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غير مخصص للبيع

صاحب السمو بعث رسائل شكر إلى قادة دول العالم لمساندتهم الحق الكويتي

العيد الوطني وذكرى التحرير ... مناسبتان وطنيتان عزيزتان على نفوس الجميع
نستذكر شهداء الكويت األبرار الذين بذلوا دماءهم الزكية دفاعا عن تراب الوطن العزيز

األمير: مواقفكم التاريخية مشرفة
برشلونة يستعيد 
طريق االنتصارات 
15بثالثية في إلتشي

756 مليون دينار 
خسائر سوقية ببورصة 

412الكويت خالل فبراير
55 العبًا في قائمة 

األزرق يتم تطعيمهم 
قبل معسكر دبي

يقولون
بالشكر والحمد لله تدوم النعم

الوكيح

يببي يا ديرتي
يا فرحتح من فرحتي

علينا حق وواجب
نوفي ألجلها

شعر

إلى  شكر  برسائل  األحمد   نواف  الشيخ  البالد  أمير  السمو  صاحب  بعث  
والدول  الشقيقة  العربية  الدول  والسمو قادة  والفخامة  الجاللة  أصحاب 
الغزو  من  الكويت  لتحرير  الدولي  التحالف  في  المشاركة  الصديقة 
للمواقف  والتقدير  الشكر  بالغ  عن  سموه  فيها  عبر  الغاشم  العراقي 
الحق  جانب  إلى  وحزم  صرامة  بكل  بالوقوف  لدولهم  المشرفة 
إلدانة  الدولي  المجتمع  وتحفيز  حث  في  جليا  تجسد  والذي  الكويتي 
ذلك العدوان ولدورهم البارز في التصدي له في مجلس األمن والمحافل 
الدولي  التحالف  في  والمشاركة  تشكيل  في  وإسهاماتهم  الدولية 
لتحرير  الدولية  الشرعية  لدعم  العسكرية  اإلمكانيات  تسخير  عبر 
االحتالل  ذلك  وإنهاء  التاريخي  النصر  تحقيق  عن  أثمر  والذي  الكويت 
هي  والنبيلة  التاريخية  المواقف  تلك  أن  سموه  مؤكدا  ودحره،  اآلثم 
الكويتي،  الشعب  ذاكرة  في  خالدة  وستظل  واالعتزاز  االمتنان  محل 
الشقيقة  ولدولهم  والسمو  والفخامة  الجاللة  ألصحاب  سموه  متمنيا 
إلى  شكر  برسائل  سموه  بعث  كما  واالزدهار،  التقدم  كل  والصديقة 
الغيط  أبو  وأحمد  المتحدة  لألمم  العام  األمين  غوتيريش  أنطونيو 
العثيمين  أحمد  بن  يوسف  والدكتور  العربية  الدول  جامعة  عام  أمين 
خالص  عن  سموه  فيها  أعرب  اإلسالمي  التعاون  لمنظمة  العام  األمين 
رفضها  في  المنظمات  لهذه  المشرفة  المواقف  على  وتقديره  شكره 
بإدانة  بالمطالبة  جهودها  في  تجسد  والذي  الغاشم  العراقي  للعدوان 
على  والتأكيد  المشروط  وغير  الفوري  واالنسحاب  اآلثم  االحتالل  ذلك 

الدور  أن  سموه  مؤكدا  الدول  سيادة  وحفظ  الدولية  المواثيق  تطبيق 
الكويت  بتقدير  يزال  وال  حظي  المنظمات  تلك  لعبته  الذي  الحيوي 
في  والنجاح  التوفيق  دوام  المنظمات  لهذه  سموه  متمنيا  وشعبها، 

المنشودة. أهدافها  تحقيق 
هاتفيا  اتصاال  األحمد  نواف  الشيخ  البالد  أمير  السمو  صاحب  وتلقى 
صباح امس من الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك البحرين 
أعرب خالله عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة الذكرى الستين للعيد 
السمو  لصاحب  متمنيا  للتحرير  الثالثين  والذكرى  للكويت  الوطني 
أمير البالد موفور الصحة والعافية وللكويت كل التقدم واالزدهار في 

ظل القيادة الحكيمة لسموه.
لملك  وتقديره  شكره  بالغ  عن  البالد  أمير  السمو  صاحب  أعرب  وقد 
البحرين على هذا التواصل المجسد ألواصر العالقات التاريخية والوطيدة 
موفور  له  سموه  متمنيا  الشقيقين  والشعبين  البلدين  تربط  التي 
الصحة ودوام العافية ولمملكة البحرين وشعبها الشقيق المزيد من 

التطور واالزدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لجاللته.  
وتمنى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في برقية بعث بها إلى صاحب 
والتقدم  واألمان  األمن  دوام  األحمد،  نواف  الشيخ  البالد  أمير  السمو 
األحمد  نواف  الشيخ  األمير  لسمو  الحكيمة  القيادة  ظل  في  للكويت 

وولي عهده سمو الشيخ مشعل األحمد.
ومن جهته هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، صاحب السمو األمير 

مواقف  مثمنا  والتحرير،  االستقالل  عيدي  ذكرى  بمناسبة  برقية  في 
العادلة  ولقضيته  الفلسطيني  للشعب  الداعمة  األصيلة  الكويت 

ونضاله المشروع.
كما تلقى سمو ولي العهد برقيات التهنئة من عدد من القادة، ومن 

كبار رجاالت الدولة بهذه المناسبة.
الستين  الذكرى  بمناسبة  تهان  برقيات  تلقى  السمو  صاحب  وكان 
ولي  سمو  إخوانه  من  التحرير  لعيد  الثالثين  والذكرى  الوطني  للعيد 
العهد الشيخ مشعل األحمد وسمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم 
المحمد  ناصر  الشيخ  وسمو  الغانم  مرزوق  األمة  مجلس  ورئيس  العلي 
مجلس  رئيس  الخالد  صباح  الشيخ  وسمو  المبارك  جابر  الشيخ  وسمو 
الوزراء ونائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول م. الشيخ أحمد النواف، 
الدعاء  وخالص  العزيز  للوطن  والوفاء  الوالء  مشاعر  عن  فيها  أعربوا 
لصاحب السمو أمير البالد بأن يمن الباري عز وجل على سموه بموفور 

الصحة ودوام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والعطاء لسموه .
وقد بادلهم سموه التهاني بهاتين المناسبتين الوطنيتين العزيزتين 
على نفوس الجميع مقدرا لهم ما أعربوا عنه من صادق الدعاء لسموه 
وكريم المشاعر نحو الوطن العزيز سائال سموه المولى تعالى أن يوفق 
لهم  متمنيا  ورفعته  الغالي  الوطن  لخدمة  الخطى  ويسدد  الجميع 
موفور الصحة والعافية مستذكرا سموه شهداء الكويت األبرار الذين 

بذلوا دماءهم الزكية دفاعا عن تراب الوطن العزيز والذود عنه.

بو أحمد: بفضل الله ونعمه
الكويت عطتنا أمن وأمان، 

عز وكرامة، سخت علينا 
وأكرمتنا في كل ما نملك. 

اللهم دوم نعمتك علينا 
واحفظها من الزوال.

دبي تطلق اسم صباح األحمد على أشهر شوارعها

المخدرات  مكافحة  ادارة  رجال  أحبط 
أضخم  الجمارك   رجال  مع  بالتعاون 
المخدرة  للحبوب  تهريب  عملية 
تركيا  من  قادمة  حاويات  بواسطة 
هذه  تعد  اذ  الشويخ،  ميناء  طريق  عن 

الضبطية من الضبطيات الكبيرة.
جهات  الى  وصلت  معلومات  وكانت 
محاولة  بوجود  تفيد  االختصاص 
المخدرات  من  كبيرة  كميات  تهريب 
في داخل حاويات قادمة من تركيا وتم 
واالدارة  الجمارك  رجال  بين  التنسيق 
وتم  المخدرات  لمكافحة  العامة 
وصولها  اثناء  الشحنة  ورصد  تحديد 
استيقافها  تم  الشويخ  ميناء  الى 
والجمارك  االمن  رجال  عثر  وبتفتيشها 
في  مخفية  المخدرة  المواد  على 
الكاونترات، فيما التزال عمليات البحث 

عن االطراف المشاركة جارية.

إحباط تهريب حاويات ملغمة بكميات 
ضخمة من المخدرات قادمة من تركيا

الدوالر يقبع قرب ادنى مستوى له
قبع الدوالر األميركي قرب أدنى مستوى في 3 
سنوات مقابل العمالت عالية المخاطر أمس، إذ 
السياسة  تيسير  استمرار  على  إشارات  أوقدت 
االتحادي  االحتياطي  النقدية من جانب مجلس 
التي  األصول  في  تداوالت  شرارة  األميركي 
االقتصادية،  الدورة  تحسن  بفضل  ترتفع 
دوالرات   0.79672 األسترالي  الدوالر  وسجل 
أميركية بعدما المس في وقت سابق مستوى 
 0.7978 عند  سنوات   3 في   

ً
جديدا  

ً
مرتفعا

التداوالت  خالل  الكندي  الدوالر  وبلغ  دوالرات، 

 1.2502 عند  سنوات   3 في  مستوياته  أعلى 
الدوالر  وسجل  األميركي،  للدوالر  كندي  دوالر 
لينزل  أميركية،  دوالرات   0.7434 النيوزيلندي 
سجله  الذي  المرتفع  المستوى  عن   

ً
قليال

الجنيه  وصعد  دوالرات،   0.7455 عند  األربعاء 
اإلسترليني 0.1% إلى 1.4161 دوالر بعد أن اندفع 
للمرة  الليل  أثناء  في  دوالر   1.43 مستوى  إلى 
اليورو  تداول  وجرى   ،2018 إبريل  منذ  األولى 
قرب الحد األعلى لنطاق سجله في اآلونة األخيرة 

عند 1.2178 دوالر.

واشنطن ال تستبعد التعامل مع روسيا بشأن رقابة األسلحة

بايدن: إلغاء قرارات ترامب بمنع حملة 
البطاقات الخضراء من دخول أميركا

وزير خارجية عمان يبحث مع مبعوث 
أميركي جهود إنهاء حرب اليمن

دونالد  سلفه  أصدره  قرارا  بايدن  جو  األميركي  الرئيس  ألغى 
الحصول على  بمنع كثير من أصحاب طلبات  ترامب ويقضي 

البطاقة الخضراء من دخول الواليات المتحدة.
الطوارئ  حالة  نظام  سريان  فترة  بايدن  مدد  فيما  هذا  يأتي 
في الواليات المتحدة على خلفية جائحة فيروس كورونا والذي 
المقبل،  مارس  من  األول  بعد  ما  الى  ليستمر  ترامب  أعلنه 

مشددا على أن هذا اإلجراء ضروري.
خطرا  تشكل  تزال  ال  الجائحة  أن  األميركي  الرئيس  وأوضح 

ملموسا للصحة العامة واألمن في البالد.
وفي غضون ذلك أعلن البيت األبيض أن بايدن قرر أيضا تمديد 
العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على كوبا.

إعادة  قضية  ربطها  األميركية  الخارجية  وزارة  نفت  ذلك،  الى 
بمفاوضات  إيران  في  المحتجزين  األميركيين  المواطنين 

محتملة بشأن االتفاق النووي مع طهران.
وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس خالل مؤتمر صحافي إنه 
أولوية أكبر من سالمة وعودة  المتحدة  الواليات  ال توجد لدى 

مواطنيها وهي ترفض مواصلة إيران احتجاز أميركيين.
من  لمهاجرين  ماليزيا  ترحيل  أن  برايس  أعلن  اخر  شأن  وفي 

أمر  ذلك  بوقف  بالبالد  العليا  المحكمة  من  قرار  رغم  ميانمار 
أن  بذلك، موضحا  القيام  إلى عدم  المنطقة  دول  داعًيا  مقلق، 
فبراير  مطلع  وقع  الذي  العسكري  االنقالب  منذ  تشهد  البالد 

الحالي حالة من الفوضى.
خطة  على  اليوم،  األميركي،  النواب  مجلس  يصوت  وبدوره 
وتسعمئة  تريليونا  قيمتها  تبلغ  التي  بايدن  جو  الرئيس 
مليار دوالر إلنعاش االقتصاد في البالد، وتتمتع الخطة بفرصة 
الديمقراطية، حسبما  األغلبية  للحصول على موافقة  كبيرة 
أعلن زعيم األغلبية الديمقراطية في المجلس ستيني هوير، 
ضئيلة  بأغلبية  بايدن  حزب  فيتمتع  الشيوخ،  مجلس  في  أما 
جدا إذ يشغل كل من الديمقراطيين والجمهوريين خمسين 
تصويت  على  االعتماد  للديمقراطيين  يمكن  لكن  مقعدا، 

نائبة الرئيس كاماال هاريس في حال التعادل.
وفي رسالة موجهة إلى مسؤولي الكونغرس الديمقراطيين 
والجمهوريين بمبادرة من المنظمة غير الربحية الشراكة من 
شركات  في  مسؤوال   150 من  أكثر  دعا  نيويورك،  مدينة  أجل 
الصحية  األزمات  لمعالجة  وواسع  فوري  تشريع  تبني  إلى 

واالقتصادية التي سببها فيروس كورونا.

المهربة المخدرات  من  • كميات ضخمة 

مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  دبي  حاكم  أمر 
صباح  الشيخ  الراحل  االمير  سمو  اسم  بإطالق  أمس 
الشوارع  أهم  أحد  »المنخول«  شارع  على  األحمد 

الحيوية في دبي.
وقال المكتب اإلعالمي لحكومة دبي في بيان صحافي 

إن ذلك جاء للدور اإلنساني الكبير للمغفور له بإذن الله 
التي  تعالى الشيخ صباح األحمد والجهود المشهودة 
المشترك  الخليجي  العمل  مسيرة  دعم  في  بذلها 
وتزامنا  واإلسالمية  العربية  األمتين  قضايا  ومساندة 

مع احتفال الكويت بالعيد الوطني الستين.

مجلس  ورئيس  العام  المدير  عن  البيان  ونقل 
مطر  والمواصالت  الطرق  هيئة  في  المديرين 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  »أمر  إن  قوله  الطاير 
الكويت  أمير  اسم  بإطالق  مكتوم  آل  راشد  بن 
يعكس  الرئيسية  دبي  شوارع  أهم  أحد  على  الراحل 

أحدثت  برموز  االحتفاء  على  سموه  حرص  مدى 
التعاون  مجلس  مسيرة  في  فارقة  عالمات  بعطائها 
عربي  قائد  لذكرى  وتقديرا  العربية  الخليج  لدول 
وخليجي لم يدخر وسعا لتحقيق ما يضمن لشعوب 

والرخاء«. االستقرار  المنطقة 

جوالت مكوكية لوزير الخارجية 
لضمان التقارب واستقرار المنطقة 

الناصر  احمد  د.  الشيخ  الخارجية  وزير  يقوم 
والتقارب  الشمل  بجوالت مكوكية لضمان لم 
الهدف  الى  وصوال  النظر  وجهات  ولتقريب 

المنطقة.  في  االستقرار  وهو  االساسي 
صاحب  من  رسالة  امس  الخارجية  وزير  وسلم 
إلى  االحمد  نواف  الشيخ  البالد  امير  السمو 
أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 

قطر.
الزيارة الرسمية التي يقوم بها  جاء ذلك خالل 

الدوحة. العاصمة  إلى  الناصر  أحمد  الشيخ 
األخوية  الثنائية  بالعالقات  الرسالة  وتتعلق 
البلدين  بين  تربط  التي  والوطيدة  المتينة 
دعمها  وسبل  الشقيقين  والشعبين 
وعلى  المجاالت  مختلف  في  وتعزيزها 

األصعدة. كافة 
أحمد  الدكتور  الشيخ  الخارجية  وزير  وبحث 
وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  ونائب  الناصر 
بن  محمد  الشيخ  قطر  بدولة  الخارجية 
المتينة  األخوية  العالقات  ثاني  آل  عبدالرحمن 

بقطر. الكويت  تربط  التي  والمتجذرة 
التي يقوم  الرسمية  الزيارة  جاء ذلك في إطار 
بها الشيخ أحمد الناصر والوفد المرافق له إلى 

الدوحة. العاصمة 
التعاون  أوجه  استعراض  اللقاء  خالل  وتم 
مختلف  في  الشقيقين  البلدين  بين  الوثيق 
التطورات  مجمل  مناقشة  تمت  كما  المجاالت 
المستجدات  وكافة  المنطقة  تشهدها  التي 

والدولية. اإلقليمية  الساحتين  على 

قطر أمير  إلى  السمو  صاحب  رسالة   
ً
مسلما الناصر  احمد  د.  الشيخ   •

البالد أمير  السمو  • صاحب 

»المنخول« شارع  على  األحمد  صباح  الشيخ  الراحل  األمير  سمو  اسم  إطالق   •

وزارة الصحة الروسية تخفض 
»V سعر بيع لقاح »سبوتنيك

الصحافية  الخدمة  أف��ادت 
بأن  ال��روس��ي��ة،  للحكومة 
وزارة الصحة أعادت تسجيل 
بيع  لسعر  األق��ص��ى  ال��ح��د 
 »V »سبوتنيك  ل���ق���اح 

وخفضت قيمته. 
في  ثمنه  ك���ان  وف��ي��م��ا 
أصبح  روبال،   1942 السابق 
و81  روبال   866 اآلن  سعره 

كوبيكا، أي ما يعادل نحو 11 دوالرا.
دينيس  الروسي  والتجارة  الصناعة  وزي��ر  وص��رح 
ممكنة  أصبحت  الخطوة  ه��ذه  ب��أن  م��ان��ت��وروف، 
بفضل تحسين تكنولوجيا اإلنتاج الصناعي، عالوة 

على زيادة أحجامها.
الجوهر،  حيث  »من  أنه  إلى  الروسي  الوزير  ولفت 

بمثابة  اللقاح  إن��ت��اج  يعد 
للدولة  اجتماعية  حجوزات 
األدوي��ة  لصناعة  بالنسبة 
السعر  أن  مؤكدًا  المحلية، 
للبيع  المسجل  األق��ص��ى 
اللقاح  على  حصريا  يسري 
ال��م��س��ت��خ��دم ف���ي ب��رام��ج 
النطاق  واس���ع  التحصين 

للحكومة الروسية«.
ميشوستين  ميخائيل  الروسي  الوزراء  رئيس  وكان 
مراقبة  إلى  الحاجة  عن  مناسبات  عدة  في  تحدث 
تكون  أن  يجب  أنها  إلى  مشيرا  اللقاحات،  أسعار 
مقبولة، الفتا إلى أن الهدف الرئيسي ليس الحصول 
الضروري  ال��دواء  هذا  مثل  من  إضافية  أرب��اح  على 

للغاية للصحة، بل مساعدة المواطنين. 

»V • »سبوتنيك 

البوسعيدي  بدر  العماني  الخارجية   • وزير 

المبعوث  مع   أمس،  مسقط  العاصمة  في  البوسعيدي،  بدر  العماني  الخارجية  وزير  بحث 
األميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ الجهود المبذولة إلنهاء الحرب اليمنية.

في  األوضاع  تطورات  االجتماع  خالل  بحثا  الجانبين  أن  أمس  العمانية  األنباء  وكالة  وذكرت 
التسوية  تحقيق  جهود  ودعم  اإلنسانية  األزمة  معالجة  أهمية  الطرفان  وأكد  اليمن، 

السياسية بين جميع األطراف اليمنية عبر الحوار البناء والمفاوضات السلمية.
حضر المباحثات السفيرة األميركية لدى سلطنة عمان ليزلي تسو والسفير األميركي في 

اليمن كريستوفر هانزل، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
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رئيس البرلمان العربي يثمن ما حققته الكويت من نهضة وإنجازات رائدة 
رفع رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اسمى ايات التهاني لسمو 
أمير البالد الشيخ نواف األحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
وذكرى  الوطني  العيد  بمناسبة  الكويت  وشعب  وبرلمان  وحكومة 

التحرير.
وانجازات  نهضة  »من  الكويت  حققته  ما  بيان  في  العسومي  وثمن 
مزودة  عصرية  دولة  لتصبح  الديمقراطي  التطور  مسيرة  في  رائدة 

بالعلم والمعرفة وتشهد تقدما وتطورا في جميع المجاالت«.

مكانة  تعزيز  في  »انعكس  االمر  هذا  أن  الى  السياق  هذا  في  ولفت 
العربي واالقليمي  الفاعل في محيطها  المتميزة وحضورها  الكويت 
تشهدها  التي  الشاملة  التنمية  »مسيرة  أن  مؤكدا  والدولي«، 
العسومي  أشاد  كما  به«،  يحتذى  رائدا  نموذجا  تمثل  الكويت 
ومواقفها  الحكيمة  وسياساتها  »المتوازنة  الكويت  بدبلوماسية 
القضايا  عن  ودفاعها  المشترك  العربي  العمل  لتعزيز  دائما  الداعمة 

العربية في كافة المحافل االقليمية والدولية«.
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محليات

البالد أمير  السمو  • صاحب 

سموه هنأ خادم الحرمين بنجاح العملية الجراحية لولي العهد السعودي وتلقى اتصااًل من ملك البحرين مهنئًا بالعيد الوطني

األمير: مواقف قادة دول العالم المشاركة في تحرير 
الكويت ستظل خالدة في ذاكرة الشعب الكويتي

بعث  صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
إلى  شكر  برسائل  األحمد   نواف 
والسمو  والفخامة  الجاللة  أصحاب 
قادة الدول العربية الشقيقة والدول 
التحالف  في  المشاركة  الصديقة 
الغزو  من  الكويت  لتحرير  الدولي 
سموه  فيها  عبر  الغاشم  العراقي 
للمواقف  والتقدير  الشكر  بالغ  عن 
بكل  بالوقوف  لدولهم  المشرفة 
الحق  جانب  إلى  وحزم  صرامة 
الكويتي والذي تجسد جليا في حث 
ذلك  إلدانة  الدولي  المجتمع  وتحفيز 
التصدي  في  البارز  ولدورهم  العدوان 
والمحافل  األمن  مجلس  في  له 
تشكيل  في  وإسهاماتهم  الدولية 
الدولي  التحالف  في  والمشاركة 
العسكرية  اإلمكانيات  تسخير  عبر 
لتحرير  الدولية  الشرعية  لدعم 
تحقيق  عن  أثمر  والذي  الكويت 
االحتالل  ذلك  وإنهاء  التاريخي  النصر 

تلك  أن  سموه  مؤكدا  ودحره،  اآلثم 
هي  والنبيلة  التاريخية  المواقف 
محل االمتنان واالعتزاز وستظل خالدة 
في ذاكرة الشعب الكويتي، متمنيا 
والفخامة  الجاللة  ألصحاب  سموه 
الشقيقة  ولدولهم  والسمو 
واالزدهار،  التقدم  كل  والصديقة 
إلى  شكر  برسائل  سموه  بعث  كما 
العام  األمين  غوتيريش  أنطونيو 
لألمم المتحدة وأحمد أبو الغيط أمين 
والدكتور  العربية  الدول  جامعة  عام 
األمين  العثيمين  أحمد  بن  يوسف 
اإلسالمي  التعاون  لمنظمة  العام 
شكره  خالص  عن  سموه  فيها  أعرب 
المشرفة  المواقف  على  وتقديره 
لهذه المنظمات في رفضها للعدوان 
في  تجسد  والذي  الغاشم  العراقي 
ذلك  بإدانة  بالمطالبة  جهودها 
االحتالل اآلثم واالنسحاب الفوري وغير 
تطبيق  على  والتأكيد  المشروط 

سيادة  وحفظ  الدولية  المواثيق 
الدول مؤكدا سموه أن الدور الحيوي 
حظي  المنظمات  تلك  لعبته  الذي 
وشعبها،  الكويت  بتقدير  يزال  وال 
متمنيا سموه لهذه المنظمات دوام 
التوفيق والنجاح في تحقيق أهدافها 

المنشودة.
البالد  أمير  السمو  صاحب  وبعث 
تهنئة  ببرقية  األحمد  نواف  الشيخ 
الشريفين  الحرمين  خادم  أخيه  إلى 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
السعودية  العربية  المملكة  ملك 
التهنئة  خالص  عن  سموه  فيها  عبر 
أجراها  التي  الجراحية  العملية  بنجاح 
محمد  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  بن 
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
العربية  المملكة  في  الدفاع  وزير 
الباري  إلى  سموه  مبتهال  السعودية 
جل وعال أن يديم عليهما وافر الصحة 

للمملكة  ويحقق  العافية  وتمام 
العربية السعودية وشعبها الشقيق 

كل التقدم واالزدهار.
الشيخ  العهد  ولي  سمو  وبعث 
إلى  تهنئة  ببرقية  األحمد  مشعل 
أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك 
ملك  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان 
المملكة العربية السعودية ضمنها 
سموه خالص التهنئة بنجاح العملية 
السمو  صاحب  أجراها  التي  الجراحية 
بن  سلمان  بن  محمد  األمير  الملكي 
نائب  العهد  آل سعود ولي  عبدالعزيز 
الدفاع  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 
سائال سموه المولى تعالى أن يديم 
والعافية،  الصحة  موفور  عليهما 
الخالد  صباح  الشيخ  سمو  بعث  كما 
تهنئة  ببرقية  الوزراء  مجلس  رئيس 

مماثلة.
البالد  أمير  السمو  صاحب  وتلقى 
هاتفيا  اتصاال  األحمد  نواف  الشيخ 

الجاللة  صاحب  أخيه  من  امس  صباح 
سلمان  بن  عيسى  بن  حمد  الملك 
خالله  أعرب  البحرين  ملك  خليفة  آل 
بمناسبة  لسموه  تهانيه  خالص  عن 
الوطني  للعيد  الستين  الذكرى 
للتحرير  الثالثين  والذكرى  للكويت 
البالد  أمير  السمو  لصاحب  متمنيا 
وللكويت  والعافية  الصحة  موفور 
كل التقدم واالزدهار في ظل القيادة 

الحكيمة لسموه.
البالد  أمير  السمو  صاحب  أعرب  وقد 
بالغ شكره وتقديره ألخيه ملك  عن 
المجسد  التواصل  هذا  على  البحرين 
والوطيدة  التاريخية  العالقات  ألواصر 
والشعبين  البلدين  تربط  التي 
الشقيقين متمنيا سموه له موفور 
ولمملكة  العافية  ودوام  الصحة 
البحرين وشعبها الشقيق المزيد من 
القيادة  ظل  تحت  واالزدهار  التطور 

الحكيمة لجاللته.  

وزير الخارجية بحث ونظيره القطري العالقات الثنائية

صاحب السمو بعث برسالة خطية إلى أمير قطر
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد برسالة 
خطية إلى أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 
أحمد  الدكتور  الشيخ  الخارجية  وزير  بتسليمها  قام  قطر 

الناصر خالل لقائه بسموه.
جاء ذلك خالل الزيارة الرسمية التي يقوم بها الشيخ أحمد 

الناصر إلى العاصمة الدوحة.
المتينة  األخوية  الثنائية  بالعالقات  الرسالة  وتتعلق 
البلدين والشعبين الشقيقين  التي تربط بين  والوطيدة 
وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجاالت وعلى كافة 

األصعدة.
ونائب  الناصر  أحمد  الدكتور  الشيخ  الخارجية  وزير  وبحث 
الشيخ  قطر  بدولة  الخارجية  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 
المتينة  األخوية  العالقات  ثاني  آل  عبدالرحمن  بن  محمد 

والمتجذرة التي تربط الكويت بقطر.
الزيارة الرسمية التي يقوم بها الشيخ  جاء ذلك في إطار 

أحمد الناصر والوفد المرافق له إلى العاصمة الدوحة.
بين  الوثيق  التعاون  أوجه  استعراض  اللقاء  خالل  وتم 
تمت  كما  المجاالت  مختلف  في  الشقيقين  البلدين 
مناقشة مجمل التطورات التي تشهدها المنطقة وكافة 

المستجدات على الساحتين اإلقليمية والدولية.
حضر اللقاء كل من مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين وسفير 
وزير  مساعد  ونائب  العجمي  حفيظ  قطر  لدى  الكويت 
أحمد  المستشار  الخارجية  وزير  مكتب  لشؤون  الخارجية 

الخارجيةالشريم وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية. وزير  استقباله  لدى  قطر  • أمير 

القياديين وسط  الداخلية  • وزير  واحة أمن في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو

محافظون: حفظ اهلل الكويت وشعبها
من كل مكروه

والتبريكات  التهنئة  خالص  عن  محافظون  أعرب 
األحمد  نواف  الشيخ  البالد  أمير  السمو  صاحب  لمقام 
ولسمو  األحمد  مشعل  الشيخ  العهد  ولي  ولسمو 
والشعب  الوزراء  مجلس  رئيس  الخالد  صباح  الشيخ 
والـ30  لالستقالل  الـ60  الذكرى  بمناسبة  الكويتي 

للتحرير.
يحفظ  أن  وتعالى  سبحانه  المولى  المحافظون  ودعا 
واحة  وأن يديمها  الكويت وشعبها من كل مكروه 
أمير  لسمو  الحكيمة  القيادة  ظل  في  واألمان  لألمن 

البالد وولي عهده األمين. 
ذكرى  إن  الخالد  طالل  الشيخ  العاصمة  محافظ  وقال 
من  تحمالنه  بما  المجيدتين  والتحرير  االستقالل 
تحثنا  األبي  الوطن  لهذا  واالنتماء  للوالء  وقيم  معان 
من  والفداء  والتضحية  والعطاء  البذل  مواصلة  على 
أجل صون مكتسبات الوطن والحفاظ على استقالله 

وسالمة أراضيه في مواجهة أي عدوان.
الوطنية  األعياد  أن ذكرى  الخالد  طالل  الشيخ  وأوضح 
والعبر  الدروس  استخالص  ضرورة  علينا  تستوجب 
من تجارب الماضي وتغليب المصلحة الوطنية على 
على  والحفاظ  اليقظة  جانب  إلى  الخاصة  المصالح 

اللحمة الوطنية وتماسك نسيج المجتمع.
نبذ  ضرورة  كذلك  تستوجب  الذكرى  هذه  أن  وأضاف 
على  الفرصة  وتفويت  والعصبية  الفرقة  مداخل 
أعداء الوطن من مثيري الفتن والنعرات، باإلضافة إلى 
ضرورة التكاتف وااللتزام الكامل في مواجهة األوبئة 

خصوصا في مثل هذه الظروف الصعبة المحيطة.

والصمود  لالنسانية  رمزا  ستبقى  الكويت  أن  وأكد 
بل  الجميع  بين  والتآخي  والمحبة  للسالم  وموطنا 
والدول  الشعوب  لكل  الخير  البيضاء  بأياديها  حاملة 

الشقيقة والصديقة.
األمم  بين  العظيم  الوطن  هذا  مكانة  أن  إلى  وأشار 
إنجازات  من  يحققه  بما  واالعتزاز  الفخر  على  تبعث 
للقيادة  واالمتنان  الشكر  لضرورة  تدعونا  عظيمة 
منصات  على  وضعته  طالما  التي  والراقية  الواعية 

الفخر والتتويج.
أن نستذكر  إال  المناسبة  إنه ال يسعنا في هذه  وقال 
شهداء الكويت االبرار الذين ضحوا بحياتهم من أجل 
بلدهم مشددا على أن تضحياتهم لن ينساها الشعب 

الكويتي وستظل مسطرة في تاريخ الكويت.
بالقريب  »كورونا«  وباء  يزول  أن  أمله  عن  وأعرب 
العاجل لتعود الحياة الطبيعية في البالد وفي العالم 
الصفوف  من  الكويت  أبناء  بجهود  مشيدا  أجمع 
التي  والمتطوعين  الدولة  جهات  كل  في  االمامية 

خففت من آثاره على المجتمع الكويتي.
الخالد  فواز  الشيخ  األحمدي  محافظ  هنأ  جانبه  ومن 
القيادة السياسية للبالد بمناسبة حلول الذكرى الـ60 

لالستقالل والـ30 للتحرير.
التهنئة  خالص  عن  الخالد  فواز  الشيخ  وأعرب 
والتبريكات الى مقام صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
الشيخ  األمين  عهده  ولي  سمو  وإلى  األحمد  نواف 
رئيس  الخالد  صباح  الشيخ  ولسمو  األحمد  مشعل 
على  العزيزتين  المناسبتين  بهاتين  الوزراء  مجلس 

قلوب الكويتيين بوجه عام وأهالي األحمدي على نحو 
خاص.

مشعل  الشيخ  الفروانية  محافظ  رفع  ناحيته  ومن 
صاحب  إلى  والتبريكات  التهاني  آيات  أسمى  الجابر 
سمو  وإلى  األحمد  نواف  الشيخ  البالد  أمير  السمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد والقيادة السياسية 
الذكرى  بمناسبة  الكريم  الكويتي  الشعب  وعموم 

الـ60 لالستقالل والـ30 للتحرير.
الوطنية  األعياد  ذكرى  إن  الجابر  مشعل  الشيخ  وقال 
ستظل راسخة في ذاكرة الكويتيين على مر األجيال 
أنها فرصة لتجديد العهد  ومحل اعتزاز وفخر السيما 
عن  فضال  الغالي  للوطن  والوالء  الرشيدة  للقيادة 
شهداء  قدمها  التي  والتضحيات  البطوالت  استذكار 
األجداد واآلباء  التي بذلها  الجهود  األبرار وكل  الكويت 

لبناء وطن قوي شامخ.
من  المزيد  للوطن  يحقق  أن  وجل  عز  المولى  ودعا 
لسمو  الحكيمة  القيادة  ظل  في  واالزدهار  التقدم 
البالد وسمو ولي عهده األمين وأن يديم نعمة  أمير 
وأن  الجميع  عن  والوباء  البالء  يرفع  وأن  واألمان  األمن 
فسيح  ويسكنهم  رحمته  بواسع  شهداءنا  يتغمد 

جناته. 
وبدوره رفع محافظ »مبارك الكبير« محمود بوشهري 
السمو  صاحب  إلى  والتبريكات  التهاني  آيات  أسمى 
ولي  سمو  والى  األحمد  نواف  الشيخ  البالد  أمير 
الـ60  الذكرى  بمناسبة  األحمد  مشعل  الشيخ  العهد 

لالستقالل والـ30 للتحرير.

