طريان وفنادق.
ولكن مع انت�صار فريو�ض كورونا ب�رشعة 
�صفريات  توقفت  املا�صي  ال��ع��ام  يف 
�رشكة  يف  كبري  تنفيذي  وهو  وودروف، 
التحتية  للبنية  االأمريكية  »كيوبيك« 
�صان  يف  مكتبه  واأغلق  والدفاع،  للنقل 
ال�صفريات.  جميع  اإلغاء  ومت  دييجو، 

يقول: »مل اأ�صافر منذ مار�ض«.
بغر�ض  امل�صافرين  من  مليني  كذلك 
اإلى  اأدى  ما  ذل��ك،  يفعلوا  مل  االأع��م��ال 
خ�صارة �صنوية يف االإيرادات حجمها 710 
ال�صوؤال  ال�صناعة.  لهذه  دوالر  مليارات 
امل�صافرون  ه��وؤالء  كان  اإذا  ما  هو  االآن 
�صيعودون مبجرد انتهاء الوباء. واإذا مل 
يفعلوا، فماذا يعني ذلك بالن�صبة لقطاع 
واحدة  مبا�رش  مبا�رش وغري  ب�صكل  يدعم 

اأنحاء  جميع  يف  وظائف  �صبع  كل  من 
للأعمال  ال�صفر  جلمعية  وفقا  العامل 
ال�صياحة  ويدعم   ،GBTA العاملية 
 1.4 �صنوية  اإي���رادات  وحقق  اجلماعية 

تريليون دوالر يف 2019.
من  كيوبيك  متكنت  املا�صي  العام  يف 
حتقيق اأهدافها ال�صنوية بف�صل اال�صتخدام 
ال�صحي ملن�صة موؤمترات الفيديو زووم، 

التي اأعلنت يف 
على   %485 بن�صبة  زي��ادة  عن  دي�صمرب 
لديهم  الذين  العملء  يف  �صنوي  اأ�صا�ض 

اأكرث من ع�رشة موظفني. 
بكثري  القيام  »ميكنك  وودروف:  يقول 
وجها  العملء  مقابلة  دون  االأعمال  من 
انتهاء  مب��ج��رد  اأن���ه  م�صيفا  ل��وج��ه«، 
الوباء، فاإنه ال يخطط لل�صفر، ولو من 
�صابقا.  عليه  كان  الذي  بالقدر  بعيد، 
يف  كثريين  اأن  من  الرغم  على  لذلك، 
قويا  انتعا�صا  يتوقعون  ال�صفر  �صناعة 
فتح  اإع��ادة  مبجرد  الرتفيهي  ال�صفر  يف 
املح�صورين  العاملني  واأخ��ذ  احل��دود، 
اأن  اإال  اخلارجية،  للرحلت  ا�صرتاحة 

ال�صفر بغر�ض العمل الذي ميكن اأن يولد 
ما ي�صل اإلى 75% من االإيرادات ل�رشكات 
الدولية  الرحلت  بع�ض  على  الطريان 
وفقا ل�رشكة براي�ض ووترهاو�ض كوبرز، 

يواجه اأزمة حادة.
اإلى  ال�صناعة،  يف  تنفيذيني  بح�صب 
جانب الرتكيز ب�صكل اأكرب على اال�صتدامة 
يف  ال��وب��اء  ب��ع��د  التكاليف  وخ��ف�����ض 
اأو�صاعها  ت�صويب  مت  التي  ال�رشكات 
هناك  تكون  اأن  املحتمل  من  املالية، 
عواقب طويلة االأجل للزيادة الطفيفة يف 

التجمعات االفرتا�صية. 
قطاع  �صفر  يف  اال�صطراب  البع�ض  و�صبه 
ل�رشكات  املت�صارع  بالرتاجع  االأعمال 
على  فعلية  متاجر  لديها  التي  التجزئة 

االأر�ض اأمام مناف�صيها عرب االإنرتنت.
يقبل الكثريون يف هذا القطاع اأنه �صتكون 
رحلت  من  كبري  جل��زء  خ�صارة  هناك 
التطعيم  برامج  ن�رش  مع  لكن  العمل. 
اتفاق  يوجد  ال  العامل،  م�صتوى  على 
اإلى  اأو  اخل�صارة  هذه  مقدار  حول  يذكر 

متى �صت�صتمر التداعيات.

ارتفاع حجم االستيراد المباشر
للسلع والبضائع عبر موانئ ُعمان 17 %

1.1 مليار ريال تداوالت العقارات 
في قطر خالل أسبوع

 اأعلنت جمموعة اأ�صياد عن ارتفاع اال�صترياد املبا�رش 
بن�صبة  ُعمان  �صلطنة  موانئ  عرب  والب�صائع  لل�صلع 
17% خلل عام 2020، على اأ�صا�ض �صنوي، واأو�صحت 
امل�صتوردة  والب�صائع  ال�صلع  اأن  اأ�صياد،  جمموعة 
قابو�ض  ال�صلطان  »ميناء  ُعمان  �صلطنة  موانئ  عرب 
و722  مليوًنا  بلغت  وخ�صب«  و�صنا�ض  وال�صويق 
االأنباء  لوكالة  وفقًا  املا�صي،  العام  يف  طن  األف 
الُعمانية، وبلغ حجم مناولة اخل�رشاوات والفواكه 
بزيادة   ،2020 عام  يف  طن  األف   245 املوانئ  يف 
قدرها 382% مقارنة بعام 2019، بينما بلغت ن�صبة 
�صنوي،  اأ�صا�ض  على   ،%181 املوا�صي  مناولة  منو 

األفا و371 ما�صية، وا�صتقبلت املوانئ  لت�صجل 954 
املا�صي،  العام  خ��لل  �صفينة   4350 الُعمانية، 
2019، يف  بعام  مقارنة   ،%5 قدرها  زيادة  حمققة 
اإلى  الزائرة  ال�صياحية  ال�صفن  ن�صبة  انخف�صت  حني 
ال�صلطنة بن�صبة 72%، نتيجة تاأثر القطاع بجائحة 
كورونا واإيقاف الرحلت ال�صياحية من قبل خمتلف 
 64 ال�صلطنة  ا�صتقبلت  حيث  العاملية،  ال�رشكات 
اإ�صدار اللجنة  2020 قبل  �صفينة �صياحية مطلع عام 
التطورات  مع  التعامل  اآلية  ببحث  املكلفة  العليا 
الناجتة عن انت�صار فريو�ض كورونا »كوفيد 19« قرار 

اإيقاف ا�صتقبال ال�صفن ال�صياحية.

خلل  قطر  دول��ة  يف  العقارات  ت��داوالت  �صجلت 
الفرتة من 10 اإلى 14 يناير2021 نحو 1.1 مليار 
عن  ال�صادرة  االأ�صبوعية  للن�رشة  وطبقا  ري��ال، 
اأم�ض  العدل،  ب��وزارة  العقاري  الت�صجيل  اإدارة 
اأرا�صي  بالبيع  املتداولة  العقارات  قائمة  �صملت 

اال�صتخدام،  متعدد  ومبنى  وم�صاكن  ف�صاء، 
يف  البيع  عمليات  وتركزت  �صكنية،  وع��م��ارات 
واخلور  والظعاين،  والدوحة،  الريان،  بلديات 
وال�صمال،  وال�صيحانية،  �صلل،  واأم  والذخرية، 

والوكرة.

• ميناء ال�صلطان قابو�ض

• �صيدة اأمام جممع عقاري يف العا�صمة الرو�صية مو�صكو 

• ال�صفر بغر�ض العمل ميكن ان يولد ما ي�صل اإلى 75% من االإيرادات

أكثر 10 دول تفضيالاً للدفع ببطاقات 
االئتمان على النقود

»المغاربية« تقرر أخذ مخصصات
 بـ467.6 ألف دينار لبعض االستثمارات

الن�صبة املئوية للمواطنني الذين يف�صلون ا�صم الدولة
الدفع ببطاقة االئتمان

77 %كوريا اجلنوبية

74 %ال�صويد

72 %رو�صيا

70 %بريطانيا

67 %فرن�صا

67 %ال�صني

61 %اإ�صبانيا

60 %اليابان

58 %الواليات املتحدة

52 %الهند

اأو  نقًدا  الدفع  بني  ما  ال�رشاع  اليزال 
اإنه  اإذ  عرب بطاقات االئتمان م�صتمًرا، 
طريقة  فيه  ت�صيطر  ال��ذي  الوقت  يف 
االأ���ص��واق  بع�ض  على  االأول���ى  الدفع 
عرب  ال��دف��ع  ف���اإن  النامية،  خا�صة 
�صيطرته  فر�ض  يوا�صل  البطاقات 
الذي  للم�صح  ووفًقا  اأخ��رى،  دول  يف 
اإندك�ض«  ويب  »غلوبال  �رشكة  اأجرته 
اأك��رث  لتحديد  ���ص��وًق��ا   46 ن��ح��و  يف 
بالبطاقات،  للدفع  تف�صيًل  ال��دول 
املرتبة  يف  اجلنوبية  كوريا  ج��اءت 
االأولى، حيث يف�صل 77% من ال�صكان 
معاملتهم  اإج���راء  عند  ا�صتخدامها 
التجارية، ويف الهند، بالرغم من اأن 
االئتمان مل  بطاقة  الدفع عرب  م�رشوع 
من   %52 فاإن  ينطلق منذ فرتة طويلة 

االآلية  تلك  ا�صتخدام  يف�صلون  ال�صكان 
اختار  فيما  النقدية،  املدفوعات  عن 
58% من االأمريكيني الدفع بالبطاقة، 
ال  النامية  ال��دول  اأن  امل�صح  والح��ظ 
مثل  االئتمان،  ببطاقات  الدفع  تف�صل 
واأرجع  اأفريقيا،  �صمال  ودول  الفلبني 
م�رشيف  ح�صاب  وج��ود  عدم  اإل��ى  ذلك 
ال��دول  تلك  يف  االأ�صخا�ض  من  لكثري 
بطاقات  امتلكهم  ع��دم  وب��ال��ت��ايل 
م�رشفية، واأظهر م�صح للبنك املركزي 
فقط من  اأن %29  الفلبيني يف 2019، 
ح�صابات  لديهم  البالغني  االأ�صخا�ض 
انت�صار  قلة  من  وبالرغم  م�رشفية، 
النامية،  الدول  يف  االئتمان  بطاقات 
للمدفوعات  قويا  تواجدا  هناك  فاإن 

الهاتفية.

لبع�ض  خم�ص�صات  اأخ��ذ  على  املغاربية  اخلليجية  ال�رشكة  اإدارة  جمل�ض  واف��ق 
ا�صتثمارات ال�رشكة عن ال�صنة املالية املا�صية »2020«، مببلغ اإجمايل ُيقدر بنحو 
اإن  اأم�ض،  الكويتية،  للبور�صة  بيان  »املغاربية« يف  وقالت  دينار،  األف   467.62
اأثره على البيانات املالية ال�صنوية لل�رشكة عن ال�صنة  االإجراء ال�صابق �صينعك�ض 
املنتهية يف 31 دي�صمرب 2020. كانت خ�صائر ال�رشكة قفزت بنحو 517.2% يف االأ�صهر 
األف دينار، مقابل خ�صائر   312.23 اإلى  الت�صعة االأولى من العام املا�صي، لت�صل 
بقيمة 50.59 األف دينار لنف�ض الفرتة من عام 2019، وحققت ال�رشكة خ�صائر بقيمة 
قدرها  بخ�صائر  مقارنة  املا�صي،  العام  من  الثالث  الربع  دينار يف  األف   159.59

w.%500.9 26.56 األف دينار لنف�ض الفرتة من عام 2019، بارتفاع ن�صبته

أكثر 10 دول تفضيلاً للدفع ببطاقات االئتمان على النقود:



www.alshahedkw.comاقتصاد 5

المغرب... تفاصيل رحلة إعمار مدن 
الصحراء واألقاليم الجنوبية

»البيتكوين« تهوي بنحو 1000 دوالر.. وعودة األصول التقليدية

»كورونا« يهبط بتجارة 
دول الخليج مع اليابان 34 % 

بالأقاليم  بالغا  اهتماما  املغرب  يويل 
اجلنوبية، و�شي�شهد العام احلايل 2021 
عام  لي�شبح  الأقاليم  بتلك  كبرية  طفرة 
م�شوؤولة  واأكدت  بها.  الكربى  النطالقة 
تفعيل  على  عازمة  اململكة  اأن  مغربية 
منح  اأج���ل  م��ن   2021 خ��الل  ت��وازن��ه��ا 
الأولوية يف براجمها لالأقاليم اجلنوبية.
ُينتظر اأن متنح اململكة املغربية، خالل 
العام احلايل اأولوية كبرية لتعمري ُمدن 
خالل  من  وذل��ك  املغربية،  ال�شحراء 
اإعطائها الأولوية �شمن خمططات وبرامج 
والتعمري  الوطني  ال��راب  اإع��داد  وزارة 

والإ�شكان و�شيا�شة املدينة.
اإع��داد  وزي��رة  بو�شارب،  نزهة  وك�شفت 
والإ�شكان  والتعمري  الوطني  ال���راب 
وزارت��ه��ا  ات��خ��اذ  امل��دي��ن��ة،  و�شيا�شة 
جم��م��وع��ة م��ن الإج�������راءات يف اإط���ار 
اجلنوبية  الأقاليم  تنمية  يف  م�شاهمتها 
للقطاع،  حقيقية  تنمية  �شمان  اأجل  من 
القت�شادية  للتنمية  قاطرة  باعتباره 

والجتماعية. 
 والوزيرة التي كانت تتحدث �شمن لقاء 

ال�شاقية   – العيون  جهة  وايل  ح�رضه 
ال�شالم  العيون عبد  اإقليم  احلمراء عامل 
بكرات ورئي�س اجلهة حمدي ولد الر�شيد 
اأك��دت  املنتخبة،  املجال�س  وروؤ���ش��اء 
لتعزيز  جديدة  ببلورة  ال���وزارة  قيام 
اإط��ار  يف  القطاع،  م��وؤ���رضات  وحت�شني 
قطاع  تطوير  بهدف  ت�شاركية،  مقاربة 
التعمري واإعداد الراب الوطني وا�شتدامة 
تدابري  اقراح  خالل  من  وذلك  نتائجه، 
مبتكرة تاأخذ بعني العتبار امل�شتجدات 
التي تعرفها اجلهة، وتلك التي جاء بها 

قانون املالية 2021. 
ومواكبة  ا�شت�رضاف  اإلى  الوزيرة  ودعت 
جهة  ت�شهدها  التي  العمرانية  الطفرة 
باإعمال  احلمراء،  ال�شاقية   – العيون 
امل�شتدام  ال�شراتيجي  التخطيط  مبادئ 
التنمية  ل��ت��اأط��ري  حم��وري��ة  ك��دع��ام��ة 
والت�شامن بني خمتلف املجالت، خا�شة 
واأن اجلهة حتظى بالأولوية يف ما يخ�س 
تنزيل م�شاريع النموذج التنموي اجلديد 
اجلهود  اأن  واأبرزت  اجلنوبية.  لالأقاليم 
العمومية،  ال�شلطات  بها  قامت  التي 

امللك  العاهل املغربي  بف�شل توجيهات 
عدد  حتقيق  من  مكنت  ال�شاد�س،  حممد 
من املنجزات على �شعيد جهة العيون – 
وحدات  اإنتاج  �شملت  احلمراء،  ال�شاقية 
األف   32 من  لأكرث  اأر�شية  وبقع  �شكنية 
اأ�رضة، واأ�شفرت عن اإعالن العيون مدينة 
من  ومكنت   ،2008 �شنة  �شفيح  ب��دون 

اإحداث 17 األفا و572 وحدة �شكنية.
برنامج  م�شتوى  على  ب��اأن��ه  وذك���رت 
التوقيع  مت  للجهة،  املندجمة  التنمية 
 2015 يف  امللك  اأم��ام  اتفاقيات   3 على 
بكلفة اإجمالية تقدر بنحو 760.10 مليون 
مليون   85 ُيناهز  ما  اأي  مغربي،  درهم 
2800 بال�شمارة،  لبناء  اأمريكي،  دولر 
ناق�شة  لالأحياء  احل�����رضي  والتاأهيل 
التجهيز لفائدة 2000 اأ�رضة بال�شمارة، 
اأكرث  لفائدة  للعيون  والتاأهيل احل�رضي 
من 9000 اأ�رضة. اأ�شافت اأنه قد مت اإجناز 
بنحو  يقدر  م��ايل  بغالف  برناجما   15
ما  اأي  مغربي،  دره��م  مليون   364.46
من  بكل  اأمريكي  دولر  مليون   40 ُيناهز 

اأقاليم العيون وبوجدور وطرفاية.

هوى �شعر عملية بيتكوين الرقمية امل�شفرة بنحو 1000 دولر 
�شهدت تن�شيب  التي  ال�شاعات  �شاعة، وهي   24 خالل تعامالت 
التعامالت على  جو بايدن رئي�شا لأمريكا.  وافتتحت بيتكوين 
�شعر 35.54 األف دولر قبل اأن تراجع باأكرث من 2.4% اإلى حدود 
34.60 األف دولر حتى كتابة هذا التقرير. وبذلك تبتعد العملة 
امل�شفرة عن امل�شتويات القيا�شية التي حققتها قبل اأ�شبوعني، 
اإذ لم�شت م�شتوى 42 األف دولر، بهذا الراجع، خ�رض اإجمايل 
القيمة  هي  دولر  مليار   21 قرابة  بيتكوين  يف  املتعاملني 

ال�شوقية للعملة التي تدهورت يف ال�شاعات الأخرية.
وبداأت بيتكوين تعامالت اآخر 24 �شاعة عند قيمة �شوقية بنحو 
665 مليار دولر قبل اأن تهوي اإلى نحو 41 مليار دولر حلظة 

امل�شفرة  للعمالت  ال�شوقية  القيمة  وكانت  التقرير.  كتابة 
الطفرة  وقت  يف  دولر  الريليون  حاجز  تخطت  قد  عام  ب�شكل 
التي �شهدتها قبل اأ�شبوعني. وكانت الأ�شول التقليدية كالأ�شهم 
اإلى البيت  والذهب والنفط قد قفزت بالأم�س مع و�شول بايدن 
الأبي�س، لكن الدولر �شار يف الطريق العك�شي. واأغلقت الأ�شهم 
الأربعاء، حيث  اأم�س  الأمريكية عند م�شتويات قيا�شية مرتفعة 
يعادل  مبا  نقطة   257.86 ال�شناعي  جونز  داو  املوؤ�رض  قفز 
وتقدم   %1.39  500 بورز  اأند  �شتاندرد  املوؤ�رض  وزاد   %0.83
املوؤ�رض  اأغلق  اأوروبا،  ويف   .%1.97 املجمع  نا�شداك  املوؤ�رض 
�شتوك�س 600 الأوروبي مرتفعا 0.7%، بعد اأن تلقى بع�س الدعم 

الإ�شايف من �شعود ال�شوق الأمريكية اإلى م�شتويات قيا�شية.

• اأحد ال�شوارع الرئي�شية ملدينة العيون املغربية

االقتصاد األميركي يعاني من األزمات 
منذ تفشي »كوفيد-19«

ازمات  الأمريكي  القت�شاد  يعاين 
ف��ريو���س  تف�شي  م��ن��ذ  وم�����ش��ك��الت 
�رضب  ال��ذي  امل�شتجد.  ك��ورون��ا 
 ،2019 ع���ام  ن��ه��اي��ة  يف  ال��ع��امل 
ا�شعار  ت��راج��ع  ذل��ك  ال��ى  ي�شاف 
العاملية،  ال���ش��واق  يف  النفط 
انتهجها  التي  املت�شددة  وال�شيا�شة 
وليته  املنتهية  المريكي  الرئي�س 
اأكرب  ت��رام��ب، حيث دخ��ل  دون��ال��د 
اقت�شادي  ركود  يف  عاملي  اقت�شاد 
منذ  الأ�شواأ  هو  الربيع،  يف  عميق 
الركود امل�شّجل يف ثالثينات القرن 
الأن�شطة  توقف  ب�شبب  املا�شي، 
لحتواء الوباء الذي ت�شبب ببطالة 
الوباء  وا�شتاأنف  النطاق.  وا�شعة 
بوقف  مت�شببًا  تف�شيه يف اخلريف، 
يف  بد�آ  �للذين  و�لن�شاط  �لتوظيف 

ال�شيف.
كما اأكد خرباء اقت�شاد ومال دوليون 
التجارية  ت��رام��ب،  �شيا�شات  اأن 
بع�س  ن��ق��ل��ت  وك��م��ا  امل��ت�����ش��ددة 
اأمريكا يف و�شع  امل�شادر، و�شعت 
اأ�شواأ جتاريا مما كانت عليه، عندما 

ال�شلطة  اإلى  ترامب  دونالد  و�شل 
حتى واإن حققت بع�س النجاحات. 
لأن  يعود  هذا  اأن  اخلرباء  واأو�شح 
دونالد  الأمريكي  الرئي�س  �شيا�شات 
لها  املت�شددة،  التجارية  ترامب، 
اأثمرت  فقد  حدين،  ذات  تداعيات 
تاريخية  اتفاقيات  عن  جهة  من 
بني  امل�شرك  الت��ف��اق  غ��رار  على 
الوليات املتحدة واملك�شيك وكندا 

وهدنة جزئية مع ال�شني.
من  ت�شببت  لكنها  اخلرباء:  وتابع   
على  �شلبية  بتداعيات  اأخ��رى  جهة 
العاديني  الأمريكيني  املواطنني 

والقت�شاد باملجمل.
�شحيفة  ن�����رضت��ه  م���ق���ال  ويف 
وقت  يف  الدمناركية  »بريلين�شكي« 
امل�شادر،  بع�س  نقلت  وكما  �شابق 
قال ال�شحفي، اأولريك هارالد بي، 
�رضبة  »وج��ه  كورونا  فريو�س  اإن 

قا�شية للوليات املتحدة«. 
الأمريكي  القت�شاد  اأن  اإلى  واأ�شار 
بعد  ما  اقت�شادي  ركود  اأكرب  �شهد 
وقال  الثانية،  العاملية  احل��رب 

�القت�شادي  �لن�شاط  ت��ر�ج��ع  �إن 
ومعدلت البطالة املرتفعة �شاهما 
ال�رضيبية  الإي��رادات  انخفا�س  يف 
اأن  كما  احلكومي،  الإنفاق  وارتفاع 
انخفا�شا  ت�شهد  املتحدة  الوليات 
يف ال�شتهالك وال�شتثمار يف الأعمال 

التجارية وال�شكن.
املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  واأ���ش��اف، 
من  جيدة  مب��رون��ة  دائ��م��ا  متتعت 
القت�شادي،  التعايف  �رضعة  حيث 
اأن  املحتمل  من  امل��رة  ه��ذه  »لكن 
يغرق القت�شاد الأمريكي ب�شكل اأكرب 
يف  يبداأ  اأن  قبل  كورونا،  اأزم��ة  يف 

التعايف«. 
وكموؤ�رض على ذلك اأ�شار الكاتب اإلى 
وقال  احلكومي،  الإن��ف��اق  ارتفاع 
يف  خ�ش�شت  الأمريكية  احلكومة  اإن 
دولر  تريليوين  املا�شي  مار�س 
لدعم القت�شاد الأمريكي، ويف مايو 
تريليونات   3 خ�ش�شت  املا�شي 
الى  بالإ�شافة  هذا  اأخ��رى،  دولر 
التخ�شي�شات واخلطط الخرى التي 

تهدف الى اإنعا�س القت�شاد.

طوكيو تتصدر أكبر 10 مدن 
ازدحامًا بالسكان والقاهرة 

ضمن القائمة
بال�شكان  ازدحامًا  املدن  اأكرث  �شمن  الكربى،  القاهرة  جاءت 
-بح�شب اإح�شاء موقع »MACRO TRENDS«- لتحتل املرتبة 

ال�شابعة يف القائمة بعدد 21.32 مليون ن�شمة.
وت�شدرت القائمة العا�شمة اليابانية طوكيو بعدد �شكان 37.34 
الهند  الثانية مدينة دلهي يف  ن�شمة، تالها يف املرتبة  مليون 
بعدد �شكان 31.18 مليون ن�شمة. وي�شتعر�س موقع »مبا�رض« يف 

اإنفوغراف، اأكرث 10 مدن ازدحامًا بال�شكان عامليًا.
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العامل  كان   1903 دي�شمرب   17 يف 
على موعد مع اأول طائرة حتلق يف 
الهواء من �شناعة الأخوين رايت.

�شناعة  حلقت  احل��ني  ذل��ك  منذ 
الطريان دون توقف، بتطور ثوري 
العاملية  احل��رب  بني  الفرة  يف 
باعتبارها  وال��ث��ان��ي��ة،  الأول���ى 

و�شيلة قتالية مهمة للغاية.
العاملية  احل���رب  ان��ت��ه��اء  عقب 
من  ك��ب��ريا  ع���ددا  و���ش��ع  الثانية 
ال��ط��ي��اري��ن وال��ط��ائ��رات خ��ارج 
الطريان  انطلق  هنا  ومن  اخلدمة 

التجاري واملدين.
اليوم �شجل حجم �شناعة الطريان 
دولر  مليار   686.03 العاملي 
منخف�شا  رقم  وهو   ،2020 بنهاية 
املا�شية  ب��الأع��وام  باملقارنة 
كورونا. جائحة  تداعيات  نتيجة 
الإح�شاءات  موقع  لبيانات  وفقا 
حجم  ف��اإن   »Statista« العاملي 
ال�شناعة بلغ 798.28 مليار دولر 
 801.73 اإل��ى  وارتفع   ،2018 يف 

مليار دولر يف 2019.
الرتفاع  يعاود  اأن  املتوقع  ومن 
لي�شجل   2021 احل��ايل  العام  يف 

م�شتوى 776.86 مليار دولر.
من هنا نقدم يف هذا التقرير قائمة 
اإنتاجا  10 طائرات يف العامل  اأكرث 
على مر التاريخ، والتي �شنجد اأنها 
ول  بعيد،  زمن  منذ  الإنتاج  ب��داأت 
طراز  اأول  انطلق  طائرة  اأي  يوجد 
لها يف الع�رض احلديث اأو على الأقل 

بداية من الألفية الثالثة.
1- �شي�شنا 172

تت�شدر طائرة �شي�شنا 172 الطائرات 
الأكرث اإنتاجا يف العامل مبقدار 44 
 1956 منذ  اإنتاجها  بداأ  وحدة  األف 
كان  الآن.  حتى  الإنتاج  وي�شتمر 
يف  حا�شما  دورا  ال��ط��ائ��رة  ل��ه��ذه 
اأملانيا  بني  املناورات  اأ�شهر  اأحد 
اأج��رى  اإذ  ال�شوفيتي،  والحت���اد 
رو�شت  ماتيا�س  الأمل��اين  الطيار 
با�شتخدام  بها  م�رضح  غري  رحلة 
من  حلقت  وال��ت��ي   ،172 �شي�شنا 
متجاوزة  مو�شكو،  اإل��ى  هل�شنكي 
ال�شوفيتية  اجل��وي��ة  ال��دف��اع��ات 
ب��امل��ي��دان  ال��ن��ه��اي��ة  يف  لتهبط 
حديث  الق�شة  تلك  وكانت  الأحمر، 

ال�شحف الدولية اآنذاك.
2- اإليو�شن اإل-2

الطائرة  ه��ذه  اأن  من  الرغم  على 
ال�شوفيتية ا�شتمر اإنتاجها 4 �شنوات 

خالل الفرة من 1941 حتى 1945، 
اإل اأنها ثاين اأكرث طائرة اإنتاجا يف 

العامل بواقع 36.18 األف طائرة.
رئي�س  �شتالني،  جوزيف  وو�شفها 
عندما  الأ�شبق،  ال�شوفيتي  الحتاد 
موعد  ع��ن  امل�شانع  اأح���د  ت��اأخ��ر 
ت�شليم �شحنة منها، باأنها كالهواء 

واخلبز بالن�شبة للجي�س الأحمر.
3- م�رض�شميت بي اف 109

اف  بي  م�رض�شميت  الطائرة  كانت 
اجلوي  التفوق  اأ����رضار  اأح��د   109
الأمل������اين يف احل���رب  ل��ل��ج��ي�����س 
هذه  اإنتاج  الثانية.بلغ  العاملية 
طائرة  األ��ف   34.85 نحو  الطائرة 
خالل 22 عاما امتد من 1936 حتى 

.1958
4- بايرب بيه اإيه-28 �شريوكي 

اإيه-  بداأ ت�شنيع طائرة بايرب بيه 
28 �شريوكي الأمريكية عام 1960، 
الطائرات  من  لعائلة  تنتمي  وهي 
على  للتدريب  وامل�شممة  اخلفيفة 
جوي،  كتاك�شي  وللعمل  الطريان، 
وال�شتخدام ال�شخ�شي، مبقعدين اأو 
باأربعة مقاعد. بلغ عدد اإنتاج هذه 
حتى  ت�شنيعها  امل�شتمر  الطائرة 

الآن نحو 32.77 األف طائرة.
5- �شي�شنا 150

�شي�شنا،  الطائرة  طرازات  اأحد  هي 

كاأحد   1958 عام  اإنتاجها  بداأ  وقد 
الثانية  العاملية  احل��رب  نتائج 
ل�شناعة  كبريا  زخما  منحت  التي 

الطائرات.
وتوقف اإنتاج الطائرة �شي�شنا 150 
بعد 28 عاما من انطالقها وحتديدا 
الفرة مت  1986، وخالل هذه  عام 
هذا  من  طائرة  األف   31.50 ت�شنيع 
اخلام�شة  املرتبة  لتحتل  الطراز، 

عامليا من حيث كمية الإنتاج.
6- بوليكاربوف بي اأو2

الطائرات يف  اأق��دم  من  واح��دة  هي 
عام  ت�شنيعها  ب��داأ  حيث  العامل، 
1928 على يد نيقولي بوليكاربوف 

بالحتاد ال�شوفيتي.
ا�شتخدامها على نطاق وا�شع يف  مت 
احلرب العاملية الثانية حتى اأطلق 
الليلية  »ال�شاحرات  الأملان  عليها 

ب�شبب هدوء حركتها.
مت  التي  الطائرة  هذه  اإنتاج  بلغ 
 1952 عام  ت�شنيعها  عن  التوقف 

نحو 30 األف طائرة.
7- �شوبرمارين �شبتفاير/ �شي فاير

طائرة  هي  �شبتفاير  �شوبرمارين 
حربية بريطانية ذات مقعد واحد، 
امللكية  اجلوية  القوة  ا�شتخدمتها 
خالل  التحالف  دول  من  والعديد 
بلغ  الثانية.  العاملية  احل��رب 

اإنتاج هذه الطائرة خالل الفرة من 
1938 حتى 1948 نحو 22.68 األف 

وحدة.
8- �شي�شنا 182

هي طائرة خفيفة متعددة الأغرا�س 
ت�شع اأربعة مقاعد، وحتتل الرتيب 
الطائرات  اأك��رث  قائمة  يف  الثامن 

اإنتاجا على مر التاريخ.
من  املنتجة  الوحدات  عدد  و�شل 
األ��ف   22.23 اإل���ى  ال��ط��ائ��رة  ه��ذه 
وحدة، منذ 1956 حتى يومنا هذا.

9-فوك وولف فو 190
الثانية  العاملية  احل��رب  �شهدت 
فوك  الطائرة  على  كبريا  اعتمادا 
وولف فو 190، ونالحظ اأن اإنتاجها 
1939 حتى  من  الفرة  على  اقت�رض 
1945. خالل هذه الفرة مت ت�شنيع 
20.05 األف وحدة من هذه الطائرة، 
لتحتل بها املرتبة التا�شعة عامليا 

من حيث كمية الإنتاج.
10- بايرب جيه -3 كب

طائرة  ك��ب   3- جيه  ب��اي��رب  تعد 
بني  ت�شنيعها  مت  خفيفة  اأمريكية 
عامي 1938 و 1947 بوا�شطة �رضكة 

.Piper Aircraft
وخالل هذه الفرة مت اإنتاج 20.02 
األ���ف واح����دة م��ن ه���ذه ال��ط��ائ��رة 

الأمريكية.

الأجنبي  الحتياطي  اإجمايل  ارتفع 
 208 يعادل  مبا   ،%1.8 العاملي 
اأ�شهر،  ثالثة  خالل  دولر  مليارات 
من  الثالث  الربع  بنهاية  ليبلغ 
تريليون   11.47 املا�شي  العام 
تريليون   11.27 مقابل  دولر، 
من  ال��ث��اين  ال��رب��ع  بنهاية  دولر 
وحدة  لتحليل  نف�شه.ووفقا  العام 
التقارير يف �شحيفة »القت�شادية«، 
النقد  �شندوق  بيانات  اإلى  ا�شتند 
الحتياطي  اإجمايل  ارتفع  الدويل، 
 546«  %5 ال��ع��امل��ي  الأج��ن��ب��ي 
حيث  ع��ام،  خ��الل  دولر«  مليار 
تريليونات   10.93 قيمته  كانت 
من  الثالث  الربع  بنهاية  دولر 
من  ال���دول  2019.واحتياطيات 
على  ت�شاعدها  الأجنبية  العمالت 
كما ميكن  اأو  املحلية  العملة  دعم 
الطوارئ  حالة  يف  بها  ال�شتعانة 
مثل  للدول،  القت�شادية  والأزمات 
من  اأجمع  العامل  له  تعر�س  ما 

جائحة »كورونا«.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ت��راج��ع ح�شة 
 %61.8 م��ن  الأم���ريك���ي  ال����دولر 
العام  م��ن  الأول  ال��رب��ع  بنهاية 
املا�شي اإلى 61.3% بنهاية الربع 
واإل��ى  نف�شه،  ال��ع��ام  م��ن  ال��ث��اين 
اإل  الثالث،  الربع  بنهاية   %60.5
اأن العملة الأمريكية تبقى �شاحبة 
ن�شيب الأ�شد من الحتياطي الأجنبي 
اأك��رب  ب��ف��ارق كبري ع��ن  ال��ع��امل��ي 
البالغ  ال��ي��ورو  وه��و  املناف�شني 

ح�شته 20.5 %.
اأن ح�شة  الرغم من  ياأتي ذلك على 
ارتفاعها  توا�شل  الأوروبية  العملة 
حيث  التوايل،  على  الثاين  للربع 
الأول  الربع  بنهاية   %  20.1 كانت 
 %  20.3 اإلى  ارتفعت  ثم   2020 من 
 20.5 واإلى  الثاين،  الربع  بنهاية 

% بنهاية الربع الثالث.
ون��ظ��را ل��ك��ون ال���دولر الأم��ريك��ي 
وال���ي���ورو ه��م��ا اأك����رث ال��ع��م��الت 
يف  امل�شتخدمة  �شيوعا  الحتياطية 
حتتاج  فال  الدولية،  املعامالت 
ودول  املتحدة  الوليات  مثل  دول 
الح��ت��ف��اظ بحجم  اإل���ى  اأوروب�����ا 
وعليه  الحتياطيات،  م��ن  كبري 
الدول  اأك��رب  قائمة  يف  يظهرون  ل 
التي  الأجنبي،  لالحتياطي  حيازة 

تت�شدرها ال�شني واليابان.