وزير الداخلية تفقد قطاع األمن الخاص: 
أنتم العمود الفقري للمؤسسة األمنية

وزير الخارجية األميركي يهنئ الكويت 
باألعياد الوطنية 

ثامر  الشيخ  الداخلية  وزير  قام 
قطاع  داخل  تفقدية  بجولة  العلي  
على  خاللها  اطلع  الخاص  األمن 
عن  الواقع  يحاكي  ميداني  عرض 
الخاص  األمن  قوات  جهوزية  مدى 
الحاجة  عند  للتدخل  واستعدادها 
والسيناريوهات  المهام  من  بعدد 
المعدة للتصدي للعمليات االرهابية 
المنشآت  وحماية  الشغب  ومكافحة 

والشخصيات.
وتقدير  تحيات  نقل  البداية  في 
القيادة السياسية العليا لرجال األمن 
على  باالطالع  جولته  بدأ  ثم  الخاص 
األمن  قوات  معسكر  داخل  المنشآت 
ميادين  من  تتضمنه  وما  الخاص 
رياضية  ومالعب  ورماية  تدريب 

الخاص  األمني  المعرض  وشاهد 
وزير  وشاهد  والعتاد،  باألسلحة 
الخطط  عن  مرئيا  عرضا  الداخلية  
المستقبلية  والمشاريع  الحالية 
المرحلة  خالل  تنفيذها  سيتم  التي 
المقبلة والتي تساهم في التطوير 
المستمر والمتواصل لعمل القطاع.

كفاءات  من  شاهده  ما  على  وأثنى 
الوطنية  الكوادر  بها  تتميز  وخبرات 
الذاتية  الصيانة  أعمال  مجال  في 
بكفاءة عالية داخل المعسكر مطالبا 
نحو  العمل  مواصلة  أهمية  ومؤكدا 
التأهيل المستمر وتدريب رجل األمن 
من  تمكنه  التي  الحرف  بعض  على 

أداء واجبه على أكمل وجه.
الفورية  القرارات  بعض  واتخذ 

التي  المشكالت  على  اطالعه  بعد 
وذلك  الجولة  اثناء  القطاع  يعانيها 
في  التشغيلية  القدرة  لزيادة 
كفاءة  رفع  في  يساهم  بما  القطاع 
العناصر األمنية، وشدد وزير الداخلية 
قطاع  ان  على  جولته  ختام  في 
الفقري  العمود  يمثل  الخاص  األمن 
ثقته  مؤكدا  األمنية  للمؤسسة 
أداء  على  منتسبيه  جميع  بقدرة 
المسؤولية  وتحمل  الوطني  الواجب 
واألمان  األمن  توفير  أجل  من 
ومبينا  والمقيمين  للمواطنين 
لآلليات  المستمر  التحديث  أهمية 
ورفع  البشري  العنصر  وتطوير 
القطاع  وتزويد  التدريبات  مستوى 

بأحدث النظم التكنولوجية. 

امس  بلينكن  أنتوني  األميركي  الخارجية  وزير  هنأ 
الكويت بمناسبة حلول الذكرى الـ60 لالستقالل والـ30 
الشعب  عن  »نيابة  بيان  في  بلينكن  وقال  للتحرير، 
يشرفني  الكويت  لدولة  والشريك  الصديق  األميركي 
بمناسبة  الكويت  شعب  إلى  تمنياتي  أطيب  أبعث  أن 

ذكرى االستقالل والتحرير«.
والواليات  الكويت  وقفت  عاما  ثالثين  »قبل  وأضاف 
المتحدة وشركاؤنا في التحالف الدولي يجمعهم هدف 

»شراكتنا خالل  أن  العراقي«، مبينا  الغزو  دحر  واحد هو 
حرب الخليج أرست أساس عالقتنا وزادت تقارب بلدينا في 

السنوات التالية«.
والسياسية  والثقافية  التعليمية  »عالقاتنا  أن  وأكد 
في  عليه  كانت  مما  اليوم  أقوى  هي  واالقتصادية 
الماضي«، معربا عن تطلعه إلى »استمرار تعاوننا حول 
العديد من القضايا التي يواجهها بلدانا معا وإلى إحياء 

ذكرى شراكتنا خالل حرب الخليج«. 

مواطنون: فرحتنا بالعيد في القلوب... وحريصون على الحفاظ على صحتنا في ظل الجائحة
عبر عدد من المواطنين عن ارتياحهم من  قرار 
الوطنية  الفعاليات  كافة  إلغاء  الوزراء  مجلس 
وذلك  الوطنية  االعياد  بمناسبة  والشعبية 
كإجراء احترازي وحفاظا على صحة المواطنين 
بفيروس  اإلصابة  من  للوقاية  والمقيمين 
في  مشيدين  كوفيد19  المستجد  كورونا 
جميع  إلغاء  عن  البلدية  باعالن  نفسه  الوقت 
المباركية  أسواق  في  واالحتفاليات  الفعاليات 

والتي سبق اإلعالن عنها مسبقا.
واكدوا ان مثل هذة القرارات وخاصة في الفترة 

الحالية التي تشهد تصاعدا كبيرا في ارتفاع 
وصلت  والتي  الفيروس  في  المصابة  الحاالت 
معدالت  تعتبر  حيث  يوميا  اصابة   1000 الى 
والتي  السابقة  الفترة  عكس  على  قياسية 
شهدت انخفاضا في اعداد المصابين في الوباء. 
الغاء  قرار  ان  الفضلي  علي  قال  البداية  وفي 
في  خطوة  يعتبر  الوطنية  باالعياد  االحتفاالت 
الوباء  انتشار  ظل  في  السيما  الصحيح  االتجاة 
التزام  عدم  وكذلك  اخرى  فيروسات  وظهور 
حددتها  التي  الوقائية  االجراءات  في  البعض 

صحة  على  المحافظة  اجل  من  الصحة  وزارة 
وسالمة المجتمع. 

باالعياد  االحتفال  يريد  الجميع  ان  واضاف 
في  ومشاعره  فرحته  عن  ويعبر  الوطنية 
يعتبران  النهما  والتحرير  الوطني  العيدين 
في  ولكن  الدولة  تاريخ  في  االيام  اهم  من 
االوبئة  انتشار  الصعبة ومع  الظروف  ظل هذة 
افضل  يكون  فقط  العائلة   مع  االحتفال  فان 
بكثير حتى ال تؤدي هذه التجمعات الى ارتفاع 
المخالطة  طريق  عن  المصابين  اعداد  في 

والتالمس. 
التجمعات بين  انه يفضل عدم  الفضلي  وبين 
سالمتهم  على  حرصا  وذلك  واالقارب  االصدقاء 
وكذلك احتراما للقرارات والتعليمات الحكومية 
حيث تعمل الدولة على توعية وتثقيف الناس 
والذي تسبب في  الفيروس  على مدى خطورة 
مقتل العديد من االشخاص السيما كبار السن 
هذة  خالل  المنزل  في  الجلوس  لذلك  منهم 
الفترة الحالية يعد افضل طريقة لعدم انتشار 

الوباء.

قرار  مع  انه  العنزي  محسن  قال  جهته  ومن 
الوطنية  االحتفاالت  كافة  بالغاء  الحكومة 
الناس  غالبية  وان  السيما  فبراير  شهر  خالل 
الفترة  خالل  الصحية  باالرشادات  تلتزم  لم 
المصابين  اعداد  ارتفاع  ان   موضحا  الماضية 
جعلها تتخذ مثل هذه القرارات االيجابية  وذلك 
من اجل المحافظة على صحة وسالمة الجميع 
انخفاض  الى  يؤدي  ان  الممكن  من  الذي  االمر 
اعداد المصابين وذلك بسبب جلوس الناس في 

منازلهم.



أجرى الحوار محسن الهيلم:

الفروانية  أمن  مديرية  عام  مدير  أكد 
تطبيق  على  المال  سفاح  عبدالله  العميد 
باالشتراطات  الخاصة  الوزراء  مجلس  قرارات 
بشكل  كورونا  بجائحة  المتعلقة  الصحية 

كامل وحازم وفق القانون.
وقال العميد المال خالل لقاء مع »الشاهد« 
فعلت  الفروانية  أمن  مديرية  قوة  ان 
مظاهر  ألي  بالتصدي  الكفيلة  اإلجراءات 
أي  مع  فوري  بشكل  وتعاملت  سلبية 
األمن  وفرضت  للقانون  مخالف  أو  متجاوز 
بهدف منع التجمعات والتجمهر لمحاصرة 
قرارات  وتنفيذ  انتشاره  ومنع  كورونا  وباء 

مجلس الوزراء والسلطات الصحية.
أمنية  خطة  وجود  عن  المال  وكشف 
موقع  أي  في  التجمعات  لمنع  متكاملة 
ان  إلى  مشيرا  المحافظة،  في  مكان  أو 
قانون  تنفيذ  بمراقبة  قامت  المديرية 
قادة  جميع  وأن  ومتابعتها  المحاّل  إغالق 
في  شاركوا  المخافر  ورؤساء  المناطق 
اإلداري  العنصر  تفعيل  تم  كما  الخطة، 

والقوة المساندة في تطبيقها.
وكشف العميد المال أن هناك خطة امنية 
سيتم تنفيذها خالل فترة األعياد الوطنية، 
كامل  أمني  انتشار  تطبيق  حول  تتمحور 
على كافة نطاق المحافظة وعلى مدار 24 
وتتضمن  األمني  الوضع  لمتابعة  ساعة 
الحيوية  المواقع  حول  االنتشار  كذلك 
والمجمعات التجارية ومنها مجمع االفنيوز 
بتطبيق  مشكورة  إدارته  قامت  الذي 
مرتاديه  على  الصحية  االجراءات  وفرض 
األسواق  جميع  تأمين  إلى  باإلضافة 
العارضية  ومنطقة  الحيوية  واألماكن 
الصناعية ونقوم خالل هذه الخطة بالتأكد 
الصحية  باالشتراطات  بتطبيق  االلتزام  من 
بحذافيرها، مهنئا بهذه  ومراقبة تنفيذها 
والشعب  السياسية  القيادة  المناسبة 
االستقرار  ومتمنيا  الكريم  الكويتي 

صاحب  قيادة  ظل  تحت  للكويت  واالزدهار 
السمو أمير البالد وسمو ولي عهده االمين.

في  بالتواجد  كذلك  قمنا  المال:  وقال 
أمنية  فرقا  وشكلنا  السكنية  المناطق 
بالتجول  تقوم  متواصل  بشكل  تعمل 
داخل هذه المناطق لرصد أي مخالفات، كما 
تجمعات  أي  وجود  عن  البالغات  نستقبل 
معها  ونتعامل  السكنية  المناطق  داخل 
بشكل فوري حيث يتم رصد صاحب المنزل 
المخالف لقانون التجمع واستدعاؤه التخاذ 
اإلجراءات القانونية حياله مؤكدا على وجود 
والنجدة  المباحث  إدارة  مع  أمني  تنسيق 

والمرور بتطبيق القانون.
المشترك  األمني  بالتنسيق  المال  وأشاد 
تحت مظلة وزارة الداخلية وبأوامر ومتابعة 
التعاون  هذا  إن  حيث  العليا  قياداتها  من 
نجاح  ويضمن  العمل  مصلحة  في  يصب 

الخطط األمنية.
منذ  الفروانية  أمن  مديرية  أن  المال  واكد 
بمجهودات  قامت  كورونا  جائحة  ظهور 
متطلبات  وفق  معها  وتعاملت  كبيرة 
الحجر  إجراءات  ونفذت  الصحية  السلطة 
الشيوخ  جليب  منطقة  على  الصحي 

ونظمت  الموبوءة  البنايات  على  وكذلك 
وقد  الصحة  وزارة  طواقم  دخول  عمليات 
قمنا بتنفيذ جميع المهام والواجبات على 
وحققنا  عالية  وبمعنويات  وجه  أكمل 
النجاح بفضل سواعد أبنائنا الضباط واألفراد 
وقيادات الداخلية العليا، كما أننا في بداية 
األزمة وأثناء الحجر الصحي لم نغفل الجانب 
اإلنساني وقمنا بتوزيع الطعام وأسطوانات 
على  الضرورية  المستلزمات  وجميع  الغاز 

الوافدين وأمنا مراكز اإليواء.
الجريمة على  نسبة  أن  المال  العميد  وذكر 
قد  الشيوخ  جليب  ومنها  المحافظة  نطاق 
معدالتها  نزول  وتبين  كثيرا  انخفضت 
األمنية  السيطرة  بفضل  ملحوظ  بشكل 
موضحا  األمن،  لدوريات  المكثف  والتواجد 
أن الجرائم تتقلص إذا كانت خطة االنتشار 
األمني جيدة وهذا ما نقوم به حيث شكلنا 
فرقا أمنية تعمل على مدار الساعة لضبط 
وقوعها  قبل  الجريمة  وإحباط  المطلوبين 
شخص  أي  عن  االستعالم  إلى  باإلضافة 
بشكل  الشكاوى  ومتابعة  به  مشتبه 
األمني  التواجد  هذا  أسفر  وقد  يومي 
عن  األمنية  األحداث  مع  الفوري  والتعامل 

بشكل  وانخفاضها  الجريمة  من  الحد 
العديد  هناك  أن  إلى  مشيرا  ملحوظ، 
بضبط  يقومون  المخافر  قيادات  من 
إحصائيات  وهناك  المطلوبين  من  الكثير 
السيما  المخافر  قيادات  بها  قامت  مشرفة 
سجلتا  حيث  والفروانية  إشبيلية  قيادتي 
وتتنوع  يومي  وبشكل  عديدة  ضبطيات 
وضبط  المخدرات  بين  الضبطيات  هذه 
في  والمتورطين  العدالة  إلى  المطلوبين 
أشخاص  ضبط  تم  وقد  الجنائية  القضايا 
مسلحين بكل اقتدار حيث استطاعت قوة 
هذه القيادات ضبطهم والسيطرة عليهم، 
ومشاركته  المستمر  تواجده  على  مؤكدا 
أغلب  في  والعسكريين  الضباط  أبنائه  مع 
الحمالت األمنية قائال: هذا شرف لي أن اعمل 
العسكريين  ابنائي  مع  بلدي  خدمة  على 

جنبا الى جنب.
وقال المال ان االنتشار األمني كبير ومتميز 
في  أسهم  ما  الفروانية،  محافظة  في 
هذه  إن  حيث  الجريمة  معدالت  انخفاض 
الجهود محل تقدير واهتمام من قبل وزير 
وزارة  ووكيل  العلي  ثامر  الشيخ  الداخلية 
ووكيل  النهام  عصام  الفريق  الداخلية 

الزعبي  فراج  اللواء  العام  األمن  قطاع 
تكريم  على  الحرص  كل  حريصون  وهم 
األمن ودعم  المجدين ورفع معنويات رجال 
الخطة األمنية والجهود الرامية إلى تعزيز 

األمن والنهوض به.
سجلت  الفروانية  أمن  مديرية  أن  وأوضح 
إحصائية متميزة من الضبطيات خالل شهر 
يناير الماضي حيث تم ضبط 103 مدينين 
و6 مطلوبين جنائيا و70 مطلوبا على ذمة 
قضايا مخدرات وضبط 7 مصانع خمور وتم 
 683 عدد  وقدمنا  بالغا   1192 مع  التعامل 
مساعدة إنسانية وتم تحرير 1288 مخالفة 
مرورية و411 ثبوت أمني وضبط 41 مطلوب 

إلقاء قبض.
ظاهرة  أن  إلى  المال  العميد  وأشار 
في  كثيرا  قلت  والرعونة  االستهتار 
تعاملنا  حيث  نادرة  وأصبحت  المحافظة 
معها بحزم وعدم تساهل مع أي مخالف 
ونقوم بإحالة المستهتر فور ضبطه إلى 
لو  حتى  مركبته  وسحب  المرور  نظارة 
اإلجراءات  أمام منزله، وأسفرت هذه  كانت 
المشكلة  هذه  تقلص  عن  المشددة 

وانخفاضها بشكل ملحوظ.
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»الصحة« تعتمد لقاحات جديدة
المعدية  واالم���راض  االطفال  طب  في  البروفيسور  اعلن 
عن  السعيد  د.خالد  »كورونا«  ضد  اللقاحات  لجنة  وعضو 
سعي وزارة الصحة العتماد عدد من التطعيمات في القريب 
يعطى  والذي  جونسون«  »جونسوناند  لقاح  ومنها  العاجل 

على جرعة واحدة فقط.
لقاح  ان  ل�»الشاهد«  خاص  تصريح  في  السعيد  واضاف 
الفيروس  ضد  الفعالية  عالي  جونسون«  اند  »جونسون 

ظهرتا  اللتين  المتحورتين  النسختين  ضد  ذلك  في  بما 
سجل  اللقاح  ان  الى  مشيرا  افريقيا،  وجنوب  بريطانيا  في 
الحاالت  ضد  الفعالية  واسع  نطاق  على  مختبرية  تجارب 

الخطيرة.
حفزت  اللقاح  من  واح��دة  جرعة  ان  اظهرت  النتائج  ان  وقال 
في  كورونا  فيروس  من  للوقاية  قوية  مناعية  استجابة 

تجربة سريرية من المرحلة المبكرة الى المتوسطة.
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المال سفاح  عبدالله  • العميد 

أمن الفروانية تنشر الفرق والدوريات على مدار الساعة لضبط المتجاوزين

المال لـ»الشاهد«: خطة شاملة لتطبيق 
قرارات مجلس الوزراء ومنع التجمعات

• نسبة الجريمة في جليب الشيوخ وجميع مناطق المحافظة في انخفاض كبير
• انتشار أمني في المواقع الحيوية لمنع وقوع المخالفات ومنع التجمعات
• ظاهرة الرعونة واالستهتار تالشت بعد اإلجراءات الحازمة التي قمنا بها

كورونا أزمة  في  الفروانية  ألمن  كبير  • دور  الهيلم محسن  الزميل  إلى   
ً
ومتحدثا  ... •

وزير  بدور  الفروانية  أمن  عام  مدير  أشاد 
الوزارة  ووكيل  العلي،  ثامر  الشيخ  الداخلية 
المساعد  والوكيل  النهام  عصام  الفريق 
لشؤون األمن العام اللواء فراج الزعبي، مؤكدا 
صغيرة  لكل  ومتابعتهم  توجيهاتهم  أن 

وكبيرة حققت نجاحات أمنية متميزة.
رغم انشغال العميد عبدالله سفاح في اللقاء 

إال أنه كان يتابع الوضع األمني أوال بأول.
مدير  مساعد  دور  على  سفاح  العميد  اثنى 
عام أمن الفروانية العميد صالح الدعاسي في 
وقيامه  ومتابعتها  األمنية  الخطط  تنفيذ 
األوقات  بكل  المخافر  على  تفقدية  بجوالت 

للتأكد من استتباب الوضع األمني.
العامة  اإلدارة  عام  مدير  »الشاهد«  تشكر 
توحيد  العميد  األمني  واإلعالم  للعالقات 
الكندري على تسهيل اللقاء مقدرين حرصه 
بكل  واالعالميين  االعالم  مع  التواصل  على 
االشاعات  ودحر  الحقائق  لتوضيح  شفافية 
االمني  االعالم  لمدير  موصول  والشكر 
العقيد ناصر ابو صليب على جهوده االعالمية 
االمني  الوعي  نشر  على  وحرصه  المشهودة 

بين المواطنين والمقيمين.
اكد العميد عبدالله خالل اللقاء ان باب مكتبه 
أي  شخصيا  يستقبل  وانه  للجميع  مفتوح 
بكل  معها  ويتعامل  شكوى  لديه  مراجع 
تطبيق  على  حرصه  على  مشددا  شفافية، 

القانون وعدم التساهل مع المقصرين. 
المديرية  في  »الشاهد«  تواجد  أثناء 
جديد  من  لإلصدار  بعودتها  التهاني  تلقت 
من  عدد  قبل  من  أيام  عدة  توقفها  بعد 

العسكريين والمراجعين.

لقطات

تصوير فؤاد الشيخ
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مشروع كفاءات الكويت لفرص مستقبلية دشن حملته
»كفو«  مستقبلية  لفرص  الكويت  كفاءات  مشروع  دشن 

التابع للديوان األميري أمس حملة »أطلق حلمك«.
الموسوي  الدكتورة فاطمة  التنفيذي للمشروع  المدير  وقالت 
إن الحملة جاءت تماشيا مع إعالن العد التنازلي لمئة يوم إلطالق 
سبيس  شركة  من   »QMR-KWT« كويتي  صناعي  قمر  أول 
المنطقة  في  خاصة  شركة  أول  وهي   2021 يونيو  في  اكس 

العربية توفر الوصول إلى الفضاء خارج كوكب األرض »المدارات 
خدمة  عبر   CubeSat تقنية  خالل  من  المنخفضة«  األرضية 

سبيس اكس.
المنجزين  إلى استقطاب  الحملة تهدف  أن  الموسوي  وأضافت 
لمشاركة إنجازاتهم وإللهام أفراد المجتمع لتقديم المزيد من 

األعمال التي من شأنها رفعة الفرد والعلو بمكانة الكويت.
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  •

في ذكرى التحرير الـ30... الكويتيون يستذكرون 
شهداء الوطن وأبطال التحرير

  •

  •

  •

  •  •

  •

  •   •
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جزيرة ياس في أبوظبي تتزين بألوان علم الكويت 
أضاءت جزيرة ياس في إمارة أبوظبي أمس معالمها السياحية بألوان علم 

الكويت واللون األزرق احتفاء باليوم الوطني الـ60 للكويت.
وواكبت جزيرة ياس هذه المناسبة بتحويل مناطق الجذب الرئيسية لها 
واحد  الفورموال  لسباقات  الرئيسية  الحلبة  تزينت  فيما  األزرق،  اللون  إلى 

بعلم الكويت.

نموا  وأسرعها  الترفيهية  الوجهات  أبرز  من  واحدة  ياس  جزيرة  وتعتبر 
مركز  من  دقيقة   20 بعد  على  أبوظبي  شواطئ  على  وتقع  اإلمارات 

المدينة و50 دقيقة من إمارة دبي.
وتحتضن الجزيرة ثالث مدن ترفيهية واكبر مركز للتسوق في أبوظبي 

وسبعة فنادق إضافة إلى مسارح ومطاعم ودور سينما.
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سفيرنا لدى السعودية أكد ضرورة الحفاظ على النعم 
التي تفضل بها المولى عز وجل على وطننا الحبيب

علي الخالد: األعياد الوطنية للكويت مناسبة 
اعتزاز وفخر وتأكيد الوالء لوطننا الغالي

سفيرنا لدى البحرين: الكويت مصدر عزنا وفخرنا
... وتالحم أهلها عماد استقرارها ومستقبلنا يجمعنا كأسرة واحدة

سفارتنا في ألمانيا تحتفل باألعياد الوطنية 

البدر: الكويت ماضية نحو مستقبل أكثر إشراقًا وبهجة
 
ً
أقامت سفارة الكويت لدى جمهورية ألمانيا احتفاال رمزيا

الوطنية  االحتفاالت  بمناسبة  برلين  بالعاصمة  في مقرها 
التحرير،  ليوم   30 والذكرى  الوطني  للعيد   60 بالذكرى 
علم  رفع  تم  إنه  البدر:  نجيب  ألمانيا  لدى  سفيرنا  وقال 
الوطنية  الحملة   مع 

ً
الكويت فوق مبنى السفارة تماشيا

تحت شعار »نرفع علمنا ونفتخر« وتعزيزا لمعاني االنتماء 
والوالء.

وأعرب السفير نجيب البدر عن خالص التهاني لمقام حضرة 
األحمد ولسمو ولي  الشيخ نواف  البالد  أمير  السمو  صاحب 
عهده األمين الشيخ مشعل األحمد ولقيادة وحكومة وشعب 
الكويت بالمناسبة، وأكد أن هذه المناسبة الوطنية تعد 
من  األبرار  وشهدائنا  واألجداد  اآلباء  كفاح  الستذكار  فرصة 
أجل رفعة ونهضة الكويت والدفاع عنها إذ سعت الكويت 
اقتصادية  منارة  لتكون   1961 عام  في  استقاللها  ومنذ 

ومنبعا للديمقراطية وذلك بانتهاجها سياسة خارجية متزنة.
الدبلوماسية  »عميد  به  قام  الذي  والمحوري  البارز  الدور  السفير  واستذكر 
الدولية« سمو أمير الكويت الراحل الشيخ صباح األحمد طيب الله ثراه والذي 
في  الكويت  حكام  أسالفه  مسيرة  وأكمل  البصيرة  ونفاذ  بالحكمة  تميز 
العزيز والتي ننعم  الدولة عبر مسيرة مباركة لوطننا  بناء مؤسسات  جهود 

بها اليوم على الصعد كافة.
تمثل  األحمد  صباح  للشيخ  الثاقبة  »الرؤية  إن  القول  على  السفير  وشدد 

التزمت  التي  الخارجية لدولة الكويت   للسياسة 
ً
إلهاما لنا 

ببناء جسور الصداقة في تعزيز أواصرها مع مختلف األمم 
والشعوب والمساهمة في صنع ودعم السالم«.

وأتبع السفير البدر إن »هذه الذكرى تمر هذا العام ونحن 
األزمة بين األشقاء  نشعر بفخر واعتزاز بالمصالحة وانفراج 
دور  الكويت  لقيادة  كان  والتي  التعاون  مجلس  دول  في 
تهديد  أي  بأن  الكويت  ادراك  من  ايمانا  تجاهها  محوري 
لالستقرار في المنطقة سيتسبب بأزمة إقليمية وعالمية 

ال يمكن تقدير تداعياتها«.
وأكد إيمان الكويت الراسخ بأن مبادئ الحوار والدبلوماسية 

هما السبيل األمثل لحل كافة الخالفات في المنطقة.
نحو  ماضية  الكويت  بأن  ثقته  عن  البدر  السفير  وأعرب 
السمو  صاحب  قيادة  تحت  وبهجة   

ً
إشراقا أكثر  مستقبل 

لخير  خلف  خير  هو  والذي  األحمد  نواف  الشيخ  البالد  أمير 
للطموحات  التجدد  من  المزيد  تحقيق  نحو  النهضة  مسيرة  ليقود  سلف 

والتطلعات المنشودة لرفعة ورقي وطننا الغالي.
المستجد  كورونا  »فيروس  بجائحة  المتعلقة  الصحية  المستجدات  وحول 
اتخذتها  التي  الفاعلة  اإلجراءات  بحزمة  البدر  السفير  أشاد   »19 كوفيد   -
أفضل  وفق  تأتي  بأنها  وصفها  والتي  الفيروس  انتشار  لمكافحة  الكويت 
وسالمة  أمن  على  الكويت  في  القيادة  حرص  وتجسد  الدولية  المعايير 

المواطن والمقيم.

البحرين  مملكة  لدى  الكويت  سفير  قال 
الشيخ ثامر جابر األحمد أمس ا إن األيام أثبتت 
في  للعالم  ثقة  مصدر  ستظل  الكويت  أن 
نشر ثقافة السالم والمحبة والتعاون وتوحيد 
وازدهار  واستقرار  أمن  يخدم  لما  الكلمة 

المنطقة ودول العالم.
التهاني  آيات  بأسمى  ثامر  الشيخ  وتقدم 
أمير  السمو  صاحب  مقام  إلى  والتبريكات 
ولي  سمو  وإلى  األحمد  نواف  الشيخ  البالد 
والشعب  األحمد  مشعل  الشيخ  األمين  عهده 
أراضيها  على  والمقيمين  الكريم  الكويتي 
يوم  وذكرى  الـ60  الوطني  العيد  بمناسبة 

التحرير الـ30.
الوطن  هو  والدائم  اليوم  »عيدنا  إن  وأوضح: 
مستذكرين تضحيات اآلباء واألجداد وشهدائنا 
مؤسسات  دولة  الكويت  جعل  في  األبرار 
الوالء  مجددين  وأمان  أمن  وواحة  وقانون 
بكل  بالعمل  وقيادتها  للكويت  والوفاء 

ومواصلة  المستقبل  وطن  لبناء  الطاقات 
وبذل  المجاالت  جميع  في  نهضته  تجديد 

الغالي والنفيس لخدمة أمنها واستقرارها«.
القيادة  نظر  وبعد  الله  بفضل  »انه  وأكد 
واجهت دولة الكويت تحديات جائحة فيروس 
اقتدار  بكل   19 كوفيد   - المستجد  كورونا 
ان  مؤكدا  الوباء«،  لهذا  وتصدت  ونجاح 
الكويت مستمرة في إنجازات التنمية بكافة 

أشكالها.
وأن  وفخرنا  عزنا  مصدر  »الكويت  إن  وتابع: 
ومستقبلنا  استقرارها  عماد  أهلها  تالحم 
السمو  صاحب  بقيادة  واحدة  كأسرة  يجمعنا 

امير البالد«.
وامتنان  تقدير  بكل  ثامر  الشيخ  واشاد 
لمملكة  المشرف«  »التاريخي  بالموقف 
وشعبا  وحكومة  قيادة  الشقيقة  البحرين 
النظام  غزو  ابان  الكويتي  للحق  والداعم 

العراقي البائد في اغسطس 1990.

البحرين  مملكة  قدمته  ما  عاليا  وثمن 
للمواطنين  كريمة  رعاية  من  وشعبها 
أثناء  أراضيها  على  الموجودين  الكويتيين 
وعمق  أصالة  يعكس  والذي  االحتالل  فترة 
بين  والراسخة  المتجذرة  التاريخية  العالقات 

البلدين والشعبين الشقيقين.
في  عينان  والبحرين  »الكويت  إن  وأضاف: 
عليها«،  ومن  األرض  الله  يرث  أن  إلى  رأس 
مؤكدا ان تلك المواقف ستظل محفورة في 

ذاكرة وقلب كل كويتي .
وأعرب عن الشكر والتقدير لمملكة البحرين 
الفاعلة  للمشاركة  الشقيق  وشعبها 
على  الوطنية  الكويت  واعياد  افراح  في 

المستويين الرسمي والشعبي.
»اننا ماضون بكل عزيمة وإصرار  قائال  واتبع 
لتحقيق  المجاالت  بجميع  العالقات  لتعزيز 
الحكيمتين  القيادتين  وتطلعات  طموحات 

للبلدين والشعبين الشقيقين«.

سفارتا الكويت بالصين والبرتغال تحتفالن باألعياد الوطنية 

حيات: ذكرى أعيادنا الوطنية تنعكس جلية
في التعاون الثنائي مع بكين في جميع المجاالت 

احتفلت سفارتا الكويت لدى الصين والبرتغال 
أمس بأعياد البالد الوطنية التي تصادف ذكرى 

االستقالل الـ60 وذكرى التحرير الـ30.
الصين  لدى  الكويت  سفير  تقدم  جانبه  ومن 
التبريكات  وأجمل  التهاني  بأصدق  سميح حيات 
نواف  الشيخ  البالد  أمير  السمو  صاحب  لمقام 
الشيخ  األمين  العهد  ولي  سمو  ومقام  األحمد 

مشعل األحمد بهذه المناسبة.
ودعا الباري عز وجل أن يحفظ الكويت وقيادتها 
العليا وشعبها الوفي من كل مكروه وان يعيد 
هذه المناسبات الوطنية العزيزة وان ينعم على 
الجميع بموفور الصحة والعافية والمجد والرخاء 
عليه  ويديم  شامخا  عزيزا  الوطن  يحفظ  وان 

نعم األمن واألمان واالستقرار.
من  العديد  تلقى  إنه  حيات:  السفير  وقال 
من  التهنئة  وبرقيات  الهاتفية  االتصاالت 

عالقاتنا  على  دليل  اكبر  ذلك  إن   :
ً
مبينا الصينيين  المسؤولين  كبار 

االستراتيجية الوثيقة مع الصين التي تتطور بشكل متسارع وتشهد 
نقلة نوعية مع تعزيز الحوار والتعاون المتبادل لما فيه صالح البلدين 

الصديقين.
الثنائي  التعاون  الوطنية تنعكس جلية في  أعيادنا  إن ذكرى  وأوضح: 
في جميع المجاالت حيث جاءت الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين 

االستراتيجية  الشراكة  توطيد  على   
ً
تأكيدا

وتطوير التعاون الثنائي مع الصين على أساس 
المنفعة المتبادلة بما يسهم في رفع مستوى 
التفاهم المتبادل في اللقاءات التي عقدت بين 

.
ً
حكومتي البلدين الصديقين اخيرا

المستوى  رفيعة  واللقاءات  الزيارات  إن  وذكر: 
للمسؤولين في كال البلدين على مدى السنوات 
تنمية  في  ملحوظ  بشكل  ساهمت  الماضية 
التعاون  ان   

ً
مؤكدا سريعا  وتطورها  العالقات 

الثنائي بين الصين والكويت شهد قفزة كبيرة 
الصلبة  القواعد  وفق  الماضية  السنوات  في 
القائمة وبلورة الرؤى المشتركة ما بين مبادرة 
 »2035 و»رؤية  الصينية  والطريق«  »الحزام 

الكويتية.
الثنائية  اإلنجازات  إن  حيات:  السفير  وأضاف 
االستثماري  التعاون  مجاالت  في  المحققة 
بين  العالقات  في  به  يحتذى  مثال  السياسية  والتبادالت  والتجاري 
تمر  والتي  والكويت  الصين  بين  الثنائية  العالقات  الى  مشيرا  الدول 
الدولة  زيارة  خالل  عليه  االتفاق  تم  ما  خاصة  مراحلها  بأزهى  حاليا 
الله ثراه للصين  الراحل الشيخ صباح األحمد طيب  التي قام بها األمير 
الشراكة  مستوى  إلى  الثنائية  بعالقاتهما  االرتقاء  البلدين  وإعالن 

اإلستراتيجية في يوليو 2018.

العربية  المملكة  لدى  الكويت  سفير  أكد 
السعودية الشيخ علي الخالد أمس أن أعياد 
الوطن الغالي فرحة للقلوب وقيمة وطنية 
كبيرة، ورفع الشيخ علي الخالد في تصريح 
أمير  السمو  لصاحب  التهاني  لـ»كونا« 
البالد الشيخ نواف األحمد وسمو ولي العهد 
الكويتي  وللشعب  األحمد  مشعل  الشيخ 

العزيز.
الكويت  لدولة  الوطنية  »األعياد  إن  وقال: 
الوالء  وتأكيد  وفخر  اعتزاز  مناسبة 
البطوالت  لكل  واستذكار  الغالي  لوطننا 
األبرار  شهداؤنا  قدمها  التي  والتضحيات 

من  واآلباء  األجداد  بذلها  التي  الجهود  وكل 
أجل بناء وطن قوي شامخ متقدم«.

النعم  على  »الحفاظ  ضرورة  على  وشدد 
على  وجل  عز  المولى  بها  تفضل  التي 
مقدرات  كل  ننمي  وأن  الحبيب  وطننا 
مستقبل  أجل  من  العزيز  الوطن  هذا 
كل  وبذل  القادمة  األجيال  به  ترفل  زاهر 
األمانة  نؤدي  أن  أجل  من  نستطيع  ما 
والوالء  العطاء  ليستمر  بنا  المنوطة 

الغالية«. للكويت 
السعودية  الكويتية  العالقات  إن  وأضاف: 
بما  الدول  بين  للعالقات  مشرف  نموذج 

المحبة  وشائج  من  البلدان  يمتلكه 
والدم  الدين  روابط  تدعمها  واألخوة 
تحظى  وبما  المشترك  والمصير  والنسب 
البلدين  قيادتي  من  كبير  دعم  من  به 
أمير  السمو  صاحب  ظل  في  الشقيقين 
خادم  وأخيه  األحمد  نواف  الشيخ  البالد 
بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 

عبدالعزيز.
وأعرب الشيخ علي الخالد عن خالص األمنيات 
وأمان  أمن  واحة  الكويت  الله  يحفظ  بأن 
والعالم  بلداننا  عن  البالء  يرفع  وأن  وازدهار 

أجمع. 

• نجيب البدر

األحمد  جابر  ثامر  • الشيخ 

حيات • سميح 



وسط حالة من الترقب لتطورات الوضع الصحي

756 مليون دينار خسائر سوقية 
ببورصة الكويت خالل فبراير

»جيه بي مورغان« يختبر مدفوعات 
البلوك تشين... لكن في الفضاء

أسهم شركات السيارات الصينية 
تصاب بلعنة »بيتكوين«

النصف الثاني »جيد جدًا«... والدعم المالي لن يزيد مخاطر التضخم

»المركزي األميركي«
يعيد الثقة إلى »وول ستريت«

حتى مطلع يوليو المقبل

»المركزي القطري« يمدد تداول األوراق 
النقدية لإلصدار الرابع

»إياتا«: نظرة سلبية تجاه أداء 
شركات الطيران خالل 2021

حذر االتحاد الدولي للنقل الجوي من تدهور آفاق شركات 
نزيف  استمرار   

ً
متوقعا الحالي،  العام  خالل  الطيران 

السيولة لدى القطاع حتى الربع الرابع، مع تشديد قيود 
»إياتا«  رفعت  أمس،  أول  صادر،  تقرير  وفي  السفر، 
بشركات  النقدية  السيولة  حرق  إلجمالي  توقعاتها 
دوالر،  مليار  و95   75 بين  ما  إلى   2021 للعام  الطيران 
وعلى  ديسمبر،  توقعات  في  دوالر  مليار   48 من   

ً
ارتفاعا

لقاحات  طرح  في  بدأت  الدول  من  العديد  أن  من  الرغم 
بريطانيا  مثل  بلدان  في  الجديدة  السالالت  من  المزيد  ظهور  فإن  كورونا،  فيروس  لمواجهة 
والبرازيل وجنوب افريقيا أجبر العديد من الحكومات على حظر السفر باستثناء السفر الضروري، 
 نقدية حتى عام 

ً
وذكر اتحاد النفل الجوي أنه من غير المتوقع أن تحقق شركات الطيران أرباحا

في  »كوفيد19-«  سفر  جواز  إطالق  تعتزم  أنها  إلى  »إياتا«  أشارت  أخرى،  ناحية  ومن   ،2022
نهاية مارس المقبل، مع استخدام نظام رقمي لنتائج االختبارات وشهادات اللقاح للمساعدة في 

تسهيل السفر.

تونس تقلص عجز ميزانها التجاري 
18.4 % خالل يناير

التونسي  التجاري  الميزان  شهد 
بنهاية  العجز  قيمة  في  تراجعا 
 ،18.37% بنسبة  الماضي،  يناير 
وأظهرت  سنوي،  أساس  على 
لإلحصاء  الوطني  المعهد  بيانات 
الميزان  عجز  أن  التونسي، 
 792.20 بلغ  التونسي  التجاري 
الشهر  بنهاية  دينار  مليون 
مقارنة  الحالي،  العام  من  األول 
خالل  التجاري  الميزان  في  بعجز 
 970.5 قيمته   2020 عام  يناير 
نسبة  وارتفعت  دينار،  مليون 
إلى  بالصادرات  الواردات  تغطية 
الماضي،  يناير  بنهاية   81%
يناير  في   79% بنحو  مقارنة 
إلى  البيانات  وأشارت   ،2020 عام 
والواردات  الصادرات  قيمة  تراجع 
أساس  على  الماضي،  يناير  خالل 
الصادرات  قيمة  وبلغت  سنوي، 
يناير  دينار  مليارات   3.366
مقارنة   ،7.9% بتراجع  الماضي، 
في  دينار  مليارات   3.656 بنحو 
فيما   ،2020 عام  من  يناير 
يناير  خالل  الواردات  قيمة  تراجع 
لتصل   ،10.1% بنسبة  الماضي، 
إلى 4.159 مليارات دينار، مقارنة 
في  دينار  مليارات   4.626 بنحو 
وأرجع   ،2020 عام  من  يناير 
الميزان  في  العجز  ذلك  المعهد 

تراجع  إلى  التونسي  التجاري 
 ،44.7% نسبة  الطاقة  صادرات 
والفوسفات ومشتقاته 57.5%، 
والجلد  والمالبس  والنسيج 
المعملية  والصناعات   ،10.5%
صادرات  وتراجعت   ،3.7% األخرى 
والغذائية  الزراعية  المنتجات 

بنسبة 2.1%.
زادت  اآلخر  الجانب  وعلى 

الصناعات  من  تونس  صادرات 
والكهربائية  الميكانيكية 
الميزان  وعجز   ،0.6% بنسبة 
التجاري هو تحقيق قيمة سالبة 
الدولة  صادرات  بين  الفارق  في 
معينة،  فترة  خالل  ووارداتها 
ذلك  التغطية  نسبة  وتوضح 
مقارنة  خالل  من  أكبر  بشكل 
خالل  بالصادرات  الواردات  قيمة 

الميزان  وكان  الفترة.  تلك 
تراجع  شهد  التونسي  التجاري 
في قيمة العجز خالل بنهاية عام 
على   ،52.35% بنسبة   ،2020
أساس سنوي، ليصل إلى 19.436 
مليار دينار بنهاية العام، مقارنة 
عام  التجاري  الميزان  في  بعجز 
مليار   12.758 قيمته   2019

دينار.

»إتش.إس.بي.سي« يرفع توقعاته لنمو 
االقتصاد األميركي بدعم احتماالت التحفيز

ألداء  سي« توقعاته  بي  إس  »إتش  بنك  رفع 
اقتصاد الواليات المتحدة خالل العامين الحالي 
التحفيز  من  المزيد  توقعات  بدعم  والمقبل، 
المالي. وقالت وحدة األبحاث العالمية في أكبر 
إنه  بنك أوروبي عبر مذكرة بحثية، أول امس، 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  المتوقع  من 
للواليات المتحدة بنحو %5 في 2021، مقارنة 
وبالنسبة   ،3.5% عند  سابقة  تقديرات  مع 
»إتش  في  االقتصاديون  رفع  المقبل،  للعام 
االقتصاد  لنمو  توقعاته  سي«  بي  إس 
التقديرات  من  أعلى   0.5% بنحو  األميركي 
أن  البنك  وأوضح   ،3% ليكون  السابقة، 

االقتصادية  للتوقعات  الصعودية  المراجعة 
المتحدة جاءت بسبب زيادة  بالنسبة للواليات 
التحفيز  حزم  بفضل  االستهالكي،  اإلنفاق 
الديمقراطي  والضغط  الوباء،  من  لإلغاثة 
بايدن  جو  الرئيس  حزمة  لتمرير  المستمر 
البالغة 1.9 تريليون دوالر، وأضاف »إتش إس 
بي سي« أن توقعات النمو الجديدة لالقتصاد 
إلى  الوصول  إمكانية  إلى  تشير  األميركي 
الربع  في  الوباء  انتشار  قبل  ما  مستويات 
الثاني من هذا العام، بعد توقعات سابقة بأن 
 2021 عام  نهاية  حتى  سيستغرق  االقتصاد 

لتحقيق ذلك.

المركزي،  قطر  مصرف  أعلن 
تداول  تمديد  تقرر  أنه  أمس، 
اإلصدار  من  النقدية  األوراق 
الخميس  يوم  حتى  الرابع، 
2021.وأوضح  يوليو   1 الموافق 
بعد  أنه  المركزي  قطر  مصرف 
األوراق  ستصبح  التاريخ،  هذا 
النقدية من اإلصدار الرابع عملة 
غير قانونية وغير مبرئة للذمة، 
في  لحاملها  الحق  بقاء  مع 
المصرف  من  قيمتها  استرداد 
المركزي خالل مدة ال تتجاوز 10 
السحب. قرار  تاريخ  من  سنوات 

البيان  في  »المركزي«  وأشار 
قطر  مصرف  محافظ  قرار  إلى 
لسنة   /99/ رقم  المركزي 
الجريدة  في  الصادر   2020
ديسمبر   27 بتاريخ  الرسمية 

األوراق  سحب  بشأن   ،2020
/اإلصدار  التداول  من  النقدية 
ديسمبر   18 من  ابتداًء  الرابع/ 
2020، بعد طرح اإلصدار الخامس 
المصرف  أوضح  كما  للتداول، 
القرار يأتي وفق أحكام  أن هذا 
من  و/55/   /54/ المادتين 
المركزي  قطر  مصرف  قانون 
المالية  المؤسسات  وتنظيم 
 /13/ رقم  بالقانون  الصادر 
لسنة 2012، وشدد »المركزي« 
على  المحافظة  أهمية  على 
العبث  وعدم  الوطنية،  العملة 
التثقيب  أو  بالكتابة  سواء  بها 
 أن تلك األفعال 

ً
أو غيرها، مبينا

مجرمة بأحكام المادة /56/ من 
المركزي  قطر  مصرف  قانون 

المشار إليه.

الصينية  السيارات  شركات  من  العديد  أن  رغم 
منخرطة  تكن  لم  المتحدة  الواليات  في  المدرجة 
أن  إال  الرقمية،  بيتكوين  عملة  في  االستثمار  في 
هذه  أسهم  أصاب  العملة  قيمة  في  األخير  الهبوط 
أسهم  أثر  اقتفائها  لمجرد  العمق،  في  الشركات 
المركبات  لصناعة  األميركية  »تسال«  شركة 
ماسك  إيلون  مؤسسها  تكبد  التي  الكهربائية، 
في  شركته  استثمار  خلفية  على  كبيرة  خسائر 
بيتكوين.فقد بددت أسهم »تسال« كل المكاسب 
التي حققتها منذ عام حتى نهاية تعامالت الثالثاء 
الماضي، حيث تم تداولها دون المستوى الذي كانت 
 »500 بورز  آند  »ستاندرد  مؤشر  دخلت  عندما  عليه 
بنسبة  السهم  سعر  وتراجع   ،2019 ديسمبر  في 
 في بورصة نيويورك، وهو أكبر 

ً
%13 إلى 619 دوالرا

لتصل  الماضي،  سبتمبر   8 منذ  له  يومي  انخفاض 
نسبة خسائره منذ 25 يناير الماضي إلى %31، وجاء 

واسعة  بيع  عمليات  وسط  األسبوع  أوائل  في  األداء 
 بتعليقات الرئيس 

ً
النطاق في السوق مدفوعة جزئيا

التنفيذي للشركة إيلون ماسك، خالل عطلة نهاية 
األصغر  ومنافستها  بيتكوين  أسعار  بأن  األسبوع، 
إيثريوم »تبدو مرتفعة«، وذلك بالتزامن مع هبوط 
العالم.خسرت  في  رواجا  األكثر  بيتكوين  عملة 
قيمتها،  من  دوالر  ألف   11 نحو   hgvrldm العملة 
عبر  ماسك  رسالة  وجاءت  الماضي،  االثنين  يوم 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  المفضلة  وسيلته 
بعد أسبوعين من إعالن »تسال« استثمار  »تويتر«، 
1.5 مليار دوالر في بيتكوين.لكن سرعان ما خسرت 
االثنين  يوم  قيمتها،  من  دوالر  ألف   11 نحو  العملة 
التداول بها والمخاطر  الماضي، بعد تحذيرات بشأن 
العالية التي ترافق استثمارها، لتصل إلى 47.4 ألف 
وتستقر  خسائرها  من   

ً
جزءا تستعيد  أن  قبل  دوالر، 

عند نحو 50 ألف دوالر للوحدة.

منحت تصريحات رئيس مجلس االحتياطي الفيدرالي، 
الخسائر  بعد  ستريت«  »وول  في  إيجابية   

ً
دفعة

مع  »ناسداك«  مؤشر  بها  ُمني  التي  التاريخية 
جونز«  »داو  مؤشرا  صعد  حيث  األسبوع،  هذا  افتتاح 
»ناسداك«  أنهى  بينما   ،»500 بورز  آند  و»ستاندرد 
خسره  ما  مع   

ً
مقارنة قليلة  خسائر  على  الجلسة 

نقطة   15.66 جونز«  »داو  وارتفع  الماضي،  االثنين 
آند  »ستاندرد  وزاد  نقطة،   31537.35 إلى   0.05% أو 
نقطة،   3881.37 إلى   ،0.13% أو  نقاط   4.87 بورز« 
 0.5% أو  نقطة   67.85 »ناسداك«  انخفض  بينما 

ليصل إلى 13465.20 نقطة.
»تحالف  في  االستثمار  مسؤولي  كبير  وقال 
المستشارين المستقلين« في والية نورث كارولينا 
أخذوا  »الناس  إن  لـ»رويترز«،  زاكاريلي  كريس 
 
ً
كلمات جيروم باول على محمل الجد«. وأضاف شارحا
من  الشراء  إلى  المستثمرين  أعادت  تصريحاته  أن 
المستثمرين  أن  إلى  زاكاريلي  ولفت  البورصات«، 
على  حصلوا  الهامش،  على  أموال  لديهم  الذين 
للمرحلة  والعمل  التخطيط  إلى  للعودة  الثقة  بعض 

اإلدالء  إلى  باول  جيروم  دعا  الذي  السبب  أما  المقبلة. 
السياسي  الجدل  هو  الشيوخ  مجلس  في  بشهادته 
حزمة  حجم  حول  الكونغرس  أروقة  داخل  المستمر 
الدعم الضخمة التي تنوي إدارة بايدن إقرارها، البالغ 
حجمها 1.9 تريليون دوالر، ويحاول بعض المشرعين 
عن  الخطة  هذه  يدعم  أن  الحزمة  إلقرار  المؤيدين 
المشرعون  يعمل  وقت  في  تصريحاته،  طريق 
يحتاج  االقتصاد  كان  إذا  ما  معرفة  على  المعارضون 
تأتي  التي  األموال  من  الهائل  الحجم  هذا  إلى   

ً
فعال

أزمة كورونا،  بداية  قرتا مع 
ُ
أ بعد حزمتين ضخمتين 

ترمب  دونالد  األسبق  الرئيس  عهد  نهاية  مع  وأخرى 
حاول  لكن  الماضي،  األول«  »كانون  ديسمبر  في 
 في ردوده، إذ قال إنه »ليس 

ً
باول أن يكون موضوعيا

في   
ً
دورا الفيدرالي  االحتياطي  بنك  يلعب  أن   

ً
مناسبا

وقوانين  معينة  أحكام  حول  المالية  المناقشات 
قسم  رئيسة  واعتبرت  دورنا«،  ليس  هذا  معينة، 
برسبكتفز«  »ماكروبولوسي  شركة  في  التحليل 
جوليا كورونادو في تصريح لوكالة »رويترز« أن ردة 

فعل باول تدل على أن »حزمة كبيرة في الطريق«.

مــورغــان  ــي  ب »جيه  نــفــذ 
ــــاًرا  اخــــتــــب تشيس« 
تشين  البلوك  لمدفوعات 
بين األقمار الصناعية التي 
وذلــك  األرض،  ــول  ح تـــدور 
بحسب ما ذكره مسؤولين، 
إنترنت  مصطلح  ويرتبط 
باإللكترونيات  ــاء  ــي األش
»األجهزة  االستهالكية 
المخصصة  اإللكترونية 
مثل  اليومي  لالستخدام 
والذي  هووم««  »جوجل 

ببعضها،  المرتبطة  األجهزة  بين  التفاهم  يتيح 
حينما  الــمــدفــوعــات  لتنفيذ  البنوك  وتستعد 
المعامالت  إجــراء  في  الذكية  األجهزة  تلك  تبدأ 
لشركة  التنفيذي  المدير  مستقل.وقال  بشكل 
أعمال  عــن  المسؤولة   »Onyx« »أونيكس« 
مورجان« »عمر  بي  البلوك تشين الخاصة بـ«جيه 
في  تتلخص  كانت  الرئيسية  الفكرة  إن  فاروق« 
ال  بطريقة  األشياء  إنترنت  مدفوعات  استكشاف 

مشيًرا  بالكامل،  مركزية 
األنسب  الــمــكــان  أن  إلــى 
الفضاء. كان  ذلك  لتنفيذ 

»أونيكس«  واستعانت 
إم  ــــــــو  »ج ــــة  ــــرك ــــش ب
 »GOMspace« سبيس« 
تسمح  التي  الدنماركية 
عبر  ــج  ــرام ــب ال بتشغيل 
ــار  وأش الصناعية،  أقــمــار 
نتيجة  أن  إلــى  »فاروق« 
االختبار أظهرت أن شبكات 
تتمكن  تشين  الــبــلــوك 
كما  اليومية.  األشياء  بين  المعامالت  إجــراء  من 
أظهر االختبار أن األقمار الصناعية بإمكانها إرسال 
المدفوعات.أما  مقابل  البعض  لبعضها  البيانات 
المحتمل  من  فإنه  األرض،  كوكب  صعيد  على 
في  ــراد  األف األشياء  إنترنت  مدفوعات  تمكن  أن 
مثل  العمليات  بعض  تنفيذ  مــن  قريب  وقــت 
التجارة  متجر  من  الحليب  بطلب  الثالجة  توجيه 

اإللكترونية ودفع ثمنه.

في  الكويتية  المؤشرات  تراجعت 
الترقب  من  حالة  وسط  فبراير  شهر 
البالد  في  الصحي  الوضع  لتطورات 
فيروس  جائحة  تداعيات  بسبب 
التشكيل  انتظار  وكذلك  كورونا، 
انتظاره،  الذي طال  الجديد  الحكومي 
بنهاية  األول  السوق  مؤشر  وهبط 
فبراير %2.38 عند مستوى 6157.47 
مقارنة  نقطة،   150.39  

ً
خاسرا نقطة 

مستوى  عند  الماضي  يناير  بإقفال 
6307.86 نقطة، كما تراجع المؤشر 
عند   1.92% فبراير  في  الرئيسي 
مقارنة  نقطة،   4650.52 مستوى 
 4741.43 عند  الماضي  يناير  بإقفال 

 90.91 بلغت  شهرية  بخسائر  نقطة، 
 »50 »رئيسي  مؤشر  وسجل  نقطة، 
بين  شهرية  وتيرة  بأقل   

ً
انخفاضا

المؤشرات، حيث تراجع %1.18 بإقفاله 
 
ً
خاسرا نقطة   4820.75 مستوى  عند 

يناير  بإقفال  مقارنة  نقطة،   57.58
نقطة.  4878.33 عند  الماضي 

العام  المؤشر  تراجع  بالمحصلة، 
 2.26% بنحو  الشهر  خالل  للبورصة 
عند مستوى 5649.16 نقطة، مقارنة 
 5780.03 عند  الماضي  يناير  بإقفال 
 130.87 شهرية  بخسائر  نقطة، 

نقطة.
في  الشهرية  التداوالت  وشهدت 

، حيث تراجعت 
ً
 طفيفا

ً
فبراير انخفاضا

 1.20% الكويت  ببورصة  السيولة 
دينار،  مليون   834.75 إلى  لتصل 
في  دينار  مليون   844.91 مع  مقارنة 
أحجام  تراجعت  كما  الماضي،  يناير 
طفيف  بنحو  الشهرية  التداول 
 6.047 إلى  لتصل   0.06% نسبته 
مليار   6.051 مقابل  سهم،  مليار 
وبلغ  السابق،  يناير  شهر  في  سهم 
بالبورصة  اإلجمالي  الصفقات  عدد 
ألف صفقة،  في فبراير نحو 206.69 
مقابل 216.20 ألف صفقة في يناير 
 ،4.40% نسبته  بتراجع  الماضي، 
للبورصة  السوقية  القيمة  وبلغت 

نحو  فبراير  نهاية  في  الكويتية 
مليار   108.88« دينار  مليار   32.871
دينار  مليار   33.627 مقابل  دوالر«، 
»111.38 مليار دوالر« في شهر يناير 
السوقية  القيمة  وحققت  الماضي، 
 756 بنحو  شهرية  خسائر  للبورصة 
دوالر«،  مليار   2.504« دينار  مليون 
 ،2.25% بنسبة  شهري  بتراجع 
 2021 في  البورصة  مكاسب  وبلغت 
مليار   2.156« دينار  مليون   651 نحو 
دينار«، بارتفاع نسبته %2.02، حيث 
نهاية  في  السوقية  القيمة  بلغت 
دينار  مليار   32.220 الماضي  العام 

دوالر«. مليارات   106.72«

القيمة السوقية 
تتراجع 2.25 %... 
وهبوط طفيف 

للتداوالت

تراجع السيولة 
بنسبة 1.20 % 

لتصل إلى 834.75 
مليون دينار

باول: سوق العمل 
األميركي اليزال أمامه 

طريق للوصول لمستويات 
ما قبل الوباء

الفيدرالي  االحتياطي  رئيس  قال 
قد  التضخم  معدل  إن  باول  جيروم 
سنوات  ثالث  من  أكثر  يستغرق 
البنك  مستهدف  إلى  للوصول 
 إلى أن سوق العمل 

ً
المركزي، مضيفا

 حتى يصل 
ً
 طويال

ً
اليزال أمامه طريقا

وأضاف  الوباء،  قبل  ما  مستويات 
باول في شهادته أمام لجنة الخدمات 
امس:  أول  النواب،  بمجلس  المالية 
معدالت  رفع  عدم  يتوقع  »الفيدرالي 
 ،2% التضخم  يتجاوز  حتى  الفائدة 
وقد  ذلك،  فعل  نستطيع  أننا  ونعتقد 
يستغرق األمر أكثر من ثالث سنوات«، 
رئيس  كرر  بالتوظيف،  يتعلق  فيما 
نظره  وجهة  الفيدرالي  االحتياطي 
طويل  طريق  أمامه  العمل  سوق  بأن 
صدمة  من  يتعافى  حتى  ليقطعه 
»لدينا 10 ماليين  الوباء، وأوضح باول: 
مع  مقارنة  وظائفهم  فقدوا  شخص 
مستويات قبل الوباء، لذا هناك طريق 
حد  ألقصى  لنصل  لنقطعه  طويل 
للدوالر  وبالنسبة  العمل«،  فرص  من 
االحتياطي  إن  باول  قال  الرقمي، 
 2021 يكون  أن  يتوقع  الفيدرالي 
أميركية  عملة  لتطوير  مهًما  عاًما 
وتفاعله  تعامله  في  خاصة  رقمية، 
هذه  بشأن  األميركي  الجمهور  مع 
بعض  أن  إلى  باول  المسألة.وأشار 
الكونغرس  من  التفويض  أشكال 
المركزي  للبنك  ضرورية  تكون  قد 
أي تطوير وتوزيع   في 

ً
للمضي قدما

نسخة رقمية من الدوالر األميركي.
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ارتفع مؤشر »شنغهاي المركب« في نهاية تعامالت أمس 
بدعم من أسهم شركات قطاع العقارات، مما أسهم في دعم 
المؤشر الذي تراجع بأكبر وتيرة في 7 أشهر خالل جلسة أول 
امس، وفي سياق منفصل، تلقت األسواق دعًما من احتفال 
»شي جين بينغ« بالقضاء على الفقر في  الرئيس الصيني 

وفي  أمس،  بكين  في  انعقدت  فعالية  عبر  الصيني  الريف 
بنحو  المركب«  »شنغهاي  مؤشر  ارتفع  الجلسة،  نهاية 
المركب«  »شنتشن  تراجع  بينما  نقطة،   3585 عند   0.6%
أمام  الصينية  العملة  وارتفعت  نقطة،   2335 إلى   0.5%

الدوالر بنحو %0.1 عند 6.4505 يوان.

alshahednews
alshahed_daily
alshahed_tv

األسهم الصينية صعدت بدعم من قطاع العقاراتاقتصاد

تشيس مورغان  بي  جيه  • شعار 

المركزي قطر  مصرف  • مقر 

التونسية الموانئ  في  الحاويات  تداول  • عمليات 

الجوي للنقل  الدولي  االتحاد  • شعار 



إلنقاذ الدول من المشكالت المالية

األزمات االقتصادية في زمن »كورونا«
دفعت الحكومات إلى صناديق الثروة السيادية

ُسجلت خالل اإلغالق األول... وثمة »تغيير كبير« لعادات التسوق

خسائر شركات البيع بالتجزئة والضيافة 
البريطانية بلغت 64 مليار دوالر

بزيادة 549% مقارنة بالسنة الماضية

5.4 مليارات دينار عجز
في موازنة الكويت خالل 10 أشهر

• 7.85 مليارات دينار إجمالي اإليرادات المحصلة
عن الفترة من أبريل إلى يناير الماضي

الكويت • أبراج 

 5.41 بنحو   
ً
ماليا  

ً
عجزا للكويت  العامة  الموازنة  سجلت 

مليارات دينار »17.92 مليار دوالر« في الفترة من أبريل 
السنة  من  أشهر   10 خالل  أي   ،2021 يناير  إلى   2020
لوزارة  الشهري  التقرير  وبحسب   ،2021/2020 المالية 
المالية، فإن العجز زاد بنحو %549 مقارنة بالعجز الُمحقق 
في الفترة المقابلة من السنة المالية الماضية، والذي 
بلغ 833.32 مليون دينار »قبل استقطاع حصة صندوق 
األجيال«، وبلغ إجمالي اإليرادات المحصلة عن الفترة من 
مليارات   7.85 نحو  الماضي  يناير  وحتى   2020 أبريل 
ذاتها  للفترة  بالموازنة  المقدر  بزيادة %4.7 عن  دينار، 
النفطية  اإليرادات  ووصلت  دينار،  مليارات   7.5 والبالغ 

 6.713 إلى  الحالية  المالية  السنة  من  أشهر   10 خالل 
فيما   ،19.3% بنحو  المقدر  عن  بزيادة  دينار  مليارات 
سجلت اإليرادات غير النفطية الفعلية 1.14 مليار دينار، 

شكلت %60.8 من المقدر بالموازنة.
مليار   13.26 فبلغ  وااللتزام  للمصروفات  بالنسبة  أما 
دينار، بواقع 10.984 مليارات دينار للمصروفات و2.316 
المصروفات  إجمالي  ليشكل  لاللتزام،  دينار  مليار 
وااللتزام الفعلي خالل 10 أشهر %61.5 فقط من المقدر 
الفترة  خالل  الرأسمالي  اإلنفاق  إجمالي  وبلغ  بالموازنة، 
فقط   30.2% نحو  أي  دينار،  مليون   697.82 نحو  ذاتها 

من المقدر بالموازنة، والبالغ 2.31 مليار دينار.

قبع الدوالر األميركي قرب أدنى مستوى في 3 سنوات مقابل العمالت 
عالية المخاطر أمس، إذ أوقدت إشارات على استمرار تيسير السياسة 
شرارة  األميركي  االتحادي  االحتياطي  مجلس  جانب  من  النقدية 
الدورة االقتصادية،  تداوالت في األصول التي ترتفع بفضل تحسن 
في  المس  بعدما  أميركي  دوالر   0.79672 األسترالي  الدوالر  وسجل 
 في 3 سنوات عند 0.7978 دوالر. 

ً
 جديدا

ً
وقت سابق مستوى مرتفعا

سنوات   3 في  مستوياته  أعلى  التداوالت  خالل  الكندي  الدوالر  وبلغ 
عند 1.2502 دوالر كندي للدوالر األميركي، وسجل الدوالر النيوزيلندي 
الذي  المرتفع  المستوى  عن   

ً
قليال لينزل  أميركي،  دوالر   0.7434

 0.1% اإلسترليني  الجنيه  وصعد  دوالر،   0.7455 عند  األربعاء  سجله 
إلى 1.4161 دوالر بعد أن اندفع إلى مستوى 1.43 دوالر في أثناء الليل 
األعلى  الحد  اليورو قرب  تداول  إبريل 2018، وجرى  منذ  األولى  للمرة 
لنطاق سجله في اآلونة األخيرة عند 1.2178 دوالر، قرب أعلى مستوى 
سابق  وقت  في  المسه  والذي  دوالر   1.2180 البالغ   

ً
تقريبا شهر  في 

المالذ  عمالت  بقية  مقابل  صعد  الدوالر  لكن  الحالي،  األسبوع  من 
األخرى، ليحافظ على مكسب مستمر منذ يومين  التقليدية  اآلمن 

 3 في  مستوى  أعلى  قرب  ويتماسك  ينات   105.875 عند  وُيتداول 
 الذي 

ً
 سويسريا

ً
أشهر مقابل الفرنك السويسري عند 90.945 فرنكا

بلغه في أثناء الليل.
وعلى صعيد آخر، واصلت الليرة التركية التراجع أمس، لليوم الرابع 
عن  سيتوقف  المركزي  البنك  بأن  تكهنات  وسط  التواصل،  على 
التشديد  تدابير  إلى  وسيعود  مباشر  بشكل  الفائدة  أسعار  رفع 
المبهمة التي سبق أن تسببت في إرباك المستثمرين، وتراجع سعر 
الساعة  ليرة لكل دوالر عند  إلى 7.1966  الليرة بنسبة 0.5%  صرف 
هذا  التراجعات  إجمالي  ليصل  إسطنبول،  في  صباحا  عشرة  الحادية 
شدد  بعدما  أمس  أول  التراجع  وتيرة  وتسارعت   ،3% إلى  األسبوع 
االحتياطي،  متطلبات  أدوات  باستخدام  السيولة  المركزي  البنك 
ال  حتى  لضغوط  النقدية  السلطة  تعرض  بشأن  المخاوف  رفع  ما 
 6.75% مجموعه  بما  الفائدة  البنك  االقتراض.ورفع  تكاليف  ترفع 
النقدية في ظل قيادة  منذ نوفمبر، في تحول كبير في السياسة 
جديدة للبنك، وبلغ معدل التضخم السنوي نحو %15 في يناير، وفقا 

لبيانات معهد اإلحصاء التركي »تركستات«.

أعلنت مفوضية االتحاد األوروبي، 
مع  التجاري  التبادل  حجم  أن 
 35 لمستوى  تراجع  المغرب 
مليار يورو خالل 2020، وأوضحت 
األوروبي  االتحاد  مفوضية 
معدل  أن  أمس،  أول  بالرباط، 
الجانبين  بين  التجاري  التبادل 
الثالث  بالسنوات  مقارنة  هبط 
انتشار  تداعيات  نتيجة  األخيرة، 
لوكالة   

ً
وفقا كورونا،  فيروس 

وألمحت  لألنباء،  العربي  المغرب 

إلى  األوروبي،  االتحاد  مفوضية 
مليار   15 من  يتكون  المبلغ  أن 
يورو من الصادرات المغربية نحو 
يورو  مليار  األوروبي، و20  االتحاد 
من صادرات االتحاد نحو المملكة، 
المغرب  بين  التجارة  وتمثل 
 60% من  أكثر  األوروبي  واالتحاد 
من المبادالت الخارجية للمملكة.

المغرب  أن مملكة  بالذكر،  جدير 
لالتحاد  األول  الشريك  تعد 
جنوب  منطقة  في  األوروبي 

المتوسط.وبلغت قيمة المبادالت 
واالتحاد  المغرب  بين  التجارية 
 4.6 الزراعة  المجال  في  األوروبي 
بما  الماضي،  العام  يورو  مليار 
يعادل %13 من مجموع المبادالت 
الطرفين. بين  بالسلع  الخاصة 

االتحاد  من  الزراعية  الواردات  أما 
مليار   2.2 بلغت  فقد  األوروبي، 
يورو، بما يمثل %11 من مجموع 
االتحاد  من  المغرب  يستورده  ما 

األوروبي.