وب��ت��وزي��ع الح��ت��ي��اط��ي الأج��ن��ب��ي 
الثالث  ال��رب��ع  بنهاية  العاملي 
العمالت،  على  املا�شي  العام  من 
 6.94 الأمريكي  الدولر  ح�شة  تبلغ 
من   %60.5 دولر متثل  تريليونات 

الإجمايل العاملي.
اليورو  عملة  حلت  ال��دولر،  وبعد 
تعادل  دولر  تريليون  ب�2.36 
الحتياطي  اإج��م��ايل  م��ن   %20.5
العاملي، ثم الني الياباين %5.9، 
واجلنيه ال�شرليني 4.5 % واليوان 

ال�شيني 2.1 %.
خلفها جاء الدولر الكندي بح�شة 
الأجنبي  النقد  احتياطي  من   %2
الأ���ش��رايل  ال���دولر  ث��م  عامليا، 
اأخرى  عمالت  فيما   ،%1.7 بح�شة 
متنوعة ت�شكل معا نحو 2.6 % من 
الأجنبي  النقد  احتياطي  اإجمايل 
من  الثالث  الربع  بنهاية  العاملي 

العام املا�شي.
قوية ملوؤ�رض  تقلبات   2020 و�شهد 
الأمريكي،  ال���دولر  ���رضف  �شعر 
الذي يعد مالذا اآمنا وقت الأزمات، 
حيث و�شل املوؤ�رض لأعلى م�شتوى 
اأعوام مع جتاوزه حاجز  يف ثالثة 
الأول���ى  الأ���ش��ه��ر  يف  نقطة   100
جائحة  تف�شي  نتيجة  العام  من 
التي  الأزم��ة،  وتداعيات  كورونا 
ق��ط��اع��ات  م��ع��ظ��م  لإغ�����الق  اأدت 
»م��ار���س«  يف  العاملي  القت�شاد 
الأمريكية  العملة  اأن  اإل  املا�شي. 
ذلك  بعد  هبوطيا  م�شارا  اتخذت 
ظل  يف  �ملخاطر  �شهية  حت�شن  مع 
»كورونا«،  ملو�جهة  لقاح  ظهور 
وتفاوؤل بتعايف القت�شاد الأمريكي 
وال��ع��امل��ي، اإ���ش��اف��ة اإل���ى حزم 
بريليونات  الأمريكية  التحفيز 
العملة  دفع  ما  وهو  ال���دولرات، 
يف  م�شتوياتها  لأدن��ى  اخل�����رضاء 

عامني ون�شف بنهاية 2020.
 ويتوقع بنك »�شيتي غروب« تراجع 
يف   %  20 بنحو  الأمريكية  العملة 
لقاح  توزيع  مت  اإذا   ،2021 خالل 
و�شهد  وا�شع،  نطاق  على  كورونا 
�القت�شاد �لعاملي تعافيا ملحوظا. 
ل�شحيفة  ت��ق��ري��ر  ت��وق��ع  بينما 
احتمالية  تاميز«،  »فاينان�شيال 
ت��راج��ع ال���دولر الأم��ريك��ي 35 % 
خالل 2021، ب�شبب انهيار الدخار 

املحلي، وعجز احل�شاب احلايل.

• �شي�شنا 172 اأكرث الطائرات اإنتاجا يف العامل على مر التاريخ 

االحتياطيات األجنبية العالمية ترتفع
إلى 11.47 تريليون دوالر

حصة العملة الخضراء تواصل التراجع

من الجيش األحمر للتاكسي الطائر
... أكثر 10 طائرات إنتاجا في العالم

التجاري  ال��ت��ب��ادل  حجم  يكن  مل 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  بني 
اأح��داث  عن  مبناأى  اليابان  ودول��ة 
عام 2020، اإذ تراجع �شنويا بن�شبة 
التجاري  التبادل  بلغ   ،%33.69
التقرير  ذكرها  خليجية  دول   5 بني 
اليابانية  املالية  ل��وزارة  ال�شنوي 
ب�  مقارنة  دولر،  مليار   65.43 نحو 

98.68 مليار دولر يف عام 2019.
على  ال�شنوي  التقرير  وي�شمل   
اليابان  م��ع  التجارية  ال��ع��الق��ات 
اململكة  وهي  فقط  خليجية  دول  و5 
والإم����ارات  ال�شعودية،  العربية 
العربية املتحدة، وقطر، والكويت، 
و�شلطنة عمان، دون البحرين.ي�شار 
اأن دول اخلليج ترتبط بعالقات  اإلى 
و�رضاكة اقت�شادية هامة مع اليابان، 

خا�شة يف جمال النفط والغاز.
فائ�س  تراجع  الإح�شائية  وح�شب 
يف  اليابان  مع  اخلم�س  اخلليج  دول 
عند   %39.73 بن�شبة  املا�شي  العام 
37.62 مليار دولر، مقارنة ب�62.42 

مليار دولر يف عام 2019.
فقد  الأو�شط،  ال�رضق  م�شتوى  وعلى 
اليابان  مع  التجاري  فائ�شه  بلغ 
خالل 2020 نحو 36.14 مليار دولر، 
براجع 42.29% عن م�شتواه يف عام 

2019 البالغ 62.63 مليار دولر.
وب�شكل عام �شجلت اليابان يف العام 
التجاري  ميزانها  فائ�شا يف  املا�شي 
مقارنة  دولر،  مليار   6.51 بقيمة 
يف  دولر  مليار   16.08 بلغ  بعجز 

.2019
اأح��داث  ع��دة  املا�شي  العام  و�شهد 
كورونا،  فريو�س  تف�شي  اأبرزها  جاء 
من  العديد  اإق��رار  من  عنه  جنم  وما 
الإجراءات الحرازية للحد من تف�شي 

العدوى، واإغالق امل�شانع، ف�شال عن 
تراجع ال�شتهالك العاملي، والتحول 

نحو ال�شلع واملنتجات الطبية.
و���ش��غ��ط ع��ل��ى ال��ف��ائ�����س ال��ت��ج��اري 
للدول اخلليجية خالل 2020، هبوط 
بن�شبة  اليابان  اإلى  �شادراتها  حجم 
دولر،  مليار   51.52 عند   %36.04
يف  دولر  مليار  ب�80.55  باملقارنة 

العام الذي ي�شبقه.
اخلليجية  ال��دول  ���ش��ادرات  و�شكلت 
�شادرات  من   %96.19 نحو  اخلم�س 
ال�رضق الأو�شط اإلى اليابان والبالغة 
مليار   53.56 املا�شي نحو  العام  يف 

دولر.
ا�شتحواذ  ع��ن  ال��ب��ي��ان��ات  وك�شفت 
يف  الأك��رب  الن�شيب  على  ال�شعودية 
بقيمة  لليابان  اخلليجية  ال�شادرات 
بلغت  بينما  دولر،  مليار   18.99
�شادرات عمان 1.51 مليار دولر وهي 

الأقل.
اخلليجية  ال��دول  واردات  ب�شاأن  اأم��ا 
اخل��م�����س م��ن ال��ي��اب��ان يف ال��ع��ام 
�الإح�شائية  �أظ��ه��رت  فقد  �ملا�شي، 
اأنها بلغت 13.91 مليار دولر، مقابل 
18.13 مليار دولر يف 2019، براجع 

.%23.28
من  اخل��ل��ي��ج  دول  واردات  وم��ث��ل��ت 
% من القيمة  2020 نحو  اليابان يف 
الأو�شط  ال�رضق  ل��واردات  الإجمالية 

البالغة 17.44 مليار دولر.
وا�شتقبلت الإمارات واردات من اليابان 
هي الأكرب خليجيًا بقيمة 5.72 مليار 
دولر، فيما حازت قطر على الواردات 

الأقل بقيمة 1.05 مليار دولر.
منوًا  خليجية  دول��ة  اأي  ت�شجل  ومل 
وحققت  ال�����واردات،  ا�شتقبال  يف 
عمان اأكرب معدل تراجع يف الواردات 

ب�%40.09.
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ليبيا: تدهور إيرادات الطاقة 92 % 
في عام 2020

النفط  من  ليبيا  اإي���رادات  تدهورت 
92% يف  بلغت  كبرية  بن�سبة  والغاز 
بعد   ،2019 بعام  قيا�سًا   2020 عام 
ح�سار  بفعل  ال�سادرات  معظم  توقف 
النفطية  املن�ساآت  على  مفرو�سًا  ظل 
امل�رصف  اأع��ل��ن  ح�سبما  ل�سهور، 

املركزي ام�س االول.
يف  قال  طرابل�س  يف  املركزي  البنك 
 2020 ع��ام  اإي���رادات  اإن  ام�س  بيان 
 652 تعادل  دينار  مليار   2.9 بلغت 
 31.4 من  انخفا�سًا  دوالر،  مليون 
 = »ال��دوالر   .2019 يف  دينار  مليار 

4.45 دنانري«.
من  و�سادراته  اخلام  اإنتاج  يزال  وال 
م�سوؤولية »املوؤ�س�سة الوطنية للنفط« 

التي تتخذ من طرابل�س مقرًا، لكنها ال 
تتفق مع اأرقام البنك ب�ساأن االإيرادات

ليبيا  يف  الطاقة  قطاع  تعايف  .واإثر 
اإطالق  لوقف  اتفاق  فيها  وقع  التي 
اإنتاج  ارتفع  املا�سي،  العام  النار 
للنفط«  امل�����س��درة  ال���دول  »منظمة 

»اأوبك« يف دي�سمرب املن�رصم.
ليبيا  من  بدفع  االرت��ف��اع  ونتيجة   
برميل  األف   136 اإنتاجها  زاد  التي 
يوميًا اإلى 1.224 مليون برميل، بلغ 
 25.36 »اأوبك«  اأع�ساء  اإنتاج  اإجمايل 
دي�سمرب،  يف  يوميًا  برميل  مليون 
بارتفاع قدره 278 األف برميل يوميًا 
التقرير  نقل  ما  وف��ق  �سهر،  خ��الل 

ال�سهري الأوبك عن م�سادر ثانوية.

يوا�سل  الفو�سى،  من  اأع��وام  وعقب 
بف�سل  تعافيه  الليبي  النفط  قطاع 
اتفاق دائم لوقف اإطالق النار ُوّقع يف 
املتناف�سني  املع�سكرين  بني  اأكتوبر 
ارتفع  ذل��ك  ونتيجة  ال�سلطة.  على 
االإنتاج بنحو ال�سعف خالل نوفمرب. 
توقيع  قبل  االإن��ت��اج  م��ع��دل  وك���ان 
االتفاق 121 األف برميل يوميا خالل 
اأقل  اأي   ،2020 من  الثالث  الربع 

بع�رص مرات من املعدل احلايل.
وليبيا من بني دول اأوبك املعفية من 
وقت  يف  االإنتاج،  بح�س�س  االلتزام 
وحلفاوؤها  املنظمة  اأع�ساء  يخف�س 
من  رو�سيا،  خا�سة  »اأوب���ك+«،  يف 

اإنتاجهم للحفاظ على االأ�سعار.

العدد )4343( السبت  23 يناير 2021

معه  حمل  ا�ستثنائيًا  كان   2020 عام 
وعلى  للب�رصية  املفاجاآت  من  الكثري 
االو���س��اع  ب�سبب  �سعيد،  م��ن  اأك���ر 
التي  املهمة  وامل��ت��غ��ريات  اخلا�سة 
التي  ك��ورون��ا،  جائحة  بها  ت�سببت 
املوازين  كافة  قلبت  العامل  اجتاحت 
واخلطط، وت�سببت بخ�سائر اقت�سادية 
اغلب  يف  احلياة  توقف  ب�سبب  كبرية 
دول العامل، وهو ما انعك�س �سلبًا على 
قطاع املايل واالقت�سادي ب�سكل كبري.

بني  من  ك��ان   ، النفط  قطاع  ولعل   
ال�سنة  خالل  تاأثرا  االأك��ر  القطاعات 
غري  انهيار  �سهدت  التي  املا�سية، 
ال�سواق  يف  النط  �سعار  ال  م�سبوق 
اإغ��الق  اج���راءات  ب�سبب  العاملية، 
والبحرية،  واجلوية  الربية  منافذ 
ي�ساف الى ذلك اخلالفات التي ترتبت 
بني  االأزم��ة  مع  التعامل  طريقة  حول 
خا�سة  للنفط،  املنتجة  ال��دول  اأكرب 
من  تبعها  وم��ا  ورو�سيا  ال�سعودية 

قرارات.
بع�س  نقلت  وكما  »فوربي�س«  جملة 
 1985 عامي  بني  قارنت  امل�سادر، 
بني  امل��ق��ارن��ة  اإن  ب��ال��ق��ول  و2020 

االنهيار  الأن  منا�سبة،  تبدو  ال�سنتني 
كال  يف  ح��دث  ال��ذي  النفط  اأ�سعار  يف 
العامني »ن�ساأ يف البداية لنف�س ال�سبب 
وهو رغبة ال�سعودية يف اإغراق ال�سوق 
يف  الرغبة  بدافع  بالنفط  العاملية 
�سحيح  املفقودة«.  ح�ستها  ا�ستعادة 
امل�ستجد،  كورونا  فريو�س  جائحة  اأن 
بح�سب  لكن  النفط،  اأ�سعار  يف  اأث��رت 
اأن  الأح��د  ينبغي  ال  فاإنه  »فوربي�س« 
ال�سعودية  بني  االأ�سعار  حرب  ي�ستبعد 
مار�س   4 يف  اندلعت  التي  ورو�سيا 
+« كعامل  »اأوبك  اتفاقية  انهيار  ب�سبب 

كبري يف اأزمة النفط احلالية.
ا�ستمر انهيار »اأوبك +« لب�سعة اأ�سابيع 
فقط، لكنه اأدى مبا�رصة اإلى ذلك اليوم 
اأبريل عندما حتول  ُين�سى يف  الذي لن 
�سعر غرب تك�سا�س الو�سيط اإلى �سالب 

غري  بطريقة   - للربميل  دوالًرا   37.63
م�سبوقة. كان ال�سبب، خماوف التجار 
م��ن ام��ت��الء خم���زون اخل���ام االأم��ريك��ي 
و�سط  مايو  خالل  ما  وقت  يف  بالكامل 
ناقالت  من  اأ�سطول  وجود  عن  تقارير 
برميل  مليون   50 على  حتتوي  النفط 
م�سايف  اإلى  متجه  ال�سعودي  اخلام  من 

التكرير االأمريكية.
تكن  مل  التقارير  هذه  اأن  الحًقا  تبني 
دق��ي��ق��ة ج����ًدا، ل��ك��ن ال�����رصر ك���ان قد 
�سدمة  مبثابة  ذل��ك  كل  وك��ان  ح��دث، 
لتحليل  وفقا  العاملي.  للنظام  كبرية 
 S&P Global Market( من  بيانات 
العاملي  الطلب  �سجل   )Intelligence
على الطاقة انهيارا غري م�سبوق، حيث 
النفط  من  النقدية  التدفقات  ت�ساءلت 
»انهيار  اإن  البيانات  واكدت  والغاز. 
جميًعا  جت��اوزه��م  رمب��ا   2020 ع��ام 

»االأعوام ال�سابقة«، ال �سيما بالنظر اإلى 
�رصعته و�سدته«. 

ا حالة  اأي�سً النفط  كما واجهت �رصكات 
الطويل  امل��دى  على  اليقني  ع��دم  من 
ب�ساأن الطلب امل�ستقبلي على منتجاتها 
ال�سيارات  �سعود  و�سط  الرئي�سية 
املتجددة  الطاقة  وانت�سار  الكهربائية 
الدائم  التاأثري  ب�ساأن  املتزايد  والقلق 

لتغري املناخ.
م�سددة  قيود  �سغطت  ال�ساأن  هذا  ويف 
اأنحاء  يف  كورونا  بفريو�س  مرتبطة 
العامل بهدف احتواء الزيادة يف وترية 
مما  الوقود،  مبيعات  على  االإ�سابات 
على  الطلب  تعايف  احتمال  ُي�سعف 

الطاقة يف الن�سف االأول من 2021.
لل�رصامة،  اأوك�سفورد  موؤ�رص  ويك�سف   
الذي يقيم موؤ�رصات مثل اإغالق املدار�س 
واأماكن العمل وحظر ال�سفر، اأن معظم 

االأ���س��د  للقيود  االآن  تخ�سع  اأوروب����ا 
الثاين،  ت�رصين  نوفمرب  ويف  �رصامة. 
فر�ست اأربع دول اأوروبية فقط اإجراءات 
اأن  املتوقع  وم��ن  مماثلة.  ع��ام  ع��زل 
اجل��دي��دة  االإغ���الق  اإج����راءات  ت�ستمر 
بريطانيا  يف  الوطني  امل�ستوى  على 
�شباط  فرباير  منت�شف  حتى  ت�شتمر  اأن 
ذلك،  غ�سون  ويف  تقدير.  اأق��ل  على 
عزل  تدابري  االأملانية  احلكومة  مددت 
كانون  يناير  نهاية  حتى  �سارمة  عام 
الثاين، ومددت اإيطاليا حتى 15 يناير 
بالفعل  مفرو�سا  حظرا  الثاين  كانون 

على احلركة بني 20 اإقليما. 
قدمتها  بيانات  تظهر  لذلك،  ونتيجة 
�رصكة تكنولوجيا املواقع توم توم اأن 
وبرلني  وروما  لندن  املرور يف  حركة 
دي�سمرب  اأواخ���ر  يف  ب�سدة  انخف�ست 

واأوائل يناير.

تفوقت ال�سعودية، اأكرب م�سدر للنفط 
لتحتفظ  رو�سيا  على  ال��ع��امل،  يف 
اخلام  للنفط  مورد  كاأكرب  مبكانتها 
ما  بح�سب   ،2020 يف  ال�سني  اإل��ى 
اأول  �سينية  حكومية  بيانات  ك�سفته 

اأم�س.
قويا  النفط  على  ال�سني  طلب  ظ��ل 
اأن  من  الرغم  على  املا�سي  العام  يف 
الطلب  قو�ست  كوفيد-19  جائحة 
على الوقود يف بقية االأنحاء، وزادت 
اإل��ى   ،%  7.3 ال�سينية  ال����واردات 
م�ستوى قيا�سي بلغ 542.2 مليون طن 

اأو 10.85 ماليني برميل يوميا.
العامة  االإدارة  من  بيانات  وبح�سب 
�سحنات  بلغت  ال�سينية،  للجمارك 
النفط ال�سعودية ال�سنوية اإلى ال�سني 
نحو  اأو   2020 يف  طن  مليون   84.92
1.69 مليون برميل يوميا بزيادة 1.9 

%، على اأ�سا�س �سنوي.
الثاين  امل��رك��ز  يف  رو�سيا  وج���اءت 
 83.57 بلغت  ب�سحنات  طفيف  بفارق 
برميل  مليون   1.67 اأو  ط��ن  مليون 
 2019 ع��ن   ،%  7.6 ب��زي��ادة  يوميا 

ح�سبما اأظهرت البيانات.
االإم�����دادات  بلغت  دي�����س��م��رب،  ويف 

ط��ن،  م��الي��ني   6.94 ال�����س��ع��ودي��ة 
عام،  قبل  عنها   ،%  0.8 بانخفا�س 
 6.2 الرو�سية  الكميات  بلغت  بينما 
بانخفا�س  املا�سي  ال�سهر  ماليني طن 

15.7 %، على اأ�سا�س �سنوي.
الواليات  من  ال�سني  واردات  وارتفعت 
العام  يف  اأمثالها  ثالثة  اإلى  املتحدة 
املا�سي، مقارنة بعام 2019 اإذ كثفت 
اتفاق  مبوجب  م�سرتياتها  ال�رصكات 

جتاري مع وا�سنطن، وبلغت الواردات 
3.6 مليون طن يف دي�سمرب.

من  ال�سني  م�سرتيات  اإج��م��ايل  وبلغ 
التي  االأمريكية،  الطاقة  منتجات 
امل�سال  الطبيعي  والغاز  ت�سمل اخلام 
والربوبان والبيوتان والفحم، 9.784 
مليارات دوالر يف 2020 وهو ما ي�سكل 
يف  املحدد  الهدف  من   ،%38.7 نحو 
اتفاق املرحلة واحد التجاري والبالغ 

25.3 مليار دوالر.

وحلقت ال�سعودية بالركب كمورد منذ 
خف�ست  اإذ  نوفمرب،  الثاين  ت�رصين 
االأ�سعار جلذب العمالء، وبهذا تخطت 
ملعظم  مت�سدرة  كانت  التي  رو�سيا، 
االأك��ر  النقل  خ��ي��ارات  بفعل   2020
الناحية  قربا من  اأكر  مرونة وكونها 
اجلغرافية ل�رصكات التكرير ال�سينية.
قا�سية  اأم��ريك��ي��ة  ع��ق��وب��ات  وك��ب��ل��ت 
وفنزويال،  اإي��ران  من  النفط  �سادرات 
العراق  وك��ان  تقريبا  توقفت  حيث 

زادت  اإذ  ذلك،  من  الرئي�س  امل�ستفيد 
ال�سني  اإلى  العراقية  النفط  �سادرات 
يف  طن  مليون   60.12 اإل��ى   ،%16.1
البلد  ليظل  �سنوي  اأ�سا�س  على   2020

ثالث اأكرب مورد نفط اإلى ال�سني.
ا�ستهالك  حافظ  مت�سل،  �سياق  ويف 
مقيا�س  وه��و  ال�سني،  يف  الكهرباء 
رئي�س للن�شاط االقت�شادي، على تو�شع 
البالد  اأنهت  حيث   ،2020 يف  مطرد 
على  ق��وي  اقت�سادي  بتعاف  ال��ع��ام 

الرغم من جائحة كورونا.
ووف��ق��ا ل����«االأمل���ان���ي���ة«، اأظ��ه��رت 
للطاقة،  الوطنية  الهيئة  من  بيانات 
اجلديدة  ال�سني  اأنباء  وكالة  نقلتها 
ا�ستخدام  اإج��م��ايل  اأن  »�سينخوا«، 
 ،%3.1 ارتفع  ال�سني  يف  الكهرباء 
على اأ�سا�س �سنوي اإلى 7.5 تريليونات 

كيلوواط - �شاعة يف 2020.
ا�ستهالك  ارتفع  التحديد،  وجه  وعلى 
االأول��ي��ة  ال�سناعات  يف  الكهرباء 
 ،%10.2 واخل���دم���ات  وال��ث��ان��وي��ة 
ال�سابق،  العام  عن  و%1.9  و%2.5، 

على التوايل، ح�سبما ذكرت الهيئة. 
ا�ستهالك  اأن  الهيئة  بيانات  واأظهرت 
 ،%  6.9 زيادة  �سهد  للطاقة  ال�سكان 

على اأ�سا�س �سنوي.
ويف الوقت نف�سه، منا توليد الطاقة 
 ،%2.7 بن�سبة   2020 يف  ال�سني  يف 
 ،%0.7 بزيادة  ال�سابق،  العام  عن 
ال�11  االأ�سهر  يف  امل�سجل  النمو  عن 

االأولى. 
للبالد  املحلي  الناجت  اإجمايل  ومنا 
 ،2020 يف  �سنوي  اأ�سا�س  على   %2.3
»نحو  ي��وان  تريليون   100 متجاوزا 
مرة.  الأول  دوالر«  تريليون   15.42
مكتب  م��ن  �سابقة  بيانات  واأظ��ه��رت 
االإح�ساءات ال�سيني، تعافيا اقت�ساديا 
الربع  يف  املحللني  ت��وق��ع��ات  ف��اق 
بلغ  اإذ  املا�سي،  العام  من  االأخ��ري 
معدل النمو 6.5% على اأ�سا�س �سنوي.

 وكان اقت�ساديون ا�ستطلعت »رويرتز« 
يف   ،%6.1 من��وا  توقعوا  قد  اآراءه���م 
حني كان معدل النمو يف الربع الثالث 

.%4.9

خالل  تراجًعا  الطائرات  وقود  من  ُعمان  اإنتاج  حجم  �سهد 
العام احلايل، بن�سبة 50.59%، اإلى 6.981 ماليني برميل، 

مقارنة بنحو 14.129 مليون برميل يف عام 2019.
واملعلومات،  لالإح�ساء  الوطني  للمركز  بيانات  واأظهرت 
الطائرات خالل عام  ُعمان من وقود  تراجع حجم مبيعات 
1.684 مليون برميل،  اإلى  66.6%، لي�سل  2020، بن�سبة 
خالل  برميل  ماليني   4.085 مقابل  �سنوي،  اأ�سا�س  على 

وقود  من  ُعمان  �سادرات  حجم  كذلك  2019.وتراجع  عام 
الطائرات خالل عام 2020، بن�سبة 40.12 %، اإلى 5.341 

مليون برميل.
عام  خالل  »الديزل«  الغاز  زيت  من  ُعمان  اإنتاج  وارتفع 
2020، بن�سبة 27.67%، على اأ�سا�س �سنوي، اإلى 33.967 
اإلى   ،%  13.48 مبيعاته  حجم  وتراجع  برميل،  مليون 

13.301 مليون برميل.

وارتفع حجم �سادرات ُعمان من »الديزل« خالل عام 2020 
بن�سبة 85.22%، لي�سل اإلى 20.852 مليون برميل، مقارنة 

بنحو 11.258 مليون برميل يف عام 2019.
الطائرات  وقود  من  اإنتاجها  يف  منًوا  حققت  ُعمان  وكانت 
خالل عام 2019 بن�سبة 6.02 %، لي�سل اإلى 14.129 مليون 
برميل، ومببيعات 5.04 ماليني برميل، و�سادرات حجمها 

8.92 ماليني برميل.

• حفارة نفطية

• بلغ اإجمايل م�سرتيات ال�سني من منتجات الطاقة االأمريكية 9.7 مليارات دوالر

جائحة كورونا قلبت جميع الموازين 
والخطط في قطاع النفط

السعودية تتخطى روسيا كأكبر مورد نفط 
إلى الصين في 2020

تراجع إنتاج ومبيعات وصادرات ُعمان من وقود الطائرات 

الصين تضيف مستوى قياسي من طاقة الرياح خالل 2020

نورد ستريم 2... الوجه االقتصادي 
للصراع الروسي األميركي في أوروبا

يقرب  م��ا  ال�سني  اأ���س��اف��ت 
طاقة  من  غيغاواط   72 من 
 ،2020 ال��ري��اح خ��الل ع��ام 
الرقم  �سعف  م��ن  اأك��ر  اأي 
وفًقا  ال�سابق،  القيا�سي 
ال��ط��اق��ة  اإدارة  ل��ب��ي��ان��ات 
بيان،  ال�سادرة يف  الوطنية 
ح��وايل  ا  اأي�سً اأ�سافت  كما 
الطاقة  م��ن  غ��ي��غ��اواط   48
الوترية  وه��ي  ال�سم�سية، 
اإلى   ،2017 عام  منذ  االأكرب 
تقريًبا  غيغاوات   13 جانب 
الكهرومائية.  الطاقة  من 
وت��ت��ج��اوز ال�����س��ني ب��ذل��ك 
ال�سابق  القيا�سي  امل�ستوى 
ل��ق��درت��ه��ا االإن��ت��اج��ي��ة من 
ال��ط��اق��ة امل���ت���ج���ددة عرب 
 83 البالغ  التقنيات  جميع 
2017، ح�سب  غيغاواط عام 
اإي  اإن  »ب��ل��وم��ربغ  ب��ي��ان��ات 

اإف«. 
وخالل العام املا�سي، كانت 
طاقة  من  االإنتاجية  القدرات 
ال�سم�سية  والطاقة  الرياح 
متوقع،  غري  ب�سكل  مرتفعة 
اإ�سافات  �سهدت  اأنها  خا�سة 
االأخرية  االأ�سابيع  يف  هائلة 

من 2020. 

»نورد  الغاز  اأنابيب  خط  م�رصوع 
ال��غ��از  ينقل  ال���ذي   ،»2 ���س��رتمي 
اأملانيا  اإل���ى  م��ب��ا���رصة  ال��رو���س��ي 
تعمل  وال��ذي  البلطيق،  بحر  عرب 
عرقلته  على  املتحدة  ال��والي��ات 
ال�رصكات  على  عقوبات  فر�س  عرب 
تزايد  من  خ�سية  فيه.  امل�ساركة 
الطاقة  �سوق  يف  الرو�سي  النفوذ 

االأوروبية.
 اليزال حمط اهتمام وا�سع خ�سو�سًا 
توؤيده  ال��ذي  امل�����رصوع  ه��ذا  وان 
االمريكي،  املوقف  وتنتقد  اأملانيا 
االحت��اد  يف  اأخ���رى  دول  تعار�س 
االأوروبي. حيث مت ا�ستئناف العمل 
يف امل�رصوع منذ بعد توقف ا�ستمر 
بفر�س  تهديد  وثمة  ع��ام.  مل��دة 
ع��ق��وب��ات اأم��ريك��ي��ة ج��دي��دة بعد 
العقوبات التي مت فر�سها قبل عام، 
اإلى  اجلديدة  العقوبات  وحتتاج 
املنتهية  االأمريكي  الرئي�س  موافقة 

واليته دونالد ترامب.
بع�س  نقلت  وكما  املخاوف  ه��ذه 
فطاملا  جديدة،  لي�ست  امل�سادر 
من  ال��ق��ادم  الطبيعي  للغاز  ك��ان 
رو�سيا  ث��م  ال�سوفياتي  االحت���اد 
يف  حا�سم  دور  االحتاد،  تفكك  بعد 
االأوروبي لعقود،  االقت�ساد  ت�سغيل 
االأمريكية  املخاوف  يزيد  ما  وهو 
ال�سيا�سي  ال��ن��ف��وذ  ت��و���س��ع  م��ن 
ه��ذا  ع��رب  اأوروب�����ا  يف  للكرملني 
ت�سعى  ثم  وم��ن  املهم،  ال�رصيان 

وا�سنطن ب�سكل ال هوادة فيه لعرقلة 
م�رصوع »نورد �سرتمي 2« عرب فر�س 
ال�رصكات  على  العقوبات  من  مزيد 
امل�ساركة يف امل�رصوع، ويف الوقت 
نف�سه تدعم بقوة تطوير غاز �رصق 
اأوروب��ا  اإل��ى  وت�سديره  املتو�سط 

ليحّل بدياًل للرو�سي.
ويف وقت �سابق كادت اأن تندلع اأزمة 
ديبلوما�سية بني وا�سنطن وبرلني، 
االأمريكي  للرئي�س  تعليقات  جراء 
اأملانيا  فيها  اتهم  ترامب،  دونالد 
�سفقات  عرب  لرو�سيا  اأ�سرية  باأنها 
اأنه من  »اأعتقد  الغاز. وقال ترامب 
اأملانيا  جترى  اأن  للغاية  املحزن 
�سفقة نفط وغاز �سخمة مع رو�سيا 
يف الوقت الذي يفرت�س اأن نحرت�س 
الرئي�س  واأ�ساف  رو�سيا«.   منها 
اأن  املفرت�س  »م��ن  اأن��ه  االأم��ريك��ي 
نحتمي من رو�سيا، لكنهم يدفعون 
اأن  اأعتقد  لها.  ال��دوالرات  مليارات 

ذلك غري منا�سب للغاية«. 
بقدر  اأملانيا،  »اإن  القول  وتابع 
لرو�سيا«  اأ�سرية  بالقلق،  اأ�سعر  ما 
يف  النظر  على  ال��ن��ات��و  وحثثت 

الق�سية.
امل�ست�سارة  ردت  م��ا  و���رصع��ان 
االأملانية اأنغيال مريكل م�سددة على 

اأن بالدها تتخذ قراراتها بنف�سها. 
وقالت »لقد اختربت بنف�سي وع�ست 
�سيطرة  حتت  اأملانيا  كانت  عندما 
�سعيدة  واأنا  ال�سوفياتي،  االحتاد 

احلرية  يف  متحدون  باأننا  ج��دًا 
االحت��ادي��ة،  اأملانيا  كجمهورية 
وميكننا بالتايل القول اإننا ن�ستطيع 
حتديد �سيا�ساتنا اخلا�سة، واتخاذ 

قراراتنا اخلا�سة وهذا جيد جدًا«.
فالدميري  الرو�سي  الرئي�س  واأعرب 
بوتني عن اعتقاده عدم وجود خطر 
رغم   ،2 �سرتمي  نورد  م�رصوع  على 
اأمريكية  عقوبات  بفر�س  التهديد 
جديدة، وقال بوتني »اإن امل�رصوع 

يف حكم املكتمل«. 
ن��ورد  م�����رصوع  »اإن  ب��وت��ني  وق���ال 
اقت�سادي  م�����رصوع  ه��و   2 ���س��رتمي 
ب��ح��ت«، واأع���رب ع��ن اأم��ل��ه يف اأن 
حترتم احلكومة االأمريكية اجلديدة 
مرة  تعود  واأن  احللفاء  م�سالح 
اأخرى اإلى تناف�س عادل يف العامل، 
»فمن الوا�سح اأن االقت�ساد االأملاين 

�سي�ستفيد من هذا امل�رصوع«.
باأنهم  االأمريكيني  بوتني  واتهم 
الغاز  ت��وري��د  منع  اإل��ى  ي�سعون 
يبيعوا  لكي  اأوروب��ا  اإلى  الرو�سي 
غازهم امل�سال عايل التكلفة بدال من 
يف  اأنه  من  حمذرا  الرو�سي،  الغاز 
حال ف�سل م�رصوع نورد �سرتمي فاإن 
اأملانيا  يف  الطاقة  اأن  �سيعني  ذلك 
االإدارة  وتعتزم  تكلفتها.  �ستزداد 
االأمريكية اإعاقة ا�ستكمال هذا اخلط 
الذي انتهى جزء كبري منه، وتهدد 
ال�رصكات  على  عقوبات  بفر�س 

امل�ساركة فيه.

• مزرعة الرياح النتاج الطاقة الكهربائية

• خط اأنابيب الغاز »نورد �سرتمي 2«

أزمة رقائق إلكترونية في اليابان 
تهّدد بفقدان 1.5 مليون سيارة

اقتصاد »البقاء في المنزل« عزز نمو 
الشركات الصغيرة وتنوع خدمات العمالقة

يف  ال�����س��ي��ارات  �سناعة  تفقد  ق��د 
ر  املقَدّ اإنتاجها  ثلث  نحو  اليابان 
ب�سبب  �سيارة،  مليون   1.5 بنحو 
ال��رق��ائ��ق  اإم�����دادات  نق�س  اأزم����ة 
االإلكرتونية امل�ستخدمة يف �سناعة 

ال�سيارات على م�ستوى العامل.
���رصك��ة  وي���ت���وّق���ع حم��ّل��ل��ون يف 
مورغان  يو.اإف.جيه  ميت�سوبي�سي 
لال�ست�سارات  �سيكيوريتز  �ستانلي 
موتور  هوندا  تكون  اأن  املالية، 
اأ�سّد املت�رّصرين بخ�سارة نحو 300 
خالل  اإنتاجها،  من  �سيارة  األ��ف 
�سيكون  ح��ني  احل���ايل، يف  ال��ع��ام 
تويوتا  �رصكة  على  االأزم��ة  تاأثري 
اليابان  يف  �سيارات  منتج  اأك��رب 

طفيًفا ن�سبًيا.
اإل��ى  بلومربغ،  وك��ال��ة  واأ���س��ارت 
يف  ال�سيارات  �سناعة  �رصكات  اأن 
املوجة  تداعيات  تواجه  العامل 
الثانية من جائحة فريو�س كورونا 

امل�ستجّد، والتي اأّدت اإلى ا�سطراب 
لعّدة  املكّونات  اإم���دادات  �سال�سل 

�سهور، يف العام املا�سي.
تاأثري  تفاوت  اأن  بلومربغ  واأ�سافت 
اأزم����ة ال��رق��ائ��ق ع��ل��ى ال�����رصك��ات 
ن�سبة  تفاوت  اإلى  يعود  اليابانية 
اإم���دادات  على  �رصكة  ك��ّل  اعتماد 
ففي  اخلارج.  من  القادمة  الرقائق 
كبرية  بن�سبة  هوندا  تعتمد  حني 
الرقائق من اخلارج،  ا�سترياد  على 
فاإن تويوتا تعتمد بن�سبة اأكرب على 

منتجني وموّردين حمّليني.
جمموعة  فقدت  اأخ��رى،  ناحية  من 
فولك�س فاغن االأملانية -اأكرب منتج 
�سيارات يف اأوروبا- ع�رصات االآالف 
ال�سني،  يف  �سياراتها  اإنتاج  من 
اإم���دادات  يف  النق�س  اأزم��ة  ب�سبب 
امل�ستخدمة  االإلكرتونية  الرقائق 
م�ستوى  على  ال�سيارات  �سناعة  يف 

العامل.

حولت االبتكارات يف منوذج اأعمال 
التجارة االإلكرتونية واأداء �رصكات 
التجارة االإلكرتونية خالل جائحة 
ال�رصكات  هذه  بع�س  كوفيد-19، 
اإلى  اأخرى  واجتهت  �سخمة،  اإلى 
النمو  لكن  منتجاتها،  تنويع 
بني  متكافئا  يكن  مل  واالإي���رادات 
درا�سة  ح�سب  ال��ع��امل،  ���رصك��ات 
الدولية. الت�سويات  مل�����رصف 

يقول امل�رصف اإن اأحجام التجارة 
حادا  اختالفا  تختلف  االإلكرتونية 
اإيراداتها  واأن  اآخ��ر،  اإلى  بلد  من 
ال��ن��اجت  م��ن   %0.5 ب��ني  ت����راوح 
كازاخ�ستان  يف  االإجمايل  املحلي 
اجلنوبية.  كوريا  يف   %3.7 اإلى 
اأي�����س��ا يف منو  ت��ب��اي��ن  ه��ن��اك 
املعامالت بني -75 % و+91 %، 
كما تختلف ح�س�س قيم املعامالت 
االإجمالية »بالدوالر االأمريكي« من 

0.01 اإلى %100.
منو  اأدى  كوفيد-19،  وخ���الل 
امل��ن��زل«،  يف  »ال��ب��ق��اء  اقت�ساد 
االإلكرتونية  التجارة  ذلك  يف  مبا 
االإن��رتن��ت  ع��رب  االإع���الم  وو�سائل 
وم��ن�����س��ات و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل 

و�سوح  ع��دم  اإل���ى  االج��ت��م��اع��ي، 
اخلطوط بني املن�شات املختلفة.