في أدنى مستوى خالل 3 سنوات

الدوالر قرب العمالت عالية المخاطر

35 مليار يورو... حجم التبادل التجاري 
بين المغرب واالتحاد األوروبي

ألمانيا: التفاؤل يسود قطاع الصناعة
مع تحسن توقعات التصدير

الصين: الجهود األميركية لتغيير 
سالسل التوريد العالمية... غير واقعية

إن  أمس  دوري  صحافي  إيجاز  في  الصينية  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  ليجيان  تشاو  قال 
الجهود األميركية لتغيير سالسل التوريد العالمية غير واقعية، ونقلت »بلومبيرغ« عنه القول 
وفصلها ليست واقعية«، وأضاف: لن يساعد ذلك  السالسل  هذه  لتغيير  االصطناعية  »الجهود 
في حل المشاكل المحلية ولن يضر سوى سالسل التصنيع واإلمداد العالمية«، وقال »نأمل أن 
تحترم أميركا بجدية قوانين السوق وقواعد التجارة الحرة وأن تدعم سالمة وموثوقية واستقرار 

سالسل التوريد العالمية«.

مبيعات المنازل األميركية 
الجديدة ترتفع 4 % خالل يناير

في  الجديدة  المنازل  مبيعات  ارتفعت 
بما  الماضي،  الشهر  خالل  المتحدة  الواليات 
بيانات  وأظهرت  المحللين،  توقعات  يخالف 
أمس،  أول  األمريكي  اإلحصاءات  مكتب 
الواليات  في  الجديدة  المنازل  مبيعات  أن 
المتحدة ارتفعت بنحو 4.3 % لتسجل معدل 
مقارنة  يناير،  خالل  وحدة  ألف   923 سنوي 
له،  السابق  الشهر  خالل  وحدة  ألف   885 مع 
أن  إلى  تشير  المحللين  توقعات  وكانت 
مبيعات المنازل في الواليات المتحدة سوف 
الفترة.  نفس  خالل  وحدة  ألف   853 تسجل 

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات المنازل 
 19.3 بنحو  المتحدة  الواليات  في  الجديدة 
الفترة  مع  مقارنة  الماضي،  الشهر  خالل   %
المبيعات  سجلت  عندما   2020 من  نفسها 
774 ألف وحدة، وبلغ متوسط أسعار المنازل 
المتحدة  الواليات  في  المباعة  الجديدة 
الماضي  الشهر  خالل  وحدة  ألف   346.400
العام  من  الفترة  نفس  عن   7٪ بزيادة 
الماضي، وارتفع مؤشر الدوالر الرئيسي الذي 
رئيسية  عمالت   6 أمام  العملة  أداء  يقيس 

بنحو %0.2 إلى 90.34.
التوالي على  الثالث  للشهر  الشركات  لدى  التوظيف  مؤشر  • تراجع 

التفاؤل  عودة  أمس،  أول  نشرت  للرأي  استطالع  نتائج  كشفت 
لدى قطاع الصناعة في ألمانيا حيال المستقبل، بسبب تحسن 
مسح  آلخر  خاص  تحليل  وأظهر  بالتصدير،  الخاصة  التوقعات 
من   ،31% أن  األلمانية  والتجارة  الصناعة  لغرفة  اقتصادي 
الشركات الصناعية وصفت وضعها بالجيد، مقابل %23، في 
الخريف الماضي، وكانت األصوات المتفائلة هي األغلبية فيما 
يتعلق بالتوقعات الخاصة باألعمال خالل األشهر الـ12 المقبلة، 
وتتضح حالة التفاؤل لدى القطاع الصناعي مقارنة بالقطاعات 
بالتصدير،  الخاصة  التوقعات  في  خاص  نحو  على  االقتصادية 
نشاط  في  زيادة  المصدرة  الشركات  من   ،30% توقعت  حيث 
التصدير مقابل %20 توقعت تراجع هذا النشاط، غير أن هذه 
القيم األخيرة »للشركات المتفائلة« لم تقترب من متوسط 
القيم الذي كانت تظهره استطالعات غرفة الصناعة والتجارة 
في  الشركات  أن  النتائج  وأوضحت  طويلة.  أعوام  مدار  على 
ألمانيا قلقة حيال التطورات في األسواق األجنبية، حيث صنفت 
%46، من الشركات المصدرة الطلب الخارجي باعتباره مخاطرة، 
والمواد  الطاقة  أسعار  تنامي  الشركات  من   ،45% عدت  كما 
الغرفة  أجرته  الذي  االستطالع  في  واشترك  مخاطرة،  الخام 

مطلع العام نحو ثمانية آالف شركة صناعية.
األلماني  إيفو  معهد  في  الباحثون  أعلن  متصل،  سياق  وفي 

االقتصادي أول أمس، تراجع مؤشر التوظيف لدى الشركات في 
ألمانيا للشهر الثالث على التوالي، وأوضح الباحثون أن المؤشر 
قيمة  أدنى  وهي  نقطة   94.5 إلى  ليصل   0.6 بمقدار  تراجع 
الربيع  في  تراجع  المؤشر  وكان  الماضي.  »يوليو«  منذ  له 
بعد  تعافى  ما  سرعان  لكنه  كورونا،  أزمة  اندالع  مع  الماضي 
الثانية لكورونا قلبت هذا  الجديدة للموجة  القيود  ذلك، لكن 
نحو  على  متوتر  الموقف  أن  المؤشر  قراءة  وأوضحت  التطور، 
خاص في قطاع التجارة حيث تفوق عدد الشركات العازمة على 
شطب وظائف بأوضح شكل على عدد الشركات العازمة على 
»اإلغالق كلف  أن  العاملة.وذكر المعهد  توسيع نطاق قوتها 
قطاع تجارة التجزئة شطب وظائف«، غير أن »يناير« الماضي 
شهد تحسنا طفيفا، وفي المقابل تدهور الموقف في قطاع 
الخدمات وصناعة البناء مقارنة بالشهر السابق عليه على نحو 
ملحوظ.لكن الموقف في قطاع الصناعات التحويلية تحسن 
االرتفاع  في  المؤشر  قيم  أخذت  إذ  العام  االتجاه  عكس  على 
مستوى  فإن  »إيفو«  أرقام  وحسب  وببطء،  مستمر  بشكل 
الوقت  في  صار  للتوظيف  القطاعات  هذه  شركات  استعداد 
أن  غير  كورونا،  أزمة  قبل  مستواها  من  بكثير  أفضل  الراهن 
نسبة شركات القطاع العازمة على شطب وظائف ظلت تمثل 

األغلبية.

التي  السيادية  الصناديق  اسهمت 
وخالل  الدول،  من  العديد  تملكها 
اضرار  شهدت  التي  الماضية  الفترة 
بسبب  كبيرة  االقتصادية  وخسائر 
المستجد  كورونا  فيروس  تفشي 
االسواق  في  النفط  اسعار  وهبوط 
من  الدول  بعض  انقاذ  في  العالمي، 
واقتصادية  مالية  ومشكالت  ازمات 
السيادية  الثروة  وصناديق  كبيرة. 
هي  المصادر،  بعض  نقلت  كما 
من  مملوك  استثمارية  صناديق 
مثل  أصول  من  يتكون  دولة  قبل 
السندات  أو  األسهم،  أو  األراضي، 
من  أخرى.  استثمارية  أجهزة  أو 
الصناديق  هذه  وصف  الممكن 
ككيانات تدير فوائض دولة من أجل 
األموال  من  مجموعة  هي  االستثمار. 
تستثمرها  الدوالرات  بمليارات  تعد 
وقال  والسندات،  األسهم  في  الدول 
االقتصادية  األزمات  إن  حديث  تقرير 
خالل ازمة كورونا قد دفعت حكومات 
من  حاليا  تعاني  التي  الدول  بعض 
إلى صناديق  اللجوء  مشكالت مالية، 
لسد  لها  التابعة  السيادية  الثروة 
ودعم  النقدية  التدفقات  عجز 
تقرير  وأشار  المحلي،  اقتصادها 
بوكوني  بجامعتي  ألكاديميين 
لالقتصاد،  لندن  وكلية  ونيويورك 
قد  العالم  حول  الصناديق  هذه  ان 
تشهد تغييرات عميقة، حيث تواجه 
النفط  على  المعتمدة  االقتصادات 
تشهد  إذ  تاريخها،  في  صدمة  أشد 
زمن  منذ  الطلب  في  انخفاض  أكبر 
تلك  بإيرادات  يعصف  ما  وهو  بعيد، 
تجبرها  نفسه،  الوقت  وفي  الدول، 
تكثيف  على  »كوفيد19-«  جائحة 

برامج التحفيز المالي.
ونتيجة لذلك، اتجهت صناديق الثروة 

الشرق  في  بالنفط  الغنية  الدول  في 
نحو  لبيع  أفريقيا  وشمال  األوسط 
في  حيازاتها  من  دوالر  مليار   225
أسواق األسهم، وفق تقديرات محللي 
في  نشرت  والتي  مورجان،  بي  جي 
فيما  الماضي،  العام  من  سابق  وقت 
أن  الدولي  التمويل  معهد  توقع 
تفقد الصناديق السيادية الخليجية 
حيازاتها  من  دوالر  مليار   80 نحو 
التقرير،  واضاف  الجائحة،  بسبب 
من  ستخرج  األموال  من  الكثير  ان 
الصناديق  شهدت  حيث  الصناديق، 
وإيران  النرويج  في  السيادية 
سحب  عمليات  ونيجيريا  والكويت 

أنفقت  بينما  الحكومات،  لتمويل 
حكومات سنغافورة وماليزيا وتركيا 
من أصول صناديقها السيادية إلنقاذ 
بسبب  المتعثرة  المحلية  الشركات 
بعض  هناك  سيبقى  الجائحة.وبينما 
الصناديق  بين  األقوياء  الالعبين 
واالنكماش  الوباء  فإن  السيادية، 
جوهريا  تحديا  يشكالن  االقتصادي 
إن  التقرير  ويقول  الصناديق،  لتلك 
تحدثها  التي  الجذرية  التغييرات 
بلد  منها  يسلم  لن  الحالية  األزمات 
ذلك  وسيدفع  سيادي.  صندوق  أو 
جميعا  السياديين  المستثمرين 
استراتيجيتهم  تقييم  إعادة  إلى 

تدخل  أن  ينبغي  إذ  االستثمارية، 
الدولة  في  العام  القطاع  التزامات 
السيادي،  صندوقها  حسابات  ضمن 
صناديق  تكون  قد  التقرير،  واشار 
فعالية«  »أكثر  السيادية  الثروة 
على  تركيزا  أقل  لكن  الجائحة،  بعد 
الربحية، حيث تركز على االستثمارات 
العائدات  عن  البحث  من  بدال  المحلية 
تلك  أن  هذا  ويعني  الخارج،  في 
مجتمعة  تمتلك  التي  الصناديق، 
أصوال تزيد قيمتها عن 6 تريليونات 
ألنها  المالية  عوائدها  ستخسر  دوالر، 
االقتصادي  التأثير  على  »ستركز 

واالجتماعي األوسع«.

البيع  شركات  أن  دراسة  كشفت 
مبيعات  فوتت  والضيافة  بالتجزئة 
بـ 45 مليار جنيه استرليني »حوالي 
63 مليار دوالر أميركي« خالل فترة 
مباشرة. تالها  وما  األولى  اإلغالق 

 90% والمطاعم  الحانات  وخسرت 
من العوائد خالل تلك الفترة، أي 25 
متاجر  فقدت  حين  في  جنيه،  مليار 
الغذائية مبيعات بلغت  التجزئة غير 
وفق  إسترليني،  جنيه  مليار   20
»كامبريدج«  جامعتي  من  باحثين 
قارنت  وكذلك  و»نيوكاسل«، 
وأغسطس  مارس  بين  الدراسة 
2020 والشهرين نفسيهما قبل 10 
« في  ً

 ضخما
ً
سنوات، فوجدت »تحوال

عادات التسوق لدى الناس، قد تكون 
اقتصاد  في  األجل  بعيدة  آثار  له 
المملكة المتحدة.وتلقت المبيعات 
مليارات   4 بلغت  دفعة  اإلنترنت  عبر 
 
ً
ارتفاعا محققة  إسترليني،  جنيه 

بمعدل الثلث ما كانت لتشهده لوال 
هذه  ظلت  وكذلك  الجائحة،  وقوع 
ما  مستويات  من  أعلى  المبيعات 
 ،2020 أغسطس  في  اإلغالق  قبل 
ذلك  يكون  فقد  باحثين  ووفق 
»تغيير  إلى  مبكرة  إشارات  بمثابة 

بنيوي« دائم في عادات التسوق.
المتاجر  شهدت  التفاصيل،  وفي 
الغالب  في  األغذية  تبيع  التي 
زيادة  السوبرماركت،  كمحال 

بين  تتراوح  بنسبة  المبيعات  في 
خمسة و%10 خالل اإلغالق، ولفتت 
مع  »يتفق  ذلك  أن  إلى  الدراسة 
إذ  واسع«،  نطاق  على  التخزين 
غير  فترة  لقضاء  الناس  استعد 
الوجبات  خاللها  يتناولون  محددة 

قطاع  وتعافى   ،
ً
منزليا المطهية 

لكن  اإلغالق،  بعد   
ً
جزئيا الضيافة 

نهاية  حلول  مع  ظلت  إيراداته 
بـ25%  أقل  الماضي  الصيف 
للعمل  التقديرية  اإليرادات  عن 
أي  الباحثون  يجد  ولم  كالمعتاد، 

الغذاء  مبيعات  هبوط  على  دليل 
الناس  استهالك  مع  اإلغالق  بعد 
مخزوناتهم أو حدوث »قفزة« في 
بالتجزئة،  البيع  متاجر  في  اإلنفاق 
بسبب الطلب المكبوت أثناء فترة 

اإلغالق.
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تحسن الثقة في اقتصاد منطقة اليورو خالل فبراير
الحالي، وسط  فبراير  اليورو عن  اقتصاد منطقة  الثقة في  ارتفع مؤشر 
»كورونا«  لقاح  إلصدار  نتيجة  والشركات  المستهلكين  من  كل  تفاؤل 
وانطالق عمليات التطعيم التي قد تعجل بانتهاء األزمة الصحية. وبحسب 
المؤشر  فإن  أمس،  للمفوضية  الرسمي  الموقع  على  الصادرة  البيانات 
ومقابل  عام  نحو  في  مستوى  أعلى  وهو  فبراير  في  نقطة   93.4 سجل 
91.5 نقطة في يناير، ومقارنة بتوقعات عند 92.1 نقطة، وسجل المؤشر 

الصناعي 3.3- نقطة لكنه مستوى أفضل من 6.1- نقاط في يناير، كما 
تحسن أداء مؤشر الخدمات عند 17.1- نقطة، فيما سجل مؤشر المستهلك 
بـ15.5- نقطة في يناير  الحالي مقارنة  مستوى 14.8- نقطة في فبراير 
السابق له.وخفضت المفوضية األوروبية توقعاتها لنمو اقتصاد منطقة 
 2021 إجمالي  عن   3.8% إلى  الحالي  الشهر  من  سابق  وقت  في  اليورو 

مقارنة بالتقديرات السابقة عند 4.2%.
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اقتصاد

دوالر مليار   225 نحو  لبيع  اتجهت  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  في  بالنفط  الغنية  • الدول 

بريطانيا في  بالتجزئة  البيع  متاجر  مبيعات  من  دوالر  مليار   64 حوالي  ر 
ّ

•  تبخ



سعر برميل النفط الكويتي 
انخفض إلى 63.74 دوالرًا

في ضوء تعافي األسعار

»أوبك+« تدرس زيادة متواضعة إلنتاج الخام
النفط  منتجي  مجموعة  إن  أوبك+  في  مصادر  قالت 
ستدرس تخفيفا متواضعا لقيود المعروض من أبريل في 
ضوء تعافي األسعار، وإن كان البعض يقترح االنتظار في 
ضوء مخاطر حدوث انتكاسات جديدة في معركة الجائحة، 
وحلفاؤها،  للبترول  المصدرة  البلدان  منظمة  خفضت 
مسبوق  غير  خفضا  اإلنتاج  أوبك+،  بمجموعة  يعرف  فيما 
الماضي  العام  يوميا  برميل  ماليين   9.7 بلغ  الضخامة 
بلغ  فبراير،  وفي  الجائحة،  بسبب  الطلب  انهار  عندما 
من   7% يقارب  بما  يوميا،  برميل  ماليين   7.125 الخفض 
الطلب العالمي، كانت أوبك+ كبحت في يناير وتيرة زيادة 
المتوقع نظرا  إنتاجية مزمعة لمواكبة طلب أضعف من 
الستمرار إغالقات مكافحة فيروس كورونا، وقالت مصادر 

أبريل  من  يوميا  برميل  ألف   500 اإلنتاج  زيادة  إن  أوبك+ 
تبدو ممكنة دون التسبب في زيادة بالمخزونات، لكن قرار 
سيتوقف  مارس  من  الرابع  في  يجتمعون  عندما  الوزراء 
على أحدث بيانات العرض والطلب حينئذ، وقال أحد المصادر 
إلى مزيد منه  بحاجة  والسوق  ريب  بال  أعلى  النفط  »سعر 
أبريل  من  يوميا  برميل  ألف   500 زيادة  األسعار..  لتهدئة 
خيار جيد«، وتعززت  يبدو  - وهو  الخيارات  أحد  نيسان هي 
الثقة في قدرة السوق على استيعاب مزيد من النفط مع 
صعود األسعار صوب 67 دوالرا للبرميل، أعلى مستوى منذ 
يناير 2020، وتوزيع اللقاحات وآمال التعافي االقتصادي. 

وكانت الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، حثت 
أوبك+ على تخفيف خفض اإلنتاج.

مما يضعف جاذبية المعدن األصفر

أسعار الذهب تتراجع 
لتنحسر قرب ذروة عام

هبط الذهب أمس إذ حومت عوائد الخزانة األميركية قرب ذروة عام، ما ُيضعف 
جاذبية المعدن األصفر، بيد أن تراجع الدوالر وتعهد مجلس االحتياطي االتحادي 
بسياسة تيسيرية حد من االنخفاض، وانخفض الذهب في المعامالت الفورية 
للذهب  اآلجلة  األميركية  العقود  وتراجعت  لألوقية،  دوالر   1797.73 إلى   0.4%
%0.1 إلى 1795.90 دوالر، وقالت مارجريت يانج االستراتيجية لدى ديلي فيكس 
النفيسة«  المعادن  على  أساسي  ضاغط  عامل  أجال  األطول  العوائد  »ارتفاع 
مضيفة أن آمال تحسن النشاط االقتصادي واألسعار قد تدفع العوائد لالرتفاع 
أكثر، واستقرت عوائد الخزانة األميركية القياسية قرب ذروة عام والتي بلغتها 
في الجلسة السابقة، مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس 
الذي ال يدر عائدا، وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى، صعدت الفضة %0.2 إلى 
28.04 دوالرا لألوقية، ونزل البالتين %0.7 إلى 1259.05 دوالرا، وتراجع البالديوم 
%0.1 إلى 2434.65 دوالرا، بعد أن ارتفع في وقت سابق ألعلى مستوى في أكثر 

من شهر عند 2444.50 دوالرا.

بسبب التفاؤل بانتعاش الطلب نتيجة االنتشار السريع للقاحات كورونا

مختصون: أسعار الخام مازالت تلقى 
دعمًا جيدًا... خاصة العقود اآلجلة

النفطية  الحقول  • أحد 
إن  نفطيون  ومحللون  مختصون  قال 
على  حاليا  النفطية  السوق  تركيز 
الخطوة  وترقب  األساسيات  تشديد 
خالل   »+ »أوبك  لمجموعة  التالية 
االجتماع الوزاري المرتقب مطلع الشهر 
بعض  يقر  أن  المرجح  من  الذي  المقبل 
لتعافي  استجابة  اإلنتاجية  الزيادات 
أندرو  األسعار.ويقول  وصعود  الطلب 
موريس مدير شركة »بويري« الدولية 
تلقى  زالت  ما  األسعار  إن  لالستشارات 
العقود  إلى  بالنسبة  خاصة  جيدا  دعما 
بانتعاش  التفاؤل  بسبب  وذلك  اآلجلة 
الطلب نتيجة االنتشار السريع للقاحات 
جزء  عمل  انقطاع  إلى  إضافة  كورونا 
وقد  األميركية  المصافي  من  مؤثر 
تؤكد  بيانات  السعرية  المكاسب  كبح 
تسارع وتيرة بناء المخزونات.ولفت إلى 
أن السوق النفطية مدعومة بأساسيات 
المزيد  توقع  إلى  دفع  ما  وهو  قوية 
العام  خالل  السعرية  المكاسب  من 
السوق  جاهزية  إلى  مشيرا  الحالي 
من  إنتاجية  زيادات  الستيعاب  حاليا 
إقرارها  يتم  قد   »+ »أوبك  مجموعة 

مع  خاصة  المقبل  »مارس«  مطلع 
الطوعية  التخفيضات  فترة  انتهاء 
السعودية.ويرى،  جانب  من  اإلضافية 
إيه  إم  »إم  أندريه جروس مدير شركة 
سي« األلمانية للطاقة، أن السوق يبدو 
إصابات  أزمة  جيدة  بوتيرة  تتجاوز  أنها 
كورونا واإلغالق العام في عديد من دول 
استعادة  على  مؤشرات  وهناك  العالم 
الحركة  استئناف  مع  عافيته  الطلب 
السفر  حركة  وعودة  الطرق  على 
»أوبك +« لو قررت  تدريجيا، معتبرا أن 
مفاجأة  أي  األمر  يمثل  لن  اإلنتاج  زيادة 
االستجابات  إطار  في  وسيكون  للسوق 
إلى  السوق.ونوه  لمتغيرات  الطبيعية 
مصلحة  في  تصب  التوقعات  أغلب  أن 
في  أوسع  نحو  على  الطلب  تعافي 
التقدم  العام بفعل  الثاني من  النصف 
المستمر في اعتماد اللقاحات الجديدة 
واسع،  نطاق  على  توزيعها  وانتشار 
مطلوبة  العرض  زيادات  أن  إلى  الفتا 
في هذه المرحلة خاصة في ظل األزمة 
يحتاج  التي  األميركي  لإلنتاج  الطارئة 
كما  الوقت  بعض  إلى  منها  الخروج 

لن   »+ »أوبك  أن  جيدا  الجميع  يدرك 
العرض  زيادة  على  األغلب  في  تقدم 

بشكل كبير.
جيراس  جوران  يقول  ناحيته،  ومن 
في  إف«  أيه  »زد  بنك  مدير  مساعد 
النفطية  المخزونات  إن  كرواتيا 
كمحرك  رئيسا  دورا  تلعب  األميركية 
أدى  لها  المفاجئ  االرتفاع  وإن  لألسعار 
ولكن  األسعار  على  قوية  ضغوط  إلى 
الداعمة  العوامل  أن  يدرك  الجميع 
على  مهيمنة  زالت  ما  األسعار  لصعود 
السوق ولذا تم استئناف المكاسب بعد 
الخام  النفط  أسعار  وبقت  وجيزة  فترة 
ونوه  أعلى مستوى في 13 شهرا،  حول 
المنتجة  الدول  من  عديد  احتياج  إلى 
مرتفعة  أسعار  إلى  األوسط  الشرق  في 
اقتصاداتها  تقوم  حيث  الخام  للنفط 
الخام كمورد  النفط  بشكل رئيس على 
موازنات  من  كثيرا  فإن  ولذا  رئيس 
وضع  في  أصبحت  المنتجة  الدول 
برنت  خام  مستوى  تجاوز  بعد  أفضل 
كثيرا  هناك  أن  كما  للبرميل  دوالرا   65
ترشح  المالية  والمؤسسات  البنوك  من 

 80 لمستوى  برنت  خام  توقعاتها  في 
دوالرا للبرميل قبل نهاية العام الحالي. 
وتضيف، الدكتورة ناجندا كومندانتوفا 
كبير محللي المعهد الدولي لتطبيقات 
الطاقة أن وضع اإلنتاج األميركي متأرجح 
ألسباب عديدة خاصة بالتمويل والديون 
أضيف  وقد  اإلنتاج  تكاليف  وارتفاع 
صعوبات  عن  الناتج  التعطل  أخيرا  لها 
يعرف  أحد  ال  أن  إلى  مشيرة  الطقس 
إعادة  بها  يمكن  التي  السرعة  مدى 
فان  ولذا  األسواق  إلى  المتعطل  اإلمداد 
تسريع  في  ساهم  المعروض  انكماش 
المكاسب. وحصد  األسعار  صعود 

بالتأكيد  السوق  أساسيات  أن  وذكرت 
تعافي  مع  خاصة  اآلن  أفضل  وضع  في 
الطلب وضعف الدوالر وفي ظل الحوافز 
األميركية  اإلدارة  أقرتها  التي  المالية 
إضافة إلى تسارع وتيرة طرح اللقاحات 
هذه  أن  إلى  مشيرة  اإلغالق  وتخفيف 
وضع  إيجابية  تعني  مجتمعة  العوامل 
من  الرغم  على  ومستقبال  حاليا  السوق 
حين  من  األميركية  المخزونات  تنامي 

إلى آخر.

ضمن مساعيها لتصبح أكبر شركة بحلول 2025

»سينوبك« تخطط لبناء 1000 منفذ للتزّود بالهيدروجين النقي 

عبر االستعانة بمصادر الطاقة المتجددة

الدنمارك تستعّد لتدشين أكبر منشأة إلنتاج األمونيا الخضراء في أوروبا

لتصبح  الصينية  سينوبك  شركة  تخطط 
بحلول  الصين،  في  هيدروجين  شركة  أكبر 
في  االستثمار  زيادة  خالل  من   ،2025 عام 
استخدام الهيدروجين في قطاع النقل وإنتاج 
وتعتزم  بالتكرير،  المرتبط  الهيدروجين 
 1000 لبناء  للحكومة  المملوكة  الشركة 
ومنافذ  النقي،  بالهيدروجين  للتزّود  منفذ 
للهيدروجين،  المتكاملة  بالتجزئة  للبيع 
ميديا  آرغوس  وكالة  ذكرت  حسبما 
في  ذلك  الطاقة.يأتي  بشؤون  المتخصصة 
ودعم  الكربوني،  للحياد  الصين  جهود  إطار 
خطوات التحّول نحو الطاقة النظيفة، من خالل 
هيدروجين  إلى  الرمادي  الهيدروجين  تحويل 

 3.5 سينوبك  وتنتج  أنظف،  أخضر  أو  أزرق 
حالًيا،  الهيدروجين  من  سنوًيا  طن  ماليين 
النظيف  للوقود  منتج  أكبر  بالفعل  وهي 
األخضر  الهيدروجين  إنتاج  البالد.ويجري  في 
خالل  من  المتجددة،  الطاقة  مصادر  من   

ً
عادة

طريق  عن  الكهربائي-  التحليل  عملية 
وأكسجين،  هيدروجين  إلى  الماء  تقسيم 
الهيدروجين،  أقّل من %5 من  الصين  وتنتج 
ج 

َ
نت

ُ
ت  60% من  وأكثر  العملية،  هذه  خالل 

ج 
َ

وُينت البني،  الهيدروجين  أو  الفحم  من 
 من الغاز الطبيعي، 

ً
الهيدروجين الرمادي عادة

احتجاز  األزرق  الهيدروجين  ُيستخدم  بينما 
الكربون وتخزينه لغازات الدفيئة، الناتجة عن 

الهيدروجين الرمادي.
وتهدف سينوبك إلى بناء 1000 منفذ للتزّود 
البيع  ومنافذ  النقي  بالهيدروجين  بالوقود 
والتي  للهيدروجين،  المتكاملة  بالتجزئة 
عام  بحلول  التقليدي،  الوقود  أيًضا  تبيع 
محطة   7000 لبناء  تسعى  إنها  كما   ،2025
العام  بحلول  الشمسية،  الطاقة  لتوليد 
ألرقام  مقترحات  أّي  تقّدم  لم  ولكن  نفسه، 
االستثمار أليٍّ من الخطتين، وأنشأت سينوبك 
وحدة جديدة مملوكة بالكامل لها، تحت اسم 
في  الجديدة،  المواد  لتكنولوجيا  سينوبك 
ديسمبر الماضي، بهدف االستثمار في المواد 
والمواد  والبديلة،  الجديدة  والطاقة  الجديدة، 

حماية  تكنولوجيا  عن   
ً

فضال الكيميائية، 
الشركة  إنشاء  أعقاب  في  ذلك  البيئة.يأتي 
تبلغ  الذي  سينوبك،  المال  رأس  لصندوق 
قيمته 5 مليارات يوان »774 مليون دوالر«، 
العام الماضي، للتركيز على االستثمارات في 
والحفاظ  الجديدة  والطاقة  الجديدة  المواد 
والتصنيع  الضخمة  والبيانات  الطاقة،  على 
الصناعة  مجموعة  وقالت  المتطور.  الذكي 
البيئي  النظام  لمنظمة  التابعة  الصينية، 
ببناء  قامت  الصين  إن  الكهروضوئي،  األخضر 
من  بداية  الكهربائية،  للسيارات  محطة   118
تعمل،  محطة   101 منها  الماضي،  ديسمبر 

و167 أخرى قيد اإلنشاء أو التخطيط.

إستراكشر  إنفر  كوبنهاعن  شركة  تخطط 
الُبنية  استثمارات  في  المتخصصة  بارتنرز 
األمونيا  إلنتاج  منشأة  أكبر  إلنشاء  التحتية، 
كهربائي  محلل  مع  أوروبا،  في  الخضراء 
بالدنمارك،  إيسبيرغ  في  غيغاواط   1 قدرته 
األمونيا  إنتاج  سيجري  إنه  الشركة،  وقالت 
البحرية  الرياح  بطاقة  االستعانة  بعد 
المزمع تنفيذها، وهي خطوة تهدف لمنع 
الكربون.وأضافت  أكسيد  ثاني  انبعاثات 
المحلل  من  الزائدة  الحرارة  َدم 

ْ
خ

َ
ست

ُ
ست أنه 

المنازل  إلى ثلث  الحرارة  لتوفير  الكهربائي 

في إيسبيرغ، حسبما ذكر موقع اس آند بي 
غلوبال بالتس.

إستراكشر  إنفر  كوبنهاغن  شركة  عت 
ّ

وق
الزراعة  بارتنرز، مذكرات تفاهم مع شركات 
لتطوير  الرائدة  الدنماركية  والشحن 
المشروع.وتضّم قائمة الشركات المشاركة 
كراون،  دانيش  »آرال،  من   

اًّ
كال المشروع  في 

دي أل جي، دي إف دي إس،ميرسك«، وكانت 
قد  بارتنرز،  إنفراستراكشر  كوبنهاغن 
ا جديًدا متخصًصا في تحويل 

ً
أطلقت صندوق

الطاقة للمستثمرين الجدد والحاليين، ومن 

المقرر أن يحّل مشروع إيسبيرغ محّل جميع 
األسمدة المستوردة في الدنمارك.

مع  الُمدمج  الهيدروجين  ل 
ّ

ويشك
بوش  هابر  عملية  باستخدام  النيتروجين 
أخرى عند حرقها  التي تتحّول مرة  األمونيا، 
ثاني  انبعاثات  دون  والماء  النيتروجين  إلى 
األمونيا  إنتاج  الكربون.يسهم  أكسيد 
انبعاثات  من   1.4% من  يقرب  ما  في 
بينما  العالمية،  الكربون  أكسيد  ثاني 
مستوى  على   2% بنحو  الشحن  يسهم 
ل 

ّ
لمشغ ميرسك  شركة  وقالت  العالم، 

تقليص  على  عازمة  إنها  الحاويات،  سفن 
أول  على  للحصول  وتخطط  االنبعاثات، 
الماء، بحلول  سفينة محايدة الكربون على 
شركة  تعمل  المقابل،  وفي   ،2023 عام 
دي إف دي إس على تشغيل سفينة تعمل 
 ،2030 عام  بحلول  الهيدروجين،  بالوقود 
فروست  جاسبر  إيسبيرغ،  عمدة  وقال 
هذه  توضع  أن  الطبيعي  »من  رامسين: 
مدينته  ووصف  إيسبيرغ«،  في  المنشأة 
بأنها مركز شحن توربينات الرياح في أوروبا، 

على مدى السنوات العشر الماضية.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 
 20 بواقع  أمس  أول  جلسة  خالل 
دوالرا،   63.74 إلى  ليصل   ،

ً
سنتا

الثالثاء  للبرميل  دوالرا   63.94 مقابل 
الُمعلن  للسعر   

ً
وفقا وذلك  الماضي، 

الكويتية،  البترول  مؤسسة  من 
النفط  أسعار  واصلت   ،

ً
وعالميا

التوالي  على  جلسة  لرابع  مكاسبها 
منذ  مستوياتها  أعلى  وبلغت  أمس 
بتأكيد  مدعومة  13 شهرا،  أكثر من 
أسعار  بأن  األميركي  المركزي  البنك 
وانخفاض  منخفضة،  ستظل  الفائدة 
في  األميركي  الخام  إنتاج  في  حاد 
العاصفة  بسبب  الماضي  األسبوع 
وزادت  تكساس،  والية  اجتاحت  التي 
تسليم  برنت  لخام  اآلجلة  العقود 
 67.37 إلى   0.5% أو  سنتا   33 أبريل 
غرب  خام  وارتفع  للبرميل،  دوالرا 
أبريل  تسليم  الوسيط  تكساس 
دوالرا   63.45 إلى   0.4% أو  سنتا   23
الخامين  عقود  والمست  للبرميل، 
من  الثامن  منذ  مستوياتها  أعلى 
من  سابق  وقت  في   2020 يناير 
الجلسة إذ بلغ خام برنت 67.49 دوالرا 
للبرميل وخام غرب تكساس 63.67 

عقود  أجل  وينقضي  للبرميل.  دوالر 
الدوالر  وتراجع  أبري،  برنت لشهر  خام 
مجلس  من  تأكيد  بفعل  األميركي 
االحتياطي االتحادي »البنك المركزي 

األميركي« بأن أسعار الفائدة ستظل 
منخفضة لفترة، وإن عزز ذلك شهية 
المخاطرة لدى المستثمرين وأسواق 

األسهم العالمية.
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»موديز«: نتوقع تراجع إصدارات الصكوك طويلة األجل
تراجع  سيرفس«  انفستورز  »موديز  مؤسسة  في  المحللون  يتوقع 
إلى  بعد وصولها  األجل خالل 2021  السيادية طويلة  الصكوك  إصدارات 
مستوى قياسي خالل العام الماضي في ظل تحسن أسعار النفط وتراجع 
األنشطة  وتيرة  وتحسن  كورونا  فيروس  بجائحة  المتعلقة  النفقات 
االقتصادية خالل العام الحالي وهو ما يحد من االحتياجات المالية للدول.
ونقلت »بلومبيرج« عن بيان موديز القول إنه من المتوقع تراجع القيمة 
اإلجمالية لطروحات الصكوك السيادية طويلة األجل خالل 2021 إلى 96 

مليار دوالر مقابل 109 مليارات دوالر خالل 2020.وأشارت إلى أن االحتياجات 
التمويلية لدول مثل إندونيسيا وماليزيا ستواصل التزايد رغم التراجع 
 2021 خالل  الصكوك  إصدارات  أن  هذا  ويعني  االحتياجات.  لهذه  العام 
ستظل أعلى من متوسطها خالل الفترة من 2017 إلى 2019 وكان 65.7 
وماليزيا  إندونيسيا  في  المالي  العجز  أن  وأضافت  سنويا.  دوالر  مليار 
سيواصل الزيادة لكن ارتفاع أسعار النفط سيقلل العجز المالي ويزيد 

إيرادات دول الخليج.
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اقتصاد

ً
سنتا  20 يتراجع  الكويتي  النفط  • برميل 

نفط ُعمان ارتفع 1.55 دوالر 
للبرميل في العقود اآلجلة

نفط  ارتفاع سعر  أمس،  للطاقة،  بورصة دبي  بيانات صادرة عن  أظهرت 
البيانات  للبرميل، وأشارت  بواقع 1.55 دوالر  القادم،  أبريل  عمان تسليم 
أبريل، ارتفع إلى 64.88 دوالر للبرميل،  إلى أن سعر نفط عمان تسليم 
بلغ  البيانات،  دوالر.وبحسب   63.33 عند  الماضي،  األربعاء  بسعره  مقارنة 
للبرميل،  المقبل 65.45 دوالرا  الُعماني تسليم شهر مايو  النفط  سعر 
 63.16 البالغة  السابقة،  مستوياته  عن  للبرميل  دوالر   2.29 بارتفاع 
اآلجلة  بالعقود  األميركي  نايمكس  خام  سعر  وارتفع  للبرميل،  دوالرا 
رابًحا  للبرميل،  دوالرا   63.76 إلى  ليصل   ،0.84% المقبل  أبريل  تسليم 
ا للبرميل، وارتفع سعر خام برنت تسليم أبريل %0.85، ليصل 

ً
54 سنت

عن  للبرميل  ا 
ً

سنت  57 بمكاسب  للبرميل،  دوالرا   67.61 مستوى  إلى 
مستوياته السابقة.

إنتاج روسيا النفطي انخفض 
إلى 10.09 ماليين برميل يوميًا

أبلغ مصدران مطلعان أول امس أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز 
انخفض إلى 10.09 ماليين برميل يوميا في الفترة بين أول فبراير و23 
منه، مقارنة مع متوسط 10.16 ماليين برميل يوميا في يناير، وتشمل 
تعلن  وال  الخفيف،  النفط  من  نوع  وهي  الغاز  مكثفات  اإلنتاج  بيانات 

روسيا عن إنتاج المكثفات بشكل منفصل. 

»إكسون موبيل«: تراجع احتياطيات 
النفط والغاز بمقدار الثلث

العالمية  االحتياطيات  تراجعت 
من  موبيل«  »إكسون  لشركة 
خالل  الثلث  بمقدار  والغاز  النفط 
األسعار  انخفاض  مع   ،2020
لما  ا 

ً
وفق الوباء،  بسبب  والطلب 

األميركية،  الشركة  أعلنته 
تراجع  مع  أنه  الشركة  وأوضحت 
العام  في  بشدة  النفط  أسعار 
اإلنفاق  وانخفاض  الماضي 
احتياطياتها  تراجعت  الرأسمالي، 
إلى أدنى مستوى منذ اندماج كل 
عام  و«موبيل«  »إكسون«  من 

1999، وخالل 2020، تراجع إجمالي 
المنتجات  لجميع  االحتياطيات 
النفط  من  برميل  مليار   15.2 عند 
مليار   22.4 مع  مقارنة  والغاز، 
في العام السابق، وربما تستغني 
ألف   14 عن  موبيل«  »إكسون 
 15% حوالي  أو  ومتعاقد  موظف 
العالم  حول  العاملة  قوتها  من 
بنهاية عام 2021، بعدما بلغ عدد 
ا في نهاية 2020 

ً
العاملين 72 ألف

العام  في  ألف   74.9 مع  مقارنة 
السابق. 

»باركليز«: خام برنت قد ينمو 
إلى 62 دوالرًا هذا العام

خام  لسعر  توقعاته  »باركليز«  بنك  رفع 
إلى  دوالرات  سبعة  بمقدار  العام  هذا  برنت 
األميركي  الخام  للبرميل، وسعر  دوالًرا   62
وأشار  للبرميل،  دوالًرا   58 عند  دوالرات   6
أضعف  االستجابة  أن  البريطاني  البنك 
األميركيين  المنتجين  من  المتوقعة  من 
إلى  المخزونات  وعودة  األسعار  زيادة  نحو 
في  الثلجية  العاصفة  بعد  طبيعتها 
البنك  وأوضح  الماضي،  األسبوع  تكساس 
المعتاد سرع  أن الطقس األكثر برودة عن 
مستواها  إلى  المخزونات  عودة  وتيرة  من 
من  أكثر  اإلنتاج  اضطراب  مع  الطبيعي، 

باركليزالطلب. بنك  • شعار 



نقل منزل فيكتوري عمره 139 عامًا
من شارع آلخر بكلفة 400 ألف دوالر

مكان  من  منزل  نقل  فكرة  كانت  قديما 
شخص  أراد  اذا  حدوثه،  يستحيل  أمر  آلخر 
عليه  فما  ألخرى  منطقة  من  االنتقال  ما 
وفى  اآلن  أما  فقط،  مسكنه  يغير  أن  إال 
آلية  نجحت  إليه،  وصلنا  الذى  التطور  ظل 
»فيكتوري«  منزل  نقل  في  مختصة 
األساسي  موقعه  من  طابقين،  من  مكونا 
عاما من عنوانه  بعد 139  إلى موقع جديد، 
»807 - شارع فرانكلين« بوالية سان  في 

فرانسيسكو األميركية.
اليوم«  »روسيا  شبكة  نشرته  لما  ووفقا 
ذي  األخضر  المنزل  تحميل  تم  اإلخبارية، 
مع  البني،  األمامي  والباب  الكبيرة  النوافذ 
نقله  وجرى  مختصة،  عربة  إلى  أساسه، 
إلى موقع جديد، على بعد ستة شوارع من 
المتفرجون  اصطف  حيث  القديم،  موقعه 
الحدث،  لهذا  الصور  اللتقاط  األرصفة  على 
المنزل، بسرعة قصوى تبلغ  بينما ينتقل 
الجديد  العنوان  إلى  الساعة،  في  ميل   1
صحيفة  وذكرت  فولتون«،  شارع   -  635«
»سان فرانسيسكو كرونيكل« أن عملية 
نقل هذا المنزل كانت في مراحل التخطيط 
المسؤول  جوي،  فيل  قال  كما  لسنوات، 
عن نقل المنزل، إنه »تعين عليه الحصول 
في  وكالة   15 من  أكثر  من  تصاريح  على 

المدينة«.
جزئيا،  صعبة  الخطوة  هذه  إن  جوي  وقال 
يتضمن  النقل  عملية  من  األول  الجزء  ألن 
صعب  »هذا  وأضاف:  منحدر،  إلى  النزول 
المنزل،  لنقل  واستعدادا  المنزل«،  على 
الجديد،  المكان  نحو  الطريق  طول  وعلى 
السيارات وتقليم  تم قطع عدادات وقوف 
التي  المرور  الفتات  ونقل  األشجار،  أطراف 

تعيق سير عربة النقل.
وسيدفع تيم براون، مالك المنزل المكون 
سان  في  سمسار  وهو  نوم،  غرف   6 من 
دوالر  ألف   400 حوالي  فرانسيسكو، 
المعلم  هذا  نقل  وتكاليف  كرسوم 
للعصر  يعود  الذي  التاريخي  المعماري 

البريطاني الفيكتوري.

رجيم الفواكه إلنقاص الوزن خالل 3 أيام
عن  يبحث  فإنه  وزنه،  زيادة  شخص  أي  يالحظ  عندما 
الذي  الوزن  من  التخلص  في  يساعده  غذائي  نظام 
نظام  اتباعه  نتيجة  الماضية  الفترة  خالل  اكتسبه 
هذا  في  نتعرف  ذلك  ولتحقيق  صحي،  غير  غذائي 
على  يساعد  أيام   3 مدته  فواكه  رجيم  على  التقرير 

بالجسم. الدهون  حرق 
مخفوق  من  كوب  من  األول  اليوم  غذاء  يتكون 
من  ونصف  كوب  يعادل  ما  وضع  مثل  البروتين 

موزتان  أو  كبيرة،  موزة  وثمرة  الدسم،  خالي  الحليب 
ومزج  القرفة  مسحوق  من  القليل  مع  صغيرتان، 
على  الخليط  هذا  ويحتوي  الخالط،  في  مًعا  الخليط 
كما  الشبع،  على  يساعد  البروتين،  من  غراًما   16
داخل  الدهون  القرفة على تسريع عملية حرق  تعمل 
ساعتين  كل  الكوب  هذا  تناول  ويفضل  الجسم، 
كوب   12-8 ويليه  مساًء،  و4  صباًحا   8 الساعة  بين 
»ال  نيئة  سلطة  عن  عبارة  العشاء  ووجبة  الماء،  من 

زيت  عليها  نشوية« ومضاف  خضراوات  على  تحتوي 
مع  أفوكادو،  حبة  نصف  أو  الكتان،  بذور  أو  الزيتون 

البيض. أو بياض  البروتين  3-6 أونصات من 
من  الفاكهة  تناول  يجب  التاليين،  اليومين  وفي 
الساعة 8 صباًحا حتى الساعة 4 مساًء، وتحتوى الحصة 
الواحدة من الفاكهة على 100 سعر حراري كل ساعتين، 
أفوكادو  نصف  أو  سلطة  عن  عبارة  العشاء  ووجبة 

باإلضافة إلى مشروب بروتين واحد.
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الحوامل يعرضن المواليد إلى خطر البدانة
... بسبب تناول أطعمة غنية بالسكريات و»الموالح«
من  الكثير  يأكلن  ألمهات  المولودين  األطفال  أن  إلى  باحثون  خلص 
 أكبر لإلصابة 

ً
األطعمة المصنعة الغنية بالسكر والملح يواجهون خطرا

بالبدانة في مرحلة متأخرة من الطفولة.
وقال لينغ وي تشين من كلية الصحة العامة في جامعة دبلن في بيان 
الجودة  منخفض   

ً
غذائيا  

ً
نظاما يتبعن  ألمهات  المولودين  »األطفال  إن 

أثناء الحمل قد يكونون أكثر عرضة ألن يعانوا البدانة أو الدهون الزائدة 
األولى  األلف  األيام  أن  إلى  متزايدة  دالئل  »تشير  وأضاف  الجسم«،  في 
من الحياة، من الحمل إلى عمر السنتين، كانت فترة حساسة على صعيد 

الوقاية من البدانة لدى األطفال«.
 ما تستمر البدانة في الطفولة إلى مرحلة البلوغ وترتبط بزيادة 

ً
وغالبا

خطر اإلصابة بمرض السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم وأمراض 
القلب ومشاكل صحية أخرى.

وبهدف دراسة طريقة تأثير النظام الغذائي لألم على بدانة األطفال، حلل 
 من األمهات واألطفال في 

ً
تشين وزمالؤه بيانات ُجمعت من 16295 زوجا

من  يبلغن  األمهات  وكانت  وبولندا،  وهولندا  وبريطانيا  وفرنسا  ايرلندا 
 في المعدل ولديهن مؤشر كتلة جسم صحي.

ً
العمر 30 عاما

ر لتقويم نسبة الوزن الزائد أو البدانة عند شخص ما. 
ّ

وُيعتمد هذا المؤش
ويتّم التوّصل إليه من خالل قسمة الوزن »بالكيلوغرام« على الطول 

.
ً
»بالمتر« مرّبعا

وصنف  وخالله،  الحمل  قبل  تناولنه  الذي  الطعام  عن  النساء  وأبلغت 
الباحثون النظام الغذائي على مقياس مكون من خمس نقاط.

وقسمت المشاركات إلى مجموعتين، تضم األولى النساء اللواتي اتبعن 
بالفواكه والخضر والحبوب  الغنية  الغذائية صحة، أي تلك  النظم  أكثر 
أما  والبقوليات،  والمكسرات  الدسم  قليلة  األلبان  ومنتجات  الكاملة 
القسم الثاني فكان يضم النساء الالتي كن يأكلن الكثير من اللحوم 
الحمراء أو المعالجة، إلى جانب المواد الغذائية المشبعة بالدهون المشبعة 
الجسم  كتلة  مؤشر  احتساب  جرى  المتابعة،  وخالل  والملح،  والسكر 
لألطفال في مرحلة الطفولة المبكرة والمتوسطة والمتأخرة، من 10 إلى 

.
ً
 تقريبا

ً
11 عاما

أكلن  ألمهات  المولودين  سنا  األكبر  األطفال  أن  إلى  الباحثون  وخلص 
لديهم  يكون  أن  المرجح  من  الحمل  فترة  طوال  سيئة  بنوعية  طعاما 
أي فرق  الباحثون  لم يالحظ  ذلك،  أقل، ومع  أكبر وكتلة عضلية  دهون 

.
ً
ُيذكر لدى األطفال األصغر سنا

جامعة  من  فيليبس  كاثرين  الدراسة  على  الرئيسية  المشرفة  وقالت 
وغني  شامل،  صحي  غذائي  نظام  تعزيز  أن  إلى  نتائجنا  »تشير  دبلن 
بالفواكه والخضر مع قليل من الكربوهيدرات المكررة واللحوم الحمراء 
والمعالجة، طوال فترة الحمل قد يساعد في الوقاية من بدانة األطفال«.

كتلة  من  المنخفضة  المستويات  أن  إلى  سابقة  دراسات  وخلصت 
العضالت قد تكون مرتبطة بزيادة خطر اإلصابة بمرض السكري، وارتفاع 

ضغط الدم والبدانة.
 
ً
ظهر رابطا

ُ
وحذر المؤلفون من أن دراستهم القائمة على المالحظة ال ت

، كما أنها ال تشرح بيولوجيا لماذا قد يؤدي النظام الغذائي 
ً
 مباشرا

ً
سببيا

السيئ لدى األم إلى البدانة لدى األطفال.
الوراثة  عالم  المحتملة يكمن في  التفسيرات  أحد  إن  وقالت فيليبس 

.
ً
الالجينية، وهي تأثيرات غير وراثية يمكن مع ذلك نقلها وراثيا

المنزل  إلى منطقة أخرى  •  أثناء نقل 

اكتشاف سمكة غريبة تشبه التمساح
في سنغافورة

أثارت سمكة وحشية تشبه التمساح، 
بقاياها  اكتشاف  بعد  بحريا  لغزا 
في  ماكريتشي  خزان  ضفاف  على 
السكان  كافح  حيث  سنغافورة، 
ذلك  وجاء  عليها،  للتعرف  المحليون 
ليثجوى،  كارين  اكتشفت  بعدما 
وهي  عاما،   31 العمر  من  البالغة 
في  اآلن  تعيش  اسكتلندية  مواطنة 
بدا  إنه  وقالت  الغريب،  المخلوق  آسيا، 
واتضح  التاريخ،  قبل  ما  عصور  من 
فى  المكتشف  الغريب  المخلوق  أن 
إال  هو  ما  السنغافورية،  المدينة 
سمكة »تمساح غار«، موطنها جنوب 
الواليات المتحدة على بعد 10000 ميل، 
وقد جعل لغز اكتشاف هذه السمكة 
إلى  وصلت  كيف  تتساءل  السلطات 
ا لما نشرته صحيفة 

ً
هناك، وذلك وفق

»ديلي ميل« البريطانية، وينتج هذا 
وهو  ساما  بيضا  األسماك  من  النوع 
يطلق  أن  ويمكن  رئيسي،  مفترس 
األنواع الغازية في البرية دون اكتراث 
البيئية،  النظم  على  كارثي  بتأثير 
وقالت ليثجوي: »كنا نظن أنه تمساح 
لم  تقييمنا  لكن  الموضع،  هذا  من 
عن  خرجنا  لذلك  تماما،  صحيحا  يكن 
أنه  المسار إللقاء نظرة فاحصة.. كما 
لم يكن تمساحا.. بل كان مثل شيء 

قد تراه في حديقة حيوانات«.
وفي بيان مشترك، قالت وكالة المياه 

في المدينة، ومجلس الحدائق الوطنية، 
إن المخلوق كان من فصيلة التمساح، 
طلق على هذا النوع اسم »الحفرية 

ُ
وأ

الحية«، ألنه يمكن إرجاع جزء كبير من 
بيولوجيته إلى أسالفه األوائل.

المخلوق  وصول  لكيفية  وبالنسبة 
إلى سنغافورة، يمكن للسلطات فقط 
به  احتفظ  ما  شخصا  أن  تفترض  أن 
كحيوان أليف وأطلق سراحه بمجرد أن 

أصبح كبيرا جدا، ووفقا لوسائل اإلعالم 
المحلية، يمكن شراء صغار التمساح 
من تجار األسماك المحليين عندما يبلغ 

طولها ثماني بوصات »20 سم«.
وأضافت السلطات: »نود تذكير الجميع 
سيعطل  الحيوانات  هذه  إطالق  بأن 
وقد  الدقيق  المائي  البيئي  نظامنا 
مستخدمي  على  خطرا  أيضا  يشكل 
المسطحات المائية لدينا«، فيما قالت 

ليثجوي: »صدمت من أن شخصا ما قد 
يكون غير مسؤول جدا إلطالق ذلك في 
لذا  كبير  مفترس  حيوان  إنه  البرية.. 

فهو يؤثر حقا على النظام البيئي«.
الحيوانات  إطالق  على  ُيعاقب  فيما 
في الخزانات والممرات المائية بغرامة 
سنغافوري  دوالر   3000 إلى  تصل 
بموجب  إسترليني«،  جنيه   1600«

قانون سنغافورة.

جارتنر: انخفاض مبيعات 
الهواتف الذكية 5% في العالم

قالت مؤسسة »جارتنر« العالمية لألبحاث، إن مبيعات الهواتف 
الذكية في جميع أنحاء العالم انخفضت بنسبة %5 في الربع الرابع 
من عام 2020، حيث احتلت شركة Apple المرتبة األولى في بيع 
الهواتف الذكية في الربع الرابع وتجاوزت Huawei لتحتل المرتبة 
المبيعات  انخفضت  كما  بالكامل،   2020 عام  نتائج  في  الثانية 
بنسبة  النهائيين  للمستخدمين  الذكية  للهواتف  العالمية 
%5.4 في الربع األخير من عام 2020، وانخفضت مبيعات الهواتف 

الذكية بنسبة %12.5في عام 2020 بأكمله.
جارتنر:  مؤسسة  في  األبحاث  مديري  كبير  جوبتا،  أنشول   وقال 
إنفاقهم  في  حذرين  ظلوا  المستهلكين  أن  من  الرغم  »على 
الهواتف  شجعت  التقديرية،  الشراء  عمليات  بعض  وأوقفوا 
النهائيين  المستخدمين  بعض  الكاميرات  وميزات   5G الذكية 
الذكية  هواتفهم  ترقية  أو  جديدة  ذكية  هواتف  شراء  على 

الحالية في هذا الربع.

آالم أعلى الظهر... الحل بالتمارين الخفيفة
للتعامل  ضرورية  التمدد  تمارين  تعتبر 
أعلى  وآالم  عام  بشكل  الظهر  آالم  مع 
تنجم عن  قد  والتي  الظهر بشكل خاص، 

الجلوس لفترات طويلة أثناء العمل.
كرسي،  أو  مقعد  على  منتصًبا  اجلس 
ارفع  مرفوع.  وصدرك  الوراء،  إلى  وكتفاك 
وراحة  رأسك،  فوق  مباشرة  األيسر  ذراعك 
وأثناء  ا، 

ً
عميق نفًسا  خذ  للداخل،  يدك 

الزفير، قم بالوصول إلى ذراعك األيسر عبر 
تميل  وأنت  األيمن  جانبك  باتجاه  جسمك 
إلى   

ً
قليال رأسك  أدر  اليمين،  إلى   

ً
قليال

اليسار لتنظر نحو يدك الممتدة، قم بإجراء 
الشهيق  في  ثم  عميقين،  وزفير  شهيق 
التالي، عد إلى وضع البداية، كرر التمرين 
لمدة 30 ثانية قبل التبديل بين الجانبين.

تمرين األنف واإلبط

البسيط  التمرين  هذا  يساعد  أن  يمكن 

في إراحة منطقة أعلى الظهر، والتي غالًبا 
المكتب  على  الجلوس  أثناء  تتشنج  ما 

طوال اليوم.
مقعدك  أو  كرسيك  على  منتصًبا  اجلس 
األيسر  ذراعك  بمد  قم  جيدة.  بوضعية 
راحة  تكون  بحيث   ،

ً
مباشرة رأسك  فوق 

يدك موجهة للداخل، ثم اثني كوعك، مع 
اليمنى، خذ  أذنك  األيسر على  وضع كفك 
ا، وعند إطالق الزفير، استخدم 

ً
نفًسا عميق

يدك اليسرى لتوجيه أنفك ببطء وحذر نحو 
وتنظر  رأسك  تدير  بينما  األيسر  إبطك 
بتمدد  تشعر  عندما  توقف  أسفل.  إلى 
جيد على الجانب األيمن من رقبتك وأعلى 
ظهرك، كرر التمرين لمدة 30 ثانية قبل 

التبديل بين الجانبين.

تمرين الصدر

هذا التمرين جيد إذا كنت تجلس باستمرار 

ورقبتك  األمام  إلى  منخفضان  وكتفاك 
منحنية.

ظهر،  له  كرسي  على  منتصًبا  اجلس 
مثنيان  ووركاك  ركبتاك  تكون  بحيث 
إلى  وركيك  اسحب  درجة،   90 بزاوية 
الجزء الخلفي من الكرسي حتى تتمكن 
للتمدد،  الظهر  دعامة  استخدام  من 
من  الخارجي  الجزء  على  يديك  كلتا  ضع 
وتوجيه  برفق،  رأسك  دعم  مع  أذنيك، 
ا، 

ً
عميق نفًسا  خذ  الخارج،  إلى  مرفقيك 

على  واضغط  ألعلى  انظر  الزفير،  وأثناء 
صدرك بينما تميل للخلف إلى الكرسي 
يجب  واسع،  نطاق  على  مرفقيك  وافتح 
من  األمامي  الجزء  في  بتمدد  تشعر  أن 
ظهرك  يتحرك  بينما  وكتفيك  صدرك 
على  للحصول  ا 

ً
مؤقت توقف  ورقبتك، 

شهيق وزفير كاملين، ثم في الشهيق 
التالي، عد إلى وضع البداية.

إزالة طبقة رقيقة من سطح القرنية

عندما تعاني العيون من مشاكل مختلفة تؤدي إلى عدم 
بشكل  الضوء  انكسار  عدم  بسبب  وذلك  الرؤية،  وضوح 
الرؤية  فإن  الواضحة،  بالرؤية  للشبكية  يسمح  صحيح 
الفرق  بسبب  التشويش  هذا  ويحدث  ضبابية،  تكون 
بين شكل القرنية وطول العين، مثل حدوث قصر النظر 
بسبب زيادة تحدب القرنية وطول المسافة بين عدسة 
العين والشبكية أكثر من الطبيعي. لذلك يتجمع الضوء 
حالة  في  أما  عليها،  يتجمع  أن  من   

ً
بدال الشبيكة  قبل 

طول النظر، فإن القرنية تكون مسطحة للغاية أو العين 
ضيقة بحيث تمنع وصول أشعة الضوء إلى العين، وبذلك 
 من أن يتجمع عليها، 

ً
يتجمع الضوء وراء الشبكية بدال

وفي العموم، تحدث حاالت تشويش الرؤية بسبب حدوث 
العين.  وطول  القرنية  شكل  عن  انكسار« ينتج  »خطأ 
أو  بالليزر،  النظر  إلي عمليات تصحيح  اللجوء  لذلك يتم 
الليزك، وذلك من خالل استخدام الليزر إلزالة طبقة رقيقة 
جزء صغير منها لكي تحافظ  القرنية وترك  من سطح 
على اتصالها مع العين وإبعادها للخلف، وتستغرق هذه 
العملية حوالي 10–15 دقيقة لكل عين ويتم استخدام 
مخدر موضعي على شكر قطرات للعين فقط، ويبقى 
 أثناء العملية، ويستخدم ما يسمى 

ً
المريض مستقيظا

بـ»اإلكزايمر ليزر« إلزالة جزء من النسيج الداخلي للقرنية، 

اإلبصار  بناء علي عيوب  ثم يتم تحديد كمية األنسجة 
التي يعاني منها المريض. ثم تأتي الخطوة األخيرة في 
إعادة الطبقة السطحية للقرنية إلى وضعها الطبيعي، 

لتلتحم بالقرنية دون الحاجة ألي غرز جراحية.
الجراحة   على تحديد نوع 

ً
ويجب أن يكون الطبيب قادرا

المناسبة للمريض، وذلك من خالل فحص العين الشامل 
أفضل  على  الحصول  أجل  من  األفضل  اإلجراء  وتحديد 
 
ً
 ما تحقق عمليات الليزر رؤية صحيحة تماما

ً
النتائج، وغالبا

»20/20« للمرضى.
:»LASIK« 1. الليزك

يتم في هذه العملية تغيير شكل القرنية باستخدام 
الليزر، إذ تتم إزاحة السطح الخارجي للقرنية إلى الخلف 
 ثم العمل باستخدام الليزر علي تغيير شكل القرنية 

ً
قليال

بحسب عيوب درجة اإلبصار، ثم إعادة وضع السطح الخارجي 
للقرنية كي يبدأ في اإللتئام وتصحيح الخطأ االنكساري، 
 ويرغب معظم 

ً
وتعتبر هذه من الجراحات األكثر شيوعا

األطباء في اللجوء إليها لدقتها وقلة المضاعفات الخطيرة 
التي قد تنتج.

:»PRK« 2. اقتطاع جزء من القرنية

 
ً
وتعتبر هذه العملية ثاني أكثر جراحات العيون شيوعا
بعد الليزك، وتتم من خاللها إزالة جزء من سطح القرنية 
أو األنسجة الطالئية لتنمو مرة أخرى من تلقاء نفسها، 
رقيقة،  قرنية  من  يعانون  من  العملية  هذه  وتناسب 
الليزك  عملية  من  أطول  نقاهة  فترة  تتطلب  ولكنها 

العادية.

:»LASEK« 3. الليسيك

وتتضمن هذه العملية اقتطاع جزء من القرنية باستخدام 
 النوع الثاني »PRK«، إال أنها تختلف 

ً
الليزر، وتشبه كثيرا

في أن الكحول ُيطبق على ظهارة القرنية للعمل على 
تخفيف خاليا القرنية وتسهيل عملية نقلها دون إزالتها 
وإعادة ضبط شكل القرنية، وبعد العملية يجب استخدام 

العدسات الالصقة حتى يتم االلتئام.
ويوصى بأن تتم عمليات جراحة العين بالليزر لألشخاص 
الذين تزيد أعمارهم عن الثامنة عشر، ألن قبل هذا السن 
ما تزال العين قابلة للتغير الطبيعي. ولكن العين يمكن 
أن تتغير حتى بعد سن الثامنة عشر، ولذلك يجب متابعة 
الكشف على العين لمدة سنة على األقل قبل إجراء جراحة 
الليزر، وقد تمتد هذه الفترة إلى سنتين أو أكثر مع بعض 

األشخاص.

الليزك لتصحيح عيوب البصر... تستغرق
15 دقيقة... أكثر عمليات العيون شيوعًا

التمساح تشبه  غريبة  • سمكة 

ليزك • عملية 
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في خطوة مبشرة وجهت مملكة 
ال��ب��ح��ري��ن دع���وة إل���ى ج��ارت��ه��ا 
ثنائية  م��ح��ادث��ات  ل��ب��دء  ق��ط��ر 
المصالحة،  تطبيق  آليات  حول 
نوعها  من  زيارة  أول  خالل  وذلك 
قطر  إل���ى  ب��ح��ري��ن��ي  ل��م��س��ؤول 
الخليجية،  األزم���ة  ان���دالع  منذ 
بأن  والمنامة  ال��دوح��ة  وأف���ادت 
الخارجية  للشؤون  الدولة  وزير 
سعد  ب���ن  س��ل��ط��ان  ال��ق��ط��ري، 
الدوحة مع  اجتمع في  المريخي، 
للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل 
اإلق��ل��ي��م��ي��ة وم��ج��ل��س ال��ت��ع��اون 
البحريني، وحيد مبارك سيار، الذي 

يقوم بزيارة رسمية إلى قطر.
سلم  س��ي��ار  أن  ال��ط��رف��ان  وذك���ر 
بعثها  خطية  رسالة  للمريخي 
إلى  البحريني  الخارجية  وزي���ر 

بن  محمد  الشيخ  القطري  نظيره 
الدوحة  تتحدث  ولم  عبدالرحمن، 
وزارة  لكن  الرسالة،  فحوى  عن 

أن  ذك��رت  البحرينية  الخارجية 
الدعوة  تجديد  تتضمن  الرسالة 
إلرسال وفد رسمي لبدء المباحثات 

بشأن  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ي��ن  الثنائية 
المعلقة  والموضوعات  القضايا 
نص  لما  تنفيذا  الجانبين،  بين 

عليه بيان العال.
األمير  البحرين  عهد  ولي  وطالب 
س��ل��م��ان ب��ن ح��م��د ب���ض���رورة أن 
الخليجي  التعاون  مجلس  يكون 
 في أي مفاوضات حول أمن 

ً
طرفا

المنطقة.
البحريني  الخارجية  وزي��ر  وك��ان 
الزياني  راش��د  ب��ن  عبداللطيف 
ق��د أك��د ف��ي وق��ت س��اب��ق حرص 
واهتمام بالده على الدفع بمسيرة 
نحو  المشترك  الخليجي  العمل 
آفاق أشمل، بما يعزز من تماسك 
مجلس التعاون الخليجي وتحقيق 
والمكتسبات  اإلنجازات  من  مزيد 

لصالح مواطني دول المجلس.
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البرتغال ترشح غوتيريش لوالية ثانية
غوتيريش  أنطونيو  رسميا  البرتغالية  الحكومة  رشحت 
رئيس  وكتب  ثانية،  لوالية  المتحدة  لألمم  عاما  أمينا 
الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا عبر تويتر أن غوتيريش 
الحوار،  على  وق��درة  وك��ف��اءة  بحيادية  مهامه  سيؤدي 
موضحا أنه أرسل خطاب ترشيح إلى رئيس الجمعية العامة 

لألمم المتحدة ومجلس األمن الدولي.

لألمم  العامة  الجمعية  رئيس  بالفعل  غوتيريش  وأبلغ 
أنه متاح لوالية  العام  المتحدة في وقت سابق من هذا 
العام  األمين  ثانية، وكان غوتيريش قد تولى منصب 
وتنتهي   2017 ع��ام  بداية  منذ  الدولية  للمنظمة 
طرح أسماء منافسة 

ُ
واليته بنهاية العام الحالي ولم ت

حتى اآلن.

alshahednews
alshahed_daily
alshahed_tv

خارجيات

غزة تفرج عن سجناء تمهيدًا 
لالنتخابات

سلمان بن حمد: مجلس التعاون أحد ركائز المفاوضات حول أمن المنطقة

البحرين تدعو قطر إلى بحث آليات 
تطبيق المصالحة

مستوطنون دنسوا قبر النبي 
يوسف في نابلس

واألم��ن  الداخلية  وزارة  أعلنت 
امس،  غ��زة،  قطاع  في  الوطني 
اإلفراج عن 45 سجينا أمنيا، وذلك 
األجواء  وتهيئة  تعزيز  إطار  في 
الداخلية إلجراء االنتخابات العامة.