هذه املن�سات حتولت من التعاون 
اإلى املغامرة وال�سيد  بينها  فيما 

يف اأرا�سي بع�سها بع�سا.
على �سبيل املثال، اأن دوِين بايت 
 ،DouyinByteDance دان�����س 
اأنهت  الق�سري،  الفيديو  عمالق 
و�سجعت  بابا«  »علي  مع  �رصاكتها 
متاجرهم  ف��ت��ح  ع��ل��ى  ال��ت��ج��ار 

اخلا�سة بهم على من�ستها.
ت�سات  وي  اأدخ���ل���ت  ب���دوره���ا، 
على  امل��ب��ا���رص  ال��ب��ث   WeChat
يف  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
فرباير 2020 وا�ست�سافت مهرجانا 
حكومة  مع  االإلكرتونية  للتجارة 

مقاطعة كواجنت�سو ال�سينية. 
هذه  تبقى  اأن  الدرا�سة  وترجح 
بعد  حديثا  امل��ط��ورة  ال��ن��م��اذج 
االفرتا�سي،  الت�سوق  كوفيد-19. 
تقريبا  للعمالء  ي�سمح  ال���ذي 
املالب�س  وجتربة  متجر،  بزيارة 
الذي  االأث���اث،  حماكاة  روؤي��ة  اأو 
�سي�سرتونه قائما يف منازلهم، قد 

تزايد.
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دينا الشربيني:
العشرة... تكشف الحقيقة

ر�أيها  عن  �ل�رشبيني،  دينا  �لفنانة  ك�سفت 
�أن  م�ؤكدة  �لزو�ج،  م�ؤ�س�سة  ف�سل  �أ�سباب  يف 
كما  �سخ�ص،  كل  حقيقة  تك�سف  »�لع�رشة« 
ي��سف  عمرو  �لنجم  مع  ب�رش�حة  حتدثت 
�لتمييز بني  ور�أيها يف  �أكرث خماوفها،  عن 
كانت  ر�سائلها  �أن  ورغم  و�مل��ر�أة،  �لرجل 
�أنها مل  �إال  م�جهة بالكامل �إلى عمرو دياب 

تذكر ��سمه مرة و�حدة.
�أ�سافت خالل مناق�سة مع �لنجم عمرو ي��سف 
يف �حللقة �الأولى من برنامج »ب�رش�حة مع«، 
�إحنا  لالأ�سف   :MBC ف�سائية  على  �مل��ذ�ع 
بناخد فكرة �جل��ز �أنها نهاية �لعالقة م�ص 
�ملفرو�ص  حقيقي،  م�ص  ده  �لعالقة،  بد�ية 
�التنني  ووقتها  تعارف  فرتة  يف  بيك�ن  �أن 
و�ح��د  ك��ل  طبيعتهم،  على  بيك�ن��  م�ص 
مثايل  ويطلع  قد�مه  �للي  يجذب  بيحاول 
ع�سان �التنني يتب�سط�� مع بع�ص، تق�ل مثال 
وفجاأة  ع�سري  �أو  �أكل  وبال�ص  �سلطة  عايزة 

يالقيها بت�رشب �أي حاجة يف �لتالجة.
�حلقيقية  �مل�ساكل  �أن  �لفكرة  قائلة:  تابعت 
تبد�أ ملا �أي حد يعي�ص مع �لتاين، بت�س�فه 
�الأول  من  حققت  مبينة  ل�  حقيقته،  على 

مظن�ص �أن ده هيح�سل.
وو��سلت قائلة: كل و�حد من �لطرفني بيتخيل 
على  ق�سدي  وم�ص  قد�مه،  �للي  بيمتلك  �أنه 
�سنطة  يف  نف�سك  بيبقى  ملا  ب�ص،  �لرجالة 
ترميها  ممكن  ع��ادي  متتلكها  ما  بعد  �أوي 
�سلبية،  حاجة  �لتع�د  كمان  �الأر���ص،  على 
وحتط  خال�ص  �أجت�زتها  خال�ص  ه�  �للي 
يف بطنك بطيخة �سيفي، �ملفرو�ص كل ي�م 
يبقى وكاأنه ي�م جديد وحياة جديدة.. �أنا 

بحب �حلب �أوي.
�ل�سخ�سية  من حياتها  دينا ج��نب  وك�سفت 
�أكرث  ورد� على �س�ؤ�ل من عمرو ي��سف، عن 
حاجة  �أكرت  قالت:  خ�فها  يثري  ممكن  �سيء 
من  وبخاف  بحبه  حد  �أفقد  �أخاف  بتخ�فني 

على  وبخاف  بكرة  من  بخاف  يعنى  �لزمن 
�أهلى من فكرة �لفقد�ن وده بريعبني«.

د�ئرتي  على  بخاف   : قائالاً عمرو  وقاطعها 
بخاف  �سحابي  �أخ��تي  �أم��ى  بنتي  مر�تى 
عليهم �أكرت ما بخاف على نف�سي بخاف على 
�سعد�ء،  يك�ن��  �أنهم  بحب  ود�ئما  �أ�سخا�ص 

وم�ص بخاف من بكرة.
وروى عمرو ي��سف، م�قف يك�سف عن ج�هر 
ودينا  بن�س�ر  و�إحنا  قائال:  دينا  �سخ�سية 
تيجى  حل�  و�سكلها  وجميلة  رفيعة  د�خلة 
وعاوزة  وح�ص  و�سكلي  �س�ية  تخنت  تق�لى 
�أخ�ص«، ثم ردت دينا عليه قائلة: ط�ل �ل�قت 
مرتددة ومن ج��يا ود�ئما بح�ص يف �ل�سغل 

�أين ممكن �أعمل �أح�سن من �للي عاملته.
وعن كيفية تقم�ص دينا �ل�رشبيني لل�سخ�سية 
»ملا  ي��سف:  عمرو  �ساألها  �لت�س�ير،  قبل 
قائلة:  لرتد  �ي��ه«:  بتعملي  لدور  بتح�رشي 
�أوي  ك�ي�ص  �ل�سخ�سية  و�أفهم  �أذ�ك��ر  بقعد 
يعني يف م�سل�سل جر�ند �أوتيل �سخ�سية ورد 
حبيتها �أوي، وقعدت مع تامر حبيب ع�سان 
يعني  وخط�طها،  �ل�سخ�سية  تفا�سيل  �أفهم 
الأ�سب�عني،  �أ�سب�ع  من  �ل�سخ�سية  مب�سك 
الأنه   � ج��داً بت�سد  �ل�رشيرة  �الأدو�ر  ومعظم 
كنت  ع�سان  م�ساكل  وعملت يل  مليان متثيل 
و�أكد  �لت�س�ير،  بعد  طريقتها  بنف�ص  بتكلم 
عمرو ي��سف ر�أي دينا م�ؤكد� �أنه بعد �نتهاء 
باللهجة  يتكلم  ظل  طايع  م�سل�سل  ت�س�ير 
ومع  �لبيت  يف  �سه�ر   3 مل��دة  �ل�سعيدية 

�أ�سدقائه.
دينا  ي������س��ف،  �ل��ف��ن��ان ع��م��رو  و�ن��ت��ق��د 
�لنا�ص  كل  »�سايفة  �نها  وقال  �ل�رشبيني، 
وردت  �حلقيقة،  عك�ص  �أمر  وه�  جميلة«، 
عليه قائلة: حاولت �أغرّي �حلتة دي فّيا ب�ص 
�أكرت مني،  بتفكر  �أنت فعال  ده طبع عندي، 
�أنا طريقة تعاملي مع �لنا�ص ع�س��ئية حتي 

يف �سغلي، ومعندي�ص خطة
دينا �ل�رشبيني •

أنغام
�أول  جمه�رها  �أنغام  �مل�رشية  �لنجمة  �ساركت 
�س�رة من �أول جل�سة ت�س�ير تخ�سع لها يف �لعام 
2021، و�ختارت تعليقا مثري� لن يفهمه �إال ع�ساق 

�أغانيها.
و�ن�سغل عدد كبري من متابعيها بالتغزل يف جمال 
�أنغام مع �إطاللتها �مل�رشقة، بينما ع�ساق �أغانيها 

�أدرك�� �ملق�س�د على �لف�ر وتفاعل�� معه.

بيه  بتحلم  ل�سه  تك�ن  »بيتمنى  �أنغام  تعليق 
�ل�سهرية  �أغنيتها  كلمات  من  مقتب�ص  وت�ستناه« 
�سمن   2019 ع��ام  ���س��درت  �لتي  دب��ل��ت«  »وال 
و�الأغنية  جد�«  خا�سة  »حالة  �ألب�م  �أغنيات 
�أحمد  و�أحل���ان  حممد  �ل��دي��ن  ن���ر  كلمات  م��ن 
�أحمد  �ل�سابق  زوجها  ت�زيع  ومن  �لعتباين، 

بر�هيم. �إ

راشد 
الماجد

في مهرجان دبي 
�ل�26  دورته  2021 يف  للت�س�ق لعام  دبي  تختتم فعاليات مهرجان 
بحفل غنائي يحييه ر��سد �ملاجد ووليد �ل�سامي، وذلك بقاعة »ك�كا 
ك�ال �أرينا« يف دبي ي�م 29 من �ل�سهر �حلايل وُيقام �حلفل بتنظيم من 

جمم�عة »�إم بي �سي« بال�رش�كة مع مهرجان دبي للت�س�ق.
ا  وكان مهرجان دبي للت�س�ق قد ��ستقبل �الأ�سب�ع �ملا�سي حفالاً غنائياًّ
� جمع جن�ى كرم وماجد �ملهند�ص، وجتاوز عدد �حل�س�ر فيه  �ساهراً

6 �آالف �سخ�ص.
ا، �إذ �أحيا  ا وثيقاً ويرتبط ر��سد �ملاجد مبهرجان دبي للت�س�ق �رتباطاً
�لعديد من �حلفالت �لغنائية يف هذه �ملنا�سبة منذ نهاية �لت�سعينيات 
�مليالدية، كان �آخرها �لعام �ملا�سي يف حفل جمعه مع �لفنان ماجد 

�ملهند�ص.

•  ر��سد 
�ملاجد 

•  �أنغام



تقول القاعدة االأ�صولية: ما ال يدرك كله ال 
يرتك جله. وهذا يعني اأن ال�صيا�صة تعني 
ولي�س  املمكن  وك�صب  الطرح  يف  الكيا�صة 
فن  هي  يقال  كما  وال�صيا�صة  امل�صتحيل. 
من  االنتقال  اأي  الزوايا  ولعبة  املمكن. 
مرحلة الى مرحلة يف النقا�س، واملطالبة. 
مربع  يف  اأخ��رى  الى  زاوي��ة  من  واالنتقال 
ويعرف  ي��رى  البع�س  ولكن  املطالبة. 
ال��ذراع،  ول��وي  »بالنجا�صة«،  ال�صيا�صة 
والتهديد  ال�صارع.  واإثارة  ال�صوت،  ورفع 
هو  وهذا  بال�صوت.  وخذوهم  والوعيد، 
الذين  اجل��دد،  االأم��ة  جمل�س  اأع�صاء  حال 
�أفرزهم �ل�صارع، بعد �أن �أ�صيب بالإحباط، 
جمل�س  ال�صابق.  املجل�س  من  واخل��ذالن 
املناديب، والب�صامة، وم�صا�صي الدماء، 
باأحالم،  ت��اج��روا  الذين  الفا�صدين  من 
واآمال واآالم النا�س. واتخذوها مطية ل�صلب 
والتمثيل  عنه.  الدفاع  با�صم  العام  املال 
فانتف�س  ميثلوها.  اأن  من  بدال  االأمة  على 
وكلهم  متحم�صني،  نوابا  واأخرج  ال�صارع، 
وطنية، ومطالبهم م�رشوعة وحمقة. ولكن 
واحل�صافة،  ال�صيا�صية،  اخلربة  تنق�صهم 
التعامل  فن  وح�صن  الربملانية  واحلنكة 
بفن  متمر�صة  حكومة  فواجهوا  االأخر،  مع 
امل�صت�صارين،  وك��رة  والدهاء،  اخل��داع 
ووفرة املعلومات، ووزنها ثقيل، ومرتهل 
بها  فا�صطدموا  البريوقراطية،  كرة  من 
للمجل�س  جل�صة  اأول  يف  اختبار  اأول  يف 
فيه  جنحت  ال���ذي  الرئي�س،  واخ��ت��ي��ار 
و�صق  النواب،  تكتل  اخرتاق  يف  احلكومة 
ل�صاحلها،  املعركة  وح�صم  حتالفهم 
ويف  ال�صابق.  االمة  جمل�س  رئي�س  واإعادة 
اجلل�صة الثانية توعد النواب بالق�صا�س، 
واإع��ادة  وحقوقها،  ل��الأم��ة،  واالنت�صار 
البلطجية،  االأمة، وحما�صبة  لبيت  الهيبة 
الى  اجلل�صة  ح��ول��وا  ال��ذي��ن  وال�صبيحة 
احلكومة  ل��ك��ن  وغ��وغ��ائ��ي��ة.  ف��و���ص��ى، 
فاجاأتهم بعدم ح�صور اجلل�صة، واأدار نائب 
رئي�س املجل�س اجلل�صة تفاديا لل�صدام مع 
اللعبة  بقواعد  خربتهم  ولعدم  الرئي�س. 
ال�صيا�صية، والربملانية مل يكملوا اجلل�صة 
بعد اأن قرر نائب رئي�س املجل�س رفعها. رغم 
اأنه د�صتوريا، وقانونيا اأن ح�صور احلكومة 
غري �رشوري، وغري ملزم الإكمال اجلل�صة. 
ورفع  الوعيد،  ال��ى  النواب  دع��ا  ما  وه��ذا 
رئي�س جمل�س  با�صتجواب  اخل�صومة،  لواء 
الوزراء، ما دعا احلكومة الى تطبيق تكتيك 
ح�رشة  بيد  االمر  وترك  اال�صتقالة.  تقدمي 
ورعاه،  الله  حفظه  االأم��ري  ال�صمو  �صاحب 
اإما  املبكرة،  املناكفة  هذه  واإنهاء  حلزم 
باإعادة تر�صيح �صمو رئي�س الوزراء، اأو غريه 
اأو تدوير الوزراء، اأو حل جمل�س االأمة حال 
من  نريده  ما  د�صتوري.  غري  اأو  د�صتوريا، 
االأع�صاء هو العقالنية يف الطرح، والهدوء 
اأخذه  ميكن  ما  ياأخذوا  واأن  اخلطاب،  يف 
عول  قد  فال�صعب  باملطالبة.  وي�صتمروا 
املعركة  ادارة  وعليهم  الكثري،  عليهم 
�صيا�صي،  ودهاء  ومرونة،  وفن،  بكيا�صة 
ممكنة  غري  مطالبهم  غالبية  ان  خا�صة 
ال�صيا�صية،  ال��ظ��روف  ب�صبب  حاليا، 
عجز  من  يعاين  الذي  للبلد  واالقت�صادية 
ال�رشقات  ل�صيا�صة  نتيجة  كبري،  م��ايل 
نخ�رش  ف�صوف  واإال  والهدر،  احلكومية، 

ك�صعب مطالبنا و�صوف تنت�رش احلكومة.

النكتة سالح المواطن
اأطلق مواطن ظريف يت�صف بخفة الدم  اأن  منذ 
نكتة عن منطقتني يف دولة الكويت وا�صتعلت 
احلرب يف املجتمع �صحكا وتنكيتا، بل اأطلق 
لها و�صم خا�س تداولته بع�س ال�صفحات على 
مواقع ال�صو�صيال ميديا واأ�صبح مثار �صخرية 
لوال  حقيقية  ق�صة  لواقع  و�صحكهم  النا�س 
ال�صعب  ي�صعده« ملا هاجت قريحة  »الله  هذا 
قف�صات  ي��ا  وه��ات  وال�صحكات  باالفيهات 
و�صحك على ما ت�صبب باطالق تلك النكتة وهو 
املواطن الب�صيط املتقاعد من عمله الذي لوال 
ما يراه من ف�صل يف االأجهزة احلكومية ما منى 
التي دارت  االفرتا�صية  احلرب  تلك  ذهنه  الى 
من  بعدها  جرى  وما  بالكويت  مناطق  بني 
اخلارجية  االأخ���رى  املناطق  ب��ني  ف��زع��ات 
والداخلية كما �صنفت من قبل جتار العقارات 
لتكون لهم لقمة هينة والأن النكتة ال�صيا�صية 
ال�صيا�صي  الو�صع  خلل يف  على  وموؤ�رش  داللة 
ويتنف�س من خالله الهواء وينف�س عما بداخله 
من غ�صب من خالل تلك النكتة وهذا ما ح�صل يف 
�لقرن �ملا�صي بعد �صعود �ل�صباط يف �لوطن 
امللكية  البلدان  حكم  �صدة  واعتالئهم  العربي 
احلني  ذلك  ومنذ  جمهوريات  الى  وحتويلها 
النكتة  عر�س  على  يرتبع  امل�رشي  وال�صعب 
الدول  يف  الروؤ�صاء  على  واطالقها  ال�صيا�صية 
افراد ال�صعب الغا�صب  العربية وتناقلها بني 
اأ�صاءت  والأن النكتة �صالح يواجه به اأي و�صع 
به الدولة الت�رشف يف اتخاذ القرار فقد و�صلت 
لنا النكتة وانتقلت خفة الدم بني ال�صعوب الى 
اأن و�صلت لنا بعد اأن اأ�صبح املواطن الكويتي 
متذمرا و�صاخطا على ما يجري له خالل احلقب 
الوزارية االأخرية التي تولت فيها احلكومات 
اليوم  ال��ى   86 �صنة  اأح��داث  بعد  املتعاقبة 
اأي�صا  هو  ال�صاخر  ال�صيا�صي  امل�رشح  واأ�صبح 
عبداحل�صني  الفنان  املرحوم  اأطلقه  متنف�صا 
باقية  عدة  م�رشحيات  خالل  من  عبدالر�صا 
منذ  يتبدل  مل  واقعا  وحتاكي  هذا  يومنا  الى 
اأربعني �صنة ما�صية تتحدث عن و�صع اقليمي 
مزر �صيا�صيا وو�صع حملي اأنكى مما يجري يف 
يواجه  املواطن  اأ�صبح  حتى  الفا�صد،  حميطه 
اأ�صلحة فتاكة تنه�س يف ج�صده وروحه ودمرت 
نف�صه بل م�صحت طبقته االجتماعية م�صحا ومل 
حتى  التذمر  وطال  الوطن  يف  قيمة  لها  تعد 
اأن تداخلت  ال�صاأن االقت�صادي والريا�صي بعد 
االخت�صا�صات واأ�صبحت الريا�صة لعبة التجار 
ممن يرونها لهم مك�صبا ومدخال لل�صيا�صة التي 
يف  م�رشوبة  فيها  اأو�صاعنا  اليوم  اأ�صبحت 
خالط ونتجرع من كاأ�س �لنكتة ما يخفف عنا 
من تلك االأو�صاع التي اأ�صبح املواطن ال يطيقها 
ب�صبب حكومة ال تريد اأن ت�صتمع الى �صعبها بان 
بينهم من يو�صل لهم ر�صالة »ماكلني و�صاربني 
غري  ك�صعب  والأننا  بعد«  �صتبون   .. وناميني 
والربملان  احل��ال  لتغيري  فتنادينا  را�صني 
بل  علينا  انقلبوا  انتخبناهم  من  بع�س  اأن  اال 
تعاونوا مع احلكومة يف قتل اأحالم املواطن يف 
وطن خال من وباء الف�صاد وامل�صلحة اخلا�صة 
وكل االأمرا�س التي اجتاحته ب�صكل �صافر بغية 
ان�صان  من  املواطن  عليه  كان  ما  حتطم  اأن 
املواطن  وبات  مل�صلحته  ويعمل  وطنه  يحب 
حمبطا وارتفعت النكتة يف املجتمع الكويتي 
واأخ��رى  ف��رتة  بني  يطلقه  �صالحا  واأ�صبحت 
يحا�صب  ال  �صيا�صية  ر�صالة  يو�صل  اأن  بغر�س 
عليها جراء الت�صييق عليه وعلى احلرية التي 
ي�صطاد  عكرا  ماء  اليوم  واأ�صبحت  يتنف�صها 
توؤكد  ق�صايا  وزجهم يف  ال�صباب  يريد  من  به 
الدميقراطية  جذوة  انتهاء  الى  ذاهبون  اأننا 
التي اأ�صبحت اليوم حمكومة مبفاهيم خاطئة 
�صالح  النكتة  �صتعود  فهل  م�صددة،  وقوانني 
املواطن الذي يجب اأن تقراأ معطياتها احلكومة 
وتفهمها بروح ريا�صية قريبة لنف�س املواطن.
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ملجاأ  احلياة،  ماأزق  من  املنقذ  هو  االأدب 
يف  املبِحرة  والنفو�س  املتَعبة  القلوب 
ثناياها  يف  الواقع  ينطوي  تاأملية  عوامٍل 
ال��روح  ل��واع��ج  تعك�س  خيالية  ��ٍة  ب��ُح��َلّ

وانحناءات التفكري.
ت�رش،  مبا  تكمن،وتف�صي  مبا  تبوح  اأن 
نحو  بك  ويقذف  اجلحيم  هوة  من  ين�صُلَك 

وترتقي.   الف�صاء،لت�صمو 
كلمات،  هيئة  على  الكلية  ذات��ك  �صوُت 
لتفكك  تر�صمها  الرمزية،  االإ�صارات  تلك 
حرُب  اأ�رشك،  باأ�صالع  املغلق  قلبك  �صيفرة 
الورق،   اأوردة  بيا�س  على  املقطر  روحك 
فوق  العابرة  اخلطى  واأثر  عمرك  ب�صمات 

تراب ذاكرتك. 
اأن تكون يف مواجهة اأمام مراآة االأحا�صي�س 
بازلت  على  بالنق�س  لتحرر  والعقل، 
باأوتار  املت�صل  قلمك  م�صار  ال�صفحات 
معًا، وحدكما،  اأنتما  خيالك وهواج�صك، 
تعربان الليل بخطًى متهادية، بت�صلٍل خفي 
مت�صيان  فوقكما،  ين�صكب  القمر  وجلني 
ا نتاجًا  برغبة يف اخللق واالإبداع ، لت�صرِيّ
 ، للعموم  اجلمعي  بال�صعور  مفعمًا  اأدبيًا 

َعِبٌقا بالبوح، غري مزيف.
من  لنتجرد  اأنف�صنا،  حقيقة  اأمام  ي�صعنا 
باللغة  لُنعرِبّ  عنها  ونف�صح  قلياًل  احلياة 
وف�صاحة  اإن�صاين  برقٍيّ  واآالمنا  اآمالنا  عن 

لغوية �رشيحة.

حولنا  ما  كل  مع  التعامل  على  يجربنا   
بروٍح م�صتاقة للمحبة واالأمل وال�صعادة 

معنى  ليحمل   ، �صلوكنا  وي�صقل  ي�صذب 
وكذلك   ، والت�رشفات  احلياتية  االآداب 
ذاته،  الوقت  يف  اللغوي  الفكري  املعنى 
اإليه  ن��ه��دف  م��ا  جممل  ب��ذل��ك  ليخت�رش 
الب�رش  وق��ل��وب  عقول  اإل��ى  الو�صول  يف 
ومقاربة املفاهيم االجتماعية اإلى اإدراكهم 

ووعيهم.
االأف���ك���ار  جت�����ص��ي��د  اإل����ى  االأدب  ي��ه��دف 
لروؤية  جمالية  �صورة  وخلق  الوجدانية، 
م�صتمر  ب�صغٍف  املنتِظر  وقارئه  كاتبه 
ورحيق  االأف��ك��ار  خبز  من  ط��ازج  الإن��ت��اج 
املتعة اللذيذ يف النهل من عذوبة املعاين 
على  وو�صعه  د،  املج�َصّ احلدث  وواقعية 
�صكة قطار امل�صافات ليعرب نحو االآخر بال 
جواز �صفر ، متنحه تذكرة ليطلق العنان 
تكوين  على  حوا�صه  ويحر�س  خلياله 
يف  مركزة  نقاطًا  تالم�س  معينة  م�صهدية 
االإح�صا�س  يك�صبه  ما  وكيانه،  �صخ�صه 

العام مبا يعاين اأو يدور يف خواجله.
نكتبها  روايٌة  والزمن،  احلياة  فل�صفة  هو 
الوجود،  اأزقة  يف  مطفاأة  قناديل  ت�صيء 
الوقت  قارعة  على  الكلمات  ل��ورد  ن��ر  
اأحالمنا  معها  جت��ُرّ  ال�صعر  من  قافلٌة   ،
ق�ص�ٌس  ال�صعور،  ف�صاء  نحو  و�صمتنا 

ت�رشدها اللغة على م�صمع حزننا.

حول  حققته  ما  كل  مع  الدميقراطية  اإن 
ُنظم حكمها يف ت�صاعد م�صتويات امل�صاواة 
م�صتويات  وتدين  فيها،  والعدل  واحلرية 
حت�صن  وم��ع  واال�صتبداد،  والظلم  اجل��ور 
�صجل حقوق االإن�صان يف هذه النظم مقارنة 
بغريها، وبحيث اأ�صبح ذلك مربرًا حقيقيًا 
ودافعًا قويًا ملا يالحظ من ازدياد قبولها 
�صعوب  قبل  من  بها  الفوز  اإل��ى  والتطلع 
العامل كافة، وبخا�صة ال�صعوب املغلوبة 

على اأمرها.
لكن مع كل هذا، تعر�صت الدميقراطية اإلى 
نقد كثري اتخذ اأ�صكاال و�صورا متعددة، واإذا 
وجهت  التي  االنتقادات  ح�رش  ي�صعب  كان 
النماذج  بع�س  ذكر  فاإن  الدميقراطية  اإلى 
عنها يعطينا �صورة عن اجتاه النقد يف هذا 
بلدين  االأول��ى  بالدرجة  ونخ�س  االجت��اه، 
من البلدان التي تنتهج الدميقراطية كنظام 

للحكم.
اأواًل: فرن�صا

الدميقراطية  انت�صار  ك��ان  فرن�صا،  يف 
ج��زئ��ي��ًا، وذل����ك الأن����ه ب��ع��د امل��ع��ارك 
واالنقالبات التي تكون منها تاريخ فرن�صا 
الداخلي يف القرن التا�صع ع�رش، مل ت�صتطع 
اإقامة  يف  تنجح  اأن  الثالثة  اجلمهورية 
نظام دميقراطي مطابق من جميع النواحي 

ملبادئ عام »1789«، فاإلى جانب املجل�س 
مبا�رشًا  انتخابًا  ال�صعب  بوا�صطة  املنتخب 
وجد »جمل�س اأعلى« يختار اأع�صاوؤه بوا�صطة 
وفقًا  ي�صتطيع  ذلك  ومع  حمدودة،  هيئات 
قرارات  يعطل  اأن  نف�صه  الد�صتور  الأحكام 

النواب.
يحقق  مل  الن�صبي  االنتخاب  ف��اإن  كذلك 
غر�صه، ثم اإن تكرار التفوي�س »بال�صلطات 
باأن  اأوحى  احلكومات،  من  لعدد  املطلقة« 
طبيعيًا،  �صريًا  ي�صري  ال  الربملاين  النظام 
الت�رشيعية املنتخبة بوا�صطة  ال�صلطة  واأن 
اأمام  اأخذت تنحني �صيئًا ف�صيئًا  املواطنني 
التنفيذية، ومع ذلك بقي االقرتاع  ال�صلطة 
العام موجودًا واأنه كان يف بع�س االأحيان 

م�صدر ال�صلطة احلقيقية.
واأكر ما كانت الدميقراطية فيه يف فرن�صا 
مو�صوع انتقاد يف بدايات القرن الع�رشين، 
كحق  امللكية  حماية  بني  التعار�س  هو 
ن�صت  كما  احلرية  �صاأن  �صانها  طبيعي 
وبني  االإن�����ص��ان  حقوق  وثيقة  ذل��ك  على 
وهي  املفهوم  هذا  اإليها  اآل  التي  النتيجة 
لت�صمن لغري  �صيئًا  تفعل  اأن احلكومات مل 
اأباحت  واأنها  امللكية،  يف  احلق  املالكني 
ملن ال ميلكون اأدوات العمل ا�صتخدامها كما 
ي�صاء هواهم املطلق، وبذلك تكونت �صلطة 

واقعية لي�س لالأمة عليها اأي �صلطان.

ورغم بع�س االجراءات للحد من االحتكار، 
النظام  يف  و�صفت  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ف���اإن 
دميقراطية  باأنها  الفرن�صي  الراأ�صمايل 
ي�صيطرون  التي  الكبرية  االأعمال  اأ�صحاب 
من  املختلفة،  االقت�صاد  ميادين  على  فيها 
اإلى �صناعات ال�صلب ومناجم الفحم  بنوك 
ذلك،  وغري  والكهرباء  وال�صماد  والن�صيج 
وبذلك ن�صاأ اإقطاع جديد تولد فيه بارونات 
ذلك،  اإلى  وما  والبنوك  والفحم  للحديد 
الفعلية  ال�صلطة  اأ�صحاب  ه��وؤالء  واأ�صبح 
يتحكمون مبوجبها يف �صغار الراأ�صماليني 
الذين  امل�صاهمني  يف  اأي  ومتو�صطيهم، 
اأن يكون لهم يف  اأودعوا لديهم مالهم دون 
ا�صتخدام  طريقة  على  اإ���رشاف  اأي  الواقع 
�صغار  على  ي�صيطرون  اأنهم  كما  امل��ال، 

املزارعني واملقاولني والتجار.
يف  كتاب   )1992( العام  يف  �صدر  اأخ��ريًا، 
فرن�صا عن الدميقراطية املري�صة بالكذب، 
اأن الدميقراطية كما ميار�صونها  وجاء فيه 
يف الغرب اأ�صبحت خرافة وخدعة اإذ هناك 
متثلها  التي  احلكم  موؤ�ص�صة  بني  حتالف 
جماعة تتحالف مع جماعة تكون موجودة 
واالإذاع���ة  وال�صحافة  االإع���الم  اأج��ه��زة  يف 
لي�صبح  العام  الراأي  ل�صناعة  والتلفزيون 
لقوة  متثياًل  الدميقراطي  النيابي  التمثيل 

حكم تلك اجلماعة واملتحالفني معها.

سياسة خذ وطالب

والغريب يف املو�صوع اأن هناك نظرة ا�صتياء من 
�صلوك اأطفال اليوم وغري البالغني وذلك لتعلقهم 
اللوحية  واالأجهزة  الذكية  بالهواتف  ال�صديد 
»ايباد« والتطبيقات والو�صائل ومواقع ومن�صات 
التوا�صل االجتماعي، بينما الكبار واملتقدمون 
يف العمر ارتباطهم اأكر ومت�صاعف، فما نعي�صه 
احلياة  يف  املتحكم  االإدم���ان  م��ن  حالة  االآن 
�إلى درجة ي�صعب  �لد�ئمة  بال�رشوط و�ملو�فقة 
عامل  اإل��ى  الرتفيه  وم��ن  ومبراحل  اال�صتغناء 
يف  االرهابية  واملنظمات  واال�صاعات  ال�صيا�صة 
غياب التوجيه ورفع الوعي والثقافة القانونية 
اال�صطناعي  فالذكاء  للم�صتخدمني،  وال�صحية 
للهواتف الذكية بلغ اإلى حد اأنه ال يعرف الكثري 
امل�صتخدمني  عن  واملعلومات  البيانات  من 
ظل  يف  اخلا�صة  احلياة  ير�صم  اإنه  بل  فح�صب، 
اليومي،  ال�صلوك  ويتوقع  وامليول  االهتمامات 
ومع اال�صف اأن العامل اجلديد يعرف عنا الكثري 
حياتنا  على  قوية  بقب�صة  يتمتع  ان��ه  حتى 

اليومية باملوافقة الكاملة.
وع��امل  خميف  تكنولوجي  تطور  اأم���ام  نحن 
كثريا  وموؤثرة  �صخمة  وبيانات  كبري  اإلكرتوين 
واال�صتثمار  والتجارة  وال�رشاء  للبيع  قابلة 
اأي  يكاد  وال  الطبيعية،  ال��روات  عن  البديل 
ال�صبكة  م��ن  خل�صة  وي��خ��رج  يتن�صل  �صخ�س 
اال�صطناعي  وال��ذك��اء  املحكمة  العنكبوتية 
خا�صة اأمام هذه ال�رشكات العاملية والعمالقة 
الكربى والتي متار�س العمل يف هذه ال�صناعة من 
تغيري حتى االأفكار واالآراء واالأذواق والتوجهات 
واخليارات واإعادة ال�صياغة والنظرة اإلى كثري 

من االأمور واالحداث.

واإمكانية  التحديث  وم�صتمر  متغري  ع��امل 
من  اأك��ر  حول  املعلومات  اأدق  على  احل�صول 
ما  العامل ومعرفة  م�صتخدم ومكان حول  مليار 
معظم  فيها  يوجد  التي  اليوم  يف  االأوق��ات  هي 
وحالة  ال�صوارع  يف  واملركبات  االأ�صخا�س 
اأدوات اال�صتفهام  الطق�س واالجابة عن كثري من 
املهمة  وامل�صادر  والتفا�صيل  والت�صاوؤالت 
امل�صتخدم،  موقع  والبيانات حول  للمعلومات 
واالقمار  التقنيات  عرب  وج��وده  مكان  ح��ول 
املوقع  وحتديد  املالحة  ونظام  ال�صناعية 
اخللية  حتديد  طريق  عن  العامل  من  اجلغرايف 
اأو النطاق الال�صلكي لل�صبكة املحلية الال�صلكية 

الذي قام امل�صتخدم بت�صجيل الدخول اإليها.
اأمر  فاإنه  التطور،  هذا  مفيًدا  يكون  قد  ما  بقدر 
غري  امل�صاعدون  ي�صاهد  عندما   – ا  اأي�صً خميف 
اللوحية  واالأجهزة  الذكي  الهاتف  املرئيني يف 
�صلوكهم  من  ويتعلمون  با�صتمرار  امل�صتخدم 
واأنهم  عنهم،  البيانات  من  الكثري  ويجمعون 

يعرفون ماذا يفعل واأين هو يف ذلك الوقت…؟!
فما نحتاجه يف هذا الوقت تبديل هذا االعتماد 
اال�صتغناء  وحماولة  عقلي  اإل��ى  الكرتوين  من 
متكنت  والتي  الطبيعية،  غري  العادة  هذه  عن 
منذ  اأ�صا�صي  وب�صكل  حياتنا  مب�صار  التحكم  من 
رغم  بقليل  النوم  وق��ت  اإل��ى  الباكر  ال�صباح 
الذكي  الهاتف  اأن  اإال  والتحذيرات،  امل�صاكل 
اإع��ادة  اإل��ى  يدعونا  ب�صكل  حياتنا  يف  يتحكم 
النظر ومراقبة �صلوكنا الذي يحتاج اإلى �رشورة 
تعديل وت�صحيح واالعتماد على عقولنا الذكية 
الهواتف  على  الكلي  االعتماد  ب��دل  وقدراتنا 

واالجهزة اللوحية.