وق���ال���ت ال��داخ��ل��ي��ة ف���ي ب��ي��ان، 
العسكري  ال��ق��ض��اء  هيئة  إن 
المختصة  األم��ن��ي��ة  واألج���ه���زة 
السجناء  من  عدد  ملفات  درست 

على  والموقوفين  المحكومين 
أض��رت  أم��ن��ي��ة  ق��ض��اي��ا  خلفية 
وأجنحتها  المقاومة  بفصائل 
العسكرية ومقدراتها، وقد جرى 
القضايا  تلك  في  النظر  إع��ادة 
تعيشها  التي  للظروف  مراعاة 

البالد في هذه المرحلة.
ال����وزارة م��ج��ددا أن كل  وأك���دت 
معالجتها  تمت  التي  القضايا 

وال  أمنية،  جنائية  قضايا  ه��ي 
السياسي  بالنشاط  لها  عالقة 
الرأي،  عن  التعبير  أو  الحزبي،  أو 
في  ستواصل  أنها  إل��ى  الفتة 
في  بواجبها  القيام  ذاته  الوقت 
االس��ت��ق��رار  ح��ال��ة  على  ال��ح��ف��اظ 
وحماية  غزة،  قطاع  في  األمني 
ال��ج��ب��ه��ة ال���داخ���ل���ي���ة وظ��ه��ر 

المقاومة الفلسطينية.

اقتحم مئات المستوطنين وعلى رأسهم رئيس مجالس 
قبر  الماضية،  الليلة  دجان  يوسي  الضفة  مستوطنات 
يوسف بمدينة نابلس، تحت حراسة قوات جيش االحتالل 

اإلسرائيلي.
ونقل مصدر عن شهود عيان قولهم إن مواجهات عنيفة 

وقوات  الفلسطينيين،  الشبان  عشرات  بين  اندلعت 
االحتالل، التي كانت تؤمن عملية اقتحام المستوطنين 
للدموع  المسيل  الغاز  قنابل  أطلقت  والتي  للمكان 
المنطقة بشكل كامل، ومنعوا  وأغلقوا  الشبان،  تجاه 

السيارات من التحرك.

االقتحام خالل  يوسف  النبي  قبر  يدنسون   •  مستوطنون 

سرقة اللقاحات... تثير جداًل
في لبنان

تتعلق  مخالفات  عن  أنباء  بعد  لبنان  في  يدور  واسع  جدل 
النواب  التلقيح ضد فيروس كورونا وحصول بعض  بخطة 
والموظفين على الجرعة بعضهم غير مسجل على جداول 

األولوية  شروط  يستوفي  ال  أو  األصول  وفق  التطعيم 
المطلوبة، فيما تحرك البنك الدولي محذرا من وقف خطة 

التمويل.

فايزر • لقاح 

العراقي •  الجيش 

العراق: قتلى وجرحى 
في صدامات بين 

الجيش والمتظاهرين
العراقي  الداخل  في 
إعالمية،  تقارير  أفادت 
من  جرحى  بسقوط 
والشرطة  المتظاهرين 
في  جرت  صدامات  في 

محافظة ذي قار.
 18 إن  التقارير،  وقالت 
خالل  سقطوا  جريحا 
محتجين  بين  صدامات 
بينهم  األمنية،  والقوات 
وكانت  متظاهرين،   8
تجددت  قد  االحتجاجات 
قار  ذي  محافظة  في 
يوم  العراق  جنوبي 
خلفية  على  الثالثاء، 
يوم  متظاهر  مقتل 

االثنين الماضي.

الزياني • عبداللطيف  حمد بن  • سلمان 

ليبيا: 10 آالف مرشح للحكومة 
الجديدة

دبيبة • عبدالحميد 

الثقة  منح  جلسة  بعقد  اإلسراع  إلى  الليبي،  النواب  بمجلس  عضوا   84 دعا 
بيان  في  النواب  وقال  دبيبة،  عبدالحميد  برئاسة  الوطنية  الوحدة  لحكومة 
أن  نجد  المعاناة  لرفع هذه  الجهد  بذل  الذي كان يجب علينا  الوقت  إنه في 
بعض النواب يترشحون لتولي مناصب تنفيذية، مطالبين بمراعاة الكفاءة 

واألمانة والخبرة عند اختيار أعضاء الحكومة
 ومن جهة أخرى، قال الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق،  إن 
رئيس المجلس عقيلة صالح تسليم التشكيل الوزاري في مدينة طبرق من 
دبيبة امس، مشيرا إلى أنه سيتم بعد ذلك تحديد موعد لجلسة منح الثقة 
للحكومة في مدينة سرت، موضحا أن تحديد موعد الجلسة مرتبط بموعد 

استالم التشكيلة الجديدة.
كما أكد المكتب اإلعالمي لحكومة الوحدة الوطنية، أن تشكيلة الحكومة 
ستقدم اليوم لمجلس النواب والمجلس الرئاسي وأن الحكومة الجديدة قد 

اختيرت من عشرة آالف سيرة ذاتية تسلمها دبيبة.

أميركا تعزز تسليح 
ميليشياتها

في سورية
األميركية  القوات  نقلت 
وصواريخ  مدفعية  قذائف 
عبر  الكتف  على  تحمل 
إلى  عسكريتين  حوامتين 
في  الشرعية  غير  قاعدتها 
الحسكة  بريف  الشدادي 

الجنوبي.
محلية  مصادر  وذكرت 
السورية  األنباء  لوكالة 
تأتي  الخطوة  هذه  أن 
قواعدها  تعزيز  إطار  في 
المستمر  دعمها  وضمان 
المسلحة  للميليشيات 

التي تعمل بإمرتها.

البنتاغون متخوف من تحديد هوية 
مطلقي الصواريخ في العراق

تبون: سأبني جمهورية بال فساد 
وال كراهية

البنتاغون حتى  االميركية  الدفاع  وزارة  لم تستطع  واشنطن  في 
على  الصواريخ  إطالق  عن  المسؤولة  الجماعة  هوية  تحديد  اآلن 
البنتاغون  أن  مراقبون  يرى  فيما  العراق  في  العسكرية  القاعدة 
هوية  بتحديد  يتعلق  فيما  وخاصة  الهجوم  مع  بحذر  يتعامل 

الجماعة المنفذة.
من  أنه  سابق  وقت  في  الوزارة  باسم  المتحدث  كيربي  جون  وقال 
الصعب القول على وجه اليقين ما إذا كانت هناك حسابات استراتيجية 
تقود إلى إلى هذا االرتفاع األخير في الهجمات أو ما إذا كان هذا مجرد 

استمرار ألنواع الهجمات التي حدثت الشهر الماضي.
وقد أعلنت جماعة غير معروفة مسؤوليتها عن هجوم ال�15 من فبراير 
االحد واالثنين  أحداث  أحد ليعلن مسؤوليته عن  أي  ولكن لم يتقدم 

الماضيين، ووصف كيربي الهجمات بأنها خطيرة.

بال  جديدة  جمهورية  ببناء  تبون،  عبدالمجيد  الجزائري  الرئيس  تعهد 
فساد وال كراهية.

بالذكرى  االحتفال  بمناسبة  الجزائري  للرئيس  كلمة  في  ذلك  جاء 
وتأميم  الجزائريين  للعمال  العام  االتحاد  لتأسيس  المزدوجة 

المحروقات.
كل  في  والعمال  للعامالت  بالتهنئة  يتوجه  إنه  تبون،  الرئيس  وقال 
هذه  صعوبات  تخطي  على  قادرة  لجزائر  معهم  متطلعا  المواقع، 

المرحلة الحساسة.

حشود تركية غير مسبوقة وتقدم للجيش السوري

هل اقترب موعد الحسم في إدلب؟ 
خالل  التضارب  الرسمي،  السوري  التلفزيون  حسم 
اليومين الماضيين بشأن سيطرة الجيش السوري على 
قال  مباشرة  لقطات  بث  إذ  عدمها،  من  سراقب  مدينة 
السكان،  من  خالية  بدت  التي  المدينة  داخل  من  إنها 
عمليات  أنهت  الحكومية  القوات  أن  إلى  مشيرا 

التمشيط والبحث عن ألغام ومفخخات داخل سراقب.
ويأتي هذا التقدم الحكومي السوري عبر دخول الجيش 
مدينة سراقب على وقع تهديدات تركية جديدة، أمس 
العسكرية  لمواقعها  أي استهداف  بالرد على  السبت، 
في إدلب آخر معقل للمعارضة في سورية، بعد يوم من 
إفادة مسؤولين بأن قوات موالية لدمشق حاصرت ثالث 

نقاط مراقبة للجيش التركي.
نقاط  »تويتر« بأن  على  التركية  الدفاع  وزارة  وأفادت 
وهي  مهامها  تواصل  إدلب  في  لها  التابعة  المراقبة 
التي  والمعّدات  باألسلحة  نفسها  حماية  على  »قادرة 
هجوم  وقوع  حال  »في  أنه  على  مشددة  تملكها«، 
بناء  طريقة  وبأشد  مناسب  بشكل  الرد  سيتم  جديد 

على حق الدفاع عن النفس«.
القوات  بيد  سقطت  التي  سراقب،  مدينة  وتحظى 
الحكومية بعد نحو عشرة أيام من استعادة السيطرة 
على مدينة معرة النعمان، بأهمية استراتيجية كونها 
تشكل نقطة التقاء طريق »إم فايف« الذي يربط بين 
»إم  وطريق  الساحلية،  الالذقية  ومحافظة  البالد  شرق 

فور« الذي يربط بين حلب والعاصمة دمشق.

وعقب  الحكومية،  القوات  إن  السوري  المرصد  وقال 
سيطرتها على سراقب، تكون قد سيطرت على كامل 
طريق »إم فايف« الذي يمر بمحافظة إدلب، فيما بقي 
نحو 30 كيلومترا من الطريق المار بريف حلب الغربي 

تحت سيطرة الفصائل المتطرفة.
أعطى  قد  أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  وكان 
نقاط  من  عناصرها  لسحب  لدمشق  نهائية  مهلة 
قتل  بعدما  فبراير،  نهاية  بحلول  العسكرية  المراقبة 
أن  غير   ، السورية،  القوات  بنيران  أتراك  جنود  ثمانية 
دمشق، على ما يبدو، لم تأبه لهذه التهديدات وواصلت 
التقدم في آخر معقل للمعارضة المسلحة التي تتلقى 

دعما من تركيا.
الروسي  الوفد  فإن  األوسط،  الشرق  لصحيفة  ووفقا 
يحمل إلى أنقرة نسخة معدلة من اتفاق سوتشي بين 
الجانبين لعرضه على الجانب التركي، بما يتضمن رسم 
المعتدلين  المعارضين  وفصل  جديدة  تماس  خطوط 

عن المتطرفين في شمال غربي سورية.
عسكرية  تحركات  التركية  التهديدات  مع  وتترافق 
أرسلت،  إذ  إدلب،  في  مواقعها  لتعزيز  أنقرة  جانب  من 
نقاط  إلى  جديدة  عسكرية  تعزيزات  الجمعة،  أمس 

المراقبة التي أقامتها في محافظة إدلب.
وقالت وكالة أنباء »األناضول« الحكومية إن قافلة من 
150 آلية عسكرية تنقل تجهيزات وقوات عبرت الحدود 
أربعة  نحو  بعد  وذلك  إدلب،  باتجاه  السورية  التركية 

إلى  عسكرية  وآلية  شاحنة   400 نحو  إرسال  من  أيام 
المنطقة ذاتها، بحسب المرصد السوري.

إدلب  محافظة  في  مراقبة  نقطة   12 تركيا  وأقامت 
النقاط  هذه  من  ثالث  وتقع  روسيا،  مع  اتفاق  بموجب 
حاليا في مناطق سيطرت عليها قوات الجيش السوري 

بعد تقدمها مؤخرا.
ومع تصاعد الخالف الروسي التركي، دخلت إيران على 
الخط، إذ قالت وزارة الخارجية اإليرانية، أمس السبت، إن 
إيران مستعدة لمساعدة تركيا وسورية على تخطي 

خالفاتهما.
أن  اإللكتروني،  موقعها  عبر  الوزارة  وأضافت 
عبر  سوريا  في  األمور  حل  أهمية  على  أكدت  طهران 
إيرانيين  لقاء بين مسؤولين  الدبلوماسية، وذلك خالل 
بيدرسون  الخاص بسورية غير  المتحدة  األمم  ومبعوث 

الذي يزور حاليا إيران.
في غضون ذلك، أفاد المرصد السوري، بانسحاب الجيش 
ريف  في  العسكرية  المواقع  من  العديد  من  التركي 

مدينة تل أبيض شمالي الرقة، شرق الفرات.
محيط  في  المواقع  إخالء  أن  السوري  المرصد  وأوضح 
مدينة تل أبيض وبعض المواقع األخرى، التي سيطرت 
عليها تركيا في  أكتوبر الماضي، جاء بسبب العمليات 
الديمقراطية  سوريا  قوات  تنفذها  التي  الخاطفة 
والتي تصاعدت في اآلونة األخيرة، حيث قتل نحو 20 من 

المسلحين الموالين لتركيا في تل أبيض.



3

4
5
6

7 

8

9
10
11

12

13

14
15
16

17

18

19
20
21

22

23

24
25
26

27

28

29
30
31

32

33

34
35
36

37

38

39
40
41

42

43

44
45
46

47

48

49
50
51

52

53

54

2

1

0

3

4
5
6

7 

8

9
10
11

12

13

14
15
16

17

18

19
20
21

22

23

24
25
26

27

28

29
30
31

32

33

34
35
36

37

38

39
40
41

42

43

44
45
46

47

48

49
50
51

52

53

54

2

1

0

الجمعة 26 فبراير 2021 العدد 4372
www.alshahedkw.com11

بيلوسي لنتنياهو: ملتزمون بحل الدولتين
أجرت رئيسة مجلس النواب األميركي نانسي بيلوسي، اتصاال 
أكدت  نتنياهو،  بنيامين  االحتالل  كيان  وزراء  برئيس  هاتفيا 
الشرق  والدائم في  العادل  الدولتين  االلتزام بحل  أهمية  فيه 

األوسط.
تضمن  االتصال  أن  إلى  لها،  تغريدة  في  بيلوسي  وأشارت 

تأكيد دعم الكونغرس الثابت لما اسمته أمن كيان االحتالل.
الخارجية  وزيرة  فيه  قالت  الذي  الوقت  مع  ذلك  ويتزامن 
النرويجية آن إريكسون سوريد، إنه يجب إحياء صيغة األرض 
مقابل السالم لحل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، حيث دعت 

إلى تجديد الجهود من أجل السالم من خالل إقامة دولتين.

alshahednews
alshahed_daily
alshahed_tv

خارجيات

تركيا: سجن 3 مواطنين ساعدوا 
كارلوس غصن على الفرار

األمم المتحدة ترسم مالمح الحل 
للنزاع في قبرص

رسمي  غير  اجتماع  عقد  بيان  في  المتحدة  األمم  أعلنت 
في  القبرصية  القضية  بشأن  واحد  زائد  خمسة  لمجموعة 

العاصمة السويسرية جنيف خالل شهر أبريل المقبل.
وقال المتحدث األممي ستيفان دوجاريك إنه عقب المشاورات 
لوت  هول  جين  البارزة  المتحدة  األمم  مسؤولة  أجرتها  التي 
الماضية  العديدة  األشهر  مدى  على  العام  األمين  عن  نيابة 

رسمي  غير  اجتماع  عقد  غوتيريش  انطونيو  يعتزم 
السابع  من  جنيف  في  قبرص  قضية  بشأن  للمجموعة 

والعشرين إلى التاسع والعشرين من أبريل المقبل.
وأوضح البيان أن الغرض من االجتماع هو تحديد ما إذا كانت 
دائم  حل  على  للتفاوض  لألطراف  مشتركة  أرضية  هناك 

لمشكلة قبرص في االفق المنظور.

غصن • كارلوس 

بمساعدة  إلدانتهم  أتراك  ثالثة  بسجن  اسطنبول  في  محكمة  قضت 
من  الفرار  على  غصن،  كارلوس  رينونيسان،  لتحالف  السابق  الرئيس 

اليابان إلى لبنان في ديسمبر 2019.
الظروف  على  الضوء  بتسليط  التركية  القضائية  اآللية  وسمحت 
، الذي غادر 

ً
المذهلة لفرار قطب صناعة السيارات السابق البالغ 66 عاما

 بتهمة اختالس أموال.
ً
اليابان حيث كان مالحقا

طائرة  في  اسطنبول  إلى  اليابان  غرب  أوساكا  من  برحلة  قام  وبعدما 
الخاصة،  الطائرات  إليجار  التركية  جت«  جي  إن  »إم  لمجموعة  تابعة 
للمجموعة  تابعة  ثانية  طائرة  متن  على  بيروت  إلى  غصن  توجه 

نفسها.
 الرحلة بين أوساكا واسطنبول 

ً
 للمحققين، أجرى غصن خصوصا

ً
ووفقا

حدث فيه 
ُ

 في صندوق ضخم مخصص آللة موسيقية وقد است
ً
مختبئا

 للسماح له بالتنفس.
ً
سبعين ثقبا

النزاع بسبب  • مجاعة 

فنزويال:
ال صفقات مع 

»األوروبي« 
إال بعد رفع 

العقوبات
نيكوالس  الفنزويلي  الرئيس  حذر 
مادورو من أن فنزويال لن تعقد أي 
أي  أو  األوروبي  االتحاد  مع  صفقات 
عن  يتراجع  لم  إن  الحوار،  من  نوع 

سياسة العقوبات تجاه كاراكاس.
توسيع  خلفية  على  ذلك  ويأتي 
ضد  العقوبات  األوروبي  االتحاد 
الذين  الفنزويليين  المسؤولين 
بتقويض  بروكسل  تتهمهم 

الديمقراطية في فنزويال.
فنزويال  طردت  ذلك  على  وردا 
البالد  في  األوروبي  االتحاد  سفيرة 
أوروبية  دول  اربع  سفراء  واستدعت 
بشأن  احتجاج  لتسليمهم مذكرات 

العقوبات.

األمم المتحدة تدعو دول الخليج 
إلى منع المجاعة في اليمن

البرازيل: 66 ألف إصابة جديدة بكورونا

مسؤول  لوكوك  مارك  حث 
دول  المتحدة  األمم  في  المساعدات 
لدرء  التحرك  على  العربي  الخليج 
من  النطاق  واسعة  مجاعة  وقوع 
صنع البشر في اليمن عبر جمع أكثر 
للعمليات  دوالر  مليارات  ثالثة  من 

اإلنسانية.
تحصل  لم  إذا  انه  بيان  في  وأضاف 
التي  األموال  على  المتحدة  األمم 
تحتاجها خالل مؤتمر المانحين الذي 

االثنين  يوم  اإلنترنت  عبر  سيعقد 
أسوأ  العالم  فسيشهد  المقبل 

مجاعة في العالم منذ عقود.
دون  حالت  المتحدة  األمم  إن  وقال 
عامي  في  اليمن  في  مجاعة  وقوع 
مناشدة  بفضل  و2019   2018
على  حصلت  مساعدات  لتقديم 
تبرعات  وتضمنت  كبير  تمويل 
والكويت  السعودية  من  سخية 

واإلمارات.

أعلنت  العصر  جائحة  ارق���ام  ف��ي 
إصابة  البرازيلية  الصحة  وزارة 
يمثل  ما   ،1428 ووف��اة   66588

ارتفاعا ملموسا لكال المؤشرين.
أكبر  ث��ان��ي  ال��ب��رازي��ل  وس��ج��ل��ت 
الفيروس  ج��راء  للوفيات  حصيلة 
المتحدة،  الواليات  بعد  العالم  في 

بعد  لإلصابات  ع��دد  أعلى  وثالث 
الواليات المتحدة والهند.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية 
أن اإلحصائية الرسمية قد تختلف 
ب���درج���ة م��ل��م��وس��ة ع���ن األع����داد 
الحقيقية ألن الفحوص لم تشمل 

كل المصابين.
الكوري •   الجيش 

الكورية  المركزية  األنباء  وكالة  قالت 
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ  إن 
العسكرية  للجنة  اجتماعا  ت��رأس  أون 
االنضباط  لمزيد من  دعا فيه  المركزية 

داخل الجيش.
لدفع  االجتماع مع حملة كيم  ويتزامن 
أه��داف  لتنفيذ  الحاكم  العمال  ح��زب 
تم  القادمة  الخمس  للسنوات  جديدة 
انعقد  ن��ادر  اجتماع  في  عنها  الكشف 
القوة  زي���ادة  منها  ال��م��اض��ي،  الشهر 

العسكرية ورفع درجة الردع النووي.
االج���ت���م���اع س��ل��س��ل��ة من  وت����ن����اول 
المشاكل تتعلق باألنشطة السياسية 
ودع��ا  الجيش  ضباط  بين  واالن��ض��ب��اط 
مثل  على  للسيطرة  القواعد  لتشديد 

هذه األمور.
إن  ق��ول��ه  كيم  ع��ن  ال��وك��ال��ة  ونقلت 
الجيش  داخل  الثوري  االنضباط  تأسيس 
نجاح  ال��ج��ي��ش وي��ح��دد  ب��ق��اء  س��ي��ق��رر 

أنشطته أو فشلها.

مخاوف إسرائيلية من فتح ملف جرائمها 
في المحكمة الجنائية الدولية

كيان االحتالل يمنح اللقاحات 
للدول المؤيدة إلسرائيل

االحتالل  كيان  وزراء  رئيس  طلب 
الرئيس  من  نتنياهو  بنيامين 
رفع  عدم  بايدن،  جو  األميركي 
سلفه  فرضها  التي  العقوبات 
مسؤولين  على  ترامب  دونالد 
الدولية،  الجنائية  المحكمة  في 

حسب تقارير إعالمية عبرية.
مسؤولين  عن  التقارير،  ونقلت 
أن  من  خشيتهم  إسرائيليين 
األميركية  العقوبات  رفع  يؤدي 
في  المسؤولين  كبار  عن 
الدولية،  الجنائية  المحكمة 
العامة  المدعية  فيهم  بمن 
المنتهية واليتها فاتو بنسودا، 

إلى اإلضرار بجهود كيان االحتالل 
لمنع فتح تحقيق في جرائم حرب 
الغربية  الضفة  في  ارتكبتها 

وقطاع غزة.
بنسودا  أن  المسؤولون  ويرى 
من  الخطوة  هذه  مثل  ستعتبر 
الجديدة،  األميركية  اإلدارة  قبل 
على  واشنطن  موافقة  بمثابة 
فتح تحقيق في جرائم إسرائيل، 
المخاوف  على  مشددين 
تحقيق  إجراء  إزاء  اإلسرائيلية 
مذكرات  إصدار  إلى  يؤدي  قد 
وكبار  ضباط  بحق  توقيف 

المسؤولين اإلسرائيليين.

سوف  اإلسرائيلي  االحتالل  حكومة  إن  تايمز  فايننشال  صحيفة  قالت 
الفلسطينيون  ينتظر  لقاحات كورونا ألغراض سياسية في وقت  تستخدم 
إسرائيل  أن  الى  واشارت  اللقاحات.  من  شحنات  وصول  المحتلة  األراضي  في 
ستستخدم الفائض من لقاحات كورونا في دبلوماسية اإلغاثة الدولية، حيث 
التي  الثالث  الدول  التشيك وهي  إلى غواتيماال وهندوراس ودولة  ستقدمها 
الصهيوني  الكيان  الدبلوماسية مع  العالقات  لتقوية  عبرت عن استعدادها 
اللقاحات  تقديم  عمليات  إن  الصحيفة  وقالت  القدس.  إلى  سفاراتها  ونقل 
قد تسرع من المحادثات مع الدول ذات الغالبية المسلمة التي تفكر بفتح 

عالقات مع إسرائيل، حسبما قال مسؤول إسرائيلي.
وباكستان الهند  بين  •  الحدود 

ات��ف��ق ال��ج��ي��ش��ان ال��ه��ن��دي 
على  ام���س،  والباكستاني، 
الحدود  على  النار  إطالق  وقف 
كشمير،  في  عليها  المتنازع 
النار  إطالق  تبادل  تكرر  حيث 

في األشهر األخيرة.
قادة  أن  مشترك  بيان  وذك��ر 
في  العسكرية  العمليات 
الهاتف  عبر  تحدثوا  البلدين 
وات���ف���ق���ا ع���ل���ى م��ن��اق��ش��ة 
تعكر  ق��د  التي  مخاوفهما 
ص��ف��و ال��س��الم وت����ؤدي إل��ى 
منطقة  ف��ي  ع��ن��ف  أع��م��ال 

الهيمااليا.
الهند  ب��ي��ن  ال��وض��ع  وت��وت��ر 
وب��اك��س��ت��ان ب��ع��د ال��خ��ام��س 
بعدما   ،2019 أغسطس  م��ن 
قرارها  عن  نيودلهي  أعلنت 
ال��ذات��ي  الحكم  ن��ظ��ام  إل��غ��اء 
وكشمير،  جامو  إقليمي  في 
األقاليم  من  اثنين  وجعلهما 

االتحادية.

واشنطن ال تستبعد التعامل مع روسيا بشأن رقابة األسلحة

بايدن: إلغاء قرارات ترامب بمنع حملة 
البطاقات الخضراء من دخول أميركا

بايدن  جو  األميركي  الرئيس  ألغى 
ترامب  دونالد  سلفه  أص��دره  ق��رارا 
أصحاب  من  كثير  بمنع  ويقضي 
البطاقة  على  ال��ح��ص��ول  طلبات 
ال���خ���ض���راء م���ن دخ����ول ال���والي���ات 

المتحدة.
فترة  بايدن  م��دد  فيما  ه��ذا  يأتي 
في  ال��ط��وارئ  حالة  نظام  سريان 
خلفية  على  المتحدة  ال��والي��ات 
أعلنه  جائحة فيروس كورونا والذي 
ترامب ليستمر الى ما بعد األول من 
هذا  أن  المقبل، مشددا على  مارس 

اإلجراء ضروري.
وأوض����ح ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي أن 
خطرا  تشكل  ت���زال  ال  ال��ج��ائ��ح��ة 
ملموسا للصحة العامة واألمن في 

البالد.
وفي غضون ذلك أعلن البيت األبيض 
أن بايدن قرر أيضا تمديد العقوبات 
التي فرضها الرئيس السابق دونالد 

ترامب على كوبا.
الخارجية  وزارة  ن��ف��ت  ذل���ك،  ال���ى 
األم���ي���رك���ي���ة رب���ط���ه���ا ق��ض��ي��ة 
األميركيين  المواطنين  إع���ادة 
بمفاوضات  إي��ران  في  المحتجزين 
مع  النووي  االتفاق  بشأن  محتملة 

طهران.
نيد  ال���وزارة  باسم  المتحدث  وق��ال 
ال  إنه  صحافي  مؤتمر  خالل  برايس 

توجد لدى الواليات المتحدة أولوية 
مواطنيها  وعودة  سالمة  من  أكبر 
احتجاز  إيران  مواصلة  ترفض  وهي 

أميركيين.
وف���ي ش���أن اخ���ر أع��ل��ن ب��راي��س أن 
من  لمهاجرين  ماليزيا  ترحيل 
المحكمة  من  ق��رار  رغ��م  ميانمار 
العليا بالبالد بوقف ذلك أمر مقلق، 
داعًيا دول المنطقة إلى عدم القيام 
منذ  تشهد  البالد  أن  موضحا  بذلك، 
االنقالب العسكري الذي وقع مطلع 

فبراير الحالي حالة من الفوضى.
ال��ن��واب  مجلس  ي��ص��وت  وب����دوره 
ال���ي���وم، ع��ل��ى خطة  األم��ي��رك��ي، 
ال��ت��ي تبلغ  ب��اي��دن  ج��و  ال��رئ��ي��س 
قيمتها تريليونا وتسعمئة مليار 
البالد،  في  االقتصاد  إلنعاش  دوالر 
كبيرة  بفرصة  الخطة  وتتمتع 
األغلبية  موافقة  على  للحصول 
زعيم  أعلن  حسبما  الديمقراطية، 
األغلبية الديمقراطية في المجلس 
مجلس  ف��ي  أم���ا  ه��وي��ر،  ستيني 
ب��اي��دن  ح���زب  فيتمتع  ال��ش��ي��وخ، 
كل  يشغل  إذ  جدا  ضئيلة  بأغلبية 
والجمهوريين  الديمقراطيين  من 
يمكن  ل��ك��ن  م��ق��ع��دا،  خمسين 
على  االع��ت��م��اد  للديمقراطيين 
ت��ص��وي��ت ن��ائ��ب��ة ال��رئ��ي��س ك��ام��اال 

هاريس في حال التعادل.

مسؤولي  إلى  موجهة  رسالة  وفي 
ال���ك���ون���غ���رس ال��دي��م��ق��راط��ي��ي��ن 
والجمهوريين بمبادرة من المنظمة 
غير الربحية الشراكة من أجل مدينة 
نيويورك، دعا أكثر من 150 مسؤوال 
في شركات إلى تبني تشريع فوري 
الصحية  األزم���ات  لمعالجة  وواس��ع 
فيروس  سببها  التي  واالقتصادية 

كورونا.
مسؤولون  ت��ح��رك  آخ��ر  ج��ان��ب  وم��ن 
زيارات  ألداء  أميركيون  عسكريون 
والخليج  أفريقيا  شمال  دول  إل��ى 
فترة  في  الحلفاء  واقع  الستكشاف 
ما بعد سياسة دونالد ترامب، وتعبيد 
الدبلوماسية  الرؤية  أمام  الطريق 
المنطقة،  في  بايدن  جو  للرئيس 
القيادة  تحرك  مناطق  ضبط  وخاصة 
أفريقيا  في  األميركية  العسكرية 

والقوات المركزية.
تونس  إل���ى  االول  أم���س  ووص����ل 
ك��اف��ول��ي،  كريستوفر  ال��ج��ن��رال 
األميركي  الجيش  ق��وات  كل  قائد 
أندرو  واللواء  وأفريقيا،  أوروب��ا  في 
جنوب  عمل  فرقة  رئيس  روهلينج، 
أوروبا، في خطوة قال مراقبون إنها 
بترتيب  بايدن  إدارة  اهتمام  تؤكد 
في  األم��ي��رك��ي��ة  ال��ق��وات  تمركز 
منطقة استراتيجية تربط أفريقيا 
في  منها  االنطالق  ويمكن  بأوروبا 

دول  ف��ي  اإلره����اب  ض��د  المعركة 
الساحل وجنوب الصحراء.

وروهلينج  كافولي  زي��ارة  وج��اءت 
من  قصيرة  فترة  بعد  تونس  إلى 
ماكينزي  كينيث  بها  ق��ام  جولة 
األميركية  المركزية  القيادة  قائد 
األحمر  البحر  خ��ط  فيها  استطلع 
ومصر  العربية  ال��ج��زي��رة  وج��ن��وب 
التحركات  ب��ش��أن  رؤي���ة  لتحديد 
في  المستقبلية  األم��ي��رك��ي��ة 
العالقة بالنزاع في اليمن والحصول 
الحتماالت  دقيقة  م��ق��ارب��ة  على 

المواجهة مع إيران.
وع���ل���ى ص��ع��ي��د م��ت��ص��ل ص���رح 
بأن  ريد  جيك  األميركي  السيناتور 
التعامل بشأن الرقابة على األسلحة 
التعاون  توسيع  إل��ى  ي���ؤدي  ق��د 
وال  وروسيا،  المتحدة  الواليات  بين 
استبعاد  واشنطن  على  ينبغي 

العمل المشترك مع موسكو.
ورحب ريد الذي يترأس لجنة شؤون 
مجلس  ف��ي  المسلحة  ال���ق���وات 
الشيوخ األميركي بتمديد معاهدة 
الهجومية  األس��ل��ح��ة  م��ن  ال��ح��د 
االستراتيجية ستارت ثالثة، واعتبر 
المتحدة  الواليات  على  ينبغي  أنه 
مفاوضات  إج��راء  والصين  وروسيا 
ال��ت��رس��ان��ات  تقليص  آف���اق  ح���ول 

النووية الحقا والرقابة عليها.

• ترامب • بايدن

حدود الهند 
وباكستان... 
بال نيران

انضباط الجيش الكوري 
الشمالي يثير قلق كيم أون



إسقاط العقوبات اإلدارية والبطاقات عن الالعبين
أعلن االتحاد الكويتي لكرة القدم، اول امس 
والبطاقات  اإلدارية  العقوبات  إسقاط  عن 
الالعبين،  على  الموقعة  والحمراء  الصفراء 
التي  الوطنية،  األعياد  بمناسبة  وذلك 

تصادف 25 و26 فبراير الحالي.
فيه  تستمر  الذي  الوقت  في  ذلك  يأتي 
على  الموقعة  االنضباطية،  العقوبات 

الالعبين والمدربين من قبل لجنة االنضباط، 
السالمية،  مدرب  عقوبة  منها  يبرز  والتي 
القادسية،  ومدير  المشعان،  محمد  الدكتور 

فيصل الشمري. 
المالية،  الغرامات  على  االتحاد  أبقى  كما 
الفنية  واألجهزة  الالعبين  على  الموقعة 

واإلدارية. 

55 العبًا في قائمة األزرق يتم 
تطعيمهم قبل معسكر دبي

• العبو األزرق 

كارلوس مدربًا للعميد في الفترة المقبلة

استئناف بطوالت دوري الوزارات
... مطلع مارس المقبل

في  وساق  قدم  على  االستعدادات  تسير 
الستئناف  استعدادا  الوزارات  فرق  مختلف 
ان  بعد  المقبل  مارس  مطلع  المسابقة 
لدوري  العليا  الرياضية  اللجنة  أعلنت 
الحكومية  والهيئات  والمؤسسات  الوزارات 
استئناف منافسات جميع االلعاب الرياضية 
للموسم 2020-2021 مطلع مارس المقبل 
الصارمة  الصحية  االجراءات  اتخاذ كافة  مع 
والتي اعلن عنها وزير االعالم ووزير الدولة 
المطيري  الرحمن  عبد  الشباب  لشؤون 
لمكافحة  الطوارئ  لجنة  اجتماع  عقب 
اجراء  الوزراء بشأن  فيروس كورونا بمجلس 
وتطبيق  المشاركين  لجميع   PCR فحص 
قبل  الصحية  واالحترازات  االشتراطات 
داخل  الجماهير  حضور  وعدم  النشاط  بدء 

المالعب والصاالت. 
الذي  العليا  اللجنة  اجتماع  خالل  ذلك  جاء    
عقد برئاسة الدكتور مشعل الهدبة نائب 
مدير عام الهيئة العامة للرياضة لقطاع 

الرياضة للجميع.
الهيئات  جميع  على  الهدبة:  وقال   
بكافة  التام  االلتزام  المشاركة 
قبل  الصحية  واالجراءات  االشتراطات 
الذي  الوزرات  دوري  منافسات  استئناف 
وفردية،  جماعية  لعبة   12 على  يشتمل 
جهة   20 والعبات  العبو  فيها  يشارك 
جهود  تضافر  إلى  ويحتاج  حكومية 
االشتراطات  كافة  تنفيذ  في  الجميع 
اآلمنة  البيئة  يحقق  بما  الصحية، 
مكافحة  في  المشاركين  للرياضيين 

انتشار وباء الكورونا. 
 وأشار الي أن اللجنة وضعت آليه الستئناف 
التأكد  األولى  خطوتها  ستكون  النشاط 
ثم  الصحية،  الشروط  كافة  تطبيق  من 
تحديد موعد استئناف البطوالت من قبل 

اللجان الفنية لأللعاب. 
التي  الجهود  لكل  الشكر  الهدبة  وقدم    
للرياضة  الحياة  عودة  في  ساهمت 
الكويتية بصفه عامة والرياضة للجميع 
وزير  بجهود  وأشاد  الخصوص،  وجه  على 
عبد  الشباب  لشؤون  الدولة  ووزير  اإلعالم 
الهيئة  عام  ومدير  المطيري  الرحمن 
في  فليطح  حمود  للرياضة  العامة 
استئناف النشاط الرياضي ودعم الرياضة 

للجميع.

مندني: العربي يسير
على الطريق الصحيح

باالتحاد  الفنية  اللجنة  استقرت 
بالتنسيق  القدم،  لكرة  الكويتي 
على  باالتحاد،  الطبية  اللجنة  مع 
تطعيم قائمة المنتخب الموسعة 
األيام  خالل  العبا   55 تضم  التي 
لمعسكر  المغادرة  وقبل  القادمة، 
دبي الذي ينطلق 20 مارس المقبل.

لألزرق،  موسعة  قائمة  اختيار  وجاء 

الفرصة  لمنح  التطعيم  لتلقي 
في  بينهم  من  لالختيار  للمدرب 
في  دبي،  لمعسكر  القادم  التجمع 
ظل اشتراط الجهات الصحية تلقي 
تغادر  التي  للمنتخبات  التطعيم 

للخارج.
تحركاتها  الفنية  اللجنة  وتواصل 
لحسم ملف الطرف الثاني للمباراة 

األولى بمعسكر دبي والمقترح لها 
25 مارس المقبل.

واليابان  السعودية  منتخبا  ويبرز 
ظل  في  المتاحة  الخيارات  كأبرز 
عدم  الفني  الجهاز  تفضيل 
فيما  مجددا،  العراق  مواجهة 
لها  المقرر  الثانية  المباراة  حسمت 

29 مارس أمام لبنان.

على  الكويت  نادي  إدارة  حصلت 
موافقة مجلس إدارة اتحاد الكرة 
اإلسباني،  خدمات  على  للحصول 
مدرب  غونزاليس،  كارلوس 
المنتخب األولمبي، لقيادة العميد 

خلفا للوطني محمد عبدالله.
وأبدى األبيض رغبته، في الحصول 
كاراسكو،  أندريس  خدمات  على 
مدرب األزرق، إال أن االتحاد لم يقبل 
المدرب  التزامات  ظل  في  ذلك، 
الكويت  بوصلة  لتتحول  الحالية، 

نحو غونزاليس.
تحديا  األبيض  قيادة  وتمثل 
لم  الذي  الصاعد،  للمدرب  كبيرا 
يمتلكه  عما  اآلن  حتى  يكشف 
قيادة  تولى  حيث  قدرات،  من 
ولم  مؤخرا،  األولمبي  المنتخب 

يخض معه أي مباريات رسمية.
المدرب  اقال  قد  الكويت  وكان 
بداية  في  كرول  رود  الهولندي 
النتائج  تراجعت  ان  بعد  الموسم 
المطلوب  الطموح  يحقق  ولم 
تولى  فيما  النادي،  ادارة  قبل  من 
محمد  الوطني  المدرب  المهمة 

عبدالله 

العب  العنزي،  عبدالعزيز  وعد 
فريقه  جمهور  القادسية،  وسط 
من  القادم  في  األفضل  بتقديم 
المواجهات، من أجل تحقيق لقب 
العنزي  وقال  الممتاز،  الدوري 
تعادل  عقب  إعالمي  تصريح  في 
 ،»2-2« العربي  مع  القادسية 
إنهم دخلوا اللقاء بحثا عن النقاط 

الثالث.
»كنا  القادسية:  وسط  العب  وزاد 
النقاط  تحقيق  من  قريبين 
شاء  وما  الله  قدر  ولكن  الثالث، 
فعل ونقطة أفضل من ال شيء«، 
أخطاء  هناك  أن  العنزي،  وبين 
في  لتصحيحها  الفريق  يسعى 
أجل  من  المواجهات،  من  القادم 

العودة لسكة االنتصارات.
القادسية،  وسط  العب  وأضاف 
الهدف  استقبال  بعد  التراجع  أن 
بعد  السيما  طبيعيا،  كان  الثاني 

حالة الطرد والنقص العددي.
وأكد عبدالعزيز العنزي، أن مشوار 
مردفا  طويال،  زال  ما  الدوري 
األفضل  لتقديم  يطمحون  أنهم 
المواجهات  من  القادم  في 

بالمسابقة.

أكد علي مندني، عضو مجلس إدارة العربي ورئيس جهاز 
مؤكدا  الصحيح،  الطريق  في  يسير  فريقه  أن  الكرة، 

أنه يستحق الفوز على القادسية وليس التعادل.
مساء   ،»2-2« بنتيجة  القادسية  مع  العربي  وتعادل 
 stc لدوري  الرابعة  المرحلة  ضمن  الماضي،  الثالثاء 

الممتاز.
إنه  المباراة،  إعالمي عقب  في تصريح  مندني  وقال 
راٍض تماما عن الالعبين وما قدموه من أداء كبير خالل 
شوطي المباراة، وأضاف »العربي سيطر على مجريات 
اللعب معظم فترات المباراة، وأضاع العديد من الفرص 
عن  التوفيق  غاب  بعدما  المباراة،  شوطي  مدار  على 
أن  إلى  مندني،  وأشار  الهجوم«،  بخط  خاصة  الالعبين 
حاول  وإنما  بالنتيجة،  التقدم  بعد  يتراجع  لم  العربي 
التعزيز، الفتا إلى أن المدرب جدد نشاط الفريق من خالل 
أبطال  العربي  »العبو  وأتم  الفوز،  عن  بحثا  التبديالت 

وما قصروا خالل اللقاء«. مندني • علي 

للعميد سابقة  • تدريبات 

سابق بهدف  يحتفل  العنزي  • عبدالعزيز 

الكرة • اتحاد 

عبدالكريم •  أحمد 

الوزارات دوري  مباريات  إحدى  من  • جانب 

أحمد عبدالكريم: 
النصر أصبح له 
أسلوبه الخاص الذي 
يؤدي به المباريات
نجح  فريقه  إن  النصر،  مدرب  عبدالكريم  أحمد  قال 
منافس  من  أرضه  خارج  ثمينة  نقاط   3 اقتناص  في 
شرس، بعد فوزهم على السالمية، وتغلب النصر على 
الماضي،  الثالثاء   ،»1-3« بنتيجة  السالمية،  نظيره 
من  الرابعة  الجولة  مواجهات  ضمن  ثامر،  ملعب  على 
في  عبدالكريم  وأضاف  الممتاز،  الكويتي  الدوري 
السالمية،  أمام  المواجهة  أن  إعالمية،  تصريحات 

كانت صعبة للغاية.
على  السيطرة  في  نجحوا  أنهم  إلى  وأشار 
األول بشكل كامل،  الشوط  اللعب في  مجريات 
السالمية  أن  وأوضح  الشباك،  وتمكنوا من هز 
نجح في العودة مبكًرا خالل الشوط الثاني، وهو 
ما أحدث فوضى وعصبية داخل صفوف فريقه 
لبعض الوقت، ونوه أنه أجرى تبديلين، كما غير 
اللقاء  أجواء  إلى  الفريق  ليعود  اللعب  طريقة 
في آخر 15 دقيقة، وتوفق في تسجيل هدفين، 
التسجيل،  في  دينيس  نجاح  »توقعت  وأتم 
أفضل  وأداء  بشكل  ظهر  لقد  حدث،  ما  وهو 
له  النصر  بأن  تصريحه  واختتم  المتوقع«،  من 
وينجح  المباريات  به  يؤدي  الذي  الخاص  اسلوبه 

في فرضه على منافسيه.

عبدالعزيز العنزي: نعد جمهور 
القادسية بتقديم األفضل
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الدحيل والسد في نهائي كأس قطر... اليوم

تقديم موعد مباراة السعودية وفلسطين 
في التصفيات اآلسيوية

من يحسم دوري الطائرة البحريني
بين األهلي والمحرق؟

تشهد صالة االتحاد البحريني للكرة الطائرة النزال األول 
واألهلي،  اللقب  حامل  المحرق  بين  الدوري  نهائي  في 
ويتوج باللقب الفائز في مباراتين من أصل 3 مواجهات 

نهائية.
وتقام المباراة األولى وسط اجواء حماسية  ثم يلتقي 
الفريقان مجددا يوم االثنين 1 مارس المقبل، على أن 
تقام مباراة فاصلة في حال تعادل الفريقين، يوم 5 

من الشهر نفسه.
محمد  مدربه  بقيادة  الغد  مباراة  المحرق  ويدخل 
من  واالقتراب  الفوز  على  الحصول  بهدف  المرباطي 
الحفاظ على اللقب، الذي كسر به في الموسم الماضي 
صيامه عن البطوالت أكثر من 8 سنوات، كما يطمح 
المحرق لمواصلة هيمنته على مواجهاته ضد األهلي، 

حيث فاز في مباراتي الدوري، ذهابا 3-2، وإيابا 0-3.
ولدى المرباطي عناصر ضاربة في الفريق مثل: فاضل 
عباس ومحمد يعقوب ومحمد حبيب، كما يعتمد كثيرا 

على المحترف الكاميروني كودي.
اللقب  وفي الجهة المقابلة، يسعى األهلي الستعادة 
الذي فقده في الموسم الماضي حيث يعتمد المدرب 
عنان  وناصر  الصيرني  علي  بقيادة  الصد  حوائط  على 

ومحمد عنان والمحترف لويس فيرناندو.
في  األول  الفوز  على  الحصول  في  الفريقان  ويأمل 
في  الفوز  أن  خاصة  الثانية  المواجهة  قبل  النهائي 

المباراة األولى سيكون حافزا كبيرا للفائز.
الطائرة  فريق  العب  كودي،  الكاميروني  أكد  وبدوره 
بنادي المحرق البحريني، أن مواجهة الغد ضد األهلي في 

أولى مباريات نهائي الدوري »لن تكون سهلة«.
وقال كودي صحيح أننا تفوقنا على األهلي في الدوري 
ومختلفة«،  صعبة  مواجهة  تبقى  لكنها  مرتين، 
»الخصم يمتلك إمكانيات عالية، وفوزنا في  وأضاف: 
الدوري عليه جاء بصعوبة، ونطمح أن نواصل االنتصارات 
وتابع:  غدا«،  والفوز  الجاري  الموسم  في  األهلي  على 
»الفوز في أول مباراة نهائية سيعطينا دفعة معنوية 
عالية، تركيزنا منصب اآلن نحو اللقاء األول ونطمح في 
بأفضل  الفني  الجهاز  تعليمات  تطبيق  علينا  الفوز، 
غياب  يؤثر  أن  الطبيعي  »من  قائال:  وأردف  صورة«، 
الجماهير على األداء، ألنهم يلعبون دورا بارزا في إعطاء 
هذا  على  نعتاد  أن  علينا  لكن  كبيرة،  دفعة  الالعبين 

الوضع بسبب األوضاع الراهنة«.

رئيس  الرجوب  جبريل  اللواء  أعلن 
أن  القدم،  لكرة  الفلسطيني  االتحاد 
أمام  الفلسطيني،  المنتخب  مباراة 
 30 يوم  ستقام  السعودي،  شقيقه 
ويأتي  الرياض،  في  المقبل،  مارس  
من   9 الجولة  منافسات  ضمن  اللقاء 
التصفيات  في  الرابعة  المجموعة 
العالم  لكأس  المؤهلة  اآلسيوية 
 2023 آسيا  وكأس  قطر،  في   2022

في الصين.
موعد  تقديم  إن  الرجوب  اللواء  وقال 
إقامة مباراة الفدائي أمام السعودية، 
الذي كان مقررا في 7 يونيو  المقبل، جاء 
بالتوافق بين االتحادين الفلسطيني 
االتحادين  وكذلك  والسعودي 
إلى  الرجوب  وأشار  والدولي،  اآلسيوي 
بإنهاء  يقوم  الفلسطيني  االتحاد  أن 

لتأمين  المطلوبة،  الترتيبات  كافة 
العاصمة  إلى  المنتخب  بعثة  سفر 

السعودية، لخوض المباراة.
الماضية  الفترة  في  الفدائي  وأجرى 
عدة معسكرات داخلية، إضافة إلى آخر 
خارجي في الكويت، تخلله لقاء ودي 
بفوز  انتهى  الكويت،  منتخب  أمام 

فلسطين 1-0.
يشار إلى أن المنتخبين الفلسطيني 
على  تاريخيا  لقاء  خاضا  والسعودي 
في  الحسيني  فيصل  الشهيد  استاد 
بالجولة   ،2019 أكتوبر  في  القدس، 
تلك  وانتهت  التصفيات،  من  الرابعة 
أول  في  السلبي،  بالتعادل  المباراة 
مواجهة بينهما على أرض فلسطين.

ألين  الكرواتي  قرر  آخر  جانب  وعلى 
السعودي،  النصر  مدرب  هورفات، 

استبعاد المهاجم المغربي، عبدالرزاق 
األساسية  التشكيلة  من  حمدالله، 
للفريق، بدءا من المباراة المقبلة أمام 
أبها، يوم األحد، ضمن منافسات الجولة 

الـ21 من دوري المحترفين.
النصر أن  في  مسؤول  مصدر  وأكد 
على  االعتماد  عدم  يفضل  هورفات 
حمدالله بشكل أساسي، في المباريات 
القادمة، نظرا لتراجع مستواه مؤخرا، 

حيث سيجلسه على مقاعد البدالء.
على  هورفات  »سيعتمد    وتابع: 
التمارين،  في  العطاء  أفضلية 
الفريق،  مع  المشاركة  في  والرغبة 
وهذا األمر سيخلق تنافسا بين جميع 
في  تتدخل  لن  الالعبين.. واإلدارة 
وستمنحه  للمدرب،  الفنية  الخيارات 

كامل الثقة«.

السيب وظفار في نصف نهائي
كأس السلطان قابوس

الكرة  عشاق  أنظار  تتجه 
مباراة  نحو  اليوم،  العمانية، 
كما  الموسم  وموقعة  القمة 
السيب  بين  عليها،  اإلطالق  تم 
نصف  الدور  ذهاب  ضمن  وظفار 
وفي  السلطان،  لكأس  النهائي 
مباراة أخرى يحل السويق ضيفا 

على االتحاد لحساب نفس الدور.
ظفار  فريق  السيب  ويستضيف 
لقوة  نظرا  مصيرية  مواجهة  في 
أبرز  يعتبران  فهما  الفريقين، 
للعام  السلطنة  في  فريقين 
على  عالوة  التوالي،  على  الثاني 
ستكون  المواجهة  هذه  فإن  ذلك 
»السيب«   الدوري  بطل  بين 
باإلضافة  »ظفار«،  الكأس  وبطل 
متصدر  بين  المواجهة  أن  الى 
»السيب«  الحالي  للموسم  الدوري 
وكل  »ظفار«،  المباشر  ومطارده 
مواجهة  إلى  تشير  المؤشرات 

مثيرة ستكون بين الطرفين.
استغالل  عن  السيب  ويبحث 
نتيجة  لتحقيق  األرض  عامل 
لكن  ظفار،  حساب  على  إيجابية 
العودة  اآلخر يبحث عن  ظفار هو 
بنتيجة جيدة قبل أن يستضيف 
على  اإلياب  لقاء  في  السيب 

الرياضي. مجمع السعادة 
هما  الفريقين  فإن  وباألرقام 
على  الثاني  للعام  األفضل 
الحالي،  الموسم  ففي  التوالي، 
الدوري  يتصدر  السيب  فإن 
بينهما  والفارق  ظفار  ويالحقه 
الفريقان  ويملك  »نقطتين«، 
دفاع  خط  أقوى  الموسم  هذا 
شباك  تستقبل  لم  حيث 

هذا  أهداف   3 سوى  الفريقين 
الموسم.

هجومية  قوة  الفريقان  ويملك 
في  األفضل  هي  ضاربة 
 »21« سجل  فالسيب  السلطنة، 
 »19« ظفار  سجل  بينما  هدفا 

هدفا هذا الموسم.
كأس  في  الفريقان  والتقى 
آخر  في  مرات   »4« السلطان 
»6« مواسم، كان فيها التفوق 
مرتين  ولظفار  مرتين  للسيب 
مباريات  تشهد  ما  ودائما  أيضا، 

الفريقين إثارة كبيرة.
السويق  يحل  ثانية  مباراة  وفي 
االتحاد، وهو يتسلح  ضيفا على 
قدوم  منذ  عالية  بمعنويات 
لتدريب  شاكر  حكيم  العراقي 
الفريق  يقدم  حيث  الفريق، 
الفترة  في  مقنعة  مستويات 
األخيرة آخرها التعادل أمام ظفار 
فني  مستوى  وسط  الدوري  في 

رائع.
العودة  عن  السويق  ويبحث 
من  يسهل  إيجابية  بنتيجة 

الخبرة  إيابا، وهو يملك  مهمته 
األفضل على حساب االتحاد، حيث 
لقب  حقق  وأن  للسويق  سبق 
سابقة،  مناسبات   3 في  الكأس 
يبحث  اآلخر  هو  االتحاد  لكن 
له  يسبق  لم  فهو  المجد،  عن 
يقدم  ولكنه  اللقب  تحقيق 
الموسم،  هذا  كبيرة  مستويات 
من  النهضة  يبعد  أن  واستطاع 
الدور ربع النهائي وقدم مستوى 
أمام  مباراته  في  جيدا  فنيا 

النهضة.

مهاجم  سيلفا  دا  إدميلسون  البلجيكي  وصف 
القطري  الدحيل  بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق 
المواجهة التي ستجمع فريقه مع السد في نهائي 
الالعب  وقال  بالصعبة،  الجمعة  اليوم  قطر  كأس 
»نجحنا  للنادي:  الرسمي  للموقع  تصريحات  في 
لكأس  النهائية  المباراة  إلى  بالفريق  الوصول  في 
أمر  وهو  الغرافة،  على  االنتصار  أن حققنا  بعد  قطر 
الفوز  وهو  واألصعب  األهم  لنا  تبقى  ولكن  جيد، 
مميزين  العبين  يملك  جيد  فريق  أمام  باللقب 
مثيرة  المباراة  سيجعل  ما  وهو  الصفوف  كل  في 
هو  بالتأكيد  وطموحنا  الفريقين  بين  وقوية 
التتويج باللقب بعد أن تعثرنا في الدوري«، وأضاف 
»مباراة السد ستكون صعبة ولكن باإلصرار والروح 
نريده  ما  تحقيق  في  ننجح  أن  يمكننا  القتالية 
وكذلك باستغالل األخطاء التي يمكن أن تحدث داخل 

الملعب«.
وختم إدميلسون حديثه قائال: »مثل هذه المباريات 
حضور  ولكن  فقط  بالالعبين  خاصة  تكون  ال 
الجماهير ومؤازرتها لنا داخل الملعب ستمنحنا روحا 
معنوية إضافية تجعل المهمة سهلة بالنسبة لنا، 
ونحن كالعبين تعاهدنا على أن نقدم كل المطلوب 

منا داخل الملعب من أجل التتويج بهذا اللقب«.
أن  الدحيل  قائد  علي  المعز  اكد  آخر  جانب  وعلى 
تجهيزات فريقه كبيرة لنهائي كأس قطر ضد السد، 
»الفريق  للمباراة،   الصحافي  المؤتمر  خالل  وقال 
يمر بمرحلة متطورة ويسير في الطريق الصحيح. 
جاهزون للنهائي ونبحث عن الفوز باللقب، وما يهمنا 
وتابع:  المباراة«،  في  افضل  وضعية  في  نكون  أن 
فريق  وكل  الدوري،  مباريات  عن  يختلف  »النهائي 
البطولة  بلقب  والتتويج  االنتصار  لتحقيق  يسعى 
وهذا أمر مهم، وبالنسبة لنا نطمح، وبشدة في الفوز 

والتتويج«.  
وعن غياب أكرم عفيف، أكد »أنا حزين لعدم لعبه 

المباراة النهائية بسبب اإليقاف«.
وأردف قائال: »تمنيت أن يلعب أكرم المباراة ويعطي 
الفريق دافعا قويا ويعطي للمواجهة إثارة وهو أخي 
كاملة  والمنظومة  السد  نادي  نحترم  وصديقي، 
وليس العبا أو اثنين، وبإذن الله جاهزين حق المباراة 

النهائية ونأمل في التتويج«.
»المباراة  وعن إمكانية تتويج فريقه باللقب قال: 
أن  وعلينا  الصغيرة  التفاصيل  بعض  بها  النهائية 
أجل  من   ،200% بنسبة  الجاهزية  أتم  في  نكون 

الخروج بنتيجة الفوز وهو ما نطمح له«.

بوشالخ رئيسًا للجنة كرة القدم النسائية في اإلمارات
القدم،  لكرة  اإلمارات  اتحاد  إدارة  مجلس  قرر 
تشكيل لجنة كرة القدم النسائية برئاسة أمل 
بوشالخ، عضو مجلس إدارة االتحاد، وتضم اللجنة 
»نائب  القمزي  سيف  عائشة  عضويتها:  في 
الله  الزعابي، غالية عبد  الرئيس«، شيخة محمد 
ومن  »أعضاء«،  الخاجة  محمد  عبير  المازمي، 
المقرر أن تتولى اللجنة، إدارة فعاليات ومسابقات 

توقف  بعد  اإلمارات،  في  النسائية  القدم  كرة 
لمواجهة  االحترازية  اإلجراءات  فرضته  طويل 

تفشي فيروس كورونا على الكرة اإلماراتية.
على  العمل  اللجنة،  مهام  أهم  من  وستكون 
اإلمارات،  في  النسائية  القدم  كرة  انتشار 
والتواصل مع األندية لتشكيل فرق نسائية في 
اللعبة، وخلق حوافز تشجيعية للفتيات لإلقبال 

على كرة القدم.
باالتحاد  الحكام  إدارة  نظمت  أخر  جانب  وعلى 
بعنوان  إعالمية  جلسة  القدم،  لكرة  اإلماراتي 
الطريفي  علي  أدارها  تحكيمية«،  »توضيحات 
الفني  المدير  الدوخي  الحكام، وخالد  إدارة  مدير 
العام  األمين  النمر  إبراهيم  بحضور  للحكام، 

المساعد للشؤون الفنية.

والمحرق األهلي  بين  سابقة  مباراة  من  •  جانب 

الكرة على  يسيطر  الجاسم  •  تيسير 

والسد للدحيل  سابقة  مباراة  من  • جانب 

وظفار السيب  مباراة  من  • جانب 
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غوارديوال يقلل من حظوظ فريقه للفوز باللقب
حظوظ  من  سيتي،  مانشستر  مدرب  غوارديوال،  بيب  قلل 
الموسم،  هذا  أوروبا  أبطال  دوري  بلقب  التتويج  في  فريقه 
األبطال،  دوري  نهائي  ربع  ووضع مانشستر سيتي، قدًما في 
بفوزه 2-0 على مضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ، في المباراة 

التي احتضنها ملعب بوشكاش أرينا، في ذهاب دور الـ16.
عام،  »بشكل  اللقاء  عقب  تصريحات  في  غوارديوال  وقال 
بالفاعلية  نتمتع  لم  الحظ  ولسوء  المباراة،  في  تحكمنا 
في  تطويره  يجب  األمر  »هذا  وأضاف  األمام«،  في  الكافية 

في  األمام،  في  بالفاعلية  نتمتع  أن  يجب  المسابقة،  تلك 
من  للتأكد  بالمثالية  التحلي  عليك  يجب  البطولة  هذه 

أعتقد  ال  ميونخ،  بايرن  أرى  »عندما  وتابع  تقدمك«، 
مباراة  هو  اآلن  هدفي  للتتويج،  المرشحين  ضمن  بأننا 

نحن  البعض  قال  »إذا  وأتم  أيام«،   3 بعد  هام  وست 
لكننا  األمر،  تقبل  علينا  فيجب  للقب،  المرشحون 

واحدة  مرة  البطولة  تلك  نهائي  نصف  بلغ  فريق 
طوال تاريخه«.

السيتي يكتفي بهدفين في مونشنغالدباخ
وضع مانشستر سيتي اإلنكليزي، قدًما في ربع نهائي 
دوري أبطال أوروبا، بفوزه 2-0 على مضيفه بوروسيا 
احتضنها  التي  المباراة  في  مونشنغالدباخ األلماني، 

ملعب بوشكاش أرينا، في ذهاب دور الـ16.
وجابريل  سيلفا  بيرناردو  سيتي،  المان  ثنائية  سجل 
سيتي،  وشكل  و65،   29 الدقيقتين  في  جيسوس 
السادسة،  الدقيقة  في  المباراة  في  األولى  الخطورة 
فودين،  عبر  الجزاء  منطقة  خارج  من  بتسديدة  وذلك 
السماوي  وفرض  بسهولة،  سومير  بها  أمسك 
التام  شبه  باالستحواذ  األمور  مجريات  على  سيطرته 
الهجمات  على  مونشنغالدباخ  اعتماد  مع  الكرة،  على 
أي  تشكيل  في  الفريقين  فشل  لكن  المرتدة، 
على  بالحصول  سيتي،  العبو  وطالب  تذكر،  خطورة 
ركلة جزاء، بعد تدخل من بن سبعيني على سترلينج 
حكم  أن  إال   ،27 الدقيقة  في  الجزاء  منطقة  داخل 

ا.
ً
المباراة لم يحتسب شيئ

وافتتح سيتي التسجيل في الدقيقة 29، بعدما أرسل 
منطقة  داخل  من  بيرناردو  تابعها  عرضية،  كانسيلو 
الجزاء برأسية سكنت الشباك، وعاد كانسيلو للظهور 
منطقة  حدود  على  من  قوية  بتسديدة  جديد  من 
العارضة، وواصل  أعلى  الدقيقة 40، ذهبت  الجزاء في 
المنطقة،  خارج  من  التسديد  على  االعتماد  سيتي 
من  األولى  الدقيقة  في  فودين  عبر  المحاولة  وجاءت 
الوقت بدل الضائع، ذهبت أعلى العارضة، وفي الشوط 
الثاني، أخطأ بن سبعيني في إرجاع الكرة إلى الخلف، 
الدقيقة  في  بسومير  وينفرد  جيسوس  ليفتكها 
54، إال أنه تأخر كثيًرا حتى عاد إلفيدي ونجح في إبعاد 

الخطر.
وشكل مونشنغالدباخ، الخطورة األولى له في المباراة 
من  عرضية  زكريا،  أرسل  بعدما   ،63 الدقيقة  في 
من  بالكعب  بتسديدة  بيليا  تابعها  األيمن،  الجانب 

داخل منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم.
وأضاف سيتي الهدف الثاني في الدقيقة 65، بعدما 
تابعها  البعيد،  القائم  على  عرضية  كانسيلو  أرسل 
ليودعها  لجيسوس،  إياها  ممهًدا  بالرأس  بيرناردو 

الالعب البرازيلي بسهولة داخل الشباك.
في  للسيتي  األول  التبديل  غوارديوال،  بيب  وأجرى 
رحيم  حساب  على  محرز  رياض  بنزول   ،69 الدقيقة 
سترلينغ، وفي سيناريو مشابه للهدف الثاني، أرسل 
كانسيلو عرضية لجوندوجان داخل منطقة الجزاء في 
فودين،  إلى  بالرأس  األلماني  ليمهدها   ،78 الدقيقة 
من  بكل  غوارديوال  ودفع  العارضة،  أعلى  سدد  الذي 
في  وجيسوس  فودين  حساب  على  وأغويرو  توريس 
في  لمحرز  بينية  كرة  توريس،  ومرر   ،80 الدقيقة 
الجانب األيمن لمنطقة الجزاء في الدقيقة 83، ليسدد 
لينتهي  سومير،  لها  تصدى  ضعيفة  كرة  الجزائري 

اللقاء بفوز مانشستر سيتي بهدفين دون رد.

زيدان ال يستبعد سيناريو 
التعويض في العودة

ريال  مدرب  زيدان،  الدين  زين  أقر 
على   0-1 الفوز  بصعوبة  مدريد، 
الذي  العددي  النقص  رغم  أتاالنتا، 
الفريقين،  لقاء  خالل  األخير،  منه  عانى 
األبطال،  دوري  نهائي  ثمن  ذهاب  في 
أوردتها  في تصريحات  زيدان  وقال 
ولم  ا 

ً
هدف شبكة موفيستار »سجلنا 

من  عانينا  أننا  نعلم  أهداف،  أي  نتلقى 
على  نفعله  ما  سنواصل  لكننا  الغيابات 
الدفاعية  »الصالبة  وأضاف  جيد«،  نحو 
للمنافس.  التهديف  فرص  إتاحة  وعدم 
نظًرا  للغاية  ا كان مهًما 

ً
أحرزنا هدف ثم 

ألننا نلعب خارج أرضنا«.
الفرنسي،  المدرب  يستبعد  ولم 
بقوله  التعويض  على  قدرة أتاالنتا 
»جميع خيارات التأهل مفتوحة. لذا يجب 
اإلياب«،  لقاء  في  الفوز  على  نلعب  أن 
بإيسكو،  دفعه  وراء  السبب  أن  وشدد 
تشكيل  في  مفاجئا،  كان  الذي  القرار 
طريقة  لتغيير  نظًرا  األساسي،  الريال 

اللعب بإشراك العب وسط إضافي.
من  حرمانهم  نريد  »كنا  وكشف 
يلعبون  أنهم  كما  االستحواذ 
بإيسكو  دفعنا  لذا  مدافعين،  بـ3 
أطلقنا  العمق  وفي  الخطوط  بين 
بعد  المباراة  اختلفت  فينيسيوس. 
في  نرغب  كنا  كما  األمور  وسارت  الطرد 
أفضل  ليس  أنه  رغم  المطاف،  نهاية 

لنا«. مستوى 
إيسكو  يلعب  لم  »ربما  وأضاف 
لكنه  مؤخًرا  مستمر  بشكل  أساسيا 
على  قادر  أنه  ندرك  جيد،  بشكل  يؤدي 
مساعدتنا، حققنا الفوز وقدم عمال رائعا 

لمدة ساعة«.

ريال مدريد ينتزع فوزًا صعبًا
من أتاالنتا في دوري األبطال

على  صعًبا  ا 
ً

فوز مدريد  ريال  انتزع 
ملعب  في   ،»0-1« أتاالنتا  مضيفه 
اإليطالية،  بيرجامو  بمدينة  جيويس 
أبطال  لدوري  الـ16  دور  ذهاب  لحساب 
هدف  ميندي  فيرالند  وأحرز  أوروبا، 
المباراة الوحيد، في الدقيقة 86، ومن 
المقرر أن تقام مواجهة اإلياب، يوم 16 
مارس المقبل، على ملعب ألفريدو دي 

ستيفانو، بالعاصمة اإلسبانية مدريد.
وجاءت أولى اللقطات المثيرة في اللقاء، 
انطلق ميندي  الدقيقة 17، عندما  في 
بالكرة تجاه منطقة جزاء أتاالنتا، قبل أن 
يسقط ويشهر الحكم البطاقة الحمراء 
المباشرة لالعب الفريق اإليطالي، ريمو 
فريلير، بدعوى عرقلته لظهير الريال، 
المباراة،  من  دقيقة   25 مرور  وبعد 
انطلق ناتشو بالكرة ومر بين دفاعات 
أتاالنتا، إلى داخل منطقة الجزاء، لكنه 
مرت  غريبة  بطريقة  تسديدة  أطلق 

بعيًدا عن المرمى.
المدير  جاسبريني،  بييرو  جيان  وأجرى 
بشكل  تبديل  أول  ألتاالنتا،  الفني 
بخروج   ،30 الدقيقة  في  اضطراري، 
المهاجم زاباتا الذي عانى من إصابة في 

الفخذ، ودفع بماريو باساليتش.
واستمر الهجوم الملكي على مرمى 
أسينسيو،  تمريرة  ومن  أتاالنتا، 
وأطلق  الكرة  فينسيوس  استلم 
بالمدافع  ارتطمت  قوية،  تسديدة 
جوليني،  الحارس  عارضة  فوق  ومرت 
وتألق جوليني، وحرم ريال مدريد من 
تسجيل هدف التقدم، بعد ركلة حرة 
فذت داخل المنطقة، وقابلها فاران 

ُ
ن

لكن  المرمى،  في  متقنة  برأسية 
الحارس أبعدها ببراعة.