الهواتف الذكية وتحكمها في حياتنا  »3-3«

a

»دي��وان اخلدمة  اأروق��ة،  هي عبارة قيلت يف   •
التي  االإفتاء«  »دائ��رة  وبالتحديد..  املدنية« 
ي�صغل وظائفها و�صواغرها ٪99 غري كويتيني، 
من هنا كانت احلكاية، ملزاجية وتكييف كل اأمر 
اإنت عاوز  اأو ال يجوز  وقرار على ح�صب »يجوز 
اإيه« حتى نكون حتت رحمة ومزاجية، واهواء 
امل�صلحة  ح�صب  متغرية  �صخ�صيات  واأولويات 
لي�صت »امل�صلحة العامة طبعًا« طبقًا للقوانني 
والن�صو�س. لن�صاهد هذا الكم الكبري من الرتهل 
و�لنهيار و�ل�صقوط �لإد�ري �لفادح، ليكون ذلك 
ذلك  يف  »م�صتقبلي  عن  امل�صوؤول  هو  املوظف 
اليوم، من الناحية االإدارية.. فيكون له القدرة 
وح�صب مزاجيته ذلك اليوم باإفتاء تلك امل�صاألة 
االإداري��ة نتيجة »هو�صة مع مراته قبل ما يطلع 
كلثوم،  ام  وي�صمع  روقان  اآخر  او  مثاًل”  الدوام 
ومب�صوط ويقول »�إنت عايز �إيه وهو مبت�صم«.. 
على  دخلت  الأن��ك  �صنة   30 قرابة  حظك  لتندب 
حركيا  ا�صما  لنف�صه  وهب  الذي  امل�صت�صار  ذلك 
وهو م�صت�صار، فقط الأنه »توظف قبل 7 �صنوات 
انه  وال�صحيح  م�صت�صارا..  فاأ�صبح  تقريبًا.. 
تخرج يف اجلامعة بتقدير »مقبول« ولكنه يعمل 
كل ما هو »مقبول« لدى االأفراد املعنيني، الذين 
والتنظيم  النهج  من  مفرغة  الدائرة  يجعلون 
وكل  طموح  كل  قتل  فيتم  الناجح،  االإداري 
تطوير وكل ابتكار للعمل والنجاح، ب�صبيل اأنه 

على  »الدرا�صة  املعوقات  هذه  واأول  يجوز  ال 
راأ�س العمل«، من وجهة نظري هذه اأجمل فر�صة 
واأجمل تكرمي لكل موظف جمتهد ومثابر ومتطور 
والوظيفي،  التعليمي  مب�صتواه  االرتقاء  يريد 
فلماذا  ال�صخ�س..  لهذا  امل�صاحب  والطموح 
املحاربة وال�صد املتكرر من تلك الدائرة التي ما 
نلبث �صهورا اإال خرج لنا قرار يغلق كل طريق او 
�صبيل يف املوا�صلة او النجاح؟ مل يكن »القانون 
او  املزاجية  او  ال�صدفة  مبح�س  القوانني«  او 
امل�صلحة اخلا�صة.. بل للتنظيم والعدل وحفظ 
كاماًل..  الكيان  يجعل  مبا  االآخ��ري��ن،  حقوق 
بالتظلم..  التفكري  حتى  او  بالظلم  ت�صعر  ال 
والنغما�صك يف جمتمع يطلق عليه دولة متغرية 
التعليمية  وامل�صتويات  والطموح  الثقافات 
واملالية فيجب عليك عدم ا�صتحواذ القانون او 
القوانني ال�صادرة مل�صلحتك ال�صخ�صية، ليخرج 
ذلك القرار الذي كان »مبزاجية وم�صلحة خا�صة« 
جتاه كل فرد من املجتمع لقتل كل طموح ومكافح 
�صمائر  هي  اأخ���ريًا..  احل��ي��اة..  يف  ومتطور 
وجل،  عز  الله  اإال  بها  يعلم  ال  كامنة  و�رشائر 
فلي�س كل الكل و�صيعا، ولي�س كل الكل �رشيفا، 
ولي�س هناك اأحد يخاف على م�صلحة البلد، »اإال 
اإبن البلد«! فال تغفل عن بلدك، وال تياأ�س فكل يوم 
ت�رشق �صم�س.. حفظ الله الكويت قيادة و�صعبا 

وكل من عليها من كل مكروه.

يجوز أو ال يجوز.. كلها تمشي!  
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د. طاهر عراب أسرة فنية 
تكملة للمقال املن�شور يوم احلادي والع�رشين 
الفنون  عظماء  عن  واحلديث  احل��ايل  يناير 
اجلميلة، مل يفوتني التطرق الى فرع من فروع 
الفنون اجلميلة يف الزمالك وذكر �شرية عظماء 
فبداية  احلياة،  يف  املهم  الفني  الق�شم  هذا 
من ذكرى اال�شتاذ د. �شالح عبدالكرمي الفنان 
ح�شني  امل�شورين  �شيخ  و�شفه  الذي  الرائد 
بيكار انه واحد من اربعة فنانني يف �شخ�شية 
�شالح عبدالكرمي الذي اجد يف تقدميه �شعوبة 
واملعماري  والنحات  امل�شور  فهو  كبرية، 
ومهند�س الديكور الذي ال ي�شق له غبار، وال 
يتعداه احد، فنان اعجب بفنه الفنان العاملي 
بيكا�شو، عام 1959 يف بينايل الربازيل عندما 
يف  م�رش  با�شم  امل�شارك  الفني  بعمله  اعجب 
واملتعدد  اخلزاف  الفنان  هذا  املعر�س،  هذا 
ا�شتاذ  نهجه  على  ي�شري  الفنية  اجل��وان��ب 
والثقافية  الفنية  احلركة  اعمدة  واحد  كبري 
اال�شتاذ  هو  احلديثة  م�رش  يف  وال�شيا�شية 
الدكتور ا�رشف ر�شا، الذي ي�شتحق األف حتية 
وحتية منا على ما يبذل من جهد يف �شبيل رفعة 
بالده م�رش عمرانًيا وثقافيًا وفنيًا، واحلديث 
عنه يحتاج الى �شعة ف�شاء كامل الأوفيه حقه 

فيما ي�شتحق من حديث وذكر يف مقال خا�س 
اال���رشة  ع��راب  ام��ا  الله،  ب��اإذن  قريبا  ين�رش 
طاهر  وال�شديق  واال�شتاذ  الدكتور  الفنية 
عبدالعظيم فهو زوج فنانة ا�شتاذة دكتورة هي 
اختنا الدكتور عبري واب لولدين احدهم فنون 
جميلة الزمالك واالخر تربية فنية يف الزمالك 
جامعة حلوان، اما العرو�شة مالك طاهر ا�شم 
يدل على ذاتها فنانة �شغرية ثقافتها مكت�شبة 
الفنان  يتقدمه  الذي  الرائع  الفني  البيت  من 
ا�شتاذ  فهو  فقط  هذا  ولي�س  عبدالعظيم  طاهر 
الجيال من املبدعني واملتخ�ش�شني يف الر�شم 
فنان  منهم  عامة  ب�شفة  والفنون  والديكور 
غراب  هيثم  الرائع  الكاريكتوري  البورتريه 
تتابع  من  كنموذج  �شحاتة  يا�شمني  والفنانة 
االجيال املبدعة يف �شاحة الفنون اجلميلة يف 
الوطن العربي، فالفنان طاهر عبدالعظيم ان 
فهو  رائعة  متعلمة  فنية  ا�رشة  مقدمة  يف  كان 
كذلك مع ابنائه وحمبيه من �شباب م�رش اجلميل 
الذي يتفوق بعزميته وطاقته على كل الظروف 
ال�شعبة واحلياة املعقدة فال غرابة اذا �شمعنا 
ال�شاب امل�رشي ي�شنع من اخليال والعدم  ان 

فكرًة فنية تبهر اجلميع وللحديث بقية.

منو يشتري الثاني؟!

قول  من  يكون  ما  اقرب  التمني  هذا 
اجلنة،  يف  اإبلي�س  ع�شم  ال��ق��ائ��ل: 
اخللق  يخلق  مل  قدرته  جلت  فالله 
عبثا، فلن يرتك العبد كائنا من كان 
وعن  اأفناه  فيم  عمره  عن  وي�شاأل  اإال 
ج�شده فيم اأباله وعن علمه ماذا عمل 
وفيم  اكت�شبه  اأين  من  ماله  وعن  فيه 
اأنفقه، قول اأ�رشف اخللق واملر�شلني 
اأف�شل ال�شالة  حممد بن عبدالله عليه 
بعد  ال�شاعر  هذا  قال  لذا  والت�شليم، 

ذلك:
ولكنا اإذا متنا بعثنا

ون�شاأل بعدها عن كل �شي
اخلاطر  �شيد  يف  اجل��وزي  اب��ن  روى 
ب�شنده اأن دلف بن اأبي دلف قال: راأيت 
كاأن اأتيا اأتاين بعد موت اأبي فقال يل: 
اأجب االأمري، فقمت معه فاأدخلني دارا 
موح�شة وعرة �شوداء احليطان، مقلعة 
ال�شقوف واالأبواب، ثم اأ�شعدين درجا 
فيها واأدخلني غرفة فاإذا على حيطانها 
الرماد،  اأثر  اأر�شها  ويف  النريان  اأثر 
راأ�شه  اأبي عريانا وا�شعا  فنظرت واإذا 
كامل�شتفهم:  يل  فقال  ركبتيه،  بني 
االأم��ري،  الله  اأ�شلح  نعم  قلت  دل��ف؟ 

فان�شاأ يقول:
اأبلغن اأهلنا وال تخف عنهم

ما لقينا يف الربزخ اخلناق
قد �شئلنا عن كل ما قد فعلنا

فارحموا وح�شتي وما قد اأالقي
فاأن�شاأ  نعم،  قلت  اأفهمت؟  يل:  قال  ثم 

يقول:
فلو كنا اإذا متنا تركنا

لكان املوت غاية كل حي
ولكنا اإذا متنا بعثنا

ون�شاأل بعدها عن كل �شي
بن  عي�شى  االأم��ري  هو  هذا  دلف  واأب��و 
العجلي  عمري  بن  معقل  بن  اإدري�����س 
ال��ق��ادة  ك��ب��ار  م��ن  ال��وائ��ل��ي  البكري 
عبدالله  خ��الف��ة  يف  ال��ع�����ش��ك��ري��ني 
اأي�شا  وهو  املعت�شم  وحممد  املاأمون 
�شاعر واديب وكان كرميا �رشيا جوادا 
ممدحا على جانب عظيم من الفرو�شية 
وال�شجاعة له وقائع م�شهورة و�شنائع 
منها  قيمة  ذات  كتب  ول��ه  م��اأث��ورة، 
وفيه  وال�شالح  والنزه  امللوك  �شيا�شة 

يقول علي بن جبلة:
 اإمنا الدنيا اأبي دلف

بني مغزاه وحمت�رشه
فاذا ولى اأبو دلف

ولت الدنيا على اأثره
كل من يف االأر�س من عرب

بني باديه الى ح�رشه
م�شتعري منك مكرمة

يكت�شبها يوم مفتخره
ل�شت اأدري ما اأقول له

غري اأن االأر�س يف خفره
�شنة  بغداد  يف  دلف  اأبو  وفاة  وكانت 
�شت وع�رشين ومئتني يف خالفة حممد 
الر�شيد  ه��ارون  بن  بالله  املعت�شم 

)1827م( واأكتفي بهذا القدر.

االت�شال  جديد وجمرد  لوحي  اأو  ذكي  هاتف  �رشاء  عند 
عرب ال�شبكة والف�شاء الوا�شع وتنزيل وتن�شيب تطبيقات 
خا�شة مبن�شات التوا�شل االجتماعي وتفعيلها، يف واقع 
اأنت،  ولي�س  �رشائك  قيمة  بدفع  قامت  التي  هي  احلال 
فالهاتف واجلهاز اللوحي والتطبيقات احلديثة هي التي 
تقود وتدفع هذه التوجهات واالراء واالفكار وال�شلوكيات 

اإلى درجة ال�شيطرة والتحكم عن ُبعد!
ومقاطع  ال�شور  من  الكثري  اأجد  حينما  مبالغة  ولي�شت 
الر�شمية  املنا�شبات  من  كثري  يف  تلتقط  التي  الفيديو 
واالحداث اليومية عرب االأجهزة الذكية وتن�رش على انها 
اأي�شا على وجود هواتف ذكية ملن  االأخرى  حتتوي هي 
ومي�شكون  الفيديو  مقطع  اأو  ال�شورة  يف  موجودون  هم 
بقوة هواتفهم اأو وبجانبهم وبجوارهم اأجهزة اإلى درجة 
اأو  للحظات  حتى  الذكي  الهاتف  عن  ي�شتغني  اأح��د  ال 

دقائق معدودة!
والغريب يف املو�شوع اأن هناك نظرة ا�شتياء من �شلوك 
ال�شديد  لتعلقهم  وذل��ك  البالغني  وغري  اليوم  اأطفال 
بالهواتف الذكية واالأجهزة اللوحية »ايباد« والتطبيقات 
والو�شائل ومواقع ومن�شات التوا�شل االجتماعي، بينما 
الكبار واملتقدمون يف العمر ارتباطهم اأكرث ومت�شاعف، 
فما نعي�شه االن هي حالة من االإدمان املتحكم يف احلياة 
بال�رشوط واملوافقة الدائمة اإلى درجة ي�سعب اال�ستغناء 
واال�شاعات  ال�شيا�شة  عامل  اإلى  الرتفيه  ومن  ومبراحل 
الوعي  ورفع  التوجيه  غياب  يف  االرهابية  واملنظمات 
فالذكاء  للم�شتخدمني،  وال�شحية  القانونية  والثقافة 
يعرف  ال  انه  اإلى حد  بلغ  الذكية  للهواتف  اال�شطناعي 
امل�شتخدمني  عن  واملعلومات  البيانات  من  الكثري 
فح�شب، بل اإنه ير�شم احلياة اخلا�شة يف ظل االهتمامات 
وامليول ويتوقع ال�شلوك اليومي ومع اال�شف ان العامل 
انه يتمتع بقب�شة قوية  الكثري حتى  اجلديد يعرف عنا 

على حياتنا اليومية باملوافقة الكاملة!
نحن اأمام تطور تكنولوجي خميف وعامل الكرتوين كبري 
وال�رشاء  للبيع  قابلة  كثريا  وموؤثرة  �شخمة  وبيانات 
الطبيعية  ال��رثوات  عن  البديل  واال�شتثمار  والتجارة 
ال�شبكة  من  خل�شة  ويخرج  يتن�شل  �شخ�س  اأي  يكاد  وال 
وخا�شة  اال�شطناعي  وال��ذك��اء  املحكمة  العنكبوتية 
والتي  الكربى  والعمالقة  العاملية  ال�رشكات  هذه  اأمام 
متار�س العمل يف هذه ال�شناعة من تغيري حتى االأفكار 
واالآراء واالأذواق والتوجهات واخليارات واإعادة ال�شياغة 

والنظرة اإلى كثري من االأمور واالحداث.
على  احل�شول  واإمكانية  التحديث  وم�شتمر  متغري  عامل 
اأدق املعلومات حول اأكرث من مليار م�شتخدم ومكان حول 
العامل ومعرفة ما هي االوقات يف اليوم التي يوجد فيها 
معظم االأ�شخا�س واملركبات يف ال�شوارع وحالة الطق�س 
والت�شاوؤالت  اال�شتفهام  اأدوات  من  كثري  عن  واالجابة 
والبيانات  للمعلومات  املهمة  وامل�شادر  والتفا�شيل 
التقنيات  عرب  وج��وده  ومكان  امل�شتخدم  موقع  حول 
املوقع  وحتديد  املالحة  ونظام  ال�شناعية  واالقمار 
اجلغرايف من العامل عن طريق حتديد اخللية اأو النطاق 
الال�شلكي لل�شبكة املحلية الال�شلكية التي قام امل�شتخدم 

بت�شجيل الدخول اإليها.
ا  بقدر ما قد يكون مفيًدا هذا التطور، فاإنه اأمر خميف اأي�شً
الهاتف  يف  املرئيني  غري  امل�شاعدون  ي�شاهد  عندما   -
الذكي واالأجهزة اللوحية امل�شتخدم با�شتمرار ويتعلمون 
من �شلوكهم ويجمعون الكثري من البيانات عنهم، واإنهم 

يعرفون ماذا يفعل واأين هو يف ذلك الوقت؟!
من  االعتماد  ه��ذا  تبديل  الوقت  ه��ذا  يف  نحتاجه  فما 
الكرتوين اإلى عقلي وحماولة اال�شتغناء عن هذه العادة 
التحكم مب�شار حياتنا  الطبيعية والتي متكنت من  غري 
اأ�شا�شي  وب�شكل  ووجهتنا  واجتاهاتنا  واآرائنا  واأفكارنا 
منذ ال�شباح الباكر اإلى وقت النوم بقليل رغم امل�شاكل 
حياتنا  يف  يتحكم  الذكي  الهاتف  اأن  اإال  والتحذيرات 
الذي  �شلوكنا  ومراقبة  النظر  اإعادة  اإلى  يدعونا  ب�شكل 
على  واعتماد  وت�شحيح  تعديل  ���رشورة  اإل��ى  يحتاج 
عقولنا الذكية وقدراتنا بدل االعتماد الكلي على الهواتف 
واالجهزة وااللواح والتطبيقات والتاأثر بو�شائل االعالم 

ومواقع التوا�شل االجتماعي.
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كفن... وليس فستان زفاف احترف أسلوبك لتحقق نجاحك
االأمريكية،  انديانا  بوالية   1890 ع��ام  يف  ول��د 
وبعدما فارق والده احلياة وهو يف عمر ال�شاد�شة 
فبداأ  االأ����رشة،  لتعول  للعمل  وال��دت��ه  ا�شطرت 
واخته  الثالث  ال�شنوات  ذي  باأخيه  �شاندرز  يهتم 
و�شفات  على  معتمدا  لهم  بالطهو  وبداأ  الر�شيعة، 
والدته له، وبعد مرور عام اأخذ باتقان عدة اأنواع 
من الطعام ومن �شمنها الدجاج املقلي، ومل يقف 
للعمل  �شاندرز  ا�شطر  فقد  احلد،  هذا  عند  االأم��ر 
ب�شباه يف عدة وظائف منها باملزرعة وملقم فحم 
ثم  تاأمني،  بوال�س  وبائع  بخاري  قطار  منت  على 
ومار�س  القانون  در�س  وبعدها  باجلي�س،  خدم 
اإدارة  تولى  واآخرها  الوقت،  لبع�س  املحاماة 

حمطة وقود.
انه هارلند دايفد �شاندرز، الرجل العجوز امل�شهور 
ذو ال�شيب االأبي�س الذي ترمز �شورته الأ�شهر حمالت 
الدجاج املقلي يف والية كنتاكي وحتديدًا يف حمطة 
الوقود التي كان يديرها ويبيع قطع الدجاج فيها، 
فندق  الى  فانتقل  الوالية  يف  �شهرته  و�شعت  وهنا 
كان  الذي  الفندق  ليعمل مبطعم  املحطة  من  قريب 
واخذت  �شنوات   9 طيلة  فعمل  �شخ�شا،   142 �شعته 
يف  وب��داأ  املقلي،  الدجاج  عمل  يف  مهارته  تتطور 
ال�11  ذي  كنتاكي  لدجاج  امل�شهورة  اخللطة  و�شع 
الطعم  باعطاء  الكفيلة  املختلطة  التوابل  من  نوعًا 

الذي نتذوقة يف وقتنا احلايل.
ويف عام 1964 بلغ من العمر 77 �شنة، وبداأ ب�شل�شلة 

مطاعم كنتاكي، التي ا�شتهرت عامليا يف عام 1986 
مليون   840 بقيمة  بيب�شي  �رشكة  ا�شرتتها  بعدما 

دوالر.
اتقان  جاء  بائ�شة  طفولة  من  الرجل  هذا  واالآن، 
الطهي، ومن عمل يف حمطة للوقود بداأت ال�شهرة، 
ومن عمل يف املطبخ جاءت الو�شفة ال�رشية، فلكل 
حدث جلل يف حياة كل منا حكمة بالغة، فاحر�س 

على ان تقف عليها وت�شتفيد منها.
االأفا�شل ومدربينا االعزاء، كن حمرتفا  ا�شاتذتي 
هي  فاالحرتافية  اأداوؤك،  يرتقي  لكي  باأ�شلوبك 
به،  والعمل  ال�شحيحة  بالطريقة  ال�شيء  اتقان 
متقنني  نكون  الأن  جاهدين  ن�شعى  هنا  ونحن 
جتد  لكي  اواًل  اجتهد  به،  حمرتفون  نحن  فيما 
الطريق  هذا  يف  �رش  ثم  به،  �شتحرتف  انت  ما 
امل�شري،  هذا  �رشعة  يهم  وال  االتقان،  درجة  الى 

النجاح. الى  به  الو�شول  املهم 
لتحقق جناحك  ا�شلوبك  احرتف  عن،  نتحدث  وهنا 
 + اتقانه  الى  لت�شل  اعمل   + به  تهتم  ما  جد  وهي: 

اوجد ا�شلوبك اخلا�س = حمرتف بادائك.
وهذه القاعدة االأولى يف كاريزما املدرب واملعلم.

ا�شلوبك لتحقق جناحك،  تف�شري، احرتف  وهذا هو 
ف�شوؤايل لكم: متى �شتجدون ا�شلوبكم باحرتافية؟ 

ُمو�َشى  »َوَق��اَل  الكرمي  كتابه  حمكم  يف  تعالى  قال 
ِبْع  َتَتّ َواَل  ِلْح  �شْ َواأَ َقْوِمي  يِف  اْخُلْفِني  َه��اُروَن  اِلأَِخيِه 

ِديَن«. »االأعراف - 142«. ْف�شِ �َشِبيَل امْلُ

�شني،  يف  كان  من  كل  مثل  اأح��الم  لدي  كانت 
ال�شعادة  اأعي�س طفولة بريئة جدا، كانت  كنت 
�شيء  كل  تغري  ثانية  يف  لكن  بلعبة،  تغمرين 
وانقلب كابو�شًا عندما تركت  املدر�شة وارتديت 
اأن  حتلم   ال��ذي  الف�شتان  االأبي�س،  الف�شتان 
الى  ال�شن املنا�شبة حتول  ترتديه كل فتاة يف 
الذي حتلم  والزواج  ال�شغريتني  كفن يف عيني 
حتول  اأ�رشة  لبناء  موؤ�ش�شة  وتراه  فتاة  اأي  به 
اأحالمي،  كل  فيها  دفنت  مقربة  الى  نظري  يف 
�شخ�شًا ال  باالإكراه  اأنا من تزوجت  القا�رش  اأنا 
اأعرفه  وال اأريده ومل اأفكر به يوما لكنني اليوم 
حتت  خادمة   ، لديه  عبدة  اأ�شبحت  زوجته، 

اأمره.
ان��دب  ه��ل  ف��ع��ل  اأ م��اذا  حلظتها  ع���رف  اأ مل 
نني  الأ نف�شي  كره  واأ عائلتي  كره  اأ م  اأ حظي 
�شرت  ي  واأ ل�شرت  بحاجة  نظرهم  يف  بنت 
كي  جرمية  ارتكبت  هل  ليه؟  اإ بحاجة  هذا 
يوما  جت��ف  مل  دم��وع��ي  ؟  م��اذا م  اأ اخفيها 
كون  �شاأ نني  اأ يومها   مي  اأ اخربتني  حلظة 
مملكته  يف  وح�س  يختارها  زوجة  �شغر   اأ
�شا�س  باالأ هو  والذي  قيود  كلها  هي  التي 
كل  يجلدين  ج��الد  ج��الد،  ب��ل  زوج��ًا  لي�س 
بيت  يف  م�شوؤولة  اأ�شبحت  من  ن��ا  ،اأ ثانية 
لرجل  يوم  كل  انحني  واالنحناء،  الطاعة 

املدر�شة  تركت  من  نا  اأ االنك�شار،  علمني 
ال  بطاقة  املنزلية  ل��ل��واج��ب��ات  وت��ف��رغ��ت 
حدود،  له  لي�س  ،تعبي  حتملها  على  اأقوى 
املمزق  قلبي  ومن  االأمل  ومن  التعب  من  بكي  اأ

احلياة. دروب  بني 
فاأقاموا  عائلتي  نظر  يف  عبئًا  اأ�شبحت  من  اأنا 
نف�شي  اأ���ش��األ  زف��اف  حفل  ولي�س  جم��زرة  يل 
�شني  يف  طفلة  كل  ذنب  وما  ذنبي  ما  يوم:  كل 
منهن  لكل  لكن  الكثريات  ق�ش�س  ت�شبه  ق�شتي  
وطنها  تركت  من  االأخ��رى،  عن  يختلف  وجع 
من  حتى  فيها  حرمت  قد  خميمات  يف  لتعي�س 
هو  من  تتزوج  اأن  �شوى  حاًل  جتد  فلم  الكرامة 
اأملها  �شتنهي  اأنها  منها،  ظنا  بكثري  منها  اأكرب 
يتوقعه  ال  وبدهاء  اأعظم  املذلة  فتجد  وذلها 
عقلها وقلبها الربيء وجتد خناجر تقطع قلبها 
كل يوم بقوة ال  يتحملها �شنها فتواجه احلياة 
�شفينة  تطارد  وكاأنها عا�شفة  يوم  كل  ب�شعوبة 
جناح  ك�رشت  العا�شفة  هذه  لكن  اأ�رشعة  بدون 
فتاة �شغرية جدا عن امل�شوؤولية والزواج فهي 
لي�س  هو  بينما  ال�شرت  با�شم  تدمرت  قد  اليوم 
رخي�شة  و�شم�رشة  باالآدميني  وجتارة  جهاًل  اإال 

جدا.
ولي�س  كفنًا  جهزت  اأنني  اأخربكم  القا�رش  اأن��ا 

ف�شتان زفاف.

ولو كنا أّنا متنا تركنا
يف لكان الموت راحة كل حي والهيكلية  االإداري���ة  النظم  اختالل  ظل  يف 

اجلهاز احلكومي وتعدد الت�شكيالت والتغيريات 
وهيمنة  و�شيطرة  وتدخل  املت�شارعة  الوزارية 
التنفيذية  ال�شلطة  على  الت�رشيعية  ال�شلطة 
ا�شتطاع  املا�شية،  الع�رشين  ال�شنوات  خالل 
ال�شيا�شية  التيارات  بع�س  من  املتنفذين  بع�س 
القبلية  والتوجهات  النيابية  والكتل  والدينية 
والطائفية تعيني بع�س املوظفني غري املوؤهلني 
احل�شا�شة  الوظائف  بع�س  يف  وفنيًا  علميًا 
واملوؤ�ش�شات  واجل��ه��ات  ال����وزارات  بع�س  يف 
احلكومية! وقد مت رعاية ومتكني هذه الفئة من 
�شغار املوظفني »القطط االإدارية والفنية« �شنة 
بعد �شنة من قبل هذه التيارات الدينية واحلزبية 
و�رشعة  ال�شيا�شية  الظروف  م�شتغلني  والقبلية 
و�شعف  وتعدد  وتغري  احلكومية  التغيريات 
الوزراء امل�رشفني على هذه اجلهات واملوؤ�ش�شات 
هذه  اأع��داد  اأخ��ذت  حيث  احل�شا�شة!  احلكومية 
»القطط االإدارية والفنية” تتزايد وتقوى يف هذه 
عام  بعد  عاما  احلكومية  واملوؤ�ش�شات  اجلهات 
من خالل ا�شتخدام اأ�شلوب التنقالت والتعيينات 
�شعف  وب�شبب  الزمن  مرور  ومع  البارا�شوتية، 
الرقابة القانونية واملتابعة االإدارية احلكومية، 
الغطاء  وبف�شل  ال�شمان«  »القطط  هذه  اأ�شبحت 
وبحكم  والطائفي  والقبلي  واحلزبي  النيابي 
بحكم  ولي�س  اجلهات  تلك  يف  تواجدها  اأقدمية 
كفاءتها، اأ�شبحت تتبواأ منا�شب اإدارية وقيادية 
واملوؤ�ش�شات  الهامة  احلكومية  اجلهات  هذه  يف 
»القطط  هذه  وا�شتطاعت  احل�شا�شة!  والهيئات 
املزايا  من  بالكثري  متتعها  بف�شل  ال�شمان« 
مبحوالت  نف�شها  حتيط  اأن  والقانونية  االإدارية 
تغطي  لكي  وامل�شت�شارين  اخل��رباء  من  ب�رشية 
االإدارية  واأخطائها  اإدارتها  و�شوء  عيوبها  على 

واملالية والقانونية!
ومن �شخرية القدر اأنه مع مرور الزمن اأ�شبحت 
وبهتانًا  زورًا  تدعي  ال�شمان”  »القطط  ه��ذه 
واالإج��راءات  النظم  تطبيق  حمى  حامية  اأنها 
دولة  وبناء  والد�شتورية  والقانونية  االإدارية 
املوؤ�ش�شات! وهي يف واقع احلال، ال تعدو كونها 

قططًا مطيعة واآالت طيعة بيد الكتل والتيارات 
التي  امل�شترتة  والدينية  ال�شيا�شية  واالأحزاب 
زرعتها يف تلك اجلهات! ومن خالل ت�رشفاتها 
املك�شوفة وامل�شحكة اأ�شبحت تذكرنا ب�رشفاء 
روما وينطبق عليها املثل الكويتي »من فوق هال 

هاله ومن حتت يعلم الله«!
م�شوؤول  اأي  يتجراأ  عندما  اأن��ه  وامل�شيبة 
اأي  تغيري  اأو  انتقاد  يف  التفكري  يف  اإ�شالحي 
من هذه »القطط ال�شمان« اأو اإحالته للتقاعد، 
امل�شالح  واأ�شحاب  املتنفذين  قائمة  تقوم 
املرتبطني ارتباطًا وثيقًا بهم! ويتم اتهام ذلك 
امل�شوؤول االإ�شالحي مبحاربة دولة املوؤ�ش�شات 
امل�شاريع  التنموية وتعطيل  وبعرقلة اخلطط 

االإ�شرتاتيجية واحليوية!
ونفوذها  قوتها  ت�شتمد  ال�شمان«  “القطط  اإن 
واأ�شحاب  والفا�شدين  املتنفذين  بع�س  من 
والذين ال يقيمون مل�شلحة  ال�شيقة  امل�شالح 

الوطن اأي اعتبار!
امل�شت�شارين  من  جي�شًا  ي�شتغلون  اإنهم  نعم 
والفنيني  االإداري����ني  واخل���رباء  القانونيني 
لتغطية اأخطائهم وخمالفاتهم االإدارية واملالية 
املواطنني  من  للب�شطاء  ويظهرون  والقانونية 
عرب و�شائل التوا�شل االجتماعي وو�شائل االإعالم 
واالإجراءات  القوانني  يطبقون  باأنهم  املختلفة 

االإدارية بكل ما ميلكون من قوة!
الذي  املحنك  االإداري  القائد  بانتظار  نحن 
يتخذ نهج  واأ�شلوب احلجاج بن يو�شف الثقفي 
الهيئات  يف  ال�شمان«  »القطط  مع  التعامل  يف 
قال  والذي  احل�شا�شة  احلكومية  واملوؤ�ش�شات 
فيه احلجاج: »والله اإين الأرى روؤو�شًا قد اأينعت 

وقد حان قطافها، واإين لقاطفها«.
فمتى يخرج لنا احلجاج يف االإدارة احلكومية 
ال�شمان”  »القطط  من  ينقذنا  حتى  الكويتية 
ومن املعاقني واملعوقني يف هذه املوؤ�ش�شات 
نفوذ  رهناء  نظل  اأن  قدرنا  اأن  اأم  احل�شا�شة؟! 
يف  روما  واأ�رشاف  ال�شمان”  »القطط  و�شيطرة 

جهازنا احلكومي؟!
ودمتم �شاملني.

360 يومًا

محمد عبدالرضا دشتي
واقع

فريهان رؤوف
firihenraouf@gmail.com
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الفل�سطيني  ال��وزراء  رئي�س  دان 
اإره��اب  ال��ي��وم،  ا�ستية،  حممد 
امل�����س��ت��وط��ن��ن امل��ن��ظ��م ال���ذي 
املواطنن  تنقل  حركة  ا�ستهدف 
بال�سفة  الرئي�سية  الطرق  على 
باإ�سابة  وت�سبب  اخلمي�س،  م�ساء 
اأطفال  بينهم  بجروح،  منهم  عدد 
�سياراتهم  تعر�س  جراء  ون�ساء، 

للر�سق باحلجارة.
ودعا رئي�س الوزراء الفل�سطيني، 
لإدانة  اجلديدة  الأمريكية  الإدارة 
تلك العتداءات، التي جتري حتت 
�سمع وب�رص جنود الحتالل والعمل 
على وقفها فورا، واتخاذ اإجراءات 
التو�سع  للجم  عاجلة  وت��داب��ري 
اإدارة  من  غطاء  حتت  ال�ستيطاين 
ال�ستيطان  �رصعنت  التي  ترمب 

ومنحته ال�سوء الأخ�رص.
املتحدة  الأم��م  ا�ستية  طالب  كما   
بالعمل على توفري احلماية لل�سعب 
الفل�سطيني، داعيا املجتمع الدويل 
اإلى و�سع امل�ستوطنن املتورطن 
بتلك الأعمال الإرهابية على قوائم 
املنع من ال�سفر، وعدم ال�سماح لهم 

بالتنقل بن العوا�سم العاملية.
حركة  يف  القيادي  دع��ا  ب��دوره، 
اجلهاد الإ�سالمي اأحمد املدلل اإلى 
ت�سافر كل اجلهود حلماية الأ�رصى 
مع  خا�سة  الحتالل،  �سجون  يف 
الإهمال  �سيا�سة  وت��رية  ت�ساعد 
تف�سي  مع  الأ����رصى  بحق  الطبي 
عدد  و�سل  اإذ  ك��ورون��ا،  فريو�س 
وخم�سن  مئتن  بن  امل�سابن 
اأ���س��ريا واآخ���ره���م الأ���س��ري ف���وؤاد 

ال�سوبكي.
وحث املدلل املوؤ�س�سات الدولية 
على  وال��ق��ان��ون��ي��ة  احل��ق��وق��ي��ة 

ال��وق��وف اإل���ى ج��ان��ب الأ����رصى 
التي  ال�سمت  دائرة  عن  واخلروج 

يعي�سونها.
فل�سطيني  طفل  اأ�سيب  ذلك،  اإلى 
بجراح، وُطردت عائلة من كهفها، 
فل�سطينية،  ب��ي��وت  وت�����رصرت 
خالل اعتداءات نفذها م�ستوطنون 
مواطنن  ���س��د  اإ���رصائ��ي��ل��ي��ون، 
فل�سطينين وممتلكاتهم يف مناطق 

متفرقة من ال�سفة الغربية.
اجل���دار  ����س���وؤون  هيئة  وق��ال��ت 
طفال  اإن  بيان،  يف  وال�ستيطان 
اأ�سيب نتيجة اعتداء امل�ستوطنن 
اأثناء مرورهما  �سيارة والده  على 
املحاذي مل�ستعمرة  ال�سارع  على 

بيت اإيل �رصقي رام الله .
من جهتها قالت م�سادر ر�سمية اإن 
م�ستوطنن احت�سدوا على مفرتقات 

الغربية،  بال�سفة  ع��دة  وط��رق 
الفل�سطينين  �سيارات  ور�سقوا 
باحلجارة، وهاجموا عدة بيوت.

منزلن  م�ستوطنون،  هاجم  كما 
نابل�س  جنوب  ب��وري��ن  بلدة  يف 
واأ�سيب  احلارقة،  بالزجاجات 
ع���دد م���ن امل��واط��ن��ن ب��ح��الت 
الأه���ايل  ت�سدي  عقب  اخ��ت��ن��اق 
لهجوم امل�ستوطنن على القرية.
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خارجية
شؤون

على خلفية التفجيرين االنتحاريين

الكاظمي أقال 5 قيادات أمنية

الدفاعات السورية تصدت
لعدوان إسرائيلي على حماة

اإ�رصائيلي  لعدوان  اأم�س  �سباح  ال�سورية،  اجلوية  الدفاعات  ت�سدت 
يف حمافظة حماة، وذلك بعدما اأوردت نباأ عن �سماع دوي انفجارات 

هناك.
ونقلت و�سائل اإعالم �سورية ر�سمية عن م�سدر ع�سكري، قوله اإن العدو 
الإ�رصائيلي �سن عدوانا جويا بر�سقات من ال�سواريخ من اجتاه مدينة 
الأهداف يف حميط حمافظة حماة  اللبنانية م�ستهدفا بع�س  طرابل�س 
وقد ت�سدت و�سائط الدفاعات اجلوية ال�سورية لل�سواريخ املعادية 

واأ�سقطت معظمها.
م�سدر  عن  الر�سمية  ال�سورية  الأنباء  وكالة  نقلت  ذلك  غ�سون  يف 

ع�سكري قوله اإن العدوان الإ�رصائيلي اجلوي اأ�سفر عن ا�ست�سهاد اأ�رصة 
وعجوز  وطفالن  امراأة  هم  اآخرين  اأربعة  وجرح  وطفلن  واأم  اأب  من 
اإ�سافة اإلى تدمري ثالثة منازل للمواطنن على الطرف الغربي ملدينة 

حماة.
الرو�سي �سريغي لفروف تقدمي بالده  اأكد وزير اخلارجية  من جهته 
التي  التهديدات  حول  الإ�رصائيلي  الحتالل  كيان  حلكومة  مقرتحات 
على  مو�سكو  لتعمل  ال�سورية  الرا�سي  على  وجودها  اأبيب  تل  تزعم 
حتييد هذه التهديدات وتتكفل مبعاجلتها كي ل تكون �سورية �ساحة 

لل�رصاعات الإقليمية.