سنحت  الثاني،  الشوط  بداية  ومع 
بعدما  مودريتش،  أمام  الفرصة 
المنطقة،  حدود  على  الكرة  وصلته 
بمايهلي،  ترتطم  أرضية  ليصوب 
وتمر بجوار الجانب األيمن إلى ركنية.

العبي  من  الفرص  إهدار  واستمر 
فينسيوس  وجد  بعدما  الميرينغي، 
الكرة أمامه داخل المنطقة، ليسددها 
أتاالنتا،  ظهير  بجوسينس  وترتطم 

وتمر فوق العارضة.
منطقة  داخل  كاسيميرو  وسقط 
الجزاء، بالدقيقة 82، لكن حكم اللقاء 

 أنه كان قد 
ً

حذره من التحايل، خاصة
وتمكن  إنذار،  على  بالفعل  حصل 
الريال  هدف  تسجيل  من  ميندي 
بتسديدة   ،86 الدقيقة  في  الوحيد، 
الجزاء،  منطقة  خارج  من  متقنة 
سكنت شباك حارس أتاالنتا، ليتنفس 

فريقه الصعداء قبل مباراة اإلياب.

ليس من المعقول وجود حكام لم يمارسوا اللعبة

جاسبريني: لو تكلمت بصراحة
... فسيتم إيقافي شهرين

أنه  أتاالنتا،  مدرب  جاسبريني،  بييرو  جيان  اعتبر 
إذا أفصح بصراحة عما يدور في رأسه، سيتعرض 
األوروبي  االتحاد  قبل  من  »شهرين«  لإليقاف 
-0« الخسارة  وذلك بعد  »يويفا«،  القدم  لكرة 
أمام ريال مدريد، في ذهاب ثمن  أرضه  1« على 

نهائي دوري األبطال.
نوع  أي  إلغاء  نحو  اتجاه  »هناك  جاسبريني  وقال 
من االحتكاك، وهذا انتحار.. لن أعلق وإال سيوقفني 
يويفا شهرين، ال أعلم.. هذا انتحار بالنسبة لكرة 

القدم«.

شبكة  أوردتها  تصريحات  في  المدرب،  وواصل 
سكاي سبورتس »من الضروري أن يكون هناك قدر 
أكبر من المعرفة بكرة القدم.. من غير المعقول أن 
يكون لدينا حكام لم يمارسوا اللعبة، إذا لم يكونوا 
»هذا  وأضاف  آخر«،  عمال  فليجدوا  بها،  دراية  على 
وكالة  من  مهندسين  يتطلب  ال  األمر  مستحيل، 

»ناسا« لفهم ذلك.. ما حدث هذه الليلة مثير«.
وأشار جاسبريني إلى الطرد، الذي تعرض له العبه 
فريلير، بدعوى إسقاطه الفرنسي فيرالند ميندي، 
حين كان األخير على وشك االنفراد بحارس مرمى 

أتاالنتا، واعتبر أن المدافع األرجنتيني، كريستيان 
روميرو، كان في وضعية تسمح له باالشتراك في 

اللعبة أيضا.
لعدم  بالمرارة،  »نشعر  هجومه  المدرب  وتابع 
كنا  انتظرناها..  لطالما  مباراة  لعب  على  قدرتنا 
نتطلع لمواجهة الريال، إال أن اللقاء فسد تماما 

بهذا الطرد«.
وأردف »ال أعلم ما الذي كان ليحدث، لكن األمور 
تغيرت تماما واضطررنا للدفاع.. تم إفساد اللقاء 

بقرار مبالغ فيه«.

• غوارديوال

يحتفالن ولوكاس  • ميندي 

• زيدان

جاسبريني أغضبت  طرد  • حالة 

• هدف السيتي األول عن طريق جيسوس 
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برشلونة يستعيد طريق االنتصارات بثالثية في إلتشي

أثنى أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد على 
إمرته  لعب تحت  أن  الذي سبق  إيرلينغ هاالند،  النرويجي  مواطنه، 
في مولده النرويجي، وقال سولسكاير: »حين تقود فتية والعبين 
هاالند،  مع  تواصل  على  زلت  ال  بالطبع،  دائما  تتابعهم  كمدرب، 
»أعلم  ومن المثير رؤيته يتحول إلى ما هو عليه اليوم«، وتابع: 
أنه سيواصل محاولة التطور طوال الوقت، إيرلينج يلعب حاليا في 

صفوف دورتموند، أتمنى له األفضل وسنرى ما يحدث الحقا«.
وكان يونايتد مهتما بالحصول على خدمات هاالند حين كان األخير 
يرتدي قميص سالزبورغ النمساوي، لكن الشياطين الحمر فضلوا 

التعاقد مع برونو فرنانديز.
ريال  مواجهة  قبيل  صحافي  مؤتمر  خالل  يونايتد  مدرب  وكشف 
سوسيداد: »ال أستطيع الحديث عن إيرلينغ »هاالند« ألنه يلعب في 
صفوف دورتموند«، وأردف قائال: »أعتقد أن الخوض فيما هو أبعد 

مما أعرفه وأتحدث معه بشأنه سيكون نوعا من عدم االحترام«.
واختتم: »من لم يكن مهتما بالحصول عليه قبل عام؟ تبحث دوما 

عن األفضل وإيرلينغ »هاالند« ضمن األفضل.

جيرو يكشف كواليس هدفه المميز

غرق والد حارس ليفربول 
أليسون في أحد أنهار البرازيل

قالت الشرطة البرازيلية الليلة الماضية 
ليفربول  حارس  بيكر  أليسون  والد  إن 
غرق في بحيرة بالقرب من منزل يقضي 

به عطالته في جنوب البرازيل.
وأبلغ دوروتيو ماتشادو فيليو مفتش 
رويترز  سول  دو  الفراس  في  الشرطة 
أن جوزيه بيكر »57 عاما« كان يسبح 
بالقرب من سد في ملكيته عندما وقع 
واستبعدت  األربعاء،  ظهر  بعد  الحادث 

الشرطة شبهة القتل.
في  ليفربول  إلى  أليسون  وانضم 
أفضل  واختير  روما  من  قادما   2018
 ،2019 في  العالم  في  مرمى  حارس 
في  موريل  األصغر  شقيقه  ويلعب 

فلومينيسي البرازيلي.
لعب  الذي  إنترناسيونال،  وأرسل 
في  بتعازيه  صفوفه،  في  الشقيقان 
وقال  تويتر،  في  الرسمي  حسابه 
وفاة  نبأ  تلقينا  األسى  »ببالغ  النادي 
جوزيه أوجستينيو بيكر والد الحارسين 

والدهالسابقين أليسون وموريل. مع  • أليسون 

أوليفييه  تشيلسي،  مهاجم  بدا 
فوز  في  المهم  لدوره  سعيًدا  جيرو، 
في  مدريد،  أتلتيكو  على  فريقه 
في  بوخارست،  الرومانية  العاصمة 

ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
الوحيد  المباراة  هدف  جيرو،  وسجل 
في الدقيقة 68، إثر لعبة أكروباتية 
رائعة، قهر من خاللها حارس أتلتيكو 
مدريد يان أوبالك، ووضع البلوز قدًما 
النهائي قبل مواجهة اإلياب  في ربع 
فيما  بريدج،  ستامفورد  ملعب  على 
رفع جيرو رصيده في المسابقة إلى 

6 أهداف.

لشبكة  تصريحات  في  جيرو  وقال 
بنوايا  هنا  »جئنا  سبورت  تي  بي 
بطريقتنا«،  واللعب  للفوز  قوية 
وتابع »كنا نعرف أننا نستطيع خلق 
في  أقوياء  كنا  هجومًيا،  المتاعب 
الدفاعي،  التشكيل  بهذه  الخلف 
ا، 

ً
سعداء بالفوز، كان انتصاًرا مستحق

مهم  هو  كم  »تعرف  وأضاف 
في  الديار  خارج  ا 

ً
هدف نسجل  أن 

أشعر  ولهذا  األوروبية،  المسابقات 
ونوه  الفريق«،  لمساعدة  بالسعادة 
في  واثقين  كنا  جيًدا،  اللقاء  »أدرنا 
كنا  أننا  أعتقد  رائع،  فريق  مواجهة 

قوتهم،  لنقاط  ومدركين  ملتزمين 
تعاملنا مع األمر، لكن يتوجب علينا 
الحفاظ على تركيزنا إلنجاز المهمة«.

قد  فريقه  يكون  أن  جيرو،  ورفض 
تحلى بثقة مبالغ فيها خالل اللقاء، 
»كنا واثقين من قدراتنا، لم  وقال 
الهدف«،  حيال  أفكر  كيف  أعرف 
الكرة  تسديد  على  »ركزت  وأتم 
مسروًرا  كنت  خلفية،  بطريقة 
لدي  يوجد  ال  الشباك،  في  لرؤيتها 
، مونت قال 

ً
فكرة ما إذا كنت متسلال

إنه لم يلمس الكرة، أمر جيد للفريق 
ولي أيًضا«.

ليفاندوفيسكي،  روبرت  يحتج  لم 
 

ً
طويال ا 

ً
وقت ميونيخ،  بايرن  مهاجم 

لهز شباك التسيو في عقر داره، على 
منافسات  ضمن  األولمبيكو،  ملعب 

ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
واستغل الدولي البولندي هفوة قاتلة 
اإليطالية،  العاصمة  فريق  لدفاع 
الفريق  تقدم  هدف  على  ليوقع 

البافاري في غضون 9 دقائق فقط.
وبهذا الهدف، تجاوز صاحب الـ32 عاًما 
راؤول  لإلسباني  التهديفي  السجل 
في  مدريد،  ريال  أسطورة  غونزاليس، 

دوري األبطال.
العالم  في  العب  أفضل  ووصل 
الهدافين  ثالث  ليصبح  الـ72،  لهدفه 
أبطال  دوري  بطولة  في  التاريخيين 

أوروبا.
الثنائي  خلف  ليفاندوفسكي  ويأتي 
يوفنتوس،  نجم  رونالدو،  كريستيانو 
صدارة  عرش  على  يتربع  الذي 
وليونيل  ا، 

ً
هدف  134 برصيد  الهدافين 

 118 أحرز  الذي  برشلونة،  قائد  ميسي، 
ا.

ً
• ليفاندوفيسكيهدف

فريق  على   »0-3« بالفوز  االنتصارات،  لطريق  برشلونة  عاد 
أهداف  وسجل  لليغا،  األولى  الجولة  من  مؤجل  لقاء  في  إلتشي، 
سجل  بينما  و69،   48 الدقائق  في  »هدفان«  ميسي  برشلونة، 

جوردي ألبا الهدف الثالث في الدقيقة 73.
المركز  في  نقطة   50 إلى  رصيده  برشلونة  رفع  االنتصار  وبهذا 
الثالث بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد إلتشي عند 21 نقطة 

في المركز قبل األخير.
وبدأ برشلونة المباراة بتهديد ُمبكر، حيث توغل الشاب ترينكاو 
داخل منطقة الجزاء وسدد كرة تصدى لها حارس إلتشي باديا في 
الدقيقة 2، وجاء الرد سريعا من لوكاس بويي العب إلتشي، الذي 
حارس  مرمى  أعلى  سدد  لكنه  الجزاء،  منطقة  داخل  كرة  تلقى 

برشلونة تير شتيغن في الدقيقة 5.
من  لتسديدة  التصدي  في  إلتشي،  مرمى  حارس  باديا  وتألق 
ترينكاو مهاجم برشلونة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 

20، ليحرم البارسا من التقدم في النتيجة.
وتصدى تير شتيغن حارس مرمى برشلونة، لتسديدة من بيري 
في  مرتين،  على  الجزاء،  منطقة  حدود  على  إلتشي  العب  ميال 

الدقيقة 44.
برشلونة  لم ينجح  السلبي، حيث  بالتعادل  األول  الشوط  وانتهى 
في استغالل سيطرته على مجريات اللعب، في هز شباك الخصم.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة 
في تسجيل هدف التقدم للبلوغرانا، في الدقيقة 48 حيث تبادل 
الكرة مع برايثوايت الذي مرر له الكرة بالكعب، وسدد على يسار 

باديا حارس مرمى إلتشي.
في  الثاني  الهدف  بتسجيل  النتيجة  لمضاعفة  ميسي  وعاد 
من  المنطقة  داخل  عرضية  كرة  تلقى  حيث   ،68 الدقيقة 
فرينكي دي يونغ وراوغ الدفاع والحارس باديا قبل أن ُيسدد على 

يمينه.
 ،73 الدقيقة  في  لبرشلونة  الثالث  الهدف  ألبا  جوردي  وسجل 
حيث تلقى كرة رأسية من برايثوايت داخل منطقة جزاء إلتشي، 

وسدد على يمين الحارس باديا على الطائر.
الدقيقة 82،  الرابع، في  الهدف  وأضاع غريزمان فرصة تسجيل 
حيث تلقى كرة عرضية من ألبا، وسدد لكنها ارتطمت بالعارضة 

قبل أن ترتد له ويسددها أعلى المرمى.
وعاد غريزمان إلهدار فرصة أخرى، حيث توغل في منطقة الجزاء، 
في  الخارجية  الشباك  في  ُيسدد  أن  قبل  باديا  الحارس  وراوغ 

الدقيقة 83.
الفريق  ليعود  الثالث،  النقاط  حصد  في  برشلونة  العبو  ونجح 
الماضية،  الجولة  قادش  أمام  التعثر  بعد  االنتصارات،  لطريق 

وُيبقي البلوغرانا حظوظه في المنافسة على اللقب.

أهداف 
ليفاندوفيسكي 

تتجاوز راؤول

سولسكاير يعترف 
بالتواصل مع هاالند

فيليبي لويس: سيميوني مدرب بال قلب
فيليبي  السابق،  مدريد  وأتلتيكو  تشيلسي  العب  قال 
لويس، إن تلقي رسائل من المدير الفني، دييغو سيميوني، 

عندما كان العبا في األتلتي، كان أمرا »مثيرا للتوتر«.
مع  مقابلة  في  عاما«،   35« البرازيلي  الظهير  وأقر 
صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، قبل اللقاء المرتقب 
بين تشيلسي وأتلتيكو، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال 
أوروبا، بأنه عندما يتلقى رسائل من المدرب األرجنتيني 

اآلن، فإنه يعتبرها رسائل من صديق، لكن قبل ذلك كانت 
»تسبب توترا«.

مع ذلك، قال لويس إن إحدى تلك الرسائل، دفعته إلى 
مغادرة تشيلسي والعودة إلى الروخيبالنكوس.

وأوضح »سيميوني قال لي »عد، سنفوز من جديد، وأنا 
بحاجة إلى ظهير مثلك«.. فعلت ذلك، وقال لي »أترى؟ 
أنت فقط تلعب بشكل جيد تحت قيادتي«.. لقد أخرج 

أفضل ما لدي، كان يفهم عقليتي تماما«.
وأكد أنه ليس من السهل اللعب مع سيميوني، ألنه 
»ليس لديه قلب«، موضحا أن »كل ما يقرره هو الفوز«.
واختتم بقوله »عندما قدم إلى الفريق في عام 2011، 
نقاط، وحصل  بأربع  الهبوط  يبتعد عن  أتلتيكو  كان 
على لقب الدوري األوروبي في ذلك الموسم.. هذا النجاح 

له اسم: دييغو سيميوني«.
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والعشرين من اغسطس 1927 وقبل لحظات من وفاته  الثالث  في 
على  مصر  في  العربية  الثورة  زعيم  زغلول  سعد  قال  الله  يرحمه 
االستعمار االنجليزي عام 1919 »مفيش فايدة ياصفية.. غطيني«. 
ويقال انه ودع الحياة بعدها، وصفية هي زوجته وهي ابنة مصطفى 
باشا رئيس النظار في مصر في ذلك العصر والنظار هم الوزراء ولم 
وناظر  الحربية  ناظر  فكان  وزير  مسمى  يحمل  من  مصر  في  يكن 
تركي  وهو  باشا  مصطفى  واما  وهكذا،  التعليم  وناظر  المالية 
االصل فكان على خالف كبير مع سعد زغلول الثائر ضد االنكليز وضد 
التاريخيين  الزعماء  االتراك ومن سار في سكة االستعمار، وهو احد 
قاسم  ان  إال  واالمة،  الوزراء  رئيس  منصبي  وشغل  االمة  هذه  في 
بقية  وفي  مصر  في  المرأة  لتحرير  الشارع  اجج  الذي  الشاعر  امين 
الدول العربية »ما كان يجري في مصر كان يصب في مصلحة كل 
ما« لعب  حد  الى  والعالم  العرب  كل  انظار  محط  مصر  وكانت  االمة 
دورا اساسيا في اقناع مصطفى باشا لتزويج ابنته صفية الى سعد 
اجتماعي وشاعر وهو  امين فهو كاتب وأديب ومصلح  زغلول، واما 
الوطنية  الحركة  مؤسسي  أحد  ويعد  مصرية  وأم  تركي  اب  من 
تحرير  حركة  رائد  انه  على  يعرف  انه  اال  القاهرة  وجامعة  مصر  في 
المصريين فهو مصطفى  بأم  التي سميت  والد صفية  اما  المرأة. 
نظام  مصر  عرفت  بعدما  مصر  وزراء  رؤساء  اوائل  احد  باشا  فهمي 
رؤساء الوزارة في مطلع القرن التاسع عشر، وكان الخالف على اشده 
بين زغلول ومصطفى فهمي لكن قاسم امين نجح في ترتيب امر 
الزواج. واما »مفيش فايدة يا صفية« فقد قالها زغلول يرحمه الله 
عندما ادرك انه مفارق ال محالة أجله وان ال أمل يرجى من أي تصرف 
قاله  ما  اخر  عليها  ينطبق  التي  االن  االمة  حال  نفس  وهو  رجاء،  او 
زغلول . المشكلة التي تقترب من الكارثة التي يتغافل عنها صناع 
والدراسات  الرأي  دور  واصحاب  الباحثون  عنها  النظر  ويغض  القرار 
المشكلة تتمثل فيما يعرف  الحلول، هذه  المستقبلية وواضعي 
العربي  النفط والغاز  الى  الحاجة  التي ستلغي  الخضراء  بالطاقة  االن 
من  القادم  متطلبات  مع  تتوافق  بديلة  طاقة  ادوات  الى  واالتجاه 
االيام في كل ما يتطلب طاقة في حدمة البشرية من خالل اجمالي 
تتحرك  اإلنسانية  »ان  االن  يقال  لذلك  العالم.  دول  اقتصادات  ناتج 
قرون.  منذ  تواجهها  اقتصادية  أزمة  أكبر  هاوية  نحو  تدريجيًا 
التكنولوجية  الدورة  نهاية  أزمة  وكذلك  اإلنتاج،  فائض  أزمة  إنها 
مستوى  رفع  المستحيل  أصبح من  الحالية،  التقنيات  الحالية. فمع 
كان  مرة  كل  وفي  الحالي.  المستوى  فوق  البشري  االستهالك 
من  جديد  مستوى  إلى  البشرية  بانتقال  مرتبطا  األزمة  من  الخروج 
النسيج،  مصانع  إلى  االنتقال  في  قبل  من  حدث  كما  التكنولوجيا، 
وغيرها.  والكهرباء،  الداخلي،  االحتراق  ومحرك  البخاري،  والمحرك 
استثمار  دورة  إلى  ومعها  جديدة،  صناعات  ظهور  إلى  أدى  ما  وهو 
جديدة. لكن األزمة والخروج منها ربما يستغرقان عقودًا«. لم يعد 
هناك مكان يمكن االستثمار فيه، وليس هناك الكثير من الطلب 
يتم  ان  والحل  المنتجة.  السلع  جميع  لشراء  العالم  حول  الفعلي 
العمل على إفالس جزء كبير من اإلنتاج العالمي، وهو ما سيقود الى 
مركز  وتحول  األوروبي  واالتحاد  األميركية  المتحدة  الواليات  انهيار 
االقتصاد العالمي على مدى قرون قادمة إلى آسيا. يعيب على من 
ان  للمستقبل  والتخطيط  العلمي  والبحث  العلم  عن  مثلنا  يكتب 
حالة الرخاء والفائض المالي العالي وقوة الصناديق السيادية التابعة 
لدول النفط، غيرت المزاج لصالح تفضيل عامل بحبوحة العيش على 
خمسين  يتواصل  ان  يمكن  الفائض  هذا  بأن  زعما  والتطور  العمل 
اخرى وهو امر غير واقعي وال يمت للحقيقة باي صلة على االطالق. 
لقد انتجت الدول الكبرى اغلب الفصائل التي تحتكم الى السالح في 
االمة  التي تقود  االسالمية  االحزاب  بل وحتى  الحكم  تسابقها على 
ان  سرا  ليس  مختلفة.  بمسميات  امامه  ومن  الستار  خلف  من  االن 
النفط.  اموال  آخر غير  باي شيء  للعرب العالقة لها  االخرين  خصومة 
والفقاعات  الوهمية  والخالفات  بالحروب  االمة  استنزاف  تم  لذلك 
لذلك  المنطقة.  في  الصهيوني  النفوذ  غير  معروفة  وهي  الكبرى 
للواليات  وليس  للعالم  الحاكمة  العقول  احد  كيسنجر  هنري  قال 
العرب سيجبرون في يوم ما على شرب نفطهم.  ان  المتحدة فقط 
هناك عالم جديد يتشكل مع الثورة الصناعية الصينية. هناك من 
محرم  والعمل  محرم  والعلم  محرم  واالبداع  محرم  الفكر  ان  يعتقد 
العالم  بقية  من  سواهم  دون  والمسلمين  العرب  يضع  امالء  وهو 
عاجال او آجال بين قوسين دون خط الفقر. االمر الذي حول اموال النفط 
وليس  فيه  المبالغ  واالستهالك  واالنفاق  والترف  للبذخ  وسيلة  الى 
وسيلة لتغذية العقل بالعلم واالتجاه الى مشاركة العالم بالصناعة 
خلق  الى  بحاجة  نحن  العلمية.  والريادة  واالنسان  والتنمية  والتجارة 
البحث  اسواق  في  فاعلين  افراد  انتاج  على  قدرة  اكثر  جديدة  بيئة 
العلمي واالنتاج الصناعي والزراعي تركز على االنسان اوال. هناك االن 
الطاقة  من  متطلباتها  تستمد  الكهربائية  الطاقة  النتاج  وسائل 
ويجري  والغاز.  النفط  على  تعتمد  ال  الهواء  ومحركات  الشمسية 
تعتمد  صغيرة  مفاعالت  الى  السيارات  محركات  لتحويل  التخطيط 
على الكهرباء ال الوقود الحالي التقليدي وبكفاءة عالية ولمسافات 
اطول. وكذلك الحال مع القطارات والطائرات والبواخر والمصانع. قد 
ال تكون بعيدة االيام التي سنرى فيها هيمنة الطاقة الخضراء على 
متطلبات االنسان والية الحياة اليومية. اال ان ذلك ال يعني ان عصر 
ورواجا  تفضيال  ستجد  البدائل  ان  اال  تماما  انتهى  قد  والغاز  النفط 
والغاز  بالنفط  الداخلي  االستثمار  على  دولنا  ستركز  حين  في  اكبر 
لجعل الحياة اسهل والوقود ارخص وسيكون باالمكان وقتها البحث 
عن استخدامات اخرى للطاقة العربية ال تقتصر على وقود السيارات 
البقاء  مسألة  اما  البحر.  مياه  تنقية  ومحطات  والبواخر  والطائرات 
النفط  عائدات  من  اكثر  والدخل  للثروة  مصادر  حاليا  لدينا  ليس  اذ 
لضمان  االن  من  تعد  ان  يجب  جديدة  حسابية  عملية  هناك  والغاز. 
التمتع باكبر قدر ممكن من النفط والغاز قبل فوات االوان والطول 
فترة ممكنة إذ لن يكون بامكان العالم المتقدم وسيكون الشرق 
االوروبي من سيقود  الغرب  المتحدة وال  الواليات  االسيوي تحديدا ال 
الى  تصل  ان  البديلة،  الخضراء  الطاقة  وليمة  وانضاج  طبخ  عملية 
ادوات  الى  البشري  العقل  مبتغاها بين يوم وليلة حتى وان توصل 
التي  الكهرباء  محطات  اليه  تحتاج  ما  وهو  اسالك  بدون  للطاقة 
ستزود السيارات بالكهرباء بدال من الوقد السائل او الغاز كما تخطط 
االقل  على  ثالثة  تلفزيونيا  واستضفت  التقيت  وكنت  حاليا.  مصر 
من علماء الذرة العراقيين وسجلت مع احدهم لقاء في حديقة الهايد 
بارك لخشيته من الحضور الى االستديو وهو احد العلماء المتميزين 
ان  على  وقتها  اجمعوا  الثالثة  العلماء  العالم.  مستوى  على  االن 
طريقها  في  المتحدة  الواليات  في  حتى  المتبعة  العلمية  التقنية 
و1999   1997 عامي  بين  ما  تمت  اللقاءات  واالستبدال.  الزوال  الى 
ووقتها قال احدهم ان العلم فتح افقا جديدة ستجعل الحياة اسهل 
لمن لديه وسيلة للتعامل مع العلم واالستثمار فيه، وفي القواسم 
االنتقال من  ان  الثالثة  العلماء  االكثر وضوحا في كالم  المشتركة 
مسافات بعيدة سيكون اسهل والطب سيكون اكثر استجابة للدواء 
والبحاث االطباء وسيكون باالمكان التغلب على امراض مستعصية 
لغة  تظهر  ان  هؤالء  وتوقع  االطباء،  وكبار  والعلماء  العلم  على 
علمية جديدة جراء تداخل الباحثين والعلماء اآلسيويين مع الملفات 
هو  كما  كبرى  تحديات  تشكل  والتي  البشر  على  تعقيدا  االكثر 
والتجارب  العلمي  التفوق  يفرز  ان  احدهم  تنبأ  اذ  حاليا  كورونا  وباء 
عنها  قال  تحديات  تشكل  صحية  ظواهر  البديل  والوقود  النووية 
البشر في  انها بديهية النها تدخل في اطار رفض الطبيعة لتدخل 
الجواب من كالم  للواقع يرد  االحتكام  نظمها وقوانينها. لكن في 

زغلول للسيدة صفية »مفيش فايدة«.

مفيش فايدة يا صفية 

الشاهد بين السطور

 د. هشام الديوان

العشاء  7.01المغرب  5.44العصر  3.17الظهر  12.01الشروق  6.18 مواقيت
الفجر  4.59الصالة

إنا هلل وإنا إليه راجعون

شغله... ماشي!

جحا

مثيرة  باتت  أن  بعد  الجوانب  جميع  من  الظاهرة  لدراسة  جادة  وقفة  تتطلب  األحداث  جرائم   •
للقلق!

االدارات. من  عدد  مدراء  يشمل  تدوير  كشف  اعداد  من  انتهى  وزارة  • وكيل 

والزيت  الغذائية  المواد  باعة  من  عدد  انزعج 
وال��زي��ت��ون، وال��ف��ول ال��س��ودان��ي م��ن ال��ق��رارات 
أنشطتهم  بتجميد  تسببت  التي  العشوائية 
نتحمل  »شلون  وقالوا:  حقيقي،  مبرر  أي  دون 

التجميد ونحن أساسا نعاني من ركود«؟!

الشاهبندر الذي تعهد لهم بحل أزمتهم تبين 
ماشي  وشغله  السوداني،  الفول  يحتكر  أنه 
اآلخر  هو  ويدعي  السوداء،  السوق  في  ويبيع 

بأنه متضرر حاله حالهم!
... بسك حركات! 

العصفورة

حكايات
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»األرصاد«: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة 
توقعت إدارة األرصاد الجوية الكويتية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة مع تقدم مرتفع 
جوي من جهة الغرب يعمل على استقرار الطقس وتتحسن معه األحوال الجوية عموما في 

األيام المقبلة وتقل فرص األمطار تدريجيا.
وقال رئيس قسم التنبؤات البحرية في اإلدارة ياسر البلوشي إن الطقس نهار اليوم سيكون 
معتدلة  إلى  خفيفة  غربية  شمالية  والرياح  تدريجيا  األمطار  وفرص  السحب  وتقل  معتدال 
السرعة تنشط أحيانا تتراوح ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى 
المتوقعة ما بين 19 و22 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل يعلو أحيانا وارتفاع 

الموج ما بين 2 و6 أقدام.

االتجاه  إلى متقلبة  والرياح شمالية غربية  باردا نسبيا  الطقس يكون  أن  البلوشي  وأضاف 
لتكون  فرصة  مع  الساعة  في  كيلومترا  و32   8 بين  تتراوح  السرعة  معتدلة  إلى  خفيفة 
الصغرى  الحرارة  ودرجة  المتفرقة  السحب  بعض  وتظهر  المناطق  بعض  على  خفيف  ضباب 
المتوقعة ما بين 12 و14 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل وارتفاع الموج ما بين 
إلى  الغد سيكون معتدال والرياح شمالية غربية خفيفة  أن الطقس نهار  أقدام. وذكر  1 و4 
ودرجات  الساعة  و45 كيلومترا في   12 بين  ما  وتتراوح  فترات  على  السرعة تنشط  معتدلة 
الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 23 و25 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل يعلو 

أحيانا وارتفاع الموج ما بين 2 و6 أقدام.

alshahednews
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تصوير فؤاد الشيخ

الفنان مشاري البالم... وداعًا

دراسة طبية تؤكد: تناول العنب يحمي 
البشرة من أضرار األشعة فوق البنفسجية

ُنشر  حديث  لبحث  وفًقا 
األكاديمية  مجلة  في 
لألمراض  األميركية 
تناول  فإن  الجلدية، 
يحمي  أن  يمكن  العنب 
البشرة من أضرار األشعة 

فوق البنفسجية.
التي  الدراسة  وتقول 
جامعة  في  أجريت 
أالباما بقيادة الباحث الرئيسي الدكتور كريغ إلميتس، إن المكونات 
البوليفينول  باسم  والمعروفة  العنب  في  الموجودة  الطبيعية 
فوق  األشعة  عن  ينجم  قد  الذي  الخاليا  تلف  انخفاض  عن  مسؤولة 
من   2.25 يعادل  ما  تناول  تأثير  في  الدراسة  وحققت  البنفسجية. 
جلد  استجابة  قياس  وتم  البشرة،  على  يومًا   14 لمدة  يوميًا  العنب 
األشخاص الذين خضعوا للدراسة، لألشعة فوق البنفسجية قبل وبعد 
حمية  أن  الجلد  خزعات  تحليل  وأظهر  أسبوعين.  لمدة  العنب  تناول 
أقل  وموت  النووي،  الحمض  تلف  بانخفاض  مرتبطة  كانت  العنب 
لخاليا الجلد، وانخفاض في عالمات االلتهاب التي إذا ُتركت دون وقاية، 
إلى  تؤدي  أن  ويمكن  الجلد  وظيفة  إضعاف  إلى  تؤدي  أن  يمكن 
سرطان الجلد. وقال الدكتور إلميتس: »لقد رأينا تأثيًرا كبيًرا للعنب 
في الحماية من ضوء الشمس وتمكّنا من تحديد المسارات الجزيئية 
تلف  إصالح  على  يعمل  والذي  التأثير،  هذا  خاللها  من  يحدث  التي 

الحمض النووي وتقليل تنظيم المسارات المسببة لاللتهابات«.

أمس  الفني  الوسط  ودع 
مشاري  الشاب  الفنان 
بفيروس  اصابته  إثر  البالم 
ادخل  ان  سبق  إذ  كورونا 
العالج.  لتلقي  المستشفى 

لكن حالته الصحية ساءت.
وفاة  بخبر  الفنانون  وفجع 
الخلوق  الشاب  زميلهم 
ادواره  في  المتميز  المبدع 
أنهم  مؤكدين  الفنية 
محبا  طيبا  فنانا  فقدوا 
الله  وتغمده  للجميع. 

بواسع رحمته.

 - شيع - ت: 
ً
العماني - 74 عاما نعمان عبدالرزاق عبدالكريم   •

.99562112 - 99936691

 -  99209950 ت:   - شيع   -  
ً
عاما  80  - الصراف  علي  عباس  حاجي   •

.99799467

 - شيع - ت: 55594991.
ً
• عبداهلل فالح عبداهلل الدلق - 44 عاما

 - شيعت.
ً
• عواطف عبداهلل سليمان العجيل - 65 عاما

• ريم عبداللطيف محمد العوضي، زوجة مجبل ناشي المطيري - 47 
 - شيعت - ت: 99696195.

ً
عاما

• سعاد محمد أمين أسد العوضي، زوجة فيصل محمد عبدالرسول 
 - شيعت - ت: 99836502 - 69991911.

ً
عبدالله العوضي - 46 عاما

 - شيع - ت: 97770000 
ً
• عبدالكريم عبدالعزيز علي أبل - 52 عاما

.97833312 -

 - شيع - ت: 99856785 
ً
• ناصر عبداهلل غدنان الشمري - 55 عاما

.97755500 - 94949333 -

ت:   - شيعت   -  
ً
عاما  72  - العلي  محمد  عبداللطيف  بوران   •

.99030741

البالم • مشاري 


	1 (27-2-2021)
	2 (26-2-2021)
	3 (26-2-2021)
	4 (26-2-2021)
	5 (26-2-2021)
	6 (26-2-2021)
	7 (26-2-2021)
	8 (26-2-2021)
	9 (26-2-2021)
	10 (26-2-2021)
	11 (26-2-2021)
	12 (26-2-2021)
	13 (26-2-2021)
	14 (26-2-2021)
	15 (26-2-2021)
	16 (26-2-2021)