اأقال رئي�س الوزراء م�سطفى الكاظمي 
من  وع�سكرية  اأمنية  قيادات  خم�س 
التفجريين  خلفية  على  منا�سبهم 
�سباح  ه��زا  اللذين  الن��ت��ح��اري��ن 
و�سط  مكتظا  �سعبيا  �سوقا  اخلمي�س 
بغداد، يف هجوم اأوقع اأكرب عدد من 
ال�سحايا يف العا�سمة العراقية منذ 

ثالث �سنوات.
تروؤ�سه  خ��الل  الكاظمي  وت��وّع��د 
الأمنية  للقيادات  طارئا  اجتماعا 
وال�ستخبارية يف مقر قيادة عمليات 
بغداد، باأن يكون الرد على الهجوم 
موجهًا  ومزلزل،  قا�سيا  امل��زدوج 
اأمن  الأمنية حلفظ  القوات  با�ستنفار 

املواطن. 
وذكر بيان حكومي، اأن الكاظمي اأمر 
للوقوف  الفور،  على  حتقيق  بفتح 
اأ���س��ب��اب ح���دوث ه��ذا اخل��رق  على 
الإرهابية  اخلاليا  ومالحقة  الأمني، 
الإره��اب��ي��ن  م���رور  �سهلت  ال��ت��ي 

وارتكابهم جرميتهم النكراء.
ويف �سياق مت�سل، اأعلن تنظيم داع�س 
الهجوم  عن  م�سوؤوليته  الإره��اب��ي، 
ع مئات العراقين  النتحاري، فيما �سَيّ
التفجري املزدوج، يف  عددا من قتلى 
حن قال املدير العام للدفاع املدين 
اإح�ساء  اإن  �سلمان  كاظم  العراق  يف 

ال�سحايا ما زال م�ستمرا.
وزي��ر  ق��ال  مت�سل،  �سعيد  وع��ل��ى 
اإن  ح�سن  فوؤاد  العراقي  اخلارجية 
على  يوؤثر  الإقليمي  التوتر  ا�ستمرار 

العراقي،  الداخلي  الأمني  الو�سع 
واإن بالده ل ميكنها وحدها اأن تواجه 
دعم  اإلى  انها حتتاج  اإل  التوترات، 

خارجي.
الأم��ن��ي  ال��و���س��ع  اإن  ح�سن  وق���ال 
املنطقة  دول  من  دولة  لأي  الأحادي 
بحاجة  الدول  هذه  واإن  حال،  لي�س 
اإلى و�سع اأمني م�سرتك، واأ�ساف اأن 
حتقيق هذا الأمر يتطلب وجود عالقة 
م�ساكل  اأي  واأّن  ال��دول،  جميع  بن 

ميكن حلها عرب احلوار.
بدورها، ك�سفت جلنة الأمن والدفاع 
قدرات  تطوير  اأهمية  عن  النيابية 
م�سرية  القتالية،  العراقي  اجلي�س 
م�ساعدة  اإلى  بحاجة  البالد  اأن  اإلى 
الوقت  يف  ال��دويل  التحالف  ق��وات 

احلايل.
وال��دف��اع  الأم���ن  جلنة  ع�سو  وق��ال 
�سيا�سة  اإن  عبيد  �سعران  النيابية 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ريك��ي��ة 
الرئي�س  ك��ان  ���س��واء  واح���دة،  ه��ي 
متوقعًا  جمهوريًا،  اأم  دميقراطيًا 
يف  جوهرية  تغيريات  ح�سول  عدم 
ال�سنوات  خالل  الأمريكية  ال�سيا�سة 

الأربع املقبلة. 
الع�سكرية  التفاقيات  اأن  واأو�سح 
من  م�ستمرة،  ووا�سنطن  بغداد  بن 
والت�سليح  امل�سرتك  التعاون  حيث 
اللوج�ستية  والأم����ور  والتجهيز 
اإلى  بحاجة  العراق  واأن  الأخ��رى، 
ال�ست�سارة واملعلومات ال�ستخبارية 

ال��دويل،  التحالف  من  وامل�ساعدة 
والدفاع  اجلوية  القوة  اأن  اإلى  لفتًا 
القطاعات  اأ�سعف  يزالن  ل  اجلوي 

يف القوات الأمنية العراقية.
بدوره، �سجب بابا الفاتيكان فران�سي�س 
»التفجريين الرهابين« اللذين �رصبا 
الرئي�س  معزيا  العراقية  العا�سمة 
العراقي واأ�رص ال�سحايا من املدنين 

ورجال ال�سعاف.
البابا  ان  بيان  يف  الفاتيكان  وذكر 
وزرائه  رئي�س  وقعها  برقية  عرب يف 
الى  ب��ارول��ن  بيرتو  ال��ك��اردي��ن��ال 

عن  �سالح  برهم  العراقي  الرئي�س 
الوح�سي  العمل  ازاء  احلزن  »عميق 
ا�ستمرار  ال��ى  متطلعا  بغداد  و�سط 
اجلميع يف العمل للتغلب على العنف 

عرب التاآخي والت�سامن وال�سالم«.
يف  الفاتيكان  وزراء  رئي�س  وق��ال 
الربقية »يف الوقت الذي ي�سجب هذا 
العمل الوح�سي الذي ل معنى له فاإن 
البابا يوا�سي ال�سحايا الذين �سقطوا 
وعائالتهم وي�سلي من اجل اجلرحى 
داع��ي��ا باخلري  ال���ط���وارئ  وط��اق��م 

والربكة للعراق و�سعبه«.
ومن املقرر ان يقوم البابا فران�سي�س 
من  اخلام�س  يف  ال��ع��راق  ب��زي��ارة 
رعوية  رحلة  اول  يف  املقبل  مار�س 
له خارج ايطاليا منذ اندلع جائحة 

»كورونا امل�ستجد - كوفيد 19«.
»باأ�سد  املتحدة  الوليات  دانت  كما 
التفجريين  املمكنة«  ال��ع��ب��ارات 
بغداد  وقعا يف  اللذين  »الإرهابين« 
مقتل  عن  واأ�سفرا  اخلمي�س  اليوم 

واإ�سابة الع�رصات.
وو���س��ف ال��ق��ائ��م ب��اأع��م��ال وزي��ر 
�سميث  دانيال  الأمريكي  اخلارجية 
كانا  باأنهما  التفجريين  بيان  يف 
وتذكري  �رصيرة  جماعي  قتل  »اأعمال 
حياة  يهدد  يزال  ل  الذي  بالإرهاب 

العراقين الأبرياء«.
واأع�����رب ���س��م��ي��ث ع���ن ال��ت��ع��ازي 
بال�سفاء  واآماله  ال�سحايا  لعائالت 

للجرحى. العاجل 

قال وزير الداخلية اللبناين حممد 
عن  �سدر  ال��ذي  القرار  اإن  فهمي 
بتمديد  للدفاع  الأعلى  املجل�س 
ف��رتة الق��ف��ال ال��ك��ام��ل ه��و اأم��ر 
وباء  انت�سار  لح��ت��واء  ���رصوري 

كورونا.
الأم���ن  ق���وى  اأن  ال��وزي��ر  واأك����د 
يف  الت�سدد  �ستوا�سل  الداخلي 

على  امليدانية  التدابري  تطبيق 
الر�س من اأجل جَلم اأي خمالفات 
لن  اأن��ه  على  م�سددا  حت�سل،  قد 
يكون هناك اأي َتراخ يف الإجراءات 

مهما طالت مدة الغالق.
 واأو�سح اّن ن�سبة التقيد بالقفال 
ج��دا،  مرتفعة  ت���زال  ل  ال��ت��ام 
امل��ن��اط��ق  ب��ع�����س  يف  ب��ل��غ��ت  اإذ 

يعود  اإيجابي  ام��ر  وه��ذا   ،%95
ب��ال��درج��ة الأول�����ى ال���ى خ��وف 
النا�س بعد تف�سي الوباء وامتالء 
اقتناع  الى  ولي�س  امل�ست�سفيات 
انه  علمًا  القفال،  باأهمية  طوعي 
لو ح�سل جتاوب اإرادي وا�سع مع 
قرارات الغالق ال�سابقة ملا و�سل 

الو�سع اإلى ما هو عليه الآن.

• اقفال تام

السعودية علقت عمل موظفي 
هيئة التفاوض السورية

»الجهاد اإلسالمي« تطالب بحماية األسرى في سجون االحتالل

اشتية يدعو العالم إلدانة إرهاب المستوطنين

تصريحات رئيس حركة النهضة تثير غضب التونسيين

الدوحة تحتفي بعلمي السعودية ومصر

التفاو�س  هيئة  موظفي  عمل  ال�سعودية  عّلقت 
ال�سهر  نهاية  م��ن  ب��دءا  الريا�س  يف  ال�سورية 
احلايل، وذلك و�سط خالفات �سمن الهيئة املكونة 

من جمموعة قوى معار�سة �سورية.
ال�سعودية  اخلارجية  وزارة  وجهته  كتاب  وح�سب 

ال�سورية،  املعار�سة  لقوى  التفاو�س  هيئة  اإلى 
فاإن القرار ياأتي على �سوء ا�ستمرار تعطيل اأعمال 
هيئة التفاو�س واأو�سحت الوزارة اأن قرار التعليق 
وذلك  اأعمالها  الهيئة  ا�ستئناف  حلن  �سيتوا�سل 

ح�سب �سورة متداولة عن الكتاب.

�سورى  جمل�س  رئي�س  بها  لّوح  ت�رصيحات  اأثارت 
باللجوء  الهاروين،  عبدالكرمي  النه�سة  حركة 
الآخذة  الحتجاجات  ملواجهة  احلركة  اأبناء  اإلى 
لدى  غا�سبة  فعل  ردود  والنت�سار،  التو�سع  يف 
اخللفية  ذات  للحركة  وات��ه��ام��ات  ال�سيا�سين 
الإخوانية باأنها مل تغادر بعد مربع ثقافة الدولة 
املوازية واجلهاز ال�رصي واللجوء اإلى امليلي�سيات 
لفر�س �سيطرتها على البالد بعد ف�سلها يف احلكم 

طيلة ع�رص �سنوات.
واإعالمية  وحقوقية  �سيا�سية  �سخ�سيات  وطالبت 

ورئي�س  التون�سي  الرئي�س  الر�سمية  اجلهات 
ال�رصيع  بالتحرك  الداخلية،  ووزي��ر  احلكومة، 
مع  تتنافى  التي  الت�رصيحات  هذه  رف�س  لإع��الن 

القانون والد�ستور وتهدد وحدة املوؤ�س�سات.
وي�سري مراقبون اإلى اأن جتارب الإ�سالمين العرب 
تظهر كيف اأن بع�س الف�سائل واملجموعات ت�سعى 
لتنفيذ  موازية  وع�سكرية  اأمنية  اأجهزة  خلق  اإلى 
خططها، وهو ما يهدد ب�رصاع دموي مع املوؤ�س�سات 
يف  هذا  ح�سل  وقد  الر�سمية،  والع�سكرية  الأمنية 

اأكرث من دولة خا�سة يف م�رص و�سورية.

العربية  اململكة  اأع��الم  ُرفعت 
مباين  ف��وق  وم�رص  ال�سعودية 
ال���دوح���ة،  يف  ���س��ف��ارت��ي��ه��م��ا 
العالقات  با�ستئناف  اإي��ذان��ًا 
قمة  بعد  قطر  مع  الدبلوما�سية 
العال يف ال�سعودية يف اخلام�س 
والتي  احل��ايل،  يناير  �سهر  من 

اأنهت الأزمة اخلليجية.
مواقع  على  نا�سطون  وت���داول 
مقاطع  الجتماعي  التوا�سل 
ال�سعودي  العلم  لرفع  م�سورة 
فوق مبنى ال�سفارة املغلقة منذ 
 ،2017 اخلام�س من يونيو عام 

يرفرف  امل�رصي  للعلم  واأخ��رى 
فوق مبنى ال�سفارة امل�رصية بدًل 
من العلم اليوناين، حيث كانت 
ال�سفارة اليونانية تقوم بتمثيل 
امل�سالح امل�رصية يف قطر بعد 
الدبلوما�سية  العالقات  قطع 

بينهما، طوال فرتة املقاطعة.
وكان وزير اخلارجية ال�سعودي 
الأمري في�سل بن فرحان، اأعلن اأن 
اململكة �ستعيد فتح �سفارتها يف 

الدوحة خالل اأيام.
�سعوديا  فنيا  فريقا  اأن  واأ�ساف 
لفتح  ال���دوح���ة  يف  ي��ت��واج��د 

جميع  اأن  م��وؤك��دا  ال�����س��ف��ارة، 
اأهمية  على  متفقة  الأربع  الدول 
اإ�سارة  يف  قطر،  مع  امل�ساحلة 
اإلى ال�سعودية والإمارات وم�رص 

والبحرين. 
وكان وزير اخلارجية ال�سعودي 
قد قال، ال�سبت املا�سي، تعليقا 
عن اإعادة فتح �سفارتي البلدين، 
لوجي�ستية،  م�ساألة  جمرد  اإنها 
العالقات  كامل  ا�ستعادة  و�ستتم 
الدبلوما�سية مع قطر، واإن بيان 
العال �سينعك�س اإيجابا على دور 

جمل�س التعاون اخلليجي.

• م�صطفى الكاظمي

• الدفاعات ال�صورية تواجه العدوان

لبنان: 95% نسبة االلتزام
باإلقفال التام

جولة جديدة من الحوار بدأت في المغرب

األمم المتحدة تطالب بتشكيل 
حكومة موحدة في ليبيا

يف  املتحدة  الأم���م  بعثة  ق��ال��ت 
لقيادة  الرت�سيحات  اإن  ليبيا، 
جديدة  موحدة  انتقالية  حكومة 
يجب اأن تتم يف غ�سون اأ�سبوع واأن 
املر�سحن  على  الت�سويت  يجري 

يف اأوائل فرباير.
واأف����ادت الأم���م امل��ت��ح��دة ب��اأن 
على  �سي�سوتون  احلوار  اأع�ساء 
القيادية  للمنا�سب  املر�سحن 
�سوي�رصا  يف  اجلديدة  للحكومة 
يف الفرتة من الأول اإلى اخلام�س 

من فرباير.
وبعد جدل على مدى اأ�سابيع، اتفق 
امل�ساركون يف احلوار هذا الأ�سبوع 
على قواعد لختيار جمل�س رئا�سي 
ورئي�س  اأع�ساء  ثالثة  من  جديد 
التي  الفرتة  وزراء لالإ�رصاف على 

ت�سبق النتخابات.
اإلى ذلك، ا�ست�ساف املغرب اأم�س 
الليبي،  جولة جديدة من احلوار 
ميثالن  وف��دي��ن  مب�ساركة  وذل��ك 
وجمل�س  للدولة  الأعلى  املجل�س 
بوزنيقة  م��دي��ن��ة  يف  ال���ن���واب، 
وقد  الرباط،  العا�صمة  جنوبي 
ال�سيادية  املنا�سب  وفدان  بحث 
امل���ادة  يف  عليها  املن�سو�س 
اخل��ام�����س��ة ع�����رصة م���ن ات��ف��اق 

ال�سخريات.

وتاأتي اجلولة اجلديدة من احلوار 
الليبي بعد اأكرث من �سهر على عقد 
طنجة  مدينة  يف  تن�سيقي  اجتماع 
على  بالتفاق  انتهى  املغربية، 
م�سغرة  عمل  جمموعة  ت�سكيل 
ل���س��ت��ك��م��ال الآل���ي���ات وت��وزي��ع 
مت  التي  ال�سيادية،  املنا�سب 
اإقرارها يف جل�سات احلوار الليبي 
كيفية  يف  والنظر  بوزنيقة،  يف 
ل  تو�سّ التي  التفاهمات  تنفيذ 
الفرتة  خ��الل  املجل�سان  اإليها 

املا�سية.

املجل�س  رئي�س  طالب  ب���دوره، 
الرئا�سي بحكومة الوفاق الليبية 
فائز ال�رصاج، خالل خطاب ر�سمي 
وجهه اإلى الأمم املتحدة وجمل�س 
بدعم  ط��ال��ب  ال�����دويل،  الأم����ن 
الرئا�سية  العامة  النتخابات 
يف  عقدها  املقرر  والربملانية 
الرابع والع�رصين من دي�سمرب يف 

ليبيا.
حكومة  خارجية  وزارة  وقالت 
اإن هذه  الوفاق الليبية يف بيان، 
لإرادة  ا�ستجابة  ج��اءت  اخلطوة 
اإليه  الليبين، ووفقا ملا تو�سل 
ملتقى احلوار ال�سيا�سي الليبي يف 

تون�س.
توجه  ال�رصاج  اأن  البيان  واأ�ساف 
من  قرار  اإ�سدار  بطلب  ر�سالته  يف 
العملية  هذه  لدعم  الأم��ن  جمل�س 
يف التاريخ املحدد ومنح تفوي�س 
للبعثة الأممية لدى ليبيا لدعمها 
لها  الالزمة  الإمكانات  وتوفري 
لتقدمي امل�ساعدة التقنية والفنية 
الالزمة  التاأمن  �سبل  ودرا���س��ة 
جميع  يف  ال�ستحقاق  هذا  لتنفيذ 
خالل  املراقبة  وتوفري  مراحله، 
وحتى  النتخابية  العملية  �سري 
النتائج  واعتماد  منها  النتهاء 

النهائية.

• فايز ال�رساج

• مواجهة الحتالل
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خارجيات
زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ: مهلة أسبوعين لمحاكمة ترامب

شخصيات إسالمية أميركية وعالمية تشيد بسلوك بايدن

»األوروبي«: الوضع الصحي خطير جداً الصين: 103 إصابات جديدة بكورونا

األمم المتحدة: معاهدة حظر 
األسلحة النووية دخلت حيز التنفيذ

تباطؤ حملة التطعيم في إيطاليا بسبب 
تقليص »فايزر« إلمدادات لقاحها

�إن  قالت �للجنة �لوطنية لل�صحة يف �ل�صني �م�س 
�لرب �لرئي�صي �صجل 103 �إ�صابات جديدة بفريو�س 
�ليوم  يف  �إ�صابة   144 من  هبوطا  وذلك  كورونا، 

�ل�صابق. 
�لإ�صابات  من   94 �أن  بيان  يف  �للجنة  وذك��رت 
عدد  �رتفع  فيما  حملية،  عدوى  حالت  �جلديدة 

�أعر��س، و�لتي ل تعتربها  �لإ�صابة دون  حالت 
يف   113 من   119 �إلى  موؤكدة،  �إ�صابات  �ل�صني 
�لإ�صابات �ملوؤكدة  �إجمايل  �ل�صابق، وبلغ  �ليوم 
�ل�صيني  �لرئي�صي  �ل��رب  يف   19 كوفيد  مبر�س 
�لوفيات دون  �إجمايل  بينما ظل  88804 حالت، 

.4635 تغيري عند 

حظر  معاهدة  �إن  �ملتحدة  �لأم��م  منظمة  قالت 
�لأ�صلحة �لنووية دخلت �أم�س حيز �لتنفيذ، بعد �أن 

و�صل عدد �لأطر�ف �لتي وقعتها �إلى 50  دولة.
و�أ�صار �لأمني �لعام للأمم �ملتحدة �أنطونيو غوتريي�س 
يف بيان �م�س �إلى �أن  �لأ�صلحة �لنووية ت�صكل خماطر 
متز�يدة، و�أ�صاف �أنه يجب �لق�صاء عليها ب�صكل عاجل 
من �أجل منع �لتد�عيات �لكارثية على �لب�رش و�لبيئة 
يف حال ��صتخد�مها، وكرر غوتريي�س �لدو�فع �لتي 
�لنووية،  �لأ�صلحة  لإلغاء  �لدولية  �حلملة  قدمتها 
�لتي فازت بجائزة نوبل لل�صلم عام 2017 حل�صد 
�لدعم ملعاهدة حظر �لأ�صلحة �لنووية ولفت �لنتباه 

�إلى فظاعة �حلرب �لنووية.
�إلى ذلك، تبنت �جلمعية �لعامة للأمم �ملتحدة، 
بالإجماع قر�رً� يدعو �إلى ثقافة �ل�صلم و�لت�صامح 

حلماية �لأماكن �لدينية.
ويطالب �لن�س �لذي قدمته �ل�صعودية �لتي تخطط 
لتنظيم موؤمتر عاملي لدعم هذ� �لهدف، �ملجتمع 
على  �حل��و�ر  لت�صجيع  جهوده  مب�صاعفة  �ل��دويل 
�ل�صعيد �لعاملي و�لرتويج على جميع �مل�صتويات 
�حرت�م  على  �لقائمة  و�ل�صلم  �لت�صامح  لثقافة 

حقوق �لإن�صان وتنوع �لأديان و�ملعتقد�ت.
وقال �ل�صفري �ل�صعودي لدى �لأمم �ملتحدة عبد�لله 
مر�فق  عن  عبارة  �لدينية  �ملو�قع  �إن  �ملعلمي 
�لجتماعي  و�لن�صيج  �لتاريخ  متثل  لل�صلم، 
�ملو�قع  هذه  �أن  �ملوؤمل  من  �أنه  م�صيفًا  للأفر�د، 
م�صاجد  كانت  �صو�ء  مدمرة  �أو  مهددة  �لدينية 
�أماكن  من  وغريها  م�صيحية  كنائ�س  �أو  �إ�صلمية 

�لعبادة، منددً� باأي �عتد�ء يطالها.

�أعلن مفو�س �حلكومة �لإيطالية حلالة وباء كورونا 
�أنه نتيجة للتقلي�س �لذي طر�أ على �مد�د�ت لقاحات 
فايزر- بيونتيك �نخف�س �لتطعيم باإيطاليا من 80 

�ألف �صخ�س يف �ملتو�صط يوميا، �إلى 28 �ألفا.
�صحايف  موؤمتر  يف  �أرك���وري،  دومينيكو  و�أ���ص��ار 
�أن  �إلى  و�حتو�ئه،  �لوباء  مكافحة  �أن�صطة  لتقييم 
�إلى  يرجع  �لوطنية  �لتطعيم  حملة  يف  »�لتباطوؤ 
�ملخازن  يف  �للزمة  بالكميات  �لحتفاظ  �رشورة 
�ل�صابق  يف  تلقو�  للذين  �لثانية  �جلرعة  حلقن 

�جلرعة �لأولى من عقار فايزر«.
»�ل�رشكة  ف���اإن  �لإي��ط��ال��ي��ة،  �ل�صلطات  ووف���ق 
�لأمريكية-�لأملانية »فايزر- بيونتيك« تعهدت باأن 

�إمد�د�ت �للقاح �صتعود �إلى �لكميات �ملتفق عليها 
بدء� من �لأ�صبوع �حلايل، و�لتي تقدر ب�470 �ألف 

جرعة �أ�صبوعيا«.
وكانت �إيطاليا قد �أعلنت �أن حملة �لتطعيم، �أغلبها 
مليون   1.2 �صملت  �للقاح،  من  �لأولى  باجلرعات 

�صخ�س.
و�جهت  قد  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  وكانت 
�ل�صحة  وز�رة  �أعلنت  حيث  ذ�ت��ه��ا،  �مل�صكلة 
جدولة  �إعادة  �حتمال  عن  يومني  قبل  �ل�صعودية 
من  �لأولى  �جلرعة  لأخذ  للم�صجلني  �للقاح  تلقي 
يف  �ملنتجة  �ل�رشكة  تاأخر  ب�صب  »فايزر«،  لقاح 

توريده.

�إلى جتّنب  �لأوروبي  �لّتاد  دعا 
دوله  بني  �ل�رشوري  غري  �ل�صفر 
�ملتحّورة  �لن�صخ  خطر  ملو�جهة 
�مل�صتجّد،  كورونا  فريو�س  من 
�ل�صّحي  �ل��و���ص��ع  �أّن  م��ع��ت��ربً� 
خطري جّدً�، وذلك يف ختام قّمته 
عِقدت  �لتي  و�لع�رشين  �ل�صابعة 
�لفيديو  تقنّية  ع��رب  �خلمي�س 

كونفر��س.
فرن�صا  �أعلنت  ذلك،  �أعقاب  ويف 
�لأحد  من  �عتبارً�  �صتفر�س  �أّنها 
�أوروّبية  على �مل�صافرين من دول 
�أُخرى تقدمي �ختبار �صلبي لكوفيد 
19 »بي �صي �آر« يتّم �إج��ر�وؤه قبل 
دخول  من  �صاعة  و�صبعني  �ثنتني 
�سُيطّبق  �ششرط  وهششو  اأرا�سيها، 
�ل�صفر  با�صتثناء  �جلميع،  على 
��صتثناء  �صيتّم  �أّنه  �أي  �لأ�صا�صي، 
على  �لرّبي  و�لنقل  �حلدود  عّمال 

وجه �خل�صو�س من هذ� �لإجر�ء.
ودّقت رئي�صة �ملفّو�صية �لأوروّبية 
ناقو�س  ليني  دير  فون  �أور�صول 
حيال  �ل��ق��ّم��ة،  خ���لل  �خل��ط��ر 
للغاية  �خلطري  �ل�صّحي  �لو�صع 
يف  كورونا  وباء  به  ت�صّبب  �لذي 

كّل �أوروبا.

�إ���ص��لم��ي��ة  �صخ�صيات  �أع���رب���ت 
�رتياحها  عن  وعاملية  �أمريكية 
للجانب �لديني يف حياة و�صلوك 
جو  �جلديد  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س 
بايدن، وبد� �أن �لتنظيم �لعاملي 
ل���لإخ���و�ن �مل�����ص��ل��م��ني جت���اوز 
خلل  م��ن  �لتقليدية  تفظاته 
�ل�صيا�صي  ومو�قف  كلم  ترجيح 
مروجا  �صار  �لذي  �لدعوي  علي 
�جلديد  �لأمريكي  �لرئي�س  لورع 

جو بايدن.
و�أعرب �أمني عام �لتاد �لعاملي 
�لقره  علي  �مل�صلمني،  لعلماء 
�صماه  مل��ا  تقديره  ع��ن  د�غ���ي، 
�لبعد �لديني يف �صخ�صية بايدن، 
وقال �لقره د�غي يف تدوينة على 
في�صبوك �إنه يف �لوليات �ملتحدة 
حياته  ب��اي��دن  �لرئي�س  ي��ب��د�أ 
كني�صة  يف  ب��ق��د����س  �لرئا�صية 
وتتخلل  �لإجن��ي��ل  على  ويق�صم 

�حلفل كلمة �لق�س ودعاء. 
وت�صاءل: ملاذ� يقتدي �لعلمانيون 
و�لإ�صلمية  �لعربية  �لبلد  يف 
مب��ظ��اه��ر �لإحل�����اد و�ل��ق�����ص��ور 
�لأخلقي ومهاجمة �لدين �لإ�صلمي 
هوية  ي��ح��رتم��ون  ول  ورم����وزه 
ومقد�صاتهم  �جلمعية  �صعوبهم 

�لدينية؟
�أم��ريك��ي، ل ين�س  �إع���لم  ووف��ق 
د�صتور �لوليات �ملتحدة على �أد�ء 
�لروؤ�صاء �ليمني على كتاب ديني.

وكّلف �لرئي�س �لأمريكي جو بايدن 
بدر��صة  �ل���ص��ت��خ��ب��ار�ت  �أج��ه��زة 
و��صنطن  تعتقد  �لتي  �لق�صايا 
مثل  فيها،  لرو�صيا  دور  بوجود 
و�لت�صميم  �ل�صيرب�نية  �لهجمات 

�مل��ف��رت���س ل��ل��م��دون �ل��رو���ص��ي 
�أليك�صي نافالني.

�لبيت  با�صم  �ملتحدثة  وق��ال��ت 
�لأبي�س جني ب�صاكي خلل موؤمتر 
بايدن  �لرئي�س  �إن  لها،  �صحايف 
باإجر�ء  �ل�صتخبار�ت  �أجهزة  كّلف 
�ل�صيرب�ين  للهجوم  �صامل  تليل 
على �رشكة »�صولر ويند« و�لتدخل 
 ،2020 �نتخابات  يف  �لرو�صي 
و��صتخد�م �ل�صلح �لكيمياوي �صد 
�أليك�صي نافالني  زعيم �ملعار�صة 
قتل  مقابل  �ملفرت�صة  و�ملكافاآت 

جنود �أمريكيني.

�أن  من  �لرغم  على  �أن��ه  و�أ�صافت 
مع  �صتتعامل  �ملتحدة  �لوليات 
�مل�صالح  تفعيل  على  رو���ص��ي��ا 
�صتحا�صبها  �أنها  �إل  �لأمريكية، 

على �أعمالها غري �ملنا�صبة.
بايدن،  يعتزم  ذلك  غ�صون  ويف 
�أجل  �إلى رو�صيا من  تقدمي �قرت�ح 
�لأ�صلحة  من  �حلد  معاهدة  متديد 
�لتي  �جل��دي��دة  �ل�صرت�تيجية 
�إلى  �ملقبل،  فرب�ير  يف  تنتهي 

خم�س �صنو�ت �إ�صافية.
ونقلت و�صائل �إعلمية عن م�صوؤول 
�لأمن  م�صت�صار  �إن  قوله  �أمريكي، 

�صيقدم  �صوليفان،  جاك  �لقومي 
�إلى �ل�صفري �لرو�صي لدى و��صنطن 
�أن���ات���ويل �أن��ط��ون��وف، �ق���رت�ح 
معاهدة  متديد  بايدن  �لرئي�س 
�ل�صرت�تيجية  �لأ�صلحة  من  �حلد 

�جلديدة .
متديد  �أن  �إل��ى  تقارير  وت�صري 
»نيو   با�صم  �ملعروفة  �ملعاهدة 
�لرئي�س  �أع��ل��ن  �ل��ت��ي  ���ص��ت��ارت« 
�ل�صابق دونالد تر�مب معار�صتها 
�أن  �صاأنها  من  متديدها،  ورف�س 
�صمال  حلف  على  �لرتياح  تبعث 

�لأطل�صي ورو�صيا على حد �صو�ء.

ودعا زعيم �جلمهوريني يف جمل�س 
�ل�صيوخ �لأمريكي ميت�س ماكونيل، 
�ل�صابق دونالد  �لرئي�س  �إلى منح 
لي�صتعد  �أ�صبوعني  مهلة  تر�مب 
بتهمة  �ملجل�س  �أم��ام  ملحاكمته 

�لتحري�س على �لع�صيان.
هذ�  وجه  �أنه  ماكونيل،  و�أ�صاف 
�لدميقر�طيني  زعيم  �إلى  �ملقرتح 

يف جمل�س �ل�صيوخ ت�صاك �صومر.
حكم  من  �لأول��ى  هي  �صابقة  ويف 
�جلمهورية  �لنائبة  �أوفت  بايدن، 
جورجيا،  ولي���ة  ع��ن  �جل��دي��دة 
بوعدها  غرين،  تيلور  مارغوري 

�لرئي�س  لعزل  م��ق��الت  بتقدمي 
�لرغم  على  بايدن،  جو  �لأمريكي 
من �أن �لرجل مل مي�س �صوى ب�صعة 

�أيام يف �لبيت �لأبي�س.
�لرئي�س  �أعلن  �آخر  �صعيد  وعلى 
�لأ�صخا�س  ك��ل  �إل���ز�م  �لأم��ريك��ي 
�لوليات  �أر��صي  �إل��ى  �لقادمني 
�ملتحدة جو� باخل�صوع �إلى حجر 
مكافحة  �إج��ر�ء�ت  �إطار  �صحي يف 

فريو�س كورونا.
ظهور  ظل  يف  �إن��ه  بايدن،  وق��ال 
يتم  للفريو�س  ج��دي��دة  ���ص��للت 
�إج���ر�ء�ت  �صُتفر�س  �كت�صافها، 

�ل��ذي��ن  ه����وؤلء  تخ�س  ج��دي��دة 
ي�صلون �إلى �لوليات �ملتحدة من 
�إلى  �إ�صافة  جو�،  �لأخرى  �لدول 
على  م�صدد�  �لكمامات،  �رت��د�ء 
قادم  �صخ�س  �أي  على  �صيكون  �أنه 
�إج��ر�ء  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �إل��ى 
 ، �ل��ط��ائ��رة  رك��وب��ه  قبل  فح�س 
وكذلك �خل�صوع حلجر �صحي بعد 
�أن  �أكد  كما  �أمريكا،  �إلى  و�صوله 
�خلا�صة  �ملتطلبات  متدد  �إد�رته 
�ل�صفر  خلل  �لكمامات  بارتد�ء 
بو��صطة  �لأمريكية  �لوليات  بني 
�لقطار�ت و�لطائر�ت و�حلافلت.

فاوت�صي،  �أنتوين  قال  وب��دوره 
ك��ب��ري م�����ص��ت�����ص��اري �ل��رئ��ي�����س 
�ملجال  يف  بايدن  جو  �لأمريكي 
ك��ورون��ا  �صللة  �إن  �ل�صحي، 
جنوب  يف  �ملكت�صفة  �جل��دي��دة 
نظريتها  من  �أكرث  مقلقة  �أفريقيا 
بريطانيا،  يف  ر���ص��دت  �ل��ت��ي 
�ل�صللة  �أن  فاوت�صي  و�أ���ص��اف 
توجد  بريطانيا  يف  �ملكت�صفة 
على  �أمريكية  ولية  ع�رشين  يف 
�جلديدة  �ل�صللت  و�أن  �لأق��ل، 
�لتعامل  وي��ج��ب  د�ئ��م��ا  تظهر 
�أن  �إلى  ،لفتا  جديد  بحذر  معها 
فريو�صا مثل كورونا يتغري ب�صكل 
يوؤثر  ل  �لتحور  ومعظم  د�ئ��م 
�صدد  كما  �للقاح،  فعالية  على 
م�صاعفة  ���رشورة  على  فاوت�صي 
�إنتاج �للقاحات ملكافحة توير 
�إل��ى  م�صري�  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س 
�ل�صطر�ر  مت  �إذ�  بد�ئل  هناك  �أن 
لتعديل �للقاحات، لكن �إلى �لآن 
يبدو �أن �للقاحات �صتكون فعالة 

�ل�صللت �جلديدة. �صد 

• دونالد ترامب • جو بايدن

• فرن�صا تعاين من الو�صع ال�صحي

• جتدد معاناة ال�صني من اإ�صابات كورونا

• ا�صلحة نووية �صينية

• »فايزر« تتباطاأ يف اإمداد اإيطاليا باللقاح

أردوغان يهدد 
بشن هجوم 

شمال العراق
رجب  �لرتكي  �لرئي�س  علق 
طيب �أردوغان على �إخر�ج من 
من  ب���»�لإره��اب��ي��ني«  و�صفهم 
�صنجار �صمال �لعر�ق، قائل: 
د�ئما  �أقولها  ع��ب��ارة  »ل��دي 
ذ�ت  غرة  حني  على  ناأتي  قد 

ليلة«.
ويف ت�رشيحات لل�صحافيني، 
�أكد �أن بلده قد تتدخل بنف�صها 
�إرهابيي  �إخ���ر�ج  �أج��ل  »م��ن 
ق�صاء  من  كا  كا  بي  منظمة 

�صنجار �صمايل �لعر�ق«.

مطالبات بـ»اإلفراج 
الفوري« عن 

المعارض نافالني 
�ملجل�س  رئ��ي�����س  �أع���ل���ن   
�أنه  مي�صال  �صارل  �لأوروب��ي 
�لرو�صي  بالرئي�س  �ت�صل 
ليطالبه  ب��وت��ني  ف��لدمي��ري 
ب����»�لإف���ر�ج �ل���ف���وري« عن 
نافالني  �أليك�صي  �ملعار�س 
�ملا�صي،  �لأحد  �أوقف  �لذي 
مقررة  تظاهر�ت  قبل  وذل��ك 

�ليوم يف مو�صكو. 
�لأوروب���ي  �مل�صوؤول  و�أب��ل��غ 
�ل�صديد«  ب��»�لقلق  بوتني 
�لأوروبي  �لتاد  جانب  من 
ودعا  �ملعار�س،  و�صع  �إز�ء 
وغري  �لكامل  »�لح��رت�م  �إلى 
بح�سب  حلقوقه«،  امل�روط 
بيان ن�رش بعد �ملكاملة بني 

�لرجلني.
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رياضيـــة
شؤون

اأحمد اإبراهيم مدافع دويل من طراز عال، جنح يف 
وبات  الأخييرة  بالفرتة  العربي  مع  الأنظار  لفت 
منتخب  توليفة  يف  املهمة  اخليارات  من  واحييدا 

الكويت.
اخلربة  وعنا�رص  الرهان  فر�سان  اأحييد  اإبراهيم 
اجلمهور  عليها  يراهن  التي  الأخ�رص  كتيبة  يف 
العرباوي ل�ستعادة لقب الدوري الغائب، ل�سيما 
بعد جناحهم يف اقتنا�س لقب كاأ�س الأمر باملو�سم 

املا�سي.
ويف  حواره ك�سف اإبراهيم عن �رص تاألقه وطموحاته 

بالفرتة القادمة مع العربي واملنتخب.
• ما �رص التاألق مع العربي يف الفرتة املا�سية؟

اللهم لك احلمد كل لعب مع التقدم بالعمر عليه 
الهتمام بنف�سه ب�سكل اأكرب من خالل نظام مقنن يف 
التفوق  مينحك  ذلك  وكل  والنوم  والأكل  التدريب 

يف كرة القدم.
• هل ينطبق ذلك على الالعبني الكبار فقط؟

الالعبون  حتى  ولكن  فقط  الكبار  اأق�سد  ل 
اأ�سا�س  لأن  ذلك  تطبيق  عليهم  ال�سغار 
بكافة  والهتمام  اللتزام  القدم  كرة 
الالعب  على  يحافظ  ما  وهو  اجلوانب 

وي�ساعد يف تطوره.
العربي اأنهى املو�سم املا�سي ب�سكل   •
دوري  مغاير يف  ب�سكل  ظهر  اأنه  اإل  جيد 

الت�سنيف؟
تاأثرت  منها  الأوروبييييية  حتى  الييفييرق  معظم   -
وانخف�س م�ستواها ب�سبب كورونا وما ن�ساهده على 
خر  بامل�ستوى  ثبات  عدم  من  العاملي  ال�سعيد 

دليل على ذلك.
املو�سم  بقوة يف  العودة  على  قادر  العربي  هل   •

احلايل؟

بداأنا  العربي،  على  مبكرا  احلكم  ال�سعب  من   -
وكاأ�س  الييدوري  اأمامنا  زال  وما  واحييدة  ببطولة 
وتتعدل  �ستتح�سن  الأمييور  الله  �ساء  واإن  الأميير 

بالفرتة املقبلة.
• ماذا ينق�س العربي ل�ستعادة الدوري؟

اأمور بحاجة لتعديل وجمل�س الإدارة  - هناك عدة 
له دور مهم يف اإحداث التغير وهو يعمل على ذلك 

من اأجل ا�ستعادة الدوري.
• كيف ترى تغير طريقة اللعب يف العربي ل�سيما 

بالدفاع؟
لعبنا  �سابقا  املييدرب،  بروؤية  مرهون  الأميير   -
اجلديد  وامليييدرب  الييدفيياع  يف  خما�سي  بتواجد 
يف�سل اللعب برباعي بالدفاع ونحن نحرتم روؤية 

املدرب.
•  من املحرتف الذي تتمنى تواجده بالعربي من 

حمرتيف الدوري؟
ميكنه  امل�ستوى  على  حمرتفا  هناك  اأن  اأرى  ل   -

متثيل اإ�سافة للعربي.
• ومن الالعب املحلي الذي تعتقد اأنه ميثل اإ�سافة 

لالأخ�رص؟
- اأحمد الظفري.

اأ�سرتاليا  مباراتي  كيف ترى و�سع املنتخب يف   •
والأردن؟

بالفرتة  الإعييداد  اأمييور  �سعبت  كورونا  جائحة   -
الأخرة، ولكن ن�سعى بقوة للظهور ب�سكل اإيجابي 
اأ�سرتاليا  اأمييام  الكويت  جمهور  طموح  وحتقيق 

والأردن.
• ما حظوظ الأزرق بالتاأهل؟

يبقى خو�س  ولكن  الله  بيد  والنتيجة  - احلظوظ 
ومهما  ي�ساعد  عامال  قوية  جتريبية  مباريات 
لتجهيز الأزرق ا�ستعدادا للمحطات املهمة القادمة.

ع�رصة  الثانية  اجلييوليية  ت�سهد 
اليد  لكرة  املمتاز  اليييدوري  يف 
الربعة  للفرق  م�سريني  لقاءين 
امل�ساركة فيهما، يف الول يدخل 
ال�ساملية وهو  خيطان لقاءه مع 
لالبتعاد  للفوز  ما�سة  حاجة  يف 
عن الهبوط حيث انه يحتل املركز 
العام  الرتتيب  قائمة  يف  الخر 
واملباراة  نقطتني  بر�سيد  للفرق 
فريق  اميييام  فهو  �سهلة  لي�ست 
وم�ستويات  عالية  قدرات  ميتلك 
اأقوى  مقارعة  على  ت�ساعده  فنية 
خطورة  ي�سكل  وال�سماوي  الفرق 
ملوقفه  نظرا  خيطان  على  فعلية 
هو الخر يف الدوري حيث يحتل 
نقاط   8 بر�سيد  اخلام�س  املركز 
بييرقييان  مييع  ذليييك  يف  مت�ساويا 
وال�سعود  ال�ستباك  لفك  وي�سعى 
الى مركز متقدم وال�ساملية ي�سع 
يف اعتباره ان لقاءه مع ال�ساملية 
فر�سة كبرة لتحقيق هدفه الذي 
موقفه  من  اليه كي يخرج  ي�سعى 

احلايل.
ال�سابعة  يف  الييثيياين  والييلييقيياء 
نف�س  على  دقيقة  ع�رصة  وخم�س 

اللقاء الول  انتهاء  ال�سالة عقب 
يحتل  الذي  القرين  يلتقي  حيث 
نقاط   3 بر�سيد  ال�سابع  املركز 
املركز  يحتل  الييذي  برقان  مع 
ال�ساد�س خلف ال�ساملية مبا�رصة 
نقاط   8 بر�سيد  الهييداف  بفارق 
فك  الييى  اي�سا  بييرقييان  وي�سعى 
وفريقه  ال�سماوي  مع  ال�ستباك 
لديها  جمموعة  وي�سم  متجان�س 
قوي  واداء  عالية  فردية  مهارات 
دورا  لييه  اخللفي  اخلييط  ويلعب 
كبرا يف الفوز امام فريق القرين 
الى  ي�سعد  ان  اليوم  هدفه  فيياإن 
املنطقة  ليدخل  متقدم  مييركييز 
الهبوط  �رصاع  عن  بعيدا  االمنة 
القائم الن واملباراة لي�ست �سهلة 
ان  من  الرغم  على  له  بالن�سبة 
ال�سابق  يف  نتائج  حقق  فريقه 
الت�سنيف  دوري  يف  لكنه  جيدة 
هذا  على  وظييل  م�ستواه  تييراجييع 
املمتاز  يف  يبقى  حتى  احليييال 
اجل  من  وي�سارع  يعاين  والن 
لتح�سني  الفر�سة  له  تتاح  ان 
احدى  اليوم  ومييبيياراة  او�ساعه 

هذه الفر�س.
حظي الفريق الأول لكرة القدم 
القاد�سية بحملة دعم  نادي  يف 
ريا�سية  �سخ�سيات  من  قوية 
بارزة ولعبني قدامى من جنوم 
الفريق وداعمني للملكي، وجاء 
يف مقدمتهم ال�سيخ طالل الفهد 

رئي�س جمل�س الإدارة الأ�سبق.
ووجه ال�سيخ طالل الفهد ر�سالة 
لالعبني يف اجتماع على هام�س 
»ر�سالة  قييائييال:  الييتييدريييبييات 
واحييييدة.. وييين مييا تييروحييون 
وياكم، �سنو بي�سر معاكم، ما 
معكم  اإحنا  عنكم،  نتخلى  راح 

على احللوة واملرة«.
لنطالقة  القاد�سية  وي�ستعد 
 STC املمتاز  الييدوري  م�سوار 
عقب  ا�ستثنائية  ظروف  و�سط 
فر�ض جلنة االن�ضباط باالحتاد 
لعبي  على  باجلملة  عقوبات 

واأع�ساء جمل�س اإدارة النادي.
جلهود  الييقيياد�ييسييييية  ويييفييتييقيير 
كتيبة خط و�سطه حيث فر�ست 
اأحمد  على  الإيييقيياف  عقوبة 
مباراة،   13 لالإيقاف  الظفري 
اإلى  مباريات   7 هيياين  ور�سا 
العنزي  �سلطان  غياب  جانب 

لالإ�سابة.
على  غييرامييات  فيير�ييسييت  فيما 
رئي�س  الفهد  خييالييد  ال�سيخ 
فهد  ال�سيخ  ونائبه  اليينييادي 
اإلى  الرئي�س  نائب  الفهد  طالل 
لعب  العنزي  �سلطان  جانب 

الفريق.
فرانكو  بابلو  الإ�سباين  ويعمل 
الو�سول  على  الفريق  مييدرب 
ملييبيياراة  مييثييالييييية  لتوليفة 
امل�سوار  انطالقة  يف  الفريق 
�سمن  غييدا  الفحيحيل  اأميييام 

اجلولة الأولى للم�سابقة.

• من تدريبات القاد�سية

• اأحمد اإبراهيم

• جانب من لقاء �سابق للقرين وبرقان

أحمد إبراهيم: من المبكر الحكم على العربي.. 
وأمامنا الدوري وكأس األمير

صراع الخروج من القاع 
للقرين وخيطان أمام برقان 

والسالمية في ممتاز اليد

الملكي يحظى بحملة دعم من شخصيات 
رياضية بارزة وقدامى الالعبين

• كاظمة وال�ساملية يف لقاء �سابق • جانب من لقاء �سابق للكويت والعربي

الكويت والعربي.. قمة مبكرة ومثيرة بالدوري الممتاز stc لكرة القدم
كاظمة والسالمية في ضربة البداية باستاد الصداقة والسالم

العربي  النادي  فريق  ملعبه  الكويت على  نادي  ي�ست�سيف 
لكرة القدم يف انطالقة اليوم الثاين من اجلولة الولى من 
وخم�سني  وخم�س  ال�ساد�سة  يف  وذلك   stc املمتاز  الدوري 

دقيقة م�ساء.
الكويت يبداأ م�سواره يف رحلة الدفاع عن لقبه وعميد اليوم 
ويل  �سمو  كاأ�س  وبطل  الدوري  بطل  فهو  الأم�س  عميد  غر 
العهد على الرغم من ان م�ستواه تراجع الى حد كبر حتى 
جماهره ومراقبو وخرباء اللعبة يعلمون جيدا ان م�ستوى 

العميد لي�س كما كان منذ عامني.
الكثر  معه  الذي حقق  العربي  امام  اليوم  يلعب  الكويت 

الفني ولن يكون  الن يف امل�ستوى والداء  ويت�ساوى معه 
يلتقي  العربي  املا�سية،  ال�سنوات  يف  �سبق  كما  �سهال 
الكثر حيث دعم خط هجومه بجانب  العميد ويف جعبته 
الليبي هادي ال�سنو�سي ولديه خط و�سط يقوده الواعد بندر 

ال�سالمة وخط دفاع يلعب بفدائية وقوة يف الداء.
العميد يعتمد يف و�سط امللعب على احمد الزنكي وجمعة 
�سعيد حتت راأ�س احلربة وغالبا �سيكون في�سل زايد كما ان 

فهد الهاجري يلعب دورا رئي�سيا يف الهجوم.
املباراة قمة مبكرة بني فريقني من اقوى فرق الدوري ولهما 
على  احدهما  فوز  يتوقف  النهاية  ويف  وجييولت  �سولت 

الخر على قدرات لعبي خط الهجوم يف الفريقني وجناح 
خطي الو�سط يف ال�سيطرة على منطقة املناورة والت�سديد 

القوي من خارج منطقة اجلزاء على حار�سي املرمى.
فريقي  بني  ما  يجمع  اجلولة  هذه  �سمن  الثاين  واللقاء 
دقيقة  وع�رصين  وخم�س  الرابعة  يف  وال�ساملية  كاظمة 

با�ستاد ال�سداقة وال�سالم.
وعندما ننظر الى الفريقني جند ان م�ستواهما متقارب الى 
والو�سط  الهجوم  خطي  م�ستوى  يف  تكافوؤ  وهناك  ما  حد 
لكن دفاع كاظمة يتميز عن دفاع ال�ساملية الى حد ما يف 

التغطية الدفاعية داخل املربع الدفاعي.

وال�ساملية لديه املدافعان الي�رص والمين ي�ساندان خطي 
الو�سط والهجوم يف الهجمات املرتدة لل�سماوي والعودة 
عند  خلفهما  اخلالية  امل�ساحة  لغلق  اخللف  الى  �رصيعا 

التقدم.
لكل  البداية  �رصبة  انها  خا�سة  ومثر  متكافئ  اللقاء  ان 
منهما يف الدوري املمتاز للمو�سم 2021/2020 وي�سعى كل 
منهما للخروج بالنقاط الثالث ليكون دافعا قويا لالعبي 
ان يوا�سل كل منهما  الفوز حتى ميكن  الفريقني يف حالة 
يف  فاتهما  ما  لتعوي�س  املو�سم  هذا  يف  بنجاح  م�سواره 

املو�سم املا�سي.

منتخبات المراحل السنية تعود 
لتدريباتها من جديد

للريا�سة،  العامة  الهيئة  اأعلنت 
منتخبات  عييودة  عن  ام�س،  اأول 
املراحل ال�سنية، يف عدة األعاب، 
جديد،  ميين  ن�ساطها  ملمار�سة 
جائحة  ب�سبب  توقفت  بعدما 

كورونا.

»متت  بيييييان:  يف  الهيئة  وقييالييت 
لالعبي  ال�سماح  على  املوافقة 
املقبلني  الوطنية،  املنتخبات 
على ا�ستحقاقات خارجية قادمة، 
وال�سباب  النا�سئني  ملييراحييل 
القدم  »كرة  األعاب  يف  والعمومي 

الرماية   - املائية  الألييعيياب   -
 - القوى  األعاب   - الرتايثلون   -
الكرة   - الفرو�سية   - املييبييارزة 
الطائرة - كرة ال�سلة - كرة اليد 
 - الطاولة  تن�س   - اجلمباز   -
التدريبات  باأداء  الأر�سي«  التن�س 
وال�سفر، مع تطبيق كل الإجراءات 

وال�سرتاطات ال�سحية.
الذي  الجتماع،  خالل  ذلك  ومت 
عقد مبقر وزارة ال�سحة، بح�سور 
عام  مدير  نائب  املال،  �سقر  د. 
لقطاع  للريا�سة  العامة  الهيئة 

الريا�سة التناف�سية.
خالل  الثالثية  اللجنة  واأرجيياأت 
اجتماعها، النظر يف عودة لعبي 
الرباعم خلو�س التدريبات، اإلى 
اإلى  بالإ�سافة  املقبل،  الجتماع 
مع  الريا�سيني،  تطعيم  اآلية 
عينات  واأخييذ  فحو�سات  اإجييراء 
من كل الألعاب اجلماعية، ب�سكل 

دوري وع�سوائي. • لعبو منتخب الكويت

مباريات اليوم

الدوري املمتاز لكرة القدم »اجلولة الأولى«
ا�ستاد ال�سداقة وال�سالم4.25 بعد الظهركاظمة x ال�ساملية
ا�ستاد نادي الكويت6.55 م�ساءالكويت x العربي
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الدنمارك تحبط قطر 
في مونديال اليد

»فيفا« يصدر حكمًا ملزمًا 
ضد النصر السعودي

تلقى منتخب قطر هزمية مريرة على يد الدمنارك، 
املغطاة  بال�صالة  اأم�س،  اأول   ،»23-32« بنتيجة 
الأولى  اجلولة  ختام  يف  ال��دويل،  القاهرة  ل�صتاد 
كاأ�س  لبطولة  الرئي�صي  بالدور  الثانية  للمجموعة 

العامل لكرة اليد املقامة يف م�رص.
بداية  يف  قطر  منتخب  اأبداها  التي  الندية  ورغ��م 
الأول  ال�شوط  يف  العددي  النق�ص  اأن  اإل  اللقاء، 
مرتني، بعد اإيقاف فرانكي�ص مارزو ثم علي الديري، 
لعب دوًرا يف تفوق الدمنارك حامل اللقب يف ال�شوط 

الأول بنتيجة »12-17«.
للمباراة يف  بقوة  العودة  القطري  وحاول املنتخب 
دوًرا  لعبت  الدمنارك  خربة  ولكن  الثاين،  ال�شوط 

كبرًيا يف التفوق خالل اللقاء.
نقاط،   6 اإل��ى  ر�شيده  ال��دمن��ارك  منتخب  ورف��ع 
بفارق  الثانية  املجموعة  ترتيب  �شدارة  م�شتعيًدا 

نقطة عن كرواتيا.
نقطتني  بر�شيد  الرابع  املركز  قطر  منتخب  ويحتل 

متقدًما على اليابان والبحرين.

تركية  �شحافية  تقارير  قالت 
نادي  بني  النزاع  اإن  اأم�ص  اأول 
الن�رس ال�شعودي وغالطة �رساي 
�شعيد  بخرب  انتهى  الفيفا  لدى 

للنادي الرتكي.
الرتكية   DHA وكالة  وذك��رت 
ان  الإل��ك��رتوين،  موقعها  عرب 
الحتاد الدويل لكرة القدم األزم 
األف  و400  مليون  بدفع  الن�رس 
���رساي،  غالطة  ل��ن��ادي  ي��ورو 
من  املتبقية  م�شتحقاته  قيمة 
ال�شابق،  لعبه  انتقال  �شفقة 

الربزيلي مايكون، اإلى الن�رس.
وي�����ش��ت��ح��ق ل��غ��ال��ط��ة ����رساي 
يورو  مليون   1.1 على  احل�صول 
من  املالية  امل��ت��اأخ��رات  قيمة 
قيمة ال�شفقة لدى نادي الن�رس، 
تاأخري  غ��رام��ات  اإل���ى  اإ���ش��اف��ة 
احت�شبت على النادي ال�شعودي، 

تبلغ 300 األف يورو.
كما ذكرت اأن الفيفا األزم الن�رس 
بدفع 330 األف يورو م�شتحقات 

متاأخرة لوكيل الالعب.
قادما  للن�رس،  مايكون  وانتقل 

م���ن غ��ال��ط��ة �����رساي ال��رتك��ي 
�شبيل  على   ،2019 يناير  يف 
ون�شف  ع��ام  مل��دة  الإع�����ارة، 

العام.
يف  الالعب  اإع���ارة  نهاية  وم��ع 
يونيو 2020، طلب الن�رس �رساء 
النادي  اأن  غري  ال��الع��ب،  عقد 
على  احل�شول  ا�شرتط  الرتكي، 
متديد  مقابل  ي��ورو  ماليني   3
الإعارة لنهاية العام املا�شي، 
�رسطا  الن�رس  اعتربه  ما  وه��و 

تعجيزيا.

• من لقاء قطر والدمنارك

• لعبو فريق الن�رس ال�شعودي

األزمت غرفة ف�ص املنازعات نادي 
احتاد جدة، ب�صداد 14 مليون ريال 
م�شتحقات  والت��ف��اق،  للقاد�شية 
لهما من �شفقات انتقال لعبني يف 

فرتات �شابقة.
جدة  احتاد  الغرفة اإلزام  وق��ررت 
لنادي  ري���ال  مليون   11 ب�صداد 
الالعب  انتقال  نظري  القاد�شية، 

هارون كمارا.
كانت اإدارة القاد�شية، قد جلاأت يف 
وقت �شابق للجنة ف�ص املنازعات، 
للمطالبة  الحت��اد،  �شد  ب�شكوى 
ب�صداد 13 مليون ريال، متثل قيمة 
من  والثالثة  الثانية  الدفعتني 

�شفقة انتقال الالعب.
امل��ن��ازع��ات«  »ف�����ص  األ��زم��ت  كما 
ريال  ماليني   3 بدفع  جدة  احت��اد 
امل�شتحقات  نظري  التفاق،  لنادي 
عبد  انتقال  �شفقة  من  املتاأخرة 

الرحمن العبود.
على  يجب  اأنه  الغرفة،  واأو�شحت 
 14« املبلغ  ه��ذا  ���ص��داد  الحت���اد 
مليون ريال« خالل ثالثني يوما من 
انتهاء املهلة القانونية ل�شتئناف 

القرار. • لعبو فريق احتاد جدة ال�شعودي

»فض المنازعات« تلزم اتحاد جدة 
بسداد 14 مليونًا للقادسية واالتفاق

التاأهل  بطاقة  ال�شيب،  خطف 
ال�شلطان،  كاأ�ص  نهائي  لربع 
الن�رس،  ح�شاب  على  ب��ف��وزه 
بركالت اجلزاء الرتجيحية، اأول 

اأم�س.
 1-1 بالتعادل  املباراة  وانتهت 
والإ�شايف،  الأ�شلي  الوقتني  يف 
اجلزاء  اإلى ركالت  اللجوء  ليتم 

الرتجيحية.
الأول  ال�شوط  يف  الن�رس  تقدم 
وتعادل  كابريو،  مو�شى  بهدف 
عن  الثاين،  ال�شوط  يف  ال�شيب 
املقبايل،  العزيز  عبد  طريق 
لكال  مم��ي��زة  فنية  م��ب��اراة  يف 

الفريقني.
نادي  وا�شل  نف�شه  الوقت  ويف 
يف  اجل��ي��دة  عرو�شه  امل�شنعة 
امل��و���ش��م ال��ري��ا���ش��ي احل���ايل، 
وت���اأه���ل ل��رب��ع ن��ه��ائ��ي ك��اأ���ص 
فريق  على  ب��ف��وزه  ال�شلطان، 

عمان »1-2«.
وكرر امل�شنعة فوزه على عمان، 
بعد اأن فاز عليه يف دوري عمانتل 
قبل 3 اأيام بهدف نظيف، ليبعده 

من م�شابقة الكاأ�ص.
تقدم عمان بهدف جانيو بولجي 
يدرك  اأن  قبل  الأول،  ال�شوط  يف 
حم�����ش��ن اخل��م��ي�����ش��ي ال��ت��ع��ادل 
اإ�شماعيل  ي�شيف  ثم  للم�شنعة، 

كواكو الهدف الثاين.
فر�شة  ج��وه��ر  حم�شن  واأه����در 

بعدما  عمان،  لفريق  التعادل 
اأ�شاع ركلة جزاء يف الدقيقة 94.

النه�شة  منع  اأخرى،  مباراة  ويف 

اأول��ى«  »درج��ة  جمي�ص  مفاجاأة 
ليخطف   ،»0-3« عليه  بالفوز 

بطاقة التاأهل اإلى ربع النهائي.

علي  النه�شة  ث��الث��ي��ة  واأح����رز 
النعيمي  ومن�شور  الر�شيدي 

»هدفني«.

جدة  واأه��ل��ي  ال��ه��الل  اأن��دي��ة  عا�شت 
والحتاد والن�رس، حلظات مميزة بعد 
والرائعة  الهامة  النت�شارات  حتقيقها 
الأم��ري  كاأ�ص  ل��دوري  ال�14  باجلولة 

حممد بن �شلمان للمحرتفني.
لنغمة  امل�شتعيد  ال��ه��الل  ووا���ش��ل 
متتالية  تعادلت   4 بعد  النت�صارات 
رائعني،  بهدفني  التعاون  بوابة  من 
 29 بر�شيد  ال��دوري  لرتتيب  �شدارته 
ال�شباب  عن  نقاط   4 وبفارق  نقطة، 
 ،»1-1« الفي�شلي  اأم��ام  تعادل  ال��ذي 
الفوز  و�شاحب  الثالث  الأهلي  وكذلك 

املميز على اأبها »0-3«.
اأمام  ال�شحيح  للطريق  الحت��اد  وعاد 
ليحتل   ،»1-2« بنتيجة  العني  م�شيفه 
املركز الرابع بر�شيد 24 نقطة، وكذلك 
التفاق من بوابة الرائد العنيد بنتيجة 
»3-2«، لريفع ر�شيده اإلى 21 نقطة يف 

املركز ال�صاد�س.
اجلولة  بتلك  امل�شتفيدين  اأب��رز  وكان 
و�شيف حامل اللقب الن�رس، بانت�شاره 
الرابع على التوايل اأمام �شيفه الوحدة 
بنتيجة »3-1«، موؤكدا عودته من جولة 
املقدمة،  رباعي  من  واقرتابه  لأخرى 
20 نقطة يف املركز  اإلى  رافعا ر�شيده 

ال�شابع.
وعاد �شمك لالنت�شارات بعد �شل�شلة من 
نظريه  على  بفوزه  ال�شلبية،  النتائج 
الباطن »2-0«، لريفع ر�شيده اإلى 12 

نقطة يف املركز قبل الأخري.
الكثري  وتاألق  بروز  و�شهدت اجلولة، 
من  الكثري  وت�شجيل  الالعبني  م��ن 
غ��رار عمر  ال��رائ��ع��ة، على  الأه���داف 
وبيرتو�ص  جوميز  وبافيتمبي  ال�شومة 
كمارا  وه����ارون  مارتينيز  وف��اب��ي��و 

واإمييليو زياليا وهزاع الهزاع.
متتاليني  ه��دف��ني  ال�شومة  ف�شجل 
ليقتل  اأبها  ب�شباك  جميلة  بطريقة 
املباراة لالأهلي، قبل اأن يدخل البديل 
الثالثية  ويكمل  غريب  الرحمن  عبد 
اأروع  ول  واإنهاء  كبرية  مبهارة  بهدف 

ب�شباك اأبها.
اأما جوميز فا�شتعاد حا�شته التهديفية 
اأمام التعاون، و�شجل هدفا بعد جملة 
�شامل  من  متقن  بتمهيد  انتهت  مميزة 
مق�شية  ب�رسبة  تابعها  ال��دو���رسي 
رائعة بيمناه، قبل اأن ي�شيف لو�شيانو 
مبق�شية  للزعيم  الثاين  الهدف  فييتو 

ول اأجمل بيمناه بال�شباك.
ح�شوره  بيرتو�ص  الربازيلي  ووا�شل 
الهدفني  بت�شجيله  الن�رس،  مع  الالفت 
الثاين والثالث ب�شباك الوحدة، ليقلب 
املباراة  بتلك  بهدف  تاأخره  العاملي 
بارك  مر�شول  مبعقله   ،»1-3« لفوز 
رابع  بفوز  عودته  موؤكدا  بالريا�ص، 

على التوايل.
اأجمل  و�شجل فابيو مارتينيز واحد من 
بعدما  املو�شم،  هذا  ال��دوري  اأه��داف 
زميله  مع  التمرير  وتبادل  الهجمة  بداأ 
اجلزاء  منطقة  داخل  احلمدان  عبدالله 
لي�شعها له باتقان وي�شددها مارتينيز 
هدف  م�شجال  جمالية،  اأك��ر  بطريقة 
التعادل لل�شباب اأمام الفي�شلي »1/1«.

ووقع هارون كمارا على عربون م�شاحلة 
�شارك  بعدما  الحت���اد،  جماهري  م��ع 
الهدف  و�شجل  العني،  اأم��ام  اأ�شا�شيا 
لزميله  الثاين  ي�شنع  اأن  قبل  الأول، 
رومارينيو، ويعودان من الباحة جلدة 

بفوز ثمني بنتيجة »1-2«.
لفريق  الآم��ال  زياليا  اإمييليو  واأع��اد 
نظريه  على  للفوز  قاده  بعدما  �شمك، 
الباطن بهدفني من ركلتي جزاء، عقب 
العودة لتقنية الفيديو، لي�شبح �شمك 

يف املركز قبل الأخري.
بدوره، ا�شتعاد هزاع الهزاع بريقه مع 
التفاق، بعد ح�شوره كبديل يف ال�شوط 

حا�شمني  وثالث  ثان  بهدفني  الثاين، 
م�شيفه  على  ال�شعب  بالفوز  وهامني 

الرائد بربيدة بنتيجة »2-3«.
ترتيب الهدافني

مهاجم  �شرتاندبريغ  كارلو�ص  وا�شل 
اأبها �شدارته لهدايف الدوري بر�شيد 10 
اآبرو  فابيو  عن  هدف  وبفارق  اأهداف، 
ال�شومة  عمر  عن  وهدفني  »الباطن«، 

واإمييليو زياليا ورومارينيو.
�شناعة الأهداف

ال�شباب  جنم  احل��م��دان  عبدالله  اأك��د 
ح�شوره مبقدمة الأكر �شناعة لالأهداف 
الهولندي  ع��ن  ه��دف  وب��ف��ارق   ،»7«
اجلبلي  يو�شف  املغربية  الأ�شول  ذي 
 5« بقري  �شعد  التون�شي  ثم  »الباطن«، 

اأهداف«.
ال�شباك النظيفة

كا�شيو  امل��خ�����رسم  ال��ربازي��ل��ي  ظ��ل 
ب�»6«  التعاون  مرمى  حار�ص  اأجنو�ص 
على  حافظ  م��ن  ك��اأك��ر  �شيت،  كلني 
نظافة �شباكه حتى الآن، يليه عبد الله 
املعيوف »5«، ومار�صيلو جروهي »4«.

الأقوى دفاعيا وهجوميا
- ح�رس الهالل كاأف�شل دفاع يف الدوري 
ب�شباكه،  اأهداف   8 بتلقيه  الآن،  حتى 
 ،»12« والحت���اد   ،»9« التعاون  ث��م 

وال�شباب »17«.
والت��ف��اق  ال�شباب  فريقا  ت�شدر   -
هدافا   23 بر�شيد  هجوم  خط  اأق��وى 
والأهلي  الهالل  وتالهما  منهما،  لكل 

والن�رس والفتح »22«.
اأف�شل 5 اأهداف باجلولة:

- هدف جوميز جاء بعد جملة رائعة، 
�شامل  من  متقنة  لتمريرة  ومتابعته 
مميزة  مق�شية  ب�رسبة  ال��دو���رسي، 
ب�شباك  اجل��زاء  منطقة  داخ��ل  بيمناه 

التعاون.
بطريقة  �شجله  مارتينيز،  ه��دف   -
جمالية على طريقة الكبار بعد متريرة 
من عبد الله احلمدان على ي�شار حار�ص 

الفي�شلي.
الذي  الرائع  املق�شي  فييتو  ه��دف   -
�شجله بيمناه بعدما تابع راأ�شيته التي 
وميهدها  له  لرتتد  العار�شة  �رسبت 
ب�شباك  مق�شية  �رسبة  ويطلق  لنف�شه 

اأجنو�ص.
�شباك  يف  غريب  الرحمن  عبد  هدف   -
غاية  مهاري  وجمهود  �رسعة  بعد  اأبها 
يف الروعة، واإنهاء بت�شديدة جميلة من 

داخل منطقة اجلزاء. 
- هدف خليفة الدو�رسي يف �شباك الفتح 
منطقة اجلزاء  كرة دخل  بعدما و�شلته 
بالزاوية  رائعة  بيمناه  و�شدد  وم��ر 

الي�رسى حلامي عرين النموذجي.

• من لقاء ال�شيب والن�رس العماين

• من مناف�شات اجلولة 14 

السيب ُيطيح بالنصر خارج كأس السلطان

السومة يستعيد بريقه بثنائية
... والمقصيات تعزز صدارة الهالل

المصنعة يرسخ عقدته لعمان.. والنهضة يمنع مفاجأة مجيس

اتحاد كلباء ُينهي عقد جونيور.. 
والوحدة اإلماراتي يجدد عقد نجمه

عقد  ال��ق��دم،  لكرة  كلباء  احت��اد  اأن��ه��ى 
لعب  فرينانديز،  جونيور  الت�شيلي 
الفريق الأول، بالرتا�شي، وذلك لأ�شباب 

عائلية خا�شة بالالعب.
كلباء،  احتاد  تدريب  جونيور،  وح�رس 
اأول اأم�ص، وودع زمالءه الالعبني واجلهاز 
رئي�ص  ل��ه  ومت��ن��ى  والإداري،  ال��ف��ن��ي 
الريا�شي  م�شواره  يف  التوفيق  ال�رسكة، 

املقبل.
و�شارك جونيور، يف 13 مباراة مع احتاد 
كلباء منذ تعاقده مع الفريق يف النتقالت 

ال�شيفية املا�شية، و�شجل 4 اأهداف.
الفريق  م��ع  مباريات   3 يف  كما �شارك 
يهز  مل  لكنه  العربي،  اخلليج  كاأ�ص  يف 

ال�شباك.
يحتل  كلباء  احتاد  اأن  اإلى  الإ�شارة  جتدر 
اخلليج  دوري  ترتيب  يف  الثامن  املركز 
ب��ف��ارق  ن��ق��ط��ة،   19 بر�شيد  ال��ع��رب��ي 
املواجهات املبا�رسة عن الأهلي والوحدة 
يف امل��رك��زي��ن ال�����ش��اد���ص وال�����ش��اب��ع. 
الوحدة  �رسكة  اأعلنت  اآخر  �شعيد  وعلى 
الإماراتية لكرة القدم، اأول اأم�ص، جتديد 
 22« الكربي  عبدالله  الفريق،  لعب  عقد 

عاما«، حتى 2024.
والنجاح  التوفيق  ال�رسكة  اإدارة  ومتنت 
واإدارة  قيادة  اأه���داف  وتلبية  لالعب، 

وجماهري الوحدة، يف املو�شم احلايل.
وتاأتي خطوة التجديد مع الكربي، �شمن 
خطة الوحدة الإ�شرتاتيجية، للحفاظ على 

العنا�رس ال�شابة املميزة.
ويحتل الوحدة املركز ال�شابع، يف جدول 
ترتيب دوري اخلليج العربي، بر�شيد 19 
عن  املبا�رسة  املواجهات  بفارق  نقطة، 

�شباب الأهلي ال�شاد�ص.
العربي،  اخلليج  كاأ�ص  الوحدة  وودع 
»1-4« على يد الو�شل، يف  الهزمية  بعد 
رئي�ص  وكاأ�ص  والعودة،  الذهاب  جمموع 
الإمارات، باخل�شارة اأمام الن�رس بركالت 

• عبد الله الكربي - من تقدمي الالعبالرتجيح.

استدعاء صقر الفتح لقيادة سلة السعودية 
ا�شتدعى املنتخب ال�شعودي لكرة ال�شلة، لعب الفتح حممد ال�شقر، 
الفرتة  خالل  جدة،  مدينة  يف  اإقامته  املقررة  للمع�شكر  لالن�شمام 

املقبلة، ا�شتعداًدا لت�شفيات كاأ�ص اآ�شيا بدولة قطر.
ويعترب ال�شقر، قائد املنتخب واأحد اأبرز الالعبني يف الوقت احلايل، 

املحافل  يف  كبرية  وخ��ربة  عالية  م�شتويات  من  ميتلكه  ملا  نظرا 
الآ�شيوية. ويعد ال�شقر من اأبناء نادي الفتح، حيث تدرج يف املراحل 
مع  الإجن��ازات  من  العديد  وحقق  الأول،  للفريق  و�شل  حتى  ال�شنية 

املنتخبات ال�شعودية مبختلف فئاتها.
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فوضى في روما
بعد فضيحة كأس إيطاليا

الثمانية  لدور  ال�صعود  بطاقة  الت�صيو  اقتن�ص 
عقب  اأم�ص،  اأول  القدم،  لكرة  اإيطاليا  بكاأ�ص 

فوزه املثري واملتاأخر 2-1 على �صيفه بارما.
تقدم الت�صيو بهدف حمل توقيع ماركو بارولو 
�صجل  ميهايال  فالينتني  لكن   ،23 الدقيقة  يف 

هدف التعادل لبارما يف الدقيقة 83.
لالنتهاء  يتجه  االأ�صلي  ال��وق��ت  ك��ان  بينما 

بالتعادل 1-1، وهو ما يعني احتكام الفريقني 
مق�صمة  �صاعة  ن�صف  ملدة  اإ�صايف  وقت  خلو�ص 
هدف  الت�صيو  اأحرز  �صوطني،  على  بالت�صاوي 
طريق  عن  جاء  الذي  املقبل،  للدور  ال�صعود 
�صيموين  �صجل  بعدما  ال�صديقة،  ال��ن��ريان 
عك�صيا  هدفا  بارما،  مرمى  حار�ص  كولومبي، 

يف �صباكه يف الدقيقة 90.

دخل نادي روما حالة من الفو�صى عقب االإق�صاء من 
ثمن نهائي كاأ�ص اإيطاليا اأمام فريق �صبيزيا.

اللجوء  بعد   4-2 بنتيجة  املباراة  يف  روما  وخ�رس 
ب�صبب  اإداري��ا  اأق�صي  لكنه  اإ�صافيني،  �صوطني  اإلى 
خطاأ اإداري متثل يف اإجرائه 6 تغيريات يف املباراة 

متجاوزا احلد االأق�صى »5 تبديالت«.
وقررت االإدارة طرد جيانلوكا جومبار مدير الفريق، 
اخلطاأ  بعد  الريا�صة،  م�صوؤول  زوبرييا  ومانولو 

الكارثي يف كاأ�ص اإيطاليا.
�صادت  مريكاتو االإيطايل،  ملوقع كالت�صيو  ووفقا 
االإدارة،  قرارات  النادي عقب  الفو�صى يف  حالة من 
اأم�ص،  اأول  امل��ران،  خو�ص  الالعبون  رف�ص  حيث 

ب�صبب قرار طرد جومبار.
مران  يف  للم�صاركة  عادوا  الالعبني  اأن  اإلى  واأ�صار 
اآخر بعد ظهر اأم�ص، لكن العالقة بني املدرب باولو 

فون�صيكا وقادة غرفة املالب�ص باتت جممدة.

• من لقاء الت�صيو وبارما

• العبو فريق روما

مباريات اليوم

الحكومة اليابانية 
تنفي إلغاء أو 

تأجيل األولمبياد
قال يو�صيهيدي �صوغا، رئي�ص وزراء 
اليابان، اأم�ص، اإنه عازم على اإقامة 

اأوملبياد طوكيو يف موعدها.
وتاأتي ت�رسيحات �صوغا بعد تقرير 
التي  التاميز الربيطانية،  �صحيفة 
نقلت عن م�صدر يف التحالف احلاكم 
اليابانية  احل��ك��وم��ة  اإن  ق��ول��ه، 
اإلغاء  يجب  باأنه  �صمنيا  اعرتفت 
فريو�ص  جائحة  ب�صبب  االأل��ع��اب 
كورونا.واأو�صح �صوغا يف الربملان 
الياباين، اأنه �صيتعاون مع حكومة 
طوكيو واللجنة االأوملبية الدولية.
حاكمة  كويكي،  يوريكو  وقالت 
طوكيو، اإنه ال يوجد اأي حديث عن 
اإلغاء اأو تاأجيل اأوملبياد طوكيو يف 

ال�صيف املقبل.
و�صددت كويكي، على �رسورة تقدمي 
االإع��الم��ي  التقرير  على  اع��رتا���ص 

ب�صاأن االإلغاء املحتمل.
نائب  �صاكاي،  واأو�صح مانابو 
الياباين،  ال��وزراء  جمل�ص  رئي�ص 
واملتحدث الر�صمي با�صم احلكومة، 
للتقرير  �صحة  ال  اأنه  لل�صحافيني، 
اإل��غ��اء  احتمال  ب�صاأن  االإع��الم��ي 
اأومل��ب��ي��اد ط��وك��ي��و، ون��ف��ى االأم��ر 

متاًما.
اإن  قالت  التاميز  �صحيفة  وكانت 
�صمنًيا  تو�صلت  اليابانية  احلكومة 
ب�صبب  االأوملبياد  اإقامة  عدم  لقرار 
جائحة فريو�ص كورونا، والرتكيز 
التايل  املوعد  يف  ا�صت�صافتها  على 

املتاح يف 2032.

برشلونة يعبر كورنيا في الوقت اإلضافي
... وهدف قاتل يقود أتلتيك بيلباو لدور الـ 16 

-2« بنتيجة  كورنيا  االأنف�ص على  ب�صق  انت�صاًرا �صعًبا  بر�صلونة  حقق 
0«، يف اإطار مناف�صات دور ال�32 من كاأ�ص ملك اإ�صبانيا، وح�صم عبوره 

للدور التايل.
 ،92 الدقيقة  يف  دميبلي  عثمان  املباراة  يف  بر�صلونة  اأهداف  و�صجل 

ومارتن برايثوايت يف الدقيقة »1+120«.
اأتليتيك بلباو واإيبيزا

اإ�صبانيا لكرة  ملك  كاأ�ص  بيلباو من مفاجاآت بطولة  اأتلتيك  جنا فريق 
ب�صعوبة  فوزه  عقب  امل�صابقة،  يف  ال�16  لدور  �صعد  بعدما  القدم، 

بالغة »2-1« على م�صيفه اإيبيزا اأول اأم�ص يف دور ال�32 للبطولة.
بهدف  االإ�صباين،  الثالثة  الدرجة  بدوري  يلعب  الذي  اإيبيزا،  وتقدم 
راوؤول  لكن   ،»12« الدقيقة  يف  برييز  خافيري  توقيع  حمل  مباغت 

غار�صيا اأحرز هدف التعادل الأتلتيك بيلباو يف الدقيقة »52«.
وبينما تاأهب اجلميع النتهاء الوقت االأ�صلي بالتعادل »1-1«، واللجوء 
�صوطني،  على  بالت�صاوي  مق�صمة  �صاعة  ن�صف  مدته  اإ�صايف  وقت  اإلى 
الدقيقة  يف  بيلباو  الأتلتيك  الثمني  الفوز  هدف  نونييز  اأون��اي  �صجل 

»90«، لي�صعد بالفريق البا�صكي اإلى الدور املقبل يف امل�صابقة.
ياأتي هذا الفوز، ليوا�صل اأتلتيك بيلباو احتفاالته بالتتويج بلقب كاأ�ص 
على   »2-3« فوزه  عقب  تاريخه،  يف  الثالثة  للمرة  االإ�صباين  ال�صوبر 

بر�صلونة يف نهائي امل�صابقة يوم االأحد املا�صي.

• من لقاء بر�صلونة وكورنيا

االأوروغ���وي���اين  املهاجم  وا���ص��ل 
هوايته  ممار�صة  �صواريز،  لوي�ص 
اأتلتيكو  واأن��ق��ذ  ال�صباك،  هز  يف 
مدريد من كمني م�صيفه اإيبار وقاده 
اأم�ص،  اأول   ،»1-2« الثمني  للفوز 
ال���دوري  م��ن  ال�19  املرحلة  يف 

االإ�صباين.
بواقع  ه��دف��ني،  �صواريز  و�صجل 
املباراة،  من  �شوط  كل  يف  ه��دف 
نظيف  بهدف  اأتلتيكو  تاأخر  ليقلب 
اإلى فوز ثمني رفع ر�صيده اإلى 44 
7 نقاط  نقطة، يف ال�صدارة بفارق 
التقليدي  ومناف�صه  ج��اره  اأم���ام 

العنيد ريال مدريد.
وتتبقى مباراتان موؤجلتان الأتلتيكو 
لكل  واحدة  مباراة  مقابل  مدريد، 
�صاحب  وبر�صلونة،  ال��ري��ال  من 
املركز الثالث يف جدول امل�صابقة 

بر�صيد 34 نقطة.
يلعب االأوروغواياين، دوًرا رئي�صًيا 
يف تواجد فريقه على �صدارة الليغا 

هذا املو�صم بر�صيد 44 نقطة.
من  جم��اًن��ا  انتقل  �صواريز  وك��ان 
يف  اأتلتيكو  �صفوف  اإلى  بر�صلونة 
املا�صي،  ال�صيفي  امل��ريك��ات��و 
الريا�صية  االإدارة  م��ن  بتو�صية 
املدير  كومان  ورونالد  بالنادي 

الفني اجلديد.
ووفًقا ل�صحيفة »ماركا« االإ�صبانية، 

ان��ت�����ص��ارات   4 اآخ���ر  م��ن   3 ف���اإن 
توقيع  �صهدت  الليغا  يف  الأتلتيكو 
�صواريز، كان اآخرها ت�صجيل النجم 
الأوروغواياين ثنائية خالل اإ�شقاط 

اإيبار باالأم�ص.
�صيميوين،  دييغو  اأن  اإلى  واأ�صارت 
اإلى  بحاجة  كان  اأتلتيكو،  م��درب 
هداف، وجنح يف احل�صول عليه هذا 
املو�صم بو�صول �صواريز الذي لديه 

11 هدًفا يف الليغا.

قفزة نوعية
عقب  ُب��ل��غ  ���ص��واري��ز  اإن  وق��ال��ت 
بايرن  اأم��ام  التاريخية  الهزمية 
يجب  ال  اأنه   8-2 بنتيجة  ميونيخ 
جمدًدا،  البار�صا  قمي�ص  يرتدي  اأن 
ومن هنا بداأ اأتلتيكو يف العمل على 
خطف هداف بر�صلونة، ل�صنع قفزة 
ال�رسيح  املهاجم  مركز  يف  نوعية 
واألفارو  كو�صتا  دييغو  يحققها  مل 

موراتا.

اأموال بر�صلونة
بر�صلونة  غادر  �صواريز  اأن  وذكرت 
 6 على  ح�صل  اأن���ه  كما  جم��اًن��ا، 
مليوًنا   14 اأ�صل  من  يورو  ماليني 
قيمة راتبه مع بر�صلونة يف املو�صم 

االأخري من العقد.
اأتلتيكو  �صيدفع  امل��ق��اب��ل  ويف 
ي���ورو  م���الي���ني   6 ل��رب���ص��ل��ون��ة 
جنح  اإذا  م��و���ص��م��ني،  ع��ل��ى  ف��ق��ط 
ربع  بلوغ  يف  الروخيبالنكو�ص 

يف  اأوروب���ا  اأب��ط��ال  دوري  نهائي 
املو�صم احلايل واملقبل.

فالن�صيا واأو�صا�صونا
فريق  ال�صديقة  ال��ن��ريان  اأن��ق��ذت 
جديدة  خ�صارة  تلقي  من  فالن�صيا 
لكرة  االإ�صباين  ال��دوري  ببطولة 
للتعادل  ق��ادت��ه  بعدما  ال��ق��دم، 
�صيفه  مع   »1-1« بالغة  ب�صعوبة 
اأو�صا�صونا، اأول اأم�ص، يف املرحلة 

التا�صعة ع�رسة للم�صابقة.
بالت�صجيل  اأو���ص��ا���ص��ون��ا  وب���ادر 
جوناثان  االأرجنتيني  العبه  عرب 
لكن   ،»42« الدقيقة  يف  كايريي 
عقب  ال��ت��ع��ادل  اأدرك  فالن�صيا 
العب  غار�صيا  اأون����اي  ت�صجيل 
مرمى  يف  باخلطاأ  هدفا  ال�صيوف 

فريقه يف الدقيقة »69«.
وظل فالن�صيا، الذي حقق انت�صارا 
وحيدا يف مبارياته ال�10 االأخرية 
ال�14  امل��رك��ز  يف  بامل�صابقة، 
برتتيب البطولة بر�صيد 20 نقطة، 
مراكز  اأم��ام  فقط  نقاط   3 بفارق 

الهبوط.
يف املقابل، ظل اأو�صا�صونا، الذي 
عجز عن ح�صد اأي فوز يف البطولة 
املركز  يف  املا�صي،  اأكتوبر  منذ 
التا�صع ع�رس »قبل االأخري« بر�صيد 

16 نقطة.

سواريز يقود أتلتيكو إلى حلم الليغا
... والنيران الصديقة تنقذ فالنسيا أمام أوساسونا

• �صواريز يحتفل

العقم التهديفي يطارد الريدز وحلم الدفاع عن اللقب يتراجع
ليفربول يسقط أمام بيرنلي بهدف نظيف

بعد اأقل من عام على حتقيق الرقم 
القيا�صي لعدد املباريات املتتالية 
على  واحدا  هدفا  فيها  يحرز  التي 
يف  التهديفي  العقم  اأ�صبح  االأق��ل، 
ليفربول خالل مبارياته االأخرية، 
فر�صته  تراجع  وراء  االأ�صباب  اأبرز 

يف الدفاع عن لقبه.
�صباك  ه��ز  يف  ل��ي��ف��رب��ول  وف�����ص��ل 
على  الرابعة  للمباراة  مناف�صيه 
االإنكليزي  ال���دوري  يف  ال��ت��وايل 
الهزمية  فخ  يف  و�صقط  املمتاز، 
يف  اأم�ص،  اأول  برينلي  اأم��ام   1-0
االأول  ب��ال��دور  مبارياته  خ��ت��ام 
الثانية  هي  والهزمية  للبطولة. 
 3 اآخ���ر  يف  واح���د  ت��ع��ادل  مقابل 
الفريق يف رحلة  مباريات خا�صها 

الدفاع عن لقبه بالبطولة.
الفوز  الفريق يف حتقيق  ف�صل  كما 
التوايل  على  اخلام�صة  للمباراة 
عند  ر�صيده  ليتجمد  امل�صابقة  يف 
الرابع بفارق  34 نقطة يف املركز 
يونايتد  مان�ش�شرت  ع��ن  نقاط   6

املت�صدر.
يف  الفريق  رغبة  اأن  ذل��ك  ويعني 
الدفاع عن لقبه باتت يف حمل �صك 
يف  الوا�صح  االرت��ف��اع  مع  خا�صة 
»يونايتد  مان�ص�صرت  قطبي  م�صتوى 

و�صيتي« يف املو�صم احلايل.
رقم قيا�صي

حقق   ،2020 ف��رباي��ر   24 ويف 
يف  جديدا  قيا�صيا  رقما  ليفربول 
اللقب  ا���ص��ت��ع��ادة  نحو  م�صريته 
بعد  املا�صي  املو�صم  يف  املحلي 

غياب دام 3 عقود كاملة.
احلفاظ  هو  القيا�صي  الرقم  وكان 
على قدرته التهديفية بت�صجيل هدف 
متتالية  مباراة   36 يف  االأق��ل  على 
هذه  باأن  علما  االإنكليزي  بالدوري 
ال�صل�صلة بداأت يف 10 مار�ص 2019.

اأ�صبح  ���ص��ه��را،   11 م���رور  وب��ع��د 
كبرية  اأزم����ة  ال��ت��ه��دي��ف مب��ث��اب��ة 
عنا�رسه  اأب��رز  اأن  رغ��م  لليفربول 
التي �صجلت 85 هدفا يف 38 مباراة 
باملو�صم املا�صي مبتو�صط تهديف 
للمباراة  ه��دف   2.2 من  اأك��ر  بلغ 

الواحدة.

ياأتي  العنا�رس  ه��ذه  اأب���رز  وم��ن 
�صالح  حممد  امل�����رسي  ال��الع��ب��ان 

وال�صنغايل �صاديو ماين.
ورغ����م ك����رة ت�����ص��دي��دات م��اين 
يقدمه  ال���ذي  الكبري  وامل��ج��ه��ود 
كان  الفريق،  العبي  ومعظم  �صالح 
يف  للفريق  التهديفي  امل�صتوى 
املباريات االأخرية اأدنى من م�صتوى 

طموحاته.
ذكرى �صلبية

منذ  ول���ى  االأ امل���رة  ه��ي  وه���ذه 
خاللها  يف�صل  التي   2000 مايو 
مناف�صيه  �صباك  هز  يف  ليفربول 
متتالية  م��ب��اري��ات   4 خ���الل 

نكليزي. االإ بالدوري 
التي يخ�رس  االأولى  املرة  اأنها  كما 
»اآنفيلد«  ملعب  على  ليفربول  فيها 
�صنوات   4 منذ  االإنكليزي  بالدوري 

ون�صف ال�صنة.
�صابقة  خ�����ص��ارة  اآخ���ر  وك��ان��ت 
فريق  مام  اأ نفيلد«  »اآ يف  للفريق 
بريل  اأ  23 يف  باال�ص  كري�صتال 

.2017
على  ليفربول  ح��اف��ظ  وب��ع��ده��ا، 
 68 يف  الهزائم  من  خاليا  �صجله 
مباراة متتالية بالدوري االإنكليزي 
و13  انت�صارا   55 خاللها  حقق 
الفريق  هزمية  جاءت  حتى  تعادال 

اأمام برينلي.

عقم تهديفي
لليفربول  التهديفي  العقم  وامتد 
400 دقيقة على  اأكر من  على مدار 

مدار 5 مباريات يف الدوري.
ليفربول  �صجله  ه��دف  اآخ��ر  وك��ان 
يف  ماين  �صاديو  بتوقيع  بالدوري 
و�صت  �صد  مباراته  من   12 الدقيقة 
دي�صمرب   27 يف  األبيون  بروميت�ص 

االأول املا�صي.
قوية  �صدمة  الكبوة  ه��ذه  ومتثل 
املدير  ك��ل��وب  ي��ورغ��ن  ل��الأمل��اين 
اآخر  اأن  �صيما  ال  للفريق،  الفني 
ال�صباك  هز  يف  وف�صل  درب��ه  فريق 
ماينز  كان  متتالية  مباريات   4 يف 
قبل  اأي   ،2006 اأواخر  يف  االأملاين 

15 عاما.
طفرة  اإلى  ليفربول  يحتاج  واالآن، 
املناف�صني  �صباك  هز  م�صتوى  على 
املناف�صة  دائرة  يف  البقاء  اأراد  اإذا 

على لقب الربمييريليغ.
�صعبة  تكون  قد  الفريق  مهمة  لكن 
يخو�ص  حيث  احل��ايل  ال��وق��ت  يف 
اأمام  بامل�صابقة  املقبلة  مباراته 

توتنهام يوم اخلمي�ص املقبل.
اأقوى  ثاين  �صاحب  هو  وتوتنهام 
اهتزت  حيث  البطولة  يف  دف���اع 
يزال  ال  فيما  فقط  مرة   17 �صباكه 
االأق��وى  هو  �صيتي  مان�ص�صرت  دف��اع 
ب��امل��و���ص��م احل���ايل ح��ي��ث اه��ت��زت 

�صباكه 13 مرة حتى االآن.

• بارنز ي�صجل هدف برينلي يف ليفربول

التسيو يصعد لربع نهائي الكأس 
بفوز قاتل على بارما

القناةالتوقيتالفريقان

الدوري االإنكليزي »اجلولة 11«

11.00beIN HD2 م�صاءا�صتون فيال X نيوكا�صل

الدوري االإ�صباين

4.00beIN HD3 بعد الظهرهوي�صكا X فياريال

6.15beIN HD3 م�صاءا�صبيلية X قادي�ص

8.30beIN HD3 م�صاءريال �صو�صيداد X ريال بيتي�ص

11.00beIN HD1 م�صاءديبورتيفو X ريال مدريد

الدوري االإيطايل »اجلولة 19«

5.00beIN HD1 م�صاءروما X �صبيزيا

8.00beIN HD1 م�صاءميالن X اتالنتا

8.00beIN HD4 م�صاءاودينيزي X انرت ميالن

10.45beIN HD4 م�صاءفيورنتينا X كروتوين

الدوري االأملاين »اجلولة 18«

5.30beIN HD6FR م�صاءفرايبورغ X �صتوتغارت

5.30beIN HD1FR م�صاءباير ليفركوزن X فولف�صبورغ

5.30SKY HD5 م�صاءارمينيا بيليفيلد X اينرتاخت

5.30SKY HD3 م�صاءماينز X اليبزيغ

5.30beIN HD7FR م�صاءاوج�صبورغ X يونيوبرلني

8.30beIN HD5FR م�صاءهريتا برلني X فريدر برمين

الدوري الفرن�صي »اجلولة 21«

7.00beIN HD6 م�صاءالن�ص X ني�ص

11.00beIN HD CON م�صاءموناكو X مار�صيليا
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الكمامات المستخدمة.. خطر داهم 
على الحيوانات والنظم البيئية

أكبر ديناصور ... أرجنتيني

اأرواح  اإنقاذ  يف  م�ساهمتها  رغم 
»كوفيد-  جائحة  خللال  الب�رش 
الكمامات  انت�سار  ي�سّكل   ،»19
احليوانات  على  خطرًا  الطبية 
خملفاتها  ب�سبب  تختنق  قد  التي 
املللرملليللة بللكللملليللات كللبللرة يف 

الطبيعة.
 وُعلللر علللللى كللمللامللات اأحللاديللة 
والأنهار  الأر�سفة  على  ال�ستخدام 
منذ  الللقللارات  كل  يف  وال�سواطئ 
الأماكن  يف  اإلزامية  اأ�سبحت  اأن 
البلدان يف  العديد من  العامة يف 
الفرو�س.  انت�سار  لكبح  حماولة 
وحتتاج هذه الكمامات امل�سنوعة 
البوليي�سرت والبوليربوبيلني  من 

اإلى مئات ال�سنوات حتى تتحلل.
وقالت اآ�سلي فرونو وهي م�سوؤولة 
يف الفرع الآ�سيوي جلمعية »بيتا« 
تختفي  »لللن  احللليللوان:  حلللقللوق 
لكن  قريب،  وقللت  يف  الكمامات 
تهدد  اأن  ميكن  نرميها،  عندما 
تعي�س  التي  واحليوانات  البيئة 

معنا على الكوكب«.
وهي  مكاك  قللرود  �سوهدت  وقللد 
متلل�للسللغ الأربللللطللللة املللطللاطلليللة 
التال  يف  م�ستخدمة  لكمامات 
املاليزية  بالعا�سمة  املحيطة 
يعر�سها  اأمللر  وهللو  كوالملبور 

خلطر الختناق.
يف اإنكلرتا، اأنقذت منظمة »اآر اإ�س 

بي �سي اإيه« حلماية الطيور طائرًا 
ملدة  كمامة  يف  خمالبه  علقت 

اأ�سبوع تقريبًا يف ت�سيلم�سفورد.
واأخطر اجلمعية اأحد املارة الذي 
احلياة،  قيد  على  الطائر  وجللد 
اإلى  نقلته  وقللد  حللراك  با  لكنه 
عيادة بيطرية قبل اإطاق �رشاحه.

اجلمعية  مللن  جللونللز  اآدم  وقلللال 
اأعاقته  الطائر  اإن  الربيطانية، 
لأيام  للكمامة  املطاطية  الأربطة 
الأربطة  »�سغطت  مو�سحًا  عدة، 
وكانت  �ساقيه  على  املطاطية 
له  و�سببت  مللتللورمللة  مفا�سله 

الأمل«.
 تاأثر كبر على البحار 

لكن التاأثر الأكرب لهذه الكميات 
الطبية  املخلفات  مللن  الكبرة 
روؤيته  ميكن  الوباء  عن  الناجتة 
خلل�للسللو�للسللا لللللدى احللليللوانللات 
البحرية. ودقت جمموعات بيئية 
عدد  ماحظة  بعد  اخلطر  ناقو�س 
املطاطية  القفازات  من  متزايد 
يف  احلماية  معدات  من  وغرها 

الأنهر والبحار.
وانللتللهللى الأملللر بللاأكللر مللن 1،5 
مليار كمامة يف املحيطات العام 
 6200 يللعللادل  مللا  اأو  املا�سي، 
البا�ستيكية  النفايات  من  طن 
البيئة  للمنظمة  وفقا  الإ�سافية، 

»اأو�سينز اإيجا«. وهناك اأ�سا دلئل 
البحرية. احلياة  تهدد  اأنها  على 

جمعية  وجللدت  الللربازيللل،  ويف 
كمامات  البيئة  بحماية  تعنى 
على  العثور  مت  بطريق  معدة  يف 
كذلك،  ال�ساطئ.  على  جيفته 
عر على �سمكة منتفخة عالقة يف 
كمامة قبالة ميامي. ويف فرن�سا، 
مر  »اوبرا�سيون  جمعية  عرت 
بروبر« على �سلطعون نافق عالق 
قرب  بللر  بللحللرة  يف  كمامة  يف 

مر�سيليا يف �سبتمرب.
البا�ستيك  والقفازات  الكمامات 
بالن�سبة  خا�س«  ب�سكل  »م�سكلة 
البحرية، كما قال  الكائنات  اإلى 
العلمي  املدير  ليونارد  جللورج 
كون�سرفن�سي«  »اأو�للسللن  ملنظمة 

الأمركية غر احلكومية.
هذه  تتحلل  »عللنللدمللا  واأو�للسللح: 
الطبيعة،  البا�ستيكية يف  املواد 
�سغرة«.  جزيئات  ت�سبح  فاإنها 
تدخل  اأن  اجلزيئات  لهذه  وميكن 
يف ال�سل�سلة الغذائية وتوؤثر على 
على  بكاملها،  البيئية  النظم 
منظمة  ودعللت  ليونارد.  قال  ما 
احلكومية  غللر  اإيللجللا«  »اأو�للسللنللز 
الغرامات  زيادة  اإلى  احلكومات 
يف  الللقللمللامللات  يلقون  مللن  على 
الطبيعة وت�سجيع ا�ستخدام اأقنعة 

قابلة لإعادة ال�ستخدام.

التي  الأوللللى  العنا�رش  ت�سر 
عظمي  لهيكل  حتليلها،  مت 
البقايا  اأن  اإلللى  مكتمل،  غللر 
عام  عليها  عر  التي  الأحفورية 
2012 يف جنوب غرب الأرجنتني 
اكت�سافه  دينا�سور مت  لأكرب  هي 
لدرا�سة  وفللقللًا  الإطللللاق،  على 
حديثة ن�رشت نتائجها يف جملة 

»كريتي�سو�س ري�سرت�س«.
وقال األيخاندرو اأوترو املوؤلف 
هذا  عن  درا�سة  لأول  الرئي�سي 
جمموعة  وهللي  التيتانو�سور 
الطويلة  الللديللنللا�للسللورات  مللن 
لها  اآثللارًا  تركت  والتي  العنق 
عليه  عر  »ما  الللقللارات:  كل  يف 
فقرة   24 اأول  هللو  الآن،  حتى 
مللن الللذيللل واأجلللزاء مللن منطقة 
ومع  ال�سدر«.  وجتويف  الورك 
العظام  اأن  اأوترو  اأو�سح  ذلك، 
الطويلة مثل عظم الع�سد اأو عظم 
تقليديًا  ت�ستخدم  والتي  الفخذ 

لكتلة  دقيقة  تقديرات  لإجللراء 
من  ا�ستخراجها  يتم  مل  اجل�سم، 

ال�سخور التي عر عليها فيها.
الأولللى،  للتحليات  وفقًا  لكن 
الدينا�سور  هللذا  عللظللام  فلللاإن 
 98 العمر  من  البالغ  العماق 
مليون عام والذي يعود تاريخه 
كانت  الطبا�سري،  الع�رش  اإلى 
اإلى   10 بن�سبة  »اأكللرب  بالتايل 
باتاغوتيتان  عظام  من   »٪20
دينا�سور  اأكللرب  وهللو  مللايللروم 
كما  هللذا،  يومنا  حتى  معروف 
اأو�سح الباحث يف ق�سم الأحافر 
باتا  ل  متحف  يف  الللفللقللاريللة 
ن�رشته  تللقللريللر  يف  »جلللنلللوب« 

جامعة ل ماتانزا الوطنية.
باتاغوتيتان  طول  يبلغ  وكللان 
يف   2017 عللام  اكت�سف  اللللذي 
حوايل  ويللزن  اأي�سًا  الأرجنتني 
70 طنًا، اأو ما يعادل 10 اأفيال 
وله  مللرتًا   40 حللوايل  افريقية، 

رقبة طويلة جدًا.
كارباييدو  لوي�س  وقال خو�سيه 
الدرا�سات  قللاد  الللذي  الباحث 
عينة  »اإنها  باتاغوتيتان  حول 
عمليًا  مف�سلية  لأنللهللا  جميلة 
الذيل،  ن�سف  من  اأكر  ولدينا 
والكثر من عظام الفخذ. مازال 
ال�سخر  يف  مللدفللونللًا  معظمها 
من  �سنوات  ب�سع  لدينا  زال  وما 

التنقيب«.
مدير  غاريدو  األربتو  واأو�سح 
يف  الطبيعية  العلوم  متحف 
من  �سنتمكن  اأننا  نعتقد  زابللال: 
�سبه  اأو  كاملة  العينة  اإخلللراج 
على  ذلللك  كل  �سيعتمد  كاملة. 
احلفر.  عمليات  ا�ستمرار  طريقة 
كان  اإذا  عما  النظر  بغ�س  ولكن 
فاإن  ل،  اأم  دينا�سور  اأكللرب  هو 
مف�سلي،  دينا�سور  على  العثور 
اأمر  هو  احلجم،  بهذا  دينا�سور 

ا�ستثنائي. 

• كمامات

األوانها،  بكل  الهند  تعي�س  كاأنك 
يف  املعهود،  ومرحها  وحلّيها، 
جتربة ترفيهية غنية، ومبتكرة، 
تتجول  واأنللت  به  ت�سعر  ما  هللذا 
بللني اأركللللان مللنللتللزه »بللوللليللوود 
اآند  بارك�س  »دبي  �سمن  بارك�س« 
ريللزورتلل�للس«، حملللاوًل الإحللاطللة 
املتنوعة،  الكثرة  بالتفا�سيل 
وكثافة  الألللوان  ب�سخب  وحماطًا 
تنقلك  التي  احل�سية  التجربة 
بني الت�سميم الذي جنح يف نقلك 
الهند،  بذكاء مدرو�س بني معامل 
اللعب،  بتجربة  ال�ستمتاع  و�سط 
التجربة  تلك  الطعام،  تناول  اأو 
»بوليوود  اإدارة  اإليها  دعت  التي 
بللاركلل�للس« اجلللهللات الإعللاملليللة 
لتتعرف خاف جولتها التعريفية 
التي  الكثرة  التحديثات  اإلللى 
اأ�سيفت اإلى هذه الوجهة املميزة، 
قبيل اإعادة افتتاحها، اأم�س الول، 

بعد ت�سعة اأ�سهر من الإغاق.
والألعاب  اجلذب  معامل  وتنت�رش 
�سمن  بللاركلل�للس«  »بللوللليللوود  يف 
عللللدة مللنللاطللق هلللي »بللوللليللوود 
ت�سوك«،  و»مومباي  بوليفارد«، 
و»را�للسللتللك رافلللللني«، و»رويللللال 
بوليوود  و»ا�ستديوهات  بللازا«، 
ال�سينمائية«، والتي حتت�سن قاعة 
اأفام  اأ�سهر  من  امل�ستلهمة  الأبطال 

»بوليوود«.
»بوليوود«  ب�سوق  اجلولة  تبداأ 
مومباي  �للسللوارع  يج�سد  اللللذي 
اململوءة باحلركة، لننتقل بعدها 
اإلى م�رشح راج حمل ال�ساحر الذي 

يت�سع لأكر من 800 �سخ�س.
طائرة �رشاعية 

تتمثل اإ�سافات املنتزه اجلديدة يف 
اجلذب  ومعامل  العائلية  الألعاب 
ت�ستلهم  التي  لل�سغار  املخ�س�سة 
الهندية  الثقافة  مللن  عنا�رشها 
بني  لتتنوع  باحلياة،  الناب�سة 
عجلة »ويل اأوف �ستارز« الرتفيهية 
واأفعوانية  ملللرتًا،   55 بللارتللفللاع 
مللرتًا،   88 بطول   1 رقللم  تاك�سي 
الأجرة  �سيارات  من  وامل�ستوحاة 
يف  والأ�للسللود  بالأ�سفر  امللونة 
كي  روديلللو  عللن  ف�سًا  مومباي، 
�ساواري، اللعبة العائلية املزودة 
وحي  من  الللدوران  ثاثية  بحركة 
تللقللاللليللد مللهللرجللانللات الللروديللو 
»هوا  لعبة  وت�سطحب  الهندية. 
رحلة  يف  العائلة  اأفللراد  هللاواي« 

الللطللران  جتللربللة  ت�سبه  غللنلليللة 
احلقيقية على منت طائرة �رشاعية 
اللعبة  تللقللدم  حللني  يف  معّلقة. 
جتربة  كادبرا«  »اأبللرا  املتاأرجحة 
ويقدم  والت�سويق،  باملرح  مفعمة 
املنتزه جتربة مائية مميزة لأفراد 
العائلة عند ركوب مون�سون ما�ستي 
التي تاأخذهم يف مغامرة م�سوقة، 
ال�ستمتاع  لل�سيوف  ميكن  كما 
ال�ساحرة   13 رقم  تانغا  بجولت 
حول بوابة الهند يف عربات اخليل 
»روكيت«  لعبة  وتربز  املزخرفة. 

بني الإ�سافات اجلديدة.
اأطول اأرجوحة

ال�سويدي،  عبدالرحمن  اأو�للسللح 

مدير اإدارة عاقات امل�ستثمرين يف 
اأن  ريزورت�س«،  اآند  بارك�س  »دبي 
فريق العمل جنح يف تركيب ت�سع 
األعاب جديدة، اثنتان منها �سوف 
حتطم الأرقام القيا�سية العاملية، 
يف  دوارة  اأرجوحة  كاأطول  الأولى 
قطار  كاأ�رشع  والثانية  العامل، 
يف  اخل�سب  من  م�سنوع  اأفللعللواين 
العامل، والذي مل ينته بعد، وعن 
الأخللرى،  الإ�سافية  التحديثات 
حتديث  على  اأي�سًا  عملنا  قللال: 
باإ�سافة  بالتجزية  البيع  واجهات 
على  واأكد  جديدًا،  ك�سكا   20 نحو 
بالرتكيز  الت�سغيل  فريق  اهتمام 
ال�سحة  مللعللايللر  اأعلللللللى  علللللى 

وال�سامة.

عر باحثون على بقايا �سمكة من نوع 
 150 من  يقرب  ما  اإلللى  يعود  غريب 
اأنها  الأمللر  يف  واملثر  عللام،  مليون 

�سبيهة بالأ�سماك احلديثة.
وقال عامل احلفريات بجامعة فيينا، 
جرى  اإنلله  �ستومبف،  �سيبا�ستيان 
عظمي  لهيكل  حفرية  على  العثور 
�سبه مكتمل يعود اإلى �سمكة قر�س من 
الع�رش اجلورا�سي اأي منذ 150 مليون 

عام.
بحالة  احلفرية  على  العثور  وجرى 
اجلري  احلجر  يف  وحمفوظة  جيدة 
والتي  الأملانية،  بافاريا  مبدينة 
مبناظر  تتميز  م�سى  فيما  كللانللت 
وفقا  الإ�ستوائية،  للبحرات  طبيعية 

لل»رو�سيا اليوم«.
احلفرية  اأن  »�للسللتللومللبللف«  و�لللرشح 
عللللبللللارة عللللن �للسللمللكللة قلللر�لللس مللن 
اأو  »اأ�لللسلللرتاكلللانلللثلللو�لللس«  نلللللوع 
مرتان  وطولها   »Hybodontiform«
عماقة  يجعلها  ما  املللرت،  ون�سف 
يف  القر�س  اأ�سماك  حلجم  بالن�سبة 
الع�رش اجلورا�سي وهي اأقرب لأ�سماك 

القر�س يف الع�رش احلايل.
بحار  املفرت�سة  احليوانات  وجابت 
 300 من  يقرب  ملا  القدمية  الأر�للس 
�سنا   150 بل  وجمهزة  �سنة،  مليون 
ا�ستنتاج  اإلى  اخلرباء  دفع  ما  حادة، 
كبرة،  ب�رشاهة  تللاأكللل  كانت  اأنللهللا 
اجلورا�سية  القر�س  �سمكة  واأ�سنان 

اأنها كانت مفرت�سة للغاية  اإلى  ت�سر 
من  وا�سعة  جمموعة  على  وتتغذى 

احليوانات.
واأكد عامل احلفريات اأن �سمكة القر�س 
اأكرب  من  واحللدة  لي�ست  اجلورا�سية 
ع�رشها  يف  الغ�رشوفية  الأ�للسللمللاك 
من  واحللدة  اأي�سا  كانت  بل  فح�سب، 
لأن  لاإعجاب،  اإثللارة  الأ�سماك  اأكر 
القر�س  لأ�سماك  العظمية  الهياكل 
كونها  ب�سبب  نللللادرة  املللتللحللجللرة 

م�سنوعة من الغ�ساريف.
انقرا�سني  من  القر�س  اأ�سماك  وجنت 
مع  تللنللقللر�للس  اأن  قللبللل  جللمللاعلليللني 
الع�رش  نهاية  يف  الللديللنللا�للسللورات 
مليون   66 نحو  قبل  الطبا�سري، 

�سنة.
عر  املا�سي،  العام  يف  اأنه  ويذكر 
»�سيوي قواجن هوي« الباحث يف معهد 
علم احلفريات الفقارية وعلم الإن�سان 
ال�سينية  لاأكادميية  التابع  القدمي 
يرجع  اأ�سماك  حفريات  على  للعلوم، 
خال  �سنة  مليون   244 اإلى  تاريخها 

فرتة الع�رش الرتيا�سي الأو�سط.
بحرية  روا�سب  من  ا�ستخراجها  ومت 
يونان  مقاطعة  يف  و�سيطة  تريا�سية 
لنوع  وهللي  ال�سني،  غربي  جنوب 
الأ�سماك  اأنلللواع  مللن  احلجم  �سغر 
اجلذعية التي تتميز بفك علوي ق�سر 
بطول  وحادة  طويلة  واأ�سنان  ونحيل 

قيا�سي نحو 3 �سنتيمرتات فقط.

• بوليوود بارك�س

»بوليوود باركس« يعيد جذب الزوار 
إلى سحر الهند

العثور على بقايا سمكة من العصر الجوراسي

طيار بريطاني ينجو من كورونا ويعود إلى 
منزله بعد 243 يوًما في المستشفى

من  مار�س  يف  امل�ست�سفى  دخوله  بعد 
بالوباء،  اإ�سابته  اثللر  املا�سى  العام 
الربيطانية  اجلوية  اخلطوط  طيار  عاد 
العمر  من  الذي يبلغ  �سينوت  نيكول�س 
يف  يللوًمللا   243 ق�سى  واللللذي  عللامللا   59
اإلى  كورونا  بفرو�س  م�ساًبا  امل�ست�سفى 

منزله اأخًرا. 
واأفادت �سحيفة الديلي ميل الربيطانية، 
اأن �سينوت دخل اأحد م�ست�سفيات تك�سا�س 
ي�ستعيد  الآن  وهو  املا�سي،  مار�س  يف 
من  البالغة  نيكول،  زوجته  مع  قوته 

العمر 54 عاًما، وتعمل مديرة مدر�سة.
وقال الأطباء اإنه عانى من ف�سل يف اجلهاز 

حتت  و�سعه  عليه  ترتب  ما  التنف�سي، 
القلب  جهاز  ثم  ال�سناعي  التنف�س  جهاز 

والرئة قبل اأن يبداأ تعافيه.
يحطم  اأن  يف  يللاأمللل  اإنلله  الطيار  وقللال 
كيت  التلفزيونية  املذيعة  زوج  رقللم 
كاأكر  دريرب  ديريك  جللاراواي  القيا�سي 
يف  اإقللامللة  فللرتة  اأطلللول  ميكث  بريطاين 
امل�ست�سفى ويعود اإلى منزله بعد اإ�سابته 
امل�ست�سفى  اإلى  نقله  مت  والذي  بكورونا 
يف  ديريك  يللزال  ل  املا�سي.  مار�س  يف 
العناية املركزة بعد اأن ت�سبب الفرو�س 
يف دمار ج�سده، ولكن الآن حالته تتح�سن 

وفقا لزوجته كيت.

اأ�سيب،  �سينوت  اأن  التقرير،  واأو�سح 
هيو�سنت وهي  اإلللى  رحلة  بعد  باملر�س 
مدينة ياأمل يف زيارتها مرة اأخرى وروؤية 
اإليها  ينظر  كان  التي  احليوانات  حديقة 

يومًيا من نافذة امل�ست�سفى.
بي�سواجيت  الدكتور  القلب  طبيب  وقال 
كار، الذي عالج �سينوت: »تاأثر كل ع�سو 
يف ج�سده بفرو�س كوفيد - 19. لكن مع 
ذلك، نظًرا لأن �سحته كانت جيدة كطيار 
قبل املر�س، كان باإمكانه حتمل كل هذا 
والبقاء على قيد احلياة« وقال اخت�سا�سي 
اإن  اأكانتي،  بيندو  د.  الرعاية احلرجة، 

تفاين زوجته كان حا�سما يف �سفائه«.

سكوت ويليس تتسوق
في شوارع لوس أنجلوس

كايلي جينر تتعرض للسخرية لضعف المياه 
بحمام قصرها البالغ سعره 35 مليون دوالر

جيرن  كايلي  تخطف  مللا  دوملللًا 
واملايني  ثرائها  بف�سل  الأنظار 
معهم  تتفاعل  ممن  متابعيها  من 
ب�سور تعك�س حالة الراء، التي 
يف  مليارديرة  اأ�سغر  لها  و�سلت 
الللعللامل، �للسللواء مللن خللال �سور 
�سياراتها  اأو  اخلا�سة  طائراتها 
الفارهة، اإل اأنها موؤخرًا تعر�ست 
لو�سلة من ال�سخرية على تويرت، 
بعدما ن�رشت �سورة عرب خا�سية 
التقطت  حيث  حلمامها  ال�ستوري 
�للسللورة اأثللنللاء نللزول امللليللاه من 

الد�س.
حتى  اللل�للسللورة  ن�رش  مت  ان  ومللا 
قبل  من  التعليقات  عليها  انهالت 
متابعيها ممن انده�سوا من �سعف 
امللليللاه يف قلل�للرش املللللليللارديللرة 
يف  ال�سغرى  والبنة  ال�سغرة، 
ذكر  مثلما  كاردا�سيان،  عائلة 
بعنوان  تقرير  خال   elle موقع 
»متابعي كايلي جيرن ي�سخرون من 
الن�ستغرام،  على  ن�رشتها  �سورة 
ب�سبب �سعف �سغط مياه الد�س يف 
مليون   36 قيمته  البالغ  ق�رشها 

دولر«.
تللويللرت  رواد  ملللن  علللدد  وكللتللب 
تغريدات من عينة: »كايلي تعي�س 
بق�رش يتخطى �سعره الل36 مليون 
املياه  �سغط  هللو  وهللذا  دولر، 
اآخرون  اكتفى  حني  يف  عندها«، 
املياه  �سغط  من  �ساخرة  ب�سور 
كايلي  د�للس  يف  »املياه  وكتابة: 

جيرن«.
اأخرى، ظهرت عار�سة  من ناحية 
جيرن  كايلي  الأمركية،  الأزيللاء 
اأحدث  يف  اأنيقة  باإطالة  موؤخًرا 

ظهور لها، حيث و�سعت مكياجا 
�سعرها  للللون  وغلللرت  ب�سيطا 
للللاأحلللملللر، وارتللللللدت قللادتللني 
الأ�ساور  من  والعديد  �سغرتني 
لونه  قمي�سا  ارتدت  كما  الذهبية 
اللل�للرشوال  للون  مطابق  كرميي 

الذي كانت ترتديه اأي�سًا.
بجديلة  �سعرها  كايلي،  و�سففت 
طللويلللللة جتلللللاوزت خلل�للرشهللا، 

اأمللام  اللل�للسللور  بع�س  والتقطت 
الثمن،  باهظة  �سياراتها  اأ�سطول 
ترن�س  مبعطف  اإطالتها  واأكملت 
من  زوج  مع  واإك�س�سوارات  كرميي 
العامة  مللن  مربع  بكعب  حللذاء 
التجارية بوتيجا فينيتا، والذي 
يبلغ �سعره 940 جنيها اإ�سرتلينيا 
»ديلي  �سحيفة  ذكرته  ملا  وفقًا 

ميل« الربيطانية.

جل�سة  خللال  »جلليللرن«،  وحملت 
لها  خ�سعت  الللتللي  الللتلل�للسللويللر 
على  اأنيقة  يد  حقيبة  مللوؤخللرًا، 
�سعرها  يبلغ  والتي  �سكل �سندوق 
وارتللدت  اإ�سرتلينيا  جنيها   585
على  باملا�س  مر�سعة  اأقللراطللا 
�سكل كمرى، ووقفت اأمام اأ�سطول 
اإلى منزل  اأن تتجه  �سياراتها قبل 

كيم.

�سكوت  ال�سابة  الفنانة  خطفت 
اأدائها  خال  الأ�سواء  ويلي�س، 
اأجنلو�س  لو�س  يف  املهام  بع�س 
الأمركية،  كاليفورنيا  بولية 
اأنيقة  اإطالة  يف  �سوهدت  حيث 
وعللامل  للمو�سة  حبها  تللوؤكللد 
�سحيفة  ذكرت  ح�سبما  الأزيللاء، 

»ديلي ميل« الربيطانية.
�سكوت  ال�سابة  املمثلة  وظهرت 
ويلي�س، ابنة برو�س ويلز ودميي 
م�سممة  اأزيلللاء  مرتدية  مللور، 
باأ�سلوب » boho chic«، وا�سعة 
على  زاهية  حمراء  �سعر  رابطة 
راأ�سها، اأثناء اأداء بع�س املهمات 

يف لو�س اأجنلو�س.
و�سوهدت �سكوت ويلي�س البالغة 
عاًما وهي ترتدي   29 العمر  من 
عندما  الأنلليللقللة  بللوهللو  اأزيللللاء 
لو�س  الإغللللاق يف  مللن  خللرجللت 
املا�سى  الثاثاء  يوم  اأجنلو�س 
النباتات،  بع�س  ب�رشاء  للقيام 
يد  حقيبة  حتمل  كللانللت  حيث 
حمراء اللون، فوق �سرتة زرقاء 
بللزوج  املظهر  واأبللللرزت  داكللنللة 
ال�سوداء  اجللدية  الأحللذيللة  من 

املنخف�سة.
اأكيا�س  ويلي�س  �سكوت  وحملت 
نبتان  بها  البا�ستيكية  الت�سوق 
عرب  ترفعها  وهللي  اأ�سي�س  يف 
حر�ست  كما  ال�سيارات،  موقف 
على اتخاذ الإجراءات الحرتازية 
للوقاية  الازمة  والحتياطات 
من فرو�س كورونا امل�ستجد من 
خال ارتداء قناع اأثناء خروجها 
الفرو�س  مللن  نف�سها  حلماية 
التاجي الذي ينت�رش يف الوليات 
• �سكوت ويلي�س بعد الت�سوقاملتحدة وغرها من دول العامل. 

• ق�رش كايلي جيرن من الأعلى
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.99057785  - 66771777 75 عامًا - �شيع - ت:  • عبداهلل عبدالكريم عبداهلل األصقه - 
.94055113  - 95577933 85 عامًا - �شيع - ت:  • جاسم محمد علي خان - 

.99441661  - 55565755 49 عامًا - �شيع - ت:  • محمد عبدالكريم يوسف الشرهان - 

العصفورة

• وكيل وزارة لن يتم التجديد له، يحاول تكثيف 
نشاطه هذه األيام، لكن دون جدوى.

من  استغربوا  المطالع  في  القسائم  أصحاب   •
الخدمات  مشاريع  بتنفيد  ال��وزارات  جدية  عدم 

األساسية في المنطقة.

معلومات وحقائق

ح��د  أ م���ن   » ء ب��ب��غ��ا « ر  ه��ب��ن��د ش��ا ى  ش���ت���ر ا
م  ق��ا و  ، ي��ة ل��ق��ر ا ف��ي  ل��ش��ع��ب��ي��ة  ا ق  ا س��و أل ا
ت��ل��ق��ي��ن��ه  و  ، ش��ه��ر أ ى  م��د ع��ل��ى  ي��ب��ه  ر ب��ت��د
على  د  ير كيف  و  ، » ب غا ا  ذ ا « ل  يقو ا  ذ ما
 ، ب��ه غ��ي��ا و ه  ر ح��ض��و ف��ي  ن��ه  ج��م��و ي��ه��ا م��ن 
ف��ي  ش  ي���د و  ، س���ه ا ر خ  و ي���د ن  أ م��ن  ال  ب��د

! » فينه ر عا للي  ا « مع  ت  ال سجا
د  د ي���ر و  ، ر و ل����د ا ي��ج��ي��د  أ  ب���د  » ء ل��ب��ب��غ��ا ا «
لمهم  ا  ، م��ة م��ف��ه��و غ��ي��ر  ن��ا  ح��ي��ا أ ت  ك��ل��م��ا
ل��ه  ي��ق��و ي��ب��ي  ل��ل��ي  ا ل  ي���ق���و و د  ي���ر ن���ه  ا

! ر هبند لشا ا
 ! فة لكنا ا من  قطعة  ه  عطو . . .

اشتراه!

حكايات

يدعى»عمى  عصبي  اضطراب  يوجد 
َيصُعب  بحيث  ال��وج��وه«،  َت��َع��ُرّف 
وجوه  على  ال��ّت��ًع��ُرف  المريض  على 

األشخاص حتى المقربين منهم.

العشاء  6.38المغرب  5.18 العصر  2.58الظهر  12.00الشروق  6.42        مواقيت
الفجر  5.19الصالة

الكثري  الب�رشي وعاجلته  اآالف املرات عرب موجز تاريخنا  �شوؤال طرح 
مازال  لكنه  واملو�شوعي،  الذاتي  بني  ما  زاوجت  التي  االإجابات  من 
يثري ذلك الف�شول ال�شقي، ويع�شف بالعديد من الت�شاوؤالت التي حتفز 
م�شاحة  هي  الكتابة  نكتب؟  فلماذا  كاملة،  وغري  ناق�شة  غري  اإجابات 
الإعادة النظر يف العامل من حولنا وحماولة تف�شريه للخروج بفهم اأف�شل 
ملا يح�شل فيه، اإنها وقفة مع الزمن وم�شاحة للتاأمل والنظر يف االأ�شياء 
واالأحداث بطريقة اأعمق واأكرث تاأمال بعد اأن تعيد ترتيب االأحداث وتعيد 
لكي  اكتْب  منها.  قريبا  اأو  احلقيقة  اإلى  للو�شول  اأخرى  مرة  جتميعها 
تتخيل االأ�شياء على نحو خمتلف، وبتّخيل االأ�شياء ب�شكل خمتلف، رمبا 

ميكن للعامل اأن يتغري.
الكتابة عندي هي م�شري فردي، نقل لالأحالم واملعاناة على الورق، تاأمل 
واأمل، تفكيك للم�شكوت عنه، وبوح م�شرت�شل للمبحوث عنه، هو انفراجه 
وانكفاء، تفاعل وانطواء، مناجاة للماأمول، ورف�شا للموجود، الكتابة هي 
�شحر ذاتي، داء ودواء، ع�شق متبادل، واأ�شلوب لتفادي االأمرا�ض الع�شابية 
ما  لكل  ي�شخر  اأن  يتوجب  وراق  �شام  فعل  الكتابة  والنف�شية،  والذهنية 
هو خري، فاإما اأن تكون الغاية من الكتابة ر�شالة نبيلة ت�شعى الأن ترتق 

جرحًا، اأو ت�شعد قلبًا، اأو تنري عقاًل، اأو تن�رش احلب وال�شالم.
نكتب ملحاربة املوت، لرتك االأثر، للتعبري عن اأحزاننا دون اأن ت�شيبنا 
�شفقة االآخرين، نكتب الأن ما ال نعرفه اأكرث بكثري جًدا مما نعرفه، والأن 
اأي �شخ�ض وورقة وقلم عالقة غواية  العالقة الوطيدة التي تتكون بني 
ويف  ال�شايف،  الع�شق  عالقات  اأحياًنا  ت�شبه  عالقة  هواية،  منها  اأكرث 
الكتابة  الأن  نكتب  لعوب،  امراأة  �شباك  الوقوع يف  ت�شبه  اأخرى  اأوقات 
التي  الرحلة  قيمة  الكلمة  خالل  من  ندرك  كي  نكتب  حياة،  دورة  هي 
املعرفة  قدر  وعلى  املعرفة،  تاأتي  التجربة  قدر  فعلى  فيها؛  بداأنا 
قلوبنا  مباء  رويناها  ُكلما  فيها  نثمر  حياة  فالكتابة  الوعي؛  ياأتي 
وملح عيوننا. اإننا يف حاجة م�شتمرة للكتابة كي جنمع �شتات جنوننا 
وُنطمئن �رشود اأفكارنا ونهدئ روعة ذكرياتنا فن�شبح اأكرث دفئًا وعمقًا 

واأناقة، فالكتابة فعل حياة.
ال�شوؤال: ملاذا  هذا  باموك  اأورهان  الرتكي  والكاتب  االأديب  �شئل  عندما 
تكتب؟ فقال: »اأكتب الأن تلك رغبتي، اأكتب الأنني ال اأقدر على القيام ب�شيء 
اآخر غري الكتابة، اأكتب كي اأ�شري اأو اأناق�ض بع�ض االآراء التي وردت يف 
كتبي، اأكتب الأنني غا�شب منكم جميعا، من العامل كله. اأكتب الأنه يروق 
يل اأن اأنزوي يف غرفتي اليوم كله. اأكتب الأنني ال اأ�شتطيع حتمل احلقيقة 
اأي حياة ع�شنا، واأي  اأجمع  اأكتب حتى يعرف العامل  اأغرّيها،  اإال واأنا 
حياة نعي�ض، اأكتب الأنني اأحب رائحة الورق واحلرب، اأكتب الأنني اأوؤمن 
فوق ما اأوؤمن به، باالآداب وبفن الرواية ومن ثم بال�شحافة، اأكتب الأن 

الكتابة عادة و�شغف«.
بينما يقول الروائي العظيم جوزيف كونراد، واأظن اأنه و�شع يده على 
املوت  فكرة  اأحارب  لكي  »اكتب  قوله:  للكتابة، يف  واأعمق  اأبعد  �شبب 
الذي نولد ونحن نعرف انه ينتظرنا يف نهاية الطريق اأو يف اأي حلظة، 
اإننا كال�شجناء املحكومني باالإعدام الذين ينتظرون حلظة تنفيذ احلكم 

بهم، بينما توؤجل الكتابة حلظة االعدام«. 
اأمد  يطيل  اأن  يحاول  احلياة  من  ق�شرية  بفرتة  املحكوم  االن�شان  فعال 
وجوده، وتاأثريه، وملا كان ذلك م�شتحيال من الناحية الع�شوية فاإنه 
يجتهد لتمتد حياته معنويا وفكريا وروحيا عن طريق الكتابة، وي�شعى 
بدن  املوت  يختطف  وحينما  ويتجاوزه،  امل��وت،  ليهزم  طاقته  بكل 
االن�شان تظل روحه حية ب�شكل موجز يف �شندوق �شغري ي�شمونه كتابا، 
اأو �شيمفونية، اأو فيلم، اأو لوحة. مل يخرتع االن�شان بعد �شيئا اأقوى من 
الفن والكتابة ملوا�شلة احلياة، ذلك اأحد اأقوى اأ�شباب العمل االبداعي.

نحن نكتب الأننا نن�شد املزيد من احلياة، واالأهم من فعل الكتابة هو اأن 
نتعلم كيف نقراأ وبغزارة فهو حطب الكتابة ووقودها امل�شتعر.

بات من الوا�شح اأن الو�شع املعقد يف امل�شهد ال�شيا�شي الكويتي لن 
بناء  ثم  ب�شيطة تتلخ�ض يف ت�شكيل حكومة جديدة ومن  ي�شهد حلواًل 
تعاون حقيقي بني املجل�ض واحلكومة، خ�شو�شا بعد ما تك�شف خالل 
االأولويات بني  على  املجل�ض، من خالف كبري  من عمر  االأول  ال�شهر 
االأغلبية  فيه  تتم�شك  الذي  الوقت  ففي  واحلكومة،  النيابية  االأغلبية 
ال�شعب  اأول��وي��ات  اأنها  اعتبار  على  االأول��وي��ات  ببع�ض  النيابية 
الكويتي، ترف�ض احلكومة هذه االأولويات رف�شًا قاطعًا ال جمال معه 

للحلول الو�شط.
لقد اأفرزت االنتخابات االأخرية تركيبة نيابية اأبعد ما تكون عن هوى 
لك�رش  احلكومي  ال�شعي  البداية  منذ  وا�شحا  كان  ولذلك  احلكومة، 
�شوكة االأغلبية النيابية، وهو ما عرب عن نف�شه يف انتخابات رئا�شة 
ال��وزراء  لرئي�ض  ا�شتجواب  تقدمي  ثم  ومن  �شاحبها،  وما  املجل�ض 
و�شوال اإلى ا�شتقالة احلكومة بعد اأقل من �شهر من ت�شكيلها، ويف كل 
اخلالد  �شباح  ال�شيخ  برئا�شة  احلكومة  ت�شكيل  اأعيد  �شواء  احلاالت 
اإلى حل  االأمور متجهة  اأن  يدرك اجلميع  اأخرى،  �شخ�شية  برئا�شة  اأو 
جمل�ض االأمة �شواء عاجال اأو اآجاًل، لكن ال�شوؤال يبقى، هل من املمكن 

اأن يتم حل املجل�ض حال غري د�شتوري؟.
الداخلية واخلارجية ت�شري  كافة املوؤ�رشات، والظروف املو�شوعية 
اإلى ا�شتبعاد احلل غري الد�شتوري، ف�شمو االأمري عرب اأكرث من مرة عن 
مت�شكه بالد�شتور وباحلياة الدميقراطية، ففي كلمته التي افتتح بها 
اعتزازنا  »نوؤكد  �شموه  قال  ال�شابق  للمجل�ض  التكميلي  االنعقاد  دور 
القانون  دول��ة  بكويتنا  ونفتخر  الدميقراطي  ونهجنا  بد�شتورنا 
التي عرف  الواحدة  االأ�رشة  روح  واملوؤ�ش�شات وحر�شنا على جت�شيد 
ويف  الرا�شخة«،  املبدئية  بثوابتنا  والتزامنا  الكويتي  جمتمعنا  بها 
على  احلر�ض  �شموه  اأك��د  احل��ايل،  املجل�ض  بها  افتتح  التي  كلمته 
واحرتامنا  منهجا  بالدميقراطية  التزامنا  »اأوؤكد  قال:  حني  الد�شتور 
على  وحر�شنا  نظاما  واملوؤ�ش�شات  القانون  ودول��ة  مبداأ  للد�شتور 
تر�شيد ممار�شتنا الربملانية وال نقول اليوم اأننا يف جتربة برملانية 

بل ممار�شة را�شخة م�شى عليها قرابة ال�شتني عاما«.
ي�شاف اإلى ذلك تعقد االأو�شاع الدولية واالإقليمية حولنا، وهو ما يدفع 
اجلميع اإلى التم�شك بالد�شتور، خ�شو�شا واأن اآخر حل غري د�شتوري حدث 
العراقي للكويت، والبع�ض اعترب  الغزو  اإلى  العام 1986 وا�شتمر  يف 
حل جمل�ض االأمة وقتها واخلروج عن الد�شتور اأحد العوامل التي �شجعت 
على غزو البالد، وما تعهدات الكويتيني يف موؤمتر جدة اإبان الغزو اال 
ا�شرتجاع اأ�شيل للعمل الد�شتوري املتم�شك بالنظام الربملاين الكويتي، 
كما اأن الكويت م�شنفة اأمريكيًا واأوروبيًا ودوليًا كملكية د�شتورية من حيث 
نظام احلكم، ولذلك تخ�شع ملعاملة خا�شة ب�شفتها دولة دميقراطية، وال 
ميكن املخاطرة بتغيري هذه املعايري ملجرد خالف حكومي نيابي مهما 

كان حادا اأو ع�شيا على احلل من حيث الظاهر.
من  موؤخرا  اأمريكا  التي جرت يف  االأحداث  اجلميع  على  يخفى  ال  كما 
الدميوقراطي  االنتقال  اإثر  على  والنواب  ال�شيوخ  ملجل�شي  اقتحام 
للرئا�شة االأمريكية، والذي كان له اثر وا�شع يف نفو�ض االأمريكان �شعبا 
واإدارة متثلت باإثارة كبرية بالتم�شك بالنهج الدميقراطي واملحافظة 
وال�شيا�شيني  االأح��زاب  جميع  وا�شتنفرت  لديهم،  القيم  اأه��م  على 
وعالقاتهم  عملهم  منهج  يف  كثريا  �شي�شجعهم  الذي  االأمر  والقوى، 
الدولية يف امل�شتقبل القريب جتاه حلفائهم الدوليني لرت�شيخ العمل 

الدميوقراطي واحلفاظ عليه وتعزيزه وتكري�شه.
اأن  الد�شتوري، ونرجح  ن�شتبعد احلل غري  االأ�شباب جمتمعة  لهذه 
�شيحدث  الذي  الد�شتوري  احلل  باأفق  الدميقراطية حم�شورة  تبقى 

اآجاًل. اأم  عاجال 

لماذا نكتب؟ الحل غير الدستوري ليس اختياراً

وفاة الممثلة الفرنسية 
ناتالي ديلون

  
ناتايل  الفرن�شية  املمثلة  توفيت 
اآالن ديلون  ديلون، طليقة املمثل 
فيلم  يف  بدورها  ا�شتهرت  والتي 
عامًا،   79 عن  »ال�����ش��ام��وراي«، 
وذلك ح�شبما اأعلن جنلها اأنطوين.

عرب  اأي�شا،  املمثل  جنلها،  وقال 
ح�شابه ب�اإن�شتغرام مرفقًا �شورته 
يح�شن والدته »ارقدي يف �شالم«.

وولدت ناتايل، وا�شمها احلقيقي، 
اأغ�شط�ض  يف  كانوفا�ض،  فران�شني 
املغربية  وج��دة  مبدينة   1941
ال���ت���ي ك���ان���ت حت���ت االح���ت���الل 
من  والدتها  وكانت  الفرن�شي. 
غياب  يف  طفولتها  وق�شت  مليلة 
العائلة  بيت  غادر  الذي  والدها 

بعد اأ�شهر قليلة من والدتها.
ورحلت ديلون اإلى فرن�شا يف عمر 
زوجها  عن  االنف�شال  بعد  ال�20 
ابنتها  منه  اأجنبت  ال��ذي  االأول 

ناتايل.
ديلون  اآالن  على  ناتايل  وتعرفت 
ملهى  يف  بال�شدفة   1962 يف 
يف  حينها  املمثل  وكان  بباري�ض 
زوج  يومها  وك��ان  �شهرته،  اأوج 

املمثلة رومي �شنايدر.
�شنايدر  عن  ديلون  اآالن  وانف�شل 
 1964 ويف  ن���ات���ايل،  وت����زوج 
اأنطوين يف  اأجنبا جنلهما الوحيد 

الواليات املتحدة االأمريكية.

خنجر كريستال 
عمره 5 آالف عام

من  بالقرب  باحثون  اكت�شف 
االإ�شبانية  اإ�شبيلية  مدينة 
م�����ش��ن��وع��ًا من  خ���ن���ج���رًا 
ال��ك��ري�����ش��ت��ال ال�����ش��خ��ري، 
ب���و����ش���ات،   8.5 ب���ط���ول 
تاريخه بح�شب  ي���ع���ود 

التقديرات اإلى 5 اآالف عام.
ه��ذا  اأن  ال��ع��ل��م��اء  واع��ت��رب 
»املجموعة  من  هو  ال�شالح 
الناحية  من  ت��ط��ورًا  االأك��رث 
ال��ف��ن��ي��ة، واالأك�����رث اإث����ارة 
ل��الإع��ج��اب م���ن ال��ن��اح��ي��ة 
اجلمالية، ب�شبب نقاوة مادة 
االأكرث  ال�شخري  الكري�شتال 
مت  التي  االإط���الق  على  ح��دة 
العثور عليها الإن�شان ما قبل 

التاريخ«. 

• اخلنجر

صحافي ينقذ كلبًا 
من الغرق في بحيرة 

متجمدة بروسيا 
يف م�شهد اإن�شاين، متكن �شحايف 
يف  غ��ارق  كلب  اإنقاذ  من  رو�شي 
املياه املتجمدة لبحرية بعد اأن 
اإلى  غط�ض فيها وانت�شله و�شحبه 

بر االأمان.
وكان املرا�شل ال�شحايف األك�شندر 
بالقرب  م��وج��ودا  �شا�شنيف، 
تقرير  لت�شوير  البحرية  م��ن 
ال�شتاء  ف�شل  يف  البط  حياة  عن 
�شمع مع  القا�شي عندما  الرو�شي 
ا�شتغاثة  ن��داء  امل�شور  زميله 
لوكالة  وفقا  �شغري،  طفل  من 

�شبوتنيك الرو�شية.
واأوق�����ف ال�����ش��ح��ايف وف��ري��ق��ه 
اإلى  ف��ورا  وتوجهوا  الت�شوير 
مكان الطفل الذي طلب اإنقاذ كلب 
منطقة  يف  البحرية،  يف  غ��ارق 
�شتاري اأو�شكول، وعلى الفور قام 
ال�شحايف بخلع مالب�شه والنزول 
املتجمدة  املياه  يف  والغط�ض 
الذي ظهرت عليه  الكلب  وانت�شل 

عالمات التجمد.

رؤىأما بعد

محمد الزمورينصار  الخالدي

دعامة توّسع الحنجرة وتتحلل

كندا ترّحل اآلالف حتى مع تصاعد
جائحة فيروس كورونا

عليها  اطلعت  بيانات  اأظ��ه��رت 
رحّلت  كندا  اأن  »رويرتز«  وكالة 
االآالف، حتى مع ت�شاعد جائحة 

كورونا يف العام املا�شي.
االأخ��رى،  ال��دول  ومثل كثري من 
ملنع  اجلهد  ق�شارى  كندا  تبذل 
موجة فريو�ض كورونا ثانية من 
اخلروج على ال�شيطرة، وينا�شد 
يف  البقاء  املواطنني  قادتها 

املنازل.
حلقوق  ودعاة  حمامون  وينتقد 
نوفمرب  يف  كندا  ق��رار  االإن�شان 
عمليات  ا�شتئناف  امل��ا���ش��ي 
ُيعرف  ال  االآن  وحتى  الرتحيل. 
التي  الرتحيل  عمليات  نطاق 
نفذتها البالد خالل اجلائحة لكن 

حمامني  مع  االأخ��رية  املقابالت 
ومراجعة  الهجرة  ق�شايا  يف 
�شوءا  تلقي  احلكومية  االأع��داد 

على الو�شع.
خدمات  وكالة  بيانات  وت�شري 
احلدود الكندية اإلى ترحيل 12122 
�شخ�شا يف عام 2020 بزيادة 875 
عن العدد يف العام ال�شابق. وهذا 
عام  منذ  املرحلني  من  عدد  اأكرب 

2015 على االأقل.
تعليق  ق��ررت  ق��د  كندا  وك��ان��ت 
مار�ض،  يف  الرتحيل  عمليات 
نهاية  يف  التعليق  رفعت  لكنها 

نوفمرب.
برنامج  مدير  فريليك  بيل  وقال 
التابع ملنظمة  الالجئني  حقوق 

»فيما  ووت�����ض  رايت�ض  هيومن 
هذا  االإن�����ش��ان،  بحقوق  يتعلق 

م�شدر قلق عام«.
واخ��ت��ل��ف��ت م���واق���ف ال����دول 
خ��الل  ال��رتح��ي��ل  عمليات  م��ن 
اجلائحة، اإذ عّلقتها دول عديدة 
ا�شتاأنفتها  ثم  بريطانيا  منها 
مثل  دول  اأبقت  الحقا، يف حني 

التعليق. اأيرلندا على قرارات 
ال�شحة  ويحذر خرباء يف جمال 
بجميع  ال�شفر  اأن  م��ن  العامة 
يف  يت�شبب  اأن  ميكن  اأن��واع��ه 
من  وانتقاله  كوفيد-19  انت�شار 
ي��زداد  خطر  وه��و  الآخ��ر،  مكان 
ف��ريو���ض  حت���ور  م��ع  ت�شخما 
كورونا الأ�شكال �رشيعة العدوى.

طور اأطباء من جامعة »بت�شربغ« االأمريكية دعامة 
متتلك  ومرنة  للتحلل،  قابلة  »املنجنزيوم«  من 
لتو�شيع  ت�شتخدم  كالبالون،  التو�شع  خا�شية 
ي�شيب  حيث  والبالغني،  االأطفال  عند  احلنجرة 
اأو  مر�ض �شيق احلنجرة االأطفال نتيجة العدوى، 
املعدي،  احلم�ض  احلنجرة  تو�شع  دعامة  ارجتاع 

اأو العيوب اخللقية ويهدد حياتهم.
االإ�شابة  عن  ال�شيق  فينتج  البالغني  لدى   اأما 
مبر�ض ي�شبب التهاب االأوعية الدموية اأو االأن�شجة، 
مثل الورم احلبيبي »الويجرني« اأو »ال�شاركويد«.

اأ�شتاذ  كومتا،  اإن  برا�شانت  الربوفي�شور،  وقال 

اإدوارد  �شوان�شون  كلية  يف  احليوية  الهند�شة 
اجلديدة  الدعامة  �شتوفر  بالدرا�شة:  وامل�شارك 
التقليدية  الدعامات  من  اأف�شل  عالجيًا  خيارًا 
من  وامل�شنوعة  احليوي،  للتحلل  القابلة  غري 
ح��دوث  مبخاطر  تت�شبب  وال��ت��ي  ال�شيليكون، 
ال�رشيرية  النتائج  حتقق  وال  كبرية  م�شاعفات 

املرجوة.
ومتكنوا  االأران��ب،  على  درا�شتهم  االأطباء  واأج��رى 
مفتوحًا،  الهواء  جمرى  على  احلفاظ  من  خاللها 
الدعامات  معدل  وا�شتمر  جانبية،  اآث��ار  وب��دون 

طوياًل قبل التحلل. 

 • جحا

السعدون: برد »األزيرق« 
يستمر حتى نهاية يناير

اأم�ض، ان برد »االأزيرق«  قال الفلكي واملوؤرخ عادل ال�شعدون 
الذي ياأتي عادة يف 24 يناير وي�شتمر حتى نهاية ال�شهر حل 

قبل موعده بيومني.
تزرق  �شديدة  بربودة  يت�شف  »االزيرق«  ان  ال�شعدون  واأ�شاف 
معه الوجوه واالطراف وتدمى اأنوف املا�شية واالإبل ويقال اإنه 

»مبكي احل�شني« »اأي الثعلب«.
وقد  ال�شديد  الربد  يختتم  »االزي��رق«  نهاية  يف  انه  واأو�شح 
املا�شية  ال�شنني  يف  �شجل  ال��ذي  فرباير  �شهر  حتى  ي�شتمر 

درجات حرارة منخف�شة.
غربية  �شمالية  رياح  بهبوب  يت�شف  »االزي��رق«  برد  ان  وذكر 
باردة متو�شطة ال�رشعة واحيانا ت�شتد �رشعتها نتيجة متركز 
ال�شمالية  بالرياح  يدفع  مما  قزوين  بحر  على  جوي  مرتفع 
فيها  العربية مبا  ال�شام واجلزيرة  الى بالد  الباردة  الغربية 

الكويت.
وبني ان درجات احلرارة يف هذه الفرتة ت�شل احيانا الى نحو 
درجة مئوية واحدة اأو حتت ال�شفر يف اخر الليل واكرث املناطق 
التي تتاأثر بالربد هي املك�شوفة وال�شحراوية واملزارع وينتج 

عن هذه الربودة ال�شقيع. 

هونغ كونغ: حجر صحي
لمدة 14 يومًا لطواقم الطائرات

كونغ  هونغ  حكومة  تدر�ض 
ب��ف��ريو���ض  خططًا تتعلق 
كورونا تتمثل يف اإلزام جميع 
الوافدة،  الطائرات  طواقم 
مبا يف ذلك االأفراد املحليني، 
فندق  يف  ال�شحي  باحلجر 
ح�شبما  اأ���ش��ب��وع��ني،  مل���دة 
»�شاوث  ل�شحيفة  تقرير  ذكر 
ت�شاينا مورنينغ بو�شت، نقاًل 

عن م�شادر مل تك�شف عنها.

»بلومربغ«  وك��ال��ة  ونقلت 
ل���الأن���ب���اء ع���ن ال��ت��ق��ري��ر 
احلجر  تطبيق  ميكن  اأن���ه 
اأف���راد  ب��ق��ي  اإذا  ال�����ش��ح��ي 
كونغ  ه��ون��غ  يف  ال��ط��واق��م 

�شاعتني. من  الأكرث 
�رشكة  اأن  امل��ع��روف  وم���ن 
هونغ  يف  الوطنية  الطريان 
با�شيفيك«  »ك��اث��اي  ك��ون��غ 

• ترحيل االآالف جوًاتعار�ض االقرتاح. 
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